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คํานํา
ขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา หวังวาคุณจะพอใจในสินคาของเรา คูมือการใชงานนี้ ประกอบดวยฟงกชัน
การใชงานตางๆ ขั้นตอนการใชงาน ความนาสนใจของเครื่อง การแกปญหาเบื้องตน และอื่นๆ

เพื่อใหมั่นใจไดวาคุณใชเครื่องอยางมีประสิทธิภาพ โปรดอานคูมือใหละเอียดกอนการใชงาน 

อาจมีภาพที่แตกตางกันออกไปจากที่คุณไดเห็นจากของจริง
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ขอควรระวังดานความปลอดภัย

- อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณเพื่อการชวยชีวิต และในบางสถานการณนั้นการรักษาดวย ออกซิเจนสามารถเปนอันตราย
  ขอแนะนําวาหากผูปวยทานใดตองการ การรักษาดวยออกซิเจน ทานควรจะทําตามคําแนะนําของแพทย ในการเลือก
  ระดับและระยะเวลาการไหลของออกซิเจนที่เหมาะสมกอนจะใชเครื่องผลิตออกซิเจนนี้
- ในกรณีเครื่องผลิตออกซิเจนมีสัญญาณแจงเตือน การทํางานผิดปกติหรือผูใชรูสึกอึดอัด กรุณาติดตอ สอบถาม
  ผูจัดจําหนายเครื่องผลิตออกซิเจน และ/หรือ ทําการพบแพทยโดยทันที
- สําหรับผูที่เปนโรครายแรง ตองติดตั้งอุปกรณเสริม ถามีเหตุขัดของเกิดขึ้น โปรดติดตอผูขาย หรือแพทย 
  โดยเร็วที่สุด
- หามทิ้งสายตอออกซิเจนไวใตผาปูที่นอนหรือเบาะรองนั่ง ในกรณีที่มีการเปดเครื่องโดยไมไดใชงาน เพราะออกซิเจน
  สามารถติดไฟได และสามารถทําใหวัสดุติดไฟไดงาย
- ปดสวิตซหากไมใชเครื่องผลิตออกซิเจน
- เครื่องผลิตออกซิเจนสามารถทําใหเกิดการเผาไหมได ควรเก็บเครื่องผลิตออกซิเจนใหหางจากเปลวไฟ 
  และ หามสูบบุหรี่ใกลกับผูปวย
- กอนที่จะทําความสะอาดฝุนบนเครื่องผลิตออกซิเจน ทําการถอดปลั๊กออกกอน เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร
- ในขณะที่ใชเครื่อง หามเปดฝาครอบดานหนาและดานหลัง ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอุปกรณ ใหแจงผูจัดจําหนาย
  หรือผูผลิต หามรื้อ หรือ แกะอุปกรณอื่นๆ หามปรับเปลี่ยนอุปกรณนี้โดยไมไดรับอนุญาตจากผูผลิต
- สายออกซิเจนมีความยาว อาจรัดคอ ทําใหเสียชีวิตได
- เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและสัตวเลี้ยง
- ระวัง! เด็กกลืน อุปกรณชิ้นสวนที่มีขนาดเล็ก
- ติดตอกับแพทยหากผูใชงานมีอาการแพ
- โปรดใชอุปกรณเสริมและชิ้นสวนที่สามารถถอดออกไดที่ผูผลิตกําหนด/อนุมัติ มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหาย หรือ
  อันตรายตอผูใช/ผูปวยได
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ขอควรรู

