
Návod k použití

Gas Control Station

Zařízení pro centrální zásobování 
medicinálními plyny

VAROVÁNÍ
Pro správné použití tohoto 
zdravotnického zařízení si tento návod 
k použití prostudujte a dodržujte jej.
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Typografické konvence

Veškeré texty zobrazované na obrazovce a štítky 
na přístroji jsou vytištěny tučně a kurzívou, 
například: PEEP, Air nebo Alarm settings.

Obrázky obrazovek

Obrázky obsahu obrazovek v tomto návodu k 
použití se mohou lišit od obsahu, který se skutečně 
na obrazovce objevuje.

Dodržujte montážní návody příslušných součástí.

Definice bezpečnostních informací

1 Čísla následující po sobě označují jednotlivé 
kroky určité akce. Pro každou novou 
posloupnost úkonů začíná číslování vždy 
číslem "1".

 Body označují jednotlivé akce nebo různé 
možnosti.

– Pomlčky označují seznam údajů, volitelných 
možností nebo objektů.

(A) Písmena v závorkách odkazují na prvky 
v příslušném obrázku.

A Písmena v obrázcích označují prvky zmíněné 
v textu.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ poskytuje důležité informace o 
potenciálně nebezpečné situaci, která by v 
případě zanedbání mohla způsobit smrt nebo 
vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ poskytuje důležité informace o 
potenciálně nebezpečné situaci, která, je-li 
ignorována, může vést k lehkému, popř. středně 
těžkému zranění uživatele nebo pacienta nebo k 
poškození zařízení či jiného majetku.

POZNÁMKA

POZNÁMKA poskytuje dodatečné informace 
sloužící k zajištění bezproblémového provozu 
přístroje.
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Zkratky a symboly

Vysvětlení naleznete v podkapitolách "Zkratky" 
a "Symboly" v kapitole "Přehled".

Cílové skupiny

Povinnosti organizace provozovatele

Úlohy popisované v tomto dokumentu specifikují 
požadavky, které musí být splněny příslušnými 
cílovými skupinami.

Organizace provozovatele tohoto produktu musí 
zajistit následující:

– Cílová skupina má požadovanou kvalifikaci 
(např. absolvovala odborná školení nebo 
získala potřebné odborné znalosti díky svým 
zkušenostem).

– Cílová skupina byla vyškolena, aby mohla 
danou práci vykonávat.

– Cílová skupina si přečetla kapitoly, které jsou 
nezbytné, aby mohla danou práci vykonávat, 
a porozuměla jim.

Popis cílových skupin

Cílové skupiny smí vykonávat následující úkoly jen 
tehdy, pokud splňují odpovídající požadavky.

Uživatelé

Servisní personál

Specializovaní servisní technici

Společnost Dräger doporučuje zajistit si servisní 
smlouvu se společností DrägerService.

Úloha Požadavek

Použití produktu 
v souladu 
s předpokládaným 
účelem použití

Odborné znalosti z oborů 
elektrotechniky 
a mechaniky

Úloha Požadavek

Použití produktu 
v souladu 
s předpokládaným 
účelem použití

Odborné znalosti z oborů 
elektrotechniky 
a mechaniky

Zkušenosti v oblasti 
servisu zdravotnických 
přístrojů

Základní servisní 
práce (prohlídka, 
údržba podle 
kapitoly „Údržba“)

Úloha Požadavek

Instalace Odborné znalosti z oborů 
elektrotechniky 
a mechaniky

Zkušenosti v oblasti 
servisu zdravotnických 
přístrojů

Zkušenosti s komplexními 
servisními pracemi na 
tomto produktu

Základní 
a komplexní servisní 
práce (prohlídka, 
údržba, oprava)
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Pro vaši a pacientovu bezpečnost

Pro vaši a pacientovu bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní informace

Následující VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ se 
vztahují pouze obecně k provozu tohoto 
zdravotnického prostředku.

Texty označené jako VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ 
týkající se specifických subsystémů nebo funkcí 
zdravotnického prostředku jsou uvedeny 
v odpovídajících kapitolách tohoto návodu k použití 
nebo v návodu k použití k jinému výrobku 
používanému spolu s tímto zařízením.

Striktně dodržujte tento návod k použití
Servis

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nesprávné obsluhy a nesprávného 
použití

Jakékoli použití tohoto zdravotnického 
prostředku vyžaduje dokonalé pochopení 
a přesné dodržování všech částí tohoto 
návodu k použití. Tento zdravotnický 
prostředek smí být použit pouze k účelům 
uvedeným v kapitole "Účel použití" na str. 8.

Přesně dodržujte všechna VAROVÁNÍ 
a UPOZORNĚNÍ, uvedená v tomto návodu, 
a všechny příkazy na štítcích zdravotnického 
prostředku. Zanedbání těchto bezpečnostních 
informací je považováno za použití lékařského 
přístroje v rozporu s jeho určením.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nesprávné obsluhy a nesprávného 
použití

Nesprávné použití komponent může narušit 
funkční integritu zdravotnického prostředku.

Pro správné použití tohoto zdravotnického 
prostředku si prostudujte a dodržujte tento 
návod k použití i návody ostatních 
používaných komponent.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poruchy zdravotnického 
prostředku a poškození zdraví pacienta

Lékařský přístroj musí být v pravidelných 
intervalech podrobován prohlídkám a 
servisním zásahům, jež smí provádět jen 
servisní technici. Opravy a komplexní servis 
na tomto zdravotnickém prostředku smějí 
provádět pouze specializovaní servisní 
technici.

Pokud nejsou výše uvedené zásady 
dodržovány, mohlo by dojít k poruše 
zdravotnického prostředku a poškození 
zdraví pacienta. Dodržujte pokyny v kapitole 
"Servis".

Společnost Dräger doporučuje, aby uživatel 
uzavřel se společností DrägerService servisní 
smlouvu a aby všechny opravy byly 
prováděny touto společností. Společnost 
Dräger dále doporučuje používat při opravách 
originální náhradní díly společnosti Dräger.
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Nepoužívejte v oblastech se zvýšeným 
nebezpečím výbuchu

Bezpečnost pacienta

Konstrukce zdravotnického prostředku, 
doprovodná dokumentace a označení na 
samotném zdravotnickém prostředku jsou 
založeny na předpokladu, že nákup a používání 

tohoto zdravotnického prostředku jsou omezeny na 
osoby, které jsou důkladně seznámeny 
s nejdůležitějšími charakteristikami přístroje.

Pokyny, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ jsou proto 
většinou omezeny na specifické vlastnosti tohoto 
zdravotnického prostředku společnosti Dräger.

Instrukce pro použití neobsahují žádné informace 
o následujících záležitostech:

– Nebezpečí, která jsou uživatelům obecně 
známá

– Následky zjevně nesprávného použití 
zdravotnického prostředku

– Potenciálně negativní důsledky pro pacienty 
s odlišným základním onemocněním

Úpravy lékařského přístroje, jeho nesprávné 
použití, resp. zneužití mohou být nebezpečné.

Bezpečnostní informace týkající se produktu

Dostupnost Ventily centrálního rozvodu 
medicinálních plynů

VAROVÁNÍ

Nebezpečí vznícení

Tento zdravotnický prostředek není schválen 
pro použití v oblastech, kde je 
pravděpodobné, že by se mohly vyskytnout 
hořlavé nebo výbušné směsi plynů.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Zavření kulových ventilů způsobí přerušení 
zásobování plyny a tudíž i ohrožení pacientů.

Přístup k ovládacím prvkům a uzavíracím 
ventilům Gas Control Station proto musí být 
povolen pouze určeným cílovým skupinám.

Organizace provozovatele zdravotnického 
zařízení musí pomocí vhodných opatření, 
např. uzamykáním místnosti a odpovídající 
výstražnou tabulí, zajistit, aby zařízení Gas 
Control Station bylo přístupné pouze určeným 
cílovým skupinám.

Na toto nebezpečí musí poukazovat 
dodatečná výstražná tabulka.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí přetlaku

Jsou-li ventily centrálního rozvodu medicinálních 
plynů otevřeny nebo zavřeny příliš rychle, prudce 
nebo náhle, unikající stlačený vzduch nebo 
prasklé součásti mohou způsobit zranění osob.

Ventily centrálního rozvodu medicinálních plynů 
otvírejte a zavírejte vždy pomalu.
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Pro vaši a pacientovu bezpečnost

Postup v případě nouze 

Organizace provozovatele zdravotnického zařízení 
musí mít připravený postup pro případ nouze. 
Tento postup pro případ nouze slouží při 
katastrofickém výpadku připojeného potrubního 
rozvodného systému, který může současně 
přerušit zásobování všech připojených 
zdravotnických přístrojů medicinálními plyny.

Tento návod k použití obsahuje důležité informace 
pro nouzové postupy. V případě potřeby společnost 
Dräger zajistí doplňující informace a podporu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Při selhání potrubního rozvodného systému je 
přerušen rozvod plynu, a pacient je ohrožen.

Organizace provozovatele zdravotnického 
zařízení musí mít připraven nouzový postup 
(viz norma ČSN EN ISO 7396-1, příloha G) pro 
zajištění, že v takovém případě dojde k 
náležité reakci.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Pokud ke zdroji nouzového napájení nejsou 
připojeny všechny komponenty zařízení pro 
zásobování plynem, může být v případě 
výpadku napájení ze sítě ohroženo zdraví 
pacienta.

Zajistěte, aby všechny komponenty zařízení 
pro zásobování plynem byly připojeny ke 
zdroji nouzového napájení.

POZNÁMKA

Nebezpečí nedostatečné dodávky plynu

V případě výpadku dvou zdrojů musí být použit 
postup v případě nouze stanovující délku trvání 
nouzového zásobování plynem ze záložního 
zdroje (viz rovněž ČSN EN ISO 7396-1, příloha G).
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Použití

Účel použití

Gas Control Station se používá ke snižování 
a kontrole tlaku a k zajištění dodávky medicinálních 
plynů do systému centrálního zásobování medici-
nálními plyny podle normy ČSN EN ISO 7396-1.

Jako zdroje plynůs O2, N2O, CO2, AIR, N2, He a Ar 
mohou být připojeny rozvody z tlakových lahví 
nebo odparky.

Ve verzi s elektronickou řídicí jednotkou poskytuje 
Gas Control Station integrovaný nouzový signál 
v souladu s normou ČSN EN ISO 7396-1.

Přenos všech naměřených hodnot a alarmů do 
externích alarmových systémů je možný jako 
volitelný doplněk.

Prostředí pro používání

Zařízení Gas Control Station musí být instalováno 
na místě nepoužívaném pro lékařské účely.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob

Pokud se systémy pro zásobování plyny 
(tlakové lahve s plyny a lahve 
s nekryogenickými kapalinami) nacházejí ve 
stejné místnosti jako kompresory (pro 
medicinální vzduch), koncentrátory kyslíku 
nebo vakuové rozvodné systémy, může dojít 
ke kontaminaci nebo požáru.

