
1 LABRATORY EQUIPMENT

 شــرکت پــارس آزمــا فعالیــت خــود را در ســال 1368 آغــاز و بــا کســب مجــوز از وزارت صنایــع و معــادن همچنیــن تائیــد وزارت
ــا اســتانداردهای ــق ب ــزات آزمایشــگاهی مطاب ــواع تجهی ــد ان ــزرگ تولی ــه ب ــن کارخان ــان و آمــوزش پزشــکی، اولی  بهداشــت و درم
 جهانــی درایــران را احــداث نمــوده ایــن کارخانــه در اســتان اصفهــان واقــع اســت کــه یکــی از شــهرهای مهــم تاریخــی و دیدنــی

دنیــا مــی باشــد.
 شــرکت پــارس آزمــا، در راســتای تولیــد محصوالتــی بــا بهتریــن کیفیــت، متخصصیــن مجــرب را در بخشــهای مختلــف شــرکت ، بــا

اســتفاده از سیســتم اتوماســیون برنامــه ریــزی منابــع ســازمانی )ERP( بــکار گرفتــه اســت.
  شــرکت پــارس آزمــا، دارای واحــد فنــی مهندســی و طراحــی و توســعه مــی باشــد، وظیفــه ایــن واحــد بــه ایــن گونــه اســت کــه
ــت ــان بدســت آورده و آن را در طراحــی و توســعه جه ــر جه ــع معتب ــوژی روز را از مناب ــورد پیشــرفت تکنول ــی در م ــات کاف  اطالع

 بهبــود کیفیــت در تولیــد بــکار مــی گیــرد.
 شــرکت پــارس آزمــا، دارای واحــد تولیــد مــی باشــد. ایــن شــرکت فراینــد تولیــد خــود را بــه ایــن شــکل انجــام مــی دهــد کــه
 نخســت مــواد اولیــه را کــه پــس از ارزیابــی و تاییــد خریــداری شــده انــد و کنتــرل کیفــی روی آنهــا انجــام گرفتــه وانبــارش شــده،
ــه ــق برنام ــد طب ــل مــی دهــد. واحــد تولی ــد تحوی ــه واحــد تولی ــرل کیفــی مجــدد ب ــه درخواســت و ضمــن کنت ــواد اولی ــار م  از انب
 زمانبنــدی و نقشــه هــای از قبــل تهیــه شــده توســط واحــد طراحــی و توســعه بــرای محصولــی کــه مــی خواهــد تولیــد گــردد، خــط
 تولیــد را آمــاده نمــوده و تولیــد آغــاز مــی گــردد. در طــی تمامــی مراحــل تولیــد در ایســتگاه های متعــدد، کنتــرل کیفــی بوســیله
 مســئولین واحــد کنتــرل کیفیــت کــه از طــرف ســازمان محتــرم اســتاندارد ملــی منصــوب شــده انــد انجــام شــده پــس از تاییــد

نهایــی دســتگاه بســته بنــدی شــده و وارد انبــار محصــوالت میگــردد تــا مــورد اســتفاده واحــد بازرگانــی قــرار گیــرد.
 شــرکت پــارس آزمــا، دارای آزمایشــگاه بســیار مجهــز مــی باشــد، وظیفــه ایــن آزمایشــگاه آنســت کــه دســتگاه هــای طراحــی و
ــه واحــد ــه( را تحــت آزمایش هــای مختلــف طبــق اســتانداردهای تعریــف شــده قــرار داده و پــس از تاییــد ب  ســاخته شــده )نمون
 تولیــد ارائــه دهــد تــا وارد خــط تولیــد انبــوه گــردد. ضمنــا پــس از پایــان تولیــد نیزآزمونهــای  نهایــی در ایــن واحــد انجــام مــی گیــرد

تــا محصــول تولیــد شــده کامــال مطابــق اســتانداردهای تعریــف شــده باشــد.
 شــرکت پــارس آزمــا، دارای واحــد بازرگانــی مــی باشــد کــه ایــن واحــد در پایتخــت )طهــران( واقــع شــده تــا بتوانــد بــه کلیــه
 شهرســتان های کشــور دسترســی ســریع داشــته و ارتباطــش بــا کشــورهای خــارج نیــز راحــت و آســان باشــد، هــم چنیــن
ــه ــی در کلی ــد بازرگان ــال دارد. واح ــارکت فع ــارج مش ــل و خ ــگاهی داخ ــکله آزمایش ــگاه های متش ــی نمایش ــرکت در تمام ــن ش  ای

شهرســتان های کشــور و همچنیــن کشــورهایی کــه صــادرات انجــام میدهــد، نمایندگــی فــروش دارد.
 شــرکت پــارس آزمــا، دارای واحــد خدمــات پــس از فــروش اســت، وظیفــه ایــن واحــد ارائــه خدمــات بــه مشــتریان ارجمنــد در
 تمــام نقــاط  داخــل و خــارج کشــور مــی باشــد ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان گرامــی خــارج از کشــور بــه ایــن گونــه
 اســت کــه، نماینــده فــروش محصــوالت ایــن شــرکت در هــر کشــور فــردی را بــرای آمــوزش خدمــات بعــد از فــروش بــه این شــرکت
 اعــزام نمــوده و آن فــرد پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در ایــن شــرکت بعنــوان مســئول خدمــات شــرکت در آن کشــور ارائــه
ــن ــات پــس از فــروش و تامی ــت و ده ســال خدم ــه محصــوالت شــرکت در حــال حاضــر دارای یکســال ضمان ــد. کلی ــات بنمای  خدم

قطعــات مــی باشــد.
ــه دریافــت گواهینامــه بیــن ــوده کــه موفــق ب ــران ب ــده تجهیــزات آزمایشــگاهی در ای ــد کنن ــا، اولیــن تولی ــارس آزم  شــرکت پ
 المللــی ISO 9002 از کشــور انگلســتان گردیــد و درحــال حاضــر دارنــده تعــداد قابــل توجهــی گواهــی نامــه ملــی و بیــن المللــی

مــی باشــد.
 شــرکت پــارس آزمــا، اولیــن تولیــد کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی در ایــران اســت کــه توانســته بــا کشــورهای معتبــر جهــان
 ارتبــاط تجــاری برقــرار نمایــد و بــه تعــداد قابــل توجهــی از کشــورها صــادرات داشــته باشــد همچنیــن در بســیاری از نمایشــگاه های
 بیــن المللــی شــرکت نمایــد و در ایــن راســتا بــه علــت ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت بــاال و پیشــرفته ، بســیار موفــق بــوده و مــورد

توجــه و اســتقبال کشــورهای مختلــف قــرار گرفتــه اســت.
 شــرکت پــارس آزمــا، مــواد اولیــه بــرای تولیــد محصــوالت را از کشــورهای معتبــر جهــان ماننــد آلمــان ، ژاپــن ، کــره و ... تهیــه

مــی نمایــد.
 شــرکت پــارس آزمــا، موفقیــت خــود را در گــرو رضایــت کامــل مشــتریان عزیــز خــود میدانــد. بــه همیــن دلیــل کلیــه پرســنل
 شــرکت تمامــی کوشــش خــود را در ایــن جهــت صــرف میکننــد تــا تمــام مشــتریان گرامــی شــرکت از محصــوالت و ارتبــاط پرســنل

بــا ایشــان راضــی باشــند.
ما معتقدیم باید همیشه حق را به مشتری داد.

توفیق روزافزون مشتریان عزیز، نهایت آرزوی ماست

معرفی شرکت
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 شــرکت پــارس آزمــا )ســهامی خــاص( در زمینــه تولیــد انــواع تجهیــزات آزمایشــگاهی فعالیــت نمــوده و خــود را ملــزم بــه رعایــت
 کیفیــت محصــوالت براســاس خواســته هــا و نیازهــای اعــالم شــده مشــتری میدانــد. هــدف و خــط مشــی اصلــی ایــن شــرکت،
 تــالش در جهــت ارائــه محصــوالت مناســب بــا کیفیــت بــاال و مــورد نظــر مشــتریان مــی باشــد. در ایــن راســتا بهبــود مســتمر بــه

عنــوان محــور اصلــی جهــت حفــظ و افزایــش رضایــت و کســب اعتمــاد مشــتریان قــرار گرفتــه اســت.
 ایــن شــرکت سیســتم مدیریــت خــود را منطبــق بــر اســتانداردهای ایــزو برقــرار نمــوده و خــود را متعهــد بــه حفــظ و تــداوم آن

میدانــد و همــواره اصــول زیــر را بــه منظــور تحقــق اهــداف فــوق، مــورد توجــه قــرار خواهــد داد.
   برنامه ریری مستمر در جهت اجرای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مرتبط با بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت

ــق ســازمان دهــی ــن ســرمایه شــرکت از طری ــا ارزش تری ــوان ب ــه عن ــروی انســانی ب ــه از نی ــه جانب ــت هم ــه صیان     توجــه ب
ــوب ــط کار مطل ــاد محی ــد و ایج ــهای هدفمن ــرای آموزش ــب، اج مناس

   دستیابی به کیفیت باالتر محصوالت، از طریق تامین مواد اولیه مناسب
   حفظ و ارتقاء موقعیت در بازار داخلی و تالش برای حضور در بازارهای جهانی
   جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق حفظ ارتباط صمیمی و مستمر با آنان

   ارائه محصوالت با کیفیت باال و انجام خدمات پس از فروش برقراری ارتباط کنترل شده با تامین کنندگان
   حفظ تداوم و افزایش تولید

ــت ــذا مدیری ــردد. ل ــی گ ــق م ــد، محق ــان متعه ــکاری و همفکــری کارکن ــالش، هم ــا در ســایه ت ــوق تنه ــی اســت اهــداف ف  بدیه
 شــرکت از تمامــی همــکاران انتظــار دارد، در جهــت نیــل بــه اهــداف مــورد نظــر، ضمــن همــکاری صمیمانــه بــا نماینــده مدیریــت

در سیســتم گردیــد، تمامــی تــالش خــود را بــکار بندنــد.

