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 خانه حلقوی ( 8) بن ماری جوش ترموستاتیک 
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 فهرست : 

 معرفی دستگاه - 

    مشخصات فنی دستگاه  -

  راهنمای کاربری دستگاه  - 

 شرایط محیطی  - 

 گارانتی شرایط  - 

 فروش از پس خدمات و گارانتی زمان مدت - 
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 معرفی دستگاه :

 حلقوی خانه 8آلمان   GFL طرح ترموستاتیک جوش ماری بن :دستگاه  نام

 ترموستاتیک جوش ماری بن :دستگاه  مدل

  1031 : انگلیسی مدل

 جلوگیری شعله مستقیم حرارت از آب در گرما ایجاد با که است دستگاهی : کاربرد

 ماریبن. شودمی محفظه داخل در کنترل قابل و یکنواخت حرارت سبب و کرده

 و کیفی وکنترل طبی تشخیص و بیوشیمی هایآزمایشگاه در استفاده قابل جوش

 مواد تشخیص هایآزمایشگاه در استفاده و عمومی مصارف و صنعتی لوازم تست

 مواد هضم بخارجهت تولید از و استفاده (گیری رسوب) دستی صورت به مخدر

 و هامحلول در مواد حاوی هاینمونه  گیریرسوب جهت بخارحاصله از نیز و محلول

 . گرددمی استفاده بخارحاصله با مواد از بعضی کردنذوب

 اندازی : ندارد نیاز به نصب و راه
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 فنی : مشخصات

 جنس از پالک و برق جعبه یک و استیل استنلس جنس از اصلی بدنه یک از دستگاه

 تنظیم جهت ترموستات یک و استیل استنلس جنس از مخزن یک و استیل استنلس

 شده تشکیل خانه 8 حلقوی درب یک و المنت و کلید و کابل عدد یک و دما کنترل و

 .است

 V 230اتصال برق : 

 Hz 60.…50فرکانس : 

 KW 1.5توان : 
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 دستگاه : کاربری راهنمای

 شده تشکیل سیگنال چراغ یک و سرولوم یک از دستگاه پنل : دستگاه پنل-1

 .است

  : اندازی راه •

 را آب و نمایید وصل آب سطح کنترل لوله به را آب شیلنگ ابتدا  ✓

 .شود آبگیری مخزن تا بازکرده

 .کنید وصلبرق  پریز به را شاخه دو  ✓

 .کنید تنظیم دلخواه دمای رویرا  ترموستات رجهد ✓

 .برسد تنظیمی دمای به مخزن داخل دمای شوید منتظر ✓

 پروسه در است ممکن و است متصل دستگاه المنت به سیگنال چراغ : نکته** 

 .باشد روشن یا خاموش مختلف زمانی

 

 

 شرایط محیطی :

 دارای که گرادسانتی درجه 50 تا 10 حرارت درجه با آزمایشگاه محیط در

 حالت در هم محیط نور و رطوبت شرایط و باشد مناسب میزکار یک یا سکوبندی

 . باشد داشته قرار استاندارد
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 : گارانتی

 رایگان خدمات ارائه و دستگاه سرویس یا تعمیر شامل(  گارانتی) ضمانت خدمات

 .باشد خریدارمی با و ذهاب ایاب هزینه و باشد می قطعات تعویض جهت

 : قابل جرانیست ذیل درشرایط ضمانتنامه

 زیاد حرارتیا  سوزی آتش ، برق نوسانات ، نقل و ازحمل ناشی ضمانت-الف

 ، برق و رعد ، شدید و غبار گرد ، خورنده موادشیمیایی و آب نفوذ یا تماس

 در ذکرشده دستورالعمل به توجهی بی یا و غلط استفاده و ضربه ، طبیعی حوادث

  دستگاه راهنمای دفترچه

 نمایندگان به جز اشخاص یاتوسط و اند شده دستکاری که هایی دستگاه-ب

 .باشند تعمیرشده شرکت

 . دستگاه شده بر روی نصب های درهولوگرام آسیب یا و دستکاری نوع هر -پ

  شرکت هماهنگی بدون نصب از پس جایی جابه هرگونه -ت

 ...و المنت مانند باشد نمی گارانتی شامل مصرفی مواد -ث

 .است شده طراحی آن با کار برای دستگاه که غیرازگازهایی ازگازهایی استفاده-ج

 پس خدمات سال10و گارانتی سال یک دارای شده ارائه هایدستگاه  

 .باشد می ها هزینه پرداخت قبال در فروش از


