شرکت پویافرآزما
دستگاه گالو باکس دو نفره
مشخصات فنی:
 .1بدنه از جنس استنلس استیل
 .2اتصال گاز و ورودیها از جنس استنلس استیل
 .3ورودی الکتریکی به داخل محفظه
 .4ورودی گازکمکی به داخل محفظه
 .5امکان تنظیم فشارو یا خال داخل محفظه
پنجره ورودی ضد اسید
 .6روشنایی داخل
 .7سیستم چرخش گاز
 .8استفاده از پمپ وکیوم ساخت داخل
 .9اتصال دستکش به بدنه از جنس تفلون
 .11دارای محفظه ورود سینی به همراه در قفل شو از جنس استیل
 .11بازشدن پنجره جلو به منظور نظافت داخل محفظه
 .12دستکشها ضد اسید ,دارای گرید بهداشتی همراه با قابلیت تعویض آسان و دوام مناسب
 .13ابعاد 181 :در  81در  91سانتی متر امکان نصب بروی میز یا پایه چرخدار
 .14وزن 111 :کیلوگرم
 .15برق ورودی  221 :ولت تک فاز
 .16کنترلر فشار و خال ساخت داخل

نمونه کار دو نفر :

*-امکان نصب قفسه
*-امکان نصب یخچال
* -امکان ساخت نمونه استفاده از دو سمت
* -امکان نصب سنسور اکسیژن و رطوبت
* -امکان نصب سیستم فیلتراسیون گاز داخل
*-امکان نصب شیر اضطراری
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محدوده هاي آزمایش:
در آزمایشگاه زیست شناسي ،خطرات باالي میكروب ها ،باكتري ها ،ویروس ها ...الزم است عمل
كشت ،بررسي عوامل بیماري زا ،بررسي راه هاي مقابله با این عوامل ...زیر هودهاي قوي صورت
پذیرد تا عوامل بیماري زا در محیط پخش نشوند و اساتید و دانشجویاني كه در حال تحقیق و بررسي
هستند از راه تنفس به بیماري هاي خطرناك مبتال نگردند.

نگهداری و تعمیر:
 .1از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
 .2به دستگاه ضربه زده نشود.
 .3پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی  OFFقرار داده و کابل برق را قطع نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:
خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد
تعمیر بمدت یک سال میباشد ،و خدمات پس از فروش بمدت  11سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.
ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:
 .1صدمات و ضایعات ناشي از ضربه ،سقوط ،حمل ونقل ،تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي ،آتش یا حرارت
زیاد ،گرد و غبار شدید ،نوسانات برق ،رعد و برق و حوادث طبیعي
 .2استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیین شده براي دستگاه یا عمل نكردن
به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه.
 .3صدمات و خرابیهای ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاهها ،تجهیزات و لوازم جانبي غیر
سازگار یا معیوب
 .4دستگاههایی كه دستكاري شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل میباشد:
 -1کنتور برق تک فاز  11آمپر
 -2محدوده دمایي بین  44تا1درجه سانتیگراد
 -3محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه %11 - %01
شرایط کالیبراسیون:
دستگاه نیاز به نصب و راه اندازی دارد .لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام
می گردد.
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آزمون تحویل دهی:
دستگاه نیاز به نصب و راه اندازی دارد .لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام
می گردد.
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