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 ده سال خدمات پس از فروش

 دارای دو سال گارانیت و دو ماه وارانیت

 فروشمشاوره خرید و 



 

 ذوب و یخبندان  یخچالکاتالوگ 

 

در شرایطی که بتن در معرض سیکل مداوم ذوب و یخبندان قرار میگیرد، استاندارد ها 

محیطی مشابه این وضعیت برای شرایطی را عنوان کرده اند که طبق آنها باید شرایط 

شود. نمونه ایجاد شود. شرایط مناسب آمون توسط  یخچال ذوب و یخبندان ایجاد یم

. این دستگاه میتواند شرایط سیکل مداوم ذوب و یخبندان را در نمونه ایجاد کند

دستگاه شامل یک سیستم گرماییش و یک سیستم سرماییش است که طبق تنظیمات 

 یکند.ایجاد شده عمل م

 استاندارد ها 
 ASTM C666 

 ASTM C672 

 ASTM C 1262 

 EN 196 

 EN 1367-1 

 ISIRI 755-2 

 ISIRI 12728 a 

 

 قابلیت های یخچال ذوب و یخبندان بهراد سازان 

 
 مقاومت بتن در برابر سیکل ذوب و انجماد 

 مقاومت موزائیک های سیماین و کف پوش ها در برابر سیکل ذوب و انجماد 

  بتین پیش ساخته  در برابر سیکل ذوب و انجمادمقاومت جداول 

 ارزیایب مقاومت پوسته ای سطح نمونه در برابر مواد شیمیایی ضد یخ 

 دما رسم نمودار 

  سیکل هاتعداد قابلیت تنظیم 

 تنظیم مدت زمان هر چرخه 

 قابلیت کنترل سیستم خنک کننده و سیستم گرماییش بصورت جداگانه 
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 مشخصات فنی 
  لیتر200حجم 

  درجه 2درجه با دقت  80درجه تا + 15-محدوده دما 

  پله 4قابلیت تنظیم دما در 

 دارای فن جهت سیرکوله کردن هوای داخل محفظه 

  ترموستات دیجیتالPID 

  220ولتاژV 

  2000-1800توانW 

 

 مشخصات ظاهری یخچال بهرادسازان 
 ( ابعاد خارجی دستگاهL*W*H  )CM 146*74*63 

 ( ابعاد داخیل دستگاهL*W*H   )CM 77*48*59 

  یا آلومینیوم )بسته به سفارش مشتری( داخیل دستگاه استیلبدنه جنس 

  از ورق روغین با پوشش رنگ الکترواستاتیکخارجی بدنه جنس 

 

 مشخصات نرم افزاری 
  دارای خروجیRS 232  برای اتصال به کامپیوتر و گرفتن خروجی آزمایش 

  نمایش نمودار دما برحسب زمان صورت آنالینقابلیت 

  مرحله 4تنظیم شیب نمودار دما برحسب زمان در قابلیت 

 

 مشخصات کلی 
  لیتر 220امکان استفاده بعنوان آون با حجم 

 قابلیت قرارگیری انواع نمونه های بتین استاندارد 

 قابلیت انجام اتوماتیک تمایم مراحل و روند آزمایش پس از تنظیم اولیه 

 همجهز به فن سیرکوالسیون برای گردش هوای داخل محفظ 

  درزبندی درب دستگاه با الستیکPVC 

  دارای دو قفسه استیل متحرک  برای قرار گیری نمونه های بزرگتر و یا تعداد بیشتری از

 نمونه های کوچکتر

 



  

 سه محوری خاک آزمایش ستگاه آنالوگدستور العمل استفاده از د

 

 

 



  

 سه محوری خاک آزمایش دستور العمل استفاده از دستگاه آنالوگ

 

 استفاده از اتاق عمل آوری نمونه بتندستور العمل 

 

4شکل شماره   



  

 دستور العمل استفاده از اتاق عمل آوری نمونه بتن
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