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STABILITY TEST CHAMBER 

ZF240 
 

 لیتری 240 اتاقک پایداری
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 ZF240 معرفی دستگاه

جهت  یآل دهیبا کنترل همزمان دما و رطوبت، دستگاه ا ZF240مدل  یداریدستگاه اتاقک تست پا
 ریمقاد تیر یثبت و مد رینظ یب ستمیاست. س  ICH GUIDLINE Q1A(R2)مطابق با  یداریتست پا
 یدستگاه را نسبت به نمونه ها نیا GMP,GLPهمچو  یالملل نیب یمطابق استانداردها یکنترل

 ساخته است. زیگر متماید

 

 

 

                                              ZF240 مشخصات کلی

 کاربر یراحت جهت یلمس یها یشست و یکیگراف شگرینما یدارا. 
 باالتر یمنیا جهت سنسور دو توسط دما کیاتومات یبررس. 
 نییپا و باال در زبانه دو از استفاده با بسته کامال درب. 
 یتستها جهت مناسب ICH GUIDLINE Q1A(R2). 
 .طراحی خاص برای جلوگیری ازبخارگرفتگی شیشه 
 1 توری از جنس استیل ینیس عدد. 
 رطوبت یکیالکترون کنترل. 
 یا شهیش یداخل درب. 
 یواقع ساعت شینما. 
 رکولهیس فن. 
 پایه چرخدار. 
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 ZF240 مزایای ویژه

 

 (DUAL SAFETY)اطمینان و ایمنی باال از عملکرد دستگاه
 دارای مستقل جهت اطمینان از دمای دستگاه گانهسنسور ایمنی جدا(  دو سنسورPT100). 
 با استاندارد ترموستات مکانیکی جداگانه مطابقDIN 12880   1کالس (TWB). 
 خروجی جداگانه و مستقل جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش ناخواسته دما. 
  مطابق با آخرین استاندارد هایDIN 12880  3.3کالس   (TWW). 

 
 

 (HCTتکنولوژی منحصر به فرد)
 کامل یبارگذار حالت در یحت کسانی  یهوا گردش. 
  در تمام محفظهیکنواختی دما و رطوبت. 
 جداره سه. 

 
 

 (NON CUTتکنولوژی منحصر به فرد)
 باال یطیمح یدما در یحت رینظی ب شیسرما قدرت. 
 برفک بدون. 
 1 اواپراتور. 

 
 

 سیستم منحصر به فرد رطوبت ساز 
  (ز به لوله کشی آب ورودی و فاضالببدون نیا)منبع آب ورودی و خروجی همراه با پمپ جداگانه. 
 درب کردن باز از پس شده میتنظ مقدار به رطوبت عیسر  بازگشت. 
 اضافه آب خروج جهت پمپ یدارا. 
 رطوبت قیدق میتنظ تیقابل. 
 باال سرعت با رطوبت جادیا. 
 رطوبت قیدق سنسور. 

 
 

  ANTI POLARتکنولوژی منحصر به فرد 
 جلوگیری از واکنش شیمیایی و خوردگی سنسور های سطح آب. 
  یکیالکترون یسنسورها یبررو آب رسوب از یریجلوگجهت. 
 استفاده از سنسورهای الکترونیکی  جهت کنترل سطح آب. 
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  ARMی سریاستفاده از جدیدترین و دقیق ترین میکرو کنترلر ها 
  اتفاقی تغییرات از جلوگیری جهت کنترلر قفلسیستم. 
  نمایشگرLCD تی های لمسیسهمراه با ش گرافیکی. 
 نقطه. 1 کاربر در توسط رطوبت آسان کالیبراسیون 
 نقطه 6در  کاربر توسط حرارت آسان کالیبراسیون. 
 PIDو رطوبت. دما کنترل جهت کنترلر 
 ای. پله 11  برنامه 3 با کنترلر 
 
 

 STMبررسی هوشمند دما  
  انحراف از دما و رطوبت هوشمندآالرم. 
 آالرم قطع شدن یا کم شدن آب. 
 آالرم باز بودن درب دستگاه. 
  ارسالSMS در مواقع آالرم. 

 

 

 DOCUMENTATIONثبت مقادیر  
 ،سال1رطوبت و سرعت فن تا  حافظه داخلی جهت ثبت کلیه مقادیر دما. 
  ثبت مقادیر مطابق استاندارد هایGMP  وGLP. 
  رسم گراف دما و رطوبت بر رویLCD دستگاه. 

