ٍیژگی ّای هوتاس سیستن ّای تٌفسی SPASCIANI
در هقایسِ با ضَابط استاًذارد EN137
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دیواًذٍلَ ّوزاُ
سیستن ّشذار
دٌّذُ صَتی

ػولکزد ػادی سیستن ّای تٌفسی SPASCIANI
اس فشار  300تا  60بار :

سیلٌذر َّای فشزدُ تٌفسی

(تَجِ ً :قاط هحذٍد با خط قَُْ ای اجشاء تحت فشار
باالی  60بار ٍ قطؼات با رًگ آبی تیزُ تحت فشار 5/5
بار ٍ قطؼات آبی رٍشي ًقاط تحت فشار  3/5هیلی بار
را ًشاى هیذٌّذ.

فشارسٌج ًوایشگز
فشار ٍاقؼی َّای
درٍى سیلٌذر
شیز اتصال سزیغ
Quick Coupling

سیستن تقلیل فشار سیلٌذر
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ػولکزد ػادی سیستن ّای تٌفسی SPASCIANI
در شزایط کاّش فشار سیلٌذر سیز  60بار :

(تَجِ ً :قاط هحذٍد با خط قَُْ ای اجشاء تحت فشار سیز
 60بار ٍ قطؼات با رًگ بٌفش تحت فشار  8بار ٍ
قطؼات آبی رٍشي ًقاط تحت فشار  3/5هیلی بار را
ًشاى هیذٌّذ.
در ایي دٍرُ هکاًیشم ّشذار صَتی دیواًذٍلَ فؼال
است ٍ در ّز بار تٌفس صذایی با شذت  90دسی بل
تَلیذ هی ًوایذ .طَل ایي هذت  8الی  12دقیقِ خَاّذ
بَد.
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ًوَدار هقایسِ ای ًشاى هی دّذ کِ با تَجِ بِ
ثبات هکاًیشم ّشذار صَتی سیستن ّای تٌفسی
 SPASCIANIتا آخزیي لحظِ استفادُ ،ایي ػولکزد
هشیت بسیار بْتزی ًسبت بِ شزایط تَصیِ شذُ
 EN137دارد.

4

ًوَدارّا ًشاى هیذٌّذ کِ در سیستن ّای
تٌفسی  SPASCIANIتا آخزیي هقذار َّای
هَجَد در سیلٌذر ،سیستن ّشذار صَتی فؼال
بَدُ در حالیکِ در بسیاری اس سیستن ّای
تٌفسی هشابِ با ٍجَد  85لیتز َّای
باقیواًذُ در سیلٌذرّا ،سیستن صَتی اغلب
غیز فؼال هی شَد.
(بخش آبی تیزُ ًوَدارّا حجن َّای سیلٌذرّا
در شزایط کاری ػادی ٍ بخش ارغَاًی حجن
َّای دٍرُ فؼالیت سیستن ّای ّشذار صَتی
ٍ بخش سرد حجن َّای دٍرُ غیز فؼال ایي
سیستن ّا را ًشاى هی دّذ).
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TR 2002

ًوَدارّا ًشاى هی دٌّذ سیستن ّشذار
دٌّذُ صَتی دستگاُ ّای تٌفسی
 SPASCIANIهٌقطغ ٍ فزکاًسی بَدُ لذا
اثز بخشی ّشذار آى ًسبت بِ اغلب
سیستن ّایی کِ ّشذار صَتی یکٌَاخت
دارًذ بسیار بیشتز هی باشذ.
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در سیستن ّای تٌفسی  SPASCIANIدٍ هذل هاسک ٍ با دٍ جٌس هتفاٍت استفادُ هی شَد :
هاسک ّای  TR2002/Aساختِ شذُ اس الستیک طبیؼی ٍ بِ رًگ سیاُ ٍ سیلیکًَی (سرد رًگ) با قابلیت استفادُ صزفا“ با دستگاُ ّای
تٌفسی ٍ دیواًذٍلَّای هذل (M45x3) A
هاسک ّای  TR2002/BNساختِ شذُ اس الستیک طبیؼی ٍ بِ رًگ سیاُ ٍ سیلیکًَی (سرد رًگ) با قابلیت استفادُ دٍ گاًِ (ّن با

دستگاُ ّای تٌفسی با دیواًذٍلَ ًَع ّ ٍ(Snap-in type) BNن با فیلتز پیچی ًَع  Screw Filterکِ با هاسک ّای توام صَرت استفادُ
هی شًَذ.
( ضوٌا“ لٌش ایي هاسک ّا ًشکي ،ضذ خش ٍ ضذ حالل بَدُ ٍ با طزاحی خاص اس سطح دیذ  30درصذ بیشتز اس سایز هاسک ّا بْزُ هٌذ
هی باشٌذ.
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تصَیز رابط هذل دٍ گاًِ  BNرا در دیواًذٍلَ سیستن ّای تٌفسی ً SPASCIANIشاى هی دّذ.
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تصَیز چگًَگی استقزار فیلتزّای پیچی ) (Screw Filterرا رٍی رابط دٍگاًِ  BNدر دیواًذٍلَ سیستن ّای تٌفسی ً SPASCIANIشاى هی دّذ.
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طرز استفاده از ماسک تمام صورت مدل TR 2002

 )1بىد آيیش را پشت گزدن اوداختٍ ،کلیٍ تسمٍ َای ماسک را
شل کزدٌ ي ماسک را ريی صًرت مستقز ومائید.

 )3دي تسمٍ باالیی ماسک را بٍ عقب کشیدٌ تا سفت شًد.

 )5دست را ريی دریچٍ يريدی ًَا گذاشتٍ ي وفس بکشید
تا اس استقزار کامل ماسک ريی صًرت ي فقدان وشتی
اطمیىان یابید.

 )2دي تسمٍ پاییىی ماسک را بٍ عقب کشیدٌ تا سفت شًد.

 )4تسمٍ باالی سز را بٍ عقب کشیدٌ تا ماسک کامال“
ريی صًرت استحکام یابد.

 )6بزای شل کزدن تسمٍ َا اوگشتان را سیز دکمٍ َای
طزفیه قزار دادٌ بٍ باال بکشید ،تسمٍ َا آساد می شًود.

 )7ماسک تمام صًرت  TR2002بٍ کمک یک آداپتًر قابل استفادٌ با کارتزیج ویش خًاَد بًد.

(( رًش ىای کاربرد چيار شاخو تنفسی SPASCIANI
تصٌیر شماره 1

طریقو استفاده ىوسهاى دً اپراتٌر از یک
سیستن تنفسی با کوک چيار شاخو تنفسی

تصٌیر شماره 3

طرزاستفاده تٌأم سیستن تنفسی فرار با سیستن
تنفسی ارابو ای با کوک چيار شاخو تنفسی

))

تصٌیر شماره 2

رًش بکارگیری تٌأم سیستن تنفسی ً سیستن
ىٌارساى دائن بو کوک چيارشاخو تنفسی

تصٌیر شماره 4

طریقو استفاده سیستن تنفسی از فاصلو
دًر با کوک چيار شاخو تنفسی

