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 راهنما دفترچه از هدف

 کاربردي اهداف و عملکرد اساس بر ،کمپرسور دستگاه با کار براي الزم هاي دستورالعمل

 هاي قابلیت از کاملی شرح راهنما دفترچه اين. است شده تهیه راهنما دفترچه در

 .میباشد آن حینحوه کارکرد صح و RESPIAIR A1 کمپرسور

 اپراتور و بیمار ايمنی تضمین نیز و کمپرسور صحیح عملکرد الزمه راهنما دفترچه مطالعه

 فروش از پس خدمات با لطفا ،کمپرسور خصوص در سوال هرگونه وجود صورت در. است

 دستگاه کنار همیشه بايد و است الينفک جزء دفترچه اين. فرمايید حاصل تماس

 خواهد دسترس در باشد، الزم که زمان هر راحتی به بنابراين شود، نگهداري کمپرسور

 .بود

 راهنما دفترچه نسخه

 هاي مشخصه تغییر اساس بر دفترچه که زمان هر. دارد نسخه شماره يک راهنما دفترچه

 اين نسخه اطالعات. کرد خواهد تغییر راهنما شماره اين گردد، نظر تجديد آن فنی

:است صورت بدين راهنما دفترچه

 

 انتشار تاريخ  نسخه شماره

D01059-V10 1401 خرداد 
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 اطالعات کلی .1

 موارد استفاده 1.1

يک کمپرسور هواي پزشکی است که هواي پر فشار تمیز و فاقد  RESPIAIR A1دستگاه 

 کند.روغن را براي استفاده ونتیالتور تامین می

 

 وظیفه کاربر براي ايمنی بیمار 2.1

جدا نشدنی هستند که بايد در کنار  اجزايو نگهداري دستگاه راهنماي نصب، کاربري و تعمیر 

. بررسی دقیق اين راهنما، اطالعات الزم براي عملکرد صحیح وجود داشته باشنددستگاه 

 کند.دستگاه را فراهم می

 

 CEنشان  3.1

هاي ايمنی اتحاديه اروپا هستند از دستورالعمل CEمحصوالتی که داراي نشان 

(93/42/EEC) کنند.پیروي می 

 

 هشدارها 4.1

ايمنی کاربران و عملکرد بدون مشکل دستگاه تنها درصورت استفاده از قطعات اصلی تضمین 

ها و قطعات يدکی مشخص شده در اسناد فنی يا تايید شده توسط فقط اکسسوريشود. می

 سازنده قابل استفاده هستند.

سازنده مسئولیت ايمنی کاربر ها يا مواد مصرفی، شرکت درصورت استفاده از ساير اکسسوري

 گیرد.و عملکرد دستگاه را برعهده نمی



6 

 

ضمانت تولید کننده خسارت ناشی از استفاده از لوازم جانبی يا مواد مصرفی غیر از موارد 

 دهد.صیه شده توسط سازنده را پوشش نمیتعیین شده يا تو

ينده آن يا ارائه دهنده نصب، کالیبراسیون، اصالحات و تعمیرات توسط تولید کننده يا نما -

 شود.انجام  بايستی خدمات مجاز توسط سازنده

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

 

 هشدارهاي ايمنی 5.1

اي طراحی شده است که درصورت استفاده صحیح، کارکرد ايمن دارد. لطفا دستگاه به گونه

 ريسک، اقدامات ايمنی زير را درنظر بگیريد.براي جلوگیري از خطر و 

 و مقررات مطابقت داشته باشد. قوانینعملکرد دستگاه بايد با تمام  -

 نگهداري شود. دستگاهاحتمالی  جابجايیبايد براي  بسته بندي اصلی -

. کندرا تضمین میحفاظت بهینه دستگاه در هنگام حمل و نقل  ،فقط بسته بندي اصلی -

، تولید کننده هیچ گونه مسئولیتی بازگرداندن دستگاه در مدت ضمانت به در صورت لزوم

 در قبال خسارات ناشی از بسته بندي نادرست ندارد.

