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Dansk Gasteknik ti lbyder design og konstrukti on 
af paneler ti l medicinske og laboratoriemæssige 
formål. Med brug af modulsystemer opbygges 
panelerne i nøje overensstemmelse med den 
enkelte kundes specifi kke behov.
Panelerne er overskuelige, brugervenlige og let 
ti lgængelige. De indgår som et naturligt møble-
ment i rummet med et diskret og sti lfuldt look.
Dansk Gastekniks panelprogram anvendes i dag 
på en lang række sygehuse, privathospitaler, 
dyreklinikker og laboratorier.
Med mange års erfaring og en vedvarende ud-
vikling inden for dett e område fremsti lles pa-
neler - der opfylder de stadigt sti gende produkt-
krav - inden for hospitals- og laboratorieudstyr. 
Panelerne produceres på eget værksted.

MediCLine AL 800 serien

MediCLine 2000 serien

MediCLine BTL 900

MediCLine 
200 serien

MediCLine 
Ergo 2000
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MediCLine 2000 serien
- Enkelt og strømlinet 

MediCLine 2000 serien er udviklet i sam-
arbejde med ét af Danmarks universi-
tetssygehuse. Panelet opfylder de stadig 
større produktkrav, der sti lles ti l funkti o-
nalitet og kvalitet af hospitalsudstyr og 
er dermed udviklet ti l fremti dens syge-
huse.
Panelet er modulopbygget og kan ti lpas-
ses kundespecifi kke krav og ønsker ti l 
indbyggede funkti oner.
Modulsystemet kan opbygges og sam-
mensætt es i forskellige længder ti l én el-
ler fl ere sengepladser. 

Design og komfort
Et brugervenligt design ti lsikrer et over-
skueligt panel, hvor MediCLine 2000 se-
rien fremstår med et sti lrent og ti dløst 
design.
Nem adgang ti l el- og gasudtag.
MediCLine 2000 leveres i farver eft er øn-
ske - standardfarve grå natur eloxering. 
MediCLine 2001 med integreret kulisse-
skinne i bund - grå natur eloxering. 

Fleksibilitet og vedligeholdelse
Mulighed for lodret/vandret ophængning.
Forskellige modullængder ti l én eller fl e-
re sengestuepladser. Panelet kan leveres 
med integreret kulisseskinne ti l ophæng-
ning af øvrigt udstyr - MediCLine 2001.
Placering af el- og datasti k eft er ønske. 
Gasudtag eft er ønske.
Valgfri signal- og kontaktsystemer ti l 
alarmkald.
Integreret lyskilde ti l up-light eft er ønske.
Panelet kan serviceres uden afb rydelse 
af gasforsyning. 
Serviceventi ler er indbygget i gasudta-
gene.

Hygiejne og sikkerhed
Nemt at rengøre - strømlinende overfl a-
der der ti lsikrer en opti mal hygiejne.
Høj sikkerhed - gasforsyning er placeret 
i separat kanal adskilt fra elektriske kom-
ponenter.
Panelet er fremsti llet i henhold ti l inter-
national standard med CE-certi fi kat og 
kan anvendes uden sikkerhedsmæssige 
risici for brugeren.

MediCLine 2000 - Vandret/lodret

MediCLine 2001 - Med integreret kulisseskinne, vandret/lodretMediCLine 2001 - Med integreret kulisseskinne, vandret/lodret

Up-light
Sænket eloxeret aluminiumsprofi l med indbygget lavspændings-
LED lyskilder. Profi lhøjde 7 mm. 
Leveres med klar eller matt eret plastafskærmning. 
LED Lyskildefarve eft er ønske.
Monteres i panelets top og ti lslutt es separat spændings-
forsyning/trafo skjult i panelets el-sekti on.
Monteres på MediCLine AL 800/2000-serien.Monteres på MediCLine AL 800/2000-serien.



MediCLine 2000 serien
- Tekniske data
 
Materiale: Ekstruderet aluminium 
Overfladebehandling: Eloxeret/lakeret
Farve: Natur som standard/valgfri farve
Længde: Op til 6 meter uden samling

Panelopbygning
Basisprofil opdelt i to adskilte sektioner 
til el- og gasudtag.  
Skrå profiler monteret på top og bund 
af basisprofil - eller med en integreret  
kulisseskinne i bund.
Lågprofil til afskærmning af panelfront. 
Gavlender i aluminium til panelafslut-
ning.

