
  

AMA TEXTER 
 

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

Tömningscentraler 
AMA TEXT TÖMNINGSCENTRALER, UTTAGSPOSTER OCH 

ARMATURER I GASSYSTEM 
AMA 
KOD 

PVJ 

Produktserie Produktbeskrivning 
MM 90 AUTO 
”GAS” med C44 

MM90 AUTOMATCENTRAL FÖR ”GAS” 
Gascentral med en kapacitet på 90 m3/h. Centralen är helautomatisk 
vilket innebär att den skiftar till reservsidan när driftssidan är tom. När 
man byter den tomma driftsidan blir den automatiskt reservsida utan att 
man behöver göra något. Centralen följer SS-EN ISO 7396-1. 
Centralen levereras med ett C44 Alarm som visar larm för 1-Sidbyte. 2-
Läckande reserv. 3-högt driftstryck. 4-Lågt driftstryck.        

MM90 SEMIAUTO 
”GAS” med C44 

MM90 SEMIAUTOMATISK CENTRAL FÖR ”GAS” 
Gascentral med en kapacitet på 90 m3/h. Centralen är semiautomatisk 
vilket innebär att den skiftar till reservsidan när driftssidan är tom. När 
man byter den tomma driftsidan aktivrar man den sidan till reservsida 
genom att ändra omkastarspakens position. Centralen följer SS-EN 
ISO 7396-1. Centralen levereras med ett C44 Alarm som visar larm för 
1-Sidbyte. 2-Läckande reserv. 3-högt driftstryck. 4-Lågt driftstryck. 

MM90 SEMIAUTO 
”GAS” med 
MC7701 LARM 

MM90 SEMIAUTO MATISK CENTRAL FÖR ”GAS” ENL. HB370 MED 
MC7701 ALARM 
Gascentral med en kapacitet på 90 m3/h. Centralen är semiautomatisk 
vilket innebär att den skiftar till reservsidan när driftssidan är tom. När 
man byter den tomma driftsidan aktivrar man den sidan till reservsida 
genom att ändra omkastarspakens position. Centralen följer SS-EN 
ISO 7396-1, plus att den har uppdaterats till HB370. 

MM90 STANDBY 
”GAS” 

MM90 BACK UP CENTRAL “GAS” 
Centralen är av simplex typ med en kapacitet av 90 m3/h och uppfyller 
kravet som 3 gasförsörjnings källa enligt SS-EN-ISO 7396–1:2 007. 
Denna enhet är försedd med pressostater för övervakning som kan 
anslutas till vårt C44 alarm eller motsvarande.  
Centralen skall användas tillsammans med någon av följande centraler 
MC 80, MM90 Auto, MM90 Semiauto eller MC25. Eftersom det är en 
Simplex central måste den anslutas till ett stabiliseringssteg i form av 
en linjeregulator eller en Stabilisator MM7762, MM7772 eller MC150. 

DUPLEX ”GAS” 
2x1 med MC7701 
MED 

MC80 CENTRAL ”GAS” INKL. ÖVERVAKNING MC7701 
Centralen har en kapacitet av 80 m3/h  
MC80 är en semiautomatisk central som levereras med en stabilisator 
och digital övervakningsenhet. Det innebär att när centralens driftsida 
är tom skiftar, centralen automatiskt över till reservsidan utan att 
drifttrycket förändras. Efter byte av tomma flaskor/paket bekräftas 
åtgärden med att omkastarventilen vrids till motsatt ändläge. Centralen 
följer SS-EN ISO 7396-1, plus att den har uppdaterats till HB370. På 
den digitala övervakningsenheten (7701) visas aktuell status och 
eventuella felmeddelanden. Felmeddelanden (alarm) kan skickas 
vidare över relä eller genom RS485 kommunikation 

   



  

 

Produktserie AMA Text 
MC80 HP ”GAS” 
2x1 0-50mV MED 

MC80 HÖGTRYCKSDEL ”GAS” INKL. TRYCKGIVARE 
Centralen har en kapacitet av 80 m3/h 
MC80 är en semiautomatisk central. Det innebär att när centralens 
driftsida är tom skiftar, centralen automatiskt över till reservsidan utan 
att drifttrycket förändras. Efter byte av tomma flaskor/paket bekräftas 
åtgärden med att omkastarventilen vrids till motsatt ändläge.  Enheten 
levereras med monterad tryckgivare 0-50 mV som visar aktuellt 
drifttryck. Larm MC7701 kan användas för övervakning. Centralen följer 
SS-EN ISO 7396-1, plus att den har uppdaterats till 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. 

MC25 ”GAS” 2X1 
med C44 MED 

MC25 CENTRAL INKL ÖVERVAKNING ”GAS” 
Centralen har en kapacitet av 25 m3/h 
MC25 är en semiautomatisk central med integrerat stabiliseringsenhet. 
Det innebär att när centralens driftsida är tom skiftar, centralen 
automatiskt över till reservsidan utan att drifttrycket förändras. Efter 
byte av tomma flaskor/paket bekräftas åtgärden med att 
omkastarspaken förs till motsatt ändläge. Centralen följer SS-EN ISO 
7396-1, plus att den har uppdaterats till HB370. Centralen levereras 
med ett C44 Alarm som visar larm för 1-Sidbyte. 2-Läckande reserv. 3-
Högt/lågt driftstryck. 4-Högt mellantryck. 

Simplex MMR 
O2,Air,N2,Ar 
Eller 
N2O, CO2 
 

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. 

 

 


