คู่มือการใช้ งานและบารุงรั กษา
ตู้อบสายยางทางการแพทย์
TUBE DRYER
(USER MANUAL)
เครื่องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 เป็ นเครื่ องที่ออกแบบสาหรับใช้ อบแห้ งเครื่ องมือแพทย์
เครื่ องมือผ่าตัดท่อยาง , กระบอกฉีดยา ฯลฯ หลังจากล้ างทาความสะอาดแล้ ว ก่อนนาเข้ าเครื่ อง
อบฆ่าเชื ้ออีกครัง้
ขนาดของตู้ โดยประมาณ กว้ าง 80 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร
มีความจุภายใจไม่น้อยกว่า 570 ลิตร
ภายในตู้อบ ผนังตู้อบของเครื่ องอบแห้ ง Tube dryer pvt.68 ผลิตด้ วยแผ่นสแตนเลส
เกรดดี ระหว่างชันบุ
้ ด้วยฉนวนกันความร้ อนซึง่ ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้ คงที่
ประตู ประตูของเครื่ องอบแห้ ง Tube dryer pvt.68 ผลิตด้ วยแผ่นสแตนเลส เกรดดีและ
กระจกมีความหนา 5 มิลลิเมตร ซึง่ สามารถรักษาอุณหภูมิภายในห้ องอบไว้ ได้ อีกทังยั
้ งทาให้ ผ้ ใู ช้
สามารถ
มองเห็นอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในห้ องอบขณะที่เครื่ องทางานได้ อีกด้ วย
ขนาดสายที่ใช้ อบ สามารถอบสายครัง้ ละไม่น้อยกว่า 68 เส้ นโดยลูกยางที่ใช้ เสียบสาย
เป็ นยางกลมสีครี ม ขนาด 50 มิลลิเมตรสามารถเปลี่ยนได้ ทีละลูก
ระบบการทางาน สามารถทางานได้ 3 ระบบ คือ
1. แบบกาหนดช่วงเวลา (Automatic)
2. แบบส่งสัญญาณเตือน (Alarm)
3. แบบไม่กาหนดช่วงเวลา (Manual)
ระบบหมุนเวียนลมร้ อน เพื่อเร่งการระเหย และช่วยให้ อปุ กรณ์แห้ งเร็วยิ่งขึ ้น เครื่ องอบแห้ ง
เร็วยิ่งขึ ้น เครื่ องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 ใช้ ระบบลมร้ อนหมุนเวียน (Turbo convection)
จะช่วยให้ อปุ กรณ์แห้ งเร็ วขึ ้นและสามารถเข้ าถึงจุดอับต่างๆ ได้ ดีกว่าระบบพัดลมธรรมดา
และยังมีการหมุนเวียนนาเอาลมร้ อนกลับไปใช้ ใหม่เพื่อให้ ของภายในตู้อบแห้ งยิ่งขึ ้นและเป็ นการ
ประหยัดพลังงานอีกด้ วย
ระบบกรองอากาศ เครื่ องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 จะทาการกรองอากาศก่อนที่จะ
นาอากาศนันไปใช้
้
ในการอบแห้ งอุปกรณ์โดยมี Filter ในการกรองอุปกรณ์โดยสามารถถอดออกมา
ทาความสะอาดได้
ระบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่ องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 ใช้ ระบบควบคุมแบบระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่สามารถปรับตังอุ
้ ณหภูมิได้ ตามต้ องการตังแต่
้ 0-99 องศาเซลเซียส และมี
ระบบ
ระบายความร้ อนอัตโนมัตทิ ี่จะทางานทันทีที่จบขันตอนการอบแห้
้
ง ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถนาของออก
จาก
ห้ องอบได้ ในทันทีที่จบขันตอนการท
้
างาน
ระบบความคุมเวลา เครื่ องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 มีการแสดงเวลาเป็ นแบบสัมผัส
แบบเรี ยบเสมอกันทังแผ่
้ นจอตัวเลขเป็ นแบบ LED 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด สามารถปรับตังได้
้ ตงแต่
ั้
1 วินาที โดยเครื่ องจะหยุดการทางานทันทีที่ถึงเวลาที่กาหนด
การติดตัง้ - เคลื่อนย้ าย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ งานได้ กว้ างขวางขึ ้นเครื่ องอบแห้ ง Tube
Dryer PVT.68 ลูกล้ อสาหรับกรณีที่ผ้ ใู ช้ ต้องการย้ ายเครื่ องไปใช้ ในสถานที่อื่นได้ ง่าย
ความปลอดภัย เครื่ องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 มีระบบควบคุมการตัดกระแสไฟฟ้า
ซึง่ จะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่กระแสไฟฟ้าเกินกาหนดที่ตงไว้
ั ้ ให้ ความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ งาน
อุปกรณ์ ประกอบเครื่อง
1.ตระแกรงแสตนเลส 3 ชิ ้น
2.ถาดเสียบสายไม่น้อยกว่า 68 เส้ น จานวน 1 ถาด
3.ถาดรองรับน ้าแบบแสตนเลส 1 ถาด
4.สินค้ าผลิตในประเทศรับประกัน 1 ปี
การบารุงรักษา เครื่ องอบแห้ ง Tube Dryer PVT.68 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ง่านแก่การบารุง
รักษาโดยที่ผ้ ใู ช้ ต้ องทามีเพียงการทาความสะอาดอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เท่านันเพื
้ ่อป้องกัน
คราบฝั งแน่นและเพื่อความสะอาดสวยงาม
ข้ อควรระวัง เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและปลอดเชื ้อของอุปกรณ์ตา่ งๆที่กาลังอบแห้ ง
ไม่ควรเปิ ดประตูระหว่างที่เครื่ องกาลังทางาน เพราะ เศษฝุ่ นละอองอาจถูกดูดเข้ าไปในเครื่ องได้
และควรปิ ดสวิตซ์เบรกเกอร์ (Breaker) ทุกครัง้ หลังเลิกใช้ งาน

