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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزان پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی و ویراستاری: محمد ترابی و فرشته الهی
تیم فنی: مریم مهرابی

تیم تحریریه: فاطمه محمدی سیانی
تیم طراحی: محمدحسین پوردباغ، مسعود خلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم
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مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

مقدمه
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 
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توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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تعداد شرکت های دانش بنیان برحسب حوزه فناوری



امروزه با پیشــرفت علم و تکنولوژی شــاهد تغییرات چشــمگیری در تجهیزات آزمایشــگاهی و پیشــرفته تر 
شــدن آن هــا هســتیم. اهمیــت ویــژه ایــن صنعــت در ایــن اســت کــه آزمایشــگاه، مبــدأ تحقیــق و توســعه 
و همچنیــن نــوآوری در صنعــت و در نتیجــه توســعه فناورانــه یــک کشــور اســت و بــدون فعالیــت 
آزمایشــگاه های پیشــرفته تخصصــی در صنعــت و دانشــگاه های یــک کشــور، تحــول صنعتــی و توســعه 
فناورانــه آن غیرممکــن اســت. از ایــن رو توســعه و داخلی ســازی تجهیــزات آزمایشــگاهی جایگاهــی ویــژه در 
جمهوری اســالمی ایران دارد. بخشــی از تجهیزات آزمایشــگاهی در تمامی آزمایشــگاه ها مشــترک هســتند 

امــا برخــی دیگــر به صــورت اختصاصــی بــوده و تنهــا در آزمایشــگاه های خاصــی اســتفاده می شــوند.
بــه دلیــل گســتردگی کاربــرد تجهیــزات آزمایشــگاهی در صنایــع مختلــف و جایــگاه زیربنایــی آنهــا، تفکیــک 
دقیــق از ســهم تولیــد ایــن تجهیــزات در تولیــد ناخالــص داخلــی قابــل ارائــه نیســت ولــی می تــوان اینگونــه 
بیــان کــرد کــه همــه بخش هــای تولیــدی )شــامل صنعــت، کشــاورزی و غذایــی، نفــت و گاز( و خدمــات 

فعــال در ایــران بــه نوعــی ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن صنعــت دارنــد.
همچنیــن اگــر تجهیــزات آزمایشــگاهی را قســمتی از ماشــین آالت خــط تولیــد بــه حســاب بیاوریــم، می توان 
بیــان کــرد قســمتی از صــادرات ســاالنه حــدود ۸00 میلیــون دالری جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن حــوزه، 

جایگاه صنعت  تجهیزات آزمایشگاهی در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱۰

بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی اختصــاص دارد کــه دربرگیرنــده حــدود 1 درصــد از صــادرات لک ایــران اســت.
بــا توجــه بــه جایــگاه پایــه ای و زیرســاختی ایــن حــوزه در توســعه صنعتــی و فناورانــه ایــران، زمینــه رشــد 
ــه  ــا توجــه ب ــن موضــوع ب ــان بســیاری در آن فراهــم شــده اســت. ای ــا و محصــوالت دانش بنی فناوری ه
فعالیــت بیــش از 250 شــرکت دانش بنیــان ایرانــی و عرضــه بیــش از 750 محصــول فناورانــه توســط آنهــا 

نیــز قابــل برداشــت اســت.
همانگونــه کــه بیــان شــد بــه دلیــل گســتردگی کاربــرد تجهیــزات آزمایشــگاهی در صنایــع مختلــف و جایــگاه 
زیربنایــی آنهــا، ارائــه تفکیــک دقیــق از ســایر صنایــع خیلــی امکان پذیــر نیســت. بــا ایــن وجــود می تــوان 
بیــان کــرد حداقــل 1 درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان ایــران به صــورت مســتقیم در ارتبــاط 

بــا تولیــد تجهیــزات ایــن حــوزه اســت.
به طورکلی در 5 ســال گذشــته مجموعاً 2 میلیون دالر از محصوالت شــرکت های دانش بنیان تولیدکننده 

تجهیــزات آزمایشــگاهی بــه خارج از ایران صادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان 
فعال ایرانی در صنعت  تجهیزات آزمایشگاهی

3٬2  %

۱. ترکیه

۷. لبنان۶.  آذربایجان

۳. عمان۲. امارت

۸. پاکستان

۴. عراق

۹. آلمان

۵. مولداوی

۱۰. کانادا

درصد شرکت های فعال در حوزه صنعت  تجهیزات 
آزمایشگاهی  از لک شرکت های دانش بنیان
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تقسیم بندی صنعت  تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان

ــف و  ــع مختل ــگاهی در صنای ــزات آزمایش ــرد تجهی ــتردگی کارب ــل گس ــه دلی ــد ب ــان ش ــه بی ــه ک همانگون
جایــگاه زیربنایــی، پایــه ای و زیرســاختی ایــن حــوزه در توســعه صنعتــی و فناورانــه، زمینــه رشــد فناوری هــا 
ــی  ــاب محصوالت ــن کت ــرده اســت. در ای ــم ک ــت فراه ــن صنع ــان بســیاری در ای و محصــوالت دانش بنی

ــد: ــر را دارن ــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زی ــی قابلی ــه طــور کل ــه ب ــردآوری شــده اند ک گ

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های  
آنهــا بیــان می شــود:

1

2

تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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 تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته۱

هــر حــوزه صنعتــی بــه فراخــور فرآیندهــا، شــرایط محیطــی، محصــوالت تولیــدی و خــواص 
تخصصــی  آزمایش هــای  ایــن  اســت.  تخصصــی  آزمایش هــای  انجــام  نیازمنــد  مهــم، 
ــوارد  ــات فیزیکــی و بســیاری م ــا ســیاالت، نمونه هــای زیســتی، قطع ــاط ب ــد در ارتب می توان
دیگــر باشــد و محیــط پیاده ســازی آن نیــز دارای شــرایط خــاص خــود اســت. در ایــن دســته 
بــه تفکیــک حوزه هــای تخصصــی کاربــرد و پیاده ســازی آزمایــش، تجهیــزات مرتبــط معرفــی 

شــده اند کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت:

در ایــن زیردســته کلیــه تجهیــزات آزمایشــگاهی مرتبــط بــا مهندســی مــواد پیشــرفته شــامل 
کلیــه فلــزات، پلیمرهــا، ســرامیک ها، مــواد پیشــرفته، کامپوزیت هــا، نانــو و… ارائــه گردیــده 
اســت. ایــن تجهیــزات بــه دلیــل گســتره وســیع کاربــرد در آزمایش هــای مرتبــط بــا مهندســی 
مــواد، متالــورژی فیزیکــی، مکانیکــی، اســتخراجی و صنعتــی امــکان کاربــرد دارنــد. از جملــه 
ایــن آزمایش هــا می تــوان بــه آزمایــش فلزشناســی، خــواص مکانیکــی، محصــوالت فلــزی و 

آلیاژهــا، آنالیــز شــیمیایی و متالوگرافــی اشــاره نمــود.

تجهیــزات مرتبــط بــا آزمایش هــای تخصصــی حــوزه الکترونیــک شــامل مخابــرات، کنتــرل، 
ــان در  ــه و توانمندی هــای شــرکت های دانش بنی ــن زیردســته ارائ الکترونیــک و قــدرت در ای

آنهــا تشــریح گردیــده اســت.

تجهیــزات مرتبــط بــا ســنجش میزان و خواص مکانیکی که بیشــتر در محــدوده آزمایش های 
مخــرب می باشــند در ایــن زیردســته ارائــه شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، تجهیــزات تســت انواع 
موتورهــای مکانیکــی کــه توســط شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی ارائــه شــده اســت در ایــن 

زیردســته جــای گرفته انــد.

بخش اول | تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته: 

بخش دوم | تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک: 

بخش سوم | تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک: 

در آزمایشــگاه نفــت و گاز و پتروشــیمی تســت اجــزای تشــکیل دهنــده محصوالتــی چــون 
ــزات  ــرد. از ایــن بابــت تجهی ســوخت، نفــت خــام، گاز، روغــن و روغــن خــام صــورت می گی
تخصصــی ایــن آزمایشــگاه بیشــتر مرتبــط بــا ســنجش ویژگی هــای مهندســی ســیاالت اســت 

و در ایــن زیردســته ارائــه گردیــده اســت.

بخش چهارم | تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی نفت:



شروع فصل از صفحه ۱۷۴

پمــپ پریســتالتیک از ســری پمپ هــای تزریــق بــوده و می توانــد ســیاالت گوناگونــی را پمپــاژ 
نمایــد. در ایــن پمــپ ســیال داخــل یــک تیــوپ محبــوس می شــود و روتــور پمــپ وظیفــه 
متراکــم کــردن تیــوب و تحــت فشــار قــرار دادن آن به منظــور حرکــت ســیال در داخــل تیــوب 
ــا بیــش از  ــاال ت ــت ایجــاد فشــار ب ــن زیردســته قابلی ــی شــده در ای را دارد. پمپ هــای معرف

400 بــار را دارنــد.

بخش چهارم | پمپ های سرنگی و پریستالتیک دقیق: 

تجهیــزات آزمایشــگاهی تخصصــی زیســت فنــاوری و پزشــکی به منظــور بررســی نمونه هــای 
زیســتی دارای کاربــرد اســت و در ایــن زیردســته مــواردی کــه در حوزه هــای تخصصــی زیســت 

فنــاوری و پزشــکی دارای کاربــرد هســتند، ارائــه شــده اســت.

بخش پنجم | تجهیزات آزمایشگاهی زیست فناوری و پزشکی: 

شروع فصل از صفحه ۲۲

۱5

تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته۲

تجهیــزات آزمایشــگاهی عمومــی، دســتگاه هایی هســتند کــه تقریبــاً در تمامــی آزمایشــگاه ها 
)از جملــه آزمایشــگاه های شــیمی، فیزیــک، مــواد، نانــو، ویــروس شناســی، دارویــی، پزشــکی، 
دارویــی، مــواد غذایــی( وجــود دارنــد و بــه طــور گســترده در حوزه هــای مختلــف مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن تجهیــزات در زمینه هــای متنــوع و مشــترک بیــن آزمایشــگاه ها 
ــی و  ــداری، ایمن ــش، نگه ــک آزمای ــد ی ــمتی از فرآین ــازی قس ــه، پیاده س ــرآوری نمون ــر ف نظی
... دارای کاربــرد هســتند. در ایــن فصــل از کتــاب مــواردی کــه دارای ســطح فنــاوری بــاال 
بــوده و توســط شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی تولیــد می گــردد از میــان تجهیــزات عمومــی 

آزمایشــگاهی ارائــه شــده اســت و شــامل مــوارد ذیــل اســت:

ســانتریفیوژ آزمایشــگاهی تجهیــزی اســت کــه بــا اســتفاده از موتــور الکتریکــی، نمونه هــا را 
بــا ســرعت زیــاد می چرخانــد. بســته بــه انــدازه و ظرفیــت نمونــه، انــواع مختلــف ســانتریفیوژ 
وجــود دارد. ســانتریفیوژهای آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از اصــل رســوب گــذاری کار می کننــد 
ــتفاده  ــتر اس ــم بیش ــا تراک ــواد ب ــازی م ــرای جداس ــز ب ــز از مرک ــتاب گری ــتفاده از ش ــا اس و ب
می شــوند. در ایــن زیردســته، ســانتریفیوژهای دور بــاال به عنــوان محصــول دانش بنیــان 

آورده شــده اســت.

ــا و بررســی های  ــه شــده به منظــور انجــام آزمایش ه ــس محفظــه ای ایزول دســتگاه گالوباک
ــط  ــای تشــکیل دهنده محی ــش، گازه ــوای آزمای ــد شــرایط خــاص از لحــاظ فشــار ه نیازمن
ــا بخشــی  ــام ی ــواًل تم ــی اســت. معم ــایر مشــخصات محیط ــرارت و س ــه ح ــش، درج آزمای
از محفظــه گالوباکــس  به صــورت شــفاف طراحــی می شــود تــا محققیــن بهتــر فرآینــد 
آزمایــش خــود را زیــر نظــر داشــته باشــند. گالوباکس  هــای موجــود در ایــن زیردســته قابلیــت 

ایزوله ســازی حــرارت و رطوبــت را به صــورت ویــژه دارنــد.

ذخیره ســازی  و  حســاس  نمونه هــای  و  مــواد  حفــظ  بــرای  آزمایشــگاهی  فریزرهــای 
واکنش دهنده هــای غیرفــرار کاربــرد دارنــد. در ایــن زیردســته فریزرهــای معرفــی شــده از نــوع 

دیــپ فریــزر بــوده و قابلیــت ایجــاد دمــا تــا منفــی ۸0 درجــه ســانتی گراد را دارنــد.

بخش اول | سانتریفیوژها:

بخش دوم | محفظه های کنترل شرایط محیطی و گالوباکس های دقیق: 

بخش سوم | فریزرهای آزمایشگاهی: 
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تجهیزات آزمایشگاهی

۲۲۲3

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
بر قطعه در  بارگذاری شده دائمی  نیروی کششی  افت  از  )Relaxation( عبارت است  رهایش 
تغییر  میزان  سروالکترومکانیکال  رهایش  تست  دستگاه های  داشتن.  نگه  ثابت  و  کنترل  اثر 
طول در زمان طوالنی را ثبت می کنند؛ این تیپ دستگاه ها عکس دستگاه خزش )نیرو کنترل 
بوده( می باشد و جابجایی کنترل بوده و میزان افت نیرو را اندازه گیری و ثبت می کند. دستگاه 
تست رهایش جهت بررسی افت نیرو یا تنش در فلزات در شرایط محیطی کاماًل کنترل شده 
طراحی شده و اصواًل این تست بر روی فلزات PC Wire و PC Strand انجام می گیرد. دستگاه 
فوق با مکانیزم سروالکتریکال )Servo Electero-Machanical( و وزنه ای )Dead weight( در 
ظرفیت های مختلف ارائه می گردد. در آزمون رهایش، تنشی مشخص که کمتر از حد نهایی بوده 
)معمواًل 70 یا ۸0 درصد حد نهایی( به نمونه اعمال می گردد و سپس کنترل بر روی تغییر طول 
نمونه انجام می گردد و گراف افت نیرو نسبت به زمان ترسیم می گردد. تست های رهایش بسیار 
زمان بر می باشد، به همین دلیل دستگاه های خیلی دقیق و حساسی بوده و ثبات در پایداری 

و کنترل ازجمله شاخصه های بارز این تیپ دستگاه ها 
نرم افزار  و  مکانیزم  به  توجه  با  این دستگاه  می باشد. 
تخصصی آن جهت تست های بلندمدت طراحی شده 
است تا نهایت میزان کرنش توسط اکستنسومتر کنترل 

و گزارش دقیق افت نیرو ثبت در زمان ثبت می گردد.

 ASTM A421 و ASTM E328 ،ASTM A416

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 	20 + 2 °C در شرایط محیط با درجه حرارت PC WIRE جهت )Relaxation( انجام تست رهایش
آزمایش برای انتخاب مواد با قابلیت باالتر تحت شرایط کرنش های دائمی مانند کالف	 
 	 PC Wire & PC Strand سیم های پیش تنیده
تعیین و ارزیابی تست رهایش بروی فلزات مختلف	 
کمک به طراحی یا محاسبات دقیق تر با توجه به شرایط کار شبیه سازی شده 	 
تحقیق و توسعه در زمینه فوالدهای استحکام باال 	 
کنترل کیفی و تولید	 

 	 Windows و Windows 7 دارای کنترل تمام کامپیوتری و  نرم افزار ویژه تحت سیستم عامل
)Relaxation ( جهت انجام تست رهایش با قابلیت رسم نمودار افت نیرو نسبت به زمان Xp

کنترل کرنش اعمال شده بر روی نمونه مطابق استاندارد و به صورت اتوماتیک	 
 	)Close Loop جهت کنترل دقیق جابجایی )کنترل AC Servo مجهز به موتور درایور
 	)Rigid( دارای فریم با صلبیت باال
تکرار پذیری باال	 
سهولت در امکان تعویض فک ها	  استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

دستگاه های تست رهایش سروالکترومکانیکال به انضمام ملحقات 
شامل انواع فک ها و فیکسچرها، نیروسنج ها، محفظه های حرارتی و اکستنسومترها

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

SRT-100BSRT-400Bمدل

40 تن10 تنظرفیت

تمام اتومات اعمال نیرو توسط نرم افزار مخصوصنوع کاربری

محدوده سرعت تست
0.0001 تا 100 میلی متر بر دقیقه

AC Serwo موتور و درایور

لودسل مدل Low Profileسنجش نیرو

اکستنسومتر از نوع اینکدر خطی مغناطیسی دیجیتالسنجش تغییر مکان

F.S% 0.1 درجه تفکیک 1 میکروندقت سنجش

150 میلی مترکورس تست

300 × 100 × 116 سانتی متر220 × 70 × 100 سانتی مترابعاد )پهنا × عمق × ارتفاع(

1550 کیلوگرم750 کیلوگرموزن دستگاه

WG دستی با گوه های مختلف نوع فک ها

220 ولت، 10 آمپربرق

3 کیلوولت2 کیلوولتتوان



تجهیزات آزمایشگاهی

۲4۲5

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
آزمون خزش، بررسی تغییر شل آهسته و پیوسته نمونه در دماهای باال می باشد. به عبارت دیگر 
آزمون خزش همان آزمون کششی است که در تنش و دمای ثابت انجام می شود. گزارش خزش 
خاصیت بسیار مهم مواد در کاربردهای دمای باال است و می توان آن را به صورت )جریان پیوسته 
و آهسته مومسان تحت بار یا تنش ثابت( تعریف کرد. نتایج این آزمون در طراحی اجزای یک 
ماشین که در دمای باال قرار دارند اهمیت بسیار زیادی دارد. به طور کلی خزش به آهنگ تغییر 
شکلی وابسته است که در دمای کاری و تحت تنش های پایین تر از تنش تسلیم ادامه یابد. خزش 
در هر دمایی رخ می دهد ولی اهمیت خزش به ماهیت ماده و مقدار تغییر شل مجاز قطعه 
بستگی دارد. در این نوع آزمون تنش اعمال شده کمتر از حد تسلیم می باشد و دمایی که در آن 
خزش اتفاق می افتد به جنس ماده و نقطه ذوب آلیاژ بستگی دارد. آزمایش خزش به دو صورت 
تنش ثابت و یا نیروی ثابت انجام می گیرد. آزمایش تنش ثابت نیاز به دستگاه های مدرن دارد 

که همزمان با کاهش سطح مقطع بتواند نیرو را تغییر دهد تا تنش همواره ثابت بماند.

 	ASTM E139
 	EN 1000
 	ISO 7500

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تست خزش زمان طوالنی در دمای باال	 
 	Stress Rupture برای سوپر آلیاژها )پایه نیل، پایه آهن، پایه کبالت( فوالد و دیگر فلزات تست

نمایشگرهای دیجیتالی جابجایی و زمان به صورت مستقل و جدا از کامپیوتر	 
انجام تست حتی بدون رایانه	 
مجهز به رابط خود ردیف شو )Self Align( با قابلیت نصب آداپتورها و فک های مختلف	 
قابلیت نصب انواع لودسل و فک های مختلف 	 
مجهز به ادوات و ضمائم الزم جهت انجام کالیبراسیون نیرو	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

دستگاه های تست خزش گرم به انضمام ملحقات 
شامل انواع فک ها و فیکسچرها، نیروسنج ها و اکستنسومترها

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

دستگاه تست خزش یونیورسال به ظرفیت  ۱۰ تن )۱۰۰۰ درجه(

نوع عملکرد
به صورت سروالکتریکال با Ball Screw ساخت آلمان )دو ستون( و موتور سرو 

AC

 کوره
دارای سه ناحیه حرارتی شامل گرم کننده، سنسور و کنترلر دمای دیجیتال با کنترل 

PID برای هر ناحیه کوره

ملحقات
انواع فک ها و فیکسچرها	 
نیروسنج ها	 
اکستنسومترها	 

دستگاه تست خزش با ظرفیت  ۳ تن ) ۱۰۰۰ و  ۱۵۰۰ درجه(

به صورت بار مرده )Dead Weight( و با روش کنترلی نیرو ثابتمکانیزم اعمال نیرو

کوره
دارای ســه ناحیــه ی حرارتــی شــامل گرم کننــده، سنســور و کنترلــر دمــای دیجیتــال بــا 

کنتــرل  PID بــرای هــر ناحیــه کــوره

ملحقات
انواع فک ها و فیکسچرها	 
نیروسنج ها	 
اکستنسومترها	 

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

۲6۲۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
 Axial Fatigue Machine دستگاه های کشش و فشار محوری اکسیال )خستگی( در دنیا با نام
شناخته می شود که در ظرفیت های 1 تا 300 تن قابل ارائه است. طراحی و ساخت این دستگاه ها 
در دنیا بسیار پیچیده بوده و نیاز به تجربه و تکنولوژی بسیار باالیی دارد. این دستگاه کاربرد 
بسیار زیادی در به دست آوردن طول عمر مفید قطعات در صنعت، مخصوصًا در صنایع خودرویی 
و هوافضا دارد. عملکرد و مکانیزم این نوع دستگاه ها، سرووهیدرولیک )با استفاده از شیرهای 
سرو Servo Hydraulic Valve( بوده و از الکترونیک و نرم افزار خاص نسبت به دستگاه های 
کشش استاتیک برخوردار است. پاسخ فرکانسی و سمپل گیری و کنترل سیستم در این دستگاه 

بسیار باال بوده و در هر ثانیه چندین سیل حرکتی دستگاه را کنترل می کند.
دستگاه های سری SAF مجهز به نرم افزار قدرتمند کنترلی بوده که قابلیت تعریف سیل های 
مختلف بر اساس نیرو کنترل و یا جابجایی کنترل و قابلیت انجام این سیل ها با شل موج های 
سینوسی، مربعی، دندانه اره ای، مثلثی و تلفیقی و یا اتفاقی را دارد که با توجه به قابلیت های 
نرم افزاری می توان مقاومت به ترک، ایجاد ترک، رشد ترک، انجام تست های خستگی و تست 

عملکرد بر روی قطعات و محصوالت مختلف را بررسی کرد.

 	ASTM E1942
 	ISO 14242

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

انجام تست های سختی دینامیک و تست عملکرد، تست کششی و فشاری و کنترلی، شبیه سازی 
مکانیزم های حرکتی در قطعات، انجام تست های خستگی بروی مواد مختلف با تعداد چرخ های 
زیاد، تست قطعات فوالدی، کامپوزیتی، غیر آهنی، بتن، آسفالت، فنر، کمک فنر، قطعات هواپیما و 

هلی کوپتر، اتومبیل و ...

کنترل فول کامپیوتری	 
مجهز به نرم افزار با قابلیت های ویژه	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

دستگاه های هیدرولیکی تست خستگی محوری به انضمام ملحقات 
شامل انواع فک ها و فیکسچرها، نیروسنج ها و اکستنسومترها

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

مجهز به جک دو طرفه اعمال نیرو با سطح اعمال فشار مساویقاب نیرو

عملکرد کشش و فشار از نوع دیافراگمی )دینامیک(لودسل

به اندازه لک جابجایی Actuatorظرفیت جابجایی

1 میکروندرجه تفکیک اندازه گیری تغییر مکان

0.5 درصد مقدار خوانده شدهدقت کرنش

10 تا 90 درصد بدون چگالشرطوبت محیط

10 تا 30 درجه سانتی گراد دمای محیط

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

۲۸۲۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
برای  اساساً  و  بوده  شارپی  مدل  با  پاندولی  SIT-450 ضربه   و   SIT-300E آزمون  دستگاه های 
تعیین مقاومت به ضربه  فلزات می باشند و از استانداردهای مربوط به آن تبعیت می کنند. این 
دستگاه ها از ایمنی و ضریب اطمینان بسیار باالیی برخوردارند، ضمن آنکه نتایج حاصل از آن ها 
دقیق و تکرارپذیر می باشند. ازجمله  ویژگی های این دستگاه ها می توان به باالبر و ترمز برقی، 
حفاظ، نمایشگر دیجیتالی، پاندول و چکش دقیق و قابیلت خود کالیبراسیون و سایر تنظیمات 
اشاره کرد. این دستگاه ها دارای نمایشگر دیجیتالی LCD جهت ارائه گزارش و اهرم دستی جهت 
رهاکردن پاندول هستند. کارکردن با این دستگاه ها بسیار ساده است و کاربر می تواند به سادگی 
تست را انجام دهد و انرژی ضربه را بر حسب ژول از روی نمایشگر قرائت نماید. پاندول بر اساس 
حداقل فاصله بین مرکز ضربه پاندول و خط ضربه طراحی شده است. این ویژگی دینامیکی در 
زمان ضربه، تمامی نیروهای جانبی را در یاتاقان ها حذف کرده و همه انرژی پاندول به نمونه 

منتقل می شود.

 	 EN 10045
 	ASTM E23
 	ISO 148
 	DIN 50115

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بررسـی شکسـت در فلـزات ناشـی از بارهـای لحظـه ای تحـت شـرایط دمـای محیـط و شـرایط 	 
محیطـی خاص

بررسی کیفی مواد اولیه و قطعات ساخته شده، تحقیق و مناسب برای کنترل پژوهش	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 
سهولت در استفاده	 
تکرارپذیری و قابلیت اطمینان باال	 
مجهز به حفاظ	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

دستگاه های تست ضربه شارپی و آیزود
با ظرفیت بیش از 300 ژول به انضمام ملحقات

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

SIT-300 ESIT-450 مدل

J450 J 300ظرفیت

شارپیروش تست

150 درجه زاویه رهایش

دیجیتالنمایشگر

دارد باالبر/ترمز

سه فاز، 3۸0 ولت، 5 آمپر برق مصرفی

224 × 90 × 214 سانتی متر 215 × ۸2 × 220 سانتی مترابعاد

1250 کیلوگرم900 کیلوگرموزن

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

3۰3۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
تست سختی سنجی با وجـود روش های مـختلف جـزء آزمایش های غیر مخرب به شمار می آید. 
با اثرگذاری بر نمونه ای  آزمون سختی سنجی به روش فرورفتگی بوده و این مدل تست غالباً 
انجام می شود که بر روی تکیه گاه  صلبی قرار می گیرد. سنبه ای با شل ثابت و مشخص تحت بار 
استاتیکی بر نمونه فشار می آورد. بسته به نوع آزمون، سختی با عددی بیان می شود که با عمق 
اثر ناشی از بار و سنبه مشخص نسبت معکوس دارد یا با میانگین بار وارد بر سطح اثر متناسب 

است. روش های معمول آزمون سختی راکول، برینل، ویکرز هستند.
سختی سـنجی بـه روش برینـل )HB(: معمـواًل یـک فرو رونده سـاچمه ای با قطر اسـتاندارد  	

کـه بـر سـطح نمونه فشـرده می شـود و بـا اندازه گیری قطـر میانگین اثر در زیر میکروسـکوپ 
سختی مشـخص می گردد.

سختی سـنجی بـه روش ویکـرز )HV(: سـختی ویکـرز از یـک فـرو رونـده بـه شـل هـرم  	
مربع القاعـده بـا زاویـه بیـن وجوه مقابل هـرم، 136 درجه بوده و نهایتاً مقدار قطر میانگین 

اثـر در زیـر میکروسـکوپ اندازه گیـری و سـختی مشـخص می گـردد.
سختی سـنجی بـه روش راکـول )HR(: بـرای اندازه گیـری سـختی مـواد نسـبتاً سـخت مـورد  	

اسـتفاده قـرار می گیـرد و بـر پانـزده نـوع اسـت. راکـول سـاچمه ای بـه کمـک سـاچمه نیـرو 
اعمـال می شـود و راکول الماسـی به کمـک یک الماس 
نیـرو را روی سـطح نمونـه اعمـال می کند کـه در نهایت 

از روی عمـق نفـوذ مقـدار سـختی نمایـش می یابـد.

