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Anvisning: Där det är rödmarkerat skall du skriva in ”Infällt eller utanpåliggande” i AMA texten. 

GASLARM 
AMA TEXT GASLARM AMA 

KOD 
PVJ.4 
U 

Produktserie Produktbeskrivning 
Gaslarm C44 
(Montage typ) 

GASLARM C44 FÖR (---) MONTAGE 
Gaslarm C44 är ett larm med 4 kanaler som reagerar på öppna 
eller slutna kretsar. Larmet används till mindre centraler, 
stabilisatorer, tryckövervakare eller annan utrustning som ger ifrån 
sig en öppen eller sluten krets. Larmet drivs med 12 volt som 
levereras av den medföljande transformatorn.  Miljövänligt 
laddningsbart NiMH "back up" batteri medföljer.  
Vidarkoppling sker från 5 potentialfria reläytgångar där det 5:e är 
ett summalarm. 

Digital 
Tryckövervakningsenhet 
Gaslarm MC7701 

GASLARM MC7701 
MC 7701 är en digital tryckövervakningsenhet med larmfunktion.     
Enheten används för övervakning av de gaser som är kopplade till 
en tryckvakt, tryckövervakare eller gascentral. De övervakade 
gastrycken mäts med tryckgivare. 
Signalen från tryckgivarna går till styrenheten och de aktuella 
mätvärdena visas på displayenheten. Vid larm indikeras detta 
med ljud- och ljussignal samtidigt som displayen visar 
larmorsaken. Flera olika gastryck eller gaser kan övervakas. MC 
7701 är uppbyggd kring en programmerbar mikro-processor och 
drivs av en extern spänningsenhet på 24VAC. 
Vid ett eventuellt strömavbrott får MC 7701 sin 
spänningsförsörjning från ett inbyggt batteri. Driftstiden är då ca 
30 minuter. Inställda parametrar är lagrade i ett minne vilket inte 
påverkas av ström-löshet. Kommunikation med annan utrustning 
kan ske med reläutgångar eller via RS485 med MODBUS RTU 
protokoll. Gas Alarm MC 7701 är utvecklat för medicinska 
gascentraler enligt SS EN ISO 7396-1 och SS EN 60601-1-8. 
Larm signaler från MC 7701 kan vidarekopplas med max 10 st 
Gas Alarm G4. Gas Alarm G4 är ett medicinskt summalarm för 
max 4 gaser. 

Kabel med Hirsman 
kontakt 3m 

Kabel med Hirsman kontakt för anslutning av tryckgivare till 
GASLARM, till exempel MC7701 

Kabel med kabelsko 
kontakt 3 m 

Kabel med kabelsko kontakt för anslutning av tryckgivare till 
GASLARM, till exempel MC7701 

 

 

 

 



  

 

 

Gaslarm G4 (Montage 
typ) 

GASLARM G4 FÖR (---) MONTAGE 
Gaslarm G4 är ett medicinskt summalarm som kopplas till 
tryckvakt med digital tryckavläsningsenhet MC 7701. Om MC 
7701 larmar så fås samma larm på G4. 
Larm kan visas för 4 st gaser, medicinsk oxygen, medicinsk 
lustgas, medicinsk luft och instrumentluft. Larmen är summalarm 
för högt och lågt tryck för respektive gas. Dessutom indikeras 
systemfel om datakommunikationen inte fungerar eller om 
signalkabeln är skadad. 
Ljudvolymen är justerbar. Vid leverans är ljudnivån inställd på 
„Medium“. Larmet finns i två utföranden; för infällt montage och för 
utanpåliggande montage. 
Det finns 8 olika språkmöjligheter, så att texten på displayen kan 
anpassas efter aktuellt språk. 
Larmet har ett uppladdningsbart batteri som back-up vid eventuellt 
spänningsbortfall. Larmet används endast tillsammans med digital 
tryckvläsningsenhet MC 7701. Max 10 st G4 kan seriekopplas. 

 

 


