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1.1 Gebruikte symbolen 
 
 

Attentie punt Fabrikant van het product 
 
 
 
 

Let op hoogspanning Lees eerst het handboek 
 

 
 
 
 

1.2 Aandachtspunten 

 

• Zorg altijd voor een opgeruimde, schone en nette werkomgeving. 

 

• Behandel het systeem en de onderdelen met zorg. 

 

• Het railsysteem is ontworpen om een transfer te verzorgen voor zorgvragers en mag als zodanig ook alleen voor 

dit doel worden gebruikt. Elk ander gebruiksdoel is niet toegestaan. 

 

• Het railsysteem is ontworpen in combinatie met een Sherpa cassette en ook alleen daarvoor bedoeld. 

 

• Het maximale tilgewicht van de Sherpa cassette is 200kg. 

 

• Let erop dat het plafond geschikt moet zijn voor een belasting van 330 kg per railophangpunt. 

 

• Het installeren van een systeem is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen/instanties. 

 

• Gebruik alleen originele of door United Care Products voorgeschreven onderdelen. 

 

• United Care is niet verantwoordelijk voor het gebruik van niet-originele delen. 

 

• Controleer altijd tijdens montage, tijdens keuringen en na reparaties of de eindstoppen vast zitten in de rail. 

 

• Altijd zaagbramen en spanen uit de rail verwijderen voor montage. 

 

• Een installatie dient minimaal één keer per jaar periodiek geïnspecteerd te worden. 

 

• Service en onderhoud aan de installatie is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen. 

 

• Het vervangen van constructieve delen is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen. 

 

• Denk erom dat een gate, carrousel of wissel bij het aansluiten van de spanning van zichzelf kan gaan bewegen. 

Denk om de handen! 

 

• Wanneer er schade is opgetreden door transport, montage of foutief gebruik mogen onderdelen niet meer 

worden gebruikt en kunnen teruggestuurd worden naar de leverancier. 

 

• Neem bij twijfel altijd contact op met de leverancier. 
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2.1 Plaatsbepaling 
 

Voor er kan worden begonnen moet worden nagegaan of het plafond de benodigde kilo’s kan dragen. 

Verifieer de sterkte van het plafond aan de hand van ter beschikking gestelde constructieve berekeningen. 

 

De plek van een plafondlift wordt van tevoren bepaald in de offerte stadium. Door verschillende omstandigheden 

moet hier soms van worden afgeweken, denk hierbij aan leidingwerk, lampen, afwijkingen in de bouw etc. 

Het systeem kan worden uitgemeten en uitgelijnd met laserlijnen op het plafond of het railsysteem wordt op de 

grond uitgelegd om de plek van de rail te bepalen. Als het systeem op de grond ligt worden de ophangpunten met 

een puntlaser op het plafond overgenomen. 

Ophangpunten mogen niet meer dan 1 meter uit elkaar komen. Let, voor het uitzetten van de boorgaten, goed op 

eventuele obstakels, zichtbaar en onzichtbaar, zoals verlichting weggewerkte leidingen enzovoort. Controleer dit 

eventueel met een leidingzoeker. 

Hierna worden de gaten geboord, ankers geplaatst en draadeinden bevestigd. Daarna worden de draadeinden op 

de juiste hoogte afgeknipt en kunnen de Quicklock’s, met behulp van een roterende laser, horizontaal op hoogte 

worden gesteld. Dan kan de rail worden gehangen. 

 

2.2 Rail bevestigingen 

 

Er zijn verschillende manieren om rail op te hangen. Dit kan liggen aan het soort plafond of hoe hoog de rail moet 

komen te hangen. In de volgende hoofdstukken worden de meest gebruikte mogelijkheden belicht.  

 

2.2.1 Rail bevestigen aan een betonnen plafond 
 

Voordat een railsysteem opgehangen kan worden aan een betonnen plafond, moet je na gaan met welk type 

plafond je te maken hebt. 

 

Het is uitermate belangrijk dat men voor bevestiging de juiste ankers gebruikt. 

 

Monteer ankers altijd met het bijbehorende gereedschap en zorg ervoor dat de diameter van het boorgat en de 

boordiepte in overeenstemming zijn met het anker. 

Gebruik alleen het type anker dat in combinatie met het plafond is toegestaan en welke in die 

combinatie een belasting van 330 kg. kan weerstaan. Gebruik waar nodig meerdere ankers per 

ophangpunt. 

 

1 Voor een plafond van breed plaat beton gebruikt men beton inslag ankers. 

2 Voor een plafond van kanaalplaten gebruikt met kanaalplaat ankers. 

3 Voor een plafond van gipsbeton gebruikt men gipsbeton ankers. Meerdere ankers per 

ophangpunt gebruiken!  
4 In het anker wordt een draadeind M10 gemonteerd, de schroefdraad moet minimaal ± 50 

mm onder het plafond uitsteken. 

5 Controleer altijd het plafond op eventuele aanwezigheid van waterleiding, cv-leiding, gas of 

elektrische leidingen, ventilatie kanalen e.d. 

 

Rail montage aan beton plafond: 
 

1 De afstand tussen twee ophangpunten mag maximaal een meter bedragen. De minimale 

ankerafstand in beton t.o.v. elkaar is 200 mm. Bepaal het aantal ankers per ophangpunt. 

2 Zorg er voor dat alle ankers in lijn komen te liggen, door dit te meten en met een laserlijn, of 

over te nemen vanaf de grond met een puntlaser. 

3 De bevestigingspunten aan het begin en het einde van de rail moeten op ongeveer 

 150 mm vanaf het einde van de rail worden aangebracht. 
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4 Draai draadeinden in de ankers en borg deze met een moer. 

Knip de draadeinden op de juiste lengte af, maak hierbij gebruik van een roterende laser. 

5 Draai een lage moer M10 op het draadeind. Schuif een ring M10xØ40 en de Quicklock op de draadstang. Breng 

vervolgens een zelf borgende moer aan. Wanneer je een verstelbare schoor moet gebruiken moeten er twee 

extra moeren en ringen op de draadeinden worden gedraaid (zie §2.4 blz.7). 

6 Zet, met behulp van een roterende laserlijn, alle Quicklock-ophangpunten met de borgmoer op dezelfde 

hoogte. 

7 Zet alle Quicklock’s zodanig dat de lange lip dwars op de te monteren rail komen te staan. 

8 Ga onder het middelste ophangpunt staan en til de rail over de Quicklock en draai de dichtstbijzijnde Quicklock 

een kwartslag naar links, buig voor zekerheid het lepeltje van de Quicklock in de rail, zo blijft hij altijd in de rail. 

Draai alle Quicklock op dezelfde manier vast.    

9 Draai vervolgens met de halve moer en de grote ring de Quicklock vast, waardoor de lange lip verbuigt en in de 

rail zal komen te liggen. Draai de moer dusdanig vast dat de bovenste ring vast komt te zitten op de rail en deze 

het geheel vastklemt. 

