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 مصرف کننده محترم 

 پیوسته اید سپاسگزاریم.  FGرا انتخاب نموده اید و به خانواده بزرگ  FGاز این که یکی از محصوالت 

نوع تجهیزات آزمایشگاهی و تجربه طوالنی سعی نموده با ارائه محصوالت  50شرکت فن آزما گستر با تولید بیش از 
با کیفیت گامی هر چند کوچک جهت ارتقاء کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی بردارد. طراحی پیشرفته این محصول، 

رمغان آورده که با مطالعه ایادی برای این دستگاه به استفاده از مواد اولیه مرغوب و روش های تولید نوین مزیت های ز 
این دفترچه از آن ها بهره مند می گردید. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق این دفترچه و رعایت نکات ذکر 
شده، این دفترچه را جهت مراجعات بعدی در دسترس نگه دارید. مطمئن باشید رعایت موارد مندرج در این دفترچه 

فزایش طول عمر دستگاه می نماید و عدم رعایت موارد مندرج در این دفترچه ممکن یانی به استفاده بهینه و اکمک شا
 ای جدی به کاربر یا دستگاه شود. است باعث آسیب ه

 

    خواهشمند است جهت بهره مندی از هرگونه خدمات و گارانتی، حتما دستگاه را در وب سایت رسمی شرکت
www.FGIRAN.com .یا از طریق سامانه پیام کوتاه ثبت نمایید 

 

 

، ثبت دستگاه در وب سایت رسمی شرکت و ارائه کد رهگیری جهت بهره مندی از هرگونه خدمات
 الزامی می باشد.

 

 ثبت دستگاه در وب سایت: 

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت نمایید.اه را در این محل سریال دستگ .1
 

 

 مراجعه نمایید.  www.FGIRAN.comبه وب سایت  .2

  دستگاه را ثبت نمایید. .3

 کد رهگیری را در این محل یادداشت نمایید، تا هنگام مراجعه به خدمات از آن استفاده نمایید.  .4

  

http://www.fgiran.com/
http://www.fgiran.com/
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 گرامی: مصرف کننده

راهنما با دقت مطالعه  یهای موجود در این دفترچهی دستورالعملالزم است کلیه دستگاه،به منظور عملکرد صحیح 
 ی راهنما ممکن است باعث ایجاد خسارات جانی گردد.های این دفترچهدستورالعملسازی مطالعه و پیادهگردد. عدم 

 .شودتواند باعث آسیب به تجهیزات و یا عملکرد ضعیف دستگاه همچنین می

 

 ایمنی هایدستورالعمل 1

قرار داده شده است. همیشه آن را به عنوان مرجع دستگاه در  ی ارسالی دستگاهدر بستهی راهنما این دفترچه
ی آزمایشگاه که به طور کامل با موارد ایمنی کار آموزش دیده دستگاه فقط باید توسط افراد دسترس کاربر قرار دهید.

حداقل سن پرسنل آزمایشگاه مطابق قوانین ملی رعایت  به کار گرفته شود. ،باشندیآشنا مآزمایشگاهی  هایدر محیط
ی راهنما به موجود در دفترچههای ایمنی دیدگی، دستورالعملحوادث و آسیبوقوع گردد. به منظور جلوگیری از خطر 

 دقت مطالعه گردد.

  

دیدگی تجهیزات خسارات جانی و آسیبهای ایمنی باعث ایجاد عدم توجه به دستورالعمل
 گردد.دستگاه می

 ی راهنما را به دقت مطالعه نمائید.های ایمنی موجود در این دفترچهدستورالعمل 
 اندازی دستگاهراه هایدستورالعملKM11  .را به صورت کامل مطالعه نمائید 

 

 مالحظات حقوقی 1.1

تعمیر و  ،اندازیی نصب، راهاست که شامل اطالعاتی پیرامون نحوهرسانی ی راهنما صرفا به منظور اطالعاین دفترچه
 باشد.نگهداری دستگاه می

 

 ی محتوا و توصیفات مربوط به محصوالت بدون اطالع قبلی امکان تغییر و تصحیح دارند.کلیهتوجه:  
 

خطر کاربری و تعمیر و نگهداری بیی راهنما شرط الزم برای های موجود در دفترچهسازی دستورالعملمطالعه و پیاده
 ناشی از عدم رعایتهای مسئولیتی در قبال پیشامد هرگونه حوادث و آسیب آزماگسترفنشرکت  باشد.دستگاه می

 گیرد.ی راهنما به عهده نمیهای ذکر شده در این دفترچهدستورالعمل
 

ستگاه را ندارد. در صورت نیاز به کسب اطالعات ی کاربردهای قابل امکان دی راهنما امکان پوشش کلیهاین دفترچه
، وضیحی در مورد آن داده نشده استدر این دفترچه ت که در صورتیسازی کاربری خاص موردنظر بیشتر و یا برای پیاده

 های مندرج در اول همین دفترچه تماس حاصل فرمایید. توانید با شماره تلفنمی

 

 

 هشدار
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 گارانتی و خدمات پس از فروش 1.2

فن آزما گستر جهت آسایش مصرف کنندگان، واحد خدمات پس از فروش را به طور فعال برقرار کرده و در  شرکت
سال خدمات پس  10سال گارانتی قطعات و  2این راستا برای اولین بار در ایران طرح یک سال گارانتی تعویض دستگاه، 

واریم با رعایت کلیه موارد مندرج در این دفترچه ما از فروش را برای این سری از دستگاه ها در نظر گرفته است. امید
 را در ارائه خدمات نوین یاری نمائید.

 

  احتیاط

 مواردی که گارانتی از درجه اعتبار آن ساقط می باشد:

  صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد
 رعد و برق و حوادث طبیعی.شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، نوسانات برق، 

  هرگونه تعمیر و یا تغییر در شکل ظاهری، توسط افرادی به غیر از متخصصین این
 شرکت.

  ضمانتنامه ای که شماره سریال آن مخدوش و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت
 ننماید.

 .هرگونه آسیب در اثر استفاده نادرست از دستگاه 

 صحیح و یا عدم رعایت موارد مندرج در دفترچه  هرگونه آسیب که در اثر نصب غیر
 راهنمای دستگاه باشد.

 .استفاده از لوازم جانبی که مورد تایید این شرکت نباشد 

 

 

جهت بهره مندی از گارانتی، همراه داشتن دفترچه گارانتی، لیبل تاریخ تولید، ثبت دستگاه در 
رجوع به )دفترچه گارانتی الزامی میباشددر وب سایت رسمی شرکت و رعایت کلیه موارد مندرج 

 .(دفترچه گارانتی

 

 

 های ایمنیساختار دستورالعمل 1.3

های خطرناک را مشخص که در ادامه آورده شده است وضعیتهای ایمنی نشانهی راهنما تعاریف و در این دفترچه
 اند.تنظیم شده .ANSI Z535.6 و ISO 3864-2 استانداردهای مطابق که کنندمی
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 نوشتاریاخطارهای  1.3.1

ی معین، ، با رنگ و نشانهکلمهی یک های خطرناک بوسیلهجدی، وضعیتبسته به احتمال وقوع پیشامدهای 
 اند.مشخص شده

 
 

 

ناپذیر( )جبران ، درصورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال مرگ یا صدمات جدیحتمیی وضعیت خطر دهندهنشان
 وجود خواهد داشت.

 

 

ی احتمال پیشامد وضعیت خطر، درصورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال مرگ یا صدمات جدی دهندهنشان
 ناپذیر(  وجود خواهد داشت.)جبران

 

 

دگی معمولی و یا دیی احتمال پیشامد وضعیت خطر، درصورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال آسیبدهندهنشان
 وجود خواهد داشت. جبران(کم )قابل

 

 احتیاط

 به تجهیزاتدیدگی ی احتمال پیشامد وضعیت خطر، درصورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال آسیبدهندهنشان
 وجود خواهد داشت. دستگاهعملکرد ها و یا کاهش دقت یا برنامه و دیگر

 

 های ایمنینشانه 1.3.2

 باشد.دیدگی میاحتمال وقوع آسیب یدهندههای ایمنی، نشاناستفاده از نشانه  

 های ایمنی توجه نمائید.به منظور اجتناب از وقوع خطر مرگ و صدمات جدی به توصیه

 

 

 خطر

 هشدار

 احتیاط
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 آشنایی با عالئم 1.3.3

 

 عالئم هشدار

  

 خطر عدم تعادل

  

 خطر انفجار اتمسفر

  

 خطر سطح داغ

  

 خطر برق گرفتگی

 

 UVی خطر اشعه

  

 خطر رطوبت باال

 

سوختگی با آب  خطر
 جوش

  

 خطر بلندکردن اجسام

  

 خطر بیولوژیکی

  

 زاخطر مواد آسیب
  

یا  خطر خوردگی و
 سوختگی شیمیایی

   

 خطر تعریق/برفک

  

 

 

خطر آلودگی محیط 
 زیست
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 حین کارهشدار در عالئم 

 

 توسط چند نفر حمل شود

 

دوشاخه را از برق جدا 
 نمایید

 

های راهنما  را دستورالعمل
 مطالعه نمایید

 

اصول ایمنی را رعایت 
 نمایید

 

از عینک محافظ 
 استفاده نمایید

 

از دستکش محافظ 
 استفاده نمایید

 

زیست از محیط
 محافظت نمایید

 

به کمک باالبر مکانیکی 
 حمل نمایید

 

  عالئم هشدار بازدارنده

 

از باالرفتن خودداری 
 نمایید

 

از پاشش آب خودداری 
 نمایید

از تماس با سطح خودداری  
 نمایید

 

 
 ی دستگاه بایستی رعایت گردد.یابی به کارکرد بهینهنکاتی که به منظور دست
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 نوشتاریهای دستورالعمل 1.3.4

 علت ایجاد اخطار و پیامدهای احتمالی، بیان نوع

 های بازدارنده: دستورالعملوقوع خطرزم به منظور جلوگیری از های الی دستورالعملارائه 
 های الزم به منظور جلوگیری از وقوع خطر: اقدامات عملیی دستورالعملارائه 

 

 های ایمنیمحل نصب برچسب 1.4

 اند:های ذکر شده نصب گردیدههای ایمنی زیر در محلبرچسب

 عالئم هشدار

  
 .خطر سطح داغ )روی سطح بیرونی در دستگاه(

 

 پس از فروش برچسب خدمات

 

 

 سمت راست دستگاه

 

 لیبل های دستگاه 1.5

 
 همواره برچسب ها را تمیز و خوانا نگه دارید.

