
دستگاه تصفیه هوا و فشار منفی

SONAM
SSI Opti-clean Negative Air Machine
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Certificate No.: 9190.C308

FORM SSI - SONAM (1399)



کاربرد بعنوان تصفیه کننده هوا (بدون اتصال به کانال خروجی)

مورد مصــــرف این دستگاه، مراکزي همچون ادارات دولتی، بانکها، 

دفاتر پیشخوان، اماکن سرپوشیده ورزشی، مسـاجد، البی و سالنهاي 

همایش و پذیرائی هتلها، ترمینالهاي مسـافري زمینی و هوائی و سایر 

اماکن پر تردد و پر جمعیت درمانی مثل  اورژانســـهاي بیمارستانی،  

آزمایشــگاه هاي تشــخیص طبی، پلی کلینیک ها و درمانگاه ها که 

محل ورود و تجمع افرادي است که وضعیت سالمت آنها مشـــخص 

نیست و میتوانند عامل بزرگی در گسـترش انواع عوامل بیماریزا علی 

الخصوص انواع ویروسها باشند میباشد. با نصب این دستگاه و تصـفیه 

دائمی هوا، هر نوع عامل بیماریزا اعم از ویروس و... بصورت مسـتمر از 

بین رفته و خطر ابتال سایر افراد کاهش پیدا می کند. بخشــــــهاي 

بسـتري بیمارستانها نیز از جمله مراکزي است که بصـورت مداوم در 

معرض انواع عامل هاي بیماریزا اســت و  اســتفاده از این دســتگاه 

بهترین روش براي حذف مداوم آنهاست.

کاربرد بعنوان دستگاه تولید فشــار منفی (با اتصــال به کانال 

خروجی)

براي تبدیل اتاق یا بخشهاي عادي به بخشـهاي عفونی مورد استفاده 

قرار م یگیرد که در بخشهاي عفونی نیاز است فشـار منفی ایجاد شود 

تا هواي آلوده بخش عفونی به سایر بخشـــها نفوذ نکند. این دستگاه 

بطور همزمان قادر است فشار منفی را ایجاد کرده و هواي مکش شده 

را پس از تصـــفیه (با استفاده از فیلتر چین خورده و فیلتر با راندمان 

باالي هپا و در مرحله آخر اســــــتفاد از المپ UVC ) به محیط باز 

منتقل نماید.

توجه شود که اگر هواي بخش هاي عفونی بدون پاکسـازي به 

بیرون منتقل شود خطر گسـترش بیماریهاي عفونی بیشـتر 

خواهد شد. 

کمک به تبدیل سـریع اتاق هاي عادي بیمارسـتانی به مراکز مراقبت 

هاي ویژه در شـــرایط بحران (همچون شـــرایط موجود بواســـطه 

بیماري COVID-19) از دیگر کاربردهاي این محصول است.

   (Technical Data & Application) کاربرد و اطالعات فنی

خروجی هوا

فن و موتور

SONAM مشخصات فنی و عمومی دستگاه تصفیه و فشار منفی

فیلترها

UVC المپ

 دریچه خروجی در باالي دستگاه با قطر 250 میل یمتر

ورودي هوا از زیر دستگاه

میزان هوادهی (فوت مکعب در دقیقه)

 دور تند:      850

دور متوسط:  630

دور کند:      450

 کوپل مستقیمنوع درایو

1/2 اسب - تک فاز - 50 هرتزقدرت الکترموتور

فیلتر اولیه: چین خورده

F8             :کالس فیلتر 

H13           :کالس فیلتر 

راندمان:                  95%

ابعاد: 520×430×50 میلیمتر

ابعاد: 520×430×50 میلیمتر

راندمان:              %99.95فیلتر ثانویه: هپا

دو عدد المپ UVC در فاصله بین فیلترها و الکتروفن و دور از دسترس تعبیه شده است.

- این دستگاه نیاز به نصب نداشته و صرفا با قرارگیري در محل و اتصال دو شاخه به پریز برق، آماده بهره برداري است.