خدمات پس از فروش ، کاربر بايد فوراً استفاده از دستگاه مشکلی پیش آمداگر در هنگام  -

 را مطلع کند.شرکت 

 فاده نکنید.در محیطی که خطر انفجار وجود دارد، از کمپرسور است -

 در حضور گازهاي بیهوشی قابل اشتعال هرگز از کمپرسور استفاده نکنید. -

نیتروژن را به ورودي کمپرسور متصل نکنید. اجزاي الکتريکی  هرگز اکسیژن يا اکسید -

 اند.نیتروژن طراحی نشده براي استفاده از اکسیژن يا اکسید

 فشار قابل استفاده است.پايین بودن  آالرمهاي مجهز به ونتیالتور راياين دستگاه فقط ب -
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 هشدارهاي ايمنی سیستم الکتريکی 6.1

 
 دستگاه بايد به منبع تغذيه داراي زمین حفاظتی مناسب متصل باشد.

 

شود. براي درصورت قطع برق، انتقال هواي فشرده به ونتیالتور مختل می

 کنید.، از وجود منبع برق پشتیبان مناسب اطمینان حاصل آنجلوگیري از 
 

، اطمینان حاصل کنید که ولتاژ و فرکانس شبکه مشخص شده در پیش از اتصال دستگاه

 است. موجوددستگاه مطابق با منبع 

، آسیب احتمالی دستگاه و اتصاالت هوا را بررسی کنید. کابل ها و پريزها/ پیش از استفاده

 آسیب ديده بايد سريعًا تعويض شوند. هايسوکت

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

 حین تعمیرات و نگهداري:

 اطمینان حاصل کنید که دوشاخه اصلی از پريز برق جدا شده است. -

 شوند. از هوا تخلیههاي تحت فشار بايد لوله -

 تواند اين دستگاه را نصب کند.می واجد شرايطفقط تکنسین 

 

 هشدارها و نمادها 7.1

زير براي ، از عالئم اري و روي دستگاه و بسته بندي آنو نگهددر راهنماي نصب، عملکرد 

 .شده استاطالعات مهم استفاده 

 
 هشدارهاي کلی

 
 به دفترچه راهنما مراجعه شود.
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S/N: xxxxxx شماره سريال دستگاه 

 
 محصول داخل بسته بندي شکستنی است.

 

دستگاه بايستی همواره طوري قرار داده شود که اين نماد 

 جهت باال را نشان دهد.

 
 از مرطوب و خیس شدن جلوگیري کنید.

 
 محدوده مجاز دما

 
 محدوده مجاز رطوبت

 
 نام شرکت سازنده

 
20XX  

 سال تولید دستگاه

IPX1  ريزش قطرات آب مقاوم است.دستگاه در برابر 

 
 نماينده مجاز در اتحاديه اروپا

220 VAC, 50 Hz 

2.5 A 
 دستگاه الکتريکی تغذيه اطالعات

3 bar, 50 LPM فشار هواي خروجی 

Max 8 bar فشار ورودي هوا 

 

 اخطار 8.1

  تهويه و بدون گرد و غبار نصب شده و کار کند.  داراي خشک، محیطدستگاه بايد در يک

 هاي فنی ببینید.شرايط آب و هوايی براي کارکرد دستگاه را از داده

 بايد روي پايه صاف و کامال پايدار قرار بگیرد. دستگاه 

 مرطوب استفاده شود. هرگز از گرفته و در محیطهاي نبايد در معرض باران قرار  دستگاه

 کمپرسور در حضور مايعات و گازهاي قابل اشتعال استفاده نکنید.
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 نظر ، از مطابقت با الزامات استفاده مورد اتصال کمپرسور به تجهیزات تنفسی از پیش

 هاي فنی مراجعه کنید.اطمینان حاصل کنید. براي اين منظور به داده

   باشد و شرح داده شده مشمول ضمانت نمی دفترچههر نوع استفاده غیر از آنچه در اين

 تولید کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ندارد. تمام خطرها به عهده

 باشد.می کاربريا  اپراتور

  نشده است. طراحیکه خطر انفجار وجود دارد  محلیاين محصول براي استفاده در 

  هرگز اکسیژن يا اکسید نیتروژن را به کمپرسور وارد نکنید. اجزاي کمپرسور براي استفاده

 اند.نشده طراحیاز اکسیژن يا اکسید نیتروژن 

 و افزايش دماي  انسداد در محل فیلتر ورودي محفظه کمپرسور موجب اختالل در تهويه

 بیش از حد موتور خواهد شد.

