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 اطالعات كلي . 1

  موارد استفاده 1.1
يك كمپرسور هواي پزشكي است كه هواي پر فشار تميز و فاقد  RESPIAIR A1دستگاه 

  كند.روغن را براي استفاده ونتيالتور تامين مي

  

  وظيفه كاربر براي ايمني بيمار 2.1
جدا نشدني هستند كه بايد در كنار  اجزايراهنماي نصب، كاربري و تعمير و نگهداري دستگاه 

قيق اين راهنما، اطالعات الزم براي عملكرد صحيح . بررسي دوجود داشته باشنددستگاه 
  كند.دستگاه را فراهم مي

  

 CEنشان  3.1

هاي ايمني اتحاديه اروپا هستند از دستورالعمل CEمحصوالتي كه داراي نشان 
(93/42/EEC) كنند.پيروي مي  

  

  هشدارها 4.1
اصلي تضمين ايمني كاربران و عملكرد بدون مشكل دستگاه تنها درصورت استفاده از قطعات 

ها و قطعات يدكي مشخص شده در اسناد فني يا تاييد شده توسط فقط اكسسوريشود. مي
  سازنده قابل استفاده هستند.
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ها يا مواد مصرفي، شركت سازنده مسئوليت ايمني كاربر درصورت استفاده از ساير اكسسوري
  گيرد.و عملكرد دستگاه را برعهده نمي

اشي از استفاده از لوازم جانبي يا مواد مصرفي غير از موارد ضمانت توليد كننده خسارت ن
 دهد.صيه شده توسط سازنده را پوشش نميتعيين شده يا تو

نصب، كاليبراسيون، اصالحات و تعميرات توسط توليد كننده يا نماينده آن يا ارائه دهنده  -
 شود.انجام  بايستي خدمات مجاز توسط سازنده

 شود.هره برداري و نگهداري استفاده ، بمطابق با راهنماي نصب بايستي دستگاه -

 

  هشدارهاي ايمني 5.1
اي طراحي شده است كه درصورت استفاده صحيح، كاركرد ايمن دارد. لطفا دستگاه به گونه

  براي جلوگيري از خطر و ريسك، اقدامات ايمني زير را درنظر بگيريد.

  و مقررات مطابقت داشته باشد. قوانينعملكرد دستگاه بايد با تمام  -
 نگهداري شود. دستگاهاحتمالي  جابجاييبايد براي  بسته بندي اصلي -

. كندرا تضمين ميحفاظت بهينه دستگاه در هنگام حمل و نقل  ،فقط بسته بندي اصلي -
، توليد كننده هيچ گونه مسئوليتي بازگرداندن دستگاه در مدت ضمانت به در صورت لزوم
 ت ناشي از بسته بندي نادرست ندارد.در قبال خسارا

خدمات پس از فروش ، كاربر بايد فوراً استفاده از دستگاه مشكلي پيش آمداگر در هنگام  -
  را مطلع كند.شركت 

  در محيطي كه خطر انفجار وجود دارد، از كمپرسور استفاده نكنيد. -
  در حضور گازهاي بيهوشي قابل اشتعال هرگز از كمپرسور استفاده نكنيد. -
نيتروژن را به ورودي كمپرسور متصل نكنيد. اجزاي الكتريكي  هرگز اكسيژن يا اكسيد -

 اند.نيتروژن طراحي نشده براي استفاده از اكسيژن يا اكسيد
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 فشار قابل استفاده است.پايين بودن  آالرمهاي مجهز به ونتيالتور راياين دستگاه فقط ب -

 

 هشدارهاي ايمني سيستم الكتريكي 6.1

  بايد به منبع تغذيه داراي زمين حفاظتي مناسب متصل باشد.دستگاه 

شود. براي درصورت قطع برق، انتقال هواي فشرده به ونتيالتور مختل مي
، از وجود منبع برق پشتيبان مناسب اطمينان حاصل آنجلوگيري از 

  كنيد.
  

