
                      
 

تحقیقاتی مواد شیمیایی و مولکوالر بیولوژی 

 

 :مشخصات هود های شیمی
 :اتؼاد-1

 (سا٘سی ٔسر 120ػرض *  80ػٕك *  240ارزفاع : )اتؼاد خارجی دسسٍاٜ 

 (سا٘سی ٔسر 110ػرض * 70ػٕك *  116ارزفاع : )اتؼاد ٔحفظٝ وار 
 :اسىّر -2

 .اسىّر از ٘ٛع خرٚفیُ فٛالدی تا رً٘ اِىسرٚ اسسازیه ٚ خایٝ ٞای لاتُ زٙظیٓ ٘سثر تٝ سطٛح ٔخسّف

 :تذ٘ٝ -3
 .ضذٜ در ٔحّٟای ترش خٛردٜ ٔی تاضذ سخر PVCفرٔیىای دٚ رٚٝی ضذ اسیذ تا زٚار  MDFزٕأا از جٙس : تذ٘ٝ داخّی :اِف
 .ضذٜ در ٔحّٟای ترش خٛردٜ ٔی تاضذ سخر PVCٔالٔیٙٝ تا زٚار  MDFزٕأا از جٙس : تذ٘ٝ خارجی :ب

 :اِىسرٚفٗ -4
اٖ زخّیٝ  RPM:2800اِىسرٚفٗ زه فاز از ٘ٛع اوسیاَ تا  ِٝ ٞای راتط ٚ خرٚجی از ٘ٛع  1500ٚ ٛز یا  PVCٔسر ٔىؼة ٚ ِٛ

 .وّیذ وٙسرَ فٗ ٞٛد در خارج از ٔحفظٝ ٞٛد لرار دارد.خّیىا
 :وف ٞٛد -5

ٌرا٘یر  دارای لر٘یس از .ر زیر سازی ٔیٍرددٔیّی ٔر MDF 16سرأیه ضذ اسیذ ٚ لّیا وٝ تا چٛب  یاوف ٞٛد از جٙس سًٙ 

 .جٙس رٚٝی
 :واتیٙر ٚ درب ٞٛد -6

 .ٔیّی ٔسری ٔی تاضذ 10درب ٞٛد از جٙس ضیطٝ الٔیٙر 

 .ٔیّی ٔسر خارجی MDF 16تذ٘ٝ واتیٙر زیر ٞٛد از جٙس 
 .ٔیّی ٔسر خارجی MDF 16درب واتیٙر زیر ٞٛد از جٙس 

 :ضیر آالذ ٚ سیٙه -7

ٌاز از جٙس  ای ٔرتٛطٝ TOPضیر آالذ آب ٚ   ایرا٘ی تا ٘ازِٟ
 سا٘سی ٔسر 30*15*15د از جٙس خّیٕری واج سیٙه داخُ ٞٛ

ِٝ وطی ٚ سیسسٓ فاضالب -8 ِٛ: 

ِٝ ٞای فاضالب از جٙس خّیىا فطار لٛی ٚ تا خّی ازیّسٗ  ِٝ زاسیسازی ٔىا٘یىی از ٘ٛع ٘یٛخایح تا ازصاالذ ٔخصٛظ اسسیُ ٚ ِٛ ِٛ
 .ٔی تاضذ

 :سیسسٓ ترق -9

 .ٔی تاضذ IP54  ٚIP44ٚاجذ خریس ٞای ارزیًٙ درتذار ٛز وار إِٓا٘ی 
 :رٚضٙایی -10

 .رٚضٙایی داخُ ٞٛد از ٘ٛع فّٛرسٙر ٔی تاضذ

 .وّیذ وٙسرَ ٞٛد در خارج از ٔحفظٝ ٞٛد لرار دارد
ٌاز سٍٙیٗ ٔی تاضذ:٘ىسٝ  .دسسٍاٜ ٞٛد فٛق ٔجٟس تٝ سیسسٓ 

 

 
 
 



