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 مجري : شركت آريا سرمايش       

 2020ورژن : 

                             موضوع : مشخصات فنی

 

 حرارت و برودت آسانسوريچمبر تست شوک 

 

 بند اول : ساختار دستگاه

 و -40چمبر شوک دمايی آسانسوري داراي دو محفظه تست با قابلیت كنترل دما براي محفظه پايین از دماي محیط الی 

 IEC60068-3-5درجه بر دقیقه مطابق استاندارد  پنج+ با ريت میانگین 180كنترل دما براي محفظه باال از دماي محیط الی 

ر سیکل هاي برودت و حرارت ، همچنین مجهز به فن سیركوالتور ، پورت با دن ( به صورت میانگی -18+ الی 158) بین بازه 

ژ براي هر اليه ضد بخار ، روشنايی داخل محفظه و يک عدد طبقه قابل رگال 6میلیمتر جهت عبور كابل ، شیشه رويت  95قطر 

 كیلوگرم نیز میباشد. 50دو محفظه با تحمل وزن 

 : خارجی ابعاد

نس ورق جاز  ارتفاع سانتیمتر  210  و عمق انتیمترس 130بین     و عرض سانتیمتر 190 ي ابعادچمبر شوک حرارتی دارا  

 150سانتیمتر عايق از جنس پشم سنگ با چگالی  10میلیمتر با پوشش رنگ الکترواستاتیک چرمی و  1.5آهن با ضخامت 

 شده است. ساختهكیلوگرم بر متر مکعب 

 : داخلی ابعاد 

ال  316ور با گريد سانتیمتر از جنس استنلس استیل میر 38*40*40)باال و پايین( داراي ابعاد محفظه هاي تست    

 ساخته شده است و مجهز به هیتر دور درب جهت افزايش طول عمر الستیک ها میباشد.
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از بها  سانتیمتر كانال جهت گردش هوا میباشد كه در هنگام تست میبايست روي كانال 5محفظه تست از هر طرف داراي 

 بماند.

 

 بند دوم : سیستم كنترل 

  اينچی لمسی 7مجهز به پی ال سی و مانیتور 

  قابلیت ثبت و ذخیره گراف بر رويUSB و خروجی ديتا به صورت فايل اكسل 

 تعیین سطح دسترسی توسط مدير آزمايشگاه 

  جدول ثبت و ذخیره آالرم 

 قسمت كالیبراسیون سنسور ها به صورت خطی و غیر خطی 

 ايش وضعیت سیستم برودت و حرارت به صورت انیمیشننم 

 تصمیم گیري هوشمند در زمان قطع برق و قابلیت انتخاب نوع تصمیم گیري 

 ثبت عملیاتی كه توسط كاربران انجام شده و نمايش آن به مدير آزمايشگاه 

 تعريف حد نقطه مجاز )بازه دمايی( و محدود نمودن آن 

  پلکانی و تثبیت دما ه به صورت شیبنقط 24اجراي برنامه سیکلیک تا ، 

 مجهز به تايمر بیدار باش جهت استفاده دستگاه بدون نیاز به اپراتور 

  :درجه سانتیگراد ±1پايداري دما 

  : درجه سانتیگراد 0.1دقت دمايی 

  : )2يک نواختی هواي داخل محفظه )هموژنیتی± 
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 بند سوم : سیستم مکانیکی

ي ام واسب از نوع سمی هرمتیک )قابل تعمیر( از برند بیتزر يا دي  4دستگاه كمپرسور ک سیستم سردكننده متشکل از ي

 عدد شیر برقی دانفوس میباشد. 3آلمان بوده و داراي 

 R404ع اينچی میباشد همچنین مبرد مورد استفاده از نو 8/3اواپراتور دستگاه از نوع چند بخشی و لوله هاي آن سايز 

 خواهد بود.

 تم از نوع هوا خنک میباشد. كندانسور سیس

 تمام قطعات سیکل تبريد از برند دانفوس آلمان ، كستل ايتالیا خواهد بود.

نسور سكمپرسور مجهز به ايل سپراتور )جداكننده روغن از گاز( كه موجب افزايش طول عمر كمپرسور میگردد و مچهز به 

 ش غیر مجاز سیال جلوگیري نمايد.هاي كنترل فشار به صورت ديجیتال بوده تا از افزايش يا كاه

 كنترل خواهد گرديد .  PIDهیتر تامین كننده حرارت فضاي تست از نوع میله اي استینل  استیل بوده و بصورت 

يک عدد سنسور جهت سیکل دمايی و يک سنسور جهت سیکل هاي رطوبتی و ترموستات امنیتی جهت افزايش ضريب 

نیتی ستات امتا در زمان هايی كه به هر دلیلی دستگاه از دماي مجاز  عبور كرد ، ترمواطمینان عملکرد دستگاه تعبیه شده 

 بدون در نظر گرفتن الگوريتم سیستم كنترل ، دستگاه را استپ و خطاي مربوطه را نمايش دهد.
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اشد ، همچنین يکی از قابلیت هاي چمبر هاي آسانسوري شركت آرياسرمايش كه مهندسی معکوس چمبر ووچ آلمان میب

فزايش ذخیره توان )حرارت و برودت( در زمان تغییر بسکت )محفظه تست( به زون ديگر كه موجب جلوگیري از افت و يا ا

 دماي جاري محفظه از دماي تعريف شده میگردد.

ه همچنین شتاب هواي داخل محفظه باالتر از چمبر هاي معمولی بوده تا پس از تغییر زون ها ، مجموعه تحت تست ب

 عت انتقال حرارت داده و با دماي جاري داخل محفظه همگن شود.سر

 بند چهار : مدت زمان اجرا 

 روز پس از واريز پیش پرداخت خواهد بود. 75ستگاه مدت زمان ساخت و تحويل د   

 بند پنج : مکان تحويل دستگاه

رت هم رايگان بوده و در غیر اين صو ارسال دستگاه با ضمانت شركت و در هر محل از استان تهران به صورت كامال    

 ضمانت شركت به قوه خود باقی خواهد بود و خريداران تنها هزينه ارسال دستگاه را بر عهده خواهد داشت.

 بند شش : گارانتی و خدمات

 سال خدمات پس از فروش كه شامل پشتیبانی نرم افزار خواهد بود. 10دستگاه داراي يک سال گارانتی و     

،  م افزار( ، راهنماي استفاده از نرمکانیکی )سیکل تبريدن تحويل تمام مستندات دستگاه شامل نقشه برق ، نقشه در زما

 گزارش كالیبراسیون سنسور اصلی ، لیست قطعات و كاتالوگ آنها تقديم كارفرما میگردد.

 ان خواهد بود.همچنین پس از ارسال و نصب دستگاه ، آموزش استفاده از دستگاه نیز به صورت رايگ

اه خواهد بود و تابلو برق مورد نیاز در محل نصب دستگاه جهت ر 32ولت با آمپراژ  380فاز  سهبرق مورد نیاز دستگاه : 

 باشد. 5*6اندازي میبايست مجهز به كابل 
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ست قرار شرايط تساعت تحت  48در هنگام تحويل ، دستگاه در كارخانه و با حضور نماينده كارفرما بمدت  : يکتبصره     

 گرفته و پس از اطمینان از صحت كاركرد ، دستگاه تحويل میگردد.

  