یوسف جلیلی مدیرعامل

 آزمایشــگاه شــرکت پــارس آزمــا در راســتاي ارتقــاء کیفیــت خدمــات آزمــون هــاي ارائــه شــده بــه مشــتریان درون ســازمانی و
 بــرون ســازمانی اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه بــر اســاس اســتاندارد ISIRI/IEC 17025:2017 را پیگیــري
ــه نتایــج و ردیابــی داده هــاي آزمــون خــود را از طریــق ارائــه خدمــات  و اجــراء مینمایــد. ایــن آزمایشــگاه قابلیــت اطمینــان ب
 آزمایشــگاهی بــا کیفیــت و بــه کارگیــري رویــه هــاي حرفــه اي مناســب و مطلــوب و اســتفاده از روشــهاي اســتاندارد بیــن المللــی،

 منطقــه اي و ملــی معتبــر بــه مشــتریان خــود نشــان میدهــد.

 بدین منظور اهداف ذیل را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

    افزایش رضایت مشتري ، به عنوان اصلی ترین عامل در نحوه اجراي فعالیت هاي آزمایشگاه
    ارتقاء سطح علمی ، دانش فنی و انگیزش کارکنان آزمایشگاه از طریق ارائه آموزش مؤثر و مستمر

    انجام آزمون ها بر اساس استانداردهاي ملی به روز بر اساس نیازمندي هاي مشتري در کوتاه ترین زمان
    تضمیــن کیفیــت نتایــج آزمــون و ایجــاد بهبــود مســتمر در کلیــه فعالیتهــا و فرایندهــاي آزمایشــگاهی از طریــق کنتــرل آمــاري

 فرآیندها
    ایجاد و گسترش همیاریهاي درون سازمانی در جهت باال بردن کیفیت خدمات

    رعایت قوانین و مقررات سازمانی، ملی و بین المللی در فعالیتهاي آزمایشگاهها
    تعهد در اصل امانت داري و حفظ امنیت اطالعات و دارائیهاي مشتریان

    حفظ استقالل و بیطرفی آزمایشگاه در تهیه و اعالم نتایج آزمون
    رعایت الزامات زیست محیطی و اصول ایمنی

 مدیریــت ارشــد آزمایشــگاه نیــز خــود را متعهــد بــه بــرآورده نمــودن الزامــات ایــن اســتاندارد و بهبــود اثــر بخشــی سیســتم
 مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه دانســته و تــالش مینمایــد بــا اعمــال رویــه حرفــه اي خــوب در راســتاي ارتقــاء کیفیــت خدمــات
 آزمــون ارائــه شــده بــه مشــتریان گام برداشــته و از کلیــه کارکنــان نیــز انتظــار دارد ضمــن رعایــت تمامــی مندرجــات در ســایر
 مســتندات سیســتم کیفیــت آزمایشــگاه، آگاهــی و رعایــت مــوارد مربــوط بــه حیطــه کاري خــود، همــکاري و مشــارکت الزم را در

راســتاي اجــراي ایــن سیســتم بــکار گیرنــد.

یوسف جلیلی مدیر ارشد آزمایشگاه

فهرستخط مشی کیفیت شرکت پارس آزما
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محصوالت
Production

    انواع ژرمیناتور
LED انواع دستگاه آزمون المپ های    

    انواع دستگاه آزمون شیشه های دو یا چند جداره
    انواع سانتریفیوژ و سروفیوژ

    انواع شیکر پالکت
    انواع اینکوباتور

    انواع آون
    انواع هود

    انواع بن ماری
    انواع روتاتور

    انواع همزن
    انواع کوره

    انواع آب مقطرگیری
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    انواع هات پلیت
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نام دستگاه

C.H100*80*12770*65*601320ژرمیناتور 220 1406 10- تا 5027370

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)لیتر(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

ــا اتاقــک رشــد فراهــم کننــده ی محیطــی مــی باشــد کــه در آن  ژرمیناتــور ی
 مــواردی نظیــر نــور ، رطوبــت و دمــا در حالــت کنتــرل شــده قــرار دارنــد تــا
 بدیــن وســیله شــرایط بهینــه بــرای تســت پایــداری دارویــی در ژرمیناتورهای
دارویــی وجوانــه زنــی دانــه هــا در ژرمیناتــور گیاهــی بــه دســت آورده شــود .

مشخصات کلی این دستگاهها عبارتند از :
   محفظه داخلی از جنس استینلس استیل

   دارای المنت و سیستم برودت آلمانی

    بدنه دســتگاه از جنس ورق فوالدی و رنگ بســیار مقاوم الکترواســتاتیک
اپوکســی ساخته شــده است.

ــتم کنترلــر بســیار پیشــرفته و دقیــق دیجیتالــی     دســتگاه دارای سیس
ــد. ــی باش ــزی م ــه ری ــل برنام ــور( و قاب ــرو پروسس )میک

   دارای طبقات متحرک

   دارای درب شیشه ای داخلی

    دارای المــپ هــای ال ای دی کلویــن دار 2700 تــا Lux 6500 بــرای
ــی ــور گیاه ژرمینات

   دارای المپ های LED معمولی برای ژرمیناتور دارویی

   دارای سیستم کنترل و تولید رطوبت و دما

انواع ژرمیناتور
   ژرمیناتور گیاهی
   ژرمیناتور دارویی

Climate Chamber

Medicinal Climate Chamber
Climate Chamber with eco-friendly led light source

ژرمیناتور گیاهیژرمیناتور دارویی
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 دســتگاه آزمــون المپهــای LED  دســتگاهي اســت کــه جهــت
ــر ــورد نظ ــای  م ــای  LED  در دم ــپ ه ــر الم ــول عم ــون  ط   آزم

 اســتفاده میشــود.

 دســتگاه چرخــه دمایــی تســت المپهــای ELD  دســتگاهي اســت
  کــه جهــت تســت عمــر المــپ هــای  ELD در دمــای  مــورد نظــر

اســتفاده میشــود.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه ســاخته شــده بــا ورق فــوالدی و رنــگ الکترواســتاتیک

پوکسی ا
   محفظه داخلي از جنس استینلس استیل

    سیســتم گــردش هــوا، بــراي یکنواختــي تمــام زوایــاي داخلــی
محفظه

ــي و ــداره داخل ــن ج ــل بی ــد فاص ــاي ح ــتگاه وفض     درب دس
 بیرونــي  بــا مــواد عایــق مخصــوص کــه عــاري از هرگونــه عــوارض
 جانبــي اســت عایــق بنــدي شــده و مانــع از هــدر رفتــن حــرارت
 داخــل دســتگاه گشــته همچنیــن باعــث صرفــه جویــي در مصــرف

بــرق مــي گــردد.
ــده از ــتفاده ش ــرارت اس ــظ ح ــراي حف ــه ب ــوار دور درب ک     ن

ــد. ــي باش ــیدي م ــواد اس ــرارت و م ــد ح ــیلیکون ض ــس س  جن
    المنــت بســیار مرغــوب )آلمانــی( درایــن دســتگاه بــه گونـــه
 اي تعبیــه شـــده کــه بــا جـــدار محفظـــه داخلــي دستگـــاه تمــاس
 نداشــته و در نتیجـــه محفظــه دفرمــه نمــي شـــود، همچنیــن بــه

راحتــي قـــابل دسترســي وتعویــض مــي باشــد.
   دارای سیستم محافظ المنت

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه ســاخته شــده بــا ورق فــوالدی و رنــگ الکترواســتاتیک

اپوکسی

   محفظه داخلي از جنس استینلس استیل

    سیســتم گردشــی هــوا، بــراي یکنواختــي تمــام زوایــاي
داخلــی محفظــه

ــي و ــداره داخل ــن ج ــل بی ــد فاص ــاي ح ــتگاه و فض     درب دس
 بیرونــي  بــا موادعایــق مخصــوص کــه عــاري از هرگونــه عــوارض
 جانبــي اســت عایــق بنــدي شــده و مانــع از هــدر رفتــن حــرارت
ــرق ــي در مصــرف ب  داخــل دســتگاه گشــته وباعــث صرفــه جوی

 مــي گــردد.