 
 

 
 های دستگاه را بدون خط و خش و بطور کامل نگهداری نمائید. لیبل

 

در صورت مخدوش شدن هریک از لیبل ها جهت دریافت لیبل های جدید با مرکز خدمات پس از فروش شرکت 
  حاصل فرمایید.تماس 
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 لیبل مشخصات دستگاه )لیبل سریال( 1.5.1

 

 قرار دارد. سریال در پشت دستگاه لیبل
 

 

 (KM11)لیبل سریال  1شکل 

 

 

 

 

 

 

 موارد ذکر شده در لیبل سریال اطالعات

 VAC V: 220V VACولت  220ولتاژ کاری دستگاه: 

 F: 50 HZ هرتز 50فرکانس برق شهر: 

 I: 8 A آمپر 8مصرفی: جریان 

 P: 1760 W وات 1760توان مصرفی دستگاه: 

 Fuse: 15 A آمپر 15آمپر فیوز: 

 Shaker Incubator نام دستگاه

 KM11 Model: KM11مدل دستگاه: 

 SN: 0000000000000 شماره سریال دستگاه
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 اندازی دستگاههای ایمنی نصب و راهدستورالعمل 1.6

انجام  آزماگسترفنهای مشتری توسط کارشناسان شرکت در محل آزمایشگاه  KM11دستگاه اندازینصب و راه
تایید صالحیت نشده اند،  آزماگسترفن افرادی که از جانب شرکتاندازی دستگاه توسط گیرد. در صورت نصب و راهمی

 .داشتعهده نخواهد بر  آمدهدرقبال مشکالت پیش هیچگونه مسئولیتی این شرکت

 

  احتیاط

 خطر بیش از حد گرم شدن دستگاه

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 ی مناسب، دستگاه را نصب ننمایید.بدون ایجاد تهویه 
 محیط اطمینان حاصل نمایید. مناسب دری از تهویه ،به منظور پراکندگی گرمای تولید شده 

 

 ننمایید. اندازیراههای پرخطر دستگاه را در محیط

 

 خطر  

 خطر انفجار

 خطر مرگ

 اندازی ننمایید.راه خطر انفجاراحتمال های دارای دستگاه را در محل  
 .دستگاه را از واحدها و یا گازهای قابل انفجار دور نگه دارید 

 

 خطر 

 خطر انفجار

 خطر مرگ

 انفجار دارند داخل دستگاه قرار ندهید. / موادی که در اثر افزایش دما قابلیت اشتعال 
 ی دستگاه قرار ندهید.ی گازهای قابل اشتعال/ انفجار را در محفظهواحدهای تولیدکننده 
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باشند.  زا شوند نباید شامل ترکیبات قابل انفجار و یا اشتعالی دستگاه قرار داده میی موادی که داخل محفظهکلیه
قابل انفجار ایجاد کنند. دمای داخل محفظه  همچنین نباید ترکیباتی تولید نمایند که در اثر واکنش با هوا محصوالت

الزم است کاربر قبل از بارگذاری دستگاه با مواد  مواد باشد. تبخیری اشتعال و یا تر از دمای نقطهبایست پایینمی
ها با حرارت و رطوبت اطالعات کافی داشته باشد. به موردنظر، از خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و همچنین واکنش آن

در طول  های شیمیایی و فیزیکی محصوالتی سالمتی، در اثر واکنشتهدیدکننده پتانسیل ایجاد خطر باوه کاربر باید عال
ی اقدامات پیشگرانه برای حذف خطرات اندازی دستگاه کلیهقبل از راه آشنایی کامل داشته باشد. فرآیند آزمایش

 احتمالی را به کار بگیرید.

 

 خطر 

 گرفتگیبرقخطر 

 خطر مرگ

 اندازی و تعمیر و نگهداری، دستگاه و تجهیزات آن نباید مرطوب باشند.در طول راه 

 

 باشد.می Set-Pointاندازی دستگاه، دمای سطوح داخلی تقریبا برابر دمای در حین و یا مدت کمی پس از راه

 

   هشدار

 
 خطر عدم تعادل

 خطر جراحات فیزیکی

 دستگاه و یا مواد بارگذاری شدهخطر آسیب دیدن تجهیزات 

 .روی سقف دستگاه اشیاء سنگین قرار ندهید و یا روی آن نایستید 
 های آن ضربات سنگین به چرخ واردشدن هنگام جابجایی دستگاه، داخل آزمایشگاه از

 جلوگیری نمایید.
 .از قاب پایینی بدنه باال نروید 
  و یا روی  کردن اشیاء سنگین روی آناز قراردادن یا آویزان ،استهنگامیکه در دستگاه باز

 خودداری نمایید. قاب پایینی بدنه
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 موارد استفاده دستگاه 1.7

کاربرد این دستگاه برای گرم و مخلوط کردن مایعات می باشد. محدوده استفاده آن برای انواع آزمایشگاه ها، مدارس، 
 د.داروخانه ها و دانشگاه ها می باش

 

های آزمایشگاهی نمونه باشد.ضرر مناسب میبرای ایجاد شرایط آزمایشگاهی دقیق بر روی مواد بی  KM11دستگاه
دمای اشتعال  پایین تر ازها با هوا انفجارزا باشد. دمای کاری سیستم باید نباید شامل ترکیباتی باشند که واکنش آن

در طول انجام آزمایش نباید  های آزمایشگاهی،ی نمونهدهندهلمواد داخل دستگاه باشند. ترکیبات تشکی تبخیرو 
 .کنند تولید گازهای سمی

 

 باشد.ها مورد تایید نمیاستفاده از دستگاه برای سایر کاربری

 

 

   

 خطر

 خطر انفجار

 خطر مسمومیت

 خطر مرگ

 دستگاه  درون دارنداشتعال و یا انفجار  یتقابل ی دمای کاری دستگاهدر محدوده ی کهمواد
 قرار ندهید.

  ی کنند؛ درون محفظهگازهای سمی تولید می ی دمای کاری دستگاهکه در محدودهموادی
 دستگاه قرار ندهید.

 هواکنند که در اثر واکنش با ی دمای کاری دستگاه، ترکیباتی تولید میموادی که در محدوده 
 گاه قرار ندهید.ی دستخاصیت انفجاری و یا اشتعالی دارند؛ درون محفظه

 

 

دستگاه از جنس ای باشند که به اجزای های آزمایشگاهی نباید شامل ترکیبات خورندهنمونه
به طور مثال مواد دارای خاصیت اسیدی و  استیل ضدزنگ، آلومینیوم و مس آسیب برسانند.
های ناشی از خوردگی تجهیزات، آسیب گردند.هالیدها باعث ایجاد آسیب به تجهیزات دستگاه می

 نخواهد شد. آزماگسترفنشامل خدمات گارانتی شرکت 
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   هشدار

 
تجهیرات حفاظتی شخصی خود را طبق دسته خطرات که باید عمل کنند استفاده کنید. در غیر 

 این صورت این خطرات وجود دارد:

 پاشیدن و تبخیر توسط مایعات 

 پرت شدن قطعات 

  های بدن، مو، لباس و جواهراتگرفتن بخش 

 

 

 نصب دستگاه 2

و فرکانس  ±%10ولت  220اتصال دائم به برق  سانتیمتر جهت 180به طول کلیه انکوباتور شیکردار دارای دو شاخه برق 
HZ 50 .می باشند 

 

 

 

 

استفاده از ظرف هایی که به خوبی ایمن نیستند در شیکر می توانند باعث آسیب یا شکستن 
کامل آن ها شوند. ضروری است به طور منظم چک کنید ظرف ها در جای خود محکم قرار گرفته 

 باشند.

 

محل نصب دستگاه باید نزدیک پریز انتخاب گردد تا در مواقع خطر بتوان به راحتی دو شاخه 
 دستگاه را از برق کشید.

  احتیاط

 خطر نوسان ولتاژ برق

 آسیب به دستگاه

  پریزهای دارای سیم ارت متصل نمائید.دستگاه را فقط به 
 درج شده روی لیبل سریال دستگاه( مقایسه نمائید.)اژ پریز را با ولتاژ کاری دستگاهولت 
 .دستگاه را به گونه ای قرار دهید تا در مواقع خطر بتوانید دستگاه را به راحتی از برق بکشید 
 مطالعه  10الکتریکی در بخش  قبل از اتصال دو شاخه دستگاه به پریز برق لطفا اطالعات

 نمایید.
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 RM6طریقه ی اتصال به چیلر آزمایشگاهی مدل  2.1

درجه باالتر از دمای محیط، از چیلر آزمایشگاهی به عنوان سیستم  5برای استفاده از دستگاه در دماهای کمتر از 
 برودتی دستگاه باید استفاده گردد. 

لنگ توسط ش KM11خروجی را به  RM6ورودی و  RM6را به خروجی  KM11ورودی  ،KM11به   RM6 جهت اتصال
 وصل می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 شروع کار با دستگاه 3

 کردن دستگاهروشن 3.1

ی دستگاه را به پریز برق متصل کرده و سپس کلید ی دستگاه، دوشاخهپس از نصب و اتصال ملزومات وابسته
Power  آیند. های روی نمایشگر به رنگ آبی درمیی دکمهقرار دهید. در این حالت چراغ کلیه 1کنار دستگاه را در وضعیت
ورژن کنترلر، مدل  آزماگستر،ثانیه( لوگوی شرکت فن 10دود )حیی روشن شدن دستگاه، روی نمایشگرهای ابتدادر ثانیه

 شود.نمایش داده می 2لشکو سریال دستگاه به صورت 

 دقت بفرمایید، شلنگ های ورودی و خروجی مایع خنک کننده باید حاوی عایق باشند. 

 
تنظیم  setpointدرجه پایین تر از  10( را حداقل RM6از شروع کار دستگاه، چیلر آزمایشگاهی)قبل 

 start( دستگاه را setpointدرجه کمتر از  10) نمایید و پس از رسیدن دمای چیلر به دمای هدف
 نمایید.

 درجه باشد. 3نباید کمتر از  KM11دمای ورودی مایع خنک کننده  
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 آزماگسترشرکت فن یصفحه لوگو 2شکل 

 

 

های دستگاه تاخیر قرار دهید. در غیر این صورت ثانیه بین روشن و خاموش کردن 30حداقل 
 پیدایش اشکال در کارکرد دستگاه وجود خواهد داشت.امکان 

 

 

امکان تولید بو از دستگاه در طی چند روز اولیه وجود ی حرارتی ی دستگاه و گرم شدن محفظهاندازی اولیهپس از راه
 شودمیدارد. این بو به معنی نقص فنی دستگاه نیست. برای کاهش میزان بوی تولید شده و حذف سریع آن توصیه 

  کند. ی مناسب اجازه دهید دستگاه یک روز کاربا سیستم تهویه تنظیم کرده و C (°F 122)°50+دمای دستگاه را روی 

 

 

  احتیاط

 خطر برق

 خطر آسیب رسیدن به دستگاه

  هیچ  دستگاه برق دیگری را نباید به همان پریز متصل نمائید، چه با سه راهی و چه با موارد
 مشابه.

  بیشتر از آمپر  %30دستگاه باید توسط یک فیوز مینیاتوری با قابلیت تحمل برق ورودی
 دستگاه محافظت شود.
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 به صورت   Home pageثانیه از روشن شدن نمایشگر، 10پس از گذشت حدود 

  

 D19کنترلر   شگرینما Home pageصفحه  3شکل 

 شود.نمایش داده می 3

  

 D19کنترلر   شگرینما Home pageصفحه  3شکل 

 

 

پذیر است که ، فقط در صورتی امکانثانیه دکمه 3نگه داشتن نمایشگر با  خاموش کردن
Home page .در حالت نمایش باشد 
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ی نمایشگر را خاموش صفحه ،در صورت عدم نیاز ،به منظور افزایش طول عمر صفحه نمایش
 نمایید.

