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:خه تتٗ ضىٗ 

1KNتا دلت  2000KNظشفیت دستٍاٜ •

rpm–1.1 kw 1400  -ته فاص–hp 105ػّٕىشد اِىتشٚ ٔٛتٛس •

سشػت تاسٌزاسی لاتُ تٙظیٓ تٛسف اپشاتٛس  •

داسای پٕپ ٞیذسِٚیه  •

ٚ داسای دسخٝ ٔمذاس سٚغٗ  20litتان سٚغٗ تٝ ظشفیت •

( 600barپشضش تشا٘سیٕتش ) داسای سٙسٛس فطاس•

داسای ٕ٘ایطٍش دیدیتاَ•

ٚ 9pinلاتّیت اتػاَ تٝ وأپیٛتش تٛسف پٛست سشیاَ •

ثثت ٘یشٚٞای اػٕاَ ضذٜ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛسف ٘شْ افضاس وأپیٛتشی تٝ  •
xlcغٛست آ٘الیٗ تا فشٔت 

داسای واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی•

داسای تٙظیٓ اتؼاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘ٛع ٕ٘ٛ٘ٝ خٟت ٕ٘ایص تٙص تش سٚی •
ٕ٘ایطٍش

٘یشٚ، خٟت خٌّٛیشی اص اػٕاَ ٘یشٚی تیص اص حذ تٝ  overloadداسای •
سٙسٛس ٚ سیستٓ تاسٌزاسی 

ٚ  60HRCداسای سیّٙذس ٚ پیستٖٛ سخت واسی ضذٜ تا سختی •
پیستٖٛ سًٙ خٛسدٜ

40mmداسای ٔیىشٚسٛئیچ لكغ وٗ وٛسس پیستٖٛ خه تا •

bar 1000داسای ضیًّٙ فطاس لٛی تا •

سً٘ وٛسٜ ای استاتیهداسای  /داسای اٞشْ تخّیٝ سٚغٗ•

L×W×H    430×700×1100mmاتؼاد  •

425kgٚصٖ  •
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:دستٍاٜ ِس ا٘دّس
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دستٍاٜ ِس آ٘دّس خٟت تؼییٗ ٔیضاٖ ٔماٚٔت سٍٙذا٘ٝ  
.دسٔماتُ سایص استفادٜ ٔیطٛد

:ٔطخػات فٙی
mm 711یه استٛا٘ٝ فٛالدی تٝ لكش داخّی •
 mm 508قَٛ داخّی  •
خؼثٝ وٙتشَ تشق ٔدٟض تٝ دستٍاٜ پیص ضٕاسٜ ا٘ذاص  •

دیدیتاَ 
rpm 30-33لاتّیت وٙتشَ دٚس دساْ تا سشػت •
rpm 1دٚس دلیمٝ  1دلت •
ػذد ٌِّٛٝ فٛالدی 12•

مشخصات فنی

لوس انجلس نام

1.1kw,220v,50hzمنبع تغذیه

33-30تعداد دور در دقیقه

1080mm*740*980ابعاد

335kgوزن



:لاِة ٞای استٛا٘ٝ ای تتٗ 

ساختٝ ضذٜ اص فٛالد تا ؾشیة حشاستی تاال•
داسای سً٘ ٔماْٚ وٛسٜ ای•
داسای ضیاس ػٕٛدی تشای سِٟٛت دس تیشٖٚ أذٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ•
اتؼاد استا٘ذاسد•
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:کوره الکتریکی 

وٛسٜ اِىتشیىی خٟت رٚب وشدٖ تشخی ٔٛاد ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی 
.ٌیشد

:ٔطخػات فٙی دستٍاٜ
داسای ٔحفظٝ ای ػایك اص خٙس اخش ،سیٕاٖ ٚ پٙثٝ ٘سٛص ٔی تاضذ•
دسخٝ تأیٗ  1100وٛسٜ ٞا تا داضتٗ إِٙت ٔی تٛا٘ذ دٔایی تا•

