
                                                                                                                                 

 

    Dentin لی                                            راهنمای یونیت صند                                                                         

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                 

 

    Dentin لی                                            راهنمای یونیت صند                                                                         

2 
 

Faraz Dentine 
 

 

 

راهنمای یونیت 

 صنـدلی

 

شرکت تولیدی صنعتی فراز مهر 

 اصفهان

 

 

 

 راهنمای یونیت صندلی

 

 

 

 



                                                                                                                                 

 

    Dentin لی                                            راهنمای یونیت صند                                                                         

3 
 

 وجهت          توجه                     
ود را ،شماره تماس و آدرس خو شماره نظام پزشکی لطفا برای ثبت گارانتی ،نام و نام خانوادگی 

 به شماره زیر واتس آپ یا پیامک کنید. همراه با شماره سریال دستگاه 

09134638714        

 د: نقطعات زیر شامل گارانتی نمی باش

  نشیمنگاهکلیه روکش های یونیت اعم از پشت سری، صندلی و 

  چراغ هایLED 

 پوآر آب و هوا 

  اتچمنت والمپ 

 برد دستگاه در صورت عدم استفاده از دستگاه استابالیزر 

 نصب دستگاه توسط تکنسین های متفرقه 

 ه.تغییر حالت کیبوردها و روکش صندلی در اثر استفاده از دکونکس و مواد ضدعفونی کنند 

 ت با ضد عفونی  کردن با محلول های غیر هرگونه شکستگی قطعات و یا تحلیل رفتن قطعا

 مجاز
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 مصرف کننده: با سخنی

 .مسروریم شما انتخاب حسن گرامی، از مصرف کننده

 .متشکریم دارید اعتماد ما خدمات و محصوالت به همواره اینکه از

بهبود  جهت حفظ و ،دندانپزشکی با نام تجاری فراز دنتین فرازمهراصفهان به عنوان تولیدکننده تجهیزاتشرکت 

 و  ISO9001/2015   یاستاندارد بین الملل دارای مندی مشتریان درسیستم مدیریت کیفیتنیز رضایت کیفیت و

ISO 13485/2016پزشکی و سازمان غذا و دارو  ، استاندارد ملی ایران، پروانه ساخت اداره کل تجهیزات

 .باشدمی

ته طراحی و ساخ مجرب مهندسین توسط ملی ایران و اداره تجهیزات پزشکی و استاندارد براساس حاضر دستگاه

 راهنما این به مراجعه با توانید می که بیاید پیش شما برای سؤاالتی است روزانه ممکن کار طول در .شده است

 راهنما این در شده نگارش دستورالعملهای. به شما این اطمینان را می دهیم که با مطالعه دقیق بیابید آنرا جواب

 .،شما و پرسنل تان نهایت استفاده را از تجهیزات جدید خواهید بردباشند می تصویر همراه به همگی که

 نامه ضمانت

املیت های عاینکه ارائه کلیه خدمات توسط . نظر به گیرد می شما قرار اختیار در محصول همراه به گارانتی کارت

ایان ا تا پمجاز شرکت فراز مهر در قبال ارائه این کارت انجام خواهد شد لذا توصیه می شود که کارت گارانتی ر

 دوره گارانتی حفظ نمائید.

 .نمائید مطالعه تماما و دقت به را دستگاه راهنمای دفترچه اولیه اقدام هرگونه از قبل لطفا

 :گیرند نمی قرار گارانتی تعهدات محدوده در که مواردی-

 به انحهس یا و ولتاژ شدید نوسانات ,نادرست نگهداری و غیرمتعارف, حمل استفاده اثر در که اشکالی هر -

 .وجودآید
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 شود. ناشی غیرمجاز افراد سوی از که ضایعاتی و ها خرابی -

 0غیرمجاز افراد توسط متفرقه یا اضافی تجهیزات هرگونه نصب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما با ارتباط

 :مشتری خدمات مرکز

 17آدرس کارخانه : اصفهان ،شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ،انتهای خیابان هفتم ،پالک 

 0 31- 52373166شماره تماس : 

 www.Farazmehrco.comوب سایت :

 info@farazmehrco.com پست الکترونیکی:
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 مروری بر قطعات اصلی:     

 بازوی متحرک تابلت( 1

 ( بازوی ثابت تابلت2

 ( تابلت3

 ( دسته صندلی4

 ( باکس5

 ( بازوی ثابت چراغ6

 ( بازوی متحرک چراغ7

 ( لوله چراغ8

 ( هد چراغ9

 ( تابلت دستیار10

 ( کراشوار11

 ( پشت سری12

 پشتی( 13

 ( نشیمنگاه14

 کنترل پایی( 15

 ( پدال هوا16
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 اولیه دستورالعملهای

 هشدار -

دستگاه  کنید. این امر از عملکرد نابهنگام خاموش را اصلی کلید استراحت حین یا کاری شیفت اتمام از پس (1

 به هنگام تماس اتفاقی با سوئیچ ها و خطرات احتمالی مرتبط با آن جلوکیری به عمل می آورد.

