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Distribuidor Automático de Óxido Nitroso

Coletor 

O sistema de controlo automático permite duas fases para regulação 
da pressão para o óxido nitroso. Um regulador primário para uma 
fase única e um para cada banco de tanques, é utilizado para reduzir 
inicialmente a pressão do tanque. Dois reguladores de pressão de fase 
única são fornecidos para regular a pressão de entrega final.

Uma pressão de linha em serviço e outra sobrecelente. O sistema de 
controlo também fornece válvulas de alívio de pressão, juntas à 
primeira fase de redução ajustado em 200 psi e juntas da segunda 
pressão de redução, uma válvula de alívio ajustada em 75 psi.

O painel de controlo é totalmente automático, com uma luz sinóptica 
digital que demonstra o nível de pressão em cada um dos tanques. À 
medida que a pressão diminui, a cor do nível também, fica vermelho 
na fase que está vazio. A pressão do gás não vai variar durante a 
mudança para o segundo banco de tanques.

O coletor conecta vários tanques 
alimentando um sistema de distribuição 
de gás. Os corpos das válvulas são  
fabricados em latão CW614N, o coletor 
possui blocos de latão CW614N, 
conectados por tubagem em cobre, 
soldado com uma liga com um alto teor 
de prata e uma liga livre de cádmio.
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Ligação em Cobre

Flexíveis de Cobre

Tubo Flexível de Aço Inoxidável

Mangueira de ligação constituída por um tubo de cobre recozido de 
Ø 8 mm, utilizado para ligação de alta pressão do coletor na entrada 
do dispositivo ou de painéis. As porcas de ligação também são      
fabricadas em latão CW614 com uma rosca específica para o tipo de 
gás.

Mangueira de ligação constituída por um tubo de cobre de Ø 8 mm, 
utilizada para criar uma ligação de alta pressão entre o tanque e o 
painel. As porcas de ligação também são fabricadas em latão 
CW614N com uma rosca específica para o tipo de gás

A ligação flexível de alta pressão é constituída por uma mangueira 
metálica em aço inoxidável AISI 316 com um entrançado duplo de 
reforço em aço inoxidável AISI 304 e um cabo antidobras, utilizado 
para ligar os tanques a painéis. A ligação de entrada é específica 
para o gás utilizado e a ligação de saída G1/4”FR possui uma porca 
de vedação cónica.



Válvula de Área de 2 Saídas c/Tomada UCPAVB

Válvula de Purga

Suporte de Cilindros

A válvula de purga é instalada na extremidade de um painel para 
eliminar a pressão residual na linha entre os tanques e o próprio 
painel, bem como para fins de manutenção ou substituição das linhas 
de fornecimento. A válvula é fornecida com uma conexão com rosca 
específica para o gás e pode ser ligada a um dreno através da       
conexão de tubo soldado de Ø 12 mm.

A unidade de suporte para garrafas é utilizada para a montagem na 
parede de um ou mais tanques de gás comprimido de 40/50 l. Estão 
disponíveis os modelos individuais, duplos e triplos, estão equipados 
com uma corrente com mosquetão para uma instalação segura das 
garrafas e para impedir uma queda acidental das mesmas.

Também é possível combinar várias armações de suporte de tipos 
diferentes por motivos de espaço ou simplesmente para agrupar ao 
número de garrafas existentes.

A válvula de área UCPAVB foi desenvolvida para responder os requisitos 
de segurança da norma 7396-1 e, ao mesmo tempo, optimizar o 
tempo necessário para trabalhos de instalação e construção. Para 
isso, conseguimos combinar a válvula de interrupção pendente com 
a válvula de área; a válvula de área pode ser equipada com um 
sensor de status da mesma.

A válvula também possui uma entrada de emergência e um bloco 
para desconexão física. Um manómetro opcional ou um manómetro 
com contactos elétricos pode ser instalado.
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Ponto de Fornecimento de Emergência
O sistema está em conformidade com a norma EN ISO 7396-1: 2019, 
que requer uma instalação de uma entrada de fornecimento do   
sistema de emergência junto aos painéis de alimentação.

