
دستورالعمل استفاده از دستگاه

INCUBE-120 CO2انکوباتور 
INCUBE-120 STD
INCUBE-750 STD
INCUBE-750 R

لطفا پیش از استفاده، این دستورالعمل را با دقت بخوانید و جھت مراجعات آتی حفظ نمائید.
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آبی موارد و نکات مربوط بھ           کھ مختص مدل                            می باشد با رنگ  مشخص شده اند. CO2INCUBE-120 CO2توجھ:



اطالعات کاربردی

پیش از ھرچیز از شما برای انتخاب این محصول سپاسگزاریم.

جھت رجوع در آینده:

ما پیشنھاد میکنیم اطالعات زیر را یادداشت نمائید تا از ھرگونھ تعمیرات خارج گارانتی در دوره گارانتی دستگاه جلوگیری شود.

اطالعات اختصاصی دستگاه در پالک پشت دستگاه درج شده است.

شرایط گارانتی:

دستگاه مذکور از تاریخ تحویل بھ مدت ١٢ماه شامـل گـارانـتی است. کـلـیھ خدمات اساسی گارانتی در محل شرکت کاوش طـب
انجام  میگیرد و ارسال دستگاه بعھده خریدار می باشد.

در صورت بروز موارد زیر دستگاه از گارانتی خارج میگردد:

١- مخدوش شدن برچسب گارانتی یا باز کردن ھر یک از قطعات دستگاه.

٢- وارد کردن ضربھ بھ دستگاه.

٣- نفوذ آب بھ قسمتھای الکترونیکی داخلی دستگاه.

۴- نوسانات برق.

۵- استفاده از گاز با درصد خلوص پایین.

۶- عدم استفاده از مانومتر مناسب و تنظیم فشار مجاز گاز ورودی دستگاه.

٧- استفاده در شرایط محیطی نا مناسب.

صفحھ ٣

گارانتی

تاریخ خرید:

شماره سلایر دستگاه:

تاریخ اتمام گارانتی:

Model: INCUBE-XXX YYY

Voltage:                220_230V AC   50_60H z   2.0A

Humidity:             0_100 %RH

Temp Range:        RT+3 C_60 C

CO  :                    0_20 %

Made in IRAN

S/N: INXXXY20XXXXX

tel.: +9821 65536644
www.kavoshtebco.ir
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صفحھ ۴

اقالم ھمراه دستگاه

اطالعات کاربردی

١

٢

٣

دفترچھ دستورالعمل استفاده از دستگاه

(IQ/OQ)اسناد سنجش کیفی دستگاه

سینی طبقات 

موجود است؟ تعداد/مقدار

١ جلد

... جلد

...  قطعھ

موارد ایمنی

جھت جلوگیری از انتقال ھرگونھ شوک الکتریکی، دستگاه را صرفا بھ پریزارت دار متصل
نمائید. و از انجام تعمیرات خودسرانھ پرھیز نمائید.

خلوص گاز        باید حداقل ٩٩�٨درصد باشد.

فشار گاز ورودی بھ دستگاه بیش از         نباشد.

در مدلھایی کھ فیوزغیر اتوماتیک دارند، ھمیشھ از فیوز شیشھ ای استاندارد متناسب استفاده نمائید
و از یکسره کردن فیوز جدا پرھیز نمائید.

توضیحات:

... عددظرف آب استیل۴

حداقل فاصلھ مجاز دستگاه از پشت نسبت بھ دیوار٢٠سانتی متر می باشد. 

1bar
bar

c
O

2

حمل دستگاه صرفا با جک پالت یا لیفتراک مناسب باید انجام پذیرد.