 ودداریخ جدا آنها روی اضافی بار هرگونه دادن ازقرار یا و زیرپایی و زیرسری ,صندلی پشتی روی نشستن ( از2

 .شود دستگاه به است منجر به آسیب زدن ممکن امر کنید. این

 مورد های تکنیسین به باید امور قبیل این نکنید. انجام قطعات تعویض یا تفکیک تعمیر به اقدام وجه هیچ ( به3

 تشآ حتی یا و الکتریکی شوک یا نقص سانحه به منجر است ممکن هرگونه اقدام خودسرانه .گردد محول تایید

 شود. سوزی

 است ممکن امر این در انگاری سهل و غفلت باشید هرگونه داشته کافی توجه دستگاه نگهداری اصول ( به4

 .شود دستگاه به جدی آسیب یا بدنی جراحت به منجر

 .کنید را قطع اصلی برق چراغ و المپ تعویض به نیاز صورت ( در5

 .قرار گیرد استفاده مورد مخصوص هالوژن های المپ تنها -

 صبر میک هستند داغ هنوز آن پایه و المپ خود که آنجایی از و سوخت المپی اگر که باشید داشته توجه -

 .شوند خنک تا کنید
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 توجه 

 رد و خودداری نمائید کار ادامه از و خاموش نموده را برق اصلی سوئیچ ,مشکل هرگونه مشاهده صورت ( در1

 .بگیرید تماس نماینده مجاز یا شرکت بخش خدمات پس ازفروش با نیاز صورت

 ید فشارکن ( کنترل bar حسب بر (تابلت گیج به توجه با را ایرموتور و توربین هوای فشار یکبار وقت چند ( هر2

 باشد. 3تا  5/2موتور ایر هوای فشار و 2/2تا  8/1بایست می توربین هوای

 طتوس تغییر صورت در و باشد شده بسته خودشان محل در ایرموتور و توربین،فشار کنترل هنگام کنید ( دقت3

 .کنید را تنظیم فشار تابلت زیر تنظیم شیرهای
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 مقدمه

رای شما باستفاده بهینه از آن را  به تفصیل اجزاء تشکیل دهنده این محصول و نمودیمدر این دستورالعمل سعی 

 کننده محترم توضیح دهیم. مصرف

 باشد که عبارتند از :یونیت صندلی دندانپزشکی فرازدنتین دارای سه بخش می

 صندلی -1

 چراغ  -2

 یونیت  -3
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 صندلی فراز دنتین  -1

کل از گردیده است و متش تولیدبه نیاز دندانپزشک و راحتی بیمار طراحی و  با توجهصندلی فرازدنتین      

 شوند.میپالستیکی تولید  های فلزی وتوسط قالب اًهای مشخص و عمدتبا تلرانس و نقشه طبققطعاتی است که 

 شده است.با دقت بسیار باال تولید  CNCش قطعات فلزی بدنه اصلی توسط بر

عنای به م) 2گرفتگی در طبقهایران بر حسب نوع حفاظت در برابر برقملی بندی استاندارد در طبقه فوقصندلی 

 قرار دارد. (نداردزمین  احتیاج به

بر وزن  کیلوگرم عالوه135تا  را توانایی تحمل وزن بیمارباشد که های با کار متناوب میاین صندلی از نوع دستگاه

 باشد.  چراغ و بازوها دارا می کراشوار،

 متر مربع سانتی 55×99ابعاد کلی صفحه پایه صندلی )شاسی صندلی( : 

  مربع مترسانتی 175×60:  حداکثر دامنه حرکت صندلی

 کیلوگرم130ها و کاورها : جرم صندلی همراه روکش

 ولت 24ولتاژ اسمی : 

 وات 145توان ورودی : 

 )در  On /Offکلید وصل پس از که  باشدمیهرتز 50ولت با فرکانس 220 ورودی باکس برق

ترانس موجود در همین  طرف یکبه  برق ،گردد(روشن بودن این کلید، چراغ سبز مجاور آن روشن می صورت

 : شوندبه ترتیب زیر توضیح داده می این ترانس کهگردد باکس هدایت می

ظور مین مندر یونیت برای حذف نویز ، ولتاژ مربوط به قسمت شبکه نسبت به ولتاژهای دیگر ایزوله می باشد به ه

 خروجی ترانسفورماتور مانند شکل زیر می باشد .

 

 

 

 

    COM 10VAC 16VAC 24VAC 27VAC 

 

 

 

ترانس   ورودی

220VAC 

 

خروجی ایزوله  

6VAC 

 

 مابقی خروجی های ترانس

 

 220VAC  ترانسورودی 
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 برد اصلی وصل کرد . 6ترانس به ترمینال شماره  6VACحال باید از قسمت خروجی ایزوله 

 : تامین کننده برق چراغ یوتیت نور زیاد ، نگاتسکوپ و کویترون AC ولت24خروجی 

 :  تامین کننده برق موتورهاDCولت  27خروجی 

 : تامین کننده برق الیت  ACولت12خروجی 

 : تامین کننده برق شیر برقی ها  DCولت12خروجی 

 : تامین کننده برق چراغ یونیت نور کمACولت  16خروجی 

آمپر در  5و یک عدد فیوز  10،یک عدد فیوز  4، سه عدد فیوز  3برد یونیت چهار عدد فیوز به منظور محافظت در 

 نظر گرفته شده است.

