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  مولد گاز ازن ياز دستگاه ها يو نحوه بهره بردار يدستورالعمل نگهدار

  

ت یو استفاده از آن رعا يریارگکدر به ... ن، یلر، فرمکر یگر نظید ین مانند هر ماده ضدعفونکیشود، ل یار گرفته مکننده به ک ین ماده ضدعفونیارآمدترکن و یگاز ازن، اگرچه امروزه به عنوان ساده تر
  .باشد یم يضرور يول و مقررات نگهداراص یبرخ

) باز  يفضا( ط باز یستم ازن جهت استفاده در محیه سکح است یشده است الزم به توض یطراح) بسته  يدر فضا( ل یذ 1-1طبق بند  یطیط محیاستفاده در شرا يمولد ازن مورد نظر برا:  1ته کن
  .باشد یز موجود مین

  .شود ید میکبا ولتاژ برق باال، جدا تا يمربوط به دستگاه ها یمنیات اکت نیشود لذا رعا یم يریژنراتور ازن از ولتاژ باال بهره گ ستمیه در سکد توجه داشت یبا: خطر 

  

  ار دستگاه مولد گاز ازنک يمناسب برا یطیط محیشرا:  1-1بند 
  ت دستگاهیمحدوده فعال  طیپارامترها و شرا

 C°35تا  C °10  طیمح يهوا

 %20تا  0  طیمح یرطوبت نسب

  )از هرگونه گرد و غبار  يز و عاریتم يهوا( متر کا یو  1m³ذره در  300,000  مقدار ذرات موجود در هوا
  50/60Hzانس کولت و فر 220  ولتاژ

 .باشد یم± %10ولتاژ  Maxرات ییگردد، مقدار مجاز تغ یدستگاه م یر باعث خرابیولتاژ متغ: خطر 

  هر المپ يراوات ب 60  یمقدار توان مصرف
  وات 5g/h  ،60نمونه 
  وات 10g/h  ،120نمونه 
  وات 15g/h  ،180نمونه 

 Max : 20psi / 1.5Atm  به ژنراتور ازن يمم فشار ورودیزکما
15psi / 1.0Atm  :فشار مناسب  

  گرادیدرجه سانت 25  به ژنراتور ازن يژن ورودیسکا ایهوا و  يمم دمایزکما
  .باشد کخش يا هوایژن و یسکا یا به عبارتیداشته باشد و  C°40-د به نقطه شبنم یبه ژنراتور با يگاز ورود  به ژنراتور ازن ياز ورودا گیهوا و  يدما یرطوبت نسب
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  .ن استفاده گرددک کژن و هوا از خشیسکاستفاده از ا يمعموال بهتر است برا: ته کن
  قهیتر در دقیل 2ا یو  5CFH  به ژنراتور ازن ينرخ گاز ورود

  .ندکر یینسبت به نوع دستگاه تغ يژن ورودیسکزان این است مکمم: ته کن
ر قابل اشتعال و دور از مواد اشتعال یه غکوار نصب گردد ید کی يا بر رویوار و ید در مقابل دیژنراتور ازن با  محل نصب

  .باشد یم 60cmط یحداقل فاصله از اطراف مح. زا باشد
  

به دستگاه در  يژن به عنوان گاز ورودیسکا ایمولد گاز ازن بر حسب استفاده از هوا  يرد انواع مختلف ژنراتورهاکعملد گاز ازن و نمودار یزان تولیژن و میسکا ایجدول اطالعات مربوط به مصرف هوا 
  .ر ارائه شده استیز

