
 

 

 
 

 
 
GEBRUIKERSHANDLEIDING EN TECHNISCHE 
HANDLEIDING 
 
Universele Kanmed-warmhoudkasten 

Kanmed-warmhoudkasten voor dekens 

Kanmed Combinatie Warmtecabinet 

 
GE-2300-075 VER 4 
 
OPMERKING:  

Deze handleiding bevat naast belangrijke informatie over veiligheid en dagelijks 
gebruik ook onderhouds- en service-instructies. Bewaar de handleiding voor 

toekomstig gebruik.  
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OPMERKING: 
De vooraf ingestelde maximumtemperatuur in de universele kasten is doorgaans 420C. 

De vooraf ingestelde maximumtemperatuur in de warmhoudkasten voor dekens is 

doorgaans 700C.  

De vooraf ingestelde maximum temperatuur in de combinatie warmte cabinet, is 

normaal 420C in het vloeistof compartiment en 700C in de deken compartiment  

De kast kan echter met een andere maximumtemperatuur zijn besteld. De temperatuur 

kan ook door uw eigen technicus zijn gewijzigd. 

Druk op SET en  om de selecteerbare maximumtemperatuur te bekijken. 

Controleer of de inhoud van de kast bestand is tegen deze temperatuur. 

 
 

Groot Cabinet op poten.: U moet de kast aan de muur 
bevestigen door middel van de ingebouwde beugels aan 

de bovenkant. 
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UITPAKKEN EN PAKLIJST 
 
De kast wordt zorgvuldig ingepakt wanneer deze door Kanmed wordt verzonden. 

Controleer of er beschadigingen zijn en meld deze onmiddellijk aan de leverancier. 

Beschadigingen die worden gemeld als de kast is gebruikt, worden niet geaccepteerd. 

Volg bij uitpakken de instructies tijdens het installeren van de kast.  
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1.   VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 

BEOOGD GEBRUIK 
De Kanmed-warmhoudkasten (modellen GE-23xxx) zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het 

opwarmen van gelkussens, dekens, vloeistoffen, chirurgische instrumenten, enz. De 

Kanmed-warmhoudkasten moeten worden gebruikt door ziekenhuispersoneel dat is 

getraind aan de hand van deze gebruikershandleiding en werkt volgens de gebruikelijke 

ziekenhuisprotocollen.   

De Kanmed-warmhoudkasten zijn NIET bedoeld voor het opwarmen van bloed- en 

voedingsproducten. 

 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANBEVELING 
 Stel de kast zodanig op dat deze zowel verticaal als horizontaal juist geplaatst is. 

 Kast op pootjes: U moet de kast aan de muur bevestigen door 

middel van de ingebouwde beugels aan de bovenkant. 
Opmerking! Als de kast, op eigen risico, niet aan de muur is bevestigd, mag u 

niet meer dan één plank/lade per keer uit de kast halen.  

 Kasten op wieltjes zijn niet bedoeld voor het transport van ziekenhuisproducten. 

De wieltjes zijn bedoeld om de kast te kunnen verplaatsen om gemakkelijk onder 

en achter de kast te kunnen schoonmaken. 

 Kasten op wieltjes moeten langzaam en zeer voorzichtig worden gerold. Zorg 

ervoor dat tijdens het verplaatsen de wielen nergens tegenaan botsen. Rol het 

cabinet met de voorkant in de richting waar u naartoe wil 

 Trek nooit tegelijkertijd alle planken/laden uit de kast. Als de kast niet goed aan 

de muur is bevestigd, kan de kast voorover kantelen. 

 De planken/laden mogen niet worden overbelast.  

 De maximale belasting van een plank is 20 kilo.  

 De maximale belasting van een lade is 20 kilo. 

 Maak de bovenste plank niet te vol; er moet een ruimte van minstens 5 cm vrij 

zijn voor een goede luchtcirculatie. 

 Voorkom het blokkeren van de ventilatieopeningen aan de binnenkant van de 

kast. 