ر در طراحی مکانیک این محصول برای کمک به موتور پایین صندلی، یک جک تعبیه شده که ضمن کمک به موتو

   .کندی را فراهم مییصداحرکت یکنواخت و بی ،در باال بردن صندلی

ن( جهت فودارای یک روکش پالستیکی )سل، ها عالوه بر تنوع رنگروکشفرازدنتین صندلی دندانپزشکی  در

های یک توان از روکشمینیز . با توجه به حساسیت موضوع باشند، )درصورت سفارش( میسهولت در تمیزکاری

 استفاده نمود.، تی که در تماس مستقیم با بیمار اسیهابار مصرف موجود در بازار برای قسمت

من و طراحی شکل ظاهری و عملکرد این محصول ضمن ظاهری زیبا و راحت برای بیمار دارای حرکات یکنواخت، ای

 باشد.صدا میکامالً بی

 

 (کنترل پاییFoot Control) 

پزشک دندانپایی تعبیه گردیده که کلید کنترل ملی ایران در طراحی این محصول بر اساس الزامات استاندارد

را کنترل رفتن ،پشت صندلی و جلو/عقب آمدن صندلی باال/پایین  ،بدون استفاده از دست، چهار فرمانتواند می

 نماید.
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  پشت سری 

 باشد.می کیلوگرم را دارا10 تال وزن قابلیت تحم برای اطفال و معلولین،تنظیم  پشت سری عالوه بر

 

 

 

 

 اغ دندانپزشکیرچ -2

 از دو بخش زیر تشکیل شده است : چراغ دندانپزشکی

 بازوها  -

          هد چراغ                           -

   

 

 

 و نمایدمی تامین را المپ مصرفی توان که است متصل هرتز 50 فرکانس با ولت16 و24 تغذیه منبع به چراغ این

 .باشدمی 2طبقه در ایران ملی استاندارد الزامات اساس بر گرفتگیبرق برابر در حفاظت نوع برحسب

باشد و روشن/خاموش کردن آمپر در داخل برد یونیت می 4ولت، دارای یک فیوز 24وات و  70المپ چراغ فوق  

به دوم باشد. با فشردن کلید چراغ در مرتبه اول نور کم و مرتآن از دو محل تابلت اصلی و دستیار قابل اجراء می

 نور زیاد قابل تنظیم است.

 باشد که نور را فقط در موضع درمانی )دهان بیمار( متمرکزارای بازتاب دهنده نوری )رفلکتور( میچراغ د 

 نمایدمی

 باشد.کیلوگرم می7مجموع وزن چراغ 

 



                                                                                                                                 

 

    Dentin لی                                            راهنمای یونیت صند                                                                         

15 
 

 یونیت دندانپزشکی -3

 ای طراحی گردیده که نهایت سهولت کار برای دندانپزشک در نظر گرفته شده است یونیت به گونه

 : باشدبخش جداگانه می چنداین محصول شامل 

  باکس 

ودی آب و هوا جابجایی که بر روی محل خروجی فاضالب یونیت و ور یتقابل با ای استباکس یونیت جعبه       

  باشد.گیرد و قابل نصب بر روی زمین نیز میقرار می

رودی کابل و ،سبز نشانگر، چراغ On /Offکاور باکس قرار دارد که شامل کلیدجلوی تابلو برق یونیت در      

التور دهنده فشار خروجی رگودو گیج نشاننیز بر روی کاور باکس  باشد.آمپر می 10 دستگاه و یک فیوز ورودی

و گیج سمت چپ  دهنده فشار آبگیج سمت راست نشان ،دیآب و هوا  )در حالتی که روبروی باکس قرار دار

 نیز میباشد. هوا و همچنین سلکتور قطع و وصل آب و هوا دهنده فشار نشان

تنظیم  جهت تنظیم آن با برداشتن کاور باکس ابتدا پیچ کمپرسوربا توجه به نوسانات فشار آب و هوای       

فشار و  های ساعت، افزایش)در جهت عقربهرگالتور  پیچ تنظیم اندنچرخ باکشیده و  بیرون رگوالتور را به سمت

ظیم سپس پیچ تنکنید تنظیم  bar2و فشار آب را بر روی  bar2/4هت، کاهش فشار( فشار هوا را بر روی خالف ج

 تا در جای خود تثبیت شود. فشرده داخلرا به سمت 

کننده ی شما مصرفینماـجهت راهکه  شودمی لوار متصـقسمت کراشاتصاالت زیر به توسط فوق باکس        

 کنیم :بیان میامع ـمحترم به صورت کامل و ج

 

 

 

 دار :نخ هایشیلنگ -

 سخروجی فاضالب ساکشن به چهارراهی فاضالب داخل باک -1

 خروجی فاضالب لیوان و کراشوار به چهارراهی فاضالب داخل باکس   -2

 )در صورت استفاده از نصب ساکشن هوایی یک شیلنگ نخ دار اضافه نصب می شود(

 ر داخل جعبه کراشوا ورودی آب داخل باکس به شیر برقی سه قلو پنوماتیکشیر از  : نارنجی 5/6×10شیلنگ

