
160T-CLE עמדת הפחתת לחץ

160T-CLE 160    עמדת הפחתת לחץT-CLE עמדת הפחתת לחץ    
  

    

תיאור כללי תיאור כללי 

מערכות הויסות מסדרה 160 פותחו על מנתמערכות הויסות מסדרה 160 פותחו על מנת
לספק לבתי החולים אספקת גז בלחץ יציב,לספק לבתי החולים אספקת גז בלחץ יציב,
עם אפשרות תחזוקה במערכת הויסות ללאעם אפשרות תחזוקה במערכת הויסות ללא

צורך בהשבתת הקו .צורך בהשבתת הקו .
מערכות הויסות תוכננו לעמוד בתקני משרדמערכות הויסות תוכננו לעמוד בתקני משרד
הבריאות ורכיבי המערכות מיועדים לשימושהבריאות ורכיבי המערכות מיועדים לשימוש

בחמצן .בחמצן .
דגם הויסות למקורות אספקה ממכלים כוללדגם הויסות למקורות אספקה ממכלים כולל
אופציה לחיבור וסת חיסכון המאפשר צריכתאופציה לחיבור וסת חיסכון המאפשר צריכת

גז במקרה של עלית לחץ במיכל, לפניגז במקרה של עלית לחץ במיכל, לפני
הפעלת פורקי הלחץ .הפעלת פורקי הלחץ .

ניתן לשלב במערכות הויסות מפסקי לחץ אוניתן לשלב במערכות הויסות מפסקי לחץ או
מתמרי לחץ לחיבור התראות לעמדת אחותמתמרי לחץ לחיבור התראות לעמדת אחות

או מערכת בקרת מבנה .או מערכת בקרת מבנה .
מערכת הויסות מיועדת להתקנה כמערכתמערכת הויסות מיועדת להתקנה כמערכת

ויסות ראשית של מבנה בית החולים כולוויסות ראשית של מבנה בית החולים כולו
כאשר המערכת שולטת על מספר מכליםכאשר המערכת שולטת על מספר מכלים

קריאוגניים מחוות המכלים של בית החוליםקריאוגניים מחוות המכלים של בית החולים
ומספקת לבית החולים אספקה בלחץ מבוקרומספקת לבית החולים אספקה בלחץ מבוקר

..
יחידות הויסות המחלקתיות מספקות פתרוןיחידות הויסות המחלקתיות מספקות פתרון

למבנים גדולים בהם יחד עם הצורך בחיסכוןלמבנים גדולים בהם יחד עם הצורך בחיסכון
בהתקנת קווי אספקה בקוטר גדול ( הגברתבהתקנת קווי אספקה בקוטר גדול ( הגברת
לחץ קו האספקה הראשי מאפשרת התקנתלחץ קו האספקה הראשי מאפשרת התקנת

קו בקוטר קטן יותר במקביל לשמירה עלקו בקוטר קטן יותר במקביל לשמירה על
הספיקה הנדרשת ) ובטיפול במספר צרכני גזהספיקה הנדרשת ) ובטיפול במספר צרכני גז

בלחצים שונים . מאפיינים : •    התאמהבלחצים שונים . מאפיינים : •    התאמה
לתקני משרד הבריאות .לתקני משרד הבריאות .
•    טווח לחצים גדול .•    טווח לחצים גדול .

•    טווח ספיקות גדול .•    טווח ספיקות גדול .
•    מערכת קומפקטית במארז עצמאי .•    מערכת קומפקטית במארז עצמאי .
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•    התקנה מהירה .•    התקנה מהירה .

•    תחזוקה ללא השבתת קוים .•    תחזוקה ללא השבתת קוים .
•    תחזוקה מינימלית .•    תחזוקה מינימלית .

•    הפעלה פשוטה .•    הפעלה פשוטה .
•    מאפשרת חיסכון ניכר בהתקנת קווי•    מאפשרת חיסכון ניכר בהתקנת קווי

אספקה בקטרים גדולים .אספקה בקטרים גדולים .
•    יכולת ויסות מספר מכלים קריאוגניים .•    יכולת ויסות מספר מכלים קריאוגניים .

•    ניצול מקסימלי של הגז במיכל קריאוגני•    ניצול מקסימלי של הגז במיכל קריאוגני
על ידי הוספת מעגל חיסכון .על ידי הוספת מעגל חיסכון .

•    אפשרות שילוב רגשי לחץ וספיקה .•    אפשרות שילוב רגשי לחץ וספיקה .
•    מארז קומפקטי עמיד לתנאי סביבה•    מארז קומפקטי עמיד לתנאי סביבה

קשים .קשים .
•    ברזי מעקף לתחזוקה ללא השבתת•    ברזי מעקף לתחזוקה ללא השבתת

אספקת הגז .אספקת הגז .
מאפיינים מאפיינים 

מערכת הויסות מורכבת משני ענפי ויסות לחץמערכת הויסות מורכבת משני ענפי ויסות לחץ
( על פי דרישות נוהל G-01.2 )  , ניתן להזין( על פי דרישות נוהל G-01.2 )  , ניתן להזין
את יחידות הויסות בטווח לחצים 2-27 אטמאת יחידות הויסות בטווח לחצים 2-27 אטמ

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 2 / 2page 2 / 2

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