 

 

2.2.3 Rail bevestigen onder systeemplafond 

 

Montage onder een systeemplafond kan op dezelfde manier als omschreven hierboven, echter 

worden dan langere draadeinden gebruikt om de afstand onder het systeemplafond tot aan het 

plafond te overbruggen. 

De afwerking van het systeemplafond gebeurt met een schijf welke op de draadstang, voor het 

ophangen van de rail, wordt aangebracht en met moeren op de juiste hoogte gefixeerd. 

 

Als de draadeinden langer zijn als 400 mm dan moeten deze geschoord worden (zie §2.4 blz.7) 

 

 

2.2.4 Rail afhangend bevestigen 

 

Wanneer de rail een stuk van het plafond af komt te hangen kun je ervoor kiezen om het draadeind 

weg te werken met ‘cover buis’ [C].  

 

Het  ankergat wordt afgewerkt met de afdekschijf [A] met een moer eronder die de schijf 

vasthoudt. De ‘cover buis’ [C] schuif je over het draadeind samen met de twee ‘cover bussen’ [B], 

die je ook vastdraait met een halve moer. 

Daarna kan de Quicklock worden gemonteerd. 

 

De ‘cover buis’ is ook te gebruiken (zie §2.4.2 - blz.7)  
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2.2.5 Rail bevestigen aan een muur 

 

Voor er een railsysteem kan worden opgehangen aan een muur moet je eerst nagaan met welk type muur je te 

maken hebt en of de muur geschikt is voor het aanbrengen van een rail constructie. Verifieer de sterkte van de 

muur aan de hand van ter beschikking gestelde constructieve berekeningen. Het is uitermate belangrijk dat men 

voor bevestiging de juiste pluggen gebruikt. Zorg ervoor dat de diameter van het boorgat en de boordiepte in 

overeenstemming zijn met de muur en de te gebruiken plug. Controleer altijd de muur op eventuele aanwezigheid 

van waterleiding, cv-leiding, gas of elektrische leidingen, ventilatie kanalen e.d. 

 

Een muurbeugel kan als ophangpunt worden gebruikt maar ook als schoor. 

Wanneer je de muurbeugel alleen als schoor gebruikt kun je kleinere schroeven gebruiken. 

 

1 Bepaal de plaats van de muurbeugel, rekening houdende met de hoogte van de rail. 

2 Teken de gaten af op de muur, boor de gaten en breng 4x Ø12mm pluggen aan. 

3 Bevestig de muurplaat met 4x Ø8x60 houtdraadbouten aan de muur 

4 Schuif de strip van de muurbeugel in de rail, en schroef de hoekplaat vast aan de muur. 

 

Het aanbrengen van een muurbeugel als ophangpunt op een zachte, niet dragende wand is niet toegestaan! 

 

2.2.6 Rail bevestigen aan houten plafond 
 

1 De bevestiging aan houten balken geschiedt met stokschroeven.  
2 Minimale balkafmeting 150x60mm. 

3 Balken voorboren met de juiste boordiameter. 

4 Plaats de stokschroef zo goed mogelijk midden op de balk. 

5 De schroef moet minimaal 75mm in de balk draaien. 

 De schroefdraad van een stokschroef moet ± 50 mm onder het plafond uitsteken. 

7 Controleer altijd het plafond op eventuele aanwezigheid van water, gas of elektrische leidingen, cv-leidingen of 

ventilatiekanalen, verlichting e.d. 

 

Rail bevestigen direct aan balk : 
 

1 Monteer het benodigde aantal stokschroeven in het plafond  

De maximale afstand tussen twee bevestigingspunten mag 1 meter bedragen. 

2 Zorg er voor dat alle stokschroeven in dezelfde lijn komen te liggen. 

3 De ophangpunten aan het begin en het einde van de rail moeten op 150 mm vanaf het 

einde van de rail worden aangebracht. 

4 Draai een lage moer M10 op de stokschroef tot aan het plafond. Schuif vervolgens een 

de grote ring Ø40xM10 en de Quicklock op de stokschroef. Breng vervolgens een 

borgmoer M10 aan. 

5 Zet, met behulp van een roterende laser, alle Quicklock-ophangpunten met de 

borgmoer op dezelfde hoogte. Bovenkant rail minimaal ca. 12 mm vanaf het plafond. 

Houdt rekening met iets aflopende plafonds! 

6 Zet alle bevestigingspunten zodanig dat de lange lip dwars op de te monteren rail 

komen te staan. 

7 Ga onder het middelste ophangpunt staan en til de rail over de Quicklocks. Draai de 

dichtstbijzijnde Quicklock een kwartslag naar links, buig voor zekerheid het lepeltje iets 

in de rail, zo blijft hij altijd in de rail. Draai alle Quicklock op dezelfde manier vast. Draai 

alle Quicklock op dezelfde manier vast. 

8 Draai vervolgens met de halve moer (en grote ring) de Quicklock vast op de rail, 

waardoor de lange lip verbuigt en in de rail zal komen te liggen. Draai de moer dusdanig 

vast dat de bovenste ring vast komt te zitten op de rail en het geheel vastklemt. 
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2.2.8 Rail bevestigen met gebruik van montagerail 

 

1 Bepaal de positie van de ophangpunten van de rail. De maximale afstand tussen de op 

hangpunten mag niet meer dan een meter bedragen. 

2 Monteer de benodigde montagerail met houtdraad bouten DIN 571 aan het plafond. De 

montagerail kan een maximale overspanning van 650mm overbruggen, met in het midden 

van de rail een railophangpunt. 

3 De bevestigingspunten aan het begin en het einde van de rail moeten op 150 mm vanaf 

het einde van de rail worden aangebracht. 

4 Breng in de montagerail, op het bedoelde ophangpunt van de plafondlift rail, een 

montagerailmoer aan, door deze in het profiel te plaatsen en dan een kwartslag te draaien. 

Monteer een draadeind in de montagerailmoer en borg deze met een halve moer. 

5 Knip de draadeinden op de juiste hoogte af, met behulp van een roterende laser. 

6 Draai een lage moer M10 ver genoeg op het draadeind. Schuif vervolgens een ring 

Ø40xM10 en de Quicklock op het draadeind. Breng vervolgens een zelf borgende moer 

M10 aan (Denk ook om eventuele moeren voor een schoor). 

7 Stel alle Quicklocks met een borgmoer op dezelfde hoogte, met behulp van de roterende 

laser. 

8 Plaats alle Quicklocks zodanig dat de lange lip dwars op de te monteren rail komen te 

staan. 

9 Ga onder het middelste ophangpunt staan en til de rail over de Quicklocks. Draai de 

dichtstbijzijnde Quicklock een kwartslag naar links en buig voor zekerheid het lepeltje iets 

in de rail, zo blijft hij altijd in de rail. Draai alle Quicklock op dezelfde manier vast. 

10 Draai alle Quicklock op dezelfde manier vast. 

11 Draai vervolgens met de halve moer (en grote ring) de Quicklock vast op de rail, waardoor de lange lip verbuigt 

en in de rail zal komen te liggen. Draai de moer dusdanig vast dat de bovenste ring vast komt te zitten op de rail 

en het geheel vastklemt. 

