
4374دارای استاندارد ملی 

لند سقف بهایسآمبوالنس تویوتا 



خستگی ناپذیر سامورایی



و بهبود یافته کابین راننده و دسترسی راحت به موتور خودرارگونومی

امکانات رفاهی و ایمنی مدرن، فرمان پذیری مناسب  

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 

گرمایش / سرمایش /سیستم تهویه 

آالرم ، تجهیزات هشدار دهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس 

تجهیزات پزشکی 

فهرست  



مشخصات فنی خودرو
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مشخصات فنی خودرو



مشخصات فنی خودرو



مشخصات فنی خودرو



(  کانورژن آمبوالنس  )مشخصات آمبوالنس 

 PRO –Xکانورژن
TYPE B



تریم داخلی 
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بیمار ابعاد کابین
میلیمتر ۳۲۸۰:طول کابین  

میلیمتر ۱۷۰۰: عرض کابین  

میلیمتر ۱۵۸۰: ارتفاع کابین 



تریم داخلی 

مشخصات تریم

مقاوم،ریالباکتآنتی(ژلکوت)رویهباکامپوزیتیهایدیوارهباعقبکابینکاملپوشش•

کنندهضدعفونیمواد،ماورابنفشاشعهبرابردر

شعلهبرابردرمقاوماکوستیکوحرارتی،برودتیعایقهایبابیمارکابینکاملبندیعایق•

بیمارینکابداخلصدایوسرمیزانکاهشوتهویهسیستمکاراییارتقامنظوربهپذیری

تتجهیزاهولدرهایپایداروایمناتصالامکانمنظوربهکاورهاپشتفلزیاستراکچر•

...وساکشنمانیتورینگ،دیفیبریالتور،دستگاهمانندپزشکی



تریم داخلی 

مشخصات تریم

بورد نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی•
شامل انواع Bبا قابلیت نصب کلیه تجهیزات پزشکی تیپ 

پ دستگاه های الکتروشوک، ونتیالتور، ساکشن اورژانس، پم
.تزریق و 



تریم داخلی 

قفسه بندی اصلی –مشخصات تریم
مانآلساختآمبوالنسویژههایقفلباشوندهقفلهایقفسهوکشو•
وخودروثقلمرکزحفظمنظوربهپارتیشنپشتدرشدهجانمایی،•

قابلیتباپلیمریورقهایجنسازشدهبارگذاریوزنمتعادلتوزیع
هاشویندهوکنندهضدعفونیموادباضدعفونیوشستشو

رطوبتبرایدرمقاوم•



تریم داخلی 

Over Head Compartment

Over Head Compartmentدربهایبا

افزایشمنظوربهشوندهقفل(transparent)شفاف

دخولوالهایونظرموردتجهیزاتبهدسترسیسرعت

نگهدارندهگازیجکهایبهنیازبدوننگهدارنده

کابین بیمار سقف

وباالدرموقعیتسرمهاینگهدارندهجانمایی•
ینواحدرتزریقامکانمنظوربهبیماربدنپایین

بدنمختلف
منیایارتقامنظوربهسرتاسریسقفیدستگیره•

دردرمانیخدماتارائهزماندردرمانکادر
حرکتحالدرآمبوالنس

مسیستوگیریرگنورهای،روشناییجانمایی•
اوزونگازازاستفادهباکنندهضدعفونی



تریم داخلی 

: صندلی پرستار 

رستآرموسریپشتبهمجهزچرخش،قابلیتبابرانکاردسرباالیموقعیتدر•
اینقطهسهایمنیکمربندبهمجهز•

: همراه نیمکت
برانکاردامتداددر

اینقطهدوایمنیکمربندبهمجهزسرنشین،دوبراینشیمنوپشتیدارای
ضدعفونیوشستشوقابلچرمیروکشباها،نشیمنزیردرتجهیزاتانبارشفضای
بوردبکالنگجانماییفضای



تریم داخلی 

اکسیژن آمبوالنس سیستم مرکزی

آمبوالنس لیتری متصل به استراکچر فلزی۱۰هولدر حمل دو کپسول اکسیژن •
صندلی پرستار بورد کنترل سیستم اکسیژن برند بوسکارول ایتالیا نصب شده در کنار•
مجهز به شیر انتخاب کپسول و نشانگر فشار کپسول ها •
دو عدد آتلت اکسیژن در موقعیت سر بیمار •