ــده از ــتفاده ش ــرارت اس ــظ ح ــراي حف ــه ب ــوار دور درب ک     ن
ــد. ــي باش ــیدي م ــواد اس ــرارت و م ــد ح ــیلیکون ض ــس س جن

ــه ــا ب ــتگاه ه ــن دس ــی( درای ــوب )آلمان ــیار مرغ ــت بس     المن
 گونــه ای تعبیــه شـــده کــه بــا جـــدار محفظـــه داخلــي دستگـــاه

ــود. ــي شـ ــه نم ــه دفرم ــه محفظ ــته و در نتیجـ ــاس نداش تم

   دارای سیستم محافظ المنت

    درسیســتم بــرودت کمپرســوردانفوس آلمــان اســتفاده
ــت. ــده اس ش

LED انواع دستگاه آزمون المپ های
   چرخه دمایی المپ  ال.ای.دی   تست طول عمر المپ  ال.ای.دی

نام دستگاه

LED چرخه دمایی المپA.LD83*67*19752*52*631800 220 1208/2 20- تا 503080

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)المپ(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی
نام دستگاه

LED تست طول عمر المپK.LD75*67*18652*52*631500 220 866/8 محیط تا 503080

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)المپ(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

چرخه دمایی المپ  ال.ای.دی آزمون طول عمر المپ  ال.ای.دی

LED Lamp Lifetimeled testerLed Lamp Accelerated Temperatures Cycling tester
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 ازایــن دســتگاه آزمــون پایــداری در برابــر محیــط هــای بــا رطوبــت
 بــاال جهــت آزمــون دوام و پایــداری کیفیــت شیشــه هــای دوجــداره

 اســتفاده مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه دوجــداره از جنــس اســتینلس اســتیل / آلومینیــوم
ــی ــی و خارج ــه داخل ــن الی ــان بی ــی یورت ــوم پل ــق ف ــراه عای ــه هم  ب

ــتگاه ــرژی دس ــرف ان ــاندن مص ــل رس ــه حداق ــت ب ــتگاه جه دس

    سیســتم گــردش هــوای بســته جهــت یکنواخــت ســازی دمــا و
رطوبــت

ــن ــی ف ــای الکتریک ــق هیتره ــش از طری ــاد گرمای ــتم ایج     سیس
دار

    دســتگاه ایجــاد رطوبــت مخصــوص جهــت تامیــن رطوبــت مــورد
نیــاز

ــه ــت 1± درج ــا دق ــش ب ــه آزمای ــای محفظ ــرل دم ــتم کنت     سیس
ــیوس سلس

    سیســتم کامپیوتــری داده بــرداری و پــردازش اطالعــات انــدازه
 گیــری شــده مربــوط بــه رطوبــت نســبی محفظــه و درجــه حــرارت آن
 بانــرم افزارثبــت و رســم منحنــی تغییــرات دمــا و رطوبــت و امــکان

فایلینــگ و گــزارش گیــری

انواع دستگاه آزمون  شیشه های دو یا چند جداره

   دستگاه آزمون پایداری در برابر محیط های با رطوبت باال )محفظه رطوبت(

 نقطــه برفــک دســتگاهي اســت آزمایشــگاهي کــه جهــت آزمــون تعییــن نقطــه برفــک در آزمایشــگاه هــای شیشــه دو یــا چنــد جــداره مــورد اســتفاده قرارمــي گیــرد ومیــزان
 رطوبــت موجــود در فاصلــه هوایــی شیشــه هــای دویــا چنــد جــداره را بررســی مــی کنــد.

    دستگاه آزمون نقطه برفک

نام دستگاه

EQ-007108*80*18090-1001300محفظه رطوبت 220 1206 52 تا 504858

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)تعداد(

دما)درجه 
سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

درصد رطوبت

مشخصات فنی

اتاقک رطوبت ) محفظه رطوبت باال(

جعبه رویت نقطه برفکتعیین نقطه برفک

Humidity ChamberFrost Point

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
   پایه ومحفظه یکپارچه

   سنسورهای دما وسیستم دیجیتال اندازه گیری بادقت 1± درجه سلسیوس

   استراکچر قرارگیری نمونه شیشه روی دیسک سرد)قطعات الکترونیکی کره ای(

    سیســتم ایجــاد وتنظیــم درجــه حــرارت ســطح ســرد تــا 50- درجــه سلســیوس بــا نمــو 5 درجــه توســط سیســتم تبریــد تراکمــی بــا مبــرد مخصــوص بــرای حصــول دمــای
بســیار پاییــن )کمپــرس دانفــوس آلمــان(

   اواپراتور مخصوص و دیسک سرد دارای روکش عایق مخصوص

نام دستگاه

نقطه برفک

جعبه نقطه برفک

EQ-01052*52*70

69*35*90

2/5

-

660

20

220

220

35

10

3

0/01

50

50

1

1

محیط تا 50-

-

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)تعداد(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

قطر دایره رویی مسی
)سانتیمتر(

مشخصات فنی

EQ-010-01
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 از دســتگاه چرخــه آب و هوایــی تســریع شــده ،جهــت آزمــون
ــتفاده ــداره اس ــای دوج ــه ه ــت شیش ــداری کیفی  دوام و پای

  مــی گــردد.

 مــه گرفتگــی دســتگاهي اســت آزمایشــگاهي کــه جهــت آزمــون مــه گرفتگــی در آزمایشــگاه هــای شیشــه دویــا چنــد جــداره وبــرای مشــاهده آســان تررســوب یــا کدرشــدن
 ســطح داخلــی شیشــه هــای دو وچنــد جــداره مــورد اســتفاده قرارمــی گیــرد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه از جنــس اســتینلس اســتیل / آلومینیــوم بــه
ــتگاه ــای دس ــواره ه ــان در دی ــی یورت ــوم پل ــق ف ــراه عای هم

U.P.V.C نگه دارنده شیشه ها از جنس   

    سیســتم گــردش هــوای بســته جهــت یکنواخــت ســازی
دمــا و رطوبــت

    مــدار انتقــال رطوبــت از سیســتم رطوبــت ســاز مخصوص
بــا حداقــل اتالف

    سیســتم ایجــاد گرمایــش از طریــق هیترهــای الکتریکــی
فــن دار

 سیســتم کنتــرل دمــای محفظــه آزمایــش بــا دقــت 1± درجــه
س سلسیو

    سیســتم کاهــش دمــا از طریــق سیســتم تبریــد تراکمــی
 بــا ظرفیــت مناســب بــا اســتفاده از کمپرســور دانفــوس

ــان آلم

ــرل ــا کنت ــری ب ــرداری کامپیوت ــرل و داده ب     سیســتم کنت
 PID  بــرای ایجــاد تغییــرات دمایــی بــا شــیب مشــخص شــده
انــدازه پــردازش اطالعــات   دراســتاندارد ملــی 8522 و 
 گیــری شــده مربــوط بــه رطوبــت نســبی محفظــه و درجــه
 حــرارت بانــرم افــزار ثبــت و رســم منحنــی تغییــرات دمــا و

ــری ــزارش گی ــگ و گ ــکان فایلین ــت و ام رطوب

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
   سیستم گردش هوا جهت یکنواخت سازی دما

   سیستم سرد کننده تراکمی با مبدل ثانویه آب )کمپرسور دانفوس آلمان(

   سیستم کنترل دمای سطح سرد متصل به آزمونه

   المپ UV SUN LAMP  با طیف نوری تعریف شده در استاندارد)اسرام آلمان(

     مه گرفتگی    چرخه آب و هوایی تسریع شده

نام دستگاه

EQ-008238*215*25090-1003100چرخه آب وهوایی تسریع شده 220 54014 18- تا 5024+55

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)تعداد(

دما)درجه 
سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(
درصد رطوبت

مشخصات فنی
نام دستگاه

آزمون مه گرفتگی

چیلر 

جعبه رویت مه گرفتگی

EQ-009

EQ-009-01

EQ-009-02

63*54*75

85*45*55

90*70*90

مدل)کد(

400

180

90

220

220

220

40

45

35

1/8

0/8

0/4

50

50

50

2

-

1

52 تا 58

-

0/36

وزن
)کیلوگرم(

ظرفیت
)تعداد(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(
ولتاژ

)ولت(
توان

)وات(
فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

چرخه تسریع آب و هواییچیلر ) موتور ، کندانسور( جعبه رویت مه گرفتگیمه گرفتگی

FoggyAccelerated Weather Cycling
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 از ایــن سیســتم کنترلــر یکپارچــه در آزمایشــگاه هــای آزمــون شیشــه هــای
 دویــا چنــد جــداره جهــت کنتــرل دســتگاههای آزمــون شیشــه هــای دویــا چنــد

جــداره اســتفاده مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
   ساخت بدنه با ام دی اف 16 میلیمتری

   دارای یک رایانه کامل رومیزی

    دارای یک تابلو کنترل

    بدنــه تابلــو کنتــرل از جنــس ورق فــوالدی و رنــگ الکترواســتاتیک
اپوکســی

    سیستم کنترلر

نام دستگاه

EQ-01265*55*13060*50*1201320کنترلر 220 1406 50

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

Contoroller System

سیستم کنترلر
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 ســانتریفیوژ  دســتگاهی اســت کــه ازآن بــرای ســانتریفیوژ نمــودن مــواد بــا ســرعت بــاال اســتفاده مــی شــود و نیــروی گریــز از مرکــز بوجــود آمــده در آن، مــواد را از یکدیگــر
 جــدا می کنــد. ازســانتریفیوژها جهــت آزمایــش هــای عمومــی درآزمایشــگاه هــای تشــخیص طبــی ، شــیمی و فیزیــک و ... مــورد اســتفاده قرارمــی گیرنــد. از نــوع P.R.P جهــت
 تهیــه فــراورده هــای پالکتــی بــه روش پالســمای غنــی شــده بــرای جوانســازی پوســت و درمــان ریــزش مــو در کلینیکهــای پوســت ومــو و بیمارســتانهای تخصصــی پوســت، واز