وٙٙذ 
وٝ ایٗ ٔضیت تاػث رٚب ضذٖ ٔٛاد ٔی ضٛ٘ذ        

ٔدٟض تٝ تشٔٛستات ٚ تشٔٛٔتش دیدیتاَ•
لاتّیت ٘ػة تایٕش دیدیتاَ•
تذ٘ٝ اص ٚسق سٚغٙی تا  سً٘ اِىتشٚ استاتیه •
دسخٝ سا٘تی ٌشاد   1100تا  200دلت ٕ٘ایطٍش دس دٔایی •

.دسخٝ ٔی تاضذ 15اِی  10حذٚد 

کْسٍ الکتشیکیًام

35mm*500*550اتعاد خاسجی

180mm*150*140اتعاد داخلی

3litظشفیت

4000w,220v,50hzهٌثع تغزیَ

cͦ  1100-25ظشفیت دهایی

35kgّصى

هشخصات فٌی



:حٛؾچٝ سا٘ذ٘س 

سٍٙذا٘ٝ  حٛؾچٝ سا٘ذ٘س خٟت تؼییٗ ویفیت 

.  دس تشاتش ٔحَّٛ سِٛفات سذیٓ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔیٍیشد

 ٔخضٖ دستٍاٜ اص خٙسpvc 

َداضتٗ تشٔٛستات ٚ تشٔٛٔتش دیدیتا

ٖٛپٕپ سیشوٛالسی
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مشخصات فنی

حوضچه ساندنسنام

700mm*750*1150ابعاد خارجی

600mm*550*550ابعاد داخلی

75kgوزن

250w,220v,50hzمنبع تغذیه



:لٛقی ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی 
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: 15*15*15لاِة ٞای ٔىؼثی 

ٔٙحػش تٝ فشد اص خٟت استحىاْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔماٚٔت ٞای حشاستی•
دلت تاالی اتؼاد داخّی •
ٔماٚٔت دس تشاتش پٛسیذٌی •
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 ٌشٔخا٘ٝ -ٖٚ ا

اٖٚ خٟت خطه وشدٖ ٔٛاد ٚ ٞٓ چٙیٗ آصٔایص ٔیضاٖ سقٛتت ٔػاِح  
.ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد

:ٔطخػات فٙی دستٍاٜ

داسای تشٔٛستات ، تایٕش ٚ تشٔٛٔتش دیدیتاَ•

داسای پٛضص اص ٚسلٝ ٞای سٚغٙی•

    1° داسای ٕ٘ایطٍش تا دلت   •

    5°  داسای تّٛسا٘س دٔای •

داسٜ پٛضص داخّی اص خٙس استیُ یا اِٛٔٙیْٛ•

300° تا  0° لاتُ تٙظیٓ  دٔا تیٗ •

اّىًام

830mm*550*610اتعاد خاسجی

400530mm*480اتعاد داخلی

100litظشفیت

cͦ  250-50ظشفیت حشاست

3قفغَ

1600w,220v,50hzهٌثع تغزیَ
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تطْیل ّ تْسقًام

g 850,330ّصى

اعتیلجٌظ

هشخصات فٌی

.تٛسق اص سیطٝ ٚسق تٝ ٔؼٙی ٚسلٝ ٚسلٝ ضذٖ ٔی تاضذ وٝ تٝ وٕه ٌیح پِٛىی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛد

.تكٛیُ اص سیطٝ قَٛ تٝ ٔؼٙی قٛیُ ٔی تاضذ وٝ تٝ وٕه ٌیح سٛص٘ی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛد

:تكٛیُ ٚ تٛسق
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جذا کٌٌذًٍام

cm 2.54عشض حفشٍ

mm 320*225اتعاد

12تعذاد حفشٍ

هشخصات فٌی

خذا وٙٙذٜ ٞا خٟت خذا ساصی اتتذایی ٔػاِح ضٗ ٚ  
سًٙ دا٘ٝ ٚ ٔٛاد دیٍش لثُ اص دا٘ٝ تٙذی تٛسف اِه ٞا  

.ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ

:ٔطخػات 
خذا وٙٙذٜ ٔٙاسة تشای دا٘ٝ تٙذی ضٗ سایضٞای •

.ٔی تاضذ 1ٚ2
خذا وٙٙذٜ ٔٙاسة تشای دا٘ٝ تٙذی ٔاسٝ سایض ٞای  •

. ایٙچ ٔی تاضذ½ ایٙچ ٚ  3/8

:خذا وٙٙذٜ



:دستٍاٜ تؼییٗ ٔماٚٔت ٔػاِح 
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ضذٌی ٔػاِح دس ٔیضاٖ خٛسد تؼییٗ ایٗ دستٍاٜ تشای 
.تٝ واس ٔی سٚداثش ؾشتٝ 

:ٔطخػات

 فٛالد سخت ضذٜ تا سختی لكؼات ایٗ دستٍاٜ اص
60HRC  ساختٝ ضذٜ است.

 ٜداسای ضٕاس٘ذٜ ٔىا٘یىی تشای تؼذاد ایٗ دستٍا
.ؾشتٝ ٞا ٔیثاضذ

 

ًام
دعتگاٍ تعییي هقاّهت هصالح 

دس تشاتش ضشتَ

860*270*400اتعاد

52kgّصى

هشخصات فٌی



:ظشٚف تؼییٗ تٛدٜ حدٕی 
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ظاٞشی ٚصٖ ٔخػٛظ ایٗ ظشٚف یشای  تؼییٗ 
.سٍٙذا٘ٝ ٚ تتٗ تاصٜ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔیٍیشد

:ٔطخػات

 فٛالد تا سً٘ اِىتشٚستاتیه خٙس

 وٝ تا تتٗ تاصٜ ٚاوٙص ٚ آب تٙذی تیغٝ ٞای غاف
.ٕ٘ی دٞذ

 

ًام
ظشّف تعییي تْدٍ حجوی 

عٌگذاًَ ّ تتي تاصٍ

3litظشفیت

kg 2.4ّصى

هشخصات فٌی
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:سٍٙذا٘ٝ ٞای ٞای ٔاسٝ ای   ٔیّٝ ٚ ٔخشٚـ  خزب آب

تٝ  ٔیّٝ ٚ ٔخشٚـ تشای  تؼییٗ حاِت اضثاع تا سكح خطه سٍٙذا٘ٝ 
.واس ٔی سٚد

:ٔطخػات

 ّٝدس لاِة ٔخشٚقی تٝ واس ٔی سٚدتشای وٛتیذٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی.

    ٔخشٚـ تٝ ػٙٛاٖ لاِة ػُٕ وشدٜ ٚ ٔاسٝ سا دس خٛد خای
.ٔیذٞذ

 75لاِة ٔخشٚقی تا استفاعmm  40ٚ لكش دٞا٘ٝ تاالییmm  ٚ
  8ٚ ؾخأت دیٛاسٜ  80gٚ تٝ ٚصٖ  90mmلكش دٞا٘ٝ  پاییٙی 

mm ٔی تاضذ.

 

هیلَ ّ هخشّط جزب آبًام

80g,340gّصى

اعتیل، تشًججٌظ

هشخصات فٌی



پیىٙٛٔتش 
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خٟت تؼییٗ ٚصٖ ٔخػٛظ سٍٙذا٘ٝ پیىٙٛٔتش 
.استفادٜ ٔی ضٛد 

:ٔطخػات

 1000ضیطٝ تٝ ظشفیت خٙسmm ٔی تاضذ.

  10دٞا٘ٝ ٚسٚدی لكشmm ٔی تاضذ .