 

Als de draadeinden langer zijn als 400 mm dan moeten deze geschoord worden. 

Dit is niet nodig als je ook muurbeugels plaatst. 

 

 

2.3 Ophangen van een bocht 

 

Een bocht moet altijd minimaal met drie ophangpunten worden bevestigd, op de beide uiteinden en in het midden 

van de bocht (hier is ook een mal voor verkrijgbaar bij United Care). Daar waar de bocht aansluit op een monorail 

komt een koppelstuk. Dit koppelstuk dient tevens als ophangpunt voor het uiteinde van de bocht. Midden op de 

bocht moet ook een ophangpunt komen. De manier van ophangen is afhankelijk van het type plafond, zie 

voorgaande pagina’s. 
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2.4  Rail schoren 
 

Als de draadstangen langer zijn dan 400 mm, moeten er schoren worden aangebracht voor stabilisatie. 

 

2.4.1 Aanbrengen van schoren 

 

Er zijn minimaal drie schoren nodig per rechte rail, twee schoren (B) voor het 

opvangen van de zijdelingse beweging en één schoor (A) voor het opvangen van de 

beweging in lengterichting. 

De schoren voor het opvangen van de zijdelingse beweging dienen onder aan het 

draadeind, boven de rail, worden aangebracht. 

De schoor voor het opvangen van de beweging in lengterichting kan op elk 

ophangpunt worden aangebracht. Twee schoren op één draadeind kan ook prima. 

Langere rails heeft soms meerdere schoren nodig. Niet elke draadeind hoeft te 

worden geschoord. 

 

De schoor kan met moeren  aan het draadeind worden vastgezet. De lengte van de 

schoor kan worden afgesteld met de kleminrichting in het midden. De schoor 

dient aan de bovenkant te worden vastgezet aan het plafond. 

 

 

2.4.2 Aanbrengen van zichtbare schoren 

 

Als de rail dicht langs een muur loopt dan kan deze ook geschoord worden met cover 

buis schoren (zie afbeelding). Dit lijkt netter en is het mooist bij zichtwerk. 

 

Ook in dit geval dienen minimaal drie schoren te worden aangebracht, twee dwars op 

de rail en een in lengterichting. Breng de schoren voor het opvangen van de 

zijdelingse beweging zo mogelijk aan op het uiteinde van de rail 

De lengte van de rail is niet van invloed op het aantal aan te brengen schoren. 

 

Deze schoren kunnen aan het plafond- of aan de muur worden bevestigd. 
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2.5 Railverbinding / eindstop 
 

Let er bij het verbinden van railstukken op dat de aan elkaar te verbinden rail op dezelfde hoogte zijn 

aangebracht en in het verlengde van elkaar liggen. Dit geld voor het verlengen van een rail maar ook voor 

het verbinden met een bocht. 

 

Railverbinding: 

 

1 Bepaal de plaats waar de twee rails samenkomen. Dat punt, op het hart van de rail, is de plek voor een 

ophangpunt. Bevestig het draadeind [A] aan het plafond. 

 

2 Draai een lage moer M10 [B] op de draadstang, plaats de railkoppeling [C] en vervolgens een zelf borgende 

moer M10 [D]. 

 

3 De bovenkant van de railkoppeling [C] dient op dezelfde hoogte te worden afgesteld als de Quicklock voor de 

rail ophanging. 

 

4 Tik met een hamer de twee paspennen Ø3x40 [E] half (2cm) in de daarvoor bestemde uitsparingen aan de 

onderkant van één kant van beide te koppelen rails. De ander rail boren we dezelfde uitsparing iets op met een 

Ø3 boor. Hierdoor schuiven de pennen gemakkelijk in de rail tijdens montage. 

 

5 Schuif de railstukken over de railkoppeling naar elkaar toe, zodanig dat de half uitstekende paspennen [E] in de 

uitsparingen van de tegenoverliggende rail (opgeboorde gaten) terecht komen. Plaats de rail tegen elkaar met 

zo weinig mogelijk tussenruimte. 

   

6 Zorg dat de railkoppeling [C] midden tussen de railstukken zit en draai de bouten [F] aan de bovenkant vast. 

 

Eindstop: 

 

1 Aan de uiteinden van de rail dient een eindstop [G] te worden aangebracht. 

2 Schuif de eindstop [G] aan de onderzijde in de rail en draai de bouten [I] vast. 

3 Is het uiteinde van de rail zichtbaar dan kan een einddop [H] worden aangebracht. 

 

Controleer voor gebruik altijd of de eindstoppen goed zijn vastgedraaid
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3 XY-systeem 
 

Een XY-system zijn twee vaste rails die evenwijdig aan elkaar aan het plafond worden bevestigd, met haaks 

daaronder een rail dat met twee trolleys door de beide vaste rails beweegd. De cassette komt dan in de 

beweegbare rail en zo kun je in de gehele ruimte een transfer maken. 

 

3.1 Montage XY-systeem 

 

1 Aan het plafond moeten twee rails [A] van de gewenste lengte evenwijdig aan elkaar worden aangebracht. 

Houd er in dit stadium al rekening mee dat de maximale oversteek van de losse (beweegbare) rail 250 mm moet 

zijn. We zetten de vaste rail 350mm vanaf de muur bij gebruik van een Gate. De vaste rail komt dan 600mm 

vanaf de deur. 

 

2 Plaats, voordat de rail aan het plafond gemonteerd wordt, de XY-trolleys [B en C] en twee eindstoppen in de 

rails.  Einddop - eindstop - trolley - eindstop - einddop 

De vaste trolley [B] is de gefixeerde uitvoering en komt aan de kant van de Gate. 

 De beweegbare trolley [C] is de schuifbare uitvoering en komt tegenover de Gate. 

 

3 Meet de vaste rails van hart tot hart. Tel hier 500mm bij op en zaag deze lengte aan rail. Dit wordt de 

beweegbare rail. Schuif deze rail in de trolleys. Indien nodig kunnen de bouten van de trolleys tijdelijk 

verwijderd worden zodat de onderste los komt en die kun je in de beweegbare rail steken. 

 

Als de rail hangt, moeten deze bouten weer worden aangebracht. Als de rails strak tussen de muur wordt 

geplaatst, vergeet niet de cassette, eindstoppen en einddoppen voor het ophangen van de rail in de rail te 

zetten. 

 

4 Zet beweegbare rail haaks op vaste rail en draai de bouten [D] van de trolleys goed vast. 

De beweegbare rail kan nu eenzijdig niet meer bewegen en staat haaks ten opzichte van de vaste rail. 

Zet nu de eindstoppen van de vaste rail vast aan het einde van de rail. 

 

Wanneer je een Gate moet gebruiken moet er op de vaste rail een ophangpunt komen in het verlengde van 

de monorail waaraan de beweegbare rail moet gaan koppelen (zie ook §3.2)  
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3.2  XY-rail systeem koppelen aan een monorail 

 

1 Monteer het XY-systeem als beschreven in §5.1. 

2 Monteer het aan te koppelen monorail, haaks op de vaste XY-rail, met de voorkant van de monorail 250mm 

vanaf het hart van de vaste rail van de XY. De beweegbare rail moet ongeveer 1,5 mm van de monorail afstaan. 