نــوع میکروهماتوکریــت جهــت تشــخیص )انــدازه گیــری( هماتوکریــت خــون بیمــار در آزمایشــگاههای تشــخیص طبــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
 ازســروفیوژها درآزمایشــگاههای مراکــز انتقــال خــون، بیولــوژی، تشــخیص طبــی کــه عملیــات بانــک خــون دارنــد و تمــام آزمایشــگاههایی کــه آزمایــش P.T.T یــا  P.T را انجــام

میدهنــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   بدنه ساخته شده با ورق فوالدی و رنگ الکتروستاتیک اپوکسی

دســتگاههای )میکروپرسســوربرای  دیجیتــال  تایمــر  و  دور  کنترلــر      
هوشــمند(

   دارای سیستم خنک کننده ، جهت افزایش طول عمر الکتروموتور

   کارکرد بدون صدا و لرزش

ــاز     دارای سیســتم ایمنــی جهــت جلوگیــری از چرخــش روتــور هنــگام ب
ــودن درب دســتگاه ب

    دارای 8 حافظــه جهــت تنظیــم دور و زمــان هــای مختلــف بــرای دســتگاه
هــای هوشــمند

   تنظیم RPM  و RCF  برای دستگاه های هوشمند

   درب بازکن اتوماتیک برای دستگاه های هوشمند

بــرای دســتگاه هــای روتــور  نبــودن  باالنــس      تشــخیص هوشــمند 
شــمند هو

   دارای ترمز اضطراری توقف روتور برای دستگاه های هوشمند

    قابلیــت تنظیــم شــیب کاهــش و یــا افزایــش دور روتــور بــرای دســتگاه
هــای هوشــمند

    دارای سیســتم تشــخیص وزن روتــور ، جهــت تثبیــت دور بــرای دســتگاه
ــمند های هوش

   سرمایش دما تا 4- درجه سانتیگراد برای دستگاه های یخچالدار

   کمپرسور دانفوس آلمان برای دستگاه های یخچالدار

   سانتریفیوژ 8 تا 36 شاخه یونیورسال
   سانتریفیوژ 50 سی سی بابکد بلند

    سانتریفیوژمخصوص لوله های فالکون
   سانتریفیوژ یخچالدار

   سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

   سانتریفیوژ میکروتیوب
   سانتریفیوژ میکروتیوب یخچالدار

   سانتریفیوژ شیر
P.R.P سانتریفیوژ   

   سرفیوژ
 

 انواع سانتریفیوژ و سروفیوژ

نام دستگاه

سانتریفیوژ یخچالدار

سانتریفیوژ شیر

سانتریفیوژ 50 سی سی بابکدبلند

سانتریفیوژ میکروتیوپ یخچالدار

سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت

سانتریفیوژ مخصوص لوله های فالکون

سانتریفیوژ میکروتیوپ

P.R.P  سانتریفیوژ

سروفیوژ

T.G.D24r

K.H24

D.G.X16d

M.L25r

P.M24

D.G.T16b

M.L24

S.H13

K.H51

K.H52

70*46*33

38*38*38

49*44*32/5

60*34*34

32*30*25

49*44*32/5

31*30*25

46/5*43*31

34*32*25

45*40*30

مدل)کد(

880

450

400

440

280

330

280

450

250

250

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

48/5

15

20

23

12/5

26/4

13

21/3

16/5

23

4

2

1/8

2

1/27

1/5

1/27

2

1/13

1/13

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

24*15

12

4*50

20

24

16*15

20

8)4*6+4*15(

18*10

24*10

4000

1400

4000

15000

12000

4000

15000

4000

3000

3000

وزن
)کیلوگرم(

ظرفیت
)میلی لیتر(

حداکثر 
سرعت)دور در 

دقیقه(
ولتاژ

)ولت(
توان

)وات(
فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

سانتریفیوژ یونیورسال
G.T D.8

و...

39/5*42*32

این محصول از 8 تا 36 شاخه تولید می گردد

250 220 17/51/13 508*104000

این محصول با ظرفیتهای 20*4 ، 12*12 ، 6*8 نیز تولید می گردد.و...

سانتریفیوژ 8 تا 36 شاخه یونیورسال سانتریفیوژ میکرو هماتوکریتسانتریفیوژیخچالدار میکرو سانتریفیوژسانتریفیوژ شیر

Universal Centrifuge

Refrigerated Centrifuge

Micro Hematokrit Centrifuge

Type of Centrifuge and Serofuge

Milk Centrifuge

Microtube Centrifuge

Micro Refrigerated Centrifuge

Serofuge
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     اینکوباتــور پالکــت خــون دســتگاهي اســت آزمایشــگاهي کــه در آزمایشــگاههای انتقــال خــون و بانــک خــون بیمارســتانها و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی جهــت نگهــداری و
 پژوهــش پالکــت خــون مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و در دو نــوع ســبدی و آژیتاتوربــرای بارگــذاری پالکــت تولیــد مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   دستگاه داراي کنترل حرارت و برودت و تایمر دیجیتالي مي باشد.

    جدارة داخلي دستگاه با ورق استینلس استیل و جدارة بیروني با ورق فوالدي و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی ساخته شده است.

    این دستگاه از سیستم گردش هواي داخل محفظه جهت یکنواخت شدن دما در تمامي زوایا برخوردار مي باشد.

   طبقات دستگاه ، نوع )آژیتاتور( متحرک می باشد.

    درب وبدنه دستگاه ازعایق بندی بسیارمناسب جهت حفظ دمای داخل محفظه برخوردار می باشد

     داراي آالرم پایان کار پروسه مي باشد.

   شیکر پالکت
    آژیتاتور پالکت

آژیتاتور پالکت

انواع شیکر پالکت

شیکر پالکت

Platelet Agitator
Platelet shaker

نام دستگاه

A.M30105*70*10990*50*50اتوپالکت

مدل)کد(
ابعاد خارجی

ارتفاع، عرض، طول
)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

1000 220 1354/5 محیط تا 5048200 قابل 
برنامه ریزی

وزن
)کیلوگرم(

ظرفیت
)کیسه(

زمان
)دقیقه(

محدوده 
حرارتی)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

مشخصات فنی
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در آزمایشــگاهی  امــور  دیگــر  و  باکتــری  کشــت  جهــت  اینکوباتورهــا   از 
ــه ــه دو گون ــن محصــول ب ــرد. ای ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق  آزمایشــگاهها م

قابــل برنامــه ریــزی )هوشــمند( و معمولــی عرضــه مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   بدنه ساخته شده با ورق فوالدی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی

   محفظه داخلي از جنس استینلس استیل

   دارای طبقات )سینی های( متحرک

   درب شیشه ای داخلی

   سیستم گردش هوا، براي یکنواختي تمام زوایاي داخلی محفظه

    دارای سیســتم محافــظ کــه در صــورت اشــکال درسیســتم کنترلــر،
ــردد ــتگاه وارد نگ ــه و دس ــه نمون ــیبی ب ــا آس ــد ت ــوش میکن ــتگاه را خام دس

   شیکر چرخشی ، خطی یا االکلنگی طبق درخواست مشتری

   دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف حرکت

   سیستم ضد برفک

   کمپرسور دانفوس آلمان برای اینکوباتورهای یخچالدار

   شروع کار مجدد خودکار پس ار قطع برق

   دقت دما، 0/1 ± درجه سانتیگراد

   دارای تایمر قابل تنظیم

    دارای کنترلــر دمــا و زمــان تــک حافظــه ای قابــل تنظیــم )بــرای دســتگاه
 هــای معمولــی( ، شــیب و 12 حافظــه  قابــل تنظیــم )بــرای دســتگاه هــای قابــل

برنامــه ریــزی( جهــت اســتفاده در دمــا و زمــان هــای مختلــف

   اینکوباتور معمولی و هوشمند در سایزهای مختلف
   اینکوباتور شیکردار
    اینکوباتور یخچالدار

    اینکوباتور یخچالدار شیکردار

 انواع اینکوباتورها

نام دستگاه

25 لیتری معمولی

شیکردار

85 لیتری معمولی

یخچالدارشیکردار

55 لیتری هوشمند

یخچالدار

100 لیتری هوشمند

سفارشی

25L

A.R82

L 85

A.J27

55 L.M

A.J24

100L.M

-

57*44*54

58*49*66

67*49*78

62*60*92

57*49*68

62*60*82

72*49*84

-

29*31*29

39*38*39

52*31*52

48*35*35

42*31*42

48*35*35

57*31*57

-

300

300

400

300

300

300

600

-

220

220

220

220

220

220

220

-

30

40

47

80

37

75

56

-

1/36

1/36

1/82

1/36

1/36

1/36

2/73

-

50

50

50

50

50

50

50

-

25

55

85

55

55

55

100

-

محیط تا 70

محیط تا 70

محیط تا 70

30-  تا 70

محیط تا 70

30-  تا 70

محیط تا 70

-

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)لیتر(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

