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ور )آون( ميكروكنترلر آزمايشگاهیف  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .استفاده میشود،میرودآزمایشگاه بکارای یا فلزی که دروسایل شیشه کردن خشکیا استریل جهت(آون) یآزمایشگاه فور ستگاهد

ساعت  2درجه سانتیگراد بمدت  200الي  50با کمک حرارت در محدوده دمایي  آزمایشگاهی وسایل استریل و خشک کردن 

ای تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن ، رطوبت موجود در وسایل شیشه آون صورت میگیرد که با افزایش تدریجی دمای

 .هر گونه فعالیت بیولوژیکی خواهد شد

داخلی که یک رسانای ضعیف  براي صرفه جویی انرژی بسیار مؤثر است، الیه بدنه فور آزمایشگاهی دو جداره بوده و 

 . است حرارتی و الیه بیرونی فلزی است. در دستگاه فور آزمایشگاهی فضای میان دو دیواره به کمک عایق مناسب پر شده

باکتریها را از بین ببرد  اندواسپور و پریون از جمله هامیکروارگانیسم است که جریان گرمای خشک نمیتواند تمامیثابت شده

هایی با فشار دستگاه نفوذ پذیری ضعیفی دارد. در جایی که نیاز به محیط کامال استریل با ضریب باال باشد از دستگاهزیرا این 

باالی بخار آب همراه دما) اتوکالو(استفاده میشود. مزیت استفاده از آن این است که موجب زنگ زدگی وسایل جراحی نمیشود 

 .میکندو لبه تیز وسایل ) اسکالپ ها( را کند ن
 

 )آون (یآزمایشگاه فور مشخصات

 درجه سانیگراد± 5 دقت  درجه سانتیگراد 200الی درجه سانتیگراد 50حرارت قابل کنترل  (1

 به نوع دستگاه یبا توان مصرفی مشخص بستگ  220Vبرق دستگاه  (2

 (ترموستات و تایمر و ترمومتر دیجیتال) PID سیستم میكروكنترلر (3

 رنگ الکترواستاتیکجنس بدنه ورق روغنی پوشش  (4

 استنلس استیل یجنس محفظه داخل (5

 دستگاه دوجداره با عایق حرارتی مناسب (6

 سیستم حرارتی دستگاه المنت ازجنس ضد زنگ (7

 هم دمایی در داخل آون )داخل محفظه( (8

 دقیقه و یا دائم کار 999دستگاه داراي تایمر  (9

 تخلیه گاز و بخاری دارای خروج (10
  

  )قابل ارائه میباشد… و 200و  100و  55و  35و  22 سایز فور )آون. 

  كلیه دستگاهها داراي یكسال گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش میباشد. 

 دستگاه با ابعاد مختلف قابل ارائه میباشد. 

 قابل ساخت و ارائه میباشد یدستگاه طبق سفارش مشتر 
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 O55-TAT مدل  ليتر 55)آون(  یآزمایشگاه فور مشخصات دستگاه
 

 

 

 درجه سانتيگراد± 5 دقت  انتيگراددرجه س 200الی درجه سانتيگراد 50  حرارت دستگاه (1

 )ترموستات و تايمر و ترمومتر ديجيتال( هوشمند PID دارای سيستم ميكروكنترلر (2

 جنس بدنه ورق روغنی رنگ الکترواستاتيک رنگ كوره اي (3

 استنلس استيل جنس محفظه  (4

 دستگاه دوجداره با عايق حرارتی مناسب جهت جلوگيري از اختالف دمايي (5

 سيستم حرارتی دستگاه المنت ازجنس ضد زنگ جهت کيفيت بهتر و طول عمر باالتر (6

 مايی در داخل فور )آون( بخاطر نحوه نصب المنت هاهم د (7

 دقيقه و يا دائم کار 999دستگاه داراي تايمر  (8

 دارای خروجي تخليه گاز و بخار (9
 (w×d×h) 70×41×52ابعاد خارجي :  (10

 (w×d×h) 42×33×40ابعاد داخلي :  (11

 800Wتوان مصرفی  220Vبرق دستگاه :  (12

 ليتر  55 )آون(  سايز فور (13
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