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AIRGUARDIAN PLANTAIRGUARDIAN PLANT

AirGuardian Plant ; medikal gaz santrali alarm cihazı , hastaneler ve tıbbi yapıların medikal gaz

santrallerindeki gaz tankları ve acil durum tüplerinin dolu olup olmadığını izlemek, boşaldığında alarm

vermek ve çıkış basıncını izlemek ,çıkış basıncı ayarlanan limitler dışına çıktığında durumdan haberdar
olmak için kullanılan mikroişlemci kontrollü elektronik bir cihazdır. Cihazın hangi gaz santrali için

kullanıldığı önüne yapıştırılan grafik panel üzerinde gösterilir.AirGuardian Plant; sol bank tüpleri, sağ

bank tüpleri, acil durum tüpü, sıvı oksijen veya sıvı azot tankına bağlı basınç kontakları veya basınç

sensörlerinden aldığı bilgiyle, tankın boş veya dolu olduğunu tespit eder. Tank basınçları daha önceden

ayarlanmış seviyenin altına düşer ise; tank boş alarmı üretir. Eğer tanklarda basınç sensörü yerine
basınç anahtarları kullanılmış ise; kontak açıldığında veya kapandığında (NO / NC) tank boş alarmı

üretilir. Basınç değerleri takip edilen hatlar şunlardır:

Acil durum beslemesi: Tüm tanklar boşaldığında kullanılacak acil durum rezervidir.
Sol rampa : İlk kullanılacak rezerv.

Sağ rampa : Sol rampa tükendiğinde kullanılacak rezerv.
Likit tank : Gazın sıvı halde tutulduğu tank.

Çıkış hattı : Gaz çıkış hattı basınç değeri.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

� 2x16 karakter mavi aydınlatmalı ekran.
� 5 farklı gaz kaynağının basınç değerini izleyebilme.
� Kullanılmayan kaynak ismi menüden iptal edilebilir.

� RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.

� Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa seçimi ile bilimsel uygulamalar için idealdir.

� Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı alarm ledleri.

� Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil led.
� Her kanal için gaz ismini aydınlatan parlak mavi led.

� ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.

� Mikroişlemci kontrollü elektronik sistem.
� Farklı menü dil seçeneği.

Ürün : AirGuardian PLANT

Boyutlar : 178 mm x 128 mm x 68 mm
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AirGuardian Plant medical gas plant alarm device is a microprocessor-controlled electronic device used

to monitor whether gas tanks and emergency tubes in hospital medical gas plants are full or not, give

alarm when they are empty and monitor outlet pressure, notify any violation of preset outlet pressure
values. A graphic panel shows what gas plant the device is employed for. AirGuardian Plant uses the

data from pressure contacts or switches connected to left bank tubes, right bank tubes, emergency

tube, liquid oxygen or liquid nitrogen tank to detect whether the tank is full or empty. The tank

produces an empty alarm when tank pressure values fall below the preset values. If pressure switches

are used instead of a pressure sensor, the tank produces an empty alarm when the contact is opened
or closed (NO / NC). Pressure of the following lines are monitored:

Emergency feed: Emergency reserve put into use when all tanks are empty.

Left ramp : The initial reserve.
Right ramp : Used after the left ramp is finished.

Liquid tank : Liquid gas tank.
Outlet line : Gas outlet line pressure value.

TECHNICAL FEATURES:

� 2x16 characters blue back light screen.

� Tracking of up to 5 gas and / or vacuum lines.
� Unused resources can be switched off.
� Data transfer via RS485 – MODBUS.

� Ideal for scientific applications with Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa options.

� Remotely visible red alarm LED for each channel.

� Bright green LED showing normal operation for each channel.

� Bright blue LED highlighting the gas name for each channel.
� Inputs protected against ESD and voltage spikes.

� Microprocessor-controlled electronic system.

� Multi-language options.

Product : AirGuardian PLANT
Dimensions : 178 mm x 128 mm x 68 mm


