
PALACKSZELEPPEL KOMBINÁLT 
NYOMÁSCSÖKKENTŐ ORVOSI GÁZOKHOZ 
ALKALMAZOTT GÁZPALACKOKHOZ

MediVital® 
Made for life

1/2016 KIADÁS

15 ÉV ÉLETTARTAM
• 15 év élettartam, melyet a felhasznált anyagok tartóssága 

és a ciklikus tesztelés biztosít, igazodik a jövőbeni piaci 
elvárásokhoz

• Szabadalmaztatott lassú nyitású elzárószelep 

• Legújabb technológiájú ellenállóbb, fluoreszkáló hátlapú 
nyomásmérő óra

• Az optimális gáz áramlásához és biztonságos kezeléshez 
tervezett tárcsás adagoló

• A védőgallér maximális védelmet biztosít a szelep számára 

FELHASZNÁLÓBARÁT 
• Alkalmazható a Házi betegellátásnál, Sürgősségi- és Kórházi 

ellátásban egyaránt

• Könnyen leolvasható áramlásválasztó és nyomásmérő óra

• Színkódolt, egyértelmű Nyitva/Zárva állapotú elzárószelep

• A védőgallér ergonomikus kialakításának köszönhetően 
minden felhasználó számára könnyen kezelhető

• Kompakt és könnyű kialakítás kevesebb, mint 1150 gr

• Könnyen tisztítható védőburkolat

LEGMAGASABB BIZTONSÁGI MEGFELELŐSÉG
• A következő szabványok szerint tesztelve:  ISO10524-3 

ASTM G175 PILL teszt

• ISO 10297

• CE jelölés CE 0434 az MDD 93/42/EC és TPED 2010/35 EU 
szerint

• Ftalát-, és halogénezett polimermentes alkatrészek

• MRI kompatibilis 3 Tesla értékig

• Használható Oxigénhez, Dinitrogén-oxidhoz és más orvosi 
gázokhoz 300 bar bemeneti nyomásig

FELHASZNÁ- 
LÓBARÁT



NYOMÁSMÉRŐ ÓRA
•  Jól látható értékek/állapot 
•  A széles látómezőjű ablak  
       javítja a leolvashatóságot 
•  40 mm-es átmérő 
•  Fluoreszkáló skála

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ
•  Jól leolvasható áramlás értékek 
•  Nagy, jól látszódó 4,5 mm-es  
       számjegyek 
•  Ergonómiailag optimalizált állítógomb 
•  Megnövelt áramlás két érték közötti beállítás  
       esetén (az alsó érték min. 50%-át adja le)
•  Áramlást a szelep elején fix nyíl jelzi  
•  A tömlő csatlakozás körüli  
       kiszélesített környezet könnyebb 
       hozzáférést biztosít (orrkanül/maszk  
       fel- ill. lecsatlakozásához)  
•  RF chip helyének kialakítása az  
       áramlásszabályozó gomb belsejében

ELŐNYÖK VÉGFELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
ELZÁRÓ SZELEP
•  Egyértelműen látható nyitva/zárva állapot  
       - szín jelöléssel  
•  Jól látható nyitva/zárva irány 
•  RF chip helye az  
       áramlásszabályozó gomb  
       belsejében

NYOMÁSKIMENET
•  A védőgallérnak köszönhetően teljesen  
       zárt & védett a kimenet 
•  Nyitás/Zárás nyomó rendszere a  
       széles műanyag    
       markolata miatt könnyen kezelhető 
•  Továbbfejlesztett külső a  
       főbb típusok esetén

ALAPFELSZERELTSÉG

•  Áramlásszabályozó egység

•  Áramlás kimenetek (tömlővég vagy menetes)

•  Nyomáskimenet (gyorscsatlakozó)

•  Aktív palacknyomás kijelző 

•  Töltő csatlakozó visszaáramlás gátló szeleppel 

•  Elzárószelep

•  Külső biztonsági szelep

•  Maradéknyomás szelep

•  Túláramlásgtáló

•  Porvédő cső nagy palackok csatlakozóihoz 

•  Szelepvédő gallér 

Ágyvégre akasztható tartó Párásító palack tartó

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

•  Hasadótárcsa

•  Teflon szalagos palack csatlakozás

•  Elektronikus memória-chip a könnyű 
       nyomonkövethetőségért és palack 
       vezérlésért

