
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 

FATER ELECTRONIC

XF640 TC



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
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