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 .1اطﻼعﺎت كلي
 1.1ﻣوارد اﺳتفﺎده
دستگاه  RESPIAIR A1يك كﻤپرسور هواي پﺰشكي است كﻪ هواي پر ﻓشار ﺗﻤيﺰ و ﻓاقد
روغﻦ را براي استفاده ونتيﻼﺗور ﺗاميﻦ ميكﻨد.

 2.1وظيفه كﺎربﺮ بﺮاي ايمني بيمﺎر
راهﻨﻤاي نصﺐ ،كاربري و ﺗﻌﻤير و نگهداري دستگاه اﺟﺰاي ﺟدا نشدني هﺴتﻨد كﻪ بايد در كﻨار
دستگاه وﺟود داشتﻪ باشﻨد .بررسي دقيق ايﻦ راهﻨﻤا ،اطﻼعات ﻻزم براي عﻤلكرد صحيح
دستگاه را ﻓراهﻢ ميكﻨد.

 3.1نشﺎن CE
محصوﻻﺗي كﻪ داراي نشان  CEهﺴتﻨد از دستورالﻌﻤلهاي ايﻤﻨي اﺗحاديﻪ اروپا
) (93/42/EECپيروي ميكﻨﻨد.

 4.1هشدارهﺎ
ايﻤﻨي كاربران و عﻤلكرد بدون مشكل دستگاه ﺗﻨها درصورت استفاده از قطﻌات اصلي ﺗضﻤيﻦ
ميشود .ﻓقط اكﺴﺴوريها و قطﻌات يدكي مشخص شده در اسﻨاد ﻓﻨي يا ﺗاييد شده ﺗوسط
سازنده قابل استفاده هﺴتﻨد.
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درصورت استفاده از ساير اكﺴﺴوريها يا مواد مصرﻓي ،شركت سازنده مﺴئوليت ايﻤﻨي كاربر
و عﻤلكرد دستگاه را برعهده نﻤيگيرد.
ضﻤانت ﺗوليد كﻨﻨده خﺴارت ناشي از استفاده از لوازم ﺟانبي يا مواد مصرﻓي غير از موارد
ﺗﻌييﻦ شده يا ﺗوصيﻪ شده ﺗوسط سازنده را پوشش نﻤيدهد.
-

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

-

دستگاه بايﺴتي مطابق با راهﻨﻤاي نصﺐ ،بهره برداري و نگهداري استفاده شود.

 5.1هشدارهﺎي ايمني
دستگاه بﻪ گونﻪاي طراحي شده است كﻪ درصورت استفاده صحيح ،كاركرد ايﻤﻦ دارد .لطفا
براي ﺟلوگيري از خطر و ريﺴك ،اقدامات ايﻤﻨي زير را درنظر بگيريد.
-

عﻤلكرد دستگاه بايد با ﺗﻤام قوانيﻦ و مقررات مطابقت داشتﻪ باشد.

-

بﺴتﻪ بﻨدي اصلي بايد براي ﺟابﺠايي احتﻤالي دستگاه نگهداري شود.

-

ﻓقط بﺴتﻪ بﻨدي اصلي ،حفاظت بهيﻨﻪ دستگاه در هﻨگام حﻤل و نقل را ﺗضﻤيﻦ ميكﻨد.
در صورت لﺰوم بﻪ بازگرداندن دستگاه در مدت ضﻤانت ،ﺗوليد كﻨﻨده هيچ گونﻪ مﺴئوليتي
در قبال خﺴارات ناشي از بﺴتﻪ بﻨدي نادرست ندارد.

-

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

-

در محيطي كﻪ خطر انفﺠار وﺟود دارد ،از كﻤپرسور استفاده نكﻨيد.

-

در حضور گازهاي بيهوشي قابل اشتﻌال هرگﺰ از كﻤپرسور استفاده نكﻨيد.

-

هرگﺰ اكﺴيژن يا اكﺴيد نيتروژن را بﻪ ورودي كﻤپرسور متصل نكﻨيد .اﺟﺰاي الكتريكي
براي استفاده از اكﺴيژن يا اكﺴيد نيتروژن طراحي نشدهاند.
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-

ايﻦ دستگاه ﻓقط براي ونتيﻼﺗورهاي مﺠهﺰ بﻪ آﻻرم پاييﻦ بودن ﻓشار قابل استفاده است.

