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 فیوم هود           

Fume Hood     
           

 

 

 

 

شروع اولیه

کار با دستگاه

اهعیب یابی دستگ
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به شکلی طراحی  در محیط های حاوی گاز های سمیبرای کار و امن مناسب  به منظور ایجاد محیط فیوم هود   

و کامال   PVC را ایجاد می کند. جنس بدنه هود ازان خروج حداقلی گاز های سمی و ساخته شده است که امک

سیستم برقی مستقل، درب معلق، سیستم شستشو با کنترل آب خارجی و دارای مقاوم به خوردگی بوده، دارای 

 کف ضد اسید می باشد. 

 :به شرح زیر است fume hood مشخصات دستگاه

 ( سانتیمتر L×W×H )110×50×170ابعاد حدودیبا  PVC بدنه از جنس ▪

 .حداکثر هوا بندی ممکن برای جلوگیری از خروج گازهای سمی ▪

دارای سیستم مکش هوای بسیار قوی و طراحی منحصر بفرد به منظور تخلیه گاز با کمترین میزان  ▪

  .نشتی

 دارای کف ضد اسید. ▪

 خارج.) سینک و شیر( با کنترل از دارای سیستم شستشو ▪

 سیستم درب معلق. ▪

 سیستم برق مستقل و دارای روشنایی. ▪

 دارای امکان سری سازی چند هود با یک بلوئر. ▪

 اجزای دستگاه:

 : هود مکنده و ایرودینامیکسیستم 

ی نمی ماند ) سیستم ایرودینامیک هود به شکلی طراحی شده است که عمال هیچ مکان مرده ای درون هود باق

ای آن این امکان را فراهم می کند که اپراتور زسیستم ورود هوا و اج،  هود، زاویه ها، سقف کج. طراحی (1شکل

بلوئر دستگاه از نوع سه فاز بوده  با کمترین خطر قرار گرفتن در معرض گارهای سمی کارهای خود را انجام دهد.

حداقل یک اسب بخار بوده و امکان که با توجه به تعداد هودهای سری شده تعیین می گردد. توان این مکنده ها 

  مکش بسیار پر قدرتی را برای هودها ایجاد می کنند.

 سیستم برق دستگاه:     

آمپر به منظور نصب تجهیزات جانبی و دارای یک تایمر) در صورت نیاز( برای نمایش  10دستگاه دارای دو پریز 

ز روی دستگاه فعال می شود. در صورت روشن کردن زمان تست می باشد. عالوه بر آن سیستم روشنایی هود با پری

 چراغ دستگاه سیستم بلوئر دستگاه فعال شده و امکان کار زیر هود فراهم می گردد.
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 . حرکت هوا درون هود1 شکل

17 18 

19 20 
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 درب دستگاه:

ارتفاع کاری مطلوب اپراتور درب دستگاه از نوع معلق می باشد. سیستم درب معلق امکان قرار دادن درب را در 

قرار می گیرد. در هر ارتفاعی ت دستگاه به شکل معلق شفراهم می کند. درب دستگاه با کمک وزنه های تعادلی پ

 نوع شیشه درب دستگاه با توجه به نوع درخواست از جنس شیشه یا اکریلیک شفاف می باشد. 

 کف دستگاه

امن برای اپراتور در محیط های اسیدی  رشود تا امکان کا کف دستگاه از جنس سرامیک ضد اسید ساخته می

 .شودفراهم می 

 آب دستگاه کنترلر

شیرهای  ،هودها دارای یک سینک و شیر آب به منظور شسشتوی درون هود می باشند. به منظور افزایش ایمنی

 (.2) شکل  کنترلی آب دستگاه به شکل کنترل از بیرون عمل می کنند

 
 .نمای کلی سیستم کنترلی آب و کف دستگاه2شکل 
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