
 

 

 روش کار با دستگاه

SIGMA Refrigerated Centrifuge 3-30K 

کلید سفید رنگ  سگ ر راسگر و   متصل کردهبه برق  شاخه را دو ابتدا -1

 .دهیدقرار  روشن را در وضعیر دستگاه

 کلیگد ( بگا اسگتفاده از1)شگ اره  دسگتگاه ن ایشگگرروشن شدن  از پس -2

  ( می توانید درب دستگاه را باز کنید.5)ش اره  رن  نارنجی

روتگور  از نوع و اندازه ظرف مورد نظر، جهر جداسگاز  بایگدبه  با توجه -3

 کنید.استفاده  مخصوص

 51و  15فگالوون هگا   و میلی لیتگر  11تا  8میلی لیتر ، لوله ها  آزمایش  2تا  5/1ویال ها   روتور با قابلیر قرار گیر  را  چهاراین مدل دا 

 )برا  جابجایی روتور ها از فقط آچار مخصوص و دفترچه راهن ا  دستگاه استفاده کنید(.می باشدذمیلی لیتر  

 لوله 6میلی لیتر  با ظرفیر  51برا  فالوون ها   19776روتور کد  -               لوله 12میلی لیتر  با ظرفیر  15برا  فالوون ها   12171روتور کد  -

 ویال 31میلی لیتر  با ظرفیر  2تا  5/1برا  ویال ها   12131روتور کد  -  لوله 11میلی لیتر  با ظرفیر  11 تا 8برا  لوله ها  آزمایش  12111روتور کد  -

 در ت ام لوله ها، را رعایر کنید. حجم یکساندر محل قرار گیر  و  تقارن مرکزیهنگام قرار دادن فالوون ها درون روتور، حت اً دو قانون  -4

. در صگفحه ن ایشگگر تنظگی  مگی کنگی  برنامه مورد نظگرراجزیئات  ،2با استفاده از کلید چندکاره ش اره  سپسدرب دستگاه را به آرامی ببندید و  -5

معیار دیگر  بگرا  شگدت جداسگاز  بگر حیگب نیگرو  وارده،  RCF، دقیقه در نشان دهنده سرعر چرخش با واحد دور SPEEDدستگاه به ترتیب؛ 

TIME  جهر تنظی  زمان وTEMP .در ردیگ  پگایین گزینگه  نشانگر تنظی  دما با واحد درجه سانتی گراد می باشگندPROG   بگرا  ذخیگره سگاز

جهر انتخاب نوع روتور )دقر کنید باید ش اره شناسایی هر روتور که رو  آن نوشته شده بگا  ROTORتنظی ات فعلی به عنوان یک برنامه شخصی و 

 ش اره انتخاب شده در این قی ر مطابقر داشته باشد( می باشند. 

ی غیر فعال شده و فشار دهید، در این حین دستگاه شروع به چرخش کرده و کلید سبز و نارنج را (3)ش اره  دک ه سبز رن پس از انجام تنظی ات  -6

 ( مربوط به توق  اضطرار  روشن می شوند 4کلید قرمز )ش اره 

. مگی گیگرد دستگاه رو  حالر استراحر قگرارپس از ات ام زمان داده شده و توق  کامل دستگاه، کلید نارنجی مربوط به باز شدن درب فعال شده و  -7

 د.به خارج کردن لوله ها اقدام کنیاکنون می توانید نیبر 

 جدا کنید.پریز  از شاخه را دو ودر پایان درب دستگاه را بیته  -8

 است. دقیقه دور در 03333سرعت دستگاه  حداکثر 

 می باشدساعت 03 قابل تنظیم زمان حداکثر. 

 خواهد بوددرجه سانتی گراد  -03 حداقل آن و درجه+ 03 ی قابل برنامه ریزیدما حداکثر. 


