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   : حرارت و برودت تست دستگاه فني مشخصات  
 

برودتی سیستم :  
  و سيرکوله جهت  فن تعبيه با ، ساز هوا و ساز سرما تجهيزات از برودت ایجاد جهت

 . نماید می هدایت کابين از بيرون به را اضافی برودت و شده استفاده برودت یکنواختی
 
 حرارتی سیستم :   

 که گردیده تنظيم Holding Power بروش که الکتریکی المنتهای از حرارت ایجاد جهت
  دما یکنواختی جهت هوا سيرکوله فن دارای و بوده ثابت حرارتی نوسانات ميزان روش این با

   . باشد می نقاط تمام در
 
 سیستم امکانات  : 
 : ميباشد دارا را ذیل بشرح موارد قابليت PLC سفارش صورت در و دیجيتال ها نمایشگر -1
   . خروجی اطالعات کليه ثبت و کامپيوتر به اتصال قابليت -2
 . مجزا قدرت مدار و دیجيتال سيستم دارای -3
   . زمان حسب بر رطوبتی و دمایی شيبهای انواع دریافت قابليت -4
 . سانتيگراد درجه 35 تا 1 از دقيقه حسب بر شيب تعيين قابليت -5
 . شده داده برنامه طبق آنها تکرار و شده داده کاری سيکلهای اتوماتيک انجام قابليت -6
 .  استيل استنليس جنس از داخلی بدنه -7
 . استاتيک الکترو رنگ با ورق ازجنس خارجی بدنه -8

 شرح 109-1200 109-1150 109-1100

100 Liter 150 Liter 200 Liter ظرفیت 

 ابعاد داخلی 80 × 50 × 50 60 × 50 × 50 40 × 50 × 50

 - 40 ± 1 ºC  میزان برودت 

 + 120 ± 1 ºC  میزان حرارت 

 قابلیت برنامه ریزی PLCدر صورت سفارش 

 نمایشگر سیستم دیجیتال
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