
   لیتری ایستاده60طرز کار استفاده دستگاه اتوکالو 
AMA 240T  

  
  .استدر پشت دستگاه دو عدد شیلنگ تعبیه گردیده -1

شیلنگ اول که یک شیر سفید رنگ در انتهـای آن قـرار دارد و جهـت تخلیـه تانـک آب مـورد                        )الف
ک کامال تخلیه و برگردد باید آب تان) بسته به میزان تمیزی ( ماه  3-2استفاده قرار می گیرد، که هر       

درانتها شـیر کـامال بـسته و تانـک تـا            . که تا تمیزی کامل تانک چندین بار عمل تخلیه انجام گیرد            
پیشنهاد میگردد بـه منظـور جلـوگیری از سـولفاته کـردن تانـک و                (نشانگر باال از آب شهر پر گردد        

  . شودمخلوط و پر )Nacl قاشق کوچک نمک 3-2چمبر از آب مقطر با مقدار 
  .شیلنگ دوم جهت سر ریز آب تانک تعبیه گردید که کامال باز و آزاد می باشد )ب
کـه در یـاال     . لیتری ذخیره می باشد که بایستی توسط آب شـهر پـر گـردد              8دستگاه دارای تانک    )ج

  .توضیح داده شد 
  دمای باز شـدن درب Cooling lockدکمه .در قسمت پشت دستگاه پیچ ترموستات تعبیه شده)د

خواهـشمند اسـت از     . درجه تنظیم شده است      80دستگاه توسط این دکمه تنظیم می شود که روی          
 توضـیح داده  Site inger –Cooling stageدر قـسمت  .(این دکمه خودداری فرماییـد  تغییرات 

  )خواهد شد 
  . در  سمت راست دستگاه روشن شود ON/OFFکلید -2

  . که با لمس انگشت محو می شود ده می شود  نشان داSafty test cycleدر ابتدا پیغام 
   .نمایشگر در ابتدا به شرح ذیل ظاهر میشود -3
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سـپس در صـورت تغییـر        ) نوع سـیکل برنامـه    (مه انتخاب می شود      نوع برنا  1با لمس دکمه شماره     
  . مجددا نوع سیکل تصحیح می شود )3(برنامه داده شده با فرمان دکمه 

  



  
 بـه لیـست   Safty test انتخاب شود آیکن  Cycle test دستگاه Settingدر صورتی که در :توجه

 انجام خواهـد شـد    Safty test مراحل که با انتخا ب این آیکن. برنامه های ذیل اضافه خواهد شد 
  ). روز یکبار 90(

  . این برنامه جهت تست شیر اطمینان انجام می شود که در منوی مربوطه توضیح داده می شود 
  
  
  
  
  
  
  
  
پس از پر )تانک ذخیره آب دستگاه باید پر شود ( چشمک می زند Tunck level lowدر ابتدا - 4

 درب باز خواهد شد که با حرکت 2ی باشد با لمس دکمه شماره شدن تانک دستگاه آماده به کار م
دستگیره سفید رنگ باالی دستگاه در جهت عقربه های ساعت درب دستگاه باز می شود که پس از 

  .پر کردن نمونه مجددا درب دستگاه بسته و دستگیره به حالت اولیه برگردد
  

  
  
  
  

  
 

ب نوع برنامه به رنگ آبی تغییر رنگ می دهد شروع بـه     که با انتخا  )1(دستگاه با فرمان دکمه شماره      
  .کار می کند و پس از سیر مراحل استریل بمدت تعیین شده ، دستگاه پیغام اتمام کار را می دهد 

  
   :توجه

 وارد می شویم کـه منـوی        5 دستگاه از طریق دکمه شماره       Settingو وارد شدن به     جهت تغییرات   
  . د صفحه نمایش به شرح ذیل می باش

  
  

  



  منوی دستگاه
  

  
  
  
  
  

  . دستگاه می شویم Settingوارد 
  .اطالعات کلی دستگاه اعالم می گردد   : I/Oمنوی 

System info    :  اطالعات کمپانی سازنده  
Setting: با انتخاب دکمهSetting وارد مراحل تغییرات Setting می شویم .  

