






















































  مشخصات فني آتلت يا خروجي گازهاي طبي  - 1
اينچ تيپ  ال توسط جوش  8/3از شمش برنجي اكستروردر شده ساخته شده  كه يك لوله مسي ) چپقي(قسمت تحتاني آتلت  -1

 .نقره به آن متصب شده كه قابل اتصال به شبكه لوله كشي هاي مسي مي باشد
ساخته شده است كه در وسط داخل آن يك اورينگ تعبيه شده، و داخل آن از شمش برنجي اكسترودر شده ) مغزي(قطعه دوم  -2

يك پيستون برنجي و يك فنر استيل با اورينگ مربوطه و يك خار در انتهاي آن نصب شده كه در حالت عادي مسير عبور جريان 
سط هديه و قالويزي كه در آنها انجام را قطع مي نمايد اين قطعه به قطعه تحتاني با يك اورينگ كه در بين آنها قرار مي گيرد تو

 .شده است محكم نصب مي شود
از شمش برنج اكسترودر شده ساخته شده و داخل آن دو اورينگ جهت ارتباط با آدابتور ورودي تعبيه شده و ) تي(قطعه نهايي  -3

به قفل كن آتلت نصب در سرآن يك قطعه از جنس پلي كربنات سخت كه دو مهره فلزي در آن قرار گرفته شده جهت اتصال 
 .شده است

با يك قفل كن از همان جنس كه داخل آن دو عدد ميله از جنس استيل  ABSقسمت آنتهايي يا رويه آتلت يك كاور از جنس  -4
قرار گرفته جهت نگهداري آدابتور ورودي كه در زمان ورود آدابتور بطور اتوماتيك به آدابتور قفل شده و مانع خروج آدابتور 

، آدابتور آزاد طرف عقربه هاي ساعتبه و جهت خروج آدابتور رينگي در دور قفل كن قرار دارد كه با چرخاندن آن مي گردد 
يك شير قطع و وصل قراردارد كه زمان سرويس و  چپقيدر ابتداي لوله ورودي به  .رددگشده و جريان آن به بيرون قطع مي 

قطع جريان در تمام بخش نبوده و فقط جريان را به داخل آتلت در حال تعميرات نياز به بستن شير ولوباكس بخش مربوطه و 
بوده و قوطي  ABSتعمير قطع مي نمايد اين آتلتها در دو نوع توي كار و روي كار توليد شده كه قوطي آتلت توي كار از جنس 

 .روي كار از ورق گالوانيزه با رنگ پودري الكترواستاتيك مي باشد
هاي تعبيه شده طوري ساخته شده كه آدابتور هر گاز فقط به يمآدابتور با اشكال هندسي متفاوت و يا پمحل اتصال آتلتها به 

  .آتلت همان گاز قابل اتصال مي باشد
 .رق مي كندتلتها و آدابتورها فضمناً رنگ هر گاز طبق استاندارد با گاز ديگر در آ

  آدابتور گازهاي طبي  مشخصات فني  -1- 1
تلفيق شده تهيه شده است و هر آدابتور به رنگ استاندارد  ABSري شده كه با يك قطعه پالستيكي از جنس از يك ميله برنجي آبكا

  .گاز مربوطه مي باشد و طوري ساخته شده كه قابل ورود به آتلت مربوطه خود بوده و به ديگر آتلتها وصل نمي شود
  

  )ولوباكس(شيرهاي قطع و وصل جعبه مشخصات فني   -2
رنگ پودر الكترواستاتيك و پوشش يك ميليمتر با ضمانت در دو نوع ساخته مي شود،  روي كار و توي كار جعبه شيرها از ورق گالوانيزه  

  .ساخته شده و شيرها توسط اتصاالت برنجي با سايزهاي تعريف شده در داخل آن نصب مي شود
 راكو فشار ) در كارخانه پس از توليد تست مي شود( بار  15نوع استاندارد ايراني كه فشار قابل تحمل آنها ) يك حركته( شيرها از نوع ولوبال 