 6.1هشدارهﺎي ايمني ﺳيستم اﻟكتﺮيكي
دﺳتگﺎه بﺎيد به ﻣنبع تغذيه داراي زﻣين حفﺎظتي ﻣنﺎﺳﺐ ﻣتصل بﺎشد.
درصورت قﻄع بﺮق ،انتقﺎل هواي ﻓشﺮده به ونتيﻼتور ﻣختل ﻣيشود .بﺮاي

جلوگيﺮي از آن ،از وجود ﻣنبع بﺮق پشتيبﺎن ﻣنﺎﺳﺐ اطمينﺎن حﺎصل
كنيد.
پيش از اﺗصال دستگاه ،اطﻤيﻨان حاصل كﻨيد كﻪ ولتاژ و ﻓركانﺲ شبكﻪ مشخص شده در
دستگاه مطابق با مﻨبﻊ موﺟود است.
پيش از استفاده ،آسيﺐ احتﻤالي دستگاه و اﺗصاﻻت هوا را بررسي كﻨيد .كابل ها و پريﺰها/
سوكتهاي آسيﺐ ديده بايد سريﻌ ًا ﺗﻌويض شوند.
در مواقﻊ اضطراري دستگاه را ﻓورا از مﻨبﻊ برق ﺟدا كﻨيد.
حيﻦ ﺗﻌﻤيرات و نگهداري:
-

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

-

لولﻪهاي ﺗحت ﻓشار بايد از هوا ﺗخليﻪ شوند.

ﻓقط ﺗكﻨﺴيﻦ واﺟد شرايط ميﺗواند ايﻦ دستگاه را نصﺐ كﻨد.
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 7.1هشدارهﺎ و نمﺎدهﺎ
در راهﻨﻤاي نصﺐ ،عﻤلكرد و نگهداري و روي دستگاه و بﺴتﻪ بﻨدي آن ،از عﻼئﻢ زير براي
اطﻼعات مهﻢ استفاده شده است.
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 باﻻ را نشان دهد.
از مرطوب و خيﺲ شدن ﺟلوگيري كﻨيد.
محدوده مﺠاز دما
محدوده مﺠاز رطوبت
نام شركت سازنده

20XX

IPX1

سال ﺗوليد دستگاه
دستگاه در برابر ريﺰش قطرات آب مقاوم است.
نﻤايﻨده مﺠاز در اﺗحاديﻪ اروپا

220 VAC, 50 Hz
2.5 A
3 bar, 50 LPM
Max 8 bar

اطﻼعات ﺗغذيﻪ الكتريكي دستگاه
ﻓشار هواي خروﺟي
ﻓشار ورودي هوا
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 8.1اخﻄﺎر


دستگاه بايد در يك محيط خشك ،داراي ﺗهويﻪ و بدون گرد و غبار نصﺐ شده و كار كﻨد.
شرايط آب و هوايي براي كاركرد دستگاه را از دادههاي ﻓﻨي ببيﻨيد.



دستگاه بايد روي پايﻪ صاف و كامﻼ پايدار قرار بگيرد.



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



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



هر نوع استفاده غير از آنچﻪ در ايﻦ دﻓترچﻪ شرح داده شده مشﻤول ضﻤانت نﻤيباشد و
ﺗوليد كﻨﻨده هيچ گونﻪ مﺴئوليتي در قبال خﺴارات احتﻤالي ندارد .ﺗﻤام خطرها بﻪ عهده
اپراﺗور يا كاربر ميباشد.



ايﻦ محصول براي استفاده در محلي كﻪ خطر انفﺠار وﺟود دارد طراحي نشده است.



هرگﺰ اكﺴيژن يا اكﺴيد نيتروژن را بﻪ كﻤپرسور وارد نكﻨيد .اﺟﺰاي كﻤپرسور براي استفاده
از اكﺴيژن يا اكﺴيد نيتروژن طراحي نشدهاند.



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



كﻤپرسور هوا از نوع بدون روغﻦ است؛ هيچ يك از قطﻌات را با روغﻦ ،گريﺲ يا ﻓرآورده
هاي نفتي روغﻦ كاري نكﻨيد.

 9.1انبﺎرش و جﺎبجﺎ كﺮدن دﺳتگﺎه
كﻤپرسور در بﺴتﻪبﻨدي مخصوص حﻤل و نقل ﺗحويل داده ميشود و در هﻨگام ﺗحويل موﺗور
اصلي دستگاه مهار شده است ﺗا از آسيﺐ احتﻤالي هﻨگام ﺟابﺠايي ﺟلوگيري شود.
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هميشه هنگﺎم حمل كمپﺮﺳور از بستهبندي اصلي اﺳتفﺎده كنيد.
كمپﺮﺳور را هميشه به حﺎﻟﺖ ايستﺎده حمل كنيد.

