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SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA - SZI-x
niniejsza karta katalogowa stanowi wyłącznie informację marketingową
opisany w niej wyrób medyczny należy używać zgodnie z przynależną do niego Instrukcją Montażu i Użytkowania (IMiU)

krótka charakterystyka wyrobu:
Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI-x przeznaczone są do montażu w instalacjach
sprężonych gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu
pneumatycznych narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia.
SZI-x wyposażone są w strefowe zawory odcinające, dzięki którym można w zależności
od potrzeb (stan: awarii, remontu, modernizacji itp.) zamykać lub otwierać przepływ
gazu/próżni w określonych strefach obsługiwanych przez daną skrzynkę. SZI-x wyposażone
są w manometry/wakuometry, na których można odczytać aktualne wskazania ciśnienia gazu.
SZI-x może być wykonywany w dowolnej konfiguracji dla max 6 gazów/próżni. SZI-x
dostępna jest w dwóch wariantach wykonania: wyk. 1 - z górnym wejściem oraz górnym wyjściem,
oraz wyk. 2 - z dolnym wej. oraz górnym wyj. do podłączenia w instalacji gazów medycznych.
Dodatkowo wykonanie 1 wyrobu SZI-x układy gazowe i próżniowe wyposażone są w odwadniacze.

SZI-6 (wykonanie 1)

SZI-6 (wykonanie 2)

Wyrób ten jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Uzyskał on Certyfikat EC
Jednostki Notyfikowanej TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i oznakowany jest znakiem
zgodności CE. Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI-x zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
wymagania (rodzaj gazu)
sprężone gazy medyczne
(O2 , N 2 O, AIR, CO2 )
gaz do napędu pneumatycznych
narzędzi chirurgicznych
VAC
rodzaj
SZI-x
SZI-1
montaż
SZI-2
(wymiary)
SZI-1
SZI-2
SZI-1
SZI-2
pozycja pracy
rodzaj pracy
temperatura pracy
obsługa

parametry (własności)
ciśnienie robocze
podłączenie:
rury
ciśnienie robocze
podłączenie:
rury
ciśnienie absolutne
podłączenie:
rury

szer. x wys. x gł.

DANE TECHNICZNE
wielkość
500 kPa +10%
15x1, 18x1
800 kPa +10%
15x1, 18x1
< 60 kPa
22x1
masa
wymiary zewnętrzne SZI-x wraz
z wyprowadzonymi rurami przyłączeniowymi [kg]

[S]x[W]x[G]
zakres
-

320 * 530 * 110

20

480 * 530 * 110

23

640 * 530 * 110

25

pionowa
ciągła
+5 : 40 C
pionowa
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Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów i usług naszej firmy na stronie internetowej.
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