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شیخ اجل ، سعدی شیرازی

ی را زع ّ و جّل  هك طاعتش موجب  قربت است و  هب شكر اندرش مزيدنعمت. رهنفسى هك فرو مى رود، ممّد حيات  است    ت خدا
ّ

من

و چون ربمى آيد، مفّرح ذات؛ پس رد ره نفسى دو نعمت موجود است و رب ره نعمت شكری واجب.



Performance specification
Readout Ranges:
 Sodium                           0 - 200  mmol/l 
 Potassium(Serum/Plasma)

 0 -10.0 mmol/l 
 Potassium(Urine)            0 -200 mmol/l 
 Lithium                            0 - 3.0  mmol/l 

Display Resolution:
 Sodium             1                    mmol/l 
 Potassium       0.1               mmol/l  
 Lithium            0.1                   mmol/l

Linearity :
 Sodium     ( Serum/Plasma, 110-170 

mmol/l ) ± 2 mmol/l + 1 LDS*
 Sodium ( urine, 0-200 mmol/l )

 ± 3 mmol/l + 1 LSD*
 Potassium (Serum/Plasma,0-10.0

 mmol/l) ± 0.2 mmol/l + 1 LDS*
 Potassium     ( Urine, 0-200 mmol/l )

 ± 2 mmol/l + 1 LDS*
 Lithium  (Serum/Plasma, 0-3.0 mmol/l )

 ± 0.2 mmol/l + 1 LDS*
* Least Significant Digit.

Reproducibility :
Based upon the measurment of 
20 replicates over a 10 minute 
period,reproducibility will be better than:

 Sodium (at 140 mmol/l level)    % 0.6  C.V.
 Potassium(at5.0 mmol/l level)   % 0.6  C.V.
 Potassium (at 80 mmol/l level)  %1.5  C.V.
 Lithium  (at 2.5 mmol/l level)    % 1  C.V.

     The 620 Series flame photometer are 
specially designed for clinical and all 
industrial use, special filters for Na,k, Li, 
Ca and Ba that Na and k filters fitted as 
standard and Li, Ca and Ba are optional.
on the 620C (Clinical flame photometer)  
readouts are in mmol/l and can to read 
directly on the display results.
on 620G (Industrial flame photometer) 
readouts are in ppm and calibration 
with 3 or 5 set point by standard 
solutions can to read reasults directly.
( this is special option in fater electronic 
flame photometers on compare with 
other companies products.

 Simple to operate and maintain
The 620 series have clear display 
with memberan control keypad and 
status indicator LEDs on the panel to 
help users work easily ( see operating 
sequence below).
Maintenance is made simpler by the
accessibility of nebuliser, chimney, 
mixing chamber and filters.
Contact your local Fater Electronic 
distributor or salesman right away 
for a demonstration of the 620 flame 
photometers.
High standard of performance 
the 620 series are an accurately very 
high  quality instruments with many 
functions.

The extended burner creates a laminar 
flow of gases which gives a very stable 
flame and consequently high readout 
stability.
Operating sequence
A typical calibration and operating 
sequence is shown below:

  switch on power and fuel 
  press ignition switch
  select filter
  dilute standards and samples
  aspirate a blank and set zero
  aspirate standard solution and set
  sensitivity for correct reading 
  aspirate unkown and record results or 

save to memory by pressing a key.
  read results saved on display.

620 digital Flame Photometer high accuracy and stable reading 
Auto cal flame photometer

DIGITAL AUTO CAL FLAME PHOTOMETER 620

Auto Cal Clinical Flame Photometer(620C )
High accuracy, Auto calibration & results memory 

FATER ELECTRONIC
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Performance specification
Readout Ranges:
 Sodium                           0 - 200  mmol/l 
 Potassium(Serum/Plasma)

 0 -10.0 mmol/l 
 Potassium(Urine)            0 -200 mmol/l 
 Lithium                            0 - 3.0  mmol/l 

Display Resolution:
 Sodium             1                    mmol/l 
 Potassium       0.1               mmol/l  
 Lithium            0.1                   mmol/l

Linearity :
 Sodium     ( Serum/Plasma, 110-170 

mmol/l ) ± 2 mmol/l + 1 LDS*
 Sodium ( urine, 0-200 mmol/l )

 ± 3 mmol/l + 1 LSD*
 Potassium (Serum/Plasma,0-10.0

 mmol/l) ± 0.2 mmol/l + 1 LDS*
 Potassium     ( Urine, 0-200 mmol/l )

 ± 2 mmol/l + 1 LDS*
 Lithium  (Serum/Plasma, 0-3.0 mmol/l )

 ± 0.2 mmol/l + 1 LDS*
* Least Significant Digit.

Reproducibility :
Based upon the measurment of 
20 replicates over a 10 minute 
period,reproducibility will be better than:

 Sodium (at 140 mmol/l level)    % 0.6  C.V.
 Potassium(at5.0 mmol/l level)   % 0.6  C.V.
 Potassium (at 80 mmol/l level)  %1.5  C.V.
 Lithium  (at 2.5 mmol/l level)    % 1  C.V.

TOUCH CONTROL Flame Photometer( 620TC )

High accuracy, Auto calibration & results memory 

       دستگاه فلیم فتومرت دیجیتال مدل 620C   و مدل  620TC  با منایشگر و سیستم کنرتل تاچ 
با استفاده از جدید ترین ریزپردازنده های دنیا و باسیستم کنرتل و اندازه گیری با دقت بسیار باال 

برای استفاده در مراکز پزشکی و آزمایشگاههای تحقیقاتی کلینیکال طراحی و تولید گردیده است.

  مدل 620C برای استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی طراحی و ساخته شده است و صفحه 

منایشگر دیجیتال آن به صورت   mmol/l 180-0  برای سدیم و   mmol/l 10.0-0 برای 

پتاسیم و همچنین mmol/l 10.0-0 برای لیتیم  مدرج گردیده که نتایج آزمایشات را بصورت 

مستقیم میتوان قرائت منود.

  مدل 620TC  با صفحه منایش 5/7 اینچ  TOUCH CONTROL  LCD  و با دقت باالتر و 

کاربری آسانرت و با حافظه داخلی بیشرت و امکانات گسرتده تر می باشد. 

 صفحه منایشگر  این مدل دستگاه برحسب mmol/l مدرج گردیده است.

با استفاده از بهرتین نوع فیلرتهای مخصوص فلیم فتومرت با دقت  اپتیک این دستگاه    سیستم 

استفاده در  دنیا مورد  تولید کننده معترب  از کمپانی های  الکرتونیک دستگاه  بسیارباال و قطعات 

دستگاههای پزشکی و نظامی که عمدتا اروپایی و یا امریکایی می باشند تامین می گردد.

  طراحی سیستم کامپیوتری دستگاه و منایشگر دیجیتال آن بر اساس سادگی کارکرد با دستگاه و 

امکانات فراوان جهت بدست آوردن نتایج دقیق و قابل اطمینان بوده است.

دیگر  مزایای  از  الکرتونیک  فاطر  میکس چمرب جدید  و  نبوالیزر   ، پایدار  بسیار  شعله    سیستم 

به  نسبت  را  دستگاه  تکرارپزیری  همچنین  و  گیری  اندازه  صحت  و  دقت  که  باشد  می  دستگاه 

دستگاههای مشابه خارجی به مراتب بیشرت منوده است.

  این دستگاه به همراه محلول های استاندارد و کمپرسور هوای مخصوص ارائه می گردد.

دستگاه فلیم فتومتر کلینیکال دیجیتال اتوکالیبر مدل620

WWW.FATER-ELECTRONIC.COM
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      The 405C flame photometer is 
specially designed for clinical work with 
special filters for Na,k, and Li that Na,k, 
fitted as standard and Li is optional 
and readout in mmol/l. with it, Fater 
Electronic notch up another success in 
their long record of providing the right 
flame photometer at the right price for 
a given purpose.                                                        
Simple to operate and maintain
The 405 is exceptionally easy to use
 ( see operating sequence below).
 It is supplied
complete with everything necessary 
for sample preparations, including 

precision hand pipettes and dilution/
mixing vials.
Maintenance is made simpler by the
accessibility of nebuliser, chimney, 
mixing chamber and filters.
Contact your local Fater Electronic 
distributor or salesman right away 
for a demonstration of the 405 flame 
photometer.
High standard of performance 
Despite its modest price,  the 405 is an 
accurate. high-quality instrument.
The extended burner creates a laminar 
flow of gases which gives a very stable 
flame and consequently high readout 
stability.

Operating sequence
A typical calibration and operating 
sequence is shown below:
switch on power and fuel (compressor 
starts automatically)
press ignition switch
select filter
dilute standards and samples
aspirate a blank and set zero
aspirate standard solution and set 
sensitivity for correct reading 
aspirate unkown and record results.

405G Flame Photometer
THE right flame photometer at the  right price

ANALYTICAL INDUSTRIAL FLAME PHOTOMETER 405G
FATER ELECTRONIC

Performance specification
Sensitivity:
The following concentrations will produce a display reading 
of a minimum 100 scale digits.
   Sodium             3 ppm
   Potassium         3 ppm
   Lithium              5 ppm
   Calcium             50 ppm
   Barium               200 ppm

Specificity:
   Less than 0.5% contribution to reading from 

concentration of interferent of Na, K, Li, Ca and Ba equal to 
the concentration of element under test for Na, K and Li  
only.
Linearity :
better than 2% when measured at mid scale and calibrated 
against:
   Sodium                              3     ppm
   Potassium                         3               ppm
   Lithium                 5               ppm

Reproducibility :
Better than 1% C.V. for twenty consecutive
 samples at the following concentrations:
   Sodium            10 ppm
   Potassium       10 ppm
   Lithium            10 ppm
   Calcium           100 ppm
   Barium            1000 ppm

Sample Size :
   Aspiration rate 2 - 6 ml/min
   Time to steady state reading

 ( from presentation of sample ) 8 seconds

Industrial Analytic Flame Photometer (405G )
APPLICATIONS :
The technique of flame photometry is applicable 
to many analyses.
New methods are constantly being developed 
in our applications laboratory and this facility 
is readily avalable to address your specific 
requirements.
Application notes are available covering 
the more commonly requested analyses,of which
the following are typical:
   Water Analysis
  Agricultural Samples
   Quality Control
   Food Stuffs
   Brewing

405G
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 620G 405  بعنوان یک دستگاه فلیم فتومرت با کاربری آسان و مدلGدستگاه فلیم فتومرت       
بعنوان یک دستگاه فلیم فتومرت حرفه ای و با دقت فوق العاده و با امکانات فراوان و برتر نسبت 

به دستگاههای مشابه انگلیسی و امریکایی جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهها ، صنایع 

شیشه،کاشی و رسامیک،صنایع آب،آزمایشگاههای خاک شناسی ، دانشکده های کشاورزی، صنایع 

غذایی و صنایع مختلف دیگر طراحی و تولید گردیده است.

  دستگاه فلیم فتومرت مدل 405G با صفحه منایش عقربه ای و نتایج آن به صورت   0-100 

برای سدیم و   30.0-0 برای پتاسیم و همچنین  10.0-0 برای لیتیم  مدرج گردیده که نتایج 

آزمایشات را پس از قرائت و قراردادن در جدول مخصوص ترسیم شده توسط کاربر قابل استفاده 

می باشد .

  مدل 620G  برای استفاده درآزمایشگاههای تحقیقاتی ، دانشگاهها ، کارخانجات سیامن، شیشه 

و رسامیک ، مراکز تحقیقات کشاورزی، صنایع غذایی و دارویی و... مناسب می باشد.

 صفحه منایشگر  این مدل دستگاه برحسب ppm مدرج گردیده است.

کاری  رنج  برحسب  مختلف  درصنایع  موجود  های  منونه  گیری  اندازه  جهت  دستگاه  مدل  دراین 

نقطه  پنج  یا  و  نقطه   2  ، نقطه   1 کالیرب  بصورت  کالیرباسیون  حالت  سه  در  دستگاه  آزمایشگاه 

کالیرباسیون انجام میگرددکه با انجام کالیرباسیون 5 نقطه برخالف دستگاههای فلیم فتومرت وارداتی 

دیگر نیازی به کشیدن گراف برای رسیدن به نتیجه آزمایشات منی باشد و این از مهمرتین مزایای 

دستگاه فلیم فتومرت رشکت فاطرالکرتونیک می باشد.

با استفاده از بهرتین نوع فیلرتهای مخصوص فلیم فتومرت با دقت  اپتیک این دستگاه    سیستم 

استفاده در  دنیا مورد  تولید کننده معترب  از کمپانی های  الکرتونیک دستگاه  بسیارباال و قطعات 

دستگاههای پزشکی و نظامی که عمدتا اروپایی و یا امریکایی می باشند تامین می گردد.

  طراحی سیستم کامپیوتری دستگاه و منایشگر دیجیتال آن بر اساس سادگی کارکرد با دستگاه و 

امکانات فراوان جهت بدست آوردن نتایج دقیق و قابل اطمینان بوده است.

دیگر  مزایای  از  الکرتونیک  فاطر  میکس چمرب جدید  و  نبوالیزر   ، پایدار  بسیار  شعله    سیستم 

به  نسبت  را  دستگاه  تکرارپزیری  همچنین  و  گیری  اندازه  صحت  و  دقت  که  باشد  می  دستگاه 

دستگاههای مشابه خارجی به مراتب بیشرت منوده است.

  این دستگاه به همراه محلول های استاندارد و کمپرسور هوای مخصوص ارائه می گردد.

405G- 620G دستگاه فلیم فتومتر عقربه ای ودیجیتال صنعتی

Performance specification
Sensitivity:
The following concentrations will produce a 
display reading of a minimum 100 scale digits.
  Sodium             3 ppm
  Potassium         3 ppm
  Lithium              5 ppm
  Calcium             50 ppm
  Barium               200 ppm

Specificity:
  Less than 0.5% contribution to reading from 

concentration of interferent of Na, K, Li, Ca and
Ba equal to the concentration of element under 
test for Na, K and Li  only.

Linearity :
better than 2% when measured at mid scale and 
calibrated against:
  Sodium              3     ppm
  Potassium          3              ppm
  Lithium               5              ppm

Reproducibility :
Better than 1% C.V. for twenty consecutive
samples at the following concentrations:
  Sodium            10 ppm
  Potassium       10 ppm
  Lithium            10 ppm
  Calcium           100 ppm
  Barium            1000 ppm

Auto Cal Industrial Flame Photometer(620G )
high accuracy 1, 2 and 5 point auto calibration 

Controls and Indicators :
  power ON/Off
  power indicator 
   display (7 Segment 3 set)

     Na & K result, Li result & memo No.
   fuel ( rotary control)
   zero (with blink LED light )
   cal (with blink LED light)
   measure (with blink LED light)
   air regulator (fitted at rear)
   flame on LED light
   no air LED light
   no gas LED light

WWW.FATER-ELECTRONIC.COM
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       دستگاه فلیم فتومرت620TC با استفاده از جدید ترین ریزپردازنده های دنیا و باسیستم کنرتل 
و اندازه گیری با دقت بسیار باال و صفحه منایش  استفاده در مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهها ، صنایع 

شیشه،کاشی و رسامیک،صنایع آب،آزمایشگاههای خاک شناسی ، دانشکده های کشاورزی، صنایع 

غذایی و صنایع مختلف دیگر طراحی و تولید گردیده است.

  مدل 620G TC  با صفحه منایش5/7 اینچ  TOUCH CONTROL  LCD  و با دقت باالتر 

نسبت به مدلهای دیگر و کاربری آسانرت و با حافظه داخلی بیشرت و امکانات گسرتده تر می باشد. 

کاری  رنج  برحسب  مختلف  درصنایع  موجود  های  منونه  گیری  اندازه  جهت  دستگاه  مدل  دراین 

نقطه  پنج  یا  و  نقطه   2  ، نقطه   1 کالیرب  بصورت  کالیرباسیون  حالت  سه  در  دستگاه  آزمایشگاه 

کالیرباسیون انجام میگرددکه با انجام کالیرباسیون 5 نقطه برخالف دستگاههای فلیم فتومرت وارداتی 

دیگر نیازی به کشیدن گراف برای رسیدن به نتیجه آزمایشات منی باشد و این از مهمرتین مزایای 

دستگاه فلیم فتومرت رشکت فاطرالکرتونیک می باشد.

با استفاده از بهرتین نوع فیلرتهای مخصوص فلیم فتومرت با دقت  اپتیک این دستگاه    سیستم 

استفاده در  دنیا مورد  تولید کننده معترب  از کمپانی های  الکرتونیک دستگاه  بسیارباال و قطعات 

دستگاههای پزشکی و نظامی که عمدتا اروپایی و یا امریکایی می باشند تامین می گردد.

  طراحی سیستم کامپیوتری دستگاه و منایشگر LCD  آن بر اساس سادگی کارکرد با دستگاه و 

امکانات فراوان جهت بدست آوردن نتایج دقیق و قابل اطمینان بوده است و از نظر امکانات و 

دقت دستگاه از متامی دستگاههای مشابه انگلیسی و امریکایی باالتر می باشد.