  دستگاه دارای منوی 
User   1   

 Site inger  2   
Astell inger  3   
Super viser  4    

  .می باشد که با تعقیب دکمه فلش به منوی مربوطه وارد می شویم
  

 Userمنوی 
 قابل تغییـر نخواهـد بـود         هیچ برنامه ای     وارد برنامه می شویم که در این منو       ) 111111(با پسورد   

 برنامه های کلـی توسـط   Pass قابل تغییر می باشد که با فرمان این دکمه Edit Passفقط آیکن .
User قابل تغییر خواهد بود .  

   vizerSuperمنوی 
 قابـل  Printing Edit Passدر ایـن منـو فقـط آیکـن     .وارد برنامه می شویم )222222(با پسورد 

تغییر خواهد بود که با لمس آیکن مربوطه وارد می شویم که ایـن آیکـن زیـاد مـورد اسـتفاده قـرار                          
  .نمی گیرد 

   Site ingerمنوی 
 وارد برنامه می شویم که کلیه برنامه ها در این منو قابل دسترسی می باشد              )333333(با وارد کردن    

   . البته بعضی از آیکون ها قابل تغییر نمی باشد که مربوط به سیستم کلی دستگاه می باشد 
  
  
  
  



  
Edit password   A  :  در قسمتUserتوضیح داده شد .  

Edit machine setting   B :      با فرمـان ایـن دکمـه وارد مرحلـه
  .بعدی می شویم 

  
Parametr B-1 :  در این قسمت وارد مرحله بعد می شویم.  

  
  
  

Safty test cycle  B-1-1 :  در این منو قابل دسترسی نیست.  
  

Test cycle :  دستگاه مجهز بهtest safty cycle   می باشد که جهت تست شیر اطمینـان مـورد 
.  روز یکمرتبه انجام خواهـد شـد         90این تست طبق برنامه ریزی کمپانی هر        .فاده قرار می گیرد     است

 به سـایر  test cycleکه با انتخاب این آیکن هایالیت می شود که پس از خروج از برنامه ،برنامه ی 
 ابتدایی با انتخاب دکمـه       اضافه خواهد شد که در قسمت        ی استریل دستگاه در منوی اولیه     امه ها برن

 می شود که بـا  test cycle این تست فعال می شود با لمس این آیکن دستگاه وارد برنامه 1شماره 
 درجـه دمـا بـاال    140 انجام می شود دستگاه در ایـن برنامـه تـا     testدستگاه مراحل  startفرمان 

که بدین معنی   . از خواهد شد    شیر اطمینان ب  )بسته به شرایط محیطی    (2/2خواهد رفت که در فشار      
می باشد که دستگاه این تست را با موفقیت انجام داده است که پس از پایان مرحله تست دستگاه از                 

برنامه خارج می شود و باید مجددا برنامـه اسـتریل جدیـد             
  .انتخاب شود 

  
  
  
  
  

روشن شدن روزانه    روز انجام نشود دستگاه پس از        90چنانچه به هر علتی این تست پس از         : تبصره  
که با لمس مربـع مربوطـه   .  با در نظر گرفتن مدت زمان طی شده اعالم می شود safty testپیغام 

  . این پیغام محو می شود 
  

Set time and date B-1-2 :       با انتخاب این آیکن تغییرات زمـان و تـاریخ قابـل دسترسـی مـی
  . باشد 

  



B-2  Option:  تغییر می کند این برنامه توسط سرویس کار .  
B-3  Calibration: این برنامه توسط سرویس کار تغییر می کند .  

System  B-3 : این منو قابل دسترسی نیست.  
Customer detaile  B-4 :  قابل دسترسی نیست.  

Cf   B-5:  قابل دسترسی نیست  
  
C   منویPrinting :  در منوی مربوطه توضیح داده شد.  