- เครื่องผลิตออกซิเจนควรตั้งอยูในสถานที่ปลอดฝุน และกาซพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย
- ในกรณีที่มีอากาศปนเปอนหรือหมอกควันในออกซิเจน ควรยาย/วางเครื่องออกซิเจนในที่ที่มีอากาศถายเท
- ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องผลิตออกซิเจนนั้นระบายความรอนไดตามปกติในระหวางที่กําลังเปด เพื่อหลีกเลี่ยงความ
  รอนสะสมในเครื่องที่สูงเกินไป
- ระหวางการใชงานหากเครื่องรอนเกินไปจะมีเสียงออนลงระหวางการใชงาน (เวนชวง 8 วินาที) 
- ใชเวลา 5 นาทีในการอุนเครื่อง เพื่อใหเครื่องทํางานไดปกติ
- เครื่องนี้มีไวสําหรับใหออกซิเจนทางการแพทยเทานั้น ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนจะสูงถึง 90% เมื่อมีอัตราการไหล
  ของอากาศถึงระดับที่เครื่องกําหนด
- กระปองทําความชื้นตองใชนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุกที่เย็นแลว ในระดับเสนที่กําหนดไวที่ขางกระปอง
- ควรใชกระปองนํ้าทําความชื้นที่มากับเครื่องไมควรดัดแปลงใสอุปกรณอื่นแทนที่ อาจทําใหเกิดอันตรายได
- ในกรณีที่การทํางานของออกซิเจนผิดปกติ ควรจะแจงผูขาย หรือโรงงานในการตรวจดูแลรักษา
- กระปองทําความชื้น, กระดาษกรองและไสกรองจําเปนที่จะตองทําความสะอาด กระปองทําความชื้นควรลางทุก 
  3 วัน, กระดาษกรองควรทําความสะอาดทุกๆ 100 ชั่วโมงและไสกรองควรทําความสะอาดทุกๆ 1,500 ชั่วโมง
- เมื่อปรับปุมสําหรับการไหลเต็มที่แลว แตเครื่องวัดการไหลแสดงคาเปนศูนย ใหปดเครื่องทันทีและตรวจสอบปญหา
- ไมควรเปดปดบอยๆ : เปดเครื่องใหมหลังจากปดเครื่องไมนอยกวา 5 นาที (ไอเสีย และ กาซ ภายในเครื่องจะทําให
  อายุการใชงานสั้นลง)
- ไมควรเปดเครื่อง เมื่อปุมปรับอัตราการไหลปรับอยูที่ ศูนย
  เปลี่ยนนํ้าในกระปองทําความชื้น ทุกๆ 2-3 วัน โดยเฉพาะในหนารอน ถาหากไมไดใชหลายวันโปรดเทนํ้าออกใหหมด 
  และ เช็ดกระปองใหแหง
- ใชทอออกซิเจนและกระปองทําความชื้นที่มากับตัวเครื่อง หรือแบบที่เหมือนกัน ถาเปลี่ยนใชกับเครื่องอื่น โปรดแนใจ
  วาไดปดการเชื่อมตอกับเครื่องออกซิเจนแลวกอนเปลี่ยน ทอออกซิเจนมีไวสําหรับผูปวยเทานั้น  และหามโยน
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- ทอออกซิเจน หนากาก และ ที่พนยา ที่สัมผัสกับผูปวยควรเก็บทําความสะอาด และฆาเชื้อ
- ทอออกซิเจนที่สัมผัสกับผูปวย หลังจากใชแลว ควรเช็ดทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลทางการแพทย 75% หรือวิธี
  ฆาเชื้ออื่นๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ ไมควรใชทอออกซิเจนรวมกันกับผูอื่น
- ใชโลชั่นแบบนํ้า หรือขี้ผึ้ง เฉพาะที่เขากันไดกับออกซิเจน กอนและระหวางดูแลรักษา ไมควรใชปโตรเลี่ยม นํ้ามัน หรือขี้ผึ้ง 
  เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการติดไฟ และการเผาไหม
- อยาถอดฝาครอบออกโดยไมไดรับอนุญาต

ขอควรรูสําหรับการพนยา

- เมื่อใชโหมดการพนยา ปรับอัตราการไหลตํ่าสุด (0.5 ลิตร/นาที) หรือหากเครื่องมีการเตือนผิดปกติ เปนเรื่องปกติ
  ที่มีการเตือนผิดปกติ ไมตองตกใจ เพียงแตรอการพนยาเสร็จ
- ใชอุปกรณที่มาพรอมกับตัวเครื่องผลิตออกซิเจน
- ในกรณีที่มีการปนเปอน ใหตรวจสอบการอุดตันของละอองนํ้า ใชเข็มเบอร 7 เพื่อทําความสะอาด
- ใชนํ้ากลั่นทําละออง เปนเวลาหลายวินาทีหลังจากการทํางานแตละครั้ง อาจทําใหเกิดการตกผลึก 
  สาเหตุโดยวิธีทางการแพทย
- หากละอองไมทํางาน ใหเปดฝาขวด และเพิ่มนํ้าสะอาดลงไปจํานวนเล็กนอย หมุนลูกบอลสีขาวที่อยูในขวดกับแหลง
  จายกาซ  เชื่อมตอและเลือกมุมที่เหมาะสม  เพื่อใหเกิดการพนละอองที่ดี
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เงื่อนไขการใช

1. อุณหภูมิโดยรอบ 10 ํC -40  ํC
2. ความชื้นสัมพัทธ 30%-75%
3. ความดันอากาศ 700 hPa-1060 hPa
4. โดยรอบตองไมมีกาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน และสนามแมเหล็กที่รุนแรง

