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Certyfikat

Zbiorniki 
ciÊnieniowe do komór 

normobarycznych
Normobaria – ciÊnienie atmosferyczne najbardziej sprzyjajàce 

zdrowiu i długowiecznoÊci człowieka, wynoszàce ok. 1500 hPa.

CGH Polska wykonuje zbiorniki, które wykorzystywane sà do komór 

normobarycznych zaprojektowanych według indywidualnych 

potrzeb Klienta (długoÊç, Êrednica, rozmieszczenie okien i drzwi 

oraz niezb´dnych elementów konstrukcyjnych wewnàtrz zbiornika).

Zbiorniki posiadajà znak CE poÊwiadczajàcy zgodnoÊç 

z obowiàzujàcymi normami przy zachowaniu wysokiej jakoÊci 

wykonania.

Podstawowe dane techniczne zbiornika:
•  Zbiornik dwukomorowy składajàcy si´ z komory głównej 

oraz przedsionka (Êluzy) 

• Materiał zbiornika: stal w´glowa 

• Ârednice do 3400 mm

• DługoÊç całkowita zbiornika do 25000 mm

• CiÊnienie pracy bezwzgl´dne 1,5 bara

• Powłoka wewn´trzna z atestem PZH

• Powłoka zewn´trzna w klasie korozyjnoÊci C3M 

• Znak CE.

Wyposa˝amy zbiornik w automatyk´ oraz instalacj´ elektrycznà wraz z niezb´dnymi urzàdzeniami do prawidłowej pracy komory i wytworzenia 

Êrodowiska normobarii czyli wg naukowców Êrodowiska idealnego dla człowieka.
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Zbiorniki ciÊnieniowe do komór normobarycznych

Najwa˝niejsze cechy układu sterowania:
• precyzyjna kontrola przebiegu procesu, 

• wizualizacja dajàca pełny obraz przebiegu procesu,

• edycja wartoÊci parametrów,

•  poziomy dost´pu: uczestnik sesji, zarzàdzajàcy, 

diagnostyka urzàdzeƒ,

• system alarmowania,

• raportowanie,

• historia alarmów,

• funkcje statystyczne,

• wykresy wartoÊci monitorowanych,

• system receptur: układanie przebiegu sesji normobarycznej,

•  zdalny dost´p poprzez sieç Internet na cele serwisowe 

oraz dla zdalnego podglàdu stanu komory,

• mo˝liwoÊç wymiany danych poprzez sieç Ethernet.

Monitorowane, regulowane parametry 
komory normobarycznej:
• st´˝enie wodoru,

• st´˝enie tlenu,

• temperatura,

• wilgotnoÊç,

• ciÊnienie komory,

• st´˝enie dwutlenku w´gla.

Ponadto istnieje mo˝liwoÊç rozbudowy oraz komunikacji 

z innymi systemami sterowania lub sieci komputerów.

CGH wykonuje zbiorniki w ró˝nym zakresie 

kompletacji:
• Zbiornik wraz z oknami i drzwiami wg potrzeb Klienta

•  Konstrukcj´ wewnàtrz zbiornika w celu łatwego monta˝u 

urzàdzeƒ i dodatkowego wyposa˝enia

•  Izolacj´ zbiornika wełnà 100 mm pokrytà blachà Al.-Zn 

lub Aluminium

•  Monta˝ i instalacj´ niezb´dnych urzàdzeƒ wraz z automatykà 

i elektrykà do stworzenia Êrodowiska normobarii oraz urzàdzeƒ 

sanitarnych.

• Koƒczàc na płytach OSB podłogowych (stan deweloperski)

•  Reszt´ wyposa˝enia mi´dzy innymi panele podłogowe, całe 

umeblowanie, drobne AGD, pozostawiamy w gestii Klienta.

Systemy sterowania zaprojektowane zostały zgodnie z obowiàzujàcymi 

normami, a ich wykonanie oparte jest na nowoczesnych rozwiàzaniach 

i wysokiej klasie komponentów uznanych na rynku producentów. Pozwala 

to na zachowanie wysokiej wydajnoÊci zastosowanego układu sterowania, 

który zarazem charakteryzuje sí  niezawodnym działaniem oraz du˝à 

elastycznoÊcià dajàcà mo l̋iwoÊç łatwej konfiguracji.

Naszym celem jest przede wszystkim jak najwi´ksze bezpieczeƒstwo 

u˝ytkowników komory normobarycznej, dlatego system wyposa˝any 

jest w układ, na który składa si´ certyfikowany moduł bezpieczeƒstwa, 

wyłàczniki awaryjne, umieszczone w miejscach łatwo dost´pnych, 

których zadaniem jest jak najszybsze doprowadzenie wn´trza komory 

normobarycznej do warunków atmosferycznych. IloÊç czujników 

w komorze normobarycznej została podwojona w celu pełnego 

monitoringu parametrów pracy, co zwi´ksza bezpieczeƒstwo poprzez 

automatyczne wykrycie potencjalnej awarii lub zaburzeƒ prac 

jednego z czujników.

Wizualizacja pracy komory normobarycznej opracowana została 

na bazie trzech ekranów operatorskich, które znajdujà si´ w cz´Êci 

centralnej, w przedsionku oraz na zewnàtrz. Lokalizacja, typ oraz iloÊç 

ekranów operatorskich mo˝e byç ustalana indywidualnie, a sam wyglàd 

wizualizacji mo˝e byç dostosowany do potrzeb Zamawiajàcego.


