


!קובע סטנדרטים חדשים בבקרת טמפרטורה 2012דור 

, לחות, טמפרטורה :כל הפרמטריםבמרבימצטיין בדיוק Memmertהדור החדש של תנורי 
ויציבותאחידות, אמינות: זאת בנוסף לשאר היתרונות .או לחץאור , O2-וCO2תכולת 

  .לביצועעלותבין מצויןויחסלמשתמשידידותי, אופטימאליטמפרטורה

: יש דבר אחד משותףכל הגרסאותל. TwinDISPLAY-וSingleDISPLAYהם גרסאות הדגמים 2012הלב והמוח של דור 
הצג האלגנטי אשר אפיין את . Memmertהייחודי של ControlCOCKPITהודות למערכת בקרה תפעול מהיר פשוט ונוח

 .חכם ואינטראקטיבילהפך עכשיו המכשירים במשך שנים רבות 

 :SingleDISPLAYתכונות הדגם 

 מהירות מאוורר ומצב מדפי האוויר בצג השמאלי, התכניתמצב, בקרה ותצוגה ברורה של טמפרטורה•

•SetpointWAIT ) ביצועים - 3פרטים בפרק( 

 טכנולוגית רשת נפוצה, Ethernetממשק תקשורת •

 :TwinDISPLAYתכונות נוספות של דגם 

 התכנית בצג הימניותצוגה גרפית של רצףמטרים ספציפיים למכשיר כגון לחותבקרה ותצוגה של פר•

•AutoSAFETY ) בטיחות – 6פרטים בפרק( 

•HeatBALANCE ) ביצועים – 3פרטים בפרק( 

 )נוחות – 5פרטים בפרק (זיהוי משתמש •

 )נוחות – 5פרטים בפרק ( USBחיבור •

 חסר\חסר ולחות יתר\מגבלות אינדיבידואליות לחימום יתר•

 )אופציונלי(רר ומאוהמהירות שליטה על •
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 ControlCOCKPIT - מערכת בקרה

 !קל ומהיר בכפתור אחדתפעול 

. ונירוסטהזכוכית איכותית, 2012מסך מגע דור •

 !קר מעולם לא היה כל כך קל לשימושתפעול הב. הגדרה מהירה בשלשה שלבים!פעלה! סובב! גע•

הגדרת תכונות נוספות של TwinDISPLAYבצג הימני  של דגמי . במיוחדברורה ובהירהתצוגה•
תאורה פעלתוה, התכניתתצוגה גרפית של רצף, בקרת טמפרטורה, פרמטרים ספציפיים למכשיר

 תאופציונאליפנימית 

 ת צלזיוס ופרנהייטוכן בחירה בין מעלו, אזורי זמן ושעון קיץ, תכונות תפריט מגוונות כגון הגדרת שפה•

לתכנות ופונקצית יומןמתקדם ממשק 

והעלאת תכניות ) SingleDISPLAY( המידעגישה מרחוק לקריאת •
)TwinDISPLAY( 

 )שנים  לפחות10 -להנשמר(נתונים לכל המכשירים יש אוגר•

 Ethernetלרשת לכל המכשירים יש ממשק•

 TwinDISPLAYבמכשירים בעלי  USBחיבור•

 ControlCOCKPITישירות באמצעות IPאפשרות להקצאה אינדיבידואלית של כתובות •
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:כדאי לדעת
ליטר 750נפח תא של בעלט תנור ממר

 .ויותרמטר של גופי חימום52מוקף ב

 !דיוק ללא תחרותב – בקרה ביצועי

למכשיר כגון ספציפייםופרמטרים ( רהאווישיעור החלפת , קצב החימום, חימוםהביצועי Memmertמוצריבכל 
כתוצאה מכך ליציבות  .י המשתמש בעת התפעול"וניתנים לכיוון עמרבימסונכרנים בדיוק  )לחות ולחץ

 .במשך עשרות שניםהם חסכוניים ומחזיקים מעמד  .אין מתחריםתנורי ממרטטורה של הטמפר

שיעור זרימת אוויר גבוה יותר ותהליכי פתחי כניסה ויציאת אוויר מאפשרים •
 ייבוש מהירים יותר 

ניתנים לכיוון באמצעות רהאוויומיקום מדף רמאוורמהירות •
ControlCOCKPIT. 