، اطمينان حاصل كنيد كه ولتاژ و فركانس شبكه مشخص شده در پيش از اتصال دستگاه
  است. موجوددستگاه مطابق با منبع 

، آسيب احتمالي دستگاه و اتصاالت هوا را بررسي كنيد. كابل ها و پريزها/ پيش از استفاده
 آسيب ديده بايد سريعًا تعويض شوند. هايسوكت

  جدا كنيد. در مواقع اضطراري دستگاه را فورا از منبع برق

  حين تعميرات و نگهداري:

 اطمينان حاصل كنيد كه دوشاخه اصلي از پريز برق جدا شده است. -

  شوند. از هوا تخليههاي تحت فشار بايد لوله -

  تواند اين دستگاه را نصب كند.مي واجد شرايطفقط تكنسين 
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 هشدارها و نمادها 7.1

زير براي ، از عالئم بسته بندي آناري و روي دستگاه و و نگهددر راهنماي نصب، عملكرد 
 .شده استاطالعات مهم استفاده 

  
  هشدارهاي كلي

 
  به دفترچه راهنما مراجعه شود.

S/N: xxxxxx شماره سريال دستگاه  

 
  محصول داخل بسته بندي شكستني است.

 

دستگاه بايستي همواره طوري قرار داده شود كه اين نماد 
  جهت باال را نشان دهد.

 
  از مرطوب و خيس شدن جلوگيري كنيد.

 
  محدوده مجاز دما

 
  محدوده مجاز رطوبت

 
  نام شركت سازنده

  
20XX  

  سال توليد دستگاه

IPX1  ريزش قطرات آب مقاوم است.دستگاه در برابر  

 
  نماينده مجاز در اتحاديه اروپا

220 VAC, 50 Hz 
2.5 A 

  دستگاه الكتريكي تغذيه اطالعات

3 bar, 50 LPM فشار هواي خروجي  

Max 8 bar فشار ورودي هوا  
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  اخطار 8.1
  تهويه و بدون گرد و غبار نصب شده و كار كند.  داراي خشك، محيطدستگاه بايد در يك

 هاي فني ببينيد.شرايط آب و هوايي براي كاركرد دستگاه را از داده

 بايد روي پايه صاف و كامال پايدار قرار بگيرد. دستگاه 

 مرطوب استفاده شود. هرگز از گرفته و در محيطهاي نبايد در معرض باران قرار  دستگاه
 كمپرسور در حضور مايعات و گازهاي قابل اشتعال استفاده نكنيد.

 نظر ، از مطابقت با الزامات استفاده مورد اتصال كمپرسور به تجهيزات تنفسي از پيش
 هاي فني مراجعه كنيد.اطمينان حاصل كنيد. براي اين منظور به داده

   باشد و شرح داده شده مشمول ضمانت نمي دفترچههر نوع استفاده غير از آنچه در اين
 توليد كننده هيچ گونه مسئوليتي در قبال خسارات احتمالي ندارد. تمام خطرها به عهده

 باشد.مي كاربريا  اپراتور

  نشده است. طراحيكه خطر انفجار وجود دارد  محلياين محصول براي استفاده در 

  هرگز اكسيژن يا اكسيد نيتروژن را به كمپرسور وارد نكنيد. اجزاي كمپرسور براي استفاده
 اند.نشده طراحياز اكسيژن يا اكسيد نيتروژن 

 و افزايش دماي  انسداد در محل فيلتر ورودي محفظه كمپرسور موجب اختالل در تهويه
 بيش از حد موتور خواهد شد.

 گريس يا فرآورده هيچ يك از قطعات را با روغن ؛ستكمپرسور هوا از نوع بدون روغن ا ،
 .نكنيدهاي نفتي روغن كاري 

 
 

 انبارش و جابجا كردن دستگاه 9.1

در هنگام تحويل موتور  شود وتحويل داده مي حمل و نقلمخصوص بندي كمپرسور در بسته
  .جلوگيري شود تا از آسيب احتمالي هنگام جابجاييمهار شده است دستگاه  اصلي
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بندي اصلي استفاده كنيد. هميشه هنگام حمل كمپرسور از بسته

  كمپرسور را هميشه به حالت ايستاده حمل كنيد.

  

 

، از دستگاه در مقابل رطوبت، آلودگي و دماي هنگام انبارش و جابجايي
در  و در بسته بندي اصلي خود بايستيزياد محافظت كنيد. كمپرسور 

  محيط خشك و عاري از گرد و غبار نگهداري شود.

