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Spænding:  230 V/25 A
Egen vægt:  ca. 180 kg
Max belast:  210 kg (arme 2⊗650)  
 180 kg (arme 2⊗750)  
 140 kg (arme 2⊗850)  
 100 kg (arme 2⊗950)  
 60 kg (arme 2⊗1050)
Materiale:  Aluminium og stål
Farve:  Hvidlakeret RAL 9010
Best. nr.:  17580 (dobbelt arm)  
 17581 (enkelt arm)  
 17582 (uden arme)  
 17588 (vægmonteret)

MDD klass:  IIb

Teknisk information
Lofthængt forsyningssøjle type 23000

1. Loftbeslag
Forsyningssøjlen monteres i en 
montagebjælke som kan tilpasses 
efter pladsen mellem dæk og loft. I 
montagebjælkens gavl er loddetil-
slutninger for gasrør fra den faste 
installation. Desuden udslagsblan-
ketter for tilsluttede kabler. Efter 
montage af søjlen dækkes bjælken 
med dækplader som skræddersys 
efter søjlens placering. Mulighed 
for finjustering af højden med  
±50 mm.

Alternativt kan loftsøjlen monteres 
i en montagebjælke, der findes i to 
modeller, enkeltmontage og dob-
beltmontage.

⋆ Kan kompletteres med distance 
over leddet for tilpasning til forskellige 
lofthøjder
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Teknisk information
Lofthængt forsyningssøjle type 23000

2. Tilslutning 
Tilslutning af gasrør sker i en 
separat gasklods. Klodsen er 
forsynet med loddetilslutninger for 
lodning mod den faste installation 
og skruetilslutning for slang-
erne fra loftpendlen. El tilsluttes 
i klemrække, som er monteret på 
loftbeslag. Flexible slanger med 
træktråd er ført frem til klemrækker 
for udtag, som skal tilsluttes med 
ubrudte kabler.

3. Ledbremser
Hvert led i armen har integreret 
friktionsbremse, der er trykluftsty-
ret. Mellem den stillestående og 
den bevægelige ledring placeres en 
platdeformet trykluftslange som 
expanderer ved hjælp af lufttryk. 
Lufttryket sænkes ved at holde 
nogle af trykknapperne inde indtil 
bremsen slipper og armen igen kan 
flyttes.

• Venstre knap frigør bremsen for 
øverste og nederste led.

• Højre knap frigør midterste 
bremse.

4. Eludtag
Pendlen monteres med udtag i 
Fagerhults design, hvilket betyder 
at vi anvender udtag fra Elko RS 
16 serien alt. Elko plus. Udtaget 
monteres på fastgørelsespladen 
som er forankret i bundprofilen. 
Vi har udviklet en dækplade med 
plads til tekstskilt som er tilpasset 
udtagsserien. Montagen betyder at 
fronten får en helt glat overflade. 
For komponenter der ikke er tilpas-
set i dette design findes et uden-
påliggende alternativ. Udtag kan 
placeres på pendlens to sider, hver 
side har reserveret 910 mm plads 
til udtag. Udtagene er fremført til 
klemrækken oppe i loftbeslaget 
gennem

5. Gasudtag
Søjlen monteres med Aga MC 70 
udtag. Gasudtagene kan placeres 
på to af søjlens siden, på hver side 
er reserveret 598 mm til udtag. Her 
er der plads til op til 10 stk. gasud-
tag alternativt 8 stk. gasudtag og 
1 stk. ejektor. I bunden af søjlen er 
der mulighed for at placere udtag 
for udsug. I søjlen er der plads til 7 
gasslanger, 1 Medicvent ∅ 40 mm, 
1 gasslange ∅ 15 mm og 5 gas-
slanger ∅ 12 mm.

Obs! Der skal tages hensyn til det 
samlede antal slanger for både el 
og gas.

fleksible slanger i armsystemet. 
For antenne, data og medicinsk 
tekniske udtag hvor der er krav til 
ubrudt kabel bliver den fleksible 
slange forberedt med træktråd. I 
pendlen er der plads til 6 stk flex 
slanger ∅ 16 mm. Se egen udtags-
serie side 68–69.

Dansk standard anvender LK-
CLIC’LINE.
Enkeltdåse 55 mm.
Dobbeltdåse 110 mm.
Trippeldåse 165 mm.
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