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taklyft
och skensystem

,

Används i hela världen

Används på sjukhus, vårdhem, sjukhem och privat hem. Ergolets taklyfts lösningar
av hjälpmedel revolutionerar sundhetssektorns använding av hjälpmedel till
förmån för personer med något slag av funktionshinder.

Total rumstäckning

Skensystemet omfattar omkringliggande området för den väldesignade och
effektiva taklyfts kassetten Luna, där man snabbt och enkelt, mycket enkelt
installerar skensystemet, faktiskt 3 ggr snabbare än många andra på marknaden.
Det finns system som har full rumstäckning och ger både brukare och användaren
full frihet.

Uppfyller dina behov

Takyfts kassetten Luna är utvecklad tillsammans med skensystemet från Ergolet,
borgar för en funktionell och estetisk lösning, vilket ger lösningen till ett ideelt
val beträffande estetik och säker person hantering.

Säkerhet
och tillit

Kvalitet
och innovation

Design, flexibilitet
och funktionalitet

Stort urval av takskenor

Ergolet kan erbjuda ett bredd urval av skensystem och lösningar, både takmonterade och
framförallt vägg monterade som ger en unik design som inte finns någon annanstans på
marknaden. vi erbjuder böjda skenor, växlar och riktningsskivor som kan anpassas.

Unik väggskena

Ergolets unika väggmonterede E och C-skena faller i ett med den existerande miljön och
revolutionerar det utförande som vi gör med taklyfts sytemen. Ett elegant alternativ till
konvetionella vägg och tak monterade system.

E-skenan kan monteras
på nästan alla typer av
väggkonstruktioner.
Till vår taklyft-serie erbjuder vi, det som bara
vi, har på marknaden, en väggmonterad
aluminium-skena, där med ett djup på
endast 25 mm framstår som lätt, integrerat
och diskret i rummet.
Protectas arkitekt- och ingenjörs-team
kan utarbeta plan, snitt och 3D-ritningar
samt animationer, där man kan visualisera
lösningsmöjligheterna i ett konkret projekt.
E-skenan är en attraktiv, platt väggpanel ett diskret och stilfärdigt alternativ till de
gömda vägg- och tak-beslag, som vanligtvis
används. Dessutom är E-skenan enkel och
snabb att installera, vilket gör den till det
bästa val och till professionella första val till
hemmet och till institutioner.
E-skenan är också ett ytterst flexibelt system.
Exempelvis kan ett rum utrustas med E-skena
och ett traverssystem. När traverssystemet
inte är i bruk eller skall användas i ett annat
rum, kan traversen snabbt och enkelt skiljas
från E-skena-profilen och flyttas.

Exempel på XY system: E-skena och travers

Baunehøj, Lyngby, plejehjem; 2013

Egå, plejehjem 2013

Hedevej, plejehjem; 2013

Søholm, plejehjem; 2013

Bakkegården, plejehjem; 2013

Søholm, plejehjem; 2013

Luna
modeller

Bajonettmontering
200 eller 275 kg
lyftkapacitet

Bajonett- och bandmonterad taklyft i samma
modell. Det unika med
denna taklyft är, att den
på några få sekunder kan
förvandlas från montering
med bajonett till band och
omvänt utan att använda
verktyg. Man vänder alltså
lyften UppochNer då den
förvandlas till en portabel
kassett, en så kallad 2-1 lyft.

Förflyttning
gennom dörr

med 2 lyftkassetter

Bandmontering
200 eller 275 kg
lyftkapacitet

Förflyttning gennom dörr
med 2 stroppar

Viktiga funktioFörenat state-of-the-art design och
funktionalitet. 200kg och 275kg
viktkapacitet. Laddning via den
ergonomiska handkontrollen eller
via bordsladdaren på Luna trolley.

Lyftbyglar
till individuella behov

Patenterad

Ergolet selkrok
-säkra och enkla
att använda

Luna

IPx4

NYA FUNKTIONER:
LunaIPx4 har blivit uppdaterad, så den nu kan användas i
våtrum, utan att det skall tas hänsyn till om taklyften blir
överspolad.
Handkontrollen kan nu fås i täthetsklass IPx4 och IPx7.
• IPx4 tål överspolning
• IPx7 tål nedsänkning i vatten
Anslutningen på Handkontrollen vid ihopkoppling i Luna
taklyft är förberett. Anslutningen är IPx7 tät, hålldbart,
stabilt och säkert.
På Handkontrollen med IPx4 är det möjligt att välja
om man vill ha spiral kabel i toppen eller botten.
Handkontrollen IPx7 är fast monterat med kabel i botten.
På LunaIPx4 är säkerheten för användande förberett, i
det LunaIPx4 nu är med både elektrisk och manuell
nödsänkning. Vilket betyder, att där kan användas
nödsänkning också då batteriet är utan ström eller defekt.
LunaIPx4 kan fås i en variant med extra utgång, där ger
möjlighet för montering av extra utrustning, som el-drivna
lyftbyglar eller planbår.
LunaIPx4 kan levereras som både en fastmonterad och
flyttbar modell. Det är möjligt att modifiera modellen, så
den fastmonterade kan bli flyttbar och omvänt.
LunaIPx4 taklyft till användning i förbindelse med förflyttning
från säng til stol/rullstol och från stol till toalett m.m på
institutioner som sjukhem, sjukhus, aktivitetscenters,
privata hem, samt i ridhallar, carportar.
LunaIPx4 används som mobil lyfteenhet i fristående och
fastmonterade skensystem.

