Medyczne systemy
przełączania gazu i kolektory
Seria 629 Mikro kolektory
Zestaw odpowietrzający mikro kolektora 629 jest
wygodnym sposobem podłączenia co najmniej dwóch
zaworów odpowietrzających butli z cieczą kriogeniczną,
kiedy źródłem gazu medycznego jest butla na ciecz
kriogeniczną, znana jako dewar. Seria 629 wyrównuje
ciśnienie przestrzeni ponad cieczą w butlach na gaz ciekły
(dewarach) będących pierwszym lub drugim źródłem
zaopatrzenia dla systemu 570 lub 571 Medical
IntelliSwitch. Dzięki temu dystrybucja z podłączonych butli
jest jednakowa, a ich przepustowość jest maksymalnie
zwiększona. Jest to łatwy i bezpieczny sposób podłączenia
od dwóch do ośmiu butli z gazem ciekłym i powinien być
stosowany zawsze, gdy więcej niż jedna taka butla jest
podłączona do Medical IntelliSwitch. Modułowa, mocowana
do ściany struktura chroni węże wentylacyjne przed
uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem podczas wymiany
butli, natomiast zwężki przepływu chronią personel przed
utratą kontroli nad wężem podczas jego odłączania.

629-1163-580 Shown

Parametry
zaawansowane

• Zwężki w kolektorze odpowietrzającym zapobiegają nadmiernemu przepływowi,a tym samym
utracie kontroli nad przewodem
• Płytka bezpieczeństwa chroni kolektor przed nazbyt wysokim ciśnieniem
• Kompaktowa, modułowa struktura zapewnia łatwą rozbudowę
• Różnorodne opcje wyboru węży o uniwersalnej kompatybilności
• Zintegrowane przyłącze zew. ½” z zabezpieczanymi końcówkami umożliwia rozbudowę
• Elastyczny układ umożliwia rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych węży wentylacyjnych
lub zestawu odpowietrzającego dla czterech butli. Działa z 570 i 571 Medical IntelliSwitch

Zastosowania

Materiały

Wszelkie kriogeniczne butle
na gaz ciekły zasilające:
Rurociągi gazów medycznych

Mosiężna mikrogłówka

Tlen USP
Azot NF
Podtlenek azotu USP
Dwutlenek węgla USP
Powietrze USP
Hel USP
Mieszanki medyczne

Placówki medyczne

Szpitale, centra chirurgiczne
kliniki, komory hiperbaryczne,
kliniki
dentystyczne, zakłady opieki
długoterminowej, domy opieki

Elementy montażowe ze
stali nierdzewnej

Specyfikacje
Maksymalne ciśnienie wlotowe
600 psi (41BAR)
Zakres temperatur
-320 F do 165 F
Złącza wlotu
CGA 295
CGA 440
Złącze wylotu
Przyłącze zew. ½" z zabezpieczanymi końcówkami
Waga (kolektor i mocowanie)
14.5 lb (6.58kg.)
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Zapytaj o przedłużoną

gwarancję na ten produkt

Medyczne systemy
przełączania gazu i kolektory
Wymiary instalacji
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0: Simplex
(prawa bateria)

A 72” elastyczny z PTFE z oplotem ze stali
nierdzewnej do gazu obojętnego lub CO²†

1: Jedno

1: Simplex
(lewa bateria)

B 72” elastyczny z PTFE z oplotem ze stali
nierdzewnej do tlenu†

2: Dwa

2: Duplex
(prawa i lewa bateria)

CB

-XXX
Połączenie
Określ złącze wlotu
-440 (Ten)
-295 (Azot lub CO2 )
-622 (zamiennik CO2)

3: Trzy
4: Cztery
5: Pięć
6: Sześć
7: Siedem
8: Osiem

Powiązane opcje
Opcja

Nr katalogowy

Opis

Zestaw z płytką bezpieczeństwa

829-9960

Zestaw z zastępczą płytką bezpieczeństwa ½” gwint zew.

Zestaw rozszerzający
do odpowietrzania

829-9962

Segment rozszerzający kolektora do odpowietrzania czterech butli z elementami do montażu

Stojak podłogowy

830-7437

Jeden stojak podłogowy zapewnia stanowisko dla maksymalnie dwóch kolejnych rozszerzeń
kolektora
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