
 

 

 

 

 

 

 راهنمای استفاده

 لطفا قبل از استفاده مطالعه شود
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 اطالعات کلی .1 

 اهمیت راهنمای راه اندازی .1

ستفاده کارآمد، بهینه  ستفاده از دستگاه الزامی است.       جهت ا ستفاده از دستگاه الزامی است.و افزایش طول عمر دستگاه مطالعه راهنمای ا ستفاده در  راهراه  و افزایش طول عمر دستگاه مطالعه راهنمای ا ستفاده در نمای ا نمای ا

و دستورات  ینقوانل شامها آگاهی داشت باشد، همچنین   کاربر باید از آن کهکه  استاست بردارنده هشدارها، اخطار ها و نکات ایمنی دستگاه بردارنده هشدارها، اخطار ها و نکات ایمنی دستگاه   

   که می بایست توسط کاربر برای پیشگیری رعایت شود. استبرای پیشگیری از اتفاقات و حوادث ناگوار 

 حمام سیرکوالتور معرفی .2

 حمام سیرکوالتور

 یک یا آزمایش درحین( آب مثال برای) سیییال یک دمای داشییتن نگه ثابت آن وظیفه که اسییت دسییتگاهی سیییرکووتورحمام 

 .کند راهمف باو دقت با را آزمایش محیط برای وزم دمای میتواند آزمایش، طی در ثابت، دمای با سیال این. است فرآیند

  کاربرد ها

 زمینه های:   تامین دمای راکتورهای دو جداره با کاربری در

  تقطیر و تقطیر آزوتروپ 

 ایای و چند مرحلهسنتز شیمیایی تک مرحله 

 پلیمریزاسیون 

  استخراج ترکیبات شیمیایی 

 کریستالیزاسیون 

 رفالکس 

 دهیرسوب 
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 نکات ایمنی .2

 مشخصات کاربر .1

 استفاده کند می بایست دارای ویژگی های زیر باشد: حمام سیرکووتورفردی که می خواهد از دستگاه 

  سال باشد. 18دارای حداقل سن 

  باشد. داشته حمام سیرکووتوردارای آشنایی کلی نسبت به نحوه کار دستگاه 

  را درک کرده باشد.راهنمای استفاده دستگاه را به طور کامل مطالعه نموده و آن 

 عالئم .2

که نشانگر میزان خطر پذیری و احتمال صدمه  استاه ای استاندار برای استفاده از دستگ خطر، هشدار، احتیاط و توجه عالمت ه 

 . استزدن دستگاه به افراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : میزان خطر پذیری(1)جدول                                                                                           

شخص کاربر         سئولیت عدم رعایت متوجه  سط کاربر انجام گیرد و م ست تو رعایت و توجه به نکات ایمنی و عالئم همواره می بای

  .است

 

 سطح ایمنی توضیح عالمت کلمه همراه

 خطر

 

در صورت عدم رعایت و عدم توجه، حتما صدمه 

  جدی خواهید دید.

 هشدار

 

است در صورت عدم رعایت و توجه، ممکنه 

 ببینید.صدمه جدی 
 

 احتیاط

 

در صورت عدم رعایت و توجه، احتماو صدمه 

 جدی خواهید دید.
 

 توجه

 

اشد، بهتر است آن را ممکن است خطر داشته ب

 رعایت کنید.
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 : جدول مفهوم عالمات(2)جدول                                                                                       

 های کلیهشدار  .3

پیروی کردن از پیام های ایمنی باید توسییط کاربر انجام گیرد، این امر باعا افزایش طول عمر دسییتگاه و همچنین عدم صییدمه  

 جانی و مالی می شود.

 

 

 خطر
 با دست خیس دستگاه را لمس نکنید.

 حتما کابل برق دستگاه به پریز هایی وصل شود که اتصال به زمین داشته باشند.

 اسییترتی که دسییتگاه به پریز وصییل ها با روکش، از لمس آن ها در صییو صییورت عدم پوشییش سیییمدر 

 خودداری شود.

سیب  سیم و ...   سیم ها اعم از از بین ر  آ شش، از جا درآمدن  ستگاه به     فتن پو صال د سی  پقبل از ات ریز برر

 .د استفاده قرار گیردموردستگاه مجددا  ،شود و پس از رفع

 .نماییدمحافظ برق وصل کنید و از وصل کردن مستقیم به جریان برق خودداری  دستگاه را به
 

 معنی عالمت

 
 هشدار کلی

 
 خطر برق گرفتگی

 
 آتش سوزی

 
 مواد دارای خاصیت اسیدی

 
 مواد سمی

 
 باالدمای 

 
 شکستنی
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 خطر

سیله الکتریکی به دلیل   ست دچار آ  با توجه به اینکه هرگونه و شدن، ممکن ا سوزی  جریان برق و گرم  تش 

 شود، این موضوع را همواره مد نظر قرار دهید.

