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   مقدمه- 1
بهداد با سال ها تجربه در تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و در راستاي مرتفع کردن  نیازهاي مصرف کننده داخلی و قطع وابستگی صنعت و شرکت 

 یکی B1 نوع II استانداردهاي بین المللی نموده است که هود المینار کالس مطابق باوالتی با تکنولوژي روز دنیا و  اقدام به تولید محصغیر،بهداشت کشور به 
   .از شاخص ترین آنها می باشد

  .یدی دستگاه را به دقت مطالعه فرمادفترچه راهنماي، استفاده خواهشمند است قبل از هر گونه 

   شرکت بهدادLaminar Hood Class II Type B1 آشنایی با - 2
هاي تشخیص طبی، مراکز جهت استفاده در آزمایشگاه  BS EN 12469المللی  بهداد متناسب با استاندارد بینB1 نوع IIهود آزمایشگاهی المینار کالس    

  .درمانی، تحقیقاتی و دانشگاهی، طراحی و ساخته شده است

   قابلیت هاي دستگاه- 1- 2
   :است زیر هاي قابلیت داراي و دارد کاربرد ها میکروب و زا بیماري عوامل انتشار از يجلوگیر منظور به دستگاه این

  LCDبا نمایشگر  مجهز به برد کنترلی دیجیتال -
  آلودگی از عاري محیطی ایجاد جهت 997/99با راندمان  هپا فیلتر به مجهز -
 مجهز به سیستم سنجش فشار پشت فیلتر به منظور آگاهی از وضعیت فیلتر -
   عمودي سیرکولیشن سیستم احی شده بر اساسطر -
  هپا اگزوست فیلتر به مجهز -
   کارکرد زمان مدت تنظیم قابلیت و، زمان دور شدن اپراتور  UV المپ کارکرد شمار  ،ساعتUV  مجهز به المپ -
  مجهز به المپ مهتابی جهت تامین روشنایی مورد نیاز -
  دو طرفهسانتریفوژي فن به مجهز -
 استاتیک الکتروفوالدي با رنگبدنه از جنس ورق  -
  سینی کار از جنس استیل ضد زنگ -
 مجهز به پریز برق داخل کابین -

 دستگاه فنی مشخصات - 2- 2

 cmارتفاع  cmعرض  cmطول   ابعاد
  157  90  110  ابعاد خارجی

  --  47  70   کارمیز  ابعاد داخلی  50  70  70  کابین
  7  65  75  باکس فیلتر هواي برگشتی

  12  45  70  اي خروجیباکس فیلتر هو
 

  حجم گردش هوا
 

%  
   %100  2000  هواي ورودي

   %30  600   به کابینهواي برگشتی
   %70  1400  هواي خروجی
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    سرعت جریان هوا
  45/0  سرعت جریان هواي عبوري از فیلتر هواي برگشتی
  5/1  سرعت جریان هواي عبوري از فیلتر هواي خروجی

  

  Pa  فشار
  210 تا 180 حدود  پشت فیلتر هنگام نو بودن فیلترفشار 
  320  بل از فیلتر هواي برگشتی جهت تعویض فیلترقماکزیمم فشار داخلی 

  

  فن سانتریفوژي فوروارد دوبل
 

RPM 750   4500  
  

  kg 130  وزن
  v 220 ± % 10  ولتاژ ورودي

  Hz 50  فرکانس
 w850  توان مصرفی دستگاه

  UV w 50توان مصرفی المپ 
  

   نحوه عملکرد دستگاه- 3- 2
کند و در   می   از وسایل انسان ها و پروسس ها در مقابل آلودگی محافظت به باالن میکرو3/0با استفاده از فیلتر هپا جهت ممانعت از عبور ذرات  این دستگاه

 . تامین می کند %97/99 بازدهی  با هواي خروجی %70  وهواي برگشتی به کابین % 30 داخل کابین هواي خالص و تمیز را به نسبت

  نماي شماتیک هود المینار
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   اقالم همراه دستگاه- 4- 2
 کابل دو شاخه -
  و برگه گارانتیدفترچه راهنما -

