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Zintegrowany zawór (VIPR) jest wyrobem medycznym 
przeznaczonym do zasilania w tlen medyczny w ramach 
tlenoterapii i ma na celu ułatwienie użytkowania oraz operacji 
napełniania. Spełnia również wymagania norm dotyczących 
bezpieczeństwa.
Zawór VIPR jest przeznaczony wyłącznie do montażu na butli i w 
połączeniu z nią stanowi unikalny system.

The integrated valve (VIPR) is a medical device designed 
to supply medical oxygen in “oxygen therapy” and is 
designed to facilitate the use and the filling operations, it 
also meets the safety standard requirements. 
The VIPR is made exclusively to mounting on cylinders and 
constitutes a unique system with the cylinder.

Reduktor ciśnienia jest powiązany z systemem regulacji 
przepływu, wykonanym w formie skalibrowanych otworów. 
Wskazania przepływu są widoczne na podziałce regulacji 
przepływu. Urządzenie jest wykonane z formowanego mosiądzu 
(CW617N), połączonego z elementami wykonanymi z aluminium i 
tworzyw sztucznych. Jest przeznaczone wyłącznie do zasilania w 
tlen medyczny poprzez złączkę do węża ze skalibrowanym 
przepływem na wylocie w zakresie 0–15 l/m. Składa się z zaworu 
wysokiego ciśnienia połączonego bezpośrednio z butlą za pomocą 
gwintowanego trzonka. Po otwarciu zaworu zasila on reduktor 
tłokowy pierwszego stopnia. W rezultacie ciśnienie początkowe o 
wartości 200 barów zostaje obniżone do około 4–5 barów.
Poprzez połączenia wewnętrzne czynnik zostaje doprowadzony 
do dodatkowego reduktora ciśnienia – reduktora drugiego 
stopnia – który redukuje ciśnienie do ok. 2 barów. Następnie 
czynnik zostaje doprowadzony do mechanizmu regulacji 
przepływu, który składa się z membrany wykonanej ze stali 
nierdzewnej wyposażonej w skalibrowane otwory.
Do wskazywania ciśnienia w butli służy manometr.
Urządzenie zawiera również osłonę zabezpieczającą, która łączy się 
z trzonem butli.

The pressure regulator is associated with a flow control 
made with calibrated holes, flow is indicated on a scale 
on the regulation of the flow itself. The device is made 
of molded brass (CW617N), integrated with aluminum 
and plastic parts. It is designed to be used exclusively 
to supply medical oxygen via a hose connector with 
calibrated outlet from 0 to 15 lt / m. It consists of a high 
pressure valve in direct connection, via threaded shank, 
with the cylinder. When the valve opens feeds a first stage 
piston reducer, the initial pressure of 200 bar is reduced 
to a pressure of about 4/5 bars. 
Through an internal connection this pressure feed, an 
additional pressure regulator; 2nd stage regulator, 
which reduces the pressure to about 2 bar, this pressure 
feed the flow adjustment mechanism which consists of a 
stainless steel diaphragm with calibrated holes. 
The manometer show the pressure in the cylinder. 
A cover is also included to protect the device that 
integrates with the stem of the cylinder itself.
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TECHNICAL DATADANE TECHNICZNE

P1 – Ciśnienie nominalne na wlocie: maks. 220 barów

P2 – Ciśnienie nominalne na wylocie: 2–3 bary

Przyłącze wylotowe: złączka do węża Ø6,5–8,5

Podziałka przepływu: 0–1/2–1–2–3–5–8–10–12–15 l/m

Zawór bezpieczeństwa: ciśnienie otwarcia 6 barów, maks. 11 barów

Ciśnienie resztkowe: 3–6 barów

Urządzenie jest wykonane z materiałów odpowiednich do 
obsługi gazów, a każdy jego element jest poddawany 
specjalnej obróbce w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń 
do minimalnego poziomu zgodnego z normą EN ISO 15001.

Korpus: mosiądz (CW617N)

Pokrętła regulacyjne: tworzywo sztuczne

Przesłona: poliamid (PA66)

Zgodność przyłączy do napełniania z normami: UNI, NF, DIN, BS

Przygotowanie pod przyłącze zasilania awaryjnego: na zamówienie

Przyłącza wlotowe do butli:
25E wg ISO 11363-1 / 17E wg ISO 11363-1

P1 - Nominal inlet pressure: up to 220 bar

P2 - Nominal output pressure: 2/3 bar

Outlet connection: diameter 6.5-8.5 tube holder

Flow scale: 0-1/2-1-2-3-5-8-10-12-15 Lt/m

Safety valve: 6 bar opening, Max 11 bar

Residual pressure: from 3 to 6 bar

The device is made with compatible materials for gases 
and each component is treated in order to reduce  
the level of contamination to the minimum levels  
to the standard EN ISO 15001.

Body: brass (CW617N)

Adjusting handwheels: plastic material

Shutter: polyamide (PA66)

Charging connection to standards: UNI, NF, DIN, BS

Arrangement for emergency terminal unit: on request

Inlet cylinder connections:  
25E ISO 11363-1 / 17E ISO 11363-1

ADAPTER DO NAPEŁNIANIA / CHARGING ADAPTER
Adapter do napełniania jest przyrządem pomocniczym, który służy do opróżniania i napełniania butli.

The charging adapter is an accessory used for emptying and filling the cylinder.
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Dyrektywa 93/42/EWG wraz z późniejszymi zmianami, 
załącznik IX, zasada 11 („Wszystkie aktywne wyroby 
medyczne przeznaczone do podawania i/lub usuwania 
lekarstw, płynów ustrojowych lub innych substancji do lub z 
ciała, znajdują się w klasie IIa, chyba że sporządzono je w 
sposób potencjalnie niebezpieczny przy uwzględnieniu 
rodzaju substancji, części ciała oraz sposobu stosowania, w 
którym to przypadku zaliczają się do klasy IIb”).
Uzasadnienie zaliczenia wyrobu medycznego do klasy IIb 
przez producenta.
Przepływ może być regulowany ręcznie bezpośrednio przez 
użytkownika.
Urządzenie wymaga również certyfikatu dla transportowych 
urządzeń ciśnieniowych, zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE 
(TPED).
Ze względu na tę charakterystykę wyrób został zaliczony do 
klasy IIb.

Directive 93/42 EEC and subsequent amendments, Annex 
IX, rule 11, (All active devices intended to deliver and / 
or subtract medicines, body fluids or other substances 
from the body are into class IIa, unless this is done in a 
potentially dangerous form, to the nature of the substances 
in question, the part of the body concerned and the mode 
of application, in which case they are in Class IIb).
Rationale indicating the reason why the manufacturer 
classifies the medical device in class IIb.
“According to the description of the classification rule, 
according to the directive 93/42 CEE annex IX rule 11, 
we can say that the device (V.I.P.R. valve) is a valve with 
integrated pressure reducer”. It is intended, connected 
to a high pressure cylinder (200 bar), to deliver medicinal 
gases with nasal cannulas or masks. 
The flow can be adjusted manually directly by the user.
It must also be certified as a transportable pressure device 
according to the 2010/35 / UE TPED directive.
For these characteristics the device is classified in  
class IIb.

KLASYFIKACJA / CLASSIFICATION
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