Customer cycle edit  D ) پس  .با انتخاب این برنامه وارد تغییرات نوع برنامه می شویم ): مهم
  . سیر مراحل هر برنامه توسط نمودار نشان می دهد  Displeyاز وارد شدن به این منو 

  
  
  
  
  

  : می باشد Stageهر برنامه دارای هفت 
  

Stg1 : مراحل پر کردن آب از تانک به چمبر  
Stg2: air purge –ریق بخار به داخل چمبر مرحله تز  
Stg3 : Hit to striel – گرم کردن تا مرحله استریل   
Stg4:  مدت زمان استریل  
Stg5 : cooling –              در ایـن  . سرد شدن چمبر که بسته به شرایط محیطی این زمان متفاوت اسـت
stage بــا لمــس stage   مربوطــه وارد منــوی داخلــی مــی شــویم کــه بــا فلــش بــهcooling 

temperature    دسترسی می یابیم که مـی تـوان دمـای cooling lock   توصـیه     . راتغییـر دهـیم
 را داشـته  cololing lockدر صورتی که قصد تغییـر  . می شود از تغییرات این دما خودداری شود 

  .باشید باید دمای ست شده با ترموستات دستی پشت دستگاه یکی باشد 
Stg6:Equlize  -محیط  تطبیق شرایط دستگاه با   
Stg7: complete   

کـه بـا انتخـاب       مراحل تغییرات هـر برنامـه قابـل دسترسـی خواهـد بـود                4 شماره   stageبا لمس   
strilazation time      ــود ــد ب ــر خواه ــل تغیی ــتریل قاب ــان اس ــدت زم  Strilazationدر . م

temperature                      بـر        دمای برنامه قابل تغییر خواهد بود کـه پـس از تغییـرات الزم بـه منـوی اولیـه
   .می گردیم 

  



Over vide  E   I/O :  در این آیکن خصوصیات دستگاه اعالم می گردد کهUser    نیـاز بـه ایـن 
  . برنامه ندارد 

Astell inger   
  

  .برنامه های این توسط مهندسین بخش سرویس قابل تغییر خواهد بود 
  
  

Stage jump:   
می باشد می توان از هر  برنامه ای  بـه مرحلـه   در این منو در صورتی که دستگاه در حال کار کردن       

 دسـتگاه باشـد بـا فـشا ر دکمـه            Stop نیاز بـه     Userبعد عبور کرد و چنانچه در حین مراحل کار          
Stop   سیکل را متوقف و پس از طی مرحلـه           دستگاهCooling          درب دسـتگاه قابـل بازشـدن مـی 
 Coolingن برق دستگاه باید مرحله  و قطع جریا Stopبنابراین توصیه می شود در صورت . باشد 

  . را طی تا خاموش شود 
  
  
  
  
 
 
 
 

 Displeyمنوی ابتدایی 
  

Chamber :  دمای داخل چمبر در حین کار و بصورت معمول نشان داده می شود.  
Pressuer :  فشار داخل چمبر در حین کار و بصورت معمول نشان داده می شود .  

Sycle counter :  انجام شده گزارش می شود تعداد سیکل های .  
Sycle time :  مدت زمان هر سیکل از ابتدا تا انتها نمایش داده می شود.  
Stage time  :  زمان کاری هرStage گزارش می شود  .  

  
  
  
  
  
  



  :توجه
  
بـدین معنـی کـه      (در پایان کار روزانه در ب دستگاه در حین خاموش بودن قفل نگردد            -1

از باشد تا از فشار الستیک درب چمبر جلوگیری شـود ، ایـن              بایستی نیمه ب  درب دستگاه   
  .را افزایش می دهد)O-ring(کار عمر الستیک 

به منظور جلوگیری از خشک شدن الستیک به طور معمول با روغن سیلیکونی روغـن               -2
  .کاری شود

دمـای اتـاق بـیش از       .(حتی المقدور دستگاه در مکان مناسب جوی قرار داشته بـشد            -3
  ).رم نباشدمعمول گ

  .ترجیحا از یک پریز جداگانه برای دستگاه استفاده شود -4
 آمپر که مربوط به     120 عدد   2 عدد فیوز با قاب مشکی قرار دارد که          3در پشت دستگاه    -5

 دستگاه می باشد که در صورت از کار افتـادن دسـتگاه بایـستی               PLCسیستم گرمایی و  
  .کنترل شود 

 دستگاه می باشد که در اثر خاموش و روشن Displeyط به  آمپرکه مربو 1یک عدد فیوز   
عرض آسیب قرار می گیرد کـه در صـورت لـزوم بایـستی     شدن بیش از حد این آمپر در م  

    . تعویض شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  