 

 

 پذیر است.ی نمایشی امکان، در هر صفحهPowerکلید خاموش کردن دستگاه با استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D19کنترلر   شگرینما 4شکل 

 

منو با لمس کردن آن شود و ها و ... میاین دکمه باعث حرکت در بین منوها، زیرمنوها، گزینه :() UPدکمه الف(
 گیرد.ی موردنظر به حالت انتخاب قرار میو یا گزینه

):دکمه ب( ) Down شود و با لمس کردن آن ها و ... میاین دکمه باعث حرکت در بین منوها، زیرمنوها، گزینه
 گیرد.ی موردنظر به حالت انتخاب قرار میمنو و یا گزینه

):دکمه پ( )Enter گیرد.ی موردنظر به حالت انتخاب قرار میبا لمس این دکمه منو و یا گزینه 
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ای در حال اجرا باشد با لمس این دکمه پیغامی مبنی بر امکان توقف اجرای که برنامه در صورتی: () Runدکمه (ت
 لمس این دکمه پیغامی مبنی بر اجرای برنامه ظاهر می گردد.متوقف بودن برنامه با  گردد. در صورتبرنامه ظاهر می

 شود.( نمایش داده میSettingبا لمس این دکمه منوی تنظیمات دستگاه ) :() Editدکمه ث(

این دکمه دو مد کارکرد دارد. در مد اول با لمس دکمه، شرایط انتخاب نمایشگر به یک مرحله  :() Backدکمه ج(

نمایش داده  Home pageثانیه، به صورت میانبر  3به مدت حداقل   گردد. در مد دوم با لمس دکمهمی قبل باز
 شود.می

 

، تا قبل از بارگذاری کامل کنترلر و نمایش Powerق کلید پس از روشن نمودن دستگاه از طری
Home Page.دکمه ها را لمس نکنید ، 

 

 

 مدهای کاری دستگاهمعرفی  3.2

 باشد:مد کاری را دارا می دوقابلیت کارکرد در  D19کنترلر 

 Stand By(Stop)مد 
ای برنامهباشد. در این حالت کنترلر هیچ دستگاه روشن و در حالت آماده به کار می

که فرمانی تا زمانی ،و موتور شیکر های حرارتیالمنتسیستم و  یکندرا اجرا نم
 باشند.خاموش می دریافت نشده

 RUNNING(Start)مد 
توسط کاربر ها ی آالرم، محدوده، سرعتدما Set pointدر این حالت امکان تعریف 

وجود داشته و کنترلر پس از همگرا کردن دما به مقدار تعیین شده، این شرایط را تا 
 نماید. مدت زمان دلخواه کاربر نگهداری می

 

 باشد.بندی مورد نیاز کاربر دارا میی آالرم دما را طبق زمانسرعت و محدوده ریزی دما،قابلیت برنامهD19  کنترلر 

 

 
 می رود. Standbyبه صورت خودکار به مد  ، دستگاهدقیقه باز بماند 10ه بیشتر از اگر درب دستگا

 

 عملکرد دستگاه پس از قطع ناگهانی برق 3.3

 باشد: RUNNINGکه دستگاه در حال اجرای فرمان در مد در صورتی

اطالع کاربر از قطع ناگهانی کند. به منظور مجددا فرمان را از اول اجرا می D19پس از وصل مجدد برق دستگاه، کنترلر 
 (.8.7 گردد )بخش( ظاهر میNotification bar( در قسمت نوار هشدار )Power cutیک اخطار گرافیکی ) برق دستگاه،



 

 56از  19صفحه 

 

 

 خاموش کردن دستگاه 3.4

دستگاه را در حالت صفر  Powerن را متوقف نمایید. سپس کلید در حال اجرای یک برنامه است، آچنانچه دستگاه 
 .و دوشاخه آن را از پریز بکشید قرار دهید

 

 D19 (Edit Menu)معرفی منوی ویرایش کنترلر  4

بایست وارد ی دستگاه را تحت شرایط محیطی موردنظر خود تنظیم نماید، میکه کاربر قصد دارد محفظه هنگامی
 4را تنظیم نماید. منوی ویرایش از  ی آالرم دمادما، سرعت و محدودهتواند منوی ویرایش گردد. در این منو کاربر می

ها در وضعیت انتخاب قرار کدام از آن هر یا   با لمس دکمه های( تشکیل شده است که Sub-menu) زیرمنو
 گیرند.می

 ”.TEMP“معرفی زیرمنوی  4.1

 گردد.در این زیرمنو مقادیر مربوط به دما تنظیم می

رت دیگر دمایی که سنسور دمای داخل دهد. به عبای حرارتی را نمایش میعدد میانی، مقدار دمای داخل محفظه(الف
 دهد.محفظه در هر لحظه نشان می

در  ،باشد Standbyکه دستگاه در مد گردد. در صورتیو توسط کاربر تعیین می باشددما میSet-point ، مقدار SP(ب
 شود.نوشته می STOPعبارت  Set-pointاین قسمت به جای مقدار 

 

 Temp یرمنویز  5شکل 
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را  انتخاب نمائید. برای ذخیره شدن دکمه ی و  دمای مورد نظر را توسط دکمه های  

 شود.ظاهر می ی نمایشگر( صفحهNotification barدر نوار هشدار ) لمس کنید، عالمت پیغام 

 

 ”ROTATION“معرفی زیرمنوی  4.2

 گردد.سرعت تنظیم می Set-pointدر این زیرمنو 

 دهد.ی آن نشان میسرعت را نسبت به سرعت بیشینه عدد میانی: مقدار(الف

)متوقف  OFFگردد. این مقدار در سه حالت باشد و توسط کاربر تعیین میسرعت میSet-point مقدار SP: ب(
 ،باشد Standbyکه دستگاه در مد )حداکثر سرعت( قابل تنظیم است. در صورتی 300)حداقل سرعت( و  50میشود(، 

 شود.نوشته می STOPعبارت  Set-pointدر این قسمت به جای مقدار 

 

 Rotation یرمنویز  6شکل 

 

 

را  انتخاب نمائید. برای ذخیره شدن دکمه ی  و  سرعت مورد نظر را توسط دکمه های  

 شود.ظاهر می ی نمایشگر( صفحهNotification barدر نوار هشدار ) عالمت پیغام لمس کنید، 
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 م نمائید:در موارد زیر سرعت شیکر را ک 

 .در صورتی که محلول از ظرف بیرون میریزد 

 .در صورتی که شیکر به نرمی کار نمی کند 

 

 

به جهت کاهش خطرات ناشی از حرکت ناگهانی سرعت شیکر بطور اتوماتیک به تدریج افزایش 
 می یابد.

 

 در صورت باز شدن درب دستگاه در حین کار کردن، شیکر از حرکت می ایستد.

 

 

 ”SAFETY“معرفی زیرمنوی  4.3

ی مجاز تعیین گردد. در صورت خروج دما از محدودهی مجاز دما تعیین میدر این زیرمنو تنظیمات مربوط به محدوده
 شود.ی مقادیر موجود در این زیرمنو توسط کاربر تعیین میگردند. کلیهها فعال میشده در این قسمت، آالرم

تواند داشته باشد. به عبارت دیگر با تنظیم کاری( می stepمقدار حداکثر دمایی که محفظه حرارتی )در هر MAX: الف(
Set-point  دما در زیرمنویTempکه دمای محفظه از این مقدار شود. در صورتی، حد باالی دما در این قسمت وارد می

به  max( دمای محفظه را روی حد TWW)سنسور دمای ترموستات الکترونیکی تجاوز نماید، بوق هشدار فعال شده و 
 نماید.کنترل می صورت قطع و وصلی

 

 

 می باشد.درجه  70تا  Set-pointدرجه باالتر از  3محدوده تنظیم حداکثر دما بین 

 

 

گیرد. جهت کسب اطالعات قرار می TWWتوضیحات و تنظیمات آالرم دما در قالب استاندارد 
 ( مراجعه نمایید.7.2بیشتر به بخش )

 

که مقدار دما از این محدوده تجاوز در صورتی :STM (Smart Temperature Monitoring)گر هوشمند دما ب(نظارت
گردد. با توجه به اینکه دمای دستگاه بعد از رسیدن به ، بوق هشدار فعال می maxنماید قبل از رسیدن دما به مقادیر 

شود، تنظیم این گزینه قبل از رسیدن دما به حالت بحرانی توسط ترموستات الکترونیکی دوم کنترل می maxمقادیر 
(maxبه کاربر اطالع )نماید.رسانی می 
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 شد.می با OFFو  10±  - 1±بین  STMمحدوده تنظیم 

 

 

 ( مراجعه نمایید.7.3به بخش ) STMجهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با عملکرد 

 

 

 

 

 Safety یرمنویز  7شکل 

 

 

 شوند.فعال می Set-pointی حرارتی به مقدار دما  پس از رسیدن دمای داخل محفظه آالرم

 

 

دمای محفظه در اثر باز کردن درب و یا انجام عمل دیفراست اتوماتیک،  صورت افت و یا افزایشدر 
مجددا فعال  Set-pointمتوقف و پس از رسیدن به  Set-pointدما، تا رسیدن دما به  آالرم

 شوند.می
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دما تعیین  STMای برای محدوده ،باشد OFFروی حالت  STMکه مقدار بدیهی است در صورتی
 گردد.نمی

 

 

 

ی نمایشگر را لمس ی دلخواه روی صفحهبه منظور غیرفعال کردن صدای بوق هشدار، یک دکمه
 نمایید.

 

 

 

 

 ”TIMER“معرفی زیرمنوی  4.4

( که توسط کاربر ی آالرمزمان نگهداری شرایط محیطی محفظه )شامل دما، سرعت و محدودهدر این زیرمنو مدت 
 گردد.تعیین می ،تنظیم شده

 .نمایددهد تایمر از چه زمانی شروع به کار میاین عالمت نشان می:  الف( 

کوس به صورت شمارش مع SPمی باشد. در این قسمت زمان  SPمانده تا تمام شدن مدت زمان باقی ب( عدد میانی:
شود. در این قسمت درج می Endعبارت  ،به اتمام برسد SPکه زمان در صورتی شود تا صفر همگرا شود.طی می
که دستگاه در شود. همچنین در صورتیدر این قسمت دقیقه شمار نشان داده نمی ،زیاد باشد SPکه که زمان هنگامی

 شود.نوشته می STOPمقدار زمان، عبارت  در این قسمت به جای ،باشد Standbyمد 

گردد. نماید و توسط کاربر تنظیم میی حرارتی را تعیین می: مقدار زمان نگهداری شرایط محیطی داخل محفظهSP پ(
ی آالرم در زیرمنوهای مربوط به خود، در این قسمت دما، سرعت و محدوده Set-pointبه عبارت دیگر پس از تنظیم 

برنامه به صورت نامحدود  ،باشد Infکه حالت آن نماییم. در صورتیتحت این شرایط را تعیین می دستگاهکارکرد زمان 
 شود.اجرا می

 
 می باشد. 59و دقیقه  9999حداکثر زمان برای تنظیم ساعت 

 

گردد. شروع در گوشه سمت راست باال درج می عالمت ، شروع به شمارش نماید SPکه زمان هنگامی:  ت(
  .در منوی تنظیمات بستگی دارد Timer، به حالت تنظیمی مد SPشمارش زمان 
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 Timer یرمنویز  8شکل 

 D19 (Setting Menu)تنظیمات کنترلر معرفی منوی  5

تواند در آن تنظیمات الزم و مورد نیاز که کاربر میباشد می( Setting Menu)دارای یک منوی تنظیمات  D19کنترلر 

 منوی تنظیمات کنترلر مطابقروی نمایشگر،   خود را اعمال نماید. به منظور دسترسی به این منو با لمس دکمه
 شود.نمایش داده می 9شکل 

 

 D19  کنترلر ماتیتنظ یمنو 9شکل 
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هرکدام  یا   لمس دکمه های( است که با Sub-menuزیرمنو ) 4کنید این منو دارای ه مشاهده میهمانطور ک
 گیرند.انتخاب قرار می وضعیتها در از آن

 