 
 
 

 FGLABنرم افزار 
  قابلیت پرینت گراف ها در محدوده زمانی خاص مطابق با استانداردهایGMP,GLP. 
 بدون نیاز به نصب نرم افزار واسطه. 
 قابلیت اتصال دستگاه به کامپیوتر. 
 قابلیت مشاهده آنالین مقادیر. 
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                                              ZF240 جدول مشخصات
                      

 ZF240 خارجی مشخصات
  9  (cm) عمق با دستگیره و منبع آب ورود و خروج

  5  (cm) عمق با دستگیره و کنترلر
 48  (cm))با پایه چرخدار( ارتفاع
 91    (cm) عرض

   تعداد درب
   تعداد درب شیشه ای

 

 

 ZF240 مشخصات داخلی
   (Kg)قابلیت تحمل وزن برای هر سینی

  1  (Kg)قابلیت تحمل وزن کل طبقات
  -1 سینی قابل سفارش)تعداد(

 1    (Kg)وزن خالی دستگاه
 141 (lit)حجم داخلی

  4 /    (cm) عمق
 66 (cm) عرض
 81  (cm) ارتفاع

 

 

 ZF240 شرایط نصب
     (cm)فاصله دستگاه از دستگاه ها و دیوارهای کناری

 41 (cm)فضای خالی باالی دستگاه
 11 (cm)فاصله دستگاه از دیوار پشت

 +16الی  +6  (ºC)اکثر دمای محیطو حد حداقل
 51  (%RH)حداکثر رطوبت
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 ZF240 *رطوبت –مشخصات دما 
ثانیه باز شدن درب در دمای  31 دما بعد از زمان بازیابی

 * (min) %61درجه سانتیگراد و رطوبت   1 
 1  

   (K±)درجه سانتیگراد  1 یکنواختی دما بدون رطوبت در 
   (K±)درجه سانتیگراد  1 یکنواختی دما با رطوبت در 

 1/  (K±)درجه سانتیگراد  1 تغییرات دما بدون رطوبت در 
   (K±)درجه سانتیگراد  1 تغییرات دما با رطوبت در 

 6/1 (K±)درجه سانتیگراد 41 دما بدون رطوبت در تغییرات
 8/1 (K±)درجه سانتیگراد 41تغییرات دما با رطوبت در 

  /  (K±)درجه سانتیگراد 41یکنواختی دما بدون رطوبت در 
  /  (K±)درجه سانتیگراد 41یکنواختی دما با رطوبت در
1-61 (C°)رنج دمایی بدون رطوبت  

1-61  (C°)رنج دمایی با رطوبت  
 3 (RH%)نوسان رطوبت

31- 91 (RH%)رنج رطوبت  
 

 

 ZF240 اطالعات الکترونیکی
 1641   (Wتوان مصرفی) 

 1  (HZفرکانس) 
 111 (V ACولتاژ)

 1  (Aجریان) 
 

 

 

 

 دمای ست پوینت98%  *

 در تنظیم دما و رطوبت محدودیت هایی وجود دارد به چارت دما و رطوبت مراجعه شود.
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 رطوبت -چارت دما *

 
 
 
Aمحدوده کاری بدون میعان داخل محفظه. 
B است مغایرت هایی با داده های فنی داشته باشد..ممکن 

 نکته: در صورت نیاز، دما و رطوبت خارج از محدوده باال به صورت سفارشی قابل ساخت می باشد. 
 
 

  (            %1 ولت )با نوسان 111درجه سانتیگراد و ولتاژ   1 کلیه مقادیر این دیتاشیت در دستگاه های استاندارد، در دمای محیطی±   
 می باشند. 

 طبق دستورالعمل بارگذاری دستگاه(.داخل محفظه اندازه گیری شده اند کلیه مقادیر دما در نقاط مجاز(  
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                          ZF240 سفارش قابلتجهیزات 
 سیلیکونی داخل از جنس دریچه دسترسی به محفظه. 
  گواهینامه هایPQ-OQ-IQ. 
  کالیبراسیون.گواهینامه 
 سینی استیل ضد زنگ. 
  آالرم  خروجیرله. 
 .سوئیچ شبکه 
  سوئیچWi-Fi. 
 .مودم 
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