
‹D 300
Nüve'nin ›s›tma ve so¤utma teknolojilerindeki 30 y›ll›k
engin deneyimininin sonucu olarak, klimatik test
flartlar›n›n elde edildi¤i yeni bir ürün gelifltirildi: ‹D 300 Kli-
matik Test Kabini. ‹D 300'ün genifl s›cakl›k ve nem kontrol
aral›¤›, birçok ürünün de¤iflik iklim flartlar›nda test
edilmesini sa¤lar ve kararl›l›k, suni yaflland›rma ve saklama
testleri de kolayl›kla yap›labilir. Güvenilirli¤i, performans›,
kolay kullan›m› ve emniyet özellikleri, afla¤›da belirtilen
sanayi sektörlerindeki kalite kontrol ve Ar-Ge
çal›flmalar›nda, ‹D 300'ü vazgeçilmez bir cihaz yapmak-
tad›r.
- Elektronik Sanayi  
- Otomotiv Sanayi
- Otomotiv Yan Sanayi
- Haberleflme Sanayi 
- Uçak ve Havac›l›k Sanayi       
- Kimya Sanayi
- Plastik Sanayi                  
- Tekstil Sanayi
- ‹laç Sanayi                     
- Yap› Malzemeleri Sanayi
- G›da Sanayi                     
- Paketleme Sanayi
- Askeri Teçhizat ve Silah Sanayi

Azami dayan›kl›l›k ve güvenilirli¤in sa¤lanabilmesi için,
‹D 300’ün iç ve d›fl yap›s›nda en do¤ru malzemeler kul-
lan›ld›. Hücre, ani s›cakl›k de¤iflimlerinden deforme olma-
mas› için paslanmaz çelikten üretildi. D›fl gövde, yüksek
nem de¤erlerinden etkilenmeyecek flekilde, epoksi-pol-
yester boyal› paslanmaz çelikten imal edildi.

Afl›r› so¤uk ve s›cak dereceler düflünüldü¤ünde, ürünün
verimlili¤i için izolasyon daha büyük önem tafl›maktad›r.
‹D 300'ün izolasyonu enjekte edilmifl yüksek yo¤unluktaki
poliüretan, cam yünü ve alüminyum tabakadan oluflmak-
tad›r. Çift kap› contas›, en uç klimatik test flartlar›nda dahi
s›zd›rmazl›k sa¤lamaktad›r. Cihaz›n sa¤ taraf›nda bulunan
85 mm'lik girifl portu standart olarak sunulmaktad›r.

Kap› üzerindeki pencere mükemmel ›s› izolasyonu
sa¤lamak için üç kat camdan oluflmakta ve yo¤uflmaya
karfl› ›s›t›lmaktad›r. Hücre içi ayd›nlatma sayesinde,
numuneler yeterli genifllikteki pencereden kolayca
gözlemlenebilir.

Klimatik test kabinleri için en önemli özellik nemin elde
edilmesi ve ölçülmesi yöntemidir. ‹D 300'de nem, do¤al
flartlara en yak›n yöntem olan çi¤ noktas› banyosu ile
üretilmektedir. Nem, yafl ve kuru termometre s›cakl›klar›
yard›m›yla psikrometrik diyagrama göre ölçülmektedir.

Kullan›lan sistemin en büyük avantaj›, nemin en has-
sas flekilde ölçülmesi ve toparlanma süresinin k›sa
olmas›d›r. Nem seviyesi ve so¤utma oransal, s›cakl›k
PID kontrol sistemi ile kontrol edilmektedir.

‹D 300, kap›ya yerlefltirilen geliflmifl mikroifllemcili
kontrol sistemi ile donat›lm›flt›r. Kullan›m› kolay kon-
trol sisteminde, afla¤›daki de¤erler programlanabilir: 

- Program›n ad›: Cihazda 10 adet program haf›zas›
bulunmaktad›r.
- S›cakl›k de¤eri: -40°C / +150°C
- Nem de¤eri: % 10 - % 98 RH
- Zaman: 0 - 999 saat 59 dakika
- Basamak say›s›: 1 - 9
- Program tekrar say›s›: 1 - 99
- Rak›m: Psikrometrik formüle göre do¤ru nem
de¤erinin hesaplanmas› için rak›m de¤erinin prog-
ramlanmas› zorunludur.

