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استخدام ھذا الدليل
ھذا الدليل مخصص للمشغلين ومستخدمي منتجات شركة  .NIDEK Medicalيحتوي الدليل على معلومات حول
الضمان ،والسياسة ،والميزات ،والوظائف ،واإلعداد الصحيح والتركيب ،والتشغيل والصيانة الوقائية للجھاز
الخاص بنا.
تُستخدم الرموز التالية في ھذا الدليل.
تشغيل )تشغيل الطاقة الرئيسية(
إيقاف )إيقاف الطاقة الرئيسية(
جھاز من النوع ب
حماية كھربائية من الفئة األولى
تجنب التعرض للنيران
تجنب استخدام الزيوت أو الشحوم
المعلومات الفنية
راجع الوثائق المرفقة
أبقه في وضع رأسي
قابل للكسر  -استعمله بعناية
الصوت-االستماع إلى الصوت
تحذير عام
ساعة توقيت-
نظام إدارة جودة ) (QMSمعتمد بموجب الملحق الثاني من
توجيھات  EEC/42/93من جانب المؤسسة المعتمدة رقم
0413
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الفحص األولي
يجب فتح الصندوق وفحصه فورًا عند التسليم .قم بتفريغ محتويات الجھاز في الحال وإجراء فحص بصري لتحديد ما
إذا كان منبع ًجا ،أو منثنيًا ،أو مخدو ًشا .تحقق أيضًا للتأكد من توصيل سلك الطاقة وأن لوحة التحكم لم تتلف بأي شكل من
األشكال أثناء عملية الشحن.
نحن نلتزم في شركة  Nidekللمستلزمات الطبيةبالعمل مع شركات شحن ذات سمعة جيدة في التعامل
بحذر مع الشحنة وتقديم الخدمات في حالة وقوع ضرر.

االستخدامات النموذجية

جھاز توليد األكسجين

العيادات الصغيرة

المزارع السمكية

إنتاج األوزون

نفخ الزجاج

لحم المعادن

استخدامات المختبر

الزراعة المائية

عيادة بيطرية
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الضمان
 .(NMP) .Nidek Medical Products, Incتضمن للمشتري والتاجر األصلي لجھاز توليد األكسجين  ،NMP MAX 30أن الجھاز يوفر ما يلي(1 :
خال من عيوب المواد
متوافق مع مواصفات شركة  ،Nidek Medicalالخاضعة لدرجات تحمل المعھد الوطني األمريكي للمعايير في وقت التصنيع ،وٍ (2
والصناعة لمدة اثني عشر ) (12شھرًا من تاريخ التسليم.
لتقديم مطالبة بموجب ھذا الضمان ،يجب على المشتري القيام بما يلي (1 :تقديم إخطار خطي بشأن اإلخالل بالضمان إلى شركة  ،Nidek Medicalخالل عشرة
) (10أيام من اكتشاف ھذا اإلخالل؛  (2إيقاف جميع استخدامات المزود فور اكتشاف اإلخالل المزعوم؛ و  (3بناء على طلب شركة  ،Nidek Medicalيجب
إرجاع جھاز توليد األكسجين ،أو األجزاء المتضررة ،أو أجرة الشحن المدفوع سلفًا ،إلى محطة تصنيع شركة  Nidek Medicalأو إلى موقع آخر حددته شركة
 .Nidek Medicalإذا قررت شركة  Nidek Medicalأن جھاز التوليد أو األجزاء المتضررة تخل بالضمان ،فإن لدى شركة  Nidek Medicalخيار إصالح
أو استبدال األجزاء المتضررة مجانًا.
تدفع شركة  Nidek Medicalتكلفة إعادة جھاز التوليد أو األجزاء إلى المشتري بعد إصالحھا أو استبدالھا .بالرغم من ذلك إذا اكتشفت شركة Nidek Medical
ً
إخالال بالضمان ،يتم إرجاع جھاز التوليد أو المكونات إلى
أن جھاز التوليد والمكونات التي قام المشتري بإعادتھا بسبب اإلخالل بالضمان المزعوم ليست
المشتري ،وتحصل تكاليف الشحن ،ويوافق المشتري على دفع تكلفة الخدمة لشركة  Nidek Medicalلتغطية تكلفة الشحن واختبار جھاز التوليد أو المكونات .ال
تتم تغطية تكلفة عمالة التاجر مقابل إزالة واستبدال األجزاء بموجب الضمان ولكنھا تُعد مسؤولية التاجر.
ھذا الضمان الغٍ إذا تعرض جھاز توليد األكسجين أو أي مكونات للتلف بسبب الحوادث ،أو اإلتالف ،أو سوء االستخدام ،أو التجاھل ،أو التعديل ،أو الخدمات غير
المناسبة ،أو اإلصالح من قبل أي جھة غير موظفي الصيانة المعتمدين ،أو أسباب أخرى ال تحدث خ ً
لال في المواد أو الصناعة .ال يشمل ھذا الضمان تلف المكونات
أثناء التشغيل العادي ،واألعطال الناتجة عن ذلك ،كما حددته شركة .Nidek Medical
ھذا الضمان غير قابل للتحويل من قبل المشتري.
لم تقدم شركة  NIDEK MEDICALأي ضمانات أخرى من أي نوع ،صريحة أو ضمنية ،فيما يتعلق بجھاز التوليد أو مكوناته وتقوم الشركة صراحة بإخالء
مسؤوليتھا واستبعاد جميع الضمانات الضمنية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،ضمان صالحية العرض في السوق ،والمالءمة لغرض معين .لدى شركة
 Nidek Medicalمسؤولية غير حصرية فيما يتعلق بجھاز التوليد لذلك يجب إصالح أو استبدال الجھاز أو أي من مكوناته )حسبما يتراءى لشركة Nidek
 (Medicalوالتي ثبت أنھا معيبة في المواد أو الصناعة خالل فترة الضمان .الصيانة العادية المطلوبة خالل فترة الضمان غير متضمنة في ھذا الضمان .ال يجب
أن تكون أي مطالبة من أي نوع ضد شركة  Nidek Medicalفيما يتعلق بالمكثف أو مكوناته بغض النظر عما إذا كان ذلك يستند إلى العقد ،أو الضمان ،أو ناتجًا
عن اإلھمال ،أو المسؤولية عن الضرر بسبب التقصير ،أو أي نظرية قانونية أخرى أم ال أكبر من مبلغ سعر شراء جھاز التوليد .دون المساس بعمومية ما تقدم ،ال
تتحمل شركة  Nidek Medicalبأي حال من األحوال المسؤولية عن أي أضرار خاصة ،أو غير مباشرة ،أو عرضية /أو تبعية.
ال يستخدم جھاز توليد األكسجين من  Nidek Medicalفي استخدامات األكسجين الطبية أو الصالحة للتنفس ،إال إذا تم تجميعه بواسطة معدات الدعم المناسبة،
واختباره ،وتشغيله ام ً
تثاال للمعايير األمريكية أو الكندية أو معايير المنظمة الدولية للمعايير ألنظمة األكسجين في المستشفيات
إذا كان جھاز توليد األكسجين لشركة  Nidek Medicalمن المقرر استخدامه إلمداد األكسجين لمحطات الوقود ذات الضغط العالي ،فيرجى الرجوع إلى:
•

