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        AVT-37-26- plusون خالء مدل آ

  ماده يك : ساختار آون 

حفظه ريخته گی از داراي مبار نسبی و  1 ءدرجه سانتیگراد و خال 200درجه سانتیگراد الی  40با قابلیت کنترل دما از  ءخالون آ

میلیمتر بوده و مجهز به شیشه رويت نشکن به ضخامت ده میلیمتر و قفل مخصوص  10جنس آلومینیوم با ضخامت 

 26سانتیمتر عرض و  37درب را در جاي خود فیکس خواهد نمود و داراي ابعاد مفید است که بصورت دو مرحله اي 

 سانتیمتر عمق می باشد . 32سانتیمتر ارتفاع و  

  73ر  میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیك بوده و داراي ابعاد خارجی براب 1.0بدنه خارجی از جنس آهن به ضخامت 

 سانتیمتر عمق خواهد بود . 43اع و سانتیمتر ارتف 45سانتیمتر عرض و 

 يك دستگاه  میز آون و پمپ وکیوم ضمیمه دستگاه خواهد بود .

 

 ماده دو : سیستم کنترل 

ي و ارئه اينچی رنگی می باشد و توانائی کنترل بصورت  پی آي د 3/4کنترل توسط تاچ پنل  اين آون مجهز به سیستم     

 خواهد بود . سانتیگراد درجه ±  3/0 دما خطاي فلش را داشته و ما گزيمومگراف و الگ برداري و ذخیره بر روي 

صورت بخالء  اين آون مجهز به سیستم تنظیم خالء بصورت اتوماتیك بوده و با تنظیم دما و خالء توسط کاربر ، دما و میزان

 اتوماتیك کنترل شده و نیاز به هیچگونه عملیات توسط کاربر  نمی باشد .

 دارد . و خالء بر اساس میلی بار نمايش شده و قابلیت درشت نمايی نیز 1/0بر اساس سانتیگراد و رزولوشن میزان دما 
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 بصورت در پايان تست براي باز کردن درب آون ، کاربر با تاچ کردن دکمه نرمال سیستم را مطلع کرده و در اين هنگام

 کاربر می تواند درب محفظه را باز کند . اتوماتیك فشار معکوس داخل محفظه به فشار محیط بر گشته و

ه حفظه باين آون مجهز به تايمر قابل مقدار دهی جهت خاموش شدن خودکار دستگاه می باشد و اين زمان ) از ورود دما م

 درجه اي ست پوينت ( محاسبه خواهد شد . 5

 قابلیت هاي نرم افزار کنترلی:

 نمايش دما و خالء 

 تايمر پايان کار 

 ف دمايی نمايش گرا 

  ثانیه يکبار و ذخیره سازي بر روي فلش مموري 5الگ برداري هر 

 نمايش خطا هاي احتمالی 

 درج خطا در جدول با اعالم زمان و تاريخ وقوع و قابلیت ذخیره سازي جدول خطا بر روي فلش مموري 

 )نمايش سیستم فیزيکی بصورت متحرک ) انیمیشن 

  نمايش اطالعات سازنده 

 بخش مدير سیستم  

 بخش سیفتی داخلی براي جلوگیري از باال رفتن بیش از حد دما 

 محدود کردن کاربر زير دست 

 )دو زبانه بودن ) فارسی / انگلیسی 
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 ماده سه :  برق مصرفی

 وات خواهد بود .       1000ولت و توان مصرفی آن  220برق مصرفی اين سیستم بصورت تك فاز     

 : مکان تحويل دستگاهچهار ماده 

ول اشتیاق محل تحويل دستگاه محل کارخانه واقع در جاده آبعلی انتهاي بومهن خیابان تعاونی کامیونداران خیابان ا    

 خواهد بود   29کوچه امیر المومنین )ع( پالک 

 داراي ارت را تا محل نصب آون تامین نمايد . 2.5*3کارفر ما موظف است يك رشته برق تك فاز توسط کابل 

 : گارانتی و خدماتپنج ماده 

ز س از فروش نیدستگاه هاي موضوع قرار داد به مدت يك سال در گارانتی اين شرکت بوده و از ده سال خدمات پ    

 .برخوردار می باشد


