
Centrální panel Q PANEL
pro operační sály
Kompaktní, integrovaný Q panel
Operační sál je místem, na kterém se nachází velký počet lékařských zařízení. Kom-
paktní Q panel je navržený pro soustředění všech potřebných prvků na jednom místě. 
Do panelu lze začlenit všechny druhy zařízení nejrůznějších značek, jako jsou monitory, 
elektronické systémy nebo signalizační systémy. Panel je kompletně zabudován do zdi.

Do panelu lze začlenit nejrůznější prvky:
 
1. Individuální řídící karty s různými funkcemi:
    • vypínač obvodového osvětlení
    • kontrola stavu baterií
    • stav záložního zdroje (UPS)
    • indikátor stavu operačního sálu
2. Možnost začlenění zařízení pro opakování alarmů elektrických a plynových systémů.
3. Digitální hodiny & stopky s ovládáním; analogové hodiny s bateriemi.
4. Telefonní hands free sada - k dispozici digitální nebo analogový model.
5. Začlenění vývodů medicinálních plynů do zcela samostatné části.
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Technická specifikace

Digitální ovládací panel > Hermes je digitální ovládací panel, řízený programovatelným automa-
tem PLC a skládající se z PC a dotykové obrazovky. Do panelu jsou začleněné všechny ovládací 
prvky, signalizace a alarmy operačního sálu, přičemž panel nabízí velké množství funkcí, určených 
zejména pro personál údržby.

Inovativní systém správy obrazu:

• snadné a intuitivní ovládání přes dotykovou obrazovku
• spolehlivý přenos a záznam obrazu

1.
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Zobrazovací a monitorovací obrazovka > Dostupné velikosti: 42“ – 48“3.

Design > Nový design spočívá v hladkém povrchu díky začlenění všech prvků do panelu. Uspořádání 
a vzhled panelu lze přizpůsobit funkcím a rozměrům operačního sálu.

Součásti panelu:
 
• stopky & digitální hodiny
• elektrické zásuvky s krytkami
• kapacitní dotyková tlačítka
• zvukové reproduktory
• patch panel se vstupy pro video, audio a datové přenosy
• lékařská klávesnice

Materiál panelu > Panel je vyrobený ze speciálního syntetického materiálu, nazývaného Solid 
Surface, zkombinovaného se skly pro lékařské prostředí, jejichž typ a velikost závisí na příslušném 
použití - dotyková obrazovka nebo monitor.
 
Vlastnosti materiálu Solid Surface:
• neporézní; určený pro přísně aseptické prostředí jako operační sály
• inertní - v případě požáru jsou uvolňované spaliny netoxické
• zcela vodě odolný - ideální pro používání v nemocnicích, na operačních/zákrokových sálech
 
Vlastnosti skel:
• antireflexní
• určené pro lékařské prostředí
• podle požadavku na zakrytí resp. zobrazení určité oblasti je povrch skla buď tmavý nebo průhledný
 
Kombinace materiálu Solid Surface a zabarveného skla poskytuje panelu inovativní vzhled s hlad-
kým povrchem usnadňujícím čištění.

4.

5.

6.

Údržba > Technické součásti panelu lze zpřístupnit dvěma způsoby:
 
1. přímo z operačního sálu
2. z prostoru vně sálu
 
Přístup ze sálu probíhá otevřením jednotlivých dvířek, usazených na závěsech, přístup vně sálu 
probíhá přes jedny společná dvířka, umístěná v chodbě na zadní straně panelu.

2.

Foto z realizací
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Hermes

Často využívané funkce
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Národní fakultní nemocnice | Singapur
Klinika Delgado | Lima - Peru
Centrální nemocnice Pvt Ltd. | Srí Lanka
Kubánská nemocnice | Katar
Micro Filtration Technology Pte Ltd. | Singapur

Klinika Fátima | Sevilla - Španělsko
Mezinárodní nemocnice Ruber | Madrid - Španělsko
Nemocnice Vall d‘Hebron | Barcelona - Španělsko
Hospital Clinic | Barcelona - Španělsko

Hlavní jednotka nebo PLC (programovatelný  
automat): správa informací.
PC + dotyková obrazovka: umožňují  
zobrazování a správu parametrů.
Dostupná velikost obrazovky: 15“.
CPU: Intel Atom® Dual Core.