3 Bij het plaatsen van een Gate zijn twee ophangpunten verplicht. Een ophangpunt aan het uiteinde van de 

monorail, door de klemblok. En de tweede tegenover de monorail, op de vaste rail van de XY-rails. Deze 

ophangpunten ook plaatsen als dit voor de verdere constructie niet direct noodzakelijk is. Deze ophangpunten 

zorgen voor extra stabiliteit van de gate.  

 

Denk erom dat  de onderkant van de monorail even hoog wordt als de onderkant van de beweegbare rail. 

 

 

4 Zet de eindstoppen vast in de vaste rails aan het plafond. Zorg dat de rails hier ook haaks tegen aan komt. 

Monteer ook één eindstop en einddop in de beweegbare rail  aan de uiteinden van de vaste rail. 
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4.1 Gate 

 

Een Gate zorgt voor de overgang van een beweegbare rail naar een vaste 

rail. Een gate bestaat uit de volgende onderdelen  

 

A Elektrische gate  (op verplaatsbare rail) 

B Mechanische gate  (op vaste rail) 

C Beweegbare klemblok 

D Klemblok 

E Cassette sensor 

F Interface sensor 

G Interface (sleepcontact) kort model 

H Voeding / oplader 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Rail aanpassing ten behoeve van gate 
 

Indien er gebruik wordt gemaakt van een half dubbele of dubbele rail, dan moeten bij gebruikmaking van een gate 

de uiteinden van de beweegbare rail worden aangepast. Om montage van een gate mogelijk te maken, moet de 

hoogte van de rail teruggebracht worden naar de hoogte van een standaard rail zoals aangegeven in het figuur 

hieronder. De lengte van de uitsparing is nodig voor het monteren van de gate, het klemblok en de XY-trolley. Het 

hogere middenstuk valt dan tussen de vaste rail aan het plafond. 

Denk er wel om dat er zich mogelijk obstakels tussen de vaste rails bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij montage van een half dubbele of dubbele rail onder de vaste xy-rail kan worden volstaan met een kortere 

uitsparing voor de klemblokken als aangegeven in figuur hieronder. 



Ref1219 13 

Gate 4 
 

4.3 Montage van de gate 

 

Zowel voor het elektrische als voor het mechanische gate deel moeten twee 

gaten ø9 in de rail worden geboord. Voor dit aanboren moet een boormal 

worden gebruikt (deze mal is aan te schaffen bij United Care). Het is 

uitermate belangrijk dat de gaten op de juiste plek worden geboord 

aangezien de voorkant van de gate delen precies gelijk moeten liggen met de 

voorkant van de rail. Het aanslag pennetje [A] moet aan de open kant van de 

rail naar beneden staan, pennetje [B] moet uitgetrokken worden en een 

kwartslag gedraaid zijn zodat deze niet in de weg zit. Zorg ervoor dat het 

aanslagpennetje [A] tegen de voorkant van de rail aanligt. 

 

1 In de geboorde gaten komt van binnenuit een blindklinkmoer. 

2 Schuif de gate over de blindklinkmoeren. 

3 Plaats de afstandsbussen door de gate over de blindklinkmoeren. 

4 Schroef de gate vast met de meegeleverde inbusboutjes. 

5 Controleer nogmaals of het voorvlak van de gate gelijkligt met de 

voorkant van de rail. 

6 Monteer de afdekkap op de gate.    

   

Plaats de elektrische gate op de beweegbare rail en de mechanische gate op 

de vaste rail, recht tegenover elkaar. De tussenruimte tussen de bewegende rail en het vaste 

deel dient circa 1,5 (1-2mm) te bedragen. 

 

 

4.4 Montage Gate klemblokken 

 

De beweegbare klemblok: 

1 Draai de hefboom [B] van de beweegbare klemblok [A] omhoog en schuif het geheel over de 

rail. 

2 Schuif de klemblok zo ver over de rail zodat de hefboom [B] in de uitsparing [C] van de gate 

komt te zitten. 

3 Schuif het klemblok zover in de rail dat de voorkant van de klemblok gelijkligt met de 

voorkant van de rail [D]. 

3 Zet de klemblok vast met de bouten bovenop [E]. 

4  Draai de stelschroef [F] alvast los, deze stel je tijdens het testen af. 

 

 

 

 

De vaste klemblok: 

1 Plaats de vaste klemblok in de tegenoverliggende rail met de sleuven van de vaste 

klemblok [G] over de rail. 

2 De voorkant van de rail moet gelijkliggen met vlak [H] van de vaste klemblok. 

3 Zet hem vast met de stelschroeven van het klemblok [I]. 

4 Het vaste klemblok dient te worden gebruikt als ophangpunt [J]. Dit geeft stevigheid 

aan de Gate. Draai ook alvast 2 moeren met daartussen 2 grote ringen [R] op het 

draadeind. Dit is voor het monteren van een steunbeugel (zie §4.2).  
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4.6 Gate elektra aansluiten 
 

1 Monteer het magneetcontact (N) op de rail, aan de andere kant van de gate (als het 

beter uitkomt mag hij ook aan de gate kant). De magneetcontacten moeten de juiste 

afstand hebben vanaf de voorkant van de rail. Het eerste gat zit op 250mm vanaf de 

voorkant. 

2 Zet deze vast met de bijgeleverde schroeven M4. Neem het tweede gat over van de 

magneetcontact kap. 

3 Sluit de uitstekende stekker van de gate aan op de magneetcontacten, en leg de 

kabel in de rail. 

4 Monteer het sleepcontact [K] op de trolley [M]. De stekker kan aan de overgebleven 

stekker dat uit de gate komt aan op het sleepcontact. 

5 Plaats de contactveer bakje [L] aan de rail. Deze moet tegenover de vaste rail komen, 

waaraan de beweegbare rail vast moet koppelen. De stekker aan dit kastje moet 

worden gekoppeld aan de voeding/lader. 

Deze zorgt voor de voeding van de Gate. Met deze stroom gaat de motor draaien. 

6 De kabel kan in het bovenste deel van de vaste rail gelegd worden naar de 

lader/voeding. Plaats de lader voeding aan de rail of aan de muur (boven het 

plafond). 

7 Wanneer je de voeding hebt aangesloten zet je de rails tegenover elkaar (controleer 

of de contactveren [L] goed op de sleepcontacten [K] komen). Je kunt nu de gate 

testen door een los magneetje over het magneetcontact [N] te halen. 

8 Koppel de gate vast en stel de stelschroef [F] af op de klemblok. Zet deze niet vast 

maar laat deze stelschroef net iets boven het vaste klemblok aankomen (0,1-0,2mm). 

9 Tussen de wielen van de Sherpa cassette moet een magneet geschroefd worden dat 

in de doos van de gate zit. De magneet is de sensor dat aangeeft dat de cassette voor 

de gate staat en dat de gate mag gaan koppelen.  

