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 خون بانک یخچال

 باشد؟دارای چه خصوصیاتی باید یخچال بانک خون مناسب 

دمای درون دستگاه از حد مجاز تعین شده توسط کاربر بیشتر یا کمتر شد با دارای سیستم هشدار باشد تا در صورتی که  .1

 کاربر را مطلع سازد.االرم صوتی 

 یکنواخت در همه ی نقاط پراکنده سازد. یخچال دارای سیستم گردش هوا باشد تا هوا را به صورت .2

 دارای سیستم ثبت دما باشد. .3

 مشخصات الکتریکی:

 ولت به صورت تکفاز میباشد. 220ولتاژ مورد استفاده 

 آمپر میباشد.  8جریان عبوری دستگا ه 

  درجه می باشد. 10الی 2دامنه درجه حرارت این یخچال
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 نمای شماتیک تابلو دستگاه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماده سازی اولیه دستگاه:

 باشید بدنه آسیب نبیند ..بسته بندی دستگاه را با احتیاط باز نماییدو مراقب 1

 ..دستگاه را در محیط تمیز و مناسب مستقر نمایید 2

 دستگاه را تراز نمایید..3

 سانتی متر با دیوار فاصله داشته باشد. 20جهت جابجایی هوا باید پشت دستگاه حداقل .4

 ( قرار دهید.0.کلیه ی کلیدها را در وضعیت غیر فعال )6 

)تا و توجه داشته باشید که تنها یک انشعاب از آن پریز بگیرید. دهید و از ثابت بودن آن اطمینان یابید .دو شاخه را به پریز اتصال7

 نوسانات ناشی از ولتاژ در طول کار ایجاد نشود()از وجود سیم ارتینگ در پریز اطمینان یابید.(

 را در وضیت فعال قرار دهید تا دستگاه روشن شود.  MAIN.کلید 8

1 MAIN دستگاه کردن خاموش/روشن 

2 ALARM و باز ماندن درب ر دمایهشدار تغی 

3 LIGHT یخچال داخلی محیط روشنایی 

4 
CABIN 

CONTROL TEMP 
 نمایشگر تنظیم دما 

5 RECORDER وسیله ی ثبت دما 
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 باید چراغ سبز رنگ باالی کلید و صفحه دیجیتال دماسنج نیز روشن شود( دن این کلید)با فعال نمو

 نحوه میزان نمودن دمای دستگاه:

با این کار  را فشار دهید، (SEL)یا  (* )عالمت ( CONTROL CABINET TEMPدیجیتال ) هکنترل کنند چپدر سمت   -1

 (  است.SET POINT)   میگردد.عدد فوق دمای انتخابی یاوی صفحه دیجیتال عددی به صورت لرزان ظاهر ر بر

دما یکی از  کم کردنیاد و نیاز خود به زبسته به  (  وجود دارد، ,) عالمتدو  ترموستاتصفحه  راستسمت  در -2

 به داخل فشار دهید تا دمای انتخابی شما بروی صفحه دیجیتال ظاهر گردد.جهت تنظیم آنها را 

) عدد فوق دمای   را فشار دهید تا عدد لرزان محو و بجای آن عدد ثابت ظاهر گردد (SEL)یا  (* )مجددا دکمه  -3

 .واقعی داخل کابین است( 

 .قرار دهید و فرصت دهید تا دما به میزان تنظیم شده برسد مورد نظرلزوما در ابتدای راه اندازی ، دستگاه را در دمای  -4

 ه:ـتوج

 آب بریزید. ون آن قرار میگیرد،در این ظرفسنسور دما درل ظرفی تعبیه شده که یخچا داخل

 : توضیح

 کابین  داخل درپاکت فوق دستگاه بروی شده نصب ریکوردر افزار نرم و مودمدر صورت داشتن ریکوردر )

 (میباشد دستگاه

 

 با تشکر

 تجهیز تحقیقات فنی و مهندسی ژال

 


