نام دستگاه:
کوانتومتر ،مدلFoundry Master UV :

مشخصات:









مجهز به پمپ خالء ) (Vacuum Pumpبرای اندازه گيری عناصر  UVمانند کربن ،گوگرد ،فسفر و ....و افزايش پايداری و
دقت دستگاه و عدم نياز مصرف گاز خنثی اضافی در قسمت اپتيک دستگاه
دارای  41الی  41عدد دتکتور (Charge Couple Device )،CCDبه عنوان آشکارساز
مجهز به سيستم اپتيکی  Rowland Circleبرای افزايش  Resolutionدستگاه در جداسازی و آشکارسازی و اندازه گيری
طول موج و شدت موج عناصر و قابليت اندازه گيری طول موج های بين 418-088نانومتر
مجهز به سيستم  Jet-Streamبرای کاهش مصرف گاز آرگون و پايداری  Sparkو همچنين قابليت انجام آناليز بر روی
سطوح منحنی
مجهز به سيستم ( Open Spark Standمحفظه جرقه روباز) :توانايی آناليز بدون نياز به تخريب قطعات حجيم و با ابعاد
بزرگ
مجهز به دستگاه تصفيه گاز آرگون
قابليت کاليبراسيون جهت اندازه گيری عناصر را در پايه های مختلف فلزی مانند آهن ،آلومينيوم ،مس و مطابق جدول
کاليبراسيون عناصر
مجهز به سيستم سخت افزار ،کامپيوتر و نرم افزار  WASLABبا کاربری آسان

نام دستگاه:
تست کشش ،فشار و خمش ،مدلZwick/Roll :
مشخصات:



ظرفيت دستگاه  058KNيا  05تن
مجهز به لود سل  05تن ،بازه اندازه گيری لود سل در کالس  %8.5از
 0588Nتا 058KN










مجهز به اکستنسومتر با کالس  %8.5با رنج اندازه گيری  4888ميليمتر
و  gauge lengthقابل تنظيم از  48تا  088ميليمتر و رزولوشن 5
ميکرومتر و بازوهای اتوماتيک
دارای فک های گوه ای با ظرفيت  058KNجهت تست کشش نمونه
های تخت تا ضخامت  20ميليمتر و نمونه های گرد با قطر  7تا 00
ميليمتر
دارای کيت تست خمش سه نقطه ای ای با ظرفيت 058KN
دارای کيت تست فشار سه نقطه ای ای با ظرفيت 058KN
سرعت حرکت فک متحرک متغيير از  8.8885تا  188ميليمتر در
دقيقه
دارای نرم افزار جامع  testXpert IIجهت تستهای کشش ،فشار و
خمش و کارهای تحقيقاتی

نام دستگاه:
ميکروسکوپ نوري ،مدلOLYMPUS :
مشخصات:








بزرگنمايی  0888برابر
قابليت فوتوگرافی بسيار مناسب برای تهيه عکس به روش سيستم فتوميکروگرافی
اتوماتيک
قابليت نوردهی از باال (انعکاسی) جهت کارهای متالوگرافی و از پايين (عبوری)
جهت مشاهده ساختار بيولوژيک
قابليت فيلتراسيون نور ورودی
دارای سيستم آنااليزر  ANو پالرايزر  Pو نومرسکی در حالت نور انعکاسی
دارای دوربين ديجيتال مدل  DP72با رزولوشن  47.00مگا پيکسل بهمراه نرم افزار
آناليز تصوير مخصوص متالورژی

نام دستگاه:
مانت سرد ،مدلEpovac :
مشخصات:
دارای دستگاه ايجاد خالء

نام دستگاه:
برش نمونه ،مدلDiscotom-5 :

مشخصات:
 انجام عمليات باردهی اتوماتيک و دستی برش
 قدرت موتور  2.7 :کيلو وات ( 5اسب بخار)
 قطر ديسک برش  058ميلی متر






ميز برش با شيارهای  Tشکل
سيستم خنک کننده برای جلوگيری از سوختن سطوح
باز و بست کردن سريع
گيره فنری
گيره عمودی

نام دستگاه:
مانت گرم ،مدلLaboPress-3 :
مشخصات:
 پرس با نيروی هيدروالکتريکی اتوماتيک
 تنظيم زمان گرم کردن و سرد کردن آب
 ابعاد نمونه مانت شده  05 :تا  58ميلی متر

نام دستگاه:
پوليش
مشخصات:
مدلTegraPol-55 :
 ماشين سنگ زنی و صيقل کاری با سرعت متغير  18تا  188دور در
دقيقه با تنظيم پله ای  48دور بر دقيقه برای صفحات به قطر  058ميلی متر
 دارای مجرای ورودی و خروجی آب
 قدرت موتور  558 :کيلو وات
مدلTegraDoser-55 :
 قابليت برنامه ريزی جهت انجام روشهای سوسپانسيون(ذرات ساينده)،
روانکارها Op ،سوسپانسيونها
 دارای  48برنامه از پيش تعيين شده
 قابليت اتصال به شبکه محلی و کامپيوتر شخصی
مدلTegraForce-55 :
 سيستم نمونه گير اتوماتيک جهت انجام سنگ زنی و صيقل کاری نمونه
 نگهداری يک يا چند نمونه

نام دستگاه:
آلتراسونيک مدلSONATEST Master Scan 333 :
مشخصات:








کاليبراسيون اتوماتيک A-Cal
قابليت رسم منحنی های DAC
دارای پهنای باند 25 MH
انواع تست بلوک های مرجع
انواع پرابهای نرمال و زاويه دار
جهت تست  Laminationورقها ،تست جوش  . Shellنازل ها و هدها،
تست جوش با پخ  Xو  Vو  Kو..
استانداردهای مورد استفاده  BS – ASMEو DIN