CO2



اطالعات کاربردی

صفحھ ۵

شناسنامھ دستگاه:

حجم نامی

حجم واقعی

محدوده دمایی

محدوده رطوبت

وزن تقریبی

جنس بدنھ و چمبر

توان مصرفی

0 _ 100 %RH

32 kg

Electrosta�cally Coated Iron / Stainless Steel 304L

220V AC   50-60Hz

400 W

0 _ 20%

RT+ 4 C _ 50  C

CO2محدوده تنظیم

شرایط محیطی

Kavosh Teb / IRANبرند و کشور سازنده

10 _ 35 C     80%RH not condensing

220V AC   50Hzولتاژ ورودی

CO2فشار گاز       ورودیولتاژ ورودی

750 L 120 L

748 L 118 L

750 R 750 STD 120 STD 120 CO2

15 C_50  C

-

32kg180 kg

Max  1.0 bar-

W 1500توان مصرفی تقریبی 400 W

658W x 860H x 615D1220W x 1745H x 830Dابعاد دستگاه



نصب و راه اندازی

صفحھ ۶

معرفی جزئیات دستگاه:

١
٢
٣
۴

۵
۶
٧

محفظھ فیوزدستگیره درب

١

CO2پورت ورودی  پایھ تراز دستگاه

٢ ۴
۵

۶

٧٣

نمایشگر و صفحھ کلید

کلید روشن/ خاموش

کابل برق ورودی



نصب و راه اندازی

نصب:

٣

دستگاه را بر روی میز کار قرار دھید و با استفاده از یک تراز، وضعیت قرارگیری دستگاه را بررسی نمائید. در صورت نیاز 

پایھ ھای دستگاه        را طوری تنظیم نمائید تا دستگاه بصورت تراز در محل نصب ثابت گردد.

درپشت دستگاه یک پورت جھت اتصال  بھ خط         وجود دارد      کھ باید توسـط شیلنگ پنوماتیکی کھ در بستھ بندی 

ھمراه دستگاه ارسال گردیده بھ خروجی مانومتر گازمتصل گردد. (توجھ نمائید کھ حداکثر فشار مجاز ١ بار می باشد.)

فلو گاز خروجی مانومتر         را بر روی                        تنظیم نمائید.          

CO2

CO215_20 L/min

CO2توجھ: خلوص گاز         باید حداقل ٩٩�٨درصد باشد.

اتصال بھ منبع تغذیھ:

 فیوز دستگاه و سالمت کابل برق را چک کنید. دوشاخھ را بھ پریز برق متصل نمائید. 
  220_230V AC    50_60 Hz  Type F 

ظرف آب موجود در بستھ بندی دستگاه جھت تامین رطوبت دستگاه بوده، لذا مقداری آب خالص(آب مقطر) در ظرف بریزید و

آن را در محفظھ قرار دھید. ( ترجیحا کف محفظھ دستگاه.)

سطوح داخلی دستگاه، اعم از سینی ھا، درب شیشھ ای و... را بوسیلھ دستمال بدون پرز و اتانول٧٠درصد یا ھرماده ضدعفونی

کننده ی غیر اسیدی، نظافت نمائید.

دستگاه را برروی دمای مورد نظر تنظیم نمائید و حداقل ٢ساعت صبر کنید تا شرایط کنترلی پایدار گردد.(صفحھ ٩)

صفحھ ٧

-١

-٢

-٣

-۴

-۵

٧



صفحھ ٨

روشن کردن دستگاه:

پس از اتصال دستگاه بھ منبع تغذیھ و اطمینان از وضعیت فیوز، با فشردن کلید پاور        ، دسـتـگاه را روشـن نمائید. سپـس ۴
منتظـربمانید تا صفحھ ی زیر ظاھر شود و پس از ۵ثانیھ وارد صفحھ اصلی پارامترھا شود

بارگذاری و چیدمان:

چیدمان پلیتھا یا فالسکھا درانکوباتور باید بھ نحوی باشد کھ مانع گردش مناسب ھوا نگـردد و یکنواختی دمـا را از بـین نبرد.
مسدود شدن مسـیر جریان ھوا می تواند بر ایجاد شرایط مناسب در یکنواختی دما تاثیر مخرب بگذارد. 

نصب و راه اندازی

kavoshteb.com

TEL : 021-65536644



استفاده از دستگاه

صفحھ ٩

Co2

INCUBE-120 CO2
TEMP. :            +21.0
C  2 :                +0.0
HUM. :             +30.0

O

TEMPERATURE
PV :                  +21.0

>SP :                  +37.0
OFFSET :         +0.0

تنظیمات کنترلی:

جھت تنظیم ھریک از پارامترھا می بایست وارد منوی تنظیمات شوید.بدین منظور دکمھ             را فشار دھید و ٣ثانیھ نگاه
دارید.

