
  

AMA TEXTER 
 

Anvisning: Där det är rödmarkerat skall du skriva in ”antal GASER och typ av SENSOR” i AMA texten. 

Tryckövervakare 
AMA TEXT TRYCKÖVERVAKNINGSENHETER AMA 

KOD 
PVJ.21 

Produktserie Produktbeskrivning 
Tryckövervakare 
DN15-SS 
(1 ventil-SS-O2) 
 
(2 ventiler-SS-O2, 
AIR) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, N2O, AIR) 
 
(4 ventiler-SS 
-O2, N2O, AIR, AIR-
800) 
 
(5 ventiler-SS 
-O2, N2O, AIR, AIR-
800, CO2) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, AIR, VAC)  
 
 
 

TRYCKÖVERVAKARE DN15 VENTIL MED PRESSOSTATER eller 
TRYCKGIVARE 4-20 
Tryckövervakarens syfte är att via ett larm övervaka gastrycket för de 
anslutna gaserna, det finns även möjlighet att nödförsörja via 
snabbkopplingar om det skulle behövas. Den kan liksom 
Nödavstängningslådan möjliggöra avstängning av gas för ett 
specifikt utrymme utan att andra utrymmen påverkas. Behov av att 
stänga av kan bero på service av utrustning, havererad utrustning 
eller att vid akutbehov kunna säkra gastillförsel till en annan enhet 
om det uppstått problem i det centrala gassystemet. 
Nödlådan är utrustad med DN15 ventil och 15mm kopparrör som 
slutar 400mm utanför lådan på ovansidan. Nödlådan är trycktestad 
och täthetsprovad innan leverans från GCE. 
 
 
 
 
 
3 ventilsenhet med vacuum finns bara med pressostat. 
 

Tryckövervakare 
DN20-SS  
 
(2 ventiler-SS-O2, 
AIR) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, N2O, AIR) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, AIR, AIR-800) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, AIR, VAC) 
 
 

TRYCKÖVERVAKARE DN20 VENTIL MED PRESSOSTATER eller 
TRYCKGIVARE 4-20 Tryckövervakarens syfte är att via ett larm 
övervaka gastrycket för de anslutna gaserna, det finns även 
möjlighet att nödförsörja via snabbkopplingar om det skulle behövas. 
Den kan liksom Nödavstängningslådan möjliggöra avstängning av 
gas för ett specifikt utrymme utan att andra utrymmen påverkas. 
Behov av att stänga av kan bero på service av utrustning, havererad 
utrustning eller att vid akutbehov kunna säkra gastillförsel till en 
annan enhet om det uppstått problem i det centrala gassystemet. 
Tryckövervakaren är utrustad med DN20 ventil och 22mm kopparrör 
som slutar 295mm utanför lådan på ovansidan. Nödlådan är 
trycktestad och täthetsprovad innan leverans från GCE. 

 

 



  

 

Tryckövervakare med 
Centralnödförsörjning 
DN20-SS  
 
(2 ventiler-SS-O2, 
AIR) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, N2O, AIR) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, AIR, AIR-800) 
 
(3 ventiler-SS 
-O2, AIR, VAC) 
 
 

TRYCKÖVERVAKARE MED CENTRAL NÖDFÖRSÖRJNING DN20 
VENTIL OCH PRESSOSTATER eller TRYCKGIVARE 4-20 
Tryckövervakarens syfte är att via ett larm övervaka gastrycket för de 
anslutna gaserna, det finns även möjlighet att nödförsörja via 
snabbkopplingar om det skulle behövas. Den kan liksom 
Nödavstängningslådan möjliggöra avstängning av gas för ett 
specifikt utrymme utan att andra utrymmen påverkas. Behov av att 
stänga av kan bero på service av utrustning, havererad utrustning 
eller att vid akutbehov kunna säkra gastillförsel till en annan enhet 
om det uppstått problem i det centrala gassystemet. 
Tryckövervakaren är utrustad med DN20 ventil och 22mm kopparrör 
som slutar 295mm utanför lådan på ovan och undersidan. Nödlådan 
är trycktestad och täthetsprovad innan leverans från GCE. 

 


