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Quadro de Inversão Automático QIA/G
Quadro de inversão automático para gases medicinais de alto fluxo. 
Composto por dois redutores de pressão GIGANT/R com corpo de 
latão CW614N, uma tampa de alumínio, um inversor automático, 
duas válvulas de alta pressão e duas válvulas de baixa pressão (para 
manutenção) e uma caixa de aço inoxidável.

A ligação de entrada é específica para o gás utilizado. A saída 
encontra-se equipada com uma conexão de tubo soldado de Ø 22 
mm. A sua capacidade máxima de nitrogénio com pressão de saída 
de 9 bar é de 150 Nm3/h, 2500 Nl/min.

Os dois manómetros de alta pressão dos reguladores que possuem 
contactos elétricos, pré-calibrados com 15 bar e podem ser ligados 
a uma unidade de controlo para assinalar o esvaziamento de um 
painel.O quadro está protegido contra os agentes atmosféricos 
devido à sua caixa em aço AISI 316 com acabamento acetinado. 
Janelas em PLEXIGLAS transparente, que permitem ler os manómet-
ros de pressão e caso esteja instalado, um alarme opcional.

Quadro de Inversão Semi Automático QIS/E
O quadro foi desenvolvido para o enchimento de garrafas,             
fornecimento de um stock de garrafas operacional e um stock de 
reserva.

O equipamento distribuirá o gás do stock operacional para o regulador 
de pressão até que este esteja esgotado. Neste caso o fornecimento 
vai ser reencaminhado para o de reserva e o que se encontra vazio 
poderá ser reabastecido. A missão deste quadro é fornecer gás sem 
ininterrupções.
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O quadro foi desenvolvido para o enchimento de garrafas,             
fornecimento de um stock de garrafas operacional e um stock de 
reserva.

O equipamento distribuirá o gás do stock operacional para o regulador 
de pressão até que este esteja esgotado. Neste caso o fornecimento 
vai ser reencaminhado para o de reserva e o que se encontra vazio 
poderá ser reabastecido. A missão deste quadro é fornecer gás sem 
ininterrupções.

Quadro de Inversão Semi Automático QIS/A
Quadro de inversão com comutação automática e modo de reiniciar 
manual, com a alavanca central, para redirecionar a prioridade de uso da 
fonte de gás. Se uma das duas origens estiver descarregada, o sistema é 
automaticamente alimentado através da outra fonte.

O painel está equipado com dois reguladores EURO, um manómetro de 
pressão CW614N em latão, duas válvulas de interrupção de alta pressão, 
duas válvulas de descarga de sobrepressão integradas nos reguladores de 
pressão que podem ser ligadas através de uma conexão de tubo soldado 
de Ø 12 mm, bem como duas válvulas de interrupção de baixa pressão para 
assistência. Manómetro de baixa pressão na saída para medir a pressão da 
linha.

A ligação de entrada é específica para o gás utilizado. A saída encontra-se 
equipada com uma conexão de tubo soldado de Ø 16 mm. A sua              
capacidade máxima de nitrogénio com pressão de saída de 9 bar é de 72 
Nm3/h, 1200 Nl/min.

Relé de Alarme de Gàs a Alta Pressão CA4G-1
O painel de alarme CA4G-1 é usado para controlar alarmes em 
sistemas de distribuição de gás medicinal. O dispositivo pode ser 
montado em trilhos DIN em conformidade com a norma EN 60715, 
DIN 43880 e com os standards internacionais EN60601-1 e ISO 
7396-1.

O alarme pode permanecer sozinho ou funcionar como um dispositivo 
numa rede de outros coletores de alarme ligados numa conexão 
RS485, fornecido de origem. Possui 9 entradas, normalmente 
conectadas a um manómetro de contacto, os quais são isolados de 
forma a proporcionar alta imunidade ao ruído.

Os canais podem ser configurados como Normalmente Fechado 
(NF) ou Normalmente Aberto (NA), geralmente os contactos dos 
manómetros devem ser fechados.
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Módulo 3º Fonte QUA/G3

Sistema de Alarme Mestre Ultra Controlo UC-TMAF501, com uma 
garantia de cinco anos.

Cada alarme é baseado num microprocessador ajustável e gerido 
por um software, se necessário. Cada painel pode suportar até 12 
funções, não havendo limite para aumentar os painéis até 100 entradas 
ou mais. Os mesmos serão instalados numa caixa de aço de no 
mínimo 18 ” (1,3 mm).

