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Luna System szyn sufitowych z podnośnikiem pacjenta

Cechy charakterystyczne:

Dostępne prądy:

System do podnoszenia oraz transportowania pacjenta za pomocą podnośnika 
sufitowego, poruszającego się po systemie szyn zamontowanych w pomieszczeniu 
zgodnie z życzeniem klienta. Przeznaczony do placówek służby zdrowia, domów 
opieki społecznej oraz użytku domowego.

•	 łatwość montażu i demontażu podnośnika,
•	 3 sposoby mocowania podnośnika LUNA:

- pionowy (wąskie ułożenie zapewnia więcej miejsca w pobliżu głowy pacjenta),
- poziomy (umożliwia większą wysokość podnoszenia i lepsze warunki pracy 
przy przemieszczaniu przez otwory drzwiowe),
- stały (łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio na szynie - LUNA jako 
tradycyjny podnośnik sufitowy gwarantuje optymalny transport pacjenta),

•	 możliwość wykorzystania w jednym lub wielu pomieszczeniach,
•	 bezpieczne i proste przejście z pokoju do pokoju na 2 sposoby: 
     - 2 podnośniki i 1 wieszak,
     - 1 podnośnik,
•	 specjalny wieszak do mocowania siedziska pokryty materiałem 

antypoślizgowym,
•	 przystosowanie do użycia wieszaków o 2, 3 lub 4 punktach zawieszenia 

siedziska transportowego,
•	 specjalny system kontroli prawidłowego zamocowania wieszaka,
•	 unikalna konstrukcja zaczepów wieszaka, zapewniająca automatyczne ich 

zatrzaśnięcie się pod wpływem działającego ciężaru pacjenta, uniemożliwiająca 
wypięcie się siedziska podczas transportu,

•	 elektryczne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,
•	 elektryczne sterowanie transportowaniem pacjenta,
•	 sterowanie pracą podnośnika: za pomocą pilota lub klawiszy wbudowanych 

w korpus podnośnika,
•	 pilot: duży wyświetlacz i proste w użyciu klawisze funkcyjne,
•	 funkcje awaryjne w pilocie i na korpusie podnośnika,
•	 specjalna ładowarka naścienna do ładowania akumulatora urządzenia,
•	 3 rozmiary szyn,
•	 przenośne i stacjonarne układy szyn.

Dane techniczne:

Sposoby montowania:

Przejście z pokoju do pokoju:

Długość pasa podnoszącego (max.) [cm]:

Zakres podnoszenia [cm]:

Maksymalne obciążenie [kg]:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

Waga [kg]:

220

152

200-275

32 x 13

6,7

Układ X-Y zapewniający pełne

pokrycie powierzchni użytkowej

w każdym pokoju. System

zawiera 3 szyny teleskopowe

i 4 słupki narożne.

Szyny proste i zakrzywione.

Układ przenośny: Pojedynczy układ stacjonarny:

Poziomy Pionowy Montaż stały

Zastosowanie 2 podnośników i 1 wieszaka

Zastosowanie 1 podnośnika

Wieszak
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