هنگﺎم انبﺎرش و جﺎبجﺎيي ،از دﺳتگﺎه در ﻣقﺎبل رطوبﺖ ،آﻟودگي و دﻣﺎي

زيﺎد ﻣحﺎﻓظﺖ كنيد .كمپﺮﺳور بﺎيستي در بسته بندي اصلي خود و در
ﻣحيط خشك و عﺎري از گﺮد و غبﺎر نگﻬداري شود.

ﻻزم اﺳﺖ قبل از حمل ،هواي پﺮﻓشﺎر از ﻣدار و شيلنﮓهﺎ و همچنين
رطوبﺖ تقﻄيﺮ شده از ﻓيلتﺮهﺎ خﺎرج شود.

قبل از حمل و نقل ﻻزم اﺳﺖ ﻣوتور داخل كمپﺮﺳور در جﺎي خود ﻣﻬﺎر
شود.

10.1

ﻣوارد ﻣنع ﻣصﺮف

اكيدا" ﺗوصيﻪ ميشود كﻪ در شرايط زير از كﻤپرسور استفاده نشود:


اگر مﻨبﻊ هواي ﻓشرده پشتيبان در دسترس نيﺴت.



اگر كﻤپرسور بﻪ مﻨبﻊ برق نامﻨاسﺐ متصل شده است )بﻪ عﻨوان مثال مﻨبﻊ ﻓاقد زميﻦ
حفاظتي(.



اگر سيﺴتﻢ هواي ﻓشرده متصل بﻪ ورودي كﻤپرسور از مشخصات پﺰشكي برخوردار
نيﺴت.

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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درصورت قرارگيري كﻤپرسور در مﺠاورت دستگاه  MRIيا مﻨابﻊ ﺗابش امواج
الكترومغﻨاطيﺲ قابل ﺗوﺟﻪ



عدم رعايت دقيق دستورالﻌﻤل

11.1

اثﺮات جﺎنبي

كﻤپرسور ﻓقط هواي ﻓشرده را براي ونتيﻼﺗور ﻓراهﻢ ميكﻨد و هيچ عارضﻪ ﺟانبي براي بيﻤار
ندارد .با ايﻦ حال ،اﻓت ﻓشار هواي خروﺟي مﻤكﻦ است اثرات مﻨفي بر عﻤلكرد ونتيﻼﺗور داشتﻪ
باشدكﻪ بايد ﺗوسط ونتيﻼﺗور مشاهده و مديريت شود )ونتيﻼﺗور بايد مﺠهﺰ بﻪ هشدار ﻓشار كﻢ
باشد(.
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 .2ﻣعﺮﻓي دﺳتگﺎه
دستگاه متشكل از يك كﻤپرسور پيﺴتوني بدون روغﻦ است كﻪ ﺗوسط يك موﺗور الكتريكي
ﺗك ﻓاز بﻪ حركت در ميآيد .ﺗﺠهيﺰات ﻓيلتريﻨگ و رطوبت گير هوا و هﻢچﻨيﻦ كاهش دهﻨده
و ﺗﻨظيﻢ كﻨﻨده ﻓشار در مﺴير هواي ﻓشرده قرار داده شدهاند .بدنﻪ كﻤپرسور داراي مواد و
ﺗﺠهيﺰات كاهش دهﻨده صدا است.
كﻤپرسور هوا داراي اﺗصال هواي ورودي با عﻨوان  Air Inletبراي وصل شدن بﻪ مﻨبﻊ هواي
خارﺟي است .هﻨگاميكﻪ يك مﻨبﻊ هواي ﻓشرده خارﺟي متصل بﻪ  ،Air Inletهوايي با ﻓشاري
بيشتر از ﻓشار مشخص شده ﺗحويل دهد ،حتي اگر كليد  On/Offدر وضﻌيت روشﻦ باشد،
كﻤپرسور غيرﻓﻌال خواهد شد و هواي ﻓشرده از مﻨبﻊ خارﺟي بﻪ سﻤت خروﺟي هدايت خواهد
شد .هﻨگاميكﻪ ﻓشار مﻨبﻊ هواي خارﺟي از مقدار مشخصي كﻤتر باشد )و يا اﺗصال نداشتﻪ
باشد( و كليد  On/Offدر وضﻌيت روشﻦ باشد ،پﻤپ هوا ﻓﻌال شده و هواي ﻓشرده شده را از
طريق خروﺟي هوا ﺗأميﻦ ميكﻨد.
كﻤپرسور هواي محيط را از مﺴير ﻓيلتر مكش گرﻓتﻪ ،ﻓشرده كرده و از طريق پورت خروﺟي
ﺗحويل ميدهد .هواي ﻓشرده كﻪ مقداري دچار اﻓﺰايش دما شده از كولر گذشتﻪ و پﺲ از خﻨك
شدن وارد سيﺴتﻢ رطوبتگيري و ﺗﻨظيﻢ ﻓشار ميگردد .در ورودي كولر يك شير كﻨترل ﻓشار
قرار داده شده ﺗا در صورت بروز اشكال ﻓشار موﺗور از حد مشخصي قراﺗر نرود .يك سيﺴتﻢ
خﻨك كﻨﻨده نيﺰ در كﻤپرسور قرار گرﻓتﻪ است ﺗا از اﻓﺰايش دماي كﻤپرسور ﺟلوگيري شود.
پﺲ از خروج از كولر هوا از ميان دو ﻓيلتر-رطوبتگير ) 40و  5ميكرون( عبور داده ميشود،
در طي ايﻦ ﻓرآيﻨد رطوبت و هر ذره بﺰرگتر از  5ميكرون موﺟود در هوا حذف ميشود .بديﻦ
ﺗرﺗيﺐ هواي ﻓشرده مورد نظر براي استفاده /اماده ميشود.
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در هﻨگام عبور از ﻓيلترها ،ﻓشار هوا نيﺰ ﺗوسط يك رگوﻻﺗور بر روي عدد  3.5 barﺗﻨظيﻢ
ميشود .ﻓشار قبل از رگوﻻﺗور نيﺰ ﺗوسط دو شير اطﻤيﻨان ) (Relief Valveمحدود ميشود
ﺗا در هﻨگاميكﻪ خروﺟي كﻤپرسور مﺴدود است دماي موﺗور اﻓﺰايش پيدا نكﻨد.
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 ﻣشخصﺎت ﻓني.3
1
2
3