 :نگهذاری مواد شیمیایی مشخصات کمذ

 :اتؼاد-1
 (سا٘سی ٔسر 64ػرض *  57ػٕك *  210ارزفاع : )اتؼاد خارجی دسسٍاٜ 

 :اسىّر-2

 .اسىّر از خرٚفیُ فٛالدی ٚ خایٝ ٞای لاتُ زٙظیٓ ٘سثر تٝ سطٛح ٔخسّف
 :تذ٘ٝ -3

 .PVCفرٔیىای دٚ رٚٝی ضذ اسیذ تا زٚار تا رٚوص  MDFاز جٙس : تذ٘ٝ داخّی :اِف

 .ضذٜ در ٔحّٟای ترش خٛردٜ ٔی تاضذ سخر PVCتا زٚار  رٍ٘ی MDFاز جٙس : تذ٘ٝ خارجی :ب
 :طثماذ-4

 PVCتا رٚوص فرٔیىا ضذ اسیذ تٝ صٛرذ دٚ رٚٝی ٚ زٚار  MDFاز جٙس 

 :اِىسرٚفٗ -5
اٖ زخّیٝ  RPM:1400اِىسرٚفٗ زه فاز از ٘ٛع اوسیاَ تا   ٔسر ٔىؼة 1500ٚ ٛز

 :درب دسسٍاٜ -6
ر اٗی وٝ اٗی أر تاػث زیثازر ضذٖ ضىُ وّی دسسٍاٜ ضذٜ ٚ تٝ  PVCٚ رٚوص  MDFاز جٙس ضیطٝ تا لاِة خرٚفیُ  اخراٛز

ٌٛ٘ٝ ٘طسی یا تاز ٔا٘ذذ درب ظرف ٔطّغ  أىاٖ را ٔی دٞذ وٝ لثُ از تاز وردٖ درب دسسٍاٜ ٔٛاد ٔٛرد ٘ظر را ا٘سخاب ٚ از ٞر 

 .ضٛد
 :خیطا٘ی -7

 .رٍ٘ی ساخسٝ ضذٜ وٝ وّیذ لطغ ٚ ٚصُ اِىسرٚفٗ ٚ زایٕر ٚ ساػر تر رٚی آٖ ٘صة خٛاٞذ ضذ MDFاز جٙس 

ر دسسٍاٜ ٔی تاضذدسسٍاٜ ٔجٟس تٝ زا:٘ىسٝ ٌاری ٔٛاد ضیٕیایی ٚ طٛال٘ی ضذٖ ػٕر ٔٛٛز  .یٕر ٚ ساػر جٟر ٔا٘ذ
 

 :مشخصات هود های میکروبیولوشی

 :اتؼاد-1
 (سا٘سی ٔسر 127ػرض *  75ػٕك *  200ارزفاع : )اتؼاد خارجی دسسٍاٜ 

 (سا٘سی ٔسر 122ػرض * 65ػٕك *  70ارزفاع : )اتؼاد ٔحفظٝ وار 
 :اسىّر -2

 .اسىّر از ٘ٛع خرٚفیُ فٛالدی تا رً٘ اِىسرٚ اسسازیه ٚ خایٝ ٞای لاتُ زٙظیٓ ٘سثر تٝ سطٛح ٔخسّف
 :تذ٘ٝ -3

ضص رً٘ اِىسرٚ اسسازیه ٔی تاضذ  .تذ٘ٝ دسسٍاٜ از جٙس ٚرق فّسی تا ٛخ

ٌردد جذارٜ ضیطٝ ای در دٚ طرف چح ٚ راسر ٔحفظٝ وار ٚ ٔجٟس تٝ ٚرٚدی جٟر ػثٛر ضًّٙ ته  .ٌاز ٘صة ٔی 
ر  -4  :اِىسرٚٔٛٛز

ر  اٖ زخّیٝ  RPM 900آٔدر ٚ از ٘ٛع سا٘سریفیٛش تا  10سیىُ، 50ِٚر، 220اسة زه فاز  4/3اِىسرٚٔٛٛز ٔسر ٔىؼة در  1500ٚ ٛز

 .دسیثُ ٕٞراٜ سیسسٓ ضذ ِرزش ٚ ػایك اِىسریىی ٔی تاضذ 65خاسىاَ ٚ صذای  400ساػر ٚ فطار اسسازیه حذٚد 
 :وف ٞٛد -5