 : از رگوالتور هوا داخل باکس به چهار راهی داخل جعبه کراشوار نارنجی 4×6شیلنگ  -

 رداخل جعبه کراشوا اضطراری : از رگوالتور آب داخل باکس به شیر دو طرفه مخزن آب آبی 4×6شیلنگ -
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 رشته ای : 8کابل  -

 ولت 5ترانس  از خروجیای رشته دو .1

 comای از خروجی ترانس رشته یک .2

 ولت 27 ای از خروجی ترانسرشته یک .3

 ولت 24 ای از خروجی ترانسرشته یک .4

 ولت 16 ای از خروجی ترانسرشته یک .5

 ولت 10 ای از خروجی ترانسرشته یک .6

 بازوها 

 از استفاده و هاانطباق نوع به توجه با که است متحرک و ثابت بازوی قسمت دو شامل تابلت بازوهای      

 دودح عمودی حرکت و درجه100 تا جانبی یکنواخت و نرم حرکت دارای( سوزنی) ایاستوانه هایبلبرینگ

 و متحـرک بازوی درپوش بازکردن با توانمی آن وزن به توجه با تابلت، پایین و باال حرکت در. است درجه60

 آن رب عالوه و نموده فراهم دندانپزشک کـار سهـولت برای را پایـداری حـالت آن، پشت( M6) آلن پیچ رگـالژ

 ادهاستف متحرک بازوی پشت استپ پیچ از توانمی متحرک بازوی عمودی حالت تثبیت برای لزوم، صورت در

 .نمود
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 تابلت 

 باشد. ( می T( و شیلنگ از زیر )مدلSمدل شیلنگ از رو )مدل 2تابلت یونیت دارای 

 (S40) باال از شیلنگ تابلت(     T) پایین از شیلنگ تابلت

ای طراحی شده است که با های آنگل و توربین مدار پنوماتیک به گونهها، برای شیلنگدر این تابلت         

ا، وصل می برداشتن هرکدام بطور جداگانه شیربرقی مربوطه فعال شده و مسیر آب و هوا با فرمان به پدال هو

شود که در مدل شیلنگ از رو، ولوم آب گردد. برای تنظیم فشار آب و هوا بطور مجزا از ولوم آب و هوا استفاده می

در قسمت زیرین و جلو تابلت و ولوم هوا در قسمت زیرین و عقب تابلت و در مدل شیلنگ از زیر، ولوم آب و هوا 

توان جی نیز توسط گیج موجود درتابلت قابل مشاهده است که میدر قسمت جلو تابلت قرار دارد. فشار هوای خرو

 این فشار را توسط ولوم مربوطه تنظیم نمود.

تابلت یونیت مدل شیلنگ از رو دارای یک روکش سیلیکونی مخصوص است که به هنگام قرار گرفتن        

شدن و اتوکالو را نیز دارد. طراحی مدار استریلها در محل خود عالوه بر جلوگیری از صدا، قابلیت اینسترومنت

آن از کیبرد فرمان تابلت اصلی یا دستیار  On /Offای است که با فشردن کلیدپنوماتیک اسکیلر نیز به گونه

( و برداشتن شیلنگ اسکیلر، شیربرقی مربوطه فعال شده و مسیر آب با فرمان پدال هوا، قابل اجرا 9)کلید

شود که در مدل یم فشار آب از ولوم آب و شدت لرزش اسکیلر از ولوم اسکیلر استفاده میبرای تنظ باشد. می

 شیلنگ از رو، در قسمت زیرین تابلت و در مدل شیلنگ از زیر، در قسمت جلو تابلت قرار دارد.

اهش کبرای استفاده از اسکیلر، مسیر آب همیشه بایستی باز باشد در غیر این صورت عمر اسکیلر          

ن تابلت اصلی یا دستیار آن از کیبرد فرما On /Offکند که با فشردن کلیدکیور بدین صورت عمل مییابد.الیتمی

 کند.( و سپس کلید شاسی روی بدنه هندپیس، شروع به کار می10)کلید
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                                        پوآر 

آن نیز مدار پنوماتیک باشد که بر روی تابلت اصلی و دستیار قرار دارند. یوینت صندلی دارای دو پوآر می        

توان به طور دائم باز است و توسط سوییچ پنوماتیک روی پوآر میآن که مسیر آب و هوای  بدین صورت است

به  کهاست  شدناستریل  با قابلیتپوآر فوق دارای سری مخصوص  جداگانه و یا مشترک از آن استفاده نمود. 

 گردد.راحتی با فشار دادن محل اتصال از محل خود خارج می

 

  نگاتسکوپ 

توان از نمودن آن میروشن/خاموش جهت  که ولت استLED 24تابلت یونیت دارای یک نگاتسکوپ با المپ        

 کلید کنار آن استفاده نمود.

