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opisany w niej wyrób medyczny należy używać zgodnie z przynależną do niego Instrukcją Montażu i Użytkowania (IMiU)

STREFOWE MODUŁY ZAWOROWO - MONITORUJĄCO - ALARMOWE
(pełna nazwa wyrobu medycznego zgodna z certyfikatem)

STREFOWY ZESPÓŁ MONITORUJĄCY INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH i PRÓŻNI
SZM-xA
(pełna nazwa handlowa wyrobu)

krótka charakterystyka wyrobu:
Strefowy zespół monitorujący instalacje gazów medycznych i próżni SZM-xA (w skrócie:
Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA) produkowany przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna
Sp. z o.o. jest wyrobem medycznym klasy IIb, zgodnym z wymaganiami norm PN-EN ISO 7396-1:
2010, EN 60601-1:2006+AC:2010 zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.
Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV
Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest on oznakowany znakiem zgodności CE. Wyrób
SZM-xA został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA przeznaczony jest do montażu w instalacjach sprężonych
gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych
narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia. Wyrób pełni funkcję monitorującą pracę
instalacji sprężonych gazów medycznych i próżni w zakresie ciśnienia/ciśnienia bezwzględnego
w określonym obszarze jego stosowania (sala operacyjna, sala intensywnej opieki medycznej,
zespół sal oddziału ogólnego itp.). SZM-xA w sposób ciągły monitoruje wielkość ciśnienia
w dopuszczalnych normą (PN-EN ISO 7396-1:2010) zakresach dla poszczególnych sprężonych
gazów medycznych i próżni informując personel medyczny i techniczny o ewentualnym
przekroczeniu dopuszczalnych parametrów: dla wykonania 1 poprzez generowanie sygnału
wizualnego i akustycznego oraz dodatkowo dla wykonania 2 możliwość podłączenia do systemu
centralnego monitoringu BMS (Building Management System). SZM-xA wyposażony jest
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.
Wyrób posiada wlotowe przyłącza awaryjno-konserwacyjne (zgodne ze szwedzkim systemem
AGA) pozwalające zasilać za ich pośrednictwem instalację określonego gazu (O2, N2O, AIR, Co2)
w danej strefie z dodatkowego źródła podczas wystąpienia np. awarii centralnego zasilania itp.
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Wyposażenie dodatkowe/opcjonalne: SZM-xA w zależności od zamawianego wariantu wykonania
może zostać wyposażone w sygnalizatory gazów medycznych SGM-xA jako zewnętrzne panele
ścienne oraz zasilacz stabilizowany 24V DC (zgodny z wymaganiami normy EN 60601-1:2006+AC:2010).
wydanie: listopad 2014

rodzaj i oznaczenie typu:
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TABELA 1

TABELA 1 (c.d.)

Uwaga:
Istnieje możliwość wykonania wyrobu SZM-xA na specjalne zamówienie Klienta
o zmienionej względem siebie kolejności poszczególnych zespołów gazowych.

Montaż wyrobu:
(zabudowa wyrobu w ścianie)
TABELA 2
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Orientacyjne wymiary wnęki pod osadzenie wyrobu SZM-xA
Rodzaj SZM-xA
SxWxG [mm]
SZM-1A
~350 x 410 x 95
SZM-2A
SZM-3A
~350 x 570 x 95
SZM-4A
SZM-5A
~350 x 730 x 95
SZM-6A

Dane techniczne:
wymagania
(rodzaj gazu)

TABELA 3

parametry
(własności)

wielkość

ciśnienie robocze

500 kPa ±10%
400 kPa ±4%
600 kPa ±4%

próg zadziałania alarmu
sprężone gazy
medyczne
wlotowe przyłącza
(O2 , N2O , AIR , CO2)
awaryjno - konserwacyjne
gaz do napędu
pneumatycznych
narzędzi
chirurgicznych
(AIR-800)

VAC

podłączenie: f rury
ciśnienie robocze

f 15x1
800 kPa ±10%
640 kPa ±4%

próg zadziałania alarmu

960 kPa ±4%

podłączenie: f rury
ciśnienie absolutne

≤ 60 kPa

próg zadziałania alarmu

40 kPa ±4%

podłączenie: f rury

f 22x1

napięcie zasilania

SZM-xA

system AGA

typ: SZM-xA
maksymalny chwilowy
pobór prądu [mA]

f 15x1

24V DC
(zasilacz zgodny z wymaganiami normy EN 60601-1:2006+AC:2010)
SZM-1A

SZM-2A

SZM-3A

SZM-4A

SZM-5A

SZM-6A

≤ 100

≤ 125

≤ 150

≤ 180

≤ 210

≤ 240

SZM-1A

SZM-2A

SZM-3A

SZM-4A

SZM-5A

SZM-6A

≤ 60

≤ 75

≤ 85

≤ 95

≤ 110

≤ 120

(funkcja RESET/ALARM)

pobór prądu
[mA]
stan pracy: NORMALNY

sygnał wizualny
(kontrolki - dioda LED)

sygnalizacja
stanów pracy

montaż
(wymiary)

zgodne z wymaganiami normy PN-EN 7396-1:2010

sygnał akustyczny
RS-485 (Modbus)
sygnał wyjściowy do
systemu BMS (Building
TCP, DHCP, UDP, IPv4, BOOTP, Telnet, ICMP, ARP
Management System)
(przez opcjonalny konwerter NPort DE-311 firmy MOXA
dla wyk.2
lub równoważny)

rodzaj
SZM-xA
SZM-1A
SZM-2A

szer. x wys. x gł.

SZM-3A
SZM-4A
SZM-5A
SZM-6A

[S] x [W] x [G]

oprogramowanie
pozycja pracy

wersja
-

rodzaj pracy

-

temp. pracy

zakres

obsługa

-

wymiary zewnętrzne SZM-xA
wraz z wyprowadzonymi rurami przyłączeniowymi

masa
[kg]

460x530x110

24

620x530x110

26

780x530x110

28

dla wykonania 1: v. 1.0; dla wykonania 2: v. 2.0

pionowa
ciągła
o

+5÷40 C
automatyczna

INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów
tel./fax.: 17 85 07 896
biuro@instaltm.pl; www.instaltm.pl
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Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów i usług naszej firmy na stronie internetowej.