 راهنمای حرکت در بین منوها 5.1

در این  را لمس نمائید. یا  دکمه های بایست ها و ... میا، زیرمنوها، گزینهبه منظور حرکت در بین منوه
قرار  Pre-selectیعنی زیرمنو در وضعیت  ،آیدزن درمیچشمک نارنجیی دور زیرمنو به رنگ حالت هنگامیکه حاشیه

شود. در این حالت ی آن زرد رنگ می( و حاشیهSelect، زیرمنوی موردنظر انتخاب شده )لمس کردن دکمه دارد. با 
 نارنجیای به رنگ گزینه /که زیرمنو. به طور کلی در صورتیزیرمنو وجود خواهد داشت هایکان انتخاب و تغییر گزینهام

که زیرمنو/ گزینه ای زرد رنگ شود به جابجایی/ تغییر زیرمنو/ گزینه وجود دارد و در صورتییعنی امکان  ،چشمک بزند
 ( قرار گرفته است.Selectاین معنی است که زیرمنو/ گزینه در وضعیت انتخاب )

 

 

 

 یقه، یک مرحله حالت انتخاب گزینههای نمایشگر لمس نشود هر یک دقکه دکمهدر صورتی

(. در این لمس شود ی که هر یک دقیقه یک بار دکمهگردد )مثل اینمیزیرمنو ها به عقب بر
ی شود. بدیهی است این عمل تا نمایش صفحهصورت فرآیند قبلی در صورت ذخیره نکردن لغو می

 یابد.( ادامه میHome pageاول نمایشگر )
 

 

)لمس شود، داده مورد نظر ذخیره ی که دکمه تنها در صورت  می شود. در غیر این صورت  (
 داده تنظیم شده به مقدار قبلی باز می گردد.
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قابل  و قفل دستگاه صدا ، تایمر،ساعت، شامل تنظیمات مربوط به D19 در این زیرمنو تنظیمات عمومی کنترلر
 باشد.دسترسی می

 

Time 
2019-05-18 

12:00 

 برای تنظیم تاریخ و ساعت از این گزینه استفاده می کنیم.  

Timer Start 

شود. با فعال شدن این تایمر از زمان شروع اجرای فرمان فعال می

نمایش داده  Home pageدر زیرمنوی تایمر در  وضعیت، عالمت 
 شود.می



 

 56از  26صفحه 

 

Set-point 

شود. با فعال شدن فعال می Set-pointتایمر از زمان همگراشدن دما به 

نمایش  Home pageدر زیرمنوی تایمر در  این وضعیت، عالمت 
 شود.داده می

Sound 

ON 

ی مجاز تنظیم شده ی دستگاه از محدودهکه دما داخل محفظهدر صورتی

صدای  ،افزایش یابد ()در منوی  SAFETYتوسط کاربر در زیرمنوی 
 گردد.ی دستگاه فعال میهشداردهنده

OFF 

از محدوده مجاز تنظیم  ینه، در صورت افزایش دمابا فعال کردن این گز 

دار (، صدای هش)در منوی  SAFETYشده توسط کاربر در زیرمنوی 
 ده ی دستگاه فعال نمی گردد.دهن

 

OFF 

امکان دسترسی و اعمال تغییر در ، D19عدم اعمال قفل برای کنترلر 
 تنظیمات و منوهای کنترلر برای هر فردی وجود دارد.

Lock .رمز قفل کنترلر را همواره در خاطر داشته باشید  

ON 

رقمی برای  4خواهد یک رمز با فعال کردن این گزینه، کنترلر از کاربر می
ها محدودکردن دسترسی افراد متفرقه تعیین نماید. این محدودیت

 شود:شامل موارد زیر می

 عدم امکان دسترسی به منوی تنظیمات کنترلر 

  امکان اعمال هرگونه تغییر در مقادیر و منوهای کنترلرعدم 

 

 5، ردن آن، به منظور قفل شدن مجددپس از وارد کردن رمز قفل و بازک
در صورت نیاز به قفل  ها، زمان الزم است.دقیقه از آخرین تماس با دکمه

 سریع، نمایشگر را خاموش و روشن نمایید.

 

نمایشگر  در نوار هشدار    در صورت قفل شدن کنترلر، عالمت
 گردد.ظاهر می

 

Change 
pass 

 D19تغییر رمز قفل کنترلر 

وارد  Enter Passwordپس از انتخاب این گزینه، ابتدا رمز قبلی را در باالی صفحه، در قسمت 
 نمایید.

New pass  گردد.رقمی جدید وارد می 4در این قسمت رمز  

Confirm pass گردد.رقمی جدید تایید می 4 در این قسمت رمز 
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قرار   Generalکنید تا نشانگر روی زیرمنوی  را لمسیا دکمه روی نمایشگر را لمس نمایید.   ابتدا دکمه

را لمس کنید تا زیرمنو  شود. دکمه زن میی دور آن نارنجی چشمکحاشیه ،نشانگر روی هر زیرمنویی باشد گیرد.

ی گزینه یا  های  دکمهشود. با لمس ی دور آن زرد رنگ میبه حالت انتخاب قرار گیرد. در این حالت حاشیه

ی را لمس کنید تا گزینه ( را انتخاب نمائید. دکمه Change Passیا  Time ،Timer ،Sound ،Lockموردنظر )
ی انتخاب شده زرد رنگ و مقدار قابل تغییر آن نارنجی موردنظر به حالت انتخاب قرار گیرد. در این حالت گزینه

به مقدار موردنظر برسید. پس از رسیدن به مقدار موردنظر با  یا   دکمه های. با لمس گرددزن( می)چشمک

 عملیات را ذخیره نمایید.لمس دکمه

 

گردید. با لمس این دکمه در صورت ذخیره نکردن تغییرات، فرآیند یک مرحله به قبل بازمی با هر بار لمس دکمه
 گردد. به همین ترتیب سایر گزینه ها را مطابق نیاز تنظیم نمائید.قبلی لغو می

 

 General یرمنویز  10شکل 
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را به  و همچنین مقادیر مطلوب کاربر دستگاهی های شرایط محیطی محفظهتواند اطالعات و دادهمی D19کنترلر 
به منظور راحتی کاربر و امکان مشاهده و تحلیل آسان  ذخیره و بر حسب زمان و تاریخ نمایش دهد. ،صورت مداوم
یش است. به این ترتیب که کاربر با وارد های خروجی در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی قابل نمااطالعات، داده

ی زمانی وارد شده های خروجی دستگاه را در فاصلهی دادهی زمانی موردنظر )برحسب ساعت و تاریخ(، کلیهکردن بازه
ی دقیقه در حافظه 1سال و با دقت  1نماید. این اطالعات برای مدت به صورت جداول و یا نمودارهای گرافیکی مالحظه می

ها و اطالعات برای کاربر گاه ذخیره شده و در صورت نیاز به راحتی قابل دسترسی است. با توجه به اینکه این دادهدست
ها وجود ندارد. همچنین تغییر در مقادیر آن المللی امکاننداردهای بیناز اهمیت باالیی برخوردار است؛ مطابق استا

شوند. کاربر ها به صورت پیوسته ثبت میوجود نداشته و داده Logی ی اطالعات در حافظهامکان غیرفعال کردن ذخیره
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ی دستگاه استخراج نماید ) پس از استخراج، های ذخیره شده را از حافظههای دیگر، دادهاین امکان را دارد جهت استفاده
 (.شوندپاک نمی Logی ها از حافظهداده

 

  Loggerرا لمس کنید تا نشانگر روی زیرمنوی یا  روی نمایشگر را لمس نمایید. دکمه های   ابتدا دکمه

را لمس کنید تا  شود. دکمه زن میی دور آن نارنجی چشمکحاشیه ،نشانگر روی هر زیرمنویی باشد قرار گیرد.

  یا  شود. با لمس دکمه های ی دور آن زرد رنگ میزیرمنو به حالت انتخاب قرار گیرد. در این حالت حاشیه

را  ( را انتخاب کنید. دکمه Log Graph, Log Table, Clear Log, Export Log, Version 1.1.0.0ی موردنظر )گزینه
گردد. با لمس زن( میی انتخاب شده زرد رنگ و مقدار قابل تغییر آن نارنجی )چشمکدر این حالت گزینه. کنیدلمس 

 .گزینه ی انتخاب شده انجام می شودعملیات موردنظر برسید. با لمس دکمه گزینه یبه  یا  دکمه های 

گردید. با لمس این دکمه در صورت ذخیره نکردن تغییرات، فرآیند یک مرحله به قبل بازمی با هر بار لمس دکمه 
  گردد. به همین ترتیب سایر گزینه ها را مطابق نیاز تنظیم نمایید.قبلی لغو می
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 Log Graph صفحه ی 5.3.1

به صورت نمودارهای گرافیکی برحسب زمان و تاریخ  ،Log یهای خروجی ذخیره شده در حافظهداده صفحهدر این 
تمامی الگ های گرفته شده توسط دستگاه را به فلش مموری انتقال داده و می توانید همچنین  قابل مشاهده است.

 Loggerمنوی زیر از  ،Log Graph ه یصفحبه  یجهت دسترس از طریق کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و ... مشاهده نمایید.

 .شودیداده م شینما و سرعت حالت نمودار دما نیدر ارا انتخاب کنید  Log Graphگزینه ی  با لمس دکمه 
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کار  نیا ی. برادیینما نییزمان موردنظر را تعو  خیتار  یبازه دیدلخواه ابتدا با یزمان ینمودار در بازه یمشاهده یبرا

)به منظور انتخاب  لمس دکمه از چپ به راست با لمس کنید. را  دکمه ، Log Graph پس از ورود به صفحه ی

 .تاریخ و زمان موردنظر را تنظیم نماییداطالعات(  یرهیو ذخ دیی)به منظور تا در پایان لمس کردن دکمه ( و ریمقاد
 )ساعت و دقیقه(زمان سپس  تاریخ ابتدای بازده، نییپس از تع تاریخ مد نظر خود )سال، ماه و روز( را وارد نمایید.ابتدا 

ساعت و  خیتار  نیی. پس از تعزمان مورد نظر را ذخیره نمایید،لمس دکمه با . مجددا دییرد نمامدنظر خود را وا
برای انتقال الگ ها،  .دیینما نییموردنظر خود را تع یزمان یبازه یساعت انتهاو  خیتار  بیترت نیبازه، به هم یابتدا

با  ،Notificationدر قسمت   دستگاه وصل کرده و پس از ظاهر شدن عالمت  USBابتدا فلش مموری را به پورت 

تایید، پس از  را )جهت تایید انتقال داده( لمس کنید. رفته و دکمه  Exportبه گزینه   ای لمس دکمه های 
 مرتبه ظاهر می شود. حال میتوانید فلش مموری را از پورت دستگاه بکشید.    3و در ادامه عالمت             عالمت

 

 

 

پیغامی به  ،را تایید نمایید Exportی که قبل از نصب فلش مموری در محل خود گزینهدر صورتی
 گردد.در نوار هشدار ظاهر می" INSERT MEMORY"صورت 

 

 

 

 20ساعت و  3دقیقه ) 200ی زمانی قابل تنظیم برای نمایش نمودارهای گرافیکی ترین بازهکوچک
 باشد.دقیقه( می
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 زمان و خیتار  یبازه 13شکل 

 

شود. بدیهی است در صورت نیاز به نمایش داده میی زمانی وارد شده با ذخیره ی زمان مورد نظر، نمودار دما در بازه
تر کوچک تر یای وارد شده را به ترتیب بزرگی زمانتر، کافیست بازهتر و یا کوچکی نمودار در مقیاس بزرگمشاهده

