HỆ THỐNG KHÍ C&U

TRUNG TÂM KHÍ HÚT

Hệ thống bao gồm:
•
•
•
•
•

Ba máy bơm chân không cánh gạt chạy dầu
Bình tích chân không
Hai bộ lọc chân không
Bảng điều khiển
Thiết bị thay đổi áp lực

Các tính năng:
Hệ thống được thiết kế để cung cấp nguồn khí hút y tế ổn định cho bệnh viện. Hai bơm chân
không có thể chạy chuyển đổi tự động. Có thể lực chọn điều khiển máy bơm tự động hoặc thủ
công.

MÁY BƠM CÁNH GẠT CHẠY DẦU
Chân không (khí hút) thường được dùng để hút đi máu, dịch qua hệ thống hút chân không y tế
tập trung của bệnh viện. Bơm cánh gạt, làm mát bằng gió, truyền động trực tiếp, đơn pha này
không cần cấp nước và có thể cung cấp khí hút ở cấp độ cao. Chúng tôi cũng cung cấp hệ thống
bơm kép với cabin điều khiển, chạy luân phiên tự động hoặc đồng thời. Có 6 loại động cơ để lựa
chọn, từ 1.0kw/1.2kw đến 15kw, chúng được chọn phụ thuộc sự thiết kế công suất của hệ thống.
Các tính năng:
• Thiết kế nhỏ gọn, truy nhập dễ dàng giúp tác nghiệp nhanh và đơn giản. Không cần bảo trì
bất cứ vấn đề gì ngoài việc thay dầu định kỳ.
• Không yêu cầu sử dụng loại dầu đặc biệt. Bất cứ loại dầu động cơ bình thường hoặc cao
cấp không thuốc tẩy đều dùng được.
• Làm mát bằng khí, quay vòng dầu bên trong, bộ lọc bụi tích hợp cho khí đầu ra hoàn toàn
không có dầu.
• Truyền động trực tiếp, loại trừ sự lỏng hay mòn đai hay bánh răng, giúp vận hành không
ồn.
• Chúng tôi cũng cung cấp các bộ dụng cụ bảo trì với các cánh quạt hoặc vòng đệm, và một
bộ kit lọc với các tấm lọc dầu, lọc xả khi có yêu cầu.
Các chú ý:
• Chạy ban đầu: Giữ nguyên mức độ bơm và chiều quay phải là ngược chiều kim đồng hồ
khi nhìn từ mặt quạt của động cơ
• Kiểm tra hàng ngày: Mức dầu nên ở mức ¾ trên kính thăm dầu và cần được đổ thêm nếu
nó ít hơn ¼. Không thêm dầu khi bơm đang hoạt động.
• Kiểm tra hàng tuần: Nếu dầu đã sử dụng quá 500 giờ, cần thay mới.
• Kiểm tra định kì: Cứ mỗi 1000 giờ hoặc khi cần thiết, thay mới tấm lọc dầu. Cứ mỗi 3000
giờ hoặc khi cần thiết, thay mới tấm lọc xả.

BÌNH TÍCH CHÂN KHÔNG
Bình dạng đứng dùng chứa chân không với độ chân không từ -55kPa đến -80kPa, nối đến
đầu ra các ống dẫn. Các kích cỡ để lựa chọn là 300l, 500l, 1000l và 1500l.
Các tính năng:
• Van xả sẽ xả nước động ra ngoài bình một cách định kì.
• Bình bằng thép uốn SS400, dày 3.2mm cho loại 300l, dày 4.5mm cho loại 500l, 1000l và 1500l
• Bề mặt sơn chống ăn mòn.

TỦ ĐIỀU KHIỂN
Mục đích của tủ điều khiển chạy luân phiên là vận hành & theo dõi tự động các bơm hút luân
phiên tại điều kiện bình thường và đồng thời ở nhu cầu cao. Một bơm chính và bơm khác ở chế
độ chờ (standby) tại hoạt động bình thường. Trong trường hợp nhu cầu khí hút cao, bơm
standby tự động chạy nhờ một chuyển mạch. Bơm chính chạy ở áp lực -55kPa và dừng ở 80kPa. Bơm standby chạy ở áp lực -50kPa và dừng ở -80kPa.
Các tính năng:
• Đèn báo trạng thái chạy/dừng: Chỉ rõ bơm nào đang chạy hoặc đang dừng.
• Đèn báo trạng thái quá tải: Chỉ ra sự bất thường của các bơm và động cơ. Đường nối mở rộng
đến hộp báo động chính có thể được cung cấp
• Bộ đếm thời gian chạy: Nhằm ghi lại số giờ làm việc của mỗi bơm.
• Chuyển mạch lựa chọn tự động/thủ công: Nhằm lựa chọn thủ công việc kích hoạt mỗi bơm.

HỆ THỐNG LỌC KHUẨN VÀ TÁCH DỊCH TRÊN ĐƯỜNG ỐNG
Hệ thống phin lọc khuẩn và tách dịch trên đường ống được thiết kế cho ứng dụng quan trọng
bao gồm loại khuẩn và các chất bẩn khác từ phía hút của bơm hút, chống nhiễm khuẩn cho
bơm hút, bình tích và không khí trong bệnh viện, bộ lọc cần được lắp đặt ngay trước khi lắp đặt
bình chứa chân không.
Các tính năng:
• Nhiệt độ làm việc tối đa: 100oC
• Áp suất hút lớn nhất: -100kPa
• Loại hoàn toàn vi khuẩn lên tới 99.9999%.
• Hiệu suất lọc tốt hơn yêu cầu của HTM2022. Hiệu suất lọc đã được kiểm tra với vi khuẩn và
kiểm tra khung natri BS3928.
• Lọc bụi đến 0.01 µm
• Thiết kế và cấu trúc đã được Lloyds phê duyệt
Ghi chú:
• Bình tách dịch đọng cần được kiểm tra thường xuyên, và cần thiết thay thế nó nếu thấy có
chất lỏng. Nó được sử sụng sau khi đã được hấp.
• Các thành phần phải được thay mới mỗi năm. Các thành phần thay thế có sự nguy hại về
sinh học cần được sử lý hợp lý. Thay thế các tấm lọc cần sử dụng các thiết bị phù hợp như
trong bảng sau.

THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI ÁP LỰC
Thiết bị bao gồm một cảm biến áp lực dùng để điều khiển hoạt động của các bơm, và một
chuyển đổi áp lực dự phòng.

MÔ HÌNH LẮP ĐẶT

