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به تولید و عرضه آن اقدام نموده  (ziscoزیست آوید ابزار )کمد نگهداری مواد شیمیایی از جمله ضروری ترین وسایلی است که شرکت 

 و اسیدها نگهداری قابلیت باال کیفیت با شرکت این شیمیایی مواد کمدهای. است انکار قابل غیر شیمی های آزمایشگاه در آن لزوم که  است

در گذاشتن و برداشتن مواد از جمله ویژگی های است که کمدهای نگهداری مواد شیمیایی در اختیار  سهولت و دارد را خطرناک بازهای

 .دهند مشتریان قرار می

 

ها و سایزهای متنوع نیاز کاربران را در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی  ، در طرحزیست آوید ابزار های نگهداری مواد شیمیایی شرکت  کابینت

 .ارضا می سازد 

 

 کمد یك درب و دو طبقه برای مایعات خورنده غیر قابل اشتعال مانند اسیدها و بازها و بدون فن

 

 

 مشخصات فنی

 DIN EN 14727 و مطابق با TUV تحت تست          -

 استیل سهولت در گذاشتن و برداشتن مواد و برداشتن سینی های          -

 ضد خراش و ضربه و مقاوم در برابر خراش ناشی از آلودگی در اسکلت          -

 دربو بستن برای سهولت در باز کردن اهرمی توکار قفل دار تاشو دارای دستگیره           -

 سیستم با و دربها در شده تعبیه تهویه کانال طریق از تبادل هوا           -

 خروجی هوا در صفحه پشتی انجام می شود.

 .بر باالی کمد قرار دارد (NW 75) محل خروجی هوا          -

 برچسب برای اسیدها و بازها و نشانه های هشدار با وضوح          -

 611× 661× 0291 عرض :×عمق×ارتفاع ابعاد:

  

 لوازم جانبی

  

 (071× 011× 011 عرض :×عمق×دارای سینی قابل خارج شدن )ارتفاع

 

 کمد نگهداری اسید وباز مجهز به فن و فیلتر

 ساخته شده با استانداردهای اتحادیه اروپا

لیتر مواد  21 کمد نگهداری مواد خورنده و قلیایی، دارای دریچه ورود و خروج هوا با ظرفیت کل نگهداری

 , DIN 4554/ZH و TUV PP 51021 : 1996 شیمیایی، اسید و مواد قلیایی بر مبنای استاندارد

DIN 31001-1 

 مشخصات فنی :

ساخته شده از دو قسمت کامال مجزا : یك قسمت برای نگهداری اسید و قسمت دیگر برای نگهداری مواد  -

 قلیایی



 فیلتر ذغال چوب با کیفیت عالی -

 EN61010-1 استاندارد، بر طبق قوانین  IMQ IPX4 CE ایمنی حرارتی بوسیله هواکش الکتریکی طبق استاندارد -

 CEI 66-5  و 

 المپ روشن و خاموش پاور -

 وات 66 ولت و مصرف 220/230  با ولتاژ ورودی -

 عالیم هشدار دهنده بر اساس قوانین اروپایی برای مواد خورنده و مضر و محصوالت سمی -

مراحل تولید کامأل در پاتیل الکتروگالوانیزه شده طی میشود و توسط رنگ ضد اسید اپوکسی به روش الکترواستاتیکی  -

 روکش شده است C ° 911 دمایدر

 ساخته شده اند EC قفل های ضد حریق که طبق استاندارد و قوانین- 
 بدنه مناسب برای حمل و نقل و کاربری کمد. -

      2010×500×600  عرض:×عمق×ابعاد خارجی کمد : ارتفاع -

 (780+720)×440×520  :عرض×عمق×ارتفاع:  کمد داخلی ابعاد   

 کیلوگرم 016 : وزن      

 : لوازم و ابزار یدکی -

 F007 یدکی فیلتر     

 F007F فرمالدئید فیلتر     
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