Sp. z o.o.

PANELE MONITORUJĄCO- ALARMOWE DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI
(pełna nazwa wyrobu medycznego zgodna z certyfikatem)

SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH SGM-xA
(pełna nazwa handlowa wyrobu)

krótka charakterystyka wyrobu:
Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA (rys.1) jest wyrobem medycznym (kl.IIa)
przeznaczonym do montażu w systemach monitorujących i alarmowych instalacji sprężonych gazów
medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych narzędzi
chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia. SGM-xA jest wyrobem medycznym, który powstał
w wyniku unowocześnienia wyrobu SGM-x. W Sygnalizatorze Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA
zastosowano całkowicie nowe rozwiązania techniczne oparte na układach mikroprocesorowych,
dzięki którym wyrób stał się bardziej niezawodny i ekonomiczniejszy w użytkowaniu. Wyrób
realizuje funkcję informacyjną o stanie pracy danego medium w instalacji gazów medycznych
prezentując użytkownikowi na wyświetlaczu wszystkie sygnały wizualne (stan: niski, normalny,
wysoki) oraz generuje sygnał akustyczny w sytuacji alarmowej (stan: niski/wysoki) w określonym
obszarze jego stosowania (sala operacyjna, sala intensywnej opieki medycznej, zespół sal oddziału
ogólnego itp.). Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM znajduje zastosowanie przede
wszystkim jako wewnętrzny panel sygnalizacyjny Strefowego Zespołu Monitorującego SZM-xA
(produkcji Instal Technika Medyczna Sp. z o.o.) lub jako jego wyposażenie dodatkowe – panel
zewnętrzny (wykonanie podtynkowe P). Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA jest
zgodny z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Powyższy wyrób medyczny uzyskał
Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197)
i oznakowany jest znakiem zgodności CE.

rys. nr 1
(sposób podłączenia 4 sygnalizatorów
SGM-6A/111111 do SZM-6A/111111)

STAN PRACY SYGNALIZATORA
NISKI

NORMA

WYSOKI

Instal Technika Medyczna Sp. z o.o.

O2
N2O
AIR
CO2

producent:

Uwaga:
SGM-xA przeznaczony jest wyłącznie do współpracy
ze Strefowym Zespołem Monitorującym SZM-xA.
SGM-xA zasilany jest napięciem stabilizowanym 12V DC
pobieranym z przyłącza zasilającego z wyrobu SZM-xA.

AIR-800
VAC

rys. nr 2
(przykładowe wykonanie wyrobu
w wariancie SGM-6A/111111)
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niniejsza karta katalogowa stanowi wyłącznie informację marketingową
opisany w niej wyrób medyczny należy używać zgodnie z przynależną do niego Instrukcją Montażu i Użytkowania (IMiU)
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SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH

rodzaj i oznaczenie typu:
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TABELA 1

RODZAJ i OZNACZENIE TYPU:
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c.d. TABELA 1

DANE TECHNICZNE:
TABELA 2

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów i usług naszej firmy na stronie internetowej.
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