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تمیزترین و مطمئن ترین تلفن مخصوص اتاق تمیزتمیزترین و مطمئن ترین تلفن مخصوص اتاق تمیز

امکان نظافت سطح کـامال صیقلی تلفن با انواع مواد ضدعفونی کننده
 و عدم وجود ھرگونھ سوراخ و برش بر روی پنل دستگاه ازجملھ ی

این موارد می باشد.

اتــاق تمیزاین تلفن جھت استفاده و ارتباط در داخـــل  طراحـــی شده
اســت و از اینـرو تمامی الـزامـات و شـرایط تجـھـیزات با تـوجـھ بھ

 اتاق تمیزضوابط را دارا است.

این تلفن فاقد گوشی مجزا میباشد و کاربر میتواند با رعایت فاصلھ از
پنل و بدون درگیری دست مکالمھ را انجام دھد.

امکانات:امکانات:

مکالمھ بصورت آیفون و بدون گوشی

صدای اسپیکر بلند  

پنل تخت صیقلی

مقاومت شیمیایی باال

نظافت آسان

امکان انتقال مکالمھ سانترال

دفترچھ تلفن با امکان ذخیره تا ۵٠شماره

ذخیره ٢٠ تماس گرفتھ شده از تلفن

ذخیره شماره٢٠ تماس گرفتھ شده با تلفن

 اتاق تمیزتلفن کــاوش طـب طبق آخرین استانداردھای وزارت بھداشت طراحی و
بومی سازی شده است.

جزئیات:جزئیات:

سفارشی سازی:سفارشی سازی:

این تلفن ھمچنین امکان اختصاص ھریک از شماره ھای ٠ تا ٩روی صفحھ کـلیـد
را بھ یک مخاطب دارد تا کاربر کمترین درگیری ممکن را در شماره گیری داشتھ

باشد.

با توجھ بھ طراحی و ساخت کامل این تلفن در داخل کشور، امکان اعمال ھرگونھ
تغییر، ازجملھ چاپ لوگو ی شرکتھا بر روی پنل ، تغییر رنگ پنل و ابعاد دستگاه

امکانپذیر است.



from telephone line

from UPS 220_230V AC 50_60Hz

Dimensions (H x W x D) :       Approx. 210mm x 210mm x 45mm

Mass (Weight):                        Approx. 1400g

Operating conditions:           Temperature 5  C     40  C                             

                                                                     Relative humidity up to 95%, non-condensing 

Wall cut-out Dimensions        200mm x 200mm x 50mm
      (H x W x D) : 

Ajax/Vim in solution

Alkalicarbonate solution

Ammonia(<40%)

Acetic Acid(50%)

Ariel powder in solution

Bleach

Castor oil

Caustic soda(<40%)

Downey/Lenor

Ethanol

Glycerin

Glycol

Gumption

Hydrochloric acid(<36.7%)

Hydrogen peroxide(25% solution)

Linseed Oil

Cutting oil

Diacetone alcohol

Diesel

Methanol

Nitric Acid(<10%)

Paraffin oil

Persil powder in solution

Petroleum spirit

Phosphoric acid(<30%)

Potassium ferricyanide

Potassium hydroxide(<30%)

Pure turpentine

SBP 60/95

Trichloroacetic acid(<50%)

White spirit

Windex

Wisk

Concentrated mineral acids

Concentrated caustic solution

High pressure steam at over 100 C

Benzyl alcohol

Methylene chloride

UV exposure

Dimethylformamide Tetrahydrofuran

منبع تغذیھ:

ابعاد:

ابعاد برش پنل:
X(ارتفاع   عرض   عمق) X

وزن:

شرایط محیطی:

مشخصات فنی:مشخصات فنی:

مقاومت دربرابر مواد شیمیایی

پنل این تلفن طوری طراحی شده کھ نسبت بھ بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم است؛تعدادی از مواد در لیست زیر قابل مشاھده ھستند:

پنل این تلفن طوری نسبت بھ مواد زیر مقاوم نیست:

توجھ:

طراحی و مشخصات محصول ممکن است در صورت لزوم تغییر یابد.
تصاویر موجود در این بروشور ممکن است با محصول اصلی کمی متفاوت باشد.
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