
Seng 
Qvintett H 
LARGe

Seng Qvintett H Large er utstyrt med aktiv, dynamisk rygg som bidrar til å eliminere skyveeffekten 
på huden. Sengens fleksibilitet kombinert med et bredt tilbehørsprogram, gir brukeren mulighet til 
et aktivt liv, samtidig som personalet får et effektivt arbeidsteknisk hjelpemiddel.

Qvintett H er laget for å gjøre håndtering, montering og transport av sengen svært enkel, uten 
bruk av verktøy. 

Seng Qvintett H Large er produsert i Sverige etter standardene ISO9001 og ISO14001.



SPESIFIKASJONER 105x200 120x200
Maks brukervekt 185 kg 185 kg
SWL (Safety Working Load) 220 kg 220 kg
Innermål, bredde 105 cm 120 cm
Innermål, lengde 206 cm 206 cm
Yttermål, bredde 117 cm 132 cm
Yttermål, lengde 214 cm 214 cm
Hjuldiameter, standard 100 mm
Låsing av hjul Sentrallås
Overflatebehandling Sengens metalldeler er

pulverlakkerte
Lydnivå 47 dB

SENGEBUNN (*se info til venstre)
4-delt
Ryggdel 77 cm
Setedel 20 cm
Lårdel 37 cm
Fotdel 56 cm

MADRASSMÅL
Anbefalt madrassmål 105x200 cm 120x200 cm

VEKTER
Sengeløfter 56 kg 56 kg
Sengebunn (ekskl. lår- og fotdel) 49 kg 54 kg
Lår- og fotdel 11 kg 13 kg
Totalvekt 116 kg 123 kg

ARBEIDSOMRÅDE (mål uten madrass)
Laveste nivå 34 cm
Høyeste nivå 83 cm
Frigang under løfter ca. 17 cm

CE-merket og godkjent 
ihht. sengenorm EN 60601-2-52

1. Individuelt regulerbare funksjoner 2. Aktiv, dynamisk rygg med 
tilbakeføring av ryggstøtte. 3. Sitteposisjon med fotdel under 
horisontallinjen. 4. Fotdel med høyt leie.
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Funksjon

Seng Qvintett H Large er elektrisk regulerbar i høyde. Sengeløfter 
og sengebunn deles enkelt uten verktøy. Foruten plan stilling kan 
sengebunnen, trinnløst og individuelt, stilles inn med elektriske 
motorer etter figurene under. Samtlige innstillinger utføres med 
sengens håndkontroll.

Liggeflate

Sengens liggeflate består av fjærende spiler i laminat (6 lag) 
med folieoverflate. Laminatspilene er hengt opp i fjærende 
gummihylser.

Sengebunn (*)

Sengen kan enkelt forlenges 5 cm. Den kan forlenges ytterligere 
ca 10 cm, men dette krever en spesiell sengebunnsforlenger.  
OBS! Sengen er ikke testet i ekstra lang utførelse.  
I denne størrelsen skal sengen betraktes som spesialtilpasset.

Maks. last (SWL)

Sengeløfter og sengebunn, inkl. sengeramme, kan belastes
med maks. 220 kg (hvorav personvekt på 185 kg).

Hjultype

Qvintett H Large leveres standard med sentralt låsbare hjul på 10 
cm. Hjulene triller lett og et av hjulene kan retningssperres.  
Sentrallåsen betjenes fra siden av sengens fotende.

Elektronikk og motorer

Qvintett H Large drives av et lavvoltssystem på 24V.
Motorene har innebygde grenseverdier for skånsom start og 
stopp, beskyttelsesklasse IP X6.

Elektronikkenheten inneholder en innebygd transformator 
220V/24V, samt elektronisk beskyttelse mot overlast,  
beskyttelsesklasse IP X6.

Ryggmotoren er kun skyvende for å eliminere klemfare  
under ryggstøtten.

Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med normale 
rengjørings- og desinfiseringsmidler.