Systémy pro zásobování plyny a kompresory, 
koncentrátory kyslíku nebo vakuové 
rozvodné systémy vždy instalujte 
v samostatných místnostech.
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Přehled

Přehled

Zkratky a symboly

Zkratky Symboly

Zkratka Význam

AIR Medicinální stlačený vzduch

Ar Argon

CO2 Oxid uhličitý

DIN Deutsches Institut für Normung 
(Německý institut pro normalizaci)

EEC Evropské hospodářské 
společenství

EN Evropská norma

GCS Gas Control Station

GMS Systém řízení plynů

He Hélium

HP Vysoký tlak

ISO International Organization for 
Standardization (Mezinárodní 
organizace pro normalizaci)

N2 Dusík

N2O Oxid dusný

NF Nehořlavý

Dusík Oxid dusný

O2 Kyslík

RE Redukční jednotka

RH Relativní vlhkost

VIE Vakuová odparka

Symbol Význam

Existující alarmy / hlášení

Počet existujících alarmů

Postupujte podle návodu k použití

Servis

V provozu

Komponenty, vyžadované

Komponenty, volitelné

Uzavírací ventil, uzavřený

Uzavírací ventil, otevřený

Směr proudění vzduchu od 
odpouštěcího ventilu
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Popis funkce

Gas Control Station pracuje 
s elektrickou/pneumatickou energií.

V případě výpadku napájení pokračuje Gas Control 
Station v práci bez přerušení.

V provozu zůstávají následující základní funkce:

– Redukce tlaku

– Automatické přepínání, když je rozvod 
z tlakových lahví prázdný

– Zajišťování medicinálních plynů

V případě výpadku napájení nefungují pouze 
elektronické monitorování a zobrazování.

Možnosti uspořádání

U systémů pro rozvod medicinálních plynů je 
provoz s nejméně třemi zdroji z bezpečnostních 
důvodů specifikován normou ČSN EN ISO 7396-1.

V závislosti na požadovaném objemu systému 
a logistických možnostech zdravotnického zařízení 
se může konfigurace tří zdrojů lišit.

Uspořádání se třemi rozvody z tlakových lahví 

U systémů s poměrně malou spotřebou plynu jsou 
všechny tři zdroje tvořeny tlakovými lahvemi 
s jejich rozvody. Dva hlavní zdroje jsou připojené 
přímo ke GCS a střídavě zajišťují přívod plynu při 
běžném provozu. Třetí zdroj slouží jako záložní. 
Tento zdroj je ke GCS připojen přes redukční 
jednotku a přebírá přívod plynu v případě výpadku 
obou hlavních zdrojů.

Uspořádání s odparkou (VIE)

U systémů s vyšší spotřebou kyslíku se jako hlavní 
zdroj přívodu plynu obvykle používá zásobník 
zkapalněného kyslíku. Souprava pro připojení 
odparky (VIE) se používá pro připojení ke GCS. 
V tomto případě rozvod se dvěma tlakovými 
láhvemi připojený přímo ke GCS je použit jako 
záložní zdroj.

Uspořádání se dvěma rozvody z tlakových lahví

V případě nemedicinálních plynů a v oblastech, na 
něž se ČSN EN ISO 7396-1 nevztahuje, je 
distribuce prostřednictvím GCS možná pouze se 
dvěma zdroji. 

Umístění v různých místnostech

Jako preventivní opatření pro případ nouze 
(například požáru v blízkosti zdroje přívodu plynu) 
se doporučuje umístit jednotlivé zdroje odděleně 
v různých místnostech. Zdroj v ohrožení pak může 
být izolován uzavíracími ventily a plyn je přiváděn 
obtokem z bezpečného zdroje.

V kapitole "Zařízení pro zásobování plynem se 
zdroji dodávek v samostatných technických 
místnostech" na str. 12 jsou uvedeny příklady 
takovéhoto odděleného uspořádání.

VAROVÁNÍ

Selhání obou zdrojů

Podle normy ČSN EN ISO 7396-1 nejsou 
zařízení instalovaná pouze se dvěma zdroji 
provozně bezpečná. V případě výpadku obou 
těchto zdrojů, například kvůli údržbě jednoho 
a poruše druhého, není dodávka 
medicinálního plynu zajištěna.

Možné poruchové stavy a odpovídající 
způsoby nápravy musejí být popsány 
v postupu pro stav nouze vydaném 
zdravotnickým zařízením. Akce pro případ 
nouze mohou zahrnovat zřízení náhradního 
zdroje napájení. Během servisních prací na 
jednom zdroji musí být k dispozici záložní 
napájecí jednotka, aby pro případ poruchy 
druhého zdroje byl zajištěn nepřetržitý přívod 
plynu. V opačném případě musí být zařízení 
odstaveno z provozu do té doby, než bude 
opět k dispozici dostatečná rezerva.
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Přehled

Přehled součástí

Obrázek ukazuje základní uspořádání systému 
rozvodu z tlakových lahví s Gas Control Station ve 
verzi Control. Verze Basic se liší tím, že místo řídicí 
jednotky pro zobrazování zdrojového tlaku 
a provozního tlaku má kontaktní manometr.

A Rozdělovací blok

B Jednotka GCS Control

C Přípojka pro 3. zdroj (např. odparka)

D Vysokotlaký ventil s filtrem ze slinutého kovu

E Sběrné potrubí

F Ukazatel tlaku v lahvi (volitelný doplněk)

G Sada vysokotlakých manometrů (volitelný 
doplněk)

H Vypouštěcí ventil

I Řídicí jednotka (modul relé a rozhraní pro 
alarmový systém (volitelný doplněk))

J Tlaková láhev s plynem

K Přípojka tlakové lahve

L Připojovací tvarovka
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Zařízení pro zásobování plynem se zdroji dodávek v samostatných 
technických místnostech

Následující přehledy uvádějí způsoby rozmístění 
systému do různých technických místností 
a úseků. V případě nouze je jednotlivé technické 
místnosti možno navzájem izolovat prostřednictvím 
příslušných uzavíracích ventilů. Přehled stavů 
uzavíracích ventilů v případě nouze viz komentáře 
pod jednotlivými přehledy.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úplného výpadku zařízení pro 
zásobování plynem

Za všech okolností musí být zajištěn přístup 
do jednotlivých místností zařízení pro 
zásobování plynem.

Přístup k zařízení pro zásobování plynem 
nezahrazujte žádnými předměty.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nesprávného nastavení ventilu

V případě nouze musí být zajištěno, aby mohly 
být ventily správně nastaveny.

Nouzová nastavení na ventilech zřetelně 
označte a zahrňte je do nouzových postupů.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úplného výpadku zařízení pro 
zásobování plynem

Chcete-li zajistit, aby bylo možné jednotlivé 
části zařízení oddělit, musí být kdykoli 
zaručen přístup k ventilům.

Přístup k ventilům neblokujte předměty.
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Přehled

Příklad uspořádání s GCS a rozvodem z tlakových lahví jako záložním zdrojem

A Technická místnost ( ) s hlavními zdroji 
zásobování

B Technická místnost ( ) se záložním zdrojem 
zásobování

C Technický úsek ( ) s komponenty pro 
distribuci

D Redukční jednotka RE

E Zabudovaná redukční jednotka (jednoduché 
nebo dvojité provedení)

F Gas Control Station (GCS)

G Řídicí jednotka

Stavy ventilů pro izolaci nebo připojení 
jednotlivých zdrojů 

Vysvětlení symbolů viz kapitola "Zkratky a 
symboly" na str. 9.

Doplňující informace viz kapitola "Stavy ventilů" 
na str. 40.

0
2

4

E

F

G

D

A

C

B

1

2

3

2

E

Ventil Normální 
stav / 

nouzová 
situace 

v místnosti 
B

Nouzová 
situace v 

místnosti A

Hlavní zdroj 
dodávek je 

prázdný 

1

2

3



Přehled

14 Návod k použití Gas Control Station

Příklad uspořádání s odparkou a dvoustupňovým GCS

A Technický prostor s odparkou

B Technická místnost ( ) se záložními zdroji 
zásobování

C Technická místnost ( ) s komponenty pro 
distribuci

D Souprava pro připojení odparky

E Zabudovaná redukční jednotka

F Gas Control Station (GCS)

G Řídicí jednotka

Stav ventilů pro oddělení jednotlivých 
technických místností

Vysvětlení symbolů viz kapitola "Zkratky a 
symboly" na str. 9.

Doplňující informace viz kapitola "Stavy ventilů" 
na str. 40.
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Přehled

Příklad uspořádání s odparkou a jednostupňovým GCS

A Technický prostor s odparkou

B Technická místnost ( ) se záložními zdroji 
zásobování

C Technická místnost ( ) s komponenty pro 
distribuci

D Souprava pro připojení odparky

E Gas Control Station GCS 1201

F Redukční stanice 2. stupně

Stav ventilů pro oddělení jednotlivých 
technických místností

Vysvětlení symbolů viz kapitola "Zkratky a 
symboly" na str. 9.

Doplňující informace viz kapitola "Stavy ventilů" 
na str. 40.
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Schéma Gas Control Station

Obecná funkce GCS

Strana rozvodu z tlakových lahví, která byla 
připojena jako první, otevírá přepínací ventil na své 
straně a zajišťuje tak přívod plynu do zařízení. Když 
je plyn na straně aktivního rozvodu z tlakových 
lahví vyčerpán, díky tlakovému rozdílu se přepínací 
ventil automaticky přepne na druhou stranu. Strana 
s plným rozvodem z tlakových láhví zajišťuje přívod 
plynu a na straně s prázdnými láhvemi je možné 
prázdné tlakové láhve vyměnit za plné. Po výměně 
pokračuje nová aktivní strana v dodávání plynu, 
dokud se rozvod z tlakových lahví na této straně 
nevyprázdní. Zásobování ze dvou rozvodů tak 
umožňuje nepřerušený přívod plynu při pravidelné 
výměně lahví se stlačeným plynem.

Plyn ze stran s rozvody z tlakových lahví je přiváděn 
pod vysokým tlakem přes vysokotlaké připojovací 
armatury do redukčních ventilů 1. stupně. Redukční 
ventily snižují tlak na střední hodnoty okolo 
přibližně 11 barů. Pokud v důsledku poruchy se 
tento tlak zvýší na příliš vysokou hodnotu, 
odpouštěcí ventily odvedou plyn odpouštěcím 
potrubím ven. Pro účely monitorování je zdrojový 
tlak měřen tlakovým snímačem (GCS Control) nebo 
kontaktním manometrem (GCS Basic).

Středotlak ukazuje manometr středotlaku a ve verzi 
GCS Control je kromě toho monitorován snímačem 
středotlaku.

Ve 2. stupni redukčního tlakového systému pracují 
dva redukční ventily, z důvodu redundance 
zapojené paralelně, které snižují středotlak na 

provozní tlak. Jeden redukční ventil může být 
najednou odmontován, např. kvůli preventivní 
údržbě nebo opravě, aniž by došlo k přerušení 
zásobování plynem, je však potřeba jej odpojit od 
potrubního systému uzavřením 2 kulových ventilů.

Aby se zabránilo nárůstu provozního tlaku v takové 
míře, že by mohlo dojít k ohrožení připojených 
zařízení nebo dokonce pacienta, pojistný ventil v 
případě nouze vypustí nadbytečný tlak skrz 
odpouštěcí potrubí do venkovního prostředí.

Provozní tlak plynu je měřen tlakovým snímačem 
(GCS Control) nebo kontaktním manometrem 
(GCS Basic).

