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“Een warme deken is een gemakkelijke en 
veilige methode om het patiëntcomfort te 
verhogen en rillen voor en na een operatie 
te voorkomen”

VERVAARDIGD IN ZWEDEN! 
KANMED WARMTEKASTEN  worden in Zweden gemaakt van roestvrij staal en hoogwaardige onder-

delen. De kasten zijn dan ook zeer robuust. Ze zijn ontworpen met het oog op intensief gebruik in een 

ziekenhuisomgeving. De verwachte probleemloze levensduur is 15 tot 20 jaar.

De KANMED WARMTEKASTEN  verwarmen met circulerende warme lucht. De temperatuur in de 

universele kasten kan worden ingesteld tussen 35°C en 50°C. De in de fabriek ingestelde maxi-

mumtemperatuur is 42°C. De temperatuur in de dekenkasten kan worden ingesteld tussen 35°C 

en 80°C. De in de fabriek ingestelde maximumtemperatuur is 70°C. Indien nodig kan een technicus 

de temperatuurlimieten eenvoudig aanpassen of blokkeren, de alarmlimieten voor de maximale en 

minimum temperatuur inschakelen enz.

SPECIALE FUNCTIES 
• Deuren kunnen links- of rechtsdraaiend worden 

opgehangen 

• Dubbel isolerend veiligheidsglas 

• Laag stroomverbruik 

• Zeer stil 

• Zeer gemakkelijke toegang tot zaken in de kast 

• Magnetische deursluiting 

• In hoogte verstelbare poten of vergrendelbare wielen 

• Eenvoudig schoon te maken 

• 2 jaar garantie



BESTELINFORMATIE

Artikel-/Bestelnummers: GROTE KAST  KLEINE KAST                                  COMBINATIEKAST
 Universeel Dekenverwarming Universeel  Dekenverwarming   Vloeistof- en dekenverwarming

Kast met verstelbare poten GE-2350L GE-2380L GE-2350S GE-2380S GE-2350D

Legplank  GE-41500 - GE-41500 - GE-41500

Mand  GE-41600 - GE-41600 - GE-41600

Legplank dekenkast - GE-41580 - GE-41580 GE-41580

Wielenset grote kast GE-41700 GE-41700 - - GE-41700

Wielenset kleine kast - - GE-41900 GE-41900 -

EXTRA INFORMATIE:

Buitenmaten  168 cm / 66 cm / 64 cm 95 cm / 66 cm / 64 cm 168 cm / 66 cm / 64 cm
Hoogte/ Breedte/ Diepte Hoogte zonder wielen of poten Hoogte zonder wielen of poten Hoogte zonder wielen of poten

Inhoud ≈415 Liters ≈415 Liters ≈190 Liters ≈190 Liters ≈160 +       ≈160 Liters

Binnenmaten  140 cm / 56 cm / 53 cm 65 cm / 56 cm / 53 cm ≈59cm / 56cm / 53 cm x 2
Hoogte/ Breedte/ Diepte

Hoogte poten Pootjes 13-18 cm. Wielen 16 cm. De wielen maken de grote kasten 10 cm hoger en 2 x 13 cm breder.
Hoogte wielen 

Voltages/ Max. vermogen/ 230 VAC ± 10% / ≈900W (1800W Combinatiekast) / T6,3A / 10A 250V.  
Zekeringen 115 VAC 60Hz is ook verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met Kanmed.

Gemiddeld stroomverbruik 100 -200W   150 -250W 100 -200W 150-250W 150-250W

Maximaal aantal 10   5 5 2 4 in het vloeistofvak
manden/legplanken     2 in het dekenvak

Legplank Breedte/ Diepte/ Hoogte  52x50x2 cm  49x53x1,2 cm 52x50x2 cm 49x53x1,2 cm 52x50x2 cm 
Gewicht (GE-41500 en GE-41580) 4 kg  2,2 kg 4 kg 2,2 kg

Afmetingen mand  52x50X10cm  Alleen legplanken 52x50x10cm Alleen legplanken 52x50x10cm
Gewicht (GE-41600) 6 kg  (GE-41580) 6 kg (GE-41580) 6 kg

Gewicht zonder legplanken/manden   ≈130 kg  ≈130 kg ≈100 kg ≈100 kg ≈140 kg

Deuren met magneetsluiting Deuren kunnen links- of rechtsdraaiend worden opgehangen. Fabrieksstandaard is linksdraaiend. Geef dit aan bij
 uw bestelling. Houd voor rechtsdraaiende deuren rekening met drie weken extra levertijd.

