
 

 

 روش کار با دستگاه

SIGMA Refrigerated Centrifuge 4-16K 

 

 .دهیدقرار  روشن را در وضعیت کلید سفید رنگ سمت راست دستگاهو   متصل کردهبه برق  شاخه را دو ابتدا -1

 رنگ نارنجی کلید ( با استفاده از1)شماره  دستگاه نمایشگرروشنن شد   از پس -2

  ( می توانید درب دستگاه را باز کنید.5)شماره 

 مخصننو روتور  از نوع و اندازه ظرف مورد نظر، جهت جداسننازب بایدبه  با توجه -3

 کنید.استفاده 

 میلی لیترب  55و  15راب دو روتور با قابلیت قرار گیرب فالکو  هاب این مدل دا

)براب جابجایی روتور ها از فقط  دارد رالوله  24ظرفیت  55 هاب روتور مربوط به فالکو  و لوله 84ظرفیت  15 هاب روتور مربوط به فالکو  می باشنند.

 آچار مخصو  و دفترچه راهنماب دستگاه استفاده کنید(.

 در تمام لوله ها، را رعایت کنید. حجم یکساندر محل قرار گیرب و  تقارن مرکزیهنگام قرار داد  فالکو  ها درو  روتور، حتماً دو قانو   -8

. در صننفحه نمایشننگر تنظیم می کنیم برنامه مورد نظرراجزیئات  ،2با اسننتفاده از کلید چندکاره شننماره  سنن سدرب دسننتگاه را به آرامی بدندید و  -5

معیار دیگرب براب شنندت جداسننازب بر حینن  نیروب وارده،  RCF، دقیقه در نشننا  دهنده سننرعت چرخ  با واحد دور SPEEDدسننتگاه به ترتی   

TIME  جهت تنظیم زما  وTEMP .در ردیف پایین گزینه  نشننانگر تنظیم دما با واحد درجه سننانتی گراد می باشننندPROG  براب ذخیره سننازب

جهت انتخاب نوع روتور )دقت کنید باید شماره شناسایی هر روتور که روب آ  نوشته شده با  ROTORتنظیمات فعلی به عنوا  یک برنامه شنخصی و 

 شماره انتخاب شده در این قیمت مطابقت داشته باشد( می باشند. 

ی غیر فعال شده و فشار دهید، در این حین دستگاه شروع به چرخ  کرده و کلید سدز و نارنج را (3)شماره  دکمه سدز رنگپس از انجام تنظیمات  -6

 ( مربوط به توقف اضطرارب روشن می شوند 8کلید قرمز )شماره 

. می گیرد دستگاه روب حالت استراحت قرارپس از اتمام زما  داده شنده و توقف کامل دسنتگاه، کلید نارنجی مربوط به باز شند  درب فعال شده و  -7

 د.به خارج کرد  لوله ها اقدام کنیاکنو  می توانید نیدت 

 جدا کنید.پریز  از شاخه را دو ودر پایا  درب دستگاه را بیته  -4

 است. دقیقه دور در 0055سرعت دستگاه  حداکثر 

 می باشدساعت 05 قابل تنظیم زمان حداکثر. 

 05 حداقل آن و درجه+ 05 ی قدابل براامه ریزیدمدا حدداکثر- 

 .خواهد بوددرجه سااتی گراد 