ขอบเขตการใช
 
อุปกรณนี้ใชในการผลิตออกซิเจนทางการแพทย ที่มีคาความเขมขน ≥ 90 %

แนะนําผลิตภัณฑ

 เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย ใชหลักการดูดซับแรงดันซึ่งสามารถทําได โดยแยกออกซิเจน ไนโตรเจนและ
กาซอื่น ๆ จากอากาศคงที่ เมื่อเชื่อมตอแลวสามารถแยกออกซิเจนที่เปนไปตามมาตรฐานการแพทยได ถูกสรางโดย
วิธีทางกายภาพที่บริสุทธิ์ โดยเครื่องผลิตออกซิเจนนี้สามารถใชไดกับผูปวย 1-2 คนไดพรอมกัน โดยจะสรางออกซิเจน
ใหไหลออกไปอยางสมํ่าเสมอ ปลอดภัยและมั่นใจได รวมทั้งยังมีคาใชจายที่ตํ่าและสามารถปรับอัตราการไหลได 

เครื่องผลิตออกซิเจนนี้มีเปาหมายสําคัญคือ การผอนคลายตานความเหนื่อยลา ตานริ้วรอย โดยอายุการใชงานของ
เครื่องนั้นอยูที่ประมาณ 10,000 ชั่วโมง ไมมีผลตอเปอรเซ็นออกซิเจนในอาคาร ระหวางการเปดใชงาน



6

เครื่องผลิตออกซิเจน อัตราการไหล 0.5-5 ลิตร : นาที

N : (Nebulization)
B : (SpO2 sensor function)

VH _

คาทางเทคนิค
คําอธิบายรูปแบบ
รหัสฟงกชัน:

กําลังไฟ

แรงดันไฟฟา

อัตราการไหล

ความเขมขน

แรงดันขาออก

ระดับความดังของเสียง

ประเภทของระบบไฟฟา

นํ้าหนักสุทธิ

ขนาด

คา IP 

(มาตรฐานที่ใชวัดการปกปองสิ่งที่อยูภายในอุปกรณ)

อนุภาคละอองอะตอม

≤350 วัตต

230±10% โวลต  50±1 เฮิรตซ

5 ลิตร : นาที

93%±3%

0.04 ~0.08 MPa

≤48 เดซิเบล

Class II Type BF

17 กก.

380×345×625 มม.

IP21

≤5µ ที่ถึง 90% เฉพาะประเภทละอองอะตอม
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สัญลักษณ
สัญลักษณ รายละเอียด / คําอธิบาย

คําแนะนําสําหรับการใชงาน

ประเภทชิ้นสวน

ระดับอุปกรณ

วันที่ผลิต

ควรระมัดระมัดระวังอันตรายหรือความไมปลอดภัย

ปองกันของแข็งที่มีขนาดไมเกิน 12 มล.
ปองกันนํ้าหยดใส (นํ้าจากความชื้น)

หมายเลขสินคา

!

อุปกรณภายในกลอง
• อุปกรณสําหรับพนละอองยา 1 ชุด  
• ไสกรอง      1 ชิ้น 
• แผนกรอง     1 ชิ้น 
• ขอตอตัว Y     1 ชิ้น
• คูมือการใชงาน    1 ชุด

• เครื่องผลิตออกซิเจน รุน H-VH5  1 เครื่อง
• กระปองทําความชื่น พรอมทอสายยาง   1 ชุด 
• สายออกซิเจนตอจมูก                            2 เสน  
• สายไฟติดตัวเครื่อง     1 เสน
• อุปกรณวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว  1 ชุด  
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แนะนําการใชงาน

1. กระบอกทําความชื้น
2. ไฟแสดงสถานะ 3 ดวง และรหัส 1 2 3 
    จากซายไปขวา แสดงรายละเอียดดังนี้
 1. แจงเตือนไฟเขา (สีเขียว) ปด (แดง)
 2. เปอรเซ็นออกซิเจน (ปกติสีเขียว 
                  ถาเปอรเซ็นออกซิเจนนอยกวา 82% 
     จะเปนไฟสีแดง)
 3. ไฟแสดงสถานะการทํางาน 
                  ถาเครื่องขัดของจะเปนสีแดง
3. ชองเสียบออกซิเจนขาออก
4. ปุมสวิตซเลือกการไหลของออกซิเจน 
    ปรับและเพิ่มการไหลของออกซิเจน การหมุนทวนเข็มนาฬกา คือ เปด 
     และการหมุนตามเข็มนาฬกา คือ ปด

