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Centrale de reducere a presiunii gazelor medicale 
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Simplex MMR 

Pentru spitale de dimensiuni reduse, medici 

veterinari, stomatologi, sau ca a treia sursă de 

alimentare. 

- Utila atunci cand reglarea automata nu este 

necesara. 

- Conexiuni pentru 3 furtune de inalta presiune. 

- Alarma C44. 

- 27-30 m3 / h 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3 
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- Pentru spitalele de marime medie.  

- O2, Aer, N2O, CO2, N2 si Argon.  

- 25 Nm3/h (O2), 17 Nm3/h (N2O) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala MC25 

Control in doua faze 

- Manifold Semiautomat 

- Serviciul fără întrerupere a fluxului de 

gaz 

- Alarma de gaz C44 

- Marcajul CE în conformitate cu: EN737-

3 
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- Pentru spitalele de marimi mari 

- O2, Air, N20  

- 90 m3/h (O2) 

- Poarta marcajul CE in comformitate 

cu EN737-3 

 

 

 

 

 

 

Centrala MM90 Auto & Semiauto 

MM90 auto- Schimbare automată pe latura de 

operare 

MM90 semiauto-Schimbare manuala pe latura de 

operare 

Functionare fara intreruperea fluxului de gaz 

Starea indicata de alarma de gaz C44 

1. Presiune de iesire prea mare/mica, 

 2. Scurgerile de pe latura non-operativa, 

 3. Atunci când schimbarea de partea de operare a fost 

efectuată. 
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Stabilizator MC80 

Pentru toate gazele medicale 

- Admisie de la LOX-tanc și de la centrala 

- Service și reparații fără a întrerupe fluxul de 

gaz   
- 80 Nm3 / h (cu dP2 <0,3 bar) 

- Presiunea de ieșire reglabilă (P2 = 3-7 bari) 

- Admisie și evacuare 22 mm 
- Marcajul CE în conformitate cu: EN737-3 
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Stabilizator MC150 

Aceeasi structura de bază și aspect ca si MC 

80 

- Service și reparații fără a întrerupe fluxul de 

gaze 

- Potrivit pentru sisteme de dublu LOX 

- 150 Nm3 / h (cu dP2 <0,3 bar) 

- Presiunea de ieșire variabilă (P2 = 3-7 bari) 

- Admisie și evacuare 35 mm 

- Marcajul CE în conformitate cu: EN737-3 
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Alarma de gaz C44 

 Alarmă de gaz destinat pentru distribuitoarele 

(MM90, MC25 și MMR Simplex) și ceas de 

presiune 

- Baterie de rezervă (30 min) 

- Mut (15 min) / Buton de testare 

- Semnal de alarmă în conformitate cu EN475. 

- Semnal optic și acustic 

- Semnal sonor ajustabil 

- 4 canale = 4 puncte de alarmă 

- Aprobat EMC 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3, 

  SIS HB370, EN60601 
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Alarma de gaz C44 

SEMNAL -IN: 

- Presostate, indicatoare de contact, relee sau 

orice alt tip de comutator (întrerupător de 

lumină de exemplu) 

 

SEMNAL-OUT: 

- Conexiune prin relee 

1. Poate fi conectat la un PC (PLC).  

2. Pentru o alta alarma C44 de gaz. 
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4-20 mA Sistem de alarma 

Poate trimite semnalul la o distanță lungă 

- Conectați emițătoarele direct la PLC (PC). 

- Pentru alarma locala; se conecteaza la PLC de alarmă 

pentru gaz C44 

- 4-20 mA este semnalul că cel mai utilizat în spitale 

pentru alte alarme 

- Special concepute pentru utilizarea cu oxigen sub 

presiune înaltă 

- Precizie 1% din FS; precizie mai inalta decât  

comutatoare de presiune 

- Pot fi montate la toate produsele (MM90, MC25, MMR 

Simplex, regulatoare de linie, ceas de presiune) 

- Portul de presiune G1 / 4 " 

- 0-16 bar, 0-25 bar și 0-250 versiuni de bare 

- Marcajul CE 
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Furtunuri de inalta presiune 

100% din otel. 

- Lungime: 1250 sau 2000 mm 

- Perioada de viata: 5 ani 

- Presiunea de lucru maximă admisă 230 bar 

- Fir de siguranta 

- O2, N20, aer, CO2, azot 

- Marcajul CE în conformitate cu ISO 2196, 

EN13221 
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Sistemul de conducte medicale - supapa de siguranta 

pentru sistemul de conducte 

Evacueaza dacă presiunea depășește 6,8 bari 

- Evacueaza 130 m3 / h 

- 2 modele, unul este destinat să fie montat in 
imediata continuare a MMR Simplex 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3 
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Sistemul de conducte medicale - Robinete de închidere 

- Se foloseste din ratiuni de siguranta; 

de asemenea face posibila executarea 

de lucrari de mentenanta a retelei.  

- Fluxul este blocat cu usurinta  

- Degresată pentru serviciul de oxigen 

- Clasa PN 40 

- DN10, 15, 25, 32 și 40 
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Supape de inchidere de urgenta 

 

- De obicei se monteaza în afara fiecare 

sectie. În unele secții din afara fiecarei camere. 

- Se poate monta sau in varianta expusa sau 

incastrata 

- Tevi de cotitură 

- 1-5 supape 

- Față sigilata 

- Presiune și scurgere testată 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3 



© GCE Group 

Date / Name 

 

 

 

 

 

 

Prize gaz Nordic (MC70 and MINI) 

-Expus / încastrat / sau pe rampa de distributie 

a gazelor medicale 

- Serviciu de supapă 

- Cuplaj rapid 

- Specificitate in functie de gaz 

- O2, N20, aer, vid, aer instrumental, N2, CO2 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3, 

EN737-1, ISO9170-1, SS8752430 
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Prize de gaz Afnor 

Se pot monta expus / încastrat / pe rampa 

de distributie a gazelor medicale 

- Serviciu de supapă 

- Cuplaj rapid 

- Specificitate in functie de gaz 

- O2, N20, Aer 8 bari, vacuum, N2, CO2 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3, 

EN737-1, NFS 90.116 
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Prize de gaz DIN 

Expus / încastrat / Pe rampa de distributie gaze medicale 

- Serviciu de supapă 

- Cuplaj rapid 

- Gaz specifice 

- O2, N20, Aer 8 bar, vacuum, N2, CO2 

- Marcajul CE în conformitate cu EN737-3, EN737-1 