 Zorg ervoor dat de inhoud bestand is tegen de geselecteerde temperatuur. Als dit 

niet het geval is, kan de inhoud worden vernietigd en kunnen patiënten 

brandwonden oplopen. 

 Risico op brandwonden bij patiënten. Als de temperatuur van de kast hoger is dan 

42C, moet u controleren of de artikelen niet te warm zijn wanneer u bij de 

patiënt aankomt. 

 Risico op brandwonden bij uzelf. Als de temperatuur van de kast hoger is dan 

42C, moet u voorzichtig zijn bij het aanraken van de inhoud en de binnenkant 

van de kast. 

 Gebruik de kast nooit voor het opwarmen van bloed- en voedingsproducten.  

 De wielen moeten volgens de onderstaande afbeelding worden gemonteerd. 
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VERKLARING VAN SYMBOLEN 
 
Combinatie warmte cabinet 

Het verwarmingscompartiment is 

heet. 

 

 

 

I AAN   

O UIT 

 

   ~ Wisselstroom 

 

            UP-knop, temperatuur 

omhoog 

 

            DOWN-knop, temperatuur omlaag 

 

                              SET-knop, weergeven en wijzigen van de gewenste temperatuur 

 

 

 
 

2.   ALGEMENE BESCHRIJVING 
 
DE KAST 

De kast is gemaakt van roestvrij staal en is zeer goed geïsoleerd om warmteafgifte aan 

de omgeving te voorkomen en geluidsoverlast te beperken. Om dezelfde reden is de deur 

voorzien van dubbele beglazing met veiligheidsglas (als het breekt, valt het in duizenden 

kleine stukjes uiteen). 

 

HET VERWARMINGSCOMPARTIMENT 

Het verwarmingselement, de ventilator, de thermostaat T2 en de temperatuursensor zijn 

allemaal gemonteerd op een uitneembare plank in de bovenkant van de kast. Het 

verwarmingselement wordt op zijn plaats gehouden door een kleine schroef. Wanneer 

deze schroef wordt losgedraaid, kan het volledige verwarmingscompartiment worden 

uitgenomen. Hierdoor is onderhoud snel en eenvoudig. 

 

HET ELEKTRONICACOMPARTIMENT 

Het elektronicacompartiment bevindt zich boven op de kast. Het stroomsnoer is 

aangesloten aan de achterzijde van het elektronicacompartiment. 

 

DE PLANKEN/LADEN 

De planken/laden lopen op wieltjes en kunnen volledig worden uitgetrokken tot ze 

automatisch stoppen. Til de voorkant van de plank/lade omhoog om deze volledig te 

kunnen verwijderen om te reinigen of herplaatsen.  

 

EXTRA PLANKEN/LADEN 

Er zijn extra planken/laden en rails verkrijgbaar.  

Bevestig de rails met de meegeleverde schroeven in de voorbereide montagegaten en 

duw daarna de plank/lade op de juiste plaats door de voorkant hoger te houden dan de 

achterkant. 

De planken in de warmhoudkast voor dekens zijn bevestigd door middel van schroeven in 

de voorgeboorde gaten. In de Deken Warmtecabinet worden de planken geplaatst met 

behulp van de gaten in de zijkanten. 
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3.   Beschrijving van de functies 
 
De warmhoudkast en de inhoud ervan worden opgewarmd door circulerende warme lucht 

die wordt verwarmd door een verwarmingselement van 1000 watt. De warme lucht wordt 

rondgeblazen door een ventilator en wordt gelijkmatig verspreid via de openingen. De 

temperatuur wordt geregeld door de temperatuurregelaar T1 waarop de temperatuur is 

ingesteld. 

 

De thermostaat T2 functioneert als bescherming tegen oververhitting en neemt de 

temperatuurbeheersing over wanneer de luchttemperatuur 5°C hoger komt dan de 

ingestelde maximumtemperatuur. Op hetzelfde moment gaat de rode lamp aan de 

voorkant branden om aan te geven dat er een storing is. In het verwarmingselement zelf 

zit een extra bescherming tegen oververhitting, die zichzelf reset. Deze bescherming 

wordt geactiveerd wanneer de ventilator stopt of te langzaam werkt. 