Plyn pod provozním tlakem pak proudí přes 
přípojku a odpovídající rozvodné bloky na různá 
místa v nemocnici.

U verze GCS Basic umožňují monitorování funkce 
zařízení kontaktní manometry. Ve spojení 
s přepínacím ventilem, který ukazuje aktivní stranu 
s rozvodem z tlakových lahví, je možné pomocí 
neuzemněných kontaktů ve svorkovnici posílat 
hlášení do systému správy alarmů.

Verze GCS Control se svou elektronickou řídicí 
jednotkou umožňuje využívat velké množství 
dalších monitorovacích funkcí, jako např.:

– Zobrazování a vysílání analogových hodnot 
změřeného tlaku

– Spouštění alarmů v souladu s požadavky 
normy ČSN EN ISO 7396-1

Řídicí jednotka je napájena síťovým napájecím 
modulem.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nedostatečné dodávky plynu

Je-li z potrubního systému odebíráno více 
medicinálního plynu, než bylo plánováno, 
může být pacientům dodáváno nedostatečné 
množství plynu.

Medicinální plyny se smějí používat k čelům 
uvedeným v kapitole Účel použití.
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Přehled

K přípojce pro 3. zdroj je možno připojit následující 
zařízení:

– Záložní rozvod z tlakových lahví, pomocí 
redukční jednotky RE 1200 nebo RE 500

– Odparka, pomocí soupravy pro připojení 
odparky 

Pokud je připojena odparka, je hlavním zdrojem 
dodávek ona; dva rozvody z tlakových lahví GCS 
potom slouží jako záloha.

Jednotka GCS 1201 Control je jednostupňovým 
systémem pro redukci tlaku, ve které je do hlavního 
rozvodného systému přiváděn plyn při střední 
hodnotě tlaku. Jeho snížení na provozní tlak se 
potom uskutečňuje až na různých místech 
nemocničního zařízení pomocí samostatných 
redukčních stanic RS 80/2.



Přehled

18 Návod k použití Gas Control Station

Schéma jednotky GCS Control

Na následující ilustraci je zobrazena řídicí jednotka 
GCS 1200 Control. Verze jednotky GCS 500 
Control a GCS 800 Control se od verze GCS 1200 
Control liší začleněním redukčních ventilů s nižší 
hodnotou výstupního tlaku.
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Přehled

A Odpouštěcí potrubí pro provozní tlak

B Odpouštěcí potrubí pro středotlak

C Přípojka pro 3. zdroj

D Pojistný ventil pro provozní tlak

E Odpouštěcí ventil pro středotlak

F Přípojka pro rozvod z tlakových lahví

G Přepínací ventil

H Kabelový kanál

I Řídicí jednotka

J Snímač středotlaku

K Snímač provozního tlaku

L Redukční ventil 2. stupně

M1 Kulový ventil

M2 Kulový ventil

M3 Kulový ventil

M4 Kulový ventil

M5 Kulový ventil

N Manometr středotlaku

O Redukční ventil 1. stupně

P Snímač zdrojového tlaku

Q Napájecí jednotka

R Výstup pro provozní tlak
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Schéma jednotky GCS 1201 Control
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Přehled

B Odpouštěcí potrubí pro středotlak

C Přípojka pro 3. zdroj

E Odpouštěcí ventil pro středotlak

F Přípojka pro rozvod z tlakových lahví

G Přepínací ventil

H Kabelový kanál

I Řídicí jednotka

J Snímač středotlaku

M Kulový ventil

N Manometr středotlaku

O Redukční ventil 1. stupně

P Snímač zdrojového tlaku

Q Napájecí jednotka

W Výstup pro středotlak
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Schéma jednotky GCS Basic

Na následující ilustraci je zobrazena řídicí jednotka 
GCS 1200 Basic. Verze jednotky GCS 500 Basic 
a GCS 800 Basic se od verze GCS 1200 Basic liší 
začleněním redukčních ventilů s nižší hodnotou 
výstupního tlaku.
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Přehled

A Odpouštěcí potrubí pro provozní tlak

B Odpouštěcí potrubí pro středotlak

C Přípojka pro 3. zdroj

D Pojistný ventil pro provozní tlak

E Odpouštěcí ventil pro středotlak

F Přípojka pro rozvod z tlakových lahví

G Přepínací ventil

L Redukční ventil 2. stupně

M1 Kulový ventil

M2 Kulový ventil

M3 Kulový ventil

M4 Kulový ventil

M5 Kulový ventil

N Manometr středotlaku

O Redukční ventil 1. stupně

R Výstup pro provozní tlak

S Přípojka pro manometr ukazující zdrojový tlak

T Přípojka pro manometr ukazující provozní tlak

U Kontaktní manometr pro měření zdrojového 
tlaku

V Kontaktní manometr pro měření provozního 
tlaku
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Připojovací armatura 

Souprava pro připojení odparky

Přípojka pro odparku se může lišit od tohoto 
obrázku v závislosti na konstrukci a výstupním 
tlaku odparky.

A Vstup do odparky

B Filtr s vložkou ze slinutého kovu

C Zpětný ventil

D Kulový ventil

E Manometr pro měření tlaku z odparky

F Redukční ventil pro použití s odparkami s 
tlakem > 17 barů

G Manometr pro měření tlaku na vstupu do GCS

H Výstup z odparky do GCS

Souprava pro připojení odparky se používá pro 
připojování odparek s tlakem systému >17 barů ke 
GCS.

V případě odparek s tlakem mezi 13,5 baru a 17 
bary nejsou redukční ventil (F) a kulové ventily před 
ním a za ním (D) vyžadovány.
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Přehled

Redukční jednotka RE pro záložní zdroj

Pro každý rozvod z tlakové lahve se používá 
redukční jednotka zajišťující jednostupňové snížení 
tlaku na středotlak a monitorování tohoto tlaku.

Redukční jednotku je také možno použít jako další 
rozvod z tlakové lahve, který slouží jako záložní 
zdroj plynu pro jednotku GCS.

K dispozici jsou následující verze redukční 
jednotky:

– RE Control s elektrickým snímačem tlaku na 
straně vysokotlaku a s manometrem na straně 
středotlaku

– RE Basic s kontaktním manometrem na straně 
vysokotlaku a s manometrem na straně 
středotlaku

Další informace o redukční jednotce RE 1200 
Control pro připojení rozvodu z tlakových lahví

Verze RE 500 se od verze RE 1200 liší tím, že její 
součástí je redukční ventil s nižší hodnotou 
výstupního tlaku.
Verze RE Basic jsou pro monitorování zdrojového 
tlaku vybaveny kontaktním manometrem a nikoli 
tlakovým snímačem, jímž jsou vybaveny verze RE 
Control.

A Snímač zdrojového tlaku

B Odpouštěcí ventil

C Přípojka pro rozvod z tlakových lahví

D Připojovací konektor pro kabel snímače

E Redukční ventil 1. stupně

F Výstup pro středotlak

G Manometr středotlaku
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Zabudovaná redukční jednotka

Zabudovaná redukční jednotka slouží k přepínání 
ve stavu nouze (např. při požáru) za účelem 
snížení tlaku třetího zdroje na hodnotu provozního 
tlaku, pokud hlavní zdroje dodávek již nejsou 
dostupné.

V zařízeních s objemovým průtokem >800 m³ jsou 
použity souběžně dvě zabudované redukční 
jednotky.

A Uzavírací ventily

B Redukční ventil

Řídicí jednotka

V některých uspořádáních je řídicí jednotka použita 
přímo u rozdělovacího bloku k pacientovi jako 
prostředek monitorování tlaku s cílem udržení tlaku 
v potrubí a poskytnutí přípojky pro nouzové 
napájení v případě, že hlavní zdroje dodávek již 
nejsou v nouzové situaci (např. při požáru) 
dostupné.

A Pojistný ventil

B Kontaktní manometr

C Přípojka NIST

Volitelné doplňky

Monitorování tlaku

Sada vysokotlakých manometrů (volitelný 
doplněk)

Sada vysokotlakých manometrů se používá pro 
odečítání momentálního zdrojového tlaku v 
připojovacím vedení.

U verze GCS Control se aktuální vstupní tlak 
vypisuje také na řídicí jednotce.

Sada vysokotlakých manometrů je instalována 
mezi pojistným ventilem a sběrným potrubím.

Ukazatel tlaku v lahvi (volitelný doplněk)

Ukazatel tlaku v lahvi ukazuje momentální tlak v 
tlakové lahvi.
Abyste měli přehled o úrovni naplnění každé z 
tlakových lahví, musí být tento ukazatel 
přimontován ke všem připojovacím tvarovkám.

Ukazatel tlaku v lahvi se instaluje mezi sběrnou 
trubku a připojovací tvarovku.
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Přehled

Řídicí alarmový systém

Rozhraní pro alarmový systém (volitelně s 
jednotkou GCS Control)

Rozhraní pro alarmový systém (volitelný doplněk) 
se používá pro přenášení všech důležitých hlášení 
a změřených hodnot do systému pro správu alarmů 
firmy Dräger.

Rozhraní pro alarmový systém může být 
integrováno do řídicí jednotky.

Modul relé (volitelně s jednotkou GCS Control)

Modul relé se může používat pro volitelné 
přenášení nejdůležitějších hlášení jednotky GCS 
pomocí neuzemněných kontaktů.

Modul relé může být integrován přímo do řídicí 
jednotky GCS Control.
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Koncepce obsluhy

Všeobecné pokyny pro obsluhu

Struktura menu řídicí jednotky 
(u jednotky GCS Control)

0
11



Návod k použití Gas Control Station 29

Koncepce obsluhy

Obrazovka

A Titulkový pruh
uvádějící typ přístroje a typ plynu

B Hlavní zobrazovací oblast 
pro všechna menu a hlášení

C Stavový pruh, na němž se vypisují:

– čas

– datum

– teplota v místnosti

– a oblast hlášení (D) pro zobrazování 
symbolů.

Titulkový pruh

Vlevo od titulkového pruhu nabídky je na hlavní 
obrazovce zobrazena verze GCS 
(např. GCS 1200). Na pravé straně titulkového 
pruhu se zobrazuje vybraný typ plynu (např. O2).

Hlavní zobrazovací oblast

V hlavní zobrazovací oblasti se na několika 
obrazovkách zobrazují změřené hodnoty, 
informace o systému a menu.

Pro přecházení mezi obrazovkami používejte 
tlačítka  a . Označení obrazovky u pravého 
okraje ukazuje, která obrazovka je momentálně 
aktivní.

Na hlavní úrovni jsou k dispozici jsou následující 
obrazovky:

– Hlavní obrazovka

– Provozní údaje

– Aktuální týdenní spotřeba

– Průměrná týdenní spotřeba

– Nastavení

– Informace

V závislosti na funkcích jednotky GCS mohou 
některé obrazovky chybět nebo se nemusí 
zobrazovat v takovém rozsahu, jak je zde 
popisováno.

Pole s označením obrazovky, které ukazuje, která 
obrazovka je právě aktivní, se zobrazuje zastřené.

První dvě obrazovky slouží jen pro zobrazování 
údajů.

Obrazovky s údaji o týdenní spotřebě mohou být 
vyvolány stiskem tlačítka OK. Informace o denní 
spotřebě můžete vyvolat pomocí tlačítek  a .

