میز تمیز
Clean Desk

ســاخت ســلول هــای خورشــیدی در مقیــاس بــزرگ و بــه صــورت تکرارپذیــر معمــوال در محیــط اتــاق تمیــز
صــورت مــی گیــرد تــا ذرات معلــق هــوا در حیــن ســاخت ســلول بــه الیــه هــا نچســبند .در مــورد ســلول
هــای رنگدانــه ای ،ایــن موضــوع بــه دلیــل اســتفاده از الیــه هــای خمیــر( )pasteکــه بــه راحتــی ذرات
را بــه خــود جــذب مــی کنــد مهــم اســت .اســتفاده از اتــاق تمیــز بســیار هزینــه بــر اســت و کار کــردن
در آن آســان نیســت .بــرای اســتفاده در آزمایشــگاه هــای معمــول پژوهشــی ســلول خورشــیدی میــز
تمیــز گزینــه بهتــری اســت کــه هــوای تمیــز را در فضــای کوچــک تــری مهیــا مــی کنــد و نیــازی بــه
پوشــیدن لبــاس خــاص اتــاق تمیــز نیســت.میز تمیــز  CLD-7060در واقــع یــک سیســتم رو میــزی
اســت کــه بــر روی میــز کار قــرار مــی گیــرد .سیســتم از مجموعــه ای از پیــش فیلتــر هــا و فیلتــر
هپــا تشــکیل شــده اســت کــه ذرات معلــق هــوا را گرفتــه و یــک جریــان لمینــار ایجــاد مــی کنــد.

Specifications
CLD-7060I

Model

Carbon Steel

Case material

Acrylic sheet

Door material

300 W

Power

)Radial forward (ebm papst, Germany

Fan

Efficiency 99.99% @ 0.3 micron supply HEPA filter

Filter

60 cm (L) x 30 cm (W), thickness 10 cm

HEPA filter dimensions

Fluorescent lamp, 20 W, length: 60 cm

Light

On/Off keys of fan and lamp
Signal lights
Earthed socket 16 A
Double miniaturized outlet Amp fuse 16A

Electrical control panel

Indicating filter life

Timer

0.75 m s-1

Average airflow velocity
)(@ HEPA Filter

485 m3 h-1

Air delivery

)60 dB (at 1 m distance
)57 dB (at 3 m distance

Noise Level

70 cm x 60 cm x 100 cm

)Dimensions (L x W x H
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