 

De AAN/UIT schakelaar isoleert de cabinet elektronica van de hoofdstroom. 

 

OPMERKING:  Als de rode lamp ter indicatie van oververhitting brandt, is er een storing 

die moet worden verholpen door een technicus. 

 

4.   INSTALLATIE 

 
Stel de pootjes bij zodat de kast waterpas staat. Sluit de kast aan op een geaard 

stopcontact. 

OPMERKING: Bevestig een kast op pootjes altijd met de ingebouwde beugels aan de 

muur om te voorkomen dat de kast voorover kantelt.  

 

5.   DE KAST GEBRUIKEN 
 

5.1 ALGEMEEN ADVIES 

Zet het cabinet aan met de groene knop(pen) aan de bovenzijde van het front paneel. 

Controleer de ingestelde temperatuur en pas deze zo nodig aan volgens 5.2. 

 

5.2 TEMPERATUURWIJZIGING EN -INDICATIE 

Wanneer de kast is ingeschakeld en de deur is gesloten, geeft het display de feitelijke 

werktemperatuur in de kast weer in °C. 

Wanneer op de set-knop wordt gedrukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven. 

De laatste ingestelde temperatuur wordt opgeslagen in de controller. De 

werktemperatuur kan in stappen van 1oC worden geselecteerd binnen het bereik dat 

vooraf is ingesteld in de fabriek of door uw technicus.  

De universele kast is doorgaans ingesteld op 42oC. De warmhoudkast voor dekens is 

meestal ingesteld op 70oC. 

 
Regelaar (artikelnummer: 700-0821) 
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SET Druk op de set-knop om de ingestelde (geselecteerde) temperatuur weer te 

geven.  

De ingestelde waarde wordt weergegeven en het OUT-lampje knippert 

gedurende 2 seconden.  

UP Druk op SET. Druk binnen 2 seconden op de opwaartse pijl om de 

temperatuur te verhogen totdat de gewenste waarde op het display wordt 

weergegeven. 

Down Druk op SET. Druk binnen 2 seconden op de neerwaartse pijl om de 

temperatuur te verlagen totdat de gewenste waarde op het display wordt 

weergegeven.  

 

6.   ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING 

6.1  REINIGING 

Met normale schoonmaakmiddelen voor oppervlakken reinigen en desinfecteren. Indien 

gecontamineerd met bijvoorbeeld Hepatitis, HIV, MRSA etc gebruik een sterker 

desinfectans volgens ziekenhuis protocol 

 

7.  TECHNICAL SECTION EN PROBLEEMOPLOSSING 

7.1 TEMPERATURE CONTROL/CALIBRATION 

To be performed yearly by a qualified technician only. 

 

Ventilator-compartiment: Controleer het ventilator-compartiment voor het verzamelen 

van stof en reinig indien nodig 

Temperatuur: Jaarlijks temperatuur controleren zoals de secties hieronder vermeld. 

 

GENERAL INFORMATION 
Power Cable: Check the integrity of the power cable and verify proper earth connection. 

 

The working temperature is regulated by the temperature regulator T1 and the over 

temperature protection by capillary thermostat T2. When checking the calibration of T1 

and T2, their value shall be compared to the value of precision thermometer with an air 

sensor. The sensor T2 can be adjusted through a hole in the bottom of the heating 

compartment. 

Place the sensor of the precision thermometer in the middle of the cabinet. Allow at least 

1 hour for proper warming up. 

  

7.1.1 TEMPERATURE REGULATION 
 
INFORMATION ABOUT TEMPERATURE MEASUREMENT AND CALIBRATION 
T1 is a powered microprocessor temperature regulator/indicator that has resolution of 

1C. 