 خٙس آِٛٔٙیْٛ تٛدٜ وٝ اص پٛش ٔخشٚقی دس
.است تٙذی ضذٜ تٛسف اٚسیًٙ وأال آب 

 

پیکٌْهتش 1000هیلی لیتشًام

600gّصى

هشخصات فٌی



:ٔیض ٚسكُ اسضٕیذس 
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ٚصٖ ٔخػٛظ اص ایٗ دستٍاٜ تشای تؼییٗ 
تتٗ دس حاِت غٛقٝ ٚسی ٔػاِح سٍٙی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

.ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد

:ٔطخػات 

 ٝ٘ٔماْٚ وٛسٜ ای  اغّی تا سً٘ تذ

 تاالتش پٙٛٔاتیىی خٟت غٛقٝ ٚسی ٔػاِح
.ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد

  ٝسكُ آب پالستیىی ٚ سثذ دا٘سیتٝ ت
.سا٘تی ٔتش ٔی تاضذ 20ٚ استفاع  20لكش

 

هیض ّ عطل اسشویذطًام

1000mm*450*700اتعاد

25kgّصى

هشخصات فٌی



:دستٍاٜ تؼییٗ ؾشیة تشاوٓ تتٗ 
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چٍاِی ٚالؼی تٝ وٝ ٘سثت دستٍاٜ تشای تؼییٗ ؾشیة تشاوٓ تتٗ اص ایٗ 
.چٍاِی تتٗ ٔتشاوٓ ضذٜ  سا ٔحساتٝ ٔی وٙذ استفادٜ ٔی ضٛد

:ٔطخػات
دستٍاٜ ضأُ دٚ ٔخشٚـ ٚ یه ظشف استٛا٘ٝ ای ٔی تاضذ.
 لیف ٞا ٔدٟض تٝ دسیچٝ خٟت سیضش تتٗ تٝ لیف پاییٙی ٔیثاضذ.
 تذ٘ٝ دستٍاٜ داسای پٛضص سٍ٘ی ٔماْٚ خٟت خٌّٛیشی اص خٛسدٌی

.سیٕاٖ ٔی تاضذ

دعتگاٍ تعییي ضشیة تشاکن تتيًام

127mm*400*240اتعاد

45kgّصى

هشخصات فٌی



:دستٍاٜ تشش ٔماقغ سًٙ ٚتتٗ 
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ایٗ دستٍاٜ تشای  تشیذٖ  سش ٚتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای 
وشٌیشی ضذٜ

ٚ ٔػاِح ساختٕا٘ی ٔثُ تّٛن ٚ  اخش ٚ سشأیه ٚ  
.ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد... 

:ٔطخػات 
45cmٔدٟض تٝ ِثٝ تشش •
غفحٝ ٔتحشن خٟت حشوت دادٖ ٕ٘ٛ٘ٝ صیش ِثٝ •

تشش
لاتّیت تٙظیٓ استفاع ِثٝ تشش •
ٔدٟض تٝ خٙه وٙٙذٜ ِثٝ تشش •
ٔدٟض تٝ ٔحافظ ِثٝ تشش•



:خه خٕطی تیش تتٙی تا ٕ٘اضٍش دیدیتاَ 
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اص ایٗ دستٍاٜ خٟت تؼییٗ ٔماٚٔت خٕطی تیشٞای تتٙی استفادٜ ٔی  
.ضٛد

:ٔطخػات
16*4ٕ٘ایطٍش •
250barپشضش تشا٘سٕیتش •
داسای دسخٝ ٔمذاس سٚغٗ تان•
سشػت یىٙٛاخت تاس ٌزاسی•
ٔیىشٚسٛیچ لكغ وٙٙذٜ وٛسس پیستٖٛ خه•
اسساَ اقالػات تٝ وأپیٛتش•
واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی•
داسای سً٘ وٛسٜ ای•
٘شْ افضاسی خٟت لكغ سیستٓ  over loadتش٘أٝ •