Obrazovky Settings (Nastavení) a Information 
(Informace) je možno rovněž aktivovat pomocí 
tlačítka OK. Odpovídající položky v menu je pak 
možné vybírat pomocí tlačítek  a  a potvrzovat 
je tlačítkem OK.

Pomocí položky menu Back (Zpět) se vrátíte zpět 
na úroveň hlavní obrazovky.

Doplňující informace

Řídicí jednotka GCS Control slouží pouze pro 
monitorování rozvodného systému z tlakových 
lahví. Položky menu, ke kterým se lze dostat bez 
zadání přístupového kódu, nijak neovlivňují 
ovládání pneumatického systému jednotky GCS.
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Stavový pruh

Na levé straně stavového pruhu se trvale zobrazují 
aktuální datum, čas a teplota v místnosti.

Na pravé straně stavového pruhu jsou 
prostřednictvím ikon v oblasti hlášení signalizována 
alarmová hlášení čekající na vyřízení.

Mohou se zobrazovat následující ikony:

A Nutnost servisu, viz kapitola "Servis".

B Počet existujících alarmů

C Existující alarmy / hlášení

Popis jednotlivých menu

Hlavní obrazovka (1)

Hlavní zobrazovací oblast na hlavní obrazovce 
obsahuje čtyři needitovatelné řádky, na kterých se 
vypisují nejdůležitější tlaky v systému:

– Zdrojový tlak levého rozvodného systému 
tlakových lahví

– Zdrojový tlak pravého rozvodného systému 
tlakových lahví

– Tlak 3. zdroje

– Provozní tlak

Momentálně aktivní zdroj je označen ikonou  (A) 
mající význam "v provozu".

Doplňující informace

Při provozu s odparkou se na třetím řádku vypisuje 
vstupní tlak v přívodu od 3. zdroje k jednotce GCS, 
nikoli vnitřní tlak odparky.

Během provozu se dvěma zdroji zůstává třetí řádek 
prázdný.

U jednotky GCS 1201 Control se na čtvrtém řádku 
vypisuje výstupní tlak do hlavního okruhu systému.
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Provozní údaje (2)

D

Hlavní zobrazovací oblast na obrazovce 
provozních údajů obsahuje dva needitovatelné 
řádky s dalšími důležitými parametry systému:

– Středotlak

– Čas, který je pro aktuální zdroj k dispozici

Zobrazované údaje doby do vyčerpání jsou jen 
odhadovány. Doba může být delší nebo kratší v 
závislosti na denní spotřebě.

Doplňující informace

U jednotky GCS 1201 Control nejsou řádky 
zobrazeny.

Nastavení (3)

Na této obrazovce se zobrazuje menu pro různá 
nastavení v jednotce GCS.

1 Pomocí tlačítek  a  vyberte položku z menu.

2 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Jazyk (3.1)

Pro menu jednotky GCS si můžete vybrat ze čtyř 
jazyků.

1 Pomocí tlačítek  a  vyberte jazyk.

2 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Nastavený jazyk je akceptován a na obrazovce se 
znovu nastaví menu "Settings" (Nastavení).
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Datum a čas (3.2)

Datum a čas je možné nastavovat pomocí funkce 
Datum a čas.

Pořadí nastavovaných údajů je následující:

– Rok (např. 2008)

– Měsíc (např. 4)

– Den (např. 22)

– Den v týdnu (např. úterý)

– Hodina (např. 17)

– Minuta (např. 46)

1 Pomocí tlačítek  a  nastavte první hodnotu.

2 Potvrďte a aktivujte následující hodnotu 
stisknutím tlačítka OK.

3 Nastavte všechny hodnoty.

Po poslední hodnotě se na obrazovce znovu objeví 
menu "Nastavení".

Osvětlení (3.3)

Úroveň podsvícení obrazovky displeje může být 
nastavena pomocí funkce Osvětlení.

Pokud po určitou dobu nejsou na systému 
provedeny žádné zásahy, osvětlení displeje se 
ztlumí. Pokud se aktivuje alarm nebo stisknete-li 
nějaké tlačítko, displej se automaticky vrátí na 
nastavenou úroveň osvětlení.

1 Pomocí tlačítek  a  nastavte procentuální 
hodnotu osvětlení.

2 Potvrďte a aktivujte následující nastavení 
stisknutím klávesy OK.

3 Pokud si budete přát funkce pro automatické 
ztlumení osvětlení aktivovat nebo deaktivovat, 
použijte tlačítka  a  a zvolte nastavení Yes 
(Ano) nebo No (Ne).

4 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Nastavení se převezmou do systému a na 
obrazovce se znovu objeví menu "Nastavení".

Instalace (3.4)

Obrazovka Instalace je chráněna přístupovým 
kódem.

Obrazovka Instalace obsahuje základní nastavení 
systému, která se při normálním provozu nemusejí 
měnit.
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VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Nesprávná nastavení v tomto menu mohou 
narušit funkci GCS, mít nepříznivý vliv na 
zásobování plynem a případně i ohrozit 
pacienty.

Změny v této nabídce smí provádět pouze 
specializovaný servisní personál.

Společnost Dräger doporučuje se obrátit na 
DrägerService.
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Informace (4)

Funkce v menu na obrazovce Information 
(Informace) se aktivuje pomocí tlačítka OK - 
značka obrazovky se zobrazuje zastřená.

Pro vstup do odpovídající podnabídky vyberte 
odpovídající položku tlačítky  a , a potvrďte ji 
tlačítkem OK.

Protokolový soubor (4.1)

V protokolovém souboru se zobrazují hlášení 
jednotky GCS spolu s příslušným chybovým 
kódem, časem a datem.

Položky jsou setřízeny podle data a času. záznam, 
který je úplně nahoře odpovídá nejaktuálnější 
položce.

Pomocí tlačítek  a  procházejte položkami.

Když se dostanete na poslední zobrazovanou 
položku, zobrazí se následující obrazovka se 
seznamem, na níž bude opět aktivní první řádek.

Procházení záznamy směrem nahoru funguje 
stejným způsobem.

V titulkovém pruhu se vypisuje poloha momentálně 
aktivovaného hlášení a celkový počet hlášení 
(např. 2/42).

Seznam je možné zavřít pomocí tlačítka Back 
(Zpět) na horním a dolním konci.

Poté, co jste vybrali nějakou položku a potvrdili ji 
pomocí tlačítka OK, zobrazí se okno s příslušným 
textovým hlášením. Alarm se nespustí.

Chybové stavy, které jsou stále ještě aktivní, jsou 
na začátku řádku označeny hvězdičkou.

Program pro výměnu tlakové lahve (4.2)

Program pro výměnu tlakové lahve se skládá ze 
dvou obrazovek obsahujících formulář pro výměnu 
tlakových lahví.

1 Uskutečněte pokyny na první obrazovce.

2 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

3 Uskutečněte pokyny na druhé obrazovce.

4 Pomocí tlačítka OK je potvrďte a vraťte se na 
hlavní obrazovku.

Servisní informace (4.3)

V tomto okně se zobrazují kontaktní informace na 
odpovědnou organizaci DrägerService, na kterou 
se uživatel může obrátit, pokud bude potřebovat 
servisní zákrok.

Na spodních řádcích je možno najít datum poslední 
údržby a požadované datum pro následující 
údržbu.

Informace o systému (4.4)

V tomto okně se zobrazují informace o systému 
GCS Control, jako jsou výrobní čísla redukčních 
ventilů a čísla verzí hardwaru a softwaru řídicí 
jednotky.
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Uvedení do provozu

První spuštění jednotky GCS provádí společnost 
DrägerService v průběhu uvádění zařízení pro 
zásobování plynem do provozu.

Jednotka GCS pak zůstává soustavně v provozu a 
kromě zásahů popsaných v kapitole "Servis" 
nevyžaduje žádnou další údržbu.

Schválení a předání do provozu

Po ukončení instalačních nebo servisních činností 
musí být zařízení pro zásobování plynem předtím, 
než bude moci být uvedeno do provozu, 
otestováno a schváleno specializovaným 
servisním personálem.

Tento test určuje

– zda byly splněny bezpečnostní požadavky 
nutné k ochraně pacientů a zdravotnického 
personálu a

– zda přístroj splňuje požadované výkonnostní 
parametry.

Výsledky testu musí být zdokumentovány písemně.

Po schválení je funkční zařízení pro zásobování 
plynem spolu se související dokumentací předáno 
organizaci provozovatele. Do materiálů se založí 
i písemný záznam o předání.

Poté je proškolen servisní personál, jak se 
zařízením pracovat.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Nesprávné nastavení ventilů nebo redukčních 
ventilů nebo v instalačním menu může narušit 
funkci systému a ohrozit přívod plynu k 
pacientům.

Systém smí odstavovat a jednotku GCS smí 
uvádět zpět do provozu pouze specializovaný 
servisní personál.

VAROVÁNÍ

Porucha systému

Není-li zařízení pro zásobování plynem 
testováno a schváleno, nemusí splňovat 
specifikace a nesmí být uvedeno do provozu 
pro použití s pacienty.

Je třeba zajistit, aby byly před uvedením 
zařízení do provozu specializovaným 
servisním personálem provedeny technické 
zkoušky.

VAROVÁNÍ

Porucha systému

Neoprávněné použití organizací 
provozovatele není dovoleno.

Společnost Dräger pro uvedení do provozu 
doporučuje DrägerService.
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Provoz

Dodržujte všeobecné pokyny v tomto návodu k obsluze

 

Při normálním provozu jednotky GCS Control svítí 
zelená kontrolka a na aktivní straně rozvodu 
z tlakových lahví se objevuje symbol .

V systému GCS je tlak řízen redukčními ventily. 
Konstrukce těchto redukčních ventilů zajišťuje 
určitou úroveň prostupnosti. Pokud po delší dobu 
není odebírán žádný plyn (např. o víkendech), tlak 
se v potrubním systému zvyšuje, a tento nárůst 
může pokračovat, dokud se nespustí alarm.

Čas do aktivování alarmu závisí na objemu 
potrubního systému za redukčním ventilem. Tímto 
jevem mohou být postihovány zejména systémy s 
malým objemem potrubí.

 Věnujte pozornost všem přípojkám sběrného 
potrubí. Nepoužívaná připojení zakrývejte 
uzávěry.

 Připojujte pouze plynové lahve se správným 
typem plynu.

 Nepřipojujte plynové lahve s mechanickým 
poškozením. Všechny poškozené plynové 
lahve zřetelně označte a vyřaďte.

 Nepřipojujte plynové lahve s poškozeným 
značením (s reliéfem nebo štítkem). Všechny 
poškozené plynové lahve zřetelně označte 
a vyřaďte.

 Vyprázdněte současně všechny tlakové lahve 
na straně rozvodu, který je v provozu.

 Nikdy však nevyprazdňujte tlakové lahve úplně, 
protože by dovnitř mohla proniknout vlhkost. 
V tomto rozvodném systému z tlakových lahví 
vždy zůstává v tlakových lahvích zbytkový tlak 
přibližně 13 barů.

 Označte plné a prázdné tlakové lahve s plynem, 
např. přivázáním tabulek.

 Nedovolte, aby docházelo k hromadění 
tlakových lahví v místnostech, kde se pracuje.