Max. belasting per legplank/mand 20 kg

Verwarmingscapaciteit Verwarmt in minder dan 3 uur 10 Kanmed gelpads GE-455015 van 22°C tot 40°C.

Temperatuurbereik 35°C tot 50°C  35°C tot 80°C 35°C tot 50°C 35°C tot 80°C 36°C tot 50°C

     36°C tot 80°C

Nauwkeurigheid ± 2°C ± 4°C ± 2°C ± 4°C ±2°C and ±4°C

Fabrieksinstelling maximum 42°C 70°C 42°C 70°C 42°C and 70°C
 temperatuur  

Overige functies/informatie Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Geïsoleerd met polyurethaanschuim voor minimaal warmteverlies en optimale geluids- 
 isolatie De deur is voorzien van dubbel energiebesparend veiligheidsglas. De grote en kleine universele kasten zijn voorzien 
 van rails voor 10/5 legplanken of manden. Hoogte tussen de legplanken en manden in de universele kast is ≈13 cm. In de                                                                                                                                                                  
 verwarmingskasten voor dekens kunnen de legplanken in stappen van 13 cm naar boven of beneden worden verplaatst.

 Temperatuurregeling                        Programmeerbare elektronische thermostaat met display. De temperatuur kan op een vaste stand worden ingesteld. Een 
                                                            capillaire thermostaat waarborgt een onafhankelijke bescherming tegen oververhitting. In het verwarmingselement is een 
                                                            bimetalen thermostaat ingebouwd.
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EEN UITSTEKENDE COMBINATIE! 
Het Kanmed Operatherm patiëntverwarmings-
systeem wordt vooral gebruikt in en rond de 
operatiekamer, maar is ook praktisch voor 
verwarming tijdens cardiovasculaire röntgen-
procedures, in neonatale omgevingen enz. De 
Kanmed Operatherm helpt in combinatie met de 
Kanmed gelpads, die worden voorverwarmd in de 
Kanmed warmtekast, onderkoeling bij patiënten 
te voorkomen en het comfort van patiënten te 
vergroten. Kostenbesparend doordat er geen 
wegwerpmaterialen nodig zijn en doordat aan 
onderkoeling gerelateerde problemen afnemen.
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Hoogwaardige warmtekasten dragen bij aan het voorkomen van 
peroperatieve hypothermie en meer comfort voor de patiënt.



De KANMED COMBINATIEKAST is een combinatie van een kleine 
universele warmtekast en een kleine warmtekast voor dekens.

Combinatiekast art. nr. GE2350D (Max. 4 legplanken of manden in het vloeistofvak en 2 planken in het dekenvak). Geef aan of u het vloeistofvak 
bovenin of onderin wilt laten maken.

KANMED COMBINATIEKAST 

De kast wordt uitgevoerd 
met in hoogte verstelbare 
poten of vergrendelbare 
wielen.



Voor het snel en economisch verwarmen 
van: Dekens, handdoeken, lakens, enz.

KANMED WARMTEKASTEN 
VOOR DEKENS

De KANMED WARMTEKAST VOOR DEKENS 
wordt gebruikt in preoperatieve ruimtes en 
verkoeverkamers voor het opwarmen van 
dekens en andere materialen waarmee het 
bed van de patiënt wordt opgemaakt. De 
Kanmed warmtekasten dragen actief bij aan 
het verminderen van hypothermie voor en na 
de ingreep, waardoor oncomfortabel rillen 
wordt voorkomen.

Warmtekast voor dekens Large 
Art. nr. GE-2380L (Max. 5 planken)

Warmtekast voor dekens Small 
Art. nr. GE-2380S (Max. 2 planken)



KANMED UNIVERSELE WARMTEKASTEN
Voor het snel en economisch verwarmen van: irrigatievloeistoffen, intraveneuze en 
dialysevloeistoffen, gelpads, gelhoudend positioneringsmateriaal, instrumenten, enz.

Vergeleken met 
minder goed geïsoleerde 

kasten, kunt u met Kanmed 
Kasten meer dan 350,- per 

jaar besparen op uw 
energieverbruik!

De KANMED UNIVERSELE WARMTEKAST is ontworpen om u te helpen 
bij het voorkomen van hypothermie bij patiënten en om patiënten meer 
comfort te bieden. De kasten worden vooral gebruikt in operatiekamers 
voor het verwarmen van intraveneuze vloeistoffen, dialyse- en irrigatie-
vloeistoffen, Kanmed gelpads en ander gelhoudend positioneringsmateriaal. 

Universele verwarming Kast Small 
Art. nr. GE-2350S 
(Max. 5 legplanken of manden)

Universele warmtekast Large 
Art. nr. GE-2350L 
(Max. 10 legplanken of manden)