جک خوشی تیش تتٌیًام

1.1kw,22v,50hzهٌثع تغزیَ

400knظشفیت

20nدقت

1500mm*810*730اتعاد

170kgّصى

هشخصات فٌی



دستٍاٜ تؼییٗ ٔماٚٔت فطاسی تتٗ پالستیه
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دستٍاٜ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی تغییش ضىُ ٚ ٞٓ چٙیٗ خٟت  تؼییٗ  
.ٔماٚٔت فطاسی تتٗ پالستیه ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد

:ٔطخػات فٙی 
داسای ٕ٘ایطٍش دیدیتاَ•
سٙسٛس خاتٝ خایی سٙح  خٟت ا٘ذاصٜ ٌیشی تغییش ضىُ   ٘ػة•
mm/min 3تا0.01تٙظیٓ سشػت تاسٌزاسی ٚ تٙظیٓ اِٚیٝ اص •
ٔیىشٚ سٛئیچ لكغ وٙٙذٜ تشق•
٘یشٚی ٌسیختٍی%  0.1لاتّیت ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘یشٚ تا دلت •
قَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ%  0.1لاتّیت ا٘ذاصٜ ٌیشی تغییش ٔىاٖ تا دلت •
60mmدسغذ قَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تٝ ا٘ذاصٜ  20وٛسس دستٍاٜ •
165mmفه ٞا تٝ لكش •
لشلشی فه تاال تا لاتّیت حشوت چشخطی•

ًام
دعتگاٍ تعییي هقاّهت فشاسی تتي 

پالعتیک

88kg.cm,220v,50hzهٌثع تغزیَ

50knظشفیت

20nدقت

50mmکْسط دعتگاٍ

هشخصات فٌی



:تؼییٗ ٔذَٚ االستیسیتٝ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

ایٗ ٚسیّٝ خٟت ا٘ذاصٜ ٌیشی تغییش ضىُ ػٕٛدی •
.ٚ تٙص فطاسی قِٛی ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔیٍیشد

:ٔطخػات•
0.01mmساػت ا٘ذیىاتٛس تا دلت •

تعییي هذّل االعتیغیتًَام

3kgّصى

300mm*150اتعاد

هشخصات فٌی



: ٔیىسش تتٗ

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

.  ایٗ دستٍاٜ خٟت ٔخّٛـ وشدٖ ٔالت استفادٜ ٔی ضٛد 

:ٔطخػات

 ٔٛخٛد  ٞٛایضذٖ وٓ تاػث  تتٗٔخّٛـ وشدٖ تا ٔیىسش   ٚ
.ٔی ضٛدیىٙٛاختی تتٗ 

ٜؾذ سایص ٚ لاتُ تؼٛیؽ ٔیثاضذد الفٛاص خٙس ٞا  پش.

هیکغش تتيًام

120litظشفیت

1550mm*760*1300اتعاد

80kgّصى

35rpmعشعت

3kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:اسالٔپ تتٗ 

اسالٔپ تتٗ خٟت تؼیٗ سٚا٘ی تتٗ ٔٛسد 
.استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد

:ٔطخػات
  10لكش تاالcm
 ٗ20لكش پایی cm
 30استفاعcm

اعالهپ تتيًام

10kgّصى

هشخصات فٌی



:دستٍاٜ ٚی تی 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

اعالهپ تتيًام

10kgّصى

هشخصات فٌی

دستٍاٜ ٚی تی تشای ساخت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تتٗ غّتىی ٚا٘ذاصٜ ٌیشی 
.صٔاٖ ثثات ٚ چٍاِی تتٗ استفادٜ ٔی ضٛد



:تؼییٗ صٔاٖ خاسی ضذٖ تٝ سٚش لیف 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

ِیتش  10تؼییٗ صٔاٖ خاسی ضذٖ داسای دستٍاٜ 
ظشفیت سٚی پایٝ ای ٔستمش ٌشدیذٜ تٝ قٛسیىٝ لسٕت 

تٝ لیف ِثٝتاالیی 

ای ٔسكح ٚ لسٕت تخّیٝ آٖ تٝ دسب آب تٙذی ضذٜ 
تٝ وٕه ایٗ دستٍاٜ ٔی تٛاٖ .ٔدٟض ٌشدیذٜ است 

صٔاٖ خاسی ضذٖ تتٗ

ایٗ دستٍاٜ . سا ا٘ذاصٜ ٌیشی وشد SCCخٛدتشاوٓ 
ٔكاتك تا استا٘ذاسدٞای روش ضذٜ ساختٝ ضذٜ است 

وّیٝ لسٕت ٞا اص خٙس.

