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MGS-4 / 4”

Airguardian MGS-4 / 4”, görsel özelliklerin en üst seviyede 
olduğu dokunmatik renkli ekranlı bir medikal gaz alarm 
cihazıdır.  Cihaz kat alarmı olarak kullanılabildiği gibi santral 
alarmı olarakta kullanılabilir.  Kullanışlı kontrol menüsü ile 
bir bilgisayar ekranında işlem yaparmış gibi kolayca basınç 
alarm değerlerini ayarlabilir, masa üstü resmini değiştirebilir, 
mevcut alarmları yada hafızasında tuttuğu eski alarmları 
(1000 adet) saat ve tarihiyle birlikte görebilirsiniz.  Medikal 
gazlar, cerrahi gazlar, tıbbi hava ve vakum dahil olmak üzere, 
her türlü basınçlı ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı olarak 
kullanılabilir.  Basınç sensörü ile birlikte kullanılıyor olması 
sebebi ile basınç değerleri birebir takip edilebilir.  5 gaza kadar 
kullanılabilir.  Özel menüsü sayesinde kurulumu ve kullanımı 
çok kolaydır.  Görüntülenmeyecek olan gaz hattını komple 
kapatma ve her gaz için ayrı ayrı alarm alt ve üst basınç 
değerleri ayarlayabilme imkanı.  Farklı dil seçeneklerine de 
sahip olan Airguardian Touch‘ı merkezi otomasyon sistemine 
bağlayarak, kattaki tüm panoların basınç ve alarm bilgilerini 
bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• 4,3”, 65.536K renkli TFT LCD ekran
• 480 x 372 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran 
• 5 gaz ve/veya vakum hattı izleyebilme
• Kullanılmayan gazlar menüden kolaylıkla iptal edilebilir
• RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
• Kullanımı kolay menü ekranına sahiptir
• Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm iconu
• Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil icon
• 1000 adet alarm hafızası
• Saat ve tarih gösterimi
• ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
• Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
• Farklı menü dil seçeneği

Ürün : AirGuardian MGS-4 / 4”
Boyutlar : 152 mm x 102 mm x 42 mm

Airguardian MGS-4 / 4”  is a medical gas alarm device with a 
full-color touch screen offering optimum visual features.  Can 
be used both as floor alarm and central alarm.  You can easily 
set pressure alarm values just like on a computer screen, 
change the background, and view existing and memorized 
alarms (1000 alarms) with their date and time.  It can be used 
in all pressure and vacuum system including medical gases 
and medical air.  Pressure values can be directly tracked via 
the pressure sensor.  Can be used for up to 5 gases.  Easy to 
install and use with its specially designed menu.  Unwanted 
gas alarms can be completely switched off and separate low 
and high pressure values can be set for each gas.  Supports 
different languages.  You can connect Airguardian Touch to 
central automation system, and view the pressure and alarm 
data of all boards in the floor.  

TECHNICAL FEATURES:

• 4,3”, 65.536K TFT LCD color screen
• 480 x372 pixel resolution touch screen 
• Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines
• Easy closure of unused gases
• Data transfer via RS485 – MODBUS
• Easy-to-use menu screen
• Remotely visible red alarm icon for each channel
• Bright green icon showing normal operation for each 

channel
• Alarm memory up to 1000 alarms
• Date and time view
• Inputs protected against ESD and voltage spikes
• Microprocessor-controlled electronic system
• Multi-language options

Product  : AirGuardian MGS-4 / 4”
Dimensions : 152 mm x 102 mm x 42 mm
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