در منوی تنظیمات، ابتدا تنظیمات مربوط بھ پارامتر دما ظاھر می شود. گزینھ اول:     نشان دھنده دمای فعلی دستگاه است.
     مقدار               دما و           مقدار اصالحی خطای خوانش سنسور دما؛              مقدار مجاز بیشینھ دما نسبت بھ

 
               و                 مقدار کمینھ مجاز دما نسبت بھ       می باشد. با ھربار فشردن کلید            ، فلش نشـانگر بھ

خط بعد می رود، و شما میتوانید با استفاده از دکمھ ھای           و           ھر یک از مقادیر را تنظیم نمائید.

PV
SPSet PointOff SetHi Alarm

Set PointLow AlarmSP

تنظیمات پارامتر دما:

درصفحھ پارامترھا، پارامتر دما، رطوبت و        نمایش داده می شود، ھمچنین مدل دستگاه در باالی صفحھ نمایان است.



استفاده از دستگاه

صفحھ ١٠

TEMPERATURE
>OFFSET :         +0.0
HI ALARM :      +38.0
LOW ALARM :  +36.0

جھت تنظیم پارامترکربن دی اکسید دکمھ          را یکبار دیگر بفشارید در باالی صفحھ         نمایش داده میشود، بھ این معنا

کھ تنظیمات ذیل آن مربوط بھ پارامتر        است.

 گزینھ اول:     نشان دھنده        فعلی دستگاه است.      مقدار                و            مقدار اصالحی خطای خوانش سنسور

        ؛              مقدارمجاز بیشینھ       نسبت بھ               و                مقدار کمینھ مجاز        نسبت بھ        

 می باشد. با ھربار فشردن کلید            ، فلش نشـانگر بھ خط بعد می رود، و شما میتوانید با استفاده از دکمھ ھای           

و           ھر یک از مقادیر را تنظیم نمائید.

PVSet PointOff Set

Hi AlarmSet PointLow Alarm

SP

تنظیمات پارامتر        :

Set Point

PV :                  +0.0
>SP :                  +5.0

OFFSET :         +0.0

C    2O



استفاده از دستگاه

صفحھ ١١

جھت تنظیم پارامتررطوبت دکمھ          را یکبار دیگر بفشارید در باالی صفحھ                  نمایش داده میشود، بھ این معنا

کھ تنظیمات ذیل آن مربوط بھ پارامتر رطوبت است.

 گزینھ اول:     نشان دھنده رطوبت فعلی دستگاه است.               مقداراصالحی خطای خوانش سنسور رطوبت.

              مقدارمجاز بیشینھ رطوبت نسبتی و                  مقدار کمینھ مجازرطوبت نسبی است.        

 با ھربار فشردن کلید            ، فلش نشـانگر بھ خط بعد می رود، و شما میتوانید با استفاده از دکمھ ھای           و     

ھر یک از مقادیر را تنظیم نمائید.

PVOff Set

Hi AlarmLow Alarm

تنظیمات پارامتر رطوبت:

HUMIDITY

HUMIDITY

>LOW ALARM :  +50.0

PV :                  +30.0

>OFFSET :         +0.0

HUMIDITY

HI ALARM :      +90.0



استفاده از دستگاه

صفحھ ١٢

جھت تنظیم روشن/خاموش بودن چراغ کابین دکمھ          را یکبار دیگر بفشارید در باالی صفحھ                         نمایش

داده میشود، 

 با استفاده از دکمھ ھای           و            می توانید چراغ کابین را                  کنید. در صورت       بودن با باز شدن

 
درب چراغ روشن میشود. با فشردن دکمھ          از منوی تنظیمات خارج شده و بھ صفحھ ی اصلی پارامترھا باز میگردید.

تنظیم چراغ کابین:

STATUS :              ON

CABIN LIGHT

CABIN LIGHT

ON/OFFON

در صورت وجود آالرم، دستگاه با ھشدار صوتی، کاربر را مطلع میکند، با فشردن دکمھ           صوت آالرم قطع میشود

و در صفحھ آالرم ھا شـرح مختصر آالرم نمایش داده میشود. با فشردن مجدد دکمھ           بھ صفحھ اصلی پارامترھا باز

می گردید.

بررسی آالرم ھا:

ALARMS

TEMP HI



www.kavoshteb.com
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