دیگر  مزایای  از  الکرتونیک  فاطر  میکس چمرب جدید  و  نبوالیزر   ، پایدار  بسیار  شعله    سیستم 

به  نسبت  را  دستگاه  تکرارپزیری  همچنین  و  گیری  اندازه  صحت  و  دقت  که  باشد  می  دستگاه 

دستگاههای مشابه خارجی به مراتب بیشرت منوده است.

  این دستگاه به همراه محلول های استاندارد و کمپرسور هوای مخصوص ارائه می گردد.

620G TC  دستگاه فلیم فتومتر صنعتی تاچ کنترل مدل

Performance specification
Sensitivity:
The following concentrations will produce a 
display reading of a minimum 100 scale digits.
  Sodium             3 ppm
  Potassium         3 ppm
  Lithium              5 ppm
  Calcium             50 ppm
  Barium               200 ppm

Specificity:
  Less than 0.5% contribution to reading from 

concentration of interferent of Na, K, Li, Ca and
Ba equal to the concentration of element under 
test for Na, K and Li  only.

Linearity :
better than 2% when measured at mid scale and 
calibrated against:
  Sodium              3     ppm
  Potassium          3              ppm
  Lithium               5              ppm

Reproducibility :
Better than 1% C.V. for twenty consecutive
samples at the following concentrations:
  Sodium            10 ppm
  Potassium       10 ppm
  Lithium            10 ppm
  Calcium           100 ppm
  Barium            1000 ppm

Auto Cal Industrial Flame Photometer(620G TC )
high accuracy 1, 2 and 5 point auto calibration 

Controls and Indicators :
  power ON/Off
  power indicator 
   display (7 Segment 3 set)

     Na & K result, Li result & memo No.
   fuel ( rotary control)
   zero (with blink LED light )
   cal (with blink LED light)
   measure (with blink LED light)
   air regulator (fitted at rear)
   flame on LED light
   no air LED light
   no gas LED light
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          سیســتم رقیــق کننــده دســتگاه مــدل 805   بصــورت مســتقل جهــت رقیــق ســازی محلــول 

منونــه کلیــه دســتگاههای فلیــم فتومــرت ســاخت فاطرالکرتونیــک قابل اســتفاده می باشــد.

ایــن دســتگاه دارای بدنــه از جنــس پلــی کربنــات و قطعــات داخلــی مشــابه سیســتمهای رقیــق 

کننــده نصــب شــده روی دســتگاهها مــی باشــد و تنهــا تفــاوت آن ایــن اســت کــه قابــل حمــل 

بــوده و بــرای اســتفاده درکنــار دســتگاههای فلیــم فتومــرت قابــل اســتفاده مــی باشــد. 

سیستم رقیق کننده محلول نمونه )دایلوتر( مدل 805

Air Supply:
  Oil free 6 litres/min at 14 Psi 

minimum
(Fater Electronic Model 850 
compressors
 are recommended.
Fuel Supply
  High grade propane, butane or 

propane/butane mixture. fuel 
should be free from heavy 
hydrocarbon deposits and 
regulated to approx, 30 Psi at the 
cylinder.
Recorder output :

  D.C. 100 mV
Sample Size :
Aspiration rate 2 - 6 ml/min
Time to steady state reading 
( from presentation of sample ) 8 
seconds

Electrical Supply
  198 to 264 volts ac
  50/60 Hz

Size and Weight
  550mm (high) 420mm (wide)

282 mm (deep) - 11.8 Kg
  Packed 730 mm (high) 552 mm 

(wide) 450 mm (deep) -16.6 Kg

Automatic Dilutter 805
prestaltic dilution pomp
for clinical and Industrial 
flame photometer

Standard solutions
for calibration flame photometers
  industrial (ppm) 
  Clinical (mmol/l)

        دستگاههای فلیم فتومرت تولیدی رشکت فاطرالکرتونیک دارای میکس چمرب جدید
 با طراحی انحصاری  می باشند که با بهره گیری از تجربیات گذشته ،طراحی کارشناسی 

و با فرمول جدید طراحی و تولید گردیده است

در طراحی و تولید میکس چمرب جدید ، فاطر الکرتونیک کاهش نوسان مشکل  شکسنت

 وسهولت  استفاده و رسویس و نگهداری آسان از مهمرتین موارد قابل توجه کارشناسان 

این رشکت بوده است.

       دستگاههای فلیم فتومرت تولیدی رشکت فاطر الکرتونیک جهت انجام کالیرباسیون

 و اندازه گیری منونه ها نیاز به محلول استاندارد دارند که دردو نوع صنعتی و پزشکی 

ارائه می شوند.

140/5/1.5  (Na/K/Li)                  محلول استاندارد فلیم فتومرتکلینیکال  

1000ppm (Na/K/Li/Ca/Ba)        محلول استاندارد فلیم فتومرت صنعتی  

محلول استاندارد میکس چمبر جدید دستگاه فلیم فتومتر

GENERAL DESCRIPTION
APPLICATIONS :
The technique of flame photometry
is applicable to many analyses.
New methods are constantly being
developed in our applications laboratory and this 
facility is readily available to address your specific 
requirements.
Application notes are available covering the more 
commonly requested analyses, of which the 
Following are typical:
   Water Analysis
  Agricultural Samples
   Food Stuffs
   Brewing
   Quality Control

WWW.FATER-ELECTRONIC.COM
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ِDouble and Quad Full Controled Climatic Chambers
Double and Quad housing & programable touch screen control system
with high acturacy temp and humidity control systems

اتاقک های تست پایداری دارو
      اتاقــک تســت پایــداری فاطــر الکرتونیــک در انــواع ســایزهای مختلــف  از600  لیــرت تــا 25000 

لیــرت محفظــه داخلــی بــا قابلیــت کنــرتل حــرارت ،  رطوبــت و نــور بــا دو نــوع سیســتم کنــرتل دقیــق و 

هوشــمند بــا اســتفاده از جدیدتریــن و رسیعرتیــن ریزپردازنــده هــا بــا قابلیــت اتصــال بــه کامپیوتــرو کنــرتل 

ازطریــق سیســتم کامپیوتــر مدیــر آزمایشــگاه و ثبــت کلیــه تغییــرات بصــورت شــبانه روزی وچــاپ 

توســط پرینــرت دســتگاه یــا پرینــرت جانبــی دســتگاه تولیــد مــی گــردد .

ایــن مــدل دســتگاهها بــرای مــرف در مراکــز تحقیقــات دارویی،کارخانجــات داروســازی، مراکــز تحقیقاتــی 

بیوتکنولــوژی ، مراکــز تحقیقاتــی نانــو تکنولوژی، دانشــکده های پزشــکی و داروســازی صنایع نظامــی و مراکز 

تحقیقاتــی دیگــر بــا قابلیتهــای متنــوع و قابــل برنامــه ریــزی طراحــی و تولیــد مــی گردنــد. 

 امکانــات و تجهیــزات جانبــی و مشــخصات فنــی دســتگاهها  برحســب سفارشــات  مختلــف متفــاوت 

بــوده و براســاس نیــاز ســنجی کارشناســان و درخواســت مراکــز ســفارش دهنــده بــا رعایــت کلیــه الزامــات 

قانونــی و اســتانداردهای موجــود طراحــی و تولیــد مــی گردنــد.

تعــدادی از دســتگاهها بــا ســایزهای مختلــف جــزو تولیــدات معمــول رشکــت مــی باشــند کــه در جــدول 

ضمیمــه مشــخصات آنهــا درج گردیــده اســت. ابعــاد دیگــر براســاس درخواســت مراکــز طراحــی و تولیــد 

مــی گردنــد.

بــا توجــه بــه سفارشــی بــودن دســتگاهها ، زمــان تحویــل و قیمــت آنهــا پــس از دریافــت ســفارش وتعییــن 

امکانــات مــورد نیــاز توســط کارشناســان رشکــت مشــخص و بصــورت بســته پیشــنهادی اعــالم مــی گــردد.

کلیــه سفارشــات طبــق زمانبنــدی طراحــی و تولیــد و پــس ازتحویــل بــه ســازمان هــا توســط کارشناســان 

رشکــت فاطرالکرتونیــک درمحــل آزمایشــگاه ) درکلیه شــهرهای کشــور( بصورت رایــگان نصــب و راه اندازی 

و طبــق برنامــه هــای واحــد خدمــات پــس از فــروش بصــورت دوره ای  بازدیــد  مــی گردند و هرگونــه ارتقاع 

در سیســتم نــرم افــزار دســتگاهها بصــورت رایــگان انجــام مــی گــردد.

دستگاهها دارای سه سال گارانتی و ده سال ضامنت خدمات پس از فروش می باشند.

Basic Vertical Climatic Chambers
with high acturacy temp and humidity control systems
ultrasonic humidity suplier and high acturacy control
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High Cpacity Horizontal Climatic Chambers
with high acturacy temp and humidity control systems
ultrasonic humidity suplier and high acturacy control
and adjustable stainless steel Shelfs 

Climatic Chambers
Our range of products offers a wide variety of climatic 
chambers for stability testing in Pharmaceutical 
industry.
in accordance with the directives of international 
standards,that range from 700 to 25000 litres in the 
standard configuration.We also provide tailor made 
models when the available space is limited.
all of our  special chambers also benefit from climaplus 
6000 controlling system and the fitolog/fitoview 
software.
very acturacy and profosional controls with many 
functions for best reasults for research laboratories and 
pharmaceutical industries.

مشخصات کلی و سایزهای مختلف
ــا روکــش  ــل آهــن ب ــس پروفی ــک دارای اســکلت از جن     اتاقــک هــای تســت فاطرالکرتونی
رنــگ الکرتواســتاتیک ومحفظــه داخلــی ازجنــس اســتنلس اســتیل ضدزنــگ و بدنــه خارجــی از 

جنــس ورق آهــن بــا روکــش رنــگ الکرتواســتاتیک تولیــد مــی گردنــد.

    دســتگاههادارای چــرخ قفــل دار جهــت جابجایــی در آزمایشــگاه و درب بــا دریچــه کنــرتل 

بــا شیشــه دوجــداره ولــوال و یــراق مرغــوب و اســتاندارد تولیــد مــی گردنــد.

    سیســتم حــرارت دســتگاه بــا اســتفاده از املنتهــای اســتاندارد اروپایــی و سیســتم برودتــی 

بــا کمپرســور مرغــوب وارداتــی مــی باشــد.

    عایــق بنــدی دور درب  دســتگاه از الســتیکهای ســیلیکون مخصــوص بــا طراحــی انحصــاری 

فاطرالکرتونیــک و عایــق بنــدی دور محفظــه دســتگاهها بــا اســتفاده از فــوم مخصــوص سیســتم 

هــای برودتــی میباشــد.

    رنــگ بدنــه دســتگاهها معمــوال قهــوه ای ، فیلــی یــا ســفیدمی باشــدکه برحســب ســفارش 

مشــرتی قابــل تغییــر خواهــد بــود.

    قفســه بنــدی داخــل بــا اســتفاده از پروفیــل اســتیل بــا مقاطــع متناســب بــا ســایز 

دســتگاهها از 20*20 تــا 40*30  بــا شــبکه هــای داخلــی میلگــرد اســتیل بــا مقاطــع6 میلیمــرت 

ــی باشــد. ــرت م ــا 12 میلیم ت

سایزدستگاهها

     اتاقــک تســت عمــودی در انــواع 600 لیــرتو 1000 لیــرت فضــای مفیــد یــک درب بــا دریجــه 

روی درب جهــت کنــرتل بــا  3 تــا  7  طبقــه مشــبک قفســه بنــدی بــا قابلیــت تغییــر ارتفــاع

     اتاقــک تســت افقــی در انــواع 1200 لیــرت تــا 2000 لیــرت فضــای مفیــد دو درب بــا دریچــه 

روی درب جهــت کنــرتل و3 طبقــه قفســه طولــی داخــل محفظــه بــا قابلیــت تغییــر ارتفــاع

     اتاقــک تســت عمــودی در انــواع 1000 لیــرت تــا 4000 لیــرت فضــای مفیــد بــا دریچــه روی 

درب جهــت کنــرتل و 3 تــا 7 طبقــه )در ســایزهای 2000 لیــرت بــه بــاال قفســه بنــدی دوطرفــه (

     اتاقــک تســت قابــل راه رفــنت در ســایزهای 10000 لیــرت تــا 25000 لیــرت بــا قفســه بنــدی 

داخــل محفظــه دســتگاه  بــا پروفیــل هــای اســتنلس اســتیل
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WWW.FATER-ELECTRONIC.COM

XPH20 TC



اتاقک های تست با مدل افقی
      اتاقــک تســت پایــداری دارو در ســایزهای 1000لیــرت تــا 2000لیــرت حجــم داخلــی بــا قابلیــت 

کنــرتل حرارت،رطوبــت و نــور دارای  سیســتم کنــرتل دقیــق و هوشــمند بصــورت افقــی دو درب بــا 

دریچــه کنــرتل تولیــد مــی گردند.

ایــن مــدل دســتگاهها  نســبت به مدلهــای عمودی از ســطح بزرگــرتی در هر طبقــه برخوردار هســتند و 

امــکان قــراردادن داروهــا بصــورت گســرتده کنارهــم در ســطح وســیعرت و بــا فاصلــه بیشــرت و یا در ســبد 

های بزرگــرت وجــود دارد.

این دستگاهها معموال دارای سه یا چهار طبقه در ابعاد حدود 200*60 سانتیمرت تولید می گردند.

سیســتم تولید وکنرتل رطوبت الرتاســونیک این دســتگاه و همچنین سیســتم تولید برودت در قســمت 

زیر دســتگاه قــراردارد.

جهــت کنــرتل مخــزن آب و سیســتم یــرودت در قســمت راســت دســتگاه دریچــه قفــل دار وجــود دارد 

کــه دسرتســی بــه قســمتهای فــوق را آســان مــی کنــد. 

Horizontal Two door Climate Chambers
Single and Double housing & programable control system
with high acturacy temp and humidity control systems

ICH Standards Compliance
The PHARMA stability test chambers are confirming to the 
ICH Standards. the International Conference Harmonization 
brings the Representatives of the Pharmacetucal Industry, 
Scientific and public Organisation together to define the 
conditions,
The performance and the documentation needed for the 
climatic chambers developed for the Pharmacetical Industry.
The intention is harmonising stability tests and obtaining 
data that allows recomendations regarding the Pharmacetical 
products or substances,controlling the chemical, 
microbiological and physical stability of their elements, during 
a certain period of exposure to specific climatic conditions.

The Q1A directive defines testing conditions as follows:
Accelerated tests:  40o  ± 2o and 75% RH±5%
Long Term tests25o ± 2o&60 %RH±5%or30o ± 2o and65%RH±5%

In the  case of semi permeable packaging, the conditions are:

Accelerated tests:  25o  ± 2o and 40% RH ±5%
Long Term tests  40o  ± 2o and 25% RH±5%

The Q1B Directive defines the methods for Photo stability 
tests.

 Technical Spesifications Clima Pharma

FATER ELECTRONIC
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PHARMA CHAMBER
FROM 600 UP TO 2000 AND 10000-25000 LITRES COMPACT 
CHAMBERS TAILOR MADE WALK-IN CHAMBERS

Pharma Chmber Inside View

اتاقک های تست قابل راه رفتن
ــازی  ــات داروس ــا در کارخانج ــداری داروه ــت پای ــرتده و تس ــات گس ــام تحقیق ــرای انج     ب

رشکــت فاطرالکرتونیــک اتاقــک هــای بــزرگ بــا قابلیــت راه رفــنت را بــا ســایزها و ابعــاد مــورد 

نیــاز بــه مشــرتیان خــود ارائــه مــی دهــد.

ــوده  ــر ب ــت فاط ــات دیگررشک ــی ازخدم ــل از طراح ــنجی قب ــکان س ــرتی و ام ــی نیازمش بررس

ــدی شــده  ــق بن ــالوه برســاخت فضــای پوشــیده و عای ــک هاع ــن اتاق ــه ای ــه اینک وباتوجــه ب

دیــواره هــا و یــا سیســتم خنــک کننــده ورطوبــت ســازی بــرای مــوارد مختلــف دارای سیســتمهای 

ــاال دارد. ــور ب ــدت ن ــط و ش ــدت نورمتوس ــا ش ــی ب ــی متفاوت نورده

ایــن دســتگاه دارای سیســتم کنــرتل دقیــق و هوشــمند بــا صفحــه منایــش 10.4 اینــچ رنگــی تــاچ 

کنــرتل ) Touch Control Lcd(بــا امــکان کنــرتل بوســیله کامپیوتــر مرکــزی آزمایشــگاه و ثبــت 

متامــی تغییــرات رطوبــت وحــرارت درطــول آزمایشــات وتهیــه گزارشــات مختلــف مــی باشــند.

