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 م باسال

 

ید. ارا انتخاب و خرید نموده زمانفیروز طب شرکت  Bدستگاه اتوکالو کالس ضمن تقدیر و تشکر از شما که 

 نماییم.توجه شما را به نکاتی جلب می

ر قت کامل مطالعه نمایید تا دپیش از باز نمودن جعبه این دفترچه را با د کننده عزیز تقاضا داریماز شما مصرف

 اندازی و استفاده از دستگاه دچار مشکل نگردید.راه

گونه پاسخگویی به سواالت و اشکاالت فنی مربوط به دستگاه صصان واحد فنی این شرکت آماده هرضمنا متخ

 .باشنددر ساعات کاری میزمان اتوکالو فیروز طب 

 

 



 

 فهرست موضوعات

 مشخصات دستگاه

 نحوه قرار گرفتن دستگاه در محل

 مشخصات فنی دستگاه

 نحوه راه اندازی دستگاه

 آشنایی با پنل دستگاه

 شروع به کار دستگاه

 نگهداری دستگاه

 مدار و اتصاالت 

 دیاگرام مدار  -4

 کشی بندی سیمطبقه -2

 دیاگرام اتصاالت  -3

 رابطه بین درجه حرارت و فشار  -1

 استاندارد استریلیزه نمودن  -6

 کل پروسه استریلیزاسیون  -5

 .داشتنکاتی که میبایستی در نظر  -7

 هاها و راه حل آنکد خطا

 سایر موارد  

 عدم نمایش پنل دستگاه. -4

  .عدم توانایی روشن نمودن دستگاه -2

 .عدم باز شدن درب -3

 .قفل شدن شناور آب -1

  .نمودن دریچه تخلیهپروسه تمیز و تعویض  -6

خشک شدن مخزن دستگاه به حد کافی عدم -5



 
 

 دستگاه: مشخصات

 لطفا پکیج را به دقت بررسی کنید.

                                 

 4شکل شماره 

 وزن و ابعاد دستگاه:

     

 

 

 ابعاد دستگاه از نماهای مختلف:
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 لیتری 32 لیتری 81 نوع دستگاه

 655x560x495mm 765x560x495mm ابعاد

 56kg 63kg وزن
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 جانبی: قطعات

    

 

 1شکل شماره                           

 مشخصات فنی دستگاه:

 a.c.220V-230V, 50Hzولتاژ برق ورودی: 

  10A فیوز:

 1000gماکزیمم ظرفیت هر سینی: 

 مشخصات چمبر: 

 جنس: فوالد ضد زنگ

 Bar 2.5ماکزیمم فشار: 

 Bar 0.9-مینیم فشار: 

 تعداد نام قطعه شماره

 4 قفسه اتوکالو 8

 3 سینی 3

 4 انبرک 2

 4 شلنگ تخلیه 4

 4 کابل برق 5

 4 الستیک دور درب 6
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 c°145ماکزیمم دما: 

 0.16L（min）0.18L（max）حجم آب مورد نیاز برای هر سیکل کاری: 

 

 نحوه قرارگرفتن دستگاه در محل:

 متر فاصله داشته باشد.سانتی 41از دیوار حداقل  گیرد کهدستگاه اتوکالو باید در محلی قرار 

       

 6شکل شماره                                                                  

 اندازی :نحوه راه

نمایید. یونولیتی  باشد برگردانده و درب جعبه را بازعدد می 1اف جعبه را که در مجموع های فلزی اطرجهت باز کردن جعبه ابتدا زبانه .4

در باالی دستگاه تعبیه شده که جهت جلوگیری از ضربه خوردن دستگاه در زمان حمل و نقل می باشد، یونولیت را برداشته و دستگاه 

 عدد تسمه سبز رنگی که دور آن کشیده شده است از صندوق خارج نموده و روی میز قرار دهید. 2نفر با استفاده از  2را توسط 
تا دستگاه روشن  قرار دهید، 4دستگاه را در وضعیت برق صال دو شاخه دستگاه به پریز برق و باز کردن درب اتوکالو، کلید پس از ات .2

 شود.
کند. گرم شدن دستگاه جهت آماده مبر ) مخزن ( شروع به گرم شدن میتوجه داشته باشید که به محض روشن نمودن دستگاه، چ .3

