آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺪ
اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺪ  :ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﺮی دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از آﻧﻬﺎ را ﻣ ﺗﻮان در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﺧ از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗ ﮐﺸﻮﯾ2 ،
ﮐﺸﻮﯾ و  3ﮐﺸﻮﯾ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎی ﭘﺰﺷ و ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ دارای  4ﮐﺸﻮ 6 ،ﮐﺸﻮ 9 ،ﮐﺸﻮ و ﺣﺘ 12 ﮐﺸﻮﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺪ

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺗ ﮐﺸﻮ :
ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗـ ﮐـﺎﺑﯿﻦ  ،اﯾـﻦ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑـﺮای ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬـﺪاﺷﺘ روﺳـﺘﺎﯾ و ﻏﺴﺎﻟﺨـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در روﺳﺘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﻣﯿﺖ را ﺗﺎ
ﻣـﺪت ﻣﻌﯿﻨـ درون ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧـﻪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺰﺷـ ﻗـﺎﻧﻮﻧ و ﯾـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دارای ﯾ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ اﻣﺎن ﻧﻬﺪاری ﯾ ﺟﺴﺪ درون آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧ از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

ﻫﺎ دارای ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧ ﮐﻮره ای ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دو ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ دو ﮐﺸﻮ :
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دو ﮐﺎﺑﯿﻦ  ،اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در روﺳﺘﺎ و دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ،
از آن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎی ﭘﺰﺷ و درﻣﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﺰﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎ و درﻣﺎﻧﺎه ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻮت اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﯾﺎ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣ ﺗﻮان ﺟﺴﺪ را درون آن ﻧﻬﺪاری ﻧﻤﻮد و

از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای درﻣﺎﻧﺎه ﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾ ﮐﺎرﺑﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮﺧـ از اﯾـﻦ ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺸـﻮﯾ ﺑـﻮده و ﺑﺮﺧـ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺘـﺎﺑ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺎن
ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼ را دارﻧﺪ و ﻫﻨﺎم ﺑﺴﺘﻦ درب ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺴﺪ ﺑﺮ روی ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻪ ﮐﺸﻮ :
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ  ،ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ

اﻣﺎن ﻧﻬﺪاری ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺟﺴﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت  3ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎن
اﺳــﺘﻔﺎده از آن در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــ و دوﻟﺘــ ﻧﯿــﺰ وﺟــﻮد دارد ،اﻟﺒﺘــﻪ در ﺻــﻮرت ﻧﺼــﺐ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺪﻧﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻬﺪاری اﺟﺴﺎد در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻫﻔﺘﻪ و ﮔﺎﻫﺎ ﯾ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر آن ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻣﺎ را

ﺑﻪ ﻣﻨﻔ 20 درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﺒﺎدل دﻣﺎﯾ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از ورق ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ ﯾﺎ ورق ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺿﺪ زﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد،
ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارای ﺳﻪ درب ﺑﻮده ﮐﻪ اﺟﺴﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در آن ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد و
ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ دارای ﯾ درب ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن درب آن ﻣ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﺟﺴﺎد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اول
در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ وﻟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد زﯾﺮا از
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  4ﮐﺸﻮﯾ ﯾﺎ  4ﮐﺎﺑﯿﻦ :
اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﻧﺤﻮه ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی و ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ اﯾﺠﺎد ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری ﺟﺴﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺟﺴﺪ ﻃ ﺷﻮد ﯾﺎ واﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻓ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺟﺴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎز ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ
ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  4ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﯾ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﻣﺎن ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت  2در  2ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ
ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط آن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ
اﻣﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ وزن ﺑﺎﻻﯾ دارد ،ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ ﻫﺎی
ﻓﻮﻻدی و ﻣﻘﺎوم در اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ 6 ﮐﺸﻮﯾ ﯾﺎ  6ﮐﺎﺑﯿﻦ :
اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در دو ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧ دارای ﺷﺶ درب ﻣﺠﺰا و ﺑﻪ ﺻﻮرت  2در  3ﯾﺎ 3
در  2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎل دارای دو درب در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺴﺎد در ﺳﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮع اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ دارای درب ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع دوم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن درب ﺗﺒﺎدل دﻣﺎﯾ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ

ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎن ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری درب ﻫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره درب ﺑﻪ
راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان اﺟﺴﺎد را ﭘﯿﺪا و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﺎﺣﺒﺶ داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دارای وزن زﯾﺎدی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮخ دار ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﯾ
ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی آن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﺎن اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺴﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  9ﮐﺸﻮﯾ ﯾﺎ  9ﮐﺎﺑﯿﻦ :
اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞ ﯾﺎ دارای  9درب ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ دارای ﺳﻪ درب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت  3در  3ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی
ﻗﻮی و اﯾﺠﺎد ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺿﺨﯿﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی

ﻗﺒﻠ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان از اﺳﺘﯿﻞ درﺟﻪ ﯾ و ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان از ورق ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧ ﮐﻮره ای
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪار اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﺳﺘﺎه ﭼﺮخ دار ﺑﻮده و اﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻨﻔ 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  12ﮐﺸﻮﯾ ﯾﺎ  12ﮐﺎﺑﯿﻦ :
اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧ دارای  12درب ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺴﺪی ﻗﺮار
ﻣ ﮔﯿﺮد و اﻣﺎن ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ راﺣﺖ اﺟﺴﺎد وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﻮع دوم ﻧﯿﺰ  4درب
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺗﺎق ﺳﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت  3در  4ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ در  4ردﯾﻒ  3ﻃﺒﻘﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ از اﺳﺘﯿﻞ ﯾﺎ ورق ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ
ﻗﺪرت ﺑﻮده و اﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻣﺎ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ و ﺗﺎ ﻣﻨﻔ 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد وﺟﻮد دارد.

ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺿﺨﯿﻢ و ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮ ﻗﺪرت از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﻟﺰﻣﺎ ﭼﺮﺧﺪار
ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی از  16ﭼﺮخ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ارﮔﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