5. ชองตออุปกรณพนละอองยา
6. ลอหมุน
7. จอ LCD
8. สวิตซ เปด-ปด
9. ชองเสียบอุปกรณวัออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
10. สายไฟ
11. แผงกรองอากาศ
12. ปายกํากับ         
             ระดับอุปกรณ        ประเภทชิ้นสวน
13.  สวิตซปองกันการลัดวงจรที่รีเซ็ตได 
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ขั้นตอนการใชงาน

1. ถอดกระปองทําความชื้นออก เติมนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุกที่เย็นแลว ระหวางสเกลสูงสุดและตํ่าสุด 
    จากนั้นปดฝากระปองทําความชื้น กรุณาวางกระปองทําความชื้นไวขางหลัง 

2. เชื่อมสายไฟ เสียบปลั๊กไฟกับเตาเสียบไฟ ตอสายเขากับเครื่องผลิตออกซิเจน และปลั๊กอื่นๆ 
    เปดสวิตซไฟ

3. ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนตามตองการ หมุนทวนเข็มนาฬกาเพื่อลด และ
    หมุนตามเข็มนาฬกาเพื่อเพิ่ม อัตราการไหลและเวลาในการดูดซับ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย

4. ตอสายออกซิเจนกับกระปองทําความชื้นหรือชองออกซิเจนขาออกจากกระปองทําความชื้น จากกนั้นจัดให
    สายออกซิเจนออมอยูเหนือหูของผูปวย และสอดทอเขาในรูปจมูกของผูปวย

5. เมื่อใชงานเครื่องผลิตออกซิเจนเสร็จเรียบรอย ควรปดเครื่อง ถาไมใชตอเนื่อง กรุณาถอดปลั๊กออก

6. ขณะเครื่องผลิตออกซิเจนทํางาน จะบันทึกการใชงานอัตโนมัติผูใชงานสามารถใชฟงกชั่นจับเวลาโดยกดสวิตช 
    เมื่อการจับเวลาเริ่ม จะมีแสงไฟกระพริบ เวลาในการตั้งคือ 10 นาที สําหรับ 1 ครั้ง ตั้งเวลาไดนานสุดถึง 5 ชั่วโมง 
    หลังจากตั้งเวลาแลว กดสวิตซอีกครั้งเพื่อยืนยัน ไอคอนฟงกชั่นการจับเวลาจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลากลับไปที่ 0.00 
    เครื่องผลิตออกซิเจนจะปดเองอัตโนมัติ

7. สัญญาณเตือนความบริสุทธิ์ของออกซิเจน หลังจากเปดเครื่องผลิตออกซิเจนแลว เปอรเซ็นออกซิเจนจะขึ้น
      สีเขียว สีเขียวคือปกติ 
      สีแดง คือ เครื่องกําลังขัดของ 
 



วิธีการใชเครื่องพนละอองยา (สําหรับประเภทพนละอองยาเทานั้น)

1. เปดฝาครอบ และใสยาที่แพทยแนะนํา จากนั้นปดฝาครอบ
2. เชื่อมตอเครื่องพนละอองยากับหนากาก จากนั้นเชื่อมตออีกดานของที่พนยา เขากับหัวฉีด และขันนอตใหแนน 
3. เปดเครื่องผลิตออกซิเจน ปดเครื่องวัดการไหล จากนั้นก็พรอมสําหรับการพนละอองยา 
4. ทําความสะอาดที่พนละอองยา หลังจากที่ใชงานอุปกรณแลว ทําความสะอาดที่พนยาและทอ ดวยนํ้ายาสําหรับลาง
    และนํ้าสะอาด โดยที่พนยาและหนากาก ใชนํ้าสะอาดทําความสะอาดกอน จากนั้นทําการฆาเชื้อ 
    โดยการจุมลงในแอลกอฮอล 5 นาที ลางดวยนํ้าสะอาดอีกครั้ง และสุดทายเก็บใสในกลอง

วิธีการทํางานของการวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว

1. เครื่องผลิตออกซิเจน รุน วีเอช สามารถวัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเตนของชีพจรได
2. ภายใตเครื่องการทํางานปกติ ใสนิ้วเขาไป ประมาณ 4-6 วินาที หนาจอจะสลับไปที่หนาการวัดออกซิเจน เมื่อเอา
    นิ้วออก หนาจอจะกลับไปที่อัตราการไหล และกลับมาใหออกซิเจน
3. ภายใตออกซิเจนในเลือดและอัตราชีพจร หมุนปุมสวิตซหนาจอเพิ่มอัตรการไหลและคาความเขมขน อัตราการไหล
    และการจับเวลา สามารถปรับได หลังจากผานไป 4 วินาที จึงใสนิ้วเขาไป หนาจอจะสลับไปที่หนาการวัดออกซิเจน
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    หลังจาก 5 นาที (เวลาสําหรับการอุนเครื่องเซ็นเซอรเปอรเซ็นตออกซิเจนภายใน) จะแสดงถึงระดับความบริสุทธิ์
    ของออกซิเจนที่เกิดขึ้นหลังจากการเปดเครื่อง การวัดความบริสุทธิ์ของออกซิเจนเปนโหมดงายๆ เมื่อเครื่อง
    อยูในสภาพของการผลิตออกซิเจนจะวัดความบริสุทธิ์ ของออกซิเจนอยางตอเนื่อง

8. ในกรณีที่เครื่องผลิตออกซิเจนเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา แตเครื่องยังอยูในสถานะปดเครื่อง และมีเสียงเตือน 
    กรุณาตรวจสอบการเชื่อมตอของแหลงจายไฟ วามีการเชื่อมตอที่ดี หรือมีไฟดับจากแหลงจายไฟอื่น

 



เงื่อนไขสําหรับการขนสงและการเก็บรักษา

ชวงอุณหภูมิแวดลอม  -20 ํC – 45 ํC         ชวงความชื้นสัมพัทธ ≥ 95    ชวงความดันอากาศ 500 hPa -1060 hPa 
กรุณาวางเครื่องในที่ที่มีอากาศถายเท และตรวจสอบใหแนใจวา ฝาทอระบายอากาศที่อยูใตเครื่อง ไมไดเปดไว

การรับประกันคุณภาพ

รับประกัน 1 ป
อายุการใชงานของอุปกรณ 20,000 ชั่วโมง
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รายละเอียดการซอมบํารุง

1. เงื่อนไขของการปดเครื่อง ทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก โดยผาขนหนูนุม
    กับผงซักฟอกเล็กนอย หรือนํ้าสบูออนจากนั้นเช็ดดวยผาแหง ทํา 1-2 ครั้ง
    ตอเดือน

2. การดูแลในแตละวัน ทําความสะอาดเครื่องกรองสําหรับปริมาณกาซ อยางนอย 2 ครั้ง 
    ตอเดือน รายละเอียดขั้นตอน : กรุณาถอดตัวกรองออก หมุนตัววกรองตามลูกศร 
    เอาแผนกรองออก  ใชที่เปาลมเปาฝุนละออง จากนั้นใสกลับที่เดิม ถาตัวกรองแตก หรือ
    เครื่องทํางานมากกวา 1,500 ชั่วโมง กรุณาเปลี่ยนไสกรองใหม 

3. ฝาครอบของที่ทําความชื้น ควรจะหมุนปดใหสนิท เพื่อปองกันการรั่วไหล ของออกซิเจน
    และ ควรทําความสะอาดทุก 2-3 วัน ในกรณีที่มีแบคทีเรียในนํ้า
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การแกปญหาเบื้องตน 

ลําดับ ปญหา

ไมมีการทํางานหลังจาก
ตอปลั๊กไฟ

ไมมีออกซิเจนออกมาหรือ
ไหลออกมานอย

1.

2.

ไมมีเสียงของทอระบาย
อากาศออก

ทอระบายอากาศมีเสียงดัง
เกินไป

3.

4.

1.ไมมีการเชื่อมตอระหวางวงจร
   เครื่องผลิตออกซิเจนกับะบบไฟ
2.วงจรของฟวเสียหาย
3.ตัวเก็บไฟเสีย
4.คอมเพรสเซอรเสีย

1.มีการพับของทอออกซิเจนภายใน 
   การไหลออกมาไมราบรื่น
2.ตัวกรองอุดตัน อากาศเขาไมราบรื่น
3.ฝาปดตัวทําความชื้นรั่วไหล

1.ตัวควบคุมอากาศไมทํางาน
2.บอรดควบคุมไฟฟาไมสามารถ
   ทํางานได

1.ขอตอของตัวทอเสียงหลุดออกไป
2.ขอตอของตัวทอเสียงแตก

1.เชื่อมตอขอตอใหดี
2.เปลี่ยนตัวลดเสียง

1.เปลี่ยนวาลวควบคุมอากาศใหม
2.เปลี่ยนบอรดควบคุมไฟฟา

1.ตอทอออกซิเจนอีกครั้ง
2.ทําความสะอาดตัวกรอง
3.เอาฝาออก หมุนฝาตัว
   กระบอกทําความชื้นออก
   และเอานิ้วไปอุดชองออก
   ของอากาศดู จะมีเสียง
   ออกจากเครื่องทําความชื้น
   หลังจากอุดประมาณ 5 วินาที 
    (วาลวความปลอดภัยของเครื่อง
    ทําความชื้นจะเปด)