Skanna och se bl.
a. video om Luna,
handhavande

VIKITGA STANDARDFUNKTIONER
Lyftkapacitet på 200 kg och 275 kg
Lyftbygel till Luna har patenterad selkrok, som är enkla att
använda och säkra för brukaren
Fast eller transportabel i moduluppbyggnaden
design
Uppladning via den ergonomiska handkontrollen, som
laddas med att placera i vägg- eller bordsladdare
Nödsänkning både elektrisk och manuell
Luna tål översköljning med vatten
handkontrollen IPx4 eller IPx7 (valfri)

Version

Monteras som fast eller transportabel utan
verktyg.

Varunummer

LunaIPx4/200 kg, flyttbar (Band) – vit / grå

015-03020/015-03021

LunaIPx4/275 kg, flyttbar (Band) – vit / grå

015-03022/ 015-03023

LunaIPx4/200 kg, fast (bajonett) – vit / grå

015-03026 / 015-03027

LunaIPx4/275 kg, fast (bajonett) – vit / grå

015-03028 / 015-03039

LunaIPx4/200 kg, fast (bajonett), extra utgång – vit / grå

015-03032 / 015-03031

LunaIPx4/275 kg, fast (bajonett), extra utgang – vit / grå

015-03034 / 015-03033

LunaIPx4/200 kg, rum till rum – vit / grå

015-03035 / 015-03036

LunaIPx4/275 kg, rum till rum – vit / grå

015-03037 / 015-03038

Tilbehör *

Kontakt anslutning – stabilt, hållbart och
säkert.

HMI-nummer

HMI-nummer

Varunummer

Handkontroll IPx4 med anslutning i topp

015-03105

Handkontroll IPx4 med ledning i botten

015-03101

Handkontroll IPx7

015-03109

2, 3, 4 – punkts bygel

Kontakt Protecta

Komplett utbud av selar

Kontakt Protecta

Våg

Kontakt Protecta

Förlängnings band i olika längder
Kontakt Protecta
* Se separat brochyr för handkontroll, bygel, våg o selar. Tilbehörslista kan översändas.

TEKNISK SPECIFIKATION

IPx7 Handkontroll tål nedsänkning i
vatten.

IPx4 Handkontroll - kan väljas mellan kabel
anslutning i topp eller botten.

Max. lyftkapacitet			
200 kg/275 kg
Längd av lyftband			
2200 mm
Egen vikt				
6,7 kg utn lyftbygel
Mått				320 x 130 mm
Batterier				36 V, bly/syre-batterier
Uppladdning			
100- 240 V, 0,5 A
Chassis				Slagfast, formsöpt ABS				
Ljud				
Lwa under lyft/sänkning utan vikt är 49dB(A)
				
Lwa under lyft/sänkning vid max last är 53dB(A)
Laddningstid			
ca. 4,5 - 5 timmar när batteriet är helt urladdat
Sänkningshastighet			
44 mm/sek. med 89 kg vikt
Lyfthastighet			
30 mm/sek. med 89 kg vikt
Antal lyft pr. uppladdning		
50 lyft på 0,5 m med 100 kg
Täthetsklasst			IPx4
• Mjuk start och stopp
• Elektrisk- och manuell nödsänk
• Indikator for låg batteri (visuell LED)
Alla täthetsklass tester
• uppladdningsindikator
är utfört av TÜV.
• Skyddad mot överbelastning
• Nödstopp via handkontroll

Fast monterat
Manuelt
nödsänk

Elektrisk
nödsänk

Både elektrisk och manuell nödsänk med QR
koden och instruktionen på sidan av laddaren.
Drag upp med
selöglan- öppnas
lyftkroken
Ett drag neråt
med sel öglastängs selkroken

Se manualen för yttderligere specifikationer. Alle måttangivelser är vägledande.
Protecta förhåller sig rätten utan varsel kunna förändra i specifikationerna.
Produktinformationen kan möjligtvis innehålla tillbehör. kontakta din representant.
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date 24.06.2015 - ver.7

Protecta Medical AB
Parkvägen 5
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Umeå
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Flyttbar

Luna handkontroll och laddare

Kontakten på
handkontrollen
vid anslutning i
Luna taklyft är
förberett för IPX7.

• Luna handkontroll är ergonomisk i design
och har exeptionella funktioner.
• Laddaren till Luna handkontroll
kan monteras på alla typer av vägg.
Detta säkrar en permanent och stabil
laddstation.
• Laddare, som nyttjas till Luna, kan
monteras på flera av Ergolets produkter,
som till exempel Luna bord, Mobile Flex 2eller 4-punkts system.

Permanent
och stabil
laddning

Skanna QR och
bl. a. Luna video,
produktblad,
quickguide eller
användarmanualen.

date 23.06.2014 - ver.2

Handkontroll
modeller

• Handkontroll kan fås i 2 täthetsklasser - IPx4 och IPx7.
IPx4 tål överspolning. IPx7 tål nedsänkning i vatten,
som till exempel att bli tappad ner i ett fyllt badkar eller
liknande.
• Handkontroll med IPx4 ger möjlighet för att välja om man
vill ha spiral kabel i topp eller botten. Handkontroll IPx7
är fast monterad med anslutningsledning i botten.