 	 ASTM E92
 	 ASTM E10
 	ASTM E18

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیـری سـختی فلـزات بـه روش هـای راکـول، راکـول سوپرفشـیال )مسـتقیم( ویکـرز و برینـل 
)غیرمستقیم(

کورس بلند	 
نیروی اعمالی زیاد	 
عمق کارگیر مناسب	 
دقت اندازه گیری باال	 
اپراتوری با تکنولوژی بروز	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

دستگاه تست سختی سنجی یونیورسال

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

SUH-200کد

0 تا 300 میلی مترکورس تست

Max 200 میلی مترعمق کارگیر

سروالکتریکال به کمک لودسلمکانیزم اعمال نیرو

HRC 1±دقت سختی سنجی 

10 تا 90 درصد بدون چگالشدرجه تفکیک سنجش

HRC 0.02سختی )راکول(

μm Extension Resolution 0.05درجه تفکیک جابه جایی

بهتر از Applied Load % 0.5دقت نیرو

توسط )HMI( صفحه نمایش لمسی Touch Screenرابط کاربر

RS-232 جهت ارسال اطالعات به کامپیوتر و USB جهت ذخیره اطالعاتدرگاه خروجی

برق تک فاز V 220 و A 3برق مصرفی 

60 × 26 × 92 سانتی مترابعاد دستگاه 

110 کیلوگرموزن 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

3۲33

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
جهت بررسی ورق های مختلف دستگاه یونیورسال ورق )اریکسون( طراحی شده است که شامل 
قالب ها و سمبه استاندارد می باشد که با مکانیزم هیدرولیک بسیار دقیق مقدار نیروی بین قالب ها 
و سرعت حرکت سمبه کاماًل کنترل شده و قابل تعریف می باشد. به کمک این دستگاه می توان رفتار 
کشش دو محوری بر روی ورق ها را مطالعه کرد و مقدار ارتفاع حدی )LDH( توسط سنسور مربوطه 
اندازه گیری می گردد، این روش با سمبه گوی کروی انجام می گیرد. این دستگاه همچنین قابلیت 
انجام کشش عمیق )Deep Drawing( ورق فلزی به روش سوئیفت )Swift( با سمبه کاماًل تخت 
را دارا می باشد. مکانیزم دستگاه متشل شده از دو جک هیدرولیکی مستقل )جهت کلمپ کردن 
و سمبه( می باشد، عملکرد دستگاه به صورت سروو هیدرولیک )موتور و درایور سروو( با فیدبک از 
تغییر مکان و نیرو جهت تثبیت سرعت و اعمال نیرو به صورت دقیق Close Loop انجام می گردد 
و نیروی گیرش قالب به صورت اتومات با تعریف مستقل انجام می شود. این دستگاه قابلیت توقف 

تست به صورت اتوماتیک )قابل تنظیم( بعد از بروز ترک در ورق را دارا می باشد.

 	EN DIN ISO 20482
 	DIN EN 1669

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آزمـون کشـش عمیـق در رفتـار فلـزات بـه روش سـویفت )Cupping test( جهـت مطالعـه عمـق فنجانـی 	 
 )Earring( شـدن و نیـز پدیـده گوشـواره ای شـدن

آزمـون کشـش دو محـوری و یـا اتسـاع بـه روش اریکسـون جهـت تعیین ارتفـاع حدی )LDH( و نیز ترسـیم 	 
)FLD( دیاگرام هـای حـد شـل پذیری

انجام تست گرم Hot Forming بر روی ورق های مختلف	 
کنترل مواد اولیه قبل از تولید	 
کمک به طراحی یا محاسبات دقیق تر با توجه به شرایط کار شبیه سازی شده 	 
تحقیق و توسعه در زمینه ورق های فلزی	 

قابلیت تعویض انواع قالب و سمبه مطابق با استانداردهای مختلف	 
قابلیت انجام تست گرم Hot Forming در صورت سفارش قالب و سمبه مربوطه	 
توقف تست به صورت اتوماتیک پس از بروز ترک	 
کاربری آسان و حمل ونقل آسان دستگاه	 
تکرارپذیری نتایج	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

STE-200 مدل

توسط )HMI( صفحه نمایش لمسی Touch Screenرابط کاربر

 سیستم کنترلی
از نوع PLC با قابلیت تنظیم پارامترهای متد تست تنظیم اتوماتیک نرخ 
بارگذاری و نیروی گیرش فک و ریموت دستگاه از طریق LAN به کامپیوتر

بر روی صفحه نمایش و امکان ارسال اطالعات به کامپیوتر توسط Flash USB 2رسم گراف

2 نوع سمبه کرویتعداد قالب سمبه

دو نوع قالب جهت تست سردمدل قالب و سمبه

Resolution 1/40.000 of capacityدرجه تفکیک نیرو

0.1 تا 300 میلی متر بر دقیقهرنج کنترلی سرعت

Extension Resolution 0.001 mmدقت اندازه گیری جابجایی

هیدرولیکی با قابلیت تنظیم نیروی گیرش )400 کیلونیوتون(گیرش فک ها

مجهز به دور سرمی کنترلر PID جهت قرائت PT100 و تنظیمات مربوطه در HMIتست گرم

برق سه فاز 3۸0 ولت، 10 آمپربرق مصرفی

110 × ۸0 × 175 سانتی متر ابعاد دستگاه

1200 کیلوگرم وزن

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

دستگاه تست اریکسون

سال تاسیس:

سابقه صادرات:
مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر
آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

3435

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
 Mooney( ولکانیزاسیون الستیک ها و االستومرها جهت تعیین خواصی همانند مونی ویسکوزیته
Viscosity(، مونی اسکورچ )Mooney Scorch( و واهلیدگی تنش )Stress Relaxation( با 
استفاده از دستگاه های سری SMV-200 صورت می گیرد. کار با این دستگاه بسیار آسان بوده و 
نتایجی با دقت باال به دست می آیند، ضمن آنکه تمامی مراحل آزمون، به صورت خودکار انجام 
می گیرند. کاربر، مسئول قرار دادن نمونه در داخل دستگاه می باشد و پس از آن، تست با یک 
کلیک تا انتها پیش می رود. زمانی که تست به پایان برسد، درب دستگاه به صورت خودکار باز 
شده و کاربر می تواند آمیزه  پخت شده )Cured( را به راحتی از دستگاه خارج نماید. الزم به ذکر 
است که با توجه به نوع آزمون، دو نوع روتور استاندارد )با قطرهای متفاوت(، قابل انتخاب و 
نصب بر روی دستگاه می باشند، به گونه ای که برای نمونه های بسیار ویسکوز که احتمال لغزش 
)Slippage( از میان قالب ها وجود دارد و ممکن است مقدار واحد مونی )Mooney Unit( از 

ظرفیت گشتاور دستگاه فراتر رود، روتور کوچک استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

 	ASTM D 1646
 	ISO 289:2005
 	DIN 53525

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بررسی خواص رئولوژیک الستیک ها و االستومرها 	 
تأثیر دما و زمان روی ویسکوزیته مواد الستیکی	 
به دست آوردن نقاط خاص و اطالعات گرافیکی	 
مناســب بــرای کنتــرل کیفــی و نیــز تحقیــق و توســعه به جهــت ترکیــب آمیزه هــای الســتیکی و 	 

االســتومری بــه همــراه ضمایــم کالیبراســیون

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

0 تا 100 واحد مونیدامنه  اندازه گیری گشتاور

در محدوده 25 تا 200 درجه  سانتی گراد توسط سنسوررهای مقاوم به حرارت پالتینی اندازه گیری دما

0.02 ± 2 دور در دقیقه سرعت چرخش روتور

پنوماتیکسیستم بسته شدن قالب

11.5 کیلونیوتوننیروی عمودی قالب ها

خودگیرش با قابلیت تنظیم ارتفاع گیرش دیسک

دستی خارج شدن دیسک

6 تا 10 بار فشار هوا

110 کیلوگرم وزن

10 تا 90 درصد بدون چگالش  رطوبت

تک فاز 220 ولت، 10 آمپر، 50 هرتز برق مصرفی

105 × 69 × 55 سانتی متر ابعاد دستگاه

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

دستگاه های ریومتر و مونی ویسکومتر

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

363۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
پرس 50 تن یک دستگاه حرفه ای و مناسب برای ساخت شیت های الستیکی بوده و این پرس 
گرم دارای یک منطقه حرارتی می باشد. دستگاه مجهز به صفحاتی به ابعاد بزرگ می باشد که با 
هیترهای مخصوص در بین صفحات تجهیز شده است تا دمای قالب را با کمترین انرژی به دمای 
کاری الزم برساند. یک جک هیدرولیکی با تعبیه فشارسنج الکترونیکی جهت جابه جایی صفحه 
پایینی استفاده شده که قدرت را توسط یک مفصل کروی )به صورت سلف االین( به صفحه ها 
انتقال می دهد تا نیروی الزم را به صورت یکنواخت به پرس توزیع کند و نهایتاً یک شیت کاماًل 
Uniforms با ضخامت یکسان تولید گردد. روش کار با این دستگاه بسیار ساده بوده و لک کنترل 
و تعریف تست توسط یک نمایشگر لمسی Touch Screen از نوع HMI که به یک PLC فرمان 
بار، تعداد دفعات هواگیری  می دهد انجام می گردد. دمای قالب ها، نیروی پرس، زمان پیش 
و زمان پخت همگی با تعریف در نمایشگر لمسی قابل  برنامه ریزی اند. بعد از مشخص کردن 
پارامترهای کنترلی کامپاند بر روی قالب مربوطه ریخته می شود و پس از زدن کلید شروع کلیه 
مراحل پخت به صورت اتوماتیک صورت می گیرد. پس از اتمام زمان پخت دستگاه آالرم داده و 

فرآیند پخت متوقف می گردد و پرس باز می شود.

 	 ASTM D412
 	ASTM D638

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولیــد شــیت های الســتیکی مطابــق اســتاندارد بــا شــرایط دمایــی، نیــرو و ضخامــت مشــخص 	 
جهــت انجــام تســت های مختلــف مخــرب و غیــر مخــرب

کمک به طراحی با محاسبات دقیق تر با توجه به شرایط کار شبیه سازی  شده 	 
تحقیق و توسعه در زمینه مواد الستیکی	 
کنترل کیفی و تولید	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

SPH-500SPH-500Bمدل

هیدرولیکی فول اتوماتمکانیزم

200 میلی متر300 میلی مترحداکثر کورس جک

400 × 450 میلی متر سلف االینابعاد صفحات گرم

PLC و کاماًل دیجیتالسیستم کنترل

-------300 درجه سانتی گرادحداکثر دما

دما و نیروکالیبراسیون

سنسورهای لیزری به طریق کنترل پرده ای حفاظ

برق سه فاز 3۸0 ولت و 10 آمپر برق مصرفی

110 × ۸0 × 160 سانتی متر 110 × ۸0 × 175 سانتی مترابعاد دستگاه

1200 کیلوگرم وزن

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

دستگاه های پرس گرم نمونه سازی ورق پلیمری

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

3۸3۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
در دستگاه های تست کشش و فشار و همچنین دستگاه های مشابهی که مقدار جابه جایی و 
سرعت دستگاه اهمیت ویژه ای دارد، باید این پارامترها توسط یک ابزار اندازه گیری دقیق و مرجع، 
صحه گذاری و کالیبره گردد. SLS-500 به صورت پرتابل بوده و به سادگی و به صورت مغناطیسی 

قابل نصب روی انواع دستگاه ها جهت کالیبراسیون جابه جایی و سرعت خطی می باشد.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیری سرعت خطی و جابه جایی دستگاه های کشش و دستگاه های مشابه

قیمت پایین تر نسـبت به محصوالت مشـابه	 
کارایی بسیار باال	 
قابلیت شـارژ سیسـتم جهت اسـتفاده بدون برق شهر	 
جعبه حمل دسـتگاه و ضمایم به طور کاماًل محکم و حفاظت شـده	 
دارای خروجی پالس جداگانه جهت چک صحت کالیبراسـیون زمان	 
قابل نصب روی اکثر دسـتگاه های تسـت کشش	 
قابلیـت تعریـف انواع حسـگرهای مربوطه با دقت های مختلف	 
قابلیـت گـزارش خطاهـا در هـر تسـت بـه همـراه میانگیـن خطاهـا، ماکزیمـم، مینیمـم و 	 

انحـراف معیـار

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

دستگاه پرتابل سرعت سنجی خطی این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

SLS-500 مدل

500 میلی مترکورس اندازه گیری جابه جایی

5 میکروندقت اندازه گیری جابه جایی

0.05 تا 1500 میلی متر بر دقیقهبازه اندازه گیری سرعت

به صورت پرتابل با صفحه نمایش LCD و کیبورد مربوطه نمایشگر

10 تا 3۸ درجه  سانتی گراد، 10 تا 90 درصد رطوبت، بدون چگالش  دمای کاری

9 ولت، 0.5 آمپر  برق مصرفی

17 × 0.75 × 6۸ سانتی متر ابعاد

5 کیلوگرم وزن

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

4۰4۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
این دستگاه برای انجام تست کشش، فشار و خمش انواع مختلف مواد طراحی شده و برای 
تناژ باال نوع عملکرد آن از سرو مکانیکال با به کارگیری Ball Screw دو ستون و موتور و درایور 
 FS با دقت حدود 0.02 درصد Zemic می باشد. جهت اندازه گیری دقیق نیرو از لودسل AC سرو
استفاده شده است. همچنین دقت اندازه گیری جابه جایی 0.001 میلی متر است. سرعت دستگاه 
جهت تست با توجه  به تناژ دستگاه در بازه   0.01 تا 200 میلی متر بر دقیقه می باشد. دستگاه 
را داراست. سایز و ساختار  آزمایش های متنوع  انجام  قابلیت نصب فک های مختلف جهت 
مکانیکی دستگاه، شل، جنس و ابعاد گیره های مناسب تست های مختلف )فشاری، کششی، 
خمشی، سفتی و مقاومت حلقوی و ...(، جهت گیری محوری دستگاه، مشخصات درایو و نوع و 
ابعاد و شل نمونه و سرعت تست مورد نیاز از جمله پارامتر های مؤثر در طراحی و ساخت این 

دستگاه است.

شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

انجـام تسـت کشـش، فشـار و خمـش برای انـواع مختلف مـواد از جمله فلزات، چوب، پالسـتیک، 
االسـتومرها، سرامیک و...

اسـتفاده از سیسـتم اعمال نیروی بال اسـکرو و لودسـل با دقت باال	 
قابلیت نصب اکستنسـیومتر با دقت باال	 
لودسـل، فک و فیکسـچر های قابل تعویض	 
سـهولت در اسـتفاده و تعمیر و نگهداری	 
قابلیت تسـت طیف وسـیعی از مواد	 
دقـت و تکرار پذیری باال	 
طراحی ماژوالر	 

www.sanaf.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

0.1 تا 15 تن )طبق سفارش خریدار(ظرفیت اعمال نیرو

در محدوده ضخامت 0 تا 40 میلی متر بدون تعویض فک هاگیرش نمونه

50 تا 150 تنظرفیت بار های مختلف

300 تا 1700 میلی مترمحدوده شکاف مختلف

دستگاه های یونیورسال تنسایل )تست کشش، فشار، خمش( به انضمام ملحقات 
5۰، ۱۰۰ و ۲5۰ کیلوگرم و ۱، ۲، 5، ۱۰، ۱5، 6۰ و ۱۰۰ تن 

 	ISO 6259
 	ISO 527
 	ASTM D638

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و عمان



تجهیزات آزمایشگاهی

4۲43

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
به موازات پیشرفت صنعت ساختمان، کنترل کیفیت ساختمان نیز روز به روز جدی تر و با اهمیت تر 
و وارد جزئیات بیشتری شده است. کما اینکه با توجه به انواع زیاد در مصالح ساختمانی امروزه 
بسیاری از آزمایشات کنترل کیفی بر روی مصالح ساختمانی علی الخصوص مصالح سازه ای که 
نقشی حیاتی در استحکام ساختمان دارند ازجمله بتن و میلگرد مطابق با مقررات ملی ساختمان 
اجباری گردیده است. هرکدام از آزمایشات خصوصیات این مصالح نیاز به دستگاه مخصوصی 
دارد تا بتوان جنس موردنظر را مورد تست قرار داد که یکی از مهم ترین این دستگاه ها دستگاه 

تست کشش میلگرد می باشد.
عملکرد دستگاه کشش میلگرد به این صورت است که نمونه 50 سانتی متری میلگرد مورد آزمایش 
توسط گیره )فک(های دستگاه محکم و ثابت )فیکس( می شود، دستگاه میلگرد را تحت نیروی 
کششی قرار می دهد. با افزایش نیروی کششی به آن؛ ابتدا نمونه میلگرد در محدوده االستیک 
تغییر شل و پس از عبور از تنش Fy در محدوده پالستیک تغییر شل داده و درنهایت با رسیدن 

به تاب نهایی کششی یا همان تنش نهایی Fu نمونه دچار گسیختگی خواهد گردید.

شرکت خاک پی آروین 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آزمایشگاه  های صنعتی

دارای صفحه نمایـش لمسـی 5 اینچـی نصب شـده بـر روی دسـتگاه بـا قابلیـت اتصـال بـه 	 
کامپیوتـر و لپ تـاپ 

اندازه گیری و نمایش Fy ،Fu و درصد ازدیاد نسـبی طول و ترسـیم نمودار تنش- کرنش	 
بـه همـراه نرم افـزار تحت ویندوز با قابلیت ارائه خروجی نتایج در فایل اکسـل	 
دارای عملکـرد بـدون نیاز اتصال به کامپیوتر	 
بدون نیاز به تعویض لقمه ها در سایز های متنوع تست و بدون نیاز به نصب اکستنسیومتر	 
جدیدترین فناوری و کیفیت سـاخت	 
دارای وزن و ابعاد بسـیار کمتر از سـایر دسـتگاه های تسـت کشـش با ظرفیت های مشابه	 
1 سـال گارانتی کامل دستگاه	 
خدمـات مادام العمر پس از فروش	 

www.khakpeyarvin.com

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

50 تن )مناسب جهت تست میلگرد در سایز ۸ تا 30 میلی متر(ظرفیت حداکثر کشش

160 میلی متر )حداکثر ازدیاد نسبی طول قابل تست 40 درصد(حداکثر کورس کشش

1 میکروندقت اندازه گیری کرنش

3 تا 20 میلی متر بر دقیقهنرخ بارگذاری

دستگاه تست کشش میلگرد هیدرولیکی



تجهیزات آزمایشگاهی

4445

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
ایـن دسـتگاه بـرای آزمایـش کشـش و خمـش بـر روی نمونه هـای فلـزی و میلگـرد تـا قطـر 40 
میلی متـر می باشـد. همچنیـن ایـن دسـتگاه بـرای انـواع مـواد فلـزی و غیرفلـزی در برابـر نیـروی 
کششـی, فشـاری و خمشـی طراحـی شـده اسـت و بـا افـزودن قطعاتـی می تـوان آن را بـرای 
تسـت های کابل هـای فـوالدی, تسـمه های السـتیکی زنجیـر اسـتفاده کـرد. از قسـمت پاییـن دو 
فـک بـرای آزمایـش تجهیـزات مقاومـت فشـاری و خمشـی اسـتفاده می شـود و از بـاال تجهیـزات 
مقاومت کششـی توسـط فک ها با سـایز اسـتاندارد برای مقطع های گرد و تخت ارائه می شـود. 

فـک گیـرش دسـتگاه از نـوع هیدرولیـک می باشـد.

شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

و 	  پالسـتیک ها  السـتیک ها،  انـواع  تسـمه،  و  میلگـرد  فلـزات،  بـرای  تسـت  انجـام  قابلیـت 
غیـره. و  صنعتـی  قطعـات  کامپوزیت هـا، 

 	 ،)Compression( فشـار ،)Bending( خمـش ،)Tensile( قابلیـت انجـام تسـت های کشـش
)Creep( خـزش ،)Relaxation( رهایـش ،)Tear( پارگـی )Peeling( چسـبندگی

دارای فلومتر دیجیتالی داخل دسـتگاه سـرعت	 
دارای گیـره نگهدارنـده نمونه )6 نمونه(	 
کمپرسـور مخصوص جهت سیسـتم خنک کننده	 
امکان نمایش نمودار دما برحسـب زمان	 
صفحه نمایش لمسی	 

www.sanaf.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کالس 0.5 دقت اندازه گیری

1 تا 200 میلی متر بر دقیقه  سرعت دستگاه

فول کامپیوتری از طریق پورت سریال USB RS 232 بدون محدودیت در نوع PCکنترل دستگاه

70- تا 30+ درجه سانتی گراد محدوده دمایی

5 ± درجه سانتی گراددقت دما

 	ISO 6964
 	ASTM D1603
 	ISIRI 7178-2

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

)Brittleness Temperature tester(  دستگاه تعیین دمای شکنندگی

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۸۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و عمان



تجهیزات آزمایشگاهی

464۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
در آزمـون HDT - VICAT بـرای تعییـن دمایـی می باشـد کـه در آن دمـا نمونـه پلیمـری در اثـر 
اعمـال نیـرو دچـار تغییـر شـل می شـوند و یـا سـوزنی اسـتاندارد تحـت یک نیروی مشـخص در 
 HDT نمونـه فـرو مـی رود. دمایـی کـه در آن دمـا ایـن تغییـرات ایجـاد می گـردد به عنـوان دمـای
)دمـای تغییـر شـل نمونـه( و دمـای VICAT )دمـای نفـوذ سـوزن در نمونـه( نـام برده می شـود.

شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بررسی نفوذ پذیری اجسام تست شرایط دمایی مختلف در مواد پلیمری

نمایـش دمای محفظه گرم کن	 
دارای سیستم خنک کن	 
قابلیت ذخیره تمامی اطالعات تسـت	 
نمایـش دمـای نرمی/خمـش به صورت خودکار در داخل نرم افزار	 

www.sanaf.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

1 ± درجه سانتی گراددقت دما

20 تا 300 درجه  سانتی گراد محدوده دما

0.01 ±دقت جابه جایی

1 گرمدقت وزن بارگذاری

5 ± درجه سانتی گراددقت دما

 	ISIRI 6982
 	ISIRI 2414
 	 ISO 306
 	 ASTM D1525
 	DIN 53460

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

دستگاه تست نقطه نرم شوندگی و تغییر شلک حرارتی
)HDT-VICAT( 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۸۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و عمان



تجهیزات آزمایشگاهی

4۸4۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
شـاخص جریـان مـذاب )MFI(، اندازه گیـری سـهولت جریـان مـذاب یـک پلیمـر گرمانـرم اسـت. 
یـکای شـاخص جریـان مـذاب )MFI(، بـه صـورت جـرم پلیمـر مـذاب عبـور کـرده از یـک سـوراخ 
)دای( بـر حسـب گـرم بـا قطـر، طـول و فشـار معیـن در ده دقیقـه در دمـای مشـخص )پلی اتیلن 
190 درجه سـانتی گراد و پلی پروپیلن 230 درجه سـانتی گراد( تعریف شـده اسـت. برای شناسـایی 
خـواص پلیمر هـا، آزمایش هـای گوناگونـی در آزمایشـگاه های معتبـر انجـام می گیـرد کـه بسـیاری 
لـزوم  به دلیـل  امـا در صنعـت  زیـادی اسـت.  آزمایشـات وقت گیـر و دارای هزینه هـای  ایـن  از 
شناسـایی سـریع تر خـواص فرآینـدی پلیمر هـا از شـاخص )MFI )melt flow index اسـتفاده 
می شـود. ایـن شـاخص بـه نوعـی نشـان دهنده بزرگـی دانسـیته مولکـول پلیمـری و درنهایـت 

روانـی مـذاب پلیمـری در شـرایط آزمایشـگاهی اسـت.

شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری مقدار عبوری مواد مذاب در مدت زمانی مشخص

www.sanaf.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

25 تا 250، 0.2 ± درجه سانتی گراددمای تست

325 تا 21000 گرموزن بار

ابعاد سیلندر
طول: 162 میلی متر 	
پیستون: 9.55 میلی متر 	

Die-head ابعاد
قطر: 9.5 میلی متر 	
ارتفاع: 0.0025 ± ۸ میلی متر 	
منفذ:  0.005 ± 2.095 میلی متر 	

220 ولتمنبع تغذیه

350 × 550 × 600 سانتی مترابعاد

60 کیلوگرموزن

 	ISO 1133
 	ISIRI 6980-1
 	ISIRI 6980-2
 	ASTM D1238

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

)MFI( دستگاه اندیس جریان مذاب

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۸۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و عمان



تجهیزات آزمایشگاهی

5۰5۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
یکـی از آزمون هـای پرکاربـرد جهـت بررسـی خـواص پلیمر هـا کـه به منظـور شناسـایی سـریع تر 
 Melt Flow( خـواص فرآینـدی پلیمر ها اسـتفاده می شـود، آزمون تعیین شـاخص جریان مـذاب
Index( می باشـد. شـاخص جریـان مـذاب در حقیقـت مقیاسـی از جریان پذیـری مـواد در حالـت 
مـذاب اسـت کـه بـا گرانـروی یـا ویسـکوزیته )Viscosity( تـا حـدودی نسـبت عکـس دارد. بـا 
توجـه بـه اینکـه پلیمر هـا از زنجیره هـای مولکولـی با طول متفاوت تشـکیل شـده اند، لـذا پارامتر 
توزیـع وزن مولکولـی بـرای آن هـا حائـز اهمیـت و تعیین کننده خواص جریان می باشـد. بنابراین 
MFI تابعـی از وزن مولکولـی پلیمـر اسـت. هرچـه مقـدار MFI بیشـتر باشـد، پلیمـر دارای وزن 
مولکولـی کمتـر و زنجیره هایـی بـا طـول کوتاه تـر اسـت. در نتیجـه گرانـروی مـواد کمتـر و مـذاب 

پلیمـری روان تـر اسـت و در دمـای پایین تـری فرآینـد می گـردد.

شرکت بن افزار 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

MFI جهت گرانروی مواد پلیمری و تعیین درصد

www.bonafzar.com

سال تاسیس:
۱3۷۲

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

500 × 400 × 400 میلی مترابعاد

220 ولت با توان 400 واتبرق

13.5 سانتی متر طول سیلندر

9.44 میلی متر  قطر پیستون

0 تا 400 درجه سانتی گراد رنج دما

150 میلی متر طول میله پیستون

 	ISIRI 6980-1
 	ISIRI 6980-2

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

)MFI( دستگاه اندیس جریان مذاب



تجهیزات آزمایشگاهی

5۲53

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
روش سـیم داغ یـک روش گـذرا اسـت کـه بـر مبنـای افزایـش در فاصلـه ای از یـک منبـع گرمایـی 
خطـی کـه در قطعـه نمونـه کار گذاشـته شـده اسـت، عمـل می کنـد. اگر فـرض کنیم کـه این منبع 
گرمایـی در یـک فاصلـه مشـخص از قطعـه نمونـه بـا تـوان ثابـت گرمـا می دهد، ضریـب هدایت 
حرارتـی بـا توجـه بـه افزایـش دمـای قطعـه نمونـه در یـک زمـان مشـخص محاسـبه می شـود. 
در مدل سـازی ریاضـی ایـن روش حالـت ایـده آل در نظـر گرفتـه می شـود کـه شـرایط زیـر را دارد :

ضخامت سیم بسیار نازک فرض می شود؛	 
طول منبع گرمایی بسیار زیاد فرض می شود؛	 
قطعــه نمونــه بــا دمــای اولیــه و دارای ابعــاد بیــار بزرگــی اســت کــه اطــراف منبــع گرمایــی را 	 

کامــل می پوشــاند.

شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت نصر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری هدایت حرارتی مواد جامد با ضریب هدایت حرارتی بسیار پایین

www.radmansanatco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

پالتین خالص جنس سیم داغ

تیپ S جهت اندازه گیری دمای قطعه نمونهنوع ترموکوپل

کربن استیل با رنگ پودری الکترواستاتیکجنس استراکچر

دیجیتالنوع مولتی متر

10 تا 30 درجه سانتی گراددمای مطلوب

15 تا ۸0 درصد رطوبت

1۸00 × 1500 × 1000 میلی مترابعاد

250 کیلوگرموزن

دستگاه تحقیقاتی اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی فوق عایق ها

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۸۸

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و عمان



تجهیزات آزمایشگاهی
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فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
سیسـتم های تحلیـل رفتـار حرارتـی مـاده تجهیزاتـی هسـتند که بـا اندازه گیری تغییـرات ابعادی 
مـاده در دماهـای مختلـف مشـخصات رفتـاری آن هـا را اسـتخراج می کننـد و میـزان انبسـاط و 
انقبـاض در حیـن گرمایـش )خطی-حجمـی( و تعییـن ضریـب انبسـاط حرارتی، دمـای زینترینگ 
و مراحـل زینترینـگ، تعییـن دمـای شیشـه ای و ... را محاسـبه می کننـد. بدیهـی اسـت ایـن 
 ،DAQ دسـتگاه ها بـه محفظه/کـوره افزایـش دمـا، سیسـتم اندازه گیـری ابعـاد و دمـا، بخـش
به منظـور  دسـتگاه  ایـن  دارد.  نیـاز  داده  ذخیره سـازی  و  مدیریـت  نرم افـزار  و  نرم افـزار کنتـرل 
اندازه گیـری تغییـرات ابعـادی نمونـه به عنـوان تابعـی از دما مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. در این 
دسـتگاه دمـای نمونـه طـی یـک فرآینـد کنتـرل شـده افزایـش می یابد. ایـن دسـتگاه در دو مدل 
دمـا پاییـن LT )تـا 1000 درجـه سـانتی گراد( و دمـا بـاال HT )تـا 1500 درجـه سـانتی گراد( ارائـه 
می شـود. هرکـدام از انـواع دمـا بـاال و دمـا پاییـن نیـز دارای دو نوع  101 و 102 اسـت که قابلیت 

ایجـاد وکیـوم در کـوره عامـل اختـالف ایـن دو مـدل اسـت.

