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שימוש במדריך זה
מדריך זה מיועד למפעילים ולמשתמשים במוצרים הרפואיים של  .NIDEKהוא כולל מידע אודות האחריות,
המדיניות ,התכונות ,הפונקציות ,אופן ההגדרה וההתקנה הנכון ,ההפעלה והתחזוקה המונעת של המכשיר.
במדריך זה נעשה שימוש בסמלים הבאים.

פועל )אספקת החשמל הראשית פועלת(
כבוי )אספקת החשמל הראשית כבויה(
מכשיר מסוג Type B
הגנה חשמלית Class I

הרחק מלהבה גלויה
אין להשתמש בשמן או בגריז
מידע טכני
עיין במסמכים הנלווים
הצב במצב אנכי
שביר – נקוט בזהירות
צליל  -הקשב לצליל
אזהרה כללית
טיימר-
בעל אישור  QMSלפי Annex II of 93/42/EEC
על ידי הארגון המאושר 0413
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בדיקה ראשונית
יש לפתוח ולבדוק את האריזה מיד עם הגעתה .הוצא מיד את המכשיר מהאריזה ובצע בדיקה חזותית כדי
לאתר פגיעות ,כיפופים או שריטות .בנוסף ,ודא שכבל החשמל מצורף ושלא נגרם נזק כלשהו ללוח הבקרה במהלך
ההובלה.
חברת ) ,Nidek Medical Products (NMPמחויבת להיעזר בחברות שילוח בעלות מוניטין טוב
בנושא טיפול במטען ומתן שירות במקרה של נזק.

יישומים טיפוסיים

מחולל חמצן

מרפאה קטנה

חוות דגים

ייצור אוזון

ניפוח זכוכית

ריתוך

שימוש במעבדה

חקלאות ימית

מרפאה וטרינרית
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אחריות
 .(NMP) Nidek Medical Products, Inc.מעניקה אחריות לספק-רוכש המקורי של מחולל החמצן  ,NMP MAX 30כדלהלן (1 :שהמוצר עומד
במפרטים של  ,Nidek Midicalבכפוף לסבולות  ANSIבמועד הייצור;  (2שהמוצר נטול פגמים בחומרים ובייצור למשך שנים עשר ) (12חודשים
ממועד המסירה.
כדי להפעיל את האחריות ,הרוכש חייב (1 :להודיע בכתב ל Nidek Medical-על הליקוי בתוך עשרה ) (10ימים ממועד גילוי הליקוי;  (2מיד עם גילוי
הליקוי לכאורה ,להפסיק כל שימוש במעשיר החמצן;  (3לפי בקשת  ,Nidek Medicalלהחזיר את המחולל או את החלק הרלוונטי ,במשלוח משולם
מראש ,אל מפעל הייצור של  Nidek Medicalאו למיקום אחר בהתאם להנחיית  .Nidek Medicalאם נקבע על ידי  Nidek Medicalשהמחולל או
הרכיב הרלוונטי כוללים ליקוי במסגרת האחריות ,Nidek Medical ,לפי שיקול דעתה ,תתקן או תחליף אותם ללא עלות.
 Nidek Medicalתשלם את עלות המשלוח חזרה של המחולל או החלק אל הרוכש לאחר התיקון או ההחלפה .אולם ,אם לאחר שNidek Medical-
בדקה את המחולל או הרכיב שהוחזרו על ידי הרוכש עקב ליקוי לכאורה במסגרת האחריות ,נמצא שאין בהם ליקוי במסגרת האחריותNidek ,
 Medicalתשלח חזרה את המחולל או החלק לרוכש במשלוח על חשבון המקבל ,והרוכש מסכים לשלם ל Nidek Medical-את דמי השירות לכיסוי
עלות הטיפול והבדיקה של המחולל או החלק .עלויות עבודה של הספק לצורך הסרת חלקים והחלפתם במסגרת האחריות אינן מכוסות והן באחריות
הספק.
תוקף אחריות זו מתבטל אם המחולל או חלק ממנו ניזוקו עקב תאונה ,שימוש לא נאות ,שימוש לקוי ,הזנחה ,שינוי ,שירות לקוי ,תיקון שלא על ידי עובד
מוסמך או גורמים אחרים שאינם כתוצאה מפגמים בחומרים או בייצור .בלאי של רכיבים כתוצאה מפעולה רגילה וכשלים שנובעים מכך ,כפי שנקבע
לפי שיקול דעתה של  ,Nidek Medicalאינם כלולים באחריות זו.
הרוכש אינו רשאי להעביר אחריות זו לגורם אחר.

 NIDEK MEDICALאינה מעניקה כל סוג שהוא של אחריות אחרת ,במפורש או מכללא ,בנוגע למחולל או לחלקיו ,וכל אחריות מכללא,
כולל ,אך ללא הגבלה ,אחריות לסחירות והתאמה למטרה מסוימת ,הן בזאת מתבטלות ומבוטלות על ידי  .NIDEK MEDICALהחבות
הבלתי-בלעדית של  Nidek Medicalבנוגע למחולל תהיה לתקן או להחליף )לפי שיקול דעתה הבלעדי של  (Nidek Medicalאת המחולל או החלק/ים
שנמצאו כלקויים בחומרים או בייצור במהלך תקופת האחריות .אחריות זו אינה כוללת תחזוקה רגילה שנדרשת במהלך תקופת האחריות .תביעה מכל
סוג כלפי  Nidek Medicalבנוגע למחולל או חלקיו ,בין אם על בסיס חוזה ,אחריות ,הזנחה ,אחריות קפידה לנזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ,לא
תעלה על מחיר הרכישה של המחולל .ללא הגבלת הכלליות של האמור לעיל Nidek Medical ,לא תהיה אחראית בכל תרחיש שהוא לנזקים מיוחדים,
עקיפים ,מקריים או תוצאתיים.
אין להשתמש במוצרי  Nidek Medical Oxygen Concentratorליישומי חמצן רפואיים או לצורך נשימה; אלא אם כן הם הורכבו עם ציוד התמיכה
המתאים ,נבדקו ופועלים בהתאם לתקנים של ארה"ב ,קנדה או  ISOלמערכות חמצן בבתי חולים
אם מוצר  Nidek Medical Oxygen Concentratorמתוכן לשמש לצורך אספקת חמצן לתחנת מילוי בלחץ גבוה ,יש לעיין במידע הבא:
•

