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תיאור כללי תיאור כללי 

שקעי הגזים מסדרה 240 הם שקעי הפעלהשקעי הגזים מסדרה 240 הם שקעי הפעלה
לציוד כירורגי פנאומטי.  השקעים מופעליםלציוד כירורגי פנאומטי.  השקעים מופעלים

אוטומטית ללא צורך באספקת חשמלאוטומטית ללא צורך באספקת חשמל
ודרישות אחזקה מינימליות בעלות נמוכה .ודרישות אחזקה מינימליות בעלות נמוכה .

שקע MOTOR AIR מסדרה 240 תואם לכלשקע MOTOR AIR מסדרה 240 תואם לכל
התקנים והמפרטים הקיימים כיום בתחוםהתקנים והמפרטים הקיימים כיום בתחום

יצור והפעלת המוצר .יצור והפעלת המוצר .
השקע מתוכנן ומותאם להתקנה סמויה בתוךהשקע מתוכנן ומותאם להתקנה סמויה בתוך

הקיר או במארז אלומיניום להתקנה עלהקיר או במארז אלומיניום להתקנה על
הקיר, כמו כן ניתן לשלב את מכלול השקעהקיר, כמו כן ניתן לשלב את מכלול השקע

בפסי אספקה מסדרה 900 .בפסי אספקה מסדרה 900 .
שקע MOTOR AIR מסדרה 240 מיוצרשקע MOTOR AIR מסדרה 240 מיוצר
בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומייםבהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים

ותואם לשקעי גזים הקיימים בבתי החוליםותואם לשקעי גזים הקיימים בבתי החולים
בארץ .בארץ .

שקע MOTOR AIR מקובע במארז פלדהשקע MOTOR AIR מקובע במארז פלדה
מגולוונת במכלול להתקנה בתוך הקיר אומגולוונת במכלול להתקנה בתוך הקיר או

מארז אלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפימארז אלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפי
בחירה במכלול התקנה חיצונית .בחירה במכלול התקנה חיצונית .

חזית השקע עשויה לוח אלומיניום בגימורחזית השקע עשויה לוח אלומיניום בגימור
אנודייז או צבע לפי בחירה לקבלת חזיתאנודייז או צבע לפי בחירה לקבלת חזית

עמידה לפגיעות עם חזות אסתטית  .עמידה לפגיעות עם חזות אסתטית  .
מאפיינים :מאפיינים :

•    הפעלה האוטומטית עם חיבור התקע .•    הפעלה האוטומטית עם חיבור התקע .
•    ספיקה בעבודה 500 ליטר בדקה .•    ספיקה בעבודה 500 ליטר בדקה .
•    התאמה מלאה לציוד הקיים בבתי•    התאמה מלאה לציוד הקיים בבתי

החולים בארץ .החולים בארץ .
•    כל שקע עובר בדיקה מלאה .•    כל שקע עובר בדיקה מלאה .

•    כל רכיבי השקעים נקיים לחמצן .•    כל רכיבי השקעים נקיים לחמצן .
•    אופציה למפסק להשארת צינור היניקה•    אופציה למפסק להשארת צינור היניקה

מחובר .מחובר .
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•    מידות קומפקטיות .•    מידות קומפקטיות .

•    אפשרות התקנה מעל או בתוך הקיר .•    אפשרות התקנה מעל או בתוך הקיר .
•    פנל מתפרק בקלות לנוחות אחזקה•    פנל מתפרק בקלות לנוחות אחזקה

מרבית .מרבית .
•    צינורות ההזנה והפליטה אינם דורשים•    צינורות ההזנה והפליטה אינם דורשים

פירוק בזמן ההלחמה לצנרת .פירוק בזמן ההלחמה לצנרת .
•    חזית אלומיניום בגימור לפי בחירה .•    חזית אלומיניום בגימור לפי בחירה .

•    אחזקה נוחה , כל רכיבי השקע•    אחזקה נוחה , כל רכיבי השקע
מקובעים על החזית ומתפרקים עם צנרתמקובעים על החזית ומתפרקים עם צנרת

גמישה .גמישה .
מאפיינים מאפיינים 

שקע MOTOR AIR  מופעל עם חיבור מנועשקע MOTOR AIR  מופעל עם חיבור מנוע
כירורגי. לחץ האוויר זורם אל המנוע בצינורכירורגי. לחץ האוויר זורם אל המנוע בצינור

פנימי ומפעיל את המנוע. זרימת האווירפנימי ומפעיל את המנוע. זרימת האוויר
החוזרת מהמנוע הכרורגי מוחזרת בצינורהחוזרת מהמנוע הכרורגי מוחזרת בצינור
הפליטה שעוטף את צינור האספקה אלהפליטה שעוטף את צינור האספקה אל
השקע ,כך מתאפשרת הזרמת אוויר אלהשקע ,כך מתאפשרת הזרמת אוויר אל

המנוע וממנו בשקע אחד.עם ניתוק תקעהמנוע וממנו בשקע אחד.עם ניתוק תקע
AIR MOTOR אספקת מידית מופסקתAIR MOTOR אספקת מידית מופסקת

האוויר ובו זמנית נסגר שסתום הפליטה עלהאוויר ובו זמנית נסגר שסתום הפליטה על
מנת למנוע חזרה של גזים מצינור הפליטהמנת למנוע חזרה של גזים מצינור הפליטה

לחדר . מכלול השקע מסופק עם קצוותלחדר . מכלול השקע מסופק עם קצוות
K חיבור מצינור נחושת "3/8, "7/8 דרגK חיבור מצינור נחושת "3/8, "7/8 דרג

באורך 165 מ"מ. צינורות ההזנה מחובריםבאורך 165 מ"מ. צינורות ההזנה מחוברים
בהלחמת כסף למתאם בדופן המארזבהלחמת כסף למתאם בדופן המארז
לקבלת חיבור קשיח ואמין החיבוריםלקבלת חיבור קשיח ואמין החיבורים

הפנימיים לגוף השקע מבוצעים על ידי צנרתהפנימיים לגוף השקע מבוצעים על ידי צנרת
גמישה.ספיקת האוויר 500 ליטר בדקה ,גמישה.ספיקת האוויר 500 ליטר בדקה ,

לחץ ההפעלה הנדרש ( אויר דחוס ) 8-10לחץ ההפעלה הנדרש ( אויר דחוס ) 8-10
אטמוספרות .אטמוספרות .

פליטת האוויר 500 ליטר לדקה .פליטת האוויר 500 ליטר לדקה .

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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