
مشخصات فنی

ولتاژ                                                                                                  ٢٢٠ولت / ۵٠_۶٠ھرتز

شدت روشنایی المپ ال ای دی                                                                    ۴٠٠لوکس برروی سینی

بیشترین جریان ھوای فن                                                                        ١۶٠٠متر مکعب بر ساعت

جریان مصرفی                                                                                                            ۴آمپر

نسبت جریان ھوا                                                      طبق استاندارد ٧٠درصد گردش و٣٠درصد خروج

بدنھ ی ھود از جنس فلزبا ضخامت ١/٢۵میلی متر و روکش رنگ الکترواستاتیک و سینی کار استیل
ضد زنگ ٣٠۴ می باشد.

از دیگر ویژگیھای ھودھای تولیدی ما، سیســتم کنترلی الکترونیکی مجھز بھ میکروکنترلر و نمایشــگر
با کیفیت و صفحھ کلید کلین رومی از جنس پلی کربنات مرغوب با چاپ دیجیتالی می باشد کھ در برابر
 

کنترلر ھوشمند دستگاه، زمان استفاده از المپ فرابنفش و فیلتر ھپا را ذخیره می نماید و بھنگام نیاز

کلیھ ی محصوالت شرکت، دارای گارانتی ١٢ماھھ و خدمات پس از فروش ١٠سالھ می باشند.

A2-2ھود المینار کالس            با موتور ھوشمند

اکثر مواد شوینده و استریل کننده مقاوم است.

        شــــــــرکت کاوش طب آینده نگر افتخار دارد، با بھره گیری از تجارب ١٠ســـــــــالھ در زمینھ ی تولید انواع 
تجھیزات و دستگاھھای آزمایشگاھی، اولین ھود المینار مجھز بھ موتور ھوشمند تولید شده در کشور را معرفی نماید.

 

اســتفاده از بھترین متلایر تولید گردیده اســـت کھ درکنارتمامی امکانات کاربردی کھ آن را از ســـایر  این دســتگاه با
دستگاھھای مشــــــــابھ داخلی متمایز می کند، با بھره گیری از موتور ھوشمند قدرتمند می تواند حداکثر استفاده را از

فیلترھپای نصب شده بر روی دستگاه میسرسازد وبازدھی را حداقل ٣٠درصد افزایش دھد.

بھ تعویض، بوسیلھ ی آالرم، کاربر را مطلع می سازد.

چھارعدد چرخ مقاوم با توان تحمل ١٠٠٠کیلوگرم در مجموع، ھدایت و انتقال ھود را راحت کرده اند.

درب متحرک ھود از جنس پلکســـــــــی گالس ۶میل مرغوب و مجھز بھ موتورباالبر برقی می باشد.

ھود در سھ اندازه ی استاندارد عرض ٧٠ ، عرض ١٠٠ و عرض ١٣٠ تولید می گردد ھمچنین بستھ بھ سفارش
امکان تولید ھود عرض ١۶۵نیز وجود دارد.

دو عدد المپ ال ای دی ١۵وات جھت روشنایی و یک المپ فرابنفش استاندارد جھت استریلیزاسیون داخل
کابین در نظر گرفتھ شده است.

UV-C 254nm                                                                                       المپ فرابنفش                                                                                               

H13 Certified                                                                                       نوع فیلتر                                                                                               

سایر موارد: چرخھای ٣۶٠درجھ قفل شو، سینی استیل ضد زنگ، درب برقی پلی کربنات محافظ در برابرعبور
اشـعھ ماوراء بنفش، میکروسـوئیچ محافظ درب در ھنگام روشـن بودن المپ یووی، تایمر اتوماتیک قطع یووی،
کانترثبت کارکرد یووی و فیلترھا بھمراه آالرم تعویض، موتور ھوشمند تنظیم دور براسـاس گرفتگی فیلتر، پریز

 برق داخلی و...

عرض ٧٠ و ١٠٠سانتی متر

عرض ١٣٠                                                                       ٢٧٠٠متر مکعب بر ساعت

info@kavoshtebco.ir

٠٢١ ۶۵۵٣۶۶۴۴

٠٢١ ۶۵٩۴٩٧٢۶

٠٩١٢ ٠٧٠۵٧٢۵٠٩١٢ ۴٠۶٨٣۶٧
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