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  مقدمه:●
 BX-500از شما براي خريد دستگاه كاليبراتور ترمومتر ليزري 

تشكر مي كنيم.لطفا قبل از استفاده از دستگاه به نكات ايمني هنگام 
  استفاده از دقت نماييد:

لطفا از دستگاه مطابق كاربري آن (آنچه در دفترچه راهنما به آن -1
  اشاره شده)استفاده نماييد.

  از تماس با سطح هدف اشعه مادون قرمز خودداري نماييد.-2
مي باشد از خاموش  C°100ر از زماني كه دماي دستگاه باالت-3

كردن آن بپرهيزيد چرا كه باعث آسيب به دستگاه مي شود.توصيه 
مي باشد آن را  C°60مي شود زماني كه دماي دستگاه كمتر از 

  خاموش نماييد.
زمان اتصال دستگاه به جريان برق از ميزان ولتاژ و پوالريته -4

  صحيح و مناسب اطمينان حاصل نماييد.
آنكه اين دستگاه با ولتاژ بسيار باالي برق كار مي كند به علت -5

توصيه مي شود هنگام كار با اين دستگاه احتياط كرده و هنگام 
بررسي و كار كردن با قطعات داخل دستگاه حتما آن را از برق 

  بكشيد.
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لطفا از قرار دادن دستگاه در داخل كابينت و يا  ديگر ساختار -6
  .هاي مشابه خودداري نماييد

  محل قرار گيري دستگاه بايد داراي جريان هواي مطلوبي باشد.
از اين دستگاه در كنار مواد مشتعل (اشتعال زا) خودداري -7

  نماييد.
استفاده از اين دستگاه در دماهاي باال براي مدت زمان طوالني -8

  نيازمند احتياط فراواني است.
ن را به سوئيچ شده است آ V 110اگر فيوز دستگاه در حالت -9

  شهري وصل نكنيد. 220Vبرق 
براي تميز كردن سطوح دستگاه از مايعات(مانند آب و شوينده -10

  ها) استفاده نكنيد.
از تغيير دادن مقدار هاي ثابت و پيش فرضي كه در كارخانه -11

براي دستگاه طراحي شده است خودداري نماييد.اين مقادير براي 
  يت دارد.ايمني و صحيح كار كردن دستگاه اهم

براي تميز كردن سطح جانبي دستگاه از مواد شوينده غير -12
خورنده و اصطالحا خفيف و از يك پارچه نرم و مرطوب استفاده 

  نماييد،از مواد شيميايي با خاصيت خورندگي استفاده نكنيد.
دستگاه كاليبراتور بايد با دقت بسيار باال حمل شود،از ضربه -13

  اكيدا خودداري نماييد.خوردن و افتادن آن 
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  معرفي:●
و  58mmداراي بر اساس قطر  BX-500دستگاه كاليبراتور  

سيستم درجه حرارت خشك كه توسط ميكرو كامپيوتر ها كنترل 
  مي شود طراحي شده است.

و يك سيستم  Class-A PT100اين دستگاه داراي سنسور كالس 
كنترل دمايي و خنك كننده است. اين دستگاه بر روي دو واحد 
اندازه گيري دمايي (درجه سانتي گراد و درجه فارنهايت) قابل 

درجه سانتي گراد تا  50تنظيم است.محدوده كاليبره دستگاه از 
مي  0.1در جه سانتي گراد بوده و داراي دقت اندازه گيري  500
  باشد.

  ت عمومي:جدول مشخصا●
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  شرايط محيطي:●
شرايط محيطي دستگاه يكي از فاكتور هاي مهم در امر سالمتي و 
كاركرد دستگاه مي باشد.دستگاه نبايد در محيط هايي كه بيش از 

  اندازه داراي گرد وغبار و آالينده هستند قرار گيرد.
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  معرفي اجزاي دستگاه:●

  
  محل ورود جريان هوا -1
  (Heater)فيوز گرم كننده -2
  فيوز كنترل كننده دماي سيستم-3
  محل اتصال كابل برق دستگاه-4
  سوئيچ پاور -5
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الزم به ذكر است كه در دستگاه يك فن به طور طراحي شده ●
است كه داراي دو سرعت آرام و وسريع مي باشد. زماني كه 

ن فن به آرامي بچرخد در حال دستگاه در حال كار است اگر اي
گرم كردن و زماني كه سريع بچرخد در حال خنك كردن مي 

باشد.محل قرار گيري دستگاه بايد داراي تهويه مناسب و جريان 
  مناسب هوا باشد.