شرکت دما پژوه آروین 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

دیالتومتـر غالبـًا در بخـش تحقیـق و توسـعه و به منظـور کنترل کیفیت جامـدات، مایعات، پودرها 
و به منظـور تعییـن مـوارد ذیـل به کار گرفته می شـود:

 	)AL( انبساط حرارتی خطی
دمای زینترینگ و مراحل زینترینگ	 
 	)Tg( تعیین دمای شیشه ای
تغییرات فازی	 
بهینه سازی فرآیندهای سوختن	 
تعیین ضریب انبساط حرارتی	 
تغییرات حجم	 

www.damapajouh.com

سال تاسیس:
۱3۹۲

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

 کوره
	 RT ،1100 درجه سانتی گراد :LT مدل
	 RT ،1500 درجه سانتی گراد :HT مدل

5000 میکرونمحدوده اندازه گیری

30 نانومتر بر دیجیتتفکیک پذیری

0 تا 50 میلی مترطول نمونه

1 تا 9 میلی مترقطر نمونه

 Al2O3 و یا Fused Silicaنگه دارنده نمونه

گاز بی اثر، اکسیدیاتمسفر

 )Dil 101 HT، Dil 101 LT( دیالتومتر
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 تجهیزات آزمایشگاهی

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

معرفی محصول:
ایـن دسـتگاه بـر مبنـای اختـالف آنتالپـی عمـل می کنـد. اسـاس روش آنالیـز حرارتـی افتراقـی 
اندازه گیـری اختـالف دمـای نمونـه مجهـول و   DTA یـا   )Differential Thermal Analysis(
نمونـه شـاهد اسـت، در حالـی کـه هـر دو نمونـه بـا برنامـه حرارتـی یکسـانی گـرم شـوند. در ایـن 
دسـتگاه بـه کمـک ترموکوپـل، می تـوان اختـالف دمـای دو نمونـه T∆ و دمـای نمونـه شـاهد 
T را تعییـن کـرد. مقادیـر T∆ و T پـس از تقویـت، بـه قسـمت ثبت کننـده فرسـتاده شـده و 
در آنجـا تغییـر T∆ برحسـب T ذخیـره شـده و جهـت تحلیـل مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. 
یـک مـدار الکترونیکـی، کنتـرل دمـا را بـه کمـک ترموکوپـل دیگـری کـه در بدنـه کـوره قـرار گرفتـه، 
 Differential Scanning( بـه عهـده دارد. ایـن دسـتگاه بـه منظـور آنالیـز گرماسـنجی افتراقـی
Calorimetry( یـا DSC نیـز می توانـد بـه کار رود. در ایـن حالـت برخـالف حالـت DTA؛ نمونـه 
مجهـول و شـاهد در دمـای یکسـان نگهـداری شـده و تفـاوت انـرژی الزم بـرای ثابت نگه داشـتن 
دمـا، بـر حسـب تغییـر دمـا بـه عنـوان خروجـی به دسـت می آیـد. نمونه شـاهد، نمونه ای اسـت 
کـه در هنـگام گرمایـش، تغییـر فیزیکـی و شـیمیایی کـه سـبب جـذب یـا رهـا شـدن ناگهانـی 

حـرارت شـود، از خـود نشـان نمی دهـد و از نظـر حرارتـی خنثـی اسـت. 

شرکت دما پژوه آروین 

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

توانایــی ایجــاد حــرارت در کــوره، اندازه گیــری دمــای کــوره و کنتــرل آن و نیــز اندازه گیــری دمــای 
نمونــه و برداشــت و انتقــال داده هــا

www.damapajouh.com

سال تاسیس:
۱3۹۲

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

DSC-DTA دستگاه

سفارشی سازی
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

معرفی محصول:
ایـن محصـول بـه منظـور اندازه گیـری میـزان کاهـش جـرم مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در واقع 
روش آنالیـز توزیـن حرارتـی )Thermogravimetry Analysis; TGA( تحلیلـی اسـت کـه طـی 
آن تغییـرات جـرم مـاده بـه عنـوان تابعـی از دمـا یـا زمـان ثبـت می شـود. ایـن تکنیـک می توانـد 
به عنـوان یـک روش مطلـوب در ارزیابـی پایـداری حرارتی مواد و ترکیبات مختلف مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. در ایـن روش در اثـر اعمـال حـرارت بـه یـک مـاده ممکـن اسـت جـرم مـاده افزایـش 

)مثـاًل در اثـر جـذب یـا اکسـید شـدن( یـا کاهـش )مثـاًل در اثـر از دسـت دادن آب( یابـد.

شرکت دما پژوه آروین 

کاربـــــــــــرد:
تجزیه حرارتی پالستیک ها 	 
تحقیق و توسعه مرتبط با چسب سرامیکی و مواد ترموالکتریک	 
ارزیابی اکسیداسیون و کاهش واکنش های مواد آهنی و فوالدی	 
بررسی پایداری دمایی مواد مختلف در دماهای باال و تحت اتمسفر موردنظر	 
تشخیص مواد و برخی ترکیبات از منحنی های توزین وزنی و مشتق آن 	 

www.damapajouh.com

سال تاسیس:
۱3۹۲

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

)TGA( دستگاه آنالیز توزین حرارتی



تجهیزات آزمایشگاهی

6۰6۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
در آنالیز TGA، نمونه در اثر گرما تجزیه شده و یا با محیط گازی اطراف خود واکنش می دهد. 
است که  الکترونیکی حساس  ترازوی  یک  دارای  مجزا،  طور  به   TGA حرارتی  توزین  دستگاه 
تغییرات وزن نمونه را برحسب تغییر جریان الکتریکی، در یک سیم پیچ اندازه گیری می کند. در 
آنالیز DTA، ماده تحت مطالعه و یک نمونه شاهد بی اثر باید تحت چرخه های حرارتی یکسان 
)یعنی همان برنامه ی سرمایش یا گرمایش( قرار گیرند. در این حین هرگونه اختالف دما بین 
نمونه مورد آزمون و نمونه شاهد ثبت می گردد و در نهایت نمودار این اختالف دمایی برحسب 
ثبت  هم زمان  به طور  را   DTA و   TGA منحنی های   ،STA آنالیز  دستگاه  می شود.  رسم  زمان 
می کند. بنابراین برتری این دستگاه نسبت به دستگاه های مجزا، کاهش زمان آنالیز و یکسان 

بودن شرایط آزمایش برای هر دو روش آنالیز حرارتی مذکور است.

شرکت دما پژوه آروین 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری پارامترهایی مانند تغییر در جرم، دمای انتقال کریستاله به شیشه ای، دمای تجزیه 	 
شیمیایی، پایداری حرارتی، پایداری اکسیداسیونی، آنتالپی، گرمای ویژه و نمودارهای فازی

آنالیز حرارتی نمونه های پودری و یا قطعات بسیار کوچک فلزی و غیرفلزی )در اتمسفر هوا و 	 
یا گازهای بی اثر(

مطالعه حالت های کاتالیستی، واکنش های تجزیه و سرعت واکنش ها	 
مطالعه پلیمریزاسیون مواد آلی	 
مشخصه یابی واکنش های ذوب و انجماد و تبخیر و تصعید	 
مطالعه پیرولیز زغال سنگ، چوب و مشتقات نفتی	 
تعیین مقدار رطوبت، مواد فرار و خاکستر مواد مختلف	 

www.damapajouh.com

سال تاسیس:
۱3۹۲

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

دمای محیط تا 1500 درجه  سانتی گراد پایه دامنه حرارتی

0 تا 35 گرم  دامنه اندازه گیری

10 میکروگرم حساسیت

)STA( دستگاه آنالیز حرارتی همزمان

مزایای رقابتی:
 	 DTA و TGA در مقایسه با آنالیزهای STA دامنه دمایی بسیار باالی آنالیز
سرعت تغییرات دمایی باال تا 1000 کلوین بر دقیقه	 
قابلیت ایجاد تنوع در جنس کوره، سنسورها و اتمسفر آزمون	 
بررسی توابع سینتیکی تغییرات دمایی با دقت باال	 
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معرفی محصول:
پروفایلومتر یک دستگاه اندازه گیری پروفایل سطح با استفاده از تیپ متحرک است. در این 
و  می کند  حرکت  نمونه  سطح  روی  تنظیم  قابل  مسافت  و  متغیر  سرعت  با  تیپ  دستگاه 
جا بجایی تیپ در راستای z به وسیله سنسور خازنی اندازه گیری می شود. دقت اندازه گیری در 
راستای z بهتر از 50 نانومتر است. پروفایل نمونه های مختلف اعم از فلز، شیشه، پالستیک و 
پوشش ها را می توان اندازه گیری کرد. در محل هایی از نمونه که یک پله تیز از الیه وجود دارد 

پروفایلومتر می تواند ارتفاع پله را اندازه گیری کرده و ضخامت الیه را اعالم کند. 

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری پروفایل سطح در یک بعد با دقت 50 نانومتر	 
اندازه گیری زبری سطوح	 
اندازه گیری ضخامت الیه های پله ای	 
استفاده در حوزه تحقیقات سلول های خورشیدی و آزمایشگاه های الیه نازک	 

www.sharifsolar.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B هستند.

مدل
 	6020-PFM
 	6040-PFM

تماس با پروفایل سنجی قلمتکنیک اندازه گیری

 اندازه گیری
پروفیلومتری

اندازه گیری پروفیل سطح یک بعدی

نوع نمای دوربین
480 × 640 pixel, 50-500X Magnification, Focusable

Digital Camera

سنسور جا به جایی خازنیسنسور قلم

Stylus ApproachAutomated Stylus Approach System

سیستم کالیبراسیون خودکارکالیبراسیون سنسور

حرکت موتوری محور x و zحرکت قلم

120 میلی مترحداکثر اندازه ویفر

3 سانتی مترطول رویش

Max. 10000نقاط داده در هر اسکن

1.3 میکرونX-Scan مراحل

پروفایلومتر سطح
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معرفی محصول:
بـه زاویـه  تشـکیل شـده بیـن خـط ممـاس رسـم شـده از نقطـه  تمـاس سـه فـازی و خـط تماس 
مایـع و سـطح، زاویـه تمـاس گفتـه می شـود. ایـن زاویـه معیـاری از تر شـوندگی سـطح ارائـه 
می دهـد. به طـور کلـی دو نـوع زاویـه تمـاس وجـود دارد: زاویـه تمـاس اسـتاتیک و زاویه تماس 
دینامیک. زاویه تماس دینامیک خود شـامل زوایای تماس پیشـروی، پسـروی، هیسـترزیس و 
زاویه تماس غلتش می باشـد. یک دسـتگاه اندازه گیری زاویه تماس شـامل سیسـتم نور پردازی 
و تصویربرداری اسـت تا تصویر پروفایل قطره روی سـطح جامد را ذخیره کند. در سیسـتم های 
قدیمی تـر بـرای ایـن کار به جـای دوربیـن از میکروسـکوپ اسـتفاده می کردنـد و تصاویـر توسـط 
اپراتـور تحلیـل می شـد. در سیسـتم های جدیـد از دوربیـن سـرعت بـاال بـا رزولوشـون مناسـب و 
نرم افـزار اتوماتیـک تحلیل تصاویر اسـتفاده می شـود. بـرای اندازه گیری زاویـه تماس، روش های 
زیـادی وجـود دارد کـه از جملـه  آن هـا می تـوان به روش هـای قطره  بی پایه  اسـتاتیک و دینامیک 
را  اندازه گیـری زاویـه تمـاس می تـوان تر شـوندگی سـطح  از دسـتگاه  بـا اسـتفاده  اشـاره کـرد. 

ارزیابـی کـرد و از کیفیـت خـواص سـطح پوشـش ها اطمینـان حاصـل کرد.

شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری زاویه تماس استاتیک، زاویه تماس دینامیک، کشش سطحی و انرژی سطح

www.jikangroup.com

سال تاسیس:
۱3۹5

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

0 تا 1۸0 درجه سانتی گراد/ 1 ± درجه سانتی گراد دقت/بازه اندازه گیری

سیستم تصویربرداری
 	Progressive CMOS سنسور
 	Global شاتر
 	150 fps تصویربرداری اپتیکال تا

تله سنتریکلنز

1 ± میلی متردامنه تله سنتریسیتی

دستیتنظیم زاویه سر دوربین

سیستم نورپردازی
LED بدون حرارت	 
طول موج 450 نانومتر	 

USB 3.0ورودی

220/110 ولت AC, 50 وات منبع تغذیه

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی

مزایای رقابتی:
دارای نرم افزار اختصاصی شرکت ژیکان برای اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطح، با دو 	 

سال حمایت نرم افزاری و بروزرسانی رایگان
سیستم تزریق اتوماتیک، با کنترل نرم افزاری	 
سیستم تزریق ماژوالر با سرنگ قابل تعویض	 
سیستم تصویربرداری پیشرفته با استفاده از دوربین سرعت باال و لنز تله سنتریک	 
قابلیت افزودن ماژول های کنترل دما، فشار و رطوبت	 
سازگار با دستگاه تست دوام سطوح با سیل دمایی	 
اندازه گیری کشش سطحی و کشش بین سطحی با روش قطره  آویزان	 
اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و کشش بین سطحی به صورت زنده و بدون تاخیر	 

دارای تاییدیه از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
دستگاه اندازه گیری الکتروشیمیایی یک دستگاه الکتروشیمی کامل است که شامل تکنیک های 
در  است.  الکتروشیمیایی  امپدانس  اندازه گیری  نیز  و  پتانسیواستات/گالوانواستات  با  مرتبط 
پتانسیواستات تکنیک های الکتروشیمیایی استاندارد شامل ولتامتری با روبش خطی پتانسیل، 
ولتامتری چرخه ای، کرونو آمپرومتری، تکنیک های پالس ولتامتری )پالس نرمال، پالس تفاضلی 
و موج مربع( ارائه شده اند. محدوده ی ولتاژ 5 ± یا 1 ± ولت می باشد و با قدرت تفکیک 0.025 
درصد Full Range اندازه گیری می شود. سیستم تقویت ۸ پله ای امکان اندازه گیری جریان از 50 
پیکو آمپر تا 1 آمپر را فراهم می کند. در حالت گالوانواستات، با اعمال جریان با الگو های مختلف 
امکان اندازه گیری ولتاژ برحسب زمان )کرونو پتانسیومتری( و یا ولتاژ برحسب جریان وجود 
دارد. در تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی )EIS(، محدوده ی فرکانس 1 میلی هرتز 
امپدانس  اندازه گیری  نویز،  تکنیک های متعدد کاهش  به کارگیری  با  و  تا 1 مگاهرتز می باشد 
فلزات،  مطالعه ی خوردگی  قدرتمندی جهت  ابزار   EIS است.  امکان پذیر شده  باالیی  دقت  با 
پدیده های جذب و واجذب بر روی سطح الکترود، سینتیک واکنش های کاتالیستی و مطالعه ی 
فصل مشترک الیه ها در سلول های خورشیدی و پیل های ســوختی است. دستگاه در مدل های 
)پتانسیواستات-  PGE و  امپدانس(  )اندازه گیری   EIS و  )پتانسیواستات-گالوانواستات(   PGS

گالوانواستات-EIS( ارائه می شود.

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مشخصه یابی پوشش ها، باتری ها، سلول های خورشیدی، پیل های سوختی و ...

www.sharifsolar.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

2، 3 و 4اتصاالت الکترود

محدوده پتانسیل 
)قابل تنظیم(

5 ± ولت / 1 ± ولت
Fine voltage range: FS/2, FS/4, FS/8, FS/16, FS/32, FS/64

of Scale %0.025وضوح بالقوه

0.025 درصدوضوح تنظیم ولتاژ

1 آمپرحداکثر جریان

100 مگااهم امپدانس ورودی

100 تا 240 ولت AC )50 تا 60 هرتز(، یا 24 ولت DCولتاژ ورودی

پتانسیواستات گالوانواستات طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
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معرفی محصول:
دستگاه اسپری التراسونیک مدل  USS-40C برای الیه نشانی های دقیق با استفاده از انواع 
جوهر یا محلول های نانوذره ای طراحی شده است. USS-40C مدل اتوماتیک دستگاه اسپری 
التراسونیک است که دارای ماژول CNC حرکت X و Y با قابلیت تنظیم سرعت حرکت می باشد، 
به این ترتیب حرکت نازل التراسونیک قابل برنامه ریزی است و می توان سطح مشخصی را برای 
زمان مشخصی اسپری کرد. در روش اسپری التراسونیک قطرات بسیار ریز با توزیع سایز باریک 
در  می رسند.  سطح  به  کمی  نسبتًا  سرعت  با  و  می شوند  ایجاد  نازل  نوک  لرزش  طریق  از 
روش های اسپری مرسوم سایز قطرات چندین برابر بزرگ تر است و به دلیل سرعت زیاد برخورد 
آن ها به سطح درصد قابل توجهی از آن ها از سطح منعکس می شوند. به این جهت اسپری 
التراسونیک قادر است الیه های بسیار یکنواخت ایجاد کند و به دلیل امکان مدیریت حرکت 

قطرات میزان تلفات ماده بسیار کمتر خواهد بود.

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

نانـو 	  از محلول هـای  اسـتفاده  بـا  بـا ضخامت هـای متفـاوت  نانومتـری  ایجـاد پوشـش های 
پایـدار کلوئیـدی 

امکان الیه نشانی بر روی سطوح مدور و استوانه ای	 

www.sharifsolar.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

USS-4030مدل

42 کیلوهرتزفرکانس

بیشینه ۸0 واتتوان مصرفی

1 تا 15 واتتوان خروجی نازل

PZTمبدل التراسونیک

فوالد زنگ نزن 316جنس نازل اسپری

0.5 میلی مترقطر نازل اسپری

0 تا 40 درجه سانتی گرادمحدوده دمای محیط

2 تا 100 سانتی متر بر دقیقهسرعت تزریق پمپ سرنگی

220 ولتولتاژ کاری

35 × 15 × 45 سانتی مترابعاد

اسپری اولتراسونیک

مزایای رقابتی:
یکنواختی پوشش باال	 
استفاده زیاد از مواد اولیه و پاشش کمتر	 
دقت کنترل ضخامت پوشش باال	 
عدم گرفتگی نازل ها	 
هزینه نگهداری پایین	 



تجهیزات آزمایشگاهی

۷۰۷۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
استفاده از روش اسپری پیرولیز روشی بسیار متداول در ساخت الیه های نازک است. در این 
می شوند  پرتاب  داغ  سطح  به سمت  اسپری  از گان  زیادی  سرعت  با  محلول  قطرات  روش 
روی سطح  نانومتر   10 در حد  و ضخامت هایی حتی  پوشش پذیری خوب  و  یکنواختی  با  و 
می نشینند. در طراحی این دستگاه سعی شده است تا اثرات مربوط به خود صفحه داغ که در 
سایر دستگاه ها زیاد است، به حداقل برسد. انتخاب شیشه ضد شوک برای صفحه داغ بدین 
منظور بوده است. این شیشه مقاومت شیمیایی خیلی زیادی دارد و از برهم کنش با موادی که 
اسپری می شوند مصون است. به منظور جذب کامل طیف نوری المنت های گرمایی و باال بردن 

سرعت گرمایش، یک الیه جاذب از جنس نانو ذرات فلزی، الیه نشانی شده است. 

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اسپری خشک کن 	 
الیه نشانی الیه نازک ترکیبات مختلف از قبیل اکسیدها و سولفیدها و ...	 
افزایش آب دوستی سطح	 
رشد الیه های اکسیدی روی ویفر سیلیکون	 
تمیز کردن زیرالیه ها	 
قابلیت تبدیل به کوره برای پخت الیه های نازک	 

www.sharifsolar.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B هستند.

مدل های دستگاه
 	SPS-3000
 	SPS-4000

200 درجه سانتی گراد بر دقیقهبیشینه نرخ گرمایش )دمای محیط تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد(

100 درجه سانتی گراد بر دقیقهبیشینه نرخ سرمایش )از دمای ۳۰۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد(

450 درجه سانتی گرادبیشینه دمای کاری

2000 واتبیشینه توان گرمایش

23 × 23 سانتی متر مربع  ابعاد ناحیه گرمایش

 x 15 15 سانتی متر مربعابعاد ناحیه گرمایش با دمای یکنواخت

ترموکوپل نوع kسنسور دما

Schott-NEXTREMAنوع شیشه

220 ولت AC، 10 آمپرمنبع تغذیه 

سیستم اسپری پیرولیز



تجهیزات آزمایشگاهی

۷۲۷3

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
ژیکان IAT-40 دسـتگاهی اسـت که به صورت اتوماتیک نیروی قدرت چسـبندگی یخ به سـطح 

و تنش برشـی بـرای جدا کـردن یـخ از سـطح را در سـطوح مختلـف اندازه گیری می کند.

شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تعییــن میــزان چســبندگی یــخ بــه ســطوح مختلــف فلــزی و غیــر فلــزی، رنگ هــا، پوشــش ها، 	 
بدنــه خــودرو و هواپیمــا، آنتن هــای ماهــواره ای، کابل هــای انتقــال قــدرت و ســایر ســطوح

به دســت آوردن دقیــق تنش برشــی بیــن یــخ و پوشــش در مود هــای مختلــف یخ زدگــی و 	 
ــی و محیطــی ــف دمای ــرایط مختل ش

www.jikangroup.com

سال تاسیس:
۱3۹5

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

0.1 ± درجه سانتی گرادوضوح دمای سطح

۸0 × 40 میلی مترحداکثر حجم نمونه

250 ± پاسکالدقت و وضوح سنسور نیرو

110 تا 240 ولت، 50 تا 60 هرتزولتاژ کاری

1 × 20 میلی مترابعاد کاوشگر نیرو

دستگاه اندازه گیری تنش برشی یخ و سطح

مزایای رقابتی:
زمان کوتاه انجام تست و دقت باالی اندازه گیری	 
رابط کاربری ساده و کاربردی	 
قابلیت سفارشی سازی برای نیاز های مختلف	 
دستیابی سریع به اطالعات	 
کنترل دما با دقت باال	 
دارای نرم افزار اختصاصی ژیکان	 

دارای تاییدیه از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات آزمایشگاهی

۷4۷5

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
باالیی  اهمیت  دارای  تخلخل  و  سطح  مساحت  دقیق  اندازه گیری  کاربردها،  از  بسیاری  در 
بوده که   bet روش  تخلخل  میزان  تعیین  روش ها جهت  توجه ترین  مورد  از  یکی  می باشد. 
از مولکول های ماده جذب شونده  مبتنی بر جذب گاز می باشد. در این روش یک الیه کامل 
روی سطح به وجود می آید. با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می توان سطحی که یک 
مولکول اشغال می کند را محاسبه نمود و بر اساس میزان ماده جذب شده، مساحت سطح 
لک نمونه را اندازه گیری کرد. با توجه به اینکه این آنالیز بر اساس مکانیزم جذب و واجذب 
گاز می باشد، گازهایی مانند کریپتون، آرگون و نیتروژن انتخاب های مناسبی برای این منظور 
هستند. گاز نیتروژن متداول ترین گاز مورد استفاده است؛ زیرا دسترسی به آن معمواًل راحت 
خلوص  میزان  همچنین  هستند،  گران قیمت  هم  کریپتون  و  آرگون  دیگر  طرفی  از  و  است 

نیتروژن بیشتر از آرگون و کریپتون است. 

شرکت توسعه فناوری های نوین نانومقیاس 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیـری سـطح ویـژه و تخلخـل در بسـیاری از کاربردهـا ماننـد کاتالیسـت ها، نانـو جاذب هـا، 
ترکیبـات و افزودنی هـا، مـواد دارویـی و صنایـع غذایـی و همچنیـن در نانـو سـاختارهایی نظیـر 

نانـوذرات فلـزی، نانولوله هـا، نانوالیـاف و غیـره از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.

www.toosnano.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

روش حجمی استاتیکاصل اندازه گیری

N2 ،Ar ،Kr ،CO2 ،H2 ،O2 ،CH4 و گاز دیگر غیر خورنده گاز / بخار جذب

1 پورتاندازه گیری چند نمونه

0.05 تا 3000 مترمربع بر گرممحدوده اندازه گیری سطح مشخص

0.35 تا 500 نانومترتوزیع اندازه پورت )قطر(

2پورت گاز

پمپ چرخشیپمپ خأل

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و توزیع میزان حفرات 
)BET&BJH(

مزایای رقابتی:
1 سال گارانتی	 
10 سال خدمات پس از فروش	 



تجهیزات آزمایشگاهی

۷6۷۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
احیـای  و  دفـع  شـیمیایی،  جـذب   ،BET ویـژه  سـطح  اندازه گیـری  قابلیـت  بـا  دسـتگاهی 
برنامه ریزی شـده دمایی برای تعیین مشـخصات مواد نانو سـاختار می باشـد. این دسـتگاه یکی از 
پرکاربرد تریـن دسـتگاه ها در تعییـن مشـخصات مـواد نانو سـاختار ازجمله نانو ذرات فلزی، اکسـید 
فلـزی، سـولفیدی، نانو لوله هـا، نانو الیـاف، نانو جاذب هـا و … می باشـد. مهم ترین مشـخصه هایی 
از مـواد کـه توسـط ایـن دسـتگاه قابل اندازه گیـری هسـتند، عبارت انـد از: سـطح BET، توزیـع و 
دانسـیته سـایت های فعـال، خـواص جذبـی نانـو ذرات، مکانیـزم و دمـای احیـای نانو اکسـید های 
فلـزی. عمـده آنالیز هـا بـر مبنـای جـذب فیزیکـی یـا شـیمیایی و تکنیک هـای برنامه ریـزی شـده 
دمایـی صـورت می گیـرد. ایـن تکنیک هـا دارای ایـن مزیـت اسـت که از نظـر تجربی در مقایسـه با 
سـایر روش های اسپکتروسـکوپی سـاده تر و ارزان تر می باشـند. همچنین تفسـیر نتایج به دسـت 

آمـده از ایـن روش هـا ازنظـر کیفـی و کمـی نسـبتًا سـاده و واضـح می باشـد.

شرکت توسعه حسگر سازان اسیا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

برخی از کاربرد های کاتالیستی عبارت اند از:
هیدرو کراکینگ، هیدرو دی سولفوریزیشن و هیدرو دی نیتروژنیشن	 
سنتز فیشر-تروپش	 
ایزومریزیشن	 
ریفرمینگ 	 
سنتز فیشر - تروپش	 
کراگینگ و پیل سوختی	 

www.hesgarsazan.com

سال تاسیس:
۱3۸۰

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

شیشه کوارتزجنس ظرف نمونه

استیل ضد زنگجنس لوله ها

۸0 کیلوگرموزن

۸0 × 65 × 45 سانتی مترابعاد )ارتفاع × طول × عرض(

15 تا 50 درجه سانتی گراددمای مطلوب

20 تا ۸0 درصدرطوبت نسبی

115 تا 230 ولتولتاژ

60/50 هرتزفرکانس

1۸00 واتتوان

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET و آنالیز جذب و دفع شیمیایی  
)TPD-TPR(

مزایای رقابتی:
کنترل دما به وسیله کامپیوتر	 
ترموکوپل در داخل نمونه	 
نرم افزار با قابلیت تحلیل داده ها	 
تنظیم دقیق جریان گاز با کمک کنترل کننده های جرمی	 
1 سال گارانتی	 
10 سال خدمات پس از فروش	 



تجهیزات آزمایشگاهی

۷۸۷۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
ایـن دسـتگاه یکـی از پرکاربردتریـن دسـتگاه ها در تعییـن مشـخصات مـواد نانـو سـاختار ازجملـه 
نانـو ذرات فلـزی، اکسـید فلـزی، سـولفیدی، نانولوله هـا، نانـو الیـاف، نانو جاذب ها و ... می باشـد. 
مهم تریـن مشـخصه هایی از مـواد کـه توسـط ایـن دسـتگاه قابل اندازه گیـری هسـتند، عبارت انـد 

از: سـطح ویـژه BET، توزیـع انـدازه حفـرات و خـواص جـذب فیزیکـی نانـو ذرات.