.فٛاِذ ٚ داسای سً٘ وٛسٜ ای ٔی تاضٙذ



L:دستٍاٜ تؼییٗ واس پزیشی تٝ سٚش تاوس 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

ِیتش  10تؼییٗ صٔاٖ خاسی ضذٖ داسای دستٍاٜ 
ظشفیت سٚی پایٝ ای ٔستمش ٌشدیذٜ تٝ قٛسیىٝ لسٕت 

تٝ لیف ِثٝتاالیی 

ای ٔسكح ٚ لسٕت تخّیٝ آٖ تٝ دسب آب تٙذی ضذٜ 
تٝ وٕه ایٗ دستٍاٜ ٔی تٛاٖ .ٔدٟض ٌشدیذٜ است 

صٔاٖ خاسی ضذٖ تتٗ

ایٗ دستٍاٜ . سا ا٘ذاصٜ ٌیشی وشد SCCخٛدتشاوٓ 
ٔكاتك تا استا٘ذاسدٞای روش ضذٜ ساختٝ ضذٜ است 

وّیٝ لسٕت ٞا اص خٙس.

.فٛاِذ ٚ داسای سً٘ وٛسٜ ای ٔی تاضٙذ



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

Uدستٍاٜ تؼییٗ واسپزیشی تٝ سٚش تاوس 

  ٚسق اص ٚ غاف داخّی تخص داسای دستٍاٜ ایٗ
  یه .است ضذٜ ساختٝ ا٘ؼكاف تذٖٚ فٛالدی
  ٔی خذا ٞٓ اص سا دستٍاٜ تخص دٚ ػٕٛدی دسیچٝ

  تخص تٝ تخطی اص تتٗ آٖ تشدٖ تاال تا ٚ وٙذ
.ضٛد ٔی ٚاسد دیٍش

 



:ضىُ  jدستٍاٜ تؼییٗ واسپزیشی تٝ سٚش سیًٙ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

  ٔتٛسف لكش mmٚ 30×25 ؾخأت تٝ حّمٛی سیًٙ ٔدٕٛػٝ
300 mmٚ 10 لكش تٝ ٞایی ٔیٍّشد داسای mmٝفاغّٝ تٝ و  

48+2 mmٔشتؼی غفحٝ سٚی ا٘ذ، ضذٜ ٔتػُ سیًٙ تٝ ٞٓ اص  
 ٌشدیذٜ ٔستمشmm 760×760 اتؼاد mmٚ 3 ؾخأت تٝ ضىُ

 لكش وٝ تاضذ ٔی تتٗ اسالٔپ ٔطاتٝ لیف داسای ٔدٕٛػٝ ایٗ ا٘ذ؛
  300 آٖ قَٛ mmٚ 200 آٖ پاییٙی لكش mmٚ 100 آٖ تاالیی
mmتاضذ ٔی.



: تؼییٗ دسغذ ٞٛای تتٗ

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

 فطاس تشاثش تاصٜ تتٗ ٞٛای ٌیشی ا٘ذاصٜ خٟت دستٍاٜ ایٗ
.ٌیشد ٔی لشاس استفادٜ ٔٛسد
 دسغذ ٔمذاس ٚ است ضذٜ تشاضىاسی فٛالد اص دستٍاٜ تذ٘ٝ
 ٔستمیٓ قٛس تٝ %10 - %0 ٔذسج ستٖٛ سٚی اص ٞٛا