  .بار مي باشد شيرها با فلنجهاي برنجي در طرف و قطعات برنجي ديگر به جعبه ها محكم مي گردند 5آنها 
  .كه بواسطه يك قطعه برنجي به لوله هاي مسي متصل مي شوندشيرها داراي گيج نشاندهنده بوده 



درب ولوباكس ها روي آنها در . هاي دو طرف شيرها طوري ساخته شده است كه در صورت نياز شيرها براحتي قابل تعويض مي باشندچفلن
د و روي آن بوسيله شيشه يا طلق شفاف هستن بزمان راه اندازي نصب مي شود و داراي محل باز جهت ديدن گيج ها در زمان بسته بودن در

  .پوشيده شده است
 .چهار شير در سايزهاي تعريف شده مي باشند الي ولوباكس ها از نوع يك شير

  مشخصات فني جعبه كنترل  -2-1
ميلي متر و پوشش آن رنگ پودر  1اين جعبه ها در دو نوع روي كار و توي كار ساخته شده و از جنس ورق گالوانيزه با ضخامت 

  .الكترواستاتيك مي باشد
با نقره، جوش شده است وجود دارد كه يك سر آن به  هماينچ به  8/3لوله هاي مسي  ودرون جعبه ها به تعداد  گازهاي آن قطعات برنجي 

 قبلابل اتصال به پرشر سوئيچ ها و وكيوم سوئيچ  است يك عدد شير قطع و وصل داخل جعبه قجعبه محكم شده و سرديگر آن در داخل جعبه 
  .از پرشرها نصب شده كه در زمان تعمير يا تعويض پرشرها و يا وكيوم سوئيچ نياز به بستن ولوباكس و قطع جريان در داخل بخش نباشد

  مشخصات فني آالرم هاي گازهاي طبي در بخشها  -2-2
د و روي جعبه هاي كنترل نصب مي گردد و در صورتيكه نز نوع كامالً الكترونيك بوده و بر حسب نياز از دو الي چهار گاز مي باشاين آالرمها ا

و بي زر  LEDتوسط چراغ كه آن فرمان داده مي شود به افت فشار در خط گازهاي طبي پيش آيد از طريق پرشر سوئيچ ها و وكيوم سوئيچ 
 .ي نمايدمسئولين بخش را مطلع م

  مشخصات فني آالرم مركزي  -2-3
مي باشد نصب مي شود و از طريق جعبه كنترل نصب شده در اطاق سانترال  اپراتورساعت داراي  24اين آالرم در داخل اطاق تلفن خانه كه در 

اتاق سانترال مطلع  در حالت نرمال و رزروو  ذوج تلفن به آن ارتباط دارد اپراتور تلفن را از افت خيزهاي گازها 10گازهاي طبي كه بايك كابل 
  .مسئولين مربوطه جهت رفع اشكال مطلع مي گردند ، مي نمايد كه توسط اپراتور

  
 ) مانيفولد(دستگاه سانترال اكسيژن يا گاز بيهوشي مشخصات فني   -3

اين دستگاه داراي يك كابينت بوده كه از ورق گالوانيزه با رنگ پودري الكترواستاتيك ساخته شده است درون كابينت دو عدد 
 8رگالتور فشار قوي با ظرفيت عبور جريان كه بستگي به ظرفيت مورد نياز بيمارستان دارد قراردارد كه فشار ورودي كپسولها را به 

به صليبي برنجي رابط بين رگالتورهاي  ويژهر طرف چپ تقليل داده و از طريق يك چك ولو بار د 6بار در طرف راست و 
بار از طريق يك شير  5انتقال مي دهد كه جريان تنظيم شده ) بار 1-16(فشارقوي انتقال داده و از آنجا به يك رگالتور فشار ضعيف 

ز شمشهاي اكستروردر شده با ضخامت استاندارد براي جريانهاي فشار تمام اتصاالت داخل مانيفولد ا .به شبكه اصلي انتقال مي يابد
نصب شده روي پنل بيروني مانيفولد وضعيت استفاده از  سبزقوي ساخته شده است و يك پرشر سوئيچ كه به چراغ هاي قرمز و 

