
Testmetoder og vektangivelser

Vi øker presset...



Testmetoder 
og vektbelastninger
Hos Pressalit Care tester vi naturligvis våre produkter. På den måten 

kan vi være helt sikre på at de holder mål selv ved ekstreme forhold i 

virkelighetens verden. Vi utsetter produktene for en rekke harde tester 

ved å belaste det ytterste og dermed svakeste punktet på hvert enkelt 

produkt. Vi vet at produktene i praksis aldri vil bli like hardt belastet 

som i vårt testprogram og kan derfor stå inne for de verdier vi opplyser. 

Produktene er fremstilt i overensstemmelse med kravene i DS/EN 

12182/2012.

Nedenfor viser vi et eksempel på vår test av en toalettstøtte. Som det 

fremgår av illustrasjonen stiger grensen for maksimal belastning jo 

lenger inn på produktet man kommer. Fordi produktet sjeldent belastes 

på ytterpunktene betyr dette at toalettstøtten uten problemer vil leve opp 

til de kravene som stilles til den i hverdagen.

All testing er gjennomført på produkter som er montert på en stabil 

vegg etter Pressalit Cares anbefalinger. Produktenes styrke i seg selv er 

ikke avhengig av typen vegg, men det er viktig å påpeke at løsningens 

holdbarhet og styrke naturligvis vil påvirkes av veggens konstruksjon. 

Derfor anbefaler vi alltid forsterkninger der veggen ikke er stabil.

Sikkerhetsfaktor
I følge den europeiske hjelpemiddelstandarden  
(DS/EN 12182:2012) skal produsenten alltid 
opplyse om et produkts maksimalbelastning. 
Maksimalbelastningen er lavere enn hva 
produktet reelt er testet for, da det skal være en 
sikkerhetsfaktor på 1,5. 

Maksimalbelastning x Sikkerhedsfaktor =  
Testbelastning

Vektangivelsene videre i denne brosjyren 
viser testbelastningene.

Sideveis test
I tillegg til testene ovenfor har vi testet 
toalettstøtter og dusjsetenes armstøtter med 
et sideveis trykk som simulerer belastningen 
ved for eksempel forflytninger fra en rullestol. 
I denne testen belastes produktet i en 45 
graders vinkel 10.000 ganger med et trykk på 2 
sekunders varighet.

Statisk test
Våre produkter utsettes for en statisk test 
ved å belaste produktene i 60-70 sekunder. 
Vektangivelsene på produktene angir hvor 
mange kilo produktene kan motstå. 

R3060 - R3585 + RF060 - RF585

700 kg

425 kg

225 kg

700 kg

425 kg

225 kg

60 kg 60 kg

700 mm*

400 mm*

60 mm*

700 mm*

400 mm*

60 mm*

Toalettstøtter

*fra ytterste punkt*fra ytterste punkt



400 kg

300 kg

400 kg

300 kg

400 kg

300 kg

400 kg

1000 kg

100 mm*
100 mm*

100 mm*

100 mm*

315 mm*
315 mm*

315 mm*

315 mm*

400 kg

300 kg

80 kg

650 kg

150 kg

R5510 - R5520 

R9806 - R9824 

R7310 - R7481 

Veggskinner

Dusjseter

Klappseter

Dusjseter med elektrisk løft kan maks klare 
150 kg belastning ved høyderegulering.

* fra ryggstøtte
*fra ryggstøtte

*fra ryggstøtte

*fra ryggstøtte



200 kg

350 kg
350 kg

600 kg 600 kg

150 mm

 RT100 - RT104 + RT144 

R4550 - R4782

Håndgrep

Servantoppheng

Servanter med elektrisk løft kan 
maks klare 100 kg belastning 
ved høyderegulering.
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