 V místnostech, kde je instalován rozvodný 
systém z tlakových lahví, zajistěte dostatečnou 
ventilaci.

 Bez úředního povolení je zakázáno používat 
rozvodný systém z tlakových lahví pro jejich 
plnění.

 Tlakové lahve používejte pouze do data 
expirace. Expirované tlakové lahve vyměňte.

VAROVÁNÍ

Poškození rozvodného systému z tlakových 
lahví v důsledku nesprávné manipulace

Příliš rychlé otevírání ventilů může způsobit 
tlakové nárazy v rozvodném systému z 
tlakových lahví. Tím vzniká nebezpečí 
výbuchu, zejména při připojování lahví s 
kyslíkem.

Ventily na tlakových lahvích a i všechny 
ostatní ventily na rozvodném systému z 
tlakových lahví vždy otevírejte a zavírejte 
pomalu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru nebo výbuchu

Tuk, olej a jiná maziva mohou chemicky 
reagovat s různými plyny, což může mít za 
následek požár nebo výbuch.

V rozvodném systému z tlakových lahví 
nepoužívejte tuk, olej a maziva. Při výměně 
lahví se vyvarujte kontaminace. Dodržujte 
platné místní předpisy. 
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Jednotka GCS a rozvodný systém z tlakových lahví

Přípojky jednotlivých tlakových lahví na rozvodu 
z lahví jsou vybaveny zpětným ventilem, který 
zabraňuje úplnému vyprázdnění rozvodného 
systému, pokud se v přípojce lahve vyskytne 
netěsnost.

V důsledku použití zpětných ventilů je u rozvodů 
z tlakových lahví na řídicí jednotce GCS Control 
nebo na kontaktním manometru, který ukazuje 
zdrojový tlak na jednotce GCS Basic, signalizován 
pouze tlak v tlakové lahvi s nejvyšším tlakem. 
Mohlo by se stát, že údaj tlaku z jednotlivých 
tlakových lahví nebude znám.

Z tohoto důvodu je nutno v pravidelných intervalech 
kontrolovat zejména záložní rozvody z tlakových 
lahví, zda jsou jednotlivé tlakové lahve naplněny na 
správný tlak.

V případě nutnosti mohou být jednotlivé přípojky 
rozvodu z tlakových lahví vybaveny indikátory tlaku 
v lahvích za účelem nepřetržité kontroly (viz kap. 
"Volitelné doplňky" na str. 26).

Jednotka GCS může být používána v několika 
konfiguracích:

– Provoz se dvěma rozvody z tlakových lahví a s 
odparkou (viz "Provoz s odparkou" na str. 39).

– Provoz se třemi rozvody z tlakových lahví (viz 
"Provoz s redukční jednotkou RE" na str. 38).

– Provoz se dvěma rozvody z tlakových lahví 
(provoz se dvěma zdroji není povolen pro 
zařízení podle normy ČSN EN ISO 7396-1)

Přepínací ventil GCS reguluje přepínání mezi 
dvěma hlavními rozvody z tlakových lahví.

Regulační ventily 2. stupně vytvářejí ze středotlaku 
požadovaný provozní tlak.

Kulové ventily jsou nutné pouze při výměně nebo 
opravě redukčních ventilů za provozu zařízení a při 
normálním provozu se proto nepoužívají.

Doporučení týkající se rozvodů ze 
záložních lahví

Pro zajištění dostupnosti celého záložního objemu 
společnost Dräger doporučuje rozvody ze 
záložních lahví pro rozvod plynu pravidelně 
používat, např. každé 3 měsíce. Potom záložní 
rozvod doplňte plnými lahvemi.
Tímto je také kontrolována správná funkce 
přepínacího ventilu.

Výměna lahve

Pokud jsou použity nástroje, hrozí nebezpečí 
poškození závitu tlakové lahve. Pokud jsou 
přípojky tlakové lahve poškozeny, bezpečnost 
uživatele není možné zaručit, protože hrozí 
nebezpečí nekontrolovaného úniku plynu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Nesprávně zavřené kulové ventily mohou 
zabránit zásobování systému plynem a 
způsobit tím ohrožení pacientů.

Kulové ventily jednotky GCS musejí být 
nastaveny tak, jak je popsáno v kapitolách 
"Zařízení pro zásobování plynem se zdroji 
dodávek v samostatných technických 
místnostech".

VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života v důsledku 
výbuchu tlakové lahve

Při převrácení mohou tlakové lahve prasknout 
a způsobit velmi vážný úraz nebo dokonce 
smrt.

Nikdy nenechávejte tlakové lahve 
nezabezpečené. Tlakové lahve přivezte na 
jejich místo pomocí vozíku nebo v nakloněné 
poloze na podložce na kolečkách.
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Přípojku tlakové lahve připojte k ventilu tlakové 
lahve lehkým otáčením rukou až nadoraz. 
V případě nutnosti pak přípojku tlakové lahve 
opatrně utáhněte nástrojem.

Verze GCS Control nabízí podporu pro výměnu 
tlakových lahví pomocí položky menu Cylinder 
replacement (Výměna lahve). Tato nabídka vás 
provede jednotlivými kroky, viz kapitola "Program 
pro výměnu tlakové lahve (4.2)" na str. 33.

V zařízeních se dvěma nebo třemi rozvody 
z tlakových lahví představují tyto tlakové lahve 
hlavní zdroj dodávek. Při použití odparky tyto 
rozvody z tlakových lahví tvoří záložní zdroj plynu.

Strany s rozvody z tlakových lahví se v přivádění 
plynu do systému střídají. Všechny prázdné tlakové 
lahve musí být nahrazeny za plné. Postup při 
výměně tlakových lahví je u všech systémů stejný.

Tlakové láhve jsou dodávány s ochrannou krytkou, 
která je našroubována na ventilech. Ochranné 
krytky ventilů z tlakových lahví, které jsou připojeny 
v rozvodu z tlakových lahví, si uschovejte.

Strana rozvodu z tlakových lahví se přepíná 
automaticky pomocí přepínacího ventilu.

Pokud se strana s rozvodem z tlakových lahví 
vyprázdní, systém se automaticky přepne na 
druhou stranu s rozvodem z tlakových lahví, která 
je k dispozici. Je-li připojen záložní zdroj plynu, 
musí být tento rozvod z tlakových lahví aktivován 
ručně, viz kapitola "Provoz s redukční jednotkou 
RE" na str. 38.

Pokud se některá strana s rozvodem z tlakových 
lahví vyprázdní, je to signalizováno na řídicí 
jednotce systému GCS Control a externím 
systémem pro správu alarmů.

Rychle proveďte výměnu lahví. Takto se sníží 
pronikání nečistot a vlhkosti z okolního vzduchu. 

Musí být vždy vyměňovány všechny tlakové lahve 
na prázdné straně, protože měření tlaku není 
schopné detekovat jednotlivé prázdné tlakové 
lahve.

1 Uzavřete ventil tlakové lahve (D).

2 Na straně, kde je prázdný rozvod z tlakových 
lahví, zavřete vysokotlaký uzavírací ventil (A) 
na přípojce rozvodu z lahví k jednotce GCS.

3 Otevřete ventil pro vypouštění tlaku (C) na 
sběrné trubce (B).

4 Jakmile je tlak se sběrné trubky vypuštěn, 
vypouštěcí ventil (C) opět uzavřete.

5 Odmontujte přípojku tlakové lahve (F) 
(šroubovací připojení).

6 Tlakovou láhev (E) vyměňte.

7 Zkontrolujte těsnění v přípojkách tlakových 
lahví (F). Všechna poškozená těsnění vyměňte.

8 Odšroubujte ochrannou krytku ventilů tlakové 
lahve (D).

9 Přípojku tlakové lahve (F) připojte k ventilu 
tlakové lahve (D) (šroubovací připojení).

10 Pomalu otevřete ventil (D) tlakové lahve (E). 
Pomocí roztoku pro kontrolu těsnosti se 
ujistěte, že přípojka těsní.

11 Pokud nezpozorujete žádné netěsnosti, pomalu 
otevřete vysokotlaký uzavírací ventil (A) na 
přípojce rozvodu z tlakových lahví k jednotce 
GCS.
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Doplňující informace

Utěsnění přípojky tlakové lahve je dosaženo 
otevřením ventilů tlakových lahví. Tlak plynu vtlačí 
těsnicí kroužek do těsnicí spáry.

Jednotka GCS Basic má dva kontaktní manometry, 
které signalizují aktuální zdrojový tlak příslušné 
strany s rozvodem z tlakových lahví.

Pokud zdrojový tlak na straně rozvodu z tlakových 
lahví poklesne pod danou hodnotu, externí systém 
správy alarmů zobrazí alarm. Je to předběžný 
alarm, který indikuje, že brzy bude nutno vyměnit 
všechny tlakové lahve na straně rozvodu z těchto 
lahví.

Tlakové lahve by ale měly být vyměňovány jedině 
tehdy, až se přepínací ventil automaticky přepne na 
druhou stranu s rozvodem z tlakových lahví, která 
je k dispozici.

Provoz se 3. zdrojem

U systémů pro rozvod medicinálních plynů je 
provoz se třemi zdroji z bezpečnostních důvodů 
specifikován normou ČSN EN ISO 7396-1.

U systémů s GCS je možno prostřednictvím 
přípojky pro 3. zdroj připojit následující zařízení:

– Další rozvod z tlakových lahví prostřednictvím 
redukční jednotky RE, která pak slouží jako 
rezervní zdroj plynu

– Odparka prostřednictvím soupravy pro připojení 
odparky, která pak slouží jako hlavní zdroj plynu

Provoz s redukční jednotkou REUPOZORNĚNÍ

V rámci prevence nepozorovaného vyprázdnění 
rozvodu z tlakových lahví, zejména záložního 
rozvodu z tlakových lahví, zkontrolujte těsnost 
rozvodu z lahví:

– po připojení všech tlakových lahví

– pravidelně během provozu

VAROVÁNÍ

Ohrožení rozvodu plynu k pacientům

Po selhání hlavního zdroje dodávek musí být 
záložní zdroj plynu připojen manuálně 
otevřením kulového ventilu.

VAROVÁNÍ

Při použití redukční jednotky RE jako 
záložního zdroje plynu musí být při normálním 
provozu průtok plynu do rozvodného systému 
uzavřen.

Jinak hrozí nebezpečí, že se záložní zdroj 
během provozu vyprázdní, a nebude v případě 
nouze k dispozici.

0
1

0

G



Návod k použití Gas Control Station 39

Provoz

Záložní rozvod z tlakových lahví je prostřednictvím 
redukční jednotky RE kompatibilní se systémem 
připojen k přípojce pro 3. zdroj systému GCS.

 Během normálního provozu je ventil otevřený.

V případě poruchy nebo výpadku hlavního zdroje 
dodávek viz "Stavy ventilů pro izolaci nebo 
připojení jednotlivých zdrojů".

Provoz s odparkou

Odparka se připojuje prostřednictvím soupravy pro 
připojení odparky k přípojce 3. zdroje jednotky 
GCS.

Odparka potom zajišťuje hlavní přívod do systému. 
Pokud se odparka vyprázdní nebo dojde-li na ní 
k poruše, zásobování plynem automaticky 
převezme záložní rozvod z tlakových lahví.

