
 

 

 Economy Natural Convectionطبیعی )  با جریان همرفتمقرون به صرفه آون 

Ovens )  سریON-E 

 

سری  ( Economy Natural Convection Ovens ) طبیعی با جریان همرفتمقرون به صرفه  یها آون

ON-E  می باشد. آون آزمایشگاهی به عنوانعملکردی با تمام امکانات دارای 

 .است 220℃یک آون مقرون به صرفه با محفظه گرمایی تا دمای  ON-E سریآون آزمایشگاهی 

 :ON-Eسری  ( فور آزمایشگاهی آون آزمایشگاهی )ی ویژگی ها

 درجه سانتی گراد 250درجه باالتر از دمای اتاق تا  15

 PIDبه وسیله ی میکروپروسسور  آون آزمایشگاهی کالیبراسیون/کنترل/تنظیم اتوماتیک



 

 

 ، دکمه تاخیر99hr59minتا  min 1:  آون آزمایشگاهی تایمر دیجیتالی

 محدود کننده افزایش بیش از حد دما/ آالرم باز شدن در

 آون آزمایشگاهی سه دمای متفاوت بدون تنظیم اتوماتیک

LED فور آزمایشگاهی ( آون آزمایشگاهیموجود در  ا رزولوشن یک درجه به همراه کیبورد تاچدیجیتال ب ( 

 :ON-Eسری  ( فور آزمایشگاهی آون آزمایشگاهی ) ویژگی های ساختاری

 جریان همرفتی به وسیله ی جاذبه مخصوص مکان هایی که ممکن است سرازیر شدن نمونه اتفاق بیافتد

 دستگیره راحت و فضای بزرگتر

 آون آزمایشگاهی در برابر خوردگی از جنس فوالد ضدزنگ آون آزمایشگاهی جداره های مقاوم

 (38mm/1.5 dia)کنترل گردش هوای داخلی دو سیستم تهویه قابل تنظیم برای 

 

 قفسه فلزی  2 آون آزمایشگاهیلوازم جانبی 

 قفسه های با منفذ آون آزمایشگاهی لوازم جانبی اختیاری

 

 :ON-Eسری  ( فور آزمایشگاهی آون آزمایشگاهی ) مشخصات فنی

 ON-01E ON-11E 21E-ON آون آزمایشگاهی مدل

 (L/cu ftحجم محفظه )

 آون آزمایشگاهی

52  /1.8 100  /3.5 150  /5.3 

 (℉/℃)محدوده  دما

آون دمایی 

 آزمایشگاهی

Amb. +15 to 220 / Amb. +27 to 428 
 

 

نوسانات 

در ( ℉/℃±)

 C100دمای 

 

0.3  /0.54 

 

0.4  /0.72 

 

0.5 / 0.9 



 

 

تغییرات 

در ( ℉/℃±)

 C100دمای 

 
6.5  /11.7 

 
4.1  /7.38 

 
7.3  /13.14 

آون ابعاد داخلی  ابعاد

 آزمایشگاهی

(W×D×H) 
(mm / inch) 

375×370×370 

 
/ 14.8×14.6×14.6 

455x430x510 
 

18x17x20 / 

585×460×555 

 
/ 23×18.1×21.9 

آون ابعاد خارجی 

 آزمایشگاهی

(W×D×H) 
(mm / inch) 

530×535×737 

 
/ 20.9×21.1×29 

610×595×877 

 

/ 24×23.4×34.5 

740×625×922 

 
/ 29.1×24.6×36.3 

آون  وزن

 Kg) آزمایشگاهی

/ lbs) 

34  /75 46  /101.4 59  /130 

آون  لوازم الکتریکی

 (230V) آزمایشگاهی

50  /60Hz, 4.3A 50  /60Hz, 6.0A 50  /60Hz, 7.4A 

آون  شماره کاتالوگ

 آزمایشگاهی

AAH15015K AAH15025K AAH15035K 

آون  لوازم الکتریکی

 (120V) آزمایشگاهی

50  /60Hz, 6.7A 50  /60Hz, 8.3A 50  /60Hz, 10.0A 

آون  شماره کاتالوگ

 آزمایشگاهی

AAH15016U AAH15026U AAH15036U 

 

 

 