کنترل کیفی اتاقک های تست دارو و قابل قدم زدن:
 بــه منظــور ایجــاد یــک فراینــد تاییــد بــرای محفظــه هــای پایداری،رشکــت هــای داروســازی 

بــه تســت هــای قدرمتنــدی کــه بایــد بــرای تاییــد اجــرای نصب،عملیاتــی و عملکــرد  انجــام 

ــرای  ــح شــده ب ــط تری ــا رشای ــق ب ــرد در تطاب ــه عملک ــی ک ــع ضامنت شــود نیازدارند.درواق

پریودهــای تســت بلنــد مــدت اســت نیــاز دارنــد.

 این خواسته سیستامتیک برای محفظه های تست بدلیل رشایط ذیل وجود دارد:

    تست های عملیاتی و عملکرد حین فراین تولید در کارخانه

    کالیرباسیون دستگاه در زمان تولید و نصب دستگاه توسط مراجع زیر نظراستاندارد

    رشایط نصب دستگاهها

    رشایط عملیاتی

    رشایط عملکرد دستگاه

    رشایط نگهداری دستگاه

کیفیت تولید
      اتاقــک تســت پایــداری فاطرالکرتونیــک بــا اســتانداردهای ICH مطابقــت دارند.ســازمانهای 

بیــن املللــی دربــاره هامهنــگ سازی،شــاخص هایــی از صنعــت دارویــی، ســازمانهای دارویــی 

ــرای محفظــه هــای تســت  ــاز ب ــط عملکــرد و اســناد مــورد نی ــرای تعریــف رشای وعمومــی را ب

ســاخته شــده بــرای صنایــع دارویــی گــردآوری کــرده انــد.

ــه  ــوط ب ــی مرب ــت آوردن اطالعات ــه دس ــداری و ب ــای پای ــت ه ــردن تس ــگ ک ــدف، هامهن ه

ــدات درطــی  ــرتل شــیمیایی،پایداری میکروبیولوژیکــی و فیزیکــی تولی ــی، کن محصــوالت داروی

ــد. ــی باش ــی م ــاص آب و هوای ــط خ ــک رشای ــی دارو دری پریودقرارده

راهنامی Q1A رشایط تست منونه ها را به صورت ذیل تعریف میکند:

تست رسیع:

     ±2  oC    to  +40oC     and     + %5   + %75    
تست طوالنی مدت :

    ±2  oC    to  +20oC     and     + %5   + %60
OR     ±2  oC    to  +30oC     and     + %5   + %65

راهنامی Q1B روشهایی را برای تست پایداری تصویر تعریف میکند:

Page 12WWW.FATER-ELECTRONIC.COM
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XPR5 یخچال نگهداری دارو
      یخچــال نگهــداری دارو ســاخت فاطرالکرتونیــک دارای اســکلت از جنــس پروفیــل آهــن بــا روکــش 

رنــگ الکرتواســتاتیک ومحفظــه داخلــی ازجنــس اســتنلس اســتیل ضدزنــگ و بدنــه خارجــی از جنــس 

ورق آهــن بــا روکــش رنــگ الکرتواســتاتیک تولیــد مــی گردنــد.

    حجــم محفظــه داخلــی 500 لیــرت و دارای درب فلــزی بــا دریچــه شیشــه ای  بــرای رویــت داروهــای 

داخــل یخچــال می باشــد.

   سیســتم کنــرتل حــرارت  ) PID Control (   هوشــمند و  بــی نظیــر بــا درجــه  بنــدی  2+ تــا  8+ 

ــرارت در  ــی ح ــاده و یکنواخت ــوق الع ــت ف ــز دق ــم و متامی ــخصه مه ــانتیگراد دارای دو مش ــه س درج

متامــی قســمتهای یخچــال مــی باشــد..

   منایشگر LCD Touch control با کاربرد بسیار آسان

 SD ــی ــی و حافظــه جانب ــر(در حافظــه داخل ــا الگ ــات )دیت ــره اطالع    دســتگاه دارای سیســتم ذخی

ــل  ــورت فای ــتگاه را بص ــرد دس ــات عملک ــوان اطالع ــتگاه میت ــان کار دس ــس از پای ــه پ CARD دارد ک

ــردد. ــره و چــاپ گ ــر ذخی اکســل در کامپیوت

   دور درب دســتگاهها بوســیله الســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت و انعطــاف 

پذیــری الزم عایــق بنــدی گردیــده و از اتــالف حــرارت جلوگیــری میشــود.  

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط فــوم مخصــوص عایــق بنــدی سیســتم 

ــری  ــالف حــرارت جلوگی ــه از ات ــده ک ــدی گردی ــق بن ــل حــرارت عای ــاوم درمقاب ــی و مق هــای برودت

کــرده و همچنیــن باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

بدلیل عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق بصورت قابل توجهی کاهش می یابد.

  محفظــه دســتگاه و قفســه هــای داخــل طبقــات بصــورت مشــبک و قابــل جابجایــی  توســط 

ــردد. ــی گ ــد م ــده  تولی ــینکاری ش ــزر ماش ــرش لی ــتگاههای ب دس

   سیســتم رسمایــش دســتگاه بــا اســتفاده از کمپرســورهای دانفــوس و ســکوپ و کندانســور و اواپراتور 

مخصــوص بــا لولــه هــای مســی  و بــا شــارژ گازهــای ســازگار بــا محیــط زیســت و اســتاندارد بصورتــی 

طراحــی گردیــده کــه بــا ایجــاد رسمــای مناســب کمرتیــن مــرف انــرژی را داشــته باشــد.

Touch Control LCD with High & Low Alarm
  500 Litre interior Capacity
  +2  oC   -   + 8  oC    ±  0.1
   5 Stainless Steel shelves 
  interior housing Stainless Steel

High Acturacy Temp Control 
With New microcontoler

PHARMA STORAGE REFRIGERATOR -XPR5

XPR5 TC



Page 14
WWW.FATER-ELECTRONIC.COM

Touch Control LCD with High & Low Alarm
  200 and 400 Litre interior Capacity
  -0 oC  to   - 30  oC    ±  1.0   ( CF620L  )
  -0 oC  to   - 40  oC    ±  1.0   ( CF620H )
   2 or 3 Stainless Steel movable shelves 
   interior housing Stainless Steel

High Acturacy Temp Control 
With New microcontoler & 
ALARM SYSTEM

ULTRA COLD FREEZER -   -30 oC  & -40 oC

CF620 - CF640  40- درجه سانتیگراد  ºC 30-  و  ºC  فریزر
ــرتی و حــرارت ºC 30-  و ºC  40- طراحــی و  ــک در دو ســایز 200 و 400 لی       فریزرهــای  ســاخت فاطرالکرتونی

ــردد. ــی گ ــد م تولی

   دستگاههای رسی  L با حرارت ºC 30- و رسی  H با حرارت ºC 40- می باشند.

   سیســتم رسمایــش بــا طراحــی  بســیار عالــی و گاز رسد کننــده مخصــوص و همچنیــن قطعــات مخصــوص ایجــاد 

سیســتم رسمایــش خیلــی رسد مــارک دانفــوس و کمپرســورهای اســتاندارد ایــن کمپانــی و بــا اســتفاده از سیســتم 

ــی طراحــی  ــده بصورت ــد آالرم هــای هشــدار دهن ــراوان مانن ــات ف ــا امکان ــق ب ــرتل درجــه حــرارت بســیار دقی کن

گردیــده تــا بتوانــد در رشایــط ســخت و بــه مــدت طوالنــی براحتــی کارخــود را انجــام دهــد.

ــی  ــه داخل ــتاتیک ومحفظ ــگ الکرتواس ــش رن ــا روک ــن ب ــل آه ــس پروفی ــکلت از جن ــزر دارای اس ــتگاه فری   دس

ــا روکــش رنــگ الکرتواســتاتیک تولیــد  ازجنــس اســتنلس اســتیل ضدزنــگ و بدنــه خارجــی از جنــس ورق آهــن ب

مــی گردنــد.

    حجــم محفظــه داخلــی در دو مــدل 200 لیــرت و 400 لیــرت تــک درب  و جنــس محفظــه از اســتیل 304 ظــد 

زنــگ مــی باشــد.

   سیستم کنرتل حرارت  ) PID Control (   هوشمند و  بی نظیر با درجه  بندی

  ºC  0.0-  تــا  ºC  40-  درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متامیــز دقــت فــوق العــاده و یکنواختــی 

حــرارت در متامــی قســمتهای فریــزر بدلیــل اســتفاده گســرتده از اواپراتــور در بخــش زیــادی از محفظــه مــی باشــد..

   منایشگر LCD Touch control با کاربرد بسیار آسان و با شفافیت بسیار باال

   دســتگاه دارای سیســتم ذخیــره اطالعــات )دیتــا الگــر(در حافظــه داخلــی و حافظــه جانبــی SD CARD دارد 

کــه پــس از پایــان کار دســتگاه میتــوان اطالعــات عملکــرد دســتگاه را بصــورت فایــل اکســل در کامپیوتــر ذخیــره 

و چــاپ گــردد.

ــاف  ــرارت و انعط ــل ح ــام درمقاب ــوص مق ــیلیکون مخص ــتیک س ــه الس ــیله دو الی ــتگاهها بوس    دور درب دس

ــده . ــدی گردی ــق بن ــری الزم عای پذی

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط مــواد مخصــوص عایــق بنــدی سیســتم هــای برودتــی 

ــل حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از  ــا ضخامــت مناســب  و مقــاوم درمقاب ــان ب ــی اورت ــر صفــر درجــه پل زی

اتــالف حــرارت جلوگیــری کــرده و همچنیــن باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

  عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق  را بصورت قابل توجهی کاهش داده است.

  محفظــه دســتگاه و قفســه هــای داخــل طبقــات بصــورت مشــبک و قابــل جابجایــی  توســط دســتگاههای بــرش 

لیــزر ماشــینکاری شــده  تولیــد مــی گــردد.

   سیســتم رسمایــش دســتگاه بــا اســتفاده از  کمپرســورهای دانفــوس و ســکوپ و کندانســور و اواپراتــور مخصــوص 

و بــا لولــه هــای مســی  و بــا شــارژ گازهــای مخصــوص ســازگار بــا محیــط زیســت و اســتاندارد بصورتــی طراحــی 

CF620 TCگردیــده کــه براحتــی رسمایــش مــورد نیــاز را تامیــن و از کارکــردن بیهــوده کمپرســور جلوگیــری مــی کنــد.



Touch Control LCD with High & Low Alarm
  200 Litre  & 400 Litre interior Capacity
  -20 oC  to   - 70  oC    ±  1.0
    Microprocessor with touchscreen input and display
  Lockable door (Optional PIN requirement built in
  Fully adjustable Warm and Cold Alarms
  Event Logs on All time temp , All alarms, door openings
 Battery Back-up 12 hour control battery back-up for touchscreen
 Pull-Down from Ambien 7 hours  on -70  ºC Setpoint at ambient 25ºC ± 2ºC,     

    when Empty Cabinet
  2 stainless steel, fixed position (removable)
  interior housing Stainless Steel

High Acturacy Temp Control 
With New microcontoler

ULTRA COLD FREEZER -   -70 oC 

فریزر 70- درجه سانتیگراد
در ســایزها و ابعــاد مختلــف و 
ــتم  ــی سیس ــن طراح ــا بهتری ب
ــرد  ــن گاز مب ــرمایش و بهتری س

امریکایــی 
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XF620 - XF640  70-  درجه سانتیگراد  ºC  فریزر
ــده  ــل و گاز رسد کنن ــش دوب ــتم رسمای ــا سیس ــک ب ــاخت فاطرالکرتونی ــزر ºC  70-  س فری

مخصــوص و همچنیــن قطعــات مخصــوص ایجــاد سیســتم رسمایــش خیلــی رسد مــارک دانفــوس 

و کمپرســورهای اســتاندارد ایــن کمپانــی و بــا اســتفاده از سیســتم کنــرتل درجــه حــرارت بســیار 

ــا  ــده ت ــی گردی ــی طراح ــده بصورت ــدار دهن ــای هش ــد آالرم ه ــراوان مانن ــات ف ــا امکان ــق ب دقی

ــی کارخــود را انجــام دهــد. ــی براحت ــه مــدت طوالن ــد در رشایــط ســخت و ب بتوان

ــتاتیک  ــگ الکرتواس ــش رن ــا روک ــن ب ــل آه ــس پروفی ــکلت از جن ــزر دارای اس ــتگاه فری   دس

ــا  ــه خارجــی از جنــس ورق آهــن ب ــگ و بدن ــس اســتنلس اســتیل ضدزن ــی ازجن ومحفظــه داخل

ــد. ــی گردن ــد م ــتاتیک تولی ــگ الکرتواس ــش رن روک

    حجــم محفظــه داخلــی در دو مــدل 200 لیــرت و 400 لیــرت تــک درب  و جنــس محفظــه از 

اســتیل 304 ظــد زنــگ مــی باشــد.

   سیستم کنرتل حرارت  ) PID Control (   هوشمند و  بی نظیر با درجه  بندی

ºC  0.0-  تــا  ºC  70-  درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متامیــز دقــت فــوق العــاده 
و یکنواختــی حــرارت در متامــی قســمتهای فریــزر بدلیــل اســتفاده گســرتده از اواپراتــور در بخــش 

زیــادی از محفظــه می باشــد..

   منایشگر LCD Touch control با کاربرد بسیار آسان و با شفافیت بسیار باال

   دســتگاه دارای سیســتم ذخیــره اطالعــات )دیتــا الگــر(در حافظــه داخلــی و حافظــه جانبــی 

SD CARD دارد کــه پــس از پایــان کار دســتگاه میتــوان اطالعــات عملکــرد دســتگاه را بصــورت 

فایــل اکســل در کامپیوتــر ذخیــره و چــاپ گــردد.

   دور درب دســتگاهها بوســیله دو الیــه الســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت 

و انعطــاف پذیــری الزم عایــق بنــدی گردیــده .

ــدی  ــق بن ــواد مخصــوص عای ــط م ــتگاه توس ــتگاه  و درب دس ــی دس ــه داخل ــراف محفظ    اط

سیســتم هــای برودتــی زیــر صفــر درجــه پلــی اورتــان بــا ضخامــت مناســب  و مقــاوم درمقابــل 

حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از اتــالف حــرارت جلوگیــری کــرده و همچنیــن باعــث ایجــاد 

حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

  عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق  را بصورت قابل توجهی کاهش داده است.

  محفظــه دســتگاه و قفســه هــای داخــل طبقــات بصــورت مشــبک و قابــل جابجایــی  توســط 

دســتگاههای بــرش لیــزر ماشــینکاری شــده  تولیــد مــی گــردد.

ــکوپ و  ــوس و س ــورهای دانف ــدد  کمپرس ــتفاده از دو ع ــا اس ــتگاه ب ــش دس ــتم رسمای    سیس

کندانســور و اواپراتــور مخصــوص و هیــرت اکســچنجر بــا لولــه هــای مســی  و بــا شــارژ گازهــای 

ــی  ــه براحت ــده ک ــی طراحــی گردی ــتاندارد بصورت ــت و اس ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــوص س مخص

ــد. ــی کن ــری م ــور جلوگی ــوده کمپرس ــردن بیه ــن و از کارک ــاز را تامی ــورد نی ــش م رسمای

 Technical Spesifications Clima Pharma

Page 16
WWW.FATER-ELECTRONIC.COM



FATER ELECTRONIC

Page17

SIDE VIEW

450mm

800mm

60
0m

m

65
0m

m

FRONT VIEW

1200mm

1300mm

200mm
Working Height

Front Panel

30
0m

m

13
50

m
m

85
0m

m

Laminair Flow Cabinet 
  Glacier white, dry powder epoxy-coated, Classic Model
 with light, UV, Filter Work timer, Electricity Outlet & Gas Valve.
   from 80 up to 240 Cm width for all customers
  According to Standard No. EN12469

Laminair Flow Safety Cabinet
Dimensions Data

   LABCONCO  هود میکروبیولوژی طرح
        هود ميكروىب رشكت فاطرالكرتونيك مجهز به فيلرت تصفيه هپا با خلوص باال  99.997 %  و 

فیلرت اولپا با خلوص   99.999 %  با كيفيت استاندارد و   فیلرت خروجی  النه زنبورى تولید می گردد.

نحــوه طراحــی ایــن دســتگاهها و ســاختار فنــی و سیســتم گــردش هــوا و همچنیــن شــکل ظاهــری آن 

براســاس هودهــای  آزمایشــگاهی مــدل LOGIC ســاخت رشکــت  LABCONCO امریــکا کــه یکــی 

از بزرگرتیــن کمپانیهــای ســازنده هــود در دنیــا مــی باشــد، طراحــی و تولیــد شــده اســت.

  دســتگاهها در ســايزهای بــا عــرض 80  ، 100  ، 120  ، 150 ، 180 و 240 ســانتیمرت بصــورت 

معمــول توليــد مــى گردنــد. بــراى مراكــز دانشــگاهى و مراكــز تحقيقــاىت خــاص براســاس انــدازه هــا و 

مشخصات مورد درخواست امكان توليد وجود دارد.

  اســكلت هــود بصــورت دو قســمتی ازجنــس پروفيــل آهــن بــا رنــگ الكرتواســتاتيك بــا پايــه هــاى 

قابل تنظیم ارتفاع مى باشد.

