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Narkose-/gasalarm
ET GasGuard-I er en nyudviklet narkose-/gasalarm, der erstatter ET-999 og forløberen ET-888. Det var tid
til at udvikle en ny narkose-/gasalarm både fordi nogle af de komponenter, vi brugte i ET-999 var ”end of
life” fra producenterne, men også for at udnytte ny teknologi og samtidig tage højde for det, vi over tiden har
lært om vore kunder og brugen af en narkose-/gasalarm.
ET-999 var for kompleks. Der var for meget i den, og mange brugere forstod ikke de forskellige alarmer og
lysinformationer, som den gav, og opfattede derfor mange informationer som alarm eller fejlalarm.
Med ET-GasGuard-I har vi prøvet at holde alarmen så simpel som muligt uden at give køb på samme høje
sikkerhed som ET-999 havde.
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ET-GasGuard-I er ikke større end musen til din PC. Du tilslutter USB ledningen til en jævnspænding
mellem 7-20 volt. Hvis din campingvogns omformer IKKE giver en ”ren” jævnspænding kan du bruge en
spændingsstablisator (Fig. 1). USB stikket sættes i ET-GasGuard-I. Når spændingen er tilsluttet, går der 180
sekunder og så er ET-GasGuard-I klar. Når ET-GasGuard-I er tændt, lyser den grønne LED. Ved gasalarm
hyler enheden, og det røde alarmfelt lyser op. Ved fejl eller lav spænding (5 volt) bibber ET-GasGuard-I, og
den gule LED lyser.
ET-GasGuard-I er testet på følgende gasser:
Narkosegas: Halothan, Sevofloran og Diethylether. Alarmlevel 100ppm
Brandbare gasser: LPG, Butan og Propan. 2000 ppm 10 % LEL
NB: Husk at Metangas er også en brandbar gas, så har du formeget luft i maven vil ET-GasGuard-I gå i
alarm.
Montering:
Placer altid din ET-GasGuard-I på siden af sengen og lavere end din næsehøjde, når du ligger ned, da både
bedøvende og brandbare gasser et tungere end luft.
Husk! Hvis du har køjevogn, skal du placere en ET-GasGuard på siden af den nederste køje, da det normalt
er den person i familien med mindst lungekapacitet, der ligger i den nederste køje.
HAR DU SPØRGSMÅL, ER VI ALTID KLAR TIL AT SVARE PÅ SPØRGSMÅL OG VEJLEDE
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