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A Mentőpanel II a mentőpanelek új generációja, 
melyek a közúti forgalomban működő mentőautókba 
telepíthetők, használhatók. Az ezen a területen 
szerezett sok éves tapasztalat olyan terméket 
eredményezett, amely számos lehetőséget és 
rugalmasságot biztosít a felhasználó számára.

RUGALMASSÁG
A kialakításnak és különböző funkcióknak köszönhetően számos 
változat elérhető. Az egyes funkciók és változatok a megrendelő 
igényei szerint kombinálhatóak.

MODULARITÁS
A moduláris koncepciónak köszönhetően ugyanazok az alkatrészek 
használhatók a különböző változatoknál, mely rövidebb gyártási időt 
és teljes rugalmasságot eredményez. A Mentőpanel II süllyesztett és 
falon kívüli verziókban is elérhető.
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MENTŐPANEL II MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

SÜLLYESZTETT
Süllyesztett kialakításról beszélünk, mikor a mentőpanel a mentő falába süllyesztetten kerül beépítésre. A 
mentőautó falának konstrukciójától és a mögötte található helytől függően a bemenet lehet oldalsó (panel végén) 
vagy hátsó. Az egyetlen rész, mely a falon kívül található, a gyorscsatlakozó.

FALON KÍVÜLI
Falon kívüli kialakításról beszélünk, mikor a mentőpanel a mentő falára kerül felszerelésre. A bemenet, ahogy a 
süllyesztett esetén is, lehet a panel oldalán vagy a hátulján. Amennyiben az oldalán (a panel végén) van a bemenet, 
a tömlők a falon kívül futnak és teljes egészükben láthatóak. Bizonyos országokban illetve szabványokban ez a 
követelmény szerepel, a Mentőpanel II megfelel ezeknek az igényeknek. A panel 4 csavarral könnyen rögzíthető. A 
fal szerkezetétől függően a rögzítés történhet kerettel vagy anyacsavarral és alátéttel.

BEMENET
The inlet connection of the Ambulance Panel II is standard 3/8 thread. This is a standard thread with conical sealing 
that has been used many times in this kind of application. A threaded connection makes the assembly easier and 
the parts easy to maintain and exchange.

GYORSCSATLAKOZÓK
A Mentőpanel II-n használatos gyorscsatlakozók széles skálája választható, a leggyakrabban alkalmazott 
szabványoknak megfelelően. Egyedi gyorscsatlakozók igénye esetén, kérjük, forduljon a GCE-hez. Szabványos 
alkatrészek és gyorscsatlakozók alkalmazása esetén a panel összeszerelése egyszerűbb, a karbantartásához 
szükséges alkatrészek/tartozékok gyorsabban beszerezhetőek.

KIMENET
A kimeneti csatlakozás szabvány szerinti G3/8”. Amennyiben további panelek soros összekapcsolására van szükség, 
a Mentőpanel II további kimenetekkel bővíthető. A panelek összekapcsolhatók a szabványos tömlőkkel és tömlő 
csatlakozások.

MANUÁLIS ÁTKAPCSOLÓ GOMB
A manuális átkapcsoló gomb elfordításával választható ki, hogy melyik palackról történjen a Mentőpanel gázellátása. 
Három pozíciója van 1-0-2. 0-esetén a gázellátás kikapcsolt állapotban van, 1-esetén az első gázpalackról, míg a 
2-esetén a második gázpalackról történik a gázellátás. A manuális átkapcsoló kerülhet a gyorscsatlakozók mellé 
(panelházon belül – lásd képen) vagy teljesen külön.  

NYOMÁSMÉRŐ ÓRA 
Az egyik opcionális kiegészítő a Mentőpanel II-n elhelyezett jól látható nyomásmérő óra. A rendszer üzemi nyomását 
kijelző manométert a mentő-személyzet folyamatosan fi gyelemmel kísérheti. 

TÁRCSÁS ÁRAMLÁSSZABÁLYOZÓ 
A Mentőpanel II felszerelhető tárcsás áramlásszabályozóval. A tartósan csatlakoztatott áramlásszabályozó lehet 
0-15 l/perces vagy 0-25 l/perces. Ez az integrált modul a Mentőpanel II kompakt kialakítását segíti, és minimálisra 
csökkenti a mentőautó faláról való kiemelkedést. 

SZÍVÓ 
Az integrált szívó a Mentőpanel II további változata, mely teljes körű alkalmazást tesz lehetővé a felhasználó 
számára. A szívó ejektor a rendszerben lévő nyomást felhasználva, Venturi-elven hoz létre szívó hatást. A készülék 
egy egyszerű KI/BE kapcsoló gombbal és egy negatív nyomást szabályozó gombbal működtethető.

MENTŐPANEL RENDSZER
A Mentőpanel, tömlők és szabályozók teljes berendezését nevezzük Mentőpanel rendszernek.
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GCE world-wide: http://www.gcegroup.com

RENDELÉSI ÚTMUTATÓ

PÉLDA:

AP II O2 1×DIN R S G
Jelentése: Mentőpanel II oxigénhez, 1 db német szabványú gyorscsatlakozóval, süllyesztett kivitelű, manuális 
átkapcsolóval és nyomásmérő órával

 MŰSZAKI ADATOK 
Gyorscsatlakozó kapacitás: 60 l/perc

Áramlásszabályozó kapacitás: 0-15 l/perc, 0-25 l/perc

Csatlakozás: G3/8”

Súly: 754 g - például AP II O₂ 2×SS R

Gyorscsatlakozók : SS, DIN, NF, BS, UNI, CZ

Gázok: O₂; SL; N₂O/O₂, N₂O, VÁKUUM

Szabványok: EN 1789:2008

Osztályba sorolás: IIb

Gyártó: GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotebor, CZ

Mentőpanel II

R = Süllyesztett
DR = Duplán süllyesztett
E = Falon kívüli

Gyorscsatlakozó szabvány 
típusok:
SS = Svéd szabvány
UNI = Olasz szabvány
NF = Francia szabvány
DIN = Német szabvány
BS = Brit szabvány
CZ = Cseh szabvány

Tárcsás 
áramlásszabályozóGázok:

O2

SL
N2O/O2

N2O
VÁKUUM

Gyorscsatlakozók 
záma:
1
2
3
4

G = Nyomásmérő óra

S = Manuális átkapcsoló

AP II    A    C    D F  GE   B FLS SUC    

Szívó

O = Kimenet
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