 .ف ٞٛد از جٙس ٚرق اسسیُ تٛدٜ ٚ در لسٕر جّٛ تٝ صٛرذ ٔطثه ٚ لاتُ اسسریُ ٔی تاضذن

 :درب ٞٛد -6
 .ٔیّی ٔسری ٔی تاضذ 4درب ٞٛد ٔسحرن ٚ از جٙس خّىسی والس 

 :فیّسر دسسٍاٜ-7

ٔسری ٚ جذا  ٔیّی 0.3ٚ دارای چیٗ ( سا٘سی ٔسر 1200طَٛ *610ػرض*70ارزفاع)فیّسر اصّی از ٘ٛع ٞدا ٚ سطح ٞٛادٞی:اِف
ٔیٙیْٛ فٛیُ  .وٙٙذٜ آِٛ



ٔیّی ٔسری ٚ جذا وٙٙذٜ  0.3ٚ دارای چیٗ ( سا٘سی ٔسر 310طَٛ *310ػرض*70ارزفاع)فیّسر خرٚجی ٞدا ٚ سطح ٞٛادٞی:ب

ٔیٙیْٛ  آِٛ
 :سیسسٓ ٞٛادٞی -8

ٌردش ٞٛا از رٚی ٔحفظٝ وار تا اسسفادٜ از  ٞٛای سطح جّٛی  درصذ 25سیسسٓ ٞٛادٞی ػٕٛدی،از طریك سیروِٛیطٗ داخُ ٚ 

 .ٔیس ٚ ٞٛای فیّسر خرٚجی ٔی تاضذ
 :سیسسٓ ترق -9

 .ٔی تاضذ IP54  ٚIP44ٚاجذ خریس ٞای ارزیًٙ درتذار ٛز وار إِٓا٘ی 

 :رٚضٙایی -10
 .ٔی تاضذ UVداخُ ٞٛد از ٘ٛع فّٛرسٙر ٔی تاضذ ٚ سیسسٓ ٔجٟس تٝ الٔح رٚضٙایی 

 :٘ىسٝ

 .ٔی تاضذٚ سیسسٓ دیجیساَ جٟر وارورد وّیٝ لسٕسٟا  LCDصفحٝ دسسٍاٜ ٔجٟس تٝ 
 

 (:میس کنار آزمایشگاه)مشخصات سکوی یک طرفه

 :اتؼاد-1
 (سا٘سی ٔسر 70 ػرض*  90ارزفاع ) :اتؼاد خارجی 

 :اسىّر -2

زٙظیٓ ٘سثر تٝ خایٝ ٞای لاتُ در لسٕر خاییٗ اسىّر رً٘ اِىسرٚ اسسازیه ٚ ٚ  50*30ٚ  30*30اسىّر از ٘ٛع خرٚفیُ فٛالدی 
 .سطٛح ٔخسّف

 :واتیٙر

 ٔیّیٕسر خارجی تا رٚوص ٔالٔیٙٝ سفیذ رً٘ MDF 16تذ٘ٝ از جٙس 
 ٔیّیٕسر ٔالٔیٙٝ رٍ٘ی MDF 16از جٙس :درب

 ٔیّیٕسری تا رٚوص سفیذ رً٘ MDF 3خطر واتیٙسٟا ٚ وف وطٛٞا از جٙس 

ٌرفسٝ  ٘مطٝ ٞای زاییذ ضذٜ صٛرذ ٔی  ٔی ضٛد وٝ چیذٔاٖ طثكواتیٙسٟا تصٛرذ وٕذ یه درب،دٚ درب ٚ درٚار خٟاروطٛ در ٘ظر 
 .ٌیرد

ٟا از ٘ٛع وٓ صذا ٚ ٔماْٚ ٔی تاضذ ال ٞا از ٘ٛع صأر ٚ رّی ِٛ. 

ٞٛارتٙذی -4  :ز
ضص دادٜ ٔی ضٛد  2تٝ ضخأر PVCوّیٝ لسٕر ٞای ترش خٛردٜ جّٛئی واتیٙسٟا  ِثٝ ٞای وطٛ ٞا تٛسیّٝ ٘ٛار  ٔیّی ٔسر ٛخ

ٌردد MDFٔٝ اٗی أر تاػث افسایص ٔماٚٔر   .در تراتر ٔایؼاذ ٚ ضرتاذ فیسیىی ٔی 
 :رٚٝی -5

