
Barevné varianty

Nástěnná lůžková rampa N270

N270 je nástěnná lůžková rampa vytvořená společností Tedisel pro hospitalizační oblasti a oblasti  
všeobecné péče.

Je nejlepší volbou pro vybavení hospitalizačních oblastí, ve kterých jsou vyžadovány přímé osvětlení, 
nepřímé osvětlení, elektrické zásuvky, komunikační zásuvky (zvuk a data) a vývody medicinálních plynů.

Lůžková lampa s lineárním designem umožňující uzpůsobení rozměrů na míru.
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Sestavy koncových krytů ABS.

Příslušenství > Do rampy N270 jsou začleněny dvě přípravy pro instalaci standartních technických 
DIN lišt, a to jak ve spodní, tak i v horní části krytu plynových rozvodů. Tyto lišty pak mohou sloužit 
jako nosné konstrukce pro:

• nerezové podnosy
• nosná ramena monitorů
• infuzní stojany
• vyšetřovací lampy
• držáky košů
 
Technické lišty nesmějí být nikde umístěné pod vývody medicinálních plynů, aby bylo zajištěno, že 
nebude docházet k zahrazení průtokoměru a vakuoměru.

Osvětlení > Osvětlovací moduly jsou vytvořeny v úhlu 60° k vertikální rovině a zajišťují nasměrování 
světla k hlavě pacienta (přímé osvětlení) a ke stropu (nepřímé osvětlení).

Mechanismus > Elektrické a komunikační zásuvky jsou do rámu uchycené pomocí klipsů, díky čemuž 
je jejich instalace velmi snadná.

Snadná údržba > Kryty umožňují snadný přístup k elektrickým a plynovým rozvodům.

Technická specifikace



Montáž > Instalace na odolné povrchy. Produkt lze namontovat přímo pomocí hmoždinek a vrutů.  
U nekvalitních podkladů doporučujeme zpevnit povrch dřevěnou konstrukcí.

Foto z realizací
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Technické údaje

Horizontální profil

Maximální výrobní délka 3 000 mm*

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

Technická lišta

Maximální zatížení 10 kg na metr

Osvětlení (volitelné)

Druh osvětlení standardní nebo  
stmívatelné

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

Nepřímé osvětlení 1x36WT8 ‐ 1x55WT5 ‐ LED

Noční osvětlení 5 W

Přeprava a skladování*

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

Relativní vlhkost 20% – 80%

*Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

Materiály

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

Deska s elektrickými  
a plynovými vývody

hliník / AISI 304 s epoxi-
dovým nátěrem

Technické lišty nerezová ocel

Sestava koncových krytů vstřikovaný ABS, bílá 9010

Umělohmotné stínidlo extrudovaný polykarbonát

Prohlášení o shodě EU

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

Elektrický systém

Jmenovité napětí 110/230 Vca

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

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

Podmínky okolního prostředí

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

Relativní vlhkost max. 75%

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.

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS Třída II B

Instalace

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

Plynový systém

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného  
vzduchu‐dusíku 
k vzduchovým motorům

10 bar

Druh plynu kyslík, medicinální plyny, 
oxid dusný, vakuum, 
anestetické plyny

CE 0197

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Certifikační středisko Am Grauen Stein

51105 Kolín nad Rýnem



www.bsj.cz

Kvalita

Produkty Tedisel Medical splňují podmínky ISO 9001, jakož i podmínky pro udělení označení CE.  
Naplnění 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.




