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 مقدمه

 Water Bathیا ماری بنشد. ماری استفاده میدر دمای مورد نظر از بنهای زیستی در گذشته جهت انکوباسیون نمونهمعموال 

سرعت  دقت پایین کنترل دمایی و همچنین ،بیآهای محیط لودگیآ ای که دارداما مساله ،کندها را کنترل میدمای نمونه

شتر مورد استفاده قرار امروزه بی Dry Bath Incubatorر دستگاه ترموبالک یا بدین منظوباشد. کمتر افزایش و کاهش دما می

ی در دماهای مختلف با دقت باال مورد استفاده قرار ژهای مولکوالر بیولوترموبالک جهت انکوباسیون نمونهدستگاه گیرد. می

های بسیار پایین تواند از دماکاربر می ،ن تجهیزژدنا ترموبالک ساخت شرکت ی به کار رفته در ژتوجه به تکنولوبا گیرد. می

 0.1درجه سانتیگراد را با سرعت رمپ زیاد تعریف کند و با دقت دمایی در حد  100تا دمای  (معموال تا صفر درجه سانتیگراد)

 های خود را انکوبه نماید. درجه سانتیگراد نمونه

 امنیت
 توجه شود:عالمئ زیر لطفا به 

  .های دارای این عالمت خبوانیدبه طور اکمل قبل از توجه وِیژه به قسمت را س تورالعمل های اس تفاده زیردحتیاط: ا 

 داغ شوند.  در هنگام اس تفادهتوانند سطوح می اط:احتی

 مورد توجه قرار دهیداقدامات امنییت زیر را مهیشه 

 دما را اب ملس منودن برریس نکنید. برای این اکر از یک دماس نج اس تفاده منایید. 

 را ملس نکنید. شوند، در دمای ابال داغ می سطویح که طی اس تفاده

 س تگاه خراب شود. دورت ممکن است صاس تفاده منایید. در غری این ،است دهشونه که در دس تورالعمل ذکر گنها هامنت  

، ممکن م خشک کردن دس تگاهخشک منایید. در هنگادر حمیط و رشایط مرطوب، دس تگاه را قبل از اتصال برای اتمنی ولتاژ  هبعد از انتقال و ای ذخری   

 است امنیت داخیل دس تگاه در معرض خطر ابشد. 

 متصل کنید.  را تنها به منبع جراین مناسب دس تگاه 

 شود. موجب اجیاد یک حاش یه امن میکه د متصل گرد ایتنها به منبع تغذیه

 های اصیل که برای اتصال به پاور الکرتیکی تست شده اند، اس تفاده منایید. تنها از اکبل 
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 لکید اتصال به راحیت در زمان اس تفاده قابل دسرتیس هستند. منئ شوید که سوئیچ اصیل و طم

 ابشد. دور از مواد قابل اش تعال  وغری قابل اش تعال قرار داده شود  دس تگاه ابید بر روی سطحی

 بر روی سطح قابل اش تعال قرار ندهید. اه بالک گرم راهیچ گ 

 فاده منایید. امیین اس تهای به منظور اکهش خطر صدمه چشم در هنگام اس تفاده در دمای ابال، از عینک 

 اطمینان حاصل منایید که دمای مورد اس تفاده از حداکرث دمای معلکرد دس تگاه که بر روی آ ن ذکر گردیده است، مکرت ابشد.  

 منایید.  برریسرشایط را س تفاده از فردی اب جتربهاگر مایع در داخل دس تگاه پخش شد، ابتدا آ ن را از منبع تغذیه جدا منوده و اب ا

 . بر روی ای داخل دس تگاه مراقب دس تگاه ابشد مواد خطرانک است که در صورت پخش شدن اکربر به عهدهاین  

 یید. از عوامل و مواد متزی کننده ش مییایی اس تفاده نکنید. و مرطوب آ ن را متزی مناها اب اس تفاده از یک پارچه مندار تن  

 . دمتاس حاصل منای دان ژن جتهزیدهی مرکز رسویسابید اب  ربراکهای ذکر شده در اینجا( قبل از اس تفاده از هرگونه روش رفع آ لودگی )جبز روش

 ای در اطرافتان وجود ندارد. قبل از برداشنت پوشش بریوین برق را قطع منایید. به خاطر داش ته ابش ید که هیچ فرد مکک کننده 