  

 

چنين و همها لنگياز مدار و ش هواي پرفشار ،الزم است قبل از حمل
  شود. خارج رطوبت تقطير شده از فيلترها

  

 مهار در جاي خود از حمل و نقل الزم است موتور داخل كمپرسورقبل 
  شود.

 

  موارد منع مصرف 10.1
  :نشود استفاده كمپرسور از ريز طيشرا در كه شوديم هيتوص "داياك

 تسيدر دسترس ن بانيپشتفشرده  يمنبع هوا اگر.  
 نيزم فاقد منبع مثال عنوان(به  است شده متصل نامناسب برق منبع به كمپرسور اگر 

  .)يحفاظت

 برخوردار  يكمپرسور از مشخصات پزشك يفشرده متصل به ورود يهوا ستمياگر س
  .ستين

  استفاده از كمپرسور در شرايط زير ممنوع است:

 در حضور گازهاي بيهوشي قابل اشتعال  

 درصورت استفاده از نيتريك اكسايد، هليوم يا تركيبات حاوي هليوم به عنوان گاز ورودي  
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  دستگاه مجاورت درصورت قرارگيري كمپرسور درMRI  يا منابع تابش امواج
  الكترومغناطيس قابل توجه

 عدم رعايت دقيق دستورالعمل  

  اثرات جانبي 11.1
 ماريب براي يعارضه جانب چيكند و هيم فراهم التوريونت يفشرده را برا يكمپرسور فقط هوا

داشته  التوريعملكرد ونتبر  يممكن است اثرات منف يخروجهواي ، افت فشار حال نيا اب .ندارد
مجهز به هشدار فشار كم  ديبا ونتيالتورشود ( تيريمشاهده و مدونتيالتور توسط  ديكه باباشد

    باشد).
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 معرفي دستگاه . 2

دستگاه متشكل از يك كمپرسور پيستوني بدون روغن است كه توسط يك موتور الكتريكي 
 كاهش دهنده چنينرطوبت گير هوا و همو  ينگتجهيزات فيلتر آيد.به حركت در مي تك فاز

و  داراي مواد بدنه كمپرسور. انددر مسير هواي فشرده قرار داده شدهو تنظيم كننده فشار 
  كاهش دهنده صدا است.  تجهيزات

به منبع هواي  وصل شدنبراي  Air Inletهواي ورودي با عنوان  اتصالكمپرسور هوا داراي 
ي فشار با يي، هواAir Inletكه يك منبع هواي فشرده خارجي متصل به هنگامي .است يخارج

در وضعيت روشن باشد،  On/Off كليددهد، حتي اگر  حويلت بيشتر از فشار مشخص شده
هدايت خواهد از منبع خارجي به سمت خروجي  ي فشردههوا و فعال خواهد شدكمپرسور غير

مقدار مشخصي كمتر باشد (و يا اتصال نداشته از  يكه فشار منبع هواي خارجهنگامي. شد
ه را از ، پمپ هوا فعال شده و هواي فشرده شددر وضعيت روشن باشد On/Off) و كليد باشد

 كند.طريق خروجي هوا تأمين مي

كمپرسور هواي محيط را از مسير فيلتر مكش گرفته، فشرده كرده و از طريق پورت خروجي 
كه مقداري دچار افزايش دما شده از كولر گذشته و پس از خنك  دهد. هواي فشردهتحويل مي

گردد. در ورودي كولر يك شير كنترل فشار گيري و تنظيم فشار ميشدن وارد سيستم رطوبت
يك سيستم  قرار داده شده تا در صورت بروز اشكال فشار موتور از حد مشخصي قراتر نرود.