 

  دستیار تابلت 

 یبرد فرمان،ک دارایبه کراشوار متصل است که  ،قابلیت تغییر زاویه افقی با بازویک توسط  دستیار،تابلت        

 . باشدمی کیورهندپیس الیت قرارگیری ساکشن و محل ،پوآر
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 اصلی ودستیار تابلتفرمان  کیبورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت  باشد.ابل دسترس میبه طور جداگانه ق دستیارتابلت  و محل، تابلت اصلی های فوق از دوکلیه فرمان      

ن هر یک از ( اگر از ادامه برنامه منصرف شدید با فشرد6یا  5فشـردن یکی از دو کلیـد فـرمان اتوماتیک )کلید 

 گردد.(، فرمان اتوماتیک قطع می4یا3،2،1چهار کلید فرمان دستی یا غیراتوماتیک)کلید

 ابزار سینی  •

 قابل نآ داخل استیل سینی و چرخشی حرکت قابلیت با ابزار سینی دارای رو از شیلنگ مدل یونیت تابلت       

 .باشدمی شدن،استریل قابلیت با برداشتن

 

 

 کاربرد ردیف

 شوک پوزیشنکلید اتوماتیک  1
 صندلیکلید باال رفتن  2

 صندلیکلید پایین آمدن  3

 کلید پشت صندلی به سمت جلو 4

کاسه شوی وشست روشن/خاموشکلید  5

)در صورت اسکیلر  روشن/خاموشکلید  6 کراشوار

 کلید اتوماتیک پیاده شدن بیمار 7 سفارش(
)در صورت  کیورالیت روشن/خاموشکلید  8

چراغ و کم و زیاد کردن  روشن/خاموشکلید  9 سفارش(

 روشنایی
 پرکردن لیوان روشن/خاموشکلید  10

 کلید پشت صندلی به سمت عقب 11

1 

2 

3 5 

7 

10 

9 

4 11 

6 8 
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   کراشوار•

 گردیده نصب لیصند به بازو یک توسط که باشدمی مختلف هایبخش شامل صندلی یونیت در کراشوار جعبه        

 روی بر چراغ و تابلت بازوهای گرفتن قرار به توجه با و کراشوار کاسه با دندانپزشک و بیمار آلایده فاصله تا

 صندلی، مدنآ پایین و باال با موضع، روی بر نورچراغ تنظیم نیز و دندانپزشک و بیمار با تابلت فاصله کراشوار،

 گردد حفظ

 طور به تواندمی گیری جرم عدم جهت یکنواختی ضمن که است ایگونه به کراشوار کاسه جنس و طراحی      

 دارد قرار( Solids Collector) فیلتر یک نیز کراشوار کاسه خروجی محل در. گردد ضدعفونی و وشوشست مرتب

 روی بر چنینهم. سازد جدا را مترمیلی2 قطر از تربزرگ اجسام تواندمی ایران ملی استاندارد الزام به توجه با که

 استریل جهت برداشتن قابل راحتی به که کراشوار، کاسه وشویشست و لیوان پرکردن مخصوص لوله دو کراشوار

 .دارد قرار است، نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 بدین آن حیطرا و تنظیم قابل الکترونیکی برنامه توسط کراشوار کاسه وشویشست و لیوان شدن پر فرمان      

 وشویشست ، اتوماتیک طور به تنظیم قابل و مشخص زمان با لیوان شدن پر فرمان اجرای از پس که است صورت

 دو وسطت کراشوار کاسه وشویشست و لیوان آب خروجی میزان اینکه توضیح. پذیرد انجام نیز کراشوار کاسه

 .باشدمی تنظیم قابل کراشوار، بدنه زیر در ولوم،

                اضطراری آب مخزن•

 شهر آب قطع مواقع برای آب ذخیره ضمن که است شده تعبیه لیتری1 مخزن کراشوار اصلی بدنه روی بر        

 .نمود استفاده فیزیولوژی سرم یا و مقطر آب از نیز حساس موارد برای توانمی
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 این در) روشن را هوا اهرم On /Offکلید ابتدا که است گونه بدین اضطراری آب مخزن از استفاده مکانیزم        

 حالت از را آن دوطرفه شیر سپس( شودمی شنیده مخزن داخل فشار تثبیت جهت هوا، شدن پر صدای هنگام

 را هوا اهرم On /Offکلید و بازگردانده شهر حالت به را دوطرفه شیر کار اتمام از پس. نمایید باز مخزن به شهر

 .کندمی استفاده شهر آب از یونیت پنوماتیک سیستم مجدداً نمایید، خاموش

 

 

 

 

  ساکشن 

ر روی بکراشوار و سری آن اخل جعبه د آنکلیه مدار  ایجاد مکش می نماید کهخروج آب  آب وسیلهساکشن       

د، خو جایساکشن از ی ای طراحی شده است که با برداشتن سربه گونه مدار ساکشن دارد.قرار  دستیارتابلت 

ار ک ،اده نشودقرار ددر جای خود  ساکشن یتا موقعی که سر قلو فرمان داده و میکروسوئیچ به شیربرقی سه

ل ـمدار جهت تخلیه عمبه طرف پایین  آن،ه با کشیدن ککند. در قسمت زیرین کراشوار، اهرمی تعبیه شده می

ن و مسیر ساکش شویوشستکه به منظور  گرددن خارج میـآب مدار از سری ساکش هـبدین گون نماید ومی