 تا پس از استارت دستگاه زمان اتالف نشود.  باشد،دادن وسایل داخل دستگاه می شدن برای قرار
 

 



 
 

 نمای جلوی دستگاه:
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 نمای پشت دستگاه:
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 دستگاه زائدخروجی آب 

 تمیز دستگاهخروجی آب 

 کلید برق     

 

 پنل

 دستگیره درب

 سوکت برق        

 فیوز     

 خروجی پرینتر      

 شیر اطمینان     

 لوگوی شرکت        

 خروجی هوای رادیاتور      



 
 

 

 

 1شکل شماره 

کوپلینگی عدد شیر  2و همچنین  باشدمشخص می OFFو دیگری با  INیکی با عالمت می باشد که  LEDعدد المپ  2دستگاه دارای 

 در قسمت پایین دستگاه تعبیه شده است که توضیحات مربوطه در ذیل آمده است:

به این معنی است که باید آب باشد. هر زمان این چراغ قرمز روشن شد دستگاه می دهنده اتمام آب مقطر مخزننشان INعالمت  .4

 استگیری دستگاه به این صورت نحوه آب باشد.خاموش شد یعنی آب به حد کافی می شود و هر زمان چراغداخل دستگاه ریخته 

آب را  و ای بر روی دریچه ورودی تعبیه گردیده است. کافیست دریچه را به سمت باال باز نماییدکه قسمت فوقانی دستگاه محفظه

 به مخزن دستگاه اضافه نمایید.
توانید با استفاده از شلنگ ده و نیاز به تخلیه دارد. شما میپر ش زائدمز شد به این معنی است که مخزن آب قر OFFزمانی که چراغ  .2

خاموش  OFFدستگاه را تخلیه نمایید تا چراغ  زائدآب  Used Water Outهمراه و اتصال آن به شیر کوپلینگی سمت چب با نام 

 شود. 
باشد. اگر قصد جابه دستگاه می مخصوص تخلیه آب تمیز Distilled Water Outضمنا شیر کوپلینگی سمت راست دستگاه با نام  .3

 توانید آب را تخلیه کنید.کنید با استفاده از این شیر میان طوالنی از دستگاه استفاده نمیجایی دستگاه را دارید یا مدت زم
 

 :دستگاه پنلآشنایی با  

 باشد که بر روی پنل دستگاه مشخص گردیده است.حالت مختلف برای استریلیزاسیون می 1خریداری شده توسط شما دارای  ستگاهد

 الستیک دور درب

 ورودی آب تمیز      فیلتر هوا    

 قفسه اتوکالو و سینی    
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4. PLASTIC   ها میزان درجه حرارتی باشند و بر روی آنکه قابل اتوکالو می عات پالستیکیقطجهت استریل :  و یا دکمه

رت . در این حالت دستگاه به صوشود، استفاده مینمایدود فروشنده قطعات ضمانت آن را میکه قطعه تحمل آن را دارد و یا خ

 گیرد.   مرحله وکیوم صورت می 3سیکل کاری دقیقه بوده و در  61کند. زمان تقریبی این حالت درجه را انتخاب می 424خودکار 

2. NUDE و یا دکمه unwrapped   :  شود. در این حالت میاین حالت جهت استریل نمودن ابزارهای فلزی استفاده

مرحله  4سیکل کاری دقیقه بوده و در این  31کند. زمان تقریبی این حالت میدرجه را انتخاب  431دستگاه به صورت خودکار 

 استفاده نمود. آنسریع ترین حالت استریل می باشد که برای مواقع اضطراری می توان از  NUDEحالت  یرد.پذوکیوم صورت می

3. COTTON   یه نخی دارند، استفاده : این حالت برای استریل نمودن پارچه ، شان، گاز و تمامی وسایلی که پا و یا دکمه

دقیقه بوده و در این  16نماید. زمان تقریبی این حالت را انتخاب میدرجه  431رت خودکار گردد.  در این حالت دستگاه به صومی

 پذیرد.مرحله وکیوم صورت می 3سیکل کاری 

1. PACKAGE و یا دکمه wrapped    و : این حالت برای استریل نمودن ابزارهایی مانند سر توربین، آنگل، ایرموتور

بزارها شود اتریل نمودن در داخل پکیج موجب میگردد. اسند، استفاده میاهای مخصوص قرار داده شدهقطعات ایمپلنتی که در پکیج