Nominal Voltage and Frequency
Output Flow at 3 bar
Peak Flow

4

Outlet pressure

5
6
7

Removal of Condensed Water
Operating Pressure of Safety Valve
Filtration of Air

8

Dew point depression at 3 bar, 20 °C

9
10
11
12

15
16
17
18

Outlet Connection
Mode of Operation
Wall Connection
Noise Level
Implementation according to EN 606011, EN12021
Classification according to MDD 93/42
EEC,2007/47 EC
Operating Temperature
Storage and transport temperature
Operating humidity
Storage and transport humidity
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Operating altitude

20
21
22

Rating
Dimensions (LWH)
Weight

13
14

12

220V AC, ±10%, 50 Hz
>50 LPM
>200 LPM
3.5 bar (Maximum 4.0
bar)
Automatic
8 ± 0.5 bar
40 µm and 5 µm
>5 °C under the ambient
temperature
Hose
Continuous
DISS 1160-A
<50 dB(A)
Class I, Type B
II b
5° to 35°C
-10° to 60°C
15% to 95%
5% to 95%
11,000 ft (3,500 m) above
sea level
IPX1
≈ 48 × 45 × 48 cm
≈ 32 kg

ﺟدول اصﻼح ﺟريان خروﺟي:
3501-4500

2501-3500

1501-2500

0-1500

×0.6

×0.7

×0.8

×1

Elevation
)(mamsl
Free output
)flow (LPM

در ﺟدول ﻓوق مقدار  Free output flowكﻪ در واقﻊ دبي خروﺟي كﻤپرسور در ﻓشار صفر
است ،مربوط ميشود بﻪ شرايط محيطي سطح دريا )ارﺗفاع صفر( ،دماي  20درﺟﻪ سانتيگراد،
ﻓشار مطلق  101325پاسكال و رطوبت صفر درصد.
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 .4عملكﺮد دﺳتگﺎه
 1.4نصﺐ و راه اندازي دﺳتگﺎه
پيش از راه اندازي دﺳتگﺎه ،ﻣوتور بﺎيد آزاد شود .بﺎز كﺮدن تثبيﺖ كننده-
هﺎي كمپﺮﺳور بﺎيد توﺳط پﺮﺳنل ﻣورد تﺎييد شﺮكﺖ ﺳﺎزنده انجﺎم شود.

ﺗوﺟﻪ داشتﻪ باشيد كﻪ كليد  On/ Offپشت دستگاه قرار دارد.

