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Technologia Medical IntelliSwitch Web Server wraz z wbudowanym pionierskim oprogramowaniem zawierającym I-link™ jest 
opcjonalną funkcją dostępną w seriach 570 i 571 Medical IntelliSwitch. System zarządzający nowej generacji pozwala na 
zdalne monitorowanie i bezpieczne konfigurowanie funkcji oraz działania kontrolowanego przez komputer systemu 
przełączania gazu zgodnego z NFPA 99. Dzięki wyświetlaniu aktualnego stanu w czasie rzeczywistym poprzez sieć 
internetową bądź lokalną, jest to pierwszy i jedyny inteligentny system zintegrowany dostępny na rynku, który gwarantuje 
zgodność z NFPA 99 bez żadnego dodatkowego oprogramowania. System można skonfigurować tak, aby w przypadku 
ingerencji, takich jak wciskanie przycisków na jednostce, lub aktywacji alarmu wysłał powiadomienie e-mail. Dzięki temu 
znakomicie współdziała on z centralnymi alarmami w instalacjach gazów medycznych poziomu 1. i poziomu 2. zgodnych
z NFPA 99, dostarczając kluczowe gazy do szpitali, klinik chirurgii oraz innych placówek medycznych.

Przedstawiony po lewej ekran STANU
w technologii Web Server pojawia się po raz 
pierwszy w momencie uzyskania dostępu do 
jednostki za pomocą serwera internetowego.

Przedstawia on w czasie rzeczywistym 
najważniejsze odczyty i ustawienia, takie jak:
• Ciśnienie wlotowe i wylotowe, stan baterii,
wybrane źródło gazu.

• Stan alarmu, wartość zadana systemu
przełączania, i inne ustawienia programu.

• Rodzaj gazu oraz numer identyfikacyjny systemu
• Rejestr zdarzeń

Przedstawiony po prawej ekran EDYCJI 
technologii Web Server jest chroniony 
hasłem, ponieważ umożliwia dostęp do 
parametrów działania serii 570 i 571 Medical 
IntelliSwitch. Ekran ten pozwala na 
modyfikację następujących funkcji: ciśnienie 
przełączenia, liczba kontroli poziomu 
napełnianego zbiornika oraz liczba 
powtórnych przełączeń, blokada klawiatury, 
rodzaj gazu oraz ID systemu, kalibracja 
przetwornika, jednostki pomiaru oraz zmiana 
(także zdalna) źródła gazu możliwa
w obydwie strony. W tym miejscu konfiguruje 
się również emaile ostrzegawcze, które 
pozwalają jednostce powiadamiać
o alarmach i/lub wszelkich zdarzeniach,
dzięki czemu idealnie sprawdza się
w zarządzaniu kluczowymi zasobami gazu 
medycznego.
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