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QI Engineering Equipment. Trykvagt CCB Monitor,
kontinuerlig overvågning af medicinske gasser.

 Quality Improvement QI står for Quality Improvement. QI Engineering Equipment er en meget vigtig del for helheden i forsynings-
  systemet for medicinske gasser. Den sikrer, at lægemidlet medicinsk gas når patienten sikkert og uden afbry-

delse i overensstemmelse med de gældende krav og regler for kvalitet.
  
 Trykovervågning med  Trykvagt CCB Monitor installeres på sygehusafdelingen til kontinuerlig overvågning og lettilgængelig, hurtig
 integrerede funktioner  afspærring af de medicinske gasser i en begrænset del af det centrale gasforsyningssystem ved f.eks. en
  nødsituation. Trykvagt CCB Monitor advarer ved hjælp af optisk og akustisk alarm ved for højt og for lavt tryk 

og reservegas kan kobles til ved en afbrydelse. Kravet om plombering opfyldes på en smart måde ved hjælp af 
en lås, der kan trykkes ind i nødstilfælde.

 
 Forhindrer ulykker  Trykvagt CCB Monitor har desuden en indbygget funktion som overvåger driftstrykket for oxygen, så det alti er
 med lattergas  højere end driftstrykket for lattergas. Det forhindrer at der strømmer lattergas ind i rørsystemet for oxygen via 

tilsluttet udstyr. Opstår der en afbrydelse af oxygen, lukkes der helt for tilførslen af lattergas ved hjælp af en
  slaveregulator.
 
 Moderne design  Information og overvågning er integreret i hver trykvagt CCB Monitor med den moderne alarm Medican.
 
 Overvågning med  Den integrerede alarm Medican har et digitalt display, som er tilpasset fra fabrikken til det aktuelle antal gasser, 

der skal overvåges. Det er muligt at overvåge 2 til 4 gasser i hver enhed. Med enkle knaptryk kan brugeren 
nemt kontrollere alle værdier via menuerne i overvågningsmodulets program. Programmets indstillinger

  kan kun ændres af autoriseret personale.
 
 Måling af forbrug	 Trykvagt	CCB	Monitor	kan	udstyres	med	flowtransmitter,	så	brugeren	kan	få	information	om,	hvor	meget	gas
  der aktuelt bruges eller er brugt i en vis periode på afdelingsniveau. Der kan indstilles alarmgrænser, så der 

sendes en alarm ved unormalt stort forbrug.
 
 Kobling til centralt  Trykvagt CCB Monitor kan kommunikere med sygehusets centrale driftssystem via analoge signaler 4–20 mA,
 driftssystem  digitale signaler via potentialfrie kontakter eller via Modbus. Potentialfrie kontakter medfølger som standard. 

4–20 mA Duplicator eller Modbus TCP Module kan bestilles som ekstraudstyr.
 
 Historik Alle hændelser gemmes i programmets log. Brugeren kan når som helst få adgang til historikken vedrørende 

fejl	som	f.eks.	for	lavt	eller	for	højt	tryk	osv.	Derudover	gemmes	tryk-	og	flowhistorikken	og	visualiseres	med	
grafer på alarmens display. 
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	 Blokering	af	flow		 Trykvagt	CCB	Monitor	leveres	med	særlige	skiver	til	fysisk	blokering	af	gasflowet	ved	f.eks.	udførelse	af	tryk-
prøve for enheden efter vedligeholdelse af f.eks. manometer eller trykprøvning af rørledningsnettet. Det er 
desuden	muligt	at	blokere	flowet,	når	en	gas	midlertidigt	ikke	skal	anvendes	på	afdelingen,	så	det	forhindres	
at gassen kobles til ved en fejl.

 Integreret RFID  Som ekstraudstyr kan alle vores produkter inden for QI Engineering Equipment-sortimentet forsynes med RFID- 
sensorer.	Dette	gør	identificering,	sporing	og	idriftsættelse	nemmere.	Desuden	gemmes	alle	relevante	data	fra	
udstyrets fremstilling. Efter service eller kontrol indlæser serviceteknikeren servicerapportens ID og eventuelle 
bemærkninger.

