
Dekorační lůžková rampa AIS
AIS je nástěnná lůžková rampa vytvořená společností Tedisel pro hospitalizační  
a resuscitační oblasti a oblasti všeobecné péče.

AIS je volbou s minimalistickými liniemi, pod kterými se však skrývají veškeré komponenty potřebné pro 
péči pacienta.

 
Jako příklad naší flexibility a otevřenosti k netradičním řešením došlo ve spolupráci s achitektonickým 
studiem k vytvoření speciální lůžkové rampy. Vyznačuje se minimalistickým designem, který však není  
v rozporu s funkcionalitou rampy a její snadnou údržbou.
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Technická specifikace

Design > efektivní, s minimalistickými konturami, pod kterými se však skrývají veškeré komponenty 
potřebné pro péči o pacienta.

Čelní kryt > vybrané vlastnosti čelního krytu:

• čistý vzhled zakrývající elektrické a telekomunikační komponenty
• příjemná údržby díky snadnému přístupu ke vnitřku svítidla
• vzhled lůžkové rampy lze uzpůsobit osobnímu vkusu volbou dětského, květinového nebo  
   dřevěného dekoru

1.

2.

Osvětlení > Svítidlo pro trvalé osvětlení místnosti.3.

4. Osvětlení > Volitelné čtecí světlo pro každého pacienta
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Montáž > Instalace na odolné povrchy. Produkt lze namontovat přímo pomocí hmoždinek a vrutů.  
U nekvalitních podkladů doporučujeme zpevnit povrch dřevěnou konstrukcí.

•  Nemocnice Imbanaco | Kolumbie
•  Nemocnice Igualatorio Médico Quirúrgico |Bilbao – Španělsko
•  Nemocnice Sant Joan de Déu | Barcelona – Španělsko

5.

Foto z realizací

Z našich referencí

Elektrické a komunikační komponenty > Jednotlivé prvky jsou namontované na spodní straně pro-
filu skryté za čelním panelem.

6.

Hlavní profil rampy AIS  
je rozdělen do tří sekcí:

nepřímé osvětlení

madicinální plyny

elektrické vývody, zvuk 
a data a přímé osvětlení

Údržba > Snadné zpřístupnění vnitřku rampy díky odklopnému čelnímu krytu umožňuje příjemnou mani-
pulaci s elektrickými a plynovými rozvody.

1. rýhované stínidlo

2. nepřímé osvětlení

3. vývod plynu

4. umístění elektrických 
vývodů a přímé osvětlení
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Horizontální profil

Maximální výrobní délka 3 000 mm*

*Pokud chcete nainstalovat souvislou sekci pro více lů-
žek, lze jednotlivé rampy přes jejich vnitřek propojit.

Plynový systém

Stlačené plyny  5 bar

Přívod stlačeného  
vzduchu‐dusíku  
k vzduchovým motorům

10 bar

Druh plynu kyslík, medicinální plyny, 
oxid dusný, vakuum, anes-
tetické plyny

Přeprava a skladování*

Teplota okolního prostředí ‐10 °C až +60 °C

*Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

Elektrický systém

Jmenovité napětí 110/230 Vca

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

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

Instalace

U povrchů s dobrou mechanickou pevností (beton, 
zdivo apod.) doporučujeme rampou namontovat přímo 
pomocí hmoždinek a vrutů. U nekvalitních povrchů by 
mělo nejdříve dojít ke zpevnění takovéhoto povrchu 
dřevěným podkladem namontovaným na kovové kon-
strukci sádrokartonových systémů. Tato příprava zajistí 
pevné uchycení vrutů.

Osvětlení (volitelné)

Druh osvětlení standardní nebo 
stmívatelné

Přímé osvětlení 1x18WT8 ‐ 1x39‐1x24WT5 
- LED 

Nepřímé osvětlení 1x 36WT8 ‐ 1x55WT5 ‐ LED

Noční osvětlení 5 W

Technické údaje

Prohlášení o shodě EU

Produkt TEDISEL MEDICAL splňuje ustanovení směrnice 
93/42/EHS (směrnice o zdravotnických prostředcích), 
podmínky normy UNE‐EN‐ISO 11197 (zdravotnické na-
pájecí jednotky) a normy EN ISO 13485 (medicinální plyny).

Materiály

Konstrukce hliník (tloušťka 3 mm) 
/ AISI 304 s epoxidovým 
nátěrem

Čelní kryt hliník / AISI 304 s epoxi-
dovým nátěrem

Sestava koncových krytů hliník

Umělohmotné stínidlo extrudovaný polykarbonát

Podmínky okolního prostředí

Teplota okolního prostředí +10°C až +40°C

Relativní vlhkost max. 75%

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS Třída II B

Kombinace s jinými zdravotnickými přístroji

Produkt TEDISEL může být vybavený lékařskými přístro-
ji jiných výrobců.

Nezbytné informace k instalaci prosím sledujte v poky-
nech poskytnutých příslušným výrobcem.

CE 0197

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Certifikační středisko Am Grauen Stein

51105 Kolín nad Rýnem
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Kvalita

Navrženo v: Koncept & art management:

• oddělení pro komunikaci: Serveis de Salut Integraf / www.ssibe.cat
• design: Estudi Lluis Pareras Disseny Gráfic / llpareras@grn.cat
• grafická výroba: Impale rétor / info@impacteretols.com

Produkty Tedisel Medical splňují podmínky ISO 9001, jakož i podmínky pro udělení označení CE. Napl-
nění těchto podmínek bylo prověřeno certifikačním orgánem TÜV Rheinland.

Všechny produkty Tedisel Medical podléhají evropské směrnici 93/42. Produkty musí splňovat stanovené 
požadavky různých kritérií klasifikace. Produkty Tedisel Medical jsou vyvíjeny a vyráběny za dodržení 
shora uvedené směrnice.
 
Mimo uvedenou směrnici došlo u všech elektrických zařízení k homologaci a certifikaci elektrické bezpeč-
nosti a elektromagnetické kompatibility dle UNE EN 11197. Systém řízení společnosti a veškeré produkty 
pro rozvod medicinálních plynů jsou navíc certifikovány systémem  kvality EN ISO 13485.