4.1.1

بﺎز كﺮدن تثبيﺖ كنندههﺎي جﺎبجﺎيي

پﺲ از باز كردن بﺴتﻪ بﻨدي ،مراحل زير را بﻪ ﺗرﺗيﺐ انﺠام دهيد:
 -1با باز كردن  9پيچ در قﺴﻤت هاي كﻨاري و پشتي ،كاور اصلي كﻤپرسور را باز كﻨيد.
 -2پيچ هاي دربهاي موﺗور را باز كرده و دربها را ﺟدا كﻨيد و سپﺲ ﻓومهاي ﺗثبيت كﻨﻨده
را خارج كﻨيد.
* در ورژن جديد دﺳتگﺎه ،ﻣوتور توﺳط  4عدد پيچ كه از زيﺮ بدنه قﺎبل دﺳتﺮس
هستند ﻣﻬﺎر شده كه بﺎ بﺎز كﺮدن آنهﺎ ﻣوتور آزاد ﻣيشود.
 -3يك كانكتور در وﺟﻪ پشتي وﺟود دارد كﻪ از كليد  On/ Offﺟدا شده است .آنرا بﻪ كليد
متصل كﻨيد.
* در ورژن جديد دﺳتگﺎه ،نيﺎزي به بﺎز كﺮدن كﺎور دﺳتگﺎه نيسﺖ و تنﻬﺎ يك
ﻟيبل هشدار بﺮ روي كليد  On/ Offقﺮار داده شده كه بﺎيستي بﺮداشته شود.
 -4عﻤلكرد كﻤپرسور را با روشﻦ كردن دستگاه چك كﻨيد.
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 -5دربهاي موﺗور بﺴتﻪ و كاور را مﺠددا سرﺟاي خود قرار داده پيچهاي آن را ببﻨديد.
ﺗثبيت كﻨﻨدهها )پيچهاي مهار كﻨﻨده( را براي ﺟابﺠايي دستگاه در آيﻨده نگهداري كﻨيد.

4.1.2

اتصﺎل هواي ﻓشﺮده

كﻤپرسور مﺠهﺰ بﻪ كوپليﻨگ ) Air Inlet (WALLو  Air Outletدر پشت كابيﻦ ميباشد.
شلﻨگ ورودي دستگاه ﺗﻨفﺴي )ونتيﻼﺗور( را بﻪ ) Air Outletهواي ﻓشرده خروﺟي( وصل
كﻨيد.
هواي ﻓشرده سانترال بيﻤارستان را را درصورت وﺟود ،بﻪ ) Air Inletهواي ﻓشرده ورودي(
وصل كﻨيد .هواي سانترال بﻪ طور خودكار از طريق كﻤپرسور بﻪ درگاه ورودي هوا هدايت
ميشود .در ايﻦ حالت كﻤپرسور بﻪ عﻨوان مﻨبﻊ هواي ﻓشرده پشتيبان عﻤل ميكﻨد .اگر ﻓشار
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هواي سانترال كاهش يابد ،كﻤپرسور بﻪ طور خودكار روشﻦ ميشود و در خروﺟي كﻤپرسور
هيچگونﻪ قطﻌي هواي ﺗحت ﻓشار وﺟود نخواهد داشت.
توجه داشته بﺎشيد كه هوايي كه از ﺳﺎنتﺮال ﻣﺮكزي وارد كمپﺮﺳور ﻣيشود
بﺎيد هواي پزشكي بﺎشد ) از نظﺮ اندازه ذرات و رطوبﺖ( .كمپﺮﺳور هواي
گﺮﻓته شده از ﺳﺎنتﺮال را بصورت ﻣستقيم به خﺮوجي هدايﺖ ﻣيكند.

شلنﮓهﺎي ﻣتصل كننده كمپﺮﺳور به دﺳتگﺎه تنفسي بﺎيد تﺎ حد اﻣكﺎن
كوتﺎه و بدون انشعﺎب بﺎشد .شلنﮓ اتصﺎل بﺎيد داراي ﻣقﺎوﻣﺖ در بﺮابﺮ پيچ

خوردگي بﺎشد.

اوﻟين كﺎركﺮد دﺳتگﺎه

4.1.3

 .1مطﻤئﻦ شويد ﺗﻤامي ﺗثبيت كﻨﻨده هاي ﺟابﺠايي خارج شده باشﻨد.
 .2بررسي كﻨيد كﻪ دستگاه بدرستي بﻪ مﻨبﻊ هواي ﻓشرده وصل شده باشد.
 .3بررسي كﻨيد كﻪ دستگاه بصورت مﻨاسﺐ بﻪ مﻨبﻊ برق وصل شده باشد.
 .4مطﻤئﻦ شويد كﻪ كانكتور مربوط بﻪ كليد  On/ Offوصل شده باشد.
 .5دستگاه بصورت اﺗوماﺗيك آب ﺟﻤﻊ شده در ﻓيلترها را بﻪ سﻤت مخﺰن مربوطﻪ ﺗخليﻪ خواهد
كرد.