تا از افزايش دماي كمپرسور جلوگيري شود. در كمپرسور قرار گرفته است  نيز خنك كننده
 شود،ميكرون) عبور داده مي 5و  40( گيررطوبت-دو فيلتر هوا از ميانپس از خروج از كولر 

. بدين شودحذف ميميكرون موجود در هوا  5و هر ذره بزرگتر از  در طي اين فرآيند رطوبت
  شود.براي استفاده /اماده مي مورد نظرترتيب هواي فشرده 
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تنظيم  bar 3.5در هنگام عبور از فيلترها، فشار هوا نيز توسط يك رگوالتور بر روي عدد 
) محدود ميشود Relief Valveشود. فشار قبل از رگوالتور نيز توسط دو شير اطمينان (مي

  نكند.كه خروجي كمپرسور مسدود است دماي موتور افزايش پيدا تا در هنگامي

  

 

 

 

    



12 
 

 مشخصات فني . 3

  

1  Nominal Voltage and Frequency 220V AC, ±10%, 50 Hz 
2  Output Flow at 3 bar >50 LPM 
3  Peak Flow >200 LPM 

4  Outlet pressure 
3.5 bar (Maximum 4.0 

bar) 
5  Removal of Condensed Water Automatic 
6  Operating Pressure of Safety Valve 8 ± 0.5 bar 
7  Filtration of Air 40 µm and 5 µm  

8  Dew point depression at 3 bar, 20 °C 
>5 °C under the ambient 

temperature 
9  Outlet Connection Hose 

10  Mode of Operation Continuous 
11  Wall Connection DISS 1160-A 
12  Noise Level <50 dB(A) 

13  
Implementation according to EN 60601-

1, EN12021 
Class I, Type B 

14  
Classification according to MDD 93/42 

EEC,2007/47 EC 
II b  

15  Operating Temperature 5° to 35°C 
16  Storage and transport temperature -10° to 60°C 
17  Operating humidity 15% to 95% 

18  Storage and transport humidity 5% to 95% 

19  Operating altitude 
11,000 ft (3,500 m) above 

sea level 
20  Rating IPX1 
21  Dimensions (LWH) ≈ 48 × 45 × 48 cm 
22  Weight ≈ 32 kg 
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  :جدول اصالح جريان خروجي

Elevation 
(mamsl) 0-1500 1501-2500 2501-3500 3501-4500 

Free output 
flow (LPM) 

×1 ×0.8 ×0.7 ×0.6 

  

كه در واقع دبي خروجي كمپرسور در فشار صفر  Free output flow مقداردر جدول فوق 
، گراددرجه سانتي 20شود به شرايط محيطي سطح دريا (ارتفاع صفر)، دماي ، مربوط مياست
  پاسكال و رطوبت صفر درصد. 101325 مطلق فشار
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 عملكرد دستگاه . 4

 نصب و راه اندازي دستگاه 1.4

-. باز كردن تثبيت كنندهبايد آزاد شود موتورپيش از راه اندازي دستگاه، 

  شركت سازنده انجام شود. مورد تاييدكمپرسور بايد توسط پرسنل  هاي
  

  پشت دستگاه قرار دارد. On/ Offتوجه داشته باشيد كه كليد 

 

 هاي جابجاييباز كردن تثبيت كننده 4.1.1

  مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد: ،دن بسته بنديرپس از باز ك

 كنيد. بازكمپرسور را  كاور اصليپيچ در قسمت هاي كناري و پشتي،  9با باز كردن  -1

هاي تثبيت كننده ها را جدا كنيد و سپس فومو دربرا باز كرده  هاي موتوري دربپيچ ها -2
 را خارج كنيد. 

زير بدنه قابل دسترس عدد پيچ كه از  4* در ورژن جديد دستگاه، موتور توسط 

 .شودها موتور آزاد ميهستند مهار شده كه با باز كردن آن

جدا شده است. آنرا به كليد  On/ Offوجود دارد كه از كليد  كانكتور در وجه پشتييك  -3
 متصل كنيد.

نيازي به باز كردن كاور دستگاه نيست و تنها يك دستگاه،  دي* در ورژن جد

  .شود برداشته يستيبا كه شده داده قرار On/ Offليبل هشدار بر روي كليد 

 
 عملكرد كمپرسور را با روشن كردن دستگاه چك كنيد. -4



15 
 

 هاي آن را ببنديد.موتور بسته و كاور را مجددا سرجاي خود قرار داده پيچهاي درب -5

   را براي جابجايي دستگاه در آينده نگهداري كنيد. هاي مهار كننده)(پيچ هاتثبيت كننده

  

  اتصال هواي فشرده  4.1.2

  .باشدمي كابيندر پشت  Air Outletو  Air Inlet (WALL) كوپلينگكمپرسور مجهز به 

(هواي فشرده خروجي) وصل  Air Outletرا به  (ونتيالتور) دستگاه تنفسي وروديشلنگ 
  كنيد.