פרסומי  CGAהמופיעים באתר http://www.cganet.com

•

 ISO 10083המופיע באתר http://www.iso.org
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הנחיות בטיחות כלליות
יש לאפשר אך ורק לאנשים שקראו והבינו מדריך זה בכללותו להתקין ולהפעיל את Max 30 Oxygen
) Concentratorלהלן המכשיר(.
אמצעי הזהירות להלן מציינים מצב שעלול להיות מסוכן .אי מניעת התנאים לכך עלול להוביל למצב שיגרום
לפציעה חמורה או למוות.
• חמצן אינו גז דליק אך הוא מאיץ את הבעירה של חומרים .אל תשתמש בסביבה נפיצה .כדי למנוע סכנת שריפה
ופיצוץ יש להרחיק את המחולל מלהבות ,ממקורות חום ,מנורות ליבון ,חומרי עישון ,גפרורים ,שמן ,גריז,
ממסים ,תרסיסים וכו' .אין לאפשר לחמצן להצטבר על גבי ריפוד או אריג אחר כגון מצעי מיטה או ביגוד אישי.
אם המחולל פועל כאשר הוא לא מחובר למטופל ,יש להציב את הקנולה כך שזרם הגז נמהל באוויר החדר.
• חיבור ושימוש שלא כהלכה בקנולה עלולים לגרום לפציעה כולל חנק .יש להימנע ממצבים שעלולים לגרום
לקנולה או לצינור להסתבך סביב צוואר המטופל.
• לא מומלץ להשתמש באביזרים אחרים שאינם מתוארים במדריך למשתמש זה .הדבר עלול לפגום בתועלת
למטופל.
• אין לבצע שינוי כלשהו במכשיר .הדבר עלול להשפיע על התועלת למטופל.
• התוויות נגד :מי שממשיכים לעשן )בשל הסיכון המוגבר לשרפה והסבירות לכך שהפרוגנוזה הירודה בשל
העישון תבטל את תועלת הטיפול(.
• המכשיר חייב להיות מחובר לחשמל כדי לפעול .למקרה של הפסקת חשמל ולצורך המשך פעולת המכשיר,
מומלץ על מקור גיבוי.
• אין לפרק את המכשיר עקב סכנה להתחשמלות .טיפול ותיקון יתבצעו על ידי אנשי שירות מיומנים בלבד.
• כדי להימנע מסכנת התחשמלות ,יש לחבר ציוד זה אך ורק למקור מתח בעל הגנת הארקה .אם לא זמין ,פנה
לחשמלאי מוסמך .אין לעקוף אמצעי בטיחות זה.
אמצעי הזהירות להלן מציינים מצב שעלול להיות מסוכן .אי מניעת התנאים לכך עלול להוביל למצב שיגרום
לנזק לציוד או לפציעה קלה או לשניהם.
• השתמש בכבל החשמל המסופק ובדוק שהמפרטים החשמליים של השקע החשמלי שבו נעשה שימוש תואמים
לאלה שמצוינים בלוחית היצרן שעל גב המכשיר.
• מומלץ שלא להשתמש בכבלים מאריכים ובמעבירים חשמליים מכיוון שאלה מהווים מקור פוטנציאלי לניצוצות
ולאש.
• המכשירמצויד בהתראה קולית כדי להתריע בפני המשתמש על בעיות .כדי שההתראה תישמע ,יש להתאים את
המרחק המרבי שהמשתמש יכול להתרחק מהמכשיר בהתאם לרמת הרעש בסביבה.
• יש להשתמש במכשיר אך ורק לצורך טיפול בחמצן ואך ורק לפי מרשם רפואי .יש למלא אחר הוראות המרשם
לגבי משך הטיפול היומי והזרימה ,אחרת הדבר עלול להוות סכנה לבריאות המטופל.
• אין למקם את המכשיר באופן שמקשה על הגישה לחיבור כבל החשמל לרשת החשמל ,כדי לאפשר גישה לצורך
ניתוק.
• אין להשתמש בסביבה מגנטית במפורש ) ,MRIרנטגן וכו'( .הדבר עלול לגרום לתקלה במכשיר.
• הערה :תקנות המכשור הרפואי מחייבות משתמשים וספקי שירות לדווח ליצרן על כל אירוע שבמידה ויחזור ויתרחש עלול
לגרום לפציעה לאדם כלשהו.
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נתוני מוצר
תכונות ויישומים
 NMP Model MAX 30מפיק חמצן מהאוויר בעזרת טכנולוגיית Pressure Swing Adsorption
) .(PSAהוא מגביר את ריכוז החמצן לעד  (± 3%) 93%חמצן טהור ,שאותו ניתן ליישם בדרכים שונות.

תכונות
קל לשימוש
כל שנדרש זה להתחבר לשקע חשמל ,להעביר את מתג ההפעלה הראשי  ON/OFFלמצב  ONוללחוץ על לחצן
 STARTבלוח התצוגה הקדמי ולהגדיר את קצב הזרימה הרצוי.
אמין
מדחסי האוויר הפנימיים ,מערכת הסינון ,המסננת המולקולרית ,מכלי האחסון ומערכת בקרת הזרימה  -כל אלה
תוכננו לפעול  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
עמיד
דגם  MAX 30מסוגל לפעול במגוון סביבות כפי שמתואר בדף המפרטים הודות לשסתומים ולצינורות פליז נקיים-
חמצן.
בטוח
וסת לחץ חמצן מוכלל שומר על לחץ יוצא של  3.4) 50 psiבר( .לכל מדחס ב MAX 30-יש  0.38כ"ס והוא כולל
שסתום בטיחות מוכלל כדי למנוע לחצי יתר בכל מדחס.