Modell (klass):
IPx4
Kabel: I BOTTEN

Modell (klass):
IPx7
Kabel: I BOTTEN

Modell (klass):
IPx4, 2 kanaler
Kabel: I BOTTEN

Ledningslängd:
Ledningslängd:
Ledningslängd:

1320mm (varunr. 015-03101)
1620mm (varunr. 015-03102)
1900mm (varunr. 015-03103)

Ledningslängd:

1320mm (015-03109)

Ledningslängd:
Ledningslängd:
Ledningslängd:

1320mm (varunr. 015-03106)
1620mm (varunr. 015-03107)
1900mm (varunr. 015-03108)

Tål

Överspolning

Tål:

Nedsänkning i vatten

Tål:

Överspolning

Modell (klass):
Kabel: I TOPP

IPx4

Modell (klass):
Kabel: I TOPP

IPx4, 2 kanaler

Ledningslängd:

1320mm (varunr. 015-03105)

Ledningslängd:

1320mm (varunr. 015-03110)

Ledningslängd:

1620mm (varunr. 015-03111)

Ledningslängd:

1900mm (varunr. 015-03112)

Tål:

Överspolning

Alla täthedsklass test är
tfført av TÜV.

2 kanaler:
extra knappar, till extra utrustning som
Ergo Trainer eller
el-Bygel

MDD93/42/EEC
Class I

Protecta Medical AB, Parkvägen 5, 913 34 Holmsund, Umeå +46 90 14 25 26 ,
info@protecta.nu
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Luna Trolley
Transportabelt bord til Luna taklyft

Primär användning

Vård i Hemmet
Vård Boende och institution

När Luna taklyft används som transportabel lyft, ger
det överträffad flexibilitet, när vårdtagare skall flyttas –
både i hem miljö och institution.
Det lätta Luna bord ger möjlighet för snabb, effektiv och
praktisk förflyttning av den transportabla Luna taklyft
från ett rum till ett annat. Vårdgivaren belastas inte av
att behöva bära taklyften.
Med Luna bordet får vårdgivaren en komplett,
transportabel lösning: ett transport bord som sörjer för
att Luna taklyften blir på plats, en bekväm bordsladdare,
påse till Luna förlängningsband och krok och en nyttig
ficka, var i man kan bära selar eller brukarvägledning.
Kort sagt ett praktiskt transportabel hjälpemedel till
Luna taklyften.
Som tilbehör kan köpas en förlängningsarm den är
praktisk till uppsättning och nedtagning av Luna taklyft.

Viktigste standardfunktioner
Robust och lättrullande lättviktsbord.
Integrerad laddare.
Transport av Luna taklyften.
Inkluderar praktisk ficka till selar m.m.
Påse till Luna band och krok.

PRODUKTERNAS VIKTIGASTE EGENSKAPER

• Transportabelt bord till att flytta Luna taklyften mellan olika rum
• Specielt designad hållare till Luna taklyften
• Förlängningsarm i tre längder till montering eller nedtagning av Luna taklyften (tilbehör)
• Integrerad laddare
• Praktisk ficka till selar eller användarmanual/brukarvägledning
• Ficka till förlängningsband/lyftband och krok

Påse till Luna band och krok.

Version

HMI-nummer

Varunummer

HMI-nummer

Varunummer

Luna Trolley till Luna med 2-punkts bygel
Version

A

015-02017

Förlängningsarm 600 mm
Förlängningsarm 1000 mm
Förlängningsarm 1500 mm

B

TEKNISK SPECIFIKATION

Höjd			950 mm
Längd			370 mm
Bredd			492 mm
Vikt			10,6 kg
Material 		
Pulver-lackad stål
Laddning		
100-240V, 0,5 A

C

Nedtagning av taklyft med förlängningsarm (A, B, C). Förlängningsarm i tre
längder till nedtagning eller montering av
Luna-taklyften (tilbehör).

Praktisk ficka till förvaring.

Ritningarna och de tekniska specifikationerna visar den horisontalla Luna med 2-punkts bygel.

Se teknisk manual for ytterligarre specifikationer. Alla tal och mått är endast vägledande och kan vara olika i olika situationer. Protecta förbehoåller sig rätten till utan varsel att ändra i specifikationerna

Integrerad laddenhet.

MDD93/42/EEC
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date 31.03.2014 - ver. 7

Produktfotos innehåller möjlightvis tillbehör. Tala med din representant.