 2.4تميز كﺮدن كمپﺮﺳور


آب يا مايﻌات ديگر را مﺴتقيﻤاً روي كﻤپرسور نريﺰيد يا اسپري نكﻨيد.



از مواد شويﻨده اي كﻪ داراي آمونياك و يا استون هﺴتﻨد ،استفاده نكﻨيد.



براي ﺗﻤيﺰ كردن از وسايل زبر مانﻨد پارچﻪ ﻓلﺰي يا سيﻢ ظرﻓشويي استفاده
نكﻨيد.
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پيش از ضدعفوني يا ﺗﻤيﺰ كردن كﻤپرسور ،از خاموش بودن سيﺴتﻢ و ﺟدا
بودن آن از برق شهر اطﻤيﻨان حاصل كﻨيد.



مواظﺐ باشيد مواد شويﻨده بﻪ درون دستگاه نفوذ نكﻨﻨد.



مواد شويﻨده باقي مانده را خشك نﻤاييد.



براي ﺗﻤيﺰ كردن ﺗﻤامي قﺴﻤتهاي بدنﻪ دستگاه از محلول آب و صابون و براي
ضدعفوني كردن از محلول ايﺰوپروپيل الكل استفاده كﻨيد.

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

 4.4اﻣﻬﺎء دﺳتگﺎه
دستگاه را از مﻨبﻊ برق ﺟدا كﻨيد.
ﻓشار داخل مدار نيوماﺗيك را ﺗخليﻪ كﻨيد.
دستگاه را مطابق با قوانيﻦ محلي امها كﻨيد.
قطﻌات استفاده شده در ايﻦ محصول در صورت دﻓﻊ صحيح ﺗأثير مﻨفي بر محيط ندارند.
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 5.4نشﺎنگﺮ هﺎي كمپﺮﺳور
 :POWERيك نشانگر سبﺰ رنگ است و زماني روشﻦ ميشود كﻪ كليد  On/ Offدر وضﻌيت
 Onقرار داشتﻪ باشد.
 :WALLيك نشانگر زرد است كﻪ در مدت زمانيكﻪ اﺗصال ) WALLهواي سانترال( برقرار
بوده و ﻓشار آن در محدودهي مﻨاسﺐ باشد روشﻦ خواهد بود.
 :OVERHEATيك نشانگر قرمﺰ وﺟود دارد كﻪ درصورت بيش از حد گرم شدن موﺗور روشﻦ
شده و صداي  Buzzerﻓﻌال ميشود.
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 .5نگﻬداري از دﺳتگﺎه
 1.5تعميﺮ و ﺳﺮويس دﺳتگﺎه
ﺗﻌﻤيرات و گارانتي ﺗوسط سازنده يا ارائﻪ دهﻨده خدمات مﺠاز از طرف سازنده انﺠام ميشود.
سازنده در صورت درخواست ،اطﻼعات ﻻزم را براي كﻤك بﻪ پرسﻨل خدمات در دسترس قرار
ميدهد.

ﺳﺎزنده اين حق را بﺮاي خود ﻣحفوظ ﻣيدارد كه دﺳتگﺎه را به هﺮ روشي

كه عملكﺮد دﺳتگﺎه را تغييﺮ ندهد ،اصﻼح كند.

ﻓقط تكنسين واجد شﺮايط يﺎ كﺎرشنﺎس خدﻣﺎت پس از ﻓﺮوش شﺮكﺖ
توﻟيد كننده ﻣيتواند تعميﺮاتي ﻓﺮاتﺮ از نگﻬداري ﻣعمول دﺳتگﺎه را انجﺎم
دهد .ﻓقط از ﻟوازم جﺎنبي و قﻄعﺎت يدكي ﻣورد تﺎييد شﺮكﺖ ﺳﺎزنده

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

پيش از هرگونﻪ ﺗﻌﻤير يا روﺗيﻦهاي نگهداري ،كﻤپرسور را خاموش كرده و آن را از برق ﺟدا
كﻨيد )دوشاخﻪ اصلي را بيرون بياوريد( با باز كردن پيچهاي روي كاور ،كاور را ﺟدا كﻨيد.
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در پشت دستگاه يك ساعت شﻤار )ﺗايﻤر( قرار دارد كﻪ مقدار ساعتي را كﻪ دستگاه روشﻦ
بوده است را نشان ميدهد .كليﻪي سرويﺲهاي نگﻪداري دستگاه بايﺴتي بر اساس زمان نشان
داده شده ﺗوسط ايﻦ ساعت شﻤار انﺠام شود.