اینکوباتوراینکوباتور شیکردار

اینکوباتور یخچالدار
Incubator

Shaker Incubator
Cool & Hot Incubator

Cool & Hot Shaker Incubator
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 آون دســتگاهی اســت کــه جهــت اســتریل ، خشــک و تســت کــردن نمونــه هــای آزمایشــگاه در آزمایشــگاه هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن محصــول بــه
 دو گونــه معمولــی و قابــل برنامــه ریــزی )هوشــمند( عرضــه مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   بدنه ساخته شده با ورق فوالدی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی

   محفظه داخلي از جنس استینلس استیل

   دارای طبقات )سینی های( متحرک

   سیستم گردش هوا، براي یکنواختي تمام زوایاي داخلی محفظه

    دارای سیســتم محافــظ کــه در صــورت اشــکال درسیســتم کنترلــر،
ــه ودســتگاه وارد نگــردد ــه نمون ــا آســیبی ب دســتگاه را خامــوش مــی کنــد ت

       دمــای کاری از محیــط تــا 200 درجــه ســانتیگراد و مــدل سفارشــی تــا 200
درجــه ســانتیگراد بــه باال

   شروع کار مجدد خودکار پس ار قطع برق

   دارای تایمر قابل تنظیم

   دقت دمای 0/5 ± درجه سانتیگراد

ــتگاههای ــرای دس ــم )ب ــل تنظی ــه ای قاب ــک حافظ ــان ت ــا و زم ــر دم     کنترل
 معمولــی( ، شــیب و 12 حافظــه قابــل تنظیــم )بــرای دســتگاههای قابــل برنامــه

ریــزی( جهــت اســتفاده در دمــا و زمــان هــای مختلــف

   آون در سایزهای مختلف

 انواع آون

نام دستگاه

آون25  لیتری معمولی

سفارشی

آون 85 لیتری معمولی

آون  55لیتری هوشمند

آون 100 لیتری هوشمند

K.J25

-

K.J85

K.M55

K.M100

-

29*31*29 58*44*56

-

52*31*52 67*60*78

42*31*42 60*57*67

57*31*57 72*60*84

500

-

1000

1000

1000

220

-

220

220

220

30

-

47

37

56

2/3

-

4/5

4/5

4/5

50

-

50

50

50

25

-

85

55

100

محیط تا 200

-

محیط تا 200

محیط تا 200

محیط تا 200

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت
)لیتر(

محدوده حرارتی
)درجه 

سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

تفاوت تنها در سایز و لیتر هست و تعداد طبقه

Oven
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 ایــن دســتگاه هــا جهــت اســتفاده درآزمایشــگاه هــای تشــخیص طبــی ، مراکــز درمانــی ، تحقیقاتــی و دانشــگاهی، طراحــی و ســاخته شــده و عمدتــاً در آزمایشــگاه هائــی کــه در آن هــا
 آالینــده هــای ســمی تولیــد مــی شــود و نیــز آزمایشــگاه هائــی کــه بــرای آزمایــش هــای خــود نیــاز بــه نــور  مــاوراء بنفــش دارنــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. یــک مکنــده یــا
 هواکــش بــه حســاب مــی آیــد کــه وظیفــه آن هدایــت تمامــی گازهــا و آالینــده هــا و بخارهــای ســمی بــه ســمت خــارج از فضــای آزمایشــگاه اســت. تــا بــه ایــن ترتیــب هوایــی پــاک و

 بــدون آلودگــی بــرای کاربــران فراهــم شــود. ایــن کار عــالوه بــر حفــظ ســالمت پرســنل از نمونــه هــای آزمایشــگاهی و آلــوده شــدن آنهــا نیــز محافظــت مــی نمایــد.

مشخصات کلی هودهای شیمیایی:
ــرای ــی ب ــتاتیک اپوکس ــگ الکترواس ــوالدی و رن ــه از ورق ف ــس بدن     جن

ــزی هودهــای فل
   جنس بدنه ام دی اف برای هودهای شیمیایی چوبی

   رویه کف اتاقک از جنس استینلس استیل ضد زنگ
   دارای شیرآب وگازوکاپ سینک

   دارای روشنایی فلورسنت
   دارای درب شیشه ریلی سکوریت با کنترل برقی

   قابلیت نصب المپ UV طبق درخواست مشتری
   قابلیت نصب فن ضداسید و قوی به درخواست مشتری

مشخصات کلی هود پاتولوژی:
   ابعاد داخلی اتاقک به درخواست مشتری محترم

    بدنه از جنس فوالدی با رنگ الکترواستاتیک
   دیواره و کف اتاقک از ورق استینلس استیل

    دارای ســینک از جنــس اســتینلس اســتیل )نصــب شــده در ســمت
ــک( ــت اتاق راس

   دارای دو عدد المپ UV )نصب شده در داخل اتاقک(
   دارای دو عددالمپ فلورسنت LED )نصب شده درسقف اتاقک(

ــر روی ــر ب ــترودید بهت ــت تمرکزبیش ــرک جه ــوژن متح ــپ هال     دارای الم
نمونــه

    قابلیــت نصــب فــن و فیلتــر کربــن اکتیــو جهــت رعایــت بهداشــت ایمنــی
محیــط بــه خواســت خریــدار محتــرم )باتعییــن قیمــت(

ــه منظورحفــاظ     دارای شیشــه ریلــی ســکوریت برقــی و قابــل کنتــرل، ب
بیــن اپراتوروداخــل اتاقــک

    دارای دیــواره نامرئــی ورود هــوا بیــن اپراتــور و اتاقــک بــه منظــور
ایمنــی بیشــتر اپراتورازآلودگــی عفونــی

ــور ــه منظ ــی ب ــی پدال ــر برق ــا کنترل ــاوری( ب ــازل آب )ش ــیر ون     دارای ش
ــل آب ــع و وص ــت قط ــت ، جه ــتفاده از دس ــدم اس ع

ــتفاده ــگام اس ــتر در هن ــی بیش ــت ایمن ــان ، جه ــظ ج ــوز محاف     دارای فی
ــتگاه از دس

   مجهز به سیستم کنترلر میکروپروسسور)قابل برنامه ریزی(
    دارای سیســتم ارت بــرای اتصــال دســتگاه بــه زمیــن بــه منظــور ایمنــی

بیشتر

 انواع هود

   هود شیمی فلزی
   هود شیمی چوبی

   هود پاتولوژی
   هود میکروبی)المینار(

)P.C.R (نام دستگاه     اتاقک پی سی آر

هود شیمی فلزی 

هود پاتولوژی

هود شیمی چوبی

در سایزها و ابعاد مختلف استانداردسفارشی

HO02-SH

H.P 150

H.WF 180

120*70*220

150*80*210

150*90*225

118*68*103

146*63*105

130*75*120

250

250

250

220

220

220

110

150

350

1/14

1/14

1/14

50

50

50

20

20

20

1500

1500

1500

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

توان 
VU المپ

)وات(

حجم هوادهی
)مترمکعب
 برساعت(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

هود پاتولوژی

هود شیمی فلزی هود شیمی چوبی

Metal Fume hood
Wooden Fume hood

Pathology Hood
Laminar hood

Workstation
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ــری از ــور جلوگی ــه منظ ــده و ب ــاخته ش ــی و س ــگاهی، طراح ــی و دانش ــی ، تحقیقات ــز درمان ــی ، مراک ــخیص طب ــای تش ــگاه ه ــتفاده درآزمایش ــت اس ــی آر جه ــی س ــک پ  اتاق
 انتشــارعوامل بیمــاری زا، میکــروب ویــا بــوی بــد ناشــی ازفعــل و انفعــاالت برخــی ازمــواد شــیمیایی کاربــرد دارد ودر آزمایشــگاه هائــی کــه بــرای آزمایــش هــای خــود نیــاز

 بــه نــور  مــاوراء بنفــش دارنــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
   درب و دیواره ها از جنس پلکسی گالس ساخته شده

   ایجاد محیطی عاری از آلودگی
   المپ فلورسنت

    دارای درب برقی
UVتایمر دیجیتالی برای تنظیم زمان روشنایی و یا نور    

)P.C.R (اتاقک پی سی آر     

نام دستگاه

P.C.R اتاقکWS.D82*46*6880*43*61100 220 300/45 5020

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

VU توان المپ
)وات(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

اتاقک پی آر سی

اســتفاده درآزمایشــگاه هــای  دســتگاه هــود المینــار جهــت 
 تشــخیص طبــی ، مراکــز درمانــی ، تحقیقاتــی و دانشــگاهی،
 طراحــی و ســاخته شــده و عمدتــاً در آزمایشــگاه هائــی کــه در آن
 هــا آالینــده هــای ســمی تولیــد مــی شــود و نیــز آزمایشــگاه هائــی
 کــه بــرای آزمایــش هــای خــود نیــاز بــه نــور  مــاوراء بنفــش دارند
ــه ایــن ترتیــب هوایــی ــا ب  ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ت

ــران فراهــم شــود. ــرای کارب ــدون آلودگــی ب ــاک و ب  پ

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه ســاخته شــده بــا ورق فــوالدی و رنــگ الکترواســتاتیک

