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Contatos
Av. das Nações Unidas, 11.541
19º andar - São Paulo / SP
(11) 5509-8300

Ref. 795775

Relação completa das unidades:
www.airliquide.com.br/unidades

Painel de Serviços Hospitalares

Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar,
produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer
aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos,
ingredientes especiais e serviços que contribuam para a proteção de vidas vulneráveis.

Junte-se a nós!
www.airliquide.com.br/linkedin

www.airliquide.com.br

Um novo design para um novo futuro
Diversas conexões de gases:
projetadas conforme
especiﬁcação do cliente

Pontos de
gases com fácil
identiﬁcação
dos gases

A conexão entre a praticidade e a eﬁciência.
CONECTAL é o painel de conexão para serviços hospitalares, que representa total versatilidade
dimensional de pontos e conﬁgurações, agrupando todos os serviços necessários para o perfeito
trabalho do proﬁssional da saúde, contribuindo para a segurança e agilidade do hospital.

Corpo construído
em perﬁs de alumínio

Espaçamento entre
pontos de gases

Conexões de gases disponíveis
em engate rápido ou ABNT

Pontos de gases com fácil
identiﬁcação dos gases

Modelos Standard
Ponto
de Gases

Pontos
de Elétrica

Conexões
de Dados

Luminária

º 718314
Internação

ABNT
01 - OX
01 - AR
01 - VA

02 - 110V
02 - 220V
01 - Int
simples

01 - RJ45

01 Leitura

º 718313
UTI

ABNT
02 - OX
02 - AR
01- VA

03 - 110V
03 - 220V
01- Int
simples

01 - RJ45

02 Leitura

ABNT
02 - OX
02 - AR
01 - VA
01- N2O

02 - 110V
02 - 220V

01 - RJ45

________

Modelo

Espaçamento dos componentes
elétricos para fácil utilização

Iluminação ampla

Mais segurança: compartimentos
de gases e elétrica são separados

Várias opções de
cores para o painel,
de acordo com a
necessidade do cliente
Azul

990mm (comp.)

1240mm (comp.)

º

718315
Centro Cirúrgico
1240mm (comp.)

Creme
Compartimento de gases

Branco
Cinza

Compartimento elétrico
Consulte mais opções de cores disponíveis

Compartimento
de iluminação

Modelo Personalizado
Ponto de gases
disponíveis
para escolha:

Respirável
º Ar
Dióxido de Carbono
º Nitrogênio
º Óxido Nitroso
º Oxigênio
º Vácuo clínico
º
º SEGA

Peças de reposição de uso comercial

Elétrica - disponíveis
para escolha:

110V (10 A)
º Tomada
Tomada 110V (20 A)
º Tomada 220V (20 A)
º
Simples
º Interruptor
Interruptor Bipolar
º Dimer
º

Conexões de
dados disponíveis
para escolha:

(RJ11)
º Fone
Rede (RJ45)
º