עומסיםסוגים שונים של לפצות על מאפשרתHeatBALANCE-פונקצית ה•
. במיוחד במהלך ההתחממות, משפיעים על פיזור החום בתאהונפחים 

התהליך לא מתחיל עד אשר , מופעלתSetpointWAIT-כאשר פונקצית ה•
 הטמפרטורה הדרושה נמדדת בכל נקודות המדידה 

או/והתאכל חלקי במדידת טמפרטורהלPt100רגשי )כאופציה(ניתן להוסיף •
 .על גבי המוצר

חלוקה אופטימלית של טמפרטורה ולחות במכשירים המקוררים באמצעות •
Peltier אלמנטי תודות לבקרה אינדיבידואלית שלPeltier. 

 !ק של החוםתוך פיזור עדין ומדוי, אחידמשטחחימום – גאוניאךטפשו
ככל שהמשטח, אולם במציאות .הצדדיםמכלזההבעצמהחוםמקריןשווההמחומם בצורהנפחחלל , אידיאליבאופן

זו על מנת להתמודד עם בעיה, עד היום. יורדתהטמפרטורהפיזור רמת כך , טמפרטורה קטן יותרבקרתבתאהמחומם
. טמפרטורההידותבאחולפגיעהלנקודות חמות בתאוגרמו" חום מקומי"אשר הקרינו גופי חימום צינורייםהשתמשו ב

מידההעליתרחלק מהתא יחומםאחרת, תאאוויר בזרימתהיתמך במפוח ללחייבתבתנורים אלה אחידה חוםהעברת
 .כראוייתחממולאמוצליםואזורים

של ממרטAll round surfaceמערכת  –הפיתרון לפיזור החום 
ה ביחס וממרט דואגת לפיזור החום במידה שושל All round surfaceמערכת 

אחידות לי חימום מקיפים את פנים התנורים ולכן מעג .לכל גודל של משטח
.                 לא נוצרות נקודות חמותהמתקבלת גבוהה והטמפרטורה

מבוקרים באופן אינדיבידואלי לאספקה ושמירה של סטריליזטוריםאינקובטורים ו
כשהטמפרטורה מגיעה . התאפניםנקודה בהטמפרטורה המדויקת הרצויה בכל 

אלא מבוקר בעדינות ובאופן אחיד בהתאם , לגמריהחימום לא מופסק לחום הרצוי
 .צורךל
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:כדאי לדעת
כפי שיש Peltierבטכנולוגית ניסיוןאיןאחריצרןלאף 

ר תובירחבהמגווןים את המציעאנו , Memmert-ל
באנרגיהיםוחסכונימדויקיםה טמפרטורתאישל

 .בטכנולוגיה זו

:כדאי לדעת

כל המכשירים של חברת 
Memmert עשויים

ניתנים כן ועל , נירוסטה
 100%-למחזור כמעט ב

 !לחיסכון באנרגיה Peltierטכנולוגיית 

לסביבהוידידותיבאנרגיהחסכונימעבדהציודהינה המובילה בפיתוחחברת ממרט 

באנרגיההחוסךבמיוחדחסכוניבאופןפועלת  Peltierטכנולוגית, מדחסקירור באמצעות טכנולוגיתלבניגוד
באופן בו, קירוראוחימוםכאשר נדרש רקהשימוש באנרגיה נעשה  .סביבההלטמפרטורתקרובותהבטמפרטורות

אווירמהתרמיתאנרגיהנלקחת חימוםהבפעולת, חוםמשאבתדומה לב. מושלמתמכוילים בצורהקירורהוחימוםה
. לא מוחלף אויר חיצוני, סגורהPeltierקירורמערכתשהעובדהבשל. ומוכנסת לתאסביבההתטמפרטורב

 .זיהוםהפחתה במידה ניכרת של הסיכון לש יומהתאלחותהסרתאין:היתרונות

שניהםבדלתבידודולוחותמ"מ90עדשלבידוד. נוסףעברה מיטובהבידודתפיסת ,של ממרט2012דורבמוצרי
 .מהתאחוםפליטתותרמייםאשר מונעים כמעט לחלוטין גשריםחשוביםשינויים

האויר סגורפה להחלפת קלהכאשרC250°-פליטת חום ב
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 !טובים יותר מכל תקן – 2012תנורי ממרט 

  
נוחהשטחפניטמפרטורת

 .צלזיוסמעלות300 -אפילו ב, באופן מתון בלבדמתחממים 2012דורמכשירישלהשטחפני
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1): עומד בתקן 2011-07