(هواي فشرده ورودي)   Air Inletرا درصورت وجود، به  بيمارستان را هواي فشرده سانترال
 هدايتهوا  يكمپرسور به درگاه ورود قيبه طور خودكار از طر سانترال يهوا وصل كنيد.

اگر فشار  كند.كمپرسور به عنوان منبع هواي فشرده پشتيبان عمل مي حالتدر اين  شود.يم
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كمپرسور  يدر خروج شود وي، كمپرسور به طور خودكار روشن مابديكاهش ي سانترال هوا
  .نخواهد داشتتحت فشار وجود  يهوا يقطع گونهچيه

شود يوارد كمپرسور م يمركز سانترالكه از  ييكه هوا ديتوجه داشته باش
كمپرسور هواي  رطوبت). واندازه ذرات از نظر  باشد ( يپزشكهواي  ديبا

  .كندهدايت ميگرفته شده از سانترال را بصورت مستقيم به خروجي 
  

تا حد امكان  بايد هاي متصل كننده كمپرسور به دستگاه تنفسيشلنگ
 چيمقاومت در برابر پ يدارا ديبا اتصال لنگشكوتاه و بدون انشعاب باشد. 

  باشد. يخوردگ

  
  اولين كاركرد دستگاه 4.1.3

 تثبيت كننده هاي جابجايي خارج شده باشند.مطمئن شويد تمامي  .1

 فشرده وصل شده باشد. بررسي كنيد كه دستگاه بدرستي به منبع هواي .2

 بررسي كنيد كه دستگاه بصورت مناسب به منبع برق وصل شده باشد. .3

 وصل شده باشد. On/ Offمربوط به كليد  كانكتورمطمئن شويد كه  .4

سمت مخزن مربوطه تخليه خواهد را به  هافيلتر دردستگاه بصورت اتوماتيك آب جمع شده  .5
 .كرد

  

 تميز كردن كمپرسور 2.4

 دينكن ياسپر اي ديزينر كمپرسور يرو ماًيمستق را گريد عاتيما اي آب.  

 نكنيد استفاده هستند، استون ياو  ياكآمون دارايكه  اي شوينده مواد از.  

 استفاده  ظرفشويي سيم يا فلزي پارچه مانند زبر يلاز وسا كردن يزتم براي

 .نكنيد
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 جدا و سيستم بودن خاموش از ،كمپرسور ضدعفوني يا تميز كردن از پيش 

 .كنيد حاصل اطمينان شهر برق از آن بودن

 به درون دستگاه نفوذ نكنند. شوينده مواد باشيد مواظب 

 نماييد خشك را مانده باقي شوينده مواد.  

  هاي بدنه دستگاه از محلول آب و صابون و براي قسمت يتمامبراي تميز كردن

 ضدعفوني كردن از محلول ايزوپروپيل الكل استفاده كنيد. 

 
 
 

 

  خاموش كردن دستگاه 3.4
 اگر قرار نيست مدت زمان طوالني از كمپرسور استفاده شود، آن را از منبع تغذيه جدا كنيد.

  

 امهاء دستگاه  4.4

  دستگاه را از منبع برق جدا كنيد.

  فشار داخل مدار نيوماتيك را تخليه كنيد.

  دستگاه را مطابق با قوانين محلي امها كنيد.