  بدنــه خارجــى دســتگاه از جنــس ورق فــوالدى بــا روكــش رنــگ الكــرتو اســتاتيك يا اســتنلس اســتيل 

و محفظه داخىل از جنس استنلس استيل با دریچه های ورود و خروج هوا مى باشد.

  رويه ميز كار هود ازجنس ورق استنلس استيل دو قسمتى متحرك با كف قايقى شكل و همچنین 

داراى شري تخليه جهت شستشو و اسرتيل كردن مى باشد.

  فــن هــود از نــوع ســانرتيفوژ بــا قــدرت هــاى متفــاوت و رسعتهــاى 1400 و 1800 دور و كــم صــدا 

مى باشد.  ) متناسب با سایز و مدل دستگاهها (

  درب جلو هود از شيشه المینیت با ریلهای کنرتل حرکت باال و پایین و دارای  وزنه تعادل بصورت 

عمودى داخل ريل حركت مى كند ودر مدلهاى باكنرتل برقى بصورت اتوماتيك توسط موتور گريبكس 

و سيستم كنرتل الكرتونيك باز و بسته مى شود.

   پريــز بــرق ارت دار، شــیر گاز ، المــپ روشــنايى ، المــپ  UV و ســاعت کار دســتگاه از دیگــر 

امکانات هود المینار رشکت فاطرالکرتونیک می باشند.

  سيســتم كنــرتل هــود دارای کلیــد هــای کنــرتل فــن دســتگاه ، ســویچ هــای کنــرتل و ترمــز شیشــه و 

همچنین کلید های کنرتل المپ روشنایی هود و المپ  UV می باشند.

  داخل اتاقک هود یک عدد  پریز برق ارت دار جهت اتصال برق نصب گردیده است.

  دســتگاههای هــود المینــار  بــا کنــرتل دیجیتــال فاطرالکرتونیــک  داراى منايشــگر رنگــی تــاچ کنــرتل 

با مونیتور 5.6 اینج  دارای سیستم کنرتل کامپیوتری با امکانات زیر دارند:

  منایش كاركرد فيلرت هود بصورت ديجيتال و منايشگر درجه حرارت داخل اتاقک هود

  ساعت الکرتومکانیک مخصوص منایش مدت کارکرد فیلرت هپا نصب روی پانل کنرتل هود

  سیستم ایمنی کنرتل ارتفاع شیشه جلو هود و سوئیچ های کنرتل باز و بسته شدن شیشه جلو

  سیستم ایمنی حفاظت کاربر از اشعه UV در زمان کارکردن با دستگاه

LH 612
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~%30 Exhausted

~%70 Recirculated

%0 Recirculated

%100 Exhausted

سیستم گردش هوای هود المینار
 B2 و A2  هودهای میکروبی رشکت فاطرالکرتونیک براساس سیستم گردش هوای آن به دوگروه       

تقسیم می شوند.  هر دو گروه از نظر ساختار داخلی بصورتی طراحی گردیده  که ضمن رعایت استاندارد 

برای تصفیه هوای داخل هود و محیط کار آن به دو روش متفاوت عمل میکنند.

  مــدل A2 بصورتــی طراحــی گردیــده کــه هــوای اتــاق بــه داخــل هــود کشــیده مــی شــود.در فضــای 

زیرســطح کار مخلوطــی ازهــوای اتــاق غیرفیلــرت شــده و هوایــی کــه فقــط از طریــق منطقــه کاری عبورکرده 

اســت موجــود بــوده و ایــن هــوای آلــوده شــده از  فضــای پشــت اتاقــک کشــیده شــده و حــدود 70 % آن 

پــس از عبــور از فیلــرت هپــا تصفیــه شــده و بــه داخــل فضــای کار برمــی گــردد. مقــداری از هــوا نیــز )حــدود 

30% (پس از عبور از فیلرت هپا برای ایجاد تعادل مجددا به محیط تزریق می گردد.

  مــدل B2 بصورتــی طراحــی گردیــده کــه هــوای اتــاق از بــاالی اتاقــک هــود کشــیده مــی شــود و ایــن 

هــوا بــا عبــور از فیلــرت هپــا تصفیــه شــده و بــه فضــای زیــر فیلــرت و محــل کار وارد مــی گــردد. از طرفــی 

هــوای اتــاق از داخــل ســوراخهای جلــو هــود بــه داخــل مجــرای هــوا وارد شــده و بــا هــوای اتــاق مخلــوط 

شــده و از پشــت اطاقــک بــه ســمت فیلــرت هپــا هدایــت شــده و پــس از تصفیــه کامــل بوســیله دودکــش 

به بیرون از هود هدایت می گردد. 

RoomAir

HEPA-Filtered Air

Unfiltered Air under
Negative Pressure

RoomAir

HEPA-Filtered Air

Unfiltered Air under
Negative Pressure

Unfiltered Air under
Positive Pressure

Class II, Type B2 Airflow
During operation, room air is drawn through the top of the 
cabinet. This air is HEPA filtered, and then flows downward 
through the work area.
Room air is also drawn into the inlet grille.
 All of the contaminated air is drawn under the work surface or 
through the rear grille, then up the rear plenum, and through 
the exhaust HEPA filter. A dedicated exhaust system and 
remote blower draw %100 of the filtered exhaust air out of the 
laboratory.
 The ductwork and remote blower are required
for operation and sold separately.

Class II, Type A2 Airflow
During operation, room air is drawn into the inlet grille. The 
air in the plenum beneath the work surface is a mixture of 
unfiltered room air, and air that has just passed through the
work area. This contaminated air is drawn by the blower 
through the back plenum of the cabinet, where approximately 
%70 of the air is recirculated through the supply HEPA filter and 
back over the work area.
The balance of the contaminated air is discharged to the 
environment after passing through the exhaust HEPA filter.

purifier Logic Class II Biosafety Cabinets come 
in Type A2 and Type B2 configurations. 
The airflow diagrams at right illustrate the differences between 
the two Types. Which configuration
you choose is determined by your application. Both Type A2 
and B2 cabinets are suitable for work with agents that require 
Biosafety Level 2 ,1 or 3 containment. Other appropriate 
applications include work with antioneoplastic drugs, genetic 
material, carcinogens, allergens and additional substances that 
generate hazardous airborne particulates.

Purifier Logic Class II, Type A2 Biosafety 
cabinets are designed to discharge HEPA-filtered exhaust air 
directly into the laboratory, or into an exhaust system through 
the optional Canopy Connection.When canopy- connected,the 
biosafety cabinets may be used for applications involving 
minute quantities of volatile toxic chemicals and tracer 
amounts of radionuclides as an adjunct to microbiological 
research. These benchtop cabinets are available in 80cm, 
100cm, 120cm, 150cm, 180cm and 240cm nominal widths. 

Purifier Logic Class II, Type B2 Biosafety 
Cabinets are designed to be hard ducted to the outside. 
Since none of the air is recirculated, these cabinets may be 
used for work with agents treated with volatile toxic
chemicals and radionuclides. These benchtop cabinets are 
available in 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm and 240cm 
nominal widths. 

A2 System

B2 System

Select the right Purifier Fater Electronic
Biosafety Cabinet for your application
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      Creating a user-freindly, ergonomic design comes second 
nature to fater electronic In 2011, we pioneered the use of an 
angled sash, which allows closer, more sash also has over
74 cm  of veiwing heigh for  greater visual accessibility.
  Bright fluorescent lighting provides 90-100 footcandles at 

the work surface.

  Curved Stainless Steel inlet grille gently supports the 
user`s forearms without the need for uncomfortable, hard-to-
clean armrests.                

     Fater Electronic Purifier Touch Control Biosafety  Cabinets 
meet or exceed all minimum requirements st by Bsen/12469 
Standard including 99.997% efficient HEPA filters and nominal 
inflow.
The touch control cabinet goes well beyond these standards 
by providing  the user with peace of mind that airflow is within 
normal limits and the HEPA filters are working properly.

  A unique line-of-sight color touch LCD information 
center,countinuously monitors and displays the cabinet`s 
performance.

  The benefits of the Touch LCD information center:

Easy Readability. The LCD is mounted on the best place to 
monitoring of activities including cabinet function, filter loading 
and features in use.

  Status line gives descriptive feedback on the system`s  
conditions such as ``ok``  or `` sash too high``.

  ``Filter remaining`` bar graph. A countinuous bar graph 
depicts percent of HEPA filter life ramaining  to provide 
reassurance and allow the user to accurately and confidently 
plan for future filter replacement.

  Airflow alert warns of sudden airflow changes, which could 
indicate an obstruction blocking airflow.

  Smart Start and Night Smarth. Other intelligent safety 
features include the Smart-Start and Night -Smart Systems.
  Smart-Start allows the user to program start-up and shut-

down procedures such as activation/deactivation of blower, 
fluorecent and UV light when the sash is opend or closed. 
Automating routine start up and shut down functions assures 
consistent operation regardless of the user and saves time.
  Night-Smart idles blower at 30% speed or less when the sash 

is fully closed to help maintain a clean enviroment inside the 
cabinet during periods of non-use. 

  Electronic security lock, when enabled, prevents operation 
of the cabinet by unautorized users. The user must enter proper 
sequence of keystrokes to being operation.

  Event timer may set to count down (interval) or up (elapsed).

  UV light timer  (on some models) may be set to activate the 
UV light constantly or for a time period when the sash is closed.  

  Curved stainless steel inlet grille, gently supports the 

user`s forearms without the need for uncomfortable armrests. 

The radiused edge prevents the potentially dangerous practice 

of placing materials in the area.

  Fully-closing,tempered safety glass sash with 

counterbalanced, anti-racking mechanism is sloped at 10o for 

closer, more comfortable viewing than vertical sashes offer. Two 

small, sculptured sash handles in the outside surface of the sash 

provide an unobstructed view of the work area.

  Large 55 cm sash opening height, greater viewing area 
and easy access for loading and cleaning.

  Clean, unobstructed work area includes a leak-tight type 
304 stainless steel liner and removable stamped, one-piece 
dished work surface. lift knobs are located on the sides of the 
work surface, out of the way of the work area. Electrical duplex 
receptacles and optional service fixtures are positioned to 
permit free arm movement while working and easy removal of 
the work surface.

  Low porfile.  front panel is free of protrusions that could 
interfere with visibility or obstruct taller users.

  Bright, glare-free fluorescent lighting with timer and 
reliable solid state ballasts provides 90-100 footcandles at work 
surface. for vivariums, the timer may be set to a specific period 
to reduce interference with animals` circadian rhythms.

  Easy-to-clean touchpad controls allow manual activation 

of blower, timer, audible alarm mute and menu selection.

  99.997% efficient supply and exhaust HEPA filters  are 
industry standard sizes for economical replacement. Contact 
Fater Electronic about optional 99.999% efficient ULPA filters.

  Full tree years guaranty for all models  free replacement 

all parts and services in all three years.

  Optional RS232 port may be connected to user-supplied 
personal computer to monitor and record cabinet performance 
data and also control all setting and programs from pc. 
  

PURIFIER TOUCH CONTROL CLASSII BIOSAFETY CABINET
THE LOGICAL CHOICE IN BIOHAZARD PROTECTION

According to
St. EN 12469



Page20
WWW.FATER-ELECTRONIC.COM

  touch control color LCD monitoring
  fully electronic control system
  low level & high level control for sash
  easy to use and very safe system with HEPA & ULPA filters
  Fully-closing,tempered safety glass sash
  Filter remaining bar graph
  UV light with inteligent electronic control
  According to Standard No. EN12469

UTILISATIONS
  Diagnostic
  Hospital
  Pharmacetical
  Biotechnology
  Food Industry
  Microbiology
  Nanotechnology

  LABCONCO  هود میکروبیولوژی کنترل تاچ طرح
       هود ميكروىب رشكت فاطر الكرتونيك مجهز به فيلرت تصفيه هپا با خلوص باال  99.997 %  و 

فیلرت اولپا با خلوص  99.999 %  با كيفيت استاندارد و   فیلرت خروجی  النه زنبورى تولید می گردد.

نحوه طراحی این دستگاهها، سیستم گردش هوا ، سیستم کنرتل و همچنین شکل ظاهری آن براساس 

هودهای  آزمایشگاهی مدل LOGIC ساخت رشکت  LABCONCO آمریکا که یکی از بزرگرتین 

کمپانیهای سازنده هود در دنیا می باشد، طراحی و تولید شده است.

  دستگاهها در سايزهای با عرض   80 ،  100 ،  120 ،  150 ، 180 و 240 سانتیمرت بصورت معمول 

توليد مى گردند. براى مراكز دانشگاهى و مراكز تحقيقاىت خاص براساس اندازه ها و مشخصات مورد 

درخواست امكان توليد وجود دارد.

  اسكلت هود ازجنس پروفيل آهن با رنگ الكرتواستاتيك با پايه هاى قابل تنظیم ارتفاع مى باشد.

  بدنه خارجى دستگاه از جنس ورق فوالدى با روكش رنگ الكرتو استاتيك يا استنلس استيل  304 

و محفظه داخىل از جنس استنلس استيل 304 ضد زنگ مى باشد.

  رويه ميز كار هود از جنس ورق استنلس استيل دو قسمتى متحرك با كف قايقى شكل داراى شري 

تخليه جهت شستشو و اسرتيل كردن مى باشد.

  فن هود از نوع سانرتيفوژ با قدرت هاى متفاوت و با  رسعتهاى  1400  و  1800  دور و كم صدا 

مى باشد.  ) متناسب با سایز و مدل دستگاهها (

  درب جلو هود از شيشه المینیت با ریلهای کنرتل حرکت باال و پایین و دارای  وزنه تعادل بصورت 

عمودى داخل ريل حركت مى كند و در مدلهاى با كنرتل برقى بصورت

اتوماتيك بوسيله موتور گريبكس و سيستم كنرتل الكرتونيك باز و بسته مى شود.

   پريز برق ارت دار ، شیر گاز ، المپ روشنايى ، المپ UV و ساعت کار دستگاه از دیگر امکانات 

هود المینار رشکت فاطرالکرتونیک می باشند.

  سيستم كنرتل هود دارای کلیدهای کنرتل فن دستگاه ، سویچ های کنرتل و ترمز شیشه و همچنین 

کلید های کنرتل المپ روشنایی هود و المپ  UV می باشند.

  داخل اتاقک هود یک عدد  پریز برق ارت دار جهت اتصال برق نصب گردیده است.

  دستگاههای هود المینارباکنرتل دیجیتال فاطرالکرتونیک داراى منايشگر رنگی تاچ کنرتل با مونیتور 

5.6 اینج  دارای سیستم کنرتل کامپیوتری با امکانات زیر دارند.

  منایش كاركرد فيلرت هود بصورت ديجيتال و منايشگر درجه حرارت داخل اتاقک هود

  آالرم اشباع فيلرت . كنرتل برقى درب شیشه ای جلو هود

  سیستم ایمنی کنرتل ارتفاع شیشه جلو هود و سوئیچ های کنرتل باز و بسته شدن شیشه جلو

  سیستم ایمنی حفاظت کاربر از اشعه UV در زمان کارکردن با دستگاه

TOUCH CONTROL CLASS II
BIOSAFETY CABINET

PRODUCT PROTECTION
USER PROTECTION
SURROUNDING PROTECTION

LH 612 ET
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Chemical Hood with Metal Body
  Glacier white, dry powder epoxy-coated, Classic 

Models with light, UV, Water, Gas & Cupsink
 Auto control Sash Movement,Up and Down
  from 80 up to 240 Cm width for all customers.

Two type control fume Hoods:
manual sash movement and semi automatic models.
Electrical sash movement and full automatic models.
All models feature:

  By-pass airflow design.
   Curved air foil that lifts off for cleaning.
   Glacier white, dry powder epoxy-coated,
   Two-piece adjustable baffle.

  6mm Plexiglas (Special order with tempered safety glass.)
rising sash with ilght movement by ball bearing  sash runners.

   Removable front panel for access to
electrical wiring.

   Factory installed cupsink and water valve.
gase valve and outlet Gas nozzle

   Epoxy-coated steel 25mm OD exhaust connection.

FUME HOOD 
Chemical laboratory General Hoods With High Speed Air Blower
Metal body with electrostatic powder coated

 مشخصات فنی هود شیمیایی برقی:
  بدنه از جنس ورق آهن با روکش رنگ الکرتواستاتیک به رنگ سفید 

  دارای صفحه کلید ممربان جهت استفاده کاربر برای کنرتل عملکرد هود 

  کنرتل حرکت شیشه جلو هود بوسیله گیربکس مخصوص و وزنه تعادل 

  دارای سویچ های کنرتل باال و پایین درب شیشه ای جلو

  کنرتل فن مکنده دستگاه با رسعت های مختلف

  کنرتل روشنایی و المپ  UV دستگاه

  سیستم ایمنی حفاظت کاربر از اشعه UV در زمان کارکردن با دستگاه

  تنوع مدل دستگاهها با عرض 80 تا 240 سانتیمرت

CH 624 CH 612
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Chemical Hood With Stainless Steel Body
  Stainless Steel Exterior One piece body and Cabinet of hood
 Stainless Steel Interior Housinh of hood
  easy to use and very safe system with Eart Connection
  All models with light, UV, Water, Gas & Cupsink
  from 80 up to 240 Cm width for all customers.

