
FATER ELECTRONIC

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:
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