شركت طيف آزما طب

TEIF AZMA TEB co.

توليد و وارد كننده لوازم آزمايشگاهی ،تحقيقاتی و آموزشی

Manufactured of Laboratory and Teaching instruments

بن ماری آزمايشگاهی  15Litميكروكنترلرمدل TAT-B15



دستگاه بن ماری آزمايشگاهی
بن ماری يا حمام آبگرم دستگاهی است كه در بسياری از آزمايشگاهها از جمله آزمايشگاههای مراكز تحقيقاتی و كلينيكی و آموزشی و صنايع غذايی و
فاضالب مورد استفاده قرار ميگيرد
بن ماری از واژه فرانسوی  bain marieبمعنای حمام آب که معادل انگليسی آن  water bathميباشد ،گرفته شده است .اين دستگاه برای گرم کردن
تدريجی و يکنواخت محلولها از دمای محيط تا ºC 100استفاده ميشود.
از بنماريها بمنظور گرم كردن معرفها و ذوب كردن نمونهها نيز استفاده ميشود.

مشخصات فنی دستگاه:
 )1دمای دستگاه از دمای محيط تا نقطه جوش قابل تغييرميباشد
 )2برق دستگاه  220 Vبا توان مصرفی 1000W , 4.5A
 )3جنس بدنه از ورق فوالدی با رنگ الکترواستاتيک
 )4جنس محفظه داخل دستگاه از استنلس استيل
 )5ابعاد خارجی دستگاه  )53×33× 30( (w x d x h) 15Litسانتيمتر
 )6ابعاد داخلی دستگاه )40×25× 15( (w x d x h) 15Litسانتيمتر
 )7وزن دستگاه حدود  8Kgدر بسته بندی مناسب
 )8حجم دستگاه 15Lit
 )9سيستم پانل دستگاه بصورت ميكروكنترلر  PIDکه قابليت تنظيم دما و تايم مورد نياز را دارد
 )10سيستم حرارتی دستگاه المنت که عايق مهار شده تا از انتقال حرارت به بيرون جلوگيری کند
 )11دستگاه مجهز ترموستات با دقت دما  ±1درجه تا دمای  60درجه واز دمای  60تا نقطه جوش است ±2درجه است
انواع بن ماری بترتيب زير:
 )1بن ماری آزمايشگاهی سيركوله دار
 )2بن ماری آزمايشگاهی يخچال دار
 )3بن ماری آزمايشگاهی شيكر دار
 )4بن ماری آزمايشگاهی سيركوله يخچالدار
 )5بن ماری آزمايشگاهی سيركوله شيكردار
 )6بن ماری آزمايشگاهی جوش با درب حلقوی و يا درب شيبدار
 )7بن ماری آزمايشگاهی ميكروكنترلر هوشمند)  (PIDدرب شيبدار

کليه دستگاههای ساخت اين شرکت دارای يکسال ضمانت و  10سال خدمات پس از فروش ميباشد.
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بن ماری سیرکوله میكروكنترلر ( PIDجوش و سرولوژی) 15لیتر



دستگاه در کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی براي تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی كاربرد دارد.
دستگاه جهت به دما رساندن نمونه های مورد آزمایش و انجام تست های آزمایشگاهی در زمان الزم مورد استفاده قرار میگیرد
مجهز به موتور سیرکوله جهت ثابت نگهداشتن دما میباشد
ضمنا در آزمایشگاههاي قیر و آسفالت برای نگهداری نمونه های مارشال در دمای ثابت ºC 60دقت ºC± 1و سایر
آزمایشگاههای مصالح ساختمانی استفاده می شود
مشخصات فني دستگاه:
 )1دمای دستگاه از  5ºCدمای باالی محیط تا نقطه جوش قابل تغییر میباشد
 )2برق دستگاه  220Vبا توان مصرفی  1000Wو 4.5A
 )3جنس بدنه ورق فوالدی با رنگ الکترواستاتیک
 )4جنس محفظه داخل و درب استنلس استیل
 )5ابعاد خارجی دستگاه)(wxdxh) (30×33×68
 )6ابعاد داخلی دستگاه)(wxdxh) (15×25×39
 )7وزن دستگاه حدود  12Kgدر بسته بندی مناسب
 )8حجم دستگاه 15Lit
 )9سیستم پانل دستگاه میكروكنترلر ()PIDبوده که قابلیت تنظیم دما و تایم مورد نیاز بصورت دیجیتال با حساسیت باال را
دارا میباشد
 )10سیستم حرارتی دستگاه المنت با عایق مهار شده تا از انتقال حرارت به بیرون جلوگیری کند
 )11دستگاه مجهز ترموستات با دقت دما 1ºC±تا دمای  60ºCو از دمای  60ºCتا نقطه جوش  2ºC±درجه است
 )12مجهز به موتور سیرکوله جهت ثابت نگه داشتن دما میباشد
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