Two type control fume Hoods:
manual sash movement and semi automatic models.
Electrical sash movement and full automatic models.
All models feature:

  By-pass airflow design.
  Curved air foil that lifts off for cleaning.
  Two-piece adjustable baffle.
  6mm Plexiglas (Special order with 6mm thick 

tempered safety glass is avalable)

vertical-rising sash with ilght movement
by ball bearing  sash runners.

  Removable front panel for access to
electrical wiring.

  Factory installed cupsink and water valve.
gase valve and outlet Gas nozzle

  Epoxy-coated steel 25mm OD exhaust
connection.

Scratched fully Stainless Steel All Body and Interior  
STAINLESS STEEL FUME HOOD

CH 610S CH 618S
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پایه زیر هود المینار
     پایــه کلیــه هودهــای میکروبــی ســاخت رشکــت فاطرالکرتونیــک بصــورت مســتقل و قابــل بازشــدن 

از بدنــه اصلــی هــود از جنــس پروفیــل آهــن بــا مقاطــع مختلــف طراحــی و تولیــد مــی گــردد.

  بدلیل قابل باز و بسته شدن پایه هود امنیت هود در زمان حمل و نصب آن باالتراز هودهای یک 

تکه بوده و انتقال به آزمایشگاه و نصب و راه اندازی آن بسیار آسانرت می باشد.

  با توجه به سایز و مدل هود این پایه ها دارای ابعاد متفاوت بوده و براحتی در زیر دستگاه  قرار 

گرفته و توسط چهارعدد پیچ آچار خور محکم می گردد.

ــتگاه  ــر دس ــنت در زی ــس از قرارگرف ــوده و پ ــم ب ــل تنظی ــچ دار قاب ــه پی ــدد پای ــه دارای چهارع   پای

ارتفاع آن قابل تنظیم می باشد.

  جنس پایه از پروفیل آهن جوشکاری شده کامالً محکم و قابل اطمینان بوده و توسط رنگ پودری 

الکرتواستاتیک پوشش دار شده است.

TEMP INDICATOR
this indicator show the chamber inside temparature

LIGHT INDICATOR
show the chamber inside brightness light and UV light

TIMER INDICATOR
this indicator will show the program timer valiues

FAN INDICATOR
this indicator will show fan working

TEMP ALARM
this indicator show temp alarm setting

Touch Panel Lcd Control Unit
FSTN Color LCD Monitor with LED Backlight and very 
clear programs with many functions.
main functions description and indicators in Fater 
6000 Series controlers with touch  panels as below: سیستم کنترل دستگاه ها و امکانات جانبی

ــک دارای  ــت فاطرالکرتونی ــاچ رشک ــی ت ــور رنگ ــا مونیت ــار ب ــود المین ــتگاههای ه          دس

ــا امــکان تــاچ کنــرتل و سیســتم کامپیوتــری  صفحــه منایــش رنگــی 5.6 اینــچ و یــا بزرگــرت ب

ــات فــراوان جهــت کاربــری آســانرت و مطمــن طراحــی و تولیــد مــی گردنــد. ــا امکان ب

این سیستم های کنرتل دارای مشخصات فنی ذیل می باشند:

)TOUCH PANEL LCD ( سیستم کنرتل با منایشگر گرافیک رنگی  

  استفاده از ریزپردازنده رسی  ARM بادقت کنرتل بسیارزیاد

  منایش حرارت داخل کابین هود با دقت  0.1 ± درجه سانتیگراد 

  برنامه ریزی و تنظیم زمان جهت کنرتل عملکرد سیتم المپ UV  و سیستم روشنایی

  صفحه منایش گرافیک رنگی تاچ کنرتل با قابلیت منایش گرافیکی پارامرتهای کنرتلی 

  منایش زمان کارکرد فیلرت هپا و زمان تعویض فیلرت دستگاه

  ذخیــره کلیــه اطالعــات  دســتگاه در حافظــه داخلــی دســتگاه و انتقــال اطالعــات بوســیله 

SD CARD و ثبت اطالعات  روی USB ارتباط پورت

ــق  ــرتل دقی ــار کارکــرد دســتگاه ، منایــش عملکــرد لحظــه ای دســتگاه و کن   منایــش گــراف ب

سیســتم ایمنــی دســتگاه و کنــرتل ســوئیچ هــای کنرتلــی ارتفــاع شیشــه ، کنــرتل هوشــمند زمــان 

UV استفاده از

  کنرتل هوشمند فن تهویه و تغییر رسعت تهویه براساس کاربرد دستگاه توسط کاربر

  کنــرتل هوشــمند دســتگاه و اعــالم آالرم هــای هشــداردهنده در زمــان خــارج شــدن دســتگاه 

از رشایط کارکرد عادی وبوجود آمدن رشایط غیر قابل قبول کار دستگاه

ــه و کاهــش رسعــت آن در زمــان اســرتاحت دســتگاه و کاهــش    کنــرتل هوشــمند فــن تهوی

مرف در انرژی مرفی برق دستگاه
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HEPA & ULPA FILTERS
With MDF frame

Blower
  a forward blower, quiet working  and 

motor protection ip54 with the direct 
drive blower has a  1/2 hp 

  housing and impeller are corrosion-
resistant, electrolytically galvanized  
sheet steel.

فیلترتصفیه هپا با خلوص 99/997 % و فیلتر اولپا 99/999 %
      فیلرتهای النه زنبوری هپا که در دستگاههای رشکت فاطر اکرتونیک مورد استفاده قرارگرفته اند با خلوص 

99/997 % برای بدام انداخنت ذرات 0/3 میکرون به باالو فیلرتهای اولپا 99/999 % برای به دام انداخنت ذرات 

0/1 میکرون با باال طراحی و تولید می گردد.

  فیلرتها دارای سطح فیلرت کننده زیادی بوده و کاغذ میکرو فایربگالس مرفی درآن توسط فویل آلومینیوم 

که دارای پینهای با عمق کم می باشد از یکدیگر جدا می شوند تا عبور هوا از فیلرت را براحتی ایجاد مناید.

 درزبندی قسمتهای فوقانی وتحتانی و سطوح جانبی فیلرتبه گونه ای انجام شده که اصطالحاً فیلرتهوابندی 

شده و هوا فقط امکان عبور ازداخل فیلرترا دارد.

  قاب این فیلرتها از جنس  MDF و یا آلومینیوم بوده و دریک طرف دارای الستیک درزبندی مخصوص به 

منظور جلوگیری از ورود هوا از اطراف فیلرت هنگام نصب آن روی هود می باشد.

 افیشنسی فیلرتهای هپا با ابعاد مختلف و با توجه به نوع کاغذ فیلرت مرفی درآن برای ذرات 0/3 میکرون 

به باال وبراساس روش تست کلرور سدیم )   eurovent 4/4  و یا  BS.3928 ( تا 99/997 % می باشد.

  افــت فشــار اولیــه آن برابــر بــا 220 پاســکال انــدازه گیری شــده اســت. افت فشــار نهایی آن پیشــنهادی380 

پاسکال می باشد.( 

  150 mm ابعاد فیلرتهای هپا مورد استفاده در دستگاههای هود میکروبی رشکت فاطرالکرتونیک با عمق  

 ،1150 mm ، 950 mm ، 750 mm  550  و طول های مختلف  برای مدلهای متفاوت دستگاه mm وعرض

mm 1450 و mm 1750 می باشد.

فیلتر خروجی هپا با خلوص 99/995 %
         دســتگاههای هــود میکروبــی رشکــت فاطرالکرتونیــک عــالوه بــر فیلــرت هپــا یــا اولپــا 

کــه فیلــرت اصلــی هــود بــوده و جهــت تصفیــه هــوای داخــل کابیــن مــی باشــد، بــرای تصفیــه 

ــس    ــاب ازجن ــا ق ــوص99/995 % ب ــا خل ــوری ب ــه زنب ــا الن ــرت هپ ــود از فیل ــی ه ــوای خروج ه

 MDF اســتفاده مــی منایــد. 

  ابعاد این فیلرتها با عمق   mm 150  و  عرض  mm 300  و طول  mm 300 می باشد. 

  این فیلرت در باالی کابین جریان هوای عبوری ودر خروجی فن مخصوص هود قرار دارد.
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دستگاه فورو انکوباتور با نمایشگرLCD تاچ کنترل 
       دســتگاههای آون )فــور( رشکــت فاطرالکرتونیــک بــا اســتفاده از بهرتیــن نــوع مــواد اولیــه و 

بــا طراحــی زیبــا و انحصــاری براســاس اســتانداردهای بیــن املللــی و درمدلهــا و ســایزهای مختلــف 

بــا مشــخصات فنــی بــرح زیــر تولیــد مــی گــردد.:

   سیســتم کنــرتل حــرارت  ) PID Control (   هوشــمند و  بــی نظیــر بــا درجــه  بنــدی  0/1 تــا  

200  درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متامیــز دقــت فــوق العــاده و مــرف کــم مــی 

باشــد. ایــن سیســتم کنــرتل کامپیوتــری بــا منایشــگر LCD Touch control بــه ابعــاد متناســب بــا 

ســایز دســتگاه آون و درخواســت مشــرتی ارائــه میگــردد.

   سیســتم کنــرتل دســتگاه قابلیــت تنظیــم حــرارت و زمــان بصــورت تــک مرحلــه ای و یــا بصــورت 

تنظیــم  درجــه حــرارت هــای مختلــف و شــیب حرارتــی تــا 10   نقطــه بــا امــکان اســتفاده از برنامــه 

هــای تنظیــم شــده در حافظــه بــه تعــداد 10 برنامــه دارد.

 SD دســتگاه دارای سیســتم ذخیــره اطالعــات )دیتــا الگــر(در حافظــه داخلــی و حافظــه جانبــی   

CARD دارد کــه پــس از پایــان کار دســتگاه میتــوان اطالعــات عملکــرد دســتگاه را بصــورت فایــل 

اکســل در کامپیوتــر ذخیــره و چــاپ گــردد.

   دور درب دســتگاهها بوســیله الســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت و انعطاف 

پذیــری الزم عایــق بنــدی گردیــده و از اتــالف حــرارت جلوگیری میشــود.  

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط پشــم ســنگ درجــه یــک فــرده و 

مقــاوم درمقابــل حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از اتــالف حــرارت جلوگیــری کــرده و همچنیــن 

باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

بدلیل عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق بصورت قابل توجهی کاهش می یابد.

   امحفظــه دســتگاه بصــورت دو جــداره بــا منفذهــای جریــان هــوا کــه کال توســط دســتگاههای 

بــرش لیــزر ماشــینکاری شــده  تولیــد مــی گــردد.

   اســکلت دســتگاههای آون و انکوباتــور بصــورت ورق آهــن یکپارچــه بــا روکــش رنــگ 

الکرتواســتاتیک  مــی باشــد.

ــتگاه  ــه دس ــی محفظ ــی و خارج ــداره داخل ــن ج ــه ای و در بی ــوع میل ــی از ن ــای حرارت    املنته

بصورتــی نصــب گردیــده کــه حــرارت تولیــد شــده بصــورت یکنواخــت در کل محفظــه جریــان پیــدا 

میکنــد.

   اســتفاده از فــن دمنــده باعــث یکنواختــی بیشــرت حــرارت داخــل محفظــه شــده و باعــث دقــت 

باالتــر  دســتگاه مــی گــردد. ) فــن براســاس ســفارش نصــب مــی گــردد.(

Universal Oven with High Acturacy PID 
Temp Control with many options

Touch Control Oven & Incubators
High Acturacy PID temp control with New microcontrolers and many functions for temp and time 
control in two type control system
  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp

Universal Ovens Spesifications:

Incubators Spesifications:

400mm

450m
m

330mm
500mm

560m
m

450mm U629 TC
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انکوباتور یخچال دار با  با نمایشگرLCD تاچ کنترل
دســتگاههای انکوباتــور یخچــال دار فاطرالکرتونیــک از نظــر مشــخصات فنــی سیســتم کنــرتل 

حــرارت ماننــد دســتگاههای فــور تــاچ کنــرتل   U629TC  بــوده و متامــی امکانــات ماننــد دیتــا 

ــیب  ــم ش ــت تنظی ــر جه ــه ای و پروگرام ــک مرحل ــه ت ــت برنام ــی و قابلی ــه داخل ــر- حافظ الگ

حرارتــی و   SD CARD را دارد.

     سیســتم  برودتــی دســتگاهها بــا اســتفاده از بهرتیــن کمپرســورهای موجــود در بــازار ) هــم 

اکنــون از کمپرســورهای دانفــوس و ســکاپ اســتفاده مــی شــود (

آلیــاژ مســی و صفحــات مخصــوص  از جنــس     کندانســورهای رسد کننــده دســتگاهها 

ــف دســتگاهها  ــای مختل ــرای مدله ــون مناســب ب ــدازه هــای گوناگ ــاد  و ان ــا  ابع ــی ب آلومینیوم

ــود. ــی ش ــد م ــی و تولی طراح

   گاز مــربد دســتگاه ار انــواع مختلــف ســازگار بــا محیــط زیســت و براســاس درجــه رسمایــش 

دســتگاهها اســتفاده مــی گــردد.

   دستگاهها جهت استفاده های مختلف دردو نوع زیر تولید می گردد :

1- درجه حرارت   0    تا 60+      درجه سانتیگراد 

3-درجه حرارت   20-  تا 60+      درجه سانتیگراد

   مدلهای مختلف دارای چرخ قفل دار در زیر دستگاه جهت جابجایی می باشند.

   سیســتم بــرودت دســتگاه بدلیــل وجــود  کانالهــای مخصــوص گــردش هــوا و سیســتم گــردش 

هــوای  مناســب بصــورت یکنواخــت و بــدون برفــک بــوده و حــرارت کامــالً یکنواختــی درداخــل 

محفظــه تولیــد مــی منایــد.

   اســتفاده ازعایــق هــای حرارتــی مخصــوص سیســتم هــای برودتــی از اتــالف حــرارت جلوگیــری 

منــوده و مــرف انــرژی را بــه حداقــل رســانده اســت.

   ســفارش دســتگاههای انکوباتــور خــارج از مدلهــا و ســایزهای معمــول و یــا درجــه حرارتهــای 

مختلــف براســاس درخواســت مشــرتیان امــکان پذیــر مــی باشــد. 

55 litre Cold Incubator 
High Acturacy PID temp control 
and very Stable and Quaiet

400mm

450m
m

330mm
500mm

800m
m

500mm

Touch Control Cold Incubators
High Acturacy PID temp control with New microcontrolers and many 
functions for temp and time control in two type control system
  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp

Cold Incubators Spesifications (Series H):

Cold Incubators Spesifications (Series L):

CB629 TC
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دستگاه فور)آون( آزمایشگاهی
       دســتگاههای آون )فــور( رشکــت فاطرالکرتونیــک بــا اســتفاده از بهرتیــن نــوع مــواد اولیــه و 

بــا طراحــی زیبــا و انحصــاری براســاس اســتانداردهای بیــن املللــی و درمدلهــا و ســایزهای مختلــف 

بــا مشــخصات فنــی بــرح زیــر تولیــد مــی گــردد.:

ــدی  0/1  ــا درجــه  بن ــر ب ــی نظی ــرتل حــرارت  ) PID Control (   هوشــمند و  ب    سیســتم کن

تــا 250  درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متامیــز دقــت فــوق العــاده و مــرف کــم 

مــی باشــد. ایــن سیســتم کنــرتل در دو مــدل متفــاوت بــا منایشــگر دیجیتــال     

ــایز  ــا س ــب ب ــاد متناس ــه ابع ــگر LCD Touch control ب ــا منایش ــری ب ــرتل کامپیوت ــتم کن و سیس

ــه میگــردد. دســتگاه آون و درخواســت مشــرتی ارائ

   دور درب دســتگاهها بوســیله الســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت و انعطاف 

پذیــری الزم عایــق بنــدی گردیــده و از اتــالف حــرارت جلوگیری میشــود.  

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط پشــم ســنگ درجــه یــک فــرده و 

مقــاوم درمقابــل حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از اتــالف حــرارت جلوگیــری کــرده و همچنیــن 

باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

بدلیل عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق بصورت قابل توجهی کاهش می یابد.

   امحفظــه دســتگاه بصــورت دو جــداره بــا منفذهــای جریــان هــوا کــه کال توســط دســتگاههای 

بــرش لیــزر ماشــینکاری شــده  تولیــد مــی گــردد.

   اســکلت دســتگاههای آون و انکوباتــور بصــورت ورق آهــن یکپارچــه بــا روکــش رنــگ 

الکرتواســتاتیک  مــی باشــد.

ــتگاه  ــه دس ــی محفظ ــی و خارج ــداره داخل ــن ج ــه ای و در بی ــوع میل ــی از ن ــای حرارت    املنته

بصورتــی نصــب گردیــده کــه حــرارت تولیــد شــده بصــورت یکنواخــت در کل محفظــه جریــان پیــدا 

میکنــد.