يمكن العثور على منشورات جمعية الغاز المضغوط على http://www.cganet.com

•

يمكن العثور على معايير المنظمة الدولية للمعايير  ISO 10083على http://www.iso.org
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إرشادات السالمة العامة
يجب السماح فقط لألشخاص الذين قرأوا ھذا الدليل بأكمله وفھموه بتركيب جھاز توليد األكسجين  Max 30وتشغيله
)يُشار إليه فيما بعد باسم الجھاز(.
تُشير التحذيرات التالية إلى حدوث وضع خطير محتمل .قد يؤدى عدم تجنب حاالت معينة إلى حدوث وضع يمكن أن يتسبب
في إصابة خطيرة أو وفاة.
• األكسجين غاز غير قابل لالشتعال ،ولكنه يساعد على احتراق المواد .ال تستخدمه في محيط قابل لالنفجار .من أجل
تجنب خطر الحريق واالنفجار ،ينبغي إبقاء جھاز التوليد بعيدًا عن ألسنة اللھب ومصادر الحرارة ومواد التدخين والثقاب
والزيوت والشحوم والمذيبات والمرذذات وما شابه ذلك .تجنب تراكم األكسجين على التنجيد أو األقمشة األخرى مثل
الفراش أو المالبس الشخصية .إذا كان جھاز التوليد يعمل دون توصيله للمريض ،فضع القنية بحيث يخف تدفق الغاز في
الھواء المحيط.
• توصيل القنية للمريض
بشكل غير سليم أو استخدامھا بطريق ٍة خاطئة قد يؤدي إلى وقوع إصابات تشمل حاالت اختناق.
ٍ
تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى تعقيد القنية أو األنبوب حول رقبة المريض.
• ال نوصي باستخدام الملحقات األخرى غير الموصوفة في دليل المستخدم ھذا .قد تقل الفوائد التي تعود
على المريض.
• ال يسمح بإجراء تعديالت على الجھاز .فقد يؤثر ھذا األمر على الفوائد التي تعود على
المريض.
• موانع االستعمال؛ األشخاص الذين يستمرون في التدخين )نظرًا لخطر الحريق المتزايد وسوف تؤدي احتمالية حدوث
التوقعات األسوأ لسير المرض نتيجة التدخين إلى التقليل من فائدة العالج(.
• يجب توصيل الجھاز بالطاقة كي يتم تشغيله .يوصى بتوفير مصدر احتياطي الستمرار التشغيل في حالة
فقدان الطاقة.
• ال تقم بالفك لتجنب التعرض لخطر الصعق الكھربائي .قم بإحالة الصيانة إلى فنيﱢي
الصيانة المؤھلين.
• من أجل تجنب خطر الصدمة الكھربائية ،يجب توصيل ھذا الجھاز بمأخذ إمداد رئيسي فقط مع التأريض الوقائي .اتصل
بكھربائي مؤھل في حالة عدم توفرھا .ال تتجاھل ميزة السالمة ھذه.
تُشير التنبيھات أدناه إلى احتمالية حدوث وضع خطير .قد يؤدى عدم تجنب تلك الحاالت إلى حدوث وضع قد يتسبب في
إلحاق الضرر بالممتلكات أو إصابة بسيطة أو كالھما..
• استخدم سلك التيار الوارد مع المنتج ،وتحقق من توافق الخصائص الكھربية لمقبس الطاقة مع تلك الموضحة على لوحة
جھة التصنيع الموجودة على اللوحة الخلفية للجھاز.
• نوصي بتجنب استخدام أسالك التوصيل والمحوالت ،ألنھا مصادر محتملة لخروج الشرر
واندالع الحرائق.
• يحتويالجھازعلى إنذار صوتي لتحذير المستخدم من المشاكل .ليكون اإلنذار مسموعًا ،يجب تحديد أقصى مسافة يبتعدھا
المستخدم عنه بما يتناسب مع مستوى الضجيج المحيط.
• يجب استخدام الجھازفقط للعالج باألكسجين وبناء على أمر من الطبيب فقط .يجب اتباع المدة الزمنية اليومية ومعدل
التدفق المحددين ،وإال فسيشكل الجھاز خطرًا على صحة المريض.
• تجنب وضع الجھاز بطريقة تجعل من الصعب الوصول إلى سلك التيار الرئيسي وذلك حتى يسھل
فصل التيار.
• ال تستخدمه في البيئات المغناطيسية على وجه التحديد )مثل أماكن التصوير بالرنين المغناطيسي ) ،(MRIواألشعة السينية )،(X-ray
وما إلى ذلك( .فقد يتسبب ھذا األمر في عطل الجھاز.
• مالحظة :تُلزم القوانين الخاصة باألجھزة الطبية المستخدمين ومقدمي الخدمات بإبالغ جھة التصنيع بأي حدث قد يؤدي إلى إصابة أي
شخص ،إذا تكرر األمر.
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معلومات المنتج
المزايا واالستخدامات
يقوم طراز  MAX 30من شركة  NMPباستخراج األكسجين من الجو بواسطة تقنية االمتزاز بتأرجح
الضغط ) .(PSAيقوم بتوليد درجة نقاء أكسجين تصل إلى  (% 3 ±) %93والتي يمكن استخدامھا بطرق
مختلفة.

المزايا
سھولة االستخدام
فقط قم بالتوصيل بقابس الكھرباء ،وإدارة مفتاح الطاقة الرئيسي تشغيل/إيقاف إلى وضع تشغيل والضغط على
زر البدء بلوحة العرض األمامية ،وتحديد معدل التدفق المطلوب.
موثوق
صممت ضواغط الھواء ،ونظام التنقية ،والمناخل الجزيئية ،وصھاريج التخزين ،ونظام التحكم في
التدفق للتشغيل طوال الوقت.
متين
بفضل األنابيب والصمامات النحاسية لنقاء األكسجين ،يمكن تشغيل  MAX 30حتى في البيئات كما ھو
موضح في صفحة المواصفات.
آمن
يحافظ منظم ضغط األكسجين المدمج على ضغط خروج األكسجين عند  50رطل لكل بوصة مربعة )3.4
بار( .يحتوي كل ضاغط في جھاز  MAX 30على  0.38قدرة حصانية وعلى نظام تصريف الضغط
التأميني مدمج لتخفيف الضغط الزائد في كل ضاغط.

