
Zdrojový most ATLAS
Atlas je zdrojový most určený k uspokojení požadavků kritických oblastí jako:
 
• jednotky intenzivní péče (JIP)
• novorozenecká oddělení
• jednotky okamžité péče
• anesteziologicko-resuscitační oddělení pro dospělé

Atlas nabízí různá řešení uzpůsobená konkrétním požadavkům jednotlivých projektů v kritických oblastech.
 
Jeho významnou vlastností, odlišující jej od jiných zařízení, je schopnost umístit zdrojové jednotky do 
středového profilu a nést monitorovací a infuzní techniku na posuvných závěsech.
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Technická specifikace

Montážní konzole > Nesou, oddělují a vedou. Uvnitř montážních konzol jsou plynová a elek-
trická vedení umístěna v oddělených sekcích, které jsou snadno přístupné po sejmutí hliníkových 
krytů. Díky tomu je provádění údržby velmi snadné.

Přívod energií > Atlas nabízí možnost využít pro elektrické a plynové přípojky čelní i zadní stěnu 
horizontálního profilu. Výstupy medicinálních plynů a elektrické zásuvky splňují lokální předpisy.

Design > Lineární design umožňuje uzpůsobit délku zdrojového mostu prostoru, který je aktuálně 
k dispozici. Možnost vytvoření jak individuálních, tak i společných zón JIP.
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Multifunkční horizontální jednotka > Jedná se o hlavní profil zdrojového mostu Atlas s následu-
jícími vlastnostmi:

• v těle profilu jsou umístěné elektrické zásuvky, výstupy medicinálních plynů, telekomunikační  
   konektory, přímé, nepřímé a noční osvětlení
• nese závěsy a příslušenství a umožňuje jejich pohyb

Závěsy > Závěsy mohou být vybavené pohyblivými policemi.
 
• otáčení závěsů 330°
• posun závěsu v profilu je omezen mobilními zarážkami
• posun závěsu a jeho otáčení lze ovládat manuálním mechanickým systémem

Wt – tzv. mokrý závěs (wet trolley) > Zkonstruován pro umístění mokrých prvků, jako jsou infuzní 
pumpy nebo kapačky. Za tímto účelem lze závěs vybavit nejrůznějším příslušenstvím jako tech-
nické lišty, držáky kapaček apod.

Dt – tzv. suchý závěs (dry trolley) > Zkonstruován pro umístění příslušenství jako monitory, venti-
látory apod. Za tímto účelem jej lze vybavit nejrůznějším příslušenstvím jako police, zásuvky, 
technické lišty, vyšetřovací světla atd.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•    

Fakultní nemocnice v Jaén | Španělsko
Klinika Fátima | Sevilla – Španělsko
Iberoamerická klinika | Barranquilla – Kolumbie
Mezinárodní klinika San Borja | Lima – Peru
Libyjská evropská nemocnice | Libye
Nemocnice Vito Fazzi | Itálie
Zdravotnické středisko Jižních Filipín (Davao) | Filipíny
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Foto z realizací

Z našich referencí
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2 montážní konzole

Délka 500 – 1500 mm

Čistá hmotnost 62 kg – 90 kg

Maximální zatížení 481 kg

Rozměry 228 x 125 mm

Police pro závěs se zásuvkou

Rozměry včetně  
technických lišt

590 x 430 x 145 mm

Rozměry 425 x 430 x 145 mm

Čistá hmotnost 13 kg

Čistá hmotnost  
vč. technických lišt

13,5 kg

Maximální zatížení 50 kg

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

Max. počet obvodů max. 10 obvodů po  
4 zásuvkách na každém

Infuzní závěs

Rozměry 300 x 1400 mm

Čistá hmotnost 16 kg

Maximální zatížení 150 kg

Otáčení 360°

Brzdy mechanické

Průměr trubek 38 nebo 25 mm

Monitorovací závěs

Rozměry 500 x 1400 mm

Čistá hmotnost 17 kg

Maximální zatížení 150 kg

Otáčení 360°

Brzdy mechanické

Průměr trubek 38 mm

Hlavní profil

Délka 2500 mm

Čistá hmotnost 45 kg*

Rozměry 450 x 231 mm

*čistá hmotnost bez namontovaných prvků

Police pro závěs

Rozměry včetně  
technických lišt

590 x 430 x 25 mm

Rozměry 425 x 430 x 25 mm

Čistá hmotnost 5,5 kg

Čistá hmotnost vč.  
technických lišt

6 kg

Maximální zařízení 50 kg

Technické údaje
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Plynový systém

Stlačené plyny 5 bar

Přívod stlačeného  
vzduchu-dusíku  
k vzduchovým motorům

10 bar

Typ plynu O2 - A4 - N2O - CO2 - VAC 
- AGSS - A8

Osvětlení (volitelně LED)

Druh osvětlení standardní nebo  
stmívatelné

Přímé osvětlení 1x24 W T5

Nepřímé osvětlení 1x24 W T5, 1x36W,  
1x36 W TC-L

Noční osvětlení 5 W

Okolní prostředí

Teplota okol. prostředí +10 °C až +40 °C

Relativní vlhkost max. 75%

Kombinace s jinými zdravotnickými přístroji

Produkty TEDISEL mohou být vybavené lékařskými  
přístroji jiných výrobců.

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

Klasifikace

Směrnice 93/42/EHS TŘÍDA II B

CE 0197

TÜV Rheinland LGA Product GmbH

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 ISO 13485 (medicinální plyny).

Materiály 6065 / 6063 T5

Konstrukce hliník (tloušťka 4 mm)

Závěsy hliník s epoxidovým  
nátěrem

Trubky nerezová ocel AISI 316

Police nerezová ocel s epoxido-
vým nátěrem

Technické lišty nerezová ocel AISI 316

Instalace

Minimální boční 
odstup od zdi**

300 mm

Minimální zadní 
odstup od zdi**

500 mm

Doporučená výška 
od podlahy

1800 mm

** potřebný odstup pro otáčení závěsů

Přeprava a skladování*

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

Relativní vlhkost 20% - 80%

* Podmínky pro skladování v délce max. 15 týdnů.

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.