ปุ่ มการใช้ งานตู้อบสาย Prevention team (PVT)

รายละเอียด
1.หน้ าจอแสดงผล (LED)
2.ไฟแสดงการทางานของ Heater
3.สัญลักษณ์ เพิ่ม - ลด ค่าของอุณหภูมิ หรื อค่าของเวลาที่จะตัง้
4.ไฟแสดงการ Error ของเครื่ อง (ความผิดปกติของเครื่ อง)
5.สัญลักษณ์การเลือกรายการ YES หมายถึง เลือก NO หมายถึงไม่เลือก
6.ไฟแสดง Alarm (ถ้ ามีการตังเวลาใน
้
Program เอาไว้ เมื่อถึงเวลาที่ตงค่
ั ้ าไว้ จะมี เสียงเตือนและ
ไฟแสดงที่ Alarm จะติด
7.ปุ่ มเลือกโปรแกรม ซึง่ มีให้ เลือก 2 Program คือ 1.ตังค่
้ าอุณหภูมิ (SET TEMPARATURE)
2.ตังค่
้ าเวลา (SET TIMER)

ปุ่ มการใช้ งานตู้อบสาย PROVENTION TEAM (PVT)

รายละเอียด
1. Timer ตังเวลา
้
2. ไฟแสดงการเสร็จสิ ้นการทางานตามเวลาที่ตงค่
ั้ า
3. ไฟแสดงการทางานของ Heater
4. ปุ่ มเปิ ด - ปิ ด เครื่ อง
5. ปุ่ มเปิ ด - ปิ ด เวลา
วิธีการบารุงรักษาเครื่ องเบื ้องต้ น
1. ตรวจเช็คฟิ วเตอร์ นาฟิ วเตอร์ มาทาความสะอาดสัปดาป์ละ 1 ครัง้ โดยใช้ วิธีเป่ าเพื่อให้ ฝนออก
ุ่
จากแผ่นฟิ วเตอร์
2. ทาความสะอาดลิ ้นชัก,ตะแกรง,ภายในตัวตู้โดยใช้ ผ้าชุบน ้าสะอาดเช็ด หรื อน ้ายาทาความ
สะอาดเช็ด
ข้ อควรระวัง
1. ไม่ควรเปิ ดประตูระหว่างที่เครื่ องกาลังทางานเพราะเศษฝุ่ นละอองอาจถูกดูดเข้ าไปภายใน
เครื่ อง
2. ควรปิ ดสวิตซ์เบรกเกอร์ ทกุ ครัง้ หลังเลิกใช้ งาน