اطمینان  آزمایشگاه  برقی سیم کشی  می باشد، لذا از پاسخگویی زیر ساخت     باواین دستگاه    مصرفی  آمپر

 حاصل نمایید.
 

 

 
 خطر
حین انجام   نباید مورد اسییتفاده و بهره برداری قرار گیرید و حتما در دسییتگاه بدون سیییال  به هیچ عنوان

داشییته  واکنش و در زمان های مختلف از کافی بودن میزان سیییال داخل وان اسییتیل حمام اطمینان کامل را 

 باشید.
 

 

 
 خطر

 

 تکان دادن ناگهانی دستگاه خودداری نماییدجابه جایی و از 

  
 

 

 
 خطر

 

ستگاه در دمای   شل      کار می کند،  باواین د سیال و  ست با محفظه داخلی  ستقیم د نگ های  لذا از تماس م

 خودداری نمایید.جدا  متصل به دستگاه 

 

 

 خطر 
همچنین پس از    د.بر می بایست تا پایان اتمام فرآیند در کنار دستگاه باشد و آن را زیر نظر  داشته باش     کار

 سرد شدن دستگاه اطمینان حاصل نموده و سپس محل را ترک نمایید.از اتمام فرایند، 

 
 

 

 هشدار 
د و با  در صیورت بروز هرگونه مشیکل در عملکرد دسیتگاه، از باز کردن دسیتگاه و تعمیر آن خودداری شیو     

 شرکت تماس گرفته شود.
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 در این صورت عواقب  ناشی از این عمل بر عهده کاربر است.

 

 هشدار 
ی یسیال ها یبکارگیراز  و قابلیت پمپ کردن سیال هایی با ویسکوزیته مشابه آب را داردصرفا این دستگاه 

 یته بیشتر خودداری نمایید تا به پمپ و موتور دستگاه آسیبی نرسد.ویسکوزبا 
 

 هشدار 
 در قرار دادن دستگاه در کنار مواد اشتغال زا جدا خود داری نمایید. 

 

 هشدار 
 درجه پایین تر باشد. 10 مصرفی سیالحتما دمای کارکرد دستگاه ، از دمای جوش 

 

 هشدار 
 باشد وجود داشته تهویه مناسب )بویژه در زمان استفاده از روغن های حرارتی(حتما در محل دستگاه ، 

 

 هشدار 
 اشد.سانتی متر باوتر از المنت دستگاه قرار داشته ب 5مورد استفاده در حمام  سیالهمواره سطح  

 
 

 هشدار 
صل نموده قبلی اطمینان حا سیالاز عدم وجود با خشک نمودن مخزن استیل حمام ،  سیالدادن هنگام تغییر 

 همیت است(جدید را وارد نمایید ) این موضوع برای تفییر آب به روغن و برعکس بسیار حائز ا سیالو سپس 

 
 

 هشدار 
 بیند. ی میپمپ آسیب جد با ورود ذرات جامدوارد شده به حمام اطمینان حاصل نمایید زیرا  سیالاز تمیزی 

 
 

 



 

10 | P a g e 

Ver. 2019 

Circulator bath30L-Dorsa 1-0 

 
صات    شخ م

 فنی

 مشخصات فنی .3 

 موارد ارسالی .1

 اتصالی استیل + شیلنگ های بدنه دستگاه

 مشخصات فنی  .1

                                                                                            

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات فنی(3)جدول 

  

 W4500 مصرفی توان بیشینه 1

 220V - AC ورودی ولتاژ 2

 Hz 50 فرکانس 3

 سانتی گراد 150از محیط تا  محدوده دمای کارکرد 4

 W4000 توان گرمایی 5

  Fuzzy logic  -100PT کنترل دما 6

 L 15 داخل حمام حجمکمترین  7

 cm  80*50*60  ارتفاع(*عرض*طول) ابعاد 8

 kg 30 وزن 9
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 اجزاء  .2

 .نماییدمراجعه  ب 3به جدول  برای نصب دستگاه، می بایست یک آشنایی کلی با اجزاء و قطعات داشت، به همین منظور 

 نام قطعه ردیف

 بدنه 1

 دو عدد شیلنگ استیل 2

 اورینگ شلنگ ها 3

 سنسور دما 4

 شیر تخلیه 5

 درب حمام 6

 کویل استیل 7

 المنت 8

 صفحه نمایش لمسی 9
 

(: اجزا 4جدول )
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 نصب دستگاه .4