טכנולוגיית (PSA) Pressure Swing Adsorption
מחולל חמצן  NMPהוא מכונה מקומית להפקת חמצן שמסוגלת להפיק חמצן לפי דרישה בהתאם לדרישות המשתמש .המכשיר
מפריד בפועל את החמצן ) (21%מהאוויר הנכנס ומחזיר את החנקן ) (78%לאוויר הסביבה דרך עמם לפליטת גז עודף .תהליך
ההפרדה נעשה בטכנולוגיה שנקראת  .(PSA) Pressure Swing Adsorptionטכנולוגיה זו מבוססת על חומר שנקרא 'מסננת
מולקולרית' )זאוליט סינתטי( .מסננת זו היא חומר אינרטי דמוי-חרס שנועד לספוג חנקן ביתר קלות מאשר חמצן .מסננת זו כלולה
בכל אחד משני המצעים שמהם מורכב מעשיר החמצן .התהליך מתואר להלן.
שלב 1
שלב 2
שלב 3
שלב 4

אוויר דחוס מוזן למצע הראשון של המסננת המולקולרית .החנקן נלכד ,בעוד החמצן ממשיך לזרם פנימה.
כאשר המסננת במצע הראשון מתמלאת בחנקן ,זרימת האוויר מנותבת למצע השני.
בזמן שהמצע השני מפריד את החמצן מהחנקן ,המצע הראשון משחרר את החנקן שנלכד בו אל האוויר.
אוויר דחוס מוזן שוב למצע הראשון והתהליך חוזר על עצמו ברציפות .תהליך זה יוצר זרם קבוע של חמצן

זהו תהליך הפרדת אוויר אמין שכמעט ואינו דורש כל תחזוקה.
המסננת המולקולרית יכולה לפעול לנצח ,כל עוד היא אינה מזדהמ באדי שמן או מים .לכן יש חשיבות קריטית להחלפה סדירה של
קרב המסנן להבטחת פעולה תקינה .קרבי המסנן נמכרים במחיר שווה לכל נפש ודורשים תחזוקה אחת לחצי שנה.
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איור רכיבים חיצוניים
מבט מלפנים

.1

ממשק אדם מכונה )(HMI

.9

תושבת מסנן

.2

לחצני לוח הבקרה

.10

כבל חשמל

.3

מדי זרימה

.4

ידיות

.5

גלגלים
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איור רכיבים חיצוניים
מבט מאחור

6

מפסקים אוטומטיים

.7

מתג חשמל ראשי

.8

מדי שעות

.9

תושבת מסנן

.11

תווית יצרן המכשיר

.12

תושבת לסוללה 9V

.13

יציאה למכל מרוחק

.14

חיבורים להתראה מרוחקת
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איור רכיבים חיצוניים
ממשק אדם מכונה

 .15לחצן ) Startהתחל(

 .16לחצן ) Stopהפסק(

 .17לחצן מסך עזר

 .18לחצן ) Homeבית(

מסך עזר
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תיאור רכיבים חיצוניים
בקרות ותצוגה של מחולל חמצן
) 1ו(2-

תצוגה זו מספקת את הבקרות להפעלת היחידה ומראה מידע רלוונטי אודות הפעלת
היחידה.

מדי זרימה )(3

מד זרימה זה מציג את פלט היחידה במהלך פעולתה .יציאת החמצן נמצאת בתחתית מד
הזרימה

ידיות )(4

משמש כעזר להזזת היחידה.

גלגלים )(5

משמשות להזזת היחידה

מפסקים אוטומטיים )(6

המפסקים האוטומטיים שנפתחים אם יש עומס יתר חשמלי במערכת .האיפוס הראשי של
המערכת נמצא בגב המכונה .בנוסף קיים מפסק אוטומטי לכל אחד מהמדחסים הנפרדים.

מתג חשמל ראשי )(7

מתג זה שולט באספקת המתח הראשית למכונה .הצג יאיר כאשר מתג החשמל הראשי במצב
) ONפועל(.

מד שעות )(8

תושבת מסנן )(9
כבל חשמל )(10

שני מדי השעות מראים כמה זמן היחידה ומדחס הלחץ הגבוה פעלו עד כה .מידע זה עוזר
לקבוע מתי יש לבצע טיפולים שגרתיים .ניתן לאפס אותו כדי לזהות את פרק הזמן בין
טיפולים שגרתיים ,אולם לא ניתן לשנות את הזמן המצטבר.
תושבות המסננים ממוקמות בכל צד ובגב היחידה ,ויש לנקות את קרבי המסננים אחת
לשבועיים ,או לעתים קרובות יותר בסביבות שיש בהן הרבה אבק ולכלוך .קרב מסנן
להחלפה מק"ט .9600-1053
כבל החשמל בו נעשה שימוש במערכות חשמליות מסוג  50 Hz 230 VACאו  60 Hzמגיע
עם תקע מוארק בעל שלושה פינים) ,מסוג  EUROאו אחר בהתאם לדרישה( .ניתוק כבל
חשמל זה ממקור המתח הראשי משמש לצורך ניתוק זרם החשמל מהמכשיר במידת הצורך.

תווית  UDIשל המכשיר )(11

מספקת פרטי זיהוי של היחידה.

תושבת לסוללה (12) 9V

מספקת התראה על אבדן מתח חשמלי ,אמורה להישמע בעת הפעלת היחידה כדי לציין
שהסוללה תקינה.

יציאה למכל מרוחק )(13

חיבור יציאה וכניסה למכל עזר.

חיבורים להתראה מרוחקת )(14

מארז חיבור ביחידה להעברת אות התראה חיצוני.

לחצן ) Startהתחל( )(15

לחץ כדי להפעיל את היחידה ,המערכת תופעל לאחר השהיה קצרה.