 

 

 

 

4.7 Gate steunbeugel 
 

Om de juiste rail afstand van 1,5mm (1- 2,5mm) tussen de vaste en de 

beweegbare rail bij een gate te waarborgen is het noodzakelijk een 

steunbeugel [O] aan te brengen. 

De beugel wordt aangebracht op de vaste rail van het XY-systeem en aan de 

vaste rail van de aansluitende monorail. 

 

1 Steek de twee strutmoeren [P] in de rail en draai deze een kwartslag om. 

De strutmoeren zitten vast maar je kunt ze nog wel verschuiven. 

 

2 Leg de gate-steunbeugel [O] op de strutmoeren en steek het sleufgat aan 

de andere kant van de plaat om het draadeind van de vaste rail [Q], tussen 

de moeren en ringen [R]. Draai de bouten van de strutmoeren aan, met de 

steunbeugel erbij tussen. 

 

3 Zet de steunbeugel op de vaste rail [Q] ook vast met de moeren en ringen. 

Zorg dat de beugel netjes evenwijdig van de rail loopt.  
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4.8 Installatie met meerdere gates 

 
Indien er meerdere gates worden aangebracht op een systeem, dan moet het elektrische deel van een gate altijd 

gemonteerd wordt op de beweegbare rail (zie ook onderstaande plaatje). De elektrische gate komt aan één kant 

van de rail en de tweede gate komt omgedraaid aan de ander kant te zitten zodat de elektrische gate wederom aan 

de beweegbare rail komt. 

 

5 Carrousel 

 

De carrousel wordt gebruikt om het bereik van een monorail systeem te 

vergroten. Je kunt met de carrousel een haakse verbinding te maken op een 

systeem, als het ware een afslag te maken. 

 

5.1 Carrousel  mogelijkheden 

 

De carrousel onderbreekt, over het algemeen, een lengte rail [A] en maakt van 

daaruit een 90 graden of een 45 graden afslag [B] en/of [C].  

 

De carrousel heeft een rechtdoor [A] en een afslag [B en C]. De carrousel zelf kan maximaal tot 90 graden draaien. 

Binnen die 90 graden kan de carrousel ook op 45 graden gezet worden (22,5 en 67,5 graden zou ook nog kunnen). 

Door de carrousel zelf slim te draaien kun je elke 45 graden uit- en ingang bereiken. 

 

De carrousel wordt met 4 bevestiging punten opgehangen en is daarmee een eerste bevestiging punt. 
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5.2 Carrousel ophangen 
 

De carrousel is het eerste deel dat moet worden opgehangen van een compleet systeem. Na de carrousel kan de 

rest van de rail worden opgehangen. Omdat de carrousel ook als een ophangpunt geld kan het volgende 

ophangpunt in het plafond een meter (maximaal) uit de carrousel worden geplaatst. 

 

Verwijder de twee afdekkappen van de carrousel. De kappen zitten met elk één bout vast. Schroef deze los.  

Onder kap zit een lager-krans waaronder de rail draait. Daarin zitten 4 sleufgaten waaraan je de carrousel kunt 

ophangen. Knijp de motor vrij door het huis van de motor richting de rail te duwen. Zo komt het tandwiel vrij en 

kun je de rail vrij draaien. Zet de rail ongeveer onder een hoek van 45 graden. 

Nu kun je alle 4 sleufgaten Ø11 goed zien. 

 

Neem het gatenpatroon over op het plafond. De gaten lopen in dezelfde lijn als de hartlijn van de rails. Vanuit het 

kruispunt van de rails, de gaten uitmeten op een steek van Ø239mm. 90 graden daarop dient dit ook te gebeuren. 

(Hier is ook een mal voor verkrijgbaar bij United Care)  

 

Bevestig de carrousel alleen op de daarvoor bestemde bevestigingsgaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TIP:  Je kunt het railsysteem op de vloer uitleggen en bepalen waar het systeem komt te lopen en zo de 

plaats van de carrousel bepalen. Met een puntlaser kun je de ankerpunten naar het plafond brengen. 

Het is ook mogelijk om de rails met een laserlijn op het plafond te projecteren en zo de plek van de 

carrousel te bepalen.  

 

Zo komt de rails altijd mooi in één lijn te lopen, en kun je exact bepalen waar het snijpunt is van de carrousel. 

Bij United Care zijn standaard boormallen te bestellen wat het installeren vereenvoudigd. 

 

De carrousel moet op vier punten aan het plafond bevestigd te worden. Wanneer het plafond niet sterk genoeg is 

gebruik maken van unistrut. 

 

1 Bevestig de M10 draadeinden in het plafond met de juiste onderdelen. 

2 Meet de juiste hoogte van de draadeinden  en knip of snij de draadeinden af. Denk erom dat de draadeinden 

niet meer dan 13 mm aan de binnenkant door de lager-krans steken. 

3 Wanneer de lengte van de draadeindes boven de carrousel in het zicht zijn, de draadeinden eventueel 

wegwerken met rod-cover. 

4 Draai op alle vier draadeinden een moer M10 om de carrousel straks op vast te kunnen draaien. 

5 Plaats de carrousel over de draadeinden en draai op de uiteinden een borgmoer. 

6 Stel de carrousel op de juiste hoogte en waterpas. De borgmoer moeten alle vier goed aanliggen. 

 

Wanneer de moeren niet goed aanliggen op de lager-krans, gaat de carrousel moeilijk draaien. 
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7 Wanneer de carrousel goed hangt kun je de moeren boven op de carrousel aandraaien zodat de carrousel goed 

vast komt te zitten. 

8 Overal waar geen rail geplaatst is, moeten stopplaatjes zijn geplaatst. Let er bij het aanbrengen van de 

stopplaatjes op dat deze na montage een vloeiende enigszins ronde lijn vormen. Esthetisch lijkt dit het mooiste 

en de carrousel functioneert zo het beste.  

 

Sluit de elektrische voeding aan na het installeren van de rail. Let op, de cassette kan gaan draaien als je hem 

aansluit ! 

 

 

5.3 Rail aan de Carrousel monteren 
 

De bevestiging van de rail aan de carrousel geld ook als ophangpunt van de rail. 

 

1 Wrik het kunststof deel [C] van de rail bevestiging iets open waardoor je de railbevestiging in de rail kan steken. 

2 Schuif de rail bevestiging zo ver mogelijk in de rail, tot de kerfstiften [D] tegen de rail aankomen. 

3 Draai stelschroef [E] vast in de rail zodat het geheel goed vast komt te zitten. Je kunt de zeskant bereiken door 

een inbussleutel door het gat in het kunststof deel [C] te steken. 

4 De railbevestiging zit nu stevig in de rail en nu kan de rail worden opgehangen. Laat de rail nog los schuifbaar in 

de Quicklock’s. 

5 Schroef nu de bouten van de railbevestiging [F] vast in de carrousel. Als de rail goed tegen de kerfstiften aan is 

gemonteerd zit de rail meteen op de juiste afstand van de carrousel.  

6 Nu kunnen ook de overige bevestigingspunten van de rail 

 worden vastgezet, als eerder omschreven. 
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5.4 Carrousel afstellen 

 

Elektrische aansluitingen dienen altijd volgens voorschriften en normen te worden.  

