ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮭداﺷﺗﯽ STELFI - hinox

İNTERPLAST PLASTİK VE METAL MAMÜLLERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ﺷرﮐت ) INTERPLASTاﻧﺗرﭘﻼﺳت( در ﺳﺎل  ١٩٨٣ﺗﺎﺳﯾس و ﺑﺎ ﭘرﺳﻧل ﻣﺗﺧﺻص در اﻣور ﻣرﺑوطﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮐرد) INTERPLAST .اﻧﺗرﭘﻼﺳت( ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷرو ﻣﺎﺑﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾد دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و وﺳﺎﯾل ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده و
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷرﮐت از ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺻﺎﺣب ﺑرگ ﺻﻼﺣﯾﯾت ﮐﯾﻔﯾت اﺳﺗﺎﻧداردی  9001-ISOﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻏﯾر از ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾد ،ﻓروش و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در

) İstanbulاﺳﺗﺎﻧﺑول( و ) İzmirازﻣﯾر() INTERPLAST ،اﻧﺗرﭘﻼﺳت(

در اﮐﺛر ﻧﻘﺎط ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ ﺑﯾش از  ٢۵٠ﮐﺎدر ﭘﺧش ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳت و ﺗوﻟﯾدات ﺧود را ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯾﮑﻧد .از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑرای ﺟواﺑﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،ﺑﺧش ﻣﺧﺻوص طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد
ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ،ﺗﺷﮑﯾل و ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺳروﯾس ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھدف ﻣﺎ ﺗوﻟﯾد و ﻋرﺿﮫ ﻓراورده ھﺎ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋرﺿﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳروﯾس ﺑﻌد از ﻓروش ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﮔراﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن ﭼﺎرﭼوب
ﮐﺎری ،ﺷرﮐت ) INTERPLASTاﻧﺗرﭘﻼﺳت( ،ﺳروﯾس ﻣﺷورت ﭘروژه ای و ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾز دارد .ﺷرﮐت INTERPLAST
)اﻧﺗرﭘﻼﺳت( ﺳروﯾس و ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﺣﺻوﻻﺗش را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی آﺷﻧﺎی  STELFIو ،HINOX
ﺷرﮐت ) INTERPLASTاﻧﺗرﭘﻼﺳت( در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده وﺗﺎﯾﯾد واﺻﻣﯾﻧﺎن ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧش را ﮐﺳب ﮐرده اﺳت.

ﻋﻠل اﻧﺗﺧﺎب و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) INTERPLASTاﻧﺗرﭘﻼﺳت( از طرف ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﮔراﻣﯽ:
*ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻی ﻣﺣﺻوﻻت ) INTERPLASTاﻧﺗرﭘﻼﺳت( .ﻣﺣﺻوﻻت از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد(  ٣٠۴ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯾﺷوﻧد .ﻧﮕﮭداری و ﻣراﻗﺑت دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن و ﺳﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
*ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) INTERPLASTاﻧﺗرﭘﻼﺳت( ﻣﺣﯾط ﺻد در ﺻد ﺗﻣﯾز و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﺷده ﻣﯾﺳﺎزﻧد.
*ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در آب ،ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده و اﻟﮑﺗرﯾﮏ )ﺑرق( طراﺣﯽ ﺷده اﻧد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوﺗورھﺎ و رداﮐﺗورھﺎ دارای ﺑرگ ﺻﻼﺣﯾﯾت اﺳﺗﺎﻧدارد  CEو  TSEھﺳﺗﻧد.
*ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﮐﻧﺗرل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ )ﺑرﻗﯽ( ،در داﺧل ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ) (PANELSاﺳﺗﯾل ﺿد زﻧﮓ ﻗﻔل دار و ﺿد آب و رطوﺑت
ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده اﻧد.
) Siemens، Eaton(Moeller) ،*Schneider (Telemeqaniqueﻧﺎﻣﮭﺎی ﺗرﺟﯾﺣﯽ در اﻧﺗﺧﺎب ﻗطﻌﺎت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
*ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﺻب اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .ﻧﺻب اﺗﺻﺎﻻت آب و اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
*ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎروھﺎی ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده از ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد و اﻧدازه و ﺳﻔﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣداﮐﺛر
راﻧدﻣﺎن ﮐﺎری ﺑﺎ دﻗت ﺣﺳﺎب و طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.
*اﯾن ﺟﺎروھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اطراف را ﺧﯾس و ﮐﺛﯾف ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.
*زﯾر ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد از زﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑراﺣﺗﯽ ﺗﻣﯾز و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﺷوﻧد.

ﺗوﺟﮫ
✯اﺗﺻﺎﻻت اﻟﮑﺗرﯾﮏ و آب ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت و ﺑﻧﺎﺑﮫ دﺳﺗورات و ﻧﻘﺷﮫ ﻣوﺟود روی ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎﯾد ﮐﺎﺑل
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ زﻣﯾن )ﺧﺎک( ﻣﺗﺻل ﺷود.
✯ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺳﺗورات ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺧواﻧده و اﺟرا ﺷوﻧد.
✯اﮔر اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر در وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺳروﯾس ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
✯ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﻘدار ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﻧﺎﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد.
✯ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑﻧﺎﺑﮫ دوﺑﺎره ﻧﮕری در ﻣورد دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت ،ﺷﮑل ﺑﯾروﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮑﻧد.

ﺳﯾﺳﺗم درب ﮔردان ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ
ﺳﯾﺳﺗم درب ﮔردان ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ )اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ(

TU 100 M
TU 100 ME

ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ﺧروﺟﯽ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﻣدل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﻟﮭﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﮐﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧدد.
اﻧدازه ھﺎ:

طول1060 mm :

ﻋرض800 mm :

ارﺗﻔﺎع995 mm:

ﺳﯾﺳﺗم درب ﮔردان ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺎ درب ﮔردان آزاد

TU 101 YP

ﺳﯾﺳﺗم درب ﮔردان ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺎ درب ﮔردان آزاد )اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ(

TU 102 YP

ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ﺧروﺟﯽ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﮏ ﻣدل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ اﺳت ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﻟﮭﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﮐﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
دارای ﺑﺎزوھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ آزاد اﺳت.
اﻧدازه ھﺎ :ﻣدل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ  :طول150 mm:

ﻋرض150, 450 -1100 mm:

ارﺗﻘﺎع950 mm:

اﻧدازه ھﺎ :ﻣدل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ :طول450 mm :

ﻋرض450, 450 -1100 mm:

ارﺗﻘﺎع950 mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ )ورود(

TU 200/D

ﺳﯾﺳﺗم ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ )ورود(

TU 200/DA

ﺑدﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدﻟﮭﺎ از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان و دو ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ اﺳت ,
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد طراﺣﯽ ﺷده اﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن دﺳﺗﮭﺎ را ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده اﻧد اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد را ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣدل  TU 205/Dﺑﮫ زﻣﯾن و ﻣدل  TU 200/DAﺑﮫ دﯾوار ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و دارای  IP65ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول680 mm :

ﻋرض800 mm:

ارﺗﻔﺎع1250 mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ

TU 200/DPB

ﺑﺎ ﺑﺎﻧد ﮔذر و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ
ﺑدﻧﮫ  ,ﺑﺎزوھﺎ و ﭼﺎرﭼوب زﯾر ﭘﺎﯾﯽ از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان  ,دو ﻗﺳﻣت ﻣﺟزا ﺑرای ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ و زﯾرﭘﺎﯾﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن
ﮐﻔش ھﺎ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣراﺣل ﻋﻣل ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده اﻧد اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد
را ﻣﯽ دھد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و دارای  IP 65اﺳت .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ دﯾوار و ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
ﻣدل  TU205/DBPﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :طول900 mm :

ﻋرض900 mm:

ارﺗﻔﺎع1250 mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳﺗﮭﺎ

YB 300/75 TUD

ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ و زﯾر ﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣوض ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ
ﺑدﻧﮫ ,ﺑﺎزوھﺎ و ﭼﺎرﭼوب زﯾرﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣوض از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ دو ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻘوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳت ھﺎ  ,زﯾرﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣوض ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن
زﯾر ﮐﻔش ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣراﺣل ﺿدﻋﻔوﻧﯽ
را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده اﻧد اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد را ﻣﯽ دھد.
درب ﮔردان  ,ﺑدﻧﮫ و ﺣوض ﺑﮫ ھم ﻣﺗﺻل و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد .ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و دارای  IP65اﺳت.
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣدل زﻣﯾﻧﯽ YB 305/75 TUD
اﻧدازه ھﺎ :طول750 mm :

ﻋرض1000 mm:

ارﺗﻘﺎع1400 mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿذ ﻋﻘوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ھﺎ

YB 300 TUD/EV

درب ﮔردان ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ  ,ﺣوض ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ.
ﺑدﻧﮫ ,ﺑﺎزوھﺎ  ,دﺳﺗﺷوﯾﯽ و ﺣوض ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﻧد.دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘدال ﭘﺎ و ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ )ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(  ,ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی و
ظرف زﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ دوﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮭﺎ و دو ﺣوض ﺑرای ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن ﮐﻔش ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﺑﻧﺎﺑﮫ درﺧواﺳت
ﻣﺷﺗری ﯾﮑﯽ از ﺣوض ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﭼﮑﯾدن ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺿﺎﻓﯽ از ﮐﻔش ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود(
دارای ﻧرده در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧرده ھﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا اﺳت و دارای  IP 65ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣدل زﯾر ﭘﺎﯾﯽ YB 300TUD/EV PA
ﻣدل زﻣﯾﻧﯽ

YB 305 TUD/EV

اﻧدازه ھﺎ :طول1500 mm:

ﻋرض1000 mm:

ارﺗﻔﺎع1400 mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧدﮔذر ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ورود

YB 250 TUD/EV

زﯾرﭘﺎﯾﯽ وﯾﺎ ﺣوض ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ.
ﺑدﻧﮫ ,ﺑﺎزوھﺎ  ,دﺳﺗﺷوﯾﯽ و ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻔش ھﺎ از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ )ﭘدال ﭘﺎ( و ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﺗوﺳل )ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ (  ,ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ظرف
ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی و ظرف زﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ دو ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮭﺎ و دو ﺣوض ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﮐﻔش ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد) .ﺑﻧﺎﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری
ﯾﮑﯽ از ﺣوض ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﭼﮑﯾدن ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده از ﮐﻔش ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد(
دارای ﻧرده در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.اﯾن ﻧرده ھﺎ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗوﻟﯾد ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد .دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا اﺳت و دارای  IP65ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣدل زﻣﯾﻧﯽ

YB 255 TUD/EV

اﻧدازه ھﺎ :ظول2600 mm :

ﻋرض1000 mm:

ارﺗﻔﺎع1600 mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ

YB 150

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم درب ﮔردان

YB 150 TU

ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد دارای ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾز
ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت و اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا اﺳت و دارای  IP 65ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣدل  YB 150 TUدارای درب ﮔردان اﺳت ﮐﮫ ورود ﯾﮏ طرﻓﮫ را ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول1600 mm:

ﻋرض1000 mm:

ارﺗﻔﺎع1100 mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ  ,دو ﻗﺳﻣت

YB 150 TUD

ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ و ﺳﯾﺳﺗم درب ﮔردان
ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ دو ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳﺗﮭﺎ  ,ﭼﺷم ھﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھﻧده
و دو ﻋدد ﺟﺎروی ﻣﺧﺻوص ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﺎروھﺎ در ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دارﻧد.ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود اﻓراد  ,دارای ﻧرده در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر اﺳت.
در ورود ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت.اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا اﺳت و دارای  IP 65ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول1600 mm:

ﻋرض1000 mm:

ارﺗﻘﺎع1600 mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده ﮐﻔش ھﺎ  ,ﺳﯾﺳﺗم

YB 160 TUD

ﺿدﻋﻔوﻧﯽ دﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ.
ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳﺗﮭﺎ  ,ﭼﺷم ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھﻧده و دو ﻋدد ﺟﺎروی
ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن زﯾر ﮐﻔش ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺟﺎروھﺎ در ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دارﻧد .ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.
در ورودی ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا اﺳت و دارای  IP65ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول 1600mm:

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده زﯾر ﮐﻔش ھﺎ و ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ دﺳﺗﮭﺎ

YB 100 TUD

ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان و دو ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دو ﻋدد ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده دارد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺟﺎروھﺎ در ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ورودی ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدادارد و دارای  IP 65ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣدل ﺑرای ﻣﺣل ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :طول2100mm :

ﻋرض950mm:

ارﺗﻔﺎع1600mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر و اطراف ﭘوﺗﯾن ھﺎی ﮐﺎری
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ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
دارای ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرای ﻗﯾد اﻓراد  ,دو ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ و ﺳﮫ ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن رو و
اطراف ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﺑوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا دارد و دارای  IP65اﺳت .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول 1600mm :

ﻋرض1000mm:

ارﺗﻔﺎع1100mm:

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر و اطراف ﭘوﺗﯾن ھﺎی ﮐﺎری و
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ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮭﺎ.
ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳت ھﺎ ,ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ  ,دو ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن
زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ و ﺳﮫ ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن اطراف و روی ﭘوﺗﯾن ھﺎی ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﺟﺎروھﺎ در ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه
ﻗرار دارﻧد.ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.
در ورودی ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻏدا در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﺑم اﺳت .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﺑﮏ ﺟدا و دارای  IP65اﺳت .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول2100mm :

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر اطراف و روی ﭘوﺗﯾن ھﺎی ﮐﺎری
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ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣت ھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ  ,دو ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ و ﺳﮫ ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن اطراف و
روی ﭘوﺗﯾن ھﺎی ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد .
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت  .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP65دارد .
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرف  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن ﻣدل ﺑرای ﻣﺣل ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :طول1800mm :

ﻋرض1200mm :

ارﺗﻔﺎع1250mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر  ,اطراف و روی ﭘوﺗﯾن ھﺎی ﮐﺎری و ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳﺗﮭﺎ
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ﺑدﻧﮫ و ﺑﺎزوھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ دﺳﺗﮭﺎ  ,ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ  ,دو ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن زﯾر
ﭘوﺗﯾن ھﺎ و ﺳﮫ ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن اطراف و روی ﭘوﺗﯾن ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﺑدن آب و
ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت .
ﺟﺎرو ھﺎ در ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دارﻧد .
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.در ورودی ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
رود.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت  .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP65دارد .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﻣدل ﺑرای ﻣﺣل ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ازدﺣﺎم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :طول2400mm :

ﻋرض1200mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ درب ﮔردان  ,ﺟﺎروھﺎی ﺷوﯾﻧده
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زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ  ,ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻘوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ:
ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﺑر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘدال ﭘﺎ و ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  ,ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی و
طرف زﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ و دو ﻋدد ﺟﺎرو ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن زﯾر ﭘوﺗﺑن ھﺎ ی ﮐﺎری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﺑدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺟﺎروھﺎ در ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دارﻧد.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.
ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ورود اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﺑﻌد از ﺷﺳﺗن دﺳﺗﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP65دارد .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول2600mm :

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ درب ﮔردان  ,ﺟﺎروھﺎی ﺷوﯾﻧده

YB 160 TUD EV

زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ  ,ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳت ھﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ.
ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣت ھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘدال ﭘﺎ و ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ,ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی و
ظرف زﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای درب ﮔردان ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ  ,دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دارای
ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﺎرو ھﺎ در ﻗﺳﻣت ﺧروﺟﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده اﻧد.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود و ورود اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﺑﻌد از ﺷﺳﺗن ﮐﺎﻣل دﺳﺗﮭﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP65دارد .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول2100mm :

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ درب ﮔردان  ,ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ﭘوﺗﯾن ھﺎ
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ﻗﺳﻣت ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ.
ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣت ھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘدال ﭘﺎ و ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ,
ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی و طرف زﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎﻣل درب ﮔردان ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ  ,دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ و ﺳﮫ ﻋدد ﺟﺎروی
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده اطراف و روی ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﺑدن آب و ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺟﺎروھﺎ در ﻗﺳﻣت ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده اﻧد.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد.ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ در
ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ورود اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﺑﻌد از ﺷﺳﺗن و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن دﺳﺗﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP 65دارد  .ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول 2600mm:

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ درب ﮔردان  ,ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ﭘوﺗﯾن ھﺎ

TAC 250 TUD EV-YG

ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮭﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ.
ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘدال ﭘﺎ و ﯾﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻓﺗوﺳل(  ,ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی و ظرف
زﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎﻣل درب ﮔردان ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ  ,دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ و ﺳﮫ ﻋدد ﺟﺎروی
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده اطراف و روی ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺟﺎروھﺎ در ﻗﺳﻣت ورودی اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده اﻧد.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد .
دارای دو ورودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دم ﭘﺎﯾﯽ ﭘوﺷﯾده اﻧد ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ورود اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﺑﮏ ﺟدا و  IP65دارد.ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول 2600mm:

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ درب ﮔردان ﺳﯾﺳﺗم ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮭﺎ

YB 150 TUD S 1000

ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﺎ دو ظرف اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ.
ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد ( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .
دﺳﺗﺷوﯾﯽ دارای ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘدال ﭘﺎ و ﯾﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ  ,دوظرف اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,دﺳﺗﮕﺎه دﺳت
ﺧﺷﮏ ﮐن و ﯾﺎ ظرف ) ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی – ظرف زﺑﺎﻟﮫ(  ,ﺷﺎﻣل درب ﮔردان ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ
و دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
دارای ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﺑدن آب و ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو
طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد
ﺑرای ورود ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ورود اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل
ﺿدﻋﻔوﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت  .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠوی اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP65دارد  .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وات ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول 2100mm:

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧد ﮔذر ﺑﺎ دو ﻋدد درب ﮔردان

YB 150 TUS-TUD

ظرف ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﮭﺎ  ,ﺟﺎروھﺎی ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده و دﺳﺗﺷوﯾﯽ.
ﺗﻣﺎم ﻗﺳﻣت ھﺎی اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
درب ﮔردان اول دارای دو ظرف اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ  ,دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯾر آب ﮐﻧﺗرل
ﭘدال ﭘﺎ و ﯾﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ,دﺳﺗﮕﺎه دﺳت ﺧﺷﮏ ﮐن و ﯾﺎ )ظرف ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی – ظرف زﺑﺎﻟﮫ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
درب ﮔردان دوم ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳﺗﮭﺎ و دو ﻋدد ﺟﺎروی ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده زﯾر ﭘوﺗﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دارای ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺧﻠوط ﮐردن و ﭘﺎﺷﯾدن آب و ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﺑرای ﮐﻧﺗرل ورود و ﺧروج اﻓراد در ھر دو طرف ﺑﺎﻧد ﮔذر ﻧرده وﺟود دارد .
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ورود اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓﻘط ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺿد
ﻋﻔوﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت .ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد.
ﺗﺎﺑﻠو اﻟﮑﺗرﯾﮏ ﺟدا و  IP65دارد .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  380وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :طول 2600mm:

ﻋرض1000mm :

ارﺗﻔﺎع1600mm :

دﺳﺗﮕﺎه ﺿد ﻋﻘوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت

D 100

ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﻣدل دارای ﯾﮏ ﻧﺎزل ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دار اﺳت.
ﯾﮏ ﻟﯾﺗر ظرﻓﯾت ﻣﺎده ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ دارد .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ 150mm:

ﻋرض260mm :

دﺳﺗﮕﺎه ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ھر دو دﺳت )دوﺑل(

ارﺗﻔﺎع315mm :

D 1000

ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ دو دﺳت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼراﻏﮭﺎی ﺳﺑز -ﻗرﻣز ھﺷداردھﻧده دارد و ظرﻓﯾت آن  5ﻟﯾﺗر اﺳت.
اﮔر ھر دو دﺳت را در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻧﮕذارﯾم  ,دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ 265mm:

ﻋرض400mm :

ﻣﺧزن ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ و ﻣﺎده ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ﭘﺎ

ارﺗﻔﺎع500mm :

A106

ﺑدﻧﮫ اﯾن ﻣدل از ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ  ABSﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭘﻣپ آن ﺑﺎ ﭘﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﯾﮏ ﻟﯾﺗر ظرﻓﯾت دارد .
ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ 100mm:

ﻋرض100mm :

ارﺗﻔﺎع300mm :

ظرف )ﻣﺧزن( ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ و ﻣﺎده ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده

ELS 25

ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل اھرم .
ﺑدﻧﮫ اﯾن ﻣدل از آﻟوﻣﻧﯾوم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.ﺗوﺳط اھرم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﭘﻣپ ﺻﺎﺑون و دﺳﺗﮫ اھرم از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ظرﻓﯾت آن ) 500mlﻧﯾم ﻟﯾﺗر( اﺳت.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ 100mm:

ﻋرض100mm :

ظرف )ﻣﺧزن( ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ و ﻣﺎده ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده

ارﺗﻔﺎع300mm :

WSD 410

ﺑﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ(
اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ ﻣدل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت .ظرﻓﯾت ﻣﺧزن آن  0-80ﻟﯾﺗر اﺳت.
ﺑﺎ ﺑﺎطری ﻗﻠﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ 100mm:

ﻋرض115mm :

ارﺗﻔﺎع215mm :

ظرف )ﻣﺧزن( ﺻﺎﺑون ﻣﺎﯾﻊ و ﻣﺎده ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده

WSD 407

ﺑﺎ ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ(
اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ ﻣدل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت ظزﻓﯾت ﻣﺧزن آن ﯾﮏ ﻟﯾﺗر اﺳت.
ﺑﺎ ﺑﺎطری ﻗﻠﯾﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣدل ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ  ABSاﯾن ﮐﺎﻻ ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ 100mm:

)ﺗﺷﮏ( زﯾر ﭘﺎﯾﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ
)ﺗﺷﮏ( زﯾر ﭘﺎﯾﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ

ﻋرض115mm :

ارﺗﻔﺎع230mm :

HIP 9570
HIP 9545

ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﻣدﻟﮭﺎ از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺗوی ﭼﺎرﭼوب ھﺎ زﯾر ﭘﺎﯾﯽ )ﺗﺷﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓرﻓر )اﺳﭘﺎﮔﺗﯽ( وﺟود دارد.
ﻣدﻟﮭﺎی روﮐﺎر و ﺗوﮐﺎر ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﺷﺗرﺑﺎن در ھر اﺑﻌﺎد و ﺿﺧﺎﻣت ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ950*700 mm :
950*450 mm

HIP 9570
HIP 9545

ظرف ﻣﺧﺻوص ﺑرای روﭘوش ﮐﻔش و روﭘوش ﺳر

GAL 50 AK

ھﻣراه ﺑﺎ ظرف دوم ﺑرای روﭘوﺷﮭﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ دﯾوار ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ250mm :

ﻋرض500mm :

دﺳﺗﺷوﯾﯽ دﯾواری ﺑﺎ ﺷﯾر آب ﮐﻧﺗرل ﺗوﺳط زاﻧو

ارﺗﻘﺎع800mm :

YAO 50 BAS

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل زاﻧو اﺳت.
دارای ﯾﮏ ورودی ﺑر آب ﺳرد و ﯾﺎ ﮔرم اﺳت.
ﺑﮫ دﯾوار ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ430mm:

ﻋرض500mm:

ارﺗﻘﺎع500mm:

دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﭘﺎﯾﮫ دار ﺑﺎ ﺷﯾر آب ﮐﻧﺗرل ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ

YAA 50 P

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده راﺣت ﺗر ,
ﭘدال ﭘﺎ ﺑﮫ زاوﯾﮫ ﻣﺧﺻوص ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.دارای ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت.
دارای ﯾﮏ ورودی آب ﺳرد و ﯾﺎ ﮔرم  ,ﯾﮏ ﭘدال ﭘﺎ YAA 50 P/1
P/2

دارای دو ورودی آب ﺳرد و ﮔرم  ,ﯾﮏ ﭘدال ﭘﺎ
دارای دو ورودی آب ﺳرد و ﮔرم  ,دو ﭘدال ﭘﺎ
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ430mm :

P/3

ﻋرض500mm :

YAA 50
YAA 50
ارﺗﻔﺎع1400mm:

دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯾر آب اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ )ﻓﺗوﺳل(
دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯾر آب ﮐﻧﺗرل ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ

YAA 60 TCM
YAA 60 P

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﮑل داﺧﻠﯽ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﻣﻘﻌر اﺳت و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﺷﯾدن آب ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺷود.
ﺷﯾر آب آن زاوﯾﮫ دار و اﺳﺗﻔﺎده از آن راﺣت اﺳت.زاوﯾﮫ ﭘدال ﭘﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.
ﻣدل ھﺎی ﭘدال ﭘﺎ در اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﺎ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور  220وﻟت ﺑﮫ  9وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد 220-9).وﻟت(
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ570 mm:

ﻋرض600mm :

ارﺗﻔﺎع1300mm:

ﺑﺎ ﯾﮏ ورودی آب ﺳرد و ﯾﺎ ﮔرم  ,ﯾﮏ ﭘدال ﭘﺎ YAA 60 P/1
ﺑﺎ دو ورودی آب ﺳرد و ﮔرم  ,ﯾﮏ ﭘدال ﭘﺎ
ﺑﺎ دو ورودی آب ﺳرد و ﮔرم  ,دو ﭘدال ﭘﺎ

YAA 60 P/2
P/3

YAA 60

دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﭘﺎﯾﮫ دار ﺑﺎ ﺷﯾر آب اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ

YAA 120 TCM

دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﭘﺎﺑﮫ دار ﺑﺎ ﺷﯾر آب ﮐﻧﺗرل ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ

YAA 120 P

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﮑل داﺧﻠﯽ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﻣﻘﻌر اﺳت و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﺷﯾدن آب ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺷود.
ﺷﯾر آب آن زاوﯾﮫ دار و ﺑراﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت.
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده راﺣت ﺗر زاوﯾﮫ ﭘدال ﭘﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﻧد  .ﻗﺎﺑل ﻧﺻب ﺑﮫ دﯾوار اﺳت.
ﺑﺎ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور  220-9وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﻟﮭﺎی ﭘدال ﭘﺎ در اﻧدازه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ570mm:

ﻋرض1200mm:

ارﺗﻔﺎع1400mm:

ﺑﺎ ﯾﮏ ورودی آب ﺳرد وﯾﺎ ﮔرم  ,ﯾﮏ ﭘدال ﭘﺎ YAA 120/1
ﺑﺎ دو ورودی آب ﺳرد و ﮔرم  ,ﯾﮏ ﭘدال ﭘﺎ YAA 120/2
ﺑﺎ دو ورودی آب ﺳرد و ﮔرم  ,دو ﭘدال ﭘﺎ YAA 120/3

دﺳﺗﺷوﯾﯽ روﺷوﯾﯽ ﮔوﺷﮫ )ﮐﻧﺞ(

EVY 3636

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻗوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﮑل داﺧﻠﯽ آن ﻣﻘﻌر و ﮐﻧﺗرل ﺷﯾر آب آن ﺑﺎ ﭘدال و ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ )ﻓﺗوﺳل( اﺳت .اﯾن ﻣدل ﺑﮫ دﯾوار ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ360mm:

دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﮐوﭼﮏ ) (Mini

ﻋرض360mm:

ارﺗﻔﺎع200mm:

EVY 4030

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل ﻓوﻻد ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.ﺷﮑل داﺧﻠﯽ آن ﻣﻘﻌر اﺳت.
ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ و ﯾﺎ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮫ دﯾوار ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ300mm :

ﻋرض400mm:

ارﺗﻔﺎع250mm:

دﺳﺗﺷوﯾﯽ

YOO 35 RI

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﮑل داﺧﻠﯽ آن ﻣﻘﻌر اﺳت.ﺷﯾر آب ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ و اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ دﯾوار ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ41,5mm:

دﺳﺗﺷوﯾﯽ

ارﺗﻔﺎع400mm:

ﻋرض320mm:

SEB 40

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﮑل داﺧﻠﯽ آن ﻣﻘﻌر اﺳت .ﺷﯾر آب اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘدال ﭘﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﻣدل اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﺻب ﻧدارد و ﺧوداﯾﺳﺗﺎ اﺳت.
اﻧدازه ھﺎ  :ﻋﻣﻖ 46.5mm

ﻋرض 400mm

ارﺗﻔﺎع1000mm:

دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑرای اﺗﺎق ھﺎی ﺳراﯾداری )ﻧظﺎﻓت(

ﻣﺣل ﺷﺳﺗﺷوی زﯾر ﭘﺎﯾﯽ

PAS 60

اﯾن ﻣدل از اﺳﺗﯾل )ﻓوﻻد( ﺿد زﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﯾﻘﯾت  304ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺷﯾر آب اﯾن دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻧظﺎﻓت )ﺳراﯾداری( ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻓرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﻧدازه ھﺎ :ﻋﻣﻖ600mm :

ﻋرض400mm:

ارﺗﻘﺎع1000mm:
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