 گريس يا فرآورده هیچ يک از قطعات را با روغن ؛ستکمپرسور هوا از نوع بدون روغن ا ،

 .نکنیدهاي نفتی روغن کاري 

 

 

 انبارش و جابجا کردن دستگاه 9.1

در هنگام تحويل موتور  شود وتحويل داده می حمل و نقلمخصوص بندي کمپرسور در بسته

 .جلوگیري شود تا از آسیب احتمالی هنگام جابجايیمهار شده است دستگاه  اصلی

 
بندي اصلی استفاده کنید. کمپرسور را همیشه هنگام حمل کمپرسور از بسته

 همیشه به حالت ايستاده حمل کنید.

 

 

، از دستگاه در مقابل رطوبت، آلودگی و دماي زياد هنگام انبارش و جابجايی

در محیط خشک و  و در بسته بندي اصلی خود بايستیمحافظت کنید. کمپرسور 

 عاري از گرد و غبار نگهداري شود.
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چنین رطوبت و همها لنگیاز مدار و ش هواي پرفشار ،الزم است قبل از حمل

 شود. خارج تقطیر شده از فیلترها

 

 

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

 

 موارد منع مصرف 10.1

 :نشود استفاده کمپرسور از ريز طيشرا در که شودیم هیتوص "دایاک

 ستیدر دسترس ن بانیپشتفشرده  يمنبع هوا اگر. 

 نیزم فاقد منبع مثال عنوان)به  است شده متصل نامناسب برق منبع به کمپرسور اگر 

 (.یحفاظت

 برخوردار  یکمپرسور از مشخصات پزشک يفشرده متصل به ورود يهوا ستمیاگر س

 .ستین

 استفاده از کمپرسور در شرايط زير ممنوع است:

 در حضور گازهاي بیهوشی قابل اشتعال 

 درصورت استفاده از نیتريک اکسايد، هلیوم يا ترکیبات حاوي هلیوم به عنوان گاز ورودي 

 دستگاه کمپرسور در مجاورت  درصورت قرارگیريMRI  يا منابع تابش امواج

 الکترومغناطیس قابل توجه

 عدم رعايت دقیق دستورالعمل 

 اثرات جانبی 11.1

 ماریب براي یعارضه جانب چیکند و هیم فراهم التوریونت يفشرده را برا يکمپرسور فقط هوا

داشته  التوریعملکرد ونتبر  یممکن است اثرات منف یخروجهواي ، افت فشار حال نيا اب .ندارد

مجهز به هشدار فشار کم  ديبا ونتیالتورشود ) تيريمشاهده و مدونتیالتور توسط  ديکه باباشد

  باشد(.



11 

 

 دستگاه لوازم جانبی 12.1

مورد تايید شرکت  لوازمآورده شده است. فقط از دستگاه در جدول زير  لوازم جانبیفهرست 

 سازنده کمپرسور استفاده کنید.

 کد نام

 P03018 کابل برق

 P44038 مخزن آب

 P44033 فیلتر هواي کابین

 P26516 هاي سانترال به کمپرسور و کمپرسور به ونتیالتورشلنگ
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 معرفی دستگاه .2

بدون روغن است که توسط يک موتور الکتريکی دستگاه متشکل از يک کمپرسور پیستونی 

 کاهش دهنده چنینرطوبت گیر هوا و همو  ينگتجهیزات فیلتر آيد.به حرکت در می تک فاز

و  داراي مواد بدنه کمپرسور. انددر مسیر هواي فشرده قرار داده شدهو تنظیم کننده فشار 