 
 

ار رت خودکاین حالت دستگاه به صومدت زمان بیشتری حالت استریل خود را حفظ کنند و زمان تماس با دست آلوده نگردند. در 

 پذیرد.مرحله وکیوم صورت می 3سیکل کاری ساعت بوده و در این  4 تقریبا نماید. زمان تفریبی این حالتدرجه را انتخاب می 431

 کند.جه حرارت استاندارد را انتخاب میحالت دستگاه به صورت خودکار در 1نکته: با انتخاب هر یک از این 

 شروع به کار دستگاه:

رت دستگاه را فشار دهید. لید استاپس از انتخاب حالت استریل مورد نظر و قرار دادن ابزارها داخل دستگاه، درب دستگاه را بسته و ک   

توانید درب ظاهر گردد. در این زمان می EDمنتظر بمانید تا دستگاه سیکل کاری خود را تمام کند و بر روی صفحه نمایشگر عبارت 

وکالو باز ات در حالتی که درب سینی ابزارها را از دستگاه خارج نمایید. سپس کلید دستگاه را انبرکدستگاه را باز نموده و با استفاده از 

 اندازی مجدد دستگاه منتظر بمانید تا دستگاه کامال سرد شود.باشد خاموش نمایید. برای راهمی

 .باشدبار می 2در هر روز استفاده از دستگاه : حداکثر 4نکته 

سماند آب در مخزن آب باشد که پس از استفاده شدن، پسی سی می 261اه در هر سیکل کاری : میزان مصرف آب مقطر دستگ2نکته 

 که باید تخلیه گردد. جمع شده  زائد

 :توجه 

 کار دستگاه تحت هیچ شرایطی اقدام به باز نمودن درب دستگاه ننمایید.  بعد از شروع               

 نگهداری دستگاه:

 یز نمایید.دار تممخزن را با پارچه نخی نم پس از هر سیکل کاری و خنک شدن مخزن، داخل .4

 یز نمایید. ر آورده و تمسیکل کاری از جای خود د 6 – 1فیلتر آب دستگاه را ترجیحا پس از  .2
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در جای خود جا تمیز نموده و بار ای یکحداقل هفته آید،را که به راحتی از جای خود در میالستیک دور درب گردد توصیه می .3

 بزنید.
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 بار تعویض نمایید.ماه یک 5سفید رنگ( را هر  -ت چپ فیلتر هوای اتوکالو ) باالی مخزن گوشه سم  .1

 بار تمیز نمایید.ماه یک 5دستگاه به طور مرتب هر و تمیز  زائدهای آب مخزن .6
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طر در تماس بوده و تولید بخار زدایی شود. این محفظه به دلیل اینکه دائما با آب مقبار باید رسوبمحفظه تولید بخار هر ماه یک .5

باشد که ابتدا دستگاه را روشن این صورت می ستشوی محفظه بخار بهشود. نحوه شگرفتگی مینماید به مرور زمان دچار رسوبمی

ثانیه فشار داده و نگه دارید. در عرض  41را به صورت ممتد  NUDEنموده سپس از بسته بودن درب دستگاه مطمئن شوید. کلید 

را با یک  ه و داخل مخزنگردد. پس از اتمام کار درب دستگاه را باز کردمیچند دقیقه محفظه بخار شسته شده و صدای آب قطع 

 دار تمیز نمایید.پارچه نم

ثانیه به صورت ممتد فشار  41در صورتی که درب دستگاه پس از اتمام کار باز نشود ) بنا به هر دلیلی ( کلید استارت را به مدت  .7

شیر اطمینان و یا کرده و بعد درب دستگاه را باز نمایید ای تحمل ظاهر گردد. لحظه EEداده و نگه دارید تا در صفحه نمایش عالمت 

را در  آنهای ساعت باز نموده و پس از تخلیه بخار و کاهش فشار داخل مخزن و باز شدن درب دستگاه را در جهت خالف عقربه

 های ساعت ببندید.سمت عقربه

 :نکته مهم 

 ید. پس از پایان کار با دستگاه درب آن را باز بگذارید تا به واسطه گرمای مخزن حالت خأل به وجود نیا