شرکت توسعه حسگر سازان اسیا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

رسم نمودار ایزوترم جذب برای مواد 	 
تعیین سطح ویژه BET مواد به صورت تک نقطه ای و چندنقطه ای	 
 	Langmuir بررسی میکرو حفرات از روش
 	T-Plot بررسی سطوح خارجی مواد از روش
 	BJH بررسی توزیع اندازه حفرات از روش
بررسی میزان جذب فیزیکی مواد	 

www.hesgarsazan.com

سال تاسیس:
۱3۸۰

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

جنس

ظرف نمونه: پیرکس 	
لوله ها: استیل ضدزنگ 	
شیر برقی: برنج 	
محفظه تزریق: استیل 	

۸0 کیلوگرموزن

90 × 60 × 70 سانتی مترابعاد )ارتفاع × طول × عرض(

500 درجه سانتی گرادماکزیمم دما

300 واتتوان

)TC( نوع کنترل کننده های دماPID via PC

1 تا 30 درجه سانتی گراد بر دقیقهنرخ حرارتی کوره

220 ولتولتاژ

50 - 60 ولتفرکانس

700 واتتوان

15 تا 50 درجه سانتی گراددمای مطلوب

20 تا ۸0 درصدرطوبت نسبی

دستگاه تعیین توزیع اندازه حفرات



تجهیزات آزمایشگاهی

۸۰۸۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
امـروزه صنعـت غشـایی از جملـه صنایـع در حـال رشـد و جدیـد در زمینـه جداسـازی گازی اسـت. 
جداسـازی گازی در بخش هـای مختلـف صنعـت نفـت، پتروشـیمی، صنایـع گاز و ... اسـتفاده 
می گـردد؛ بنابرایـن توسـعه روش هایـی بـرای ارزیابـی غشـا های تولیـد شـده می توانـد از اهمیـت 
باالیـی برخـوردار باشـد. ایـن دسـتگاه ها باید با انواع دسـتگاه های آنالیز گازی نظیـر کروماتوگرافی 
گازی تطبیق پذیری داشـته باشـند. مکانیزم کلی این دسـتگاه ها سـاده اما بسـیار کاربردی اسـت. 
ایـن دسـتگاه ها از قابلیـت Permporometry نیـز برخوردارنـد. در ایـن حالت بـا تلفیق دو جریان 
گاز بی اثـر کـه یکـی از یـک اشـباع کننده عبـور می کند، درصد مشـخصی از حالل تا حـدود 2 درصد 

از غشـا عبـور می کند.

شرکت توسعه حسگر سازان اسیا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

 امکان انجام جداسازی غشایی در دما ها و فشار های مختلف	 
 	Permporometry امکان جداسازی غشایی و 
 اندازه گیری توزیع حفرات سطح غشا	 
 تشخیص حفرات و شکاف های بزرگ در ساختار غشای میکرو حفره	 

www.hesgarsazan.com

سال تاسیس:
۱3۸۰

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

)MFC( تهیه گاز خوراک با ترکیب دقیقکنترل کننده جرمی جریان گازها

تغییر مسیر جریان های گازیشیرهای کنترلی برقی و دستی

)Read Out( تنظیم دقیق جریان های گازیکنترل دستی دبی جریان

حرارت دهی در حین تست فرآیندیکوره )۵۰۰ درجه سانتی گراد(

تنظیم دقیق دمای کورهکنترل کننده دما

خواندن فشار جریان گازیمبدل فشار

انجام تست های فرآیندیماژول تست فرآیندهای غشایی

)Saturator( اشباع سازی جریان گازی با نرمال هگزاناشباع کننده

تنظیم کننده فشار جریان باالدست 
)Back Pressure Reglator(

تنظیم دقیق فشار

نمایش فشار جریان گازینمایشگر فشار

اندازه گیری میزان جریان گاز خروجی از ماژولبابلر فلومتر

Cold Trap برای سرد سازی جریان گازمحفظه

۸0 × ۸0 × 45 سانتی مترابعاد )ارتفاع × طول × عرض(

تست غشا
بیشینه فشار: 7 بار 	
بیشینه دما: 500 درجه سانتی گراد 	

2 تا 50 نانومترتست پرمپرومتری

دستگاه جداسازی گازی غشایی و محاسبه توزیع اندازه حفرات سطح غشاء
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۸۲۸3

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
نانـو پودرهـای فلـزی و اکسـیدی و  الکتریکـی سـیم، جهـت تولیـد  انفجـار  محصـول دسـتگاه 
نانوکلوئیدهـای فلـزی می باشـد. در ایـن دسـتگاه بـه کمـک محیـط پالسـما شـرایط کنترل شـده ی 
گازی یـا محیـط مایـع ایجـاد می شـود. دسـتگاه  PNC؛ دسـتگاه آزمایشـگاهی تولیـد نانـوذرات 
فلـزی در محیـط مایـع اسـت کـه بـرای اسـتفاده در مراکـز تحقیقاتـی و آموزشـی مفیـد اسـت. 
ایـن فنـاوری بـه روش فیزیکـی و بـدون دخالـت هرگونـه مـاده شـیمیایی قـادر بـه تولیـد رنـج 
وسـیعی از نانوکلوئیدهـای فلـزی جهـت اسـتفاده در اهـداف متعـدد صنعتی و تحقیقاتی اسـت. 
نانوکلوئیدهـای نقـره، مـس، طـال، آهـن، آلومینیـوم، مولیبدن و نیل از جمله محصوالتی اسـت 

کـه بـا کمـک ایـن فنـاوری تولیـد شـده اسـت.

شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کاربردهای آنتی باکتریال	 
انتقال حرارت	 
کاهش اصطکاک	 
تصفیه آب و پساب و شناساگرها	 

www.pnf-co.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

تک فاز 220 ولت AC، 500 واتتوان موردنیاز

55 × 40 × 55 سانتی مترابعاد فیزیکی دستگاه

40 کیلوگرموزن دستگاه

مفتول نازک سیمیماده ورودی

نانو کلویید فلزیمحصول خروجی

300 تا 500 ولتولتاژ خروجی

0.25 میلی مترحداکثر قطر سیم

2 سانتی مترطول مفتول منفجر شونده

10 تا 50 نانومترمیانگین اندازه ذرات

)PNC( دستگاه تولید نانومواد فلزی و اکسید فلزی

مزایای رقابتی:
کاربری آسان	 
توزیع بسیار مناسب نانوکلوئیدهای فلزی در حالل های مربوطه	 
قابلیت تولید در مقیاس آزمایشگاهی تا صنعتی )تولید انبوه( در غلظت های مختلف	 
سازگار با محیط زیست	 
کم هزینه و بازدهی باال	 

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

امارات
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معرفی محصول:
الیه نشـانی شـیمیایی بخـار )CVD( یکـی از مهم تریـن روش هـای پوشـش دهی اسـت کـه امـروزه 
کاربرد هـای آن هـم در حـوزه صنعتـی و هـم تحقیقاتـی بسـیار گسـترده شـده اسـت. ایـن روش 
پوشـش دهی درواقـع؛ خـود شـامل تنوعـی از روش هـا و دسـتگاه ها می شـود کـه همگـی در چنـد 
ویژگـی هماننـد عمـل می کننـد. ایـن ویژگی هـای مشـترک شـامل مـوارد فـوق اسـت: اسـتفاده از 
یـک مخلـوط گازی به عنـوان پیـش مـاده پوشـش یـا محصـول نهایی )محصـول نهایـی می تواند 
کاربرد پوششـی نداشـته باشـد، مثل نانولوله های کربنی(، اسـتفاده از پالسـما یا چشـمه حرارتی 
بـرای تشـویق انجـام واکنش هـا بیـن گونه هـای گازی و نهایتـًا آماده سـازی شـرایط بـرای رسـوب 
محصـوالت بـر روی یـک زیرالیـه. چشـمه حرارتـی می تواند فیلمـان حرارتی، امـواج مایکروویو و یا 

تخلیـه الکتریکی باشـد. 
الیه نشـانی شـیمیایی از فـاز بخـار پالسـمایی )PECVD( نوعـی فرآینـد CVD اسـت کـه حضـور 
محیـط پالسـما همـه فرآیندهـای CVD را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و سـرعت و بازدهـی انجـام 
واکنش هـای مرتبـط را در دما هـای به نسـبت پایین تـر )نسـبت بـه اسـتفاده از فرآینـد CVD بـدون 
حضـور پالسـما( افزایـش و ارتقـا می دهـد. ایـن روش اغلـب بـرای تولیـد نانو لوله هـای کربنـی 

اسـتفاده می شـود.

شرکت رشد نانو فناوران 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

الیه نشـانی مواد مختلف برای ریزسـاخت ها )Microfabrication( در فرم های مختلف شـامل 	 
)Epitaxial( تک کریسـتال ها، پلی کریسـتال ها، آمورف و سـاختار های با رشـد هم بافته

پوشش های مقاوم به سایش و خوردگی بر روی ابزار آالت، یاتاقان ها و مته ها	 
نانولوله های کربنی	 
تولید ادوات نیمه هادی ها	 

www.roshdnanofanavaran.ir

سال تاسیس:
۱3۸۹

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

DC-PECVDمدل دستگاه 

دارای دو کوره به قطر ۸0 میلی متر به طول ۸0 سانتی مترتعداد کوره ها

750 درجه سانتی گرادبیشینه دمای منطقه حرارتی

0.05 تورمیزان خأل

کوارتزرآکتور

منبع ولتاژ مستقیم تا 1000 ولت و 100 میلی آمپرمنبع تغذیه

دارای دو کنترل کننده جریان شار گاز های استیلن و هیدروژنکنترل کننده جریان گاز

160 × 1۸0 × 140 سانتی مترابعاد دستگاه

)DC-PECVD(  الیه نشانی بخار شیمیایی پالسمای مستقیم
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معرفی محصول:
روش النگمویر- بالجت )LB( یکی از معمول ترین روش های ساخت الیه های نازک آلی می باشد. 
این روش شامل انتقال تک الیه ای از ماده موردنظر به زیرالیه انتخاب شده می باشد. این تک 
الیه ها اساسًا در فصل مشترک بین مایع و گاز تشکیل می شوند. در این روش الیه با ساختار 
از یکنواختی و نظم در مقیاس  لذا  ایجاد می شود  تشکیل تک الیه مولکولی در روی سطح 

مولکولی برخوردار است.

شرکت توسعه فناوری های نوین نانومقیاس 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساخت سلول های حاوی فیلم های نازک جهت سلول های خورشیدی	 
ساخت غشاء پیل های سوختی با ساختار و ضخامت یکنواخت	 
الیه نشانی پنجره ها و آینه های هوشمند با ضخامت معین و به صورت یکنواخت	 
کنترل ضخامت و چگالی پوشش های نوری	 
الیه نشانی مولکولی در ساخت حسگرهای الکترونیکی	 
الیه نشانی در تولید بیومواد	 
تولید مواد داروئی با خواص انحالل و پخش بهبود یافته	 

www.toosnano.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مطابق با سفارش مشتریحداکثر اندازه نمونه

مطابق با سفارش مشتریاندازه حوضچه

0 تا 60 درجه سانتی گرادقابلیت کنترل دمای حوضچه

0 تا 90 میلی متر در دقیقهسرعت غوطه وری

0 تا 90 میلی متر در دقیقهسرعت عملکرد مرزها

1 درصددقت جابه جایی

متغیر نسبت به اندازه حوضچهدامنه جابه جایی بازو

حداکثر 2000 میلی نیوتن بر متر با دقت 101 میلی نیوتن بر متردامنه اندازه گیری

10 کیلوگرموزن دستگاه

دارای نرم افزار ToosNano LB با 
قابلیت های

تنظیم پارامترهای فرآیند	 
نمایش نمودار فرآیند	 
ثبت و ذخیره داده های فرآیند در قالب فایل اکسل	 

الیه نشانی مولکولی النگمویر بالجت

مزایای رقابتی:
کنترل دقیق ضخامت تکالیه 	 
رسوب یکنواخت تکالیه در یک ناحیه ای بزرگ	 
نظــم ســاختاری بســیار خــوب در یــک ناحیــه وســیع و امــکان ســاخت ســاختارهایی شــامل 	 

چندیــن الیــه از جنــس متفــاوت
امکان رسوب الیه ها بر روی انواع مختلفی از زیرالیه ها	 
هزینه پایین انجام فرآیند )عدم نیاز به خأل و یا محیط های پالسمایی در حین فرآیند(	 
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معرفی محصول:
الیه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی یک فرآیند صنعتی است که به طور گسترده برای اعمال 
پوشش های الیه نازک با کیفیت باال مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند تحت شرایط خأل و 
با استفاده از هدهای رسوب دهی ویژه طراحی شده انجام می شود. الیه نشانی تبخیر فیزیکی 
با قوس کاتدی می تواند در مدهای DC و یا پالسی انجام شود. در هر یک از حالت های مذکور، 
آند و کاتد می شود.  بین  الکتریکی  ایجاد قوس  باعث  ایجاد شده توسط منبع تغذیه  ولتاژ 
جریان قوس بر روی سطح بسیار کوچکی از کاتد متمرکز شده و دانسیته ی جریان بسیار باالیی 
)در حدود 1012 آمپر بر مترمربع( را ایجاد می کند. این دانسیته ی جریان باال با دانسیته باالی 
توان )در حدود 1013 وات بر مترمربع( همراه شده و از طریق یک استحاله ی فازی موضعی 
در سطح تارگت )کاتد( باعث یونیزه شدن کامل سطح و ایجاد پالسمای رسوب دهی می شود. 
پالسمای ایجاد شده به سرعت به طرف زیرالیه )آند( گسترش می یابد. در زمان رسوب دهی 
انرژی جنبشی ذرات پالسما از 20 الکترون ولت برای عناصر سبک تا 200 الکترون ولت برای 

عناصر سنگین متغیر است.

شرکت خأل پوشان فلز 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پوشــش دهی الیه هــای بســیار ســخت، الیه هــای فــوق ســخت و پوشــش های نانــو کامپوزیــت 	 
شــامل TiN ،TiAlN ،CrN ،ZrN ،AlCrTiN و TiAlSiN بــر روی ابــزارآالت به منظــور افزایــش 

عملکــرد و عمــر کاری آن هــا
پوشش دهی فیلم های شبه الماس آمورف کربن با رسوب دهی یون های کربن	 

www.khpf.co.ir

سال تاسیس:
۱3۹۰

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

4 اینچابعاد تارگت

1۸تعداد چشمه های تبخیر قوس کاتدی

سیستم خأل
 پمپ های روتاری، روتس و دیفیوژن و پمپ نگه دارنده دیفیوژن

جهت جلوگیری از اتالف انرژی

4 عددکنترل کننده های جریان جرمی

محفظه خأل دوجدارهمحفظه

1۸00 × 1600 میلی مترابعاد محفظه )قطر ×  ارتفاع(

پوشش دهی در خال با تکنولوژی قوس کاتدی

مزایای رقابتی:
باال بودن انرژی یون ها	 
امکان رسوب دهی زیرالیه در دمای کمتر	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
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معرفی محصول:
ساختار  نمودن  مشخص  در  ویژه  ابزار هایی   )TEM( عبوری  الکترونی  میکروسکوپ های 
باال  تفکیک  قدرت  با  مواد  ریزساختاری  مطالعات  می شوند که  مواد محسوب  مورفولوژی  و 
جهت  میکروسکوپ ها  این  از  این  عالوه بر  می سازند.  امکان پذیر  را  زیاد  خیلی  بزرگنمایی  و 
مطالعات ساختار های بلوری، تقارن، جهت گیری و نقایص بلوری می توان استفاده نمود. این 
موارد سبب شده است که TEM امروزه به یک ابزار بسیار مهم در بسیاری از تحقیقات پیشرفته 
فیزیک، شیمی، بلورشناسی، علم مواد و زیست شناسی شناخته شود. این میکروسکوپ قابلیت 
تصویربرداری از ریزساختار مواد با بزرگنمایی 1٬000 تا 1٬000٬000 برابر با قدرت تفکیکی در حد 
کوچک تر از 1 نانومتر را دارد. میکروسکوپ الکترونی عبوری همچنین توانایی آنالیز عنصری، 
تعیین ساختار و جهت کریستالی اجزایی به کوچکی 30 نانومتر را به صورت کیفی و کمی دارد.

شرکت آرا پژوهش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تعیین جهت رشد مواد بلورین و صفحات کریستالی 	 
تعیین عیوب بلوری و مرز دانه ها	 
تشخیص مناطق دارای تنش پسماند	 
شناسایی ترکیب شیمایی فاز های غیرآلی	 

www.ara-research.com

سال تاسیس:
۱3۷۷

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

وضوح )نانومتر( در ۸۰ کیلوولت
نقطه: 0.50 	
مشبک: 0.34 	

ولتاژ شتاب
دامنه: 50 کیلوولت، ۸0 کیلوولت 	
ثبات: 10-6 × ۸ 	

بزرگ نمایی
	 150X to 400,000X :دامنه
مراحل: 16 	

انکسار
 	 >1.5 μm diameter, selected apertures )SAD(
 	 >3 μm diameter, selected by micro-beam illumination

لنز های پروژکتور
تعداد لنز ها: 3 لنز پروژکتور الکترومغناطیسی تراز کارخانه 	
ثبات: 10-6 × 6 	

TEM میکروسکوپ الکترونی عبوری

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
عملکرد و کارایی بسیار باال	 
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معرفی محصول:
و  نانومتری  ابعاد  با  نمونه ها  مشاهده ی  برای  ابزاری   )AFM( اتمی  نیروی  میکروسکوپ 
بررسی توپوگرافی سطح آن هاست. در میکروسکوپ های نیروی اتمی از نیرو های ضعیف نظیر 
نیرو های واندروالس و مویینگی بین نوک پروب و سطح نمونه برای تشکیل تصویر توپوگرافی 
از سطح نمونه استفاده می شود. ازاین رو هیچ محدودیتی برای بررسی سطح نمونه برخالف 
میکروسکوپ های تونلی روبشی وجود ندارد. میکروسکوپ نیروی اتمی قادر به تصویربرداری 
با تفکیک مکانی اتمی از نمونه های رسانا، نارسانا و حتی نمونه های بیولوژیکی می باشد. این 
میکروسکوپ نقش به سزایی در پیشرفت علوم مختلف ازجمله الکترونیک، نانوفناوری و علم 
مواد ایفا می کند. امروزه دستگاه های تجاری متفاوتی با مبانی مشابه و حاالت  کاری مختلف 

عرضه شده اند که ازنظر دقت و کیفیت تصاویر با یکدیگر تفاوت دارند.

شرکت آرا پژوهش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــری در  ــی و تصویر گی ــر توپوگراف ــالوه ب ــو ع ــای نان ــزار در پروژه ه ــن اب ــوان ضروری تری ــه عن AFM ب
مقیــاس مولکولــی و اتمــی توانایــی تعییــن خــواص فیزیکــی، شــیمیایی، مکانیکــی، الکترونیکــی و 
مغناطیســی مــواد را در مقیــاس نانــو دارا اســت. در ضمــن ایــن دســتگاه می توانــد در محیــط مایع 

هــم تصویربــرداری کنــد و بــرای امــور داروســازی و همچنیــن صنایــع غذایــی کاربــرد فــراوان دارد.

www.ara-research.com

سال تاسیس:
۱3۷۷

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

XY Scanner
دامنه پیمایش سطحی: 50 نانومتر 	
دقت جابه جایی سطحی: 1 نانومتر 	

Z Scanner
دامنه جابه جایی قائم: 4 نانومتر 	
دقت جابه جایی قائم: 0.1 نانومتر 	

XY Stage
	 Motorized Software-Controlled :نوع
دامنه جابه جایی سطحی: 15 میلی متر 	
دقت جابه جایی سطحی: 40 نانومتر 	

Z Stage
	 Auto Fast Approach :نوع
دامنه جابه جایی قائم: 15 میلی متر 	
دقت جابه جایی قائم: 40 نانومتر 	

ابعاد نمونه
ابعاد سطحی نمونه: قطر 2 سانتی متر 	
ضخامت نمونه: 1 سانتی متر 	
زبری نمونه در ابعاد پنجاه میکرومتر مربع: کمتر از 4 میکرومتر 	

میکروسکوپ نیروی اتمی به همراه کیت 

مزایای رقابتی:
کارکرد در شرایط خأل برخالف SEM و TEM )مناسب برای تصویر گیری از نمونه های زنده هوازی(	 
 	TEM و SEM عدم نیاز به آماده سازی نمونه برخالف
 	TEM و SEM قیمت مناسب و مصرف انرژی ناچیز برخالف
کاربرد های گسترده	 
 	SEM و STM ،TEM عدم محدودیت نوع نمونه برخالف
اندازه آزمایشگاهی مناسب	 



تجهیزات آزمایشگاهی
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فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
امروزه اهمیت شناسـایی و بررسـی مواد و سیسـتم ها با اسـتفاده از سیستم های مشخصه یابی 
در فناوری هـای پیشـرفته و تحقیقـات بـه عنـوان یـک بخـش مهـم و غیرقابـل اجتنـاب مطـرح 
اسـت. میکروسـکوپ های پروبـی روبشـی یکـی از کاربردی تریـن سیسـتم های مشـخصه یابی اند 
کـه بـا داشـتن مجموعـه ای از تکنیک هـا توانایـی بررسـی سـطح مـواد بـا قـدرت تفکیـک بـاال در 

محـدوده نانومتـر و حتـی آنگسـتروم را دارند.
 )Scanning Probe Microscopy )SPM(( در یـک نـگاه کلـی میکروسـکوپ  پروبـی روبشـی
 )Probe( عنـوان جامعـی بـرای مجموعه  گسـترده ای از تکنیک هایی اسـت که توسـط یک پـروب
)سـوزن )Tip(( سـطح مـواد را درمقیـاس نانـو و حتـی آنگسـتروم روبـش می کنـد و تصاویـر 
توپوگرافـی از یـک خاصیـت ویـژه از سـطح مـواد ارائـه می دهـد. دسـتگاه ترکیبـی تونلـی روبـش 
و نیـروی اتمـی کـه بـا نـام پروبـی روبشـی نیـز معـروف اسـت، ترکیبـی از دو دسـتگاه STM و 
AFM می باشـد. در ایـن دسـتگاه بـا تعویـض کنتیلـور متصـل بـه کالهـک دسـتگاه می تـوان مـد 
تصویربـرداری را تغییـر داد. در ایـن دسـتگاه در مقایسـه بـا نمونه هـای مشـابه امـکان جابجایـی 

مـد تصویربـرداری بـه آسـانی و تنهـا بـا تعویـض تیـپ انجـام می شـود.

شرکت نانو سیستم پارس 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تصویر برداری و اسپکتروسکوپی و لیتوگرافی

www.natsyco.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

AFM

X ,Y 10 میکرونمحدوده اسکن

Z 3 میکرونمحدوده اسکن

0.13 نانومتروضوح جانبی

0.05 نانومتروضوح عمودی

20 میلی مترحداکثر حجم نمونه

XY 2.5 میکرونمرحله موقعیت یابی میکرو

DAC/ADC 16 بیتوضوح اسکنر

STM

55 × 55 × 1۸ سانتی متراندازه الکترونیک

220 ولت، 50 هرتز، 1 آمپرمنبع تغذیه

۸ میکرونبیشترین محدوده اسکن

Z 3 میکرونحداکثر برد

Z 0.045 نانومتراستخراج وضوح

XY 0.12 نانومتراستخراج وضوح

میکروسکوپ پروبی روبشی
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فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
توانسـت  کـه  اسـت  میکروسـکوپ هایی  اولیـن  جـزو   )STM( روبشـی  تونلـی  میکروسـکوپ 
تصاویـری بـا دقـت اتمـی از سـطوح مـواد تهیـه نمایـد و سـازندگان آن بـه واسـطه ایـن اختـراع،  
موفـق بـه دریافـت جایزه نوبل شـدند. اسـاس تشـکیل تصویر از سـطح نمونه در میکروسـکوپ 
تونلـی روبشـی مبتنـی بـر برقـراری جریـان تونلـی بیـن نـوک پـروب میکروسـکوپ و سـطح نمونـه 
اسـت. با برقراری جریان تونلی بین نوک پروب میکروسـکوپ و سـطح نمونه و تغییرات جریان 
تونلـی تصویـری از توپوگرافـی اتم هـا در سـطح نمونـه بدسـت می آیـد. عـالوه بـر ایـن، امـکان 
بررسـی برخـی از خـواص سـطح نمونـه نظیر خواص مغناطیسـی، ابررسـانایی و جـذب مولکولی 

و همچنیـن جداسـازی یـا جابجایـی اتم هـا در ایـن میکروسـکوپ وجـود دارد.

شرکت نانو سیستم پارس 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تصویربرداری از سطوح، در مقیاس اتمی

www.natsyco.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

55 × 55 × 1۸ سانتی متراندازه الکترونیک

220 ولت، 50 هرتز، 1 آمپرمنبع تغذیه

۸ میکرونبیشترین محدوده اسکن

Z 3 میکرونحداکثر برد

Z 0.045 نانومتراستخراج وضوح

XY 0.12 نانومتراستخراج وضوح

میکروسکوپ تونلی روبشی

مزایای رقابتی:
تولید تصویر سه بعدی کامال حقیقی از سطح	 
قدرت تفکیک باال در حدود 0.1 نانومتر	 
توانایی آنالیز در دمای صفر کلوین	 
عدم وجود محدودیت اتمسفر برای آنالیز	 
قابلیت استفاده برای مواد ارگانیک	 
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معرفی محصول:
ابـزاری بـرای مشـاهده ی نمونه هـا بـا ابعـاد نانومتـری و   )AFM( میکروسـکوپ نیـروی اتمـی
از نیروهـای ضعیـف  اتمـی  بررسـی توپوگرافـی سـطح آنهاسـت. در میکروسـکوپ های نیـروی 
نظیـر نیروهـای واندروالـس و مویینگـی بیـن نـوک پـروب و سـطح نمونـه بـرای تشـکیل تصویـر 
توپوگرافـی از سـطح نمونـه اسـتفاده می شـود. از ایـن رو هیـچ محدودیتـی بـرای بررسـی سـطح 
نمونـه برخـالف میکروسـکوپ های تونلـی روبشـی وجـود نـدارد. میکروسـکوپ نیـروی اتمی قادر 
نارسـانا و حتـی نمونه هـای  از نمونه هـای رسـانا،  اتمـی  بـا تفکیـک مکانـی  بـه تصویربـرداری 
بیولوژیکـی می باشـد. ایـن میکروسـکوپ نقـش بـه سـزایی در پیشـرفت علـوم مختلـف از جملـه 
الکترونیـک، نانوفنـاوری و علـم مـواد ایفـا می کنـد. امـروزه دسـتگاه های تجـاری متفاوتـی بـا 
مبانـی مشـابه و حـاالت  کاری مختلـف عرضـه شـده اند کـه از نظـر دقـت و کیفیـت تصاویـر بـا 

یکدیگـر تفـاوت دارنـد.

شرکت نانو سیستم پارس 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مــورد اســتفاده در بســیاری از مطالعــات، جهــت نوشــتار، دســتکاری و جابجایــی اتم هــای منفــرد 
زنــون، مولکول هــا، ســطوح ســیلیکونی  و پلیمــری 

جهت انواع نانولیتوگرافی و تولید نانوساختارها و نانوماشین کاری 

www.natsyco.com

سال تاسیس:
۱3۸6

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مواد پیشرفته

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

X,Y 10 میکرونمحدوده اسکن

Z 3 میکرونمحدوده اسکن

0.13 نانومتروضوح جانبی

0.05 نانومتروضوح عمودی

20 میلی مترحداکثر حجم نمونه

XY 2.5 میکرونمرحله موقعیت یابی میکرو

DAC/ADC 16 بیتوضوح اسکنر

میکروسکوپ نیروی اتمی



تجهیزات آزمایشگاهی
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معرفی محصول:
ردیـاب I-V یـک راه حـل ایـده آل بـرای اندازه گیـری جریان-ولتـاژ دسـتگاه های سـلول خورشـیدی 
از پارامتر هـای مهـم ماننـد  در تاریکـی و زیـر نـور شبیه سـازی شـده خورشـیدی اسـت. برخـی 
جریـان اتصـال کوتـاه )JSC(، ولتـاژ مـدار بـاز )VOC( و ضریـب پـر )FF( را می تـوان بـا اسـتفاده 
از منحنـی I-V بـه دسـت آورد. محـدوده ولتـاژ اعمـال شـده 5 ± ولـت اسـت و سـرعت اسـکن 

قابـل تنظیـم اسـت.

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

مشخصات فنی:

www.sharifsolar.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

2، 3 و 4اتصاالت الکترود

± 5 ولت/ ± 1 ولتمحدوده پتانسیل )قابل تنظیم(

of Scale %0.025وضوح بالقوه

0.025 درصدوضوح تنظیم ولتاژ

1 آمپرحداکثر جریان

100 تا 240 ولت AC، 50 تا 60 هرتزولتاژ ورودی

دستگاه اندازه گیری جریان - ولتاژ سلول خورشیدی

 تجهیزات آزمایشگاهی

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
اندازه گیری مشخصه های الیه نیم رسانا مانند مقاومت سطحی، موبیلیته، چگالی حامل ها و 
نوع حامل ها در پژوهش مواد نیم رسانا نظیر سلول های خورشیدی الیه نازک، LED و الیه های 
فـناوری  و  متناوب  سیستم  یک  از  بهره گیری  با   HSR-24AC سیستم  است.  ضروری   TCO
منحصر به  فرد کاهش نویز قادر است که پارامترهای نیم رساناهای الیه ای نظیر CIGS، مواد 

آلی و الیه های پروسکایت که دارای مقاومت بسیار زیادی هستند را اندازه گیری کند.

