Podnośniki sufitowe WS 200/WS 300
Kompleksowe rozwiązania dla:
∙ TWOJEGO DOMU ∙ DOMÓW OPIEKI ∙ SZPITALI

Sufitowy zakres podnoszenia serii WS 200 i WS 300

Jeden unikalny zakres, sześć różnych
opcji modelu. Każdy inteligentnie
zaprojektowany, aby spełnić oczekiwania
klienta, jak i opiekuna. Przedstawiamy
gamę WS 200 i WS 300 - bezpiecznych
i wydajnych rozwiązań.

Elastyczna konstrukcja oznacza również że
WS 200 i WS 300 można z łatwością
podłączyć do sufitu lub do wolno stojącej
jednostki (z zastrzeżeniem badania
konstrukcjimiejsca).

Estetycznie zaprojektowane
podnośniki zapewniają dyskretny
system kontrolowanegotransferu z
łóżka, wózka lub podłogi.

WS 200 i WS 300 pasują do niemal
każdego miejsca, nawet w
zamkniętych pomieszczeniach, takich
jak multi oddziały szpitalne, gdzie
ograniczona przestrzeń może utrudnić
korzystanie z mobilnego podnośnika.

Samodiagnostyka sygnał dźwiękowy, jeśli
pojawi się problem

Wskaźnik ładowania LED
i sygnał dźwiękowy
wskazujący niski stan
baterii

Wolnobieżny lub napędzany silnik

Montowany do sufitu lub
wolnostojący

Estetycznie
zaprojektowana
skrzynka

◗

Miękki start / stop dla
sprawnego i
bezpiecznego
transferu na
wszystkich osiach

▲

Zmienna prędkość
na wszystkich osiach

✚ Ogranicznik

★

przeciążenia

Funkcja
zatrzymania
awaryjnego i
awaryjnego
opuszczania

Prosty w ładowaniu
Drążek z hakami
bezpieczeństwa i
projektem zwrotnicy

● Przejrzysty i
prosty sposób
użycia słuchawki
Opcja montażu X-Y
umożliwia całkowite
pokrycie pokoju.

Solidnie zaprojektowane
haki bezpieczeństwa

● Przejrzyste sterowanie
ręczne dla łatwej obsługi

Opcje modelów i udźwig
● WS 200: 200kg

● 24V dla ciągłej i niezawodnej
pracy

● WS 300: 272kg
● Bariatryczny model suwnicy: 445kg

Rzetelnie testowane
● Podnośniki WS 200/WS 300
zostały przetestowane w sekcji
trwałości British Standard BS EN
ISO 10535: 1998 z tysiącami
testów ciągłego podnoszenia i
opuszczania.

● Opcja sterowania na podczerwień

●

Estetycznie zaprojektowana pokrywa jest
dobrze zabezpieczona przez śrubę

Instalacja i serwis

zwiększającą bezpieczeństwo urządzenia.

Zespół wykwalifikowanych inżynierów

✚ Ogranicznik przeciążenia
Zatrzymuje urządzenie gdy waga
maksymalna zostanie przekroczona.
W sytuacji gdy opiekun jest rozproszony przy
obsłudze urządzenia wyłącznik kreńcowy
zabezpiecza podniesionego pacjenta gdy zostanie
podniesiony zbyt wysoku lub obniżony zbyt nisko.

★ Zatrzymanie awaryjne i
opuszczanie podnośnika
●

W małoprawdopodobnych sytucjach awarii
akumulatora podnośniki zostały wyposażone w
przycisk awaryjnego zatrzymania/opuszczania,
które są dogodnie zlokalizowane na spodzie
urządzeń. Wszystko w celu ułatwienia dostępu
do bezpiecznego i kontrolowanego zejścia.

● W przeciwieństwie do innych
podnośników WS 200/WS 300
posiadają osobne baterie
opuszczania awaryjnego.

● Wolnobieżny lub zasilany silnik oraz
rozwiązanie XY dla pełnego
pokrycia pomieszczenia.
◗ Gładki start/stop –
Podnośniki mają łagodny
start/stop dla kontrolowanego
ruchu i pozycjonowania.
▲ Zmienna predkosc – regulowana za
pomocą słuchawki. Prędkość jazdy
można ustawić indywidualnie dla
osoby.
● Prosty w ładowaniu
także podczas długich
odstępów czasowych,
działanie akumulatora
nawet dla 250
kolejnych wyciągów z
pacjentem o wadze
75kg.

może szybko zainstalować sprzęt,
zapewniając obsługę i utrzymanie go
dla przestrzegania przepisów.

Elastyczne opcje i akcesoria do toru jazdy
Talerz obrotowy: Dodaje elastyczność toru jezdnego
Opcje modelu manualnego lub mechanicznie napędzanego.
System X-Y: Pełne pokrycie pomieszczenia.
Łuki: Dostępne w 15°, 30°, 45° i 90° sekcjach.

Kompleksowy zakres temblaków/nosideł
Lekkie, o podwyższonej ognioodporności, z trwałego
materiału. Dostępne rozmiary dziecięce.

Rozwiazania bariatryczne z podwojna kaseta
Bezpieczne obciążenie robocze: 445 kg.
Wolnostojące systemy bramowe.
Przenosny podnosnik Wispa Lite i
uklad bramowy Lite Track
Tymczasowe, awaryjne lub pół-trwałe rozwiązanie
wolnostojące. System bez instalacji. Łatwy montaż w 5
minut bez użycia narzędzi lub drabiny. 210 kg
maksymalnego obciążenia (łącznie z podnośnikiem).

Badanie, instalacja i obsługa
Zespół wykwalifikowanych inżynierów wraz z technikami
może szybko zainstalować sprzęt, zapewniając obsługę
i utrzymanie go dla przestrzegania przepisów.

Rozszerzone programy gwarancyjne
Gwarancja Supercare obejmująca pełne koszty awarii
na okres do pięciu lat.

Uniwersalny system pokrycia X-Y

System "XY" zapewnia całkowite
pokrycie pokoju. Na przykład
użytkownik może być
przenoszony pomiędzy łóżkami
szpitalnymi (patrz rysunek A).

Poruszanie się pomiędzy
pokojami jest również proste.
Wispa umożliwia łatwe
przenoszenie, otwór sufitowy
może być wyposażony w
większości pomieszczeń w całym
domu (patrz rysunek B).

Rysunek A

Rysunek B