 
 

 مدار و اتصاالت

 مداردیاگرام  -8

 را مالحظه فرمائید . 26 شمارهشکل 

 طبقه بندی سیم کشی دستگاه  -3

، ، سیم فیوزهاسیم برق ورودی ،مربوط به پمپ وکیومسیم  ،( سیم مربوط به پمپ آبac 220 vمناطقی که ولتاژ باال دارد ) -الف

 ( قرمز های حرارتی )هحلقوط به تولید بخار و سیم ترانسفورمر و سیم سیم مرب

 خصوص زمانی که سیستم روشن است (به  بدون وسائل مطمئن دست نزنید ) توجه : به هیچ وجه به مناطق ولتاژ باال 

 آبی و سبز ( مناطق با ولتاژ پائین : سیم پیچی ثانویه ترانسفومر ) -ب

 ها (کن و سنسور )شناورت درب بازالاو اتصبرقی، سیم چاپگر  ، اتصاالت کنترل پنل، سیم شیرسنسور حرارتیسیم  -ج

 دیاگرام اتصاالت  -2

 .را مالحظه فرمائید 25 شمارهشکل 

 رابطه بین درجه حرارتی و فشار  -4

 .های مختلف تعریف شده استدر فشاردرجه حرارت  بخار اشباع شده )بخار خالص(

 جه حرارت داخل محفظه در

 

 (barفشار) (cدرجه حرارت )

411 

416 

446 

424 

431 

431 

1/1 

2/1 

7/1 

4/4 

7/4 

4/2 

 

 



 
 

 نهای پائین اختالف ممکد در درجه حرارتفوق مطابقت نماییرا طبق جدول  لطفاٌ رابطه بین درجه حرارت و فشار )در حین کار دستگاه(

 .است وجود داشته باشد

های باشد این اختالف حداقل طبق جدول فوق در درجه حرارت bar  2/1ن است فشار گراد ممکدرجه سانتی 417ه حرارت درج مثالً

 .باشدپائین قابل اغماض می

 کند .می حالت استانداری که دستگاه کار -5

 شود .دهنده اشتباه نشان داده نمیشدارگونه زنگ اخطار یا عالئم ههیچ -الف

 طیف درجه حرارت و فشار در حین عمل استریل نمودن  -ب

2.0~ 2.2 Bar                 ,           133 ~ 135c 

1.0 ~ 1.2 Bar                ,            120~ 123c 

  433-435و یا  c 426-421درجه حرارت در داخل محفظه بین  -ج

 تواند کامالً تمام شود و دوباره مجدداٌ شروع به کار نماید .برنامه می -چ

 کل پروسه استریلیزه نمودن  -6

 سیکل استریلیزه نمودن  -الف

 

 حرارت دادن : 2-4

 پیش وکیوم: 3-2



 
 

 استریل نمودن : 1-3

 تخلیه هوا : 6-1

 خشک کن : 5-6

 تثبیت : 7-5

 کل پروسه : 7-4

 

 دهد .کنترل پنل کل پروسه را نشان می -ب

 : PACKAGEبه عنوان مثال حالت 

 

 

 



 
 

 :میبایستی مورد توجه قرار گیردنکاتی که در حین تست کردن و تنظیم نمودن  -7

 .زه کار با دستگاه را داشته باشندهای الزم را دیده و اجاسرویس کاران میبایستی آموزش -الف

 اگر شخصی قصد از کار انداختن دستگاه را داشته باشد میبایستی اطالعات کافی در خصوص مناطق ولتاژ باال داشته باشد. -ب

 .درب دستگاه اطمینان حاصل نمائید نمودن از بسته بودن کاملقبل از شروع عمل استریل  -ج 

 .نموده و دستگاه را خاموش نمائید را یادداشت خطا، فشار و کد ئم هشداردهنده نشان داد لطفاٌ درجه حرارتاگر دستگاه عال -چ

 

 خطاهای اتوکالو پنل بنفش رنگ

 باال کننده بخار در درجه حرارتمخرن تولیدسنسور کارکرد  - E1کد 

 دالیل :

 .باشدعریف شده میدرجه حرارتی ت هخارج از محدود،  )ترموستات(محفظه تولید بخار حرارتی در تنظیم کننده -الف