 باشد.جلوگیری از گرفتگی آن می

  هواپدال  

گزوزی که در اداخل مدار، توسط  یپس از برداشتن پا از روی پدال بالفاصله فرمان قطع شده و هوا هوا پدال       

 گردد.خارج می ،آن تعبیه شده است

 مدار پنوماتیک و الکترونیک 

 باشد.این مدار شامل سه بخش آب، هوا و الکترونیک می     

 عبور کرده و وارد یک (Water)آب  نوماتیکپ ، از شیرباکس On/Offن کلید کردآب ورودی یونیت با روشن 

 . شده است 10پنوماتیک راهی سه
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باشد که میقلو داخل جعبه کراشوار کننده آب ورودی شیربرقی سهتامین ،راهییکی از دو خروجی این سه     

  : شیربرقی عبارتند ازاین  هایخروجی

 لیوان کراشواربه  4×6شیلنگ آبی -

 شوی کاسه کراشواروشستبه  4×6شیلنگ نارنجی -

 شنبلوک ساکبه  4×6شیلنگ نارنجی -

های این رگوالتور باشد که خروجیمیآب ورودی رگوالتورآب  کننده، تامین10پنوماتیک راهی خروجی دیگر سه

 عبارتنداز :

 آب  رگوالتور خروجی فشار دهندهنشان گیجبه  4×6شیلنگ آبی -

در  4راهیدوطرفه مخزن آب اضطراری و سپس به سهبه شیر  ،جهت تامین آب تابلت، 4×6شیلنگ آبی -

 داخل جعبه کراشوار

 .شوداستفاده میر، دارای اسکیل هایمسدود و برای یونیتها یکی از خروجی -

 هوا پنوماتیک شیر عبور کرده و واردرگالتور ، از باکس On/Offن کلید کردورودی یونیت با روشن  هوای -

(Air)  های شیر پنوماتیک هوا عبارتند ازگردیده که خروجی : 

 کراشوار  جعبه در داخل 4راهیسهبه یک  ، جهت تامین هوای تابلت،4×6شیلنگ نارنجی -

باشد که پس از وارد شدن به داخل جعبه کراشوار، نکته : پدال هوا دارای یک شیلنگ دوقلو طوسی رنگ می

های بوستر، به مان، جهت فر4×6جی آن توسط یک شیلنگ نارنجیراهی هوای اصلی و خروورودی آن به سه

 باشد.تابلت متصل می

 ا دهنده فشار خروجی رگوالتور هوبه گیج نشان 4×6شیلنگ نارنجی -

 مخصوص هوا هستند به ،های نارنجیمخصوص آب و شیلنگ، های آبیشیلنگ در سیستم پنوماتیک یونیت نکته :

 .ه استاز شیلنگ نارنجی استفاده شدکه تا ورودی رگوالتور آب(  آب پنوماتر استثنا ابتدای مسیر آب )از شی
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 :صندلی و چراغ فراز دنتین  راهنمای نصب یونیت

صول از برای خروج مح قرار گرفته کهونقل حفاظت و سهولت در حمل پالت ، جهت یک بر رویمحصول فوق          

ه همرا به تابلت پالت، پایین بگذارید.سپس شاسی یونیت را پس از باز کردن دو عدد پیچ از روی کفی ابتدا  پالت

و لوازم  راغچ، هد چراغو لوله  ، بازوهاجلو و کنترل پایی پشت صندلی، پشت سری، کاورگاه و نشیمنبازوها، 

 باشد.در پالت موجود میبندی بسته

 زشکی به ترتیب زیر عمل نمایید :برای نصب یونیت صندلی وچراغ دندانپ

یا  پزشک ودندان ای انتخاب کنید که در مسیر حرکتصندلی را به گونهشاسی باکس نسبت به نصب محل ابتدا  .1

              باکس را روی ورودی آب و هوا و خروجی فاضالب سپسقرار نگیرد  آن دستیار

 .قرار دهید

هر دو مسیر را به مدت  ،لوله و اتصاالت آب و هوا از اشیاء ریزها و برادهدر هنگام نصب اولیه جهت خروج نکته : 

مدار پنوماتیک  اشیاء وارد پس از نصب یونیتتا  نماییدچند دقیقه باز نگه داشته و به سمت فاضالب هدایت 

      .گردندن

 ایت نمایید. رع ،شار آب و هواجهت سهولت در نصب و تنظیم کردن ف ،سانتیمتر باکس را با دیوار50فاصله           

 دهید.مناسب قرار  محلپس از نصب باکس، شاسی صندلی را در  .2

 ود.  اضافه میش  8×5/0های دارای اسکیلر یک عدد کابل نکته : به  مدل

به  را یا درمانگاه شیر آب و هوای مطب ،بندیبسته لوازمدر موجود  5/6×10آبی و نارنجیتوسط دو شیلنگ  .3

و د ،یونیت بنابرمدل ایید.وصل نم شده،مربوطه در داخل شاسی باکس که با برچسب مشخص  هاورودی فیلتر 

بندی به فاضالب بسته لوازمموجود در  فاضالب یا سه شیلنگ خروجی فاضالب را پس از اتصال به چهارراهی