Gasudtag
Rørføring og tilhørende gasudtag er 
monteret i basisprofilets gassektion.
Gasudtagene er placeret med en indbyr-
des afstand på 150 mm.
Den enkelte gasart/afkast fremgår af 
den anvendte farve/farvekombination 
på udtagets plastrondel.       

El-udtag
Elkabler, klemrækker og udtag til svag- 
og stærkstrøm er monteret i basisprofi-
lets el-sektion.  
Stærkstrømskomponenter er placeret 
i sikkerhedsmæssig korrekt afstand til 
gasudtagene.
Hvert enkelt opdelt lågsektion med el-
udtag er tilsluttet jord via basisprofilet.

Tilslutning af panel
Tilslutning af panelets elkabler og gasrør 
kan ske via tilslutningskanal fra panelets 
overside, fra gavlenden eller fra panelets 
underside.       

Spændingsforsyning: 230 V / 25 A 

MediCLine 2000 MediCLine 2001
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MediCLine AL 800 serien



MediCLine AL 800 serien
- Enkelt og funkti onelt 

MediCLine AL 800 serien er velkendt in-
den for sygepleje og anvendes i dag på 
mange skandinaviske hospitaler. Panelet 
er udviklet i samråd med brugerne og 
opfylder de stadig større produktkrav, 
der sti lles ti l funkti onalitet og kvalitet af 
hospitalsudstyr.
Panelet er modulopbygget og kan ti lpas-
ses kundespecifi kke krav og ønsker ti l ind-
byggede funkti oner.
Modulsystemet kan opbygges og sam-
mensætt es i forskellige længder ti l én el-
ler fl ere sengepladser. 

Design og komfort
Et brugervenligt design ti lsikrer et over-
skueligt panel, der let kan betjenes af 
både pati ent og personale.
Nem adgang ti l el- og gasudtag.
Standardfarve grå natur eloxering. 
Leveres i farver eft er ønske.

Fleksibilitet og vedligeholdelse
Mulighed for vandret/lodret ophængning.
Forskellige modullængder ti l én eller fl ere 
sengestuepladser. Panelet kan leveres 
med integreret kulisseskinne ti l ophæng-
ning af øvrigt udstyr - MediCLine AL 801. 
Længde eft er ønske.
Placering af el- og datasti k eft er ønske. 
Gasudtag eft er ønske.
Valgfri signal- og kontaktsystemer ti l 
alarmkald.
Integreret lyskilde ti l up-light eft er ønske.
Panelet kan serviceres uden afb rydelse 
af gasforsyning. Serviceventi ler er ind-
bygget i gasudtagene.

Hygiejne og sikkerhed
Nemt at rengøre - bløde runde overfl a-
der, der ti lsikrer en opti mal hygiejne.
Høj sikkerhed - gasforsyning er placeret i 
separat kanal adskilt fra elektriske kom-
ponenter.
Panelet er fremsti llet i henhold ti l inter-
nati onal standard med CE-certi fi kat og 
kan anvendes uden sikkerhedsmæssige 
risici for brugeren.

MediCLine AL 800 - Vandret/lodret

MediCLine AL 801 - Med integreret kulisseskinne - vandret/lodret

MediCLine AL 802 - Med 2 integrerede kulisseskinner (ikke ill.)
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MediCLine AL 800 serien
- Tekniske data 
 
Materiale: Ekstruderet aluminium 
Overfl adebehandling: Eloxeret/lakeret
Farve: Natur som standard/valgfri farve
Længde: Op ti l 6 meter uden samling

Panelopbygning
Basisprofi l opdelt i to adskilte sekti oner 
ti l el- og gasudtag.  
Afrundede profi ler monteret på top og 
bund af basisprofi l - evt. med integre ret 
kulisseskinne(r).
Lågprofi l ti l afskærmning af panelfront. 
Gavlender i aluminium ti l panelafslutning.

Gasudtag
Rørføring og ti lhørende gasudtag er mon-
teret i basisprofi lets gassekti on.
Gasudtagene er placeret med en indbyr-
des afstand på 150 mm.
Den enkelte gasart/afk ast fremgår af den 
anvendte farve/farvekombinati on på ud-
tagets plastrondel.

El-udtag
Elkabler, klemrækker og udtag ti l svag- 
og stærkstrøm er monteret i basisprofi -
lets el-sekti on.  
Stærkstrømskomponenter er placeret i 
sikkerhedsmæssig korrekt afstand ti l gas-
udtagene.
Hvert enkelt opdelt lågsekti on med el-
udtag er ti lslutt et jord via basisprofi let.