 ایدد بخار عالئم اشتباه ارسال نمگردد که سنسور حرارتی در محفظه تولینباشد سبب میولتاژ ورودی ولتاژ تعریف شده زمانیکه  -ب

 .دستگاه استیبالیزر استفاده گردد حتماً ازگردد لذا توصیه می

 .باشدنمیمتصل و یا محفظه بخار  ()برد الکتریکی PCBسنسور حرارتی به طور مناسب به  -ج

 .سنسور حرارتی شکسته باشد -چ

 راه حل :

 با استفاده از ترموستات که باید توسط شخص آموزش دیده صورت گیرد.تنظیم نمودن محدود درجه حرارت  -الف

 .گاه را دوباره راه اندازی نمائیدبرنامه را تغییر داده و دست -ب

 .ستی صورت پذیرفته استربه د (PCB)برد الکترونیکی به  نان حاصل نمایید که کلیه اتصاالت محفظه بخاراطمی -ج

 ( 43در شکل شماره  4حرارتی ) سیم شماره  تعویض سنسور

  



 
 

  
 43شکل شماره                                    

 المنت دور مخزن  -E2کد 

 دالیل : 

 .باشدناسب به برد الکترونیکی متصل نمیبه طور م ( 41در شکل شماره  2شماره  سیم ) حلقه سنسور حرارتی -الف

 .سنسور حرارتی شکسته است -ب

 راه حل :

 باشد .لقه حرارتی به طور مناسب متصل اطمینان حاصل نمائید اتصاالت به برد الکترونیکی و ح -الف

 سنسور حرارتی را تعویض نمائید. -ب

            

 41شکل شماره                                           

 باال بودن درجه حرارت در داخل محفظه - E3کد 

 دالیل :



 
 

 .حلقه حرارتی نداردبه برد اصلی و ( اتصال خوبی 3شماره  سیمسنسور درجه حرارت محفظه ) -الف

 سنسور حرارتی شکسته است. -ب

 راه حل :

 .کلیه اتصاالت به خوبی برقرار استمطمئن شوید که  -الف

 جایگزین نمودن سنسور حرارتی -ب

  

 46شکل شماره                                                   

 عدم توانایی تثبیت درجه حرارت و فشار - E4کد 

 دالیل :

 .نقش الستیک دور درب ضعیف شده است -الف

 .یا پمپ آب شکسته شده استاست و  راندمان پمپ آب کم -ب

 رگالژ نبودن درب –ج 

 نشتی مخزن تولید کننده بخار -د

 گرفتگی مسیر ورودی مخزن دستگاه شامل خرابی شیر برقی پمپ آب، خرابی پمپ آب و نشتی شلنگ -ه

 مخزن دستگاهخرابی یا نشتی در خروجی های  -و

 ها : راه حل



 
 

 تعویض الستیک دور درب -الف

 تعویض پمپ آب داخل اتوکالو -ب

 

 

 45شکل شماره                             

 های مخزنی نمودن مسیر ورودی بخار و خروجیبررس -ج

 عدم تخلیه فشار - E5کد 

 دالیل :

 .داخل محفظه گرفته شده استفیلتر  -الف

ای هباشد زیرا بخار و آبزیاد می برقیشود. احتمال گرفتگی شیرل باز نمیکن قفل شده است و به طور کامبرقی خشک شیر -ب

 د.نکنخروجی همگی از این شیربرقی عبور می

 (زائدگرفتگی در مسیر تخلیه فشار ) شلنگ ها، شیربرقی، رادیاتور، ورودی آب  -ج

 راه حل ها : 

 ) مطابق شکل ( تعویض نمائید.را تمیز یا فیلتر محفظه  -الف

 تر تمیز نشد میبایستی تعویض گردداگر فیل. 

 .برقی خشک کنتمیز نمودن یا تعویض شیر -ب

 تعویض نمودبرقی را قی به درستی عمل نکرد میبایستی شیربرگر بعد از تمیز نمودن کماکان شیرا. 

 باز شدن درب دستگاه در حین کار -  E6کد 



 
 

 دالیل :

 .شودفشار باالی عملیات استریل، باز میدرب به طور کامل بسته نشده است لذا به واسطه  -الف

 ها :راه حل

  میکروسوئیچ تنظیم شود.