تقنية االمتزاز بتأرجح الضغط )(PSA
يعتبر جھاز توليد األكسجين من شركة  NMPآلة توليد أكسجين في الموقع يمكنھا إنتاج األكسجين عند الطلب وفقًا
لمتطلباتك .في واقع األمر ،يقوم بفصل األكسجين ) (%21عن الھواء المزود وإعادة النيتروجين ) (%78إلى الجو من
خالل كاتم صوت غاز العادم .تستخدم عملية الفصل تقنية تسمى االمتزاز بالضغط المتأرجح ) .(PSAتحتوي ھذه التقنية
في األساس على مادة تسمى المنخل الجزيئي )الزيوليت الصناعي( .ھذا المنخل خامل ،من مواد تشبه الخزف التي
صممت المتزاز النيتروجين بسرعة أكبر من األكسجين .تحتوي كل من الطبقتين التي تشكل كل مزود على ھذا المنخل.
يرد وصف ھذه العملية أدناه.
المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة

يتم تغذية الھواء المضغوط في الحاوية األولى من المنخل الجزيئي .يحبس النيتروجين ،بينما يسمح
بتدفق األكسجين.
عندما يصبح المنخل في الحاوية األولى مليئًا بالنيتروجين ،يوجه تيار الھواء إلى الحاوية الثانية.
بينما تقوم الحاوية الثانية بفصل األكسجين من النيتروجين ،وإطالق النيتروجين في الجو.
يغذى الھواء المضغوط مرة أخرى إلى الطبقة األولى وتتكرر ھذه العملية بشكل مستمر .يتم إنتاج
تدفق مستمر من األكسجين

عملية فصل الھواء ھذه موثوقة ولھا صيانة مجانية تقريبًا.
تعمر المناخل الجزيئية إلى أجل غير مسمى ،إذا لم يتم تلويثھا بأبخرة الماء أو الزيوت .ولھذا السبب فإن استبدال عنصر
المرشح أمر بالغ األھمية من أجل التشغيل الخالي من االضطرابات .تكلفة عناصر المرشح غير باھظة وتتطلب صيانة
نصف سنوية.

 9800-2010نسخة ب ,دليل التركيب والصيانة

6/13/17

ECC1052

الصفحة  7من 28

رسم توضيحي للمكونات الخارجية
منظر أمامي

.1

واجھة استخدام اآللة )(HMI

.9

حامل الفلتر

.2

أزرار التحكم

.10

سلك الطاقة

.3

مقاييس التدفق

.4

المقابض

.5

عجالت صغيرة
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رسم توضيحي للمكونات الخارجية
منظر خلفي

6

قاطعات الدوائر الكھربائية

.7

مفتاح الطاقة الرئيسي

.8

مقاييس الساعة

.9

حامل الفلتر

.11

ملصق الجھاز للجھات المصنعة

.12

حامل بطارية  9فولت

.13

مخرج إلى خزان بعيد

.14

نقاط اتصال اإلنذار عن بعد
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رسم توضيحي للمكونات الخارجية
واجھة استخدام اآللة

 .15زر البدء

 .16زر اإليقاف

 .17زر شاشة الخدمات

 .18زر الشاشة الرئيسية

شاشة الخدمات
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وصف المكونات الخارجية
عناصر التحكم بجھاز توليد
األكسجين وشاشة العرض ) 1و(2

توفر شاشة العرض ھذه خيارات التحكم حول كيفية تشغيل الجھاز وتقوم بعرض المعلومات
المتعلقة بتشغيل الجھاز.

مقاييس التدفق )(3

يعرض جھاز قياس التدفق إنتاج الجھاز أثناء تشغيله .يقع مخرج األكسجين في أسفل جھاز
قياس التدفق.

المقابض )(4

تستخدم لتسھيل نقل الوحدة.

عجالت صغيرة )(5

تستخدم لنقل الوحدة

قاطعات الدوائر الكھربائية )(6

قاطعات الدوائر الكھربية التي تعمل إذا كان ھناك حمل كھربي زائد في النظام .تتواجد قائمة إعادة
ضبط النظام في الجزء الخلفي من اآللة .يوجد أيضًا قاطع الدائرة الكھربية لكل من الضواغط
المنفردة.

مفتاح الطاقة الرئيسية )(7

يتحكم ھذا المفتاح بطاقة اآللة الرئيسية .تضيء شاشة العرض عندما يكون مفتاح الطاقة الرئيسية
على وضع تشغيل.

عداد الساعة )(8

حامل الفلتر )(9

يظھر عداد الساعتين المدة التي كانت يعمل فيھا الجھاز وضاغط الضغط العالي .يساعد ذلك على
توضيح موعد الفواصل الزمنية للخدمة .يمكن ضبطھا لتحديد الفواصل الزمنية للخدمة ،ولكن ال
يمكن تعديل الوقت التراكمي.
يجب تنظيف حوامل الفلتر الموجودة في كل جانب والجزء الخلفي من الجھاز ،وعناصر الفلتر كل
أسبوعين أو في أقرب وقت إذا كانت البيئة مليئة باألتربة ومتسخة .استبدال قطعة عنصر الفلتر رقم
.1053-9600

سلك الطاقة )(10

تستخدم أسالك الطاقة أنظمة كھربية  230فولت تيار متردد و 50ھرتز أو  60ھرتز تأتي مع قابس
أرضي ثالثي األطراف) ،نوع أوروبي أو غير ذلك حسب الطلب( .يتم قطع اتصال سلك الطاقة من
مصدر التيار الكھربائي الرئيسي لعزل مصدر الطاقة الرئيسية من الجھاز إذا لزم األمر.

ملصق التعريف الفريد للجھاز )(11

توفر معلومات تعريفية عن الجھاز.

حامل بطارية  9فولت )(12

يوفر إنذا ًرا لفقدان الطاقة ،فيصدر صوتًا في كل مرة يتم تشغيل الجھاز فيھا إلظھار أن البطارية
بحالة جيدة.

مخرج إلى خزان بعيد )(13

توصيل اإلخرج والعودة إلى خزان إضافي.

نقاط اتصال اإلنذار عن بعد )(14

إغالق االتصال في الوحدة إلصدار إشارة إنذار خارجية.

زر البدء )(15

يضغط عليه لتشغيل الجھاز ،ويكون ھناك بعض التأخير حتى يبدأ تشغيل الجھاز.

زر اإليقاف )(16

اضغط عليه إليقاف الجھاز.