Artikelnummer Trykvagt CCB Monitor med vendende kobberrør
Art. nr. Enhed Montering Antal Gas
330895 CCBM2 Planforsænket 2 gasser Medicinsk oxygen, medicinsk lattergas
330896 CCBM2 Udvendig 2 gasser Medicinsk oxygen, medicinsk lattergas
330897 CCBM3 Planforsænket 3 gasser Medicinsk oxygen, medicinsk lattergas, medicinsk 

luft
330898 CCBM3 Udvendig 3 gasser Medicinsk oxygen, medicinsk lattergas, medicinsk 

luft
330899 CCBM4 Planforsænket 4 gasser Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lat-

tergas, instrumentluft
330900 CCBM4 Udvendig 4 gasser Medicinsk oxygen, medicinsk luft, medicinsk lat-

tergas, instrumentluft

Tekniske data Dimensioner (mm) Planforsænket montage Udvendig montage
2 - 3 gasser 4 gasser 2 - 3 gasser 4 gasser

Bredde 315 500 385 560
Højde 595 595 665 665
Dybde 95 95 100 100

	 	 Tegninger	findes	i	produktets	brugsanvisning.	
  Maks. driftstryk 16 bar.  

Rørdimension 22 mm (DN20). 
	 	 Trykaflæsning	via	manometer	og	på	integreret	digitalt	display.	
	 	 Reservegasforsyning	via	gasspecifikke	lynkoblinger	iht.	SS	8752430.	
  Trykvagt CCB Monitor opfylder kravene i den gældende SIS HB370 og er byggevarevurderet.  

CE-mærket iht. ISO7396-1. CE 0123.

Ekstraudstyr Slavepaneler	som	viser	alle	informationer,	der	findes	i	Medican,	kobles	nemt	sammen	ved	hjælp	af	et	
CANBUS-kabel (fortsættes på næste side...)
Art. nr. Enhed
330947 Medican LCD-display/slave CCB/CCBM, planforsænket montage
330946 Medican LCD-display/slave CCB/CCBM, udvendig montage
330941 Cable CANBUS – NORTHWIRE FJ1939182, per meter >300M
330942 Cable CANBUS – NORTHWIRE FJ1939202, per meter <300M
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Slavepaneler	som	viser	alle	informationer,	der	findes	i	Medican,	kobles	nemt	sammen	ved	hjælp	af	et	
CANBUS-kabel (...fortsat fra forrige side)
Art. nr. Kobling til centralt driftssystem* 
331953 Duplicator 1, transmitter output 4-20 mA 
331954 Duplicator 2, transmitter output 4-20 mA 
331955 Duplicator 3, transmitter output 4-20 mA 
331956 Duplicator 4, transmitter output 4-20 mA 
331957 Duplicator 5, transmitter output 4-20 mA 
331958 Duplicator 6, transmitter output 4-20 mA 
331961 Duplicator 7, transmitter output 4-20 mA 
331962 Duplicator 8, transmitter output 4-20 mA 
332123 MODBUS TCP Module** 

Art. nr. Sensorer
332718 Sensor RFID
330925 Sensor for ventilposition, CCB
330926 Sensor for dørplombering, CCB

Art. nr. Flowtransmitter***
332652 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	100	L/min	O2
332824 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	100	L/min	N2O
332828 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	100	L/min	Air
332825 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	100	L/min	CO2
332826 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	200	L/min	CO2
332827 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	300	L/min	CO2
332822 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	500	L/min	O2
332829 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	500	L/min	Air
332823 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	1000	L/min	O2
332830 Flowsensor	for	CCB/CCBM,	1000	L/min	Air  

  *  Til tilkobling til sygehusets centrale driftssystem ved hjælp af 4–20 mA-signal. Tænk på, hvor mange forskellige slags værdier, der  
	 	 bliver	sendt.	F.eks.	indebærer	2	tryk	og	2	flow	at	der	skal	bruges	duplikator	for	4	transmittere.	Leveres	monteret	i	CCB	Monitor.
  **  Til tilkobling til sygehusets centrale driftssystem ved hjælp af MODBUS. Leveres monteret i trykvagt CCB Monitor.
  ***  Leveres monteret i trykvagt CCB Monitor.

  Udstyr til reservegasforsyning 
Se separate produktdatablade for regulatorer og slanger.
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