 2.5جدول نگﻬداري دﺳتگﺎه
شﺮح عمليﺎت

دوره هﺎي زﻣﺎني

ﻓﺮد ﻣسئول

ﺗﻤيﺰ كردن ﻓيلتر ورودي هوا
)ﻓيلتر كابيﻦ(

حداقل يكبﺎر در هفته

كاركﻨان

بررسي مخﺰن آب

حداقل يكبﺎر در هفته

كاركﻨان

كاليبراسيون

هﺮ  5000ﺳﺎعﺖ يﺎ هﺮ  12ﻣﺎه

كارشﻨاس واﺟد شرايط

بررسي عﻤلكرد شير اطﻤيﻨان
ﺗﻌويض سﻨگ ﻓيلتر  40ميكرون
ﺗﻌويض سﻨگ ﻓيلتر  5ميكرون
بازبيﻨي و ﺗﻌﻤيرات موﺗور
ﺗﻌويض ﻓيلتر ساكشﻦ
بررسي رادياﺗور
بررسي استحكام اﺗصاﻻت

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

كارشﻨاس واﺟد شرايط

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

كارشﻨاس واﺟد شرايط

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

كارشﻨاس واﺟد شرايط

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

كارشﻨاس واﺟد شرايط

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

كارشﻨاس واﺟد شرايط

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

كارشﻨاس واﺟد شرايط

)هﺮكدام زودتﺮ اتفﺎق اﻓتﺎد(
هﺮ  10000ﺳﺎعﺖ يﺎ هﺮ  24ﻣﺎه
)هﺮكدام زودتﺮ اتفﺎق اﻓتﺎد(
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كارشﻨاس واﺟد شرايط

 3.5تميز كﺮدن ﻓيلتﺮ هواي كﺎبين
ﻓيلتر ورودي هوا در قﺴﻤت ﺟلوي دستگاه بايد
حداقل يكبار در هفتﻪ ﺗﻤيﺰ شود .ﻓيلتر را در آب
گرم و صابون بشوييد و اﺟازه دهيد خشك شود.

 4.5بﺮرﺳي ﻣخزن آب
مخﺰن آب كﻪ در پشت دستگاه قرار دارد بايد حداقل يكبار در هفتﻪ بررسي شود.
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 .6عيﺐ يﺎبي
پيش از شﺮوع هﺮگونه تعميﺮ يﺎ ﺳﺮويس ،ﻓشﺎر را تﺎ صفﺮ كﺎهش داده و
دﺳتگﺎه را از ﻣنبع بﺮق جدا كنيد.

ﻓقط سرويﺲ كاران واﺟد شرايط ميﺗوانﻨد اقدامات آورده شده در ليﺴت زير را انﺠام دهﻨد.
ﻣشكل

راه حل

دﻻيل

مﻨبﻊ برق را بررسي كﻨيد.

وصل نبودن بﻪ مﻨبﻊ برق.

ﻓيوز مﻌيوب را ﺗﻌويض كﻨيد.

قطﻊ كﻨﻨده اصلي در مﻨبﻊ
ﺗوزيﻊ برق خاموش است.

كمپﺮﺳور
روشن نمي-

شود.

كابل  Terminalرا محكﻢ كﻨيد.
كابل برق را ﺗﻌويض كﻨيد.

سيﻢ پيچ موﺗور قطﻊ شده يا
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.
كﻤپرسور را خاموش كرده و
مﺠددا پﺲ از حداقل  5ثانيﻪ
روشﻦ كﻨيد.

موﺗور يا ساير بخشهاي
دستگاه گير كرده است.

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

شير برقي دستگاه كار نﻤي-
كﻨد.
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اﺗصال برق را چك كﻨيد،
درصورت وﺟود ولتاژ مﻨاسﺐ ،با
واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

پيﺴتون يا ياﺗاقان موﺗور
صدمﻪ ديده است.

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

ﻓﻦ)ها( صدا ايﺠاد ميكﻨد.

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

ﻓشار پاييﻦ در گيج ﻓشار و
وﺟود نشتي در مدار
كﻤپرسور صداي
نيوماﺗيك ميﺗواند باعث
نامتﻌارف مي-
ﺗوليد صداي بلﻨد شود.
دهد

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

نوسان ولتاژ

آﻻرم دماي باﻻ

مﻨبﻊ برق ورودي را بررسي كﻨيد.
درصورت وﺟود نوسان ولتاژ ،از
ﺗثبيت كﻨﻨده ولتاژ )ﺗرﺟيحا 2
 (KVAاستفاده كﻨيد.