 

Voor je de carrousel aansluit is het goed om de rail alvast van tevoren af te stellen. 

De rail, in de carrousel, loopt tegen een stelschroef aan [I]. De motor stopt met 

draaien doordat de microswitch [G] wordt bediend. 

 

1 Je begint door de stelschroef [I] los te draaien (wel erin laten zitten). 

2 Zorg ervoor dat de rail van de carrousel netjes in één lijn met de monorail komt te 

liggen. Je kunt de motor naar de rail toe duwen, de motor wordt met veerdruk in 

de tandheugel gedrukt. Zo komt de rail los te zitten en kun je hem met de hand 

verdraaien. 

3 Zet de rails precies voor elkaar en draai de stelschroef tegen de rail aan. 

4 Stel het schakelpunt van de micro daarop af. De micro moet voldoende schakelen 

vlak voordat hij het eind bereikt. 

 

Het is belangrijk dat de micro schakelt !  

 

5 Doe dit ook voor de andere aanslag. 

 

 

5.5 Carrousel aansluiten 

    

1 Bepaal een plek voor de lader/voeding. Het kan op de rail geklikt of aan de muur/plafond gemaakt worden. 

Eventueel kan het boven het systeemplafond gezet worden. 

De lader/voeding kan voor maximaal 2 aparaten  de stroom verzorgen. Hij kan b.v. voor voeding van de 

carrousel zorgen en de cassette opladen, of voor 2 carrousels, een carrousel en een gate, etc. 

 

Plaats de wandcontactdoos op een plek dat voldoet aan de geldende regels (NEN1010 e.d.) 

 

2 Steek de stekker van de carrousel aan op de lader/voeding. 

 

LET OP ! Wanneer de stekker in de lader/voeding steekt kan de carrousel vanzelf gaan draaien. Denk om de 

handen! 

 

3 Neem een magneet en houdt deze in de rail tegen zijkant. De carousel gaat piepen en na 3 seconden gaat de 

carrousel draaien. Controleer of de rail beide posities goed afschakeld door de microschakelaars [G]. 

 

4 Tussen de wielen van de Sherpa cassette moet een magneet geschroefd worden dat in de doos van de carrousel 

zit. De magneet is de sensor dat aangeeft dat de cassette in de carousel staat en dat hij mag gaan draaien. De 

carrousel gaat eerst piepen en daarna draaien. Dit is om ook rechtdoor te kunnen.  

 

LET OP ! Niet met de handen bij een draaiende carrousel houden ! 
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6.1 Opladen Sherpa 

 

De Sherpa cassette wordt geladen op een bepaald punt in het systeem. Wanneer je de cassette op de lader zet gaat 

het laadlampje op de cassette branden en het lampje op de lader/voeding gaat rood branden. Het lampje op de 

cassette gaat uit als de batterij vol is en het lampje op de lader/voeding gaat groen branden. 

De eerste keer opladen van de cassette (en ook als er nieuwe accu’s in zijn gekomen) is een leercurve. De cassette 

moet 1x geladen worden en de print leert daarmee hoe vol een accu is. Hierna geven de lampjes precies weer vol 

de accu’s zijn. 

De lader/voeding kan voor maximaal 2 aparaten  de stroom verzorgen. Hij kan b.v. voor voeding van de carrousel 

zorgen en de cassette opladen, of voor 2 carrousels, een carrousel en een gate, etc. 

 

Het kan zijn dat de Sherpa uit de doos niet goed aangeeft of de accu's nu vol zijn of niet. Zorg dat de nieuwe 

Sherpa (nieuwe accu’s) de eerste keer helemaal worden op geladen. 

 

Stel dat dit werkt, kun je het beste de cassette een dag of twee niet op de lader te zetten (gebruiken kan 

gewoon) en daarna de cassette op de lader te zetten en volledig op te laden. De Sherpa had te volle accu’s en 

dan heeft de print geen tijd genoeg om in te leren. 

 

 

6.2 Oplader/voeding plaatsen 

 

De lader/voeding kan worden gebruikt als oplader voor de Sherpa cassette, maar kan ook worden gebruikt voor 

voeding voor Gate of Carrousel. 

We kunnen laden op elk punt van het systeem. De beste plek om te laden is daar waar je geen last hebt van de 

cassette en aanhangend juk, bijvoorbeeld in de hoek of dicht bij de muur, naast de toilet of wasbak etc. 

Dicht bij het laadpunt dient een stopcontact aanwezig te zijn. 

  

Het is aan te raden de cassette op de lader terug te zetten wanneer je hem niet meer gebruikt. De batterij van de 

Sherpa cassette wordt daardoor altijd bijgeladen en volgende gebruiker weet altijd waar de cassette is. 

 

Indien het laden in een natte ruimte plaatsvindt, dan dient de lader/voeding in de neutrale zone geplaatst te 

worden (NEN 1010) 

 

Elektrische aansluitingen dienen altijd volgens voorschriften en geldende normen.  

 

Op de cassette zitten twee laadstrippen dat contact maakt met de laadsensor [C]. Let erop dat de laadsensor aan 

de juiste zijde van de rail wordt aangebracht t.o.v. de laadstrip op de cassette. 

 

1 Bepaal de plaats waar de cassette geladen moet worden. 

2 Haak de lader/voeding [A] aan de rail of maak de lader aan de muur [B].  

3 Steek de stekker van de laadsensor [C] in de lader/voeding. Wanneer de 

kabel te kort is kan deze verlengd worden met een verlengkabel [D]. 

4 Leg de kabel in de rail. 

5 Steek het netsnoer van de lader in het stopcontact. Het lampje van de 

lader gaat groen branden. 

 

Wanneer je de Sherpa cassette onder de laadsensor [C] schuift laadt de 

cassette op. Het lampje van de lader gaat rood branden. Als de accu vol is 

brand het lampje groen. 
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6.3 Oplader / voeding plaatsen op een XY-systeem 
 

De lader/ voeding kan worden gebruikt als oplader voor de Sherpa cassette, maar kan ook worden gebruikt voor 

voeding voor Gate of Carrousel. 

We kunnen laden op elk punt van het systeem. De beste plek om te laden is daar waar je geen last hebt van de 

cassette en aanhangend juk, bijvoorbeeld in de hoek of dicht bij de muur, naast de toilet of wasbak etc. 

Daar waar de lader/voeding wordt geplaatst moet een stopcontact aanwezig te zijn. Het laden geschiedt op de 

beweegbare rail van het XY-systeem. Bevat het systeem naast het XY-systeem ook een vaste rail met een gate, dan 

kan de lader ook op de vaste rail geplaatst worden. 

 

 

Elektrische aansluitingen dienen altijd volgens voorschriften en geldende normen te worden uitgevoerd.  

 

Indien het laden in een natte ruimte plaatsvind dan dient de transformator in de neutrale zone geplaatst te 

worden.(zie lokale wetgeving –NEN 1010) 

 

 
Op de cassette zitten twee laadstrippen dat contact maakt met de laadsensor [I]. Let erop dat de laadsensor aan de 

juiste zijde van de rail wordt aangebracht t.o.v. de laadstrip op de cassette. 