 .کنیدهدایت 

جهت  ویز )جهت تثبیت( است درلوله چراغ عبور دهید تا آن سمتی از لولـه چـراغ که دارای یک سوراخ و قال

باشد، قرار بندی موجود میپائین قرار گیرد در ضمن بین لوله چراغ و بازوها یک عدد واشر پالستیکی که در بسته

آمید که بر روی شافت اتصال بازوهای روی کراشوار نصب کنید به گیرد. سپس مجموعه حاصل را به بوش پلیمی

 آمید قرار گیرد. شده روبروی سوراخ تثبیت بوش پلی ای که سوراخ و قالویز یادگونه
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پس برای نصب هد چراغ دو رشته سیمی را که از داخل بازوهای چراغ خارج گردیده ، وارد دوشاخه کنید س .4

 که بر هد چراغ را توسط قطعه پالستیکی که سر دوشاخه قرار دارد به سر بازو نصب کنید و با دو مغزی آلن

شته ه دو ربرد، کورس آن را تعیین کنید. در نهایت دو رشته سیمی را که از بازوها آمده جدار دوشاخه قرار دا

دارای  ای که سیم قرمز به سیم دارای برچسب قرمز و سیم آبی به سیمسیم داخل دوشاخه چراغ به گونه

                                                                                 دد(    برچسب آبی، متصل کنید )از قرار گرفتن روکش الستیکی بر روی این اتصاالت اطمینان حاصل گر

 گردد.. بدین ترتیب چراغ دندانپزشکی بر روی یونیت صندلی نصب می

 ال جدادر صورت نیاز به تعویض المپ ابتدا قاب پشت را باز نموده و فیش برنجی دارای حفاظ را از قسمت اتص

ارج پ را خافظ استیل را برداشته سپس دو پیچی را که بر روی قطعه برنجی قرار دارد باز نموده و المکنید و مح

 نمایید.

 

 یابد.المپ بایستی عاری از هر نوع جرم و اثر انگشت باشد در غیر این صورت عمر المپ کاهش می          
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  یونیت دندانپزشکی جهت نصب راهنمای پالن تاسیسات مورد نیاز

 از محل نصب کمپرسور تا هر یونیت جهت تامین هوای فشرده 2/1 ً زقوی سای کشی فشارلوله .1

 جهت تامین آب تا هر یونیت کشی آب شهرلولهاز محل  2ً/1 زقوی سای کشی فشارلوله .2

 با رعایت شیب استاندارد در تمام مسیر تا هر یونیتاز محل فاضالب  60کشی فاضالب سایز لوله .3

 یا پروپیلنجنس پلیهای باکس )از لولهتا  مرکزی از محل نصب ساکشن 4ًیا  3ًقوی سایز  کشی فشارلوله .4

 (نماییداستفاده ن ABSهای هرگز از لوله استفاده نموده واتیلن پلی

 مرکزی محل نصب ساکشندر  4ًیا  3ًلوله فاضالب سایز   تعبیه .5

آمپر  10مینیاتوری کلید نصب  و افشان از جعبه تقسیم اصلی اتاق درمان تا تابلو برق 3×5/1برق  کابل .6

 جهت برق کمپرسور

مپر آ 6مینیاتوری کلید نصب تابلو برق و از جعبه تقسیم اصلی اتاق درمان تا ن افشا 3×5/1کابل برق  .7

 جهت برق یونیت

آمپر  10مینیاتوری  کلیدنصب و  تابلو برقافشان از جعبه تقسیم اصلی اتاق درمان تا  3×5/1کابل برق  .8

 جهت برق ساکشن مرکزی

 تا هر یونیت مرکزی از محل نصب ساکشنن افشا 3×75/0یا  3×5/0 کابل کنترل .9
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 راهنمای نصب شاسی صندلی به زمین
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 راهنمای موقعیت نصب یونیت صندلی
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 اتصاالت باکس یونیتراهنمای 
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 دستگاه  های استفاده بهینه ازتوصیه

ه همراه که روغن موتور آن ب نماییداستفاده  (پمپ بادکمپرسورهایی )جهت تامین هوای ورودی دستگاه از  .1

ط گیر جهت جلوگیری از ورود رطوبتی که توسنیز از یک رطوبتو  (Oil Lessهوای فشرده خارج نگردد )

 برنامه مشخصی جهت ،به رطوبت محیطو نسبت استفاده ، شودایجاد می کمپرسورمیعان هوای محیط در 

وا و در صورت استفاده از کمپرسورهای معمولی، فیلتر ه. کنیدگیر تهیه خروج مایع جمع شده در رطوبت

 ن کمپرسور را هفتگی تخلیه نمایید.روغن مناسب مصرف نموده و نیز رطوبت مخز

ساکشن را  تخلیه اهرم پس از قراردادن سرساکشن در کراشوار کاری،شیفت پایان دربار، حداقل روزی یک .2