 کاهش دهنده صدا است.  تجهیزات

به منبع هواي  وصل شدنبراي  Air Inletهواي ورودي با عنوان  اتصالکمپرسور هوا داراي 

ي فشار با يی، هواAir Inletکه يک منبع هواي فشرده خارجی متصل به هنگامی است. یخارج

در وضعیت روشن باشد،  On/Off کلیددهد، حتی اگر  حويلت بیشتر از فشار مشخص شده

هدايت خواهد از منبع خارجی به سمت خروجی  ي فشردههوا و فعال خواهد شدکمپرسور غیر

مقدار مشخصی کمتر باشد )و يا اتصال نداشته از  یکه فشار منبع هواي خارجهنگامی. شد

ه را از ، پمپ هوا فعال شده و هواي فشرده شددر وضعیت روشن باشد On/Off( و کلید باشد

 کند.طريق خروجی هوا تأمین می

فیلتر مکش گرفته، فشرده کرده و از طريق پورت خروجی کمپرسور هواي محیط را از مسیر 

دهد. هواي فشرده که مقداري دچار افزايش دما شده از کولر گذشته و پس از خنک تحويل می

گردد. در ورودي کولر يک شیر کنترل فشار گیري و تنظیم فشار میشدن وارد سیستم رطوبت

يک سیستم  از حد مشخصی قراتر نرود. قرار داده شده تا در صورت بروز اشکال فشار موتور

تا از افزايش دماي کمپرسور جلوگیري شود. در کمپرسور قرار گرفته است  نیز خنک کننده

 شود،میکرون( عبور داده می 5و  40) گیررطوبت-دو فیلتر هوا از میانپس از خروج از کولر 

. بدين شودحذف میمیکرون موجود در هوا  5و هر ذره بزرگتر از  در طی اين فرآيند رطوبت

 شود.مورد نظر براي استفاده /اماده میترتیب هواي فشرده 
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تنظیم  bar 3.5در هنگام عبور از فیلترها، فشار هوا نیز توسط يک رگوالتور بر روي عدد 

( محدود میشود Relief Valveشود. فشار قبل از رگوالتور نیز توسط دو شیر اطمینان )می

 که خروجی کمپرسور مسدود است دماي موتور افزايش پیدا نکند.تا در هنگامی
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 مشخصات فنی .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 خروجی

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

Free output 

flow (LPM) 
×1 ×0.8 ×0.7 ×0.6 

 

که در واقع دبی خروجی کمپرسور در فشار صفر  Free output flow مقداردر جدول فوق 

، گراددرجه سانتی 20شود به شرايط محیطی سطح دريا )ارتفاع صفر(، دماي ، مربوط میاست

 پاسکال و رطوبت صفر درصد. 101325 مطلق فشار
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 عملکرد دستگاه .4

 نصب و راه اندازي دستگاه 1.4

 
 هاي. باز کردن تثبیت کنندهبايد آزاد شود موتورپیش از راه اندازي دستگاه، 

 شرکت سازنده انجام شود. مورد تايیدکمپرسور بايد توسط پرسنل 
 

 پشت دستگاه قرار دارد. On/ Offتوجه داشته باشید که کلید 

 

 هاي جابجايیباز کردن تثبیت کننده 4.1.1

 مراحل زير را به ترتیب انجام دهید: ،دن بسته بنديرپس از باز ک

 کنید. بازکمپرسور را  کاور اصلیپیچ در قسمت هاي کناري و پشتی،  9با باز کردن  -1

هاي تثبیت کننده ها را جدا کنید و سپس فومو دربرا باز کرده  هاي موتوري دربپیچ ها -2

 را خارج کنید. 

عدد پیچ که از زير بدنه قابل دسترس هستند  4* در ورژن جديد دستگاه، موتور توسط 

 .شودها موتور آزاد میمهار شده که با باز کردن آن

جدا شده است. آنرا به کلید  On/ Offوجود دارد که از کلید  کانکتور در وجه پشتیيک  -3

 متصل کنید.