نام دستگاه:
سختي سنج راکول
مشخصات:





مجهز به ساعت اندازه گيری HT0AD
قادر به اندازه گيری سختی مواد مختلف
امکان اندازه گيری به روشهای راکول ،ويکرز ،برينل.
دارای انواع گيره نگهدارنده

نام دستگاه:
سختي سنج پرتابل ،مدل :اکوتيپ
مشخصات:











نمايش فوری سختی بصورت ديجيتالی
دقت باال ± %8/5
قابليت اندازه گيری در همة جهت ها برای همة فلزات
نتيجة اندازه گيری در کمتر از يک ثانيه
گسترة اندازه گيری وسيع
نياز به تنظيم ندارد
اندازه گيری دقيق حتی توسط افراد بی تجربه
نمايش گر وضعيت باطری
صفحة نمايش  LCDبا مصرف کم
بررسی ساده و آنی عملکرد

نام دستگاه:
کوره دماي باال ،مدلAHT 03-01 :
مشخصات:










حداکثر دما  4788 °:سانتيگراد
دسترسی به دماهای باال با دقت زياد
اتالف حرارتی بسيار کم و توان مصرفی پايين
محفظه نسوز داخلی از جنس فيبرهای سراميکی با ضريب هدايت حرارتی پايين
محفظه با ديواره دو جداره و حرارت بسيار پايين ديواره خارجی کوره
دارای المنتهای کوره  Uشکل بوده و تماما از نوع
 )4088 ° C( Super Kanthalو از جنس موليبدنيوم دی سيليسايد می باشند
سرعت باال در رسيدن به دمای حداکثر و خنک شدن کوتاه مدت
دارای سيستم کنترل برنامه ريزی تا  segment 48با قابليت اتصال به کامپيوتر
مجهز به ترموکوپل دوبل  Type Bو سيستم مدار حفاظتی و اعالم خطا

نام دستگاه:
ضخامت سنج آلتراسونيک مدلMVX :
مشخصات:









با گستره اندازه گيری  8.12الی  051ميليمتر
دارای صفحه نمايش  A-Scanو B-Scan
دارای مد ( Echo to Echoاندازه گيری از روی روکش با حذف ضخامت روکش با گستره
 0.51الی  480ميليمتر)
امکان حفظ  11کاليبراسيون مختلف
امکان حفظ  40888حافظه A-Scan
دارای تجهيزات جانبی شامل :پراب  5مگا هرتز  T-480-0788با کابل مربوطه برای ضخامت
 4.80الی  58.0ميليمتر
کابل انتقال اطالعات به کامپيوتر و پرينتر و نرم افزار انتقال اطالعات
دارای پراب  7.5مگا هرتز با کابل مربوطه به قطر  4.1اينچ دو کريستاله قدرت تفکيک باال،
اتصال از پهلو و گستره  8.1تا  450ميليمتر در فوالد

نام دستگاه:
دورسنج  :مدل DT6622
مشخصات:







قابليت اندازه گيری به دو روش نوری و مکانيکی دارای ليزر برای عملکرد آسانتر
با برد حداقل  488سانتی متر
گستره اندازه گيری ليزری از  8.5تا RPM 488888
گستره اندازه گيری مکانيکی از  8.5تا RPM41111
دقت اندازه گيری % 8.85
با قابليت ذخيره شدن اتوماتيک ماکزيمم و مينيمم اندازه گيری در حافظه
دارای صفحه نمايش بزرگ

نام دستگاه:
باد سنج مدل ABH5664 :
مشخصات:






با قابليت اندازه گيری سرعت باد ( ،) Knot،mph ،FPM ،Km/h ،m/sفشار هوا (،hPa
 ، )inHg ،mmHgنقطه شبنم ،دما(درجه سانتيگراد و درجه فارنهايت) و رطوبت محيط
دارای سنسور پره ای چرخان بسيار حساس
با قابليت رکورد و ثبت ماکزيمم و مينيمم اندازه گيری
با قابليت اندازه گيری سريع رطوبت هوا
با قابليت اندازه گيری دقيق فشار هوا

/

/

/

/

 اندازه گيری همزمان مدهای رطوبت دما ،رطوبت نقطه شبنم ،سرعت باد دما ،سرعت هوا دما ،سرعت

/

/

هوا رطوبت ،سرعت هوا سرعت باد
 درای صفحه نمايش LCD

نام دستگاه:
سختي سنج الستيک پالستيک
مشخصات:






Shore A
برای اندازه گيری سختی مواد نرم مانند پوشش ،پالستيک و الستيک ،وينيل ،چرم،
پی وی سی ،سيليکون ،تفلون ،نئوپرن ،و غيره.
ساخته شده از آلومينيوم آنودايز و فوالد ضد زنگ
دارای تست بلوک
استانداردهای مورد استفاده ASTM 8 0018 ،ISO 010 ،DIN 52585

نام دستگاه:
پوليشر دو ديسک
مشخصات:








مجهز به دو عدد الکترموتور
دور ديسک  4158دور بر دقيقه
قطر ديسک  258ميليمتر
دارای ديسک فلزی با صافی سطح باال
دارای تيغه نگهداری با قابليت تنظيم ارتفاع نسبت به سنباده جهت جلوگيری از
پرتاب قطعه و اپراتوری آسانتر
قابليت استفاده از سنباده پارچه ای و سنباده کاغذی پشت چسبدار از جنس
آلومينيوم ريخته گری شده با پايه های فلزی
بدنه از جنس  MDFبا نوار  PVCجهت کاهش صدای کارکرد موتور و مقاوم نسبت
به رطوبت