شرکت توسعه فناوری شریف سوالر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری موبیلیتی نمونه	 
اندازه گیری چگالی حامل های نمونه	 
تعیین نوع حامل های ماده	 

www.sharifsolar.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

25 × 30 × 30 سانتی مترابعاد دستگاه

ACنوع

T p.p 1.5حداکثر شدت میدان

0 تا 100 هرتزمحدوده فرکانس

10 نانوولتمینیمم ولتاژ هال قابل  اندازه گیری

10 گیگااهمحداکثر مقاومت سطحی نمونه  

سیستم اندازه گیری اثر هال و مقاومت سطحی

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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معرفی محصول:
قرار  استفاده  مورد  اشیاء  با  تماس  بدون  و  دور  راه  از  اندازه گیری  انواع  دستگاه جهت  این 
می گیرد و می تواند قطر اجسام، فواصل آن ها و زوایا را اندازه گیری نماید. برای نمونه یکی از 
کاربرد های اصلی این محصول تعیین نوع سیم خطوط انتقال برق از راه دور تا فاصله 40 
متری می باشد. جهت تعیین نوع سیم خطوط انتقال برق الزم است برق خط انتقال را قطع 
نموده و از برج های خطوط انتقال برق با ارتفاع معمواًل تا 40 متر، کارگر صعود کند و با کولیس 
قطر سیم را اندازه گیری و با شمارش رشته های سیم نوع سیم را تشخیص دهد با استفاده از 
دستگاه LIMOD امکان تعیین نوع سیم بدون قطع کردن برق خط انتقال و صعود از برج به 

راحتی فراهم شده است.

شرکت داده کاوی ویرا ژرف کویر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت برق )شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق، نیروگاه ها(	 
نقشه برداری	 
سدسازی	 
ساختمان سازی	 
معادن	 

www.virakavir.com

سال تاسیس:
۱3۹3

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات دوربین
فوکوس ۸ مگاپیکسلی	 
زوم 160 برابر	 
قدرت تفکیک 0.4 ثانیه	 

مشخصات سامانه فاصله یاب لیزری

ابعاد: 16 × 21 × 27 سانتی متر 	
وزن: 0.245 کیلوگرم 	
طول موج لیزر: 635 نانومتر 	
دقت اندازه گیری: 1.5 ± میلی متر 	

LIMOD دستگاه تشخیص و پردازش اتوماتیک لیزری

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

مزایای رقابتی:
توسعه پذیری باال

MIL-PRF-810c
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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AFTL کاربردViral Label کاربرد

شرکت های برق منطقه ای	 
شرکت های توزیع برق	 
نیروگاه ها	 
شرکت گاز	 

صنعت برق، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع برق و نیروگاه ها	 
کشاورزی، باغبانی و جنلگ داری	 
معدن )استخراج، استحصال و فراوری(	 
کنترل ترافیک	 
تشخیص چهره	 

معرفی محصول:
انتقال  خطوط  هوشمند  خطایابی  است که  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  نرم افزار  یک   :AFTL
جهت تعمیرات قبل از خارج شدن از مدار را فراهم می کند. در حالت عادی جهت خطایابی 
خطوط برق؛ تکنسین از برج های خطوط انتقال باال می رود و پایه به پایه و به تفکیک تجهیز 
بازدید و گزارش معایب را تهیه و ارسال می کند. با کمک این نرم افزار نیاز به صعود از برج های 
خطوط انتقال برق نیست. در ابتدا پهپاد به پرواز در می آید و از تمامی تجهیزات خطوط برق 
تصویربرداری می کند و این تصاویر توسط AFTL بررسی، آنالیز و عیب یابی می گردد. در پایان 
گزارش معایب به صورت کاماًل اتوماتیک طبق فرمت استاندارد شرکت مادر تخصصی توانیر 

تولید می شود. 
Viral Label: کاربران با استفاده از این نرم افزار می توانند در تصاویر گرفته شده توسط پهپاد 
یا دوربین معمولی در محل های موردنظر یک یا چندین شناسه گذاری انجام دهند. در واقع 
هدف ساخت پایگاه داده دقیق و گسترده جهت استفاده در شبکه های مبتنی بر یادگیری عمیق 
)Deep Learning( با دقت و سرعت باال توسط این نرم افزار امکان پذیر شده است. خروجی 
پوشه  و  تعیین شده  اول حاوی شناسه های  پوشه  پوشه جداگانه است.  دو  نرم افزار شامل 
دوم شامل تصاویر خام و یک فایل csv است، که مختصات و نوع شناسه را در بر می گیرد. 
در مراحل بعدی محتوای این پوشه جهت آموزش استفاده می شود. همچنین این نرم افزار 

قابلیت ساخت اتوماتیک گزارش pdf از شناسه های ایجاد شده را دارا می باشد.

شرکت داده کاوی ویرا ژرف کویر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

www.virakavir.com

سال تاسیس:
۱3۹3

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B است.

AFTL

قابلیت عیب یابی جامع و کامل
قابلیت تشخیص ۸0 عیب خطوط انتقال و فوق توزیع برق 

به طور هم زمان

پایتونفناوری و زبان برنامه نویسی

MYSQLپایگاه داده

LINUX/UNIXسیستم عامل

Server Basedبستر سخت افزاری

تحت شبکه اینترنتنوع نرم افزار

Firefox ،Chromeامکان اجرا در مرورگر ها

امکان توسعه نرم افزار بنا به  درخواست کاربر وجود دارد.امکان توسعه نرم افزار

امکان استفاده هم زمان چند کاربر وجود دارد.کاربری هم زمان

 Viral
Label

# Cزبان برنامه نویسی 

به صورت بسته قابل نصب )Setup(نرم افزار 

)Vira Label( و )AFTL( تشخیص اتوماتیک عیوب خطوط انتقال برق

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

مزایای رقابتی:
AFTLViral Label 

تشخیص هوشمند انواع خطاهای خطوط انتقال 	 
برق و استخراج از تصویر و ارائه گزارش تحت وب

دقت و سرعت باال	 
تعیین وضعیت کلی برج	 
گزارش عیوب آنی و فوری	 
قابلیت نمایش خط انتقال بر روی نقشه	 
تهیه اتوماتیک گزارش خطاها با سرعت باال	 
پایگاه  داده گسترده و اختصاصی	 

امکان تست و اصالح شناسه های تعیین شده	 
داشتن راهنمای کامل و قوی	 
عدم نیاز به کارشناس حرفه ای جهت کار با نرم افزار	 
قابلیت نصب آسان	 
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معرفی محصول:
این سـامانه دارای مدار های الکترونیک حسـاس به جریان پایین بوده و به منظور مشـخصه یابی 
رسـم  بـه  نیـاز  ترانزیسـتور  عملکـرد  بررسـی  به منظـور  مـی رود.  بـه کار  ترانزیسـتور  جریان–ولتـاژ 
منحنی های Characteristic ترانزیسـتور )اندازه گیری جریان درین بر حسـب ولتاژ گیت-سـورس 
و درین-سـورس( اسـت. از این جهـت بـرای مشـخصه یابی ترانزیسـتور نیـاز بـه چهـار کانـال بـرای 
اتصـال بـه گیـت، دریـن، سـورس و بدنـه اسـت کـه قابلیـت جاروب کـردن ولتـاژ به نحـوی معین و 

اندازه گیـری جریـان بـا دقـت بـاال را داشـته باشـند.

شرکت رشد نانو فناوران 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مشخصه یابی ترانزیستور و رسم منحنی مشخصه الکتریکی

www.roshdnanofanavaran.ir

سال تاسیس:
۱3۸۹

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

10 نانو آمپر تا 15 میلی آمپربازه جریان

15- تا 15+ ولتبازه ولتاژ

جریان 1 نانو آمپردقت اندازه گیری

100 میکروولتدقت اندازه گیری ولتاژ

دستگاه مشخصه یابی 4 ترمیناله مخصوص ترانزیستور

مزایای رقابتی:
دارای مدار های الکترونیک بسیار دقیق برای مشخصه یابی جریان/ ولتاژ افزاره ها

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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معرفی محصول:
ایـن دسـتگاه دارای مدار هـای الکترونیـک دقیـق اندازه گیـری جریـان بوده و جهت مشـخصه یابی 
روش هـای  مهم تریـن  از  یکـی  مـی رود.  بـه کار  حسـگر ها  به خصـوص  افزاره هـا  جریان-ولتـاژ 
مشـخصه یابی ادوات الکترونیکـی یافتـن نمـودار جریان-ولتـاژ در حالت هـای مختلـف عملکرد آن 
اسـت کـه بدیـن ترتیـب اطالعـات بسـیاری از ویژگی هـای آن افزاره به دسـت می آید. این دسـتگاه 
دارای دو بخـش تغذیـه 15 و 50 ولـت بـوده کـه ولتـاژ 50 ولـت آن از ویژگی هـای ممتـاز دسـتگاه 
به حسـاب می آیـد. دقـت اندازه گیـری جریـان 1 نانـو آمپـر از چالش هـا و امتیـازات ویـژه دسـتگاه 

به شـمار مـی رود.

شرکت رشد نانو فناوران 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مشخصه یابی انواع حسگر، ادوات نوری، سلول های خورشیدی و ... و رسم منحنی جریان ولتاژ

www.roshdnanofanavaran.ir

سال تاسیس:
۱3۸۹

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

10 نانوآمپر تا  15 میلی آمپربازه جریان

15- تا 50+ ولتبازه ولتاژ

جریان 1 نانو آمپردقت اندازه گیری

ولتاژ  100 میکرو ولتدقت اندازه گیری

I-V Characteristic Tracer

مزایای رقابتی:
مدار  های الکترونیک بسیار دقیق برای مشخصه یابی جریان/ ولتاژ افزاره ها

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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معرفی محصول:
ایـن محصـول بـا اسـتفاده از طراحـی سیسـتم پالسـما به عنـوان یـک زداینده خشـک عمل کـرده و 
بـا کنتـرل میـزان گاز ورودی بـه راکتـور، تـوان و زمـان پالسـمای اعمالی خواص سـطحی متفاوتی را 
ایجاد می کند. از این خاصیت در بسـیاری از صنایع برای عامل دار کردن سـطح اسـتفاده می شـود.

شرکت رشد نانو فناوران 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

آزمایشگاه های MEMS برای از بین بردن Residue های فرآیند لیتوگرافی	 
آزمایشــگاه های نســاجی بــرای آب دوســت کردن پارچــه توســط پالســمای گاز هایــی مثــل 	 

نیتــروژن، اکســیژن

www.roshdnanofanavaran.ir

سال تاسیس:
۱3۸۹

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

50 میلی تورخأل پایه

700 تا 400 میلی تورخأل کاری

RF 100 واتتوان

اکسیژنگاز ورودی

به صورت اتوماتیککنترل سیستم

Asher  دستگاه تمیزکننده پالسمایی

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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معرفی محصول:
دسـتگاه زدایـش عمـودی سـیلیکون یکـی از دسـتگاه های متـداول حاضـر در فب هـای الکترونیک 
و آزمایشـگاه های میکرو/نانو الکترونیک بوده که به واسـطه آن زدایش خشـک سـیلیکون صورت 
می پذیـرد. ویژگـی منحصـر بفـرد ایـن دسـتگاه پروسـه طراحـی شـده برای آن اسـت کـه هیچ گونه 
مشـابهی در دنیا نداشـته و حتی از گاز های مشـابه پروسـه های دیگر دنیا نیز تبعیت نمی کند و 
بـا سـاختاری نوآورانـه زدایـش عمیـق و عمـودی سـیلیکون صـورت می پذیـرد کـه هـم دارای پتنت 
بین المللی بوده و هم مقاالت بسـیاری با اسـتفاده از آن منتشـر شـده اسـت. این سیسـتم شامل 
محفظـه خـال، پمپ هـای مکانیکـی و روتـز، منبـع تـوان فرکانـس رادیویـی بـرای ایجـاد پالسـما، 
شـبکه تطبیـق امپدانـس بـرای انـواع مختلـف گاز هـا و مقادیـر گوناگـون، کنترل کننـده گاز ورودی 

)MFC( و برنامـه دیجیتـال و کنتـرل کامـال اتوماتیـک برای کاربر اسـت.

شرکت رشد نانو فناوران 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در آزمایشگاه ها و پژوهشگاه های تحقیقاتی مرتبط با نانو	 
الکترونیک و افزاره های نیمه هادی 	 
ساخت سنسورهای شتاب	 
 	MEMS ادوات
 	AFM  تیپ

www.roshdnanofanavaran.ir

سال تاسیس:
۱3۸۹

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

3۸0 ولتولتاژ کاری

RF 300 واتتوان

اکسیژن، هیدروژن و SF6گاز های ورودی

فشار پایه 50 میلی تور و فشار کاری  ۸00 میلی تورفشار 

آب گردسیستم خنک کننده

)DRIE( دستگاه زدایش عمودی سیلیکون

مزایای رقابتی:
قابلیت کنترل بر روی پروسه ها به صورت تکرار  پذیر

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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معرفی محصول:
اچینـگ یـا زدایـش یکـی از روش هـای مناسـب برای دسـتیابی به سـاختارهایی با اشـکال دلخواه 
و هندسـه های پیچیـده اسـت. ایـن روش معمواًل بـرای بار برداری در سـاخت ایمپلنت های دندان 
نیـز بـه کار گرفتـه می شـود. در ایـن روش، اچینـگ در چنـد مرحلـه و با محلول هـای مختلف انجام 
می گیـرد. بعـد از هـر مرحلـه اچینـگ، یـک مرحلـه شستشـو در آب بـا الـل صـورت می گیـرد کـه 
باعـث از بیـن رفتـن اثـرات مراحـل قبلـی می گـردد. زدایـش هر مرحلـه، زمانی کنترل شـده دارد که 
خـروج از ایـن محـدوده زمانـی باعـث سـوختن و ریجکـت شـدن نمونـه می گـردد، در ایـن پروسـه 
تمامـی سـنگ ها بایـد بـه صـورت مـداوم شـارژ شـده و سـپال آن هـا تجدیـد شـود. تمامـی ایـن 
مراحـل بـا یـک کنترلـر مرکزی انجام می شـود و به وسـیله یک سیسـتم 2 درجـه آزادی نمونه ها به 

صـورت خـودکار بیـن مپلک هـا جابجا می شـوند.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اچینــگ خــودکار بــر طبــق زمــان، ســاخت میکــرو حســگرها، ســاخت ســاختار های نانــو و میکــرو، 
ســاخت ادوات میکروفلوئیدیــک، MEMS ،Bio و میکروالکترونیــک، تولیــد ایمپلنت هــای دنــدان 

مطابــق بــا دســتورالعمل تولیــد در 7 مرحلــه اچینــگ

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

پلی اتیلنجنس بدنه

7 سینک 3 لیتریتعداد سینک

25 × 35ابعاد سینک ها

 دارای 21 مخزن برای ذخیره و پرکردن مداوم سینک هامخزن

پر و خالی شدن اتوماتیک با زماننحوه پر و خالی شدن

به صورت اتوماتیک به وسیله سیستم دو درجه آزادیجابه جایی قطعات

سیستم اچینگ مرطوب 7 مرحله ای اتوماتیک

مزایای رقابتی:
هود مکش برای خارج کردن بخارات سمی	 
1 سال گارانتی	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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معرفی محصول:
اچینـگ مرطـوب یکـی از روش هـای سـاخت کاهشـی اسـت کـه در سـاخت ادوات میکـرو و نانـو 
بـه کار گرفتـه می شـود. در ایـن روش از یـک سـیال زداینـده کـه معمـواًل اسـید یـا بـاز اسـت بـا 
غلظـت مشـخص و دمـای معیـن بـرای زدایـش زیرالیه و یا ماده روی آن اسـتفاده می شـود.  این 
محصـول بـا دارا بـودن بدنـه پلی اتیلـن قابلیـت مقاومـت در برابـر محلول هـای خورنـده را داشـته 
و بـا فراهـم آوردن محیـط مطلـوب بـرای زدایـش امـکان اچینـگ زیرالیه هـای مختلـف را در داخل 
محلـول بـا دمـای حمـام قابـل تنظیـم فراهـم می سـازد. از طـرف دیگـر ایـن سیسـتم بـا دارا بودن 
یـک باال بـر دو درجـه امـکان حمـل و قرار دهـی زیرالیه هـا را بـه صـورت کنترل شـده و مـدت زمـان 
معیـن در داخـل حمـام فراهـم مـی آورد. از سـوی دیگـر بـا تعییـن توالـی مـدت زمـان انتقـال بیـن 

سـینک ها می تـوان از مـواد مختلـف بـرای اچینـگ زیرالیه هـا اسـتفاده نمـود.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اچینــگ خــودکار بــر طبــق زمــان، ســاخت میکــرو حســگرها، ســاخت ســاختار های نانــو و میکــرو، 
ســاخت ادوات میکروفلوئیدیــک، MEMS ،Bio و میکروالکترونیــک

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

پلی اتیلنجنس بدنه

سینک های پلی پروپیلین ضد اسید دوگانه جهت الک کردن اسید یا بازسینک های ضد اسید

همزن خاص تعبیه شده در کف سینک اچینگ از سرعت 60 تا 300 دورسیستم همزن الکترومغناطیسی

بدنه ضد اسید مقاوم در برابر خوردگی اسیدی و بازیبدنه سیستم اصلی اچینگ

برد کنترلی دمای محلول
 کنترل دمای محلول اچینگ از دمای محیط تا 60 درجه سانتی گراد با

دقت 1 درجه

سلول اچینگ مرطوب پیشرفته

مزایای رقابتی:
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۲۰۱۲۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
آزمایشـگاه میکروفلوئیدیـک ازجملـه دسـتگاه های جدیـد اسـت کـه بـه صـورت هم زمـان و در 
محیطـی کامـاًل ایمـن امـکان پوشـش دهی ویفـر یـا زیرالیـه و همچنیـن شستشـو، اچینـگ و 
لیتوگرافـی را در داخـل یـک مجموعـه بـه صـورت منسـجم جهـت سـاخت سیسـتم های بر پایـه 
لیتوگرافـی نـرم فراهـم می سـازد. ایـن مجموعـه بـا نصـب اسـپین کوتـر بـا کاسـه تفلونـی در داخل 
یـک مجموعـه ضـد اسـید ضمـن فراهم کـردن امکان پوشـش دهی دورانـی؛ امکان اسـتریپ کردن 
فوتورزیسـت و یـا اچ کـردن و همچنیـن نور دهـی توسـط المپ UV را در داخل سیسـتم لیتوگرافی 
تماسـی فراهم می سـازد. همچنین در بخش دیگری از دسـتگاه امکان حباب زدایی پوشـش و یا 

محلـول بـه وسـیله سیسـتم دسـیکاتور فراهـم گردیـده اسـت.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پوشــش دهی مــواد پلیمــری و PDMS، ســاخت ادوات میکرونــی و نانویــی، ســاخت حســگر های 
MEMS، ســاخت میکــرو کانــال

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

آزمایشگاه پایلوت میکروفلویدیک

مزایای رقابتی:
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

اسپین کوتر با قابلیت شستشو به صورت ادغام شده در مجموعه	 
ذخیره و اعمال پروفیل سرعتی متشل از 12 بخش	 
قابلیت نمایش آنالین پروفیل سرعت بر روی صفحه 	 
امکان ایجاد سرعت دورانی تا 5000 دور بر دقیقه	 
ورود اطالعات و نمایش بر روی صفحه LCD لمسی 	 
 تزریق گاز خنثی به داخل محفظه 	 
قابلیت کار با ویفر تا 6 اینچ 	 
سینک ضد اسید برای شستشو 	 
سیستم گرمایش و کنترل دمای محلول	 
تایمر کنترل زمان گرما دهی به محلول 	 
 لیتوگرافی تماسی با نور UV و تأمین نور  375 یا  420 نانومتر	 
تنظیم شدت نور از 0 تا 100 درصد	 
قابلیت تنظیم مدت زمان نور دهی 	 
دسیکاتور نصب شده داخل هود 	 
پمپ سرنگی با قابلیت تزریق کنترل شده سیال	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۲۲۱۲3

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
تولیـد ادوات میکرونـی نیازمنـد مجموعـه ای از تجهیـزات اسـت کـه بتـوان کلیـه فرآیند هـای مورد 
نیـاز بـرای تولیـد را در یـک خـط انجام داد. مجموعـه حاضر امکان انجام تمامی عملیات از جمله 
آماده سـازی نمونـه، لیتوگرافـی، پوشـش دهی، اچینـگ و باندینـگ را بـرای کاربـر فراهـم می سـازد. 
ایـن محصـول دارای سـه مجموعـه بـرای پوشـش دهی دورانـی، عملیـات پـس از پوشـش دهی، 
اچینـگ محـدود، اچینـگ کنتـرل شـده بـا زمـان و سیسـتم اتوماتیک خـروج از محلـول اچینگ و 
شستشـو، رک مخصـوص فشـار مثبـت بـه منظـور لیتوگرافی و سیسـتم لیتوگرافی کامـل موتورایز 

پنـج درجـه آزادی بـه همـراه میکروسـکوپ دیجیتال می باشـد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــو،  ــی در تعــداد محــدود، ســاخت حســگر های MEMS و نان ــزات و ادوات میکرون ســاخت تجهی
تولیــد اجــزا و مــدارات میکروالکترونیــک و پیاده ســازی روی زیرالیــه، ســاخت مجموعه هــای 

آزمایشــگاهی میکروفلویدیــک

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

خط تولید محدود ادوات میکرونی

مزایای رقابتی:
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

پلی اتیلنجنس بدنه

گرمایش و گردش آب در شیلنگحالل کنترل شده گرمایش 

4 ایستگاه همزن مغناطیسیسیستم همزن

مکش جعبه گاز های خطرناکهود بخور

با دریچه تخلیه و قفل متفاوتسیستم اسپین کوتر

2 محوره اتوماتیک موتوریزهآسانسور

نیتروژن یا آب DIتفنگ های مختلف

دسترسی آسان  درب ایمنی

Mask Alignerتراز کننده ماسک 3 درجه

حرکت دوربین 2 درجهدوربین دیجیتال

در مرکز آموزشی و ریموت رایگانآموزش و پشتیبانی فنی



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۲4۱۲5

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
االینمنـت ماسـک بـر روی ویفـر در پروسـه هایی کـه نیازمنـد بیـش از یک مرحلـه لیتوگرافی بوده و 
یـا بـر روی تکه هـای دایـس شـده ویفـر انجـام می شـوند دارای اهمیت خاصی اسـت. اسـتفاده از 
دسـتگاه های ماسـک االینـر به دلیـل قیمـت بـاالی آن هـا بـرای کار هـای آزمایشـگاهی ارزان قیمـت 
چنـدان به صرفـه نبـوده و اکثـرًا توجیه پذیر نیسـت. ماژول االینمنت پیشـنهادی در چنین مواردی 
یـک مجموعـه قابـل حمـل اسـت کـه قابلیـت قرار گیـری زیـر میکروسـکوپ را داشـته و همچنیـن 

می تـوان آن را در داخـل دسـتگاه اکسـپوژر UV قـرار داد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

االینمنــت و هم تــرازی ماســک و زیرالیــه در ســاخت ادوات MEMS، میکــرو و نانــو، کاربــرد در 
اندازه گیری هــای دقیــق، متالورژیکــی، مطالعــه و عکس بــرداری زیــر میکروســکوپ

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ماژول همترازی 5 درجه آزادی

مزایای رقابتی:
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

حرکت دادن ماژول های 5 درجه به کمک جوی استیک	 
قابلیت گیرش ماسک و زیرالیه به کمک خأل	 
قابلیت انتخاب زیرالیه با ابعاد مختلف	 
موقعیت دهی دقیق ویفر بر روی صفحه زیرین ماسک شیشه ای یا طلقی	 
بدنه تمام آلومینیومی با پوشش سخت آندایز	 
 	  ۸0H × 300W × 300L :ابعاد میز دو درجه زیرین برحسب میلی متر
 	۸0H × 200W × 200L :ابعاد میز سه درجه هم تراز کننده برحسب میلی متر
پایه های قابل تنظیم به منظور تراز نمودن سطح دستگاه	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۲6۱۲۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
سیسـتم مسـک االینـر بـه منظـور لیتوگرافـی مواد فوتورزیسـتی در چند مرحله مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. از جملـه کاربرد هـای ایـن دسـتگاه می تـوان بـه زمینه هایـی ماننـد میکروفلوئیدیـک، 
سـاخت حسـگر های MEMS & NEMS، میکروالکترونیک، فیزیک و ... اشـاره نمود. این سیسـتم 
بـا قابلیـت حرکـت اسـتیج در 4 محـور بـا دقـت بـاال امـکان االین کـردن زیرالیه را با ماسـک فراهم 
آورده و همچنیـن می تـوان بـا اسـتفاده از ولـوم میـزان حداقـل جابجایـی اسـتیج ها را تنظیـم 
نمـود؛ همچنیـن بـا اسـتفاده از یـک جـوی اسـتیک دیگـر می تـوان حرکـت دو درجـه دوربیـن را 
روی ماسـک داشـت کـه می تـوان بـرای االین کـردن مارکاژ هـا از آن اسـتفاده نمـود.  ایـن سیسـتم 
بـا به کارگیـری فیلتـر و هـود هپـا امـکان ایجـاد اتـاق تمیـز بـدون قرار گیـری در داخـل اتـاق تمیـز را 

فراهـم سـاخته و بـا بدنـه کامـاًل اسـتیل قابلیـت به کارگیـری داخـل اتـاق تمیـز را ارتقـا می دهـد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

 ،LAB on Chip بــرداری  نمونــه  تراشــه های  MEMS، میکروفلوئیدیــک،  ســاخت حســگر های 
میکروالکترونیــک و ســاخت تراشــه های الکترونیکــی و ...

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

سیستم لیتوگرافی مسک االینر موتورایز دو طرفه

مزایای رقابتی:
کاربری آسان 	 
یک سیستم عالی برای آزمایشگاه ها و تولیدات کم حجم 	 
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

HMI 7 اینچنمایش 

محور موتوری X ،Y،Z و θمکانیسم تراز

میکروسکوپ موتوری X ،Yروش بازرسی

ال ای دی تک رنگ 365 نانومتریمنبع نور

″4 و ″5زیرالیه و نگهدارنده ماسک

تا ۸ میلی وات بر سانتی مترمربعمحدوده شدت نور



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۲۸۱۲۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
از ماسک به سطح زیرالیه می باشد. در  الگو  انتقال  از بهترین روش ها جهت  لیتوگرافی یکی 
ساخت ادوات میکرو و یا نانو در برخی مواقع نیاز است که چندین الیه بر روی یک زیرالیه اضافه 
و یا حذف گردد. سیستم لیتوگرافی با ماژول حرکتی 5 درجه آزادی زیرالیه و دوربین نسبت به 
ماسک این امکان را فراهم می آورد. در این سیستم پس از هم تراز کردن ماسک نسبت به زیرالیه 

توسط ماژول، نوردهی کنترل شده بر روی ماده حساس به نور صورت می گیرد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــم،  ــای ضخی ــر روی الیه ه ــو ب ــاد الگ ــت، ایج ــواد فوتورزیس ــر روی م ــو ب ــال الگ ــی و انتق لیتوگراف
ــرو حســگر ها، MEMS، نانو سنســور ها،  ــا، ادوات میکروالکترونیکــی، میک ــرو کانال ه ســاخت میک

ــک میکروفلوئیدی

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

سیستم لیتوگرافی صنعتی ایستاده با سیستم االینر موتورایز

مزایای رقابتی:
نمایش سرعت و موقعیت نسبی نسبت به محل مشخص شده 	 
نمایش موقعیت ماسک و زیرالیه و بازرسی نمونه به کمک میکروسکوپ دیجیتال	 
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

نور  UV تک طول موج  365 نانومتر	 
شدت نور UV حداکثر  7 میلی وات بر سانتی متر مربع بر روی قطر 10 سانتی متر	 
شدت نور یکنواخت با دقت 15 درصد روی قطر 10 سانتی متر	 
سیستم نور دهی موازی با دقت باال 5 درجه در فاصله 5 سانتی متر	 
 	 PWM یا پالسی Full Power تابش نور به دو حالت شدت ثابت به صورت درصدی از
تنظیم زمان و شدت UV در سیستم نور دهی	 
قابلیت انتخاب زیر الیه با ابعاد مختلف 	 
جابه جایی دوربین در محدوده 15+ سانتی متر	 
موقعیت دهی دقیق ویفر نسبت به ماسک	 
جابه جایی به صورت بسیار نرم با رزولوشن 0.2 میکرومتر و دقت 1 میکرون	 
رزولوشن حرکتی چرخشی زیرالیه 0/01۸ درجه	 
دقت چرخشی زیر الیه 0/36 درجه 	 
ــال 	  ــه کمــک میکروســکوپ دیجیت ــه ب ــه و بازرســی نمون ــت ماســک و زیرالی ــش موقعی نمای

XYZ در راســتای محور هــای )Zero Backlash( حرکــت بــدون لقــی

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک



تجهیزات آزمایشگاهی

۱3۰۱3۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
لیتوگرافـی، حکاکـی در ابعـاد نانـو اسـت. ایـن روش سـاخت، روشـی بـاال بـه پاییـن اسـت کـه در 
صنایـع الکترونیـک کاربـرد گسـترده ای دارد. بـا اسـتفاده لیتوگرافـی الگوهـای هندسـی مشـخصی 
بـر روی یـک زیرالیـه ایجـاد می شـود. بـرای ایجـاد ایـن الگوهـا می تـوان از نـور، باریکـه الکترونـی، 
تکنیک هـای مهرزنـی در ابعـاد نانـو و... اسـتفاده کـرد و بـا اسـتفاده از ماسـک یـا بـدون آن، طـرح 
مـورد نظـر را ایجـاد نمـود. لیتوگرافی به طور گسـترده برای تولید ترانزیسـتور ها، مدار های مجتمع 

و قطعـات الکترونیکـی اسـتفاده می شـود.
لیتوگرافی تماسـی یکی از سـاده ترین و ارزان ترین روش ها جهت انتقال الگو از ماسـک به سـطح 
زیرالیـه موردنظـر می باشـد. ایـن روش امـکان ایجـاد طـرح بـر روی الیه هـای پلیمـری و بخصـوص 

فتورزیسـت ها را بـه خوبـی فراهم می سـازد. 

