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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.
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