از ژنراتور برحسب گرم در  یخروج یازن اسم  یازن برحسب درصد وزن یغلظت اسم
  ساعت

) CFH/VTT 10(هوا  يورود یاسم یدب
7psi 

  مدل

0.4 %  1.5  10  OZO 1VTT 
0.4 %  3.0  20  OZO 2VTT 
0.4 %  6.0  40  OZO 4VTT 
0.4 %  9.0  60  OZO 6VTT 
0.4 %  12.0  80  OZO 8VTT 
0.4 %  18.0  120 (2 CFM)  OZO 12VTT 
0.4 %  24.0  160 (2.66 CFM)  OZO 16VTT 
0.4 %  30.0  200 (3.33 CFM)  OZO 20VTT 
4.2 % 4.5 2 OZO 1VTT 
4.2 % 9.0 4 OZO 2VTT 
4.2 % 18.0 8 OZO 4VTT 
4.2 % 27.0 12 OZO 6VTT 
4.2 % 36.0 16 OZO 8VTT 
4.2 % 54.0 24 OZO 12VTT 
4.2 % 72.0 32 OZO 16VTT 
4.2 % 90.0 40 OZO 20VTT 
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  در هنگام نصب دستگاه ژنراتور گاز ازن یمنیات اکن

گاز نسبت به  يشود و بالفاصله پس از استنشاق بو يریجلوگ یارتباط يلنگ هایه از نشت گاز ازن از دستگاه و لوله ها و شکد ینکان آور است، لذا توجه یز یسالمت ياستنشاق گاز ازن برا - 1

 .دینک يط آلوده به گاز اقدام و از استنشاق مداوم گاز خودداریقطع برق دستگاه و خروج از مح

 کع تر به پزشید و هرچه سریاد بنوشید و آب زییجاد شود، بالفاصله صورت خود را بشویه احساس سوزش در گلو اک يبه نحو یبه صورت مداوم و طوالندر صورت استنشاق گاز ازن  - 2

 .دینکمراجعه 

 .دیامال مطمئن گردکن دستگاه یباشد از اتصال به زم یولتاژ باال مستم برق دستگاه به صورت یه سکنیبا توجه به ا - 3

م ها یاتصال س یده است، در هنگام نصب دستگاه، چگونگین به رنگ سبز مشخص گردیم اتصال زمیده است و سیاه مشخص گردیم فاز به رنگ سید و سیستم به رنگ سفیس Nullم یس - 4

 .ت شودین رعایو اتصال به زم يه برق شهرکبه شب
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 .ننده قرار گرفته باشدکا طبق دستور نصب یو  CHF 5 ينترل بر روک Flowن یهمچن باشد و 1Atm يژن ورودیسکه فشار اکد ینکدستگاه توجه  يدر هنگام راه انداز - 5

ا در معرض مستمر آب ازن زده شده، یارخانه با ازن و کد و از در تماس بودن افراد شاغل در ین ببریرا از ب ید و نشتینکلنگ ها را امتحان یاتصاالت و ش یتمامگاز  يدر صورت استشمام بو -6

 .شود يامال خوددارک

به ( ا قطرات آب یجاد شبنم و ید تا در صورت ایژن خالص را از دستگاه عبور دهیسکقه گاز ایدق 5دستگاه  یساعت خاموش کیه به ازاء هر کد ینکردن دستگاه دقت کدر هنگام روشن  - 7

 یافکردن دستگاه مولد کژن قبل از روشن یسکق ایتزر يقه برایدق 25تا  20ثر کحدا یلکبه طور . ( ن بروندیاز ب یقیژن تزریسکله ایر لوله ها و دستگاه به وسیدر مس) علت رطوبت هوا 

 )باشد  یم

 یطرفه عمل نم کیر ین صورت شیر ایطرفه به سمت باال باشد در غ کیر ین شیه قسمت سنگکم شود یتنظ يق ازن همواره به گونه ایر تزرینصب شده در مس) طرفه  کی( ار کر خودیش - 8

 )ئم نشان داده شده مانند عال. ( ندک

 .ندارد یمانع يآب بند يتفلون برا يل استفاده گردد، استفاده از نوارهایر متعلقات ازن حتما از اتصاالت استیاستفاده از اتصاالت و سا يبرا - 9

 .گردد یبه ژنراتور ازن منتف یلنگ منتهیان باال آمدن آب در داخل شکرر، امکد میبا بازد -10

