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Cat.No.:97240

Pole Ideal Tajhiz Co.

3
3
4
4
4
4
5
5
5
6

7
7

8
8
9

10

3

دفترچه راهنمای دستگاه روتامیکس
الزم اسـت این دفترچه توسـط کاربران به دقت مطالعه شـده و از دسـتورالعملها و روشهای
کار درج شـده پیـروی گردد تا از تمامی هشـدارها در هنگام اسـتفاده از این دسـتگاه آگاهی
داشته باشند.
1

معانی نمادها

عالمت هشدار (در دفترچه راهنما و بر روی دستگاه)
• قبل از بکارگیری دستگاه ،بطور ضمنی دستورالعمل دستگاه مطالعه شود.
عالمت زمین (در دفترچه راهنما و بر روی دستگاه)
• دستگاه دارای ارت (زمین) می باشد.
عالمت هشدار (بر روی دستگاه)
• دستگاه دارای ولتاژ  220ولت خطرناک برای انسان می باشد.
نکات مهم (داخل دفترچه راهنما)
• نکات مهم و کلیدی در رابطه با کاربری دستگاه
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نکات ایمنی

• قبل از استفاده ،ضروری است دستورالعملهای اجرایی با دقت مطالعه شود.
• مطمئن شوید که تنها پرسنل آموزشدیده با دستگاه کار میکنند.
• بایستی نسبت به اتصال زمین دستگاه ،اطمینان حاصل گردد.
• در هنگام کار ،روپوشهای ایمنی پوشیده تا از خطرات ذیل جلوگیری شود:
 ترشح مایعات به بیرون پراکنده شدن ظروف شیشهای در صورت شکسته شدن• بــه قطعــات در حــال گــردش دســت زده نشــود؛ کاربــر مــی بایســت مراقــب انگشــتان خــود در هنــگام
کار بــا دســتگاه در حــال گــردش باشــد.
• دستگاه روی سطحی تراز ،تمیز ،غیرلغزنده و خشک قرار داده شود.
• لــوازم جانبــی و لولههــا محکــم درجــای خــود قــرار داده شــود تــا از خطــرات و خســارات احتمالــی
جلوگیــری شــود.
• تنها از مواد و نمونههایی استفاده شود که واکنشهای خطرزا نداشته باشند.
• از لــوازم جانبــی اســتاندارد کــه فهرســت آن در بخــش «لــوازم جانبــی» درج شــده ،اســتفاده شــود و
بــه منظــور اطمینــان از ایمنــی ،از دســتورالعملهای اســتفاده از لــوازم پیــروی گــردد .قبــل از بارگــذاری
لــوازم ،دســتگاه خامــوش شــود .هــر بــار پیــش از روشــن نمــودن دســتگاه ،بایســتی از ســالم بودن دســتگاه
و لــوازم جانبــی آن اطمینــان حاصــل نمــود.
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• دستگاه تنها توسط افراد متخصص مورد تایید تولیدکننده ،باز و تعمیر شود.
• دســتگاه حیــن کار پوشــانده نشــود .از برخــورد بــا دســتگاه و فشــار آوردن بــه دســتگاه و لــوازم جانبــی
خــودداری گــردد.
• دور از میدان مغناطیسی قوی نگهداری شود.

3

معرفی دستگاه

دســتگاههای روتامیکــس ســری  PIT090و  PIT180طراحــی و ســاخت شــرکت پــل ایــدهآل تجهیــز از
تجهیــزات اولیــه آزمایشــگاهی مــی باشــد کــه بــه منظــور مخلــوط نمــودن نمونههــای درون لولههــای
آزمایــش بــا گرانرویهــای مختلــف بــه کار مــی رونــد .روتامیکــس هــای  P.I.Tدارای مصــارف عمومــی در
آزمایشــگاههای پزشــکی ،تشــخیص طبــی ،بالینــی ،تحقیقاتــی ،صنعتــی و غیــره مــی باشــد .بــه منظــور امکان
اســتفاده در گســتره وســیعی از آزمایشــات ،ایــن دســتگاهها دارای گیرههــای گوناگــون جهــت نگهــداری
انــواع لولههــای آزمایــش از  1/5میلــی لیتــر ( )PCRتــا  50میلــی لیتــر مــی باشــد .عــدم اســتفاده از لــوازم
جانبــی توصیــهشــده توســط شــرکت تولیدکننــده یــا دســتورالعملها ،ممکــن اســت منجــر بــه ایجاد شــرایط
غیرایمــن بــرای کاربــر و دســتگاه گــردد.
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بازرسی

