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KARTA KATALOGOWA

TECHNIKA MEDYCZNA

ZAWÓR CZERPALNY - ZCx/A, ZCx/D, ZCx/S

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:
Zawór czerpalny ZCx/A, ZCx/D, ZCx/S jest wyrobem medycznym służącym do przesyłu
określonego gazu medycznego (tlen; powietrze do oddychania; podtlenek azotu; dwutlenek
węgla) oraz próżni z punktów poboru (zgodnych z EN ISO 9170-1:2008 w systemie AGA,
DIN oraz w systemie szynowym), do innego wyrobu medycznego. Zawór wyrobu posiada
wieloobrotowe pokrętło umożliwiające płynną regulację przepływu gazu/próżni, pełne jego
otwarcie oraz zamknięcie.
Wyrób ten 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.
TABELA WYKONAŃ
oznaczenie typu
Pełna nazwa wyrobu

lp.

System AGA System DIN

System
SZYNOWY

Zawór czerpalny do gazu medycznego
- do TLENU
Zawór czerpalny do gazu medycznego
- do POWIETRZA DO ODDYCHANIA

ZCO/A

ZCO/D

ZCO/S

ZCA/A

ZCA/D

ZCA/S

ZCN/A

ZCN/D

ZCN/S

4

Zawór czerpalny do gazu medycznego
- do PODTLENKU AZOTU
Zawór czerpalny do gazu medycznego
- do DWUTLENKU WĘGLA

ZCC/A

ZCC/D

ZCC/S

5

Zawór czerpalny do PRÓŻNI

ZCV/A

ZCV/D

ZCV/S

1
2
3

TABELA - dane techniczne wyrobu
500 kPa ±10%

Ciśnienie pracy dla gazów medycznych:
Ciśnienie pracy dla próżni:
Rodzaj sprężonego gazu medycznego i próżni:

<60 kPa (ciśnienia absolutnego)
tlen (O2); powietrze (Air); podtlenek azotu (N2O);
dwutlenek węgla (CO2); próżnia (VAC)

gaz czysty, wolny od zanieczyszczeń stałych

Czystość gazu:

AGA (SS 8752430)
DIN 13260-2
Rodzaj przyłącza wlotowego:

system SZYNOWY wg EN ISO 190546
dedykowana końcówka na wąż medyczny
zgodny z normą EN ISO 5359
(dla sprężonych gazów medycznych:
Øwewn.=6mm, dla PRÓŻNI: Øwewn.=8mm
dedykowana końcówka na wąż medyczny
zgodny z normą EN ISO 5359
(dla sprężonych gazów medycznych:
Øwewn.=6mm, dla PRÓŻNI: Øwewn.=8mm

Rodzaj przyłącza wylotowego:

5 ÷ 40 oC
pokrętło ręczne

Temperatura pracy:
Obsługa:
Zakres regulacji przepływu przy max otwarciu zaworu:
- dla spręż. gazów medycz. przy ciśnieniu 500 kPa
- dla próżni <60 kPa (ciśnienia absolutnego)

Masa:

wydanie: czerwiec 2017

0 ÷ 200 l/min
0 ÷ 25 l/min
0,45 kg

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