Corrections can be done through a series of pushing’s on the regulator buttons according 

to the description below. 
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PROCEDURE 
Place the external control sensor as described under GENERAL INFORMATION 

above. 
Start the warming and wait until the temperature is stable (at least 1 hour). 

Compare the external control thermometer with the set temperature and if the 

deviation is bigger than +/-1C adjust as follows. 

 
Regulator type No 700-0821 

 
1. Press  and  exactly simultaneously (only one beep may be heard, if you 

don’t succeed- .repeat) and keep buttons pressed for 5 sec until the indicator 
display shows “PA”. 

2. Press  one time. 

3. Press  within 15s until -19 is displayed. 
4. Press  one time. 

5. Press  and  exactly simultaneously until “SP”(Select Parameter) is 
displayed 

6. To change a parameter press  or  button till parameter “CA1” is received. 

7. Press SET once and within 2 sec on  or  button to enter the noted temperature 

difference. Press SET again  
For example: The display shows 50C but the external control temperature shows 

47C. The difference is -3C. To compensate this difference press  button 3 times. 

Store the new calibrated value by pressing  and  simultaneously (only one beep 

may be heard, if you don’t succeed- repeat) and keep pressed for 5 sec until the 

indicator display shows the actual temperature. 

8. Make a new measurement of the temperature and control that T1 shown value 

compares to that of the external thermometer. 
 

 

7.1.2 OVER TEMPERATURE T2 CALIBRATION AND CHECK 
The temperature sensor T2 is a capillary thermostat in series with the heating element. 

In the Kanmed Cabinet its hysteretic is 4C max. When delivered T2 is set to 5C above 

the maximum value of T1. The activation of T2 is identified by a clear click sound as well 

as when the red over temperature lamp is lit  

The procedure described below is a simplified method to check and if necessary adjust T2 

 

PROCEDURE 
1. Follow the procedure above, step 1-5. 

2. To change a parameter press  or  button till parameter “r2” is received. 

Normally set to 42˚C or 70˚C. Press “set” and change it to 47 and press set 

again. 

3. Exit the program by pressing the up and down buttons  and  until normal 

view is present. 

4. Press Set again and set the temp to 47˚C and let the cabinet temperature 

stabilise. 

5. When the temperature is stable adjust the over temperature by turning T2's 

adjustment screw with a screwdriver (you find it through the hole on the 

underneath of the shelf). Turn the adjustment screw fully clockwise (+). Now Turn 

counter clockwise back to activation (one click sounds), turn again clockwise past 

the activation point in tiny steps (a new click sounds). You have now set the over 

temperature to about 47˚C. 

6. Repeat the procedure 1-3 and set back the maximal selectable temperature to 

42˚C.  

7. Check that you don’t activate the over temperature indication when running the 

cabinet in normal operation (with T1 prepared on 42C) If this should happen you 

have to repeat the procedure and set T2:s activation point a bit higher. 
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7.2 TROUBLE SHOOTING 

If the warming is not starting, check as follows: 

 Power in the wall socket? 

 Power Switch on (If power is OK it will show a green light) 

 Power cable connected (UK only - plug fuse OK)? 

 Cabinet fuses OK? 

 Is the fan rotating? It shall start as soon as the power switch is on. If it is not 

rotating, making a strange noise or rotates slowly it must be changed. 

 Check the fan and that the air intake under the heating compartment is not blocked. 

 Red lamp lights up now and then. Check the capillary thermostat and the 

temperature regulating unit. 
 

NOTE: All checking that involves opening the heating compartment must be done by a 

qualified technician. Ensure that the cables to the heating compartment do not get stuck 

when you close the heating compartment after service actions 

 

7.3 CHANGINGTHE MAXIMUM TEMPERATURE, UP OR DOWN. 

Follow the procedure described in 7.1.2 and re-adjust T2 so that it is 4-5C higher than 

T1. 

NOTE: Think carefully about the risks and consequences of setting the max temp limit 

higher than the factory set temperature and about how to make the staff aware that a 

higher temperature might have been set by someone not authorised to change the 

temperature. 