O alarme mestre aceitará entradas de potencial livre, assim como a 
comunicação RS485 ModBus, alarmes de zona UC-TMATFT, a 
alarmes com écran digital e os alarmes de zona UC-TMA6518. Todos 
usam transmissores de contactos secos ou comunicação RS 485 
ModBus.

Alarme Mestre UC-TMAF501 

O terceiro painel de fonte, composto por um único redutor, dois 
manómetros, uma válvula de interrupção de alta pressão, uma        
conexão de entrada específica para gás e na saída, uma conexão de 
tubo de solda com Ø 22 mm; a sua capacidade máxima de nitrogénio 
à pressão de 7,5 bar é de 120 Nm3 / h, 2000 Nl / min.

O painel está equipado com uma caixa de contenção de aço AISI 
316, com acabamento acetinado completa, com porta e janelas    
transparentes PLEXIGLASS as quais permitem a observação dos 
medidores.
Para facilitar a montagem na parede, todos os componentes são   
instalados numa placa de aço AISI 316 com acabamento acetinado.
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Módulo 3º Fonte QIS/E3

Módulo 3º Fonte QIS/E3
Coletor em 2 fases para gases medicinais, constituído por um regulador 
de alta pressão modelo 451 e um regulador de baixa pressão 
modelo 451, ambos fabricados em latão CW614N.

Juntamente com os dois reguladores, o painel também possui um 
manómetro de alta pressão, uma válvula de interrupção de alta 
pressão, duas válvulas de descarga de sobrepressão integradas nos 
reguladores de pressão, as mesmas podem ser ligadas através de 
uma conexão de tubo soldado de Ø 16 mm, bem como uma válvula 
de interrupção de baixa pressão para assistência. Manómetro de 
baixa pressão na saída para medir a pressão da linha.

A ligação de entrada é específica para o gás utilizado. A saída 
encontra-se equipada com uma conexão de tubo soldado de Ø 22 
mm. A sua capacidade máxima de nitrogénio com pressão de saída 
de 7,5 bar é de 70 Nm3/h, 1166 Nl/min.

Coletor para gases medicinais do modelo EURO/A, costituído por 
dois manômetros, uma válvula de interrupção de alta pressão,       
conexão de entrada específica para gás, um conector de tubo        
soldado de Ø10 mm na saída; a sua capacidade máxima em    
nitrogénio à pressão de saída de 7,5 bar é de 48 Nm3/ h, 800 
Nl/min.

O equipamento está protegido dos agentes atmosféricos a partir de 
uma estrutura metálica em aço, com pintura branca, com aberturas 
vidradas que permitem a observação dos indicadores.

Para facilitar a montagem na parede, todos os componentes são 
instalados numa placa de aço pintada de branco.
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Coletor para gases medicinais, constituído por um regulador do 
modelo GIGANT/R dois manómetros de pressão com corpo em 
latão, cobertura em alumínio e uma válvula de interrupção de alta 
pressão. A ligação de entrada é específica para o gás utilizado, a 
saída está equipada com uma conexão de tubo soldado de Ø 22 
mm. A sua capacidade máxima de nitrogénio com pressão de saída 
de 9 bar é de 150 Nm3/h, 2200 Nl/min.

O painel está protegido contra os agentes atmosféricos a partir de 
caixa em aço inoxidável AISI 316, com acabamento acetinado, com 
vidro em PLEXIGLAS transparente, que permite ler os manómetros 
de pressão.

Para facilitar a montagem na parede, todos os componentes são 
instalados numa placa em aço inoxidável AISI 316 com acabamento 
acetinado.

Módulo 4º Fonte QUA/G3

Módulo 4º Fonte QUIS/G3
Coletor para gases medicinais, de duas fases, composto por dois 
redutores; com manómetro de alta pressão; válvula de interrupção de 
alta pressão; duas válvulas de descarga de sobrepressão incorporadas 
nos redutores; transportáveis com conexão de tubo soldado de Ø 16 
mm e uma válvula de interrupção de baixa pressão para manutenção; 
conexão de entrada é específica para o gás usado. Na saída existe um 
manómetro para mostrar a pressão e uma conexão de tubo soldado de 
Ø 22 mm. Sua capacidade máxima em nitrogénio a 7,5 bar de pressão 
de saída é de 70 Nm3 / h, 1166 Nl / min.