การใช้ งานเครื่ องเป่ าแห้ งสายยาง
1.เปิ ดเบรกเกอร์ ครัง้ แรกจะมเสียงเตือน ปิ๊ บๆ พร้ อมหน้ าจอข้ อความสันๆ
้ 3 วินาที

TEMP CONTROL
PVT - III

2.หน้ าจอปกติจะแสดงอุณหภูมิที่ตงและอุ
ั้
ณหภูมิที่อา่ นได้ ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการกดปุ่ มใดๆ
TEMP READ : 60.0 C
TEMP SET : 60.0 C

3.การตังอุ
้ ณหภูมิ กดปุ่ ม PROGRAM 1 ครัง้ หน้ าจอจะเปลี่ยนข้ อความดังรูปทาการเลือกข้ อที่ 1
คือ SET TEMP โดยการกดปุ่ ม YES 1 ครัง้
1.) SET TEMP
2.) SET TIMER

4.กดปุ่ ม ขึ ้น ลง (UP DOWN) หน้ าจอจะเปลี่ยนตัวเลขตามต้ องการในที่นี ้ให้ ตงประมาณ
ั้
60 C
ดังรูปเมื่อได้ ตวั เลขที่ต้องการแล้ วยืนยัน โดยการกดปุ่ ม YES 1 ครัง้

SET TEMP: 60.0 C

5.หน้ าจะกลับสูห่ น้ าจอปกติจะแสดงอุณหภูมิที่ตงและอุ
ั้
ณหภูมิที่อา่ นได้ ตลอดเวลาจนกว่าจะมี
การกดปุ่ มใด ๆ
TEMP READ : 60.0 C
TEMP SET : 60.0 C

หมายเหตุ การตังเวลาการเตื
้
อนสามารถตังได้
้ มากที่สดุ ประมาณ 11.59 ชัว่ โมงในการใช้ งานปกติ
จะตังเวลาเตื
้
อนไว้ ที่ 0.00 เนื่องจากเป็ นการตังเพี
้ ยงเสียงเตือนแต่จะไม่ตดั การทางานของเครื่ อง
แนะนาให้ ตงที
ั ้ ่นาฬิกาจับเวลาเพราะเมื่อครบเวลาจะตัดการทางานของเครื่ องโดยอัตโนมัติ
การตังเวลาการปิ
้
ดเครื่ องอัตโนมัติ
1. ปรับลูกบิดนาฬิกาไปตาแหน่งที่ต้องการในที่นี ้ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
2. กดสวิตซ์ไปที่ตาแหน่ง ON สังเกตุหลอดไฟ LED ด้ านขวา บนจะติดสว่าง
3. เครื่ องจะทางานตามเวลาที่ตงโดยลู
ั้
กบิดนาฬิกาจะไม่ย้อนกลับเนื่องจากเป็ นไทม์เมอร์ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฉะนันในการใช้
้
งานครัง้ ต่อไปจึงไม่จาเป็ นต้ องตังค่
้ าใหม่
4. เมื่อครบเวลาหลอดไฟ TIMER END (หลอดสีเขียว) จะติดสว่างและหลอดไฟหน้ าตัวไทม์เมอร์
จะติดครบทัง้ 2 หลอด
หลอดไฟแสดงการตั้งเวลา
หลอดไฟแสดงการครบเวลา

ลูกบิดปรับตั้งเวลา

การเกิด ERROR และการแก้ ไข (LED ERROR)
การเกิดข้ อผิดพลาดจะทาให้ LED ERROR ติดสว่างและมีเสียงเตือนปิ๊ บสันๆ
้ ติดต่อกันแยกเป็ น
กรณีด้วยกันมีดงั นี ้
1.กรณี SENSOR เสียหรื อชารุด จะแสดงข้ อความแก้ ไขเบื ้องต้ นโดยการกดปุ่ ม YES
ERROR!
NO TEMP SENSOR

2.กรณีอณ
ุ หภูมิที่อา่ นมากกว่าอุณหภูมิที่จากัดค่าไว้ จะแสดงข้ อความแก้ ไขเบื ้องต้ นโดยการกดปุ่ ม
YES
ERROR!
TEMP READ > TEMP LIMIT