Odparka není součástí dodávky jednotky GCS. 
Proto součástí tohoto návodu k použití nejsou 
možná rizika spojená s odparkou ani odpovídající 
preventivní opatření. Dodržujte pokyny k použití 
odparky.

Plnění odparky:

1 Před plněním odparky se ujistěte, že je 
v rozvodu z tlakových lahví dostatek plynu.

2 Zavřete vedení z odparky do jednotky GCS.

3 Spusťte plnicí proces.
Když je odparka naplněna, nachází se přívod 
plynu do jednotky GCS vpravo nebo vlevo od 
rozvodu z tlakových lahví.

4 Jakmile je plnicí proces ukončen a tlak 
v odparce poklesne pod 17 barů, otevřete 
přívodní vedení z odparky do jednotky GCS.
Odparka nyní zajišťuje přivádění plynu do 
jednotky GCS.

Zvláštnosti během provozu 

Při provozu a během plnění jsou přívodní vedení 
k jednotce GCS otevřená.

Odparka (VIE)

– Při použití redukčního ventilu odparky je možno 
ji používat s tlakem nad 17 barů. 

GCS 1201 Control

– U verze GCS 1201 Control může odparka 
dodávat plyn přímo do hlavního okruhu 
systému.

– Oba redukční ventily jednotky GCS 1201 
Control jsou tlakem v okruhu hlavního systému 
udržovány v zavřeném stavu, takže rozvody z 
tlakových lahví zůstávají v pohotovosti jako 
záloha.

– Poté, co se odparka vyprázdní, zásobování 
plynem automaticky převezmou záložní 
rozvody z tlakových lahví.
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Stavy ventilů

Při běžném provozu

Při běžném provozu jsou ventily nastavené tak, aby 
výstupy zdrojů dodávek byly připojené přímo 
k jednotce GCS.

Při použití tlakových lahví jako záložního zdroje je 
rozvod z tlakových lahví při běžném provozu 
oddělený od GCS. 

Při běžném provozu je odparka jako hlavní zdroj 
dodávek připojená přímo ke vstupu třetího zdroje 
na GCS. 

Další informace o stavech ventilů viz kapitola 
"Stavy ventilů pro izolaci nebo připojení 
jednotlivých zdrojů".

Při nouzovém provozu

Pokud v nouzové situaci (např. v případě požáru) 
již nejsou zdroje dostupné, rozvod plynu musí být 
zajištěn přes obtokové potrubí. Tohoto stavu se 
dosáhne nastavením ventilů.

– Je-li plyn dodáván ze tří rozvodů z tlakových 
lahví a hlavní zdroj dodávek na GCS již není 
dostupný, musejí být ventily nastaveny takto – 
viz str. 13:

– Ventil 3 je zavřený a odděluje tak hlavní 
zdroj dodávek na GCS.

– Ventil 1 zůstává zavřený. Záložní zdroj 
zůstává oddělený od přípojky k GCS.

– Ventil 2 je otevřený namísto něho. Plyn je 
dodáván ze zabudované redukční jednotky.

– Je-li plyn dodáván ze tří rozvodů z tlakových 
lahví a záložní zdroj dodávek již není dostupný, 
musejí být ventily nastaveny takto – viz str. 13:

– Všechny ventily zůstávají v téže poloze jako 
při běžném provozu. Plyn je dodáván 
z hlavních zdrojů dodávek na GCS. 

– Je-li plyn dodáván ze tří rozvodů z tlakových 
lahví a hlavní zdroj dodávek na GCS je 
prázdný, musejí být ventily nastaveny takto – 
viz str. 13:

– Ventil 1 je otevřený. Záložní zdroj je 
připojený přímo ke vstupu třetího zdroje na 
GCS. 

– Je-li plyn dodáván z odparky a dvou rozvodů 
z tlakových lahví a odparka jako hlavní zdroj 
dodávek již není dostupná, musejí být ventily 
nastaveny takto – viz str. 14:

– Ventil 1 je zavřený. Plyn je dodáván ze dvou 
rozvodů z tlakových lahví na GCS.

– Je-li plyn dodáván z odparky a dvou rozvodů 
z tlakových lahví a záložní zdroj dodávek již 
není dostupný, musejí být ventily nastaveny 
takto – viz str. 14:

– Ventil 3 je zavřený. Tím je oddělen záložní 
zdroj.

– Odparka je připojená prostřednictvím 
zabudované redukční jednotky, viz str. 15. 

– Ventil 1 je zavřený.

– Ventil 2 je otevřený.

VAROVÁNÍ

Nesprávně uzavřené ventily

Nesprávně uzavřené ventily mohou 
nepříznivě ovlivnit dodávku plynu, a tím 
ohrozit pacienty.

Zařízení pro zásobování plynem smí 
obsluhovat pouze servisní personál. 

VAROVÁNÍ

Uzavřené ventily při běžném provozu

Ventily musejí být při běžném provozu 
otevřené. Možné výjimky zahrnují obtoková 
potrubí a části zařízení pro zásobování 
plynem, které jsou odpojené nebo v současné 
době nejsou v provozu.

Ventily mohou být uzavřeny pouze pro 
servisní účely.
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Provoz

Vyřazení rozvodového systému z tlakových lahví z provozu

 Pokud nejsou prováděny servisní práce, 
zavřete všechny ventily rozvodného systému z 
tlakových lahví.

Připevněte tabulky s upozorněním na odstavení 
rozvodného systému z tlakových lahví mimo 
provoz.

VAROVÁNÍ

Nesprávný postup při vyřazování z provozu

Pokud je jednotka GCS odstavována mimo 
provoz nekvalifikovaným pracovníkem, může 
to mít za následek vážná ublížení na zdraví 
nebo i smrt pacientů připojených na 
zásobování plynem.

Systém smí z provozu odstavit pouze 
specializovaný servisní personál za 
předpokladu, že dodávka plynu pacientům 
zůstává zachována.
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Alarmy

Gas Control Station přenáší informační signály a 
alarmy do systému správy alarmů Dräger nebo 
jiného systému správy.

Alarmy a zprávy jsou zobrazovány místně a 
centrálně tak, aby bylo zajištěno nepřetržité 
monitorování.

Návod k použití doprovází příslušný systém pro 
správu alarmů s dalšími informacemi.

VAROVÁNÍ

Monitorování alarmů a nápravná opatření

Bezpečný provoz zařízení je zaručen pouze 
tehdy, pokud jsou příslušné alarmy přenášeny 
z centrálních technických místností na místo, 
které umožňuje nepřetržité monitorování. 
V opačném případě je možné, že provozní 
potíže nebudou zaregistrovány a výkon 
zařízení bude nepříznivě ovlivněn. To může 
ohrozit bezpečnost pacientů.

Zajistěte, aby byl zaručen nepřetržitý přenos a 
monitoring alarmů. Odpovědný personál musí 
být náležitě vyškolen ve zvládání alarmů a 
nouzových situací. Školení musí vycházet z 
nouzových postupů zdravotnického zařízení, 
a zahrnovat posouzení závažnosti alarmů a 
nápravných opatření. Bližší informace 
naleznete v ISO 7396-1, přílohy F a G.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí hromadění plynu v technických 
místnostech

Technické místnosti, ve kterých jsou umístěny 
rozvody z tlakových lahví s jinými plyny než 
medicinálním vzduchem, musejí být vybaveny 
systémem monitorování koncentrace kyslíku 
podle ČSN EN 7396-1.

Při vstupu do technické místnosti věnujte 
pozornost všem případným výstražným 
hlášením.

VAROVÁNÍ

Zvládání nouzových provozních klinických 
alarmů (optické alarmové signály červeně 
blikají, signály akustických alarmů se při 
ztišení opakují každých 15 minut)

Provozní klinické alarmy indikují abnormální 
podmínky v zařízení pro zásobování plynem, 
které vyžadují okamžitou reakci servisního 
personálu.

Instrukce o zvládání nouzových klinických 
alarmů musí být součástí nouzového postupu 
zdravotnického zařízení. Opatření, která musí 
být podniknuta, mohou pro vyřešení tohoto 
problému zahrnovat okamžitou kontrolu 
technické místnosti specializovaným 
servisním personálem a nápravná opatření. 
Odpovědní členové technického a/nebo 
klinického týmu musejí být o přijatých 
opatřeních informováni.

Zelená Informační signál

Indikuje normální provoz

Žlutá Provozní alarm

Alarm, indikující pokles nebo selhání 
dodávky plynu. 

Je vyžadována reakce v přiměřeném 
časovém rozmezí.

ČervenáNouzový alarm

Alarm, indikující abnormální tlak v potrubí. 
Je vyžadována okamžitá odezva.
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Alarmy

U verze GCS Control se informační signály 
a alarmy zobrazují přímo na obrazovce řídicí 
jednotky a upozorňují na ně také stavové kontrolky; 
viz kapitola "Alarmy jednotky GCS Control" 
na str. 43.

U verze GCS Basic jsou informační signály 
a alarmy dostupné prostřednictvím neuzemněných 
kontaktů, a musí být vyhodnocována pomocí 
externího systému pro správu alarmů, viz kapitola 
"Alarmy jednotky GCS Basic" na str. 44.

Alarmy jednotky GCS Control

Informační signály a alarmy jednotky GCS Control 
jsou na obrazovce řídicí jednotky řazeny podle 
priority a pořadí, v jakém se vyskytla, a zobrazují se 
přes celou obrazovku. Na aktuální obrazovce se 
zobrazuje poslední hlášení s nejvyšší prioritou. 
Všechna čekající hlášení si můžete přečíst jedno 
po druhém tak, že je potvrdíte pomocí tlačítka OK.

Po potvrzení je zpráva přidána do souboru 
protokolu zpráv. Tento seznam je možno později 
použít ke zjištění, proč ke zprávě došlo.

Kromě toho se pomocí barevných kontrolek 
zobrazuje stav jednotlivých hlášení a případně se 
aktivuje také akustický alarm.

Prioritu alarmových hlášení signalizují různé barvy 
kontrolek.

Pokud se vyskytne několik alarmů současně, 
nejkritičtější alarmy se na obrazovce objeví jako 
první.

Tabulka "Porucha – příčina – odstranění" vám 
pomůže pochopit význam alarmových hlášení a 
odstranit jakékoli poruchy, viz kapitola "Řešení 
potíží" na str. 45.

Signalizace nouzového alarmu

 Začne blikat červená kontrolka a spustí se 
akustický alarm.

 Na obrazovce se objeví alarmové hlášení.

Potvrzení alarmu

Pokud máte instalován modul relé (volitelný 
doplněk), určité alarmy připojené pomocí 
neuzemněných kontaktů, mohou být zobrazovány 
také na externím systému pro správu alarmů.

1 Pro potvrzení zobrazeného alarmové hlášení 
stiskněte tlačítko OK.
Akustický alarm se vypne a kontrolka začne 
soustavně svítit. Pokud se vyskytuje další 
alarmové hlášení, zobrazí se.

 Počet alarmů, které jsou stále ještě aktivní, se 
vypisuje u spodního okraje obrazovky.

Pokud příčina alarmu pominula ještě dříve, než byl 
alarm potvrzen, akustický alarm se vypne 
automaticky a kontrolka začne trvale svítit. Alarm 
se ale bude zobrazovat i nadále.

