
  ميگيرد قرار استفاده مورد آسفالت هاي نمونه نگهداري جهت آسفالت حمام - ماري بن

  

 حوضچه داخل حرارت کنترل جهت ديجيتال تايمر و ترموستات ، ترمومتر به مجهز آسفالت آب حمام – ماري بن دستگاه

 آب سطح ارتفاع کنترل سيستم داراي

 درجه 1 حساسيت با گراد سانتي درجه 100 الي 37 از تنظيم قابليت با حرارت ايجاد

 فاز تک و ولت 220 مصرفي برق

 استاتيک الکترو رنگ و روغني ورق جنس از خارجي محفظه 

 زنگ ضد استيل جنس از داخلي حوضچه

 ليتري 25 و 15 حجم 2 داراي

 

استاندارد طبق  

  ASTM D5581 , AASHTO T2455-97 , ISIRI 12381     

 

 عمومی شخصاتم

 

  باشد می 30litظرفيت به استينلس جنس از حمام اين داخلی محفظه 

 

 که باشد می استيل جنس از مشبک صفحه به مجهز و باشد می تنظيم قابل ديجيتال ترموستات و نمايشگر وسيله به حوضچه حرارت

 . است گرديده حمام کف از متر ميلی 50.8 فاصله به استاندارد مطابق

 

 . شود می استفاده دستگاه اين از ساختمانی مصالح آزمايشهای ديگر در

 

 آسفالت ماری بن حمام

 ترموستات و نمايشگر طريق از حوضچه حرارت. باشد می 30lit ظرفيت به استيل استينلس جنس از حمام اين داخلی حوضچه

 .است تنظيم قابل ديجيتال

 ترموستات و نمايشگر طريق از حوضچه حرارت. باشد می 30lit ظرفيت به استيل استينلس جنس از حمام اين داخلی حوضچه

 .است تنظيم قابل ديجيتال

 .است شده نصب حمام کف از  50.8mm فاصله به استاندارد مطابق که باشد می استيل جنس از مشبک صفحه به مجهز حمام اين

 .باشد می استفاده قابل نيز ساختمانی مصالح ديگر آزمايشهای در حمام اين

 



 

 آسفالتحمام بن ماری 

می باشد. حرارت حوضچه از طریق  30litحوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 

 نمایشگر و ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است.

از کف   50.8mmاین حمام مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 

 حمام نصب شده است.

 آزمایشهای دیگر مصالح ساختمانی نیز قابل استفاده می باشد.این حمام در 

 

*********************************************************** 

 دیجیتال  حمام آسفالت

می باشد. حرارت حوضچه از طریق نمایشگر و  30litحوضچه داخلی این حمام از جنس استینلس استیل به ظرفیت 

 ترموستات دیجیتال قابل تنظیم است.

 حمام کف از  50.8mmاین حمام مجهز به صفحه مشبک از جنس استیل می باشد که مطابق استاندارد به فاصله 

 .است شده نصب

 اشد.ب می استفاده قابل نیز ساختمانی مصالح دیگر آزمایشهای در حمام این

 

 فنی : مشخصات

 درجه 1 حساسیت با گراد سانتی درجه 100 الی 37 از تنظیم قابلیت با حرارت ایجاد -  

  حوضچه داخل حرارت کنترل جهت دیجیتال تایمر و ترموستات -

 استاتیک الکترو رنگ و روغنی ورق جنس از خارجی محفظه -

 زنگ ضد استیل جنس از داخلی حوضچه-

 آب سطح ارتفاع کنترل سیستم دارای-

  ترمومتر به مجهز آسفالت حمام -

 فاز تک و ولت 220 مصرفی برق-

 لیتری 25 و 15 حجم 2 دارای-



 

 استاندارد

ASTM D5581 , AASHTO T2455-97   