ه با لمس دکمی دما )روی محور عمودی نمودار(، کافیست یا کوچک کردن بازه بزرگانتخاب نمایید. در صورت نیاز به 

عدد به  لمس کردن دکمه ، پس از انتخاب نمایید )در سمت چپ نمودار(حداقل یا دما راحداکثر و   یا های 
لمس وارد کردن مقادیر موردنظر )از طریق  براینمایش داده می شود. )به منظور تغییر دما(  صورت نارنجی چشمک زن

. با تعیین هرکدام از لمس نماییدی اطالعات( را به منظور تایید )جهت ذخیره دکمه (، مجددا  یا دکمه های 
 گردد.ای به روزرسانی میکثر دما، نمودار به صورت لحظهمقادیر حداقل و حدا

 

 

ی سانتیگراد درجه 3ی دمایی قابل تنظیم برای نمایش نمودارهای گرافیکی ترین بازهکوچک
 باشد.می
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 حداقل و حداکثر یزمان یبازه 14شکل 

 

 یا های با لمس دکمه نمودار،  شینما یحداقل دماحداکثر و موردنظر و انتخاب  یزمان یبازه نییپس از تع 

نمودار  یبر رونما خط مکان با لمس دکمه  (به صورت نارنجی چشمک زن ظاهر شد ،جدول زمانی که خط عمود)

 محفظهدمای  زمان، خ،یتار  شامل یاتیجزئ محل تقاطع آن با نمودارو در جا بجا شده  ای دکمه های لمس با 
(Temp)، ی دما(T.SP) Set-point .ینمودار خطوط زرد رنگ، دما نیالزم به ذکر است در ا و سرعت را نمایش می دهد 

 و خطوط آبی رنگ، سرعت حرکت شیکر را نشان می دهد Set-point یخطوط قرمز رنگ، دما دستگاه، یمحفظه یالحظه
 شده است(. نییتوسط کاربر تع Set-point ی)دما

 

 

همواره در آخرین محلی که رها  ،خارج نشده باشید Graphنما تا زمانی که از زیرمنوی خط مکان
 گیرد.شده باشد قرار می
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 یکیگراف نمودار اتیجزئ 15شکل 

 

 حاالت مختلف نمایش نمودارها:

هر دقیقه ثبت شده و در  در شیکر سرعتو محفظه  یدمامقادیر  :باشد Standbyکه دستگاه در مد در صورتیالف( 
 ،برحسب زمان قابل مشاهده است شیکر سرعتو  ی محفظهدماگردد. در این حالت نمودارهای ذخیره می Logی حافظه

 SBYعبارت  Speedو  T.SPشود. همچنین در این حالت در قسمت ها نمایش داده نمیآن Set-pointاما نمودارهای 
 گردد.درج می

شود. در این حالت ی زمانی مربوطه هیچ نموداری نمایش داده نمیدر بازه :که دستگاه خاموش باشددر صورتیب( 
 گردد.درج می OFFعبارت ات نمودار توضیحدر قسمت 

در هر دقیقه ثبت شده و در شیکر  سرعتی محفظه و مقادیر دما :باشد (Startحال کار)که دستگاه در  در صورتیج( 
 زمان قابل مشاهده است. دما و سرعت برحسب گردد. در این حالت نمودارهایذخیره می Logی حافظه

 

 Log Tableصفحه ی  5.3.2

شیکر  سرعت، Set-pointدمای  ،ی محفظهدما، شامل Log یشده در حافظه رهیذخ یخروج یهاداده رمنویز  نیدر ا
، با Table صفحه ی به یجهت دسترس و زمان به صورت جدول قابل مشاهده است. خیبرحسب تار و وضعیت درب 

 .را لمس نمایید دکمه  د،ییقرار داده و سپس به منظور تا Log Table ینشانگر را رو  ای لمس دکمه های 
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حالت  نی. در اشودیداده م شیو زمان نما خیبر حسب تار  و سرعت شامل دما ستمیس یخروج یهاجدول داده
 :شودیحالت انتخاب جابجا م 2 ینشانگر رو

   اسکرول مستطیل دییمنظور تا به لمس کردن دکمه ی با  :ردیشکل قرار گ لیاسکرول مستط ینشانگر بر رو(
فراهم  گرید یهاو زمان  خیتار  یجدول و مشاهده یصفحه یی، امکان جابجابه صورت زرد چشمک زن ظاهر می شود(

 یقبل /یبعد یجدول جابجا شده و صفحه ی، کل صفحهای بار لمس دکمه های حالت با هر  نی. در اگرددیم
 است. قابل مشاهده قهیدق 10 یزمان ی. در هر صفحه بازهشودیم داده شینما

 
   با گذشت زمان، تعداد  نکهیبا توجه به ا :ردیساعت قرار گ/خیتار  یرو نشانگر برLog ابد؛ییم شیافزا اریها بس 

 مواقع نی. در اشودیبر و دشوار مزمان اریصفحات جدول با اسکرول بس ییجابجا قیموردنظر از طر  یهاLog یجستجو
 منظور نیدلخواه منتقل شد. به ا یبه صفحه انبریو ساعت موردنظر، به صورت م خیوارد کردن تار  قیاز طر  توانیم

 بیبه راست )به ترت چپموردنظر را از  خیتار (،  یا برای وارد کردن مقادیر موردنظر )از طریق لمس دکمه های 
انتخابی  یجستجو را در بازه ندیفرآ دیتوانیبا انتخاب ساعت موردنظر، م بیترت نیبه هم، دییسال، ماه، روز( وارد نما

 ی اطالعات( لمس نمایید.را به منظور تایید )جهت ذخیره مجددا دکمه  .دیانجام ده

 

 جدول: ریمقاد شیحاالت مختلف نما

ثبت شده و در  قهیدر هر دقشیکر  سرعت و محفظه یدما ریباشد؛ مقاد Standbyدستگاه در مد  کهی( در صورتالف
 .گرددیدرج م SBYعبارت  شیکر و سرعتمحفظه  یدماحالت در ستون مربوط به  نی. در اگرددیم رهیذخ Log یحافظه

درج  OFFعبارت شیکر  سرعت ،ی محفظهمربوط به دما یهادستگاه خاموش باشد؛ در ستون کهی( در صورتب
 .گرددیم
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 یثبت شده و در حافظه قهیدر هر دق شیکر و سرعت یدما ریباشد؛ مقاد Runningدر مد دستگاه  کهی( در صورتج
Log گرددیم رهیذخ. 

 Clear Log گزینه ی 5.3.3

 استفاده می کنیم. Clear Logهای موجود از گزینه ی  Logبرای پاک کردن 

قرار داده و سپس  Clear Log ینشانگر را رو  ای لمس دکمه های ، با Clear Log یگزینه  به یجهت دسترس

های  Logاز پاک کردن د آیا از شما سوال می شو پس از لمس دکمه  .را لمس نمایید دکمه  د،ییبه منظور تا

را  انتخاب کرده و برای تایید دکمه ی  یا خود اطمینان دارید. می توانید پاسخ خود را با لمس دکمه های 
 لمس کنید. 

 

 Clear Log ی نهیگز  17شکل 
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 Export Log ی صفحه 18شکل 

 Versionگزینه ی  5.3.4

را داخل فلش مموری قرار داده و فلش مموری را به  updatekm.fgکافیست فایل  FGLabبرای بروز رسانی نرم افزار 

را لمس کنید. سوالی  رفته و دکمه  Versionبه گزینه ی   ای وصل نمایید. با لمس دکمه های  USBپورت 

را انتخاب کنید تا تغییرات  Yesگزینه  ای تغییرات پرسیده می شود که با لمس دکمه های جهت اطمینان از 
 اعمال شود.

 

 Version ی نهیگز  19شکل 
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 ”Factory“معرفی زیرمنوی  5.4

همچنین در این زیرمنو اطالعات و  باشد.در این زیرمنو تنظیمات مربوط به کارخانه قرار گرفته و مورد نیاز کاربر نمی
رشناسان بخش خدمات پس از فروش کا ،مشخصات فنی کنترلر قرار گرفته و در مواقعی که دستگاه دچار مشکل شود

به منظور  نمایند.گستر از طریق مشاهده و یا تغییر مقادیر فنی آن اقدام به شناسایی و رفع مشکل میآزماشرکت فن
ه و جلوگیری از اشکاالت احتمالی ناشی از تغییر مقادیر فنی توسط افراد غیرمتخصص، عدم دسترسی افراد متفرق

باشند. این رمز عبور فقط در اختیار می (Engineer Password) های این زیرمنو دارای رمز عبور مهندسیگزینه
ور رفع اشکاالت احتمالی به منظباشد و در مواقع لزوم، آزماگستر میکارشناسان بخش خدمات پس از فروش شرکت فن

 شود.می دادهبر دستگاه قرار در اختیار کار  با نظارت کارشناسان شرکت، این رمزبوجود آمده 

 

 

 Factory یرمنویز  20شکل 

 

 

 

 ”About“معرفی زیرمنوی  5.5

همچنین  ( قرار گرفته است.Emailدر این زیرمنو اطالعات تماس با شرکت شامل آدرس سایت و پست الکترونیکی )
 قابل مشاهده است. D19ورژن کنترلر نوع، مدل، سریال و 

 

 

یا افراد متفرقه( بدون اطالع و نظارت کارشناسان بخش خدمات پس از فروش که کاربر )در صورتی
شرکت هیچگونه مسئولیتی  ،آزماگستر اقدام به تغییر مقادیر فنی این زیرمنو نمایندفنشرکت 

 آمده در دستگاه نخواهد داشت. در قبال مشکالت پیش
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 About یرمنویز  21شکل 

 FGLABکار با نرم افزار  6

( باز کرده، اطالعات Web Browserفایل ساخته شده توسط دستگاه را به وسیله ی مرورگر)  برای کار با این نرم افزار
 نمایید.مورد نیاز را مشاهده و ذخیره 

کردن زمان و تاریخ مدنظر خود تاریخ و زمان درج شده که میتوانید با وارد  Date/Time Range Selectدر قسمت 
 نمایید.ه الگ را مشاهده نمایید. در کادر اول تاریخ و زمان شروع و در کادر دوم تاریخ و زمان پایان را وارد باز 

چاپ یا عدم چاپ نمودار و جداول الگ های  یتوانیدم Tableو  Graphبا زدن تیک  Print Parametersدر قسمت 
 گرفته شده را انتخاب کنید.