Protecta Medical AB
Parkvägen 5
913 34 Holmsund
Umeå. Sverige
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C-skenan
Väggsken-system

Primär användning
Hemmiljö
Institutioner
Sjukhus

Ergolets C-skena är den senaste medlemmen av Luna
skenfamilj och är klar att vidarebefordra skandinavisk
designs stolta traditioner.
Denna enastående väggmonterade skenlösning består
av en tunn, platt panel och är ett diskret och stilfärdigt
alternativ till vanprydande vägg- eller takbeslag, som
allmänt används. Förutan att vara ett attraktivt alternativ
är C-skenan enkel och snabb att montera. Därmed
är systemet mycket effektivt med tanke på pris, och
C-skenan är snabb att bli det förslagna val till hemmet
och institutionen.
Flexibilitet är en av C-skenans viktigaste egenskaper,
därför att traversskenan (den rörliga skenan) sörjer
för, att där är enkla och snabba lyftmöjligheter från ett
rum till ett annat. När man har beslutat vilket rum som
skall utrustas med lyft- eller väggskenor, så är C-skenan
svaret.
C-skenan används både för att förflytta åkvagnar och för
det som är fästade vid väggen. När den inte används,
kan skenan döljas med hjälp av “täckplattan Ergolet”
vilket gör C-skena till en helt dold och därför mycket
diskret väggskena .
Dessutom har C-skena ett smalt spår på undersidan,
som kan användas för att hänga lätta bokhyllor, bilder
eller andra väggdekorationer , utan att behöva borra hål
eller slå spik i väggen.
Viktiga funktioner
Kan monteras på nästan alla typer av väggar.
Tillbehör
Ett brett utbud av tillbehör för C-skena, såsom
konsoler för hängande bilder, etc.
Det finns också ett brett sortiment av beslag för
olika monteringsapplikationer etc.

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
• Fördelaktig design och funktionalitet.
• Kan monteras på nästan alla typer av väggar.
• Enkel och snabb att installera. Besparande.
• Den teleskopiska vagnen för att kompensera för olika avstånd mellan väggarna.
• Profilen kan användas för att stödja lätta hyllor, bilder eller gardiner.
• Ren och enkel state-of-the-art design.
Unik teleskop vagn kompenserar
för olika avstånd mellan väggarna.

Snabb och enkel att installera,
sparar tid och minskar kostnaderna.

Version

HMI-nummer

Varunummer

C-skena 4,3m

016-00990

C-skena 5,5m

016-00991

C-skena 7m

016-00992

TEKNISK SPECIFIKATION
Vikt kapacitet				
200 kg och 275 kg
Profilens måttl (djup/höjd)		
33 mm x 87 mm
Vikt per meter				
1,14 kg/m
Material 				Aluminium
Exempel på montering			
Gipsplattor, trä, betong, mursten
Färg					Vit pulver-lack

Tunn och diskret profil.

Profilen är försedd med en liten spår
botten av skenprofilen. Detta kan
användas för bilder, tavlor, bokhylla
eller andra väggdekorationer .

När skenan är inte används,
C-skenan lätt kan bli en del av
inredningen när en täckplåt klickas
på.

MDD93/42/EEC
Class I

date 18.01.2012 - ver. 1

Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Produktbilder kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.

Protecta Medical AB
Parkvägen 5
913 34 Holmsund
Umeå. Sverige
tlf. +46 90 14 25 26
e-mail: info@protecta.nu
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E-skenan
Väggsken-system:monterat på vägg

Primär användning
Hemmiljö
Institutioner
Sjukhus

Ergolet E-skena är ett stolt exempel på innovativ dansk
design. Det innebär helt enkelt en teknisk revolution i
vägg och tak system.
E-skenan är unik eftersom i fallet med en väggmonterad
skena är lösningen. E-skenan är en attraktiv, platt
väggpanel - diskret och stilfärdigt alternativ till
vanprydande vägg- eller takbeslag, som allmänt
används. Dessutom är E-skenan enkel och snabb vid
installation, vilket gör det till det bästa valet och de
professionellas första val för hem och för institutioner.
Ergolet E-skena är ett stolt exempel på innovativ dansk
design. Det innebär helt enkelt en teknisk revolution i
vägg och tak system.
E-skenan är också ett extremt flexibelt system.
Till exempel, ett rum utrustat med E-skena och ett
traverssystem. När traverssystem inte används eller
kommer att användas i ett annat rum, kan travers snabbt
och enkelt separeras från E-skenprofil och flyttas.
En extra funktion är E-skenprofilen på undersidan. Det
är en praktisk lösning som kan användas för att hänga
lätta bilder och andra väggdekorationer. Detta skulle
undvika att borra hål i väggen.
Aluminium täckplattan kan fästas på bottenspåret
och döljer därmed synliga Kablar and skruvar. Om ett
utrymme har e-skena installerad som inte används för
att lyfta, klickar man på ytterligare en täckplåt i övre
Spåret som omvandlar E-skenan till en platt och helt
sluten väggpanel som förhindrar damm o smuts att
läggas sig.
Viktiga funktioner
Kan monteras på nästan alla typer av väggkonstruktion
Tillbehör
Det finns en rad tillbehör till E-skenan, såsom
konsoler för hängande bilder/tavlor, etc.

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

• Ledande design och funktionalitet.
• Kan monteras på de flesta typer av väggar.
• Enkel och snabb att installera. Besparingar.
• Teleskop vagn kompenserar för varierande väggbredd.
• Profilen kan användas för att montera foto, målningar och gardiner.
• Ren och enkel state-of-the-art design. Platt.
Unik teleskop vagn kompenserar
för varierande väggbredd.

Version

Enkel och snabb att installera.
Sparar tid och minskar kostnaderna.

