
Shanghai Hapoin Enterprise 
 

Address：B-606 SOHO Zhongshan Square No.1065 West Zhongshan Road,Shanghai P.R China 6th 

Floor North SOHO 

TEL: 021-51098500  FAX: 021-33321109  URL: www.hapoin.com  

Tủ thử độ bền thời tiết đèn xenon    

SUGA GX75 

 

 

 
Đặc điểm của Tủ thử độ bền thời tiết đèn xenon SUGA GX75 

- Là loại tủ độ bền thời tiết bằng đèn xenon có tuổi thọ cao. 

- Sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng dưới phương thức đối 

thoại, có thể tự động điều khiển, khống chế vị trí, độ chiếu của vật 

mẫu. 

- Có thể tiến hành thí nghiệm chiếu sáng liên tục (tùy chọn phun bề 

mặt hay không) và thí nghiệm chiếu xạ hoặc vòng tuần hoàn đen 

trắng. 
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- Thiết bị hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn: JIS K7350-2，ISO 4892-2，

SAE J2527. 

Thông số của Tủ thử độ bền thời tiết đèn xenon SUGA GX75 

Nguồn quang (đèn xenon 7.5KW) 

Phương thức làm lạnh đèn Bằng nước 

Bộ lọc ngoài 

#295 (Daylight Filter) 

#275 (Extened UV Filter)*Option 

#320 (Window Glass Filter)*Option 

Điều khiển tự động chiếu xạ 

Phạm vi đo bước sóng (300~400nm) 

Bộ điều khiển 40~120W/m2 

Tự động dừng khi tích đủ độ chiếu xạ 6 con số, đơn vị MJ/m2 

Điều kiện thí nghiệm GX75  

Điều kiện nhiệt độ thí nghiệm  Nhiệt kế 63℃~110℃±2℃ 

Điều kiện độ ẩm 50%rh±5%rh 

Thí nghiệm Chiếu xạ + phun bề mặt 

(mưa) 

Điều kiện nhiệt: nhiệt độ máng 38℃

±2℃ 

Thí nghiệm bóng tối 
Điều kiện nhiệt: 38℃±2℃ 

Điều kiện độ ẩm: 95%rh±95%r 

Thí nghiệm bóng tối + phun mặt sau Nhiệt độ trong man 38℃±2℃ 

Giá đỡ xoay mẫu GX75  

Đường kính giá xoay 648mm±5mm 

Giá để mẫu 21 chiếc 

Kích cỡ mẫu, số lần lắp đặt 70×150mm，63 lần 

Tốc độ xoay 2rpm 

Kích cỡ ngoại hình của máng  

Bên trong Dài 750×rộng 750×cao 700 (mm) 

Bên ngoài 
Dài 1030×rộng 1270×cao 1850 

(mm) 

Trọng lượng 500kg 

Dung lượng điện khí cần thiết 

3 pha 200V, 55A, 50Hz/60Hz 

Dung lượng và áp lực nước cần thiết 

Áp lực nước Min 0.1Mpa. Max 0.2Mpa 

Lượng nước Hộp bóng ẩm và máy phát độ ẩm:5l/h 

Phun bề mặt 240mol/min, áp lực nước: 0.1MPa 
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Phun mặt sau 240mol/min 

Làm lạnh đèn xenon, làm lạnh nước 

tuần hoàn 
6mol/min 

Tháp làm lạnh Trên 7Kw 

Điều khiển tự động nhiệt kế bảng đen  

Tại vị trí đặt mẫu, trực tiếp sử dụng bộ điều khiển màn hình cảm ứng để điều 

khiển nhiệt kế 

Kế chiếu xạ (dùng để hiệu chỉnh thiết bị điều khiển tự động chiếu sáng) 

Phạm vi bước sóng đo Tia tử ngoại (300~400nm) 

Hiển thị 
Độ chiếu xạ (W/m2), độ chiếu xạ tích 

lũy (KJ/m2) 

Kết cấu  

Bên trong máng thí nghiệm Vật kiệu không gỉ 

Bên ngoài thiết bị Tráng thép  

Giá đỡ Tráng thép 

Cửa sổ quan sát Kính lọc tia tử ngoại/hồng ngoại 

Đèn xenon 

Đèn xenon làm lạnh bằng nước 7.5Kw 

Thiết bị làm lạnh bằng tuần hoàn nước đối với đèn xenon 

Phương thức làm lạnh 
Làm lạnh bằng nước 6l/phút, nhiệt độ 

nước: 25 độ C. 

Dung tích bình nước 15L 

Bơm tuần hoàn Thép ko gỉ 

Máy lọc nước 
Ion hoán đổi nhựa, do máy lọc tạo 

thành 

Thiết bị điều tiết nhiệt, độ ẩm bên trong máng thí nghiệm 

Thông qua máy tạo gió tuần hoàn, van điều tiết không khí, máy gia nhiệt không 

khí, máy tạo độ ẩm tự động điều tiết độ ẩm và nhiệt độ. 

Bộ điều khiển  

Bộ điều khiển màn hình cảm ứng 

8.4inch TFT 

Thứ tự thí nghiệm: dựa trên thiết lập 

hạng mục thí nghiệm 

Phạm vi thời gian thí nghiệm:99h59’ 

Số lập trình:15 

Hiển thị: thay đổi hạng mục thí 

nghiệm, độ chiếu xạ, chiếu xạ tích lũy, 

nhiệt độ BTP, nhiệt độ trong máng, 

thời gian thiết lập thí nghiệm độ ẩm, 

thời gian thí nghiệm, số vòng tuần 

hoàn, điện áp đèn xenon, nguồn, thời 

gian vận chuyển, thời gian sử dụng 

đèn xenon. 
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Tính năng ghi nhớ: nhiệt độ trong 

máng hiển thị trên màn hình, nhiệt độ 

trên nhiệt kế, độ chiếu xạ, thời gian thí 

nghiệm,… 

Bộ phận an toàn 

Sự khác thường trong nhiệt độ máng  11 AC 100V  

Bơm tuần hoàn làm mát đèn xenon 

quá dòng 

12 điểm dị trong thường máy tạo độ 

ẩm 

Điều chỉnh nhiệt độ phòng vượt quá 

mức cho phép 
Máy tạo gió tuần hoàn quá dòng 

Dị thường trong lưu lượng làm mát 

đèn xenon 
Máy tạo độ ẩm mực nước thấp 

Mực nước thấp trong máng làm mát 

đèn xenon 
Khi mở cửa 

Dị thường trong máy biến tần Thiết bị chặn nguồn  

Dị thường trong thiết bị đèn điểm tự 

động 

Nhiệt độ nước làm mát đèn vượt quá 

mức cho phép. 

Thiết bị đi kèm 

Nhiệt kế bảng đen  63℃、83℃ 

Bộ dụng cụ 1 bộ 

Thời gian bảo đảm 
Sau khi xuất xưởng 1 năm (trừ đèn và 

các thiết bị tiêu hao) 
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