לחצן ) Stopהפסק( )(16

לחץ כדי להפסיק את פעולת היחידה.

לחצן עזר )(17

מציג את מסך הניטור כדי לאפשר פתרון בעיות

לחצן ) Homeבית( )(18

מחזיר למסך הראשי.
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איור רכיבים פנימיים
מבט פנימי מלמעלה

מבט פנימי מלפנים
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מבט מלמעלה  -תיאור חלקים
PLC .A

.I

שסתום מגבר בטיחות לשחרור לחץ

 .Bלוח OCSI

.J

שסתום מגבר בידוד

 .Cספק מתח

.K

מכל אחסון חמצן

 .Dמתג טמפרטורה

.L

מדי שעות )(2

 .Eמתג לחץ )(2

.M

מעקף למכל מרוחק

 .Fפסי חיבורים

.N

מתג חשמל ראשי

 .Gממסרי בקרה )(3

.O

מפסקים אוטומטיים )(6

 .Hוסת מגבר לחץ

.P

שסתום מגבר פריקה

 .Qזמזם

.R

חיישן לחץ )(2

מבט מלפנים  -תיאור חלקים
 .AAמשקט מצע מסננת B

 .AGשסתום גז עודף  -מצע מסננת A

 .ABשסתום גז עודף  -מצע מסננת B

 .AHמשקט מצע מסננת A

 .ACמצע מסננת B

 .AIצינורות אספקה )(2

 .ADשסתום אספקה  -מצע מסננת B

 .AJשסתום השוואת לחצים

 .AEשסתום אספקה  -מצע מסננת A

 .AKשסתום בדיקת פריקה )(2

 .AFמצע מסננת A

 .ALפתח איזון

 .AMשסתום פריקה

מבט מאחור  -תיאור חלקים
 .BAמדחס מגבר לחץ

 .BEמדחס לחץ נמוך B

 .BBמכל אחסון לחץ נמוך

 .BFמאווררי צינון )(8

 .BCמפריד לחות (3) HX /

 .BGמדחס לחץ נמוך A

 .BDמדחס לחץ נמוך C

 .BHמסנן כניסה  -מדחס )(3

 .BIמכל אחסון לחץ נמוך
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תיאור רכיבים פנימיים
מצעי מסננות ) ACו(AF-

מצעי מסננות אלה מכילים את המסננת המולקולרית שמבצעת את תהליך הפרדת האוויר,
וכן שסתומי הבקרה ומכל אחסון החמצן .הם מצוידים בקפיץ מתוח כדי למנוע שקיעה
ולעולם אין צורך לפתוח אותם .אם המסננת מזדהמת ,ניתן בקלות להחליף את המצעים.

וסת לחץ )(H

וסת הלחץ מווסת את הלחץ שמועבר ליציאת החמצן .יש לכווננו כך שהלחץ אינו עולה
על  3.4) 50 psiבר(.

מעגל מודפס לניטור לחץ )(B

מעגל מודפס זה מנטר את פעולת היחידה .הוא מנטר ברציפות את הפלט של היחידה כדי
להבטיח שהיא פועלת בטווח קביל.

מסנן כניסה  -מדחס )(BH

מסנן הכניסה של המדחס חוסם כניסה של אבק ולכלוך למדחס ויש להחליפו פעמיים
בשנה בסביבות רגילות כדי לשמור על רמת הביצועים .באזורים מאוד מלוכלכים
ושמנוניים ,יש להחליפו בתדירות גבוהה יותר .מומלץ על ארבע פעמים בשנה.

מדחס אוויר זה מספק את האוויר הנכנס למצעי המסננות .הוא אמור לפעול כמתוכנן
מדחס אוויר ) BE ,BDו (BG-למשך  10,000שעות לפחות ,ועשוי לפעול עד  20,000שעות במקרים מסוימים .הוא
מוחזק במקומו באמצעות ארבעה קפיצים כדי לבלום רטט ואין צורך להחליפו.

מפריד הלחות מחליף החום מספק את האוויר הנכנס ממדחס האוויר למצע המודולרי.

מחלף חום  /מפריד לחות ) (BCכמות משמעותית של לחות מסולקת לפני שהאוויר נכנס למצעי המסננות כדי לשפר את
הביצועים.
)PLC (A

ה) Programmable Logic Controller-בקר לוגיקה מתוכנתת  (PLC -מספק את
הלוגיקה שמפעילה את היחידה.

מכלול פס חיבורים )(F

פס החיבורים מפזר מתח חשמלי לפי הנדרש למדחס ולרכיבי הבקרה של המכונה.

מאווררי צינון )(BF

מספר מאווררי צינון יונקים אוויר דרך  3מסנני מארז כדי לספק צינון
כולל ליחידה.

מתג לחץ חמצן )(E

מתגי לחץ החמצן מספקים פונקציית בטיחות לכיבוי היחידה אם הלחץ
עולה מעל ערכי המקסימום.

חיישן לחץ חמצן )(R

חיישן לחץ החמצן שולט בפעולת מדחס המגבר.

מכל אחסון חמצן )(K

מכל אחסון החמצן מספק חוצץ כדי לאפשר ליחידה לפעול בצורה חלקה בשימושים
תובעניים ,הוא מספק תוצר שווה ערך לכ 6-שניות פעולה.