HMI-nummer

Varunummer

E-skena 4,3m

016-01028

E-skena 5,5m

016-01029

E-skena 7m

016-01027

E-skena 7,5m

016-01026

TEKNISKA DATA
Maxlast 					
200 kg och 275 kg
Profilmått (djup / höjd) 			
25 mm x 97 mm
Vikt 					
2,0 kg / m
Installationsexempel 			
Gipsskivor, trä, betong, tegel
Färg					Vit pulverlack

Diskret, tunn profil.

Profilen är försedd med en
liten spår botten av skenan.
Detta kan användas för bilder/
tavlor, lätt bokhylla eller andra
väggdekorationer .

E skenan blir en del av rummets
inredning när man använder
täckplåtar .

MDD93/42/EEC
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Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Produktbilder kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.
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Parkvägen 5
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Skenor
Takskensystem: En värld av skenor
Ergolet tak skensystem är en hel värld av flexibla, robusta
skenor som är enkla att installera. Ergolet erbjuder
en mängd skensystem för att möta de varierande och
utmanande behov i dagens hälso- och sjukvårdssektor.
De små och starka låg profil skenorna av 75 mm har
en låg vikt och det optimala intervallet och är lätt att
installera.
Skenan av 103 mm som skall användas för sig själv i
huvudsak som en rak bana och även som sekundär
skena (Travers skena), men även för system som kräver
en kombination av låg vikt och stor räckvidd.
Skenan av 135 mm, med sin låga vikt är starkare än
man skulle kunna tro. Det har den största håll fasthet för
alla Ergolet skenor och kan användas som en rak skena
eller sekundär skena(travers skena) tillsammans med
Ergolet unika dörrförbindelsessystem.
Ergolet teleskopskenor kan alltid kombineras och
flexibla system ger utrymme för funktion eller som fast
system som fungerar av sig själv där det finns ett behov
av att maximera räckvidden.
Oavsett vad som krävs för system, alla Ergolet skenor
arbetar tillsammans som en komplett lösning för enkel
installation och användning, och som är effektiv i fråga
om pris och funktion.
Viktiga funktioner
Ett komplett utbud av dkenor och tillbehör
Kan monteras i tak eller vägg
Diskret och lätt att installera i många installationer.
Profilerna kan kombineras för att optimera de
lösningar som krävs
Ren och enkel state-of-the-art design.
Tillbehör
Det finns en rad tillbehör och installation fäste för
Ergolet skenor, inklusive vägg / takbeslag, ändra
spår, vändskivor , dörrgenomföringar, etc.

Version

Lång räckvidd inom område med
hjälp av fast teleskopisk skena

HMI-nummer

Varunummer

75 mm skena 3,2 m

016-01023

75 mm skena 4 m

016-01022

75 mm skena 5 m

016-01021

75 mm skena 7 m

016-01020

103 mm skena 3,2 m

016-01013

103 mm skena 4 m

016-01012

103 mm skena 5 m

016-01011

103 mm skena 7 m

016-01010

135 mm skena 4,3 m

016-01002

135 mm skena 5,5 m

016-01003

135 mm skena 7 m

016-01004

90o böjd skena

016-01040

60o böjd skena

016-01041

45o böjd skena

016-01042

TEKNISK SPECIFIKATION
Profilernas mått			
Vikt				
Montering			

Se ritningar nedan
Kontakta Protecta för speciellt produktblad
Kan monteras på de flesta materialer

Ritning 75 mm skena

Rum-till-rum med 135 mm skena och dörr koppling.

Ritning 103 mm skena

75 mm skena använt på nedsänkt undertak.

Ritning 135 mm skena

Ritning 45o böjd skena

75mm skena med 90 graders
kurva.

MDD93/42/EEC
Class I

date 24.02.2012 - ver. 2

Ritning 60o böjd skena

Ritning 90o böjd skena

Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Produktbilder kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.

Protecta Medical AB
Parkvägen 5
913 34 Holmsund
Umeå. Sverige
tlf. +46 90 14 25 26
e-mail: info@protecta.nu
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Dörrgenomföring
Enkel och snabb överföring genom dörrar

Bilden visar dörrkoppling med
rumstäckande tak lyftsystem.
Se tillbaka för mer information.
dörrkoppling kan också appliceras
på fast monterade skenor.

Primär användning
Vård i hemmet
Sjukhem
Sjukhus
Institutioner

Dörr övergångar används för överföring från rum
till rum. Denna unika Ergolet dörr övergång ger
brukare och vårdgivare vanligtvis färre patientförflyttningar och används ofta från sovrum till
badrum och toalett.
Med denna lösning skapas en bättre arbetsmiljö
för vårdgivaren och minska risken för personskador.
Ergolet Dörr övergångar installeras som en vägg
lösning, som ser diskret ut i rummet, och därför
är en föredragen lösning bland arkitekter och byggare. Dörrgenomföringen passar de flesta väggtjocklekar och gör den unik eftersom det kommer
nära taket, och på så sätt utnyttja utrymmet optimalt.
Ergolet Dörr övergångar har en bredd på endast
300 mm och kräver inte kostsamma förändringar
i byggnaden.
Inget elsystem ska användas eftersom det
manuellt öppnas och stängs när anslutningen görs,
helt enkelt genom att dra i manövreringssnöret .
För att låsa upp måste du dra i snöret igen och
låsmekanismen klickar travers på plats.
Viktigs funktioner
Kompakt och diskret
Bredd på endast 300 mm
Flexibel för fasta system och taksystem
manuell drift

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
• Manuell drift - kräver inte kostsamma förändringar i byggnadens elsystem
• Travers låses på plats av ett enda drag i manövreringssnöret
• Kompakt och diskret
• Flera modeller för att passa individuella behov
Version
1. Dra ut snöret för att aktivera dörrkopplingen.
Kör travers mot dörrkoppling.