 محل قرار گیری دستگاه .1

 .دستگاه را حتما در یک محیط خشک و بسته قرار دهید 

  قرار دهید. زمین بدون شیبدستگاه را بر روی یک 

  سانتی متر فاصله داشته باشد. 30از دیوار حداقل 

  گیری دستگاه هوا می بایست جریان داشته باشد.در محل قرار 

  می بایست تهویه هوا وجود داشته باشد.جهت خنک شدن هد دستگاه در محیط قرارگیری دستگاه 

 مراحل نصب دستگاه .2

 

 

 اتصال شلنگ ها ی ورودی و خروجی از حمام به راکتور  -1

 

 حمام ریخته شودمخزنلیتری داخل  30به حجم تقریبی  سیال -2

 

 

 

 

 

 هشدار 
 از بسته بودن شیر تخلیه اطمینان حاصل نمایید

 هشدار 
شلنگ خروجی از حمام به       شلنگ ها خودداری نمایید )  ستن  شلنگ      OUT از جا به جا ب شود و  صل   و

 وصل شود( INبرگشتی به 
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 راه اندازی دستگاه .5

 

 اقدامات اولیه .1

  نماییداطمینان حاصل  شلنگ هااز محکم بودن اتصاوت. 

  بسته بودن شیر تخلیه اطمینان حاصل نماییداز 

 روشن کردن   .2

 هید.( قرار د1متصل و کلید را در حالت روشن )) محافظ دار و مناسب با توان دستگاه ( دستگاه را به برق شهری 

 .نماییددقت  2-3به هشدار های احتمال برق گرفتگی در قسمت 

 صفحه نمایشگر .3

 

 :می باشد زیر (7ری دارویی درسا به ساز به شکل )شرکت فناوحمام سیرکووتور صفحه نمایشگر 

 
 (: صفحه نمایشگر7شکل )

 همان گونه که در شکل نیز مشخص می باشد، صفحه اصلی دارای سه بخش می باشد: 

1 )Master نمایید: در این بخش شما قادر خواهید بود پارامتر های خود را تنظیم. 

2 )Curveنماییدخروجی دستگاه را مشاهده -یود: در این بخش شما قادر خواهید بود، نمودار دمای ور. 

 هشدار 
 نمایشگر جلوگیری شود.از وارد شدن هر گونه ضربه به صفحه 
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 3 )Setting.شما در بخش قادر خواهید بود، کنترلر دستگاه را تغییر دهید : 

 به صورت پارامتر های قابل تنظیم می باشند.ن کارکرد، مقدار دما ورودی، ، پارامتر های زماMasterدر بخش 

سمت   شکل )   Setبا لمس ق ستگاه را تعریف کرد، ) سا  180محیط تا((، این دما از 10، می توان دمای ورودی د نتی گراد درجه 

 قابل تنظیم می باشد.

 
 دمای ورودی-(: صفحه نمایشگر10شکل )

ه، میتوانید آن زمان دستگا با لمس کردن اعداد تا دوباره وارد صفحه اصلی شوید،     را لمس نمایید OKپس از تنظیم دما، قسمت  

 زمان را مشخص نمایید.

 

 

 زمان دستگاه -(: صفحه نمایشگر17شکل )

 .قابل مشاهده می باشد   (Internal)و دمای حمام  (External)همزمان نمودار دمای راکتور Curveدر بخش 
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   دستگاهکار با  .4

 دو حالت زیر قابل کنترل است: متناسب با اهمیت فرآیند و خواست شما بهدستگاه  

 (Internal)داخل حمام  سیالکنترل دمای  -1

 (External)راکتور  سیالکنترل دمای  -2

  می توانید کنترلر دما را بر روی حالت دلخواه قرار دهید.. Settingبا رفتن به منوی 

 

 

 زده و دستگاه روشن میشود.را  Startسپس دکمه 
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حداکثر رفته و  Programدر صورتی که نیاز به تعیین چند دمای مختلف در بازه های زمانی مشخص دارید میتوانید به بخش   

 .نمایید تنظیمتا پنج حالت را 

 

 هشدار 
 نیز شروع به کار میکند .   سیال، پمپ  Startهم زمان با لمس دکمه 

 توجهتوجه 
 بیانگر عملکرد دستگاه بر روی حالت انتخاب شده است.  Externalیا   Internalفلش کوچک کنار 
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صال جریان مبرد خنک کننده به کواتصییال جریان مبرد خنک کننده به کوداخل حمام میتوانید با داخل حمام میتوانید با   سیالسیییالجهت خنک کردن دمای جهت خنک کردن دمای  ستیل دمای حمام را یل های اسییتیل دمای حمام را ات یل های ا

 کاهش دهید ) این حالت عموما برای واکنش های گرمازاده استفاده میشود(کاهش دهید ) این حالت عموما برای واکنش های گرمازاده استفاده میشود(