1.ตรวจสอบสวิตซ ปลั๊ก 
   สายไฟฟา เชื่อมตอกันดี
2.เปลี่ยนฟวสและหาสาเหตุ
3.เปลี่ยนตัวเก็บไฟ
4.เปลี่ยนคอมเพรสเซอรใหม

สาเหตุ การแกไข
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การเทียบเคียงคาทางแมเหล็กไฟฟา

• อุปกรณนี้ไดมีการทดสอบ และปฏิบัติตามขีดขอจํากัดของอุปกรณถึงแมเหล็กไฟฟา
• อุปกรณนี้มีมาตรฐานความเขากันได
• ขอจํากัดนี้ ไดรับการออกแบบใหเหมาะสม เพื่อปองกันอันตราย
• อุปกรณนี้สรางขึ้นเพื่อใช และสามารถตัดการรบกวนตามแบบฉบับของการแพทย 
• กระจายพลังงานวิทยุ ถาไมติดตั้งตามคําแนะนํา
• อาจเกิดอันตรายตออุปกรณบริเวณใกลเคียงได อยางไรก็ตาม
• ไมมีการรับประกันใดๆจากการแทรกแซงดังกลาว จะไมเกิดขึ้น จากการติดตั้งโดยเฉพาะ 
• หากอุปกรณนี้ไมกอใหเกิดอันตรายใดๆกับอุปกรณอื่นๆ ซึ่งสามมารถกําหนดไดโดยการหมุน
• ปดและเปดอุปกรณ  ผูใชควรพยายามแกไขการแทรกแทรง โดยใชมาตรการอยางนอย 1 ขอ ขนยายอุปกรณ
  เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณ 
• เชื่อมตออุปกรณภายในและภายนอก บนวงจรที่แตกตางจากอุปกรณอื่นๆที่เชื่อมอยู 
• ปรึกษากับผูผลิตหรือชางที่ใหบริการสําหรับการชวยเหลือ



แนวทางและคําประกาศของผูผลิต – การปลอยแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณนี้ไดระบุใหใชในสภาพแวดลอมที่มีกระแสแมเหล็กไฟฟาที่ระบุดานลาง
ลูกคาหรือผูใชเครื่องรุนนี้ควรแนใจวาใชงานในสภาพแวดลอมดังกลาว

แนวทางและคําประกาศของผูผลิต – การปลอยแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณนี้ไดระบุใหใชในสภาพแวดลอมที่มีกระแสแมเหล็กไฟฟาที่ระบุดานลาง ลูกคาหรือผูใชเครื่องรุนนี้
ควรแนใจวาใชงานในสภาพแวดลอมดังกลาว

การปลอยคลื่นวิทยุ
CISPR 11

การปลอยคลื่นวิทยุ
CISPR 11

การปลอยฮารโมนิค 
IEC 61000-3-2

ความไมแนนอนของ
ความตางศักย/การปลอย
ปกเกอร 
IEC61000-3-3

ตามขอกําหนด 

กลุม 1

คลาส B

คลาส A

อุปกรณนี้ใชพลังงานคลื่นวิทยุ เฉพาะการทํางาน
ภายในเทานั้น  ดังนั้นการปลอยคลื่นวิทยุนั้น 
จะตํ่ามากและไมคอยจะกอการรบกวนในเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสที่ใกลเคียง

อุปกรณนี้เหมาะกับการใชงานในทุกกรณี 
รวมถึงการใชงานภายในและการใชงานที่เชื่อมตอ
โดยตรงกับไฟฟาสาธารณะ ที่มีความตางศักยที่ตํ่า 
เปนไฟที่ใชภายในในอาคาร

การทดสอบการปลอย ระดับที่ยอมรับ สภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา - แนวทาง
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การปลอยไฟฟา
สถิตย 
IEC 61000-4-2
การนําไฟฟาสถิตย
อยางรวดเร็ว/ชอต
IEC 61000-4-4
การเพิ่ม
อยางรวดเร็ว
IEC 61000-4-5