HMI-nr.

Varunr.

Travers skena 135 mm - Kopplingsstycke 135 mm - Travers skena 135 mm

016-01080

Fastmonterad skena 135 mm - Travers skena 135 mm

016-01081

Fastmonterad skena 75 mm - Travers skena 135 mm

016-01073

2. När traversen är placerad utanför dörrkoppling, ljuder ett litet “klick”, som låser traversen.

Öppning av dörrkoppling görs helt enkelt genom att dra i manövreringssnöret .
För att låsa måste du dra snöret igen.

TEKNISK SPECIFIKATION
		Kopplingsstycke 135mm		
Längd
300 mm 			
Höjd		
145 mm 			
Bredd		
100 mm 			

Fastmonterad skena 75mm
220 mm
145 mm
100 mm

100
3. När taklyften är kört genom dörrkoppling, låses
traversen med ett drag i snöret.

145

300

Illustration av kopplingsstycke 135 mm

Travers skena 135 mm
Kopplingsstycke 135 mm
Travers skena 135 mm

100
145

Fastmonterad skena 135 mm
Travers skena 135 mm
Illustration av fastmonterad skena 75 mm

100

120

Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.

Fastmonterad skena 75 mm
Travers skena 135 mm

MDD93/42/EEC
Class I

date 02.04.2014 - ver. 2
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Mobile Flex

2-polsystem

Höjd- och bredd justerbar 2-polsystem
Primär användning
Hem
Sjukhem
Institutioner

Mobil Flex är för användare som behöver en tillfällig
lösning i förflyttningssituationer .
Mobile Flex kan lätt och enkelt installeras, användas och
tas bort för förvaring till nästa tillfälle.
Mobil Flex justerbar höjd och bredd utan verktyg.
Kombinerat med Luna taklyft är Mobile Flex flexibelt
och ett funktionellt system lämpar sig till exempel. för
hemsjukvård, vårdhem och institutioner.

Viktiga funktioner
Viktkapacitet 275kg
Kan levereras i flera olika bredderbredder
Lätt att montera och justera
Höjd och bredd justerbar
Utrustad med hjul
Bajonett åkvagn inkl. standard

Version

HMI-nummer

Varenummer

Mobile Flex / 3000 traverse

78049

016-01147

Mobile Flex / 4000 traverse

78050

016-01148

Tilbehør

Multikobling

015-01999

Lätt att justera i bredd utan verktyg

TEKNISK SPECIFIKATION

Enkel höjdjustering .
Enkel snabbguide sitter ovanför
handtaget.

Mobile Flex / 3000

Mobile Flex / 4000

Max. belastning

275 kg

275 kg

a

1775 mm

1775 mm

b

3160 mm

4160 mm

c

2160 mm

3160 mm

d

120 mm

120 mm

e

1150 mm

1150 mm

f

1890 mm

1890 mm

g

2540 mm

2540 mm

h

1345-1995 mm

1345-1995 mm

Två hjul med broms. Bara trampa på
pedalen för att bromsa hjulet.

Luna taklyft monterad på Mobile Flex
Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Produktbilder kan innehålla tillbehör. Prata med din representant.
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Mobile Flex

4-polsystem

Fullt justerbar fritstående rumtäckande
skensystem.
Primär användning
Vård i hemmet
Sjukhem
Institutioner

Fritstående rumtäckande skensystem från Ergolet.

Mobile Flex är ett flexibelt system med många
justeringsmöjligheter som uppfyller alla lyftbehov.
Mobile Flex är bekvämt och kan installeras som ett
traverssystem och direkt efter installationen kan
anläggningen användas. Mobil Flex installeras och
demonteras utan har det skett förändringar i rummet.
I kombination med taklyft Luna Mobile Flex är
4-polsystemet ett enkelt och funktionellt lyftsystem.
Viktiga funktioner
Max. last 275 kg
Utnyttjar Luna taklyftens hela lyftkapacitet
Finns i flera varianter
Täcker upp till 4x4 meter
Fullt justerbara 4-polsystem (ben)
bajonett åkvagn
Kan användas utomhus
tillbehör
multikopplare

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
• Praktisk design och enkel funktionalitet
• Rumstäckande system
• Enkel vid rengöring

Lätt att justera i bredden utan verktyg

Version

Varenummer

Mobile Flex 4-polsystem: model 3x3 meter

016-01220

Mobile Flex 4-polsystem: model 3x4 meter

016-01221

Mobile Flex 4-polsystem: model 4x3 meter

016-01222

Mobile Flex 4-polsystem: model 4x4 meter

016-01223

TEKNISKESPECIFIKATION
Max. belastning		
3x3
(skinne x travers)

Enkel höjdjustering (gasfjädermekanism). Enkel manual esom är
placerad ovanför handtaget.