  اندازي راه و نصب دستورالعمل و الزامات  - 3
 در .ددبهداد نصب و راه اندازي گر مورد تائید شرکت و یا نمایندگان ان کارشناس دستگاه حتماً باید توسط

  .غیر این صورت دستگاه از گارانتی خارج شده و هیچ مسئولیتی متوجه شرکت بهداد نخواهد بود
 . در اتاقی با جریان هواي کنترل شده قرار داده شود دستگاهاالمکان حتی  -

  .در نظر گرفته شود  )CFM  1400  ) 2380حداقل هواي ورودي به اتاق می بایست در هنگام راه اندازي و استفاده هود -
  . بهتر است هم اندازه قطر خروجی دستگاه انتخاب شودمورد استفادهقطر داکت  .شود به هواي آزاد نصب آن خروجی ،حتما قبل از راه اندازي دستگاه -
 جهت جبران افت لز یک فن اکسیا متر بهتر است میزان افت حاصل از طول داکت محاسبه و نسبت به آن ا3در صورت استفاده از داکت با طول بیشتر از  -

 .این امر سبب عملکرد بهینه دستگاه خواهد شد. دیجریان استفاده نمای
  . هیچ کس در اتاق حضور نداشته و رفت و آمدي داخل اتاق انجام نگیردUVدستگاه در اتاقی قرار داده شود که هنگام استفاده از المپ  -
  . ورودي به اتاق با استفاده از فیلتر هاي کیسه اي تصفیه شود بهتر است هواي،جهت افزایش طول عمر فیلتر ها -
 .االمکان دستگاه در محل مرطوب قرار نگیردحتی  -

  

    استفاده  الزامات و دستورالعمل- 4
  دستگاهاه اندازي اولیه  ر هاي استفاده و دستورالعمل- 1- 4
   دستگاه کنترلیآشنایی و کاربري برد - 2- 1- 4
  . وصل کنید  برق شهر به پریز دوشاخه برق دستگاه را -1
  .  را در حالت روشن قرار دهید )0-1 (دستگاه  اصلی برقکلید  -2
 کافیست هنگام روشن بودن کلید برق روشن یا خاموش شدن المپ براي .جهت روشنایی می توانید از این کلید استفاده نمائید: Lamp کلید  -3

  .اصلی این کلید را فشار دهید
حتما باید شیشه هود بـاز باشـد در غیـر اینـصورت عبـارت      ) Fan(جهت استفاده از دمنده  .هت استفاده از دمنده هوا کاربرد دارد  ج : Fan کلید   -4

Checkروي نمایشگر ظاهر می گردد و فن روشن نخواهد شد .  
  

  . همواره هنگام استفاده از دستگاه،  شیشه در محدوده مجاز قرار گیردقویا توصیه می شود
  

  . می باشدUVالمپ تنظیم کردن زمان استفاده از منظور ه ب : - و+ هايکلید -5
 بستن  ازپس UV استفاده از المپ براي .، می توانید از این کلید استفاده نمائیدن با استفاده از اشعه ماورا بنفشجهت استریلیزاسیو: UV کلید  -6

 15  تاخیر می کند و پس از      دادن هشدار ثانیه نگه دارید ، دستگاه شروع به 4این کلید را به مدت  ، هود و تنظیم زمان مورد نظرشیشهکامل 
 پیلوت نارنجی رنگ روي UV هنگام روشن بودن المپ . روشن خواهد شدUV المپ ، محل قرارگیري هوددور شدن اپراتور از اي جهت ثانیه

  .پنل روشن خواهد ماند
  

  .مائید حتما محل را ترك نUVهنگام روشن بودن المپ 
  .داشته باشدیا رفت و آمد  هیچ کس نباید در اتاق حضور UVدر زمان روشن بودن المپ 
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  عایت گردد در هنگام استفاده از دستگاه رباید الزاماتی که - 2- 4

محدوده مجاز قرار  ابتدا شیشه را در ، براي انجام این کار پس از تمیزکاري کامل داخل کابین. مبرا گرددلودگیداخل دستگاه از هرگونه آ ،قبل از استفاده )الف
 ثانیه براي ترك 15شما .  را روشن نمائیدUVدر این حالت زمان مورد نظر براي استریلیزاسیون را تنظیم نموده و المپ . داده و سپس فن را روشن نمائید