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

انتقال الگو از ماسک شیشه روی فوتورزیست	 
انتقال الگو از ماسک طلقی روی فوتورزیست	 
قالب سازی برای مواد PDMS یا سازگار زیستی	 
مهندسـی 	   ،MEMS میکروالکترونیـک،  الیه نـازک،   ،NANO آزمایشـگاه های  در  قابل اسـتفاده 

پزشـکی، شـیمی

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

دستگاه لیتوگرافی تماسی ماوراء بنفش

مزایای رقابتی:
تنظیم زمان و شدت نور دهی در ده پله	 
موقعیت دهی دقیق ماسک شیشه روی زیر الیه	 
ایجاد تماس مستقیم بین زیرالیه و ماسک	 
هیتر ضد اسید و مقاوم به خوردگی	 
نمایش هم زمان اطالعات هیتر و سیستم نوردهی	 
سیستم ایمنی برای نور ماورای بنفش	 
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش 	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

تمام استیلجنس بدنه

به کمک صفحه نمایش لمسیورود و نمایش اطالعات 

از دمای محیط تا 150 درجه سانتی گرادگستره دمایی 



تجهیزات آزمایشگاهی

۱3۲۱33

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
آزمایشـگاه لیتوگرافـی کوچـک از جملـه تجهیـزات آزمایشـگاهی اسـت کـه بـا ترکیـب تجهیـزات 
و دسـتگاه های مـورد نیـاز بـرای انجـام فرآینـد لیتوگرافـی امـکان انجـام فرآیند هایـی همچـون 
 ،)Post bake( پـس پخـت ،)Prebake( پیـش پخـت ،)پوشـش دهی دورانـی )اسـپین کوتینـگ
لیتوگرافی تماسی )Exposure(، استریپ کردن )Strip( و حتى زدایش و اچینگ فراهم می گردد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اچینـگ مرطـوب، لیتوگرافـی سـاختار های میکـرو و نانـو، میکـرو الکترونیـک، مهندسـی پزشـکی، 
آزمایشـگاه نیمه هـادی، فیزیـک و نانـو

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

آزمایشگاه لیتوگرافی پایلوت

مزایای رقابتی:
نمایشگر دمای سلول با قابلیت کنترل دما به صورت دستی	 
موقعیت دهـی دقیـق ویفـر بر روی صفحه زیرین ماسـک شیشـه ای یا طلقـی با صفحه زیرین 	 

کاماًل استیل
امکان توقف پروسه نور دهی و تغییر شدت نور در بین پروسه	 
ماژول مخزن ذخیره و گرم کننده سیال	 
بدنه ضد اسید کاماًل مقاوم در برابر حالل ها 	 
مکش از پشت و باالی سلول ها به کمک فن قوی تعبیه شده باالی دستگاه	 
درب باالی سلول برای جلوگیری از تبخیر آب محلول ها	 
نمایـش پروفیـل سـرعت دورانـی بـه صـورت آنالیـن بـر روی صفحه دسـتگاه به همـراه ذخیره 	 

برنامه هـای پرکاربـرد و فراخوانـی مجـدد جهت اسـتفاده
امکان کنترل فرآیند به دو صورت دستی و خودکار تا سرعت دورانی 5000 دور در دقیقه	 
صفحه گردنده آلومینیومی آندایز شده برای ویفر 4 اینچی، 6 اینچی و باال بر حسب درخواست	 
ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

 	 )Spin Coater( ماژول اسپین کوتر تفلونی نصب شده بر روی میز دستگاه
کاسه و محفظه ضد اسید و قابل شستشو برای شستشوی مواد اضافی	 
صفحه کاماًل لمسی با قلم مخصوص با امکان اعمال پروفیل سرعتی متشل از ۸ بخش	 
هم مرکز کردن مرکز ویفر با مرکز کارگیر با دقت باال با استفاده از االینر	 
 	450 Rpm/Sec امکان تعیین شتاب افزایش و یا کاهش سرعت تا میزان
خروجی فاضالب مواد شوینده	 
ورودی برای تزریق گاز خشی به محفظه و خنثی کردن محفظه پوشش دهی	 
 	)UV Contact Lithography( ماژول اکسپوژر یا لیتوگرافی تماسی ماوراء بنفش
صفحه نمایش کاماًل لمسی با قلم مخصوص	 
سیستم صفحه گرم شونده )Hotplate( تا دمای 150 درجه	 
سیستم المپ UV با طول موج ثابت 365 یا 402 نانومتر	 
تنظیم شدت نور المپ ها در 10 پله مجزا 	 
سیستم گرمایش و کنترل دمای محلول تا دمای 60 درجه سانتی گراد 	 
تایمر کنترل زمان گرما دهی به محلول	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک



تجهیزات آزمایشگاهی
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 تجهیزات آزمایشگاهی

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

معرفی محصول:
از ماسک به سطح زیرالیه می باشد. در  الگو  انتقال  از بهترین روش ها جهت  لیتوگرافی یکی 
ساخت ادوات میکرو و یا نانو در برخی مواقع نیاز است که چندین الیه بر روی یک زیرالیه اضافه 
و یا حذف گردد. سیستم لیتوگرافی با ماژول حرکتی 5 درجه آزادی زیرالیه و دوربین نسبت به 
ماسک این امکان را فراهم می آورد. در این سیستم پس از هم تراز کردن ماسک نسبت به زیرالیه 

توسط ماژول، نور دهی کنترل شده بر روی ماده حساس به نور صورت می گیرد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

مشخصات فنی:

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

آزمایشگاه لیتوگرافی کامل

بدنه ترکیبی استیل و آلومینیوم آندایز شده	 
لیتوگرافی ویفر کامل و دایس شده ورود و نمایش اطالعات به کمک صفحه نمایش لمسی	 
المپ مخصوص با شدت نور یکنواخت	 
نور UV تک طول موج  375 یا  420 نانومتر با شدت های 1 تا 5 میلی وات بر سانتی متر مربع	 
تنظیم زمان و شدت UV در سیستم نور دهی	 

کاربـــــــــــرد:
آزمایشگاه های صنعتی	 
آزمایشگاه های علمی و دانشگاهی	 



تجهیزات آزمایشگاهی

۱36۱3۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
آزمایشـگاه MEMS ازجملـه دسـتگاه های جدیـد اسـت کـه بـه صـورت هم زمـان و در محیطـی 
کامـاًل ایمـن امـکان پوشـش دهی ویفـر یـا زیرالیه و همچنین شستشـو، اچینـگ و لیتوگرافی را در 
داخـل یـک مجموعه به صورت منسـجم جهت سـاخت سیسـتم ها بر پایه چنـد مرحله لیتوگرافی 
فراهـم می سـازد. ایـن مجموعـه بـا نصـب اسـپین کوتـر در داخل یـک مجموعه ضد اسـید امکان 
پوشـش دهی دورانـی، امـکان اسـتریپ کـردن فوتورزیسـت و یـا اچ کـردن کنترل شـده را فراهـم 
می سـازد. همچنیـن بـه کمـک سیسـتم لیتوگرافـی بـا هم تراز کننده ماسـک در داخـل مجموعه ای 

بـا میـز تمیـز، چندیـن مرحلـه لیتوگرافـی بـر روی یـک زیرالیـه نیـز امکان پذیر می باشـد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

مشخصات فنی:

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

آزمایشگاه  MEMS پایلوت

مزایای رقابتی:
دارای ضمانت 1 سال	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

اسپین کوتر با قابلیت شستشو به صورت ادغام شده در مجموعه 	 
ذخیره و اعمال پروفیل سرعتی متشل از 12 بخش	 
امـکان پوشـش دهی بـه دو صـورت دسـتی و خـودکار و قابلیـت نمایـش آنالیـن پروفیـل 	 

سـرعت بـر روی صفحـه
امکان ایجاد سرعت دورانی تا 5000 دور بر دقیقه	 
ورود اطالعات و نمایش بر روی صفحه LCD لمسی 	 
تزریق گاز خنثی به داخل محفظه و قابلیت کار با ویفر تا 6 اینچ	 
سینک ضد اسید برای شستشو	 
مکش از پشت و باالی سلول ها 	 
سیستم گرمایش و کنترل دمای محلول	 
تایمر کنترل زمان گرما دهی به محلول	 
تأمین نور 375 یا 420 نانومتر	 
هم تراز کردن زیرالیه نسبت به ماسک جدید	 
قابلیت تنظیم مدت زمان نور دهی	 
نمایش ماسک و زیرالیه توسط میکروسکوپ دیجیتال	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

کاربـــــــــــرد:
آزمایشگاه های صنعتی	 
آزمایشگاه های علمی و دانشگاهی	 



تجهیزات آزمایشگاهی

۱3۸۱3۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
تولیـد ادوات میکرونـی نیازمنـد مجموعـه ای از تجهیـزات اسـت کـه بتـوان کلیـه فرآیند هـای مورد 
نیـاز بـرای تولیـد را در یـک خـط انجـام داد. مجموعـه حاضـر امـکان انجـام تمامـی عملیات هـا 
از جملـه آماده سـازی نمونـه، لیتوگرافـی، پوشـش دهی، اچینـگ و باندینـگ را بـرای کاربـر فراهـم 
از  بـرای پوشـش دهی دورانـی، عملیـات پـس  ایـن محصـول دارای چهـار مجموعـه  می سـازد. 
پوشـش دهی، اچینـگ محـدود، اچینـگ کنتـرل شـده بـا زمـان، سیسـتم اتوماتیـک خـروج از 
محلول اچینگ و شستشـو، رک مخصوص فشـار مثبت به منظور لیتوگرافی، سیسـتم لیتوگرافی 
کامـل موتورایـز پنـج درجـه آزادی بـه همراه میکروسـکوپ دیجیتال و سیسـتم تزریق کنترل شـده 

بـرای تسـت مجموعه هـای سـاخته شـده می باشـد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

مشخصات فنی:

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ایستگاه تولید ادوات میکروفلویدیک

مزایای رقابتی:
دارای ضمانت 1 سال	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

کاسه و محفظه ضد اسید و قابل شستشو برای شستشوی مواد اضافی 	 
صفحه کاماًل لمسی 5 اینچ 	 
امکان ایجاد سرعت دورانی تا 6000 دور در دقیقه 	 
 	 350 Rpm/Sec امکان تعیین شتاب افزایش و یا کاهش سرعت از 1 تا
جابه جایی 4 درجه XYZθ استیج اصلی دستگاه 	 
 	 XYZ جابه جایی استیج در محدوده 10± میلی متر در راستای محور
چرخش نمونه گیر در محدوده 20± درجه 	 
رزولوشن حرکتی زیرالیه 200 نانومتر 	 
دقت حرکتی زیرالیه 1 میکرومتر 	 
رزولوشن حرکتی چرخشی زیرالیه 0/01۸ درجه	 
دقت چرخشی زیرالیه 0/036 درجه 	 
 	L124 × W75 × H190 ابعاد اصلی دستگاه به سانتی متر

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک
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۱4۰۱4۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
پراب استیشن از ابزار های استاندارد موجود در مراکز صنعتی و تحقیقاتی معتبر دانشگاهی بوده 
که برای استخراج مشخصات الکتریکی مدارات مجتمع، سیستم های میکرو الکترو مکانیکی و 
حسگر ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مجموعه، پراب های اندازه گیری را در موقعیت مناسب 
بر روی پد ها موقعیت دهی می کند. به عالوه میز سه محور ماژوالر موتورایز این مجموعه، یک 
موقعیت دهی کننده دقیق با رزلوشن 0.2 میکرون می باشد که برای دیگر کاربرد های مورد نیاز به 

جابجایی کنترل شده 2 و 3 محور، بسیار کارآمد می باشد.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تزریق هـای میکرونـی، کانتکت گیـری میکرونـی، جانمایـی و حرکـت میکرونـی، حـرکات ظریـف زیـر 
میکروسـکوپ، تسـت میکـرو عملگر هـا و میکروچیپ ها، اندازه گیری پارامتر هـای الکتریکی قطعات 

الکترونیکـی، MEMS، NEMS و میکروفلوئیدیـک

www.satalab.co

سال تاسیس:
۱3۹۱

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

پراب استیشن موتورایز 4 محور با میکروسکوپ دیجیتال

مزایای رقابتی:
1 سال گارانتی 	 
5 سال خدمات پس از فروش	 
قابلیت تغییر طراحی بر اساس نیاز مشتری	 
قابلیت اضافه کردن پروب ها تا ۸ عدد	 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی الکترونیک

3 حرکت محورحرکت دقیق پروب ها

CCD Analogue CAMERA 200X Zoomمیکروسکوپ دیجیتال

نرم افزار دوست کاربررابط نرم افزاری

دقت 1 میلی ولتاندازه گیری ولتاژ

10± ولتمحدوده ولتاژ

ذخیره داده ها و استخراج نموداراکتساب داده ها

V-T ،A-T ،V-A Graphsسیستم شخصیت پردازی
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معرفی محصول:
تونـل بـاد )Wind Tunnel( ابـزاری اسـت کـه در تحقیقـات مربـوط بـه مبانـی حرکـت گازهـا و تأثیر 
عبـور هـوا از روی اجسـام جامـد از آن اسـتفاده می شـود. یـک فـن قدرتمنـد که توسـط یـک درایور 
کنتـرل می گـردد جریـان هـوا را از روی جسـم عبـور می دهـد، ایـن فـن بایـد دارای پره هایـی صـاف 
برای عبور جریان هوا باشـد. جسـم تسـت شـده مجهز به یک سنسـور حسـاس برای اندازه گیری 
نیروهـای تولیـد شـده در اثـر جریـان هواسـت. جریـان شـدید بـاد ممکـن اسـت در اطـراف جسـم 
دودهایـی ایجـاد کنـد کـه هماننـد خطـوط جریـان دیـده شـود. سـرعت و فشـار هـوا در تونـل بـاد 
بـه روش هـای مختلفـی اندازه گیـری می شـود. دسـتگاه طراحـی شـده توسـط لولـه پیتـوت جهـت 
سـنجش فشـار رکورد، فشـار دینامیکی و سـرعت هوا سـنجیده می شـود. با اسـتفاده از دسـتگاه 
باالنـس می تـوان نیروهـای آیرودینامیکـی جسـم را در تونـل بـاد اندازه گیـری نمـود. همچنیـن بـا 
اسـتفاده از لوله هـای پیتوتـدار و ارتبـاط سیسـتم اندازه گیـری بـا نرم افـزار مربوطـه می تـوان توزیـع 
فشـار را در نقطـه مختلـف از سـیال محاسـبه نمـود و منحنـی زاویـه حمله-بـرآ، زاویـه حمله-پسـا، 

زاویـه حمله-گشـتاور آیرودینامیکـی را رسـم کـرد.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــرآ )LIFT( و پســا 	  ــای ب ــه دســت آوردن نیروه ــال و ب ــع ب ــر روی مقاط ــع فشــار ب بررســی توزی
)DRAG( و گشــتاور آیرودینامیکــی

بررسی تأثیر شل هواپیما بر نحوه پرواز آن، نیروهای برآ تولید شده و مقاومت هوا	 
کمک به طراحی یا محاسبات دقیق تر با توجه به شرایط کار شبیه سازی شده 	 
تحقیق و توسعه در زمینه گشتاورهای آیرودینامیکی	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 
مکانیزم تونل از نوع باز با مکش از پایین	 
کنترل و دیتاگیری از طریق نرم افزار	 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

تونل آزمایشگاهی مادون صوت مدل تونل

30 متر بر ثانیهسرعت

40 × 40 سانتی متر و طول 5 مترابعاد مقطع

فن و درایور جهت کنترل دورمکانیزم تولید باد

لودسلسنسور اندازه گیری

برق تک فاز 220 ولت، 10 آمپربرق مصرفی

250 × 250 × 600 سانتی متر ابعاد دستگاه

450 کیلوگرم وزن

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان

دستگاه تست تونل باد
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معرفی محصول:
دسـتگاه چرخ دنـده سـاده SGA-6: ایـن دسـتگاه جهـت بررسـی و تحقیـق در خصـوص راندمان 
چرخ دنده هـای سـاده و بررسـی دینامیـک دورانـی چرخ دنده هـای سـاده طراحـی شـده اسـت. 
ممـان اینرسـی هـر یـک از شـفت ها و زنجیـر چرخ دنده هـا بـا داشـتن گشـتاور اعمالـی و شـتاب 
زاویـه ای سیسـتم نیـز قابـل محاسـبه خواهـد بـود. سـرعت دوران بـا اسـتفاده اپتوکوپلـر نـوری و 
نمایـش لحظـه ای سـرعت دوران بـه صـورت دیجیتـال اندازه گیـری می شـود. همچنیـن آزمایـش 
تعییـن شـتاب زاویـه ای چرخ دنده هـا، تعییـن ممـاس اینرسـی کلـی چرخ دنده هـا، اندازه گیـری 

اصطـکاک، محاسـبه بـازده چرخ دنده هـا را می تـوان انجـام داد.

چرخ دنـده خورشـیدی SGA-10: جهـت بررسـی و تحقیـق راندمـان چرخ دنده هـای خورشـیدی 
و بـه دسـت آوردن ممـان اینرسـی مربوطـه دسـتگاه چرخ دنـده خورشـید طراحـی شـده اسـت. 
مجهـز بـه 2 مـدل چرخ دنده هـای خورشـیدی آزمایـش تعییـن گشـتاور اعمالـی بـه کمـک وزنـه، 
و به دسـت آوردن شـتاب زاویـه ای، تأثیـر نسـبت انتقـال، تعییـن ممـان اینرسـی، تبدیـل انـرژی 
پتانسـیل بـه انـرژی جنبشـی، تعییـن اصطـکاک، بـازده چرخ دنـده را نیـز می تـوان بـه کمـک ایـن 

دسـتگاه انجـام داد.

یـک  در  شـده  تولیـد  کوپل هـای  تحقیـق  و  بررسـی  جهـت   :SGA-۶۰ ژیروسـکوپ  دسـتگاه 
اسـت.  شـده  طراحـی  ژیروسـکوپ  تسـت  دسـتگاه  ژیروسـکوپی  عکس العمـل  و  ژیروسـکوپ 
آزمایـش بررسـی تجربـی قوانیـن ژیروسـکوپی، تعییـن رابطه کوپل ژیروسـکوپی با سـرعت دوران 
روتـور و سـرعت دورانـی تقدیمـی را می تـوان توسـط ایـن تجهیـزات انجـام داد. دسـتگاه مجهـز 
بـه نمایـش لحظـه ای سـرعت دوران بـه صـورت دیجیتال، زمان سـنج دیجیتال، درایـور با قابلیت 
کنتـرل مجـزا جهـت روتـور و حرکـت تقدیمی و دارای روتور اضافی جهت محاسـبه کوپل اینرسـی 

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 
www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

مجموعه دستگاه های آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
چرخ دنده خورشیدی دیجیتال، ژیروسکوپ، باالنسینگ، گاورنر، شتاب جانب به مرکز، یاتاقان ژورنال، 

نوسانات آزاد و اجباری عرضی تیرها به همراه میراکننده، نوسانات عرضی تیرها با جاذب ارتعاشات

روتـور و حفـاظ اسـت.

دسـتگاه گاورنـر SGA-3: جهـت بررسـی منحنـی مشـخصه گاورنـر، اختـالف و مقایسـه بیـن 
منحنی هـای واقعـی و تئـوری گاورنرهـا، ارتبـاط وزنـه Sleeve بـا دیگـر مشـخصه های گاورنـر، 
ارتبـاط بیـن نسـبت بـازوی گاورنـر و ضریـب سـختی فنـر و میـزان فشـردگی و بررسـی پایداری و 
حساسـیت گاورنر دسـتگاه گاورنر طراحی شـده اسـت. آزمایش سـینماتیک سیسـتم های گاورنر 
گریـز از مرکـز گاورنـر پورتـر Porter، گاورنـر پروئـل Proell، گاورنـر هارتنـل Hartnell را همچنیـن 
نیـز می تـوان بـا ایـن دسـتگاه انجـام داد. دسـتگاه مجهـز بـه درایـور بـا قابلیـت کنتـرل دور و 

نمایـش لحظـه ای سـرعت دوران بـه صـورت دیجیتـال و مجهـز بـه موتـور و حفـاظ اسـت.
دسـتگاه باالنسـینگ -SBA:3 جهـت بررسـی و تحقیـق باالنـس دینامیکـی و اسـتاتیکی بـه 
کمک تغییر زاویه و وزنه های اسـتاندارد دسـتگاه تسـت باالنسـینگ طراحی شـده و همچنین 
آزمایـش تشـریح و تعییـن ناباالنسـی، بررسـی ناباالنسـی اسـتاتیکی و دینامیکـی را می تـوان با 

ایـن دسـتگاه انجـام داد دسـتگاه مجهـز بـه درایـور بـا قابلیـت کنتـرل حفـاظ می باشـد.
دسـتگاه شـتاب جانـب بـه مرکـز SCF-۳۵۰: جهـت بررسـی و تحقیـق قوانیـن حاکـم بـر رفتـار 
جرم هـای در حـال چرخـش بـا دور، وزنـه و شـعاع های مختلـف دسـتگاه تسـت شـتاب جانـب 
بـه مرکـز طراحـی شـده اسـت. آزمایش هـای مختلـف وابسـتگی نیـروی جانـب بـه مرکـز بـه 
واسـطه سـرعت دورانی و جرم و شـعاع قرارگرفتن وزنه ها را نیز می توان انجام داد. همچنین 
دسـتگاه مجهـز بـه درایـور بـا قابلیـت کنتـرل دور و نمایـش لحظـه ای سـرعت دوران بـه صورت 

دیجیتـال و حفـاظ اسـت.

شـفت  ارتعـاش  تحقیـق  و  بررسـی  جهـت   :160-SWA شـفت ها  بحرانـی  سـرعت  دسـتگاه 
دسـتگاه و ثبت مدل های ارتعاشـی اول و دوم با شـرایط مختلف و ممان اینرسـی و طول های 
مختلـف و شـرایط تکیه گاهـی متفـاوت بـه کمـک تغییـر دور موتـور و دسـتگاه استرابوسـکوپ 
دسـتگاه دور بحرانی شـفت ها طراحی شـده اسـت. آزمایش نوسـان خمشـی و تشـدید در یک 
محـور دوار در سـرعت های مختلـف، بررسـی سـرعت بحرانـی فـرم نوسـان و پدیده خـود مرکزی 
محـور انعطاف پذیـر روتـور در بارگـذاری سـاده، بررسـی فـرم نوسـانی سـرعت های بحرانـی اول و 
دوم در بارگـذاری دوگانـه محـور، بررسـی سـرعت بحرانـی و رفتـار دیسـک دوار را می توان انجام 
داد. دسـتگاه مجهـز بـه درایـور بـا قابلیـت کنتـرل دور و نمایـش لحظـه ای سـرعت و فرکانـس 

دوران صـورت دیجیتـال و استرابوسـکوپ و حفـاظ اسـت.

و  بادامـک  مشـخصه های  آنالیـز  و  تحقیـق  و  بررسـی  جهـت   :3-SCA بادامـک  دسـتگاه 
پیـرو )Follower( دسـتگاه تسـت بادامـک طراحـی شـده اسـت. آزمایـش رسـم منحنی هـای 
جابجایـی، سـرعت، شـتاب بادامـک بـرای پروفیل هـای مختلـف )قوسـی، مماسـی، مقعـر و 
نامتقـارن( را می تـوان بـه دسـت آورد. همچنیـن رابطـه بیـن وزن پیـرو و سـختی فنـر و نیـز 
پدیـده پـرش )Bounce( را می تـوان محاسـبه و مشـاهده نمـود دسـتگاه مجهـز بـه درایـور بـا 

قابلیـت کنتـرل دور بـه صـورت دیجیتـال می باشـد .

دسـتگاه یاتاقـان ژورنـال SJB-10: جهـت بررسـی و تحقیـق توزیـع فشـار شـعاعی و محـوری 
در یـک یاتاقـان لغزشـی دسـتگاه تسـت یاتاقـان ژورنـال طراحـی شـده اسـت. آزمایـش عملکـرد 
یاتاقـان از طریـق لوله هـای شـفاف، توزیـع فشـار بـا اسـتفاده از مانومترهـای لولـه ای و بررسـی 
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

جابجایـی شـفت یاتاقـان در سـرعت های متفـاوت را می تـوان انجـام داد. دسـتگاه مجهـز بـه درایور 
بـا قابلیـت کنتـرل دور و نمایـش لحظـه ای سـرعت و 10 عـدد مانومتر فشـار به همـراه صفحه مدرج 

شـده می باشـد.

دسـتگاه نوسـانات یـک درجـه آزادی بـا میراکننـده )جـرم و فنـر و دمپـر( SVT-10D: جهت بررسـی 
و تحقیـق ارتعاشـات سیسـتم جـرم فنـر و دمپـر دسـتگاه تسـت نوسـانات یـک درجـه آزادی بـا 
یـک  اسـتوانه ای، فرکانـس طبیعـی  فنـر  یـک  آزمایـش سـختی  اسـت.  میراکننـده طراحـی شـده 
سیسـتم جـرم- فنـر در حـال نوسـان، اثـر جـرم مرتعـش بـر روی فرکانـس یـک سیسـتم جرم-فنـر، 
اثـر ضریـب میرایـی در یـک سیسـتم جرم-فنـر را نیـز می تـوان انجـام داد همچنیـن از روی گـراف 
مقـدار K )سـختی فنـر( و C )ضریـب دمپینـگ( و دوره تنـاوب تجربـی به دسـت آمده بـا مقـدار 
تئـوری مقایسـه می شـود. دسـتگاه مجهـز بـه میراکننـده  ارتعاشـات ویسـکوز، ثبت کننـده  مکانیکی 

و اصطـکاک کـم ثبـات مکانیکـی اسـت.

دسـتگاه نوسـانات آزاد و اجبـاری بـه همـراه میـرا کننـده )یـک درجـه آزادی( SVT-10B: جهـت 
بررسـی و تحقیق و به دسـت آوردن مقدار فرکانس طبیعی، ضریب دمپینگ سیسـتم و همچنین 
فرکانـس رزونانـس سیسـتم دسـتگاه نوسـانات آزادی و اجبـاری بـه همـراه میراکننده طراحی شـده 

اسـت. دسـتگاه مجهـز بـه فریـم و سیسـتم ویسـکوز در دو حالـت میرایـی کـم و زیـاد می باشـد.

دسـتگاه ارتعاشـات پیچشـی SVT-300: جهـت بررسـی و تحقیـق عوامـل مؤثـر بـر رفتـار نوسـانی 
پیچشـی دسـتگاه ارتعاشـات پیچشـی طراحـی شـده اسـت. آزمایـش بررسـی تأثیـر دیسـک دوار و 
نوسـان پیچشـی و به دسـت آوردن ضریب میرایی، تعیین فرکانس طبیعی ارتعاشـات پیچشـی و 
به دسـت آوردن ممان اینرسـی تجربی دیسـک دوار، میزان Ct ضریب پیچشـی دمپینگ با ارتفاع 
متفـاوت در روغـن بـه دسـت آمـده، همچنیـن میـزان ممـان اینرسـی فالویـل دسـتگاه بـه روش 
سـقوط آزاد از روی روابـط سـینماتیک را می تـوان انجـام داد. دسـتگاه مجهـز به ثبـات مکانیکی به 

همـراه قلـم بـا دقـت و کارایـی باال اسـت.

