
Quick Reference A1 Compressor-RESPIAIR 
 

. است A1-RespiAirكمپرسور  دستگاه ياپراتور يراهنما دفترچه از يمختصر مجموعه نيا 
 .شود مطالعه كامل بطور آن يراهنما دفترچه است الزم

 راچه راهنما ردستگاه كه قبال دفت يو مسلط به كاربر ياكاربران حرفه يبرا فقطمجموعه  نيا 
 .دارد كاربرد اند،نموده مطالعه

  

  سازي و نصب دستگاهآماده

گير را در محل نشان داده هاي لرزهپايه
شده در شكل پيچ كرده و سپس دستگاه 

هاي پيچ را بر روي ترولي قرار داده و با
مخصوص بر روي ترولي ببنديد. سپس در 

ي هاي تثبيت كنندهحالت عمودي پيچ
هاي موتور را باز كرده و ليبل هشدارِ پيچ
  موتور را از روي كليد پاور جدا كنيد. 

هاي كنندههاي قبلي از تثبيتدر ورژن
فوم شكل استفاده شده است و براي خارج 

تگاه هاي بايستي كاور اصلي دسكردن آن
ي موتور باز هاي محفظهچنين دربو هم
  شود.

هاي قبلي كانكتور كليد چنين در ورژنهم
پاور در خط توليد جدا شده و بايستي در 
هنگام نصب اين كانكتور مجددا وصل 

  شود. 
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 ها و كابل برقاتصال شلنگ

هاي خروجي (اتصال پس از نصب، شلنگ

به ونتيالتور) و ورودي (اتصال به سيستم 

هواي فشرده بيمارستان) را متصل كرده و 

از محكم بودن اتصال مطمئن شود (در 

محل شلنگ خروجي حتما از بست 

  مخصوص استفاده كنيد). 

كابل برق را به جك برق متصل كرده و 

را نيز به بدنه كمپرسور پيچ نگهدارنده آن

  كنيد. 
 

 
 

  كردن دستگاهروشن

كليد پاور دستگاه را روشن  به وسيله

  كرده و موارد زير را بررسي كنيد:

  نشانگر سبزرنگ بايستي روشن شود.  -

در حالتيكه خروجي به ونتيالتور متصل  -

است و ونتيالتور خاموش يا غيرفعال 

ثانيه بايد  10است، فشار پس از حداكثر 

بار افزايش پيدا  3.7تا  3.5به عددي بين 

  كند.

شمار دستگاه بايستي فعال بوده و ساعت  -

  را نشان دهد.  10عددي باالتر از 

  

 

 

  

  شير تخليهو  WALLاتصال 

بايستي چراغ زرد  WALLهنگام اتصال فعال بودن انجام دهيد.  IIIرا مطابق تست  WALLهاي اتصال آزمون
  برود. Standbyرنگ روشن شود و كمپرسور به حالت 

فعال نيست، كليد پاور را با سرعت باال خاموش و روشن كنيد. در اين حالت دستگاه بايستي  WALLدر حالتي كه 
  دا شروع به كار كند.ثانيه مجد 5حداكثر پس از 

    دستگاه كردن لياستر و يضدعفون ،زيتم

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

  .نكنيد استفاده هستند، استون ياو  ياكآمون دارايكه  اي شوينده مواد از
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 .استفاده نكنيد ظرفشويي سيم يا فلزي پارچه مانند زبر يلاز وسا كردن يزتم براي

 حاصل اطمينان شهر برق از آن بودن جدا و سيستم بودن خاموش از ،كمپرسور ضدعفوني يا تميز كردن از پيش
 .كنيد

 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 ضدعفوني كردن از محلول ايزوپروپيل ي قسمتتمامبراي تميز كردن 
  الكل استفاده كنيد. 

 نگهداري دستگاه

  هاي دستگاه را انجام دهيد.شمار و مطابق جدول زير، سرويسبر اساس ساعت

  مسئول فرد  يزمان يها دوره  اتيعمل شرح

 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

  موتور راتيتعم و ينيبازب
  

 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 12  هر اي ساعت 5000 هر  اتوريراد يبررس
  )افتاد اتفاق زودتر هركدام(

  طيشرا واجد كارشناس

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

  طيشرا واجد كارشناس
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  هشدارهاي مهم

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

  .ديقابل اشتعال هرگز از كمپرسور استفاده نكن يهوشيب يدر حضور گازها 

  نكنيد.هرگز اكسيژن يا اكسيد نيتروژن را به ورودي كمپرسور متصل  

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

  شود.درصورت قطع برق، انتقال هواي فشرده به ونتيالتور مختل مي 

  اي، اتصال برق دستگاه را قطع كنيد.پيش از هر گونه تعمير يا سرويس دوره


