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תיאור כללי תיאור כללי 

שקע הגזים מסדרה UM 220 האנטי מגנטישקע הגזים מסדרה UM 220 האנטי מגנטי
מיוצר בהתאם לתקנים ישראליים וביןמיוצר בהתאם לתקנים ישראליים ובין

לאומיים ותואם לשקעי גזים הקיימים  בבתילאומיים ותואם לשקעי גזים הקיימים  בבתי
החולים בארץ מסוג "אומדה" עם אופציההחולים בארץ מסוג "אומדה" עם אופציה

לשקעים תואמים לתקנים אחרים כגון :לשקעים תואמים לתקנים אחרים כגון :
פוריטן-בנט , DISS ,תקן DIN גרמני 767פוריטן-בנט , DISS ,תקן DIN גרמני 767

.767-6 ENV 767-6.ותקן ארופי ENV ותקן ארופי
השקעים מקודדים על פי תקני הסימוןהשקעים מקודדים על פי תקני הסימון

הבינלאומיים לגזים על ידי מפתח פינים אשרהבינלאומיים לגזים על ידי מפתח פינים אשר
תואם הן את התקן הבינלאומי והן אתתואם הן את התקן הבינלאומי והן את

השקעים הקיימים בארץ .השקעים הקיימים בארץ .
ראש השקע פותח במטרה לאפשר תחזוקהראש השקע פותח במטרה לאפשר תחזוקה

בעלויות מינימליות על ידי החלפת אטמיבעלויות מינימליות על ידי החלפת אטמי
השסתום הפנימי בלבד ללא צורך בהחלפתהשסתום הפנימי בלבד ללא צורך בהחלפת

ראש השקע כולו .ראש השקע כולו .
חזית ראש השקע מקודדת בצבע על פיחזית ראש השקע מקודדת בצבע על פי

התקנים לגזים רפואיים באופן בולט לכל חזיתהתקנים לגזים רפואיים באופן בולט לכל חזית
ראש השקע .ראש השקע .

השקע מתוכנן במבנה מודולרי ומאפשרהשקע מתוכנן במבנה מודולרי ומאפשר
הרכבת מספר שקעים במכלול אחד במארזהרכבת מספר שקעים במכלול אחד במארז
אלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפי בחירהאלומיניום בגימור אנודייז או צבע לפי בחירה

..
מבנה התמיכה הכפול היחודי לשקעיםמבנה התמיכה הכפול היחודי לשקעים

מסדרה 220 מאפשר חיבור תקעי ציוד עםמסדרה 220 מאפשר חיבור תקעי ציוד עם
מכלולים נוספים ( בקבוקים , וסתים )מכלולים נוספים ( בקבוקים , וסתים )

ושמירה על יציבות המכלול באופן מוחלטושמירה על יציבות המכלול באופן מוחלט
וכתוצאה שמירה על רמת אטימות מלאהוכתוצאה שמירה על רמת אטימות מלאה

והארכת חיי השקע . מאפיינים :והארכת חיי השקע . מאפיינים :
•    מפל לחץ נמוך מ-0.17 אטמ•    מפל לחץ נמוך מ-0.17 אטמ

מאפיינים מאפיינים 
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שקע הגזים מקובע במארז פלדה מגולוונתשקע הגזים מקובע במארז פלדה מגולוונת
במכלולים של 1 עד 8 שקעים במכלול , חזיתבמכלולים של 1 עד 8 שקעים במכלול , חזית

השקעים עשויה יציקת פליז עם ציפוי כרוםהשקעים עשויה יציקת פליז עם ציפוי כרום
לקבלת חזית עמידה לפגיעות עם חזותלקבלת חזית עמידה לפגיעות עם חזות

אסטטית בבליטה מינימלית מהקיר , מכלולאסטטית בבליטה מינימלית מהקיר , מכלול
השקע מסופק עם קצה חיבור מצינור נחושתהשקע מסופק עם קצה חיבור מצינור נחושת
"3/8 דרג K באורך 165 מ"מ , צינור ההזנה"3/8 דרג K באורך 165 מ"מ , צינור ההזנה

מחובר בהלחמת כסף לגוף השקע הבנוימחובר בהלחמת כסף לגוף השקע הבנוי
מגליל פליז בקוטר 33 מ"מ המהווה במכלולמגליל פליז בקוטר 33 מ"מ המהווה במכלול
אחד את שסתום השקע . לקוי גזים עם לחץאחד את שסתום השקע . לקוי גזים עם לחץ

חיובי מכלול השקע מורכב משני סשתומיםחיובי מכלול השקע מורכב משני סשתומים
המותאמים לעבודה בלחץ 8 אטמהמותאמים לעבודה בלחץ 8 אטמ

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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