275 kg
3x4
(skinne x travers)

4x3
(skinne x travers)

4x4
(skinne x travers)

a

1891 mm

1891 mm

1891 mm

1891 mm

b

2160 mm

2160 mm

3160 mm

3160 mm

c

3160 mm

3160 mm

4160 mm

4160 mm

d

2550 mm

2550 mm

2550 mm

2550 mm

e

2330 mm

3330 mm

2330 mm

3330 mm

f

3330 mm

4330 mm

3330 mm

4330 mm

Luna taklyft monterad på Mobile Flex

Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Produktbilder kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.
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Lyftbyglar
Lyftbyglat till alla lyftändamål

Primär användning
Vård i hemmet
Vårdhem
Sjukhus

Komplett utbud av lyftbyglar i olika storlekar och
modeller för att passa alla vårdbehov och förflyttningar.
Alla Ergolet lyftbyglar är försedda med vår patenterade
lås kroksystem.
2-punktsbygel är bäst för vanliga förflyttningar, där
användaren är av normal kroppsbyggnad. Den finns i tre
olika bredder.
När användaren är av större natur, är det mer lämpligt
att använda Ergolet unika V-formade 3-punktsbygel
som ökar avståndet mellan axlar och ben. Detta öppnar
lyftselen, och brukaren sitter mer bekvämt. Även
användare med normal kroppsbyggnad kommer att
gynnas av det stöd som 3-punktsbygel ger.
Förflyttning av tunga användare kräver vår 4-punktsbygel.
När detta är okej med kombination av rätt sel-modell och
av rätt storlek, är det till förmån för denna kombination
eftersom det ger bra stöd och komfort.

Viktiga funktioner
Stor tillämpbarhet för specifik och allmän användning
Patenterade bygel krokar på alla lyft byglar
Enkelt byte tillåter många användningsområden
Kan användas för både mobila lyftar och taklyftar

PRODUKTENS VIKTIGASTE EGENSKAPER
• Uppfyller standardlyft och tunga lyft
• Modulär design för att uppnå hög flexibilitet
• Patenterad systemsäkerhet med krokar
• Brett utbud av selar möter olika användarbehov

2-punktsbygel till band på Luna
taklyft.

Version

HMI-nummer

Vareumner

2-punktsbygel

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

3-punktsbygel

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

4-punktsbygel

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

bygel

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

bygel til bajonett

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

bygel til band

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

Ytterligare versioner erbjuds

Kontakta vänligast Protecta

Kontakta vänligast Protecta

3-punktsbygel monterad på mobil
lyft.

TEKNISK SPECIFIKATION
Bredd			
360/480/580 mm
Höjd			165 mm
Diameter		
ø38 mm

4-punktsbygel monterad på Luna
taklyft.

Tegningerne omhandler en standard 2-punktsåg i bredde 580 mm.

Bygel för bajonett-fattning på
Luna taklyft. förs in lyften roterar
och fastgörs - och bygel är säkrad.
Dubbel säkerhetsfunktion, lyften
kan inte köras om bygeln till
bajonetten inte är ordentligt
fastsatt i lyftmotor.

MDD93/42/EEC
Class I

date 24.01.2012 - ver. 1

Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.
Produktbilder kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.
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Våg
Vägning till alla ändamål

Primär användning
Vård i hemmet
Vårdhem
Sjukhus

För vikt kontroll av patienter som inte är mobil,
denna M-våg (medicinskt godkänt) väger
patienten, i till exempel en sele.
Vågen har en stor lättavläst display och
multifunktionsknappar medföljer On / Off / 0
/ Tara (reset). Vågen kan väga upp till 300 kg,
men den är utrustad med den lägsta maxvikt
som avgör hur mycket det kan lyfta. Vågen har
en noggrannhet på 0,1 kg.
Med HOLD-funktionen är det möjligt att läsa 5
till 10 uppsättningar av mätningar och sedan
analysera eventuella skillnader.
Tarafunktionen gör det möjligt att dra den extra
vikten, såsom kläder eller lyftselar från den
totala vikten.
Viktiga standardfunktioner
On / Off / 0 / Tara (reset) -knapp
håll knappen
Stor lättläst display
Vikt kapacitet upp till 300 kg
Noggrannheten är 0,1 kg

On/Off/Zero/Tara (nollställning) och Hold knapp

Version

Lyft

Monteringsmetod

Varunummer

Våg utan bygel

Luna

Band

017-00133

Våg med 2-punktbygel

Luna

Bajonett

017-00117

Våg med 2-punktbygel

Solar

Bult

017-00121

Våg med 3-punktbygel

Solar

Bult

017-00135

TEKNISK SPECIFIKATION
Våg för Luna med band

Våg för Luna med bajonett

Våg på mobil lyft
med 3- punktbygel
Stor lättläst display

Våg på mobil lyft
med 2- punktbygel

Se den tekniska handboken för ytterligare specifikationer. Alla siffror och mått är endast indikativa och kan vara olika i olika situationer. Protecta
förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationerna.