ความตางศักยตกลง 
มีการรบกวนเปน
เวลาสั้น และการ
แปลผันของความ
ตางศักยในแหลง
ที่มาของกระแสไฟฟา
IEC 61000-4-11

ความถี่กระแสไฟฟา 
(50/60 Hz) 
สนามแมเหล็ก
IEC 61000-4-8

±6 kv สัมผัส
±8 kv อากาศ

±2 kv สําหรับสายไฟ
จากแหลงจายไฟ
±1 kv หรับสายเขา/
สายออก

±1 kv สําหรับสายไฟ
±1 kv สําหรับสายดิน

5%UT (>95%dip in UT)
for 0,5 cycle 
40% UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles 
95% dip in UT) for 5s

3 A/m 03. A/m ถาภาพบิดเบี้ยวเกิดขึ้น อาจจําเปนตองวางตําแหนง
ของอุปกรณ ตัวกระตุนภาพจากแหลงพลังงาน
ความถี่ของสนามแมเหล็ก พลังงานความถี่ของ
สนามแมเหล็ก ควรวัดจากตําแหนงที่ตองการติดตั้ง 
เพื่อใหมั่นใจวามีคาที่ตํ่ามาก

5%UT (>95%dip in UT) 
for 0,5 cycle 
40% UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles 
95% dip in UT) for 5s

±2 kv สําหรับสายไฟ
จากแหลงจายไฟ

±1 kv สําหรับสายไฟ
±1 kv สําหรับสายดิน

±6 kv สัมผัส
±8 kv อากาศ

พื้นควรเปนไม คอนกรีตหรือกระเบื้องเซรามิค 
หากพื้นนั้นปูดวยวัสดุสงเคราะห 
และความชื้นสัมพัทธควรมีอยางนอย30%
คุณภาพของไฟฟาเมนหลักนั้น ควรเปนดังเชน
สภาพในโรงพยาบาลหรือไฟฟาทั่วไป

คุณภาพของไฟฟาเมนหลักนั้น ควรเปนดังเชน
สภาพในโรงพยาบาลหรือไฟฟาทั่วไป

คุณภาพของไฟฟาเมนหลักนั้น ควรเปนดังเชน
สภาพในโรงพยาบาลหรือไฟฟาทั่วไป 
หากผูใชอุปกรณนี้ ตองการใชงานตอไปแมวา
จะมีการรบกวนนั้น ขอแนะนําวาใหใชอุปกรณ
นี้โดยตอไฟ จากแหลงจายไฟที่ไมมีการรบกวน
หรือแบตเตอรี่

แนวทางและคําประกาศของผูผลิต – การปลอยแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณนี้ไดระบุใหใชในสภาพแวดลอมที่มีกระแสแมเหล็กไฟฟาที่ระบุดานลางลูกคาหรือผูใชเครื่องรุนนี้
ควรแนใจวาใชงานในสภาพแวดลอมดังกลาว

การทดสอบ
การตานทาน

ระดับทดสอบ
IEC 60601 ระดับที่ยอมรับ สภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา - แนวทาง
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การนําคลื่นวิทยุ 
IEC 610004-6

3 Vrms 
150 kHz ถึง 
80 MHz

3 Vrms 

การแผคลื่นวิทยุ
IEC 610004-3

3 V/m
80 MHz ถึง 
2,5 GHz

3 Vrms 

เครื่องมือสื่อสารวิทยุไรสาย สามรถสงผลตอ
อุปกรณนี้ได ไมควรอยูใกลกับอุปกรณรวมถึง
สายไฟ มากกวาระยะทางที่แนะนํา ที่คํานวณ
ระยะหางจากสมการที่ใชคํานวณความถี่ของ
คลื่นที่ปลอยออกมา
ระยะหางที่แนะนํา

d =1.2√P
d = 1.2√P 80 MHz ถึง 800 MHz
d = 1.2√P 800 MHz ถึง 2,5 GHz

เมื่อ P นั้นเปนอัตรากระแสไฟฟาสูงสุดที่ปลอย
ออกมาในรูปหนวยวัตต (W) ตามที่ผูผลิตเขียนไว 
และ d นั้นเปนระยะหางที่แนะนําในหนวยเมตร (m)
ความแรงของสนามจากตัวกระจายคลื่นวิทยุนั้น
ไดรับการกําหนดโดยการสํารวจสถานที่ที่มี
แมเหล็กไฟฟา(ก) โดยควรจะนอยกวาระดับ
ที่ยอมรับไดในแตละชวงของคลื่นความถี่(ข) 
การรบกวนนั้นอาจเกิดในอุปกรณที่มี
เครื่องหมายนี้ปรากฏอยู 