زر الخدمات )(17

يقوم بعرض شاشة المراقبة ليسمح بتحري الخلل وإصالحه

زر الشاشة الرئيسية )(18

يقوم بالعودة إلى الشاشة الرئيسية.
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رسم توضيحي للمكونات الداخلية
منظر علوي لألجزاء الداخلية

منظر أمامي لألجزاء الداخلية
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وصف أجزاء المنظر العلوي
 .Aجھاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة )(PLC

.I

صمام تصريف الضغط التأميني المعزز

 .Bلوحة مؤشرات حالة توليد األكسجين )(OCSI

.J

صمام الفصل المعزز

 .Cمصدر الطاقة

.K

خزان تخزين األكسجين

 .Dمفتاح درجة الحرارة

.L

عداد الساعات )(2

 .Eمفتاح الضغط )(2

.M

النقل إلى خزان بعيد

 .Fمجموعات أطراف التوصيل

.N

مفتاح الطاقة الرئيسي

 .Gمرحالت التحكم )(3

.O

قاطعات الدوائر الكھربائية )(6

 .Hمنظم الضغط المعزز

.P

صمام تأمين معزز

 .Qجرس

.R

مستشعر الضغط )(2

وصف أجزاء المنظر األمامي
 .AAب.كاتم صوت حاوية المنخل

 .AGأ.صمام نفايات حاوية منخل

 .ABب.صمام نفايات حاوية منخل

 .AHأ.كاتم صوت حاوية المنخل

 .ACب.حاوية المنخل

 .AIخراطيم اإلمدام )(2

 .ADب.صمام إمداد حاوية المنخل

 .AJصمام الموازنة

 .AEأ.صمام إمداد حاوية المنخل

 .AKصمام ضبط التفريغ )(2

 .AFأ.حاوية المنخل

 .ALفتحة موازنة

 .AMصمام التفريغ

وصف أجزاء المنظر الخلفي
 .BAالضاغط المعزز للضغط

BEـ .ضاغط الضغط المنخفض ب

 .BBخزان تخزين الضغط المنخفض

 .BFمراوح تبريد )(8

 .BCفاصل الرطوبة(HX (3 /

 .BGضاغط الضغط المنخفض أ

 .BDضاغط الضغط المنخفض ج

 .BHفلتر مدخل الضاغط )(3

 .BIخزان تخزين الضغط المنخفض
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وصف للمكونات الداخلية
حاويات المنخل ) ACو(AF

تحتوي ھذه المناخل على المنخل الجزيئي الذي يقوم بعملية فصل الھواء ،باإلضافة إلى صمامات
التحكم في العمليات وخزان تخزين األكسجين .تُعد محملة بزنبرك لتجنب الترسبات ولكي ال
تحتاج أبدًا لفتحھا .إذا تلوث المنخل ،يمكن استبدال الحاوية بسھولة.

منظم الضغط )(H

يتحكم منظم الضغط بالضغط الذي يوفر في مخرج األكسجين .يجب ضبطه بحيث ال يتجاوز
الضغط  50رطالً لكل بوصة مربعة ) 3.4بار(.

تراقب لوحة الدائرة ھذه تشغيل الجھاز .تراقب باستمرار إخراج الوحدة لضمان أنھا تعمل
لوحة دائرة مراقبة األكسجين )(B
ضمن نطاق مقبول.

فلتر مدخل الضاغط )(BH

يمنع فلتر مدخل الضاغط الغبار واألوساخ من دخول الضاغط ويجب تغييره مرتين في السنة
في البيئات العادية للحفاظ على أداء الجھاز .ينبغي تغييره في أغلب الوقت في المناطق
المتسخة والزيتية بشكل خاص .يوصى بتغييره أربع مرات في السنة.

يقوم ضاغط الھواء بتوفير الھواء الذي يتم تغذيته في حاويات المنخل .ينبغي أن يعمل على
ضاغط الھواء ) (BG ،BE ،BDالنحو المصمم لمدة ال تقل عن  10000ساعة ،ويمكن أن يستمر في العمل لمدة  20000ساعة
في بعض الحاالت .ويُعلق بواسطة أربعة زنبركات ال يتطلب استبدالھا لتخفيف االھتزاز.
المبادل الحراري /فاصل الرطوبة
)(BC

يقوم فاصل رطوبة المبادل الحراري بتوصيل ھواء التغذية من ضاغط الھواء إلى الحاوية
المعيارية .تحدث عملية إزالة للرطوبة كبيرة قبل أن يدخل الھواء إلى حاويات المنخل ،مما
يحسن من أداء الجھاز.

جھاز التحكم المنطقي القابل
للبرمجة )(A

يوفر جھاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة ) (PLCالعمليات التي تقوم بتشغيل الجھاز.

مجموعة شريط أطراف التوصيل
)(F

توزع مجموعة شريط أطراف التوصيل الطاقة الكھربية المطلوبة للضواغط وتتحكم
بمكونات اآللة.

مراوح تبريد )(BF

تسحب مراوح التبريد المتعددة الھواء من خالل  3مرشحات لتوفير التبريد
العام للجھاز.

مفتاح ضغط األكسجين )(E

توفر مفاتيح ضغط األكسجين وظيفة أمنية إليقاف تشغيل الجھاز إذا تجاوز
الضغط القيم القصوى.

مستشعر ضغط األكسجين )(R

يتحكم مستشعر ضغط األكسجين بتشغيل الضاغط المعزز.

خزان تخزين األكسجين )(K

يوفر خزان تخزين األكسجين مخزونًا صغيرًا يسمح بتشغيل الوحدة بسالسة خالل االستخدامات
ثوان تقريبًا من التشغيل.
ذات المتطلبات العالية ،فھو يوفر نتا ًجا يعادل 6
ٍ
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مخطط تدفق العملية
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وصف مخطط تدفق العملية
بمجرد تصفية الھواء الداخل وضغطه في وحدة  ،MAX 30يتم توجيھه إلى المنخل ذي الحاويتين .عند دخول الھواء
في الحاوية ،يقوم المنخل بامتزاز النيتروجين ويمر األكسجين باعتباره غا ًزا تم إنتاجه وينتقل إلى خزان التخزين عند ضغط
حوالي  20رطالً لكل بوصة مربعة ) 1.3بار( .وتنتج كل حاوية األكسجين حتى يتشبع المنخل في كل حاوية بالنيتروجين .عندما
يحدث ذلك ،يتم توجيه تيار الھواء الذي يتم تغذيته إلى الحاوية األخرى والتي تستمر في عملية اإلنتاج .وبينما تستمر الحاوية
الثانية بإنتاج األكسجين ،تقوم الحاوية األولى بتحرير النيتروجين الذي تم امتزازه في الجو ،عبر كاتم صوت النفايات الغازية
وذلك تحت ضغط منخفض للغاية
ويمر األكسجين الذي تم إنتاجه من خزان التخزين إلى معزز الضاغط الذي صمم لزيادة ضغط التشغيل .ويمر
األكسجن عند الضغط األعلى من خالل معزز خزان التخزين .يعد خزان التخزين ھذا بمثابة خزان احتياطي لألكسجين قبل
ً
رطال لكل بوصة مربعة ) 3.4بار( .يمر األكسجين
دخوله إلى جھاز قياس التدفق .ويحافظ المنظم على إنتاج األكسجين عند 50
من خزان التخزين إلى شاشة مراقبة مؤشرات حالة توليد األكسجين ) (OCSIحيث تعرض الشاشة الرقمية لألكسجين الذي تم
إنتاجه .سوف يتم فصل الضاغط المعزز تلقائيًا عند الوصول إلى أقصى ضغط.
شاشة :OCSI
تراقب لوحة مؤشرات حالة توليد األكسجين ) (OCSIإنتاج اآللة للتأكد أن عملية توليد األكسجين ضمن الشروط المقبولة .يصل
إنتاج الجھاز إلى  30لترًا في الدقيقة من األكسجين الجاف عند ضغط تفريغ  50رطالً لكل بوصة مربعة ) 3.4بار( .تستخدم
اللوحة مستشعرًا فوق صوتي لتحديد درجة نقاء األكسجين عند خروجه من حاويات المنخل .تراقب اللوحة درجة النقاء وتطلق
إنذارًا إذا كانت أقل من  .%90إذا انخفضت درجة النقاء إلى أقل من النقطة المحددة ،فسيضيء المؤشر األحمر على الشاشة
وسيصدر الجرس صوت إنذارًا مستمرًا حتى يتم إرجاع درجة النقاء إلى أعلى من النقطة المحددة أو إيقاف تشغيل الوحدة  /اآللة.
عند بدء التشغيل ،يظھر المؤشر باللون األخضر عندما تتجاوز درجة النقاء النقطة المحددة .يجب أال تحتاج اللوحة أبدًا إلى
المعايرة.
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أداء مواصفات
الوحدة
حجم/ضغط األكسجين