پوکسی ا

   دارای دو فیلتر هپا با درصد بازدهی 99.97 درصد

   رویه کف اتاقک از جنس استینلس استیل ضد زنگ

   دارای روشنایی فلورسنت

UV دارای المپ    

   دارای کنترلرتایمر UV دیجیتال

   درب شیشه ای سکوریت با کنترل برقی

   دارای سیستم کنترل دیجیتالی قابل برنامه ریزی

   دارای پریز برق درپوشدار داخل محفظه

   سهولت تعویض فیلتر

    دارای آالرم جهــت اعــالم اتمــام دوره کارکــرد فیلترهــا و
UV المــپ

   دارای سیستم هوادهی عمودی

II هود المینار کالس    

II هود المینار کالس

نام دستگاه

HO04-M90*82*20088*63*55250هود المینار 220 1101/14 50201500

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

توان 
VU المپ

)وات(

حجم هوادهی
)مترمکعب
 برساعت(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

در سایزها و ابعاد مختلف استانداردسفارشی

WorkstationLaminar hood
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 بــن مــاری یــا حمــام آب وســیله ای اســت کــه از آن در بعضــی از آزمایشــگاه ها جهــت کشــت باکتــري  ویــا بــرای انجام تســت های ســرم شناســی ، ترکیب مــواد  اگلوتیناســیون،
 آزمایش  هــای دارویــی و حتــی در روش هــای انکوباســیون صنعتــی و غیــره اســتفاده می شــود. ایــن محصــول بــه دو گونــه آنالــوگ و دیجیتــال تولید مــی گردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
ــگ الکترواســتاتیک ــا ورق فــوالدی و رن ــه ســاخته شــده ب     بدن

اپوکســی
    ســطح بدنــه و داخــل دســتگاه از جنــس اســتینلس اســتیل ضــد

زنگ
   دارای المنت بسیار مرغوب آلمانی

ــانتي ــه س ــت 1 درج ــا دق ــي ب ــرارت دیجیتال ــه ح ــر درج     کنترل
ــانتیگراد ــه س ــا 70 درج ــرای ت ــراد ب گ

   تایمر دیجیتال
   کنترل دور دیجیتال برای بن ماری سرولوژی

    دارای سیســتم سیرکولیشــن قابــل تنظیــم آب بــرای یکنواختــی
دمــا در تمــام زوایــای محفظه

   دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری دما
    دارای سیســتم محافــظ جهــت قطــع بــرق درصــورت نرســیدن

آب بــه مخــزن
   دارای سیستم محافظ المنت

   دارای کنترلر دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم
ــرای ــان ب ــوس آلم ــور دانف ــا کمپرس ــرودت ب ــتم ب     دارای سیس

ــدار ــای یخچال ــن ماریه ب
   دارای الکتروموتور مناسب برای بن ماریهای شیکردار

انواع بن ماری

   بن ماری سرولوژی
   بن ماری جوش دربدار

   بن ماری حلقوی

   بن ماری شیکردار
   بن ماری یخچالدار

     بن ماری یخچالدار)تست قیر(

نام دستگاه

بن ماری سرولوژی)سیرکولیشن(

بن ماری جوش 8 خانه

بن ماری جوش دربدار

بن ماری یخچالدار

سفارشی

بن ماری شیکردار

بن ماری جوش 6 خانه

G.T 22

M.J 50

R.J 42

U.M 61

-

U.M 60

M.J 49

58*41*33

58*40*27

58*42*29

49*23*54

-

64*35*47

53*40*27

34*27*15

34*26*13

34*27*15

30*14*18

-

45*26*13

39*26*10

1010

1000

1000

1000

-

1000

1000

220

220

220

220

-

220

220

15/2

17

15/2

26/5

-

18

16

4/6

4/5

4/5

4/5

-

4/5

4/5

50

50

50

50

-

50

50

13/7

11/5

13/7

7/6

-

15

10

محیط تا 70

محیط تا 100

محیط تا 100

0 تا 70

-

محیط تا 70

محیط تا 100

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ظرفیت 
)لیتر(

دما)درجه 
سانتیگراد(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

بن ماری یخچالداربن ماری حلقوی بن ماری سرولوژی

Water Bath
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ــه دارای صفحــه ای صــاف و مســتطیل  روتاتوردســتگاهی اســت ک
ــه شیشــه اي ــول داخــل لول ــواد و محل ــا م  شــکل متحــرک اســت ت
 یــا ظــروف مخصــوص روي ایــن صفحــه قــرار داده شــوند واز راکــد
 شــدن و یــا از تــه نشــین شــدن آن جلوگیــري گــردد. عمومــا از ایــن
 دســتگاه بــرای تســت هــای بیولوژیــک و میکروبیولوژیــک اســتفاده

 میشــود.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
ــتاتیک ــگ الکترواس ــوالدی و رن ــا ورق ف ــده ب ــاخته ش ــه س     بدن

ــی اپوکس
   سرعت 60 تا 200 دور در دقیقه

   کنترلر دور و تایمر دیجیتال
   قابلیت نصب میله و پایه

انواع روتاتور

    روتاتور وی.دی.آر.ال
   روتاتور االکلنگی

   روتاتور خطی)رفت وبرگشت(
     روتاتور ارلن بالن

نام دستگاه

روتاتور خطی

روتاتور ارلن بالن

V.D.R.L روتاتور

سفارشی

روتاتور االکلنگی

F.K 27

F.K 30

F.K 29

-

F.K 28

37/5*37/5*20

55*50*32

37*37*21

-

34*33*24

43*37

55*55

43*37

-

33*32

70

100

100

-

70

220

220

220

-

220

9/5

21

13

-

11/3

0/32

0/45

0/45

-

0/32

50

50

50

-

50

200

200

200

-

200

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

حداکثرسرعت
)دوردردقیقه(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد صفحه
)سانتیمتر(

مشخصات فنی

روتاتور V.D.R.Lروتاتور االکلنگیروتاتور ارلن بالن

V.D.R.L Rotator

Rotator
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 همــزن بــدون هــات پلیــت ، بــا هــات پلیــت والکتریکــی دســتگاههایي هســتند
ــه هــاي آزمایشــگاهي اســتفاده ــوط کــردن نمون ــه جهــت مخل  آزمایشــگاهي ک
 مــي گردنــد. همــزن باهــات پلیــت عــالوه برمخلــوط کــردن ، جهــت گــرم کــردن

 نمونــه هــا نیــز اســتفاده مــی گــردد.

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
   بدنه ساخته شده با ورق فوالدی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی

   دمای محیط تا 350 درجه سانتیگراد
   صفحه حرارتي از جنس آلومینیوم مقاوم در برابر حرارت

   سرعت 1200 دوردردقیقه
   کنترلر دور ، دما وتایمر، دیجیتالی

   رویه از جنس استیل
   همزنهای الکتریکی از موتور بسیار قوي و مناسب برخوردار هستند

     داراي تایمــر معکــوس شــمار دیجیتالــي ) الکترونیکــي ( بســیار دقیــق و
قابــل برنامــه ریــزي بــوده.

    داراي سیستم کنترل دور موتور بسیار حساس الکترونیکي است.
    دارای میلــه همــزن ،  میلــه نگــه دارنــده ، پــره هــای فلــزی ، پنــل ، پایــه

نگــه دارنــده )بــرای همزنهــای الکتریکــی(

انواع همزن

   همزن مغناطیسی با هات پلیت
   همزن مغناطیسی بدون هات پلیت

   همزن الکتریکی کوچک
   همزن الکتریکی بزرگ

  

همزن الکتریکی بزرگ

همزن مغناطیسی بدون هات پلیتهمزن مغناطیسی با هات پلیتهمزن الکتریکی کوچک

نام دستگاه

همزن مغناطیسی باهات پلیت

همزن الکتریکی بزرگ

همزن الکتریکی کوچک

سفارشی

همزن مغناطیسی بدون هات پلیت

M.J 54

M.M 12s

M.M 11

-

T-2

25*20*17

40*30*85

27*20*52

-

22*16*9

محیط تا 350

محیط

محیط

-

محیط

2000

150

150

-

110

220

220

220

-

220

3/3

16/8

12

-

1/3

9

0/7

0/7

-

0/5

50

50

50

-

50

1200

1200

1200

-

1200

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

حداکثرسرعت
)دوردردقیقه(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

دما
)درجه سانتیگراد(

مشخصات فنی

Magnetic Stirrer
Stirrer

Small Electric Stirrer
Big Electric Stirrer
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 کــوره آزمایشــگاهی در کاربــرد هــای تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی بــرای
 انجــام آنالیــز هــای ترکیبــی و شــیمیایی ، بــرای گرمــا دادن بخــش های
 فــوالدی کوچــک ، و بــرای گرمــا دادن اشــیاء تــا دمــا هــای بــاال بــدون
ــورد ــا م ــگاه ه ــت در آزمایش ــده و رطوب ــا آالین ــذاری ب ــرض گ  در مع

 اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 لــوپ ســوزبه منظــور ایجــاد گرمــا بــرای اســتریل کــردن لــوپ و
 ســوزنها طراحــی شــده اســت کــه استریلیزاســیون از گرمــای ایجــاد
 شــده حــرارت بــاال بــدون انتشــار خطرنــاک میکروارگانیســم هــا

ــرد. ــی گی ــام م انج

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه دســتگاه از جنــس ورق فــوالدي و رنــگ بســیار مقــاوم

الکترواســتاتیک اپوکســی ســاخته شــده اســت.