Tilslutning af panel
Tilslutning af panelets elkabler og gasrør 
kan ske via ti lslutningskanal fra panelets 
over- eller underside samt fra gavlen-
den. Direkte ti lslutning kan ske via pane-
lets bagside.

Spændingsforsyning: 230 V / 25 A 
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Tekniske data
- Tilslutningskanal MediCLine DGT 903 
ti l MediCLine AL 800/2000 serien
 
Materiale: Ekstruderet aluminium 
Overfl adebehandling: Eloxeret/lakeret
Farve: Natur eller eft er ønske
Længde: Op ti l 6 meter uden samling

Panelopbygning
Basisprofi l opdelt i tre adskilte sekti oner 
ti l elkabler, datakabler og ti l gasrør.  
Afskærmningsprofi l ti l front. 

Rørføring
Gassekti on ti l forskellige gasarter/afk ast. 
Skruespor ti l fastgørelse af rør på profi l-
bagside.

Elsekti on
Kabelføring ti l stærkstrøm.
Skruespor ti l fastgørelse af kabler på pro -
fi lbagside.

Datasekti on  
Kabelføring ti l svagstrøm.
Skruespor ti l fastgørelse af kabler på pro-
fi lbagside. 

Tilslutning ti l panel
Tilslutning ti l panelets el- og datakabler 
samt gasrør kan ske via panelets over-
side, fra gavlenden eller fra panelets un-
derside.       

Spændingsforsyning: 230 V / 25 A

 el data gas
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MediCLine 2001 med MediCLine DGT 903 ti lslutningskanal

 60 30 6048



MediCLine Kulisseskinne 
- Enkelt og sti lrent

Materiale: Ekstruderet aluminium 
Overfl adebehandling: Eloxeret 
Farve: Natur som standard 
Længde: Op ti l 6 meter uden samling

Skinne ti l ophængning af hospitals-/labo-
ratorieudstyr.
Udstyret fæstnes på skinnen v.h.a. en 
kulisseklo.
Anvendes som selvstændig skinne eller 
som ti lbehør ti l et sengestue-/vægpanel. 
Velegnet ti l gipsvægge. 

Panelopbygning
Basisprofi l, som fastgøres ti l væg.   
Frontstykke forankret i basisprofi lets top-
sekti on. 
Endestykker i rustf ri stål.

Design og komfort
Strømlinet udformning, der er ti lpasset 
pa nelets design.
Standardfarve grå natur eloxering.

Fleksibilitet og vedligeholdelse
Forskellige længder eft er ønske. 

Hygiejne og sikkerhed
Nemt at rengøre - bløde afrundede over-
fl ader, der ti lsikrer en opti mal hygiejne.
Skinnen er testet i henhold ti l internati o-
nal standard og kan anvendes uden sik-
kerhedsmæssige risici for brugeren.
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MediCLine BTL 900
- Enkelt og sti lfuldt 

Sengestuepanelet MediCLine BTL 900 er 
udviklet i samråd med brugere, installa-
ti ons- og vedligeholdelsespersonale samt 
konsulenter inden for sygepleje.
Som direkte resultat heraf opfylder 
MediCLine BTL 900 meget høje krav ti l 
funkti on, sikkerhed og design.

Design og komfort
Det specialkonstruerede armatur har 
bløde former med et minimum af skarpe 
kanter.
Elsti kket sidder på panelets skrå nedad-
vendte del og er derfor let ti lgængeligt.
Panelets belysningssystem er fuldstæn-
dig integreret og konstrueret ti l at give 
maksimalt lys uden at blænde.
Armaturet er overfl adebehandlet med 
hvid slidstærk epoxymaling af høj kvalitet. 
En lys neutral nuance er standardfarve, 
men panelet leveres også i andre farver 
eft er ønske.

Fleksibilitet og vedligeholdelse
Modulbaseret udstyr, der gør det let at 
fl ytt e komponenter og ti lpasse panelet. 
Længde eft er ønske.
Dækglasset kan nemt clipses af, hvilket 
gør det let at pleje og vedligeholde be-
lysningen.
Refl ektorerne kan let afmonteres med 
henblik på vedligeholdelse og rengøring.
Sengestuepanelet er ti lpasset ti l alle ty-
per gasudtag, hvilket gør det modulbase-
rede system endnu mere fl eksibelt.