 63قد ًما مكعبًا قياسيًا في الساعة عند ضغط  50رطالً لكل بوصة مربعة
 30لترًا لكل دقيقة أو عند ضغط  3.4بار

درجة نقاء األكسجين

(%3 ±) %93
]بحث دراسي لدستور األدوية األمريكي ) (USPلألكسجين الثاني والعشرين بنسبة [%93

درجة تكثف األكسجين

 60 -درجة فھرنھايت ) 51-درجة مئوية(

متطلبات الھواء الذي يتم تغذيته

ال شيء ،تتضمن الضواغط

وقت االستجابة

حوالي  5دقائق للوصول إلى أقصى درجة نقاء بعد بدء التشغيل األولي ،أو تمديد
وقت اإلغالق ،أو أكثر من ذلك إذا تم استخدام خزان إضافي.

مادي
تركيب منفذ األكسجين

تركيب طرف أنبوبي ملولب محلي مذكر مقاس  8/1بوصة

مستويات الصوت

 60ديسيبل في الدقيقة الواحدة
 44 × 21 × 24بوصة )العرض × العمق × االرتفاع(

األبعاد

 1120 × 530 × 610مم )العرض × العمق × االرتفاع(
 200رطل ) 91كجم(

الوزن

متطلبات الطاقة
معايير )دولية(

معدل تدفق األكسجين
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احتياطات السالمة
من المھم للغاية قراءة االحتياطات أدناه وأن تكون مطلعًا على مخاطر األكسجين بشكل
عام .ويمكن استعمال الجھاز بكل أمان ،كما يمكن إساءة استعماله أو استخدامه بشكل
غير صحيح مما يتسبب في حدوث أوضاع خطرة.

يشكل األكسجين خطر نشوب الحرائق .يمكن أن يكون خطرًا للغاية حيث إنه يسرع في
حرق المواد القابلة لالشتعال بشدة .لتجنب نشوب الحريق و  /أو احتمالية حدوث انفجار،
يجب عدم استخدام الزيت أو الشحوم أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال بسھولة على أو
بالقرب من جھاز توليد األكسجين .يحظر التدخين بالقرب من الوحدة .يجب إبقاء الوحدة
بعيدة عن الحرارة واللھب .يجب أن يصبح األفراد الذين يتمتعون بخبرة في التعامل مع
أجھزة األكسجين ھم المشغلون المخصصون لتشغيل جھاز توليد األكسجين داخل
منشأتك.

في االستخدامات الحساسة ،من المھم أن يكون لديك إمدادات احتياطية من األكسجين
حيث إن جھاز توليد األكسجين ال يأتي معه أي خزان تخزين احتياطي ويحتاج إلى
الطاقة الكھربائية للعمل .لذلك ،أثناء انقطاع التيار الكھربائي لن يتم إنتاج األكسجين.

ال تستخدم أسالك التمديد لنقل الطاقة إلى جھاز التوليد .يُعد التيار المسحوب إلى الوحدة
ضا أن تستخدم
عاليًا ويمكن أن يعرض بعض أسالك التمديد للسخونة الزائدة .ومن المھم أي ً
فقط مخرجًا مؤرضًا بشكل صحيح.

ارتفاع ضغط األكسجين قد يشكل خط ًرا .اتبع دائما إجراءات التشغيل المناسبة ،وافتح
الصمامات ببطء .قد يؤدي تكييف الضغط السريع إلى التعرض إلصابة شخصية .يلزم
ارتداء نظارات السالمة وواقي السمع عند إطالق األكسجين تحت ضغط عال.

تأكد من أن تيار مخرج األوكسجين غير موجه نحو مالبس أي شخص .سيندمج
األكسجين في المادة فيمكن أن تشعل شرارة واحدة أو رماد سيجارة ساخنة
المالبس بقوة.

يوجد مواقع للتخزين الداخلي والتي قد تظل مضغوطة بعد إيقاف تشغيل الوحدة،
تأكد أن ھذا الضغط قد تم تحريره قبل استخدام الوحدة ألي غرض.
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ما قبل التركيب
قبل تركيب جھاز توليد األكسجين من  ، NMPمن الضروري االنتباه إلى الموقع ،والمساحة
المتوفرة ،ومصدر الطاقة لجھاز التوليد.
 (1مكان وضع جھاز :MAX 30
يجب وضع جھاز توليد األكسجين في األماكن المغلقة وأن تتراوح درجة الحرارة بين 40
درجة فھرنھايت ) 5درجات مئوية( و 100درجة فھرنھايت ) 38درجة مئوية( .سيؤدي
تركيب اآللة في األماكن المفتوحة أو في منطقة ليست عادة في نطاق درجة الحرارة ھذه
لبطالن ضمان .NMP
يجب الحفاظ على مسافة  12بوصة ) 20سم( عل األقل بين الوحدة وأي جانب أو حائط
خلفي في الغرفة التي ستوضع بھا .ويجب أن ال يتم وضع اآللة أقرب من  24بوصة )60
سم( من مدى تفريغ أي وحدة تشغيل أخرى .فھذا يضمن تدفقًا مناسب للھواء إلى الجھاز
ويقلل أي عرقالت.
 (2المساحة المتوفرة لجھاز :MAX 30
عند تركيب وحدة  MAX 30في غرفة صغيرة )أقل من  2000قدم مكعب أو  56.6مت ًرا مكعبًا( ،يجب أن
تكون ھذه الغرفة جيدة التھوية )على األقل  8تغيرات ھوائية في الساعة في الغرفة( .سيقوم جھاز التوليد
بتفريغ النيتروجين في الجو.وإن زيادة النيتروجين قد تعرض األشخاص الذين قد يدخلون الغرفة لمخاطر.
إذا تم وضع جھاز التوليد في حجرة صغيرة ،فإن الھواء في ھذه الحجرة سيصبح غنيًا بالنيتروجين .ومع
استمرار تشغيل المولد ،سيصبح من الصعب أكثر فأكثر فصله عن األكسجين الموجود في الھواء ،وذلك ألن
األكسجين سيشكل جز ًءا أصغر فأصغر من الھواء الذي يتم تغذيته في المزود.

