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Kontrolbox CA30 - CA40
Kontrolboxy CA30 a CA40 byly vyvinuty jako
součást nové platformy kontrolboxů, určené pro
oblast pečovatelství a rehabilitací. Kontrolboxy lze
namontovat samostatně a to pomocí jedinečných
integrovaných přírub, můžete je však namontovat také
přímo na některé typy pohonů, vybavené speciálně
navrženou přírubou.
Kontrolboxy CA30 a CA40 jsou osazeny technologií
SMPS (Switch Mode Power Supply), zaručující
možnost jejich použití kdekoli na světě
s požadovaným výkonem. Výstupy kanálů 1 - 4 jsou
integrovány v uzavřeném pouzdru kontrolboxu. Kabely
mohou být z kontrolboxu vyvedeny třemi různými
směry. Horní víko kontrolboxu slouží jako kryt a zámek
kabelů. Standardně jsou jednotky osazeny FET (FieldEffect Transistors), bateriovým portem a splňují normu
krytí IPX6W (Washable).
CA30 a CA40 pracují s výstupem koncových spínačů
pohonů.

Vlastnosti :
• Zdroj : Univerzální, spínaný SMPS 120 W
(Switch Mode Power Supply) 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Indikátor sítě : Ano
• Připojení pohonů : 2 nebo 4 kanály, Mini-Fit (6 pinů)
• Připojení ovladače : 1 port, modulár. konektor (10 pinů)
• Připojení baterie : 1 port, Mini-Fit (4 piny),
výstup 300 mA (když pohony neběží)
• Standby power : cca. 0,5 W (230 V)
• Barva : Světle šedá (RAL 7035)
• Ochrana výstupu proti zkratování : Ano
• Koncept ovládání : FET (žádný hluk relé)
• Zátěž. cyklus : 10 % - 2/18 min.
Maximální výkon je 120 W po dobu 80 sekund
a 60 W po dobu 40 sekund při 25°C
• Hmotnost : 0,5 kg
• Kompatibilní pohony : Všechny std. pohony
(se signálem a power switch)
• Nabíječka baterie : Vstup na baterii je k dispozici,
bez integrované nabíječky, podporuje však baterie
s vlastní vestavěnou nabíječkou
• EOP : Ano
• IP-krytí : IPX6W
• Provoz : Simultánní pohyb (bez zpětné vazby)
• Max. proud : 8A na kanál (špička) / celkem
• Řízení výkonu : Regulace napětí pro zaručení max. 		
výkonu a pro omezení výstupu na max. 120 W
• Bezpečnostní systém : Tepelná ochrana, ochrana proti
zkratování, ochrana proti výměně za provozu
• Třída ochrany : Třída 2, Třída 1 se speciálním síťovým
kabelem
• Zámek kabelu : Integrovaný ve víku
• Montáž : Kompatibilní se širokou škálou montážních
přírub : Rám postele, LA27, LA31, LA40
Použití :
• Provozní teplota : +5 °C až +40 °C
• Skladovací teplota : -10 °C až +50 °C
• Relativní vlhkost : 20% - 90% při 30 °C - nekondenzuje
• Atmosférický tlak : 700 až 1060 hPa
• Nadmořská výška : Max. 2000 m.n.m.
• Certifikace :
IEC60601-1:2005 3rd edition
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3rd edition
CAN/CSA-22.2 No 60601-1:2008
IPX6W (washable) podle IEC60601-2-52
DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance
Appendix 8, 10

CA30 - CA40
Rozměry :

CA30 - CA40
Objednací kód :

Platforma CA30-CA40 - Přehled možností systému

HB30
HB70
HL70
HB80
HL80
FS3

MJB
DJB

ACP
ACM
ACL

Jeden signální výstup
CA30
CA40

BA21

Výstup (1-4 kanál(y))

LA23
LA27
LA31
LA34
LA40
LA43
LA44

CA30-CA40 je určen pro použití s :
LA23 std. motor
LA27 std. motor (kabel typu ‘0 nebo B’)
LA31 std. / fast motor
LA34 std. / small motor
LA40 std. motor
LA43 std. motor
LA44 std. / fast motor (fast motor bez max. zatížení)
BL1
HB30, HB/HL7X, HB/HL8X, FS3, ACL/ACM/ACP
BA21

BL1

Montáž CA30 - CA40
Lehké jednotky CA30/CA40 umožňují montáž k široké škále pohonů. Montáž CA30/CA40 k pohonům LINAK (LA27, LA31 nebo LA40) vyžaduje použití speciálních
přírub.

Rozměry - montáž k LA40

Montážní příruba

Minimální zástavbové délky pohonů
LA27

314

LA31

333

LA40

354

Montážní příruba

68.5

96.4

3 ± 1.0

135.4

Section A-A
81.9

41.2

Rozměry - montáž k LA27

Součástí adaptéru 1015W9003
je částečně zašroubovaný šroub,
jedná se o jeden objednací kód.
Hlava šroubu : Torx T15
Utahovací moment : 1,2 ± 0,2 Nm

A

A

Rozměry - montáž k LA31

Montážní příruba

CA30-CA40 - montáž k rámu
Servisní víko
Integrovaný závěs
Odstranitelné v případě potřeby

Uvolňovací háček

Vyvedení kabelů
do 3 stran
Příruba pro snadnou montáž

Velmi malé zástavbové rozměry :
Výška : min. 90 mm (víko lze odstranit)
Délka : +20 mm (systém uzamykání)

Montážní příruba (plochá)

Doporučujeme montovat CA30/CA40 tak, aby mohla voda volně odtékat.
Doporučený utahovací moment : 0,6 Nm +/-0,1
Přírubu lze namontovat k rámu postele či jinému zařízení některým z následujících montážních postupů :
1) Matici M6 vloženou do příruby, použijte šroub M6 šroubovaný ze zadní strany.
2) Šroub M5 s plochou podložkou šroubovaný skrz přírubu a ze zadní strany zajištěný maticí.
3) Samořezný šroub vedený přírubou a šroubovaný do rámu.

Montáž kabelu a zámku kabelů
Kontrolbox CA30/CA40 má jedinečné víko s drážkami pro vedení kabelů, sloužící po uzavření současně jako zámek kabelů.
1) Zapojte konektory kabelů do kontrolboxu
2) Zavřete víčko tak, aby zámky zapadly (viz. šipky na obrázku č.2 dole)
Pro zajištění volného přístupu ke kabelům je víko při plném otevření zajištěno.
Víko je možné z krytu odstranit, nadzvedněte je o několik stupňů a tahem odsuňte (lze pouze pokud je kryt řádně připevněn).

Viz. ilustrace :
1

Vedení kabelů
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Podmínky užití
Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK
poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme
za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů
výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.
Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce “Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží” firmy LINAK.
Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ NAJDETE V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

