
Stropní stativ ARES – vytvořený pro 
kritické oblasti a operační sály
Ares je stropní stativ určený pro oblasti jako:
 
• operační sály
• jednotky intenzivní péče (JIP)
• novorozenecká oddělení
• pohotovostní ambulance

Ares, využívaný na operačním sále, představuje možnost pro méně invazivní zákroky, vyžadující opera-
tivní všestrannost.
 
Ares, využívaný v kritických oblastech, je ideální volbou pro omezené prostory, vyžadující dynamickou 
a efektivní podporu.
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Technická specifikace

Design > Kompaktní horizontální tělo stativu vyžadující minimální prostor.

Přívodní kapacita > Čelní a zadní strana horizontálního těla stativu umožňují připojení elektric-
kých, plynových a telekomunikačních prvků. Další prvky lze umístit do obou bočních krytů.

PŘIPEVNĚNÍ TYP F:
Upevňovací konzole 
pro přímé připevnění 
ke stropu.

PŘIPEVNĚNÍ TYP R:
Upevňovací konzole 
pro přímé připevnění 
ke stropu s otáčením.

PŘIPEVNĚNÍ TYP SA:
Upevňovací konzole 
s jedním ramenem.

PŘIPEVNĚNÍ TYP DA:
Upevňovací konzole 
se dvěma rameny.

Možnosti připevnění

1.

2.

3.
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Možnosti připevnění Maximální nosnost

F – Pevný závěs 150 kg

R – Závěs s otáčením 150 kg

SA – Jednoduché rameno

Rameno 600 mm 580 kg

Rameno 800 mm 420 kg

Rameno 1000 mm 320 kg

Rameno 1200 mm 250 kg

DA ‐ Dvojité rameno

Rameno 600 + 600 mm 265 kg

Rameno 600 + 800 mm 220 kg

Rameno 600 + 1000 mm 180 kg

Rameno 600 + 1200 mm 156 kg

Rameno 800 + 800 mm 180 kg

Rameno 800 + 1000 mm 150 kg

Rameno 800 + 1200 mm 130 kg

Rameno 1000 + 1000 mm 130 kg

Horizontální jednotka

Rozměry Ares
(délka x šířka x výška)

700 x 468 x 245 mm

 Čistá hmotnost * 21 kg

Rozměry Ares
(délka x šířka x výška)

900 x 468 x 245 mm

Čistá hmotnost * 25 kg

* Čistá hmotnost bez zdrojových prvků.

Výbava a příslušenství

Police

Rozměry 425 x 430 mm

Čistá hmotnost 4,8 kg

Čistá hmotnost  
s technickými konzolami

5,6 kg

Maximální nosnost 50 kg

Police se zásuvkou

Rozměry 425 x 430 x 115 mm

Čistá hmotnost 9,3 kg

Čistá hmotnost  
s technickými konzolami

10 kg

Maximální nosnost 50 kg

Průměr trubky 38

Délka 1400 mm

Čistá hmotnost 2 kg

Průměr trubky 38

Délka 1100 mm

Čistá hmotnost 1,6 kg
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Uspořádání příslušenství a přístrojových jednotek > Zákaznické uspořádání na základě specific-
kých požadavků každé kritické oblasti. Ares může být doplněn o jednu nebo dvě standardní tyče 
o průměru 38 mm, které slouží jako nosník pro:
 
• nosné rameno monitoru
• nosné rameno infuze
• infuzní čerpadla
• police (výškově nastavitelné)
• zásuvky (výškově nastavitelné)
• technické konzoly (DIN) Délky: 1400 a 1100 mm

Obě možnosti připevnění ponechávají volný pracovní prostor pod jednotkou, který pak lze využít 
pro umístění elektrického lékařského přístroje, jako jsou respirátory, odsávačky, anestetická za-
řízení apod.

4.

Foto z realizací

•  
•  
•  
•  

Nemocnice Sant Cugat (JIP) | Španělsko
BGMU ‐ Baškirská státní lékařská univerzita v Ufě | Rusko
Albertinum Žamberk | Česká republika
Nemos maternity SOKOLOV | Česká republika

Z našich referencí
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Připojení elektrického proudu

Jmenovité napětí 110/230 Vca

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz

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

Přeprava a skladování*

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

Relativní vlhkost 20% – 80%

*Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

Okolní prostředí

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

Relativní vlhkost max. 75%

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS Třída II B

Prohlášení o shodě ES

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

Osvětlení (volitelné)

Druh osvětlení standardní nebo  
stmívatelné

Přímé osvětlení 1x24 W – 1x39 W T5

Noční osvětlení 5 W

Plynový systém

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného  
vzduchu‐dusíku 
k vzduchovým motorům

10 bar

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

Materiály

Konstrukce hliník (tloušťka 3 mm)

Trubky průměr 38 mm,  
nerezová ocel

Police hliník/AISI 304  
s epoxid. nátěrem

Technické konzole nerezová ocel

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.

CE 0197

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Certifikační středisko Am Grauen Stein

51105 Kolín nad Rýnem

Technické údaje
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Kvalita

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.