Kontrol sistemi, herhangi bir ar›za durumunda kul-
lan›c›y› uyaracak kapsaml› bir ar›za teflhis sistemine
sahiptir. Ar›za teflhis sistemi afla¤›daki ar›za durum-
lar›nda kullan›c›y› uyar›r: 

- Afl›r› ›s›nma
- Is›t›c› ar›zas›
- Sirkülasyon fan motoru ar›zas›
- So¤utma sistemi ar›zas›
- Su pompas› ar›zas›
- Haberleflme ar›zas›
- Elektrik kesintisi
- S›cakl›k sensörü ar›zas›
- Düflük su seviyesi
- Dolu rezerv tank›

Kullan›c› dostu kontrol panelinde 128x64 piksel
gösterge bulunmaktad›r. Göstergede yazan yön-
lendirici mesajlarla program yapmak çok kolayd›r.
Kontrol sisteminin 32 Kb haf›zas› 256 Kb'a
ç›kart›labilir.

Yard›mc› kontrol paneli, ayarlanabilir emniyet ter-
mostat›n›n yan› s›ra afla¤›da belirtilen ba¤lant›lar›
içermektedir.

- Yaz›c› ba¤lant›s›: Haf›zadaki çal›fl›lm›fl programlar
veya çal›flmakta olan program, cihaza nokta vurufllu
bir yaz›c› ba¤layarak kolayca yazd›r›labilir.

- RS 232 ba¤lant›s›: ‹D 300,
opsiyonel NuveClimate
yaz›l›m› sayesinde bir bilgisa-
yar ba¤layarak programlana-
bilir ve programlar çal›fl-
t›r›labilir.

- Harici s›cakl›k sensörleri:
Hücre içerisindeki dört ayr›
noktan›n veya numunenin
s›cakl›klar›, dört adet PT 100
s›cakl›k sensörü ba¤lanarak
ölçülebilir ve ölçümler gös-
tergede izlenebilir.

- Güç ç›k›fl›: Hücre içinde
(çalkalay›c›, sallay›c› vb.) veya
d›flar›da (yaz›c›, bilgisayar vb.)
500 W'a kadar herhangi bir
cihaz çal›flt›rmak için, 230 V
priz bulunmaktad›r.

Bütün teknik üstünlüklerinin
yan› s›ra, ‹D 300'de kullan›lan
so¤utucu gaz ve izolasyon
çevre dostudur ve CFC içer-
mez.
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER

‹D 300

Nemsiz s›cakl›k aral›¤› - 40°C / + 150°C

Nemli s›cakl›k aral›¤› + 10°C / + 90°C

Nem aral›¤› % 10 / % 98 RH

S›cakl›k ayar ve okuma hassasiyeti 0.1°C

Nem ayar ve okuma hassasiyeti % 1 RH

Zamanlay›c› 1 - 999 saat 59 dakika ve süresiz

Program haf›zas› 10

Basamak say›s› 9

Program tekrar say›s› 1 - 99

Rak›m ayar› 0 - 2000 metre

Haf›za kapasitesi 32 Kb

Faydal› hacim 290 litre

Raf say›s› (adet) standart / azami 2 / 16

‹ç yüzey yap›s› Paslanmaz çelik

D›fl yüzey yap›s› Epoksi-polyester boyal› paslanmaz çelik

‹ç ölçüler (ExDxY) mm 600x620x780

D›fl ölçler (ExDxY) mm 940x1450x1660

Kurulu güç 6800 W

Güç de¤erleri 400 V, 50 Hz.,3 faz

R 01 098  Raf
P 03 566  Raf Klipsi

A 08 072  NuveClimate veri kontrol yaz›l›m› RS 232 ba¤lant›s›
E 05 073  256 Kb haf›za

I  01 098  Tafl›nabilir PT 100 s›cakl›k sensörü

‹D 300
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NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ

İMALAT VE TİCARET A.Ş.

AKSESUVARLAR

OPS‹YONEL ‹LAVELER

ISO 9001:2000
ISO 13485:2003

FABR‹KA:
Esenbo¤a Yolu, 22 km. 
Akyurt 06287 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (3 Hat)
Fax : (312) 399 21 97
http://www.nuve.com.tr
e-mail:satis@nuve.com.tr

‹ST. TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Millet Cad. Karagül ‹fl Merkezi 
No: 84/90 F›nd›kzade 34280 ‹STANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax : (212) 531 23 28

‹ZM‹R TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
847. Sok. (Numanzade Ç›kmaz›) 
No: 20/A Konak 35260 ‹ZM‹R
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax : (232) 445 57 80