 (3مصدر الطاقة لجھاز :MAX 30
يجب وضع جھاز توليد األكسجين في حدود  8أقدام ) 2.2متر( من مأخذ التيار الكھربائي الذي
سيمده بالكھرباء لتشغيله .والسبب في ذلك ھو أن المحرك يستخدم تيار كبير خالل الثواني
القليلة األولى من بدء التشغيل .كما أنه من المھم جدًا لھذا السبب عدم استخدام أي سلوك
تمديد مع الوحدة .فمن المحتمل أن ترتفع درجة حرارتھا وتذوب مما يؤدي إلى نشوب حريق.
يجب توخي الحذر لضمان إمكانية الوصول إلى سلك اإلمداد بالكھرباء الرئيسي في حالة
الحاجة إلى فصل الجھاز عن مصدر التيار الكھربائي الرئيسي.
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شروط التشغيل المطلوبة
موقع اآللة:
يُعد مولد األكسجين القياسي مخصصًا لالستخدام الداخلي في إطار البيئات التجارية أو الصناعات الخفيفة .تتوافق الضميمة
مع إرشادات الحماية الخاصة بالرابطة الوطنية لمصنعي األجھزة الكھربائية ) ،(NEMA 1والتي توفر درجة من الحماية
ضد الغبار وتساقط األوساخ .كما أنھا تصنف على أنھا  IPX1وفقًا لتوجيه  ،1:2001-60529الذي ينص على توفير
درجة من الحماية ضد انسكاب السوائل والمياه المتساقطة.
جودة الھواء المحيط/ھواء التغذية:
يُعد عمر أي جھاز توليد أكسجين يعمل بتقنية امتزاز تأرجح الضغط ) (PSAمرتبطًا بشكل مباشر بجودة الھواء التي يتم
تغذيتھا بداخله .يتسبب الھواء المليء بالزيوت ،واألوساخ ،والرطوبة والسخونة في تراجع أداء المنخل الجزيئي وانخفاضه.
وللحفاظ على كفاءة جھاز التوليد وإطالة عمره ،يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان أن الھواء المزود بارد ،وجاف
ووخال من الزيت .يعتبر تغيير فلتر مدخل الھواء ھو وسيلة بسيطة وسھلة لتوفير الحماية للجھاز .من المستحسن
ونظيف
ٍ
إعداد الوحدة في منطقة ذات ھواء مكيف أو جيدة التھوية .كما يجب أن تكون الغرفة خالية من الغازات السامة وتركيزات
عالية من الھيدروكربونات ،وخاصة أول أكسيد الكربون .وينبغي تجنب تركيب الجھاز في األماكن الرطبة ،والزيتية بقدر
المستطاع.
درجة حرارة الھواء المحيط:
تم تصميم الجھاز لالستخدام في درجات حرارة تتراوح بين  40درجة فھرنھايت إلى  104درجات فھرنھايت )5
درجات مئوية إلى  40درجة مئوية( .بما أن الھواء الساخن لديه القدرة على حمل المزيد من الماء في شكل رطوبة أكثر
من الھواء البارد ،سوف يقلل تشغيل الجھاز في المناطق الحارة من العمر الفعال للمنخل الجزيئي .تتراوح نسبة
الرطوبة المقبولة بين  ٪15و ٪95لكل من عمليات التشغيل والتخزين.
مالحظة :وال يشمل ضمان شركة  NMPالتشغيل في غير نطاق درجة الحرارة ھذه .قد يخزن الجھاز في درجة حرارة تتراوح
بين  20-درجة مئوية و  60درجة مئوية
الطاقة الكھربية:
الطاقة الالزمة لدوائر التحكم الخاصة بجھات توليد األكسجين ھي إمدادات كھربائية أحادية الطور بقوة 230فولت تيار
متردد  ،و 11أمبير عند تردد  50ھرتز أو  60ھرتز حسب الطراز .وھذا يعادل حوالي  2100وات من الطاقة .يتعين
تخصيص دائرة كھربية  15أمبير لكل وحدات  .MAX 30باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون الوحدة متصلة بھذه الدائرة
باستخدام سلك الطاقة المرفق فقط ،وبدون أسالك تمديد إضافية.
تحديد الموضع:

يجب تخزين الوحدة ،ونقلھا ،وتشغيلھا في وضع عمودي فقط ،بدون عرقلة تيار الھواء حول الجھاز.

 9800-2010نسخة ب ,دليل التركيب والصيانة

6/13/17

ECC1052

الصفحة  20من 28

اإلعداد والتركيب

على الرغم من أن كل وحدة من وحدات  MAX 30يتم اختبارھا بدقة ،وفحصھا قبل أن يتم شحنھا من منشأتنا،
وتعتبر الفحوصات التالية ضرورية لضمان عدم تضرر أي من المكونات الداخلية أثناء الشحن .يجب أن يستغرق ھذا
الفحص أقل من خمس دقائق) .راجع "الفحص األولي" في الصفحة  2قبل قراءة التعليمات أدناه(

قم بإجراء فحص مرئي لآللة وتأكد من أن جميع األجزاء مركبة بشكل صحيح) .راجع قسم "المكونات"(
قم بتوصيل الوحدة بمأخذ كھربائي .يجب توصيل قابس علبة توصيل كھرباء مھيأة محليًا ً
أوال في حالة كان القابس
المورد غير متوافق.
أدر مفتاح تشغيل/إيقاف على وضع تشغيل وتأكد من إضاءة ضوء الشاشة .اضغط على زر البدء في شاشة عرض
الجھاز.

