
Product CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar

Varunummer R8584572000

VVS:777541100

EAN:5708590358130

HMI: 125834

Färg Vit

Beskrivning Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast 
monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna 
erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.

Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, 
de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket 
enkla att rengöra. 
Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög 
komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. 

CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbart.
Elektrisk höjdreglerbart 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med tryckknappar i 
framkant.
Inkl. sänggrind, kroppsbälte och manöverdosa.
Liggyta 813 x 1 829 mm av kompakt laminat.
Utvändiga mått 1 020 mm x 1 829 mm.
Exkl. monteringsskruv för vägg. 

Justerbar Höjdreglerbar

Höjdjustering 700 mm

Produktkapacitet Maximal belastning: 200 kg.
Vid 200 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 33 kg.
Britsen har testats statiskt med 500 kg, enligt kraven i de använda hjälpstandarderna.

Hastighet Hastighet upp:    15 mm/s
Hastighet ner:    20 mm/s

Ljudnivå 48 dB
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Ergonomi Den ergonomiskt utformade sänggrind har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre 
åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av 
brukare. 

Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier. 

Anslutnings ström
(V)

230

Strömförbrukning
(max.belastning)

Strömförbrukning vid maximal belastning:    70 W
Strömförbrukning vid standby:    2 W

Garanti Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från
inköpsdatum.

WEEE Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av
elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

Överensstämmelses
deklaration

Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om 
medicintekniska produkter. Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av 
maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direvtivet 2011/65/EU.
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Betong >B25

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.

Mursten >= Mz12

Cementsten >= Hlz12

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Måste beställas separat.

Lättbetong P4

V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg
GB14.
Måste beställas separat.

Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med
trä

V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.

Montage i olika väggtyper
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Godkända våtrumsskivor förstärkt  med 22 mm
kryssfanér

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg
rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada
uppstår.

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.
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