 

7.4 ACOUSTIC HIGH TEMP ALARM AND TEMPERATURE LOCK 
Please contact Kanmed if you want to activate an acoustic over temperature alarm or 

lock the possibility to change temperature at all..  
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8.   TECHNICAL DATA 
 

 Large Cabinets Small Cabinets Combination 

 Universal Blanket Universal Blanket Fluid and Blanket 

Outside measurements  
Height / Width / Depth 

168cm /66cm/ 64cm 
Height without wheels or 
feet 

95cm / 66cm / 64cm  
Height without wheels or 
feet 

Same as Large 
Cabinet 

Inner Volume ≈415 litres ≈415 litres ≈190 litres ≈190 litres ≈160 +≈160 litres 

Inside measurements  
Height / Width / Dept 

140 cm/56 cm/53 cm 65 cm/56 cm/53 cm ≈59 cm /56 cm/ 
53 cm  x 2 

Height Feet. 
Height Wheels 

Feet 13 -18 cm. Wheels 16cm. On the large Cabinets the front wheels stick out 
10 cm and add 2 x 13 cm to the total width. 

Voltages / Power max 
/ Fuses 

230VAC ± 10% / ≈900W (1800W double Cabinet)  / T6,10A 250V .   
115VAC 60Hz is also available. Please contact Kanmed. 

Average power 
consumption 

100 -200W 100 -250W 100 -200W 150-250W 150-250W 

Possible number of  
Basket / Shelves 

10 4 5 2 4 in fluid comp. 
2 in blanket comp. 

Shelf Width x Dept x 
Height  Weight (GE-
41500) 

52x50x2 cm 
/ 4 kg 

53x49x1,2 
cm /2,2 kg 

52x50x2 cm 
/ 4kg 

53x49x1,2 
cm / 2,2 kg 

52x50x2 cm / 4kg 

Basket size  
Weight (GE-41600) 

52x50X10cm  
6kg 

Only 
shelves 

52x50x10cm 
6 kg 

Only shelves 52x50X10 cm / 
6kg 

Weight without  
shelves / baskets   

≈130 kg ≈130 kg ≈100 kg ≈100 kg ≈140 kg 

Doors with magnetic 
 handle 

Doors can be hung left or right. Factory standard is left hung. Please specify 
when ordering. Right hung will increase the delivery time with about 3 weeks. 

Load per shelf/basket Maximum 20kg 

Warming Capacity Warms 10 pieces Kanmed Gel GE-455015 from 22°C to 40°C in less than 3 

hours. 

Temperature range 35°C to 50°C 35°C to 
80°C 

35°C to 50°C 35°C to 
80°C 

36°C to 50°C 
36°C to 80°C 

Accuracy ± 2°C ± 4°C ± 2°C ± 4°C ±2°C and ±4°C 

Factory set maximum 
temperature  

42°C 70°C 42°C 70°C 42°C and 70°C 

Other features, 
 information 

Made of high quality stainless steel. Polyurethane foam insulation for minimal 
heat leakage and optimal sound insulation. The Door has double energy saving 
safety glass. Large and Small Universal Cabinets are equipped with rails for 

10/5 shelves or baskets. Height between the shelves and baskets in the 
Universal Cabinet is ≈13cm. In the Blanket Warming Cabinets the shelves can 
be moved up or down in steps of 13 cm. 

Temperature  
regulation 

Programmable electronic temperature regulator with display. Temperature can 
be blocked at a fixed value. 

A capillary thermostat ensures independent over temperature prevention.  
A bimetal thermostat is integrated in the heating element. 

