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دیپ فریزر  38لیتری رومیزی مدل AUF-80 - 38
ساختار فریزر
دیپ فریزر  38لیتری با قابلیت كنترل دما بین صفر درجه الی  -75درجه سانتیگراد  ،مجهز به سیستم دو مرحله ای
آبشاری ( )cascadeو اواپراتور پیرامونی محفظه اصلی  ،دارای محفظه تست از جنس استینلس استیل با ضخامت 1.5
میلیمتر ؛ به ابعاد مفید  32سانتیمتر عرض  40 ،سانتیمتر ارتفاع و  30سانتیمتر عمق می باشد .
بدنه خارجی از جنس آهن  1.5میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک چرمی ساخته شده و دارای ابعاد اشغالی 100
سانتیمتر عرض و  63سانتیمتر ارتفاع و  78سانتیمتر عمق می باشد .
الستیک دور درب  ،قفل و لوالی دستگاه مختص این شركت بوده و توسط طراحان این شركت ساخته شده است.
میز مخصوص دستگاه به صورت آپشنال بوده و هزینه آن جداگانه دریافت میگردد.

سیستم كنترل
این چمبر مجهز به سیستم كنترل (پی ال سی و تاچ پنل سرمیت )  ،و نرم افزار آریا دیپ ( آریا نیم ) با قابلیت دو زبانه
بودن  ،امکان رویت و چاپ گراف و فایل تکست  ،هر  1دقیقه یک نمونه بردار ی  ،نمایش پیغام ها و خطا ها و مجهز به
نمایش سیستم فیزیکی با گرافیک خاص و منحصر بفرد  ،نمایش دما

( با دقت دمائی ) 0.1
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و ماگزیموم خطای

1

كنترل  2.0درجه سانتیگراد ( روی دمای تنظیمی كمپرسور خاموش شده و  2درجه باالتر از دمای تنظیمی روشن خواهد شد )
و بخش امنیتی جهت تعریف مدیر ارشد می باشد .
دقت دمایی  0.1 :درجه سانتیگراد

سیستم سرد كننده
سیستم سرد كننده دو مرحله ای توسط دو كمپرسور  15و  18سی ال دانفوس آلمان بوده و كندانسور سیستم از نوع
هواخنک ساخت شركت ساب كول می باشد  ،سیال مورد استفاده از نوع آر  404و آر  23از برند دوپونت آمریکا بوده و
مبدل آن از نوع صفحه ای استنلس استیل  316Lجوشی ( ( Brazedخواهد بود .

مکان تحویل دستگاه
ارسال دستگاه به صورت كامال رایگان و باضمانت شركت خواهد بود و برای شهرستان ها نیز كارفرما فقط هزینه ارسال را
بر عهده خواهد داشت.

گارانتی و خدمات
دستگاه موضوع قرار داد به مدت یک سال در گارانتی این شركت بوده و از ده سال خدمات پس از فروش نیز برخوردار
می باشد و كاتالوگ و دفترچه راهنمای كامل این سیستم  ،شامل راهنمای كار با نرم افزار و سیستم فیزیکی بهمراه نقشه
های مدار الکتریکی و مکانیکی دستگاه به خریدار تقدیم خواهد شد .
تبصره  :در هنگام تحویل دستگاه به مدت  48ساعت تحت شرایط عملکردی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید نماینده
فنی كارفرما بسته بندی و ارسال میگردد.
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زمان تحویل
 2ماه پس از واریز پیش پرداخت

مشخصات فنی
محدوده دمائی  -75 :الی صفر درجه سانتیگراد

خطای دمای محفظه  ±2 :درجه سانتیگراد

حجم دستگاه  38لیتر دمای محیط بکار گیری  25درجه سانتیگراد
برق مصرفی 220 V 12 A :
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