 
 

  
  
  
  
 

1-LED  دستگاه و  5قرمز:نمايش دماي واقعي بخش شماره
تنظيمات انتخاب شده مربوط دو واحد اندازه گيري درجه 

  سلسيوس و فارنهايت
2-LED  سبز:نمايش ميزانSet-Point  و نمايش دماي هدف با

  توجه به واحدي كه تنظيم كرده ايد.
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  دو حالت كار دستگاه: -3
1-AT :Automotive parameter adjustment(only 

used to factory for adjusted) 
2-OUT مشخص كننده ميزان گرماي خروجي و وضعيت :

  (target assembly)گرمايي بخش 
●ALM1 به معناي :Overload Alarm  كه نشان دهنده آنست

باالتر از دماي تنظيم شده  target assembly 4°Cكه  دماي 
(Set Temperature)  مي باشد و بخش گرم كننده خاموش

  مي شود.
●ALM2 به معناي:Overload Alarm  كه نشان دهنده آنست

باالتر از دماي تنظيم شده  Target assembly 4°Cكه دماي 
  است و سيستم خنك كننده فعال است.

  كيبورد:-4
●Set:  از اين دكمه براي اعمال تغييرات در تنظيمات و نيز

  گيري دستگاه استفاده مي شود.حد اندازه تغيير وا
●Down: براي كاهش دماي تنظيم شده و نيز تغيير واحد

  دمايي
●Up:براي افزايش دماي تنظيم شده و تغيير واحد دمايي  
  Enter:دکمه ●
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  :نحوه كار●
 8ابتدا دستگاه در يك سطح صاف قرار داده كه فضايي در حدود 

  اينچي اطراف آن خالي باشد.
طوري باشد كه قسمت جلويي رو به روي كاربر قرار گيري دستگاه 

  قرار گيرد.
دستگاه را به برق وصل كرده و روشن نماييد. دستگاه به طور پيش 

  فرض و به طور خودكار در حالت درجه سانتي گراد قرار دارد.
و       همزمان با هم نگه داريد.بعد از  Setبراي تغيير ابتدا دكمه 

Unlock  شدن دستگاه دكمهSet  ثانيه نگه داريد. در  3را براي
را نمايش  ”pt2“سبز رنگ  LEDو  ”Enpt“قرمز  LEDاين هنگام 

را فشار دهيد.خط           را رها كرده و دكمه Setخواهد داد.دكمه 
سبز رنگ واحد دمايي فعلي را نمايش مي دهد، دكمه  LEDدوم 

را  (Up)و باال  F°را براي تغيير واحد دمايي به  (Down)پايين 
فشار دهيد،پس از اعمال تغييرات مورد نظر خود  C°براي تغيير به 

سبز رنگ از حالت چشمك زن  LEDرا فشار دهيد تا  Setدكمه 
را فشار دهيد تا دستگاه به حالت  Setخارج شود،مجددا دكمه 

  عملكرد خود باز گردد.
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براي عملكرد مناسب دستگاه توصيه مي شود كه مراحل زير را پس 
 LEDو  ”LoC“قرمز رنگ  LEDرا سه بار فشار دهيد. دكمه -1  انجام تغيير واحد دمايي انجام دهيد:از 

سبز رنگ  LEDرا دو بار فشار دهيد،در اين هنگام  Upدكمه -2  را نمايش مي دهد.  ”Off“سبز رنگ 
“LoC2” .را نمايش مي دهد  

    را فشار دهيد. Setدر آخر براي اتمام مرحله تغيير واحد دمايي -3
نحوه كار اين دستگاه بدين صورت است كه شما يك دماي دلخواه ●

را براي دستگاه تعيين نموده و بخش  Set Pointبه عنوان دماي 
Target assembly  دستگاه در طي مدت زماني به آن دماي
 Setسبز رنگ نشان دهنده دماي  LEDمذكور خواهد رسيد. 

Point  وLED  دهنده دماي قرمز رنگ نشانTarget assembly 
ميزان  Downو  Upمي باشد. شما مي توانيد با استفاده از دكمه 

  را در محدوده اندازه گيري دستگاه تغيير دهيد. Set Pointدماي 
الزم به ذكر است كه شما زماني مجاز به خاموش كردن دستگاه ●

  در جه سانتي گراد برسد. 100هستيد كه دماي آن به پايين تر 
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