 

 

   

 

 

 47شکل شماره                                                                             

 .را تعویض نمود این قسمتاگر مشکل به قوت خود باقی بود میبایستی   

 زمان کارکرد طوالنی -E7کد 

 .دور درب تعویض گردد الستیکبایستی رود و در غیر این صورت میاال میابتدا اطمینان حاصل نمائید که درجه حرارت تدریجاً ب   

 دالیل :  

 .شودمیدرب بیرون زده ور از ددر این حالت بخار آب  ،کندبه خوبی عمل نمی الستیک دور درب .4

 گیرد لطفاٌ به خاطرتخلیه هوا مورد استفاده قرار می روی آن پیچی قرار دارد که جهت اگر شیربرقی تخلیه قفل شده بود بر .2

 .گرددبخار تخلیه می که میبایستی در حین پروسه کاری بسته باشد در غیر این صورتداشته باشید 

شود میمحفظه تولید بخار جهت تولید بخار وارد آب لذا مقدار کمی  ،ننمایدیا پمپ آب به درستی عمل شیر برقی آب ورودی و  .3

 41شکل شماره .باشدتاً ناشی از عدم گرم شدن سریع میآید که عمدبه نمایش درمی E7 خطایخطا و کد  و بوق

                            



 
 

لت ن حادر ای. شودمحفظه تولید بخار به چمبر بسته نمیشیر برقی هنگام ارسال بخار از  شیربرقی تخلیه هوا قفل شده است. .1

ماند ص میکالو در یک عدد خالذا درجه حرارت محفظه اتو ،شود بسیار داغ شدهکه بخار آب از شیربرقی خارج میدلیل آن به 

 .نخواهد داشت یو افزایش

ار سریعاً دچ اگر مصرف کننده از آب مقطر خوب استفاده ننماید محفظه تولید بخار .داشته باشدرسوب محفظه تولید بخار  .6

 گاه،سیکل کاری دستبا شروع  و گرددخوردگی مییلیکونی متصل به پمپ آب دچار ترکسشلنگ د و شوگرفتگی میرسوب

 .از زیر دستگاه آب روان خواهد شد مشاهده خواهید نمود که

باشد و یا سنسور حرارتی شکسته شده است و نمیبه میزان کافی  جهت انجام پروسه کاری بخاردرجه حرارت محفظه تولید   .5

طبیعتاً درجه حرارت درستی را نشان نخواهد داد لذا مانع کارکرد پمپ آب خواهد شد و صدای زنگ کارکرد طوالنی به صدا 

 .کندکار نمی یا اصالٌ پمپ آب برای یک مدت طوالنی کمتر و HEدر حالت  .در خواهد آمد

لذا رابطه  (باشددر حین کارکردن صدای آن مشخص میکند )کار نمی POپمپ وکیوم در حالت  .کندپمپ وکیوم کار نمی .7

شود و باعث خروج هوای دیگر تطابق نخواهد داشت و یا شیربرقی وکیوم به طور کامل بسته نمیدرجه حرارت و فشار با یک

ن رارت مخزشود درجه حل اینکه بخار گرم از آن تخلیه میداغ خواهد شد به دلی قی بسیاربراین حالت شیرشود در تخلیه می

 .نه افزایش دما در داخل محفظه اتوکالو نخواهیم بودماند و شاهد هیچگوروی عدد ثابتی باقی می

 راه حل :

 .نمائیددرب را تمیز یا تعویض  دور الستیک .4

 .ر جهت عقربه ساعت پیچیده شده استحاصل نمائید که پیچ روی آن دشیربرقی تخلیه را پیدا کنید و اطمینان  .2

اگر  ا تست کنید وشود لطفاً اتصاالت رنمائید اگر صدائی از پمپ آب خارج نمی تعویضرا تمیز و یا  برقی آب را قطع و آنشیر .3

 .را تعویض نمائید توانید آنکند میدرست کار نمی

 

 49شکل شماره                     

 .و یا تعویض نمائیدرا تمیز  و آنباز کرده شیر برقی هوای خروجی را  .1

 .تعویض نمائیدیا و را تمیز  آن در صورت گرفتگی و باز کردهشیر برقی خشک کن را   .6

لیه اجزا که ک کنیدیا سنسور های حرارتی یک به یک بازدید نمائید و اطمینان حاصل محفظه تولید بخار را جایگزین نمائید و   .5