แนวทางและคําประกาศของผูผลิต – การปลอยแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณนี้ไดระบุใหใชในสภาพแวดลอมที่มีกระแสแมเหล็กไฟฟาที่ระบุดานลางลูกคาหรือผูใชเครื่องรุนนี้
ควรแนใจวาใชงานในสภาพแวดลอมดังกลาว

การทดสอบ
การตานทาน

ระดับทดสอบ 
IEC 60601 ระดับที่ยอมรับ สภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา - แนวทาง



หมายเหตุ 1 ที่ 80 MHz และ 800 MHzใหดูในชวงความถี่ที่สูงกวา ที่มีอยู
หมายเหตุ 2 แนวทางนี้อาจไมไดใชไดกับทุกสถานณการณ การนําแมเหล็กไฟฟา การนําแมเหล็กไฟฟานั้นอาจถูก
สงผลมาจากการซับและการสะทอนจากอาคาร วุตถุ และบุคคลได

(ก) ความแรงสนามจากตัวสงที่อยูกับที่ เชน สถานีฐานสําหรับวิทยุ โทรศัพท (ไรสาย/มือถือ) และวิทยุมือถือ
ภาคพื้น  วิทยุสมัครเลน วิทยุ AM หรือ FM และการกระจายคลื่นโทรทัศน ไมสามารถจะคาดเดาไดทางทฤษฏีดวย
ความแมนยํา ในการประเมินสภาพแวดลอมจากตัวสงคลื่นวิทยุที่อยูกับที่เหลานี้ และการสํารวจสถานที่แมเหล็ก
ไฟฟานั้น ควรนํามาพิจารณาดวย ถาการวัความแรงสนามที่สถานที่ใชงานอุปกรณ มีคาเกินคาที่ยอมรับไดใน
ตารางดานบนแลว อุปกรณนี้ควรจะถูกตรวจสอบวามีการทํางานเปนปกติหรือไม หากพบวามีการทํางานที่
ผิดปกติ ควรมีมาตรการเพิ่มเติม เชน  การยายหรือจัดแนวของเครื่องใหม
(ข) ในความถี่ชวง 150 kHz ถึง 80 MHz นั้น ความแรงสนามควรนอยกวา 3 V/m
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ระยะหางที่แนะนําระหวางอุปกรณสื่อสารคลื่นวิทยุไรสายและอุปกรณนี้

กําลังสูงสุดของ
เครื่องสงสัญญาณ 

(วัตต)

ระยะหางที่แนะนําตามความถี่ของเครื่องสงสัญญาณ (เมตร)
150 kHz ถึง 80 MHz

d = 17.1√P
80 MHz ถึง 800 MHz

d = 17.1√P
800 MHz ถึง 2,5 GHz 

d = 17.1√PP

อุปกรณนี้ ไดระบุใหใชในสภาพแวดลอมที่มีกระแสแมเหล็กไฟฟาที่รบกวนของคลื่นวิทยุนั้น ไดรับการควบคุม
ลูกคาหรือผูใชอุปกรณนี้ สามารถปองกันการรบกวนนี้ได โดยการจัดเครื่องนั้นอยูหางจากเครื่องสงคลื่นวิทยุนั้น 
เปนระยะหางมากกวาระยะหาง ที่แนะนําในตารางดานลาง ซึ่งเขียนไวตามความแรงของเครื่องมือสื่อสารนั้นๆ

สําหรับเครื่องสงที่มีกําลังสูงสุดของเครื่องสงที่ไมไดเขียนไวดานบนนั้น ระยะหางที่แนะนํา สามารถประเมินโดย
ใชสมการที่ใชไดกับความถี่ของเครื่องสง โดยเมื่อ P นั้นเปนอัตรากระแสไฟฟาสูงสุดที่ปลอยออกมาในรูปหนวย
วัตต(W) ตามที่ผูผลิตไดเขียนไว
หมายเหตุ 1 ที่ 80 MHz และ 800 MHz ระยะหางที่แนะนําใหดูที่ชวงความถี่ที่สูงกวาที่มีอยู
หมายเหตุ 2 แนวทางนี้อาจไมไดใชกับทุกสถานการณ การนําแมเหล็กไฟฟานั้น อาจถูกสงผลมาจากการซับและ
การสะทอนจากอาคาร วัตถุ และบุคคลได

0.01

0.1

1

10

100

0.12

0.37

1.17

3.69

11.67

0.12

0.37

1.17

3.69

11.67

0.07

0.22

0.70

2.21

7.00
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