آمبوالنس بنز اسپرینتر 316

دارای استاندارد ملی 4374

احساسی متفاوت از کیفیت و ایمنی در سطح روز دنیا

خودرویی در باالترین سطح تکنولوژی اروپا
امکانات رفاهی و ایمنی مدرن
طراحی به روز کابین بیمار
تجهیزات پزشکی ویژه آمبوالنس

مشخصات فنی خودرو
مشخصات آمبوالنس
تریم داخلی و جانمایی تجهیزات
سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها
سیستم تهویه /سرمایش  /گرمایش
آالرم  ،تجهیزات هشدار دهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس
تجهیزات پزشکی

فهرست

موتور
حجم موتور2.1 L :
نوع و مدل موتور :دیزل
حداکثر قدرت163 HP :
متوسط مصرف سوخت7.2 :
L/100 km
سطح استاندارد آالیندگی :یورو 6

ترمز
ترمز جلو:
دیسکی تهویه شونده
ترمز عقب:
دیسکی
ABS & EBD
(هر  4چرخ دیسکی)

مشخصات فنی خودرو -موتور /ترمز

گیربکس
گیربکس:

سیستم تعلیق

دیفرانسیل
در دومدل

دستی  6سرعته (در مدل تک دیفرانسیل)

 -1دیفرانسیل عقب (تک دیفرانسیل )RWD

اتومات  6سرعته (در مدل دو دیفرانسیل )

 -2دو دیفرانسیل(چهار چرخ متحرک)ٌَِAWD

➢ REAR WHEEL DRIVE

 -1سیستم تعلیق تمام بادی مرسدس
( )Full air suspension
درمدل تک دیفرانسیل
 -2سیستم تعلیق
جلو مکفرسون /عقب فنر تخت پارابولیک
در مدل دو دیفرانسیل

➢ ALL-WHEEL DRIVE
مشخصات فنی خودرو -سیستم انتقال قدرت و تعلیق

ایمنی :
ایربگ راننده و سرنشین جلو
هشدار دهنده رانندگی بین خطوط

قفل مرکزی
روشنایی روز ()DAY LIGHT
آینه نقطه کور جانبی

مشخصات فنی خودرو -امکانات ایمنی و رفاهی

امکانات رفاهی
استارت بدون سوییچ ()keyless starter
دوربین دنده عقب

مانیتور و سیستم صوتی
فرمان مولتی فانکشن
آیینه های برقی
نمایشگر پشت آمپر و دیاگ اینترنال
و....

مشخصات فنی خودرو -امکانات ایمنی و رفاهی

ابعاد خودرو
طول خودرو  5932:میلیمتر
عرض خودرو  2345 :میلیمتر
ارتفاع خودرو  2638 :میلیمتر
ارتفاع آمبوالنس  2838 :میلیمتر
(ارتفاع پس از اضافه کردن چراغ خطی ،سیستم تهویه و کولر
روی سقف خودرو )

مشخصات اتاق ()L2H2
فاصله بین دو محور  :بلند ( )long wheel base
سقف بلند ( )High roof
در دو مدل :

دارای دو درب کشویی ( 5درب ) TWO REAR DOOE
دارای یک درب کشویی(4درب) ONE REAR DOOR
طراحی با ارگونومی مناسب کابین راننده

مشخصات فنی خودرو -ابعاد خودرو

کانورژن PRO –Z TYPE B
مشخصات آمبوالنس (کانورژن آمبوالنس )

1900mm

ابعاد کابین بیمار
طول کابین  3360:میلیمتر
عرض کابین  1720 :میلیمتر
ارتفاع کابین  1900 :میلیمتر

تریم داخلی

1720mm

مشخصات تریم
•

پوشش کامل کابین عقب با دیواره های کامپوزیتی با رویه (ژلکوت ) آنتی
باکتریال  ،مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش  ،مواد ضدعفونی کننده

•

عایق بندی کامل کابین بیمار با عایقهای برودتی  ،حرارتی و اکوستیک مقاوم در
برابر شعله پذیری به منظور ارتقا کارایی سیستم تهویه و کاهش میزان سر و صدای
داخل کابین بیمار

•

استراکچر فلزی پشت کاورها به منظور امکان اتصال ایمن و پایدار هولدرهای
تجهیزات پزشکی مانند دستگاه دیفیبریالتور ،مانیتورینگ ،ساکشن و ...

تریم داخلی

مشخصات تریم
• بورد نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی
با قابلیت نصب کلیه تجهیزات پزشکی تیپ  Bشامل انواع دستگاه
های الکتروشوک ،ونتیالتور ،ساکشن اورژانس ،پمپ تزریق و .

