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Spoštovani,

pred vami je predstvavitvena brošura družbe Medicop. V njej 

vam predstavljamo naš najsodobnejši in tehnološko dovršeni 

program bolniških kanalov. S to brošuro vas želimo seznaniti z 

najpomembnejšimi lastnostmi in prednostmi opreme. Za podrobnejše 

tehnične in funkcionalne lastnosti posameznega izdelka, pa vam je na 

razpolago tudi naš tehnični katalog. 

Celotni program medicinske opreme družbe Medicop zajema:

Centralni sistemi
za medicinske pline

Medicinski 
aspiratorji

Naprave 
za terapijo s kisikom

Bolniški
kanali

Sistem
medicinskih tirnic

Medicop
Program medicinska oprema
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POPOLNA VARNOST
Notranjost kanala je razdeljena v več različnih 

modulov, ki so med seboj ločeni z alumini-

jasto steno. Takšna razdelitev omogoča, da 

je vsak vir energije (visoka napetost, nizka 

napetost, komunikacije, medicinski plini) 

speljan v svojem modulu, kar preprečuje 

morebitno interferenco med posameznimi 

energetskimi viri.

MODERNI DESIGN
Sama oblika profila je velik korak naprej od 

klasičnih pravokotnih kanalov, prav tako pa 

so tudi električne in nizkonapetostne vtičnice 

na voljo v najmodernejših oblikah.

OBLIKA PO MERI UPORABNIKA
Uporabnik oziroma projektant lahko določi 

poljubno dolžino kanalov, barvo po RAL 

lestvici, jakost svetilk, kakor tudi razmestitev 

in število posameznih vtičnic/priključkov v 

kanalu.

OPTIMALNA OSVETLITEV
V kanal Medilight je možno namestiti indi-

rektno svetilko za osvetlitev celotnega 

prostora, direktno svetilko za osvetlitev 

prostora ob vzglavju pacienta in nočno 

svetilko. Pozicija direktne svetilke, ki je proti 

pacientu nagnjena za določen kot, omogoča 

razpršitev svetlobe preko glave pacienta kar 

mu omogoča primeren vir svetlobe za branje. 

Pozicija indirektne svetilke pa zagotavlja 

razpršitev svetlobe po steni nad kanalom. 

Vse svetilke so na voljo tudi z elektronskim 

starterjem, ki preprečuje zakasnitev osvetl-

itev pri vklopu svetilke.

Modni dodatek  
za sleherno bolniško sobo

MEDILIGHT 
STENSKI BOLNIŠKI KANALI

Bolniški kanal Medilight je primeren za bolniške sobe in druge oddelke, ki zahtevajo 

ob bolniški postelji ustrezno razsvetljavo, vtičnice za električno energijo, vtičnice za 

telekomunikacijske naprave in odvzemna mesta medicinskih plinov. Ohišje kanala je 

izdelano iz ekstrudiranega aluminija in prašno obarvano. Bolniški kanali Medilight so 

izdelani v skladu s standardom ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1 in ponujajo uporab-

nikom sledeče prednosti;
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TEHNIČNI PODATKI IN OPCIJE

Električna napetost: 24 V, 110 V, 220-230 V, ~ 50-60 Hz 

Dimenzije kanala 290 mm × 183 mm × dolžina po meri

Material: aluminij – 6063 (AlMg0.7Si)

Masa kanala: 9 kg/m 

Razpoložljiva moč svetilk: 5 W, 18 W, 36 W, 58 W

Jakost osvetlitve:

329 lux (36 W indirektna + 18 W direktna)
539 lux (36 W indirektna + 36 W direktna)
395 lux (58 W indirektna + 18 W direktna)
329 lux (58 W indirektna + 36 W direktna)

Razpoložljiva odvzemna mesta med. plinov: (DIN, AFNOR, BS, SS)

Razpoložljive vrste plinov:

kisik - O2

medicinski zrak 
kirurški zrak 
dušik - N2

ogljikov dioksid - CO2

dušikov oksidul - N2O
odses anestezijskih plinov-AGSS

Delovni tlak in pretok plinov:

5 bar (DIN) 
3,5 bar (AFNOR) 
4 bar (BS) 

-0,9 bar (VAKUUM) 
pretok plina: 40 ± 3 l/min

Varnostni razred: Class I, IP 20

Električna zaščita: B

Klasifikacija: Razred IIa po direktivi MDD 93/42/EWG

Barva: poljubno po RAL lestvici

ENOSTAVNA MONTAŽA
Kanal se montira na steno s posebno obliko-

vanim aluminijastim nosilcem, ki omogoča 

pravilno horizontalno pozicioniranje kanala in 

stabilno namestitev. Daljši kanali so razdeljeni 

na več delov, za spajanje posameznih delov 

pa so na voljo posebni spojni elementi.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
Kanal ima več pokrovov, ki pa so vsi pritrjeni 

po sistemu tesnega stika. Na ta način je 

omogočen dostop brez posebnega orodja 

do svetilke v primeru zamenjave žarnice ali 

do sklopke za medicinske pline v primeru 

zamenjave tesnil.

