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 TAT-B15مدل ميكروكنترلر 15Lit بن ماری آزمايشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بن ماری آزمايشگاهی دستگاه 

و  یو صنايع غذاي یو آموزش یو كلينيك یمراكز تحقيقات یاز آزمايشگاهها از جمله آزمايشگاهها یاست كه در بسيار یدستگاه آبگرم حمام بن ماری يا

 فاضالب مورد استفاده قرار ميگيرد

ميباشد، گرفته شده است. اين دستگاه برای گرم کردن  bath water بمعنای حمام آب که معادل انگليسی آن marie bain بن ماری از واژه فرانسوی

 .ه ميشوداستفاد 100ºCاز دمای محيط تا  محلولها تدريجی و يکنواخت

 .ها نيز استفاده ميشودها و ذوب كردن نمونهماريها بمنظور گرم كردن معرفاز بن

 

 مشخصات فنی دستگاه:
 ميباشددمای دستگاه از دمای محيط تا نقطه جوش قابل تغيير  (1

  1000W , 4.5Aبا توان مصرفی  V 220برق دستگاه  (2

 ستاتيک جنس بدنه از ورق فوالدی با رنگ الکتروا (3

 استيل استنلس جنس محفظه داخل دستگاه از  (4

 ( سانتيمتر30 ×33×53)  15Lit  (w x d x h)ابعاد خارجی دستگاه (5

 ( سانتيمتر15 ×25×40)  15Lit (w x d x h)ابعاد داخلی دستگاه (6

 در بسته بندی مناسب 8Kgوزن دستگاه حدود  (7

 15Litحجم دستگاه  (8

 را داردکه قابليت تنظيم دما و تايم مورد نياز  PIDميكروكنترلر سيستم پانل دستگاه بصورت  (9

 ار شده تا از انتقال حرارت به بيرون جلوگيری کند هسيستم حرارتی دستگاه المنت که عايق م (10

 درجه است  ± 2تا نقطه جوش است 60درجه واز دمای  60درجه تا دمای ± 1دستگاه مجهز ترموستات با دقت دما  (11

 

 

 :بترتيب زير ماری بن انواع

 سيركوله دار آزمايشگاهی ماری بن (1

 يخچال دار اهیآزمايشگ ماری بن (2

 شيكر دار یآزمايشگاه ماری بن (3

 سيركوله يخچالدار آزمايشگاهی ماری بن (4

 سيركوله شيكردار آزمايشگاهی ماری بن (5

 با درب حلقوی و يا درب شيبدار  شجو آزمايشگاهی ماری بن (6

 درب شيبدار )( PIDهوشمند ميكروكنترلر آزمايشگاهی ماری بن (7

 

 سال خدمات پس از فروش ميباشد. 10کليه دستگاههای ساخت اين شرکت دارای يکسال ضمانت و 
 
 

 2واحد – 25پالک  –کوچه رشتچی  –جنوبی اول جمالزاده  -ميدان انقالب  –آدرس : تهران 
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