NOVÁ GENERACE VYSOKOTLAKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH REDUKČNÍCH VENTILŮ

LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL
MEDISELECT® II
•
•
•
•
•
•

Redukční ventil s voličem průtoku
Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi
360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky (lze předejít zkroucení hadičky)
Plynulý průtok v poloze mezi jednotlivými hodnotami, v případě poškození mechanismu nedojde k přerušení 			
dodávky medicinálního plynu
Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu - přední a boční čtecí okénka
Vyšší počet pozic zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota 25 l/min je vhodná pro resuscitaci, hodnota 7 l/min je 		
určena pro nebulizaci

VÝHODY REDUKČNÍHO VENTILU MEDISELECT® II
Otočný manometr umožňuje
snadnou kontrolu tlaku plynu
v lahvi

Klikací mechanismus voliče zabraňuje
nastavení hodnoty průtoku v mezipoloze

360°

Snadná kontrola nastavených hodnot
průtoku plynu - přední a boční
čtecí okénka

0720115

360°

6

GCE mediline

360° otočný průtočný
výstup umožňuje různé
natočení pro připojení
kanyly nebo masky

-
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LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY
LAHVOVÝ REDUKČNÍ VENTIL MEDISELECT® II
VYBAVENÍ

•
•
•
•
•

vstupní filtr mechanických nečistot
pojistné zařízení zamezující zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu
indikátor vstupního tlaku
regulátor výstupního průtoku - okénkový průtokoměr
matice pro ruční utahování

POUŽITÍ

•
•
•

0720198

redukční ventil se dvěma výstupy jako zdroj kyslíku pro další přístroje či přímý zdroj O2 pro pacienta
snižování tlaku medicinálních plynů odebíraných z tlakových lahví
přímý zdroj kyslíku pro pacienta

Obj. č.
Typ			 Plyn Vstupní Výstupní Jmenovitý Připojení
						
tlak
tlak
průtok
vstup

Připojení
výstup

0720221

MEDISELECT II, 2l		 kyslík 200 bar

4 bar

0 - 2,00 l

W21,8×1/14“

G3/8 + had.nástavec

0720198

MEDISELECT II, 6l		 kyslík 200 bar

4 bar

0 - 6,00 l

W21,8×1/14"

G3/8 + had.nástavec

0720114

MEDISELECT II, 25l		 kyslík 200 bar

4 bar

0 - 25,00 l

W21,8×1/14“

G3/8 + had.nástavec

0720115

MEDISELECT II, 25l QC kyslík 200 bar

4 bar

0 - 25,00 l

W21,8×1/14“

G3/8 + had.nástavec

									

rychlospojka

0720264

W21,8×1/14“

MEDISELECT II, 25l QC kyslík 200 bar

4 bar

0 - 25,00 l

									

rychlospojka

0720313

G 3/4“

MEDISELECT II, 25l 		 CO2

200 bar

4 bar

0 - 25,00 l

G3/8 + had.nástavec
9/16" + had.nástavec

0720264

TECHNICKÁ DATA
Plyn:		
Vstupní tlak: 		
Nominální výstupní tlak:
Hodnoty průtoku:*
		
		
Materiál:		
Ovladač: 		
O-kroužek: 		
Filtr:		
Kryt manometru:
Hmotnost:		
Zákonné požadavky:
		
		
		

0720114

O2 (CO2)
do 230 bar (v závislosti na druhu plynu)
4 bar
0 až 2 l/min
0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2
0 až 6 l/min
0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6
0 až 25 l/min
0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25
poniklovaná mosaz
polyamid
EPDM
sintrovaná bronz
TPE (termoplastický elastomer)
cca 0,8 kg
MDD 93/42/EEC
EN ISO 10524-1 (Redukční ventily a redukční ventily s průtokoměrem)
EN 1789 (Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční
ambulance)

* Hodnoty průtoku při 23°C a 101,3 kPa

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj. č.

Výrobek				

Objem

Připojení

Materiál

K294416
K294432

Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200
Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200

200 ml
200 ml

G3/8“
G3/8“

Polykarbonát
Polysulfon

K294432

GCE mediline
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