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Nödavstängningslåda 
MULTI 2
Nödavstängningslådan MULTI 2 används som en 
säkerhetsdel i medicinska gassystem. Detta innebär 
att gasledningar till operationsrum, förberedelserum, 
vårdavdelningar eller medicinska apparater snabbt kan 
stängas av lättidentifierat vid nödsituation. Nödavstäng-
ningslådan placeras vanligtvis på en lättillgänglig plats 
exempelvis i korridor. Produkten tillverkas i storlekar 
om en till fem avstängningsventiler i dimension 15 eller 
22 mm, för utanpåliggande eller infällt montage. Andra 
dimensioner är tillval, storleksändringen sker då utanför 
lådan.
Ventilerna kan kombineras fritt. Varje ventil identifieras 
både med gasidentitet (klartext) samt standard färg-
märkning, för de medicinska gaserna andningsoxygen, 
lustgas och andningsluft, vidare för instrumentluft, 
koldioxid, nitrogen, argon, vakuum m fl.

Frontluckan är transparent, där ventilvreden är synliga. Luckan hålls upp av den plombering som utförs efter 
installationen och faller av egen tyngd då plomberingen brutits, varvid ventilerna friläggs för manövrering. 
På utloppet finns det en pluggad mynning som kan användas som mätpunkt, som anslutning eller utlopp av 
skyddgas vid lödning, anslutning av gas för läckagesökning och evakuering för arbete nedströms.
Nödavstängningslåda MULTI 2 kan som option levereras med långa rör, DN 28-54 samt Qmt Larm.

QMT 7NAXXX(X)X(X)* Nödavstängningslåda MULTI 2 för medicinska gaser, försedd med den rostfria 
kulventilen Qmt Classic. Tryckklass PN 16. Vid utanpåliggande montage tillkommer QMT SVEP.
* Ange antal ventiler och gassorter vid beställning.

Nödavstängningslåda MULTI 2 är avsedd för infällt eller utanpåliggande 
montage. Utanpåliggande montage sker genom att ett täckande svep 
monteras bakom fronten. Montage i infällt läge sker normalt i dubbelt gips 
(2x13 mm). Lådan utförs i stålplåt, med botten elförzinkad och fronten 
pulverlackerad i vit RAL 9010. Frontluckan är transparent, där ventilvreden 
är synliga. Anslutningen sker som standard uppifrån, och med skyddsgas-
lödning. 
MULTI 2 utförs med Qmt:s rostfria kulventil Classic och dess märksystem. 
För att uppfylla EN ISO 7396-1:2007 kan nödavstängningslådan MULTI 2 
utrustas med tryckgivare. Nödavstängningslådan är CE-märkt och uppfyl-
ler standarderna EN ISO 9170-1:2008, EN ISO 11197:2005 samt SIS HB 
370.

Luckan plomberas
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Upphängningskonsoll OBS! denna
får under inga omständigheter som
helst göras någon åverkan på,
förutom fastsättning av nödavstäng-
ningslådan, då detta kan påverka
hållfastheten av konstruktionen.

L2

Måttabell
Antal gaser L1 L2

1 230,5 144
2 330,5 244
3 430,5 344
4 530,5 444
5 630,5 544



Montering med inspektionskanal
Kanalens längd motsvarar en enhet monterad på centrumhöjd 
(vredcentrum huvudavstängningsventil) 1500 mm över golvet och 
med standardhöjd för innertak 2700 mm.

Måttabell
Antal gaser L1 L2

1 230,5 132
2 330,5 232
3 430,5 332
4 530,5 432
5 630,5 532
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Undertaksram samt fästkonsoll
för övre fäste av täckkanal.
Undertaksram samt fäst-
konsoll för övre fäste av 
täckkanal.

11
30

,0



Telefon
+46(0)480 44 02 00

Telefax
+46(0)480 44 00 10

 Varning

 Drift & skötselanvisning

Hemsida/ e-post
www.qmt3.com
info@qmt3.com

Adress
Amerikavägen 6
393 56 KALMAR, Sweden

 Notera

Användning av skyddsgas i medicinska gassystem måste noggrant planeras och avskiljas från sys-
temet 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. Ventiler får inte, vare sig under installation eller drift utsättas för temperaturer 
överstigande 200°C. Skulle så ske eller misstanke om att så skett, måste ventilen bytas ut och systemet 
saneras. 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 medi-
cinska gassystem. Enligt EN ISO 7396-1:2007 skall det finnas larm för hög och låg larmpunkt på sista 
avstängningsventilen för särskild sektion innan gasuttag.

• Nödavstängningslådan MULTI 2 skall årligen motioneras och säkerhetsprovas. Upptäcks ingen
onormal tröghet eller läckage, godkänns nödavstängningslådan för ytterligare ett år. Vid läckage
byts O-ringar vid ventilanslutningen eller ventilkroppen varefter ny säkerhetsprovning sker. Därefter
säkerhetsbesiktigas och plomberas fronten.

• O-ringar bytes vid behov eller senast vart tredje år från installationsdatum.
• Säkerhetsbesiktning sker enligt nationell norm SIS HB 370.
• Förbrukad produkt returneras eller lämnas till auktoriserad återvinningsfirma.

• Installatören skall ha erforderlig produktkännedom och kunskaper i skyddsgaslödning, samt ha
genomgått lödarprovning enligt EN 13585 och EN 13134. Lödning skall ske med skyddsgas, utan
fluss och med fem-procentigt silverfosforkopparlod.

• Ventilhusen i nödavstängningslådan får inte utsättas för temperaturer överstigande 200°C. Så vitt
den rörlängd som levereras inte kapas, får skyddsgaslödning ske utan att ta bort ventilhuset. Skulle
kapning ske måste ventilen demonteras och löddistans (QMT 7600XX) användas under lödopera-
tionen.

• Den pluggade mynningen på utloppet kan användas som inlopp eller utlopp för skyddsgas under
lödning. Efter avslutad lödning skall pluggen monteras dit igen.

• Installatören skall förvissa sig om att rätt gas och funktion uppnås genom säkerhetsprovning och att
anläggningen följer  EN ISO 7396-1:2007 samt nationell norm SIS HB 370.

• Anläggningen skall före drifttagning säkerhetsbesiktigas enligt gällande standard.

Tryckvakt QMT 7NAXXX(XX)X(XXXX)(XX) 
						Apparat	 Antal	gaser	 Dimension	 Specifikation/-er								Gassort	 							Språk

QMT 7NA 1-5 15-22 I-U 1-5        N, D, F… 

Exempel: Nödavstängningslåda med infällt montage för tre gaser dimension 15 till Norge: 
QMT 7NA315IN

ARTIKELNUMMERNYCKEL
Specifikationer		 Gassort
I   Infällt montage  1   Andningsoxygen (O2)
J  Långa rör   2   Lustgas (N2O)
U  Utanpåliggande montage 3   Andningsluft (Air)

4   Instrumentluft (I-luft)
5   Medicinsk koldioxid (CO2)

 Beställning