 )1-4باز نمودن بسته بندی
ل و نقــل بررســی شــود.
بســتهبندی دســتگاه بــه دقــت بــاز شــده و از نظــر خســارت احتمالــی ناشــی از حمـ 
درصــورت وجــود چنیــن خســارتی ،حتمـاً بــا بخــش پشــتیبانی فنــی شــرکت ،تمــاس گرفتــه شــود.

چنانچه هرگونه آسیب مشهودی به دستگاه وارد شده بود ،دستگاه به برق وصل نگردد.
 )2-4چک لیست تحویل
هر دستگاه به همراه موارد ذیل ،بستهبندی و تحویل میگردد:
 یک عدد روتور یک عدد کابل برق آچار مخصوص شش ضلعی (آلن) یک نسخه دفترچه راهنمای کاربر یک فیوز یدکی -یک نسخه کاتالوگ محصول
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کارکرد

 )1-5تصاویر دستگاهها

 )2-5کنترل پنل
با چرخاندن ولوم تنظیم ،مقدار دلخواه برای سرعت و زمان تنظیم می شود.
• بــا هربــار زدن کلیــد  ،selectپارامترهــای ســرعت و زمــان (ســاعت/دقیقه/
ثانیــه) بــه حالــت چشــمک زن (قابــل تنظیــم) درمــی آیــد.
• درهرمرحلــه از تنظیــم پارامترهــا ،بــا نگــه داشــتن کلیــد  ،selectمــوارد
تغییریافتــه ،ذخیــره شــده و آالرم شــنیده مــی شــود.
• در هنــگام چرخــش دســتگاه حالــت نمایــش زمــان از ( Remainباقــی
مانــده) بــه ( Elapseســپری شــده) تغییــر مــی یابــد.
بـرای شـروع بـه حرکـت و توقـف دسـتگاه از کلیـد  start/stopاســــتفاده می شـود.
(درصورت نیاز به توقف اضطراری دسـتگاه ،این کلید دو بار پشـت سرهم فشـار داده شود).

با قــرار دادن این کلــید در حالت یک ( )Iیا صفر ( ،)0دستگاه به ترتیب روشن و
یا خاموش میگردد.
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 )3-5صفحه نمایشگر

04:50:00

50 RPM
Total:

شکل  :1وضعیت نمایشگر ،در حالت عدم چرخش روتور

04:40:00

50 RPM
Elapse:

شکل  :2وضعیت نمایشگر ،در حالت چرخش روتور و نمایش مقدار زمان باقی مانده

00:10:00

50 RPM
Total:

شکل  :3وضعیت نمایشگر ،در حالت چرخش روتور و نمایش مقدار زمان سپری شده

در حین چرخش دستگاه ،با فشردن کلید
مانده به مقدار سپری شده تغییر می یابد.
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حالت نمایش زمان از مقدار باقی
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نصب و راه اندازی

• روتامیکس روی سطحی تراز و ایمن قرار داده شود.
• ابتدا کابل دستگاه به آن وصل شده ،سپس دوشاخه ی آن به پریز دارای ارت متصل گردد.
• کلید روشن /خاموش در حالت " "Iقرار گیرد.
• پس از اتمام نمایش نام و آدرس شرکت ،صفحه نمایشگر آخرین مقادیر اجرا شده سرعت و زمان
را نشان میدهد.
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برنامه ریزی