Other Kanmed  
warming products   

For anesthesia. Kanmed Operatherm with Gel Pads and Kanmed WarmCloud.  
For neonatal use. Kanmed BabyWarmer and Kanmed BabyBed  

CE - marking According to 89/366/EEC and 93/68/EEC (EN 60601-1-2, EN55011 (1991) 

Expected Lifetime 
 

Kanmed warrants a safe lifetime of 10 years from first day of use. This is under 
the condition that the Cabinet has been serviced according to the user and or 
service manual and that the unit has not been modified or changed in any way 
or for any reason 
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9.   ACCESSORIES AND SPARE PARTS 

 
Ordering Information 

Article /Ordering 

Numbers: 

Large Cabinet Small Cabinet

  

Combination 

Cabinet 

Universal Blanket 

Warming 

Universal  Blanket 

Warming 

Fluid and blanket 

warming 

Cabinet with adjustable 

feet 

GE-2350L GE-2380L GE-2350S GE-2380S GE-2350D 

Shelf  GE-41500 - GE-41500 - GE-41500 

Basket  GE-41600 - GE-41600 - GE-41600 

Shelf Blanket Cabinet - GE-41580 - GE-41580 GE-41580 

Wheel Kit Large Cabinet GE-41700 GE-41700 - - GE-41700 

Wheel Kit Small Cabinet - - GE-41900 GE-41900 - 

  

SPARE PARTS 
 

Part no Position, 
picture 

Description Quantity 

700-0180 4 S2 Mains power switch 1 

700-0848 8 M1 Fan 1 

700-0862 8 M1 Fan, Only for GE-2350D (2pcs per cabinet) 1 

700-0849 12 HE Heating Element 1 

700-0457 9 G1 Temperature sensor 1 

700-0864 9 G1 Temperature sensor in lower compartment GE-

2350D 

1 

700-0456 10 TR Transformer (Not valid in GE-2350D) 1 

700-0821 5 T1 Temperature regulator 1 

700-0863 5 T1 Temp. regulator GE-2350D Only (2pcs per 
cabinet) 

1 

700-0458 6 T2 Thermostat 1 

700-0187 7 L1 Red lamp 1 

700-0202   Glass for door to cabinet 175 cm high 1 

700-0212   Glass for door to cabinet 90 cm high 1 

700-0850   Magnetic Handle for door 1 

700-0203   Wall mounting bracket 2 

700-0669   Door gasket 2m 

700-0206   Foot for cabinet 1 

   Fuse holder 1 

 4  Fuse T6,3A  

 13 F2 Fuse T50mA  

 4  Fuse T 10A  Only for 2350D  

GE-E4055   Pair of rails for cabinets with serial number 

4xxx up to 4070 

1 
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Note: Parts and location may vary depending of type of cabinet. 
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GE-2350D COMBINATION CABINET: 
 
 
 

 

 
 

10.   CIRCUIT DIAGRAM for cabinets with Art. no. GE-23xx 



GEBRUIKERSHANDLEIDING en TECHNISCHE HANDLEIDING KANMED-WARMHOUDKAST  Pagina 13 van 16 

 
 

11.   WARRANTY 

 
Kanmed warrants the purchaser that the Warming Cabinet is free from defects in 

material and workmanship for a period of 24 month from the date of delivery. 

The sole obligation of Kanmed with respect to any such defect is limited to the repair 

with new or re-manufactured parts or, at the discretion of Kanmed, replacement of the 

equipment or refunding of the purchase price. 

This warranty shall not apply if the product has been modified, adjusted or repaired other 

than by Kanmed or by organisations authorised by Kanmed or modified, adjusted or 

repaired not in accordance with written instructions provided by Kanmed or if the 

equipment has been subject to misuse, negligence or accident.  

These warranties are made on the condition that prompt notification of a defect is given 

to Kanmed or its authorised dealers within the warranty period. 

Kanmed shall have the sole right to determine whether a defect exists. 

Kanmed shall not in any case be liable for special or consequential damages arising from 

the breach of warranty, breach of contract, negligence or any other legal theory. 
 

 

 

When the product have reached end of life, it should be returned to the 

distributor for recycling in accordance with the EU 2002/96/EC (WEEE) directive 

if applicable. 
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Blanket Warming Cabinet 
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12.   EMC COMPATIBILITY STATEMENT 
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