2 Abyste zobrazení vymazali, stiskněte tlačítko 
OK.

Doplňující informace

Nouzový alarm je možné potvrdit jen tehdy, pokud 
příčina alarmu již pominula.

Jestliže příčina přetrvává, alarm se nejpozději do 
10 minut aktivuje znovu.

Všechny alarmy se vypisují v podnabídce Logfile v 
seznamu, v němž jsou seřazeny podle pořadí 
vzniku.
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Alarmy jednotky GCS Basic

Jednotka GCS Basic nemá sama o sobě žádný 
displej. Alarmy požadované právními normami 
a další informační signály mohou být zjišťovány 
prostřednictvím neuzemněných kontaktů na 
svorkovnici.

K dispozici jsou následující kontakty:

– Aktivní strana rozvodů z tlakových lahví, levá

– Aktivní strana rozvodů z tlakových lahví, pravá

– Provozní tlak je příliš nízký

– Provozní tlak je příliš vysoký

– Levá strana rozvodů z tlakových lahví je 
prázdná

– Pravá strana rozvodů z tlakových lahví je 
prázdná

– 3. zdroj je prázdný (pouze v případě, že 3. zdroj 
existuje)

Kontakty musí být posouzeny externím systémem 
pro správu alarmů, a podle normy ČSN EN ISO 
7396-1 nebo podle místních předpisů seřazeny 
podle důležitosti buďto jako nouzový alarm, nebo 
provozní alarm.

Alarmy pro záložní zdroje

Při vyprázdnění záložního zdroje do méně než 
poloviny je vydán alarm.

Tento alarm může být napojený na beznapěťové 
kontakty kontaktního manometru na rozvodech 
z tlakových lahví pro zálohu.

Kontakty musí být posouzeny externím systémem 
pro správu alarmů, a podle normy ČSN EN ISO 
7396-1 nebo podle místních předpisů seřazeny 
podle důležitosti buďto jako nouzový alarm, nebo 
provozní alarm. 

Další informace viz kapitola "Stavy ventilů" 
na str. 40.

Monitorovací funkcí systému

Jednotka GCS Control s integrovanou řídicí 
jednotkou nabízí celou řadu monitorovacích funkcí. 
Všechna hlášení a změřené hodnoty je možno 
odečítat na obrazovce ve formě prostého textu 
a všechna nastavení je možno interaktivně zadávat 
pomocí tlačítek.

V jednotce GCS Basic jsou systémové tlaky 
označovány manometry. Pro zdrojové tlaky 
a provozní tlak se používají kontaktní manometry, 
které monitorují mezní hodnoty tlaku a spínají 
neuzemněné kontakty, pokud se vyskytne alarm.

Kontakty je vybaven také přepínací ventil, takže 
jsou k dispozici informace o jeho aktuální poloze.
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Řešení potíží

Řešení potíží

Porucha – příčina – odstranění

Porucha Příčina Odstranění

Ventil tlakové lahve není možné 
při vynaložení normální ruční síly 
zavřít

Horní nebo dolní vřeteno ventilu 
je poškozeno

Vraťte tlakovou láhev dodavateli 
a použijte novou tlakovou láhev

Připojovací tvarovka netěsní Vadný těsnicí kroužek Těsnicí kroužek vyměňte

Odpouštěcí ventily redukčního 
ventilu se otevírají

Znečištění a netěsnost řídicího 
ventilu v regulačním ventilu

Bylo opraveno servisním 
personálem

Pouze jednotka GCS Control

Displej je tmavý, ale nejméně 
jedna kontrolka svítí

V menu Settings / Light 
(Nastavení / Osvětlení) je 
aktivována funkce pro 
automatické ztlumení displeje.

Stiskněte kterékoli tlačítko, aby 
se displej rozsvítil

Vadný displej Kontaktujte DrägerService.

Displej je tmavý, nesvítí žádná 
kontrolka

Výpadek napájení Obnovte napájení jednotky

Porucha elektroniky Kontaktujte DrägerService.

Bliká červená kontrolka, je slyšet 
akustický alarm a na displeji se 
zobrazuje:

Došlo k nouzovému alarmu Zjistěte příčinu alarmu (věnujte 
pozornost informacím na 
obrazovce).
Proveďte opatření, která nouzový 
postup pro tento alarm vyžadují.

Pro potlačení tónu alarmu na 15 
minut (potvrdit alarm) stiskněte 
klávesu RESET.

Bliká červená kontrolka a na 
displeji se zobrazuje:

Došlo k potvrzenému nouzovému 
alarmu, jehož příčina nebyla 
dosud odstraněna

Přesvědčte se, zda byla 
realizována opatření, která 
nouzový postup pro daný alarm 
vyžaduje.
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Bliká žlutá kontrolka, je slyšet 
akustický alarm a na displeji se 
zobrazuje:

Došlo k provoznímu alarmu Zjistěte příčinu alarmu (věnujte 
pozornost informacím na 
obrazovce).
Realizujte opatření, popsaná v 
návodu k použití.

Pro vypnutí tónu alarmu (potvrdit 
alarm) stiskněte klávesu  RESET.

Bliká žlutá kontrolka a na displeji 
se zobrazuje:

Došlo k potvrzenému 
provoznímu alarmu, jehož příčina 
nebyla dosud odstraněna

Přesvědčte se, zda byla 
realizována opatření, popsaná v 
návodu k použití.

Na obrazovce se zobrazí: Došlo k překročení intervalu 
údržby

Zavolejte firmu DrägerService 
(datum, kdy lhůta vypršela, je 
možno najít v menu Information 
(Informace) v poli Service infor-
mation (Servisní informace))

Objeví se informační okno. Tlak v 
levých tlakových lahvích je pří-
liš vysoký / Tlak v pravých tla-
kových lahvích je příliš vysoký 
/ Tlak v rezervních tlakových la-
hvích je příliš vysoký

Tlak v lahvi je nad mezní hodnotou
Poznámka ke kapalným plynům:
Teplota v místnosti může způsobit 
zvýšení tlaku v lahvi. Nastavená 
mezní hodnota je překročena o 
cca 30 °C.

Použijte tlakové lahve s nižším 
tlakem (maximum 200 barů)

Objeví se informační okno. 
Překročení měřicího rozsahu 
P1/P2/P3

Tlak v lahvi je nad mezní 
hodnotou

Použijte tlakové lahve s nižším 
tlakem (maximum 200 barů)

Objeví se informační okno. 
Středotlak / tlak odparky je 
příliš vysoký

1. stupeň redukčního ventilu je 
nastaven nesprávně nebo je 
vadný

Kontaktujte DrägerService.

Objeví se informační okno. 
Středotlak / tlak odparky je 
příliš vysoký, odpouštěcí ventil 
je vadný

1. stupeň redukčního ventilu je 
nastaven nesprávně nebo je 
vadný a odpouštěcí ventil je 
vadný také

Kontaktujte DrägerService.

Objeví se informační okno. 
Měřicí rozsah P1/P2/P3/P4/P5 
nebyl dosažen

Vadný snímač tlaku nebo řídicí 
jednotka

Kontaktujte DrägerService.

Objeví se informační okno. 
Závada přepínání

Přepínací ventil je vadný Kontaktujte DrägerService.

Objeví se informační okno. 
Provozní tlak je příliš vysoký

2. stupeň redukčního ventilu je 
nastaven nesprávně nebo je 
vadný

Kontaktujte DrägerService.

Žádné zásobování plynem Zvětšete zásobování plynem

Porucha Příčina Odstranění
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Servis

Servis

Tato kapitola popisuje servisní práce požadované k 
zajištění správné funkce zdravotnického 
prostředku. Servisní práce musejí být prováděny 
odpovědnými pracovníky.

Definice servisní terminologie

VAROVÁNÍ

Porucha zařízení pro zásobování plynem

S cílem zajistit bezpečný provoz systému 
provádějte veškeré servisní práce v 
intervalech specifikovaných v návodu k 
použití jednotlivých komponentů.

VAROVÁNÍ

Servisní práce smějí provádět pouze 
specializovaní servisní technici

Doporučujeme DrägerService. K opravě smí 
být použity pouze originální náhradní díly 
Dräger.

Po každé servisní aktivitě musí být provedena 
zkouška funkčnosti systému.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a 
selhání funkce přístroje

Je-li otevřená skříň zařízení, jsou přístupné 
elektrické součásti pod proudem a připojený 
zdroj napájení.

Skříň zařízení smějí otvírat pouze servisní 
technici. Nesmí být otvírána za účelem čištění.

Pojem Definice

Servis Veškerá opatření (prohlídky, údržba, opravy), která jsou určena pro zachování a 
obnovu provozních podmínek a funkce zdravotnického prostředku.

Prohlídka Opatření určená pro stanovení a vyhodnocení momentálního stavu zdravotnického 
prostředku.

Údržba Opakovaná specifická opatření, jejichž smyslem je zachování provozních 
podmínek a funkce lékařského přístroje

Oprava Opatření, jejichž cílem je obnovení provozních podmínek a funkce lékařského 
přístroje poté, co se na něm vyskytla porucha.
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Prohlídka

Prohlídky provádějte v pravidelných intervalech 
a dodržujte následující specifikace. 
.

Údržba

Kontroly Interval Odpovědná osoba

Kontrola provozní připravenosti 
pomocí vizuální prohlídky

Jednotka GCS Control
Zelená kontrolka svítí, za 
aktivním rozvodem z tlakových 
lahví se zobrazuje symbol .
Na displeji jsou zobrazeny 
přijatelné hodnoty zdrojového a 
provozního tlaku.
U neaktivního zdroje nebyl 
detekován žádný pokles tlaku.

GCS Basic
Manometry ukazují správné 
hodnoty zdrojového a 
provozního tlaku.
U neaktivního zdroje nebyl 
detekován žádný pokles tlaku.

Denně Uživatel

Funkční a vizuální prohlídka celého 
systému

Minimálně jednou 
za rok

Specializovaní servisní technici

VAROVÁNÍ

Nebezpečí od vadných součástí

V důsledku opotřebení a únavy materiálu 
některých součástí je možné selhání zařízení.

Aby byla zachována správný funkce všech 
součástí, musí být tento zdravotnický 
prostředek v předepsaných lhůtách 
podrobován prohlídkám a údržbě.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu osob

Pokud je systém vypnutý, přívod plynu pro 
pacienty není možné zaručit. Při údržbě 
systému se ujistěte, že přívod plynu je 
zaručen.