   اســتفاده از فــن دمنــده باعــث یکنواختــی بیشــرت حــرارت داخــل محفظــه شــده و باعــث دقــت 

باالتــر  دســتگاه مــی گــردد. ) فــن براســاس ســفارش نصــب مــی گــردد.(

Universal Oven with High Acturacy 
PID Temp Control
 with many options

High Acturacy Oven & Incubators
High Acturacy PID temp control with New microcontrolers and many functions for temp and time 
control in two type control system
  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp

Universal Ovens Spesifications:

Incubators Spesifications:

400mm

450m
m

330mm
500mm

560m
m

450mm

U629
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انکوباتور یخچال دار
دســتگاههای انکوباتــور یخچــال دار فاطرالکرتونیــک از نظــر مشــخصات فنــی سیســتم کنــرتل 

ــاً  ــز دقیق ــه نی ــوده و از نظــر طراحــی و ســاخت بدن ــور U629 ب ــد دســتگاههای ف حــرارت مانن

مشــابه دســتگاههای انکوباتــور مــی باشــند.

     سیســتم  برودتــی دســتگاهها بــا اســتفاده از بهرتیــن کمپرســورهای موجــود در بــازار ) هــم 

اکنــون از کمپرســورهای دانفــوس و ســکاپ اســتفاده مــی شــود (

آلیــاژ مســی و صفحــات مخصــوص  از جنــس     کندانســورهای رسد کننــده دســتگاهها 

ــف دســتگاهها  ــای مختل ــرای مدله ــون مناســب ب ــدازه هــای گوناگ ــاد  و ان ــا  ابع ــی ب آلومینیوم

ــود. ــی ش ــد م ــی و تولی طراح

   گاز مــربد دســتگاه ار انــواع مختلــف ســازگار بــا محیــط زیســت و براســاس درجــه رسمایــش 

دســتگاهها اســتفاده مــی گــردد.

   دستگاهها جهت استفاده های مختلف در سه نوع زیر تولید می گردد :

1- درجه حرارت   0    تا 60+      درجه سانتیگراد 

3-درجه حرارت   20-  تا 60+      درجه سانتیگراد

   مدلهای مختلف دارای چرخ قفل دار در زیر دستگاه جهت جابجایی می باشند.

   سیســتم بــرودت دســتگاه بدلیــل وجــود  کانالهــای مخصــوص گــردش هــوا و سیســتم گــردش 

هــوای  مناســب بصــورت یکنواخــت و بــدون برفــک بــوده و حــرارت کامــالً یکنواختــی درداخــل 

محفظــه تولیــد مــی منایــد.

   اســتفاده ازعایــق هــای حرارتــی مخصــوص سیســتم هــای برودتــی از اتــالف حــرارت جلوگیــری 

منــوده و مــرف انــرژی را بــه حداقــل رســانده اســت.

   ســفارش دســتگاههای انکوباتــور خــارج از مدلهــا و ســایزهای معمــول و یــا درجــه حرارتهــای 

مختلــف براســاس درخواســت مشــرتیان امــکان پذیــر مــی باشــد. 

400mm

450m
m

330mm
500mm

800m
m

500mm

High Acturacy Cold Incubators
High Acturacy PID temp control with New microcontrolers and many functions 
for temp and time control in two type control system
  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp

Cold Incubators Spesifications (Series H):

Cold Incubators Spesifications (Series L):

CB 629
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CBS Series Universal Shaker Incubator
 With quiet mecanical system up to 15 Kg Capacity
digital ,easy to use and very clear temp/speed/time
 full control ( more speed and more adapter for 
clamping glasses are avalable )

انکوباتور شیکر دار رومیزی

          انکوباتور شیکردار مدل FR602B رومیزی فاطرالکرتونیک با سیستم مکانیک انحصاری و 

کامالً بی صدا و با کنرتل دقیق رسعت و زمان و برای استفاده جهت انجام  آزمایش هایی که نیاز به 

انکوباتور با قابلیت استفاده آسان و روی میز دارند طراحی و ساخته شده است.

  لرزش کم دستگاه ، کامالً بیصدا ، امکان قراردادن انواع هولدر و صفحه نگهدارنده برای پلیت االیزا، 

ارلن ،بر ، راک لوله آزمایش و همچنین تنظیم رسعت و زمان های مختلف به همراه ظاهری زیبا و 

قیمت مناسب از مزایای این دستگاه می باشد. 

   این دستگاه سیستم رسد کننده نداشته و برای درجه حرارتهای باالی محیط قابل استفاده می باشد.

  سیستم کنرتل حرارت و رسعت حرکت شیکر دستگاه با استفاده از

منایشگر    با قابلیت کنرتل درجه حرارت و زمان با

 دقت بسیار باال  و با استفاده از ریزپردازنده های جدید وهمچنین سیستم گردش هوا از مزیت های 

دیگر آن می باشد  

         انکوباتور شیکردار فاطرالکرتونیک رسی  BS600  از نظر شکل ظاهری مانند 

متحرک  با صفحه  دو روش  به  استفاده  امکان  از دستگاه  و  بوده  انکوباتور  دستگاههای 

جهت قراردادن منونه ها و ظروف شیشه ای جهت همزدن  )SHAKING(  و یا استفاده 

از سینی طبقه جهت قراردادن منونه ها بصورت ثابت داخل دستگاه وجود دارد.

   سیستم مکانیک انحصاری وکامالً بی صدا وکنرتل دیجیتال بامنایشگر

جهت استفاده عمومی در کلیه آزمایشگاهها برای انجام  آزمایش هایی که نیاز به انکوباتور 

با حجم باال و استفاده های بلند مدت دارند طراحی و ساخته شده است.

    این دستگاه در سایزهای 45 لیرت 55 لیرت ، 65 لیرت ، 120 لیرتو 200 لیرت تولید میگردد.

   اسکلت دستگاه استنلس استیل و محفظه داخلی ، آلومینیوم و یا استیل می باشد.

    بدنه خارجی دستگاه از جنس آهن با روکش زنگ الکرتواستاتیک و عایق بندی دستگاه 

از پشم سنگ فرده می باشد.

  این دستگاه سیستم رسد کننده نداشته و برای درجه حرارت های باالی محیط قابل 

استفاده می باشد.

   سیستم کنرتل حرارت دستگاه با منایشگر  وقابلیت کنرتل حرارت و 

زمان با دقت بسیار باال و همچنین سیستم گردش هوا از مزیت های دیگر آن می باشد  

انکوباتورشیکر دار یونیورسال

Benchtop Shaker Incubator
BS602A & BS602B Shaker Incubators with 65 litre 
interior housing

400mm

500m
m

330mm
500mm

620m
m

500mm

400mm

500m
m

350mm
402mm

620m
m

500mm
570mm

BS 620A

BS 629
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انکوباتوریخچال دار شیکر دار
         انکوباتور یخچال دار شیکردار فاطرالکرتونیک رسی  CBS600  از نظر شکل 

ظاهری مانند دستگاههای انکوباتور یخچال دار بوده و قسمت زیر دستگاه محل قرارگرفنت 

کمپرسور و کندانسور و لوازم مربوط به رسدکننده دستگاه می باشد. 

  دراین دستگاه نیز امکان استفاده به دو روش با صفحه متحرک جهت قراردادن منونه 

ها و ظروف شیشه ای جهت همزدن  )SHAKING(  و همچنین استفاده از سینی طبقه 

جهت قراردادن منونه ها بصورت ثابت داخل دستگاه دارد.

   سیستم مکانیک انحصاری وکامالً بی صدا وکنرتل دیجیتال بامنایشگر 

جهت استفاده عمومی در کلیه آزمایشگاهها برای انجام  آزمایش هایی که نیاز به انکوباتور 

با حجم باال و درجه حرارت زیر محیط و همچنین استفاده های بلند مدت دارند طراحی 

و ساخته شده است.

    این دستگاه در سایزهای 45 لیرت ، 55 لیرت ، 65 لیرت ، 120 لیرتو 200 لیرت تولید میگردد.

   اسکلت دستگاه استنلس استیل و محفظه داخلی از جنس استنلس استیل می باشد.

    بدنه خارجی دستگاه از جنس آهن با روکش زنگ الکرتواستاتیک و عایق بندی دستگاه 

از پشم سنگ فرده می باشد.

  دستگاه دارای درب عایق بندی شده با الستیک سیلیکون مخصوص با دریچه شیشه ای 

دوجداره روی درب می باشد.

) نوع دیگر دستگاه دارای دو درب می باشد، درب اول بیرون قرارگرفته که بوسیله الستیک 

دوردرب عایق بندی گردیده و درب دوم داخل و از جنس شیشه می باشد.

  این دستگاه سیستم رسد کننده نداشته و برای درجه حرارت های باالی محیط قابل 

استفاده می باشد.

   سیستم کنرتل حرارت دستگاه با منایشگر و قابلیت کنرتل حرارت و 

زمان با دقت بسیار باال و همچنین سیستم گردش هوا از مزیت های دیگر آن می باشد  

   دستگاه دارای چرخ قفل دار جهت جابجایی آسان درآزمایشگاه دارد.

LABORATORY SHAKER INCUBATORS
CBS Series, Cold Incubators with Shaker
  quiet mecanical system Up To 15 Kg Capacity
  digital ,easy to use and very clear temp/speed/time
  full controL (-10   oC  up to  60 oC  ± 0.3  and   -20 oC

up to  60 oC  ± 0.4 are  possible to order )
   more speed and more adapter for clamping  glasses

  are avalable opsional.

400mm

390m
m

330mm
500mm

850m
m

500mmCBS 629
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HIGH CAPACITY OVEN
UI Series , High Capacity Horizontal Oven 
From 400 up to1000 Litres interior housing  
easy to use and full control system with many functions 
and Touch panel Monitor (color LCD )

BI & CBI Series , High Capacity From
400 up to 1200 Litres Horizontal Incubator
easy to use with full control system with many 
functions and Touch panel Monitor (color LCD )

850mm 700mm

1700m
m

1050mm 900mm

1950m
m

UI 600
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1700mm 700mm

1700m
m

2100mm 900mm

1950m
m

High Capacity Industrial Oven
UI Series , High Capacity Vertical Oven
2000 Litres interior housing 
easy to use and very clear  full control 
with memberan keypad functions and 
Touch panel Monitor (color LCD )

دستگاه آون بسیار بزرگ آزمایشگاهی و صنعتی
        ایــن دســتگاهها از نظــر مشــخصات فنــی هامننــد دســتگاههای آون تــک درب و دو 

درب عمــودی و افقــی دارای اســکلت و شاســی از جنــس پروفیــل بــوده و جهــت مــرف در 

آزمایشــگاهها بــرای انجــام آزمایشــات خــاص مــی باشــند.

در ایــن دســتگاهها بــا توجــه بــه ابعــاد بــزرگ آنهــا  امــکان طراحــی و نصــب دربهــای بازشــو 

بســمت بــاال و همچنیــن دربهــای بــا سیســتم هیدرولیــک نیــز وجــود دارد.

همچنیــن بــا توجــه بــه حــرارت زیــاد و وجــود مشــکالت ماننــد دسرتســی بــه منونــه هــای 

انتهــای آون جهــت جابجایــی منونــه هــا وقــراردادن آنهــا داخــل آون و یــا برداشــت نونــه هــا 

ــه و  ــاز ســنجی و ســاخت سیســتم انتقــال منون ــم طراحــی رشکــت آمــاده نی کارشناســان تی

ــا  ــل آون و ی ــه داخ ــا را ب ــه ه ــی منون ــیون جابجای ــن اتوماس ــوص و همچنی ــای مخص گاریه

ــود دارد. ــی وج ــتهای سفارش ــی درخواس ــرای متام ــکان اج ــوده و ام ــروج از آن ب خ

UI 800
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آون بزرگ آزمایشگاهی و خشک کن صنعتی
ــرای  ــت اســتفاده در آزمایشــگاهها ب ــن دســتگاه دارای طراحــی مخصــوص جه         ای

انجــام عملیــات حرارتــی اســرتیل لــوازم ویــا انجــام عملیــات حرارتــی روی لــوازم 

ــد. ــی باش ــف م ــات مختل ــی آزمایش ــط محیط ــاد رشای ــا ایج ــی و ی ــف صنعت مختل

    همچنیــن بــرای قــرار دادن منونــه هــای بــزرگ و یــا حجــم زیــاد بــا چیدمــان هــای 

متفــاوت بصــورت طبقــه هــای ثابــت و یــا اســتفاده از گاری ماننــد شــکل روبــرو امــکان 

پذیرمــی باشــد.

    ایــن دســتگاه بدلیــل شاســی محکــم و اســکلت مقــاوم آن امــکان قــراردادن منونــه 

هــای ســنگین وزن را دارد و بدلیــل وجــود چــرخ هــای نســوز زیــرگاری مســتقیامً گاری 

داخــل آون قرارمــی گیــرد.

ــل  ــی قاب ــا سیســتم حفاظــت حرارت ــا دقــت بســیارباال ب ــرتل دســتگاه ب     سیســتم کن

ــروز  ــان ب ــم شــده زم ــی حــرارت از مقدارتنظی ــم جهــت پیشــگیری از عبوراحتامل تنظی

ــردان  ــراغ گ ــدار آالرم و چ ــتم هش ــن دارای سیس ــرتل و همچنی ــتم کن ــکال درسیس اش

مــی باشــد.

ــام بصــورت  ــرتل امــکان ارســال پی ــاچ کن ــا مانیتوررنگــی ت ــرتل ب ــا کن ــای ب     در مدله

ــی  ــروز اشــکال احتامل ــان ب ــی روی تلفــن همــراه زم ــا اطــالع رســانی صوت پیامــک و ی

ــز وجــود دارد. ــرتل نی درسیســتم کن

    امکانــات سیســتم کنرتلــی مــدل تــاچ کنــرتل بصــورت کامــل درایــن دســتگاه قابــل 

ســفارش مــی باشــد. 

1500mm 1500mm
1700mm

2000m
m

1700mm

2200m
m

UI Series Industrial & General Oven
with  Touch  Screen Control Panel
from 600 up to 20000 Litres with Professional PID temp 
control system

UI 1000



Maximized Shaker Capacity
for Space Restricted  Labs + Hepa Filters 
Shaker Incubator & iced Shaker Incubator
with Hepa Filter & quiet  mecanical system
Up To 15 Kg Capacity
 High Acturacy PID temp control with New microcontrolers 

and many functions for temp and time control in two type 
control system

  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp
  easy to use and very clear temp/speed/time control
   more speed and more adapter  for clamping glasses 

are avalable for any glass ware

انکوباتورشیکردار بزرگ با قدرت زیاد
          در بسیاری از آزمایشگاهها بدلیل حجم زیاد منونه ها و یا تعداد بسیار منونه ها وجود یک 

شیکر انکوباتور بزرگ و باقدرت را رضوری می مناید.

شیکر انکوباتورهای  MAXQ602 ساخت فاطرالکرتونیک این نیاز آزمایشگاههای  بزرگ و مراکز 

تحقیقاتی خاص را کامالً برطرف منوده است.

حرکتهای  انواع  و  قدرمتند  مکانیک  سیستم  با  و  بزرگرت  شیکر  صفحه  دارای  دستگاهها  از  مدل  این 

چرخشی ، رفت و برگشت و یا باال و پایین ) Orbital - One Way  or See Saw( و با رسعت های 

مختلف طراحی و تولید می گردد.

درب دستگاه بسمت عمودی باز و بسته شده و دارای جک هیدرولیک مخصوص جهت نگهداری 

درب می باشد.

           این دستگاه در دو مدل MAXQ602 با کنرتل دیجیتال  با  منایشگر  

و مدل  MAXQ602T با صفحه  منایش تاچ کنرتل  و قابلیت اتصال به کامپیوتر تولید  می گردد.

   دستگاهها رابرای استفاده درآزمایشگاه میتوان روی میز آزمایشگاه و یا پایه  مخصوص دستگاه 

طوری طراحی     MAXQ602T   و    MAXQ602   انکوباتورهای مدل قرارداد.  شیکر 

اند که در صورت نیاز به تعداد دستگاههای بیشرت این دستگاهها را  بصورت دوتایی و یا  گردیده 

سه تایی روی هم قرار داده و از اشغال فضای آزمایشگاه جلوگیری منود و بصورت مستقل هریک از 

انکوباتورشیکردار با فیلتر تصفیه هپادستگاهها را تنظیم و استفاده کرد.
        رشکت فاطرالکرتونیک جهت استفاده در آزمایشگاههایی که منونه های آنها دارای آلودگی 

میکروبی ویا بخارهای سمی هستند انکوباتورهای شیکردار دارای  فیلرت هپا را تولید می مناید. این 

دستگاهها با مدلهای MAXQ602   و   MAXQ602T  ارائه می گردند.  

