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ELECTRIC MUFFLE FURNACE 

FM4P 
 

 لیتری 4 کوره الکتریکی
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                                                             FM4P معرفی دستگاه

باشد. استفاده از نوع  یباال م اریبا دوام بس یشگاهیکوره آزما کی FM4Pکوره هوشمند مدل 
همچون سوختن  یو طرح منحصر به فرد نصب المنت باعث شده تا مشکالت یکیسرام قیخاص عا

منحصر به فرد، استفاده از مواد  یبرود. طراح نیاز ب یاز حد بدنه خارج شیب یمکرر المنت و گرما
 یسخت برا یبیدستگاه همواره به عنوان رق نیمنجر شده تا ا شرفتهیپ دیتول ندیو فرآ مرغوب هیاول

 باشد. ییمحصوالت اروپا

 نیا ژهیو یها تیقابل گریاز د SSRهمراه با  یزیبرنامه ر  تیاز کنترلر هوشمند با قابل استفاده
 باشد. یدستگاه م

 

 قابلیت برنامه ریزی. 
 4 .لیتری 
 
 
 

                                              FM4P مشخصات کلی

  فلزات بخار دربرابر محافظت و المنت سوختن از جلوگیری فردجهت به منحصر سرامیکی هایالمنت. 
 7 شگرینما 2 یدارا SEGMENT کاربر. یهمزمان دما و زمان و راحت شیجهت نما 
 داخل محفظه. یهوا جهت خروج بخارات و گازها هیتخل چهیدر  یدارا 
  کیالکترواستات یبا رنگ پودر یجنس بدنه از ورق روغن. 
 هشدار دهنده قطع المنت و سنسور. آالرم 
 دما در تمام ابعاد محفظه. یکنواختی 
 ساعته هوشمند.  999 مریتا 
 یمرکز ابی بیبه ع مجهز. 
 بست.استفاده از آز  عدم 
 باال. یریشوک پذ قدرت 
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 FM4P مزایای ویژه
 

 داخلیمحفظه 
  طراحی ویژه دریچه تخلیه هوا جهت خروج حداکثر بخارات و گاز های متصاعده از باالی دستگاه )جهت    

 .جلوگیری از آسیب المنت(
  بست جهت سالمت مصرف کنندگانعدم استفاده از آز. 
 درجه 311 از عایق برد سرامیکی مقاوم تا  استفاده. 
 قرارگیری المنت در دیواره های جانبی. 
 

 بدنه بیرونی
  زبانه در باال و پایین دستگاه جهت کیپ شدن درب و عدم اتالف حرارت. 1استفاده از 
 دارای میکرو سوئیچ درب جهت جلوگیری از کارکرد المنت هنگام باز بودن درب. 
 طراحی ویژه جهت اشغال حداقل فضای آزمایشگاه. 
 

   CHP طراحی منحصر به فردالمنت های سرامیکی
  یکنواختی حرارت داخل محفظههمدمایی و. 
 قرار دادن المنت در داخل گچ نسوز. 
 11%صرفه جویی در مصرف انرژی. 
 شوک پذیری بسیار باال. 
 قابلیت تعویض آسان. 
 سرعت گرمایش باال. 
 بدنه کامال سرد. 
 

 کنترلرها  ه از جدیدترین و دقیق ترین میکرواستفاد
 بیدما، زمان و ش میجهت تنظ یپله ا 11 برنامه  کیو  یپله ا  1 برنامه  1با  یپروگرامر حرفه ا یدارا 

 .متفاوت یها
 قطع برق در زمان کار و اعالم آن به کاربر صیتشخ تیقابل. 
 دائم کار( تیساعته هوشمند )با قابل 999  مریتا. 
 یخروج SSR جهت کنترل المنت. 
 یحرارت بیش میتنظ تیقابل. 
 یمرکز ابی بیع. 
 یریتاخ مریتا. 
 PID کنترلر. 
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                                                          FM4P جدول مشخصات
 FM4P خارجی ابعاد

     (cmحداقل فاصله مجاز از دیوارها و دستگاه های مجاور )
 1  (cmحداقل فاصله مجاز از دیوار پشت  )

 1   (cm) با دستگیرهدستگاه عمق 
 31 (kg) وزن دستگاه

  6 (cm) (با پایه)ارتفاع 
 47 (cm)عمق 
    (cm)  عرض 

 

 FM4P داخلی ابعاد
 8  (cm)عرض 
 1  (cm)ارتفاع 
 13 (cm)عمق 

 4 (Litحجم داخلی )
 

 FM4P اطالعات حرارت
  71  (minدرجه ) 711 زمان رسیدن به دمای 

 11- 111   (ºC) *دمای مقطعیرنج 
 ºC  111حداکثر رنج حرارتی 

 11   ( ºCدمای دائم کار ) حداکثر 
 

 FM4P اطالعات الکترونیکی
 1111 (Wتوان مصرفی) 

 1  (HZفرکانس) 
 111 (V ACولتاژ)

 9/  (Aجریان) 
 تک فاز ) تک فاز یا سه فاز (نوع برق

 

 

 یک ساعت می باشد. ، دستگاه در دمای مقطعیاز استفاده مجاز حداکثر زمان  ٭ 

  و بسته بودن کلیه ولت  111ولتاژ  ،درجه سانتیگراد  1 در دمای محیطی ، جدول جهت دستگاه های استانداردتوضیح: کلیه مقادیر این
 . باشندمی  دریچه ها
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                           FM4P سفارشی خدمات تجهیزات و
 اداره استاندارد. دییمورد تا ونیبراسیکال یارائه گواه 
 یمشتر ازیساخت بر اساس ن تیقابل.  
 یها نامهیگواه  IQ,OQ,PQ. 
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