تریم داخلی

•

•

مشخصات تریم – قفسه بندی اصلی
کشو و قفسه های قفل شونده با قفل های از جنس استیل ضد زنگ
دریایی ( ، )Marine Stainless Steelجانمایی شده در پشت
پارتیشن به منظور حفظ مرکز ثقل خودرو و توزیع متعادل وزن
بارگذاری شده از جنس ورقهای پلیمری با قابلیت شستشو و ضدعفونی
با مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها
مقاوم در برای رطوبت

تریم داخلی

مشخصات تریم – درب کشویی دوم (سمت راننده )-خودرو بنز  5درب

•
•

جانمایی کپسول های اکسیژن و تجهیزات امدادی مانند چیر
استرچر ،اسکوپ استرچر  ،تشک خال و ..
افزایش فضای کاری کابین بیماربرای کادر درمان به منظور
افزایش سهولت استفاده از تجهیزات پزشکی ویژه مانند
پمپهای تزریق و....

تریم داخلی

Over Head Compartment
 Over Head Compartmentبا دربهای
شفاف( )transparentقفل شونده به منظور افزایش
سرعت دسترسی به تجهیزات مورد نظر و لوالهای خود
نگهدارنده بدون نیاز به جکهای باالبر در دو طرف کابین

تریم داخلی

•
•
•

سقف کابین بیمار
جانمایی نگهدرانده های سرم درموقعیت باال و پایین بدن بیمار به منظور امکان تزریق در نواحی مختلف بدن
دستگیره سقفی سرتاسری به منظور ارتقا ایمنی کادر درمان در زمان ارائه خدمات درمانی در آمبوالنس در حال حرکت
جانمایی روشنایی  ،نورهای رگ گیری و سیستم ضدعفونی کننده با استفاده از گاز اوزون

تریم داخلی

صندلی پرستار :
•
•
•
•

در موقعیت باالی سر برانکارد با قابلیت چرخش ،مجهز به پشت
سری و آرم رست
مجهز به کمربند ایمنی سه نقطه ای
با قابلیت چرخش  360درجه حول محور پایه صندلی
برند  FASPساخت ایتالیا

نیمکت همراه :
در امتداد برانکارد
دارای پشتی و نشیمن برای دو سرنشین
مجهز به کمربند ایمنی دو نقطه ای
فضای انبارش تجهیزات در زیر نشیمن ها
با روکش چرمی قابل شستشو و ضدعفونی

تریم داخلی

سیستم مرکزی اکسیژن آمبوالنس

•
•
•
•
•
•

هولدر حمل دو کپسول اکسیژن  10لیتری متصل به استراکچر فلزی آمبوالنس
بورد کنترل سیستم اکسیژن برند بوسکارول ایتالیا نصب شده در کنار صندلی پرستار
مجهز به شیر انتخاب کپسول و نشانگر فشار کپسول ها
قابلیت تعویض سریع کپسول ها از درب مستقل سمت چپ(ویژه خودرو  5درب )
دو عدد آتلت اکسیژن در موقعیت سر بیمار
یک آتلت در باالی نیمکت جهت خدمات دهی به بیماران سرپایی
تریم داخلی

کف سازی کابین بیمار

•
•
•
•

کف سازی با استفاده ار ورقهای پالی وود واتر پروف
کف به صورت یکپارچه با روکش رزین پلیمری
مقاوم در برابر مواد شوینده و ضدعفونی کننده های قوی
بدون درز با دیواره های جانبی

تریم داخلی

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترل

•
•
•
•

درخت سیم و سیستم الکترونیکی مستقل کابین آمبوالنس
پنل کنرل کابین بیمار ( 3پنل کنترل در کابین بیمار و راننده )
سیستم روشنایی
سیستم ضدعفونی کننده با استفاده از گاز ازون

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها

•
•
•

سیستم الکترونیکی کابین بیمار

سیستم مستقل الکتریکی کابین بیمار که به صورت مستقل از
سیستم برق خودرو عمل می نماید مجهز به خروجی های  12ولت
و  220ولت جهت شارژ و استفاده از تجهیزات پزشکی می باشد.
المپ های روشنایی کابین بیمار با طراحی منحصر به فرد با
قابلیت تنظیم شدت تابش نور  ،در امتداد سقف خودرو روشنایی
مورد نیاز برای انجام عملیات درمانی را فراهم می آورند.
کلیه مدار ها مجهز به محافظ مدار (فیوز) می باشد .جعبه فیوز
اصلی که در دسترس می باشد دارای چراغ هشدار معیوب بودن
فیوز
سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها -کنترل پنل سیستم الکترونیکی