HEPA فیلتر

فیلترهاي HEPA  (High Efficiency Particulate Air)    فیلترهائی با عملکرد باالهســـتندکه براي حذف ذرات از هوا موثر می 

باشـد. این نوع فیلترها قادر به جذب ذراتی با بزرگی 0.3 میکرومتر بوده و درصـد کارائی آنها (براسـاس گزارش نتیجه آزمایش شــرکت تولید 

کننده) 99.95%  است. با توجه به اینکه اندازه باکتریها بین 0.3 تا 4  میکرومتر میباشـد، این بدان معنی اسـت که فیلترهاي HEPA کارائی 

موثري در جذب و حذف انواع باکتریها و سایر آالینده ها و عوامل بیماریزا از هواي گردشی در اتاق را دارد.

عالوه بر این بسیاري از پزشکان و متخصـصـان براي کاهش عالیم آسم و آلرژي استفاده از این فیلترها را توصیه می کنند. همچنین فیلترهاي 

هپا یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در اتاقهاي عمل جهت استریل کردن هواي اتاق و حذف باکتري ها و ویروس ها است.

   (Filter Data) اطالعات فیلتر

Filter ID 99H320-2

Filter Grade                 H13-99/95%

Batch Number 38

Lot and No. Of Roll

Filter Dimension 520 x 430 x 300mm

Date of Test 20.03.99

Test Standard/Method Particle Counter Test

Airflow (m3/hr) 2200

Initial Pressure Drop (Pa) 250Pa @ rated Airflow

Final Pressure Drop at rated flow 500 Pa

Maximum Permitted penetration% 0.045 0.3µ Particles
2Maximum flow 2200 m /h

Frame Aluminium

Report of HEPA Filter Test
According to EN 1822

Report Number

Upstream Challenge

Concentration

Down Stream Particle Count

Maximum Measurement Penetration

Minimum Measurement Penetration

Pass or Fail

0.048%

0.047%

Pass

51200Particles

22 “

µg/l
%

Volume Flow   NA
Differential Pressure (@)

2200m3/hr
250Pa

Test Certificate

Test Data

Filter Media Scan Data

Overall Result The Filter Passed the Particle
counter Test

We certify that the filter has passed the required control test
guarantee the minimum efficiency specified



   (Filter & UVC Data) UVC اطالعات فیلتر و

UVC المپ

مطالعات نشـان داده است که اشعه هاي UVC با هدف قراردادن ساختار ژنتیکی ویروسهاي هم خانواده CORONA*، باعث غیر فعال شدن 

آنها شده و از تکثیر آنها جلوگیري می کند.  این موضوع در مورد ویروس SARS که هم خانواده ویروس کرونا است به اثبات رسیده اسـت. در 

حال حاضر در بیمارستانها براي ضدعفونی و استریل نمودن فضاي اتاقهاي ویژه همچون اتاق عمل از این نوع اشعه استفاده میشود.

قابل ذکر است که برخورد مسـتقیم اشعه هاي ساطع شده از المپ UVC براي بدن مضـر است و به همین دلیل المپ هاي UVC در دستگاه 

SONAM در جائی تعبیه شده اند که هیچ ارتباطی با فضاي بیرون نداشته و خطري براي اطراف محسوب نمیشود.

 “Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV” by  Miriam 
E.R.Darnell - KantaSubbarao - Stephen M.Feinstone - Deborah R.Taylor, Journal of Virological Methods 
Volume 121, Issue 1, October 2004, Pages 85-91

Test Report According to EN 779;2012

Filter Type:

Industrial Panel Filter

Class F8

Media Material

Polypropylene

Manufacturer

Pakzy Company

Net Effective Area

0.9m2-22 pleat

Cobstruction and Design

Frame: Galvanized Steel

Sheet

Dimension

520x430x50mm

Test Data

Initial Pressure Drop

at 1700m3/hr, 80Pa

Final Pressure Drop

250Pa

Average

Efficiency

90%-95%

Filter

Class

F8

Dust Holding

at 250Pa

130g

MORE THAN

40,000
HOURS OPERATION

PORTABLE STANDARD
220V POWER

QUICK
DEPLOYMENT
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