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قفس نگهداری میمون:
از اجزای اصلی در زنجیره کار و تحقیق روی میمون نگهداری نمونه های آزمایشگاهی هستند که با توجه به
مسایل حفاظتی اهمیت باالیی دارند .محل نگهداری حیوانات باید متناسب با جثه حیوان باشد تا شرایط مساعد
زندگی و رشد فراهم گردد .با توجه به اهمیت فضای نگهداری قفس هایی با استانداردهای بهداشتی و ایمنی
طراحی کرده و ساختیم تا نیازهای مراکز تحقیقاتی را برآورده سازیم.
در این قفس ها ابعاد ,ایمنی ,بهداشت ,سهولت کارکرد ,و دوام با بهره مندی از مشاورین متخصص در علوم
اعصاب کامال لحاظ گردید است .جنس تمام قطعات کامال زنگ نزن و از استیل  304می باشد.

مشخصات ساختاری قفس:
ابعاد :طول 90 :سانتیمتر عرض 80 :سانتیمتر و ارتفاع دو طبقه حدود  185سانتیمتر می باشد.
وزن قفس :وزن تقریبی قفس حدود  190کیلوگرم می باشند.
طوری های قفس از بافت با شبکه های  25 *25میلیمتر تشکیل شده اند.
جنس تمام قطعات از استیل  304زنگ نزن می باشد.

ویژگی های قفس:
دو طبقه با دربی در وسط قابلیت اتصال و جدایش از هم را دارا می باشند.
برای هر دو طبقه سینی هایی برای جمع آوری اضافه غذا و فضوالت دفع شده حیوان در نظر گرفته شده است.
درب ها به صورت کشویی و با قفل های فنری می باشند.
قفس بر روی چرخ هایی سوار شده که قابل جابجایی است و چرخ ها قابلیت قفل شوندگی دارند.
آبخوری و غذاخوری مناسب برای هر دو طبقه در نظر گرفته شده است.
دیواره های کناری دارای درب هایی از جنس پلکسی گلس با ضخامت و استحکام باال می باشند هستند تا
شرایط طراحی انواع آزمایشات و اتصال با قفس های کناری را ایجاد کنند.
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تمامی دستگیره ها دارای قفل فنری و پیچ اطمینان می باشند.
در طبقه زیرین قفس دیواره ای متحرک برای دسترسی آسان تر به حیوان قرار داده شده است .این دیواره در هر
موقعیتی امکان قفل شدن دارد و به آسانی جابجا می شود.
میله های مخصوص بازی در هر دو طبقع قفس قرار داده شده است تا محیطی مناسب برای حیوان ایجاد شود.
کف قفس از تسمه های با عرض کافی برای نشستن راحت حیوان بر روی آنها تشکیل گردیده است.
تمامی نکات ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و امنیت کافی حاصل گردیده است.
در تمام مشخصات قفس امکان تغییرات متناست بت نیاز مصرف کننده در نظر گرفته شده است و قابلیت توسعه
وجود دارد.
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