نیازي به باز کردن کاور دستگاه نیست و تنها يک لیبل هشدار دستگاه،  ديد* در ورژن ج

  .شود برداشته یستيبا که شده داده قرار On/ Offبر روي کلید 

 

 عملکرد کمپرسور را با روشن کردن دستگاه چک کنید. -4
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 هاي آن را ببنديد.موتور بسته و کاور را مجددا سرجاي خود قرار داده پیچهاي درب -5

  را براي جابجايی دستگاه در آينده نگهداري کنید. هاي مهار کننده()پیچ هاکننده تثبیت

 

 اتصال هواي فشرده  4.1.2

 .باشدمی کابیندر پشت  Air Outletو  Air Inlet (WALL) کوپلینگکمپرسور مجهز به 

)هواي فشرده خروجی( وصل  Air Outletرا به  )ونتیالتور( دستگاه تنفسی وروديشلنگ 

 کنید.

)هواي فشرده ورودي(   Air Inletرا درصورت وجود، به  بیمارستان را هواي فشرده سانترال

 هدايتهوا  يکمپرسور به درگاه ورود قيبه طور خودکار از طر سانترال يهوا وصل کنید.

اگر فشار  کند.کمپرسور به عنوان منبع هواي فشرده پشتیبان عمل می حالتدر اين  شود.یم
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کمپرسور  یدر خروج شود وی، کمپرسور به طور خودکار روشن مابديکاهش ي سانترال هوا

 .نخواهد داشتتحت فشار وجود  يهوا یقطع گونهچیه

 

 ديشود بایوارد کمپرسور م يمرکز سانترالکه از  يیکه هوا دیتوجه داشته باش

کمپرسور هواي گرفته شده از  رطوبت(. واندازه ذرات از نظر  باشد ) یپزشکهواي 

 .کندهدايت میسانترال را بصورت مستقیم به خروجی 

 

 

تا حد امکان کوتاه و  بايد هاي متصل کننده کمپرسور به دستگاه تنفسیشلنگ

 باشد. یخوردگ چیمقاومت در برابر پ يدارا ديبا اتصال لنگشبدون انشعاب باشد. 

 

 اولین کارکرد دستگاه 4.1.3

 تثبیت کننده هاي جابجايی خارج شده باشند.مطمئن شويد تمامی  .1

 بررسی کنید که دستگاه بدرستی به منبع هواي فشرده وصل شده باشد. .2

 بررسی کنید که دستگاه بصورت مناسب به منبع برق وصل شده باشد. .3

 وصل شده باشد. On/ Offمربوط به کلید  کانکتورمطمئن شويد که  .4

سمت مخزن مربوطه تخلیه خواهد را به  هافیلتر دردستگاه بصورت اتوماتیک آب جمع شده  .5

 .کرد

 

 تمیز کردن کمپرسور 2.4

 دینکن ياسپر اي ديزينر کمپرسور يرو ماًیمستق را گريد عاتيما اي آب. 

 نکنید استفاده هستند، استون ياو  یاکآمون دارايکه  اي شوينده مواد از. 

 استفاده  ظرفشويی سیم يا فلزي پارچه مانند زبر يلاز وسا کردن یزتم براي

 .نکنید
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 جدا و سیستم بودن خاموش از ،کمپرسور ضدعفونی يا تمیز کردن از پیش 

 .کنید حاصل اطمینان شهر برق از آن بودن

 به درون دستگاه نفوذ نکنند. شوينده مواد باشید مواظب 

 نمايید خشک را مانده باقی شوينده مواد. 

  هاي بدنه دستگاه از محلول آب و صابون و براي قسمت یتمامبراي تمیز کردن

 ضدعفونی کردن از محلول ايزوپروپیل الکل استفاده کنید. 

 

 

 

 

 خاموش کردن دستگاه 3.4

 اگر قرار نیست مدت زمان طوالنی از کمپرسور استفاده شود، آن را از منبع تغذيه جدا کنید.