تریم داخلی 

کف سازی کابین بیمار 

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



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها 

الکترونیکی کابین بیمار و کنترلسیستم

و سیستم الکترونیکی مستقل کابین آمبوالنسدرخت سیم•
(پنل کنترل در کابین بیمار و راننده ۳)پنل کنرل کابین بیمار •
سیستم روشنایی •
سیستم ضدعفونی کننده با استفاده از گاز ازون •

الکترونیکی کنترل پنل سیستم
سه اینترفیس مجزا دارای•
.I پنل کابین راننده

.II پنل اصلی کابین بیمار
.III پنل نصب شده در ورودی درب

عقب کابین بیمار 



سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها 

بیمار کابین سیستم الکتریکی

عملخودروبرقسیستمازمستقلصورتبهکهبیمارکابینالکتریکیمستقلسیستم•
تجهیزاتازاستفادهوشارژجهتولت۲۲۰وولت۱۲هایخروجیبهمجهزنمایدمی

.باشدمیپزشکی
تابشدتشتنظیمقابلیتبافردبهمنحصرطراحیبابیمارکابینروشناییهایالمپ•

یمفراهمرادرمانیعملیاتانجامبراینیازموردروشناییخودروسقفامتداددر،نور
.آورند

سدستردرکهاصلیفیوزجعبه.باشدمی(فیوز)مدارمحافظبهمجهزهامدارکلیه•
فیوزبودنمعیوبهشدارچراغدارایباشدمی

سیستم الکترونیکی 
مجهز به برد پاور و جعبه فیوز
دهمجزا نصب شده در کابین رانن



ALO3عفونی سیستم ضد-سیستم الکترونیکی کابین بیمار و کنترلرها

ALO3سیستم ضدعفونی کابین بیمار 

از اوزن سیستم ضدعفونی کابین بیمار با استفاده از گ▪

و بدون نیاز به مواد ضدعفونی و شارژ مجدد

60ید نصب شده بر روی سقف آمبوالنس با قابلیت تول▪

ر گاز اوزون د( سه برابر حجم کابین بیمار)مترمکعب

دقیقه 15

مار به نفوذ در تمام نواحی غیر قابل دسترس کابین بی▪

واسطه فشار حجمی 

 HUMAN)دارای سنسور تشخیص موجود زنده ▪

DETECTOR ) به منظور حفظ سالمت کادر درمان

مار قابلیت کنترل از پنل کنترل اصلی کابین بی▪

مرحله ازمحیط با آلودگی کم تا به 4ضدعفونی در ▪

شدت آلوده 

جزو روشهای موثر  مورد تایید سازمان بهداشت ▪

برای ضدعفونی محیطهای آلوده به WHOجهانی 

19ویروس کووید 

درصد میکرو ارگانیزم ها99قابلیت از بین بردن ▪



گرمایش /سرمایش /سیستم تهویه 

سیستم سرمایش
مجزا کابین بیمار سرمایشسیستم •
قابلیت سرمایش باال ویژه مناطق گرمسیری •
کنترل از کابین راننده قابل•
امکان تنظیم دمای دلخواه •

سیستم گرمایش
سیستم گرمایش کامال  مجزا کابین بیمار •
ی قابلیت گرمایش باال مناسب مناطق سردسیر•
(  آلمان/فرانسه)Eberspacher-Kaloriبرند •
کنترل از روی پنل اصل کابین بیمار قابل•
امکان تنظیم دمای دلخواه •

سیستم تهویه 
فن قدرتمند تهویه نصب شده روی سقف خودرو •
دارای مود دمشی و مکشی •
بار در ۱۰۰قابلیت تعویض هوای داخل کابین بیمار •

ساعت
(آلمان /فرانسه)Eberspacher-Kaloriبرند •
قابل کنترل از روی پنلهای کنترل آمبوالنس  •



آالرم، تجهیزات هشداردهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس 

آالرم، تجهیزات هشداردهنده و عالئم ظاهری آمبوالنس 

Power LEDچراغ خطی با المپ های •

NBLEDچراغهای•

عدد4/ چراغ های کنسولی چشمک زن در اطراف خودرو•

ای جلو پنجرهSMDچراغهای گریل الیت •

شرکت نورنداPA400آژیر با صدای قوی و بلندگو مدل •

د  برچسب های شبرنگ نوشته های آمبوالنس در اطراف خودرو برن•

orafol آلمان



تجهیزات پزشکی 

تجهیزات پزشکی
تالیا شرکت آلمد نماینده انحصاری شرکت بوسکارول ای

و شرکت مبر ایتالیا در ایران
وارد کننده انواع دستگاه های ساکشن 

و AEDیک الکتریکی،دستگاه دیفیبریالتور اتومات
انواع برانکار آمبوالنس