Součásti a hlavní vlastnosti

Ovládání

Komunikace

Alarmy

Standardní signály

Dostupné jazyky

Vypínače pro obvodové nebo endoskopické 
světlo (3 ks), možnost dovybavení stmíváním.
Displej teploty a vlhkosti. Pokud je k dispozi-
ci komunikační protokol z hlavní klimatizace, 
je možné obě hodnoty spravovat v interva-
lech požadovaných klientem.
Zobrazení diferenčního tlaku operačního sálu.
Stav operačního sálu (obsazený, volný,  
probíhá úklid).
Stopky (4x interní a 1x externí).
Vypínač operačního světla (v závislosti 
na modelu světla).

Na vyžádání je k dispozici IP telefon.
Ethernet přípojka.
Možnost odesílání informací 
o alarmech e-mailem.

Opakovaný alarm elektrického systému 
(vizuální i zvukový).
Opakovaný alarm plynového systému 
(vizuální i zvukový).
Stav nabití záložního zdroje (UPS).
Stav nabití baterií.
Alarm napojený na interní stopky.
Zaznamenávání historie.

Digitální: vstupy/výstupy (14 ks / 10 ks).
Analogové: (0-10V): vstupy/výstupy  
(2 ks/1 ks). Počet vstupů a výstupů 
lze zvýšit přidáním další modulů.

Španělština
Angličtina
(ostatní jazyky na vyžádání)

2x RS-232, 1xRJ-45, 5x USB 2.0, 1x vstup audio,  
1x vstup VGA, 1x power jack, 1x vstup HDMI,  
1x vstup DVI-D, 1x RJ-45 (volitelní).
Digitální reproduktory a mikrofon (volitelní).
Kamera (volitelní).
Bezdrátová LAN 802.11.

Z našich referencí
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Technické varianty

Technický panel  
s 1 dvířky

1250 x 1050 x 195 mm

Technický panel se  
2 dvířky bez skla

1250 x 1500 x 195 mm

Technický panel se 
2 dvířky se sklem

1250 x 1700 x 195 mm

Technický panel se  
3 dvířky bez skla

1902 x 1500 x 195 mm

Technický panel se  
3 dvířky se sklem

1902 x 1700 x 195 mm

Způsob používání

Manuální síla < 150N

Klasifikace

Splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS TŘÍDA I  
(bez plynů) /TŘÍDA II b (s plyny).

Prohlášení o shodě ES

Produkt TEDISEL splňuje ustanovení směrnice 93/42/EHS 
(zdravotnické prostředky), podmínky normy ISO 11197 
(zdravotnické napájecí jednotky) a normy EN ISO 13485 
(medicinální plyny).Čistá hmotnost

V závislosti na velikosti a vybavení modelu.

Připojení elektrického proudu

Jmenovité napětí 120/230V

Jmenovitá frekvence 60/50 Hz

Jmenovitý proud 10A nebo 16A na 1 obvod, 
20A a 25A volitelně

Plynový systém

Medicinální plyny:  
kyslík a oxidy

kyslík a oxidy

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného 
vzduchu-dusíku 
k vzduchovým motorům

10 bar

Vakuum 5 bar

Odvod anestetických plynů

   

Kombinace s jinými zdravotnickými přístroji

Produkt TEDISEL může být vybavený lékařskými  
přístroji jiných výrobců.

Nezbytné informace k instalaci prosím sledujte 
v pokynech poskytnutých příslušným výrobcem.

Technické údaje
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Kvalita

Produkty Tedisel splňují podmínky ISO 9001, ISO 13485, jakož i podmínky pro udělení označení CE. 
Naplnění těchto podmínek bylo prověřeno certifikačním orgánem TÜV RHEINLAND.
 
Tedisel, jako výrobce zdravotnických zařízení, je držitelem licence pro výrobce zdravotnických zařízení 
č. 6025, udělované Španělskou agenturou pro lékařské a zdravotnické produkty.

Všechny produkty, vyvíjené a vyráběné společností Tedisel, podléhají evropské směrnici 93/42/EHS. Mimo 
uvedenou směrnici došlo u všech zařízení k homologaci a certifikaci elektrické bezpečnosti a elektromag-
netické kompatibility dle ISO 11197 a EN 60601.