 2010-9800מהדורה  ,Bמדריך התקנה ותחזוקה

ECC1052

6/13/17

עמוד  14מתוך 28

איור תזרים תהליך
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תיאור תזרים תהליך
לאחר שהאוויר הנכנס סונן ונדחס ביחידת  ,MAX 30האוויר מנותב אל אחד משני מצעי המסננות .עם כניסת
האוויר למצע ,המסננת סופגת את החנקן בעוד החמצן זורם פנימה כתוצר גז אל מכל האחסון בלחץ של כpsi 20-
) 1.3בר( .כל מצע מפיק חמצן עד שהמסנת במצע זה רוויה בחנקן .כאשר זה קורה ,זרימת האוויר הנכנס מנותבת למצע
השני ,שממשיך בתהליך הפקת החמצן .בזמן שהמצע השני מפיק חמצן ,המצע הראשון משחרר את החנקן שנספג בו אל
אוויר הסביבה ,בלחץ מאוד נמוך דרך משקט הגז העודף.
ממכל האחסון ,תוצר גז החמצן עובר דרך מדחס מגבר שנועד להגביר את לחץ הפעולה .חמצן בלחץ גבוה יותר
עובר לתוך מכל האחסון של המגבר .מכל אחסון זה משמש כמאגר עבור החמצן לפני כניסתו למד הזרם .וסת שומר את
פלט החמצן בלחץ של  3.4) 50 psiבר( .החמצן ממכל האחסון זורם דרך מנטר מעקף  OCSIשבו מופקת תצוגה
דיגיטלית של הדחיסה .המדחס המגבר יפסיק לפעול אוטומטית עם השגת הלחץ המקסימלי.
תצוגת :OCSI
לוח  OCSIמנטר את הפלט של המכונה כדי לוודא שריכוז החמצן נמצא בטווח הקביל .פלט המכונה יהיה עד  30LPMשל
חמצן יבש בלחץ פריקה של  3.4) 50 psiבר( .הלוח ישתמש בחיישן על-קולי כדי לקבוע את ריכוז החמצן שיוצא ממצעי
המסננות .הלוח ינטר את הריכוז וישמיע התראה אם הריכוז יורד מתחת ל .90%-אם הריכוז יורד מתחת לרמה שהוגדרה,
המחוון האדום בצג יאיר והזמזם יתריע ברציפות עד שהריכוז יחזור לרמה גבוהה מהרמה שהוגדרה או עד לכיבוי
היחידה/המכונה .בעת ההפעלה ,המחוון יאיר בירוק כאשר הריכוז גבוה מהרמה שהוגדרה .אין צורך לעולם לכייל את הלוח.
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מפרטי יחידה
ביצועים
לחץ/נפח חמצן

 SCFH 63ב50 psi-
 LPM 30או ב 3.4-בר

ריכוז חמצן

(± 3%) 93%
]מונוגרף הפרמקופיאה האמריקנית ) XXII (USPחמצן [93%

נקודת טל של חמצן

(-51° C) - 60° F

דרישות הזנת אוויר

אין ,מדחסים כלולים

זמן תגובה

כ 5-דקות להשגת ריכוז מקסימלי לאחר הפעלה ראשונית או השבתה
ממושכת ,או פרק זמן ארוך יותר אם נעשה שימוש במכל נוסף.

פיזיים
חיבור יציאת חמצן

תחיב זכר  1/8 NPTאינץ'

רמות רעש

 60 dBAב 1-מ'
 44 x 21 x 24אינץ' )ר  xע  xג(

מידות

 1120 x 530 x 610מ"מ )ר  xע  xג(
 200ליב' ) 91ק"ג(

משקל

דרישות מתח
סטנדרטי )בינלאומי(

קצב זרימת חמצן
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צעדי בטיחות
חשוב מאוד שתקרא את אמצעי הזהירות להלן ותשמור על ערנות בנוגע לסכנות של חמצן באופן כללי.
בעוד שניתן לטיפול בחמצן ולהשתמש בו באופן בטוח מאוד ,הרי שיש סכנה לטיפול לקוי או לשימוש שגוי
שעלולים להוביל למצבים מסוכנים.
חמצן מהווה סכנת אש .הסכנה גבוהה מאוד מכיוון שחמצן מאיץ במידה רבה את השריפה של חומרים
דליקים .כדי למנוע שריפה ו/או אפשרויות להתפוצצות ,אין להשתמש בזמן ,בגריז או בכל חומר דליק אחר
על מחולל החמצן או בקרבתו .אסור לעשן בקרבת היחידה .יש להרחיק את היחידה מחום ומלהבות.
יש למנות אנשים בעלי ניסיון בטיפול במערכות חמצן כמפעילים של מחולל החמצן בארגון.

ביישומים רגישים ,חשוב להחזיק באמצעי רזרבי לאספקת חמצן מכיון שהמחולל אינו מגיע עם מכל אחסון
רזרבי כלשהו ונדרש מתח חשמלי כדי להפעילו .לפיכך ,במהלך הפסקות חשמל לא יופק חמצן.

אל תשתמש בכבלים מאריכים כדי להביא מתח חשמלי אל המחולל .היחידה מושכת אליה זרם גבוה
והדבר עלול לחמם יתר על המידה כבלים מאריכים מסוימים .כמו כן ,חשוב להשתמש אך ורק בשקע מוארק
כהלכה.
חמצן בלחץ גבוה עלול להוות סכנה .יש לציית תמיד לנוהלי הפעלה נאותים וכןלפתוח שסתומים
באטיות .שינויי לחץ מהירים עלולים לגרום לפציעה .משקפי מגן והגנה על השמיעה נדרשים בעת שחרור
חמצן שנתון בלחץ גבוה.

יש לוודא שזרם החמצן היוצא אינו מכוון כלפי הביגוד של מישהו .החמצן יטביע עצמו בבד
וניצוץ אחד או אפר חם מסיגריה עלולים להצית את הבגד במהירות.