O painel está protegido por uma placa de PLEXIGLASS. 
O equipamento tem uma fácil montagem na parede a partir de um 
chapa metálica.
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ste conjunto é composto por duas peças de metal, uma peça para o 
corpo dos reguladores e a outra para a válvula de interrupção de 
zona; o corpo do equipamento tem dois modos de descompressão 
com dois reguladores EURO/A; os reguladores são conectados ao 
evitar as quatro válvulas, duas na entrada e duas na saída. Um 
manómetro mede a pressão do sistema a montante dos reguladores; 
válvula de área na saída do corpo do regulador; possui uma válvula 
de esfera na entrada para desligar o gás e existe um encaixe de prox-
imidade que lê o status (aberto/fechado) da válvula, uma tomada de 
emergência e um manómetro com contactos elétricos.

Conjunto de 2º Redução com Válvula de Area

Conjunto de 2º Redução com Válvula de Area

Conjunto de 2º Redução Roscado G1/4  

Conjunto de segunda fase, o corpo do equipamento é de metal e 
tem dois modos de descompressão com dois reguladores EURO/A; 
os reguladores são conectados ao evitar as quatro válvulas; um 
manómetro mede a pressão do sistema dos reguladores e outro os 
contactos elétricos.

Todas as válvulas e manómetros estão equipados com sistemas de 
retenção para evitar perdas de gás durante a manutenção. Os encaixes 
de entrada e saída são feitos com um tubo soldado de Ø16 mm. A 
unidade também possui um bloco para desconexão física.

A unidade de segunda etapa é de metal CW614N; o dispositivo 
possui um manómetro que mede a pressão do sistema a montante 
dos reguladores enquanto outro, mostra a pressão operacional; há 
também uma rosca G 1/4 "FR que pode ser usada para instalar 
qualquer tipo de acessório. Todas as válvulas e manómetros são   
equipados com sistemas de retenção para evitar perdas de gás 
durante a manutenção.
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Relés de Alarme para Conjuntos de 2º Redução CA4G-2

O painel de alarme CA4G-2 é usado para controlar outros alarmes 
em sistemas de distribuição de gás medicinal. O dispositivo pode 
ser montado em trilho DIN em conformidade com a norma EN 
60715, DIN 43880 de acordo com os standards internacionais 
EN60601-1 e ISO 7396-1 Possui 9 entradas, normalmente conectadas 
a manómetros de contacto, que são isolados de forma a proporcionar 
alta imunidade a ruídos.

Alarme de Gás Medicinal CA4G-3

Controlador de Alarmes CAGM40

O módulo de alarme CA4G-3 é utilizado para controlar outros 
alarmes de sistemas de distribuição de gás medicinal. O dispositivo 
pode ser montado em trilhos DIN em conformidade com a norma 
EN 60715, DIN 43880 e com os padrões internacionais EN60601-1 
e ISO 7396-1.

O alarme pode permanecer independente, ou funcionar em conjunto 
com um dispositivo, numa rede de outros módulos de alarme   
conectados num RS485 (fornecido como standard). Possui 9 entradas, 
normalmente conectadas a manómetros de contacto, que são isolados 
de forma a proporcionar alta imunidade a ruídos.

O CAGM40 é um controlo remoto que apresenta o estado de          
funcionamento dos módulos RTU (Remote Telemetry Unit) no sistema 
de supervisão SCAGM. Um equipamento típico em meio hospitalar, 
onde é instalado em locais supervisionados e usado para monitorizar 
todos os alarmes provenientes dos painéis de controlo, de gás e das 
várias enfermarias.
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QuGas é um sistema de vigilância e supervisão desenvolvido 
pela ULTRA CONTROLO para a monitorização e gestão de 
funções críticas em um ambiente hospitalar. 

Neste caso a monitorização de pressões de gases medicinais, 
temperatura, pureza, caudal, ponto de orvalho, concentração, 
níveis, entre outros parâmetros e gerir o estado dos mesmos 
até 8 funções, num ecrã 4,5’’ com uma interface amigável e 
multi-idioma.

Alarme QuGas

Alarme QuAir
Os paineis de controlo elétrico QuAir 3P e QuAir 5P são projetados 
para manter um nível de pressão constante em diferentes taxas de fluxo, 
comandando 1 a 6 compressores.

Écran Digital Siemens
Écran digital, display TFT de 4 ", 65536 cores, com interface PROFINET,           
configurável a partir de WinCC Basic V13 / STEP 7 Basic V13, contém 
software de código aberto, consulte o CD de instruções.


