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Tekniset tiedot
ELG ed.2

1a. Sähköliitäntöjen kytkentätila
Paneelissa on kytkentätilat erik-
seen sekä vahvavirralle (230 V) 
että heikkovirralle. Vahvavirta-
liittimet ovat panee lin alaosassa 
ja heikkovirta liittimet yläosassa. 
Kytkentätilat voidaan sijoittaa 
paneelin jompaan kumpaan pää-
tyyn. Kaikki 230 V:n pistorasiat on 
valmiiksi kytketty paneelin liittimiin 
MK-johtimin. Myös heikkovirtalii-
tännät on kytketty valmiiksi.
Rasioilta kytkentätilaan vievään 
kanavaan on vedetty valmiiksi veto-

1b. Kaasuputkien kytkentätila
Kaasuputkien kytkentätilan 
sijoituksesta on annettu ohjeet 
kohdassa Lääkintä kaa suputkien 
liitännät sivulla 87.

2a. Johdonsuoja-automaatit
Tilaa 1–4 kpl johdonsuojaauto-
maattia tai vikavirtasuojaa varten 
on 157 mm. Komponentit on asen-
nettu avattavien luukkujen taakse 
tahattoman käytön estämiseksi.

2b. Releet
Releille varattu tila on 107 mm. 
Fagerhultin käyttämät releet ovat 
elektronisia ja ne toimivat sekä 24 V 
vaihto- että tasajännitteellä (~ ja 
=). Ohjausjännitteen syöttöä varten 
tarvitaan ulkopuolinen muuntaja. 

narut datapistorasiaa ja antennia 
varten. Kytkentätila vaatii kanavissa 
tilaa noin 300 mm. Tietoa paneelin 
sähkömagneettisia kenttiä (EMF) 
koskevista kysymyksistä on koottu 
sivulle 88. 

Jännite/virta:  230 V/25 A 
Paino:  15 kg/m
Materiaali:  Alumiinia
Väri:  RAL 9010
Til nro:  18565

MDD-luokka:  2a
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Johdonsuoja-automaattien ja 
releiden tarvitsema tila riippuu 
käytetyistä komponenteista.
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Paneeli
FDH Pituus, mm
2⊗24 602 18565
2⊗39 902 18565

3. Lääkintäkaasujen  
ulosottoventtiilit
Lääkintäkaasujen, kuten hapen, 
ilokaasun, ilman ja ilmanpoiston 
ulosottoventtiilit on piilotettu 
kansien taakse. Kaasunottovent-
tiileinä voidaan käyttää eri valmis-
tajien malleja. Paneelissa on tilaa 
neljän kaasujärjestelmän putkille. 
Venttiilit voidaan sijoittaa kahdella 
vaihtoehtoisella tavalla:
1. Kaasunottoventtiilit paneelissa –
kaasunottoventtiilit on suunnattu 
alaspäin, jolloin ne soveltuvat letku-
liittimillä varustetuille kaasulait-
teille. Kaasulaitteet kiinnitetään 
varustekiskoon, joka on kiinni joko 
paneelissa tai seinässä.
2. Kaasunottoventtiilit kotelossa pa-
neelin alla – kaasunottoventtiilien 
suunta on seinästä ulospäin, jolloin 

ne soveltuvat pikaliittimillä varuste-
tuille kaasulaitteille. Kaasukotelon 
pituus sovitetaan kaasunottovent-
tiilien lukumäärään. Kotelon kansi 
voidaan lukita alas, kun ulosotot 
ovat käytössä. Kansi sulkeutuu 
kokonaan ja kätkee ulosotot, kun 
niitä ei käytetä. 

Kanavassa on tilaa neljälle kaasu-
putkelle: 1 kpl ∅ 15 mm ja 3 kpl 
∅ 12 mm. 

4. Luku- ja tutkimusvalaisin
Loistelampulla varustettu valaisin 
toimii 100 % teholla tutkimusvalai-
simena ja esim. 40 % himmennet-
tynä lukuvalona. Valaisin voidaan 
toimittaa valonsäätöön tarkoite-
tuilla liitäntälaitteilla varustettuna, 
1–10 V tai DALI. Erilaisia valonoh-

jausjärjestelmiä kuten switchDIM 
tai switch-control voidaan myös 
käyttää, katso kaavio alla.
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6. Yövalaisin
Yövalaisin on varustettu (4,5 W) 
LED-valodiodilla. Valaisiemn käyt-
töjännite on 24/12 V AC tai DC 
sekä 230 V AC. Valo on suunnattu 
suoraan alas ja tarkoitettu potilaan 
yövalaistukseen. Yövalaisin sijoite-
taan tavallisesti vuoteen viereen 
yöpöydän yläpuolelle. Sytytys ja 
sammutus tapahtuu rele toimisella 

7. Yleisvalaisin
Paneelin yläosassa on epäsuo-
raan valaistukseen tarkoitettu 
yleisvalaisin. Valaisimessa on 
valonlähteenä T5-loistelamput. 
Tarvittava valai sinmäärä ja -teho 
voidaan helposti laskea DIALux 
valais tuslaskentaohjelmalla. Eri 
valonlähteiden vaatima tila on 
esitetty oheisessa taulukossa. Va-
laistusta laskettaessa on muistet-
tava, että heikkovirtakytkentätila 
on myös paneelin yläosassa ja se 
tarvitsee vähintään 300 mm tilaa. 
Valaisinten välillä sekä ensimmäi-
sen valaisimen ja heikkovirtakyt-
kentätilan välillä tarvitaan 25 mm 
tukirakennetta varten.

8. Pääty
18565 – Päätykappaleet on jyrsitty 
alumiinilevystä ja ne maalataan 
samalla sävyllä kuin paneeli. Pää-
dyn paksuus on 3 mm.

vuodekytkimellä tai potilasko-
jeesta. DALI-ohjausta käytettäessä 
tarvitaan myös DALI rele, esim. 
Helvar 491.

5. Vahva- ja heikkovirtaliitännät
Vakioratkaisuna käytetään Fager-
hultin omia pistorasiamalleja, eli 
pistorasiat ovat tuotesarjoista 
Elko RS 16 tai Elko plus. Pistorasia 
asennetaan laattaan, joka on 
kiinnitetty pohjaprofiiliin. Olemme 
kehittäneet pistorasiasarjaa varten 
peitelevyn, jossa on tilaa pistora-
sian nimitarraa varten. Asennus-
tavan ansiosta etuseinästä tulee 
täysin sileä.
 Tähän rakenteeseen soveltumat-
tomia komponentteja varten on 
saatavana myös pintaan asennet-
tava vaihtoehto.

Fagerhultin pistorasiasarja, ks. sivut 
68–69.

FDH Pituus, mm
18565
1⊗39 870
1⊗54 1170
1⊗80 1470
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