Container med tömningscentraler

140506_211005:1

Tack vare sin mobilitet har Qmt Container
med tömningscentraler för medicinska
gaser många användningsområden.
Containern är enkel att lasta, lasta av
och installera. Dessa egenskaper samt
containerns kompakta storlek (20 fot
lång) gör den användbar vid t ex en ombyggnation där det behövs en temporär
gasförsörjning.
Utrustningen i containern är mycket driftsäker och tillförlitlig. Därför kan containern även utnyttjas som beredskap vid ett
eventuellt haveri.
Avlastning

Inuti containern finns en tömningscentral
med kapacitet 80 m3/h och ett komplett
larmsystem.
Det finns plats för 2 st flaskpaket med två
högtryckslangar.
Containern är utrustad med varmluftsfläkt/frånluftsfläkt för att hålla temperaturen inom tillåtna gränser för de medicinska gaserna. Ventilationen förhindrar
ansamling av gas vid eventuellt gasläckage. I övrigt är containern utrustad med
fullgod belysning.

Containern inifrån

Specifikationer
Dimensioner: 6.1 x 2.5 x 2.6 m
Gaser: Medicinska gaser
Utrymme: Plats för 2 st flaskpaket för medicinska gaser enligt kundspecifikation
Uppfyller standard: EN ISO 7396-1 samt SIS HB 370
Kapslingsklass elektronik: IP65
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Installationsanvisning
1. Ställ containern på önskad plats.
2. Anslut elektricitet till containern via uttagsdonet på
baksidan. (pil 1)
3. Kopparröret ska ledas ut genom passagerna i väggen.
(pil 2) Anslut gasledning till ventil. (pil 3)
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Notera
• Installatören skall ha erforderlig produktkännedom och kunskaper i skyddsgaslödning, samt ha
genomgått lödarprovning enligt EN ISO 13585 och EN 13134. Lödning skall ske med skyddsgas,
utan fluss och med fem-procentigt silverfosforkopparlod, artikelnummer QMT 7200812.
• Installatören skall förvissa sig om att rätt gas och funktion uppnås genom säkerhetsprovning och att
anläggningen följer EN ISO 7396-1 samt nationell norm SIS HB 370.
• Produkten skall före drifttagning säkerhetsbesiktigas enligt gällande standard.
• Containern bör utrustas med en anpassad ramp för att underlätta tillgängligheten.
• En angivelse på dörrens utsida bör upplysa om var nyckeln finns till den låsta containern.

Drift & skötselanvisning
Allt underhåll och service ombesörjs av uthyraren Qmt-tech ab.

Varning
Användning av skyddsgas i medicinska gassystem måste noggrant planeras och avskiljas från systemet i övrigt. Efter att lödningen och provning avslutats renspolas systemet med den medicinska gas
(=läkemedel) som skall finnas i systemet, för att förebygga personskada. Se SIS HB 370 samt sjukhusets anvisningar. Vid brand eller efter brand skall systemet saneras i berörda delar. Installera inte produkten om förseglingspluggarna är avlägsnade, då den kan vara kontaminerad och osäker att installera
i medicinska gassystem.
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