به چپ و راست دستگاه را  سيلندرهاي اصلي و يا ذخيره را نشان مي دهد و سه عدد گيج روي پنل نصب شده كه فشارهاي ورودي
 شوندفشار خروجي از مانيفولد را نشان مي دهد اين دستگاه چنانچه كپسولهاي سمت راست خالي ) وسطي( نشان داده و گيج سوم 

  .وارد مدار مي نمايداتوماتيك كپسولهاي سمت چپ را 
  ) دستگاه سانترال اكسيژن و بيهوشي ( هدرهاي كنار مانيفولد مشخصات فني   -1- 3

اين هدر ها داراي مجموعه اي از شيرهاي فشار قوي بوده كه تعداد آنها توسط مشاور و با توجه به نياز بيمارستان تعيين مي گردد و 
هر دستگاه سانترال داراي دو عدد هدر كه در راست و چپ آن نصب مي شوند است كه هدر سمت راست فشار داخل كپسول هاي 



در صورت تمام شدن كپسول ) ذخيره(ل به دستگاه سانترال هدايت مي نمايد و هدر سمت چپ متصل شده به آن را در حالت نرما
  .هاي سمت راست فشار كپسولهاي سمت چپ را به دستگاه وارد مي نمايد

  مشخصات فني كوئل اكسيژن و گاز بيهوشي   -2- 3
پسولها و هدر ها مي باشند و دسته اي روي اين كوئلها از لوله هاي فشار قوي و نرم تهيه شده كه توسط قطعات برنجي رابط بين ك

آن تعبيه شده كه هنگام نصب آنها به كپسول اپراتور در زمان بستن مهره دسته را نگه مي دارد تا لوله هاي مسي بهمراه مهره پيچانده 
  .نشده و باعث شكستن آن نگردد

  
  مشخصات دستگاه سانترال هواي فشرده مركزي  -4

خيره گالوانيزه متناسب با ظرفيت مورد نياز بيمارستان و دو دستگاه كمپرسور از نوع اسكرو يا پيستوني اين دستگاه داراي يك تانك ذ
اويل فري با ظرفيت تعيين شده توسط كارفرما مي باشد هواي تهيه شده توسط كمپرسورها از طريق اين دراير و فيلترهاي مربوطه 

آنها از شيرهاي يك طرفه و قطع و وصل استفاده شده است و هواي ذخيره خشك و عادي از روغني به تانك ذخيره منتقل كه بين 
بار از طريق يك شير يك حركته با فلنچهاي برنجي به لوله هاي اصلي متصل و به داخل بخشها ارسال مي  5شده در تانك با فشار 

  .گردد
ليد سه فاز مينياتوري با آمپر مورد نياز كدو عدد كنتاكتور و دو عدد بي متال و يك گردان سه فاز تابلو فرمان اين دستگاه داراي كليد 

كمپرسورها بوده و يك عدد كنترل فاز الكترونيك درون تابلو قراردارد جهت تقسيم كار پمپها از يك عدد برد الكترونيكي استفاده شده 
 ر مذكور پس از اينكه فشار تانك ذخيره را به فشار تعيين شدهكه هر نيم ساعت يك كمپرسور را داخل مدار قرار داده و كمپرسو

 اب هابوسيله پرشر سوئيچ خاموش مي گردد در نيم ساعت بعدي كمپرسور ديگر وارد مدار مي شود و ساعت كار كمپرسور رساند
زمان پيك مصرف چنانچه قابل ديد مي باشد و از طرفي تابلو كنترل طوري طراحي شده كه در زمان سنج نصب شده در روي تابلو 

يك كمپرسور نتوانست در مدت زمان تعيين شده تانك ذخيره را پر نمايد كمپرسور ديگر اتوماتيك وارد مدار شده و سرعت تانك را 
  .پر مي نمايد

  
  مشخصات فني دستگاه ساكشن مركزي   - 4-1

دستگاه وكيوم پمپ روتوري روغني با ظرفيت تعيين اين دستگاه داراي يك تانك ذخيره متناسب با نياز بيمارستان بوده و داراي دو 
تنظيم مي گردد و كيوم پمپها بوسيله دو عدد لرزه گير از طريق توسط وكيوم سوئيچ اينچ جيوه  19قدرت خال آن تا  و شده مي باشد

