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هات پليت با همزن مغناطيسي

الف( توجه مهم:
خواهشمند است، قبل از استفادة دستگاه اطالعات درج شده در راهنماي حاضر به دقت مطالعه شود، در 

غير اينصورت شرکت از پذيرش هرگونه مسئوليت ناشي از عدم استفاده درست، معذور خواهد بود. 
عالئم روي ليبل پنل براي هشدار به کاربر  در خصوص خطراتي است که ممکن است حين استفاده از دستگاه 
او را تهديد نمايد، بنابراين بايستي سر جاي خود باقي مانده و  در صورتيکه در اثر استهالک ناخوانا و مخدوش 

شوند، ليبل تعويض گردد.

ب( اخطار:
1. قبل از استفاده از دستگاه، مقررات ايمني به دقت مطالعه شود.

2. سطح داغ )روي دستگاه دماي بااليي دارد.(
3. در پايان عمر، وسيله مانند زباله شهري دفع نگردد. )درمورد آهنرباهاي فريت، هيدرواکسيدآهن، توجه 

بيشتري شود. جايگاه آنها روي شفت الکتروموتور مي باشد.(
4. دستگاه صرفاً براي امور آزمايشگاهي استفاده شود.  

ج( مقررات ايمني:
1. صفحه حرارت دهنده با توجه به درجه نشانگر آن تا دماي 300 درجه سانتيگراد گرم مي شود، اين 
گرما نه تنها در مدت زمان روشن بودن وجود دارد بلکه پس از خاموش شدن نيز مدتي ادامه مي يابد.

2.  به دليل وجود ميدان مغناطيســي در اطراف دســتگاه بخصوص صفحه حرارت دهنده، از قرار دادن 
لوازم حســاس )ســي دي، فالپي، تحريک کننده هاي قلبي، کارت هاي مغناطيســي و ...( در نزديکي 

دستگاه خودداري شود.
3. در موارد ذيل از دستگاه استفاده نشود:

3 – 1( در محيط هايي با ناپايداري شيميايي باال
3 – 2( هم زدن مواد محترقه با دماي احتراق پايين

3 – 3( براي حرارت دادن به روش بن ماري )در اين روش شئي مورد نظر مستقيماً گرم نمي شود بلکه 
به واسطه آب، گرما به آن منتقل مي شود.(

4. جهت جلوگيري از واژگون شدن ظرف، حداکثر قطر ظرف مورد استفاده معادل قطر صفحه حرارت 
دهنده مي باشد.

5. در صورت اســتفاده از صفحه حرارت دهنده، جنس ظرف متناســب و سازگار با دماي مورد استفاده 
قرارگيرد. معموالً شيشه پيرکس مناسب مي باشد.
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6. موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
6 – 1( دستگاه روي سطح صاف و بدون شيب دار قرار داده شود.
6 – 2( در زمان استفاده، دستگاه تحت کنترل بوده و رها نشود.

6 – 3( حداقل فاصله ايمن از ديوار معادل 30 سانتي متر مي باشد.

د( تميز کاري:
قبل از شــروع به فعاليت تميزکاري، دوشاخه دستگاه از پريز برق خارج شده، پس از خنک شدن آن از 

دستمال مرطوب، ضد جرقه با اثر غير مخرب روي بخش هاي مختلف دستگاه استفاده شود.

ه( لوازم ايمني کاربران:
تجهيزات ايمني کارکنان متناســب با دماي داغ دستگاه و خطرات ناشي از آن باشد. ظروف شيشه اي 

مطابق با     "مقررات ايمني" ذکر شده استفاده شود.

و( تعميرات:
تعمير دستگاه ها به جز در موارد توافق شده با نمايندگان، در محل توليد کننده انجام مي شود.

ز( ضمانت:
ضمانت از تاريخ درج شده روي کارت ضمانت نامه شروع مي شود. ضمناً به محتواي کارت ضمانت توجه شود.

1. معرفي وسيله:
هات پليت با همزن مغناطيســي مدل  HMS8805 شرکت پل ايده آل پارس از دستگاه هاي اوليه در 
هر آزمايشگاه بوده و براي مصارف عمومي طراحي و توليد شده است؛ براي آزمايش هاي گوناگون دما و 
سرعت چرخش به صورت مستقل قابل تنظيم مي باشد. به منظور مخلوط نمودن مايعات از مگنت داخل 

ظرف و بدون ارتباط مکانيکي استفاده مي شود. 
شکل و اندازه مگنت وابسته به سرعت چرخش و مايع داخل مي باشد. لذا انتخاب مناسب ترين آن امري 

مهم تلقي مي شود. آهنرباي پيشنهادي 40×10 ميلي متر مي باشد.
انرژي بهينه و ســرعت دلخواه کاربر توسط برد الکترونيکي تأمين شده و دماي صفحه حرارت دهنده با 

ترموستات قياسي داراي حباب حسگر، دائما کنترل مي گردد.
 اگر از صفحه حرارت دهنده استفاده مي شود، بايستي جنس ظرف با دماي انتخاب شده از نظر ايمني 

هماهنگ باشد. به طور معمول از ظرف هايي با جنس پيرکس استفاده مي شود.
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2. توصيف کلي دستگاه:
استفاده از تکنولوژي جديد منجر به طراحي و توليد دستگاهي با ايمني باال، تکرار پذيري و سطح کارايي 

باالي در مصرف انرژي شده است.
بدنه اصلي از آلومينيوم فشرده با روکش مقاوم در برابر مواد شيميايي که به طور معمول در آزمايشگاه ها 

يافت مي شود، ساخته شده است.
در ساخت وسيله به اصول ايمني، فني استاندارد و ارگونوميک توجه ويژه اي شده است.