بعد تأخير قصير ،يمكنك سماع صوت الضواغط المتعددة لبدء التشغيل ،إذا لم تسمعه في غضون عشر دقائق ،أغلق
الماكينة على الفور ثم اتصل بشركة  NMPللحصول على المساعدة.
يستمر تدفق األكسجين في الزيادة ويظھر ذلك على جھاز قياس التدفق حتى يصل الضغط في جھاز توليد األكسجين
إلى ضغط التشغيل وحينھا يوضح ذلك جھاز قياس التدفق بشكل صحيح .إذا لم يحدث ذلك ،فتحقق للتأكد من أن جميع
توصيالت الخراطيم ليست سائبة .اتصل بقسم الخدمات التقنية لشركة  NMPعلى  ،7200-856 (205)1+إذا لم يتم
العثور على أطراف توصيل سائبة واستمرت المشكلة.
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تعليمات التشغيل
التشغيل
•

وبمجرد تركيب الجھاز وفقًا لتعليمات اإلعداد والتركيب ،قد يتم تشغيله .ويجب أن توفر الخطوات التالية بعض
التوجيھات.

•

توصيل منفذ األكسجين إلى الجھاز في وضع االستخدام

•

بعد توصيله بمأخذ التيار الكھربائي والتأكد من أن المفتاح الرئيسي في الوضع تشغيل ،اضغط على زر البدء على شاشة
العرض على الوحدة ،وانتظر لمدة  5إلى  10دقائق حتى يصل الجھاز إلى درجة نقاء مصنفة.

•

وبينما يتم تھيئة الجھاز للضغط ،ودرجة النقاء المطلوبة ،تظل اللوحة باللون "األحمر" مما يشير إلى أن المخرجات
ليست مقبولة .وبمجرد أن تصبح درجة النقاء والضغط مقبولين ،تتغير شاشة العرض إلى اللون "األخضر" مما يشير
إلى أنھا جاھزة لالستخدام .عند تعيين التدفق ،توضح شاشة العرض الرقمية درجة نقاء األكسجين الناتج وتشير مقاييس
التدفق إلى كمية األكسجين المتدفق لإلنتاج.

•

بدء استخدام األكسجين.

اإلغالق
•

إليقاف تشغيل اآللة ،اضغط علی زر اإليقاف الموجود علی شاشة العرض الوحدة .تتوقف الضواغط على الفور،
وتستمر الشاشة في عرض حالة الوحدة .إذا أغلق الجھاز لفترة طويلة يمكن إدارة المفتاح الرئيسي في الجزء الخلفي من
الجھاز على وضع اإليقاف.

•

إليقاف تشغيل اآللة ،اضغط علی زر اإليقاف الموجود علی شاشة العرض الوحدة .تتوقف الضواغط على الفور،
وتستمر الشاشة في عرض حالة الوحدة .إذا أغلق الجھاز لفترة طويلة يمكن إدارة المفتاح الرئيسي في الجزء الخلفي من
الجھاز على وضع اإليقاف

تنبيه:

بعد إدارة الجھاز إلى وضع اإليقاف ،يستمر تدفق األكسجين بينما يقل الضغط تدريجيًا في الوحدة.
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دليل تحري الخلل وإصالحه
العالمة

المشكلة

السبب
الجھاز غير
موصل بالقابس
الكھربائي

الجھاز ال يعمل

لم يتم تشغيل
الجھاز
ال توجد طاقة موصلة إلى
الجھاز
تعثر قاطع الدائرة الكھربائية
الضاغط معرض للضغط

الحل
تأكد أن الجھاز موصل.
تأكد أن المفتاح في الوضع تشغيل.
تأكد من وجود إمداد طاقة للجھاز.
اضغط على زر إعادة التعيين
الموجود في الجانب األيمن للخزانة.
أزل الضغط الرأسي الموجود في تيار
منفذ الضاغط.
تحقق من أن جميع توصيالت األسالك
آمنة.

مرتخ
السلك
ٍ

يوجد عطل بالمفتاح

أزل المفتاح وأعده الستبداله

مفتاح الضغط ال يعمل

انخفاض ضغط األكسجين

قد يكون ھذا نتيجة وجود تسرب
في الجھاز.

استخدم أحد حلول اختبار التسرب لتحديد
أي تسرب ھواء وإصالحه.

انخفض نقاء األكسجين إلى ما دون
الحدود المقبولة

قد يكون ھذا نتيجة وجود تسرب في استخدم أحد حلول اختبار التسرب لتحديد أي
تسرب ھواء وإصالحه.
الجھاز.

يتعذر تشغيل/إيقاف
تشغيل الجھاز عند
الضغوط المستھدفة
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الصيانة الوقائية
تنظيف فلتر الھواء
يجب إزالة عناصر فلتر الھواء ) (3وتنظيفھا في ماء صابوني كل أسبوعين أو  20ساعة من العمل للحد من الغبار واألوساخ داخل
الجھاز.
استبدال عنصر فلتر الضاغط:
يجب استبدال عنصر فلتر الھواء مع  MAX 30بمعدل كل ستة ) (6أشھر وبشكل متكرر في البيئات المتربة .يساعد ھذا
ً
فضال عن الحفاظ على المنخل الجزيئي داخل مزود األكسجين
العنصر على الحفاظ على جودة إمداد ھواء التغذية،
باإلضافة إلى تمديد عمر ضاغط الھواء.
سيؤدي عدم استبدال عنصر الفلتر في الموعد المحدد إلى أن يصبح الضمان غير صالح.
الخزانة وسلك الطاقة:
يجب مسح الخزانة وسلك الطاقة من حين آلخر باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة وبعض الماء الصابوني .تجنب
استخدام األمونيا أو غيرھا من المواد الكيميائية القائمة على مذيبات التنظيف .حيث يمنع ذلك تراكم الغبار واألوساخ
على الجھاز.
ضاغط الھواء:
يجب أن تضع في اعتبارك أن ضواغط الھواء لديك ھي جزء مھم من جھاز توليد األكسجين الخاص بك .باإلضافة إلى
تغيير عنصر فلتر الھواء ،يجب إجراء عمليات صيانة بسيطة نسبيًا .ويجب أن يظل طرفا المراوح خاليين من
المخلفات/الغبار .كما يجب أن تستمر ضواغط الھواء خمس ) (5أو ست ) (6سنوات أو أكثر في ظروف التشغيل العادية.
ً
فضال عن أنه يجب تجديد الضواغط المولدة للضغط المنخفض بعد  15000ساعة من التشغيل .ينبغي تجديد معزز الضاغط
بعد  6000ساعة من التشغيل .عل ًما بأن عدادات الساعات الموجودة في الجزء الخلفي للجھاز تشير إلى عدد ساعات عمل
ضواغط الضغط المنخفض ) (LPومعزز الضاغط ) .(HPوكما ھو مبين من االستخدام ،يجب تجديد كليھما أو استبدالھما.
عل ًما بأن كل ما يلي )نقاء األكسجين ومعدل التدفق جنبًا إلى جنب مع ضغط ھواء التغذية الموصل إلى حاويات المنخل(
ستكون مؤشرات على أن ضاغط الھواء قد استھلك .يمكن إجراء عملية االستبدال في المكان ،إال أنه يوصى بإعادة الجھاز
إلى شركة  NMPأو مركز خدمة معتمد.
لوحة عرض OCSI
يجب أن ال تتطلب لوحة  OCSIالمعايرة وال يمكن معايرتھا في المكان .يمكن التحقق من المعايرة إذا لزم األمر بشكل
دوري .وذلك من خالل إزالة الجزء الخلفي من الجھاز مع فصل األنابيب من جھاز االستشعار الموجود على اللوحة
الكبيرة ،ثم قم بتزويد اللوحة بأكسجين جودة المعايرة ) (٪99,99وتحقق من الشاشة ،إذا كان العرض يشير إلى القراءة
التالية  ٪3 -/+ ٪90,2فإن ذلك يعني أنھا ضمن مواصفات المعايرة ،أما إذا كان يشير إلى قراءة خارج النطاق ينبغي
استبدالھا
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مساعدة الخدمات التقنية
نحن نسعى إلى توفير كل ما ھو يوفر الرضاء الكامل للعمالء .وھذا الدليل ھو إحدى الطرق التي نأمل أن تساعدنا في أن
نقدم لك من خاللھا المساعدة التقنية.
إذا كنت ال تجد ما تحتاجه في ھذا الدليل أو لديك أسئلة أخرى حول ھذا الجھاز ،فال تتردد في االتصال بنا مباشرة .نحن
نتطلع إلى توفير كل ما ھو يلزم لجھاز األكسجين الخاص بك وتلقي جميع استفساراتكم حوله .وسنقوم بالرد عليك في أقرب
وقت ممكن.
يمكنك الوصول إلى شركة  NMPمن خالل الوسائل التالية:
عبر الھاتف )من خارج الواليات المتحدة(:
رمز الوصول الدولي المحلي الخاص بك )عادة ھو  0أو  ،(00متبوع برمز البلد للواليات
المتحدة .وھو ) ،(1يليه رمز منطقتنا ورقم )7200-856 (205
عبر الفاكس )داخل الواليات المتحدة أو خارجھا(+1(205) 856-0533 :
عبر البريد اإللكتروني أو الموقع التالي:
info@nidekmedical.com
http://www.nidekmedical.com
بواسطة البريد:
منتجات  Nidekالطبية
Valley East Industrial Dr 3949
برمنغھام ،أالباما  35071الواليات المتحدة
األمريكية