     داراي سیســتم کنتــرل حــرارت دیجیتالــي و تایمــر پانصــد ســاعته
میباشد.

    دیــواره هــاي داخلــي کــوره ازجنــس آجــر نســوز و المنتهــا دربیــن
 آنهــا بگونــه اي تعبیــه شــده کــه براحتــي در دســترس و قابــل

ــد. ــض میباش تعوی

    فضــاي حــد فاصــل بیــن جــداره داخلــي و بیروني)کــه البتــه بــراي
ــا ــوز ب ــه نس ــد ( از پنب ــي میباش ــاي خال ــر داراي دوفض ــت بهت  کیفی
 کیفیــت بــاال کــه عــاري از هرگونــه عــوارض جانبــي اســت عایــق بنــدي
ــه ــوره و باعــث صرف ــن حــرارت داخــل ک ــع از هــدر رفت  شــده و مان

جویــي در مصــرف بــرق میگــردد.

    درب دســتگاه نیــز بوســیله آجروپنبــه نســوز مانــع از هــدر رفتــن
حــرارت مــی باشــد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    اســتفاده از لــوپ ســوز درون هــود المینــار، موجــب آســیب

رســاندن بــه فیلتــر هپــای آن نمیشــود

    محفظــه داخلــی کــوره دارای شیشــه وســرامیک نســوز و مقــاوم
دربرابرحــرارت بــاال

   دارای سیستم و کنترلرالکترونیکی

 انواع کوره

   کوره صنعتی
   کوره آزمایشگاهی

     لوپ سوز

نام دستگاه

کوره هوشمند

لوپ سوز

S.R 81

U.M 65

50*43*63

15*10*29

10*9*28

3*3*10

1640

300

220

220

41/5

1/7

7/45

1/36

50

50

250 V 15 A

250 V 3 A

محیط تا 1200

800/400

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

فیوز
)آمپر(

محدوده حرارتی
)حرارت(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ابعاد داخلی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

لوپ سوزکوره آزمایشگاهی

Sterilizer Industrial Furnace
Laboratory Furnace
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 از آب مقطرگیــری جهــت تقطیــر آب در آزمایشــگاهها مــورد اســتفاده
ــد ــوع کندانســورفلزی و شیشــه ای تولی ــرد و در دو ن ــی گی ــرار م  ق

 مــی شــود.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    بدنــه ســاخته شــده بــا ورق فــوالدی و رنــگ الکترواســتاتیک

اپوکســی
   طرح G.F.L آلمان

   بدنه استینلس استیل
   کندانسور شیشه ای یا فلزی

   کنترلر الکترونیکي
HP6 کنداکتیویته 500000 اهم و   

    تمــام اتوماتیــک جهــت قطــع و وصــل جریــان بــرق و آب سیســتم
)در صــورت کــم شــدن فشــار آب ورودی(

ــص )آب ــه آب خال ــت تهی ــت جه ــتمی اس ــزر سیس ــتگاه دیونای  دس
 یــون زدائــی شــده بــا خلــوص باالتــر از آب مقطــر ( ایــن دستـــگاه در
 کلیــه مراکــز و آزمایشگـــاه هــا ئــی کــه نیــاز بــه آب بــا خلــوص بــاال

دارنــد  مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
    4 فیلتــر بــرای مراحــل 1، 2، 3، 4، ســتون رزینــی و فیلتــر

 غشــائی )ممبــران( ازجنــس پلــی پروپلیــن

رنــگ بــا  فــوالد  ازجنــس  سیســتم  تاسیســات  اتاقــک      
وخوردگــی ضدزنــگ  اپوکســی  الکترواســتاتیک 

   ستون مغناطیسی

   سیستم تبدیل برق A.C   به  D.C )آدبتور(

   سیستم کنترل کیفیت آب به صورت آنالین

   حذف ذرات معلق درحد2 میکرون

   قابلیت تنظیم میزان مصرف

   شیربرقی برای قطع و وصل آب ورودی

انواع آب مقطرگیری

   آب مقطر گیری کندانسور استیل
   آب مقطر گیری کندانسور شیشه ای

     دیونایزر

نام دستگاه

آب مقطرگیری شیشه ای

دیونایزر

آب مقطرگیری فلزی

سفارشی 

M 46

D.F 5

F.M 13

-

26*21*40

85*15*54

39*31*51

-

4

7

4

-

2000

90

3000

-

220

220

220

-

4/5

20

14

-

9/1

0/4

13/6

-

50

50

50

-

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

ظرفیت
)لیتر(

مشخصات فنی

دیونایزرآب مقطر گیری کندانسور شیشه ایآب مقطر گیری کندانسور استیل

Water Distiller

Deionizer

Steel Kondansor Water Distiller

Glass Kondansor Water Distiller
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 دســتگاهي اســت آزمایشــگاهي جهــت میکــس کــردن محلــول
ــی ، ــخیص طب ــاي تش ــگاه ه ــه در آزمایش ــش ، ک ــه آزمای  درون لول
ــرد. ــي گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــتانها و … م ــگاهها ، بیمارس دانش

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
    ســاخت بدنــه دســتگاه بــا ورق فــوالدی و رنــگ الکترواســتاتیک

پوکسی  ا
ــا ارتعــاش مناســب بــرای     دارای سیســتم ویبراتــوردو حالتــه ب

شــیکرمالنژور
   دارای ظرفیت 8 مقره پیپت برای شیکرمالنژور
    دارای ظرفیت 5 رول برای میکسر هماتولوژی

ــرای ــم ب ــت تنظی ــا قابلی ــه ب ــور دو حالت ــتم ویبرات     دارای سیس
ــه شــیکر لول

انواع میکسر و شیکر

   میکسر هماتولوژی
   شیکر مالنژور

   شیکر لوله

نام دستگاه

میکسر هماتولوژی

شیکر لوله

شیکر مالنژور

M.H 5

R.K 23

A.K 33

46*21*11

20*14*10

22*15*9

34

2650

200

مدل)کد(

40

60

100

220

220

220

3/3

1/3

1/52

0/2

0/27

0/45

50

50

50

وزن
)کیلوگرم(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

حداکثر سرعت
)دور در دقیقه(

مشخصات فنی

شیکر لوله )شیکر لوله دوزمانه( میکسر هماتولوژی

Shaker Melanjor
Hematology Mixer

Tube Skaker

شیکر مالنژور
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 هــات پلیــت دســتگاهي اســت آزمایشــگاهي کــه جهــت گــرم
 کــردن نمونــه هــای آزمایشــگاهی اســتفاده مــی گــردد و در

دو نــوع صفحــه آلومینیومــی و چدنــی تولیــد مــی شــود .

مشخصات کلی دستگاه ها عبارتند از :
رنــگ و  فــوالدی  ورق  بــا  شــده  ســاخته  بدنــه      

کســی پو تیک ا ستا ا و لکتر ا
   صفحه چدني بسیار مقاوم در برابر حرارت باال

    حــرارت صفحــه آلومینیومــی بــرای کارهایــی بادقــت
 بــاال تــا 200 درجــه ســانتیگراد ودرصفحــه چدنــی تــا 350
 درجــه ســانتیگراد و در مــدل سفارشــی تــا 400 درجــه

ســانتیگراد
   کنترلر دما و تایمر، دیجیتالی

   دارای ترموکوپل حرارتی
    داراي المنت آلمـاني

ــراي تنظیــم زمــان ــی ب ــستم کنتــرل دیجیتال     داراي سیـ
ــرارت  و ح

   هات پلیت مستطیل صفحه چدنی
   هات پلیت مدور صفحه چدنی
     هات پلیت صفحه آلومینیومی

 انواع هات پلیت

نام دستگاه

هات پلیت مستطیل

هات پلیت مدور بزرگ

سفارشی

هات پلیت مدورکوچک

U.M 80

M 16

-

M 13

38*25*21

28*26*18

-

28*20*17

محیط تا 350

محیط تا 350

-

محیط تا 350

مدل)کد(

2000

1000

-

500

220

220

-

220

13/1

8

-

4/20

9

4/5

-

2/27

50

50

-

50

وزن
)کیلوگرم(

ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

دما
)درجه سانتیگراد(

مشخصات فنی

هات پلیت مستطیل صفحه چدنی

هات پلیت مدور کوچکهات پلیت مدور بزرگ

Hot Plate
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نام دستگاه

CE - T

ST

سی ای)مولتی تستر(

استابالیزر

60*43*48

60*43*48

10 - 300

10 - 300

2200

2200

3000

-

40

34

10

10

50

50

2000

-

220

220

100

-

وزنمدل)کد(
)کیلوگرم(

توان سنج
)وات(

ولتاژ ورودی
)ولت(

ولتاژ خروجی
)ولت(

جریان  نشتی
)میکروآمپر(

های ولتاژ
)ولت(

توان
)وات(

فرکانس
)هرتز(

جریان
)آمپر(

ابعاد خارجی
ارتفاع، عرض، طول

)سانتیمتر(

مشخصات فنی

 دســتگاه ســی ای مولتــی تســتر یکــی از قویتریــن ، جدیدتریــن وپیشــرفته تریــن دســتگاهها در زمینــه تســت ایمنــی   )Safety Test(  جهــت تســت کلیــه دســتگاههای
 برقــی ، لــوازم خانگــی ، لــوازم صوتــی وتصویــری ، ســوییچ هــا ، ابزاربرقــی ، رلــه هــا ، وســایل حفاظتــی ، ترانســفورماتورها، موتورهــا و... بــوده ومناســبترین وســیله جهــت

آزمایشــگاههای صنعتــی و خــط تولیــد کارخانجــات تولیــد لــوازم خانگــی میباشــد کــه کلیــه تســتهای ایمنــی را براســاس اســتانداردهای اروپایــی وایــران انجــام میدهــد.