 

1 Bepaal de plaats waar de cassette geladen moet worden op de 

beweegbare rail. 

 

2 Plaats de lader/voeding [E] aan de vaste rail of maak de lader 

aan de muur [F]. 

 

3 Plaats de interface [H] (sleepcontacten) op de trolley van de 

beweegbare rail van het XY-systeem (onder de bouten van de 

trolley). 

 

4 Plaats de laadsensor [I] op de beweegbare rail daar waar je wilt 

gaan laden. Plug de stekker van de laadsensor [I] in de stekker 

van de interface [H]. Gebruik indien nodig een verlengkabel [J] 

 

5 Plaats de interface sensor [G] op de vaste rail van de XY, daar 

waar je wilt gaan laden. De interface sensor [G] moet op de 

interface [H] komen te staan wanneer je de cassette wilt gaan laden. 

 

6 Plug de interface sensor stekker in de lader/voeding [E of F]. Gebruik indien nodig een verlengkabel [J]. 

 

7 Leg alle losse kabels in de rail. 

 

8 Steek het netsnoer van de lader in het stopcontact. Het lampje van de lader gaat groen branden. 

 

Wanneer je de Sherpa cassette onder de laadsensor [I] schuift en de interface boven de interface sensor, laadt de 

cassette op. Het lampje van de lader gaat rood branden. Als de accu vol is brand het lampje groen. 
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7 Rail 

 

7.1 Rail soorten 

 

Voor het plafondsysteem Sherpa zijn drie soorten 

rail beschikbaar: 

 

45 mm Voor vaste rail aan het plafond, geen overspanning 

90 mm Voor vaste rail aan plafond en overspanning tot 2,5mtr 

140 mm Met name voor grotere overspanningen 

180 mm Met name voor grotere overspanningen 

 

7.2 Maximale overspanning rail 

 
Bij de installatie van een plafondlift systeem moet je rekening houden met een maximaal toelaatbare vrije 

overspanning tussen de ophangpunten van de rail. Dit is mede afhankelijk van de soort rail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet over het maximale maten heen gaan. Dit kan op termijn problemen veroorzaken. 

De maximale gewicht in een Sherpa cassette is 200kg. De maximale belasting per ophangpunt is 330kg. 

De afstand tussen de vaste ophangpunten aan een plafond (L2) mag niet meer dan 1 meter (0,8mtr) worden. 

Verdeel de afstand zo dat je onder de 1mtr blijft. 

De mate van doorbuigen is aanvaardbaar en volgens de norm en niet hinderlijk in gebruik. 

 

We gebruiken vaak voor grotere overspanningen van een XY-systeem het 90mm rail voor de beweegbare rail en 

tussen de twee vaste rails aan het plafond plaatsen we een derde vaste rails. Dan kunnen je een laag rail gebruiken 

en toch grotere overspanningen.  

 

Bij een grotere tussenmaat L1 gaat de rail meer doorbuigen waardoor de cassette naar het laagste punt zakt en 

moeilijk te verplaatsen is. De mate van doorbuiging is af te lezen in de tabel op de volgende pagina. 

Rail L1 - Maximale overspanning L2 - Anker afstand max. L3 - Oversteek 

45 mm Niet gebruiken om te overspanning maximaal = 0,8 mtr 0,25 mtr  (max. 0,4 mtr)  

90 mm 2,5 mtr    (doorbuiging 13mm) maximaal = 1 mtr 0,25 mtr (max. 0,5mtr) 

140 mm 4,5 mtr    (doorbuiging 13mm) maximaal = 1 mtr 0,25 mtr (max. 0,5mtr) 

180 mm 2,5 mtr    (doorbuiging 13mm) maximaal = 1 mtr 0,25 mtr (max. 0,5mtr) 
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7.3 Doorbuiging rail 

 
In onderstaande tabel staat aangegeven hoever een rail kan doorbuigen bij de aangegeven overspanning en 

maximale belasting van de lift. 

 

In de tabel zijn de volgende waarden aangegeven 

 

A Geeft de waarden van een 90 mm rail 

B Geeft de waarden van een 140 mm rail 

C Geeft de waarden van een 180 mm rail 

 

De bovenste lijn (NEN 10535) geeft de maximaal toegestane doorbuiging aan volgens de norm. 

 

Aan de onderzijde van de tabel staat de overspanning in meters. 

Aan de zijkant van de tabel staat de te verwachten doorbuiging aangegeven.  

 

Voorbeeld: 

 

Gewenste rail 140 mm (is lijn B) 

Vrije overspanning 4 meter (onderzijde tabel) 

Doorbuiging ongeveer 13 mm (aflezen aan linkerzijde van tabel) 
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Altijd een eindcontrole uitvoeren na montage. 

Test het systeem met cassette en met maximale belasting. 

      
8.1 Checklist eindcontrole 
 

 Algemeen 

□ Verifieer of de opdrachtgever de toegestane belasting van de ophangconstructie (plafond of muur) heeft 

bepaald. 

□ Zijn er voldoende ophangpunten aangebracht, maximaal één meter tussenruimte. 

□ Zijn er alle ophangpunten goed vastgedraaid. 

□ Zijn er voldoende schoren aangebracht ter stabilisatie. 

□ Zijn verbindingsstukken stevig vastgezet. 

□ Zijn op alle vrije uiteinden eindstoppen aangebracht. 

□ Controleer of de bedrading op de juiste wijze is aangebracht en niet kan beschadigen. 

□ Controleer of de rail vrij is van spanen en bramen. 

□ Controleer of de eindstoppen zijn geplaatst en vastgezet. 
 

 XY-systeem 
□ Controleer of de trolleys op de juiste wijze zijn aangebracht en vastgezet. 

□ Controleer of de bouten van de trolleys zijn aangebracht en vastgezet. 

□ Controleer het xy-systeem op soepel lopen. 
 

 Gate 
□ Controleer of alle delen van de gate goed zijn vastgedraaid. 

□ Controleer of de aanslagdriehoeken goed vrijlopen, met name van het verende gate deel. 

 Werking van verende gate controleren met b.v. een schroevendraaier. 

 Niet met de vingers controleren in verband met gevaar van verwonding. 

□ Controleer of de beide delen goed in elkaar grijpen en de rail fixeren. 

□ Controleer of het klemblok boven op de gate/rail goed afgesteld is (net niet klemmen) en of beide rails 

voor en na het koppelen op dezelfde hoogte zitten. 

□ Controleer of bij een ontkoppelde gate of beide driehoeken het doorrijden van een cassette voorkomen. 

□ Controleer of de speling tussen monorail en bewegende rail ±1,5 mm is. 

□ Controleer of de gate steunbeugels voor het fixeren van deze speling zijn aangebracht. 

□ Controleer of de monorail en de beweegbare rail op dezelfde hoogte zijn aangebracht. 

□ Controleer of de rail vrij is van spanen en bramen. 
 