  ندارند. طيبر مح يمنف ريتأث حيمحصول در صورت دفع صح نيقطعات استفاده شده در ا
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  نشانگر هاي كمپرسور  5.4
POWER شود كه كليد زماني روشن مي و: يك نشانگر سبز رنگ استOn/ Off  در وضعيت

On .قرار داشته باشد  

WALLاتصال : يك نشانگر زرد است كه در مدت زمانيكه WALL  (هواي سانترال) برقرار
  روشن خواهد بود.ي مناسب باشد در محدودهبوده و فشار آن 

OVERHEAT يك نشانگر قرمز وجود دارد كه درصورت بيش از حد گرم شدن موتور روشن :
     شود.فعال مي Buzzerشده و صداي 
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 نگهداري از دستگاه . 5

 تعمير و سرويس دستگاه 1.5

  شود. يارائه دهنده خدمات مجاز از طرف سازنده انجام م ايتوسط سازنده  يگارانت و راتيتعم

را براي كمك به پرسنل خدمات در دسترس قرار در صورت درخواست، اطالعات الزم سازنده 
 دهد.مي

   

 يدارد كه دستگاه را به هر روشميخود محفوظ  يحق را برا نيسازنده ا
  ندهد، اصالح كند. رييكه عملكرد دستگاه را تغ

  
 پس از فروش شركتخدمات كارشناس  اي طيواجد شرا نيفقط تكنس

انجام  دستگاه را معمول يفراتر از نگهدار يراتيتعم تواندميكننده  ديتول
فقط از لوازم جانبي و قطعات يدكي مورد تاييد شركت سازنده  دهد.

  استفاده كنيد.
  

استفاده  فقط از لوازم جانبي و قطعات يدكي مورد تاييد شركت سازنده
  كنيد.

  

، كمپرسور را خاموش كرده و آن را از برق جدا هاي نگهداريروتين اي رياز هرگونه تعم پيش
  .ديرا جدا كن كاور، روي كاور يهاچي) با باز كردن پدياوريب رونيرا ب ي(دوشاخه اصل ديكن
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روشن  دستگاهمقدار ساعتي را كه قرار دارد كه  (تايمر) شمار در پشت دستگاه يك ساعت
داري دستگاه بايستي بر اساس زمان نشان هاي نگهي سرويسدهد. كليهرا نشان مي است هبود

 شمار انجام شود. داده شده توسط اين ساعت

 

  جدول نگهداري دستگاه  2.5

  فرد مسئول  دوره هاي زماني  شرح عمليات
 هوا يورود لتريف كردن زيتم
  )نيكاب لتري(ف

  كاركنان  هفته در كباري حداقل

  كاركنان  هفته در كباري حداقل آب مخزن يبررس

ماه  12هر   ايساعت  5000هر    ونيبراسيكال
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

 ماه 12هر   ايساعت  5000هر    نانياطم ريش عملكرد يبررس
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

 ماه 12  هر اي ساعت 5000 هر  كرونيم 40 لتريف سنگ ضيتعو
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

 ماه 24  هر اي ساعت 10000 هر  كرونيم 5 لتريف سنگ ضيتعو
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

  بازبيني و تعميرات موتور
  

 ماه 24  هر اي ساعت 10000 هر
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

 ماه 12  هر اي ساعت 5000 هر  ساكشن لتريف ضيتعو
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

ماه  12ساعت يا هر   5000هر   رادياتور يبررس
  )هركدام زودتر اتفاق افتاد(

  طيشرا واجد كارشناس

ماه  24ساعت يا هر   10000هر   اتصاالت استحكام يبررس
  )هركدام زودتر اتفاق افتاد(

  طيشرا واجد كارشناس
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  تميز كردن فيلتر هواي كابين 3.5
 ديبادستگاه  يهوا در قسمت جلو يورود لتريف

را در آب  لتريف .شود زيبار در هفته تمكيحداقل 
  خشك شود. ديو اجازه ده دييگرم و صابون بشو

  

 مخزن آببررسي   4.5

  كه در پشت دستگاه قرار دارد بايد حداقل يكبار در هفته بررسي شود.مخزن آب 
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 عيب يابي . 6

پيش از شروع هرگونه تعمير يا سرويس، فشار را تا صفر كاهش داده و 
  دستگاه را از منبع برق جدا كنيد.

  

  انجام دهند. توانند اقدامات آورده شده در ليست زير رافقط سرويس كاران واجد شرايط مي

  راه حل  داليل  مشكل

كمپرسور 
- روشن نمي

  شود.

  .وصل نبودن به منبع برق
  

قطع كننده اصلي در منبع 
  توزيع برق خاموش است.

   منبع برق را بررسي كنيد.
  فيوز معيوب را تعويض كنيد.

