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ORBITAL SHAKER  

TM52E 
 

   شیکر ارلن بالن  
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 TM52E معرفی دستگاه

 این ، CMT فرد به منحصر تکنولوژی که باشد می خاص شیکر یک TM52E مدل اوربیتالی شیکر
 و زیبایی در شاهکاری دستگاه این. ساخته متمایز بازار در موجود های نمونه به نسبت را دستگاه

 1  تا بارگذاری وقابلیت لرزش و صدا کوچکترین بدون اوربیتالی حرکت که است مهندسی فن
 . است کرده تبدیل داخل ساخت محصوالت نظیرترین بی از یکی به آنرا کیلوگرم،

 .دارد کاربرد تحقیقاتی و دارویی صنعتی، پزشکی، های آزمایشگاه انواع در دستگاه این 

 

 کیلوگرم 11 تا بارگذاری قابلیت 
 سرعت (RPM) 220  
 50 × 34 صفحه 

 

 

                                              TM52E مشخصات کلی

 ربکسیجهت حفاظت از موتور و گ انیکنترل جر  ستمیمجهز به س. 
 کیالکترواستات یبا رنگ پودر یبدنه از ورق روغن جنس . 
 دستگاه. شتریجهت قدرت ب یقو ربکسیگ 
 دور. قیکنترلر جهت کنترل دق کرویم 
 یتوقف نوبت ستمیس. 
 یکیالکترون مریتا. 
 شگرینما LCD. 
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 TM52E مزایای ویژه

 
 بدنه بیرونی

 طراحی ویژه جهت جلوگیری از ریختن مایعات روی برد و قسمتهای الکترونیکی. 
 مختلف. یزهایجهت نگهداشتن ارلن با سا میقابل تنظ یاستفاده از بازوها 
 مختلف. یها زسای در بشر و ارلن دادن قرار جهت 51 × 34با ابعاد  صفحه 
 .طراحی زیبا و ارگونومی 

 

 
 (  CMT( )consistent movement technologyتوزیع یکنواخت فشار و حرکت) 

 .قابلیت کار پیوسته حتی در حالت بارگذاری کامل 
 یکنواخت در تمام سطح. حرکت 
  کیلوگرم. 1 قابلیت بارگذاری تا 
 عدم استفاده از تسمه و فنر. 
 .حرکت نرم و بدون صدا 

 

 

 استفاده از میکروکنترلر
 . سیستم محافظ موتور جهت جلوگیری از سوختن آن 
  دقیقه )با قابلیت دائم کار(. 99 تایمر 
 .دور شمار دقیق و کنترل دور موتور 
  نمایشگرLCD. 

 

 

 طالئی خدمات و گارانتی 
 5 .سال ضمانت موتور و گیربکس 
 10 .سال خدمات پس از فروش 
 1 .سال گارانتی تعویض 
 2 .سال گارانتی قطعات  
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                                             TM52E جدول مشخصات
                        

 TM52E دستگاه مشخصات
 34 (cm) نگهدارنده ارلنی ها ارتفاع همراه با گیره
 51 × 34 (cm) ابعاد صفحه شیکر

 41 (kg) وزن دستگاه
 55 (cm) عرض
 61 (cm) طول

 5   (cm) ارتفاع
 

 

  TM52E اطالعات چرخش
 1  (kg) وزن مجاز روی صفحه شیکر

 14 (mm) قطر چرخش
 111الی  51  (RPM) رنج سرعت

 LCD نحوه نمایش سرعت
 LCD نحوه نمایش زمان

 99  (min) رنج تایمر
 دارد قابلیت دائم کار

 اوربیتالی نوع چرخش
 

 

 

  TM52E اطالعات الکترونیکی
 11    (Wتوان مصرفی) 

 51 (HZفرکانس) 
 111 (V ACولتاژ)

 5/1 (Aجریان) 
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                            TM52E سفارشی خدمات تجهیزات و
 مختلف جهت انواع ارلن. یزهایکلمپ با سا 
 یساخت در ابعاد سفارش تیقابل. 
 ساخت در مدل دو طبقه. قابل 
 ینگهدارنده اضاف یها بازو. 
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