 ند .نمحفظه تولید بخار به درستی متصل و کار می ک

میبایستی  کند و در غیر این صورتانداز درست کار میه که خازن راهپمپ و کیوم را تعویض نموده و یا اطمینان حاصل نمود  .7

 .ویا تعویض نمائیدتمیز  آن را شیر برقی وکیوم را قطع و در صورت گرفتگی



 
 

 آبی رنگپنل خطاهای اتوکالو 

 رود.دمای داخل مخزن باال نمی – E1کد 

 دالیل:

 سنسور شکسته شده باشد. .4

 سیم مربوط به سنسور قطع شده باشد و یا به خوبی به برد الکترونیکی متصل نباشد. .2

 :راه حل

 .سنسور تعویض گردد .4

 سیم کشی مدار بررسی گردد. .2

 بیشتر گردد. مقدار تعیین شده دستگاهفشار از  – E2کد 

 دالیل:

 سنسور فشار به درستی عمل نکند. .4

 پمپ وکیوم دستگاه به خوبی مکش انجام ندهد. .2

 راه حل:

 سنسور فشار و یا پمپ وکیوم تعویض گردد. .4

 سنسور حرارتی دور مخزن به درستی عمل نکند. – E3کد 

 سنسور حرارتی و یا سیم سنسور مشکل دارد و باید بررسی و در صورت لزوم تعویض گردد.   

  باال بودن درجه حرارت در داخل محفظه – E4کد 

 باشد.یکسان میاتوکالوها در  E3با کد این کد خطا    

 عدم تخلیه فشار - E5کد 

 باشد.مییکسان اتوکالوها این کد خطا در     

 باز شدن درب دستگاه در حین کار -  E6کد    



 
 

 یکسان می باشد.اتوکالوها این کد خطا در    

 نسور داخل محفظه تولید کننده بخار مشکل داشته باشد.س -  E7کد  

 باشد.بنفش رنگ یکسان میاتوکالوهای در  E1این کد خطا با کد     

 فشار عدم باال رفتن  -  E8کد 

 دالیل:     

 سوختن فیوز .4

 نشتی محفظه تولید بخار .2

 راه حل:     

 تعویض شود. فیوز دستگاه .4

 محفظه تولید بخار بررسی گردد. .2

 عدم توانایی تثبیت درجه حرارت و فشار -  E9کد 

 باشد.بنفش رنگ یکسان میاتوکالوهای در  E4این کد خطا با کد     

 

 سایر ایرادات 

 عدم نمایش پنل دستگاه .8

 دالیل:

 .ین پنل و برد الکترونیکی شل باشداتصال ب -الف

 .پنل شکسته باشدبرد اصلی  -ب

 .اشدبشود که به دلیل عدم استفاده استیبالیزر مییا خاموش و روشن میدهد و پنل عالئم غیر متعارف نشان می -ج

 راه حل :



 
 

 .برد اصلی بررسی شود لطفاٌ کلیه اتصاالت بین پنل و -الف

 برد پنل یا برد اصلی.تعویض  -ب

  .استفاده از استیبالیزر -ج

 عدم توانایی روشن نمودن دستگاه .3

 دالیل :

 .باشد سوختهفیوز  -الف

 .ترنسفورمر خراب شده باشد -ب

 برق اصلی ورودی به برد اصلی نرسد. -ج

 راه حل 

 .را تعویض نمائید لزوم آن و در صورتفیوز را بررسی  -الف

 عادی بودنغیرگیری نمائید و در صورت متر خروجی را اندازهرده و با استفاده از یک ولتبه ترنسفورمر وصل ک ولتاژ ورودی را -ب

 ولتاژ، قطعه را تعویض نمایید.