 سریع بخشید.سریع بخشید.تترا را   سیالسیالخنک شدن خنک شدن روند روند به کویل حمام، به کویل حمام،   همچنین پس از اتمام کار می توانید با اتصال آب شهریهمچنین پس از اتمام کار می توانید با اتصال آب شهری

 

 توجه 
 نمایید. انتخابرا  گزینه فعال سازیباید حتما   Program modeدر صورت استفاده از حالت

 احتیاط 
 می باشد از تکان دادن شدید دستگاه در حین کار خود داری نمایید. RPM 2500 دور پمپ

 

 

 احتیاط 
ی به اتصییال مبرد مثل جریان آب شییهر از درجه کار میکنید ، پس 100در صییورتی که در دماهای باوی 

احتیاط  خارج میشییود. در این بازه زمانیبخار آب خارج شییده و سییپس آب   ،از خروجی کویل ابتدا کویل ها 

 نمایید.
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 و ایرادات هشدار ها .6

 را در دو بخش به شرح ذیل بیان می شود: حمام سیرکووتورهشدار ها و ایرادات دستگاه 

 هشدار ها: .1

 به شرح ذیل می باشند: سیرکووتور حمامر در صفحه نمایش مواردی هستند که به صورت اخطا

 گرم شدن بیش از حد دستگاه  هشدار:  (1

 می شود. Stopبرروی دستگاه عالمت هشدار دمایی آمده و به صورت اتوماتیک 

  Externalهشدار: عدم نصب سنسور  (2

 یشود.نصب نشده باشد و یا دچار آسیب شده باشد ، این هشدار نمایان م داخل راکتور در صورتی که سنسور دمایی
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 هشدار ها و ایرادات

 ایرادات:  .2 

، برای مشاهده  لی نمی توان از دستگاه استفاده کردصفحه نمایش نشان داده نمی شوند ومواردی هستند که به صورت اخطار در 

 .نماییدمراجعه  4به جدول 

 توضیح ایراد ردیف

 سیالعدم  پمپ  1

 جابه جا بستن شلنگ ها

 وجود جسم جامد در پمپ

 سیالویسکوزیته باوی 

 عدم نمایش دما 2
 آسیب سنسور

 Externalشل بستن شدن اتصال سنسور 

 سیالگرم نشدن  3
 سوختن المنت

 سوختن سنسور دما

 وجود نشتی در شلنگ ها 4

 آسیب دیدن شلنگ ها در اثر ضربه

 اورینگ هااز بین رفتن 

 شل بسته شدن شلنگ ها به حمام

 وجود بخارات زیاد 5

 سیالبه نقطه جوش  setک بودن دمای نزدی

 نامناسب سیالاستفاده از 

 سیالگذشتن تاریخ مصرف 
 

.نماییددر صورت  هر گونه مشکل غیر از موارد  بیان شده، می بایست با شرکت تماس حاصل 
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 سرویس و نگه داری

 

 سرویس و نگه داری  .7

 نگهداری .1

 :استنکاتی بیان شد، حال چکیده مطالب به شرح زیر در مورد نگه داری دستگاه 

 توضیح ردیف

 انتخابی حتما به تعویض آن در زمان مناسب اقدام نمایید سیالبا توجه به نوع  1

 بازدید گردد و در صورت نیاز تعویض گردد.ماه یک بار اورینگ های شلنگ ها  6هر  2
 

 سرویس .2

.نماییددر صورت نیاز دستگاه به هر نوع سرویس با شرکت فناوری دارویی درسا بهساز تماس حاصل 
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 برگ خدمات

  

 

 

به صورت دقیق و  ، لذا خواهشمند است این فرم توسط شخص کاربر   است این فرم در جهت بهبود فرآیند تعمیر دستگاه  توجه: 

 ی گردد.مجموعه بررسبا جزئیات پر گردد تا در این تمامی موارد بیان 

 .نماییددر پایان فرم برای ما بیان برای ارتقاء و بهبود دستگاه  شنهادپی از شما سپاس گزار خواهیم بود در صورت داشتن 

 

 

 

 برگ خدمات .9

 مشخصات دستگاه: .1

 مدل:

 شماره سریال:

 علت ارسال: .2

 

 مواد استفاده شده: .3

 

 مشخصات کاربر: .5

 نام خانوادگی:        شرکت/دانشگاه:                                       

 شماره تماس:                                                 شماره موبایل:

 ایمیل:

 آدرس:

 پیشنهاد:       

 مواد مضر: .4

 (میکروبیولوژی: بله          خیر            3سمی: بله          خیر          (1

 دیگر:(موارد 4اسید: بله          خیر           (2

 اسید (3