840mm
300m

m
300mm

1180mm

630m
m

750m
m

600mm
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Single Water Distiller:
Fater Electronic Single Water Distillers in 4 Capacities from 2 
Litre/h Up to 12 Litre/h and all models have storage tank in
 2 - 4 - 8 - 12  Litre each in diffrent models 
 All models feature:

 Stainless Steel Boiler and  Cooling Condenser
 Full Automatic Distilation Control 
 Water Level Control and Auto Cut-Off  on water full time
 Safety Termostat For Heating Elements tempered safety glass
  Conductivity ap. 2.1 µs/cm at 20 o

  4 - 8 -12 - 24  litre Distilled Water Storage Tank

Stainless Steel , Full Automatic , long Life
 & Easy to Use 

SINGLE WATER DISTILLER

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 
دســتگاههای آب مقطرگیــری یکبارتقطیــر فاطرالکرتونیــک در مدلهــای 2 لیــرت-4 لیرت-8لیــرت و 12 لیــرت 

درســاعت بــا مخــزن ذخیــره دوبرابــر یــک ســاعت کار بــا مشــخصات ذیــل تولیــد مــی شــود.:

  مخزن جوش، کندانسور خنک کننده و اتصاالت دستگاه از جنس استنلس استیل می باشد.

 دســتگاهها دارای سیســتم کنــرتل متــام اتوماتیــک مــی باشــند کــه پــس از پرشــدن مخــزن بصــورت 

اتوماتیک آب ورودی و املنتهای حرارتی را خاموش منوده و نیاز به کنرتل دائم اپراتور ندارد.

  دستگاهها دارای سیستم کنرتل سطح آب می باشند.) بجز مدل 6002 (

  دستگاهها دارای ترموستات ایمنی جهت جلوگیری از سوخنت املنتها می باشند.

6002

6002

6004
6008

6012
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  Stainless Steel Boiler and  Glass Cooling Condenser
  Full Automatic Distilation Control 
  3 Water Level Control and Auto Cut-Off  on water full time
  Safety Termostat For Heating Elements tempered safety glass
  4 Litre /h Full automatic Stainless Steel Boiler & 2 Glass 

Condenser 
  2 Safety Termostat for Heating Elements
  Single & Double Distiled Water Out Put 
  Conductivity ap. 1.1-1 µs/cm at 20 oC 

Stainless Steel , Full Automatic & High Pure Distilled Water 
DOUBLE WATER DISTILLER

 GFL آب مقطرگیری دوبار تقطیر طرح
آب مقطرگیــری دوبارتقطیــر رشکــت فاطرالکرتونیــک بــا کیفیــت تقطیــر فــوق العــاده 

ــه  ــی، تهی ــی، آنزیم ــهای تحقیقات ــه آزمایش ــام کلی ــت انج ــتفاده جه ــل اس ــص، قاب خال

اســتانداردها، و انــدازه گیــری فلــزات کــم مقــدار و بــا خلــوص 1.1 - 1 میکروزیمنــس 

در 20 درجــه ســانتیگراد مــی باشــد.

 کندانسور دستگاه از جنس بروسیلیکات می باشد.

  مخــزن جــوش دوقســمتی بــا درپــوش دســتگاه از جنــس اســتیل 304 ضدزنــگ مــی 

باشد.

  دســتگاه دارای سیســتم کنــرتل فــول اتوماتیــک و ترموســتاتهای حرارتــی جهــت کنرتل 

ــه  ــاز ب ــرد نی ــن کارک ــوده و درحی ــا ب ــوخنت املنته ــگیری از س ــتگاه و پیش ــرد دس عملک

کنرتل دستگاه ندارد.

6204

FULLY GLASS WATER DISTILLER
آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام شیشه ای 

با  و  انحصاری  فاطرالکرتونیکبا طراحی  ای  یکبارتقطیرودوبارتقطیرمتام شیشه  مقطرگیری  آب 

بهرتین نوع قطعات با منایشگر دیجیتال حرارت دارای آب مقطر بسیار خالص با خروجی 4 لیرت و 8 

لیرت در ساعت خروجی و براساس محصوالت تولیدی  کمپانی جنکونز انگلستان ساخته شده است.

  این دستگاهها جهت انجام کلیه آزمایشهای تحقیقاتی آنزیمی تهیه استانداردها و اندازه گیری 

فلزات کم مقدار و استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و صنایع دارویی و نانو تکنولوژی و متامی 

آزمایشگاههایی که نیازمند آب مقطر کامال خالص باشند قابل استفاده و مفید می باشند.

  بدنه اصلی دستگاهها  از جنس استنلس استیل با پوشش رنگ الکرتو استاتیک و قاب جلو آن از 

مواد پلی کربنات تزریقی یکپارچه دارای دریچه مخصوص بازدید داخل دستگاه می باشد.

)برای باال بردن کیفیت دستگاه از به کار بردن قطعات آهنی در دستگاه خودداری شده است.(

  کلیه قطعات دستگاه شامل بویلر،کندانسور، کنرتل  سطح اب ، واسطه بویلر و کندانسور از 

جنس شیشه های پیرکس مقاوم درمقابل شوک حرارتی می باشند. 

  املنتهای حرارتی از جنس کانتال سوئد با غالف مخصوص کوارتز با کیفیت بسیار باال می باشند.

و  حرارت   درجه  و  آب مقطر  خلوص  منایش  برای  دیجیتال  منایش  صفحه  دارای  دستگاهها    

همچنین منایشگرهای  LED  جهت منایش وضعیت برق، املنت ها ، آب و آالرم می باشند.

  جهت حفاظت املنتهای دستگاه داخل مخزن بویلر دوعدد ترموستات مخصوص نصب شده که 

ازسوخنت املنتهاو صدمه  دیدن بویلر دستگاه و املنتها جلوگیری می مناید.

  دســتگاهها دارای سیســتم اتصــال زمیــن جهــت رعایــت اســتاندارد و ایمنــی الکرتیکــی و 

6204Gپیشگیری از برق گرفتگی می باشند.

SINGLE & DUBLE WATER DISTILLER 
FULLY GLASS HIGH PURITY UNIT

  Digital micro controled System with full automatic control 
  Two display for purity and temp control , LED indicators

    for power, water,heaters, alarm,and cut-off on the front panel
  All  parts in water distiller such as  condenser (cooling coil),boiler

    and all connection parts made of glass and heating elements
    protector from quartz glasses. 
  low level termostatic Cut - off  control system 
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X620

X620 - X650 دستگاه ژرمیناتور تک درب ایستاده
       دســتگاههای ژرمیناتور فاطر الکترونیک ســایزهای 200 لیرت و 500 لیرت 
بصورت ایســتاده و تک درب با سیســتم کنرتل دیجیتال با منایشــگر LED  و با اســتفاده از 

ریزپردازنــده هــای رسی ATMEL  بــا دقت کنرتل حرارت 0.1 درجه ســانتیگراد و رطوبت 0.3 

درصــد و بــه صــورت متــام اتوماتیک قابل برنامه ریزی برای 1 تا 99 شــبانه روز با امکانات فراوان 

تولیــد  می گردد.

این دســتگاهها با توجه به سیســتم کنرتل بســیار دقیق حرارت و رطوبت و امکانات متنوع جهت 

فرایند برنامه ریزی دســتگاه برای انجام آزمایشــات مورد نظر مراکز تحقیقات کشــاورزی بســیار 

مناســب بــوده و بــا کنرتل دقیق ایــن فرایند و اطمینان در حصول نتایج مورد نظر کارشناســان 

آزمایشــگاه ، صحت عملکرد و دقت در نتایج را به مســئولین آزمایشــگاهها هدیه می کند.

 ) 7 SEGMENT ( سیستم کنرتل با منایشگر دیجیتال معمولی   

 با استفاده ازریزپردازنده ATMEL  با دقت کنرتل0.1 ± سانتیگراد
  امکان تعریف 1 تا 99 شبانه روز  با قابلیت کنرتل اتوماتیک حرارت و رطوبت بصورت 

مستقل برای روز و شب )در مدلهای پروگرامر امکان تنظیم حرارت و رطوبت برای 

ساعتهای مختلف روز و شب تا 10 مرحله امکان پذیر است(

  کنرتل حرارت 2+ تا 45+ درجه سانتیگراد با دقت  0.1 ± درجه سانتیگراد 

±RH 1%  با دقت کنرتل   RH  90%  تا  RH 30% کنرتل رطوبت  

  کنرتل نور با کنرتل 0 تا 100% شدت روشنایی در متام طبقات بصورت مستقل 

  کنرتل زمان با 10 برنامه قابل تنظیم براساس برنامه های کاربردی مختلف

  صفحه منایشگر دو ردیفه برای منایش تنظیامت و موقعیت کنرتلی دستگاه 
امکان تعریف کاربران مختلف و سطح دسرتسی به قسمتهای مختلف با تعریف محدودیتهای   

الزم توسط کاربر اصلی)مدیر آزمایشگاه(

Vertical Seed Germinator
FULL AUTOMATIC  PROGRAMABLE AND 
VERY STABLE - 200 & 500 Litre Chamber
LED light for day brightnes and ultrasonic humidity
 & High acturacy PID temp control with new microcontrolers 
and many functions for temp and time control
 in two type control System.

  Digital micro controled System with full automatic control 
  Programable from 1 up to 99 day and night
  LED light for day light
 temp control  +2  oC   -   + 45  oC    ±  0.1
  Humidity %40 RH to %90  RH     ± 0.3 RH
  Stainless Steel 304 interior Chamber
 Stainles Steel body coated with electrostatic paint



 Technical Spesifications

Page 38WWW.FATER-ELECTRONIC.COM

X6112

X6112 - X6120 دستگاه ژرمیناتور دو درب افقی مدل
       دســتگاههای ژرمیناتور فاطر الکترونیک ســایزهای 1200 لیرت و 200 

لیرت بصورت افقی و دودرب با سیســتم کنرتل دیجیتال با منایشــگر LED  و با اســتفاده از 

ریزپردازنــده هــای رسی ATMEL  بــا دقت کنرتل حرارت 0.1 درجه ســانتیگراد و رطوبت 0.3 

درصــد و بــه صــورت متــام اتوماتیک قابل برنامه ریزی برای 1 تا 99 شــبانه روز با امکانات فراوان 

تولیــد  می گردد.

 ) 7 SEGMENT ( سیستم کنرتل با منایشگر دیجیتال معمولی   

 با استفاده ازریزپردازنده ATMEL  با دقت کنرتل:
  امکان تعریف 1 تا 99 شبانه روز  با قابلیت کنرتل اتوماتیک حرارت و رطوبت بصورت 

مستقل برای روز و شب )در مدلهای پروگرامر امکان تنظیم حرارت و رطوبت برای 

ساعتهای مختلف روز و شب تا 10 مرحله امکان پذیر است(

  کنرتل حرارت 2+ تا 45+ درجه سانتیگراد با دقت  0.1 ± درجه سانتیگراد 

±RH 1%  با دقت کنرتل   RH  90%  تا  RH 30% کنرتل رطوبت  

  کنرتل نور با کنرتل 0 تا 100% شدت روشنایی در متام طبقات بصورت مستقل 

  کنرتل زمان با 10 برنامه قابل تنظیم براساس برنامه های کاربردی مختلف

  صفحه منایشگر دو ردیفه برای منایش تنظیامت و موقعیت کنرتلی دستگاه 
امکان تعریف کاربران مختلف و سطح دسرتسی به قسمتهای مختلف با تعریف محدودیتهای   

الزم توسط کاربر اصلی)مدیر آزمایشگاه(

Horizontal Seed Germinator
FULL AUTOMATIC  PROGRAMABLE AND 
VERY STABLE - 1200 & 2000 Litre Chamber
LED light for day brightnes and ultrasonic humidity
 & High acturacy PID temp control with new microcontrolers 
and many functions for temp and time control
 in two type control System.

  Digital micro controled System with full automatic control 
  Programable from 1 up to 99 day and night
  LED light for day light
 temp control  +2  oC   -   + 45  oC    ±  0.1
  Humidity %40 RH to %90  RH     ± 0.3 RH
  Stainless Steel 304 interior Chamber
 Stainles Steel body coated with electrostatic paint



ِDouble & Quad Full Control Seed Germinator
With touch Screen LCD monitor & Data Logger 
(temp and humidity)
Double and Quad housing & programable touch control
with high acturacy temp and humidity control systems
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دستگاه ژرمیناتور با نمایشگرLCD تاچ کنترل 
       دســتگاههای ژرمیناتــور رشکــت فاطرالکرتونیــک بــا اســتفاده از بهرتیــن نــوع مــواد اولیــه و 

بــا طراحــی زیبــا و انحصــاری براســاس اســتانداردهای بیــن املللــی و درمدلهــا و ســایزهای مختلــف 

بــا مشــخصات فنــی بــرح زیــر تولیــد مــی گــردد.:

   سیســتم کنــرتل حــرارت  ) PID Control (   هوشــمند و  بــی نظیــر بــا درجــه  بنــدی  0/1 تــا  

45 درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متامیــز دقــت فــوق العــاده و یکنواختــی حــرارت 

در متامــی قســمتهای چمــرب مــی باشــد.

ایــن سیســتم کنــرتل کامپیوتــری بــا منایشــگر LCD Touch control بــه ابعــاد متناســب بــا ســایز 

دســتگاههای ژرمیناتــور و تعــداد چمــرب دســتگاه و همچنیــن امکانــات سفارشــی ارائــه مــی گــردد.

   سیســتم کنــرتل دســتگاه قابلیــت تنظیــم حــرارت ، رطوبــت و زمــان بصــورت تــک مرحلــه ای و 

یــا بصــورت تنظیــم  درجــه حــرارت هــای مختلــف و رطوبــت هــای مختلــف بــرای ســاعات مختلــف 

ــرارت و  ــرای ح ــب و روز ب ــه در ش ــا 10   نقط ــر ت ــتقل از یکدیگ ــال مس ــورت کام ــبانه روز بص ش

رطوبــت بــا امــکان اســتفاده از برنامــه هــای تنظیــم شــده در حافظــه بــه تعــداد 10 برنامــه دارد.

 SD دســتگاه دارای سیســتم ذخیــره اطالعــات )دیتــا الگــر(در حافظــه داخلــی و حافظــه جانبــی   

CARD دارد کــه پــس از پایــان کار دســتگاه میتــوان اطالعــات عملکــرد دســتگاه را بصــورت فایــل 

اکســل در کامپیوتــر ذخیــره و چــاپ گــردد.

   دور درب دســتگاهها بوســیله الســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت و انعطــاف 

پذیــری الزم عایــق بنــدی گردیــده و از اتــالف حــرارت جلوگیــری میشــود.  

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط فــوم مخصــوص عایــق بنــدی سیســتم 

هــای برودتــی و مقــاوم درمقابــل حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از اتــالف حــرارت جلوگیــری 

کــرده و همچنیــن باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

بدلیل عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق بصورت قابل توجهی کاهش می یابد.

ــی  توســط  ــل جابجای ــات بصــورت مشــبک و قاب   محفظــه دســتگاه و قفســه هــای داخــل طبق

ــد مــی گــردد. ــزر ماشــینکاری شــده  تولی ــرش لی دســتگاههای ب

ــور  ــکوپ و کندانس ــوس و س ــورهای دانف ــتفاده از کمپرس ــا اس ــتگاه ب ــش دس ــتم رسمای    سیس

ــت و  ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س ــارژ گازه ــا ش ــی  و ب ــای مس ــه ه ــا لول ــوص ب ــور مخص و اواپرات

ــرژی را  ــرف ان ــن م ــب کمرتی ــای مناس ــاد رسم ــا ایج ــه ب ــده ک ــی گردی ــی طراح ــتاندارد بصورت اس

ــد. ــته باش داش

ــوژی  ــا اســتفاده از تکنول ــک ب ــور رشکــت فاطرالکرتونی    سیســتم روشــنایی دســتگاههای ژرمینات

ــی  ــتاندارد در متام ــنایی اس ــاد روش ــا ایج ــاه و ب ــه و گی ــد جوان ــوص رش ــای مخص ــدرن LED  ه م

ــردد. ــد اســتفاده مــی گ دســتگاههای جدی

  سیســتم تولیــد رطوبــت دســتگاهها بــا اســتفاده از تجهیــزات الرتاســونیک و ایجــاد رطوبــت رسد 

و یکنواخــت  از امکانــات دیگــر دســتگاههای تولیــدی مــی باشــد.

   اســتفاده از فــن دمنــده باعــث یکنواختــی بیشــرت حــرارت داخــل محفظــه شــده و باعــث دقــت 

باالتــر  دســتگاه مــی گــردد. ) فــن براســاس ســفارش نصــب مــی گــردد.(

High Contrast Touch LCD
  High & Low Alarm for temp and humidity
  ultrasonic Humidifier
  LED light
  Data Logger and SD Card memory
  single program and 10 program (optional)

X6102 TC

X6120 TC

X6104 TC
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8 chamber & 16 Chamber
With touch Screen LCD monitor & Data Logger
 (temp and humidity)
High Acturacy & Stability
  High Acturacy PID temp control with New 

microcontrolers  & PC base full function unlimitted 
time programable Seed Germinators with 
independently 8 or 16 chambers control for LED 
Lights, ultrasonic Humidity and Temp full controls.
and many functions.
  ultrasonic Humidifier
  LED light
  Touch Color Sharp LCD
  independently Temp,humidity,Light control for 

each Chamber.
  Data Logger and SD Card memory
  single program and 10 program (optional)
  High & Low Alarm with Flash Light & Sound

X6108 TC

X6116 TC

دستگاه ژرمیناتور با نمایشگرLCD تاچ کنترل 
       دســتگاههای ژرمیناتــور رشکــت فاطرالکرتونیــک  بــا 8 چمــرب و 16 جمــرب و بــا طراحــی 

کاربــردی آســان ، امکانــات کامــل، فــول اتوماتیــک ، بــا ظاهــری زیبــا و از نظــر فنــی و اقتصــادی 

بــرای مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی کــه تعــداد زیــادی آزمایــش همزمــان انجــام مــی گیــرد 

بارصفــه اقتصــادی و رصفــه جویــی در فضــای آزمایشــگاه را امکانپذیــر منــوده اســت.

