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 بی خطر ساز زباله عفونیشرایط گارنتی دستگاه 

 

 .تعویر نشذه تاشذتوسط افرادی ته غیر از کارشناساى شرکت دستگاه  -

 .ایراد ایجاد شذه از طرف کارتر نثاشذ -

 .ایراد هطرح شذه در هحذوده کاری دستگاه تاشذ و نه از انتخاب اشتثاه دستگاه توسط هصرف کننذه  -

 .نذیذه تاشذ هحفظه داخلی دستگاه آسیة  -

 .عذم تواس اجسام تیس تا واشر درب دستگاه -

 .عذم نوساى ترق دستگاه  -

 .عذم وجود اجسام فلسی در زتاله ها -

 .در هر سیکل ورودی رعایت هیساى حجن تار -

 .اجسام سخت و غیر قاتل خرد شذى داخل دستگاه انذاخته نشود -

 .اجسام فلسی و ایوپلنتهای فلسی داخل دستگاه انذاخته نشود -

 .کارشناس آهوزش دیذه تا دستگاه کار نوایذ -

 .شرایط سایت نگهذاری دستگاه رعایت شود -

 .قثل از خارج کردى زتاله های استریل شذه ، دستگاه تارگیری نشود -

 

 تا تشکر

 

 هطخصات سایت تی خطر سازی  زتاله های عفونی تیوارستانی

  واحذ درهانی 

  نام و سوت هتقاضی

  ظرفیت 

 اتنیه 

 (هتر  3.5هتر و ارتفاع  3درب دسترسی اصلی ته طول )  :سالن دستگاه 

 در سقف سالن  کیلو گرم 1000قاتلیت نصة جرثقیل 

 در کف سالن : درین 

 cm 400 ارتفاع cm 350 عرض cm 700 طول 
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 ضذ رطوتت:   پوضص سقف سنگ یا سراهیک:   پوضص دیوارها سنگ :       فرش کف

 (هتر  2.5هتر و ارتفاع  1.25درب دسترسی ته سالن دستگاه  ته طول :  )  انثار زتاله عفونی

 (هتر  2.5هتر و ارتفاع  1.25درب ورودی از خارج از سایت  ته طول ) 

 در کف سالن: درین  

 cm 240 ارتفاع cm 300 عرض cm 400 طول 

 ضذ رطوتت:   پوضص سقف سنگ یا سراهیک:   پوضص دیوارها سنگ :       فرش کف

 (هتر  2.5هتر و ارتفاع  1.25درب دسترسی ته سالن دستگاه  ته طول :  ) انثار زتاله تی خطر

  (هتر  2.5هتر و ارتفاع  1.25درب خروجی ته خارج از سایت ته طول ) 

 در کف سالن: درین 

 cm 240 ارتفاع cm 250 عرض cm 350 طول 

 کچ :   پوضص سقف سنگ یا سراهیک:   پوضص دیوارها سنگ :       فرش کف

 

 دسترسی هستقین ته انثار زتاله تی خطر : و رختکن دستطوئی و حوام 

 cm 220~ ارتفاع cm  150~ عرض cm 300 ~ طول 

 کچ پوضص سقف سنگ یا سراهیک پوضص دیوارها سنگ  فرش کف

 تاسیسات 

 تخار

0.3 tons  
Min pressure 5 bar 

 آب ضهری
100 L / h  

Min pressure 2.5 bar  

 ترق

380V AC 50 Hz  
20 Kw/h – 63A 

 تهویه

10m3 /M 

 دهای هحیط

Fresh Air 
 22-27℃ 

 

 


