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  تجهيز راديان نوآور شركت طراحي و
 با مسئوليت محدود

 نوع ساده
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 :كاربرد دستگاه تست رطوبت و حرارت 
 از آمده بوجود اثرات بررسی لحاظ به محيطی شرايط ايجاد جهت توان می دستگاه اين از  

 . نمود استفاده ، رفته بکار های مجموعه و قطعات روی بر گرما و رطوبت حيث
  قطعات کليه برای المللی بين های استاندارد در شده تعريف آزمونهای ترين اساسی از يکی

  خواهد زدگی زنگ امکان ، محيطی شرايط در يا و آزاد محيط در که شده روکش فلزی
  . سازد می فراهم را داشت

 : دستگاه فني مشخصات
 حرارتی سیستم : 

 روش اين با که گرديده تنظيم Holding Power روش به که الکتريکی المنتهای توسط 
  تمام در دما يکنواختی جهت هوا سيرکوله فن دارای و بوده ثابت حرارتی نوسانات ميزان
   . باشد می نقاط
 رطوبتی سیستم : 

  اضافی رطوبت و شده استفاده رطوبت ايجاد جهت ساز سرما تجهيزات از : رطوبت روش -1 
  . نمايد می خارج محيط از آب قطرات صورت به را کابين در موجود

 . نمايد می هدايت کابين از بيرون به را اضافی رطوبت ، فن تعبيه با : ساز هوا روش -2 
 :  سیستم امکانات 
توان کنترل جهت حفاظتی ترموستات . 
سيکل هر در مانده باقی زمان و شده تنظيم زمان نمايش . 
افراد توسط آن تغيير عدم و اطالعات حفاظت و کنترل جهت افزاری سخت قفل  

 . غيرمسئول
( روز چند تا ) مدت بلند ( ثانيه چند تا ) مدت کوتاه سيکلهای جهت ريزی برنامه تايمر 

. 
 شده روکش گالوانيزه ورق جنس از بدنه . 

 شرح 105-1200 105-1150 105-1100

100 Liter 150 Liter 200 Liter ظرفیت 

50  50  40 50  50  60 50  50  80 ابعاد داخلی 

85  1 ºC میزان دما 

 95 %  5 % میزان رطوبت 

 قابلیت برنامه ریزی PLCدر صورت سفارش نصب 

 نمایشگر سیستم دیجیتال
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