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HÖGKVALITATIVA VÄRMESKÅP

Värmeskåp som 
hjälper till att förebygga 
hypotermi och ökar 
patientens komfort.

Se www.kanmed.se för mera information. 
Här finner du även alla reservdelar till skåpen.

Värmeskåp för ökad
patientkomfort

Värmeskåp för ökad 
patientkomfort
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Kanmed AB 
Gårdsfogdevägen 18B, SE-168 67 Bromma 

Telefon: +46 8 564 80 630. E-post: info@kanmed.se
www.kanmed.se

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Benämning / Beställningsnummer
STORT SKÅP LITET SKÅP DUBBELSKÅP BÄNKVÄRMESKÅP

Universalskåp Textilskåp Universalskåp Textilskåp Vätske- och textilvärmning 42° 60°

Skåp med justerbara fötter GE-2350L GE-2380L GE-2350S GE-2380S GE-2350D GE-2442 GE-2470

Hylla GE-41500 - GE-41500 - GE-41500 - -

Korg GE-41600 - GE-41600 - GE-41600 - -

Hylla Textilskåp - GE-41580 - GE-41580 GE-41580 - -

Hjulsats stora skåp GE-41700 GE-41700 - - GE-41700 - -

Hjulsats små skåp - - GE-41900 GE-41900 - - -

YTTERLIGARE INFORMATION

Mått utsidan
Höjd / Bredd / Djup

168 cm / 66 cm / 64 cm
Höjd utan fötter eller hjul

95 cm / 66 cm / 64 cm
Höjd utan fötter eller hjul

168 cm / 66 cm / 64 cm
Höjd utan fötter eller hjul

62 cm / 51 cm / 52 cm

Innervolymer ≈ 415 liter ≈ 415 liter ≈ 190 liter ≈ 190 liter ≈ 160 + ≈ 160 liter ≈ 96 liter

Mått insidan
Höjd / Bredd / Djup 140cm / 56cm / 53cm 65cm / 56cm / 53cm ≈ 59cm / 56cm / 53cm x 2  47 cm / 43,5 cm / 47cm

Höjd fötter / hjul Fötter 13-18 cm. Hjul 16 cm. På de stora skåpen sticker hjulen ut med 10 cm 
och 2 x 13 cm på bredden. Gummifötter

Spänning / effekt / säkringar 230 VAC ± 10% / 600 W / 1200 W (1800 W Dubbelskåp)  / T6,3A / 10A 250V.    
115 VAC 60Hz finns också. Kontakta Kanmed.

230 VAC jordat. 
Max 400 watt.

Genomsnittlig strömförbrukning 100–200 W   150–250 W 100–200 W 150–250 W 150 –250 W 50 W

Möjligt antal hyllor/korgar 10   5 5 2 4 i vätskedelen
2 i textildelen 1

Hylla Bredd / Djup / Höjd
Vikt textil / vätskehylla

52x50x2 cm
4 kg

 49x53x1,2 cm
 2,2 kg

52x50x2 cm  
4 kg

49x53x1,2 cm
2,2 kg 52x50x2 cm -

Vikt utan hyllor / korgar ≈130 kg  ≈130 kg ≈100 kg ≈100 kg ≈140 kg ≈35 kg

Dörrar Dörrar kan hängas på vänster eller höger sida. Standard är vänster sida. Vänligen specificera 
vid beställning. Vid högerhängd dörr ökar leveranstiden upp till 3 veckor.

Hängning kan 
ändras av kund

Maxvikt per hylla/korg 20 kg 10 kg

Värmekapacitet Värmer 10 Kanmed Geldynor GE-455015 från 22°C till 40°C på mindre än 3 timmar. -

Temperaturområde 35°C – 50°C 35°C – 80°C 30°C – 50°C 30°C – 80°C 36°C – 50°C / 36°C – 80°C 35°C – 60°C

Noggrannhet ± 2°C ± 4°C ± 2°C ± 4°C ± 2°C / ± 4°C ± 2°C

Fabriksinställd maxtemperatur 42°C 70°C 42°C 70°C 42°C / 70°C 42°C / 60°C 

Fördelar och annan information:  Rostfritt stål av hög kvalité. Polyuretanisolering för att minimera värmeförluster samt ljuddämpning. Dörrarna har dubbelt 
isolerglas av säkerhetstyp. Enkelglas i bänkskåpet. Stora och små skåp har skenor för max 10/5 hyllor / korgar. Höjden mellan hyllor / korgar är ca 13 cm.
I textilskåpen kan hyllorna flyttas upp eller ned i steg om ca 13 cm.

