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EEN DUURZAAM VERBAND VAN VORM EN FUNCTIE
OPLOSSINGEN IS TOT STANDGEKOMEN
VOORDELEN:
• Oppervlaktes zijn goed hygiënisch te houden
• Aardingsbeugel heeft de TNO eis
10 N ≤ K ≤ 20 N contactdruk
• Volgens de normen NEN 1010-7 / A3:2005
en NEN 1010:2007
• TNO goedgekeurd
• Onmiskenbare kleursamenstelling
• Dezelfde kleur sokkel en afdekking
• Led en kinderveilig

PEHA BIEDT HELPENDE HAND:

BI Select is gespecialiseerd in het realiseren van
hoogwaardige maatwerkoplossingen op het
gebied van o.a. medische technologie,
werkplekontsluiting en verlichtingssystemen,
die voldoen aan de NEN- en ISO normeringen.
De medische zuilen bieden ruimte aan o.a.
verpleegoproepsystemen, energie- en data
aansluitingen, en afnamepunten voor medische
gassen.
Meedenken over vormaspecten, inbouwmogelijkheden, bevestigingsmethoden of het bedenken
van een compleet nieuwe productoplossing is de
core business geworden van BI Select.
Na een inhoudelijke briefing door opdrachtgever,
architect en technisch adviseur over een project
komt BI Select met een voorstel voor een maatwerkoplossing.
De systemen worden compleet gemonteerd
en op de bouwlocatie afgeleverd.
Peha en BI Select zijn een perfecte match,
conceptuele eenheid. Functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek gaan bij Peha en BI Select hand
in hand. Waar andere ‘maatwerk aanbieders’
stoppen, gaan zij door.

Speciaal geschikt voor distributie van medische gassen.
ENERGIEZUILEN VOOR MEDISCHE TOEPASSINGEN
o.a. afdelingen van het UMCG, UMCU en UMCM
Toen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een nieuwe
polikliniek Urologie kreeg, adviseerde Sweco de toepassing van energiezuilen
BP90. Deze medische zuilen zijn langs de wand gepositioneerd en zijn voorzien van zowel verpleegoproepsystemen, 230 Volt- en data-aansluitingen als
distributiepunten voor medische gassen. Met een standaardzuiltje kan dan
niet worden volstaan, daar komt maatwerk aan te pas.
Medische gassen zijn gassen die geregistreerd staan als geneesmiddel, zoals
zuurstof en lachgas. Ook zijn er die worden gebruikt als medisch hulpmiddel.
Het gebruik ervan is aan strenge kwaliteitsnormen onderhevig.
“Dat geldt ook voor de installateur en de leverancier, zij moeten een certificaat
van goede werking afleveren”, legt de adviseur van Sweco uit. “Het systeem
moet goed zijn aangepast. Zo moet de afstand tussen de afname punten `
voor medische gassen onderling en die tussen deze aansluitpunten en de
elektriciteitspunten voldoende groot zijn om brandveiligheid te kunnen
waarborgen.”
Hygiëne stelt hoge eisen
Ook aan de zuilen worden speciale eisen gesteld voor gebruik in de `
medische omgeving. “Dat heeft vooral met hygiëne te maken. De afwerking
moet glad zijn en de hoeken moeten worden afgerond. In deze polikliniek lopen
de medische zuilen bovendien niet door tot op de vloer.”
Maatwerk en ‘custom made’
“Er is inderdaad het nodige maatwerk aan te pas gekomen, vooral met
betrekking tot de samenstelling van de medische zuil en het op de juiste
hoogte aanbrengen van de voorzieningen ten opzichte van de vloer. Waar je
bij veel andere leveranciers alleen voor kale goten terecht kunt, biedt BI Select
de mogelijkheid om ze ‘custom made’ aan te leveren. Dat vind ik een groot
voordeel; de installateur kan er direct mee aan de slag”, aldus een tevreden
adviseur.
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