  را محكم كنيد. Terminalكابل 
  كابل برق را تعويض كنيد.

شده يا سيم پيچ موتور قطع 
محافظ حرارتي آسيب ديده 

 است.

با واحد خدمات پس از فروش 
 شركت تماس بگيريد.

 خازن دستگاه معيوب است.
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.

هاي موتور يا ساير بخش
  دستگاه گير كرده است.

كمپرسور را خاموش كرده و 
ثانيه  5مجددا پس از حداقل 

  روشن كنيد.
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.

- شير برقي دستگاه كار نمي

  كند.

اتصال برق را چك كنيد، 
درصورت وجود ولتاژ مناسب، با 

واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.
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ي كمپرسور صدا
- مي نامتعارف

  دهد

پيستون يا ياتاقان موتور 
  صدمه ديده است.

فروش با واحد خدمات پس از 
  شركت تماس بگيريد.

  كند.فن(ها) صدا ايجاد مي
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.
فشار پايين در گيج فشار و 

وجود نشتي در مدار 
تواند باعث نيوماتيك مي

  توليد صداي بلند شود.

با واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.

  نوسان ولتاژ

منبع برق ورودي را بررسي كنيد. 
درصورت وجود نوسان ولتاژ، از 

 2تثبيت كننده ولتاژ (ترجيحا 

KVA.استفاده كنيد (  
شل شدن يا ترك خوردن 

  موتورنگهدارنده 
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.

  آالرم دماي باال

عدم كاركرد صحيح فن 
  دستگاه 

با واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.

  عدم كاركرد صحيح آالرم
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.
فيلتر ورودي هوا كثيف 

  است.
فيلتر ورودي هوا را تميز يا 

  تعويض كنيد.
دستگاه داغ شده يا فضا 

  تهويه نشده است.
  دستگاه را جابجا كنيد.

عدم كاركرد صحيح شير 
  اطمينان

خدمات پس از فروش با واحد 
  شركت تماس بگيريد.
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خارج شدن آب 
از خروجي 

  دستگاه

 waterعدم كاركرد صحيح 

trap 

با واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.

فشار پايين 
  دستگاه

عدم كاركرد صحيح گيج 
  فشار

با واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.

كمپرسور اصلي فشار الزم را 
  كندنميتوليد 

با واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.

وجود نشتي در مدار 
  نيوماتيك

با واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.

رگوالتور فشار يا شير 
- اطمينان بدرستي كار نمي

  كند.

دستگاه را كاليبره كنيد. عملكرد 
دستگاه را مورد بررسي قرار 

 دهيد. در صورت خارج شدن از
كاليبره، با واحد خدمات پس از 

  فروش شركت تماس بگيريد.
فيلتر مكش هوا كثيف شده 

  است.
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.
Pressure switch  كار

  كند.نمي
با واحد خدمات پس از فروش 

  شركت تماس بگيريد.

دستگاه كار  تخليهشير 
  كند.نمي

كنيد. اتصال كابل برق را بررسي 
درصورت مناسب بودن اتصال، با 

واحد خدمات پس از فروش 
  شركت تماس بگيريد.
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 راهنما و ادعاهاي دستگاه . 7

Guidance and manufacturer's declaration – RESPIAIR A1 Compressor 
emissions 

The RESPIAIR A1 compressor is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the RESPIAIR A1 

compressor, should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance 
Electromagnetic 

environment - guidance 

RF emissions 

CISPR 11 
Group 1 

The RESPIAIR A1 
compressor uses RF energy 

only for its internal 
function. Therefore, its RF 
emissions are very low and 
are not likely to cause any 

interference in nearby 
electronic equipment. 

RF emissions 

CISPR 11 
Class B The RESPIAIR 

A1compressor is suitable 
for use in all establishments, 

including domestic 
establishments and those 
directly connected to the 

public low-voltage power 
supply network that supplies 
buildings used for domestic 

purposes. 

Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2 
Complies 

Voltage fluctuations/ 
flicker emissions 

IEC 61000-3-3 

Complies 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The RESPIAIR A1 compressor is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the RESPIAIR A1 

compressor should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test Port Compliance level 
Electromagnetic 
environment - 

guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 

IEC 61000-4-2 

Enclosure 

±8 kV contact 
 

± 2 kV, ± 4 kV, ± 
8 kV, ±15 kV air 

Floors should be 
wood, concrete or 

ceramic tile. If 
floors are covered 

with synthetic 
material, the 

relative humidity 
should be at least 

30%. 

Patient coupling 

Signal 
input/output parts 

Electrical fast 
transient/burst 

IEC 61000-4-4 

Input A.C. power 
± 2 kV, 100 kHz 

repetition 
frequency 

Mains power 
quality should be 

that of a typical 
commercial or 

hospital 
environment. 

Signal 
input/output parts 

± 1 kV  
100 kHz repetition 

frequency 

Surge 
IEC 61000-4-5 

Input A.C. power 

± 0,5 kV, ± 1 kV  
Line-to-line 

 
± 0,5 kV, ± 1 kV, 

± 2 kV Line-to-
ground 

Mains power 
quality should be 

that of a typical 
commercial or 

hospital 
environment. Signal 

input/output parts 
± 2 kV Line-to 

ground 
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Voltage dips, 
IEC 61000-4-11 

Input A.C. power 

; 0,5 cycleTU%  0 
At 0°, 45°, 90°, 

135°, 180°, 225°, 
270° and 315° 

 ; 1 cycleTU%  0 
and 

; 25/30 TU%  70
cycles 

Single phase: at 0° 
Voltage 

interruptions 
IEC 61000-4-11 

Input A.C. power 
; 250/300 TU%  0

cycle  

Power frequency 
(50/60 Hz) 

magnetic field 
IEC 61000-4-8 

Enclosure 
30 A/m 

50 Hz or 60 Hz 

Power frequency 
magnetic fields 

should be at 
levels 

characteristic of a 
typical location in 

a typical 
commercial or 

hospital 
environment. 

.is the A.C. mains voltage prior to application of test level TNOTE      U 
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity 

The RESPIAIR A1 compressor is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the RESPIAIR A1 

compressor should assures that it is used in such an environment. 

Immunity test Port Compliance level 
Electromagnetic 
environment – 

guidance 

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

Input A.C. power 
3 V 

0,15 MHz – 80 MHz 
 

6 V 
in ISM bands  

between 0,15 MHz 
and 

80 MHz 
 

80 % AM at 1 kHz  

PATIENT 
coupling 

Signal 
input/output 

parts 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

ENCLOSURE 
3 V/m  

80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM at 1 kHz 

Proximity fields 
from RF wireless 
communications 

equipment 
IEC 61000-4-3 

ENCLOSURE 

Refer to the 
following table 
(table 9 of EN 

60601-1-2: 2015) 
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Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless 
communications equipment 

Test 
frequency 

(MHz) 

)aBand  

(MHz) 
)aService  

Modulation 
)b 

Maximum 
power 

(W) 

Distance 
(m) 

IMMUNITY 
TEST 

LEVEL 
(V/m) 

385 380- 390 TETRA 400 
Pulse 

modulation 
18 Hz b) 

1.8 0.3 27 

450 430- 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

)CFM  
±5 KHz 

deviation 
1 KHz sine 

2 0.3 28 

710 
704- 787 LTE Band 13, 17 

Pulse 
modulation 

217 Hz b) 
0.2 0.3 9 745 

780 

810 

800- 960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 

iDEN 820,CDMA 
850, LTE Band 5 

Pulse 
modulation 

18 Hz b) 
2 0.3 28 870 

930 

1720 

1700- 
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 

GSM 
1900;DECT; LTE 
Band 1, 3, 4 25; 

UMTS 

Pulse 
modulation 

217 Hz b) 
2 0.3 28 1845 

1970 

2450 
2400- 
2570 

Bluetooth, 
WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 2450, 
LTE Band 7 

Pulse 
modulation 

217 Hz b) 

2 0.3 28 

5240 
5100- 
5800 

WLAN 802.11 
a/n 

Pulse 
modulation 

217 Hz b) 
0.2 0.3 9 5500 

5785 

a( For some services, only the uplink frequencies are included. 
b ( The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal. 
c( As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used 

because while it does not represent actual modulation, it would be worst case. 
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