ظور عدم حضور شخص در اتاق کار دستگاه ، ایجاد خواهد  در این حالت سیستم حدودا هر بیست ثانیه یکبار بوق هشداري به من.محل فرصت خواهید داشت
 .کرد
 . روشن نخواهد شدUV در غیر اینصورت المپ ، هود کامالً بسته باشد استفاده می کنید ، باید شیشهUV از المپ فقطهنگامی که   ) ب
 .مرتفع گردد موجود در دستگاه ، آلودگید تا  روشن نماییمطابق دستورالعمل بند الف دستگاه را ، ها  قرار دادن نمونه شروع کار وقبل از  ) ج
به بیان دیگر شیشه حداقل بیست سانتیمتر و .  در محدوده مجاز باشد اي شیشه، دربجهت دستیابی به حداکثر ایمنی، دقت نمائید هنگام کار با دستگاه  ) د

 این محدوده روي ستون .حدوده مجاز باز بودن شیشه استدر این حالت پیلوت سبز رنگ روشن خواهد شد که بیانگر م. حداکثر سی سانتیمتر باز باشد
هنگام روشن بودن فن، در صورتی که شیشه در محدوده مجاز نباشد امکان ورود ذرات و آلودگی به داخل کابین و . دستگاه عالمت گذاري گردیده است

 .نمونه مورد آزمایش وجود دارد

  .ه،  شیشه در محدوده مجاز قرار گیردقویا توصیه می شود همواره هنگام استفاده از دستگا
 

 .را خاموش نمائید دستگاه حتما فن، اتمام کارپس از   ) ه
 . جلوگیري شودو ذرات گرد و غبار  اي را کامال بسته نگاه دارید تا از ورودشیشهدرب ، دستگاهدر زمان عدم استفاده از   ) و
براي خاموش نمودن دستگاه ، ابتدا از . خودداري نمائید 0-1 فاده از کلید برق اصلیزمانی که دستگاه در حال کار است ، از خاموش نمودن دستگاه با است  ) ز

 .با استفاده از کلیدهاي مربوطه اقدام نموده و سپس دستگاه را با استفاده از کلید اصلی خاموش نمائیدبرد کنترلی و روي 
  

  UVتنظیم زمان کارکرد المپ  -4-3
جهت تنظیم . به دلخواه تنظیم نماید ساعت 99 دقیقه تا 1از  را UV که کاربر می تواند زمان کارکرد المپ این دستگاه به گونه اي طراحی شده است

ساعت مورد نظر را تنظیم نموده و براي ذخیره  -   و +کلیدهاي استفاده از  با و -یا   +از کلیدهاي و یکی UV فشردن همزمان کلید بامی توانید  زمان
دقیقه مورد   -   و+ کلیدهاي استفاده از بادر این صورت ، بالفاصله قابلیت تنظیم دقیقه فعال می گردد و می توانید . شارید را بفSet گزینهکردن آن 

 فشرده نشود ، سیستم از منوي تنظیم SAVE گزینهتا زمانی که .  را بفشارید تا دقیقه تنظیمی ذخیره شودSAVE گزینهنظر را تنظیم نمائید و 
  .آخرین زمان تنظیمی در حافظه دستگاه باقی می ماند .د شدزمان خارج نخواه

این صورت  در .کند را خاموش می UVالمپ ،  UV opr. Time Endو نمایش  ممتد  آالرم3   دستگاه با، شدهیافتن زمان تنظیم پس از پایان
.  خواهد شد نمایش داده UV( Time End می المپ آخرین زمان تنظی( ،مجدداً روشن نشود UV   المپ دستگاه خاموش نشود و یا تا زمانی که

 اگر حالتدر این .  را فشار دهیدUVکلید یک بار  کافیست را دارید UV  خاموش کردن المپقصد  ، زمان تنظیمی یافتنکه قبل از پایانیدر صورت
  .کند می  تایمر زمان باقیمانده را کامل، ثانیه بفشارید 4مدت ه  را بUV مجدداً کلید

