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مشخصات دستگاهی که در اختیار دارید به صورت زیر میباشد:
 .1محفظه داخلی استنلس استیل
 .2حجم محفظه داخل  55لیتر ,قابلیت تولید در حجم و ابعاد نامحدود
 .3رنگ بدنه الکترواستاتیک
 .4دارای دو درب فلزی و شیشه ای
.5مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID
.6دقت اندازه گیری دستگاه  0/01درجه سانتیگراد
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.7دقت کنترل دستگاه +0.5درجه سانتی گراد
.8دقت نمایش  0/1درجه سانتیگراد
 .9مجهز به سیستم  SET UPاولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
 .10مجهز به تایمر 100ساعته (ماندگاری)
 .11هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده
 .12کمپرسوربا قدرت  1/5اسب
.13بازه دمایی -0-الی  +85درجه سانتیگراد
دستتتتتتتتتگاه کلتتتتتتتتداینکوباتوردارای دو صتتتتتتتتفحه نمتتتتتتتتایش هتتتتتتتتاررقمی میباشتتتتتتتتد.
(( )TEMPERATURE &TIMERزمان و دما)که دمای واقعی و دمتای تنظتیم
شتتده دستتتگاه روی نمایشتتگر(دما)-وزمتتان تنظتتیم شتتده روی نمایشتتگر(زمان)-نم تایش
داده میشتتتتود.پس از روشتتتتن شتتتتدن دستتتتتگاه توستتتت کلیتتتتدPOWERدستتتتتگاه بتتتترای
جلوگیری از عملکرد نا مطلوب به مدت ند ثانیه تمامی قسمتهای خود را ک متی
کند سپس سه بوق کوتاه شنیده میشود کته نشتانه ورود دستتگاه بته پروسته کنتترل متی
باشد.
تذکرمهم  :برای انجام آزمایش بصورت صحیح می بایست نمونه مورد آزمایش را حتما تا
حداقل  2سانتیمتر با فاصله از دیواره ها و باالتر از کف دستگاه و برروی طبقات تعبیه شده
قراردهید.

برای تنظیم دستگاه سه عدد کلید فشاری در نظتر گرفتته شتده استت  .رو
دستگاه به صورت زیر میباشد:

تنظتیم

تنظیم دما
.1کلید SETرا فشار دهید.دمای تنظیم شتده قبلتی بته حالتت شتمک زن در متی آیتد
که ورود به حالت تنظیم دمتا را نشتان میدهتد.در ایتن حالتت متی توانیتد دمتا را تغییتر
دهید.
.2برای افزایش دما از کلیدUPوبرای کاهش دما از کلیدDOWNاستتفاده کنیتد.دقت
کنید که نگه داشتن دو کلیدUPوDOWNباعث افزایش سرعت تنظیم دما میشود.
.3برای خروج از حالتت تنظیم ,نتد ثانیته صتبر کنیتد یتا کلیتدSETرا دو بتار متتوالی
فشتتار دهید.نمایشتتگرها از آن حالتتت شتتمک زن ختتارج متتی شتتوند و دمتتای واقعتتی
دستگاه نشان داده میشود.
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تنظیم زمان
.4کلیدSETرا فشار دهید.دمای تنظیم شده قبلی به حالت شمک زن در متی ایتد کته
ورود بتته حالتتت تنظتتیم دمتتا را نشتتان متتی دهتتد ,کلیتتدSETرا بتترای بتتار دوم فشتتار
دهیدزمان تنظیم شده قبلی به حالت شمک زن در می ایتد.در ایتن حالتت متی توانیتد
زمان را تا 100ساعت تنظیم نمایید.
.5بتترای افتتزایش زمتتان از کلیتتدUPو بتترای کتتاهش زمتتان از کلیتتدDOWNاستتتفاده
کنید .دقت کنید که نگته داشتتن دو کلیتد UPوDOWNباعتث افتزایش سترعت تنظتیم
زمان میشود.
.6بتترای ختتروج از حالتتت تنظیم ,نتتد ثانیتته صتتبر کنیتتد یتتا کلیتتد SETرا دو بتتار فشتتار
دهید .شتتمک زن نمایشتتگرها از بتتین متتی رونتتد و دمتتای واقعتتی دستتتگاه نشتتان داده
میشود.
در زمتتتان کنتتتترل دستتتتگاه  ,عملکتتترد المنتتتت دستتتتگاه توستتت یتتتک تتترا نمایشتتتگر
وضعیت بر روی پانل دستگاه قابل مشاهده میباشد.