الشحن بواسطة  ،UPSأو  ، FedExأو شركة نقل عامة) :عنوان إعادة الشحنات(
منتجات  Nidekالطبية
Valley East Industrial Dr 3949
برمنغھام ،أالباما  35071الواليات المتحدة
األمريكية
يتاح موظف الخدمات الفنية من الساعة  7:00صبا ًحا إلى  4:00مسا ًءبالتوقيت القياسي المركزي )بتوقيت غرينيتش .(6 -
ضا قائمة بالموزعيين وعمالء الخدمة المعتمدين المتاحين عند الطلب.
ولدينا أي ً
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الملحق أ
قائمة قطع الغيار
اسم القطعة

رقم القطعة

الجودة

كابل طاقة من النوع  A16األوروبي

1038-9600

1

تحرير كابل الطاقة من اإلجھاد

1080-9600

1

عداد الساعات  -يمكن إعادة ضبطه

5028-8400

1

مفتاح تشغيل-غلق الطاقة الرئيسية

1008-9800

1

قواطع الدوائر الكھربية  15أمبير

1519-9800

1

قواطع الدوائر الكھربية  5أمبير

1019-8400

5

مفتاح/مستشعر الضغط

1521-9800

1

مفتاح درجة الحرارة

1507-9800

1

المتحكم المنطقي المبرمج

1500-9800

1

واجھة استخدام اآللة

1505-9600

1

لوحة مؤشرات حالة توليد األكسجين )(OCSI

1810-9800

3

مصدر الطاقة  24فولت تيار مستمر

1505-9800

1

مرحل التحكم  24فولت تيار مستمر للقطب 4

1509-9800

3

مرحل التحكم  24فولت تيار مستمر للقطب 2

1512-9800

صمامات التحكم بحاويات المنخل

1200-9800

4

صمامات عدم الرجوع المضمنة

1114-9800

2

منظم األكسجين في الضغط العالي

1157-9800

1

منظم األكسجين في الضغط المنخفض

1060-8400

2

مجموعة الضاغط ) 230فولت تيار متردد 50 ،ھرتز(

1632-9251

3

مجموعة الضاغط ) 230فولت تيار متردد 60 ،ھرتز(

1532-9251

مجموعة تجديد ضاغط Thomas

3670-7355

مجموعة الضاغط المعزز ) 230فولت تيار متردد 60/50 ،ھرتز(

1632-9800

صمام عزل ثالثي ذو طرف أنبوبي ملولب محلي مقاس  4/1بوصة يعمل بقوة  24فولت
تيار مستمر

1205-9800

أنبوب البولي يوريثين األكسجين األزرق  ODبمقاس  4/1بوصة  -لكل قدم

6109-7854
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رقم القطعة

اسم القطعة
أنابيب بولي فينيل كلوريد المعززة بجديلة  IDمقاس  4/1بوصة  -لكل قدم

6105-7854

أنابيب النايلون الخضراء  ODبمقاس  8/3بوصة  -لكل قدم)درجة حرارة منخفضة(

6107-7854
6106-7854

الجودة

أنابيب اإليثيلين البروبيلين المفلورة الشفافة  ODبمقاس  8/3بوصة  -لكل قدم )درجة حرارة
مرتفعة(
عنصر فلتر الھواء المضمن

1053-9600

2

مروحة طاردة  230فولت

1024-8400

10

فلتر ضاغط الھواء )يتم تغييره كل  6أشھر(

1012-9800

2

مكثف الضعط

1322-9250

3

عنصر فلتر ضاغط الھواء

1027-9800

3

مقياس التدفق ) 15-1لترًا لكل دقيقة(

1047-9800

1

فلتر المنتج

1053-9250

3

عجلة صغير  4بوصات ،الدوران والقفل

1013-9800

2

عجلة صغيرة  4بوصة ،الدوران

1018-9800

2

فاصل الرطوبة

1911-9251

3

تركيبة مخرج الضاغط

1052-9251

3

تركيبة فتحة مدخل فاصل الرطوبة

1163-9250

3

تركيبة فتحة مخرج فاصل الرطوبة

1167-9250

3

فتحة مضمنة

1121-9800

3

حاوية منخل بديلة

0500-0600

2

يتوفر الدليل مجانًا على موقع الويب

9800-2010
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الملحق ب
سجل الصيانة
التاريخ

قطع الغيار
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توقيع فني
الخدمة المعتمد

الصفحة  28من 28

