
Dětská lůžková rampa MAYA

Maya je nástěnná lůžková rampa Tedisel, navržená pro dětská oddělení.

Díky svému vzhledu navrženému přímo pro dětská oddělení představuje Maya volbu s živým designem 
a nenápadným začleněním všech komponent potřebných při péči o děti.
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Technická specifikace

Čelní panel > Mezi vlastnosti čelního panelu patří:
 
• povrch z vysokotlakého laminátu (HPL)
• čistý vzhled zakrývající elektrické a komunikační vývody
• snadná údržba díky jednoduchémupřístupu do vnitřku rampy.
• dekorativní dětský vzhled panelu

Volitelný zadní panel > Možnost rozšíření kresby přidáním zadní desky (ze stejného materiálu jako 
čelní deska).

1.

2.

Design bez ostrých hran
 
• organický design bez ostrých hran
• funkční prvky začleněné do ilustrace

3.

4. 3 možnosti osvětlení

nepřímé osvětlení čtecí světlo noční LED osvětlení 
s projektováním deko‐

rativních vzorů na strop
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Snadná montáž na zeď > U pevných povrchů lze rampu namontovat pomocí hmoždinek a šroubů 
přímo do zdi. U méně pevných povrchů doporučujeme povrch zpevnit dřevěnou podkladovou kon‐
strukcí.

5.

Barevné varianty

Elektrické a komunikační zásuvky > Povrchové zásuvky a mechanismy jsou umístěné ve spodní části 
profilu za čelním krytem z HPL.

6.

Hlavní profil lůžkové rampy  
Maya je rozdělený do tří částí:

nepřímé osvětlení

madicinální plyny

elektrické a telekomunikační 
mechanismy a přímé osvětlení

Údržba > Snadný přístup do vnitřku rampy odklopením čelního panelu umožňuje pohodlnou manipulaci  
s elektrickými a plynovými vedeními.

1. stínítko z polykarbonátu

2. nepřímé osvětlení

3. vývod plynu

4. elektrické zásuvky  
    a přímé osvětlení

5. čelní kryt z HPL
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Hlavní horizontální profil

Maximální výrobní délka 1500 mm

Připojení elektrického proudu

Jmenovité napětí 110/230 Vac/Vca

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

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

Materiály

Konstrukce hliník (3 mm)  
s epoxidovým nátěrem

Čelní deska vysokotlaký laminát

Kryt hliník

Umělohmotné stínítko extrudovaný polykarbonát

Délka desky 1500 mm nebo 1700 mm

Přeprava a skladování*

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

Relativní vlhkost 20% ‐ 80%

*Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

Podmínky okolního prostředí

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

Relativní vlhkost max. 75%

Instalace

U povrchů s dobrou mechanickou pevností (beton, 
cihlová zeď atd.) doporučujeme namontovat produkt 
pomocí hmoždinek a šroubů přímo na zeď. U méně 
pevných povrchů by měla být nejdříve na kovové 
sádrokartonové profily připevněna dřevěná deska,  
sloužící jako pevná vrstva pro uchycení šroubů.

Osvětlení (volitelné)

Druh osvětlení standardní nebo 
stmívatelné

Přímé osvětlení 1x10 WT8 LED ‐ 1x18WT8 
‐ 1x39 ‐ 1x24 W T5

Nepřímé osvětlení 1x20 WT8 LED‐ 1x36 WT8 
‐ 1x54 WT5

Noční osvětlení 5 W

Plynový systém

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného vzdu‐
chu‐dusíku k vzduchovým 
motorům

10 bar

Druh plynu O2 ‐ A4 ‐ N2O ‐ CO2 ‐ VAC 
‐ AGSS ‐ A8

Technické údaje

Foto z realizací

• Iberoamerická klinika | Barranquilla ‐ Kolumbie
• Nemocnice Al Ain | Spojené arabské emiráty
• Nemocnice Panny Marie | Lleida ‐ Španělsko
• Nemocnice Sant Joan de Déu | Barcelona ‐ Španělsko

Z našich referencí
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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.

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS 
TŘÍDA II B

Třída II B

CE 0197

TÜV Rheinland LGA Product GmbH

Kombinace s jinými zdravotnickými přístroji

Produkt TEDISEL může být vybavený lékařskými přístroji 
jiných výrobců.

Nezbytné informace k instalaci prosím sledujte v poky‐
nech poskytnutých příslušným výrobcem.Prohlášení o shodě ES

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