 .ید که اتصاالت به درستی برقرار باشداطمینان حاصل نمائکرده و اتصاالت برد اصلی و برق ورودی را چک  -ج

 

 21شکل شماره                                    

 عدم باز شدن درب .2

 دالیل :



 
 

اگر عمل استریل نمودن در مرحله وکیوم قطع شود فشار داخل محفظه اتوکالو منفی  .برق دستگاه به طور ناگهان قطع شود -الف

 .ه در این حالت باز نخواهد شدابود لذا درب دستگ خواهد

هوای داخل محفظه در  چون . در این حالتکه محفظه اتوکالو هنوز گرم باشد به مدت طوالنی بسته باشد درب دستگاه در حالی -ب

 .رب دستگاه طبیعتاً باز نخواهد شدو د همنفی شدچمبر فشار داخل  ،حال خنک شدن است

 راه حل :

حفاظت و خروج از برنامه  ثانیه فشار دهید دستگاه در حالت 6شروع را به مدت (   START)برق دستگاه را روشن نموده و دکمه  -الف

نمودن درب  باز نمودن درب را امتحان کنید بعد از بازدر این حالت شما مرتباً  ظاهر خواهد شد (  EEبروی پنل  گیرید )قرار می

 .تا از برنامه خارج شوید( شروع را فشار دهید   STARTدکمه )

رب باز ا بچرخانید سپس دتوانید پیچ روی شیر برقی تخلیه رقی تخلیه در قسمت پشت دستگاه اتوکالو قراردارد شما میبرشیر -ب

 خواهد شد.

 

 24شکل شماره               

 :تریل عمل اس، حتماً پیچ شیر تخلیه را به حالت قبل برگردانند در غیر این صورت کد اشتباه را در بعد از باز نمودن درب نکته

 .دبعدی نشان خواهد دا

 

 قفل شدن شناور آب .4

مرتب تمیز گردد شناور داخل محفظه هرگونه قفل شدن شناور به علت ناخالصی یا روغن می باشد لذا بهتر است شناور و محوطه تانک 

 قسمت میباشد . 2آب مقطر دارای 



 
 

 

 22شکل شماره                

 ب آجهت نشان دادن حداکثر  -4

 جهت نشان دادن حداقل آب  -2

               

 23شکل شماره                                        

 .نشان داده شده است 23در شکل  زائدآب  مخزنر د شناور

 کند:نمائید که شناور درست عمل میچگونه اطمینان حاصل 

 .را خواهید شنید بوقصدای در این حالت دهد با دست بلند نموده ور که حداکثر بودن آب را نشان میشنا -الف

شود و این بدان معناست که کنترل پنل روشن میروی  بر INباشد را فشار دهید کلید ری که مربوط به حداقل بودن آب میشناو -ب

 .بایستی آب داخل محفظه ریخته شودمی

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

 .روی کنترل پنل روشن خواهد شد بر OUTباال ببریم چراغ  را زائداگر شناور آب  -ج

 پروسه تمیز و تعویض نمودن دریچه تخلیه  .5

  دریچه تخلیه ممکن است گرفته شده باشد و یا نشستی آب به دلیل استفاده طوالنی مدت داشته باشد طبق شکل های زیر عمل نمائید 

 

                                                             

                                                

                                                    

 

 

 

 21شکل شماره 

اگر  را سرهم کرده،و سپس قطعات منفصله  21الخصوص قطعات داخلی طبق شکل علی میبایستی دریچه تخلیه را جدا و تمیز نمائید 

 .را تعویض نمودباز هم نشتی یا گرفتگی داشت می بایستی آن

 خشک شدن مخزن دستگاه به حد کافی عدم .6

 دالیل :

خل گر گرفته باشد آب داا ،روی پروسه خشک نمودن دارد تاثیر بسیار زیادی بر چمبر داخل. فیلتر باشد زائدفیلتر داخل مخزن   .4

 .انتقال یابد زائدتواند به خوبی به محفظه آب محفظه نمی

 گیرد که شیب به سمت انتهای اتوکالو باشد.دستگاه تراز نباشد. دستگاه باید به گونه ای قرار  .2



 
 

 راه حل :

 .را تمیز نمائید رسی نمائید در صورت گرفتگی آنبر راو توری  فیلتر -الف

 اشدبتوجه خیلی بهتر است که شما مرتباً فیلتر را تمیز نموده که نتیجتاً باعث بهتر عمل نمودن مرحله خشک کردن می 

 دیاگرام مدار:

 

 26شکل شماره 

 

 



 
 

 

 

 اتصاالت:دیاگرام 

 

 25شکل شماره 
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