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ថងជ់ា្រកដស-បា�
ស�ិច

ថងជ់ា្រកដស-បា�
ស�ិច

Wrapped instrument load: 
Perforated or wire-mesh bottom trays

Loading paper-plastic pouches; wire-type 
baskets to keep the packages in position

Mixed loadWrapped instrument load: 
Perforated or wire-mesh bottom trays

Loading paper-plastic pouches; wire-type 
baskets to keep the packages in position

Mixed load

Wrapped instrument load: 
Perforated or wire-mesh bottom trays

Loading paper-plastic pouches; wire-type 
baskets to keep the packages in position

Mixed load

Load set on bottom in case of no shelves

All-textile load

ACCEPTREJECT

ACCEPTREJECT

Internal indicator

Load set on bottom in case of no shelves

All-textile load

ACCEPTREJECT

ACCEPTREJECT

Internal indicator

Wrapped packs (placed on edge)

Paper-plastic peel pouches (placed on edge)

Wrapped packs (placed on edge)

Paper-plastic peel pouches (placed on edge)

ករេរៀបដកចូ់លក�ុងអូតូេខ�វ

ឧបករណ៍ែដល 
បានេវចខ�ប់

បន�ះគីមតីម
ដន

រយៈេពលវដ�អប្បបរមាចំេពះករេស�រលីចំហយែបប
ផា� ស់ប�ូរទនំាញ (Gravity-displacement):

រយៈេពលវដ�អប្បបរមាចំេពះវដ�េស�រលីចំហយែបបជំេរះ
ខ្យល់ដយណាមចិ (Dynamic-air-removal):

ករដកច់្រម�ះ

ក��បែ់ដលបានេវចខ�ប់

េ្របើថាស់មានបាតេ្រកម 
្របេហង ឬជាសំណាញ់

បន�ះេធ�ើេតស្យ្រត�វដកខ់ងក�ុង្រគបក់�� បេ់ដើម្ប ី
ប�� កថ់ាវត�ុ បានឆ�ងកតរ់យៈេពល 

និងសីុតុណ� ភាព្រតឹម្រត�វ

េ្របើក�ន�កជា្របេភទែដក 
េដើម្បដីកក់��បច់ំទីតងំ

ថងជ់ា្រកដស-បា� ស�ិច្រត�វដកេ់លើែគមរបស់
វ ែបរមុខពី្រកដស់េទបា� ស�ិច

ដកវ់ត�ុ្រសលេនេលើ 
វត�ុធ�នេ់នេ្រកម

គួរែតមានលំហរ្រគប្់រគានរ់វងក��បទ់ងំ
អស់ េដើម្បធីានាចរន�ចំហយ្រគប្់រគាន់

្រគបក់��បទ់ងំអស់្រត�វដកឲ់្យមានលំហចេនា� ះគា�  េដើម្បឲី្យចំហយេធ�ើចរចរបាន
្របសិនេបើគា� នេធ�ើ ដកក់��បឲ់្យមានចេនា� ះចំហ េដើម្បឲី្យ 

ចំហយេធ�ើចរចរបាន។ មនិ្រត�វដកក់��បគ់ងឬ្រត�តេលើគា�  

ករដកវ់ត�ុជា្រប
េភទ្រកណាត់ គា� នេធ�ើ

វត�ុ
រយៈេពលបះ៉េនសីតុណ�
ភាព 121oC (250oF)

រយៈេពលបះ៉េនសីតុណ�
ភាព 132oC (270oF)

រយៈេពលបះ៉េនសីតុណ�
ភាព 135oC (275oF) រយៈេពលសម�ួត

ឧបករណ៍េវចខ�ប់ 30 នាទី 15 នាទី 15-30 នាទី

10 នាទី 30 នាទី

ក��ប្់រកណាត់ 30 នាទី 25 នាទី 15 នាទី

10 នាទី 30 នាទី
សមា� រៈេវចខ�ប្់រសប ់
Wrapped utensils 30 នាទី 15 នាទី 15-30 នាទី

10 នាទី 30 នាទី
វត�ុែដលមនិបានេវចខ�បនិ់ងមនិ 
មាន្របេហង(ឧ.ទ. ឧបករណ៍) 3 នាទី 3 នាទី 0-1 នាទី

វត�ុមាន និង គា� ន្របេហង 
ដកប់��ូ លគា�  មនិេវចខ�ប់ 10 នាទី 10 នាទី 0-1 នាទី

វត�ុ
រយៈេពលបះ៉េនសីតុណ�
ភាព 132oC (270oF)

រយៈេពលបះ៉េនសីតុណ�
ភាព 135oC (275oF) រយៈេពលសម�ួត

ឧបករណ៍េវចខ�ប់ 4 នាទី 20-30 នាទី

3 នាទី 16 នាទី

ក��ប្់រកណាត់ 4 នាទី 5-20 នាទី

3 នាទី 3 នាទី
សមា� រៈេវចខ�ប្់រសប ់
Wrapped utensils 4 នាទី 20 នាទី

3 នាទី 16 នាទី

វត�ុែដលមនិបានេវចខ�បនិ់ងមនិ 
មាន្របេហង(ឧ.ទ. ឧបករណ៍) 3 នាទី 3 នាទី មនិបានកំណត ់

វត�ុមាន និង គា� ន្របេហង 
ដកប់��ូ លគា�  មនិេវចខ�ប់ 4 នាទី 3 នាទី មនិបានកំណត ់

ពិនិត្យេមើលភាព្រតឹម្រត�វរបស់ក��បទ់ងំអស់ ខណៈេពលែដលេរៀបចំវេនក�ុងករេស�រលី។ 
្របាកដថាមានលំហ្រគប្់រគានច់េនា� ះក��ប ់ស្រមាបឲ់្យចំហយរតក់ត។់ 

ចូរដកវ់ត�ុបាតរងឹេលើែគមេដើម្បរីរងំកំណកទឹក និងជួយស្រម�លដល់ករស�ួត។

ACCEPTREJECT

ACCEPTREJECT ACCEPTREJECT

ACCEPTREJECT