Hygiejne og sikkerhed
De bløde former og glatt e overfl ader let-
ter rengøringen og ti lsikrer en høj hygiej-
ne standard.
Høj sikkerhed - gasforsyning er placeret i 
separat kanal adskilt fra elektriske kom-
ponenter.
Panelet er fremsti llet i henhold ti l sikker-
hedsmæssige krav i det medicinske EU-
direkti v 93/42/EEC.

DANSK GASTEKNIK
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Tekniske data 
- MediCLine BTL 900
 
Materiale: Ekstruderet aluminium 
Overfl adebehandling: Lakeret
Farve: Hvid eller eft er ønske
Længde: Op ti l 6 meter uden samling

Panelopbygning
Basisprofi l opdelt i tre adskilte sekti oner 
ti l el-, data- og gasudtag.  
Afrundede profi ler monteret på top og 
bund af basisprofi l.
Låg- og bundprofi l ti l afskærmning af pa-
neltop og -bund.
Gavlender i aluminium/plast ti l panelaf-
slutning.

Gasudtag
Rørføring og ti lhørende gasudtag er 
monteret i basisprofi lets gassekti on.
Gasudtagene er placeret med en indbyr-
des afstand på 150 mm.
Den enkelte gasart/afk ast fremgår af 
den anvendte farve/farvekombinati on 
på udtagets plastrondel.       

El-udtag
Elkabler, klemrækker og udtag ti l svag- 
og stærkstrøm er monteret i basisprofi -
lets to el-sekti oner.  
Stærkstrømskomponenter er placeret 
i sikkerhedsmæssig korrekt afstand ti l 
gasudtagene.
Hvert enkelt opdelt lågsekti on med el-
udtag er ti lslutt et jord via basisprofi let.

Tilslutning ti l panel
Tilslutning af panelets elkabler og gasrør 
kan ske via ti lslutningskanal MediCLine 
DGT 903 fra panelets over- eller under-
side samt fra gavlenden. Direkte ti lslut-
ning kan ske via panelets bagside.

Spændingsforsyning: 230 V / 25 A 
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MediCLine Ergo 2000
- Enkelt og diskret  

Med et æsteti sk design kan vægpane-
let ind gå som et diskret og selvstændigt 
møblement i forskellige miljøer og samti -
dig være fuldt udstyret ti l opti mal pati ent-
pleje og komfort.
Alle komponenter er integreret i samme 
modul, hvilket ti lgodeser både pleje- og 
pati entbehov.
El- og gasudtag er skjult bag en dæk-
plade, der kan forskydes.
Vægpanelet fi ndes i to forskellige udførel-
ser ti l betjening af én eller to senge.

Design og komfort
Et overskueligt og letti  lgængeligt panel.
Almenbelysningen kan placeres bag en 
polycarbonat difusser skærm øverst på 
panelet.
En læselampe kan monteres på en robust 
bevægelig arm, der er indkapslet for at be-
skytt e pati enten.
Natbelysningen kan placeres længst 
nede på vægpanelet. 
Mulighed for forskellige farver og fi nish 
ti lbydes - f.eks. trælook, eloxeret alumi-
nium m.m.

Fleksibilitet og vedligeholdelse
Den kraft ige aluminiumsprofi l beskytt er 
panelet mod uti lsigtet slag og stød.
Alle typer ti lbehør er ti lpasset panelets 
modulopbygning.
Belysningssystemet kan anbringes på én 
af rummets øvrige vægge og anvendes 
som ekstra belysning.

Hygiejne og sikkerhed
De runde former og en glat overfl ade 
lett er rengøringen og ti lsikrer en høj hy-
giejnestandard.
Høj brugersikkerhed. Panelet er fremsti l-
let i henhold ti l krav i det medicinske EU-
direkti v 93/42/EEC.

Tilbehør
- Lampe
- Hylde
- Skuff er
- Ophængningsskinne ti l dropstati v etc.
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Tekniske data 
- MediCLine Ergo 2000
 
Materiale: Ekstruderet aluminium
Overfl adebehandling: Eloxeret/lakeret
Farve: Hvid med gråt skydelåg eller eft er 
ønske
Længde: Eft er kundens ønske 
 
Panelopbygning
Basisprofi l med to lodrett e, adskilte sek-
ti oner ti l el- og gasudtag. To endeprofi ler 
ti l top og bund.
Lågprofi l ti l afdækning af panelfront.
Forskydningsbar lågsekti on ti l afskærm-
ning af gasudtag.
Uplight belysning på panelets øverste 
del er beskytt et med en polycarbonat di-
fusser skærm. 