Modni dodatek  
za sleherno bolniško sobo

MEDILIGHT 
STENSKI BOLNIŠKI KANALI
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TEHNIČNI PODATKI IN OPCIJE

Električna napetost: 24 V, 110 V, 220-230 V, ~ 50-60 Hz 

Dimenzije enojnega kanala 130 mm × 65 mm × dolžina po meri

Dimenzije dvojnega kanala 230 mm × 65 mm × dolžina po meri

Material: aluminij – 6063 (AlMg0.7Si)

Masa enojnega kanala: 1,8 kg/m 

Masa dvojnega kanala: 3,8 kg/m 

Razpoložljiva odvzemna mesta med. plinov: (DIN, AFNOR, BS, SS)

Razpoložljive vrste plinov:

kisik - O2

medicinski zrak 
kirurški zrak 
dušik - N2

ogljikov dioksid - CO2

dušikov oksidul-N2O
odses anestezijskih plinov-AGSS

Delovni tlak in pretok plinov:

5 bar (DIN) 
3,5 bar (AFNOR) 
4bar (BS) 

-0,9 bar (VAKUUM) 
pretok plina: 40 ± 3 l/min

Varnostni razred: Class I, IP 20

Električna zaščita: B 

Klasifikacija: Razred IIa po direktivi MDD 93/42/EWG

Barva: poljubno po RAL lestvici

OBLIKA PO MERI UPORABNIKA
Uporabnik oziroma projektant lahko določi 

poljubno dolžino kanalov, barvo po RAL 

lestvici in razmestitev in število posameznih 

vtičnic/priključkov v kanalu.

VEČNAMEMBNOST
Oblika doze za vgradnjo energetskih vtičnic 

in plinskih odvzemnih mest je standard-

izirana in omogoča vgradnjo več vrst vtičnic, 

ki se uporabljajo v različnih državah, prav 

tako pa je  mogoče uporabiti tudi različne 

vrste električne napetosti.

POPOLNA VARNOST
Na voljo je enojni in dvojni kanal, kar 

omogoča da je vsak vir energije (visoka 

napetost, nizka napetost, komunikacije, 

medicinski plini) speljan v svojem modulu, 

kar preprečuje morebitno interferenco med 

posameznimi energetskimi viri.

Energetski viri  
po vaši meri

MEDICOMPACT 
STENSKI BOLNIŠKI KANALI

Bolniški kanal Medicompact je primeren za uporabo pri bolniških posteljah, kjer je 

potrebno zagotoviti večje število električnih vtičnic, telekomunikacijskih vtičnic in 

odvzemnih mest medicinskih plinov. Ohišje kanala je izdelano iz ekstrudiranega alumin-

ija in prašno obarvano. Bolniški kanali Medicompact so izdelani v skladu s standardom 

ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1 in ponujajo uporabnikom sledeče prednosti:
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TEHNIČNI PODATKI IN OPCIJE

Električna napetost: 24 V, 110 V, 220-230 V, ~ 50-60 Hz 

Dimenzije horizontalnega dela: 370 mm × 220 mm × dolžina po meri

Masa horizontalnega dela: 20 kg/m

Material: aluminij – 6063 (AlMg0.7Si)

Dimenzije police na pomični konzoli: 520 × 400 mm 

Nosilnost police na pomični konzoli: 30 kg

Dimenzije predala na pomični konzoli: 420 × 360 × 100 mm

Razpoložljiva odvzemna mesta med. plinov: (DIN, AFNOR, BS, SS)

Razpoložljive vrste plinov:

kisik-O2

medicinski zrak 
kirurški zrak 
dušik-N2

ogljikov dioksid - CO2

dušikov oksidul - N2O
odses anestezijskih plinov-AGSS

Delovni tlak in pretok plinov:

5 bar (DIN) 
3,5 bar (AFNOR) 
4 bar (BS)

-0,9 bar (VAKUUM)
pretok plina: 40 ± 3 l/min

Varnostni razred: Class I, IP 20

Električna zaščita: B 

Klasifikacija: Razred IIa po direktivi MDD 93/42/EWG

Barva: poljubno po RAL lestvici

MAJHNA TEŽA
Osnovna konstrukcija sistema in konzol je 

izdelana iz aluminijastih profilov, ki zagotav-

ljajo potrebno nosilnost obenem pa dajejo 

zelo nizko lastno težo konstrukcije.

SIMETRIJA
Energetski priključki so lahko nameščeni na 

sprednji in/ali zadnji strani kanala, pomične 

konzole pa je možno rotirati okrog njihove 

lastne osi. To omogoča, da se lahko bolniška 

postelja postavi na sprednji ali zadnji strani 

sistema brez da bi bilo potrebno premeščati 

medicinske aparate, ki se uporabljajo za 

nego pacienta.

PRILAGODLJIVOST
Sistem Medintesive je možno izdelati popol-

noma v skladu s potrebami posameznega 

projekta. Poljubno se lahko določi dolžina 

kanala, število in konfiguracija pomičnih kon-

zol, število in vrste plinskih odvzemnih mest, 

število in vrste električnih, komunikacijskih 

vtičnic, ter tudi barva.

MEDINTENSIVE 
STROPNI BOLNIŠKI KANALI

Stropni bolniški kanali Medintesive so namenjeni predvsem za uporabo na oddelkih intenzivne nege, kjer je za kako-

vostno oskrbo pacienta potrebno zagotoviti ustrezno število energetskih priključkov, odvzemnih mest za medicinske 

pline, ter primeren prostor za namestitev različnih medicinskih aparatov in pripomočkov. Kanal Medintesive je 

sestavljen iz dvojnega aluminijastega kanala Medilight ali Medicompact. Med obema kanaloma je nameščena 

tirnica v katero se montirajo pomične konzole, ki omogočajo namestitev najrazličnejših medicinskih aparatov in 

pripomočkov. Pomične konzole so na voljo v različnih oblikah; s policami, predali, tirnicami, vertikalnimi nosilci za 

podporo infuzijske opreme, ipd.  Konzole je možno premikati horizontalno ali jih vrteti okrog lastne osi, v poljubnem 

položaju pa se lahko tudi blokirajo. Kanal Medintesive se odlikuje po naslednjih prednostih;
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Vsi proizvodi so izdelani v skladu z evropskimi direktivami: 

MDD 93/42/EEC and 2007/47/EEC