 دســتگاه اســتابالیزر یــک سیســتم تنظیــم و تثبیــت کننــده ولتــاژ اســت کــه در صــورت افــت ، نوســان ویــا هرگونــه تداخــل در شــبکه، آن را بــه ســرعت تشــخیص داده و
بصــورت اتوماتیــک رفــع مــی نمایــد.

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
ــاوم ــگ بســیار مق ــوالدی و رن ــه دســتگاه از جنــس ورق ف     بدن

ــت. ــده اس ــاخته ش ــتاتیک س الکترواس

ــی ــق دیجیتال ــر بســیار پیشــرفته و دقی     دارای سیســتم کنترل
)میکــرو پروسســور( مــی باشــد.

   قابلیت اتصال موس و صفحه کلید جانبی را دارد.

   قابلیت اتصال به لپ تاپ جهت برنامه ریزی را دارد.

   دارای ورودی SUB جهت گرفتن پشتیبان و نمایش گراف

   دارای صفحه لمسی

   دارای استابالیزر جهت تنظیم ولتاژ

دستگاه سی ای)مولتی تستر(

   دستگاه استابالیزر

CE )Multi Tester(

Stabilizer

 سی ای مولتی تستر

استابالیزر

مشخصات کلی دستگاه عبارتند از :
ــاوم ــگ بســیار مق ــوالدی و رن ــه دســتگاه از جنــس ورق ف     بدن

ــت. ــده اس ــاخته ش ــتاتیک س الکترواس

   دارای سیستم کنترلر دقیق دیجیتالی می باشد

   دارای صفحه نمایش LCD5  می باشد

    دارای قابلیت تنظیم ولتاژ
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خدمات استاندارد آزمایشگاهی
Standard Laboratory Services
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 آزمایشــگاه شــرکت پــارس آزمــا بــا در اختیــار داشــتن تجهیــزات مــدرن و بــروز و همچنیــن پرســنل مجــرب و آمــوزش دیــده آمــاده انجــام کامــل آزمونهــای شیشــه هــای دو و چنــد
ــه هــای ارســالی از واحدهــای تولیــدی، ادارات کل اســتاندارد اســتانها مــی باشــد. همچنیــن از دیگــر ــران)8521، 8522( روی نمون ــی ای ــر اســاس اســتانداردهای مل  جــداره ب

 خدمــات شــرکت پــارس آزمــا شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد:

    عقد قرارداد همکاری

    ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

    انجام پروژه های تحقیقاتی ومشاوره

   خدمات آموزشی

آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ملی
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کارخانه
Factory

    واحد فنی مهندسی، طراحی و توسعه
    واحد فلزکاری

    واحد شستشو و رنگ آمیزی
    واحد مونتاژ

    واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت
    واحد بسته بندی

    واحد سکوبندی
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 وظیفه پرسنل این واحد که همگي از علم و دانش مربوطه و بروز شده برخوردارند، تحقیق، بررسي و پیشرفت تکنولوژي تجهیزات آزمایشگاهي را از منابع معتبر جهان
 بدست آورده در فرایند تولید بکار میگیرند تا بتوانند در ساخت مدارات الکترونیکي، برنامه نویسي سیستمهاي کنترلي و دستگاههاي شکیل و مناسب،  شرکت را در

 بدست آوردن اطمینان خاطر مشتریان عزیز موفق گردانند.

 در این واحد با استفاده از دستگاههاي پیشرفته مانند CNC و
 غیره، عملیات برش، پانچ، خم، جوش آرگون، CO2 و ... با رعایت
 فني و اصول تعریف شده، ساخت تمام قطعات، استراکچر و سایر

 تجهیزات مورد نیاز انجام میشود.

واحد فلزکاریواحد فنی مهندسی، طراحی و توسعه

واحد شستشو و رنگ آمیزی

Technical engineering, design and development Sheet Metal unit

Washing and Painting Unit Electronic Montage Unitواحد مونتاژ الکترونیک

در دهنده  تشکیل  فلزي  قطعات  تمامي  روي  بر  بخش  این   در 
با آمیزي  رنگ  و  کاري  فسفاته  گیري،  چربي  فرایند   دستگاهها، 
الکترواستاتیک)اپوکسي پودري  رنگ  و  پیشرفته  هاي   سیستم 

پذیرد. مي  انجام  اسید(   ضد 

ــه شــده ــات الکترونیکــی تهی ــا اســتفاده از قطع ــن بخــش ب  در ای
 از بهتریــن برندهــای جهانــی ، بردهــای مــورد نیــاز دســتگاه هــا بــا
 برخــورداری از پیشــرفته تریــن تکنولــوژی و نــرم افــزار روز دنیــا

مونتــاژ و در اختیــار واحــد تولیــد قــرار مــی گیــرد.
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واحد مونتاژ

 فراینــد مونتــاژ بــا نظــارت کامــل مســئولین و کارشناســان کنتــرل کیفیــت صــورت مــی گیــرد و در آخــر، محصــول مونتــاژ
شــده توســط مدیــر کنتــرل کیفیــت مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار مــی گیــرد.

Montage unit
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ــاندن و ــه شناس ــت ک ــول اس ــک محص ــروری ی ــزء الزم و ض ــته بندی ج  بس
ــدی ــده دارد. بســته بن ــر عه ــا مصــرف ب ــد ت ــداری محصــول را از تولی  نگه
ــال و ــارش، انتق ــرای نگهــداری، انب  ، جهــت محافظــت ازکیفیــت محصــول ب
ــه ــه ای ک ــه گون ــت ب ــول  اس ــتفاده از محص ــروش و اس ــره، ف ــع، ذخی  توزی

ــردد. ــته  وارد گ ــوای بس ــه محت ــرف ب ــا مص ــد ت ــیب از تولی ــن آس کمتری

 این واحد با ارائه مشاوره، سکوبندي، میزبندي، پارتیشن بندي، ساخت میز توزین و انواع هود چوبي با کیفیت
و براي پرسنل  آرامش  ایجاد محیطي مطلوب، حس  و  و استانداردهاي روز جهاني  زیبا، طبق متدها  باال،   بسیار 

ارجمند می باشــد. آزمایشگاهیان  آزمایشگاه، در خدمت   مسئولین محترم 

واحد بسته بندی

واحد سکوبندی

 شرکت پارس آزما با در اختیار داشتن
کیفي کنترل  کارشناسان  و   مسئولین 
 آموزش دیده مجرب، کارآزموده مورد
 تأیید سازمان محترم استاندارد ملي و
 همچنین آزمایشگاه مدرن با تجهیزات
تحقق محصولي در  دنیا  روز   پیشرفته 
تعاریف با  منطبق  کاماًل  کیفیت   با 
 استاندارد ملي و بین المللي که بتواند
 نیازمندي و رضایت مشتریان گرامي را

میباشد. کوشا  بسیار  سازد   برآورده 

Lab. Furniture

  Packing unit

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت
Quality Control lab.)QC Lab(
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فهرست برخی از مراکز مهم کشور که شرکت پارس آزما افتخار همکاری با آنها را داشته و دارد :

گواهی نامه ها

جمهوري اسالمی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جمعیت هالل احمر
جمهوري اسالمی ایران

سازمان صنایع دفاع

خانه سازي ایران

جمهوري اسالمی ایران

وزارت آموزش پرورش 

 ش ع ھدا ی  وم  ه  د
ش ع  جاما ی  وم  ه  د

 ش ع ا شاها ما ی  ی ما ھد ی و دمات  وم  ه  د

  درسا ه  د

Certificate of Registration
This is to Certify that the

Quality Management System
Of

Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 9001:2015
For the following scope:

Authorised Signature

For IQC Certification
Address: Eram St., MehrShahr, Karaj‐IRAN

IS
O 
22

00
0:
20

05

Intelligent Quality Creators Certification
This is an accredited certificate authorised for issue by Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited who have 
assessed IQC Certification against defined criteria and in cognisance of ISO 17021:2015 ‘Conformity Assessment-
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems’. This certificate is only valid when confirmed by 
the register listed in the International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com. 

This certificate is the property of IQC Certification.

To check this certificate status visit:
Website: www.iqccertification.com

IS
O 
90

01
:2
01

5 Pars Azma Co.
No. 175, 1th St., Moorche Khort Industrial Town, Esfahan, Iran

Manufacture of Medical Laboratory equipment.

Certificate No.: 14134791

NACE Code:
32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies

LATEST CERTIFICATION DATE 17 June 2017

CERTIFICATE EXPIRY DATE 17 June 2020

INITIAL ISSUE DATE 17 June 2017

CERTIFICATE STATUS Full

 شرکت پخش فرآورده

های پزشکی

 و صدها مرکز مهم دیگراز قبیل بیمارستانها،

آزمایشگاه ها و کارخانجات و ...