 Carrousel 
□ Controleer of de carrousel gemakkelijk draait en niet wringt door het aandraaien van de moeren aan het 

plafond. 

□ Controleer of alle eindstop plaatjes rondom zijn aangebracht (mooie vloeiende lijn). 

□ Controleer of de rail bevestigingsbouten goed zijn aangedraaid en of de carrousel niet tegen de rail 

aanloopt. 
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8.2 Planning van onderhoud 

 

De Sherpa is zo geconstrueerd dat onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven. 

Aangeraden wordt om de volgende onderhoudsplanning aan te houden: 

 

Dagelijks en Wekelijks onderhoud kan door de gebruikers gedaan worden. 

Het ½ Jaarlijks onderhoud kan worden gedaan door de technische dienst. 

De Jaarlijkse inspectie en eventuele reparaties door United Care of een ander daartoe bevoegde instantie. 

 

Neem bij twijfel over de conditie van de lift altijd contact op met de TD of United Care. 
 

 

Dagelijks onderhoud 

 

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers op dagelijks basis worden uitgevoerd. 

 

De Sherpa cassette 

• Zet de cassette op de lader. 

De tilbanden 

• Gebruik een schone tilband. 

• Controleer de staat van de tilband. 

• Controleer de aanwezigheid van eventuele baleinen. 

• Na gebruik de band ophangen en waar nodig luchten/drogen. 

 

 

Wekelijks onderhoudt 

 

De volgende handelingen kunnen door de gebruikers op wekelijkse basis worden uitgevoerd. 

 

De Sherpa cassette, Gate en Carrousel 

• Het is aan te raden de onderdelen wekelijks schoon te maken. Het kan het best schoon gemaakt worden 

met huishoudt schoonmaakmiddel en een goed uitgeknepen vochtige doek. 

• Maak, de contactstrippen boven op de cassette en de contactveren aan de rail, schoon met een droge doek. 

• Controleer de werking van de noodstop en de noodneer van de Sherpa cassette. 

• Controleer of alle functies werken, zonder hinderlijke bijgeluiden. 

• Laad de cassette volledig op. 

• Maak de rail schoon met een vochtige uitgeknepen doek. Ook het loopvlak van de wielen. 

De tilbanden 

• Controleer of de band moet worden gewassen. 

• Controleer de tilband op eventuele beschadigingen aan band of clips, rafelen van stof, loszittende stiksel en 

naden.  Bij waarneming van één deze beschadigingen, de tilband niet meer gebruiken en zodanig 

verwijderen dat deze niet meer kan worden gebruikt en neem contact op met de 

leidinggevende/leverancier. 

 

Controleer de leesbaarheid van de serienummer sticker, de aanwezigheid van een handboek, quick reverence kaart 

en logboek. 
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½ Jaarlijks onderhoud 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst elke half jaar aan het systeem 

van de Sherpa kan uitvoeren. 

• Controleer de werking van de noodstop van de Sherpa cassette. 

• Controleer de nood-neer bediening van de Sherpa cassette 

• De Sherpa cassette, Gate en Carrousel grondig controleren op soepel bewegen van bewegende delen. 

• Controleer alle bevestigingspunten van de rail, gate en carrousel 

• Schade aan kunststof delen controleren.   

• Wielen controleren of ze makkelijk rijden (aangedreven cassette) 

• Controleer alle bevestigingspunten van het juk 

• Controleer het geheel op vervormingen (lak schade kan een gevolg zijn van eventuele vervormingen). 

• Controleer alle functies 

• Controleer de bekabeling op zichtbare schade. 

• Controleer de oplader 

• Controleer of de accu’s goed laden. 

• Controleer ook de acculader op werking en of er schade is aan de kabels. 

• Controleer de tilbanden visueel grondig op rafelen – losse naden/stiksels – schade band, en ook de clips van 

de tilband, bij schade ervan dient de band afgekeurd te worden. 

• Controleer of de eindstoppen goed vastgedraaid zijn. 

 

 

Wanneer de lift niet voldoet aan een of meer van de bovengenoemde punten dient de lift buiten werking 

gezet te worden en contact opgenomen te worden met United Care. 

 

 

 

Jaarlijks inspectie en onderhoud 

 

Volgens de geldende Nen-normen moet het plafondlift systeem eén keer per jaar gekeurd worden. Dit kan worden 

gedaan door United Care of door een ander daartoe bevoegde instantie. United Care biedt u de mogelijkheid om 

uw systeem eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren, middels de Periodieke Inspectie Overeenkomst. De 

eerstvolgende inspectiedatum staat op de service controlesticker (zie het figuur hieronder). Deze zit altijd op de 

kappen van de cassette. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact met United Care opnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De servicecontrole sticker geeft aan op welke datum de volgende Periodieke Inspectie aan het systeem moet 

worden uitgevoerd. 

 

Ook laders dienen elk jaar geïnspecteerd te worden volgens de geldende voorschriften  
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8.3 Onderdeel tekeningen 
 

 

 

 

Het kan handig zijn om een mal te gebruiken om de onderdelen uit te meten op het plafond. De onderstaande 

mallen zijn verkrijgbaar. Deze zijn te bestellen bij United Care. 
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9.1 Garantiebepalingen 

 

United Care Products geeft 1 jaar garantie op het gehele plafondlift systeem. United Care Products geeft geen 

garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage of onzorgvuldig gebruik, zoals wielen, tilbanden en batterijen. 

Verder is de garantie niet van toepassing op schade of gebreken welke aan het systeem kunnen ontstaan door 

verkeerd of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij United Care 

Products of bij een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger.  

United Care Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het product aan te brengen in afwijking van 

hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd. 

 

 

9.2 Over United Care 

 

Het uitvoeren van verplaatsingen in de gezondheidszorg vraagt van veel partijen grote inspanningen en met name 

van zorgverleners een grote deskundigheid. 

United Care is een bedrijf dat zich met diensten en producten richt op mensen die dagelijks betrokken zijn bij de 

uitvoering van transfers. Daarbij is de mobiliteit van de zorgvrager het uitgangspunt: samen met zorgverleners en 

zorgvragers wordt gewerkt aan oplossingen die de mobiliteit van de zorgvrager behouden en/of verbeteren. Door 

aan te sluiten bij, en gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van de zorgvrager wordt gestreefd naar 

een optimale kwaliteit van zorg voor de zorgvrager en een verbetering van de kwaliteit van arbeid voor de 

zorgverlener. 

 

United Care levert daarvoor de volgende producten/diensten: 

• Tilliften 

• Opstaliften 

• Bedliften 

• Plafondliften 

• Hoog-laag baden 

• Po- en douchestoelen 

• Douchebrancards 

• Overige transfermiddelen 

• Accessoires bij transfermiddelen 

• Training en advies 

 

De visie, diensten en producten van United Care maken haar een uitstekende partner in de samenwerking met 

zorgverleners en zorgvragers. 

 

 

9.3 Contact 

 

United Care Products BV 

Bremenweg 5 

9723 TC, Groningen 

Telefoon 050 - 305 09 00 

www.unitedcare.nl 

info@unitedcare.nl 

 