Temperaturreglering: Programmerbar temperaturregulator med display. Temperaturer kan låsas. En oberoende kapillärtermostat förhindrar överhettning. 
En bimetalltermostat i värmeelementen förhindrar överhettning i elementet.
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SPECIELLA FÖRDELAR
•  Dörrar kan hängas på 

vänster eller höger sida 
(vänsterhängd är standard)

•  Glasdörr med dubbelt 
isolerglas

•  Låg strömförbrukning 
(superisolerade)

• Tysta
•  Lätt att komma åt innehåll 

med utdragbara hyllor/ korgar
• Magnetiskt dörrlås
•  Höjdjusterbara fötter 

eller låsbara hjul
• Lätt att rengöra
• 2 års garanti
 

Kanmed värmeskåp tillverkas i Sverige och görs 
av rostfritt stål och med komponenter av högsta 
kvalitet. De är byggda för att klara kontinuerlig 
användning i sjukhusmiljö.  

En tekniker kan lätt ändra temperaturgränser,  
blockera temperatur, ställa alarmgränser, mm. 
så att skåpet anpassas till kundens behov.

  En varm filt är ett enkelt och 
säkert sätt att öka patientkomfort 
och miska frossa pre/post 
operativt eller på akuten.
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KANMED 
TEXTILVÄRMESKÅP

Snabb och ekonomisk värmning 
av: filtar, handdukar, lakan mm.

KANMED TEXTILVÄRMESKÅP  
Placeras i pre- och postoperativa 
områden samt på akutmottagningar. 

A.  Textilvärmeskåp stort  
Artikel nr GE-2380L (max 4 hyllor)

B.  Textilskåp litet 
Artikel nr GE-2380S (Max 2 hyllor)

KANMED UNIVERSALVÄRMESKÅP 
Avsedda för snabb och ekonomisk värmning av infusions- 
och spollösningar, dialysvätskor, geldynor, positionerings 
gel, instrument, mm samt vattenmadrasser till 
Kanmed BabyWarmer.

KANMED UNIVERSALVÄRMESKÅP  
Hjälper till att förebygga hypotermi 
och ökar patientens komfort.
Skåpen kan användas överallt 
på sjukhuset men finns oftast i 
operationssalsområden.

F.   Bänkvärmeskåp 42°C Artikel nr. GE-2442 
Bänkvärmeskåp 60°C Artikel nr. GE-2470

KANMED BÄNKVÄRMESKÅP
Finns i två versioner: 
För infusions-och spollösningar, 
gelar och Kanmed vattenmadrasser. 
Förinställt på max 42°C.
För textilier. Förinställt på max 60°C.

KANMED BÄNKVÄRMESKÅP 
Speciella fördelar: 
• Hög kvalité
• Mycket låga drift- och underhållskostnader
• Välisolerat 
• Lång livslängd
• Tyst
• Lätt att göra rent
• Låsbar dörr
• Inkluderar två hyllplan

Värmeskåp som hjälper till att 
förhindra peri-operativ hypotermi, 
och ökar patientens komfort.

C.    Universalvärmeskåp litet 
 Artikel nr GE-2350S 
(Max 5 hyllor eller korgar) 
(korg = hylla med 10 cm höga kanter)

D.    Universalvärmeskåp stort 
 Artikel nr GE-2350L 
(Max10 hyllor eller korgar)

KANMED DUBBELSKÅP 
Max 4 hyllor eller korgar 
i vätskedelen och två 
hyllor i textildelen.

KANMED 
DUBBELSKÅP

En kombination av ett 
litet Universalskåp och 
ett litet Textilvärmeskåp.  

E.    Dubbelskåp  
Artikel nr GE-2350D
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Dubbelskåpen kan beställas med 
höjdjusterbara fötter eller låsbara hjul.
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