Gasudtag
Rørføring og ti lhørende gasudtag er mon-
teret i basisprofi lets gassekti on.
Den enkelte gasart/afk ast fremgår af den 
anvendte farve/farvekombinati on på ud-
tagets plastrondel.

El-udtag
Elkabler, klemrækker og udtag ti l svag- 
og stærkstrøm er monteret i basisprofi -
lets el-sekti on.  
De enkelte el-komponenter er placeret 
i sikkerhedsmæssig korrekt afstand ti l 
gasudtagene.
De to lågsekti oner er ti lslutt et jord via 
basisprofi lets bund.

Tilslutning af panel
Tilslutning af panelets elkabler og gasrør 
kan ske via ti lslutningskanal fra panelets 
over- eller underside samt fra gavlen-
den. Direkte ti lslutning kan ske via pane-
lets bagside.     

Spændingsforsyning: 230 V / 25 A
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MediCLine 200 serien
- Praktisk design 

Væg- eller gulvsøjle til forsyning af me-
dicinske og tekniske gasarter. Opfylder 
produktkrav vedr. funktionalitet og kva-
litet af hospitalsudstyr og kan desuden 
anvendes til gasforsyning på laboratorier, 
tand-/dyrlæger, lægepraksis eller i anden 
industri.
Rørføring tilpasses kundespecifikke krav 
til ønsket gasforsyning.

Design og komfort
En overskuelig og betjeningsvenlig søjle.
Nem adgang til gasudtag.
Standardfarve hvid RAL 9016. 
Leveres i farver efter ønske.

Fleksibilitet og vedligeholdelse
Muligheder for montering/ophængning:
Lodret, vandret på væg eller som gulvsøj-
le. Mulighed for svingarm.
Forskellige længder afhængig af rumind-
retning. 
Gasudtag efter ønske.
Søjlen kan serviceres uden afbrydelse af 
gasforsyning.
Serviceventiler er indbygget i gasudta-
gene.

Hygiejne og sikkerhed
Nemt at rengøre - bløde runde overfla-
der, der tilsikrer en optimal hygiejne.
Søjlen er fremstillet i henhold til interna-
tional standard med CE-certifikat og kan 
anvendes uden sikkerhedsmæssige risici 
for brugeren.



MediCLine 200 serien
- Tekniske data

Materiale: Ekstruderet aluminium/ 
rustfri stål
Overfladebehandling: Lakeret
Farve: Hvid RAL 9016 som standard/ 
valgfri farve
Længde: 
Op til 6 meter uden samling

Søjleopbygning
Basisprofil til rørføring af forskellige gas-
arter/afkast.  
Afskærmningsprofil til front. 
Integreret skruespor i basisprofil til fast-
gørelse af rør. 
De tilhørende gasudtag på frontsiden kan 
placeres med en indbyrdes afstand på  
100/150 mm.
Den enkelte gasart/afkast fremgår af den 
anvendte farve/farvekombination på ud-
tagets plastrondel. 

Tilslutning af søjle
Tilslutning til gasforsyning kan ske via til-
slutningskanal fra søjlens over- eller un-
derside samt fra gavlende/bund. Direkte 
tilslutning kan ske via søjlens bagside.

Svingarm
Materiale: Lakeret stål/ekstruderet  
aluminium 
Farve: Hvid RAL 9016 som standard/ 
valgfri farve
Længde: 300 mm/360°
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Nødafspærringsboks
MediCLine Plus
- Til medicinske gasser

Nødafspærringsboksen er beregnet ti l 
hur ti g afb rydelse af gasforsyningen i 
nødsituati oner. 
Indeholder 1-4 fuld-fl ow venti ler - én ti l 
hver af de medicinske gasser.
Nem adgang ti l boksen med henblik på 
betjening. Placeres i korridor/gang.
Monteres indbygget i væg eller ophængt 
på væg.
Boksene opfylder kravene for europæisk 
CE-mærkning samt krav i SIS HB 370 - 
Safety Standard for medicinske gassy-
stemer.

Tilslutning 
Boksen leveres som standard med et 15 
cm langt kobberrør.

Venti ler
Aff edtet, renset og smurt for oxygen.

Tilbehør
- Tilslutningskanel - cover - ti l rør og kabler 
for alle størrelser af nødspærringsbokse.
Længde angives ved besti lling.
- Boksen kan leveres med forlængede kob-
berrør for at eliminere lodning i væggen.
Længde angives ved besti lling.
- Montering med manometre/presso sta-
ter samt mulighed for ti lslutning af nødfor-
syning.
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