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Gaasialarmseade G4. Toote kirjeldus.

 Toote kirjeldus Gaasialarmseade G4 on meditsiiniline alarmseade, mis ühendatakse rõhumonitoridega, millel on digitaalne 
gaasirõhu mõõteseade MC 7701. Kui MC 7701 häiret annab, siis annab seda ka G4.

  Alarm töötab 4 erineva gaasiga: meditsiiniline hapnik, meditsiiniline dilämmastikoksiid, meditsiiniline õhk ja 
instrumendiõhk.

 Tehniline kirjeldus Alarm annab koondhäired vastavate gaaside liiga kõrge ja liiga madala rõhu korral. Lisaks antakse märku ka 
süsteemi vigadest, kui andmeside ei tööta või kui signaalkaabel on kahjustatud.

  Helitugevust saab reguleerida. Tarnimisel on helitugevuse tase keskmine. Alarmseadet on kahes versioonis: 
süvistatud paigaldusega ja pindmise paigaldusega.

  Seadmega on kaasas sildid 8 keeles.

  Alarmseadmel on voolukatkestuste puhuks laetav aku. Alarmseadet kasutatakse üksnes koos digitaalse gaasi
rõhu mõõteseadmega MC 7701. Järjestikku võib ühendada kuni 10 G4 seadet.

Tehnilised andmed Aku 9 V
Kaal 1 kg
Töötemperatuur 0–60°C
Toite allikas MC 7701
Soovitatud kaabel Signaalkaabel 0,75 mm2, andmekaabel Alpha tüüp 5472C või sarnane
Maks. kaabli pikkus 400 m (kahe G4 vahel)
Ühilduvus 
deklaratsioon

Toode vastab meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele ning  
standardile EN ISO 73961 (Meditsiiniliste gaaside torusüsteemid).
EMÜtestitud vastavalt standardile EN 6060112 (Emissioonid ja immuunsus)

 Ringlussevõtt Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.
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AS Eesti AGA
Linde Healthcare, Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn
Telefon 650 4504, Faks 650 4501, www.lindehealthcare.ee

Tootekoodid Tootekood Nimetus
302282 Gaasialarmseade G4, süvistatud paigaldus
301438 Gaasialarmseade G4, pindmine paigaldus

 Pinnale paigaldamisel

 Mõõdud (mm).

 Süvistatud paigaldamisel

 Mõõdud (mm).

 Ühendusjoonis
 Gaasialarmseade G4
 

 

 

 Võtke meiega ühendust  Linde Healthcare teeb pidevat tööd, et arendada tooteid ja teenuseid tervishoiuasutustele ja nende patsientidele.  
  Tarnime meditsiinilisi gaase, nende seadmeid ning pakume koolitust nende kasutamise alal. 

  Meie meditsiinilised gaasid kuuluvad ravimite klassi – neid toodetakse ja levitatakse vastavalt rakenduvatele 
  Euroopa direktiividele ning Eesti seadustele ja määrustele. 

  Meie meditsiinitehnilised seadmed vastavad Euroopa nõuetele ja standarditele, mis rakenduvad meditsiiniteh 
  nilistele toodetele.

  Linde Healthcare on osa Linde Groupist, mis on esindatud enam kui 100 riigis. Linde Healthcare Eesti kuulub 
  juriidiliselt ettevõttele AS Eesti AGA.

  Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.lindehealthcare.ee.
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Alternatiiv 1 (MC7701)
32=1 - signaal
33=3 - +15 V
34=4 - GND

Alternatiiv 2 (MC6701)
39=1
41=3
42=4

MC7701


