Hill-Rom®
Liko™ konstant skenladdning

Alltid redo att lyfta.
Liko™ konstant skenladdning ger vårdgivaren
frihet. Lyftenheten laddas hela tiden längs
hela skensystemet. Du behöver inte längre
dubbelkontrollera batteriets status eller
återföra lyften till en specifik laddningsstation.
Med skenladdning är din taklyft alltid
fulladdad och redo att användas.
Den unika patentsökta skenladdningslösningen
kan installeras i alla standardskensystem från Liko™,
nya så väl som redan installerade.
Det är även en estetiskt tilltalande lösning utan
synliga sladdar eller behov för närhet till vägguttag,
vilket ger fullständig frihet att installera
skensystemet varsomhelst i ett rum.

Fördelar, Liko skenladdning
• Alltid redo att lyfta
• Tidsbesparande, alltid tillgängligt
• Batteriet är alltid fulladdat
• Längre livstid för batteriet
• Estetiskt tilltalande – inga synliga sladdar
• K
 an installeras i nya och redan
installerade skenor
• Laddning i skenor varsomhelst i ett rum
• M
 öjlighet att installera skensystemet
varsomhelst i ett rum

Hill-Rom®
Liko™ konstant skenladdning

Full effekt.

Passar alla skenor från Liko.

Lyften är alltid ansluten till
strömförsörjningen genom
laddningsspåret inne i skenan.
I händelse av ett strömavbrott
kan lyften fortfarande användas
med batteridrift.

Glöm specialanpassade och dyra
skenor. Likos skenladdningsspår
kan monteras på alla standardskenor,
rakbanor och traverssystem, såväl
nya som redan installerade.

Säker för alla miljöer.

Kompatibilitet.

Klassad för IP-klass X4 och
med korrosionsskydd kan
skenladdningen installeras
i alla miljöer, inklusive badrum.

För att kunna dra fördel av Liko™
konstant skenladdning måste ditt
system vara försett med IRC-vagn
och ha en kompatibel lyftenhet.

IP-klass:		

X4

Elektricitet 		

Ansluten till strömuttag

Elektricitet, isolerat IRC-spår:

24 V

Material, IRC-spår:

Korrosionsskyddat Cu/Ni

Produktnummer och installation
För information om skeninstallation och lyftenhetskompatibilitet
kontakta din närmaste Liko-representant.

Skenladdning har testats av ackrediterat testinstitut och uppfyller alla krav enligt
MDD klass I produkter (MDD 93/42/EEC). Skenladdning uppfyller kraven för
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 och CAN/CSA C22.2 No.601.1.
Design and Quality by Liko in Sweden.
Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för
medicintekniska företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc.
Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.
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Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande,
göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda
garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin
som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.
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