ــول  ــل ف ــتم کام ــچ و سیس ــرتل 12.5 این ــاچ کن ــد LCD  ت ــتفاده از دو ع ــا اس ــتگاه ب    دس

ــه  ــده ک ــی گردی ــی طراح ــتگاه  بصورت ــک دس ــاز ی ــورد نی ــات م ــی امکان ــا متام ــک  ب اتوماتی

ــای  ــور ،آب ورودی و آالرم ه ــتقل حرارت،رطوبت،ن ــرتل مس ــا کن ــتگاه ب ــای دس ــی چمربه متام

ــاز  ــه مــورد نی ــا هرتعــداد ک ــم و اســتفاده از یکــی از چمربهــا و ی هشــداردهنده امــکان تنظی

باشــد در یــک زمــان  را میــر نــوده اســت. ایــن دســتگاه بــرای مراکــزی کــه نیــاز بــه تعــداد 

ــد. ــی باش ــه م ــه رصف ــادی ب ــر اقتص ــان دارد از نظ ــتفاده همزم ــت اس ــتگاه جه ــادی دس زی



Stainless Steel Water Baths
WITH HI ACTURACY PID TEMP CONTROL( W600 SERIES )

WATER BATH WITH GABLE COVER  
  7 Litre , 10 Litre , 14 Litre & 29 Litre
 Termostatic & Digital Models
 Temp Controled Ambient Up to 100 oC ( in oil Bathh Up to 200 oC

memmert   بن ماری سرولوژی و جوش طرح
        دستگاههای بن ماری رشكت فاطرالكرتونيك در 32 مدل متفاوت و اندازه های با مخزن 

آب 7 لیرت- 10 لیرت 14 لیرت - و 29 لیرت مشابه سایزهای ممرت آملان تولید می گردند.

  بن ماری های تولیدی در مدلهای با کنرتل ترموستاتیک گازی و دیجیتال ارائه می شوند و در دو 

گروه با درب شیبدار و حلقه ای تولید می گردند.

  سیستم کنرتل بن ماری های دیجیتال دارای دو صفحه منایش درجه حرارت به دقت 0/1 درجه تا 

100 درجه سانتیگراد و تایمر قابل تنظیم زمانی و یا دائم می باشند.

  دقت فوق العاده این کنرتلها ی درجه حرارت و ظاهر زیبای دستگاههای تولیدی رشکت 

فاطرالکرتونیک این محصوالت را با دستگاههای تولیدی داخلی متامیز و آن را در حد رقابت با 

دستگاههای اروپایی قرارداده است.

  جنس بدنه و مخزن آب آنها از استنلس استیل ضد زنگ می باشد.

  کلیه قسمتهای دستگاهها توسط جوش آرگون و طبق رشایط خاص جوشکاری شده است.(

  فضای مابین جداره وان و بدنه دستگاه با عایق پشم سنگ فرده بصورتی پر شده که هیچگونه 

حرارتی به بدنه خارجی منتقل نشود و درنتیجه هم در مرف برق آزمایشگاه رصفه جویی شده و 

هم اینکه بدنه دستگاه گرم منیشود.

   بــا اســتفاده از قطعــات پالســتیکی در گوشــه هــای دســتگاههای جدیــد لبــه هــای برنــده حــذف 

گردیــده و از جراحــت دســت کاربــران پیشــگیری شــده اســت و همچنیــن ایــن قطعــات جلــوه خاصــی 

به دستگاهها داده است.

ــیار  ــر بس ــول عم ــه ط ــد ک ــوئد ( میباش ــال س ــت ) کانت ــوع املن ــن ن ــتگاهها از بهرتی ــای دس   املنته

زیادی دارد.

  املنت حرارتی در اطراف وان دستگاه داخل شیارهای مخصوص نصب گردیده و به همین دلیل 

ثبات حرارتی و یکنواختی حرارت و ایمنی الکرتیکی در حد استاندارد رعایت گردیده است.

  بــا توجــه بــه سیســتم کنــرتل درجــه حــرارت جدیــد کــه براســاس سیســتم  PID CONTRL و بــا 

رشکــت  توســعه  و  تحقیــق  بخــش  توســط  جدیــد  ریزپردازنــده  میکروکنرتلرهــای  از  اســتفاده 

فاطرالکرتونیک طراحی و ساخته شده مرف برق دستگاهها بسیار زیاد کاهش یافته است.

  درمتامی دستگاههای جهت رعایت ایمنی الکرتیکی از سیستم اتصال زمین استفاده شده است.

  در متامی مدلهای دیجیتال موجود درجدول زیر امکان سفارش دستگاه با کنرتل درجه حرارت با 

قابلیت برنامه ریزی و تنظیم شیب های حرارتی ) پروگرامر( وجود دارد.

GABLED COVER WATER BATH SPECIFICATIONS:

FATER ELECTRONIC
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WATER BATH WITH GABLE COVER  
  7 Litre , 10 Litre , 14 Litre & 29 Litre
 Termostatic & Digital Models
 Temp Controled Ambient Up to 100 oC ( in oil Bathh Up to 200 oC

SHAKER WATER BATH  
  14 Litre & 29 Litre
  From 20 rpm Up to 100 rpm Speed
  Movement Around 25 mm
  Many Glass Adapter are Optional Order
   Digital Models
 Temp Controled Ambient Up to 100 oC

GABLED COVER WATER BATH SPECIFICATIONS:

SHAKER  WATER BATH SPECIFICATIONS:
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HS600

H601

HD602

HS 6000 HOT PLATE  WITH MAGNETIC STIRRER
Polished Aluminium Plate With Temp & Speed Control

 Temp Controled Up to 400 oC
 Polished Aluminiume Rounde Heat Plate 180 mm
  Speed Control With High Power Steel Magnet 

BASIC CONTROL HOT PLATE H600 Series
Teflon & Stainles Steel Heat Plate

 Temp Controled Up to 400 oC
 Teflon & Stainless Steel Heat Plate Sq. 200*200 mm

Digital CONTROLHOT PLATE - HD600 Series
Teflon & Stainles Steel Heat Plate

 Temp Controled Up to 400 oC
 Teflon & Stainless Steel Heat Plate Sq. 300*300 mm

      Fater Electronic hot plate made with best material,
 stainles steel heating element,
Condenser(cooling coil) made of stainless still, in storage tank.                                                                        
  steel body coated with electrostatic
  long time work motors in magnetic stirrer
  built-in termostatic controller and digital PID controller

TERMOSTATIC HOT PLATE  Up to 400 oC   
TERMOSTATIC AND DIGITAL HOT PLATE 

FATER ELECTRONIC
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Heating Mantels
Up to 450 oC Temp  Controled ( H600 Series )

      Single Mantel
 250 cc  - 500 cc - 1000 cc - 2000 cc 
 metal body with electro static coated
electronic temp control & termostatic models                      

2000cc-1000cc-500cc-250cc شوف بالن تک خانه
        دستگاههای شوف بالن ساخت رشكت فاطرالكرتونيك در هشت مدل متفاوت به رشح 

مشخصات فنی زیر ارائه می گردد که دارای ویژگیهای منحر بفرد مانند بازدهی باال، حرارت پایین 

بدنه خارجی، کنرتل دقیق حرارت و طول عمر زیاد می باشد.

  املنت دستگاهها از نوع بافته شده با نخ نسوز و پارچه نسوز مشابه طرح الکرتوترمال انگلستان 

می باشد.و با توجه به متاس مستقیم با سطح خارجی بالن تلفات حرارتی به حداقل رسیده و 

بیشرتین دمای ممکن حاصل خواهد شد.

  دمای بدنه دستگاهها با توجه به طراحی دقیق و مناسب درحد استاندارد می باشد.

  جهت نصب میله نگهدارنده بالن گیره مخصوص برای مدلهای شش خانه و سه خانه  بر روی 

دستگاه تعبیه شده.برای مدل تک خانه نیز امکان تعبیه می باشد که برحسب سفارش انجام میشود

  بدنه دستگاهها از جنس آلومینیوم  ساخته شده که دارای هدایت حرارتی باال بوده و باعث 

جریان هوا در داخل دستگاه می شود و درنتیجه باعث طول عمر قطعات و همچنین خنک بودن 

بدنه خارجی می گردد.

  پوشش مناسب رنگ الکرتواستاتیک بدنه باعث زیبایی و طول عمردستگاه را شده است.

500cc-250cc     شوف بالن سه خانه و شش خانه دیجیتال
        دستگاههای شوف بالن دیجیتال سه خانه و شش خانه از نظر مشخصات فنی قطعات مانند 

شوف بالن تک خانه می باشد و سیستم کنرتل این دستگاهها بصورت دیجیتال و برای هر کدام از 

خانه ها بصورت مستقل قابل تنظیم می باشد.)در مدل شش خانه برای هر دو اجاق یک سیستم 

کنرتل وجود دارد (

  سیستم کنرتل حرارت دستگاه با استفاده از جدیدترین ریزپردازنده های موجود در جهان با دقت 

بسیار باال و براساس سیستم کنرتل PID  درجه حرارت و زمان را کنرتل می مناید.

  دراین دستگاه امکانات فراوانی جهت استفاده بهینه از دستگاه و انجام دقیقرت آزمایشلت وجود 

داردو به کاربر کمک می مناید تابدون نظارت دستگاه و با ارامش آزمایشات مورد نظر را انجام دهد.

  درپشت دستگاه دو عدد نگهدارنده پایه و میله های مخصوص بسنت گیره های بالن وجود دارد.

MANTELS SPECIFICATIONS:

Digital Macro - Kjeldahl Up to 450 oC
Tree Mantel          

Digital Macro - Kjeldahl Up to 450 oC
Six Mantel          

H 620

HD 623

HD 626
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FR602

FR 602S

DIGITAL CONTROL SEE SAW SHKER - FR602S
  digital speed & time control
  horizontal movement
  up to 15 Kg  shaking

      Fater Electronic new pleasant deasign shaker in many kinds 
of motion and fixing adapters as below specification:
 digital speed and time control with newest micro controler
 adjustable time and continue time setting
  infinitely variable speed control of 0 - 120 rpm (optional up to 

250 rpm ) in special orders 
  7 segment display for speed and time

  large mounting surface and load capacity of up to 15 Kg
  ideal for vessels with volume of more than 250 ml, e.g. round 

flasks,erlenmeyer flasks, culture flasks and culture bottles
  ideal for biological and microbiological growth tests,for the 

production of stock solutions
  Guaranteed continuous operation even under extreme loads

ORBITAL SHAKER - FR602 & FR602H 
DIGITAL ORBITAL - HORIZONTAL  & SEE SAW SHAKERS

FR602  شیکر روتاتور دیجیتال با سه نوع حرکت متفاوت
        دستگاههای روتاتور دیجیتال ساخت رشكت فاطرالكرتونيك با طراحی بسیار زیبا و 

درسه مدل  با حرکت حول یک محور و  یا رفت و برگشت و باالوپایین و با قابلیت 
کنرتل رسعت و زمان و امکان شیک کردن تا 15 کیلوگرم را دارند.

این دستگاهها با رسعت 0 تا 120 دور در دقیقه بصورت استاندارد تولید می گردند.
درصورت سفارش تا رسعت 250 دور در دقیقه نیز قابل تحویل می باشد.

   سیستم کنرتل دستگاه با جدیدترین ریزپردازنده طراحی و قابلیت کنرتل رسعت و زمان را دارد.

 میزان بار قابل تحمل دستگاه تا 15 کیلوگرم بصورت مداوم وجود دارد

  اداپتورهای مختلف دستگاه با ابعاد مختلف طبق سفارش قابل تحویل بوده و براحتی قابل نصب 

توسط کاربر می باشد.
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MS 601

MULTI ATTACHMENT MINISHAKER
Ms 602 Minishaker
Universal, sized shaker . with and orbit of 4.5 milimeter and 
a speed range of 0 - 2500 rpm the MS 602 is suitable for all 
small vessels.

  Electronic speed control
  Convenient handing provided by control console facing 

the operator
  Flat construction
  Attractive desighn
  Can either be Operated continusly or with automatic 

starter,wich is triggered by pressing the attachment
  Electronic speed control

MS602 - MS601 شیکر لوله و شیکر االیزا
        دستگاههای مینی شیکر ساخت رشكت فاطرالكرتونيك با طراحی بسیار زیبا کاربرد 

آسان در دو مدل ارائه می گردند.
  مدل MS  602  با یک اداپتور و بعنوان شیکر ورتکس جهت استفاده در 

آزمایشگاه قابل استفاده می باشد.
 سه حالت کار دستگاه: 1- دایم روشن 2- روشن با فشار لوله روی آداپتور 3- قابلیت تنظیم 

رسعت چرخش و شیک کردن در حالت اتوماتیک بوسیله ولوم کنرتل 

  مدل MS  601  با سه اداپتور و بعنوان شیکر ورتکس و شیکر االیزا با کاربرد 

گسرتده تر جهت استفاده در آزمایشگاه قابل استفاده می باشد.
  میزان حرکت چرخشی اداپتور شیکر 4.5 میلیمرت

 رسعت حرکت چرخشی دستگاه 2500 دور در دقیقه 

MS601 MINISHAKER
Same features as MS 602, additionally suitable for work 
with a microtiter plate. larg selection of attachments.

MS 602



نصب و راه اندازی و گارانتی
ــی و ده  ــال گارانت ــه س ــک دارای س ــت فاطرالکرتونی ــدی رشک ــتگاههای تولی ــه دس       کلی

ــد. ــی باش ــروش م ــس از ف ــات پ ــی و خدم ــات  یدک ــن قطع ــت تامی ــال ضامن س

و  کارشناســان  توســط  پایــداری  تســت  اتاقــک  دســتگاههای  انــدازی  راه  و  نصــب     

مــی شــود. انجــام  آزمایشــگاه  رایــگان در محــل  متخصصیــن رشکــت بصــورت 

ــام  ــگان انج ــا بصــورت رای ــاء آنه ــتگاهها و ارتق ــای دس ــزار ه ــرم اف ــرات در ن ــه تغیی     کلی

مــی شــود.

ــروش  ــل دســتگاه توســط واحــد ف ــا تحوی ــان ب ــرو همزم ــه روب ــق منون ــی طب     کارت گارانت

رشکــت صــادر  و تحویــل خریــدار مــی گــردد.

UP to 4500 rpm  -   FS 616
BENCH TOP UNIVERSAL CENTRIFUGE

FS617 - FS616   سانتریفوژ 16 شاخه طرح هتیش
        دستگاه سانرتیفوژ این رشکت با استفاده از الکرتوموتور آملانی و قطعات یدکی با کیفیت باال و 

براساس مدل یونیورسال هتیش ساخته شده است.

   دستگاههای تولیدی در دو مدل ساده با کنرتل دور موتور و تایمر و مدل دیجیتال قابل تنظیم 

بصورت دیجیتال و با کی برد مخصوص ازنوع ممربان با کیفیت باال تولید می گردد.

  مدل   FS616 مدل با کنرتل ساده رسعت موتور و تایمر

  مدل   FS617 مدل با کنرتل دیجیتال 

 بدنه دستگاه از ورق فوالدی با پوشش رنگ الکرتواستاتیک  می باشد

  هد دستگاه از جنس آلیاژ آلومینیوم و طبق برنامه خاص تولید و باالنس گردیده است

 باگت های نگهدارنده لوله از جنس پلی گربنات الیاف دار )برای سختی استاندارد( و با استفاده از 

قالبهای مخصوص تحت فشار تزریق و تولید می گردد.

  درب روی دستگاه دارای میکروسویچ مخصوص جهت حفاظت کاربر و رعایت ایمنی برای روشن 

کردن دستگاه می باشد که درصورت باز بودن درب دستگاه اجازه روشن کردن آن را منی دهد.

  دستگاهها جهت رعایت ایمنی الکرتیکی از سیستم اتصال زمین برخوردار هستند.

FS 616 FS 617

UNIVERSAL CENTRIFUGE - FS616
  manual speed and time control
  capacity 16 tube
 door lock safety micro swich
 panel speed meter
 up to 4500 rpm

Digital UNIVERSAL CENTRIFUGE - FS616
  digital speed and time control
  capacity 16 tube
 door lock safety micro swich
 panel speed meter
 up to 4500 rpm
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Note:
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