 را بزنید. Print Documentسپس گزینه ی   اطالعات موردنظر را وارد کردهمیتوانید  Report Parametersدر قسمت 
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 (Temperature Safety Devicesایمنی دما ) هایسیستم 7

 (TS) ی افزایش دمامحدودکنندهایمنی سیستم   7.1

 DIN 12880, classی افزایش دما بر طبق استاندارد مجهز به سیستم ایمنی محدودکننده KM11های سری دستگاه
 ،ی حرارتی که به علت اشکال در تجهیزات دستگاه بوجود آمده استاین سیستم از افزایش دمای محفظه باشند.می 3.1

ی سیستم ایمنی محدودکننده ،برسد C (230 °F)° 110ی حرارتی به مقدار که دمای محفظهنماید. در صورتیجلوگیری می
کلید قطع زیرا  ،تواند مجددا دستگاه را روشن نمایدکند. کاربر نمیافزایش دما به صورت موقت دستگاه را خاموش می

ده است. بنابراین جهت رفع مشکل بوجود آمده با کارشناسان و وصل این سیستم در داخل دستگاه کار گذاشته ش
 آزماگستر تماس حاصل نمایید.بخش خدمات پس از فروش شرکت فن

 

 (TWW)سیستم ایمنی کنترل دما  7.2

 DIN 12880, classهمچنین مجهز به سیستم ایمنی کنترل دما بر طبق استاندارد  (KM11) هااین سری از دستگاه
های آزمایشگاهی در اثر افزایش و یا کاهش دما از های احتمالی به نمونهسیستم از ایجاد آسیب باشند. اینمی 3.1

 نماید.جلوگیری می ،تعیین شده Set-point مقدار

ی حرارتی نباید از حداکثر دمای تعیین شده توسط کاربر ، دمای محفظهDIN 12880, class 3.1بر طبق استاندارد 
نماید تا دما، یک مقدار حد باالی دما نیز تعیین می Set-pointبیشتر شود. به عبارت دیگر کاربر همزمان با وارد کردن 

 تجاوز ننماید. ی حرارتی از مقدار حد باالی تعیین شده توسط کاربردر صورت سوء عمل دستگاه، دمای محفظه

و این فرآیند تا جایی  ،افزایش یافت Set-pointی حرارتی از مقدار که دمای محفظهدر صورتی TWWطبق روش کنترل 
ثانویه وارد عمل  الکترونیکیترموستات  ،ادامه پیدا کرد که از حدود حداکثر دمای تعیین شده توسط کاربر خارج شد

د .Error! Reference source not found ،نمایدصورت قطع و وصلی کنترل می به maxشده و دمای دستگاه را روی حد 
 گردد.ی نمایشگر ظاهر میروی صفحه TWWر این وضعیت هشدار 

 

 

 یحرارت یمحفظه یدما کنترل در TWW عملکرد 22شکل 
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 STM (Smart Temperature Monitoring) گر هوشمند دمانظارت 7.3

STM باشد که دمای گر هوشمند دما مییک نظارتSet-point که نماید. در صورتیی معینی دنبال میرا در محدوده
بوق هشدار فعال  max (TWW)قبل از رسیدن دما به مقادیر  ،نمایدی حرارتی از این محدوده تجاوز محفظه مقدار دمای

 ،شودتوسط ترموستات الکترونیکی کنترل می maxگردد. با توجه به اینکه دمای دستگاه بعد از رسیدن به مقادیر می
 نماید.رسانی میبه کاربر اطالع (maxتنظیم این گزینه قبل از رسیدن دما به حالت بحرانی )

 

به  برای بار اول ی حرارتیکه دمای محفظهدر صورتی Error! Reference source not found.23 در Aسمت ق مطابق
Set-point برسد، STM گرددبه صورت خودکار فعال می ( به طور مثالSTM  است تنظیم شده ±2روی مقدار بر). 

 

که شود تا زمانیموقتا غیرفعال می STMآالرم  ،باز شود در حین کارکرد دستگاهکه درِ در صورتی Bمطابق قسمت 
 برسد. Set-pointمجددا به مقدار  Cدمای محفظه مطابق قسمت 

 

موقتا  Dمطابق قسمت  STMآالرم  ،(C° 25به  C° 45تغییر نماید )در این مثال از  Set-pointکه دمای در صورتی
 همگرا شود.  E( مطابق قسمت C° 25محفظه به مقدار تغییر یافته )در اینجا که دمای شود تا زمانیغیرفعال می

 
 STM دما هوشمند گرنظارت عملکرد 23شکل 

 

 ها و هشدارهای صوتی و تصویریپیغام 8
 

ها و هشدارهای صوتی و تصویری حاوی پیغام D19به منظور اطالع کاربر از وضعیت دستگاه در شرایط مختلف، کنترلر 
تر در ها به منظور عدم اختالل در عملکرد مطلوب دستگاه، هر چه سریعهشداری پس از مشاهده باشد.مفیدی می

 ها اقدام نمایید.جهت رفع آن
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ی ی دلخواه روی صفحهپس از به صدا درآمدن بوق هشدار به منظور غیرفعال کردن آن، یک دکمه
 مایشگر را لمس نمایید.ن

 

 TWWهشدار  8.1

ترموستات الکترونیکی  ،ی مجاز تعیین شده توسط کاربر خارج شودی حرارتی از محدودهکه دمای محفظهدر صورتی
با به در این هنگام  نماید.دما به صورت قطع و وصلی کنترل می (max) و دمای محفظه را روی حد باال وارد مدار شده

را درگوشه باالی منوی دما و دمای دستگاه به رنگ قرمز چشمک زدن نمایش  TWW هشدارصدا درآمدن بوق هشدار، 
 داده می شود.

ی حداکثر دما محدوده ،ی در حال اجرا به پایان رسیدپس از اینکه برنامه TWWی هشدار با مشاهدهاقدام اصالحی: 
با بخش خدمات پس از فروش  TWWید. در صورت نمایش مجدد هشدار افزایش ده Set-pointرا نسبت به دمای 

 آزما گستر تماس حاصل نمایید.شرکت فن

 

 STMهشدار  8.2

بوق هشدار، هشدار تعیین شده توسط کاربر خارج شود؛  STMی ی حرارتی از محدودهکه دمای محفظهدر صورتی
STM .را درگوشه باالی منوی دما و دمای دستگاه به رنگ قرمز چشمک زدن نمایش داده می شود 

را  STMی محدوده ،ی در حال اجرا به پایان رسیدپس از اینکه برنامه STMی هشدار با مشاهدهاقدام اصالحی: 
ت پس از فروش شرکت با بخش خدما STMافزایش دهید. در صورت نمایش مجدد هشدار  Set-pointنسبت به دمای 

 آزما گستر تماس حاصل نمایید.فن

 

 دما T1: E-3هشدار  8.3

ترموستات سنسور کنترل دما موقتا توسط  ،که سنسور دمای محفظه دچار اختالل و یا خرابی شوددر صورتی
در  T1: E-3در این هنگام با به صدا درآمدن بوق هشدار، هشدار  پذیرد.یکی )سنسور دمای ثانویه( صورت میونالکتر

 دمای دستگاه به رنگ قرمز چشمک زدن نمایش داده می شود.  و گوشه باالی منوی دما
 

 

سنسور خرابی سنسور دمای محفظه، کنترل دما به صورت موقت توسط اختالل و یا پس از 
استاندارد صحیح است ولی دستگاه در این حالت  عملکردگیرد. یکی انجام میونترموستات الکتر

 بایست سنسور دمای محفظه تعویض و یا تعمیر گردد.و می باشدنمی

ا بخش خدمات پس از فروش شرکت تر بهرچه سریع T: E-3ی هشدار مشاهده در صورتاقدام اصالحی: 
 آزماگستر تماس حاصل نمایید.فن
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 دما T2: E-3هشدار  8.4

کنترل دما فقط  ،اختالل و یا خرابی شودکه سنسور ترموستات الکترونیکی )سنسور دمای ثانویه( دچار در صورتی
پذیرد. در این هنگام با به صدا درآمدن بوق هشدار، توسط سنسور دمای محفظه )سنسور دمای اصلی( صورت می

 در گوشه باالی منوی دما و دمای دستگاه به رنگ قرمز چشمک زدن نمایش داده می شود. T2: E-3هشدار 

 

 

ترموستات الکترونیکی، کنترل دما فقط توسط سنسور دمای  پس از اختالل و یا خرابی سنسور
باشد و گیرد. عملکرد دستگاه در این حالت صحیح است ولی استاندارد نمیمحفظه  انجام می

 بایست سنسور ترموستات الکترونیکی تعویض و یا تعمیر گردد.می

بخش خدمات پس از فروش شرکت ا تر بهرچه سریع T2: E-3ی هشدار مشاهده در صورتاقدام اصالحی: 
 آزماگستر تماس حاصل نمایید.فن

 

  ر سنسورهشدا 8.5

 ،که هر دو سنسور دمای محفظه و سنسور دمای ترموستات الکترونیکی دچار اختالل و یا خرابی شونددر صورتی
نمایش داده می  Sensor Failedگردد. در این هنگام با به صدا درآمدن بوق هشدار، هشدار کنترل دما متوقف می

 شود.

ی دستگاه های آزمایشگاهی را از محفظهدستگاه را از قسمت کلید پاور پشت آن خاموش نمایید. نمونه :اقدام اصالحی
 آزماگستر تماس حاصل نمایید.تر با بخش خدمات پس از فروش شرکت فنخارج کنید. هرچه سریع

 

 E-404خطای  8.6

یح در محل خود نصب نشده باشد و یا دچار اختالل و یا خرابی گردیده ی کنترلر به صورت صحکه حافظهدر صورتی
 شود.ی نمایشگر نمایش داده میدر صفحه E-404خطای  ،باشد

 

 (Open doorهشدار باز بودن درِ دستگاه ) 8.7

 Notificationنمایشگر ) یههشدار صفح در نوار (       )Open door پیغامدرِ دستگاه باز شود در ابتدا که هنگامی
barشود.( نمایش داده می 

 (        ) Open doorپیغام بوق هشدار به صدا درآمده و عالمت  ،دقیقه درِ دستگاه باز بماند 5که به مدت در صورتی
 زند. به رنگ قرمز تغییر کرده و چشمک می

با بخش  ،برطرف نشد Open doorکه با بستن درِ دستگاه هشدار در صورتی درِ دستگاه را ببندید.اقدام اصالحی: 
 آزماگستر تماس حاصل نمایید.خدمات پس از فروش شرکت فن
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شود. ی حرارتی میباز بودن درِ دستگاه باعث کاهش و یا افزایش دما و رطوبت نسبی محفظه
 مکان درِ دستگاه را باز ننمایید.باشد تا حد ادر مواقعی که دستگاه در حال اجرای برنامه می

 

 (Power cut) قطع ناگهانی برق دستگاههشدار  8.8

پس از روشن شدن دستگاه، عالمت  ،که دستگاه در حال اجرای فرمان باشد و برق دستگاه قطع شوددر صورتی

Power cut(  شود.ی نمایشگر ظاهر می( صفحهNotification barدر نوار هشدار ) (

از نوار هشدار پاک  Power cutی نمایشگر، عالمت هشدار ی دلخواه روی صفحهبا لمس یک دکمه اقدام اصالحی:
 شود.می

 

 

 (Lock notificationپیغام قفل شدن کنترلر ) 8.9

پس از قفل شدن کنترلر  محدود کردن میزان دسترسی افراد متفرقه به منظور کنترلر در صورت اعمال قفل برای
باز کردن قفل  بارشود. پس از هر ی نمایشگر ظاهر می( صفحهNotification barدر نوار هشدار ) (   ) Lockپیغام 
 .نمایشگر یک بار خاموش و روشن شودی برد تا کنترلر مجددا قفل شود مگر اینکه صفحهدقیقه زمان می 5کنترلر 

 

 (Save notificationپیغام ذخیره کردن اطالعات )  8.10

ی اطالعات، ها الزم است به منظور تایید عملیات و ذخیرهر مقادیر منوها، زیرمنوها و گزینهپس از ایجاد ویرایش د

 شود.ی نمایشگر ظاهر می( صفحهNotification barدر نوار هشدار )( ) Save. عالمت پیغام را لمس کنید دکمه 

 

 مشخصات فنی دستگاه 9

 کالیبره کارخانه 9.1

 این دستگاه در کارخانه توسط شرکت فن آزما گستر تست و کالیبره گردیده است.
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 سرعت-جزییات دما 9.2

 

 

 خارجی ابعاد 9.3

Depth (cm)1 Height (cm) Width (cm) Model 

72 44 47 KM11 

 

 نوز 9.4

Weight (kg) Model 

40.5 KM11 

 مقادیر باال وزن دستگاه زمانی که کامال خالی است می باشد.