 

 امهاء دستگاه  4.4

 منبع برق جدا کنید.دستگاه را از 

 فشار داخل مدار نیوماتیک را تخلیه کنید.

 دستگاه را مطابق با قوانین محلی امها کنید.

 ندارند. طیبر مح یمنف ریتأث حیمحصول در صورت دفع صح نيقطعات استفاده شده در ا
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 نشانگر هاي کمپرسور  5.4

POWER شود که کلید زمانی روشن می و: يک نشانگر سبز رنگ استOn/ Off  در وضعیت

On .قرار داشته باشد 

WALLاتصال : يک نشانگر زرد است که در مدت زمانیکه WALL  هواي سانترال( برقرار(

 روشن خواهد بود.ي مناسب باشد بوده و فشار آن در محدوده

OVERHEAT يک نشانگر قرمز وجود دارد که درصورت بیش از حد گرم شدن موتور روشن :

   شود.فعال می Buzzerشده و صداي 
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 نگهداري از دستگاه .5

 تعمیر و سرويس دستگاه 1.5

 شود. یارائه دهنده خدمات مجاز از طرف سازنده انجام م ايتوسط سازنده  یگارانت و راتیتعم

را براي کمک به پرسنل خدمات در دسترس قرار در صورت درخواست، اطالعات الزم سازنده 

 دهد.می

  

 
که  یدارد که دستگاه را به هر روشمیخود محفوظ  يحق را برا نيسازنده ا

 ندهد، اصالح کند. رییعملکرد دستگاه را تغ

 

 

کننده  دیتول پس از فروش شرکتخدمات کارشناس  اي طيواجد شرا نیفقط تکنس

فقط از لوازم  انجام دهد. دستگاه را معمول يفراتر از نگهدار یراتیتعم تواندمی

 جانبی و قطعات يدکی مورد تايید شرکت سازنده استفاده کنید.

 
 

 فقط از لوازم جانبی و قطعات يدکی مورد تايید شرکت سازنده استفاده کنید.
 

، کمپرسور را خاموش کرده و آن را از برق جدا هاي نگهداريروتین اي ریاز هرگونه تعم پیش

 .دیرا جدا کن کاور، روي کاور يهاچی( با باز کردن پدياوریب رونیرا ب ی)دوشاخه اصل دیکن

روشن  مقدار ساعتی را که دستگاهقرار دارد که  )تايمر( شمار در پشت دستگاه يک ساعت

داري دستگاه بايستی بر اساس زمان نشان هاي نگهي سرويسدهد. کلیهرا نشان می است هبود

 .شمار انجام شود داده شده توسط اين ساعت
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 جدول نگهداري دستگاه  2.5

 فرد مسئول دوره هاي زمانی شرح عملیات

 هوا يورود لتریف کردن زیتم

 (نیکاب لتری)ف

 کارکنان هفته در کباري حداقل

 کارکنان هفته در کباري حداقل آب مخزن یبررس

ماه  12هر   ايساعت  5000هر   ونیبراسیکال

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

 خدمات پس کارشناس

 از فروش شرکت

ماه  12هر   ايساعت  5000هر   نانیاطم ریش عملکرد یبررس

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت

 ماه 12  هر اي ساعت 5000 هر کرونیم 40 لتریف سنگ ضيتعو

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت

 ماه 24  هر اي ساعت 10000 هر کرونیم 5 لتریف سنگ ضيتعو

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت

 ماه 12  هر اي ساعت 5000 هر تعويض ست شیرهاي اطمینان

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت

 بازبینی و تعمیرات موتور

 

 ماه 24  هر اي ساعت 10000 هر

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت

 ماه 12  هر اي ساعت 5000 هر ساکشن لتریف ضيتعو

 (افتاد اتفاق زودتر هرکدام)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت

ماه  12ساعت يا هر   5000هر  رادياتور یبررس

 (هرکدام زودتر اتفاق افتاد)

خدمات پس  کارشناس

 شرکتاز فروش 

ماه  24ساعت يا هر   10000هر  اتصاالت استحکام یبررس

 (هرکدام زودتر اتفاق افتاد)