מספר מיקומי אחסון במכשיר עלולים להישאר תחת לחץ לאחר כיבוי היחידה ,ודא שלחץ זה
משוחרר לפני ביצוע כל פעולת שירות ביחידה.
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קדם-התקנה
לפני התקנת מחולל החמצן  ,NMPיש לשקול את המיקום ,החלל הזמין ואספקת החשמל עבור המחולל.
 (1בחירת המיקום עבור :MAX 30
• יש למקם את מחולל החמצן באזור שנמצא בתוך מבנה סגור ושבו נשמרת טמפרטורה בין 40 F
) (5 Cו .(38 C) F 100-הצבת המכונה מחוץ למבנה סגור או באזור שבדרך אינו נשמר
בטווח טמפרטורה זה מבטלת את תוקף האחריות של .NMP
• יש לשמור על מרחק של  12אינץ ) 20ס"מ( לפחות בין היחידה לבין כל קיר צדדי או אחורי בחדר
שבו היא תוצב .כמו כן אין להציבה קרוב יותר מ 24-אינץ' ) 60ס"מ( מהיציאה של יחידות פועלות
אחרות .הדבר מבטיח זרימה נאותה של אוויר אל המחולל והיעדר חסימות.
 (2חלל זמין עבור :MAX 30
• אם יחידת  MAX 30תוצב בחדר קטן )פחות מ 2000-רגל מעוקב או  56.6מ"ק( ,חדר זה צריך
להיות מאוורר היטב )לפחות  8שינויי אוויר בחדר בשעה( .המחולל יפלוט חנקן אל אוויר החדר
והצטברות חנקן עלולה להיות מסוכנת לאנשים שנכנסים לחדר .אם המחולל יוצב בארון קטן ,האוויר
בארון זה יהפוך למועשר בחנקן .בעוד המחולל ממשיך לפעול ,יגבר הקושי להפריד את החמצן
מהאוויר מכיוון שהחמצן יהווה חלק הולך וקטן של האוויר שמוזן לתוך המעשיר.
 (3אספקת מתח ל:MAX 30-
• יש להציב את מחולל החמצן בטווח של  8רגל ) 2.2מ'( מהשקע החשמלי שיפעיל אותו .הסיבה לכך
היא שהמנוע מושך זרם גבוה במהלך השניות הראשונות לאחר ההפעלה .מאותה סיבה חשוב לא
להשתמש בכבלים מאריכים עם היחידה .הכבלים המאריכים עלולים להתחמם יתר על המידה
ולהינמס ,מה שעלול לגרום לשרפה .יש לנקוט בזהירות כדי להבטיח שכבל החשמל נגיש במקרה
שנדרש לנתק את היחידה מהמתח הראשי.
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תנאי הפעלה נדרשים
מיקום המכונה:
מחולל החמצן הסטנדרטי נועד לשימוש בתוך מבנה סגור בסביבה מסחרית או של תעשייה קלה .המארז עומד
בהנחיות ההגנה של  ,NEMA 1שמספקות מידת הגנה כנגד אבק ולכלוך צונח .הוא מסווג כ IPX1-בהתאם
ל ,60529-1:2001-אשר מספק מידת הגנה מפני שפיכה ומים צונחים.
איכות אוויר מוזן  /אוויר סביבה:
משך החיים של כל מחולל חמצן  PSAנמצא ביחס ישר לאיכות האוויר שמוזן אליו .אוויר חם ,לח ,מלוכלך ושמנוני
פוגע בביצועים של המסננת המולקולרית .כדי לשמור על היעילות ולהאריך את חיי מחולל החמצן ,יש לנקוט
באמצעי זהירות כדי להבטיח שהאוויר המוזן הוא קריר ,יבש ,נקי ונטול שמן .דרך פשוטה וקלה לספק הגנה מסוימת
ליחידה היא להחליף את מסנן האוויר הנכנס .מומלץ להציב את היחידה בחלל שבו מיזוג אוויר או באזור מאוורר
היטב .החדר צריך להיות נטול גזים רעילים וריכוזים גבוהים של פחמימנים ,במיוחד פחמן חד-חמצני .יש להימנע
ככל האפשר מאתרי התקנה באזורים לחים ושמנוניים.
טמפרטורת אוויר הסביבה:
המכונה נועדה לשימוש בטווח טמפרטורות של  °40 Fעד  °5 C) °104 Fעד  .(°40 Cמכיוון שלאוויר חם יש
יכולת להכיל הרבה יותר מים בצורת לחות מאשר לאוויר קר ,הפעלת היחידה באזורים חמים תקצר את משך
חיי השירות של המסננת המולקולרית .הלחות הקבילה היא בין  15%ל 95%-הן להפעלה והן לאחסון.
הערה :הפעלה מחוץ לטווח טמפרטורות זה מבטלת את האחריות של  .NMPניתן לאחסן את המכשיר בטמפרטורה
שבין  -20° Cל60° C-
מתח חשמלי:
המתח החשמלי להפעלת מחזור מחולל החמצן הוא אספקת חשמל חד-פאזית של  230 VACוכ 11 A-בתדר של
 50 Hzאו  60Hzבהתאם לדגם .מתח זה משתווה למתח של כ .2100 W-נדרש להקדיש מעגל  15 Aייעודי לכל
יחידת  .MAX 30בנוסף ,יש לחבר את היחידה למעגל זה באמצעות הכבל המסופק בלבד ,וללא כבלים מאריכים
נוספים.
מיקום:
יש לאחסן ,להוביל ולהפעיל את היחידה בתנוחה ניצבת בלבד ,ללא הפרעות שחוסמות את זרימת האוויר סביב היחידה.
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הגדרה והתקנה

למרות שיחידת  MAX 30נבדקה ביסודיות לפני יציאתה ממפעלנו ,יש צורך לבצע את הבדיקות הבאות כדי
להבטיח שאף אח מהרכיבים הפנימיים לא ניזוק במהלך ההובלה .בדיקה זו אמורה להימשך פחות מחמש
דקות) .עיין בסעיף'בדיקה ראשונית' בעמוד  2לפני קריאת ההוראות להלן(
בצע בדיקה חזותית של המכונה וודא שכל החלקים מחוברים כהלכה) .עיין בסעיף 'רכיבים'(
חבר את היחידה לשקע חשמלי .אם התקע המסופק לא קביל ,יהיה צורך לחבר תקע לפי התצורה המקומית.
העבר את המתג  ON/OFFלמצב  ONוודא שתאורת התצוגה מאירה .לחץ על לחצן ) STARTהתחל( בצג.