 

 ارینحوه بارگذ 9.5

                                                      

 با احتساب کنترلر و دستگیره 1

 KM11 اطالعات دما

 درجه سانتیگراد 25ثانیه در دمای 30زمان بازگشت دما پس از باز شدن درب به مدت 
(min) 

10 

درجه سانتیگراد  40ثانیه در دمای 30زمان بازگشت دما پس از باز شدن درب به مدت 
(min) 

10 

 5/0 (K±)درجه سانتیگراد 25نوسانات دمایی در 

 1 (K±)درجه سانتیگراد 40نوسانات دمایی در 

  60 بیشینه دما 

 A.T+5 کمینه دما

 50-300 (RPMرنج سرعت شیکر)
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 سینی 9.5.1

تعداد سینی های قابل قبول در هر اری در دستگاه از سینی های مخصوص دستگاه استفاده نمایید. ذبرای بارگ
 دستگاه و وزن قابل تحمل هر سینی در مشخصات فنی دستگاه آمده است.

 

 فضای قابل استفاده 9.5.2

 Error! Reference source not) درصد از هر طرف محفظه فاصله دهید. 10نمونه های خود را حداقل به اندازه 
found.) 

 

 محفظه یداخل ینما 24شکل 

 

 :.Error! Reference source not foundتوضیحات 

A  وB  وCابعاد محفظه داخلی دستگاه : 

a  وb  وcفاصله هایی که باید از دیواره رعایت شود : 

𝑎 = 0․1 ∗ 𝐴 ‚  𝑏 = 0․1 ∗ 𝐵 ‚  𝑐 = 0․1 ∗ 𝐶  
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 اندازینقل، انبارش و نصب و راهوکلیات روش تحویل، حمل 10

 بندی و بررسی لوازم همراه دستگاهروش تحویل، بازکردن بسته 10.1

سالمت دستگاه و  ی راهنما،ونقل و تحویل ارائه شده در دفترچههای حملبرمبنای روش بندی،پس از بازکردن بسته
ونقل را ی آثار صدمات ناشی از جابجایی نامناسب، فورا مسئول حملرا بررسی نمایید. در صورت مشاهده لوازم همراه

های ها، نوار چسبها، تخته چوبونقل شامل یونولیتی لوازم مربوط به ایمنی حملکلیه همچنین در جریان قرار دهید.
 و... را از دستگاه جدا نمایید.  متصل به بدنه

 

 ستهمحتویات ب 10.2

KM 

 دفترچه راهنما 
 دفترچه گارانتی 
 دستگاه شیکر 
 4  پیچ خروسکیM5 
 4 میله مهار ارلن 
 8 پیچ میله مهار ارلن 

 

  احتیاط

 

 

 

 

 امکان سرخوردن و یا کج شدن دستگاه

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 خطر ایجاد صدمات فیزیکی ناشی از حمل اجسام سنگین

 ی داخلی، کاست مهتابی و محصوالت داخل ای، محفظهشیشهدر  هنگام کارکرد دستگاه به
 دستگاه دست نزنید.

 های در، دستگیره، قاب پایینی بدنه و قاب نمایشگر بلند به هیچ عنوان دستگاه را از محل
 نکنید.

  ی باالبر نفر و یا بوسیله 6دستگاه را از قسمت پالت چوبی تحتانی و از چهار کنج آن با کمک
های چنگال برای حمل دستگاه به کمک باالبر مکانیکی، نمایید. دقت نمایید کهمکانیکی حمل 

 فقط از قسمت جلو و یا پشت دستگاه وارد گردند و به صورت متقارن قرار گیرند.باالبر 
 

  ،بلند نکنید. هااز کنارهدستگاه را هنگام حمل دستگاه به کمک باالبر مکانیکی 
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ونقل مطمئن بخش بندی اصلی دستگاه استفاده نمایید و برای حملدادن دستگاه، لطفا از بستهبه منظور برگشت
 را مطالعه نمایید.  10.3

 

 ونقل مطمئنراهنمای جابجایی و حمل 10.3

پس از کار با دستگاه، به منظور غیرفعال کردن  دستگاه را فقط در صورت خالی بودن محفظه حرکت دهید.لطفا 
 را مطالعه فرمایید. 3.4موقت آن، بخش 

 

  احتیاط

 

 

 

 

 یا کج شدن دستگاه امکان سرخوردن و

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 خطر ایجاد صدمات فیزیکی ناشی از حمل اجسام سنگین

 ونقل نمایید.بندی اصلی شرکت، حملدستگاه را فقط در حالت وجود بسته 
 ونقل ایمن نمایید. های مخصوص حملونقل، دستگاه را با تسمهبه منظور جابجایی و حمل 
  های در، دستگیره، قاب پایینی بدنه و قاب نمایشگر بلند از محلبه هیچ عنوان دستگاه را

 نکنید.
  ی باالبر نفر و یا بوسیله 6دستگاه را از قسمت پالت چوبی تحتانی و از چهار کنج آن با کمک

های مکانیکی حمل نمایید. دقت نمایید که برای حمل دستگاه به کمک باالبر مکانیکی، چنگال
 و و یا پشت دستگاه وارد گردند و به صورت متقارن قرار گیرند.باالبر فقط از قسمت جل

 ها بلند نکنید.هنگام حمل دستگاه به کمک باالبر مکانیکی، دستگاه را از کناره 

 

توانید آن را از شرکت بندی اصلی، مینقل و یا جابجایی دستگاه در صورت در دسترس نداشتن بستهوبه منظور حمل
 سفارش دهید. آزماگسترفن

 C 60( +F◦ 140)° تا C 10- (F◦ 14)°ی مجاز دمای محیط در طول حمل ونقلمحدوده

 

 راهنمای انبارش 10.4

ی باشد. به منظور اطالع از نحوهشرایط مناسب برای انبارش دستگاه، نگهداری آن در محیط خشک و بسته می
 را مطالعه نمایید.  3.4غیرفعال کردن موقت دستگاه بخش 

 C 60( +F◦ 140)° تا C 10- (F◦ 14)°: انبارشی مجاز دمای محیط در طول محدوده

 r.H  70%: حداکثرانبارشی مجاز رطوبت محیط در طول محدوده
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  احتیاط

 علت رطوبت باالتعریق به 

اندازی آن در محیط با رطوبت باالتر صورت راهدر طوالنی مدت در  ی دستگاهخطر خوردگی بدنه
  r.H  70%از

 امکان آسیب دیدن دستگاه

  دستگاه، کامال آن را خشک نمایید خاموش کردنقبل از. 

اندازی که نسبت به نصب و راه انتقال به محلدستگاه در محل سردی انبارش گردیده بود؛ هنگام  کهدر صورتی
دما گردد و صبر کنید تا دستگاه با محیط همساعت  1اندازی، حداقل به مدت ؛ قبل از راهتر استمحیط انبارش گرم
  کامال خشک شود.

 

 های شرایط محیطیمحل مناسب نصب و ویژگی 10.5

ی مناسب و دارای تهویه باید اههید. محل نصب دستگدستگاه را روی سطح هموار و صاف و به صورت تراز قرار د
مطالعه  را 9.4)بخش  دقت نمایید که نشیمنگاه دستگاه باید توانایی تحمل وزن آن را داشته باشد خشک باشد.

 اند.ی داخل ساختمان طراحی شدههای سربستهها برای استفاده در محیطاین دستگاه .(نمایید
 

 احتیاط

 

 خطر بیش از حد گرم شدن دستگاه

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 را نصب ننمایید.ی مناسب، دستگاه بدون ایجاد تهویه 
 ی کافی محیط اطمینان حاصل نمایید.به منظور پراکندگی گرمای تولید شده از تهویه 

 

 ی مجاز دمای محیط در طول کارکرد دستگاهمحدوده 10.6

°C 20 + تا °C 29+.امکان تغییر دما به دلیل نوسانات طبیعی دمای محیط وجود دارد ، 

 

+ C 25°ستگاه آورده شده است مربوط به دمای محیط هایی که در دفترچه اطالعات فنی دداده
(F◦ 77می )ها تغییر خواهند باشد. بنابراین در صورت انحراف دمای محیط از این مقدار، نتایج داده

 کرد.
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 r.H  70%: حداکثرکارکرد دستگاهی مجاز رطوبت محیط در طول محدوده 10.7

در محفظه  قیامکان تعر  طیمح یرطوبت باال لیبه دل ،است طیمح یدستگاه کمتر از دما Set-point یدما کهیهنگام
 وجود دارد.

 

 متر باالتر از سطح دریا 2000دستگاه: حداکثر  اندازیو راه ارتفاع محل نصب

 

تر از دستگاه در مکانی گرفتگی محل، به دستگاه، بهبرای جلوگیری از هرگونه آسیب ناشی از آب
 در محل وجود داشته باشد.ی آب جمع شده تخلیهاندازی گردد که امکان نصب و راه

 

از اینچ(  84/9) میلیمتر 250ها بین آن ی؛ حداقل فاصلهخواهید چند دستگاه را کنار یکدیگر قرار دهیدزمانیکه می
و از دیوار پشتی و  اینچ( 29/6) میلیمتر 160ی دستگاه از دیوار جانبی حداقل فاصلهیکدیگر را رعایت کنید. همچنین 

 باشد.اینچ( می 94/3میلیمتر ) 100باالیی 

 

  احتیاط

 خطر چیدمان اشتباه

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 را روی هم قرار ندهید. هادستگاه 
 

 

دستگاه را در محلی  ی اصلی دستگاه را از برق جدا نمایید.بایست دوشاخهبه منظور قطع اتصال برق از دستگاه، می
ی دستگاه را از برق جدا رت نیاز بتوان به راحتی دوشاخهدر صو پریز اتصال برق در دسترس باشد و نصب نمایید که

 نمود.
 

 از تشکیل غبار رسانا در محیط جلوگیری نمایید. IEC 61010-1مطابق استاندارد 

 اندازی ننمایید.ههای قابل انفجار نصب و رابه هیچ عنوان دستگاه را در محیط

 

 خطر 

 خطر انفجار

 خطر مرگ

 اندازی ننمایید. های دارای احتمال خطر انفجار راهدستگاه را در محل 
 .دستگاه را از واحدها و یا گازهای قابل انفجار دور نگه دارید 
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 اطالعات فنی 11

مصرف کننده محترم با توجه به سری های تولید متفاوت و احتمال تغییر بعضی از مقادیر این جدول، جهت اطالع 
 مراجعه نمائید. www.FGiran.comدقیق و به روز مقادیر جدول، می توانید به سایت 

 

 

 

 کاریای و تمیز های دورهتعمیر و نگهداری، سرویس 12

 ایهای دورهسرویس   12.1

 

 

 

 خطر

 گرفتگیخطر برق

 خطر مرگ

 اندازی و تعمیر و نگهداری، دستگاه و تجهیزات آن نباید مرطوب باشند.در طول راه 
 پشتی دستگاه را باز نکنید. پنل 
  ی دستگاه را تعمیر و نگهداری، کلید پاور دستگاه را خاموش و دوشاخهقبل از شروع به فرایند

 پریز برق جدا نمایید.از 
 و  آزماگسترفنی اقدامات مربوط به فرایند تعمیر و نگهداری بایستی توسط کارشناسان کلیه

 یا افراد متخصص مورد تایید شرکت انجام پذیرد.
 