 .ردیقرار گ Minو  Maxن یور مابکد مذیلکشود  یرد، سعیگ یاه مشخص شده است انجام میدستگاه به رنگ س يه بر روک يدیلکتوسط  یقیزان ازن تزریم -11

 .دینکنان حاصل ید و از روشن شدن چراغ زرد اطمیقرار ده Onد را در حالت یلکست یافکردن دستگاه کروشن  يبرا -12

ست یافکلوله ها  یاز خوردگ يریمانده در لوله ها و جلوگیه ازن باقیتخل يبرا. ر انتقال خارج شودیمس يانده در دستگاه و لوله هامیباق يدیازن تول یستیردن دستگاه باکبه هنگام خاموش  -13

 .دیستم عبور دهیژن را از سیسکا) ردن دستگاه کپس از خاموش ( قه یدق 10تا   5به مدت 

 :د ییر نمایپسول به صورت زکر یبند، اقدام به بستن ش یحیات توضکبا توجه به نردن دستگاه کژن، پس از خاموش یسکاز هدر رفتن ا يریجلوگ يبرا -14

ژن به یسکا یر خروجیسپس ش) ان است یر رگالتور نمایدر ز( د ییپسول را باز نماکر رگالتور ید، آنگاه شیپسول را ببندک یر اصلیسپس ش. دینکبه دستگاه ژنراتور را باز  یر خروجیابتدا ش

 .دیدژنراتور را ببن

 :د ییر عمل نمایژن به صورت زیسکپسول اکر یردن شکباز  يبرا -15

  .دینکدستگاه را باز  یر اصلید، سپس شییپسول را باز نماک یر خروجیابتدا ش
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  .دییاقدام نما 8 یال 5حات اشاره شده در بند ید، سپس طبق توضییم نمایبار تنظ کی ير رگالتور فشار را بر رویش) بستن ( م یبا تنظ

  .دییپسول نماکض یژن، اقدام به تعویسکپسول اک یدر صورت صفر شدن مانومتر اول:  تهکن

  .دیپسول و قبل از وارد شدن به ژنراتور ازن قرار دهک یژن را بعد از خروجیسکن اک کخش: ته کن

  مولد گاز ازن ياز دستگاه ها يمراقبت و نگهدار
  .دییز نماید و المپ ازن را از گرد و غبار تمینکاز نظر گرد و غبار باز  د معمولیبازد يماه درب ژنراتور ازن را برا 6بعد از 

  رونا المپ ژنراتور ازنک ينگهدار
 کآن را خش کخشد، سپس با پارچه ییز نماید و آن را با آب و صابون تمیید، سپس المپ را از محل خود خارج نماییدستگاه را باز نما يلنگ هایو ش ین قسمت تمام اتصاالت برقیانجام ا يبرا

  .دییامن ضیوعت ار پمال ،پمال يور رب یغاد هطقن ای ودر المپ  كا تریو  کد در صورت مشاهده لینکنان حاصل یامال اطمکشدن  کد تا از خشیقرار ده یا محلیآزاد و  يد و در هوایینما
  دوش يریگولج تالاصتا و گنلیش یگدیسوپ ای و یتشن زا ات ،دینک ضیوعت ار اه گنلیش و تالاصتا مامت هنالاس روط هب

  دوش کچ هاگتسد تاعطق ریاس ... و نایرج ریش ،اوه یقرب ریش ،اه هلر ،نزاخ ،هاگتسد سنارت نهالاس روط هب
  دینک ضیوعت ار اوه رتلیف و هاگتسد نف ياهرتلیف نهالاس روط هب

  ندردگ ضیوعت یتدم زا دعب الاب ژاتلو يها میس شود یم داهنشیپ .دینک مادقا اه میس ضیوعت هب تبسن یگراپ ای و یعطق هدهاشم تروص رد و دینک کا چر الاب ژاتلو يها میس
  


