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Wandrail systeem: 
 
Railklem systemen maken het mogelijk dat medische apparatuur zoals flowmeters, vacuümapparaten dicht bij de patiënt 
geplaatst kan worden. Ze kunnen worden gemonteerd op verschillende locaties in de gezondheidszorg, zoals het ziekenhuis, 
ambulances en op andere hulpmiddelen zoals trolleys, bedden, ventilatoren. De railklem zorgt ervoor dat de apparatuur met 
de patiënt van de ene locatie naar de andere verplaatst kan worden. Medische apparatuur kan worden aangesloten met een 
railklem op een rail waarvan de afmetingen zijn vastgelegd in een internationale norm.  Dit product wordt geleverd volgens 
NEN-EN-ISO 19054. 
 
Gebruik: 
Installatie en gebruik zijn voorbehouden aan daartoe opgeleid personeel. 
 
Onderhoud: 
Aanbevolen wordt:  controleer minimaal 1x per jaar alle bevestigingspunten op correcte bevestiging.  Voor reparatie en of 
vervanging van onderdelen neemt u contact op met Medicare Uitgeest BV. 
 
Rail voor bevestiging van apparatuur voorzien van railklem. Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. Geschikt voor 
montage aan muur, wand of op apparatuur. Standaard voorzien van bevestigingsgaten. Na bevestiging van de 
muursteun (zie tabel bevestiging) wordt de rail met M6 inbusschroeven gemonteerd op de muursteun. 

 
 
 
 
 
 
 
  vooraanzicht     zijaanzicht 
 
 
Specificatie:     
maximale belasting:  80 kg  materiaal rail:  geanodiseerd Al 51 ST 
maximale torsie:  100 N.m  materiaal muursteun: geanodiseerd Al 51 ST 
 
 
Bevestiging:     
Material diameter schroef/ bout soort bevestiging minimale diepte opmerking: 
Beton min. 6 mm. plug min. 60 mm  
Hout min. 6 mm. geen min. 60 mm  
Gips min. 6 mm. paraplu min. 60 mm dubbel wandig 
Metal min. 6 mm. borgmoer afh. beschikbaar steunstrip 
 
 
Reiniging: 
Gebruik om de rail en muursteun te reinigen alleen huishoudelijke middelen. 
 
 
Controle op correcte bevestiging: 
Controleer met een gewicht van >40 kg, op 250 mm afstand van de rail, op het loskomen van de rail of de muursteunen ten 
opzichte van de muur of wand, waarop de rail is bevestigd. 
 
 
Belangrijk: 

Controleer of dit produkt voldoet aan de produkt- en of interne eisen voor ingebruikname. 

Bij twijfel niet gebruiken en aanmelden voor inspectie bij de onderhoudsverantwoordelijke afdeling. 
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