و وصل به  داخل تانك از طريق يك شير قطع ءشيرهاي يك طرفه و يك حركته به دو طرف تانك ذخيره نصب مي شوند و خال
ضد باكتري متناسب با ظرفيت مورد نياز  فيلتربين تانك و خط اصلي ورود به بخشها يك دستگاه . خطوط اصلي متصل مي گردد

  . نصب مي گردد
كه داراي كليد گردان سه فاز، كليد مينياتوري سه فاز دو عدد كنتاكتور و بي متال همگي  دارداين دستگاه يك تابلو فرمان اتوماتيك 

متناسب با آمپر مورد نياز مي باشد يك عدد برد الكترونيكي كنترل فاز و يك عدد تايمر الكترونيكي تقسيم كار وكيوم پمپها در تابلو 
ه روي تابلو قابل كنترل مي باشد اين تابلو طوري طراحي شده كه نصب شده است و كار وكيوم پمپ ها با زمان سنجهاي نصب شد



در زمان مورد نياز يك وكيوم روشن شده و تانك را به خالء مورد نياز مي رساند و توسط وكيوم سوئيچ خاموش شده و دوباره اين 
  .سيكل تكرار مي گردد

اوج مصرف وكيوم پمپ اول نتواند خالء مورد نياز را  هر نيم ساعت نوبت كار به وكيوم پمپ ديگر مي رسد و چنانچه در موقع
  .تامين نمايد اتوماتيك وكيوم پمپ ديگر وارد مدارد شده و به سرعت خالء مورد نياز تامين مي گردد

  
  مشخصات فني ستون هاي سقفي  -5

مي گردند كه در  اين ستونها جهت نصب در اطاق هاي عمل و در صورت درخواست كارفرما در بخشهاي مراقبتهاي ويژه نصب
  .چهار مدل ساخته مي شوند

داراي يك بازوري عمودي  و يك پنل محل نصب خروجي هاي گازهاي طبي و گيج هاي نشاندهنده فشار و :   01مدل   - 1
 .درجه گردش خواهد داشت 330آن بوسيله يك كفر گرد ساچمه اي  پنلپريزهاي ارت دار به تعداد نياز كارفرما مي باشد و 

سانتيمتر حركت  50درجه به شعاع  330سانتيمتر مي باشد كه  50ولي با يك بازوي افقي بطول  01همانند مدل :  02مدل   -2
 درجه به دور خود مي چرخد  330دوراني داشته و پنل آن هم 

جه گردش در 330سانتي متر است كه هر بازو بطور مستقل  90بطول جمعاً ، ولي با دو بازوي افقي 02همانند مدل :  03مدل   - 3
 .دوراني خواهد داشتدرجه گرش  330دوراني دارد و پنل آن هم 

 330سانتيمتر بوده كه ضمن دوران  70كه داراي يك بازوي عمودي و يك بازوي افقي بطول :  مدل برقي با ترمز مكانيكي  -4
حركت عمودي توسط . سانتيمتر را نيز دارد  70سانتي متر حركت عمودي به باال و پايين در فاصله  70درجه اي در شعاع 

ط يك كليد باال و پايين يا كنترل از راه دور نيروي برق از طريق يك الكتروموتور و گيربكس مربوطه بوجوئ مي آيد كه توس
  . توسط كاربر قابل استفاده مي باشد در اين نوع ستون سقفي يك عدد سيني جهت نصب مانيتور تعبيه گرديده است

  
  مشخصات فني فلومتر اكسيژن  -6

 17بار داخل آتلت را از طريق آدابتور دريافت و تبديل به فلو مورد نياز بيمار در فشار اتمسفر از يك ليتر الي  5اين دستگاه فشار      
  .ليتر مي نمايد

بوسيله سوراخهايي با از شمش برنج اكسترودرشده با آبكاري روي آن ) توپي(مشخصات دستگاه شامل يك سيلندر فشار شكن 
  .سايزهاي محاسبه  شده فشار را  تبديل به فلو مي نمايد