فشــار داده شــود؛ بــا هــر بــار فشــردن کلیــد  ،selectپارامترهــای ســرعت و زمان (ســاعت/
کلیــد
دقیقه/ثانیــه) بــه حالــت چشــمک زن (قابــل تنظیــم) درمــی آید .بــا چرخانــدن ولوم تنظیــم ،مقــدار دلخواه
بــرای ســرعت و زمــان انتخــاب مــی شــود .در انتهــا بــا فشــردن کلیــد  ،selectتنظیمــاتِ وارد شــده ،ثبــت
مــی گــردد( .در هــر مرحلــه از تنظیــم پارامترهــا ،بــا نگــه داشــتن کلیــد  selectبــه مــدت چنــد ثانیــه،
مــوارد تغییریافتــه ،ذخیــره شــده و آالرم شــنیده مــی شــود ).چنانچــه در حین تنظیمــات به مــدت  10ثانیه
هیــچ کلیــدی فشــرده نشــود ،دســتگاه بــدون ثبــت تغییــرات بــه حالــت قبلــی بــر مــی گــردد؛ بنابرایــن در
صــورت نیــاز ،تنظیمــات بایــد دوبــاره انجام گــردد.

اســتفاده گــردد .پــس از رســیدن تایمــر بــه
بــرای شــروع بــه حرکــت و توقــف دســتگاه از کلیــد
عــدد صفــر ،دســتگاه بطــور خــودکار متوقــف خواهــد شــد و زنــگ هشــدار بــه صــدا در مــی آیــد .درصــورت
نیــاز بــه توقــف اضطــراری دســتگاه ،ایــن کلیــد دوبــار فشــار داده شــود.
چنانچــه مراحــل فــوق بــدون بــروز خطــا انجــام شــود ،دســتگاه آمــاده راهانــدازی اســت .در
ل و نقــل آســیب دیــده باشــد کــه
غیــر ایــن صــورت ،ممکــن اســت دســتگاه در حیــن حمـ 
بایــد بــا تیــم پشــتیبانی فنــی شــرکت تمــاس گرفتــه شــود.
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خطاهای عملکردی

• دستگاه برای شروع عملکرد چرخش روشن نمی شود.
 .1اتصال کابل دستگاه به برق بررسی شود.
 .2سالم بودن فیوز بررسی گردد.
• عملکرد چرخش ناگهان متوقف میشود.
 .1در صــورت بارگــذاری بیــش از حــد مجــاز ،روی نمایشــگر دســتگاه پیــام " "Errorنمایــش داده مــی شــود،
کــه در ایــن صــورت بــا کــم نمــودن بــار دســتگاه مشــکل برطــرف مــی شــود.
فشــار داده شــود و ســپس عملکــرد چرخــش پس
 .2ابتــدا بــرای توقــف عملکــرد چرخــش ،کلیــد
از کــم نمــودن بــار دســتگاه ،مجــدد آغــاز گــردد .اگــر دســتگاه شــروع بــه چرخیــدن نکــرد ،ایــن فراینــد تــا
زمانیکــه بــار دســتگاه بــه میــزان مجــاز برســد ،تکــرار شــود.
در صورتی که روی نمایشگر پیام " "Error overloadنمایش داده شود ،جهت شروع دوباره،
بایستی دستگاه را خاموش نموده و سپس روشن نمود.
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نگهداری و نظافت

• نگهداری مناسب موجب کارکرد مناسب دستگاه و افزایش طول عمر آن میشود.
• در هنگام نظافت دستگاه ،مواد پاک کننده به درون آن اسپری نشود.
• در هنگام نظافت دستگاه ،کابل برق جدا گردد.
• تنها از مواد پاک کننده غیر مخرب بر روی بخش های مختلف دستگاه استفاده گردد.
• الزم اســت کاربــر پیــش از بهکارگیــری ســایر روشهــا بــرای پاکســازی یــا ضدعفونــی نمــودن دســتگاه،
از شــرکت تولیدکننــده بــه منظــور ایمــن بــودن روش مــورد نظــر ،کســب اطمینــان نمایــد .در حین پاکســازی
دســتگاه ،دســتکشهای ایمنــی مناســب پوشــیده شــود.

