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Teknisk information
ELG ed.2

1a. Kopplingsutrymme för el
Anslutning av el sker i kopplingsut-
rymmet för starkström (230 V) och 
svagström. Plintar för starkström 
är placerade i nedre delen av pa-
nelen och plintar för svagström är 
placerade på ovansidan av panelen. 
Kopplingsutrymme placeras i valfri 
ände av panelen. Samtliga uttag för 
230 V är internt kopplade till plintar 
med FK-kabel. För information om 
de elektromagnetiska fälten, se un-
der rubriken EMF, sidan 88. Uttag 
för svagström är internt kopplade i 

1b. Kopplingsutrymme för gas
För placering av kopplingsutrymme 
till gas se under rubriken Medi-
cinska gaser – Gasrörsanslutning 
sidan 87.

2a Dvärgbrytare
Utrymme som krävs för 1–4 styck 
dvärgbrytare, jordfelsbrytare är 
157 mm. Komponenterna är place-
rade under en öppningsbar lucka 
för att förhindra oavsiktlig frånslag 
av brytaren.

2b Relä
Utrymme som krävs för relä är 
107 mm. Fagerhults reläer är 
elektroniska och kan matas med 
~24 V eller =24 V. Försörjning av 
relä bör ske via externt placerad 
transformator.

panelen till plint. Uttag för data och 
antenn är försedda med dragtråd 
till kopplingsutrymme.
Kopplingsutrymmet kräver ett 
utrymme på minst 300 mm.

Spänning:  230 V/25 A 
Vikt:  15 kg/m
Material:  Aluminium
Färg:  RAL 9010
Best. nr:  18565

MDD klass: IIa
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Panel
FDH Längd, mm
2⊗24 602 18565
2⊗39 902 18565

3. Uttag för medicinska gaser
Uttag för medicinska gaser; oxygen,
lustgas, luft och evakuering – döljs
bakom en frontlucka. Panelen kan
utrustas med uttag av olika fabrikat
och nationella standarder. Panelen
erbjuder två alternativa montage
av gasuttag.
1. Slanganslutning av utrustning –
gasuttagen integrerade i panelen
vinklade för anslutning nedifrån
med slang. Utrustningen monteras
på en utrustningsskena som
monteras antingen i panelen eller
på vägg.

2. Direktanslutning av utrustning –
gasuttagen monteras i en separat
box med uttagen riktade rakt 
framåt. Boxen monteras i panelens
underkant. Längden på boxen an-
passas efter antalet gasuttag.
Luckan på boxen kan låsas i sitt
undre läge när uttagen används,
när uttagen inte används döljs de
genom att locket stängs.

I kanalen finns det plats för fyra
gasrör, 1 st ∅ 15 mm och 3 st
∅ 12 mm. 

4. Läs- och undersökningsarmatur
Armatur med lysrör som ger under-
sökningsljus vid 100 % ljusstyrka 
och läsljus i neddimmat läge.
Armaturen kan erhållas för olika
styrsystem som 1–10 V eller DALI.
Fler styrsystem går att utföra t.ex.
switchDIM och switch-control, se
skisser nedan.
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6. Nattlampa
Nattlampan är försedd med LED
lysdioder (4,5 W). Lampan kan
drivas med 24 V/12 V AC/DC samt
230 V AC. Ljuset är riktat nedåt och
avsett som nattljus för patienten.
Tändning och släckning sker  
lämpligen från sängbox via relä. Vid 
styrning via DALI behövs också
ett DALI-relä t.ex. Helvar 491.

7. Indirekt armatur
Ovansidan av panelen är försedd
med armatur för indirekt belysning.
Armaturen kan bestyckas med
T5-ljuskällor. Antal ljuskällor och
effekten på dessa beräknas enklast
med DIALux belysningsberäknings-
program. Det utrymme som krävs 
för de olika ljuskällorna är enligt 
tabell. Man bör också beakta att 
kopplingsutrymmet för svagström 
är placerat på ovansidan av panelen 
och är 300 mm långt.

8. Gavel
18565 – Dessa är frästa i alumini-
umplåt och lackeras i samma nyans
som panelen. Gavelns tjocklek är
3 mm.

5. Uttag för stark- och svagström
Som standard monteras eluttag
i Fagerhults egna uttagsdesign,
vilket innebär att vi använder uttag
från Elko RS 16 serien alternativt
Elko plus. Uttaget monteras på
fästplåt som sitter förankrad i
bottenprofilen. En egenutvecklad
täckbricka med plats för textskylt
finns anpassad för uttagsserien.
Montaget innebär att fronten får
en helt slät yta. För komponenter 
som inte finns anpassade i denna 
design finns ett utanpåliggande 
montage alternativ.

För egen uttagsserie se sid. 68–69.

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

För dansk standard använd LK
CLIC’LINE.
Enkeldosa bygger 55 mm.
Dubbeldosa bygger 110 mm.
Trippeldosa bygger 165 mm.
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