
  

AMA TEXTER 
 

Anvisning: Där det är rödmarkerat skall du skriva in ”Gastyp” i AMA texten. 

Stabilisatorer 
AMA TEXT STABILISATOR I GASSYSTEM AMA 

KOD 
PVJ.9 

Produktserie Produktbeskrivning 
MM7762 STAB O2 
CONTACT 
GAUGE 
MEDMM7762 
STAB O2 4-20mA 
MED 

MM7762 STABILISATOR O2 MED SIGNALMANOMETER 
Stabilisatorn används tillsammans med MC80 eller MM90 eller med 
kompressorer vid användning för luft, för att leverera ett konstant 
distributionstryck till sjukhusets centralgassystem. Enheten levereras 
med monterad signalmanometer med larmgräns för högt och lågt tryck. 
C44 larmet kan användas för övervakning. 
Stabilisatorn fungerar i enlighet med SS-EN ISO 7396-1 och HB370. 

MM7762 STAB O2 
4-20mA MED 

MM7762 STABILISATOR O2 MED GIVARE 4-20 mA 
Stabilisatorn används tillsammans med MC80 eller MM90 eller med 
kompressorer vid användning för luft, för att leverera ett konstant 
distributionstryck till sjukhusets centralgassystem. Enheten levereras 
med monterad tryckgivare 4-20 mA, signalen kan anslutas direkt till 
sjukhusets PLC system. Stabilisatorn fungerar i enlighet med SS-EN 
ISO 7396-1 och HB370. 

MC80 STAB 
”GAS” 0-50mV 
MED 
 

MC80 STABILISATOR ”GAS” MED TRYCKGIVARE 
Stabilisatorn används tillsammans med MC80 eller MM90 eller 
Kompressorer för att leverera ett konstant tryck till sjukhusets 
centralgassystem. Enheten levereras med monterad tryckgivare 0-50 
mV som visar aktuellt distributionstryck.  Larm MC7701 kan användas 
för övervakning. Stabilisatorn fungerar i enlighet med SS-EN ISO 7396-
1 och HB370. 

MC150 STAB O2 
CONTACT 
GAUGE MED 

MC150 STABILISATOR O2 MED SIGNALMANOMETER 
Stabilisatorn har en kapacitet av 150 m3/h 
Stabilisatorn används för att leverera ett konstant distributionstryck till 
sjukhusets centralgassystem. Den används tillsammans med LOX-tank 
(flytande oxygen) eller med kompressorer vid användning för luft. 
Enheten levereras med monterad signalmanometer med larmgräns för 
högt och lågt tryck. C44 larmet kan användas för övervakning. 
Stabilisatorn fungerar i enlighet med SS-EN ISO 7396-1 och HB370. 

MC150 STAB O2 
4-20mA MED 

MC150 STABILISATOR O2 MED GIVARE 4-20 mA 
Stabilisatorn har en kapacitet av 150 m3/h 
Stabilisatorn används för att leverera ett konstant distributionstryck till 
sjukhusets centralgassystem. Den används tillsammans med LOX-tank 
(flytande oxygen) eller med kompressorer vid användning för luft. 
Enheten levereras med monterad tryckgivare 4-20 mA, signalen kan 
anslutas direkt till sjukhusets PLC system. Stabilisatorn fungerar i 
enlighet med SS-EN ISO 7396-1 och HB370. 

 

 

 



  

 

STAGE REG 
“Gas” LH eller RH 
ENTRY AFNOR 

LINJEREGULATOR/STABILISATOR ”Gas” Ange LH=inlopp vänster 
eller RH inlopp höger. 
Stabilisatorn har en kapacitet av 40 m3/h 
Stabilisatorn används tillsammans med mindre tömningscentraler, för 
att leverera ett konstant distributionstryck till sjukhusets 
centralgassystem. Kan även installeras nära en förbrukare för att få ett 
stabilt tryck. Stabilisatorn fungerar i enlighet med SS-EN ISO 7396-1 

Simplex MMR 
“Gas” 

GASCENTRAL SIMPLEX MMR 
Simplex MMR har en kapacitet av 30 m3/h 
Gascentralen Simplex MMR är en central som är lämplig inom 
sjukvården där kapacitetskravet är begränsat. Exempel på detta är 
laboratorier och mindre vårdcentraler. 
Gascentralen består av endast en flaskgrupp. Regulatorn sitter 
monterad i samlingsblocket. Varje ingångsanslutning har ett filter, en 
backventil och en avstängningsventil. Det gör det möjligt att använda 
en flaska åt gången. Gascentralen är försedd med en förinställd 
tvåstegsregulator för att få ett stabilt distributions-tryck. På regulatorns 
högtryckssida finns en kontaktmanometer vars signal kan kopplas 
vidare till en larmenhet. Gaslarm C44 kan användas för övervakning. 
Centrtalen följer SS-EN ISO 7396-1. 

 