شل شدن يا ﺗرك خوردن
نگهدارنده موﺗور

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

عدم كاركرد صحيح ﻓﻦ
دستگاه

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

عدم كاركرد صحيح آﻻرم

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

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

ﻓشار پاييﻦ
دستگاه

عدم كاركرد صحيح  waterبا واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.
trap
عدم كاركرد صحيح گيج
ﻓشار

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

كﻤپرسور اصلي ﻓشار ﻻزم را
ﺗوليد نﻤيكﻨد

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

وﺟود نشتي در مدار
نيوماﺗيك

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

رگوﻻﺗور 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 switchكار
نﻤيكﻨد.

با واحد خدمات پﺲ از ﻓروش
شركت ﺗﻤاس بگيريد.

شير ﺗخليﻪ دستگاه كار
نﻤيكﻨد.

اﺗصال كابل برق را بررسي كﻨيد.
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

RF emissions
CISPR 11

RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/
flicker emissions

Compliance

Electromagnetic
environment - guidance

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.

Class B

Complies

Complies

IEC 61000-3-3
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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.

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

Enclosure
Patient coupling
Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

Surge
IEC 61000-4-5

Signal
input/output parts

±8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ±
8 kV, ±15 kV air

± 2 kV, 100 kHz
Input A.C. power
repetition
frequency
± 1 kV
Signal
100 kHz repetition
input/output parts
frequency
± 0,5 kV, ± 1 kV
Line-to-line
Input A.C. power

Signal
input/output parts
26

± 0,5 kV, ± 1 kV,
± 2 kV Line-toground
± 2 kV Line-to
ground

Electromagnetic
environment guidance
Floors should be
wood, concrete or
ceramic tile. If
floors are covered
with synthetic
material, the
relative humidity
should be at least
30%.
Mains power
quality should be
that of a typical
commercial or
hospital
environment.
Mains power
quality should be
that of a typical
commercial or
hospital
environment.

Voltage dips,
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cycle
At 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° and 315°
Input A.C. power
0 % UT; 1 cycle
and
70 % UT; 25/30
cycles
Single phase: at 0°

Voltage
interruptions
IEC 61000-4-11

Input A.C. power

0 % UT; 250/300
cycle

Power frequency
magnetic fields
should be at
Power frequency
levels
(50/60 Hz)
30 A/m characteristic of a
Enclosure
magnetic field
50 Hz or 60 Hz typical location in
IEC 61000-4-8
a typical
commercial or
hospital
environment.
NOTE
UT is the A.C. mains voltage prior to application of test level.
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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

3V
Input A.C. power 0,15 MHz – 80 MHz

Conducted RF
IEC 61000-4-6

PATIENT
coupling
Signal
input/output
parts

Radiated RF
IEC 61000-4-3
Proximity fields
from RF wireless
communications
equipment
IEC 61000-4-3

6V
in ISM bands
between 0,15 MHz
and
80 MHz
80 % AM at 1 kHz

ENCLOSURE

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

ENCLOSURE

Refer to the
following table
(table 9 of EN
60601-1-2: 2015)
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Electromagnetic
environment –
guidance

Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless
communications equipment
IMMUNITY
Test
Maximum
Band a)
Modulation
Distance
TEST
frequency
Service a)
power
b)
(MHz)
(m)
LEVEL
(MHz)
(W)
(V/m)
Pulse
385
380- 390
TETRA 400
modulation
1.8
0.3
27
b)
18 Hz
FM C)
GMRS 460,
±5 KHz
450
430- 470
2
0.3
28
FRS 460
deviation
1 KHz sine
710
Pulse
745
704- 787 LTE Band 13, 17 modulation
0.2
0.3
9
b)
217
Hz
780
810
870
930

GSM 800/900,
Pulse
TETRA 800,
800- 960
modulation
iDEN 820,CDMA b)
18 Hz
850, LTE Band 5

1720
1845

17001990

1970
2450

24002570

5240
5500
5785

51005800

GSM 1800;
CDMA 1900;
Pulse
GSM
modulation
1900;DECT; LTE b)
217 Hz
Band 1, 3, 4 25;
UMTS
Bluetooth,
Pulse
WLAN, 802.11
modulation
b/g/n, RFID 2450, b)
217 Hz
LTE Band 7
Pulse
WLAN 802.11
modulation
a/n
b)
217 Hz

2

0.3

28

2

0.3

28

2

0.3

28

0.2

0.3

9

For some services, only the uplink frequencies are included. (a
The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal. (b
As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used (c
because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.
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