לאחר השהיה קצרה ,הקשב לצליל של מספר מדחסים מתחילים לפעול ,אם הצליל לא נשמע בתוך עשר
דקות ,כבה את המכונה מיד ופנה אל  NMPלקבלת סיוע.
זרם החמצן ימשיך לעלות במד הזרימה עד שהמכונה תגיע ללחץ הפעולה ,ואז מד הזרימה יציין זאת נכונה.
אם הדבר אינו מתרחש ,בדוק כדי לוודא שחיבורי הצינורות לא התרופפו .התקשר אל מחלקת השירות הטכני
של  NMPבטלפון  ,+1(205) 856-7200אם לא נמצאו חיבורים רופפים והבעיה נמשכת.
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הוראות הפעלה
הפעלה
•

לאחר שהמערכת הותקנה בהתאם להוראות ההגדרה וההתקנה ,ניתן להפעילה .השלבים הבאים מספקים הנחיה.

•

חבר את יציאת החמצן ליישום

•

לאחר חיבור המכונה לשקע חשמלי ובדיקה שהמתג הראשי במצב  ,ONלחץ על לחצן ) STARTהתחל( בצג
של המכונה והמתן  5עד  10דקות להשגת ריכוז החמצן הנקוב.

•

עד שהמכונה תגיע ללחץ הנקוב ולריכוז החמצן הנכון ,הלוח יישאר "אדום" כדי לציין שהפלט אינו קביל .כאשר
הריכוז והלחץ יגיעו לרמה קבילה ,צבע הלוח ישתנה ל"ירוק" כדי לציין שהמכונה מוכנה לשימוש .לאחר שהזרימה
החלה ,הצג הדיגיטלי יראה את הריכוז של החמצן היוצא ומדי הזרימה יציינו את כמות החמצן שזורמת ליציאה.

•

התחל להשתמש בחמצן.

כיבוי
•

כדי לכבות את המכונה ,לחץ על לחצן העצירה ) (STOPבצג .המדחס יפסיק מיד לפעול והצג ימשיך להראות
את מצב היחידה .אם היחידה אמורה להישאר כבויה לזמן ממושך ,ניתן להעביר את המתג הראשי בגב היחידה
למצב .off

•

כדי לכבות את המכונה ,לחץ על לחצן העצירה ) (STOPבצג .המדחס יפסיק מיד לפעול והצג ימשיך להראות
את מצב היחידה .אם היחידה אמורה להישאר כבויה לזמן ממושך ,ניתן להעביר את המתג הראשי בגב היחידה
למצב .off

זהירות:

לאחר כיבוי היחידה ,זרימת החמצן תמשיך תוך כדי היחלשות הלחץ במכונה.
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מדריך פתרון בעיות
סמל

בעיה
המכונה לא מתחילה לפעול

מתג הלחץ לא פועל

פתרון

גורם
המכונה לא
מחוברת לחשמל

ודא שהמכונה מחוברת לחשמל.

המכונה לא
מופעלת

ודא שהמתג נמצא במצב ) ONפועל(.

לא מגיע מתח חשמלי
למכונה

ודא שמגיע מתח חשמלי למכונה.

המפסק האוטומטי הופעל

לחץ על לחצן האיפוס בצד
ימין של המארז.

המדחס תחת לחץ

סלק את לחץ הפריקה שקיים בזרם
היוצא של המדחס.

חוטים משוחררים

בדוק שכל חיבורי החוטים מהודקים.

מתג תקול

הסר את המתג והחזר אותו לצורך החלפה.

לחץ חמצן נמוך

הדבר עשוי לנבוע מדליפה
במערכת.

השתמש בפתרון לבדיקת דליפות כדי לאתר
ולתקן את דליפות האוויר.

ריכוז החמצן ירד מתחת לגבול
הקביל

הדבר עשוי לנבוע מדליפה
במערכת.

השתמש בפתרון לבדיקת דליפות כדי לאתר
ולתקן את דליפות האוויר.

