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کاربرد:
مــراه ه) در نظر گرفته شــده اســت کــه ACCESSORYدو قطعه جانبی (RAEENبا قابلیت اتصال به خط هواي سانترال مارك در تورنیکت هاي

می باشد.AIRDRILL TUBE،2و شکل WATER TRAP-REGULATOR، 1دستگاه ارسال می گردد. شکل 

2شکل 1شکل 

اتمسفر استفاده می شود.5هوا در فشارب رطوبت موجود در هواي سیستم مرکزي و تنظیم خروجی، به منظور جذ1از قطعه شکل 
ا بــر انکتور خروجــی هــوکــ، نیز زمانیکه مقررشده از دستگاه تورنیکت به عنوان مولد هواي دریل استفاده می شود، این شیلنگ رابطه بین 2از قطعه شکل

ادي می باشد.روي بدنه دستگاه تورنیکت و ورودي دریل ب
:).WATER TRAP-REGULATOR)WT.Rو نصب طرز استفاده *

1 -WT.R س شود.کبه دیوار فی4توسط پایه فلزي نشان داده شده در شکل
ش . ایــن بخــ(ورودي و خروجی روي قطعه مشخص شده اســت)متصل می گرددWT.Rهواي سیستم مرکزي از کانکتور آن به ورودي قطعه - 2

)3(شکل مهندسی بخش صورت میگیرد. توسط واحد تأسیسات یا
انکتورهــاي یک کانکتور اتصال سریع به عنوان پیش فرض قــرار داده شــده اســت و در صــورتیکه کWT.Rتذکر: الزم به ذکر است در ورودي 

خــود را د مرکــز درمــانیکانکتور ورودي را باز کرده و کــانکتور اســتاندارند، پرسنل مهندسی یا تأسیساتی باید اتصال مرکز درمانی متفاوت باش
)3(شکل ببندند.

)3(شکل 

ی پیش فرض کانکتور ورود
قابل تعویض بر اساس 

کانکتورھای مورد استفاده در 
ھوای مرکزی بیمارستان

کانکتور اتصال سریع بھ شیلنگ 
رابط با دستگاه

از یکطرف نارنجیشیلنگ
و طرف دیگر بھ WT.Rبھ 

ورودی پشت دستگاه متصل 
می گردد

ضامن فشاری مشکی رنگ
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امن به ورودي هوا در پشت کــیس دســتگاه تعبیــه شــده اســت. بــراي اتصــال شــیلنگ، ضــWT.Rشیلنگ نارنجی همراه دستگاه براي اتصال - 3
ر دهید.(یا آبی رنگ پشت دستگاه) روي کانکتور را عقب کشیده و شیلنگ نارنجی را درون آن فشامشکی رنگ

فل قرمــز رنــگ و قاتمسفر تنظیم نمایید.5، فشار خروجی هوا را روي WT.Rقبل از روشن نمودن دستگاه، به کمک گیج تعبیه شده بر روي - 4
)4(شکل در مسیر فعال شده است.WT.Rدر این زمان، را بسته تا این فشار به هم نخورد و فیکس شود. 

)4(شکل 

)4ل (شکاز رطوبت پر شد، ضامن فلزي آن را فشار داده تا رطوبت به بیرون پخش گردد.WT.Rصورتیکه مخزن شیشه اي در توجه:

:AIRDRILL TUBEو نصباستفاده**طرز 
اشــد بمــیAIRDRILLکه مختص اتصال به خروجی اتصال سریع به دریل و سر دیگر یک سر شیلنگ ،استفادهدر صورت نیاز به 

ري جا زده می شود.به صورت فشا
شــده یک کانکتور اتصال سریع به عنوان پیش فرض قــرار دادهAIRDRILL: الزم به ذکر است در خروجی شیلنگ تذکر

تی بایــد است و در صورتیکه کانکتورهاي اتصال به دریل آن مرکز درمانی متفــاوت باشــند، پرســنل مهندســی یــا تأسیســا
بندند.بکتور استاندارد دریل مورد استفاده در مرکز درمانی خود را کانکتور خروجی شیلنگ را  باز کرده و کان

AIRDRILL، شیلنگ 5شکل 

۵گیج کھ باید روی 
اتمسفر(بار) تنظیم شود

رگوالتور جھت تنظیم 
اتمسفر(بار) ۵فشار

با این پایھ بھ دیوار 
فیکس می شود

ضامن فشاری تخلیھ 
رطوبت

قفل رگوالتور

کانکتور نری اتصال بھ 
خروجی 

AIRDRILL دستگاه
در سمت راست عقب 

بدنھ

کانکتور پیش فرض 
دریل کھ در اتصال بھ 

صورت نیاز بر اساس 
دستگاه دریل بیمارستان 

باید عوض شود.