 فنی مشخصات
 DTB-100 مدل دستگاه

 درجه سانتیگراد 100-5 دامنه دمایی

 ±0.1 دقت دمایی

 درجه در دقیقه 5حدود  سرعت افزایش دما

 ظرفیت
16x1.5, 

15x0.5 , 12x0.2 

 ساعت  100 حداکثر زمان فعالیت

 کیلوگرم  3.7 وزن
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 نصب

 خارج منودن و برریس دس تگاه    

گزارش دهید. در صتتورت وجود هرگونه  دان ژن جتهزیدستت تگاه را اب احتیاط خارج منوده و آ ن را برریس کنید. در صتتورت وجود هرگونه صتتدمه به دستت تگاه مورد را به 

 ه بس ته بندی را پیش خود نگه دارید. مشلک، مهه مواد مربوط ب

 نکنید از دس تگاه اس تفاده کنید.  سعیدر صورت وجود هرگونه مشلک فزییکی 

 

 و راه اندازی حنوه نصب   

 

 

 اکبل اصیل را اب سوکت موجود در پشت دس تگاه به برق متصل کنید. 

 را روشن منایید.دس تگاه  پشتپاور دمکهاب فشار دادن   -1

 راه بیندازد و در صورت ران بودن، متوقف کند.  متوقف بودندس تگاه را در صورت اکربر قادر خواهد بود  دمکه اب فشار دادن  -2

 ، میتوان دس تگاه را تنظمی منود.بودن  Stopدقت شود که تنها در صورت  -3

 گراد تنظمی مناید.درجه سانیت 100ات  0از جه سانتیگراد در  1/0لکیدهای ابال و پاینی ، اکربر قادر است دمای دس تگاه را اب دقت هجت تنظمی دمای اب اس تفاده از  -4

 ساعت تنظمی مناید.  99:59دقیقه، ات  1هجت تنظمی زمان دس تگاه، اب اس تفاده از لکیدهای ابال و پاینی دس تگاه اکربر قادر است دس تگاه را اب دقت   -5

 کند.منودن بالک می ای رسد حاال دس تگاه رشوع به گرم -6

 

 در دمای مورد نظر تنظمی شود. قبل از اس تفاده ه دهیدبه بالک اجاز  -7

 شود.های خود میاین معل اکربر متوجه متام شدن زمان انکوابس یون منونهاب  ید.آ  به صدا در می دس تگاهیر مربوط به امتام اکر ژ آ   ،از امتام اکرپس  -8
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 دس تگاه را فشار دهید.  پشتموجود در ای خاموش منودن دس تگاه دمکه بر   -9

 تمیز کردن دستگاه
 کنید. ها برای متزی کردن ترموبالک اس تفاده ن بعد از قطع منودن دس تگاه، اب پارچه مرطوب دس تگاه را متزی منایید. از مواد خورنده و حالل

 تعویض فیوز      

 را از پشت دس تگاه بکش ید. IECاکبل پاور  -1

 اب اس تفاده از اهرم فیوز را از جایش خارج منایید -2

 چک کنید و در صورت نیاز اب فیوز سامل جایگزین منایید. فیوز را  -3

 تعمیرات     

های آ ن عاری از مواد بیولوژیک و ش مییایی و ته شود که  متام قسمتلطفا در صورت بروز مشلک و فرس تادن دس تگاه برای تعمریات در نظر گرف 

 جمبور شود دس تگاه را هجت تعمری و ای تعویض قطعات نپذیرد. دان ژن جتهزیابشد، ممکن است اگر دس تگاه آ لوده میابش ند. رادیواکتیو خطرانک می

 

 

 دستگاه گارانتی

  ابشد و در صورت بروز هر گونه مشلک فین برای گارانیت تعویض قطعات میرشکت دان ژن جتهزی دارای یک سال  ترموبالکدس تگاه

 پذیرد.دس تگاه رشکت مس ئولیت آ ن را می

 های دارای الکرتونیک و ابز شدن های ماکنیکی و الکرتیکی، رخینت مایعات و مواد ش مییایی بر روی سیس متقطعات شکستین، شوک

 شود. رانیت میدس تگاه توسط افراد فاقد صالحیت سبب ابطال گا

  ترموبالک مدل دس تگاهDTB-100  ابشد.سال خدمات پس از فروش می 10دارای 