 

های ای را حداقل یک بار در سال و به صورت منظم انجام دهید. اقدامات مربوط به سرویسدورهسرویس های 
 بایست مستندسازی گردد.تعمیر و نگهداری میای و دوره

 

 

 ضدعفونیتمیزکاری و    12.2

های آزمایشگاهی، پس از هر بار استفاده و به منظور جلوگیری از خوردگی دستگاه به دلیل رسوب ترکیبات نمونه
 دستگاه را تمیز نمایید.

 

 شود.در صورت انجام فرایند تعمیر و نگهداری توسط افراد نامعتبر گارانتی دستگاه باطل می

http://www.fgiran.com/
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 خطر

 گرفتگیخطر برق

 خطر مرگ

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 ی یا مواد شوینده ی آب ودستگاه از افشانه به منظور شستشوی سطوح داخلی و خارجی
 شیمیایی استفاده ننمایید.

  در هنگام شستشوی دستگاه، دقت نمایید به هیچ عنوان آب روی قاب پایینی دستگاه
 نریزد.

  کلید شستشوقبل از ،Power ی دستگاه را از پریز برق جدا دستگاه را خاموش و دوشاخه
 نمایید.

 .قبل از روشن کردن مجدد دستگاه کامال آن را خشک نمایید 

 

 تمیزکاری   12.2.1

 ی دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.قبل از شستشو، کلید پاور دستگاه را خاموش و دوشاخه
 

 

های ی دستگاه همواره باید تمیز نگه داشته شود. پس از هربار تعویض نمونهداخل محفظه
 های قبلی بایستی به طور کامل از بین برود. آزمایشگاهی، آثار باقیمانده از نمونه

 

ی شویندهتوانید از مواد ی مرطوب استفاده نمایید. عالوه بر این میبه منظور تمیزکردن سطوح محفظه، از یک حوله
 زیر استفاده نمایید.

 

 سطوح خارجی

 ی داخلیمحفظه سطوح

 بنوار درزگیر در 

 ی تجاری استاندارد که دارای خاصیت اسیدی و هالیدی نباشند.مواد شوینده

 های الکلیمحلول

 (Natural cleaning agentی طبیعی )مواد شوینده

 های الکتریکیپنل
 دارای خاصیت اسیدی و هالیدی نباشند.ی تجاری استاندارد که مواد شوینده

 (Natural cleaning agentی طبیعی )مواد شوینده

 ها(ها )قفسهسینی

 دیواره پشتی

 ی تجاری استاندارد که دارای خاصیت اسیدی و هالیدی نباشند.مواد شوینده

 ی طبیعی استفاده ننمایید.ها از مواد شویندهبرای شستشوی سینی
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نمایند؛ های آزمایشگاهی ترکیبات خطرناک تولید میی که با مواد تجهیزات دستگاه و یا نمونهااز مواد شوینده
تماس  آزماگسترفنمورد استفاده با بخش خدمات ی مواد شوینده مناسب بودندر صورت تردید در  استفاده ننمایید.

 حاصل نمایید.

 

 

، )مانند خوردگی و ...( تجهیزات دستگاهبه  ی نادرست از مواد شویندهصدمات ناشی از استفاده
 شده نخواهد گردید.شامل موارد گارانتی

 شده نخواهد گردید.تجهیزات، شامل موارد گارانتی ضدعفونیصدمات ناشی از عدم تمیزکاری و 

 

  احتیاط

 خطر خوردگی 

 امکان آسیب دیدن دستگاه

 ی اسیدی و یا هالیدی استفاده ننمایید.از مواد شوینده 
 ی پشتی استفاده ننمایید.ها و دیوارهی طبیعی برای شستشوی سینیاز مواد شوینده 

 

به منظور حفاظت از سطوح، فرآیند شستشو با مواد شوینده را با بیشترین سرعت ممکن انجام  
 دهید.

 

 

 نمایید.ی مرطوب پاک پس از شستشو با مواد شوینده، آثار بجا مانده از مواد شوینده را با حوله
 سپس اجازه دهید دستگاه خشک گردد.

 

 

کف صابون ممکن است دارای خاصیت کلرایدی باشد. بنابراین برای شستشو از آن استفاده 
 ننمایید.

 

 
 
 

 

 ، آن را برگزینید که بیشترین ایمنی شخصی را داشته باشد.ضدعفونیهای از میان روش

 

 باز بگذارید.در طول فرآیند تمیزکاری، درب دستگاه را 
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ممکن است باعث اختالل در سالمتی  خوردنی طبیعی در صورت تماس با پوست و یا مواد شوینده

 گردند.

ی ی موجود در این دفترچهدهندههای عالئم هشداربه منظور افزایش ایمنی فردی، از برچسب
 های مواد شوینده استفاده نمایید.راهنما بر روی بطری

 

همچنین از  ینک ایمنی مناسب استفاده نمایید.ها، از عپیشگیرانه: به منظور حفاظت از چشمهای توصیه
 ( استفاده نمایید.nitrileیا نیتریل ) (butylهای ایمنی دارای پوشش کامل بوتیل )دستکش

 

 

 زدایی و ضدعفونیآلودگی   12.2.2

های ایجاد آلودگی ی دستگاه، به صورت مطلوب انجام پذیرد.نماید ضدعفونی محفظه بایست اطمینان حاصلکاربر می
ها، بنابراین الزم است پس از هربار تعویض نمونه ،ماندهای آزمایشگاهی بجا میشده در محفظه، عمدتا از نمونه

 ضدعفونی به صورت کامل انجام گیرد.

ی آن را از پریز برق جدا نمایید. از دستگاه را خاموش و دوشاخه قبل از شروع فرآیند ضدعفونی شیمیایی، کلید پاور
نمایند اجتناب های آزمایشگاهی، محصوالت خطرناک تولید میای که با ترکیب با اجزای محفظه و یا نمونهمواد شوینده

تماس  ترآزماگسفننمایید. در صورت عدم اطمینان از مناسب بودن مواد شوینده، با بخش خدمات پس از فروش 
 های زیر استفاده نمایید:کنندهتوانید از ضدعفونیحاصل نمایید. می

 

 ی داخلیسطوح محفظه

 ی تجاری استاندارد که دارای خاصیت اسیدی و هالیدی نباشند.مواد شوینده

 های الکلیمحلول

 (Natural cleaning agentی طبیعی )مواد شوینده

 احتیاط

 

 

 

 خطر تماس با پوست و یا قورت دادن

 شیمیاییخطر آسیب به چشم و پوست به دلیل سوختگی 

 

 ها دور نگهدارید.داخل دهان فرو نبرید. از موادغذایی و نوشیدنی 
 

 کننده در فاضالب اجتناب نمایید.ی مواد ضدعفونیاز تخلیه 

 .از دستکش و عینک ایمنی مناسب استفاده نمایید 

 .از تماس با پوست اجتناب نمایید 
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از مواد شوینده به تجهیزات دستگاه )مانند خوردگی و ...(، ی نادرست صدمات ناشی از استفاده
 شده نخواهد گردید.شامل موارد گارانتی

 شده نخواهد گردید.صدمات ناشی از عدم تمیزکاری و ضدعفونی تجهیزات، شامل موارد گارانتی

 

 

 های ضدعفونی، آن را برگزینید که بیشترین ایمنی شخصی را داشته باشد.از میان روش

 

ی داخلی دستگاه، ناشی از مواد خطرناک بیولوژیکی و یا شیمیایی های ایجاد شده در محفظهآلودگی کهدر صورتی
 های آزمایشگاهی، دو روش ضدعفونی وجود دارد:بسته به نوع آلودگی و نمونه ،باشد

ابل انفجار در طول اسپری کردن محلول ضدعفونی روی سطوح داخلی محفظه. با توجه به امکان تولید گازهای ق -1
ی مناسب در محل اطمینان فرآیند ضدعفونی، قبل از شروع فرآیند از خشک بودن دستگاه و همچنین وجود تهویه

 حاصل نمایید.
ی داخلی دستگاه را باز کرده )این فرآیند باید توسط مهندس متخصص انجام در مواقع ضروری، قطعات محفظه -2

 اتوکالو ضدعفونی نمایید.ها در استریالیزر و یا گیرد( و آن
 

 

 گردند.کننده در صورت تماس با چشم باعث ایجاد سوختگی شیمیایی میمواد ضدعفونی

ی ی موجود در این دفترچهدهندههای عالئم هشداربه منظور افزایش ایمنی فردی، از برچسب
 کننده استفاده نمایید.های مواد ضدعفونیراهنما بر روی بطری

 
 ها، از عینک ایمنی مناسب استفاده نمایید.پیشگیرانه: به منظور حفاظت از چشمهای توصیه

 

  احتیاط

 
 خطر تماس با چشم

 خطر آسیب به چشم به دلیل سوختگی شیمیایی

 

 کننده در فاضالب اجتناب نمایید.ی مواد ضدعفونیاز تخلیه 
 .از دستکش و عینک ایمنی مناسب استفاده نمایید 

 

 

اسپری مواد ضدعفونی کننده، اجازه دهید دستگاه کامال خشک گردد و در معرض هوا پس از 
 قرار داشته باشد.
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 ارجاع دستگاه به کارخانه   12.3

ی دفترچه ،به کارخانه ارجاع دهیدیا به هر دلیل دیگری و تعمیرات انجام خواهید دستگاه را به منظور در صورتیکه می
ی بایست در محمولهمی بندی گردد(در خود کارتن اصلی بسته دستگاه )بهتر است هگارانتی و برچسب روی کارتن دستگا

 برچسب روی کارتن دستگاه شامل اطالعات زیر است: ارسالی به کارخانه وجود داشته باشند.

 نام و مدل دستگاه 
 شماره سریال دستگاه 
 تاریخ تولید 
 اعتبار گارنتی 

 

های احتمالی، در صورت عدم وجود از سوء استفاده به منظور رعایت قوانین ایمنی و جلوگیری
 ی گارانتی و برچسب روی کارتن دستگاه، از دریافت آن معذور خواهیم بود.دفترچه

 

، اتوبان تهران قزوین، شهرک صنعتی نظرآباد، بلوار ساعی، خ شمشاد، قطعه سوم شمالی 75کیلومتر آدرس کارخانه: 
 آزماگسترفنشرکت 
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 فرم ارسال دستگاه به کارخانه

مصرف کننده محترم در صورت نیاز به ارسال دستگاه به کارخانه لطفا این فرم را به طور کامل  تکمیل نمائید. 
همچنین خواهشمند است جهت حفظ سالمت کارکنان این شرکت نسبت به گندزدایی و تمیز کردن دستگاه از مواد 

ر غیر این صورت کلیه مسئولیت های ناشی از دانسان خطرناک است اقدام نمایید. میکروبی و غیره که برای سالمت 
 آن به عهده مصرف کننده می باشد. 

 .نیز مراجعه نمایید  www.FGiran.comوانید به وب سایت ت جهت دریافت این فرم می

 

 :یدخر  یختار  سازمان:  نام
 :تلفن کاربر: نام

 مصرف کننده : آدرس
 

 ارسال: علت
 
 

 :یخراب نوع
 

 همراه :  یجانب لوازم
 

 الزم در مورد مواد مورد استفاده در دستگاه : توضیحات
 
 
 
 مدل: نام دستگاه/-1
 :یالشماره سر -2

 
 
 
 مهر و امضاء:


