
 
 تجھیزات بھداشتی صنایع غذایی
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İNTERPLAST PLASTİK VE METAL MAMÜLLERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

تاسیس و با پرسنل متخصص در امور مربوطھ شروع بھ کار  ١٩٨٣(انترپالست) در سال  INTERPLASTشرکت 

(انترپالست) یکی از شرکتھای پیشرو مابین شرکتھای تولید دستگاھھا و وسایل تمیزکننده و  INTERPLASTکرد. 

میباشد.  ISO-9001دی استاندارصاحب برگ صالحییت کیفیت  ٢٠٠٨ضدعفونی کننده میباشد. این شرکت از سال 

(انترپالست)  INTERPLAST(ازمیر)،  İzmir(استانبول) و  İstanbulغیر از مراکز تولید، فروش و نمایشگاه در   

کادر پخش مشغول فعالیت است و تولیدات خود را بھ خیلی از کشورھا صادر  ٢۵٠در اکثر نقاط ترکیھ با بیش از 

برای جوابگویی بھ خواستھ ھا و نیازھای مخصوص مشتریان، بخش مخصوص طراحی و تولید  ٢٠٠٢میکند. از سال 

شغول فعالیت و سرویس میباشد. ھدف ما تولید و عرضھ فراورده ھا محصوالت استیل (فوالد) ضد زنگ،  تشکیل و م

با باالترین کیفیت و ھمچنین عرضھ بھترین سرویس بعد از فروش برای مشتریان گرامی میباشد. در این چارچوب 

 INTERPLAST(انترپالست)، سرویس مشورت پروژه ای و تکنیکی نیز دارد. شرکت  INTERPLASTکاری، شرکت 

، HINOXو  STELFIست) سرویس و قطعات یدکی دستگاھھا و محصوالتش را تضمین میکند. با نامھای آشنای (انترپال

 (انترپالست) در بازار جھانی شناختھ شده وتایید واصمینان مشتریانش را کسب کرده است. INTERPLASTشرکت 

 

 تریان گرامی:(انترپالست) از طرف مش INTERPLASTعلل انتخاب و ترجیح محصوالت بھداشتی  

ساختھ  ٣٠۴(انترپالست). محصوالت از استیل (فوالد)  INTERPLAST*عمر طوالنی و کیفیت باالی محصوالت 

 میشوند. نگھداری و مراقبت دستگاھھا بسیار آسان و ساده میباشد.

 (انترپالست) محیط صد در صد تمیز و ضد عفونی شده میسازند. INTERPLAST*محصوالت بھداشتی 

ماشینھا با در نظر گرفتن صرفھ جویی در آب، مواد ضد عفونی کننده و الکتریک (برق) طراحی شده اند. *تمامی 

 ھستند. TSEو  CEتمامی موتورھا و رداکتورھا دارای برگ صالحییت استاندارد 

 ) استیل ضد زنگ قفل دار و ضد آب و رطوبتPANELS*قسمتھای کنترل الکتریکی (برقی)، در داخل تابلوھای (

 جاسازی شده اند.                                                                                

*Schneider (Telemeqanique) ، Eaton(Moeller) ، Siemens  نامھای ترجیحی در انتخاب قطعات الکتریکی

 مورد نیاز میباشند.

 آب و الکتریک کافی میباشد. *ھیچ نیازی بھ نصب اضافی دیگری نیست. نصب اتصاالت

*تمامی جاروھای ماشینھای ضد عفونی کننده از کیفیت باال 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.

 از زمین فاصلھ داشتھ باشند تا براحتی تمیز و ضد عفونی شوند. *زیر ماشینھای ضد عفونی کننده باید



 توجھ

اتصاالت 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.✯

 احتیاج بھ تغییر در وضع کنونی دستگاه باشد، باید با قسمت سرویس تکنیکی تماس گرفتھ شود.اگر ✯

 کارکرد دستگاھھا و مقدار مواد ضد عفونی کننده بنابھ استانداردھای بین المللی تنظیم شده اند.✯

  تغییر بکند.بعضی مواقع بنابھ دوباره نگری در مورد دستگاھھا و محصوالت، شکل بیرونی آنھا میتواند ✯

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                         TU 100 Mسیستم درب گردان مکانیکی برای کنترل دسترسی 

                 TU 100 MEبرای کنترل دسترسی (الکتریکی)    سیستم درب گردان

  ساختھ شده است. 304بدنھ و بازوھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

در خروجی محل تولید استفاده می شود. یک مدل مکانیکی است. ھمچنین مدلھای الکتریکی و کارت الکترونیکی نیز موجود می 
  ولت کار می کندد. 220باشد کھ با جریان برق 

  mm 995 ارتفاع:                    mm 800عرض:                  mm 1060اندازه ھا:       طول: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



                                          TU    101    YPسیستم درب گردان مکانیکی برای کنترل دسترسی با درب گردان آزاد    

                         TU   102 YPسیستم درب گردان مکانیکی برای کنترل دسترسی با درب گردان آزاد (الکتریکی)     

  ساختھ شده است. 304استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت بدنھ و بازوھای این مدل از 

در خروجی محل تولید استفاده می شود . یک مدل مکانیکی است ھمچنین مدلھای الکتریکی و کارت الکترونیکی نیز موجود می 
  ولت کار می کنند. 220باشند کھ با جریان برق 

  دارای بازوھای چرخشی آزاد است.

  mm 950 ارتقاع:         ,mm 1100- 450  150 عرض:           mm 150 طول: اندازه ھا: مدل مکانیکی : 

  mm 950 ارتقاع:         ,mm 1100- 450  450 عرض:           mm 450اندازه ھا: مدل الکتریکی: طول:  

  

  

  

  

  

  



 TU 200/D      سیستم ضدعفونی کننده دست ھا با کنترل دسترسی (ورود)   

        TU 200/DAسیستم ضد عفونی کننده دست ھا با کنترل دسترسی (ورود) 

  ساختھ شده اند. 304بدنھ ھا و بازوھای این مدلھا از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  دارای درب گردان و دو قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دستھا است ,

د طراحی شده اند و تنھا بھ افرادی کھ مرحلھ ضدعفونی کردن دستھا را با مخصوصا برای کنترل ورود و خروج بھ محل تولی
  موفقیت تمام بھ انجام رسانده اند اجازه دسترسی بھ محل تولید را می دھند.

  بھ دیوار نصب می شود.   TU 200/DAن و مدل  بھ زمی TU 205/Dمدل  

  ھستند. IP65تابلوی الکتریک جدا و دارای 

  ولت کار می کنند. 220با جریان برق 

  mm 1250 ارتفاع:                     mm 800 عرض:           mm 680اندازه ھا:  طول: 

  

  

  

  

  

  



      TU 200/DPBسیستم ضدعفونی کننده اتوماتیک دست ھا با کنترل دسترسی 

  با باند گذر و ضد عفونی کننده زیر کفش ھا

  ساختھ شده اند.  304بدنھ , بازوھا و چارچوب زیر پایی از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

دارای درب گردان , دو قسمت مجزا برای ضدعفونی کردن اتوماتیک برای دستھا و زیرپایی بھداشتی برای ضد عفونی کردن 
یت تمام بھ انجام رسانده اند اجازه ورود بھ محل تولید کفش ھا است و تنھا بھ افرادی کھ مراحل عمل ضد عفونی کردن را با موفق

  را می دھد.

  ولت کار می کند. 220است. با جریان برق  IP 65تابلوی الکتریک جدا و دارای  

  بھ دیوار و بھ زمین نصب می شود.

  بھ زمین نصب می شود.  TU205/DBPمدل 

  mm 1250ارتفاع:         mm 900 عرض:            mm 900اندازه ھا: طول: 

  

  

  

  

  



  YB 300/75 TUD       سیستم باند گذر با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستھا

  کنترل دسترسی و زیر پایی و یا حوض ضد عفونی کننده زیر کفش ھا

  ساختھ شده اند.  304بدنھ, بازوھا و چارچوب زیرپایی و یا حوض از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

دارای درب گردان با دو قسمت ضد عقونی کننده اتوماتیک برای دست ھا , زیرپایی و یا حوض بھداشتی برای ضد عفونی کردن 
ید طراحی شده است و تنھا بھ افرادی کھ مراحل ضدعفونی زیر کفش ھا است کھ مخصوصا برای کنترل ورود و خروج محل تول

  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. 

  است.  IP65ای بھ خاطر داشتن پایھ ھای قابل تنظیم احتیاج بھ نصب ندارد. تابلوی الکتریک جدا و دار

 ولت کار می کند. 220با جریان برق 

 YB 305/75   TUDمدل زمینی 

    mm 1400 ارتقاع:     mm 1000 عرض:      mm 750اندازه ھا: طول: 

  

  

  

  

  



  

       YB 300 TUD/EVسیستم باند گذر با قسمت ضذ عقونی کننده دست ھا 

  زیر کفش ھا و دستشویی.درب گردان برای کنترل دسترسی , حوض ضد عفونی کننده 

ساختھ شده  304بدنھ, بازوھا , دستشویی و حوض ضدعفونی کننده زیر کفش ھا از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 
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. 

ی درب گردان با دوقسمت ضد عفونی کننده دستھا و دو حوض برای ضد عفونی کردن کفش ھا می باشد (بنابھ درخواست دارا
  مشتری یکی از حوض ھا می تواند برای چکیدن مواد ضد عفونی کننده اضافی از کفش ھا استفاده شود)

سترسی بھ قسمت تولید غذایی کارخانھ ھا مورد استفاده دارای نرده در ھر دو طرف باند گذر می باشد. این نرده ھا برای کنترل د
  قرار می گیرند.دارای پایھ ھای قابل تنظیم است. 

 ولت کار می کند. 220می باشد.با جریان برق  IP 65تابلوی الکتریک جدا است و دارای 

 YB 300TUD/EV  PAمدل زیر پایی 

     YB 305  TUD/EVمدل زمینی 

  mm 1400ارتفاع:                    mm 1000 عرض:                   mm 1500 اندازه ھا: طول:

  

  

  

  

  



  YB 250 TUD/EV        سیستم باندگذر با قسمت ضد عفونی کننده دست ھا با کنترل ورود 

  زیرپایی ویا حوض ضدعفونی کننده زیر کفش ھا و دستشویی.

 ساختھ شده اند. 304استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت بدنھ, بازوھا , دستشویی و قسمت ضد عفونی کفش ھا از 

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.

برای کفش ھا می باشد. (بنابھ درخواست مشتری  دارای درب گردان با دو قسمت ضد عفونی کننده دستھا و دو حوض بھداشتی 
  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. 

 ولت کار می کند. 220می باشد.با جریان برق  IP65تابلوی الکتریک جدا است و دارای 

      YB 255  TUD/EVمدل زمینی 

  mm 1600 ارتفاع:                    mm 1000 عرض:                   mm 2600اندازه ھا: ظول: 

  

  

  

  

  



 YB 150      سیستم باند گذر با جاروھای تمیز کننده زیر کفش ھا

 YB 150 TU     سیستم باند گذر با جاروھای تمیز کننده زیر کفش ھا و سیستم درب گردان 

کترونیکی و دو عدد جاروی تمیز ساختھ شده اند دارای چشم ال 304بدنھ و بازوھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 
  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. 

  . ولت کار می کند 380می باشد.با جریان برق  IP 65تابلوی الکتریک جدا است و دارای 

  دارای درب گردان است کھ ورود یک طرفھ را میسر می کند.  YB 150 TUمدل

  mm 1100 ارتفاع:    mm 1000 عرض:     mm 1600 اندازه ھا: طول:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   YB 150 TUD       سیستم باند گذر با جاروھای تمیز کننده زیر کفش ھا , دو قسمت

  گردانضد عفونی کننده برای دستھا و سیستم درب 

  ساختھ شده اند. 304بدنھ و بازوھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  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.

  پاشیدن آب و مواد ضدعفونی کننده می باشد. دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و

  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.  

  احتیاج بھ نصب ندارد.تنظیم است.دارای پایھ ھای قابل 

  می باشد . IP 65تابلوی الکتریک جدا است و دارای 

  ولت کار می کند. 380با جریان برق  

  mm 1600 ارتقاع:           mm 1000 عرض:             mm 1600 اندازه ھا: طول:

  

  

  

  



  YB 160 TUD       سیستم باند گذر با جاروھای تمیزکننده کفش ھا , سیستم 

 

  ضدعفونی دستھا با کنترل دسترسی.

  ساختھ شده اند. 304بدنھ و بازوھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

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. 

  سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضدعفونی کننده است.  دارای

  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.

  ولت کار می کند. 380می باشد. با جریان برق   IP65بلوی الکتریک جدا است و دارای تا 

 1600mmارتفاع:                          1000mmعرض:  1600mm       اندازه ھا: طول :

 

 

 



        YB 100 TUD  سیستم باند گذر با جاروھای تمیزکننده زیر کفش ھا و قسمت ضد عفونی دستھا

  ساختھ شده اند. 304بازوھای این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت  بدنھ و

  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.

  کارخانھ ھا بکار می رود.در ورودی قسمت تھیھ غذا در 

  احتیاج بھ نصب ندارد. ست.دارای پایھ ھای قابل تنظیم ا

 می باشد.  IP 65تابلوی الکتریک جدادارد و دارای  

  ولت کار می کند. این مدل برای محل ھای تولید با ازدحام توصیھ می شود. 380با جریان برق 

 1600mm ارتفاع:             950mm عرض:                       2100mmاندازه ھا: طول: 

 

 

 

 

 

 



 TAC 250       ننده زیر و اطراف پوتین ھای کاریباند گذر با جاروھای تمیز کسیستم 

  ساختھ شده است. 304تمام قسمتھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

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. 

  ذر نرده وجود دارد. برای کنترل ورود و خروج افراد در ھر دو طرف باند گ

  احتیاج بھ نصب ندارد. تنظیم است.دارای پایھ ھای قابل 

  ولت کار می کند. 380است. با جریان برق  IP65تابلوی الکتریک جدا دارد و دارای 

  1100mm ارتفاع:                       1000mm عرض:               1600mmاندازه ھا: طول : 

  

  

  

  

  



  TAC 250 TUD       با جاروھای تمیز کننده زیر و اطراف پوتین ھای کاری وسیستم باند گذر 

  قسمت ضد عفونی کننده دستھا.

  ساختھ شده اند. 304بدنھ و بازوھای این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت 

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.

  ت. جاروھا در ورودی این دستگاهدارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد عفونی کننده اس

 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.

  احتیاج بھ نصب ندارد. دارای پایھ ھای قابل تنظبم است.

  ولت کار می کند. 380برق است. با جریان  IP65تابلوی الکتربک جدا و دارای 

 1600mmارتفاع:              1000mmعرض:                        2100mmاندازه ھا: طول: 

 

  

  

 



  TAC 200       پوتین ھای کاری روی اطراف وسیستم باند گذر با جاروھای تمیز کننده زیر 

 ساختھ شده اند. 304تمام قسمت ھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

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. 

 افراد در ھر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد .برای کنترل ورود و خروج 

  احتیاج بھ نصب ندارد.است . دارای پایھ ھای قابل تنظیم  

 دارد . IP65تابلوی الکتریک جدا و 

  ولت کار می کند این مدل برای محل ھای تولید با ازدحام توصیھ می شود. 380با جریان برف  

 1250mmارتفاع:              1200mmعرض:                        1800mmاندازه ھا: طول: 

 

 

 

  



   ت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستھاپوتین ھای کاری و قسم یوھای تمیز کننده زیر , اطراف و روسیستم باند گذر با جار

TAC 200 TUD                                                                                                

  

 ساختھ شده اند. 304بدنھ و بازوھای این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت 

جارو برای تمیز کردن زیر  دارای درب گردان با قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک دستھا , چشم الکترونیکی اتوماتیک , دو عدد
 روی پوتین کاری می باشد. پوتین ھا و سھ عدد جارو برای تمیز کردن اطراف و

  دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشبدن آب و 

  مواد ضد عفونی کننده است . 

  جارو ھا در ورودی این دستگاه قرار دارند . 

باند گذر نرده وجود دارد.در ورودی قسمت تھیھ غذا در کارخانھ ھا بکار می برای کنترل ورود و خروج افراد در ھر دو طرف 
  رود.

  دارای پایھ ھای قابل تنظیم است . نیاز بھ نصب ندارد. 

  ولت کار می کند.  380دارد. با جریان برق   IP65تابلوی الکتریک جدا و 

  این مدل برای محل ھای تولید با ازدحام توصیھ می شود.

  1600mmارتفاع:              1200mmعرض:                        2400mmاندازه ھا: طول: 

  

  



   YB 150 TUD EV       سیستم باند گذر با درب گردان , جاروھای شوینده

  زیر پوتین ھا , قسمت ضد عقونی کننده اتوماتیک برای دستھا و دستشویی:

  ساختھ شده اند. 304ضد زنگ با کیفیت  تمام قسمتھای این مدل از استیل (قوالد)

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. 

پوتبن ھا ی کاری می دارای درب گردان با قسمت ضدعفونی کننده اتوماتیک برای دستھا و دو عدد جارو برای تمیز کردن زیر 
  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.

ار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از شستن دستھا امکان پذیر برای ورود بھ قسمت تھیھ محصوالت غذایی در محل تولید بک
  است. 

  نیاز بھ نصب ندارد. است.دارای پایھ ھای قابل تنظیم 

  ولت کار می کند. 380با جریان برق  دارد. IP65تابلوی الکتریک جدا و  

  1600mm: ارتفاع             1000mmعرض:                        2600mmاندازه ھا: طول: 

  

  

  



         YB 160 TUD EV سیستم باند گذر با درب گردان , جاروھای شوینده 

  زیر پوتین ھا , قسمت ضد عفونی کننده اتوماتیک برای دست ھا و دستشویی.

 ساختھ شده اند. 304تمام قسمت ھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

و با کنترل اتوماتیک با چشم الکترونیکی ,ظرف صابون مایع , ظرف حولھ کاغذی و  پا دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال
  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 
  عفونی کننده می باشد.سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشیدن آب و مواد ضد 

  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 محصوالت غذایی در محل تولید بکار میرود و ورود اتوماتیک فقط بعد از شستن کامل دستھا  
  امکان پذیر است. 

  نیاز بھ نصب ندارد. رای پایھ ھای قابل تنظیم است.دا

  ولت کار می کند. 380دارد. با جریان برق  IP65تابلوی الکتریک جدا و 

 1600mmارتفاع:              1000mmعرض:                        2100mmاندازه ھا: طول: 

 

  

 



  TAC 250 TUD EV         ھاسیستم باند گذر با درب گردان , جاروھای تمیز کننده پوتین 

  قسمت ضدعفونی کننده اتوماتیک برای دستھا و دستشویی.

  ساختھ شده اند. 304تمام قسمت ھای این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  اتوماتیک با چشم الکترونیکی,کنترل و یا پا دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال 

  ذی و طرف زبالھ می باشد. ظرف صابون مایع , ظرف حولھ کاغ

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.

  در قسمت ورودی این دستگاه جاسازی شده اند. جاروھا 

برای کنترل ورود و خروج افراد در ھر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد.برای دسترسی بھ قسمت تھیھ محصوالت غذایی در 
  محل تولید بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از شستن و ضد عفونی کردن دستھا امکان پذیر است. 

  نیاز بھ نصب ندارد. است.ی قابل تنظیم دارای پایھ ھا

  ولت کار می کند. 380دارد . یا جریان برق  IP 65تابلوی الکتریک جدا و  

 1600mmارتفاع:                          1000mmعرض:  2600mm       اندازه ھا: طول :

 

 



  TAC 250 TUD EV-YG      سیستم باند گذر با درب گردان , سیستم تمیز کننده پوتین ھا 

  ضد عفونی کننده دستھا و دستشویی.

  ساختھ شده اند. 304تمام قسمتھای این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت 

ظرف صابون مایع , ظرف حولھ کاغذی و ظرف دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال پا و یا چشم الکترونیکی (فتوسل) , 
 زبالھ می باشد. 

با سیستم ضدعفونی کننده اتوماتیک برای دستھا , دو عدد جاروی تمیز کننده زیر پوتین ھا و سھ عدد جاروی  شامل درب گردان
 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. 

ورود اتوماتیک فقط بعد از انجام مراحل  برای دسترسی بھ قسمت تھیھ محصوالت غذایی در محل تولید بکار می رود و
 پذیر است.ضدعفونی امکان 

 نیاز بھ نصب ندارد. دارای پایھ ھای قابل تنظیم است. 

  ولت کار می کند. 380با جریان برق دارد. IP65تابلوی الکتربک جدا و 

 1600mmارتفاع:                          1000mmعرض:  2600mm       اندازه ھا: طول :

  

  



    YB 150 TUD S 1000       سیستم باند گذر با درب گردان سیستم ضدعفونی کننده دستھا

  اتوماتیک صابون مایع. جاروھای تمیز کننده زیر پوتین ھا و دستشویی با دو ظرف

  ساختھ شده اند . 304تمام قسمتھای این مدل از استیل (قوالد ) ضد زنگ با کیفیت 

و یا چشم الکترونیکی اتوماتیک , دوظرف اتوماتیک صابون مایع , دستگاه دست پا دستشویی دارای شیر آب با کنترل پدال 
ظرف زبالھ) , شامل درب گردان با سیستم اتوماتیک ضدعفونی کننده برای دستھا  –خشک کن و یا ظرف ( ظرف حولھ کاغذی 

  اشد .و دو عدد جاروی تمیزکننده زیر پوتین ھا می ب

برای کنترل ورود و خروج افراد در ھر دو  دارای سیستم اتوماتیک مخلوط کردن و پاشبدن آب و مواد ضد عفونی کننده است. 
  طرف باند گذر نرده وجود دارد

ل در محل کار بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از انجام مراحبرای ورود کارکنان بھ قسمت تھیھ محصوالت غذایی 
نی امکان پذیر است.ضدعفو  

 نیاز بھ نصب ندارد. است .دارای پایھ ھای قابل تنظیم  

  وات کار می کند. 380دارد . با جریان برق  IP65تابلوی الکتریک جدا و 

 1600mmارتفاع:                          1000mmعرض:  2100mm       اندازه ھا: طول :

 

  

  

 



         YB 150 TUS-TUDسیستم باند گذر با دو عدد درب گردان 

  ظرف صابون مایع , سیستم اتوماتیک ضد عفونی کننده دستھا , جاروھای تمیزکننده و دستشویی.

  ساختھ شده اند. 304تمام قسمت ھای این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  ن مایع , دستشویی با شیر آب کنترلدرب گردان اول دارای دو ظرف اتوماتیک صابو

  ظرف زبالھ ) می باشد. –پدال پا و یا چشم الکترونیکی اتوماتیک, دستگاه دست خشک کن و یا (ظرف حولھ کاغذی 

  درب گردان دوم با سیستم اتوماتیک ضد عفونی کننده برای دستھا و دو عدد جاروی تمیزکننده زیر پوتین ھا می باشد. 

  کردن و پاشیدن آب و مواد ضدعفونی کننده است.  دارای سیستم مخلوط

  برای کنترل ورود و خروج افراد در ھر دو طرف باند گذر نرده وجود دارد . 

برای دسترسی بھ قسمت تھیھ محصوالت غذایی در محل تولید بکار می رود و ورود اتوماتیک فقط بعد از انجام مراحل ضد 
  عفونی امکان پذیر است. 

 نیاز بھ نصب ندارد.تنظیم است. ی قابل دارای پایھ ھا

  ولت کار می کند. 380دارد. با جریان برق   IP65تابلو الکتریک جدا و

 1600mmارتفاع:                          1000mmعرض:  2600mm       اندازه ھا: طول :

 

 



 D 100        دستگاه ضد عقونی کننده دست

  ساختھ شده است. 304ضد زنگ با کیفیت تمامی این مدل از استیل (فوالد) 

  این مدل دارای یک نازل چشم الکترونیک دار است.

  ولت کار می کند. 220یک لیتر ظرفیت ماده ضد عفونی دارد. با جریان برق  

  315mmارتفاع:                          260mmعرض:  150mm       : عمقاندازه ھا: 

    

  

 D 1000        دستگاه ضد عفونی کننده ھر دو دست (دوبل) 

  ساختھ شده است. 304تمامی این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  لیتر است.  5قرمز ھشداردھنده دارد و ظرفیت آن  -با دو دست کار می کند. چراغھای سبز

  تگاه بھ ھیچ وجھ کار نمی کند. اگر ھر دو دست را در قسمت ھای ضد عفونی کننده نگذاریم , دس

  ولت کار می کند. 220با جریان برق 

 500mmارتفاع:                          400mmعرض:  265mm       : عمقاندازه ھا: 

 

   A106       مخزن صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده با کنترل پا

  رفیت دارد . با پا کار می کند . یک لیتر ظ آن ساختھ شده است. پمپ  ABSبدنھ این مدل از پالستیک 

  ولت کار می کند. 220با جریان برق 

 300mmارتفاع:                          100mmعرض:  100mm       : عمقاندازه ھا: 

 



 ELS 25        ظرف (مخزن) صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده

  با کنترل اھرم .

  ساختھ شده است.توسط اھرم کار می کند.بدنھ این مدل از آلومنیوم 

  ساختھ شده اند. 304قسمت داخلی پمپ صابون و دستھ اھرم از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  (نیم لیتر) است. 500mlظرفیت آن 

 300mmارتفاع:                          100mmعرض:  100mm       : عمقاندازه ھا: 

 

   

 WSD 410        ضد عفونی کننده ظرف (مخزن) صابون مایع و ماده 

  با چشم الکترونیکی (اتوماتیک)

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  لیتر است. 0-80یک مدل اتوماتیک است. ظرفیت مخزن آن 

  با باطری قلیایی و یا جریان برق کار می کند.

 215mmارتفاع:       115mmعرض:  100mm       : عمقاندازه ھا: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  WSD 407      ظرف (مخزن) صابون مایع و ماده ضد عفونی کننده 

  با چشم الکترونیکی (اتوماتیک)

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  یک مدل اتوماتیک است ظزفیت مخزن آن یک لیتر است.

  باطری قلیایی و یا جریان برق کار می کند.با 

  این کاال نیز موجود می باشد.  ABSمدل پالستیکی  

 230mmارتفاع:                          115mmعرض:  100mm               : عمقاندازه ھا: 

 

 

 HIP 9570        (تشک) زیر پایی بھداشتی  

           HIP 9545(تشک) زیر پایی بھداشتی 

  ساختھ شده است. 304 با کیفیت چارچوب این مدلھا از استیل (فوالد) ضد زنگ

  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.

 HIP 9570             950*700 mmاندازه ھا:  

                HIP 9545          950*450 mm                 

  

  



      GAL 50 AKظرف مخصوص برای روپوش کفش و روپوش سر 

  ھمراه با ظرف دوم برای روپوشھای استفاده شده

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  نیاز می تواند جداگانھ استفاده شود. بھ دیوار نصب می شود. بنابھ

 800mmارتقاع:        500mmعرض:         250mmاندازه ھا: عمق: 

  

           YAO 50  BASدستشویی دیواری با شیر آب کنترل توسط زانو  

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

 زانو است.باز و بستھ شدن شیر آب با کنترل 

  دارای یک ورودی بر آب سرد و یا گرم است.

  بھ دیوار نصب می شود.

 500mmارتقاع:       500mmعرض:        430mmاندازه ھا: عمق:

  

  

  



 YAA 50 P      دستشویی پایھ دار با شیر آب کنترل با پدال پا  

 

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  آب با پدال پا باز و بستھ می شود. برای استفاده راحت تر ,شیر 

  پدال پا بھ زاویھ مخصوص نصب می شود.دارای پایھ ھای قابل تنظیم است.

   YAA   50    P/1دارای یک ورودی آب سرد و یا گرم , یک پدال پا 

        YAA  50     P/2دارای دو ورودی آب سرد و گرم , یک پدال پا 

       YAA   50     P/3دارای دو ورودی آب سرد و گرم , دو پدال پا  

 1400mmارتفاع:              500mmعرض:          430mmاندازه ھا:  عمق:

 

 

 

  

  



 

 YAA  60 TCM      دستشویی با شیر آب اتوماتیک (فتوسل)  

              YAA 60   Pدستشویی با شیر آب کنترل با پدال پا    

  ساختھ شده است. 304ین مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت ا

  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.

  ولت) 220- 9ولت کار می کند.( 9ولت بھ  220ترانسفورماتور مدل ھای پدال پا در اندازه ھای مختلف موجود می باشد.با 

 1300mmارتفاع:       600mmعرض:        mm 570اندازه ھا: عمق:

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

     YAA   60    P/2با دو ورودی آب سرد و گرم , یک پدال پا  

      YAA    60     P/3با دو ورودی آب سرد و گرم , دو پدال پا 

 

 

  

  

  

  



  YAA  120  TCM        دستشویی پایھ دار با شیر آب اتوماتیک 

 YAA  120  P      دستشویی پابھ دار با شیر آب کنترل با پدال پا  

 ساختھ شده است. 304ن مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت یا

 داخلی دستشویی مقعر است و مانع پاشیدن آب بھ بیرون می شود. شکل

  شیر آب آن زاویھ دار و براحتی قابل استفاده است.

 برای استفاده راحت تر زاویھ پدال پا قابل تغییر است. 

  قابل نصب بھ دیوار است. ھستند . پایھ ھای آن قابل تغییر 

  ولت کار می کند. 220-9ترانسفورماتور با 

  مدلھای پدال پا در اندازه ھای مختلف موجود می باشند. ھمچنین

 1400mmارتفاع:         1200mmعرض:       570mmاندازه ھا:  عمق:

 YAA  120/1با یک ورودی آب سرد ویا گرم , یک پدال پا 

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

 YAA  120/3با دو ورودی آب سرد و گرم , دو پدال پا   

 

 

 

 



 EVY 3636      گوشھ (کنج)   روشویی   دستشویی

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (قوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  شکل داخلی آن مقعر و کنترل شیر آب آن با پدال و یا اتوماتیک (فتوسل) است. این مدل بھ دیوار نصب می شود.

 200mmارتفاع:           360mmعرض:        360mmاندازه ھا: عمق:

 

  

   EVY  4030                    (Mini )کوچک  دستشویی 

  ساختھ شده است.شکل داخلی آن مقعر است. 304این مدل از استیل فوالد ضد زنگ با کیفیت 

  شیر آب با پدال پا و یا اتوماتیک کنترل می شود . بھ دیوار نصب می شود.

 250mmارتفاع:         400mmعرض:           300mmاندازه ھا: عمق:

 

 



 YOO  35  RI         دستشویی

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  شکل داخلی آن مقعر است.شیر آب با پدال پا و اتوماتیک کنترل می شود.

  بھ دیوار نصب می شود.

 400mmارتفاع:                             320mmعرض:                 41,5mmعمق:  اندازه ھا:

 

 

 SEB 40                    دستشویی

  ساختھ شده است. 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیفیت 

  شکل داخلی آن مقعر است. شیر آب اتوماتیک و یا با پدال پا کنترل می شود.

  ندارد و خودایستا است.این مدل احتیاج بھ نصب 

 1000mmارتفاع:            400mmعرض                       46.5mmاندازه ھا :  عمق 

  

 



 PAS 60          محل شستشوی زیر پایی                          دستشویی برای اتاق ھای سرایداری (نظافت) 

  شده است. ساختھ 304این مدل از استیل (فوالد) ضد زنگ با کیقیت 

  شیر آب این دستشویی با دست باز و بستھ می شود و در اتاقھای نظافت (سرایداری) مورد استفاده فرار می گیرد.

 1000mmارتقاع:                        400mmعرض:               600mmاندازه ھا: عمق: 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

İSTANBUL : Oto Sanayi, Aytekin Sokak. No, 6 
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Tel : +90.2123243649 
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