בינלאומילחשמלחיבור
לחיבור חשמל המכשירשלהאחוריבחלקוממוקמים גבוההבטמפרטורהעמידים חבריםמ

.של כל מדינהIECבהתאם למערכות הספציפיות ותקני , בפאזה אחת

TwinDISPLAYבמודלUSBיציאת
 TwinDISPLAYמכשיריבכלסטנדרטכusbיציאת •
 נתונים וגרפיםוקריאתתוכניותהעלאתכולל •
...ועוד, משתמשזיהויפונקציתעםוהתראההגנהכולל •

ונוחהקלההובלה
 בטוחהלנשיאהשקועותיזהחאידיות •
במעבדהנוחות וקלות טיפול •

קסםכבמטהפתיחת הדלת
חופשיותאינןהידייםאםגם ,רעידותללאהדלת כמעטשלוסגירהפתיחה: מרפקיםאורגלייםעם•

 ההזמנהלאחרשמאל בקלות גםלצדהדלתצירתאניתן לשנות •
 

  

כיול נקודות  3
. 'וכו, CO2, לחץ,לחות, לבחירה חופשית לטמפרטורהכיולנקודותשלוש, המכשיריםלכל

  .ControlCOCKPIT  -כפתור הדרךניתן להגדיר ישירות
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 !בטיחותמקסימום 

, אלקטרונית לניטור טמפרטורהכסטנדרט מערכתכולליםMemmertהטמפרטורה שלבקרתתאיכל
  אזעקהעם ,אוטומטישל אבחוןמשולבתומערכתDIN 12 880תואםמכאניטמפרטורהטחון יבקר ב

 .ואקוסטיתאופטית

חימוםבצגמצוידיםTwinDISPLAYמכשירי. ביותרמציעים רמת בטיחות גבוההTwinDISPLAYדגמי 
טמפרטורתבאותההפעולהוהעברתהדדילניטוראיכותיתמפלטינהPT100טמפרטורה חיישניבשניו, יתר

ניטור הטמפרטורהניתן להפעיל את מערכת, )ramp( מדורגבתפעול במיוחד. טעותשלבמקרהעבודה
מקדם טולרנטיות עםאוטומטיבאופןהמוגדרתטמפרטורהאחר הלעקובכדיAutoSAFETYהמשולבת

כמוו ,וחסרטמפרטורות יתר עבוראינדיבידואלייםמקסימום\ערכי מינימוםלהגדירניתן. חופשיבאופןהמוגדר
).ואקום( ולחץCO2, O2, יחסיתלחותכגוןאחריםהפרמטריםהכלעבור כן

מאווררהמהירותשליטה עלמערכת ל
  מאווררפונקציתדורשיםמסוימיםסטנדרטייםיישומים
לצייד את ניתןלכן. קבועיםאווירתחלופתושיעורימבוקרת

  מהירותשליטה עללבמערכתTwinDISPLAYמכשיריכל
 .מאווררה

אוטומטיתאזעקה
  .אלקטרונידואראזעקה לכתובתהתראותלשלוחניתן, AtmoCONTROLתוכנתעם
 .ניידלטלפוןSMS  באמצעותהאזעקההודעותאתלשלוחמאפשרהאופציונליMobileALERT-ה

  

AtmoCONTROLsoftware 
 !סיים, שחרר, גרור
  לגביהדבר נכון גם. דרך ההפעלה הינה באמצעות גרירה פשוטה וידידותית2012דורמכשיריבכל 

  הגרפיהסמלאתומשחרריםגורריםפשוט.  AtmoCONTROLהחדשהתחברות והשליטהההתוכנת
! וזהו ,התכנותבשדההנדרששל הפרמטר

לכל המכשיריםתוכנת הפעלה
מכשיריכלשלהנתוניםיומן, AtmoCONTROLלתוכנתהודות

Memmertשוניםבפורמטיםכקבציםושמירהלקריאהניתן. 
AtmoCONTROLתוכנתעםמסופקיםTwinDISPLAYמכשיריכל

                                                                  אפשרויותשלשפעומציעים disc on keyגבי עלהמותקנים 
 .ותיעודלתכנות

של ממרט מסופקים בחברת 2012תנורי הדור החדש                  
  077-8660777: טל, מגדל העמקאלקטרוטרם                     

                                  Uwww.electrotherm,co.ilU
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