O dispositivo consiste numa tomada de emergência, NIST ou 
AFNOR standard, específica para o tipo de gás; uma válvula de 
sobrepressão pré-calibrada de 15 bar, 4 válvulas de interrupção 1/2 
"; um manómetro de pressão e um manóstato de linha, equipado 
com válvula de controlo. Este painel, pode ser utilizado em caso de 
anomalias ou de assistência ao coletor e à fonte de alimentação de 
reserva, a fim de evitar interrupções no fornecimento..

Conjunto de Seccionamento de Vácuo
A unidade de redução VAC é usada para desconectar os tubos da 
linha VACUUM. Consiste num tubo de cobre de Ø 28 mm, uma 
válvula de esfera 1", uma ponta de rosca G 1/4" F R para a instalação 
de um manómetro com contactos elétricos e uma intervalo de -1/0 
bar. Conexões de entrada e saída do tubo soldado.

A válvula de vácuo atmosférico é feito de latão fundido sob pressão niquelado 
quimicamente. Uma conexão soldada de 16 mm de diâmetro é instalada na 
entrada e na saída. A entrada pode ser fechada por meio de uma válvula de 
esfera e opcionalmente equipada com um sensor de proximidade.

A válvula também inclui uma entrada de emergência e um bloco de desconexão 
física. Um manômetro opcional ou um manômetro com contatos elétricos 
podem ser instalados.

 Válvula de Área com Caixa
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Caixa de Emergência com Fechadura AVSU 

Por razões de segurança, um sistema central de gás deve estar        
equipado com válvulas de interrupção localizadas, para que o   
suprimento de gás possa ser facilmente interrompido. As válvulas são 
montadas numa caixa.

As caixas devem ser posicionadas de modo a que o gás possa ser 
interrompido por secção. Isto significa que as caixas devem ser   
colocadas antes de cada ala hospitalar, para o tratamento crítico e 
para cirurgias individuais. A caixa inclui tubos de conexão. A caixa é 
testada e pressurizada nas nossas instalações.

Sistema de Emergência para o Fornecimento de Oxigénio
O sistema de suprimento de oxigénio de emergência 
é construído de acordo com os requisitos das 
normas internacionais e ISO-7396-1. É certificado 
pela CE de acordo com a Diretiva Europeia 
93/42/EEC com CE-1984.

O tamanho do coletor inclui 1 ramo de 10 tanques 
que são compatíveis com os tanques de Classe D.

O coletor deve consistir em dois conjuntos de cabeçal-
hos de alta pressão para facilitar a conexão das 
fontes de tanque, primária e secundária.



Válvula Borboleta
As válvula borboleta ou válvulas de interrupção são necessárias para 
desligar cada circuito de um sistema de gás e vácuo medicinal. Em 
caso de manutenção de um sistema que tenha contacto com a peça, 
cada saída de gás, deve encontrar-se fechada.

Os tamanhos das válvulas variam entre 3/8" e 2" e as conexões de 
tubos soldados de 3 saídas variam entre Ø 10 mm e Ø 54 mm. As 
válvulas têm no mínimo Ø 3/4". Os conectores de 3 saídas são   
equipados com “O-rings” para fornecer uma melhor vedação sob 
pressão. 
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Válvula com Alavanca
As válvulas VIP-3P são adequadas para oxigénio medicinal e para 
todos os gases medicinais e vácuo. A válvula é fornecida com todos 
os acessórios de ligação devidamente testada em fábrica.

Não há necessidade de manutenção na válvula. Quando necessário, 
substitua a válvula inteira. Essas válvulas estão de acordo com a ISO 
7396-1.

Coletor de Oxigénio
O coletor de oxigénio é construído de acordo com as normas         interna-
cionais. Consiste em 2 filas dos respetivos números de tanques de oxigé-
nio de Classe D.

O tamanho do coletor inclui 2 bancos de 16. Deve consistir em dois conjun-
tos de cabeçalhos de alta pressão para facilitar a conexão das fontes de 
tanque, primária e secundária.