המצעים לחים

החלף את המצעים

מסננים מלוכלכים

החלף את המסננים

המכונה לא עוברת
למצב ON/OFF
בלחצי היעד
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תחזוקה מונעת
ניקוי מסנן האוויר
יש להסיר את קרבי מסנן האוויר ) (3ולנקותם באמצעות מי סבון אחת לשבועיים או  20שעות פעולה ,כדי לצמצם את הזיהום
באבק ובלכלוך בתוך היחידה.
החלפת קרב מסנן המדחס:
יש להחליף את קרב מסנן האוויר שסופק עם  MAX 30אחת לשישה ) (6חודשים בממוצע ,ולעתים קרובות
יותר בסביבות שיש בהן הרבה אבק .קרב זה עוזר לשמור על איכות אספקת האוויר הנכנס ,להגן על המסננת
המולקולרית בתוך מעשיר החמצן ולהאריך את חיי השירות של מדחס האוויר.
אם קרב המסנן אינו מוחלף לפי לוח הזמנים הדבר מבטל את תוקף האחריות.
מארז וכבל חשמל:
מעת לעת יש לנגד את המארז ואת כבל החשמל באמצעות ספוג או מטלית נקייה ומעט מי סבון .יש להימנע
מלהשתמש בכלור או בחומרי ניקוי ממסים אחרים המבוססים על כימיקלים חזקים .הדבר מונע הצטברות אבק
ולכלוך על המכונה.
מסנן אוויר:
יש להתייחס למדחסי האוויר כחלק חשוב במערכת הפקת החמצן .בנוסף להחלפת קרב המסנן ,התחזוקה פשוטה למדי.
המסננים בכל קצה צריכים להישאר נקיים מפסולת/אבק .בתנאי הפעלה רגילים ,מדחסי האוויר אמורים להחזיק מעמד
חמש ) (5או שש ) (6שנים או יותר .יש לבנות מחדש את מדחסי הלחץ הנמוך לאחר  15,000שעות פעולה .יש לבנות
מחדש את מדחס המגבר לאחר  6,000שעות פעולה .מדי שעות בגב היחידה מציינים את שעות הפעולה של מדחסי
הלחץ הנמוך ) (LPומדחס המגבר ) .(HPבהתאם לשימוש ,יהיה צורך לבנות מחדש או להחליף את שניהם .ריכוז
החמצן וקצב הזרימה ביחד עם לחץ האוויר הנכנס שמוזן למצעי המסננות  -כולם מהווים אינדיקטורים לכך שמדחס
האוויר סיים את חיי השירות שלו .ניתן להחליף את המדחס בשטח ,אבל מומלץ להחזיר את היחידה ל NMP-או למרכז
שירות מורשה.
לוח תצוגת OCSI
לעולם אין צורך לסנכרן את לוח  OCSIולא ניתן לכייל אותו בשטח .ניתן לאמת את הכיול מעת לעת במידת
הצורך .הסר את גב היחידה ,נתק את הצינורות מהחיישן בלוח הגדול ,ספק ללוח חמצן באיכות כיול )(99.99%
ובדוק את הצג ,אם הצג מראה  90.2% +/- 3%הרי שהוא בטווח מפרטי הכיול ,אם הערך מחוץ לטווח יש
להחליף את הצג
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סיוע של שירות טכני
אנו שואפים לספק שביעות רצון מלאה של הלקוח .מדריך זה הוא דרך אחת שבה אנו מקווים לספק לך סיוע טכני.
אם לא מצאת את מה שאתה מחפש במדריך או שיש לך שאלות נוספות אודות ציוד זה ,אתה מוזמן לפנות אלינו
ישירות .אנו שמחים לספק את צורכי החמצן שלך ומקבלים בברכה כל שאלה .נענה לך במהירות האפשרית.
באפשרותך ליצור קשר עם  NMPבדרכים הבאות:
בטלפון )מחוץ לארה"ב(:
קוד החיוג הבינלאומי מארצך )בדרך כלל  0או  ,(00ואחריו קידומת המדינה של
ארה"ב .שהוא ) ,(1ואחריו הקידומת האזורית והמספר (205) 856-7200
בפקס )בתוך או מחוץ לארה"ב(+1(205) 856-0533 :
בדוא"ל או באתר האינטרנט:
info@nidekmedical.com
http://www.nidekmedical.com
בדואר רגיל:
Nidek Medical Products
3949 Valley East Industrial Dr
Birmingham, Alabama 35071 USA
ב FedEx ,UPS-או ) :Common Carrierכתובת למשלוחי החזרה(
Nidek Medical Products
3949 Valley East Industrial Dr
Birmingham, Alabama 35071 USA
נציגי השירות הטכני זמינים בשעות  07:00עד  16:00שעון .(GMT - 6) CST
ניתן גם לקבל לפי דרישה רשימה של מפיצים וסוכני שירות מורשים.
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נספח א'
רשימת חלקי חילוף
שם חלק

מספר חלק

כמות

כבל חשמל Euro 16A

9600-1038

1

שחרור מתח עבור כבל חשמל

9600-1080

1

מד שעות  -ניתן לאיפוס

8400-5028

1

מתג ראשי הפעלה-כיבוי

9800-1008

1

מפסק אוטומטי 15 A

9800-1519

1

מפסק אוטומטי 5 A

8400-1019

5

חיישן  /מתג לחץ

9800-1521

1

מתג טמפרטורה

9800-1507

1

בקר לוגיקה מתוכנת )(PLC

9800-1500

1

HMI

9600-1505

1

לוח OCSI

9800-1810

3

ספק כוח 24VDC

9800-1505

1

ממסר בקרה  4 24VDCהדקים

9800-1509

3

ממסר בקרה  2 24VDCהדקים

9800-1512

שסתומי בקרה  -מצע מסננת

9800-1200

4

שסתומי בדיקה קוויים

9800-1114

2

וסת חמצן בלחץ גבוה

9800-1157

1

וסת חמצן בלחץ נמוך

8400-1060

2

מכלול מדחס )(50 Hz ,230 VAC

9251-1632

3

מכלול מדחס )(60 Hz ,230 VAC

9251-1532

ערכת בנייה מחדש של מדחס Thomas

7355-3670

מכלול מדחס מגבר )(50/60Hz ,230VAC

9800-1632

שסתום בידוד תלת-כיווני  1/4 NPTאינץ' 24VDC

9800-1205

צינור חמצן פוליאורתן כחול  1/4אינץ'  -לרגל

7854-6109
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שם חלק

מספר חלק

כמות

צינור  PVCמחוזק צמה  1/4 IDאינץ'  -לרגל

7854-6105

צינור ניילון ירוק  3/8 ODאינץ'  -לרגל )אוויר בטמפרטורה נמוכה(

7854-6107

צינור שקוף  3/8 OD FEPאינץ'  -לרגל )אוויר בטמפרטורה גבוהה(

7854-6106

קרב מסנן אוויר נכנס

9600-1053

2

מאוורר מפלט 230 V

8400-1024

10

מסנן מדחס אוויר )החלף כל  6חודשים(

9800-1012

2

קבל מדחס

9250-1322

3

קרב מסנן מדחס אוויר

9800-1027

3

מד זרימה )(1-15LPM

9800-1047

1

מסנן תוצר

9250-1053

3

גלגל  4אינץ' ,סיבוב ונעילה

9800-1013

2

גלגל  4אינץ' ,סיבוב

9800-1018

2

מפריד לחות

9251-1911

3

חיבור יציאת חמצן

9251-1052

3

חיבור מפריד לחות כניסה

9250-1163

3

חיבור מפריד לחות יציאה

9250-1167

3

פתח קווי

9800-1121

3

מצע מסננת להחלפה

0600-0500

2

מדריך זמין בחינם באתר האינטרנט

2010-9800
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נספח ב'
יומן תחזוקה
תאריך

חלק
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חתימת טכנאי שירות מורשה
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