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 לחדר נקיייעודי מחשב 

 

 ייעודי לחדר נקימחשב גאה להציג חברת סיטרין סולושנס 
 הייחודיות לך IT-מפרט גמיש המתאים לדרישות העם 

 

 . מחשב + מסך כיחידה אחת Sealed-All-In-One מחשב
 22 גודלב מסך מגע ” 
  תקןהעומד באטום למים ואבק אלומיניום בצביעה מיוחדת בתנור מארז  lP-65 

 מעלות ומתאחה עם המתכת 200 -בטמפרטורה של כקליה עובר ההציפוי הוא חומר פלסטי 
  :מידות  המחשבH 55.5 * W 37.5 * D 11 cm   
  ייעודי לחדרים נקייםהמחשב CLASS 5  
  עמיד לעבודה עם כפפות וחומרי ניקוי המחשב 

 ,אצטוןלעמיד , סטנדרטיים כגון מים וסבון מספר רב של חומרי ניקיוןבוצעו בדיקות עם )
 הול ועוד(.אלכו ,אקונומיקה

  היציאות הנדרשות )על פי צרכי הלקוח ובהתאמה להצעת המחיר( כל לאחר הגדרת
 lP-65פי תקן  לע נאטמים כל הפתחים והיציאות

  ניתן לחבר אנטנתWI FI  עוצמתית העומדת בתקן ומאפשרת תקשורת נתונים 
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 עיגון המחשב
 

 ממליצים על חיבור המחשב לאחת מהאפשרויות הבאות:אנו  –מנת לאפשר ארגונומיה תקינה  על
 

 
  בצביעה מיוחדת בתנורבסיס משקולת מתכת  

  וניתן לנעילה בזווית הרצויה מתכוונן למסךהבסיס 
 24X24 CMהבסיס: מידות 

 לקיר או לשולחןאת הבסיס ניתן לעגן 
 
 
 
 
 
 

 

 
 נוספות: עיגוןאפשרויות 

 

 

  קירלמתלה צמוד    
 CM 2.4שטוח אינו מתכוונן מרחק מהקיר 

 

 

 לחיבור ראש כדורי עם רוע ארגונומית ז
 המחשב מהתקרה 
 CM 70אורך מקסימלי עד 
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Eti Eliassi 
Co CEO, Head of Software Professional Solutions   

Citrine Solutions Ltd. 

Eti@CitrineSolutions.co.il    6302042-050 

 מחשבים רכשו אשר  נססיטרין סולושחברת לקוחות 
 מחשבים נוספים ורכשו וחזרלחדרים נקיים 

 

 אצל לקוח CLASS 5 בזמן התקנה בחדר נקיתמונות של המחשב 

 ההכנות להתקנה:  

  הוגדרו כל היציאות והכבלים היוצאים מהמחשב -טרם איטום המחשב  

 כל היציאות שאינן בשימוש נאטמו 

 :דוגמא ב

 כרטיס +  התקנה עם בסיס מתכונןFI-WI עוצמתי  
  על ידי סיטרין סולושנס ושבתמונה סופקוהמצלמה הטרינוקולר  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    מעוניינים בפרטים נוספים ?

 אשמח לענות באופן אישי
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