
 

 دستگاه تست شرایط محیطی ) زنون ( 

دستگاه تست شرایط محیطی ) زنون (به طور گسترده ای در شبیه سازی تابش نور خورشید ، مقاومت  

به رطوبت و تست پیری در برابر نور در صنایع الستیک ، پالستیک ، پوشش ، صنایع پتروشیمی ،  

رایط از طریق شبیه سازی نور ، قرار محصوالت صنعتی نساجی و سایر مواد استفاده می شود. این ش

گرفتن در معرض باران ، غبار پاشی ، نور متناوب و تاریکی ، دما و رطوبت در شرایط آب و هوایی  

برای آزمایش محو شدن رنگ مواد ، پیری ، الیه برداری ، سختی ، نرمی و سایر تغییرات عملکردی 

 .کاربرد دارد

  

 

 : محفظه تست زنون 

،  AATCC با مشخصات مختلف یا برنامه های سفارشی ، از طیف متنوعی از استانداردها ، از جمله 

ISO  ،BS  ،JIS  و غیره از پیش تعیین شده است . 

نک ، طیف نور خورشید را به طور دقیق شبیه سازی می خ آب با وات  4500سیستم المپ زنون با 

 .کند



 

کند می کنترل بسته  حلقه یک طریق از موقع  به را رطوبت  و دما ، تابش ، سیستم جبران خودکار  . 

زنون محفظه  کنترل تابش ، مانیتور سنسور تابش نور ، تنظیم دیجیتال ، سیستم جبران خودکار ،   :

 .تنظیم تابش مرحله ای 

دقیق دمای محفظه ، دمای تابش و هیتر باعث افزایش دما و سیستم تبرید می شوندکنترل    . 

سیستم رطوبت اولتراسونیک باعث می شود آب اسپری یکنواخت و با سر و صدای کم در دسترس  

باشد. رطوبت گیری بخار اشباع ، رطوبت گیری دستگاه برودتی صنعتی و حلقه بسته رطوبت را کنترل 

 .می کند

برنامه ریزی و فضای ذخیره سازی سفارشی برای آزمایشهای اضافی تعریف شده توسط کاربر   قابلیت

 . را دارد

 .دارای سیستم آب یونیزه شده برای اطمینان از خلوص آب خنک کننده و اسپری آب

  در. دارد زمان در دستگاه تست شرایط محیطی ) زنون ( هر نگهدارنده نمونه به طور مجزا امکان ثبت 

شود می آسان تست یک در  مختلف های  نمونه آزمایش نتیجه . 

دستگاه تست شرایط محیطی ) زنون ( نمودار نتیجه آزمون را مستقیماً توسط چاپگر چاپ میکند. و  

وتر نداردنیازی به پشتیبانی از کامپی . 

 



 

 

 

 