خدمات پس  کارشناس

 از فروش شرکت
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 تمیز کردن فیلتر هواي کابین 3.5

 ديبادستگاه  يهوا در قسمت جلو يورود لتریف

را در آب  لتریف .شود زیبار در هفته تمکيحداقل 

 خشک شود. دیو اجازه ده ديیگرم و صابون بشو

 

 مخزن آببررسی   4.5

  که در پشت دستگاه قرار دارد بايد حداقل يکبار در هفته بررسی شود.مخزن آب 
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 عیب يابی .6

 
پیش از شروع هرگونه تعمیر يا سرويس، فشار را تا صفر کاهش داده و دستگاه را 

 از منبع برق جدا کنید.
 

 اقدامات آورده شده در لیست زير را انجام دهند.توانند فقط سرويس کاران واجد شرايط می

 راه حل داليل مشکل

کمپرسور روشن 

 شود.نمی

 .وصل نبودن به منبع برق

 

قطع کننده اصلی در منبع 

 توزيع برق خاموش است.

  منبع برق را بررسی کنید.

 فیوز معیوب را تعويض کنید.

 را محکم کنید. Terminalکابل 

 تعويض کنید.کابل برق را 

سیم پیچ موتور قطع شده يا 

محافظ حرارتی آسیب ديده 

 است.

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

 خازن دستگاه معیوب است.
با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

هاي موتور يا ساير بخش

 دستگاه گیر کرده است.

کمپرسور را خاموش کرده و 

ثانیه  5از حداقل مجددا پس 

 روشن کنید.

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

-شیر برقی دستگاه کار نمی

 کند.

اتصال برق را چک کنید، 

درصورت وجود ولتاژ مناسب، با 

واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.
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ي کمپرسور صدا

-می نامتعارف

 دهد

پیستون يا ياتاقان موتور 

 ديده است.صدمه 

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

 کند.فن)ها( صدا ايجاد می
با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

فشار پايین در گیج فشار و 

وجود نشتی در مدار 

تواند باعث نیوماتیک می

 تولید صداي بلند شود.

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

 نوسان ولتاژ

منبع برق ورودي را بررسی کنید. 

درصورت وجود نوسان ولتاژ، از 

 2تثبیت کننده ولتاژ )ترجیحا 

KVA.استفاده کنید ) 

شل شدن يا ترک خوردن 

 موتورنگهدارنده 

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

 آالرم دماي باال

عدم کارکرد صحیح فن 

 دستگاه 

پس از فروش  با واحد خدمات

 شرکت تماس بگیريد.

 عدم کارکرد صحیح آالرم
با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

فیلتر ورودي هوا کثیف 

 است.

فیلتر ورودي هوا را تمیز يا 

 تعويض کنید.

دستگاه داغ شده يا فضا 

 تهويه نشده است.
 دستگاه را جابجا کنید.

عدم کارکرد صحیح شیر 

 اطمینان

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.
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خارج شدن آب 

از خروجی 

 دستگاه

 waterعدم کارکرد صحیح 

trap 

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

فشار پايین 

 دستگاه

عدم کارکرد صحیح گیج 

 فشار

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

 کمپرسور اصلی فشار الزم را

 کندتولید نمی

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

وجود نشتی در مدار 

 نیوماتیک

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

رگوالتور فشار يا شیر 

-اطمینان بدرستی کار نمی

 کند.

دستگاه را کالیبره کنید. عملکرد 

دستگاه را مورد بررسی قرار 

شدن از  دهید. در صورت خارج

کالیبره، با واحد خدمات پس از 

 فروش شرکت تماس بگیريد.

فیلتر مکش هوا کثیف شده 

 است.

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

Pressure switch  کار

 کند.نمی

با واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.

دستگاه کار  تخلیهشیر 

 کند.نمی

بررسی کنید.  اتصال کابل برق را

درصورت مناسب بودن اتصال، با 

واحد خدمات پس از فروش 

 شرکت تماس بگیريد.
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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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