UNIDADE DE FORNECIMENTO DE
TECTO
MULTI MOVEMENT 90

•

•

•

•

Unidade de teto para fornecimento
de gases medicinais e energia
elétrica
em
aplicações
para
endoscopia, cirurgia, anestesia,
cuidados intensivos, ..., com um
design ergonómico que permite a
observação completa do paciente.
Sem obstáculos e sem risco de
tropeçar em cabos e condutas
flexíveis.
Braços articulados verticalmente
por motor, possibilitando que os
dispositivos fiquem disponíveis
imediatamente graças à sua rápida
subida/descida de 40 mm por
segundo.
Freios pneumáticos em braços com
paragem amortecida, permitindo
um posicionamento preciso e
evitando
deslocamentos
ou
movimentos involuntários.

•

Construção modular que permite
configurar à medida o número de
tomas de gases, equipamento
elétrico, bandejas, gavetas, braços
porta-monitores, ...

•

Flexibilidade adaptada ao utilizador
com diferentes configurações tanto
individual
como
com
outros
modelos de braços.

•

Capacidade de carga de até 120
kg.

•

Ângulo de rotação de 320 º.

•

Os braços estão revestidos com
aço fundido pulverizado, na cor
branco acinzentado RAL 9002.

•

Certificado CE, ON 0297, conforme
a diretiva 93/42/CEE.

MULTI MOVEMENT 90 INDIVIDUAL

Um Braço
Braço Duplo
Capacidade de Carga
Comprimen
to Braço

Braço
Motor

Braço
Mola

700 mm

120 kg

--

1,000 mm

90 kg

85 mm

Capacidade de Carga
Comprimento Braços
(extensão / motor ou
mola spring)

✓ Consumo Elétrico do Motor: 350 W
✓ Deslocamento Vertical: 700 mm (+21º, -24º)

Braço
Motor

Braço
Mola

800 / 1,000 mm

--

20 a 85 kg

1,000 / 1,000 mm
1,200 / 1,000 mm
600 / 1,000 mm
800 / 1,000 mm
1,000 / 1,000 mm
1,200 / 1,000 mm
600 / 700 mm
800 / 700 mm

--90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
120 kg
120 kg

20 a 70 kg
20 a 70 kg
-------

COMBINAÇÕES MULTI MOVEMENT 90

MMP 90 + MMP 90
MMP 90 + SCOPE 600
MMP 90 + SCOPE 400
MMP 90 + MMP200 MMP 90 +
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