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    :ی كاربرد دستگاه فريـــزر آزمايشگـاهـــ

  مقاومـت تست ، آزمونـها تريــن عمده ، محصوالت كيفي سطح به رسيدن جهت امروزه 
  فريزرهاي تا شديم آن بر منظور اين به ، ميباشـد برودت به ها مجموعـه و قطعـات

  باال دقّتي با را سانتيگــراد درجـه -80 و - 60 و -40 و -25 برودت درجـه با آزمايشگاهي
 . نمائيـــم عرضــه صنعــت بازار به و طــراحي

 :مشخصات فنــی 
 صندوقي - ايستاده  -روميزي  در مدلهاي: تيپ   
 ديجيتال با سنسور : نمايشگرPT100 

 درجه سانتي گراد    ± 1: دقّـت 

 بصورت صوتي و يا چراغ چشمك زن: سيستم اخطار دهنده 

 ساعته جهت تنظيم زمان تست و پايان زمان تست  99: تايمر 

 هكمپرسور و كليّه تجهيزات دانفوس آلمان يا مشاب: سيستم برودت 
 با رنگ كوره اي  گالوانيزه و بدنه خارجي ورقاستيل يا ورق : بدنه داخلـي 

  فوم تزريقي به ضخامت مورد نياز : عايق بندي 

شماره  
 سفارش

 ظرفيت
Litr 

  ميزان
 C° دما

 ابعاد داخلـی
W ×D ×H 

سيستم 
 برودت

 يك كمپرسور 40×50×50 25- 100 102-1021

 يك كمپرسور 50×50×60 25- 150 102-1521

 يك كمپرسور 50×50×80 25- 200 102-2021

 يك كمپرسور 40×50×50 40- 100 102-1041

 يك كمپرسور 50×50×60 40- 150 102-1541

 يك كمپرسور 50×50×80 40- 200 102-2041

 دو كمپرسور 40×50×50 60- 100 102-1061

 دو كمپرسور 50×50×60 60- 150 102-1561

 دو كمپرسور 50×50×80 60- 200 102-2061

 دو كمپرسور 40×50×50 80- 100 102-1081

 دو كمپرسور 50×50×60 80- 150 102-1581

 دو كمپرسور 50×50×80 80- 200 102-2081

 .هرسفارش مدل صندوقی خواهد بود  2شماره سفارشهای فوق مدل ایستاده بوده ، عدد  •
 .با هر ظرفیت و هر برودت بنا به سفارش  ساخته می شود  •
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