Obzvláště před údržbou přepínacího ventilu 
musí být zaručeno, že po celou dobu trvání 
prací bude spolehlivě fungovat zásobování 
plynem ze záložního zdroje.
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Následující tabulka uvádí intervaly údržby:

Součást Interval Opatření Odpovědná osoba

Vysokotlaký ventil s filtrem 
ze slinutého kovu

O-kroužek ze slinutého 
kovu

Každé 2 roky Vyměňte O-kroužek a filtr ze 
slinutého kovu

Specializovaní servisní 
technici

Připojení odparky

O-kroužek ze slinutého 
kovu

Každé 2 roky Vyměňte O-kroužek a filtr ze 
slinutého kovu

Specializovaní servisní 
technici

Připojovací tvarovka

Těsnění

Každé 2 roky Vyměňte těsnění v přípojce 
tlakové lahve

Specializovaní servisní 
technici

Připojovací tvarovka

Filtr s vložkou ze slinutého 
kovu

Každé 2 roky Vyměňte filtr ze slinutého kovu 
(je-li nainstalován)

Specializovaní servisní 
technici

GCS 500, 800, 1200

Redukční ventil 1. stupně

Každých 6 let Generální oprava Specializovaní servisní 
technici

GCS 500, 800, 1200

Odpouštěcí ventil
Redukční ventil 1. stupně

Každých 6 let Výměna odpouštěcího ventilu Specializovaní servisní 
technici

GCS 500, 800, 1200

Redukční ventil 2. stupně

Každých 6 let Generální oprava Specializovaní servisní 
technici

GCS 500, 800, 1200

Pojistný ventil

Každých 6 let Vyměňte pojistný ventil Specializovaní servisní 
technici

GCS 500, 800, 1200

Přepínací ventil

Každých 6 let Výměna vnitřních součástí Specializovaní servisní 
technici

GCS 1201

Redukční ventil 1. stupně

Každých 6 let Generální oprava Specializovaní servisní 
technici

GCS 1201

Odpouštěcí ventil
Redukční ventil 1. stupně

Každých 6 let Výměna odpouštěcího ventilu Specializovaní servisní 
technici

GCS 1201

Přepínací ventil

Každých 6 let Výměna vnitřních součástí Specializovaní servisní 
technici

RE 500, RE 1200

Redukční ventil

Každých 6 let Generální oprava Specializovaní servisní 
technici
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Opravy

Společnost Dräger doporučuje provádět všechny 
opravy společností DrägerService a používat 
pouze originální náhradní díly Dräger.

RE 500, RE 1200

Odpouštěcí ventil

Každých 6 let Výměna odpouštěcího ventilu Specializovaní servisní 
technici

Sada pro připojení odparky

Redukční ventil 
(odparka)

Každých 6 let Generální oprava Specializovaní servisní 
technici

Připojení odparky

O-kroužek ze slinutého 
kovu

Každých 6 let Vyměňte filtr ze slinutého kovu Specializovaní servisní 
technici

Vysokotlaká sběrná trubka Každých 6 let Výměna vnitřních součástí Specializovaní servisní 
technici

Vysokotlaký ventil s filtrem 
ze slinutého kovu

Každých 6 let Vyměňte vnitřní části, včetně 
filtru ze slinutého kovu

Specializovaní servisní 
technici

Vypouštěcí ventil Každých 6 let Vyměňte pojistný ventil Specializovaní servisní 
technici

Volitelné:

Sada ventilu omezení tlaku

Každých 6 let Vyměňte pojistný ventil Specializovaní servisní 
technici

Součást Interval Opatření Odpovědná osoba
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Likvidace

Likvidace

Likvidace zdravotnického prostředku

Při likvidaci zdravotnického přístroje:

Konzultujte s příslušnou společností zabývající se 
likvidací odpadů.

Dodržujte příslušná nařízení.

Společnost Dräger autorizovala firmu pro sběr a 
likvidaci tohoto přístroje. Přejete-li si odevzdat 
přístroj do sběru nebo získat podrobnější 
informace, navštivte naše internetové stránky 
www.draeger.com. Nemáte-li přístup k webovým 
stránkám Dräger, obrat’te se laskavě na naši 
nejbližší pobočku.
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Technické údaje

Podmínky okolního prostředí

Provozní teplota +10 °C až +40 °C (+50 °F až +104 °F)

Skladovací teplota –20 °C až +65 °C (4 °F až +149 °F)

Relativní vlhkost 30 % až 95 %

Atmosférický tlak 800 až 1 300 mbarů

Klasifikace
 podle směrnice 93/42/EEC, Přílohy IX

IIb

Kód UMDNS
Universal Medical Device Nomenclature System – 
nomenklatura pro zdravotnické prostředky

18-046

GCS 1201 Control

Objednací číslo G42164

Jmenovitý výkon 120 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Vstupní přípojka pro 3. zdroj G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak max. 17 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení 100 až 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba (včetně volitelných doplňků) max. 1,3 A

Signalizace tlaku elektronická,
řídicí jednotka

Monitorovací jednotka elektronická,
řídicí jednotka

Neuzemněné kontakty
(když se používá
modul relé (volitelný doplněk))

pro:
zdroj 1 prázdný, zdroj 2 prázdný, zdroj 3 
prázdný (je-li instalován), provozní tlak příliš 
nízký, provozní tlak příliš vysoký, součtová 
chybová hlášení

V konfiguraci lze nastavit, zda mají být kontakty 
v normálním stavu sepnuté nebo rozpojené.

Spínací napětí 1,5 V až 50 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 1 A

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 43 kg
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GCS 1200 Control

Objednací číslo G42156

Jmenovitý výkon 100 m³/h při provozním tlaku 4 barů

120 m³/h při provozním tlaku 5 barů

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Vstupní přípojka pro 3. zdroj G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 4 až 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení 100 až 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba (včetně volitelných doplňků) max. 1,3 A

Signalizace tlaku elektronická,
řídicí jednotka

Monitorovací jednotka elektronická,
řídicí jednotka

Neuzemněné kontakty
(když se používá
modul relé (volitelný doplněk))

pro:
zdroj 1 prázdný, zdroj 2 prázdný, zdroj 3 
prázdný (je-li instalován), provozní tlak příliš 
nízký, provozní tlak příliš vysoký, součtová 
chybová hlášení

V konfiguraci lze nastavit, zda mají být kontakty 
v normálním stavu sepnuté nebo rozpojené.

Spínací napětí 1,5 V až 50 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 1 A

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 57 kg
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GCS 800 Control

Objednací číslo G42159

Jmenovitý výkon 80 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Vstupní přípojka pro 3. zdroj G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 4 až 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení 100 až 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba (včetně volitelných doplňků) max. 1,3 A

Signalizace tlaku elektronická,
řídicí jednotka

Monitorovací jednotka elektronická,
řídicí jednotka

Neuzemněné kontakty
(když se používá
modul relé (volitelný doplněk))

pro:
zdroj 1 prázdný, zdroj 2 prázdný, zdroj 3 prázdný 
(je-li instalován), provozní tlak příliš nízký, pro-
vozní tlak příliš vysoký, součtová chybová hlášení

V konfiguraci lze nastavit, zda mají být kontakty 
v normálním stavu sepnuté nebo rozpojené.

Spínací napětí 1,5 V až 50 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 1 A

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 52 kg

GCS 500 Control

Objednací číslo G42162

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Vstupní přípojka pro 3. zdroj G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 4 až 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení 100 až 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba (včetně volitelných doplňků) max. 1,3 A

Signalizace tlaku elektronická,
řídicí jednotka
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Monitorovací jednotka elektronická,
řídicí jednotka

Neuzemněné kontakty
(když se používá
modul relé (volitelný doplněk))

pro:
zdroj 1 prázdný, zdroj 2 prázdný, zdroj 3 
prázdný (je-li instalován), provozní tlak příliš 
nízký, provozní tlak příliš vysoký, součtová 
chybová hlášení

V konfiguraci lze nastavit, zda mají být kontakty 
v normálním stavu sepnuté nebo rozpojené.

Spínací napětí 1,5 V až 50 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 1 A

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 46 kg

GCS 1200 Basic

Objednací číslo G42155

Jmenovitý výkon 120 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 57 kg

GCS 500 Control
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GCS 800 Basic

Objednací číslo G42158

Jmenovitý výkon 80 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 52 kg

GCS 500 Basic

Objednací číslo G42161

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr
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Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 46 kg

GCS 1200 Basic 60 bar

Objednací číslo G42182

Jmenovitý výkon 120 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 57 kg

GCS 500 Basic
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GCS 800 Basic 60 bar

Objednací číslo G42183

Jmenovitý výkon 80 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost cca 52 kg

GCS 500 Basic 60 bar

Objednací číslo G42184

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 5 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr



Návod k použití Gas Control Station 59

Technické údaje

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost cca 46 kg

GCS 1200 Basic 4 bar

Objednací číslo G42342

Jmenovitý výkon 100 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 4 bary

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 57 kg

GCS 500 Basic 60 bar
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GCS 800 Basic 4 bar

Objednací číslo G42341

Jmenovitý výkon 80 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 4 bary

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 52 kg
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GCS 500 Basic 4 bar

Objednací číslo G42340

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 4 bary

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 46 kg
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GCS 1200 Basic 60/4 bar

Objednací číslo G42345

Jmenovitý výkon 100 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 4 bary

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost 57 kg

GCS 800 Basic 60/4 bar

Objednací číslo G42344

Jmenovitý výkon 80 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 4 bary

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr
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Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost cca 52 kg

GCS 500 Basic 60/4 bar

Objednací číslo G42343

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G3/4A (ISO 228-1)

Tlak odparky 13,5 až 17 barů

Provozní tlak 4 bary

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Neuzemněné kontakty
(prostřednictvím existující svorkovnice)

pro:
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, levá
aktivní strana rozvodu z tlakových lahví, pravá
provozní tlak příliš nízký
provozní tlak příliš vysoký
levá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
pravá strana rozvodů z tlakových lahví prázdná
3. zdroj prázdný (jen pokud je instalován 3. 
zdroj)

Spínací napětí 1,5 V až 24 V AC/DC

Spínaný proud 5 mA až 100 mA

Rozměry (š x v x h): 550 × 1020 × 195 mm

Hmotnost cca 46 kg

GCS 800 Basic 60/4 bar
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RE 1200 Control

Objednací číslo G42130

Jmenovitý výkon 120 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 14 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení prostřednictvím řídicí jednotky GCS 1200 
Control nebo GCS 800 Control

Signalizace tlaku elektrická, prostřednictvím řídicí jednotky 
GCS 1200 Control nebo GCS 800 Control

Monitorovací jednotka elektrická, prostřednictvím řídicí jednotky 
GCS 1200 Control nebo GCS 800 Control

Hmotnost cca 8 kg

RE 500 Control

Objednací číslo G42132

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 14 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení prostřednictvím řídicí jednotky GCS 500 Control

Signalizace tlaku elektrická,
 prostřednictvím řídicí jednotky GCS 500 Control

Monitorovací jednotka elektrická,
 prostřednictvím řídicí jednotky GCS 500 Control

Hmotnost cca 4,5 kg

RE 1200 Basic

Objednací číslo G42131

Jmenovitý výkon 120 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 14 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr
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Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Hmotnost cca 8 kg

RE 500 Basic

Objednací číslo G42130

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 14 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Hmotnost cca 4,5 kg

RE 1200 Basic 60 bar

Objednací číslo G42185

Jmenovitý výkon 120 m³/h

Maximální vstupní tlak 100 barů

Vstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 14 barů

Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Hmotnost cca 8 kg

RE 500 Basic 60 bar

Objednací číslo G42186

Jmenovitý výkon 35 m³/h

Maximální vstupní tlak 200 barů

Vstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Provozní tlak 14 barů

RE 1200 Basic
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Výstupní přípojka G1 (ISO 228-1)

Elektrické napájení ---

Signalizace tlaku mechanická,
kontaktní manometr

Monitorovací jednotka mechanická,
kontaktní manometr

Hmotnost cca 4,5 kg

RE 500 Basic 60 bar
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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