FELSZERELTSÉG ÉS TARTOZÉKOK

ELŐNYÖK GÁZCÉGEK SZÁMÁRA
TÖLTŐ CSATLAKOZÓ
•  Töltő csatlakozó teljesen lezárható  
•  Burkolata a védőgallérhoz csatlakozik    
•  Csak szerszámmal nyitható 
•  Univerzális tömítés különböző  
       kialakításokhoz

VÉDŐGALLÉR
•  Megvédi a komplett szelepet (tömlővég, 
       gyorscsatlakozó, elzáró szelep)  
•  Beépített töltő bemenet védőburkolat   
•  Könnyen tisztítható 
•  Ergonomikus kialakítású fogantyú 
•  Védőgallér eltávolítása  
       nélküli szelepelhetőség 
•  A védőgallér 30 kg-os összsúlyig  
      bármely palackhoz csatlakoztatható

ÚJ JELÖLÉS (LÉZER)
•  A szelep hátoldalán található  
•  A védőburkolaton keresztül is jól látható  

TARTOZÉKOK

•  Töltő adapter

•  Ágyvégre akasztható tartó

•  Párásító palack tartó

•  Egyedi elektronikus nyomásmérő óra opció



MŰSZAKI ADATOK
Gáz:    O₂, SL, N₂O/O₂, más orvosi gázok
Bemeneti nyomás:   300 bar-ig (4500 psi)
Kimeneti nyomás:  3,6 - 5,5 bár között az EN ISO 10524-3 szerint (vagy egyéb igény szerint)
Maradék nyomás szelep lezár: >3 bar
Biztonsági szelep nyit és újrazár:   >5.5 bar
Áramlás tartományok:  0-2; 0-6; 0-15; 0-25 l/perc
Anyagok:  Fém részek (gázzal érintkező): sárgaréz 
  Tömítések: EPDM, Szilikon, PUR
  Műanyagok: PA66, PEEK
  Rugók (gázzal érintkezők): CuBe2, CuSn6
Méretek:  mag: 153 mm; szél: 112 mm; mély: 118 mm
Súly:*  1150 g    
Bevezető szár:  Kúpos vagy párhuzamos menetek 
  (17E, 25E, M18, vagy egyéb igény szerint)
Töltő csatlakozó:   ISO 5145, vagy egyéb vásárlói igény szerint
Megfelelőség:  MDD 93/42/EEC
  TPED 2010/35 EU
  EN ISO 10524-3 
  ISO 10297
  EN 1789 
  ASTM G175
  EN ISO 9001 
  EN ISO 13485
Osztályba sorolás:  IIb

* Szabványos Kombinált szelep (áramlásszabályozó egység 0-15 l/perc, áramlás kimenet, DIN gyorscsatlakozóval nyomás kimeneten) védőgallérral. Min-
den műszaki adat tájékoztató jellegű, és azokat a gyártó bármikor módosíthatja.

TARTOZÉKOK  
Cikkszám Megnevezés 
0727421 Ágyvégre akasztható tartó (10 db/csomag)
0727418 Párásító palack tartó 9/16” (10 db/csomag)
0727422 Szelepelő szerszám (1 db)
igény szerint Töltő adapter

l/perc

l/perc



GCE HUNGÁRIA KFT.
HU-2314 Halásztelek

II. Rákóczi F. út 68. Magyarország
Tel. +36 24 521 200, Fax. +36 24 521 201

E-mail: sales.hu@gcegroup.com
www.gcegroup.com
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GCE Csoport egyike a világ vezető vállalatainak a gázszabályozó berendezések területén. A cég székhelye 
Svédországban, Malmőben van, és két fő gyáregysége a Csehországban és Kínában található. A cég 15 
leányvállalatot működtet szerte a világon, és több mint 900 embert foglalkoztat. 
A GCE Csoport négy üzletága: ipari gázeszközök, ipari alkalmazástechnika, egészségügyi és nagytisztaságú 
gázeszközök. A jelenlegi termékkínálat sokféle alkalmazási területen használható, az egyszerű 
nyomásszabályozóktól a hegesztés- és vágástechnikán át egészen a kifinomult gázellátó rendszerekig orvosi és 
elektronikai ipari alkalmazásokhoz.    