•
•
•
•

پنل کابین راننده

قطع و وصل برق کابین عقب
کنترل  4عملگر اصلی از کابین
راننده
امکان ارتباط صوتی با پرستار
هشدار بصری باز بودن درب
های کابین بیمار

پنل دوم کابین بیمار

•
•
•
•

کنترل پنل سیستم الکترونیکی

• دارای سه اینترفیس مجزا
پنل کابین راننده
.I
 .IIپنل اصلی کابین بیمار
 .IIIپنل نصب شده در ورودی
درب عقب کابین بیمار
• مجهز به برد پاور و جعبه فیوز
مجزا نصب شده در کابین راننده

•
•
•
•

پنل اصلی کابین بیمار

پنل تاچ  9اینچی
نصب شده در موقعیت باالی
صندلی پرستار
اعالم وضعیت فیوزهای معیوب
کنترل تمام عملگر های
الکترونیکی کابین بیمار
امکان ارتباط صوتی با کابین
راننده با فشردن یک دکمه
کلید های اظطراری در صورت
آسیب دیدگی صفحه تاچ
نشانگر باز بودن دربهای عقب
نشانگر وضعیت عملگرها در
لحظه به صورت گرافیکی

• نصب شده در ورودی کابین
بیمار از درب عقب خودرو
• امکان کنترل  4عملگر اصلی در
زمان انتقال بیمار به خودرو از
درب عقب
• نشانگر وضعیت عملگرهای فعال

سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها -کنترل پنل سیستم الکترونیکی

سیستم ضدعفونی کابین بیمار ALO3
•
•
•
•
•
•

•

•

سیستم ضدعفونی کابین بیمار با استفاده از گاز اوزن و
بدون نیاز به مواد ضدعفونی و شارژ مجدد
نصب شده بر روی سقف آمبوالنس با قابلیت تولید 60
مترمکعب(سه برابر حجم کابین بیمار) گاز اوزون در 15
دقیقه
نفوذ در تمام نواحی غیر قابل دسترس کابین بیمار به
واسطه فشار حجمی
دارای سنسور تشخیص موجود زنده ( HUMAN
 ) DETECTORبه منظور حفظ سالمت کادر درمان
قابلیت کنترل از پنل کنترل اصلی کابین بیمار
ضدعفونی در  4مرحله ازمحیط با آلودگی کم تا به شدت
آلوده
جزو روشهای موثر مورد تایید سازمان بهداشت جهانی
 WHOبرای ضدعفونی محیطهای آلوده به ویروس کووید

19
قابلیت از بین بردن  99درصد میکرو ارگانیزم ها
سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها -سیستم ضدعفونی ALO3

سیستم سرمایش

•

سیستم سرمایش کامال مجزا کابین بیمار

•
•
•
•

قابلیت سرمایش باال ویژه مناطق گرمسیری
برند ( Kalori & Eberspacherفرانسه/آلمان)
قابل کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار
امکان تنظیم دمای دلخواه
سیستم گرمایش

•

سیستم گرمایش کامال مجزا کابین بیمار

•
•
•
•

قابلیت گرمایش باال مناسب مناطق سردسیری
برند ( Kalori & Eberspacherفرانسه/آلمان)
قابل کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار
امکان تنظیم دمای دلخواه

•
•
•
•
•

سیستم تهویه

فن قدرتمند تهویه نصب شده روی سقف خودرو
دارای مود دمشی و مکشی
قابلیت تعویض هوای داخل کابین بیمار  100بار در
ساعت
برند ( Kalori eberspacherفرانسه/آلمان )
قابل کنترل از روی پنلهای کنترل آمبوالنس

سیستم تهویه /سرمایش /گرمایش

آالرم ،تجهیزات هشداردهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس

• چراغ خطی با المپ های Power LED
•

چراغ خطی مینی سوپر الیت LED

• چراغ های کنسولی چشمک زن در اطراف خودرو 4 /عدد

• چراغهای گریل الیت  SMDجلو پنجره ای
• آژیر با صدای قوی و بلندگو مدل  PA400شرکت نورندا
• برچسب های شبرنگ نوشته های آمبوالنس در اطراف
خودرو برند  orafelآلمان
•

طراحی زیبا

•

امکان شناسایی آمبوالنس برای رانندگان دیگر از فاصله
دور

آالرم ،تجهیزات هشداردهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس

تجهیزات پزشکی

شرکت آلمد نماینده انحصاری شرکت بوسکارول ایتالیا و شرکت مبر ایتالیا در ایران

وارد کننده انواع دستگاه های ساکشن الکتریکی،دستگاه دیفیبریالتور
اتوماتیک  AEDو انواع برانکار آمبوالنس

تجهیزات پزشکی