 17ليتر الي  1و همچنين لوله مدرج داخل آن كه از  شيشه رويه دستگاه از جنس پلي كربنات سخت بوده كه قابل شكشتن نمي باشد
الزم به ذكر است كه دستگاه تست ساالنه . مي باشدليتر با دستگاه تست كاليبره شده با دقت درجه بندي شده از جنس پلي كربنات 

  .توسط شركت معتبر كاليبراسيون كاليبره مي شود
و يك مهره نگهدارنده سوزني و يك عدد ولوم ي نيك سوز شير دستگاه از شمش برنج اكسترودرشده مي باشد كه داراي يك  سيلندر

  .تفاده شده استسجنس پي دي سي ا اورينگ ازمي باشد در سوزني يك عدد 



شده برنجي و دو عدد شيلنگ خور مي كاري و بادامك آبو يك عدد مهره  ABSمرطوب كننده زير فلومتر شامل يك درب از جنس 
  .تر آب پخش كن از داخل درب بوسيله شيلنگ سيليكوني به داخل ليوان مرطوب كننده ارسال مي گرددفيلباشد كه يك عدد 

و روي آن حداكثر ظرفيت آب مشخص گرديده است الزم است در  ليوان مرطوب كننده از جنس پلي كربنات بوده و نشكن مي باشد
  .قطعات فلومترها را براي مشتريان دارد ويضت و تعداخل ليوان از آب مقطر استفاده شود شركت همواره آمادگي تعميرا
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  :اين ساكشن ها در سه نوع ساخته مي شوند

اين ساكشنها داراي يك عدد شير قطع و وصل و   :نوع چرخدار با شيشه هاي چهارليتري درجه بندي شده براي اطاق عمل -1
 .راست و يك عدد گيج وكيوم و يك عدد شير ميزان كردن خالء مورد نياز مي باشديك عدد شير چپ و 

روي آن نصب شده است اين ساكشنها  مصرفعدم  زمانشيشه ها در  سوندهايهمچنين يك عدد ليوان يك ليتري جهت گذاشتن 
ك كليد تك  ضرب جريان به شيشه سمت چپ طوري طراحي شده كه به محض پرشدن شيشه چهار ليتري سمت راست با ي

كليه شيشه هاي چهارليتري و يك ليتري از جنس پلي كربنات و قابل استريل . دائماً ساكشن قابل استفاده مي باشدمنتقل و نهايتاً 
قطع  شيشهآن و ضمناً نشكن هستند و هر شيشه داراي تراپ است كه وقتي شيشه پر مي شود جريان خالء اتوماتيك به . مي باشد

كه بوسيله دو عدد گيره  ABSاز جنس  درب ساكشن ها. مي گردد و باعث ورود مايعات به سيستم لوله كشي خالء نمي گردد
  .استا بوسيله شيلنگ سيليكوني هبا درب  شيرها ارتباط. قابل جدا شدن مي باشد به راحتياستيل به ليوان متصل و 

يك دسته فلزي آبكاري شده قابل اتصال به پايه  داراياين ساكشن  :بخشهاي مراقبت ويژه ساكشن دو شيشه قابل استفاده در -2
عدد ليوان كوچك كه شيشه هاي يك ليتري داخل آن قرار مي و دو  PVCنصب شده روي ديواري و يك عدد سيني از جنس 

  .ن مي باشدبا يك عدد فلومتر قطع جريان در موقع پرشدن ليوا ABSدرب ساكشن از جنس .  گيرد
عدد  2د هر ساكشن داراي ليتري درجه بندي شده به سي سي از جنس پلي كربنات قابل استريل و نشكن مي باششيشه نوع يك 

ليوان يك ليتري و يك عدد درب و يك عدد كليد قطع و وصل و يك عدد ولوم جهت كم و زياد كردن خالء و يك عدد گيج 
  .دنمي باشبوسيله لوله هاي سيليكوني كه  وكيوم 

  .استكليه قطعات يدكي ساكشنها جهت سرويس و تعميرات در شركت موجود 
 




