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I. Tujuan:  
Dokumen berikut menjelaskan prosedur operasi dari furnace xd-48000 auto. 

II. Fungsi 
Furnace XD-48000 adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk pemanasan sampel dengan 
temperatur maksimum 1000 oC. Sistem kontrol otomatis untuk mengkontrol seluruh proses yang 
digambarkan pada kurva temperatur terhadap waktu. Bila program telah selesai, sistem pemanas 
akan padam secara otomatis.. 

III. Tanggung jawab 
1. Penanggung-jawab instrumen ini wajib melatih setiap mahasiswa atau pengguna lain yang 

akan menggunakannya saat pertama kali. 
2. Hanya pengguna yang telah dilatih yang boleh menggunakan instrumen ini secara mandiri. 
3. Pengguna wajib membaca dan mengikuti prosedur yang tertulis dalam SOP ini. Jika terjadi 

permasalahan terkait instrumen, yang mengakibatkan instrumen ini tidak berfungsi sebagai 
mana mestinya, pengguna wajib melaporkan ke penanggung jawab instrument ini 

IV. Referensi 
1. User manual book Furnace XD-48000 auto 

V. Hal-hal penting yang harus diperhatikan:  
1. Wadah harus disesuaikan dengan nilai temperatur yang akan digunakan. 
2. Setup temperatur maksimum tidak boleh melebihi 1000 oC. 
3. Bahan Golongan 1a (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), Al, Mg,N dan sulfur tidak boleh di furnace  
4. Asam kuat dan basa kuat tidak boleh di furnace 
5. Bahan organik (contoh: kerang, merang, dll) yang reaktif ketika dipanasi harus di bakar 

terlebih dahulu. 

6. Rate temperatur naik dan rate temperatur turun jangan terlalu besar.  
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VI. Konfigurasi, definisi dan simbol 

  
(1) : Saklar ON/OFF 
(2) : Tombol SEL 
(3) : Tombol Navigasi 
(4) : Display 1 
(5) : Display 2 

VII. Prosedur pengoperasian  

 1.  Pengaktifan (Start up)  
1.1 Tegangan AC 220-240 V 
1.2 Tekan tombol ON 
Ket: Tombol ON dinyalakan ketika program sudah siap 

 2.  Inisialisasi (manual) 
2.1 Tekan tombol set sampai display 1 muncul “P” 
2.2 Tekan  sampai display 1 muncul “SV-1” tekan SEL display 2 akan berkedip untuk 

mengatur suhu tekan  dan  hingga suhu yang diinginkan. 
2.3 Tekan  display 1 muncul “rn1” tekan SEL display 2 akan berkedip untuk mengatur 

waktu kenaikan tekan  dan  hingga waktu yang diinginkan. 
2.4 Tekan  display 1 muncul “rn1S” tekan SEL display 2 akan berkedip untuk mengatur 

waktu penahanan tekan  dan  hingga waktu yang diinginkan. 
2.5 Tekan  display 1 muncul “SV-2” tekan SEL display 2 akan berkedip untuk mengatur 

suhu tekan  dan  hingga suhu yang diinginkan. 
2.6 Tekan  display 1 muncul “rn2” tekan SEL display 2 akan berkedip untuk mengatur 

waktu penurunan tekan  dan  hingga waktu yang diinginkan. 
2.7 Tekan SEL hingga muncul tampilan awal. 
2.8 Untuk menjalankan program tekan SEL tahan selama 2 detik hingga display 1 muncul 

“NAnU”  
2.9 Tekan  sampai muncul “prog” tekan SEL dan ubah ke “run” setelah itu tekan SEL hingga 

muncul display awal. 
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 3.  Mematikan sistem 
3.1 Set saklar utama (1) pada posisi OFF. 

 


