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Doorslaggevende factoren 
voor het kiezen van een 
elektriciteitssysteem voor 
medische wagens

Mobiele documentatiewagens zijn essentieel in de hedendaagse gezondheidszorg omdat 
ze zorgverleners de flexibiliteit bieden te werken waar dat nodig is, aan het bed of in de 
gang. Om zowel gebruikers en patiënten te beschermen, moeten medische wagens met 
accustroomvoorziening worden ontworpen en getest volgens de hoogste standaard. Maar 
niet alle elektriciteitssystemen zijn op dezelfde manier ontworpen. Deze samenvatting 
behandelt de "key-factors" die van belang zijn bij het kiezen van een elektriciteitssysteem 
voor jouw mobiele medische wagen zodat zorgverleners de juiste patiëntzorg kunnen 
bieden.
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Voordat je een accusyseem voor je groep mobiele 
medische wagens kiest, moet je gedegen 

onderzoek doen om zeker te weten dat je het 
meest veilige en efficiënte systeem voor jouw 

organisatie kiest.

Gebruiksduur 

Voor elk accutype is de gebruiksduur in grote mate afhankelijk van de 
systeembelasting. Voor dagelijkse documentatie die een pc en één 
monitor gebruikt, kan een standaard belasting 30 tot 40 watt zijn. Voor 
een zwaarder geval met aanvullende apparatuur kan de belasting 
75 watt of meer zijn. Om de gebruiksduur van eenmaal opladen te 
berekenen, neem je capaciteit van de accu in Watt uur gedeeld door de 
belasting van het systeem in Watt.

Laadtijd 

Misschien ga je ervan uit dat een systeem met een grotere accu meer 
tijd nodig heeft om op te laden, maar dat is afhankelijk van de lader. 
Hogere laadstroom is evenredig aan de tijd die nodig is om een accu 
op te laden. Hoe lang een wagen wordt gebruikt terwijl deze wordt 
opgeladen en de belasting vam de wagen zijn ook van invloed op de 
laadtijd. Bij sommige systemen is het niet mogelijk om de accu op te 
laden terwijl de wagen wordt gebruikt. Anders dan bij wagens die 
kunnen opladen terwijl ze worden gebruikt, is er in dit geval een extra 
stroomsysteem of accu nodig om deze downtime op te vangen.

Workflow

Hotswap stroomsystemen vormen een betrouwbare oplossing voor 
het verlenen van continue zorg. Bij een geïntegreerd stroomsysteem 
blijft de accu altijd op de wagen, een hotswap-systeem gebruikt 
echter een verwisselbare accu die op een aparte centrale lader wordt 
opgeladen. Sommige organisaties kiezen voor een hybride benadering 
om zich aan te passen aan veranderende workflows. In dat geval zijn 
gemeenschappelijke accu's de beste optie voor maximale efficiëntie van 
de apparatuur.

Zelfs als het grootste deel van het opladen op een aparte lader gebeurt, 
biedt de mogelijkheid voor het opladen op de wagen enkele voordelen. 
Sommige systemen vereisen echter een aparte stroomvoorziening 
voor deze functie, hetgeen leidt tot extra kosten en werk voor goed 
kabelbeheer.

Gebruiksduur (uren) = 
 Accucapaciteit (Wattuur) 

x Efficiëntie van het elektriciteitssysteem
 

IT-systeembelasting (W)



[i] Battery University - http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion

Wisselstroom versus gelijkstroom

Accu’s leveren gelijkstroom terwijl de meeste 
computerapparatuur is ontworpen voor wisselstroom 
die uit het stopcontact komt. Om ervoor te zorgen dat 
je wisselstroom kunt leveren van een accu, moet het 
stroomsysteem over een omzetter beschikken. De omzetter 
zorgt voor een flexibeler systeem dat zich kan aanpassen 
aan veranderingen in de apparatuur waardoor uw IT-
afdeling tijd en kosten kan besparen. Gelijkstroomsystemen 
vereisen speciale apparatuur en bijbehorende kabels en 
dat kan al gauw gecompliceerd worden als uw wagen 
apparatuur van verschillende voltage gebruikt. 

Total cost of ownership

Zoals overal zijn ook in de gezondheidszorg de kosten 
zeer belangrijk voor leidinggevenden en budgethouders. 
Organisaties moeten verder kijken dan de initiële 
aanschafprijs en ook andere factoren meewegen die de 
lange-termijnkosten beïnvloeden zoals gebruiksduur, 
laadtijd, garantie, kosten en frequentie van accuvervanging, 
service-interval en onderhoudskosten. Het afwegen van al 
deze criteria leidt tot een holistische uitkomst van de totale 
financiële investering.

Garantie

Let er bij het vergelijken van verschillende systemen op dat 
je de specificaties van de garantiegegevens goed ontcijfert, 
vooral betreffende de manier waarop de accugarantie wordt 
vastgesteld. Zorg ervoor dat je weet wat een cyclus inhoudt 
omdat dit de garantie aanmerkelijk kan beïnvloeden als 
een wagen regelmatig voor een korte periode op het 
stroomnet wordt aangesloten. De garantie moet ook 
het gegarandeerde percentage van de oorspronkelijke 
capaciteit of de toestand van de accu gedurende de 
garantieperiode vermelden. 

Onderhoud

Preventief onderhoud via de producent zorgt ervoor dat 
uw medische wagens met accu in goede staat blijven. 
Preventief laten onderhouden van je apparatuur door 
gecertificeerde servicemonteurs helpt bij het verminderen 
van de downtime die van invloed zijn op de patiëntzorg. 
Beheersoftware die vooraf is geïnstalleerd of beschikbaar 
is voor download kan je wagens in realtime controleren om 
downtime te verminderen en onderhoud te stroomlijnen.

Veiligheidscontrole en testen

Om de veiligste medische wagen te selecteren, kies je een 
optie met extra bedieningsfuncties in de stroommodule om 
het oplaadproces te beheren en de accutemperatuur en 
spanning te detecteren. Deze functie is vooral van belang 
bij lithiumbatterijen. Goede ventilatie en luchtstroom, 
elektrische kabelsystemen en samensmelting zijn van 
essentieel belang voor de veiligheid van de wagen. Alle 
accu's moeten uitvoerig worden getest door de fabricant, 
inclusief het doorboren of kortsluiten van de accu om te 
controleren of deze niet thermisch op hol slaat. 

Certificeringen

Raadpleeg bij twijfel de juiste certificeringen met 
de betrekking tot de veiligheid van het volledige 
stroomsysteem. Testen omvat ook elektrische en 
mechanische veiligheid en elektromagnetische storingen 
die van invloed kunnen zijn op de uptime en daarmee de 
veiligheid van de patiënt en de zorgverlener.

CONCLUSIE

Voordat je een accusyseem voor je groep mobiele 
medische wagens kiest, moet je gedegen onderzoek 
doen om zeker te weten dat je het meest veilige en 
efficiënte systeem voor jouw organisatie kiest. Elk 
systeem biedt natuurlijk unieke mogelijkheden maar LiFe 
accutechnologie is vaak zeer geschikt voor toepassing 
in de gezondheidszorg vanwege de algemene veiligheid 
en betrouwbaarheid. Dankzij mobiele medische wagens 
met het juiste elektriciteitssysteem hoeven artsen 
en verpleegkundigen minder tijd te besteden aan de 
technologie en kunnen ze zich richten op wat echt 
belangrijk is, de patiënt.

Meer informatie over onze LiFe accutechnologie 
en accuveiligheid vind je in onze whitepaper Bied 
levensveranderende zorg met veilige accutechnologie.
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