نحوه کالیبراسیون نرم افزاری :
در صورتی که دمای نشتان داده شتده توست نمایشتگر بتا دمتای یتک سنستور کتالیبره
شده مطابقت نداشته باشد و یا عملکرد کنترلتی دستتگاه مطلتوب نباشتد,کاربر میتوانتد
بدون نیاز به تعمیرات سخت افزاری  ,مولفه های کاری آن را تغییر دهد.این مولفته
ها شامل افست دمتا و مقتدار ضترایب کنتترل PIDنترم افتزاری متی باشتند کته رو
تنظیم هر کدام از این داده ها بصورت زیر می باشد:
.1ابتدا به حالت کالیبراستیون وارد شتوید .برای وارد شتدن بته ایتم متد ,بتا شترک
پات آریا تماس بگیرید).پس از وارد شدن به ایم مد نمایشگر بته وتورت مشتم
زن,مد کالیبراسیون و عدد متناظر ان را نمایش خواهد داد کته اولتیم ماتدار میتزان
افس دما خواهد بود.
.2در ایتتم حالت عبتتارت  OFFبصتتورت مشتتم زن بتته همتتراه عتتدد کالیبراستتیون
افست نمتایش داده متی شود.توستک کدیتد هتای  UPو DOWNماتدار افست را بتا
توجه به دمای نشان داده شده و سنسور کالیبره تنظیم کنید.
WWW.PAATARIYACO.IR
دفترمرکزی  :مشهد  -بزرگراه آزادی  -آزادی  - 93بین سعادت  13و  - 15پالک 28/1
کد پستی  9198113111 :تلفکس 051-36651590 :و تلگرام 09338295008
کارخانه  :شهرک صنعتی چناران – بین صنعت  33و  35پالک  1271کد پستی 9361143440:

پات آریا صنعت
مهندسی وتولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

.3کدید  SETرا بزنید.مادار کالیبراسیون دما ذخیره شده و دستگاه وارد مد تنظیم
ضرایب کنترلر می شود.اولیم ضریب مادار  kpخواهتد بتود کته روی نمایشتگر بتا
عبارت  dpبه وورت مشم زن همراه با مادار متناظرش نمایش داده متی شتود
 .توسک کدید های  UPو DOWNمادار kpرا تنظیم کنید.
.4کدیتتتد SETرا بزنید.ماتتتدار  dpذخیتتتره شتتتده و بتتته متتتد تنظتتتیم  kiوارد متتتی
شوید.عبارت  diهمراه با مادار متناظرش نمایش داده می شود .توستک کدیتد هتای
 UPو DOWNمادار kiرا تنظیم کنید.
 .5کدیتتتد SETرا بزنید.ماتتتدار  diذخیتتتره شتتتده و بتتته متتتد تنظتتتیم  kdوارد متتتی
شوید.عبارت  ddهمراه با مادار متناظرش نمایش داده می شود .توسک کدید های
 UPو DOWNمادار kdرا تنظیم کنید.
.6کدیتتد SETرا بزنید.ماتتدار  ddذخیتتره شتتده و بتته متتد تنظتتیم  INTوارد متتی
شوید.عبارت  INTهمراه بتا ماتدار متنتاظرش نمتایش داده متی شتود .توستک کدیتد
های UPوDOWNمادار INTرا تنظیم کنید.
.7کدید SETرا بزنید.دستگاه از مد کالیبراسیون خارج شده و عمدکرد نرمال خود
را دنبال میکند.در وورتیکه عمدکرد دستگاه هنوز نیاز به تغییتر دارد مراحت بتاال
را تکرار کنید .در غیر ایتم وتورت نیتاز بته تغییتر ضترایب نبتوده و دستتگاه آمتاده
کار خواهد بود.
در صتتورت نیتتاز بتترای وارد شتتدن بتته متتد تغییتتر مشخصتته هتتای کالیبراستتیون بتتا ایتتن
شرکت تماس بگیرید.
توجتته داشتتته باشتتید کتته تغییتتر داده هتتای کالیبراستتیون دستتتگاه حتمتتا توس ت اشتتخا
مجاز صورت گیرد.
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