Lätt att använda och avläsa

Produktbilder kan innehålla tillbehör. Tala med din representant.
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Parkvägen 5
913 34 Holmsund
Umeå. Sverige
tlf. +46 90 14 25 26
e-mail: info@protecta.nu
date 20.07.2015 - ver. 10
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Kombinations

våg

Våg med dubbel bygel

Primär användning
Vård i hemmet
Vårdhem
Sjukhus

För en tyngre brukare som vägs och brukarens vikt
används för att medicinera efter, används en M-vikt
(Medicinskt godkänd vikt).
Ergolets bärbara våg kan monteras och tas bort på
några sekunder. Det är mycket flexibla lösningar som
kan monteras på nästan alla fabrikat på lyftar, så länge
de är utrustade med vår standard 2-punktsbygel. Det
praktiska monteringbandet och konsolen kan justeras
i bredd för att användas med olika storlekar av byglar.
Vågen har en stor lättavläst display och multifunktions
inkuderat med On / Off / 0 / tara (reset) knappen. Vågen
kan väga brukare upp till 300 kg, men den är utrustad
med den lägsta max vikt som avgör hur mycket det kan
lyfta. Vågen har en noggrannhet av 0,01%.
Med HOLD-funktionen är det möjligt att läsa 5 till 10
uppsättningar av mätningar och sedan analysera
eventuella skillnader.
Med Tara funktion gör det möjligt att dra av till exempel
kläder och selar från den totala vikten.
Viktiga funktioner
On / Off / 0 / tara (reset) -knapp
Håll knappen
Stor lättläst display
Viktkapacitet upp till 300 kg
Noggrannhet på 0,01%

Version

Varunummer

Våg med dubbelbygel

017-00113

Enkel montering med band när vågen
används med taklyft eller mobil lyft.

TEKNISK SPECIFIKATION

Systemet monterat på taklyft.

Höjd			300 mm
Längd			580 mm
Bredd			51 mm
Vågenhet		
MDD class 1
Vikt tolerans		
0,01 %
Viktkapacitet		
300 kg

On/Off/0/Tare och Hold knapp.

Vågdisplay är enkel at använda och lätt att
avläsa.

MDD93/42/EEC
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date 13.11.2014 - ver. 3
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Ergo Trainer
- rehabilitering med tyngdavlastning
Uppnå mätbara resultat

Användandet av våg inbyggd i en Ergo Trainer gör det möjligt att reglera patientens
muskel belastning så att användaren snabbt kan komma igång med ett program av
rehabilitering utan risk för belastningsskador och samtidigt öka rörligheten som gör
träningen mer motiverande.

Vikt/Våg avlastning

Den linjära avlastningssystemet gör
det möjligt för användaren att uppleva
en enhetlig och bekväm avlastning
som stöd under hela övningen, oavsett
övningens karaktär. Med Ergo Trainer
kan personer upp till 200kg befrias
från viktbelastning ner till 85kg. Ergo
Trainer möter därmed de flesta behov.
Resultaten visar att rehabilitering med
tyngd reducering ofta begränsar och i
vissa fall eliminera användningen av
hjälpmedel som gånghjälpmedel .

Säkerhet och trygghet

En automatisk luftstyrd broms förhindrar allvarliga
personskador orsakade av fall. Säkerheten
förhindrar också arbetsskador bland arbetande
personal vid hanteringen eftersom de inte har
räckhåll för användaren och därmed riskera fall - och
belastningsskador . När vårdgivaren och användaren
inte behöver oroa sig för säkerheten kan utbildningen
göras mer utmanande medan användarens förtroende
förstärktes.

Möjligt att träna repetitioner
Ergo Trainer är möjligt även för användare

Snabbstart och
lätt att använda

Det tar bara några minuter att installera
Ergolet s gåsele, så att användaren kan
komma igång snabbt med utbildning.
Det kräver endast en kort introduktion
för att betjäna vikt avlastningen, som
styrs kontinuerligt via en användarvänlig
handkontroll.

med mycket nedsatt gångfunktion att träna
många repetitioner. Med en progressiv kurs där
intensiteten ständigt ökat, är det bevisat att man
uppnår den största effekten.

Fri rörlighet

I Ergo Trainer är användarens armar fria så att
användare med den fria rörligheten i armarna kommer
att kunna träna ett naturligt rörelsemönster .

Ergo TrainerRehabilitering

med säkerheten i topp.

“

Utan viktavlastningssystem, är det svårt
att träna patienter med gravt nedsatt
gångfunktion som både terapeuten och
patienten kommer att vara försiktig på
grund av faran för att falla, vilket innebär fler
pauser.
-Jørgen Jørgensen, Center For hjärnskador

S K A N D I N AV I S K D E S I G N
Protecta är en Svensk verksamhet, etablerad i Umeå , Västerbotten.
Protecta har valt Ergolet Danmark som leverantör med omsorg och
valt tack vare den höga kvalitet som levereras och som passar in i ett
sammanhang med problemlösningar och funktion där vi har fokus på
användaren och vårdgivare.
Ni är alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning både när det
gäller tekniska frågor och funktionella frågor.

Kontakta oss
Protecta Medic al AB
Parkvägen 5
913 34 Holmsund,
UMEÅ
www.protecta.nu
info@protecta.nu
+46 901426 25
2015-07-24 - ver 7