صفحه کنترل به راحتي در دسترس بوده و از منبع داغ و خطرناک دور بوده، از نشت احتمالي هرگونه 
مايع توسط کانال مخصوص انتقال محافظت شده است.

به دليل ويژگيهاي هندسي خاص بدنه، در صورت سرازير شدن تصادفي مايع استفاده شده، امکان نفوذ 
آن به داخل وسيله وجود ندارد. 

ورودي برق در پشت دستگاه و ايمن در مقابل سرازير شدن تصادفي مايعات قرار داده شده است.
امکان تعمير، نگهداري و آموزش آن )براي نمايندگان مجاز( بسيار ساده مي باشد.

صفحه حرارت دهنده از آلومينيوم فشرده، داراي خواص زير مي باشد:
توزيع بهينه و يکنواخت گرما	 
مقاوم در برابر شوک حرارتي	 
مقاوم در برابر مواد شيميايي با کاربرد عمومي در آزمايشگاه ها	 
مقاوم در برابر اکسيد شدن	 

نکته: اســتفاده از هات پليت در دماي باال ممکن اســت باعث تغيير رنگ آن شود ولي اين مساله تغييري در خواص مقاومت 

دمايي، مکانيکي و شيميايي آن بوجود نمي آورد.

دستگاه داراي موتور تکفاز با جريان متناوب بدون محدويت زماني )دائم کار( مي باشد.
با ولوم مربوط المنت مي توان دماي صفحه حرارت دهنده را از 50 الي300 درجه ســانتيگراد تنظيم نمود. 
اين امر بصورت اتوماتيک با سنســور ويژه تعبيه شده در داخل صفحه حرارت دهنده مدام کنترل مي شود.
با ولوم مربوط به موتور مي توان سرعت چرخش سيستم مغناطيسي دستگاه را تا 1800 دور در دقيقه تنظيم نمود.

3. بررسي بسته بندي زمان تحويل:
دستگاه در بسته بندي ايمن به همراه کابل ورودي برق، بروشور و کارت ضمانت نامه تحويل مي گردد.



8

4. نصب و راه اندازي:
4 – 1( دستگاه با توجه به نکات ايمني روي سطح صاف قرار داده شود.

4 - 2( کابل ورودي از يک طرف به دستگاه و از طرف ديگر به پريز برق شهر وصل گردد.

4 – 3( کليد صفر – يک در حالت يک قرار داده شــود. در اين حالت چراغ LED داخل آن 
روشن خواهد شد.

4 – 4( ظرف مناســبی که داخل آن مايع مورد نظر و مگنت قرار دارد، روي صفحه دستگاه قرار 
داده شود.

4 – 5( با توجه به نياز و با استفاده از ولوم هاي مربوط دما و سرعت چرخش تنظيم شود. در 
حالت روشن شدن هات پليت يا همزن چراغ LED هرکدام از آنها روشن خواهد شد. 

4 – 6( در پايــان کار ولوم هاي تنظيم کننده دما، دور و درنهايت کليد صفر – يک در حالت 
خاموش قرار داده شود. 

5. نگهداري:
تنها نگهداري دستگاه تميز کاري آن بوده و هيچگونه نگهداري فوق العاده نياز ندارد.

6. تعمير:
در صورت عدم کار پس از اطمينان از سالم بودن کابل و وجود برق در شبکه، کابل برق از پشت دستگاه 
خارج شده، فيوز دستگاه با چرخاندن قاب آن خارج و بررسي مي شود، در صورت سوختن با همتاي آن 

تعويض مي شود و در غيراينصورت به شرکت جهت تعمير ارسال مي گردد. 
) بديهي اســت در صورت باز شــدن و تعمير دســتگاه توســط افراد غير مجاز، توليد کننده هيچگونه 

مسئوليتي به عهده نخواهد داشت. (
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7. ويژگي هاي فني:

مقدارواحدشرح

160× 220× 300ميلي مترابعاد بسته بندي

115× 165× 280ميلي مترابعاد دستگاه

3/0کيلوگرموزن

220~ولتولتاژ ورودي

700واتحداکثر توان هات پليت

155ميلي مترقطر هات پليت

50 الي 300درجه سانتي گراددامنه کاربرد )دما(

آنالوگ---نوع کنترل دما

30واتحداکثر توان هم زدن )مخلوط نمودن(

1/5ليتر آبحداکثر ظرفيت مخلوط نمودن

50 الي 1800دور در دقيقهدامنه کاربرد )همزن(

الکترونيکی---نوع کنترل دور

60درصدحداکثر رطوبت محيط نگهداری



8. پيشنهادات
شرکت پل ايده آل پارس، آماده دريافت پيشنهادات و توصيه هاي کليه مصرف کنندگان به منظور 

بهبود کيفيت و خدمات رساني بهتر به مشتريان محترم مي باشد.

9. تماس با  شرکت پل ايده آل پارس
      تهران، خیابان اســتاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، 

پالک 12،  طبقه اول
کدپستي 1576635711

صندوق پستي: 9483 - 15875 
تلفن: 9- 88545922

فکس: 88767159 و 88765561 
www.medpip.com :وب سايت

info@medpip.com :آدرس اينترنتي

10.  پيام پاياني
از انتخاب شما متشکريم!
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