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 
طراحی مکانیک خاص و ویژه هر دستگاه	 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.
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معرفی محصول:
دسـتگاه تسـت کشـش STM-250: تسـت کشـش )Tensile test( یکـی از مهم تریـن آزمون هـای 
مخـرب علـم مـواد اسـت. جهـت بررسـی خـواص مکانیکـی یک ماده اسـتفاده می شـود، کـه در آن 
یـک نمونـه تحـت اثـر کشـش تـک محـوری تـا حـد شکسـت بارگـذاری می گـردد. نتایـج حاصـل از 
آزمـون بـه طـور معمـول بـرای انتخـاب یـک مـاده بـه منظـور کنتـرل کیفیـت و پیش بینـی اینکـه 
چگونـه یـک مـاده تحـت انواع دیگری از نیروها واکنش نشـان می دهد بـه کار می رود. خواصی که 
می توان از طریق آزمون کشـش به  دسـت آورد عبارتند از: مقاومت کششـی و بیشـترین افزایش 
طـول و کمتریـن کاهـش در سـطح مقطـع نمونـه. همچنیـن از ایـن طریـق اندازه گیری هـا خـواص 
زیـر می توانـد پارامترهـای مختلـف مهندسـی را تعییـن کرد: حـد نهایی، حد االسـتیک، حد پارگی، 
مـدول یانـگ، نسـبت پواسـون. دسـتگاه معرفی  شـده یـک مـدل تسـت کشـش سـروو الکتریـکال 
بـوده کـه از نـوع کشـش های بسـیار دقیـق در دنیا اسـت، با توجه به مشـخصه مکانیکی دسـتگاه 
و قابلیت هـای نرم افـزار و سـخت افزاری و تنـوع نصـب ضمائـم جانبـی )فـک و فیکسـچرهای 
مختلـف، اکستنسـومترهای متنـوع و محفظه هـای گـرم( کارهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی زیـادی 

می شـود انجـام داد.

دسـتگاه آزمایـش ضربـه SIT-200B: رفتـار شکسـت در مقابـل بارهای لحظه ای در اغلـب موارد با 
نتایـج آزمایـش کشـش تفـاوت دارد. دسـتگاه آزمایـش ضربـه SIT-200B جهـت تعییـن مقاومت 
بـه ضربـه مـواد بـه روش چارپـی )CHARPY( بـه ظرفیـت 200 ژول می باشـد. بـه کمـک ایـن 
دسـتگاه می تـوان انـرژی شکسـت، حـد نرمی و شـکنندگی و همچنین دمای انتقـال را برای نمونه 
آزمایش هـای اسـتاندارد بـا جنس هـا و درجـه حرارت هـای مختلف به دسـت آورد. طراحی دسـتگاه 

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 
www.santamco.com

سال تاسیس:
۱3۷۱
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تیرهای  خیز  تست  تابندگی،  و  پیچش  تست  دستگاه های   | مصالح  مقاومت  آزمایشگاه  آزمون های  مجموعه 
متقارن، تست تنش و کرنش، تست کمانش، تست پل معلق، تست خرپا، تست سیلندر جدار نازک و جدار ضخیم، خزش سرد 
و تست فنر، دستگاه تست ضربه شارپی با ظرفیت کمتر از 300 ژول،  دستگاه های تست رهایش مکانیکال، دستگاه های تست 

کشش و فشار یونیورسال سروالکترومکانیکال با ظرفیت کمتر از 5 کیلونیوتن

مطابـق بـا اسـتاندارد )ASTM E23( می باشـد. ایـن دسـتگاه مجهـز بـه نمایشـگر دیجیتـال بـا 
توانایـی تسـت 12 پارامتـر یـک تسـت ضربه می باشـد.

 Guided 200: جهـت بررسـی تسـت خمـش فلـزات و یـا-SGB دسـتگاه تسـت خمـش آرماتـور
Bend ایـن دسـتگاه طراحـی شـده اسـت. خمـش فلـزات بـا مقاطع مختلـف همچـون )آرماتور، 
میلگرد، ورق، سـمپل های جوش و...( همگی بر اسـاس اسـتانداردهای مختلف بایسـتی صورت 
گیـرد تنـوع درسـاخت نمونـه آزمایـش و پیاده سـازی شـرایط تسـت )فاصلـه تکیه گاه هـا و قطـر 
تکیه گاه هـا و میـزان خمـش( باعـث شـده یـک دسـتگاه یونیورسـال در ایـن خصـوص طراحـی 
گـردد. تسـت های خمـش فلـزات اکثـرا بـر اسـاس متـد بررسـی شـل ظاهـری )ایجـاد تـرک و 
شکسـت( بـوده از ایـن رو نیـروی خمـش مـالک نبـوده و فقـط زاویـه خمـش و یـا عمـق خمـش 

بایسـتی رعایـت گردد.

دسـتگاه سـیلندر جـدار نـازک STC-8: ایـن دسـتگاه جهـت تحقیـق و بررسـی تنـش و کرنـش 
سـطحی سـیلندرهای تحـت فشـار در زوایـای مختلـف بـه کار میـرود. نصب 6 عدد اسـترین گیج 
بـر روی سـطح سـیلندر جهـت بررسـی تنش هـای مماسـی و طولـی سـیلندر، بـا قابلیـت آزمایش 
بـه دو شـل شـرایط انحنـای بسـته و بـاز بـه همـراه کرنـش سـنج دیجیتال جهـت قرائت هریک 

از کرنش هـا.

دسـتگاه آزمایـش سـیلندر جـدار ضخیـم STC-12: ایـن دسـتگاه جهـت تحقیق و بررسـی تنش 
و کرنـش سـیلندرهای جـدار ضخیـم تحـت یـک فشـار داخلـی و اندازه گیـری توزیـع نامتقـارن 
تنش هـا بـر روی دیـواره سـیلندرها می باشـد، توزیـع تنش هـا در یـک سـیلندر جـدار ضخیـم بـه 
صـورت سـه بعـدی اسـت کـه شـامل تنش شـعاعی، محیطـی و محوری می باشـد. اعمال فشـار 
توسـط روغـن داخـل سـیلندر بـه صـورت دسـتی و نمایـش آن از طریـق گیـج و اسـترین گیـج 
نصب شـده بـر روی سـطح داخلـی سـیلندر انجـام می گیـرد. نصـب 13 عـدد اسـترین گیـج در 
جهت هـای مختلـف جهـت بررسـی تنـش و کرنش هـا در جـداره داخلـی سـیلندر انجـام شـده 
اسـت. ایـن دسـتگاه مجهز به نمایشـگر دیجیتال مـدل SIT-50 جهت نمایـش مقدار کمیت ها 

در 13 کانـال مختلـف می باشـد.

 )Strain -Guage( 20: بـرای آشـنایی بـا طـرز کار اسـترین گیج هـا-SST دسـتگاه تنـش و کرنـش
بـر اسـاس قانـون پـل وسـتون می تـوان از دسـتگاه تنـش و کرنـش مـدل SST-20 اسـتفاده 
نمـود. سـه نـوع تیـر بـه صـورت تخـت )تسـت خمشـی(، گـرد )تسـت پیچشـی( و نمونـه تخـت 
)تسـت کشـش( روی دسـتگاه نصب گردیده اسـت تا مقدار کرنش در تیرهای مختلف از طریق 

اسـترین گیـج توسـط نمایشـگر اندیکاتـور )Indicator( مشـاهده گـردد.

دسـتگاه تسـت خرپا STA-8: جهت تحقیق و بررسـی نیروهای اعمال شـده روی هر عضو خرپا 
دسـتگاه تسـت خرپـا STA-8 معرفـی می شـود. این دسـتگاه مجهـز به ۸ عضـو مفصلی فوالدی 
اسـت، طراحـی خرپـا و مفصل هـا در دو حالـت معیـن اسـتاتیکی، تکیـه گاه لغزشـی و تکیـه گاه 
مفصلـی، کرنش سـنج مجـزا جهـت بررسـی مجهز به نمایشـگر دیجیتال جهت بررسـی کرنش بر 

روی عضوهـا، مجهـز بـه سـوییچر مخصـوص جهـت اندازه گیـری کرنش ها می باشـد.

دسـتگاه آزمایـش خسـتگی SFT-600: خسـتگی سـبب گسـیختگی مـواد تحـت تنشـی کمتـر از 
 600-SFT مقـدار پیش بینـی شـده در تسـت اسـتاتیکی می شـود. دسـتگاه آزمایـش خسـتگی
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جهـت مشـاهده ایـن پدیـده و همچنیـن تسـت قطعـات و مـوادی کـه تحـت بارهـای متنـاوب قـرار 
می گیرنـد بـه کار بـرده می شـود. نمونـه آزمایـش بـه صـورت تیـر طرهای تحت گشـتاورد خمشـی قرار 
گرفتـه و تعـداد سـیل های متنـاوب بـه  وسـیله دور شـمار دیجیتـال شـمارش می شـود. دسـتگاه از 
یـک سیسـتم قطـع اتوماتیـک برخـوردار بـوده کـه بـه محـض گسـیختگی نمونـه آزمایـش، موتـور و 
دور شـمار را از کار انداختـه و تعـداد سـیل های تنـش را ثبـت می نمایـد. بـه کمـک ایـن دسـتگاه 
می تـوان منحنـی تنـش تعـداد دور )S-N( و حـد تحمـل )Endurance Limit( را بـرای نمونـه مـورد 

نظـر به دسـت آورد.

دسـتگاه تسـت خسـتگی SFT-850: دسـتگاه تسـت خسـتگی چرخشـی مدل SFT-850 دستگاهی 
کامـال تحقیقاتـی و صنعتـی بـوده، کـه جهـت تسـت های بـا سـرعت و تعـداد سـیل زیـاد و مطابـق 
اسـتانداردهای ISO 1143 و DIN 50113 طراحـی گردیـده اسـت. خسـتگی ۸50 بـه صـورت 4 
تکیـه گاه طراحـی شـده و مکانیـزم بسـیار دقیـق داشـته و بـا توجـه آن شکسـت در خسـتگی ۸50 در 
وسـط نمونـه آزمایـش رخ می دهـد. حداکثـر اعمـال بـار 400 نیوتـن در ثانیه و حداکثر زمان خمشـی   
M=20 Nm را می تـوان بـه قطعـه اعمـال کـرد. مجهـز به فک های بسـیار کارآمد با کلت های مختلف 

جهـت گیـرش سـایزهای مختلـف نمونـه آزمایش می باشـد.

دسـتگاه آزمایـش پیچـش پالسـتیک STS-50: شـفت های ماشـین آالت صنعتـی و دسـتگاه های 
 50-STS مکانیکـی اکثـرا تحـت تنش هـای برشـی قـرار دارنـد. دسـتگاه آزمایـش پیچـش پالسـتیک
جهت تعیین مقاومت برشـی مواد مختلف تا ظرفیت 50 نیوتن در متر بر روی نمونه آزمایش های 
اسـتاندارد کاربرد دارد. گشـتاور اعمالی به وسـیله یک گشـتاور سـنج دیجیتال و مقدار زاویه پیچش 
از طریـق نقاله هـای متصـل بـه گیربکـس کاهنـده )در دو جهـت( قابـل اندازه گیـری می باشـند. بـه 
کمـک دسـتگاه فـوق می تـوان تنـش برشـی تسـلیم Yield Shear Stress مـدل برشـی )6(، کرنـش 

باقیمانـده )Residual Strain( و نمـودار T-Q را تـا حـد شکسـت نمونـه بـه  دسـت آورد.

  آزمایش پیچش االسـتیک STA-5: رابطه پن پارامترهای موثر در پیچش میله ها )گشتاورپیچشـی، 
مـدول برشـی، زاویـه پیچـش، ممـان اینرسـی و طـول میلـه( بـه وسـیله دسـتگاه آزمایـش پیچـش 
االستیک STA-5 قابل تحقیق و بررسی است. نمونه های آزمایشی مخصوص با قطر و جنس های 
مختلـف بـر روی دسـتگاه نصـب  شـده و بـه کمـک وزنـه، گشـتاور پیچشـی بـه نمونه آزمایـش اعمال 
می گـردد. مقـدار زاویـه پیچـش بـه وسـیله دو نقالـه کـه می تواننـد در طـول نمونـه آزمایـش حرکـت 

کننـد، اندازه گیری می شـود.

پل هـا،  سـازه  طراحـی  در  تیرهـا  بـر  حاکـم  روابـط   :50-SDB متقـارن  تیرهـای  خمـش  آزمایـش 
سـاختمان ها، هواپیماهـا و... اهمیـت زیـادی دارد. پارامترهـای موثـر در خمـش تیـر )طـول، ممـان 
اینرسـی، مـدول االستیسـیته( و همچنیـن خیـز، شـعاع انحنـا و عکس العمـل تکیه گاهی به وسـیله 
دسـتگاه آزمایـش تیرهـای متقـارن SDB-50 قابـل مشـاهده و تحقیـق اسـت. آویزهـای اعمـال 
نیـرو، سـاعت های اندازه گیـری خیـز تیـر و تکیه گاه هـا قابـل حرکـت بـر روی ریـل دسـتگاه می باشـند. 
تکیه گاه هـای تیغ هـای عمـل سـنجش نیـرو را بـه کمـک سیسـتم الکترونیکـی متصـل به آنهـا انجام 

داده و تکیـه گاه گیرهـای شـرایط انتهایـی را بـرای تیـر طرهـای فراهـم می سـازد.
 

آزمایـش خیـز تیرهـای نامتقـارن SDB-20: پیچـش مقاطـع نامتقـارن تیرهـای طرهـای بـه وسـیله 

دسـتگاه آزمایش خیز تیرهای نامتقارن SDB-20 قابل تحقیق و بررسـی اسـت. سـه نوع تیر با 
مقاطـع ناودانـی، نبشـی و مسـتطیل شـل بـه راحتـی بر روی دسـتگاه نصب  شـده و می توان از 
انتهای آزاد آن، نیرو را در راسـتا و جهت های مختلف بر تیر اعمال نمود. به کمک این دسـتگاه 

می تـوان خیـز، زاویـه پیچـش و مرکـز بـرش را در زوایـای مختلف بـا دقت باال به دسـت آورد.
آزمایـش خیـز تیرهـای خمیـده -SDB:30 تغییـر مـکان تیرهـای خمیـده و تحقیـق قضیـه اول 
کاسـتلیانو )Castigliano( بـه وسـیله دسـتگاه آزمایـش خیـز تیرهـای خمیـده. SDB-30 قابـل 
بررسـی اسـت. ایـن دسـتگاه از سـه نـوع تیـر خمیـده دایـره، نیـم دایـره و ربـع دایـره و همچنیـن 
سـاعت اندازه گیـری و قالب هـای مخصـوص جهـت اعمـال نیـرو تشـکیل شـده اسـت. دو عـدد 
از سـاعت های اندازه گیـری بـه کمـک پیـچ دسـتی قابـل تعویـض و نصـب بـر روی سـه نـوع تیـر 

خمیـده فـوق می باشـد.

قاب هـا SDF-30: جهـت بررسـی خمـش در قاب هـا و بررسـی حـد االسـتیک، دسـتگاه تسـت 
خمش قاب ها طراحی شـده اسـت. در انواع مختلف قاب ها با اشـکال مختلف می توان تسـت 
کـرد و مقـدار نیـرو و خیـز قـاب و جابه جایی هـا را بررسـی کـرد. اندازه گیـری جابه جایـی و خیـز 
قـاب بـا اسـتفاده از پایـه مگنـت و سـاعت اندیکاتور نصب شـده بروی دسـتگاه انجـام می گیرد.

آزمایـش کمانـش SBA-140: اگـر طـول تیـر نسـبت بـه سـطح مقطـع آن )ممـان اینرسـی تیـر( 
خیلـی زیـاد باشـد، بـرای نیروهـای فشـاری قبـل از آنکـه معیارهـای شکسـت بـرای آنهـا مطـرح 
باشـد. تغییر فرم قائم آن تیرها در طراحی حائز اهمیت اسـت. دسـتگاه آزمایش کمانش -140
SBA جهـت مشـاهده پدیـده کمانـش و همچنین به دسـت آوردن نیـروی بحرانی برای تیرهای 
طویـل می باشـد. نمونـه آزمایـش بـا طـول، ممـان اینرسـی و جنس هـای مختلـف و همچنیـن 
شـرایط انتهایـی متفـاوت بـر روی دسـتگاه نصـب و بـه کمـک فلکـه اعمـال نیـرو، نیـروی فشـاری 
بـر تیـر اعمـال می گـردد. تغییـر مـکان قائـم بـه وسـیله یـک سـاعت اندازه گیـری و مقـدار نیـروی 

بحرانـی بـه وسـیله یـک نیـرو سـنج دیجیتـال بـا دقـت بـاال اندازه گیـری می شـود.

دسـتگاه آزمایـش خـزش SCT-25: تغییـر شـل مـواد تحـت تاثیـر تنـش ثابـت در طـول زمـان 
)خـزش( نامیـده می شـود. ایـن پدیـده در فلـزات و مـواد مهندسـی کـه در درجـه حرارت هـای 
باالگسـیختگی در تنش هایـی خیلـی کمتـر از تنـش تسـلیم آنهـا رخ می دهـد، بررسـی می شـود. 
سـه مرحلـه خـزش بـه وسـیله دسـتگاه آزمایـش خـزش SCT-25 بـرای نمونه هـای السـتیکی و 
پالسـتیکی در درجـه حرارت هـای معمولـی تا ظرفیـت Kg 25، قابل نمایش و اندازه گیری اسـت.

 Data( 16: ثبـت کننـده داده یـا دیتاالگـر-SDL دسـتگاه سـیگنال کاندیشـنر و دیتاالگـر ۱۶ کانـال
Logger( وسـیله ای الکترونیکـی اسـت کـه داده هایـی را کـه بـه وسـیله سنسـور و حسـگرها در 
طـول زمـان اندازه گیـری می شـود را جمـع می نماید. دیتاالگر به صورت چنـد منظوره جهت ثبت 
سنسـورهای آنالـوگ می باشـد. دسـتگاه طراحـی شـده می توانـد داده هـای سنسـورها را بـا دقت 
زیـاد و نویـز کـم جمـع آوری و بـه نرم افـزار انتقـال دهـد. دیتاالگـر SDL-16 شـامل اینترفیس های 
Internal و Conditioner بـوده کـه عـالوه بـر تقویـت کردن سـیگنال ها توسـط دیب سـویچ های 
می توانـد مقـدار Gain و Zero بـرای 16 کانـال را تغییـر دهـد و نهایتـا سـیگنال های بـا کیفیـت را 

بـه نرم افـزار ارسـال نماید.

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک
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مشخصات فنی:
SIT-200B دستگاه آزمایش ضربه

شارپیروش تست

یک عدد 200 ژول شارپیپاندول

150 درجه زاویه رهایش

تک فاز 220 ولت 2 آمپربرق مصرفی

220 × ۸2 × 215 سانتی متر ابعاد

330 کیلوگرم وزن

200-SGB دستگاه تست خمش آرماتور

300 میلی مترکورس جک

3۸ ,50 ,100 میلی مترقطر تکیه گاه  های ثابت

 فاصله قابل تنظیم بین تکیه گاه  های
ثابت

50 - 450 میلی متر

1 میلی متردقت تنظیم فاصله بین تکیه گاه  ها

10 الی 3۸ درجه ی سانتی گراد، 10 الی 90 درصد رطوبت، بدون چگالشدمای کاری

10 ± 220 ولت، 16 امپربرق مصرفی

60 × 50 × 20۸ سانتی مترابعاد

320 کیلوگرموزن

SFT-600 دستگاه آزمایش خستگی

شمارنده دیجیتالی با ظرفیت 10 میلیون دور اندازه گیری دور

6000 دور بر دقیقه تست سرعت باال

اعمال نیرو توسط وزنه به نمونه در حالت یک سر گیردارمکانیزم بارگزاری

گیرهای با قطر 9 میلی متر نوع فک ها

تک فاز، 220 ولت، 5 آمپر برق مصرفی

72 × 32 × 25 سانتی مترابعاد

55 کیلوگرم وزن

SFT-850 دستگاه تست خستگی

۸50 مگاپاسکالحداکثر تنش خمشی

توسط شمارنده دیجیتالی با ظرفیت 10 دور اندازه گیری چرخه ها

200 تا 6000 دور در دقیقمحدوده سرعت چرخش

اپتوکوپلر برای اندازه گیری دور توسط شمارنده سنسور

گیره ای نوع فک ها

کالیبراسیون نیرو )لودسل( ،کرنش )کرنش سنج( و دماکالیبراسیون

3۸- 10 درجه سانتی گراددمای محیط کار

10 تا 90 درصد بدون چگالشرطوبت

برق تک فاز 220 ولت، 5 آمپربرق مصرفی

72 × 25 × 32 سانتی مترابعاد دستگاه

170 کیلوگرم وزن

SDL-16 دستگاه سیگنال کاندیشنر و دیتاالگر 16 کانال

16 تعداد کانال

Internal و External اینترفیس ها

100 سمپل در ثانیهتعداد سمپل در هر ثانیه

چهار رنج جهت هر کانال تعداد فیلتر

0.005 درصد دقت اندازه گیری

برق تک فار، 220 ولت، 1 آمپر برق مصرفی

105 × 223 × 43 سانتی متر ابعاد جعبه

3.2 کیلوگرم وزن

STI-50 نمایشگر نیرو

نمایشگر LCD Dot Matrix با خروجی داده بصورت RS-232قرائت

Force, Exten, Pressure, Stress, Weight, R.0, Torque, Strainعنوان های قابل نمایش

N.m, kN, N, mm,m, m, %, mv/v, MS, Bar, Pa, Kpa, Mpa, Kgf, Kg, gواحدهای قابل نمایش

 تعداد ورودی های قابل اتصال و
نمایش

۸ کانال

30 × 70 × 160 میلی مترابعاد

200 گرموزن 

9 ولت، 0.5 آمپربرق مصرفی

الی 3۸ درجه سانتی گراد، 10 الی 90 درصد رطوبت، بدون چگالشدمای کاری

نمایشـگر نیـرو STI-50: جهـت نمایـش کمیت هـای نیـرو، گشـتاور، فشـار، کرنش سـنج، تغییـر طـول 
و      ... که سـاختار پل مقاومتی دارند می توان از نشـان دهنده ترانسدیوسـر دیجیتال STI-50 اسـتفاده 
 Full( نمـود، ایـن دسـتگاه سـیگنال های الکترونیکـی حس شـده توسـط ترانسدیوسـرهای تمامپـل
Bridge( و مقاومتـی را تقویـت کـرده و بـه صـورت دیجیتـال بـا واحـد و اسـم مـورد نظـر نمایـش 

می دهـد.

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.
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سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان

معرفی محصول:
آزمـون خـم و بـاز خـم )Bend & Rebend( جهـت مشـخص کـردن کیفیـت فلـزات یـا جـوش 
در برابـر تغییـر شـل پالسـتیک می باشـد. دسـتگاه خـم و بـاز خـم بیشـترین کاربـرد را در تسـت 
آرماتـور داشـته و مهم تریـن مشـخصه های یـک آرماتور شـل پذیری، سـطح مقطـع، مقاومت حد 
جاری شـدن و گسـیختگی و جوش پذیـری می باشـد. تسـت خـم و بـاز خـم بـا توجـه بـه شـرایط 
تعریـف شـده در اسـتاندارد جهـت قطرهـای مختلف میلگرد و زاویه خم و بـاز خم، انجام می گردد 

و نهایتـا پـس از تسـت، ترک هـا و یـا پوسته شـدن )بـه صـورت چشـمی( بررسـی می گـردد.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آزمون خم و باز خم میلگردها و تسمه های فوالدی

مجهز به چرخ صنعتی و پیچ مخصوص جهت استقرار بر روی زمین	 
مجهز به نمایش خطا و هشدارها به صورت تصویری	 
مجهز به خروجی فلش مموری جهت استخراج اطالعات تست اعم از نیرو، سرعت زاویه ای، 	 

گشتاور با فرمت اکسل
رعایت ایمنی باال در حین تست	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

SBR-200B مدل

سرو مکانیکال )موتور و درایور سرو و گیربکس خورشیدی(عملکرد

5200 نیوتن در متر معادل 20 تنحداکثر ظرفیت

توسط )HMI( صفحه نمایش لمسی Touch Screenرابط کاربر

سیستم کنترلی از نوع PLC با قابلیت تنظیم پارامترهای متد تستسیستم کنترلی

0 تا 1۸0 درجهمحدوده زاویه خم

0.1 درجه دقت تنظیم زاویه

10 تا 50 درجه سانتی گراد، 10 تا 90 درصد رطوبت، بدون چگالش دمای کاری

3۸0 ولت، 20± ، 25 آمپر، برق سه فاز برق مصرفی

113 × 70 × 120 سانتی مترابعاد

650 کیلوگرموزن )تقریبی(

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

دستگاه تست خمش و خم و باز خم

 	ASTM A615
 	ISIR 3132

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
دسـتگاه خسـتگی چرخشـی بـرای مشـخص نمـودن طـول عمـر قطعـات و بدسـت آوردن رابطـه 
سـیل اعمـال بـار در طـی زمـان مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و کاربـرد بسـیار زیـادی در صنعـت 
دارد. در طراحـی ایـن دسـتگاه پارامترهـای سـایش، گرمـا، خوردگـی، مقاومـت بـه تـرک، اسـتحکام 
اسـتراکچر، ارزش و اصطـکاک، پارامترهـای مهمـی بـوده و از یاطاقان هایی اسـتفاده شـده که دور 
بـاال و دوام زیـاد داشـته. همچنیـن بـرای کار کـرد حداقل 10 میلیون سـیل طراحی شـده و مجهز 
بـه فک هـای متناسـب بـرای گیـرش انـواع قطر هـا و مقـاوم در برابـر شـل شـدن در حیـن کار اسـت.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تعیین حد خستگی فلزات

تست خستگی به روش اعمال تنش خمشی معکوس )Reverse Bending Stress( توقف 	 
خود کار دستگاه پس از شکست نمونه

مکانیزم بارگذاری دقیق	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارایی بسیار باال	 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

شمارنده دیجیتالی با ظرفیت 10 میلیون دور اندازه گیری دور

6000 دور بر دقیقه تست سرعت باال

اعمال نیرو توسط وزنه به نمونه در حالت یک سر گیردارمکانیزم بارگزاری

گیره ای با قطر 9 میلی متر نوع فک ها

تک فاز، 220 ولت، 5 آمپر برق مصرفی

72 × 32 × 25 سانتی مترابعاد

55 کیلوگرم وزن

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
دستگاه تست خستگی چرخشی

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان
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معرفی محصول:
این دسـتگاه شـامل یک موتور بنزینی یا دیزلی اسـت که دبی هوای ورودی آن توسـط اوریفیس 
و مانومتـر اندازه گیـری می شـود. همچنیـن دبـی ســوخت مصرفـی را نیـز می تـوان محاسـبه کـرد. 
قـدرت خروجـی موتـور تحـت عنـوان قـدرت ترمـزی بـه ژنراتـور منتقـل شـده و بـا روشـن  شـدن 
هیترهـا مصـرف می شـود. دور موتـور بـر روی پنـل برحسـب rpm نمایـش داده می شـود. گازهـای 
خروجـی توسـط یـک مبـدل حرارتـی غیـر همسـو خنـک می شـوند. بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه 
می تـوان مصـرف ویـژه سـوخت، محاسـبه راندمـان حجمـی، بـازده سـوخت و محاسـبه گرمـای 

منتقـل شـده از گازهـای خروجـی در مبـدل حرارتـی غیـر همسـو پرداخـت محاسـبه کـرد.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تحقیق درباره موتور بنزینی

اندازه گیری نسبت مصرفی هوا به سوخت	 
مشاهده دور موتور	 
اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی مبدل	 
اندازه گیری دمای دود ورودی و خروجی مبدل	 

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
دستگاه تست موتور بنزینی یا دیزلی

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان



تجهیزات آزمایشگاهی

۱6۰۱6۱

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
در بسـیاری از قطعـات، آب بنـدی بیـن قسـمت ها از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. SVT-500 با 
ایجـاد خـأل در محفظـه آزمایـش بـه صـورت کامـاًل خـودکار و کنتـرل  شـده تـا mmHg 500 امـکان 

تسـت آب بنـدی و نشـتی قطعـات مربوطـه را فراهـم می کنـد.

شرکت طراحی و مهندسی سنتام 
مشخصات فنی:

عملکرد به صورت کاماًل خودکار و انجام سه فرآیند اعمال خأل، نگهداری خأل و آزادسازی خأل 	 
برای محفظه تست

محفظه تست از نوع شفاف به همراه تجهیزات نمایش خأل به صورت دیجیتال با درجه 	 
 mmHg 1 تفکیک

تنظیم زمان نگهداری مقدار خأل محفظه تست به  صورت دیجیتال و پیش تنظیم از 1 ثانیه 	 
به باال

تفکیک 	  درجه  با  دیجیتال  به  صورت  نمایش خأل  تجهیزات  همراه  به  ذخیره خأل  مخزن 
  mmHg 1

نگهداری و کنترل مقدار خأل محفظه تست با تلورانس  )mmHg ±5 قابل تنظیم(	 
مکانیزم آب بندی: الستیک مخصوص )بدون گریس( با قابلیت تست باال 	

ثبت دیجیتالی زمان های اعمال خأل و آزادسازی خأل )به ثانیه(	 
ظرفیت دستگاه: خأل به میزان 5 	

www.santamco.com

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
دستگاه تست خالء )آب بندی فشنگ(

مزایای رقابتی:
قابلیت تنظیم سرعت اعمال و آزاد کردن خالء به کمک شیرهای دستی

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۷۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آلمان، ایتالیا، روسیه، عمان، لبنان

کاربـــــــــــرد:
آزمایشگاه های صنعتی 	 
آزمایشگاه های علمی و دانشگاهی	 



تجهیزات آزمایشگاهی

۱6۲۱63

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
دستگاهی برای اندازه گیری ضرایب اصطکاک اولیه و اصطکاک لغزشی فیلم و ورق پالستیکی، کاغذ، 

چرم، چوب و… به هنگام لغزش روی خود یا اجسام دیگر است.
دستگاه ضریب اصطکاک از یک لغزنده متحرک و یک صفحه ثابت تشکیل شده است و ضریب 
اصطکاک ایستایی و ضریب اصطکاک جنبشی فیلم و پوشش های پالستیکی را از طریق لغزش 
هنگامی که بر روی خود یا مواد دیگر می لغزند، با استفاده از استاندارد دستگاه اندازه گیری می کند.

شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تعیین ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی مناسب برای نمونه های فیلمی و مواد مختلف

سـهولت در اسـتفاده و تعمیر و نگهداری	 
قابلیت تسـت طیف وسـیعی از مواد	 
دقـت و تکرار پذیری باال 	 
طراحی ماژوالر	 

www.sanaf.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

0.0001 نیوتنرزولوشن نیرو

تا 500 میلی متر بر دقیقهقابلیت تنظیم سرعت

قابلیت ها

تنظیم سرعت و کورس حرکتی تست	 
ذخیره نتایج به صورت pdf و فرمت برنامه	 
باز کردن فایل های تست های قبلی و مشاهده نتایج آن ها	 
پرینت مستقیم نتایج	 
 	Sled عملکرد دستی جهت جابه جایی

)COF( دستگاه تست ضریب اصطکاک

دارای گواهی کالیبراسیون لودسل )دارای تاییدیه اداره استاندارد(	 
 	ASTM 1894 مطابق استاندارد

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۸۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و عمان

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی مکانیک



تجهیزات آزمایشگاهی

۱64۱65

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

۱3۸۱

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

عمان

معرفی محصول:
تراوایی یکی از مشخصه های محیط متخلخل و در واقع مقدار توانایی آن برای عبور دادن سیال 
می باشد. اندازه گیری تراوایی محیط متخلخل تعیین میزان هدایت سیال در آن محیط می باشد. 
مشابه آنچه در هدایت الکتریکی و گرمایی وجود دارد تراوایی نیز به هدایت جریان سیال اطالق 
می گردد. تراوایی در تمامی نقاط و تمامی جهات یک محیط همگن و همسانگرد یکسان می باشد. 

هرچند که در نمونه های واقعی سنگ به ندرت شاهد همگنی و همسانگردی خواهیم بود.
این دستگاه میزان تراوایی معادل مایع نمونه سنگ را با استفاده از گاز در حالت نا پایا اندازه گیری 
می نماید. با استفاده از یک مخزن با حجم مشخص و کالیبره شده، گاز نیتروژن یا هلیوم به درون 
یک نمونه سنگ که در شرایط فشار باالسری قرار دارد تخلیه می شود. داده های فشار برحسب زمان 
ثبت می گردد و با تحلیل این داده ها و محاسبه میزان دبی خروجی از مخزن مورد نظر، میزان 

تراوایی نمونه سنگ اندازه گیری می شود.

شرکت دانش بنیان پترو پژوهش اهورا 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیری نفوذ پذیری سنگ در حالت های پایا و ناپایا

دقت و سـرعت باال در اندازه گیری

www.petroahoura.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

باالی 400 بارمحدوده فشار

Core Holderباالی 400 بار

Wetted MaterialStainless Steel

Transfer Vessel Volume500 سی سی

1.5 اینچقطر هسته

به میزان درخواستطول هسته

دستگاه اندازه گیری تراوایی نسبی پایا یا ناپایا دو فازی
 )مایع-مایع و مایع-گاز( در دما و فشار باال و داده برداری اتوماتیک

دارای گواهی کالیبراسیون لودسل )دارای تاییدیه اداره استاندارد(	 
 	ASTM 1894 مطابق استاندارد

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی نفت



تجهیزات آزمایشگاهی

۱66۱6۷

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
از این دستگاه برای بررسی اثر فرآیند اسید زنی با اسید هایی مانندHCL ،HF و دیگر اسید ها و حتی 
ترکیبی از این اسید ها بر تغییر تراوایی سنگ مخزن ها می توان بهره برد. اگرچه این دستگاه به طور 
خاص برای اسید زنی طراحی و ساخته شده است، می توان به عنوان دستگاهی برای شبیه سازی 
فرآیند های ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه استفاده نمود که به دلیل استفاده از اتصاالت و مواد 
خام از جنس تیتانیوم به مراتب عمری مفید تر و باالتر از دستگاه های مشابه ساخته شده از جنس 

استنلس استیل می باشد. دستگاه در دو نسخه پژوهشی تولید شده است.

شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

حفاری و بهره برداری صنایع نفت

کیفیت باالی محصول و قیمت بسـیار مناسـب تر از نمونه های دیگر

www.fet-co.com

سال تاسیس:
۱3۸۹

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

1.5 اینچقطر مغزه

6 اینچحداکثر طول مغزه

700 بارحداکثر فشار عملیاتی

700 بارحداکثر فشار محصور کننده

0.1 درصد از لک محدودهدقت ترانسمیتر فشار

ژاکت حرارتیسیستم اعمال دما

دستگاه تزریق سیال انگیزشی با قابلیت سیالب زنی موازی 
در دما و فشار حداقل 700 بار  و داده برداری اتوماتیک

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی حوزه مهندسی نفت

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

مالزی



تجهیزات آزمایشگاهی

۱6۸۱6۹

فصل اول | تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی پیشرفته

معرفی محصول:
با توجه  به افزایش امید به زندگی، بیماری های استخوانی از جمله عفونت استخوان، شکستگی، 
آرتروز، پوکی استخوان، آرتریت روماتوئید، و اختالالت ستون فقرات که نیاز به مداخالت جراحی 
دارند در حال تبدیل شدن به یک مشل عمده اجتماعی و اقتصادی می باشند. این شرایط اغلب به 
نقایص ساختاری عمده ای که نیاز به پروسه های بازسازی دارد، وابسته است. به طور معمول کاربرد 
BONE GRAFT های اتولوگ با اشکاالت بالقوه در ارتباط است. بنابراین، استراتژی های جایگزین 
برای بازسازی اسکلتال مورد نیاز است. به این منظور، مهندسی بافت برای توسعه جایگزین کاربردی 
بافت های آسیب دیده به کار برده می شود. مهندسی بافت دارای 3 جز اصلی سلول، فاکتور های 
رشد و SCAFFOLD می باشد. در طول کشت سلولی، استفاده از محرک های فیزیولوژی، محرک های 
بیوشیمیایی و سیگنال های مکانیکی به تمایز سلولی و تولید ECM کمک کرده و به آن ها سرعت 
 IN VITRO می بخشد. بازسازی بافت را می توان به طور کامل در داخل بدن انجام داد و یا از یک فاز
کمک گرفت. با توجه به وضعیت دوم، یک BIOREACTOR می تواند به عنوان دستگاهی برای 
تقلید شرایط فیزیولوژی و مکانیکی تعریف شود. با بررسی تمامی انواع بیوراکتور ها و با در نظر 
گرفتن مزایا و معایب هر یک و با توجه به اینکه بافت استخوان در حالت فیزیولوژیک تحت فشار 
است، بهترین محرک مکانیکی، فشار می باشد. در این حالت محدودیتی به وجود می آید که از 
بیوراکتور هایی استفاده شود که عالوه  بر CELL SEEDING ،ROTATING، فشار هم اعمال شود. این 
بیوراکتور قابلیت کنترل فشار و تنش در داخل بافت در حال تولید را عالوه  بر قابلیت تنظیم ابعاد 

برای ساختار های با فرم خاص را دارا است.

شرکت زیست فناور ویژن فاطر 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جهـت سـاخت بافت هـای سـخت ماننـد بافـت اسـتخوان بـا ابعـاد باالتـر از یـک سـانتی متر با فرم 
مـورد نظـر و بـه صـورت یکنواخت

www.biovision.ir

سال تاسیس:
۱3۹4

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

37 درجه سانتی گراددمای کاری

قابل تغییر با توجه  به اندازه بافت مورد نیازسایز بیورآکتور

مغناطیسی همزن

بیوراکتور مهندسی بافت استخوان

بخش: تجهیزات آزمایشگاهی زیست فناوری و پزشکی



تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته
فصل دوم 



سانتریفیوژهای دور باال )بیش از ۱5۰۰۰ دور بر دقیقه(     |     ۱۷4  
آزمایشگاه آزمون های شرایط محیطی قطعات هوایی      |     ۱۷6  

دستگاه چمبر تست حرارت و رطوبت     |     ۱۷۸  
دیپ فریزر تا دمای ۸6- درجه سانتی گراد     |     ۱۸۰  

دیپ فریزرهای ۸۰- درجه سانتی گراد     |     ۱۸۲  
دیپ فریزرهای ۸۰- درجه سانتی گراد     |     ۱۸4  

پمپ سرنگی فشار باال با فشار باالی 4۰۰ بار و دقت ۰.۰۱ سی سی بر دقیقه     |     ۱۸6  
پمپ سه سرنگ مستقل پیشرفته     |     ۱۸۸  

ا :
ش ه

خ
ب

سانتریفیوژها

محفظه های کنترل شرایط محیطی و گالوباکس های دقیق

فریزرهای آزمایشگاهی

پمپ های سرنگی و پریستالتیک دقیق

فصل دومفصل دوم
فصل دومفصل اول

تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۷4۱۷5

فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته
بخش: سانتریفیوژها

شرکت فرزانه آرمان 

سانتریفیوژهای دور باال )بیش از 15000 دور بر دقیقه(

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جداسـازی ترکیبـات مختلـف نمونه هـا در آزمایشـات مختلـف بالینـی، خـون، شـیمی، مهندسـی، 
تحقیقاتـی و ...

قدرت سانتریفیوژ منحصر به  فرد 	 
 	 23۸00g برابر با RCF حداکثر شتاب
مجهز به سیستم شناساگر اتوماتیک روتور	 
قابلیت نصب 7 نوع روتور مختلف	 
قابلیت استفاده از ظروف مختلف میکروتیوب، لوله 15 میلی لیتر، فالکون 50 میلی لیتر و...	 
طول عمر باالی موتور با به کارگیری تکنولوژی High Frequency و اینورتر	 
ایمنی باال با بدنه 3 جداره فلزی فوالدی	 
عملکرد بی صدا و بدون ارتعاش	 
سیسـتم سرمایشـی گاز غیـر فریـون بـا قابلیـت تنظیـم دما تـا 10- درجه سـانتی گراد  مجهز به 	 

سیسـتم ترمـز الکتریکـی موتـور با قابلیت تنظیم شـدت ترمز
مجهز به سیستم هشدار بارگذاری غیر متوازن نمونه ها، سنسور ایمنی درب و...	 

سال تاسیس:
۱3۹۲

معرفی محصول:
دسـتگاه سـانتریفیوژ یکـی از ابزار هـای مهـم آزمایشـگاه اسـت کـه به منظـور جداسـازی مـواد یـا 
ترکیباتـی از مـواد بـا حداکثـر چگالـی 1.2 مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـا چرخش نمونه مـاده در 
دسـتگاه سـانتریفیوژ، نیروی گریز از مرکز به ترکیبات و اجزای مختلف ماده وارد می شـود. بر این 
اسـاس، بـا توجـه بـه وزن جرمـی متفـاوت اجـزای نمونـه، ترکیبـات سـنگین تر در پاییـن و ترکیبـات 
سـبک تر در سـطح باالتر ظرف قرار می گیرد. موتور دسـتگاه های سـانتریفیوژ دیجیتال سـرعت باال 
مـدل HS 18500 و سـانتریفیوژ دیجیتـال سـرعت بـاال یخچـال دار مـدل HS 18500 R از نـوع 
بـدون زغـال )Brushless( می باشـند کـه در زمـره موتورهای دور باالی نسـل جدیـد و دارای کارکرد 

طوالنی مدت هسـتند. 
مزایای رقابتی:

www.fartest.ir

HS 18500HS 18500 Rمدل

1۸500 دور بر دقیقهحداکثر سرعت

23797 گرمRCF حداکثر

6 × 50 میلی لیترحداکثر ظرفیت

موتور تبدیل فرکانس متناوبموتور

1200 وات450 وات بیشینه مصرف برق

50 ± دور بر دقیقهدقت سرعت

محدوده تنظیم زمان
Short-run: Press )PULSE(

Timing:10 sec~99 min59 sec
Continuous: HOLD

10 تا 35 درجه سانتی گراددما

 منبع تغذیه )تک فاز، سه
)سیم

220 ولت AC )%10 ±(، 50 هرتز، 5 آمپر

670×420×360 میلی متر520×420×360 میلی متر )L×D×H( ابعاد سانتریفیوژ

)kg )mm(120/90kg )mm 60/50وزن خالص/وزن ناخالص

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

عراق



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۷6

 تجهیزات آزمایشگاهی

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

شرکت ابتکار صنعت شریف 

آزمایشگاه آزمون های شرایط محیطی قطعات هوایی | شامل دستگاه تست 
دمای باال، دستگاه تست دمای پایین، دستگاه تست هیدرولیک، دستگاه تست برق، 

دستگاه تست خال، دستگاه تست مه نمک و دستگاه تست قارچی شدن

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

سال تاسیس:
۱3۸۷

معرفی محصول:
بـرای بررسـی صحـت عملکـرد قطعـات تولیـدی در صنایع مختلـف، انجمن های معتبـر بین المللی 
بـه صـورت اسـتاندارد پروسـه های تسـت یکسـانی را تعریـف کـرده  و صنایـع را ملـزم بـه تبعیـت از 
ایـن اسـتاندارد ها نموده انـد. ایـن امـر در صنایـع حسـاس تر بسـیار پـر رنـگ می شـود. در ایـن بیـن 
صنایـع هواپیما سـازی جـزء حسـاس ترین صنایـع به شـمار مـی رود و بسـیاری از اسـتاندارد های 

تدویـن شـده در صنایـع دیگـر، از نتایـج به دسـت آمـده در ایـن صنعـت به دسـت آمده انـد.
تایـر به عنـوان یـک جـزء اصلـی از اجـزاء هواپیمـا دارای اسـتاندارد های تسـت مختـص بـه خـود 
اسـت. تسـت های تعریـف شـده بـرای تایـر بسـیار متنوع بـوده و مـواردی مانند تسـت های مربوط 
به چسـبندگی الیاف به السـتیک، تسـت بارگذاری اسـتاتیک، تسـت های دینامیکی، تسـت خمش 

السـتیک، تسـت های ابعـادی و ... را شـامل می شـود.



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۷۸۱۷۹

فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته
بخش: محفظه های کنترل شرایط محیطی و گالوباکس های دقیق

گواهی ثبت اختراع چمبر عمل آوری نمونه های تست استاندارد بتون در آزمایشگاه ها

شرکت طراحی مهندسی گروک 

دستگاه چمبر تست حرارت و رطوبت
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کلیه آزمایشگاه هایی که به شرایط پایدار دما و رطوبت نیاز داشته باشند.

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

سال تاسیس:
۱3۷3

معرفی محصول:
چمبـر دمـا یـک محیـط کنتـرل شـده اسـت کـه قادر بـه ایجاد شـرایطی اسـت که یک محصـول در 
طـول اسـتفاده بـا آن مواجـه می شـود. ایـن ابزار هـای فنـی بسـیار کنترل شـده قادر به ایجـاد انواع 
خطـرات مـوارد اسـتفاده و جـوی هسـتند کـه ممکـن اسـت یـک محصـول متحمـل شـود. بـرای 
تعییـن طـول عمـر یـک محصـول، چمبر هـای دمایـی می تواننـد شـرایطی را ایجـاد کننـد کـه عمـر 
اسـتفاده یـک محصـول را بـا پیـر شـدن سـریع آن شبیه سـازی کنـد. اتاق هـای دمـا بـه شـرکت ها 
ایـن فرصـت را می دهنـد تـا بررسـی کننـد کـه محصول در شـرایط نامسـاعد چگونه واکنش نشـان 
می دهـد. توانایـی انجـام و ایجـاد ایـن موقعیت هـا می توانـد مانـع از معرفـی محصولـی بـه بـازار 

شـود کـه قـادر بـه برآورده کـردن انتظـارات مشـتری نیسـت.

مزایای رقابتی:

www.grouc.com

15 تا 95 درجه سانتی گراد محدوده دمایی

30 تا  99 درصدمحدوده رطوبتی

100 لیتر تا  500 مترمکعبحجم قابل طراحی و ساخت

استیل جنس بدنه داخلی و خارجی

در حالت پایدار 0.2 درجه سانتی گرادنوسان دما



تجهیزات آزمایشگاهی

۱۸۰۱۸۱

فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته
بخش:  فریزرهای آزمایشگاهی

 	ISO 9001
 	ISO 13485
 	CE گواهی

شرکت دانش پژوهش فجر 

دیپ فریزر تا دمای 86- درجه سانتی گراد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنایــع 	  آزمایشــگاه های  بیوتکنولــوژی،  بیولوژیــک،  ژنتیــک،  تحقیقاتــی  پژوهشــکده های 
پزشــکی، کشــاورزی، غذایــی، دارویــی، کارخانه هــای وابســته و ... 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

دارای دو سیستم کنترل دمای مستقل و هر سیستم شامل دو عدد ترموستـات اروپایی	 
دارای دیتاالگــر )ثبــات( دمــا بــه همــراه یــک سنســور PT100 جهــت ذخیــره دمــا، تاریــخ و 	 

ــه صــورت دائمــی ــار ب ســاعت هــر 5 دقیقــه یک ب
دارای قابلیت نصب دستگاه SMS CENTER جهت ارسال پیام آالرم	 

سال تاسیس:
۱3۷۹

معرفی محصول:
دیـپ فریزر  هـا، دسـتگاه هایی هسـتند کـه بتواننـد دمـای داخلـی خـود را تـا دمای انجمـاد و حتی 
زیـر انجمـاد پاییـن بیاورنـد. میـزان بـرودت ایجـاد شـده می توانـد بسـته بـه نـوع تسـت، از صفـر 
درجه ی سـانتی گراد شـروع و تا منفی 273 درجه سـانتی گراد تولید شـود. معمواًل در صنعت و یا 
پزشـکی، فریزر هـای مـورد اسـتفاده از منفـی 20 درجـه سـانتی گراد تـا منفـی ۸0 درجـه سـانتی گراد، 
بیشـترین میـزان اسـتفاده را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. نحـوه ی عملکـرد ایـن دسـتگاه ها 
بدین صـورت اسـت کـه مثـاًل در صنعـت، قطعـه ی موردنظـر را داخـل آن قـرار داده و دمـای آن را 
تنظیـم می کننـد و سـپس در دمـای مورد نظـر مقاومـت قطعـه در برابر ضربه و یا حرکت و سـایش 

و … اندازه گیـری می نماینـد.

مزایای رقابتی:

www.dpf-bloodbank.com

50- تا ۸0- درجه سانتی گرادرنج دمایی

2 ± درجه سانتی گرادتلورانس دمای طبقات

0.1 درجه سانتی گراددقت نمایشگر دیتاالگر )ثبات( و کنترلر

استنلس استیل ماتجنس بدنه داخلی

ورق گالوانیزه با پوشش الکترواستاتیکجنس بدنه خارجی

415 لیترحجـم

3100 ولت آمپرتـوان مصرفـی

ابعاد خارجی دستگاه )سانتی متر(
طول: 102.5  	

عمق: 90 	
ارتفاع: 19۸ 	

ابعاد داخلی یخچال )سانتی متر(
طول: 73.5 	
عمق: 60.5 	
ارتفاع: 94 	
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۱۸۲۱۸3

فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته
بخش: فریزرهای آزمایشگاهی

شرکت مهندسی فرا تجهیز آرمان پژوه 

دیپ فریزرهای 80- درجه سانتی گراد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مراکز تحقیقاتی	 
آزمایشگاه های پزشکی	 
بیوتکنولوژی، زیستی، دارویی	 
صنایع شیمیایی	 
پتروشیمی	 
نفت و گاز	 
آزمایشگاه های استاندارد و کالیبراسیون	 
آزمایشگاه های کنترل کیفی و تضمین کیفیت جهت نگهداری دارو	 
کیت های آزمایشگاهی	 
فرآورده ها و نمونه های زیستی	 
محلول ها و مواد آزمایشگاهی	 

چرخ های قفل شونده	 
امکان سفارش رک و سبد از جنس استنلس استیل مطابق با نیاز مشتری	 
دارای دیوایدرهای جداکننده از جنس استنلس استیل	 
هم دمایی باالی قسمت های مختلف دیپ فریزر	 
سیستم عیب یابی و هشدار هوشمند	 
قابلیت رسم و نگهداری گراف های دمای دستگاه برای مدت طوالنی	 
دارای سیستم کنترل دمای دیجیتال هوشمند با دقت تنظیم 1/0 درجه	 
دارای سیستم ثبت دما با قابلیت ثبت اطالعات از طریق پورت USB بر حافظه فلش	 
دارای سیستم پایش دما و گزارش گیری و هشدار وضعیت غیرمجاز با SMS و تماس تلفنی	 
دارای نمایشگر 4 اینچ لمسی رنگی صنعتی )HMI( با کاربری آسان به دو زبان	 
دارای قابلیت ثبت و نمایش آالرم ها، جدول و گراف سنسور های سیستم بر روی نمایشگر	 
1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش	 

معرفی محصول:
فریـزر آزمایشـگاهی یـا دیـپ فریـز آزمایشـگاهی یکـی از تجهیـزات مهـم در صنعـت آزمایشـگاهی 
اسـت. وظیفـه اصلـی ایـن دسـتگاه ایجـاد دمـای مناسـب بـرای تسـت، نگهـداری، کاشـت و .. 
محصوالت می باشد. دیپ فریزر  اغلب شبیه فریزرهایی هستند که بسیاری از افراد در خانه های 
خـود دارنـد، امـا بـا ویژگی هـای بـه روز شـده ماننـد یخ زدایـی خـودکار و آالرم قابل برنامه ریـزی برای 
برنامه هـای تحقیقاتـی. فضـای داخلـی فریـزر دیـپ فریـزر برای قفسـه ها و محفظه های انبـار برای 

نمونه هـا، سفارش سـازی شـده اند. 
دیـپ فریزرهـای حاضـر در دو مـدل ایسـتاده )130، 150، 350 و 500 لیتـری( و صنـدوق دار )50، 

200، 300، 400، 500 و 600 لیتـری( عرضـه می شـوند.
مزایای رقابتی:

www.faraatech.com

سال تاسیس:
۱3۹۲

0 تا ۸0 درجه سانتی گرادفاصله دمایی قابل تنظیم

گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیکجنس بدنه خارجی 

استنلس استیلجنس بدنه داخلی 

کمپرسورهای پرقدرت و کم صدای اروپاییسیستم سرمایش 

تکفاز 220 ولت AC، 50 هرتزتغذیه الکتریکی ورودی 
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فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته
بخش: فریزهای آزمایشگاهی

شرکت طراحی مهندسی گروک 

دیپ فریزرهای 80- درجه سانتی گراد
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

آزمایشگاه های مختلف صنعتی، پزشکی، کشاورزی، نظامی و …

دارای یک سال گارانتی کامل	 
باال بودن سرعت کاهش دما	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

سال تاسیس:
۱3۷3

معرفی محصول:
دیـپ فریزر  هـا بـه تعبیـری، دسـتگاه هایی هسـتند کـه بتواننـد دمـای داخلـی خـود را تـا دمـای 
انجمـاد و حتـی زیـر انجمـاد پاییـن بیاورنـد کـه میزان بـرودت ایجاد شـده می تواند بسـته به نوع 
تسـت، از صفـر درجـه ی سـانتی گراد شـروع و تـا 273- درجـه سـانتی گراد تولیـد شـود. محصـول 
حاضـر دسـتگاه فریـزر بـرای دمـای ۸6- درجـه سـانتی گراد می باشـد کـه محقـق می توانـد نمونه هـا 

را در ایـن دمـا نگهـداری کنـد.
مزایای رقابتی:

www.grouc.com

دمای محیط تا دمای ۸6- درجه سانتی گراد محدوده دمایی

100 تا 3000 لیترحجم دستگاه

دقت نمایشگر
1 درجه	 
ساخته شده به دو صورت تک فاز و سه فاز	 
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فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته

مزایای رقابتی:
www.petroahoura.com

بخش: پمپ های سرنگی و پریستالتیک دقیق

پمپ سرنگی فشار باال با فشار باالی 400 بار و دقت 0.01 سی سی بر دقیقه

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
تزریق سیاالت گوناگون مایع به درون سیستم هایی با فشار باال 

ایجاد جریان سیال پیوسته و با دقت باال	 
کنترل ساده آن توسط کاربر	  معرفی محصول:

پمپ هـای فشـار بـاال بـرای انجـام آزمایش هایـی بـا دبی هـای کـم و بـا دقـت بسـیار بـاال و نیـز 
تزریـق و کنتـرل فشـار سـیاالت در آزمایش هـای سـیالب زنـی مغـزه طراحـی و سـاخته شـده اند. در 
آزمایشـگاه آنالیـز ویـژه مغـزه و همچنیـن آزمایشـگاه های ازدیـاد برداشـت نفتـی همواره بـا تزریق 
سـیال بـه درون نمونـه مغـزه مواجـه هسـتیم. از ایـن رو فراهـم نمـودن پمـپ در مقیاس حجمی 
آزمایشـگاهی بـاال، دقـت بـاال و همچنیـن قابلیـت عملکـرد در فشـار بـاال امـری ضروری اسـت. این 

دسـتگاه توانسـته اسـت معیارهـای ذکـر شـده را تـا حـد بسـیار خوبـی بـرآورده کند.

شرکت دانش بنیان پترو پژوهش اهورا 

سال تاسیس:
۱3۹۱

سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی:

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

عمان
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فصل دوم | تجهیزات آزمایشگاهی عمومی پیشرفته

www.satalab.co

مزایای رقابتی:

بخش: پمپ های سرنگی و پریستالتیک دقیق

پمپ سه سرنگ مستقل پیشرفته
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
ــزات  ــی، تجهی ــرای پوشــش دهی دوران ــق کنترل شــده ب ــق کنترل شــده در آزمایشــگاه ها، تزری تزری

میکروفلوئیدیــک

ضمانت 1 ساله	 
5 سال خدمات پس از فروش	 

معرفی محصول:
یـا  دقیـق  کاربردهـای  در  دقیـق  و  مایعـات کوچـک  خـروج  یـا  تزریـق  بـرای  سـرنگ  پمپ هـای 
میکروفلوئیـدی اسـتفاده می شـود. پمـپ سـرنگی به منظـور تزریـق و یا مکش دقیق و کنترل شـده 
سـیاالت در کاربرد هـای مختلـف از جمله پوشـش دهی، داروسـازی، پزشـکی، بیوتکنولـوژی، صنایع 
رنـگ، نفـت، نانو تکنولـوژی کاربرد هـای وسـیعی دارد. از ویژگی هـای منحصربـه فـرد ایـن محصـول 
می تـوان بـه تزریـق بـه صـورت مسـتقل توسـط سـه سـرنگ در سـه حالـت تزریـق زمانـی، نرخـی 
و شـتابدار اشـاره نمـود. تزریـق شـتابدار در کاربرد هـای خـاص بیولوژیـک و به منظـور جداسـازی 
سـلول های خـاص کاربـرد دارد کـه در ایـن دسـتگاه ایـن امـکان بـه صـورت اسـتپ و رمـپ فراهـم 

گردیـده اسـت.

شرکت سامانه تجهیز دانش 

سال تاسیس:
۱3۹۱

مشخصات فنی:
3 عدد استپر موتور ) دقت 0.5 میکرومتر بر ثانیه( مجهز به بال اسکروموتور الکتریکی

صفحه کاماًل لمسی ورود اطالعات به کمک قلم مخصوصصفحه لمسی

کنترل نرخ تزریق دستی به وسیله چرخش ولومولوم کنترل تزریق

آداپتور ۸5 ولتیمنبع تغذیه

170 × 170 × 315 سانتی مترابعاد دستگاه

بدنه استیل 304 با کفی آلومینیومی جنس بدنه
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خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸( 912 444 995۸ / )+9۸( 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9611 706 912 )9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )9۸+(  داخلی 160  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 409

اطالعات تماس: 92 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 935 )9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 903 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 93 62 617 912 )9۸+( | 15 537 ۸60 21 )9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸9 505 533 )90+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 693 91۸ )9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )964+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 124 939 )9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






