Quadros de Corte e Alarmes de Zona
Gases Medicinais

CUADRO CORTE Y ALARMAS DE ZONA
GASES MEDICINALES

Segurança

Conceção Exclusiva e Versátil

O Quadro de Corte e Alarme de
Zona é um equipamento essencial
para todo âmbito hospitalar:

Apresenta-se em dois modelos,
de 3 e 6 gases, com uma
configuração personalizada em
função do número de gases e o
tipo de normativa da tomada de
gás de emergência.

-

Facilita o corte controlado de
gases medicinais na área
correspondente através das
válvulas de corte que contêm
incorporadas, assim como o
fornecimento
individual
em
caso de emergência através da
tomada de gás integrada no
equipamento.

Sistema
de
abertura
de
emergência
rápida
e
sem
necessidade da chave, que é
incorporada por defeito.

-

Permite
o
registo
e
sinalização das válvulas
corte
proporcionando
usuário uma ferramenta
segurança obrigatória.

a
de
ao
de

Ecrã de controlo e monitorização
a cores de 4,3” de última geração
com tecnologia TFT e de baixo
consumo. Interface de fácil e
rápida
leitura,
com
uma
configuração simples e segura
através da chave de acesso.

-

Permite a Monitorização e o
Controlo em tempo real das
pressões de fornecimento de
zona dos gases medicinais
através da sinalização ótica e
acústica.

Controlo e gestão de até 8
entradas analógicas e/ou digitais,
com possibilidade de controlo
externo através de 8 saídas
digitais livres de tensão.

Qualidade-Fiabilidade
garantidas
Ausência total de gorduras.
Uso de materiais resistentes e
duradouros de grande qualidade,
com um acabamento suave e
permanente frente a agentes
corrosivos como agentes de
limpeza.
Equipamentos
concebidos
segundo a norma UNE-EN ISO
7396-1 “Sistemas de distribuição
de gases medicinais” e com
certificado de Segurança Elétrica
e
Compatibilidade
Eletromagnética de acordo com a
norma
UNE-EN
60601
“Equipamentos
médicos
eletrónicos”.
Certificado
como
Dispositivo
Médico Classe IIb de acordo com
a diretiva 93/42/CEE.

Características Técnicas do Quadro de Corte
Os quadros de corte de zona compõem-se por:
➢ Base para montagem embutida na
parede.
Trata-se
de
uma
provisão
personalizada em função do número de
gases e do tipo de tomada de emergência
para cada instalação. Incluí:
▪ Tubo de cobre para uso medicinal de 15
mm de secção para gases comprimidos
e 28 mm para vácuo, com os extremos
tapados.
▪ Taco de distribuição, que integra:
• Manómetro para linhas de gases.
• Vacuómetro para linha de vácuo.
• Tomada de gás de emergência (CM,
DIN ou NF), exceto para o vácuo e o
ar pneumático.
• Tampa para conexão do transmissor
de pressão (opcional).
▪ Válvulas de corte.
▪ Cartão protetor.
➢ Moldura e porta para 3 e 6 gases, que
incluí
um
sistema
de
abertura
de
emergência rápido e
fácil sem a
necessidade de chave.

Dimensões do Quadro de Corte

Quadro de
3 gases

Quadro de
6 gases

Dimensões da base do quadro para montagem embutido.

Características Técnicas Painel de Controlo e Alarmes
O Painel controlo e alarmes (Código 413089) incluí o módulo eletrónico com ecrã táctil de 4,3” a
cores.
Dado o seu tamanho e peso reduzido, permite a montagem embutida em equipamentos tais como painéis
técnicos ou quadros de corte de zona pelo que se pode embutir no seu interior sem a necessidade de base
de suporte traseira, dispõem de um equipamento compacto que integra a parte de corte com a de controlo
de alarmes de zona, formando o Quadro de Corte e Alarmes de zona.

Painel controlo e alarmes
➢ Monitorização do estado da instalação em tempo real, permitindo a sinalização dos alarmes e avisos de
forma instantânea com diferenciação ótica (cores a vermelho para alarmes e amarelo para os avisos)
permitindo a opção de sinalização acústica só para os avisos.
➢ Inibição acústica de alarmes de 15 minutos.
➢ Controlo de até 8 sinais analógicos e/ou digitais e 8 sinais de saída livres de tensão para controlo
externo, com saída incluída de 24 Vcc para de alimentação de transmissores.
➢ Histórico de valores de sinais analógicos e alarmes. Possibilidade de editar gases novos ou duplicar
gases e sinais existentes.
➢ Seleção livre dos sinais de entrada e saída na sua fase de montagem ao não estarem pré-definidas.
➢ Acesso seguro à aplicação através da chave de aceso.
➢ Incluí o protocolo de comunicação RS-485 com dupla saída para o controlo através do PC externo
através da aplicação REAL 2.1
➢ Disponível em Espanhol, Inglês e Português

Características Painel Controlo e Alarmes
Intensidade
acústica

• 75 dB

Alimentação
elétrica

• 115 ou 230 Vac – 0,5 A, com saída de 24 Vcc para alimentação de transmissores.

Sinais de entrada

• Analógicas (4 – 20 mA ou 1 – 5 Vcc) e Digitais (livres de tensão).

Sinais de saída

• Digitais (livres de tensão) através de relés não incluídos (pedir separadamente)
com possibilidade de selecionar o contacto de saída (NC ou NA), permitindo um
sinal de saída por cada uma dos sinais de entrada ou um único sinal de saída para
o alarme geral.

Monitorização

• Ecrã de 4,3“com sensor táctil, a cores de alta resolução e com alimentação de 3,3
Vcc e potência de 1 W.

Controlo de sinais e gases
Gases medicinais
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O Quadro de corte e o Painel de Controlo e Alarmes
de zona combinam-se num equipamento compacto
que integra a parte de corte com a de controlo de
alarmes de zona, formando o
Quadro de Corte e Alarmes de Zona
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