 زمانحداکثر با توجه به اینکه . دهد را بر حسب ساعت نشان می UV  مقدار کارکرد المپUV ساعت شمار المپ،شود  ر که دستگاه روشن میهر با
 را Change UV Lamp   پس از این مدت دستگاه هنگام روشن شدن پیغام و ساعت تعیین شده استUV،   100 کارایی مطلوب المپ

 .ود می ش نمایش دادهRPLگردد و پیغام  می  غیر فعالUV تعویض نشود پس از گذشت مدتی کلید UV که المپ  در صورتی.نمایش خواهد داد
  .ساعت شمار مربوطه را صفر نمائید باید UVپس از تعویض المپ 

  المپUV  مورد استفاده در این دستگاه از نوعUV-Cنانومتر می باشد کـه خطرنـاکترین نـوع     254 با طول موج 
 با طول UV-C جدید نیز از نوع UVهنگام تعویض المپ توجه داشته باشید که المپ         . به شمار می رود    UVالمپ  

 . نانومتر باشد 254موج
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  از میکروب زدایی کامل ، در فواصل زمانی مشخص نسبت به تمیز نمودن سطح المپ جهت حصول اطمینانUV با 
 شکننده و آسیب پذیر است بنابراین سـطح المـپ را بـه              UV المپ. استفاده از پنبه آغشته به الکل اقدام نمائید       

 .آرامی تمیز نمائید

  میکروارگانیسم هایی را که در تماس مستقیم با %99.9در صورتی که المپ کارایی الزم را داشته باشد می تواند 
  . از بین ببرد) تابش مستقیم ( آن هستند 

  UV نحوه صفر کردن مدت زمان کارکرد المپ -4-4
 ). نمایش داده شود .Behdad Coروي صفحه نمایش عبارت(گاه را روشن نموده و منتظر بمانید تا به حالت آماده به کار برسد دست

 بـراي  .گـردد  ظـاهر مـی   MODE و  RESET گزینه هاي اکنون.  ثانیه بفشارید4 را با هم به مدت Lamp و کلید UVدر این حالت کلید 
کلید  Yesشد که براي گزینه  مواجه خواهید ?Replace UV Lampدر این حالت با سؤال  .را بفشارید مربوطهکلید  RESETانتخاب گزینه 

Lamp و براي گزینه No  کلید UVدر صورتی که  . را انتخاب نمائیدYesدستگاه بـا سـؤال   نمائید   را انتخاب    Are you sure?    تاییـد
 Yesدر صورتی که  .یدینما را انتخاب Lamp کلید No و براي گزینه UV کلید Yes  براي گزینه را درخواست می کند که     UVتعویض المپ   

سیستم به صورت خودکار از  شد سپس صفر خواهدUV المپ  ثانیه ظاهر شده و ساعت شمار3به مدت  Reset Timerرا انتخاب نمائید عبارت 
 . به کار درمی آید منو خارج شده و به حالت آماده

را  بنابراین فقط هنگـامی کـه المـپ    . نخواهید داشتامکان بازیابی آن را ر صورتی که ساعت شمار را صفر نمائید به هیچ وجهباشید د توجه داشته
  .یدیکردن ساعت شمار اقدام نما  RESETنسبت به  تعویض نموده اید

   دستگاه  سیستم هوادهی هاي کار کردMODEمعرفی  - 5- 4
  :یستم هوادهی تعریف شده است جهت کارکرد سMODEبراي این دستگاه دو 

 MODE A ) الف 

 )  روشنپیلوت سبز(  مجاز  هود در محدودهشیشه کند که  تنها زمانی کار می دمنده فن، ز دستگاه در این حالت قرار دارد پیش فرض نی که بصورتحالتدر این 
  .خواهد بود تضمین شده هواي پاك تولیدو این حالت حداکثر ایمنی را تامین نموده  .قرار دارد

  . مورد استفاده قرار گیردMODE Aتوصیه می شود همواره دستگاه در 
  MODE B   ) ب

می توان فن را روشن ) به جز بسته بودن کامل درب ( روشن شدن فن دمنده ارتباطی به میزان باز بودن شیشه هود نداشته و در همه حاالت در این حالت 
  .یه نمی گردداستفاده از دستگاه در این حالت توص. نمود