3.กรณีครบเวลาการตังเตื
้ อนจะแสดงข้ อความแก้ ไขเบื ้องต้ นโดยการกดปุ่ ม YES เครื่ องจะเริ่มจับ
เวลาใหม่
ALARM!
TIMER END

ขันตอนการตรวจซ่
้
อมและแก้ ไขตู้อบสายยาง
ขันตอนการตรวจเช็
้
คตู้อบสายยาง
ขันตอนการแก้
้
ไขตู้อบสายยาง
1.เปิ ดตู้ไม่ทางาน
1.1 ตรวจเช็คไฟเข้ าเครื่ องที่เบรกเกอร์
เปลี่ยนเบรกเกอร์ กรณีชารุด
1.2 ตรวจเช็คไฟ 220 โวล์ท ที่ขา 1,2-7,8 ของตัวไทม์เทอร์ เช็คซอกเก็ต,เปลี่ยนไทม์เมอร์ กรณีชารุ ด
1.3 ตรวจเช็คไฟ 220 โวล์ท ที่ขา 4,5 ของตัวไทม์เทอร์
เช็คซอกเก็ต,เปลี่ยนไทม์เมอร์ กรณีชารุด
1.4 ตรวจเช็คไฟ 220 โวล์ท ที่ขาเข้ าตัว แมกเนติกส์
เปลี่ยนแมกเนติกส์กรณีชารุด
1.5 ตรวจเช็คไฟ 220 โวล์ทที่เลี ้ยงชุดพัดลม
เช็ค CAPACITOR
2.เปิ ดตู้ไม่ทางานแต่มีไฟเข้ าปกติ
2.1 ตรวจเช็คหม้ อแปลง 12 โวล์ทมีไฟออกไหม
ตรวจเช็คขัวต่
้ อสาย, เปลี่ยนหม้ อแปลง
2.2 ตรวจเช็คไฟเลี ้ยงวงจร 5 โวล์ทในบอร์ ด
ตรวจเช็คขัวต่
้ อสายและชุดเรคกูเลเตอร์
3.เปิ ดตู้แล้ วไม่ร้อน
3.1 ตรวจเช็คความต้ านทานของ HEATER
ถ้ าไม่มีคา่ ความต้ านทาน HEATER ขาด
3.2 ตรวจเช็คไฟ 220 โวล์ทที่เลี ้ยง HEATER
ถ้ าไม่มีไฟเลี ้ยง 220 โวล์ทออกมาเปลี่ยนโซลิดสเตทรี เลย์
4. ตู้ ALARM
4.1 Alarm time end ตลอดตังเวลาไม่
้
ได้
เปลี่ยน BAT 3 V ในบอร์ ด
4.2 Alarm sensor fail ตลอด
เปลี่ยนสาย sensor
5.ไม่มีลมเป่ าออกมา
5.1 ตรวจเช็ค CAPACITOR มอเตอร์
เปลี่ยน CAPACITOR
5.2 ตรวจเช็คความต้ านทานนของขดลวด
ถ้ าขาดเปลี่ยนมอเตอร์
6.จอแสดงผล LCD ไม่แสดงผล
6.1 จอไม่ติดจอมืด
ปรับความต้ านทานบนบอร์ ด
6.2 ตรวจสอบข้ อต่อต่างๆของจอ
แก้ ไขให้ ปกติหรื อเปลี่ยนใหม่
7. ตู้ทางานผิดปกติ
7.1 ขันตอนการท
้
างานผิดปกติ
ตรวจเช็คบอร์ ดควบคุมการทางาน
1.2 กดสวิตซ์ไม่ได้
ตรวจสอบข้ อต่อต่างๆของสวิตซ์

รายการบารุงรักษาเครื่องเป่ าอบสายยางทางการแพทย์ ของ บริษัทโปรเวนชั่นทีม จากัด
รายการปฏิบัตงิ าน
ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน
ประจาปี
ผู้ปฏิบัตงิ าน
1
2
3
1. ตรวจเช็คแผ่นฟิ ลเตอร์
●
2. ทาความสะอาดลิ ้นชัก ตะแกรงและตัวเครื่ อง
●
3.การทางานของลมร้ อนของเครื่ อง
●
4.ทดสอบการหน้ าการแสดงการทางานต่างๆ
●
5.ซีลขอบประตูเครื่ อง
●
6.ลูกยางเสียบสายยาง
●
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