تخلیه مسیر فاضالب و برای  ن بکشیدییبه سمت پاثانیه 10به مدت جهت شستشوی مسیر ساکشن 

   .نماییدکاسه کراشوار خالی  آب در لیتریک  جهت جلوگیری از رسوب،ازجرم و آلودگی 

 . کلید برق اصلی دستگاه را خاموش نمائیددر هنگام خروج از محل کار  .3

 قرار دهید. Offدر صورت استفاده نکردن از مخزن آب اضطراری، کلید هوا را در حالت  .4

 از ریختن آب روی یونیت صندلی جداً خودداری نمایید. .5

با  هیپوکلریت سدیم یا وایتکس )مخلوط 1/10از محلول جهت پاک نمودن کاورهای تابلت و بدنه صندلی  .6

 ستفاده نکنید.کننده مخصوص ابزارآالت او هرگز از مایع ضدعفونیآب (

 به منظور جلوگیری از انتقال میکروب، یونیت را با سلفون پوشش دهید. .7

 توجه
 قطعات زیر شامل گارانتی نمی گردند:

 کلیه روکش های یونیت اعم از پشت سری،پشت صندلی و نشیمنگاه -

 LEDچراغ های  -

 پوآر آب و هوا -

 المپ و اتچمنت -

 برد دستگاه در صورت عدم استفاده از دستگاه استابالیزر -
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 راهنمای رفع عیب

 رفع اشکال نحوه بررسی نوع اشکال ردیف

1 
 یونیت کار

 نمی کند

 برق ورودی یونیت کنترل شود
 اطمینان از فیوز واتصاالت برق ورودی

 در صورت معیوب بود تعویض شود On/Offکلید 

 در صورت معیوب بود تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

در صورت سوخته بود فیوز تعویض شود و در صورت تکرار مجدد با واحد  آمپر کاور باکس کنترل شود 10فیوز 

 خدمات پس ازفروش تماس بگیرید

 در صورت معیوب بود تعویض شود برداصلی کنترل شود

2 
 

 چراغ کار

 نمی کند

 در صورت معیوب بود تعویض شود آمپر کنترل شود 4فیوز 

 در صورت معیوب بود تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

 در صورت نداشتن ولتاژ ترانس تعویض شود ولت ترانس کنترل شود 24ولتاژ خروجی 

 تعویض سیمی که قطعی دارد چراغ کنترل شود 24خروجی  ولتاژ

 در صورت  سوخته بودن تعویض شود المپ کنترل شود

3 
 لیوان کار

 نمی کند

 در صورت معیوب بودن تعویض شود آمپر کنترل شود 3فیوز 

 روی بردکنترل شود DCولت  12ولتاژ خروجی 
 در صورت معیوب بودن برد تعویض شود

 تعویض شود 1در صورت معیوب بودن شیر برقی شماره  کنترل شود 1برقی  بوبین شیر

4 
 کراشوار کار

 نمی کند

 در صورت معیوب بود تعویض شود آمپر کنترل شود 3فیوز

 در صورت معیوب بودن تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

 روی برد کنترل شود dcولت  12ولتاژخروجی 
 برد تعویض شوددر صورت نداشتن ولتاژ 

 تعویض شود 2در صورت معیوب بودن شیر برقی شماره  کنترل شود 2بوبین شیر برقی 

5 
 ساکشن کار

 نمی کند

 در صورت معیوب بودن فیوز مربوطه تعویض شود آمپر کنترل شود 3فیوز 

 در صورت معیوب بودن ای سی تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود روی بردو ترانس کنترل شود  dcولت  12ولتاژخروجی 

 تعویض شود 3در صورت معیوب بودن شیر برقی شماره  کنترل شود 3بوبین شیر برقی 

 در صورت معیوب بودن تعویض شود میکروسوئیچ ساکشن کنترل شود

7 
 موتورپشتی کار

 نمی کند

 تعویض شود در صورت معیوب بودن برد صندلی کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود موتور پشتی کنترل شود

 در صورت معیوب بودن ای سی تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود آمپرکنترل شود 10فیوز موتور پشتی 

 در صورت معیوب بودن تعویض شود شاسی فرمان دهنده کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود شبکه چک شود کابل
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8 

موتور صندلی 

 کار

 نمی کند

 در صورت معیوب بودن تعویض شود برد صندلی کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود موتور پشتی کنترل شود

 در صورت معیوب بودن ای سی تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود آمپر معیوب است 10فیوز موتورصندلی 

 در صورت معیوب بودن تعویض شود شاسی فرمان دهنده کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود کابل شبکه چک شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود میکروسوئیچ موتور پایین کنترل شود

9 
نگاتسکوپ کار 

 کندنمی

 در صورت معیوب بودن تعویض شود کنترل شود آمپر 4فیوز 

 در صورت معیوب بودن تعویض شود ولت ترانس کنترل شود 24ولتاژ خروجی 

 نگاتسکوپ کنترل شود
 در صورت معیوب بودن تعویض شود

10 
کویترون 

 کارنمی کند

 در صورت معیوب بودن تعویض شود آمپر کنترل شود 4فیوز 

 در صورت معیوب بودن تعویض شود برد کویترون کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود ولت ترانس کنترل شود 24ولتاژ خروجی 

 در صورت معیوب بودن تعویض شود ای سی برنامه کنترل شود

 در صورت معیوب بودن تعویض شود برد اصلی کنترل شود

 

 


