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Universalklammer. Art. no.: BW3-0837 
Används för att montera Kanmed BW3 kontrollenhet säkert på Kanmed BabyBed’s alternativt andra sängar.  
Universalklammern ersätter fr o m 2017-03-20 standardhandtaget på alla BabyWarmer BW3.  
 

Universalklammer med 
adapterplatta. 
Art no.:BW3-0837 
 
Klammern monteras på BW3 
kontrollenhet som visas på 
bilden. 
 
Den kan monteras i fyra olika 
positioner för att anpassas till 
diverse önskemål.  
Det görs lätt genom att lossa 4 
skruvar. 

 
 

Universalklammern med adapter för 
BW3. 

 

Universalklammern monterad på BW3 så som den normalt 
kommer att levereras. 

 

Exempel 
BW3 med universalklammern 
monterad på en Kanmed Baby 
Bed med sidorails. 

BW3 med universalklammern monterad på en säng med handtag fram.  BW3 med universalklammern  
monterad på ett horisontellt 
25mm rör. Kan monteras på 
horisontella eller vertikala 
runda eller fykantiga rör  med 
diameter från 15 till 35mm 
 
 

“Under säng BabyWarmer 
hållare”.  
Art. no.: BB-112 
Standard på all nya sängar från 
~April 2017 
Kan lätt monteras på redan 
sålda sängar.  
BW3 med universalklammern 
kan monteras under alla 
sängar med detta nya 
tillbehör. 
Det är tillräckligt brett för att 
en gammal BW50 skall få plats.  

 

BB-112 BabyWarmer-hållaren. Här 
monterad under en Kanmed BabyBed 

BW3 med 
universalklammern och  
BB-112 fästet under en 
säng. 

BabyWarmer är lätt att avläsa 
och väl skyddad. Fungerar inte 
om man vill ha dubbla 
förvaringslådor fram. 

Se fler exempel nästa sida!  
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OBS: Alla priser är exkl moms. Frakt tillkommer om inte annat avtalas. 

Beslag för 25mm rör. 
Art. no.: 800–0527 
Konstruktionen gör att BW3 
kontrollenhet lutas framåt för 
att lätt kunna läsas av. 
Kräver att du har Bracket 
Handle (se nedan) eller 
Universalklammern. 
Ena ratten är till för att låsa 
mot röret och den andra för 
att låsa kontrollenheten. 
OBS: Ingår i Bakstativ 
Komplett, se nedan. 
 
 

 

800-0527 passar för både Universalklammern 
och för Bracket Handle 

800-0527 monterat på ett 
25mm rör 

 

800-0527 monterat på ett 
25mm rör och med en BW3 
monterad..  

Bakstativ komplett 
Art. no.: BB-106 eller BB-107 
för tvillingsängar. 
Komplett kit som innehåller 
beslag mot sängen, ett 25 
mm rör och 800–0527 beslag 
samt Bracket Handle 
 800–0057 (se nedan). 
Passar alla Kanmed 
BabyBed’s av modell BB100-
401F 
 
 
 
 
 
 
 

Bakstativ med BW3 och Bracket Handle.                                                 BW3 med universalklammern 

Bracket Handle 
Art. no.: 800–0057  
Ersätter tidigare 
standardhandtag och 
universalklammern. 

 
För montering av BW3 på 
beslag 800–0527 eller på 
sängar med sidorails. 

 

800-0057 Bracket handle 

 
 

BabyWarmer med Bracket Handle på 
beslaget 800-0527  

 
 

BabyWarmer med Bracket 
Handle på säng med sidorails 
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