• در صـورت نیـاز بـه خدمات پس از فروش و یا تعمیرات ،بایسـتی دسـتگاه پیش از عودت
پاک گردد و در بسـتهبندی اصلی ارسـال شود.
• چنانچه از دسـتگاه برای مدت طوالنی اسـتفاده نمی شـود ،دسـتگاه خاموش گردد و در
مکانی خشـک ،تمیـز ،در دمای اتـاق و موقعیتی پایدار قرار داده شـود.
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مشخصات فنی

توضیحات  /مقدار

شرح مشخصه

روتامیکس

نام دستگاه
مدل

PIT090

ولتاژ ()VAC

PIT180
 210الی230

حداکثر جریان ()mA

500

فرکانس ()Hz

50

حداکثر توان ()W

25

دامنه زاویه صفحه

صفر الی  90درجه

-

دامنه سرعت ()RPM

 10الی 80

نمایشگر

دیجیتالی

دامنه تایمر

''00:00':00'' - 99:59':59

وزن تقریبی ()Kg

8

6.5

دمای مجاز محیط ()°C

 5الی 40

حداکثر رطوبت نسبی مجاز ()%

80

ابعاد خارجی بدون روتور ()mm
ارتفاع×عرض×طول

235×188×253

ابعاد خارجی همراه روتور ()mm
ارتفاع×عرض×طول

280×210×312

10

515×197×253
515×197×253
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 11لوازم جانبی
لــوازم جانبــی بــه شــرح جــدول زیــر قابــل اســتفاده در دســتگاه هــا مــی باشــد کــه بــر اســاس ســفارش
مشــتری ارائــه مــی گــردد.

کد کاال

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090

CR60

لوله با حجم  1/5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 60 :عدد

CR16

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله آزمایش با حجم  15میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد

CR8

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله آزمایش با حجم  50میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 8 :عدد

DS28P

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله آزمایش با حجم  50میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 12 :عدد

DS25P

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله آزمایش با حجم  30میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 12 :عدد

DS16P

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله آزمایش با حجم  15میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 12 :عدد

DS12P

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله آزمایش با حجم  5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

DS10P

روتور دیسکی ،مناسب مدل PIT090
لوله با حجم  1.5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 36 :عدد
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دفترچه راهنمای دستگاه روتامیکس
کد کاال
SH48

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله با حجم  1.5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 48 :عدد

SHM24

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  15میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

SHL24

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  50میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

SV32

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله با حجم  1.5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 32 :عدد

SVM16

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  15میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد

SVL16

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  50میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد

SV25P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  30میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد

SV28P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  50میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد

SV16P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  15میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد
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کد کاال
SV12P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 16 :عدد

SV10P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله با حجم  1.5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 32 :عدد

SH28P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم 50میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

SH25P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  30میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

SH16P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  15میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

SH12P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله آزمایش با حجم  5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 24 :عدد

SH10P

روتور مربعی ،مناسب مدل PIT180
لوله با حجم  1.5میلیلیتر
حداکثر ظرفیت 64 :عدد
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پل ایـدهآلتجـهیز

Pole Ideal Tajhiz Co .

دارای گســـترده ترین شـبکه توزیع کنندگان
و نمـــــــایندگـــــان در ســـراسر کــــشور

پل ایدهآل تجهیز
آدرس دفتر مرکزی :تهران  -بلوار کشاورز  -خیابان فلسطین جنوبی
خیــابان حجت دوســت  -پــالک  - 13واحــــد 11
تلــفن  )021( 88994482 -3 :دورنــگار)021( 88994484 :
تلـفن دفتر فروش )021( 88545922 :کد پستی1416694334 :

w w w. m e d p i t . c o m
+98 912 334 0197
Pole Ideal Pars Co.

@poleideal
@poleideal