ٌرا٘یر یا سرأیه ٔماْٚ تٝ اسیذ ٚ لّیا وٝ تا چٛب  ٌردد MDF 16رٚٝی از جٙس سًٙ   .ٔیّی ٔسری زیر سازی ٔی 

 :تٙذوطی -6
 .ٔیّی ٔسر تٛسیّٝ سیّیىٖٛ ضذ اسیذ صٛرذ ٔی ٌیرد 2صّٝ حذٚد تٙذوطی درز تیٗ سٍٟٙا تٝ فا

 :سیٙه -7

 سا٘سیٕسری 60*45*27سیٙه تسري خّیٕری 
 سا٘سیٕسری 30*15*15واج سیٙه 

 : ضیر آالذ  -8
ٞٛاٚ ٌاز،  ایرا٘ی TOPاز جٙس ...ضیر آالذ آب،

ِٝ وطی ٚ سیسسٓ فاضالب -9 ِٛ: 
ِٝ زاسیسازی ٔىا٘یىی از ٘ٛع  ِٝ ٞای تاخّی اٚرزاَ ِٛ  .ٔی تاضذفاضالب از جٙس خّیىا فطار لٛی  ازصاالذ ٔخصٛظ ٚ ِٛ

 :سیسسٓ ترق -10



وار إِٓا٘ی  IP54  ٚIP44ٚاجذ خریس ٞای ارزیًٙ درتذار ٛز وار إِٓا٘ی  ٚ  IP54جٟر ٔیسٞای وٙار ٚ خریسٞای ارزیًٙ درتذار ٛز

IP44  ٔی تاضذجٟر ٔیس ٞای ٚسط. 
 

 (:میس وسط تاسیساتی)سکوی دو طرفه 

 :اتؼاد -1

 (سا٘سی ٔسر 140یا  160ػرض *  90ارزفاع : )اتؼاد

 :ضّف ٚ وا٘اَ زاسیسازی -2

ٔیّیٕسر  25*25سا٘سی ٔسر از جٙس خرٚفیُ ایسا٘ذارد  80زا  70جٟر ٔیس ٞای ٚسط تٝ صٛرذ ضّف دٚ طثمٝ ٚ دٚ طرفٝ تٝ ارزفاع 
ٌیری ظرٚف ٚ ٔحَّٛ ٞای )جٟر طثماذ ضّف  PVCرٍ٘ی تا ِثٝ ٞای  MDFتا رً٘ اِىسرٚ اسسازیه ٚ چٛب  ٔحُ لرار

ٌردد(ضیٕیایی ارٜ ضّفٟا ٔحُ ٘صة خریس ٞا خیص تیٙی ضذٜ اسر. در رٚی ٔیس ٞای ٚسط ٘صة ٔی  ضٕٙا زاسیساذ . تر رٚی دٛی
 .ترق ٘یس از ٕٞیٗ وا٘اِٟا ػثٛر خٛاٞذ ورد

 :سایر ٔطخصاذ -3

 .ی تاضذسایر ٔطخصاذ دلیما ٔا٘ٙذ ٔیس وٙار ْ
 

 :کمذ هوایی

 :اتؼاد-1
 (سا٘سی ٔسر 90ػرض *  30ػٕك *  60ارزفاع : )اد اتغ
 :تذ٘ٝ -2

 ٔیّی ٔسری ٔجٟس تٝ یه طثمٝ ٔسحرن 16ٔالٔیٙٝ   MDFتذ٘ٝ از جٙس 
 .ٔیّیٕسری تا رٚوص سفیذ رMDF 3ً٘خطر واتیٙر ٞای ٞٛایی از جٙس 

 .ٔیّی ٔسری ٔی تاضذ4ٚ ضیطٝ  MDFدرب ٞا تصٛرذ لاب خرٚفیُ 

ضص دادٜ ٔی ضٛد وٝ اٗی أر  2تٝ ضخأر  PVCجّٛئی واتیٙسٟا طثماذ تٛسیّٝ ٘ٛار وّیٝ لسٕسٟای ترش خٛردٜ  ٔیّی ٔسر ٛخ
ٌردد MDFتاػث افسایص ٔماٚٔر   .در تراتر ٔایؼاذ ٚ ضرتاذ فیسیىی ٔی 

ٌاز از ٘ٛع صأر ٞای  ال  .ٚاجذ دسسٍیرٜ ٚ ِٛ

 
 

 
 
 