  .قویا توصیه می شود همواره هنگام استفاده از دستگاه،  شیشه در محدوده مجاز قرار گیرد
  

  کارکرد دستگاهMODEانتخاب نحوه  - 6- 4

 . و منتظر بمانید تا دستگاه در حالت آماده به کار قرار گیرد را در حالت روشن قرار دهید0- 1کلید اصلی  -1
 . بفشارید ثانیه4 به مدت ت همزمان را به صورLamp و UVکلیدهاي  -2
 .بفشارید  را Fanکلید براي این منظور . را انتخاب نمائید  MODE از بین گزینه هاي ظاهر شده -3
4- MODEمثال .  فعلی دستگاه به شکل رو به رو نمایش داده می شود :[A] 
 . انتخاب نمائیدUV یا Lamp با فشردن کلیدهاي MODE B یا MODE A از بین  را دلخواه خودMODE حال -5

  
  
  



٧ 
 

 

  *)( سیستم سنجش فشار پشت فیلتر - 5
  آنالوگمدل با گیج فشار ) الف 

در .  و الزم است کاربر هر بار هنگام روشن کردن فن دمنده، فشار پشت فیلتر را کنترل نمایدنشان داده می شودالوگ در این مدل، فشار پشت فیلتر به صورت آن
  . ز باالتر یا پایین تر باشد ، سریعا استفاده از دستگاه را متوقف نموده و با بخش پشتیبانی شرکت بهداد تماس حاصل فرماییدصورتی که فشار از حد مجا

  که در این حالت دستگاه کارایی مطلوب )  پاسکال 320حدود ( شده باشد فشار باالتر از حد مجاز خواهد رفت ) اشباع(در صورتیکه فیلتر پر
 .  وجود خواهد داشت ایجاد خطرات غیر قابل برگشت براي کاربرنداشته و احتمال

  در این حالت سریعا . احتمال نشتی یا پارگی فیلتر وجود دارد)  پاسکال 180حدود  (مجاز باشد فشار پشت فیلتر پایین تر از حد در صورتیکه
 . فرماییداستفاده از دستگاه را متوقف نموده و با بخش پشتیبانی شرکت بهداد تماس حاصل

 .          توجه داشته باشید که فشار پشت فیلتر باید پس از روشن شدن فن دمنده کنترل گردد

  مدل با ترانسدیوسر فشار دیجیتال) ب

ز نباشد ، در صورتی که فشار پشت فیلتر در محدوده مجا. کنترل می گردد) Differential(در این مدل، فشار پشت فیلتر توسط یک فشارسنج دیجیتال ویژه 
  .در این حالت سریعا استفاده از دستگاه را متوقف نموده و با بخش پشتیبانی شرکت بهداد تماس حاصل فرمایید. آالرم صوتی به صدا درخواهد آمد
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در صورت . مورد توجه قرار گیردامات در هنگام استفاده  دستورالعمل هاي ذکر شده در بخش الز، تمامگهداري بهتربه منظور استفاده ایمن از دستگاه و ن

مطمنا کارشناسان و مهندسین شرکت بهداد بیشتر از . بروز هر گونه عیب در دستگاه با واحد خدمات پس از فروش شرکت بهداد تماس حاصل فرمائید
  . دهر شخص دیگر نسبت به دستگاه شما آشنایی داشته و می توانند شما را راهنمایی نماین

  
از آنجا که قطعه قابل تعمیري در دستگاه وجود ندارد، در صورتی که دستگاه توسط افراد غیر مجاز باز یا دستکاري شده باشد این شرکت مسئولیتی در 

  .نداشته و مسئولیت مشکالت و خطرات بوجود آمده به عهده کاربر خواهد بود... مورد خطرات ناشی عدم آب بندي ، پارگی فیلتر و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) فیلتر تعبیه گردیده استکارکرد ردر دستگاه هایی که این سیستم وجود ندارد ساعت شما (در صورت نصب در دستگاه شما* 