 ٔیّٝ یه ٚ دستی پٕپ ضأُ ٔدٕٛػٝ ایٗ .ضٛد ٔی خٛا٘ذٜ
.تاضذ ٔی استا٘ذاسد



:وٕپشاتٛس قَٛ ا٘مثاؼ تتٗ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

  تتٗ  ٕ٘ٛ٘ٝ  قِٛی تغییشات تؼییٗ تشای قَٛ وٕپشاتٛس
.ٔیٍیشد لشاس استفادٜ ٔٛسد

:ٔطخػات
.تاضذ ٔی 0.01mm دلت تا ا٘ذیىاتٛس ساػت تٝ ٔدٟض



:دستٍاٜ تست رٚب ٚ یخثٙذاٖ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

  ٔیضاٖ تطخیع خٟت (ا٘ىٛتاتٛس ) یخثٙذاٖ رٚب تست دستٍاٜ
 استفادٜ ٔٛسد صدٖ یخ ٚ ضذٖ رٚب سٚ٘ذ تشاتش دس تتٗ ٔماٚٔت

. ٌیشد ٔی لشاس



:حٛؾچٝ ٍٟ٘ذاسی تتٗ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

 آب دس تتٗ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ آٚسی ػُٕ خٟت ٚسیّٝ ایٗ•
 ضیش ضأُ ٚ پالستیه آٖ خٙس ٚ داسد واستشد
.تاضذ ٔی ٌشٔایطی إِٙت ٘ػة ٔحُ ٚ تخّیٝ



:تٝ سٚش تشصیّیٗ –لاِة وططی تتٗ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

  خٟت سثه ٞای ساصٜ قشاحی دس تشصیّیٗ لاِة اص•
  دٚ اص استفادٜ تا وططی ٔماٚٔت ٌیشی ا٘ذاصٜ

  ٕ٘ٛ٘ٝ یا تتٗ ای استٛا٘ٝ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ  وشدٖ تىٝ
.ضٛد ٔی استفادٜ ضذٜ وشٌیشی ٞای



: ٍٟ٘ذاس٘ذٜ فٛالدی ٚ الستیه وپیًٙ

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

الدی ّ العتیک کپیٌگًام ًگِذاسًذٍ ْف

25mm*205اتعاد

5.2kgّصى

هشخصات فٌی

 سٚش اص تش ساحت ٚسایُ ایٗ تا وشدٖ واس
 دیٍش وٝ چشا تاضذ ٔی  ٌٌٛشد تا وپیًٙ

.٘ذاسد ٕٞشاٜ تٝ تٙفسی ٔطىالت



:٘فٛر ٘اپزیشی اب دس تتٗ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

 تتٗ ٔخشب ػٛأُ اص یىی ػٙٛاٖ تٝ بآ
  یخ غٛست تٝ یا تتٗ دس ٘فٛر اص تؼذ

  صً٘ ػأُ یا ضٕیایی ػٛأُ یا صدٌی
  حاَ .ضٛد ٔی تتٗ دس ٔیٍّشدٞا صدٌی
 آب ٘فٛر ػٕك ٔیضاٖ ٌیشی ا٘ذاصٜ تشای

  ٔی استفادٜ دستٍاٜ ایٗ اص تتٗ دس
.ضٛد

mm ٔحفظٝ داخُ لاِة ٕ٘ٛ٘ٝ
  تستٝ اص پس ٚ ٌشفتٝ لشاس021*211*211

bar حذاوثش ٔؼیٗ فطاس تحت ضذٖ
 تایذ خذاٌا٘ٝ وٝ ٞٛا وٕپشسٛس تٛسف10

  ٔیضاٖ .ٔیٍیشد لشاس ضٛد دادٜ سفاسش
  سٚی اص ٔیتٛاٖ سا٘یض ضذٜ ٚاسد آب

cc ٔذسج آب سیّٙذس  ٌیشی ا٘ذاص200ٜ
.ٕ٘ٛد

ًفْر پزیشی اب دس تتيًام

1670mm*1600*640اتعاد

5.2kgّصى

3تعذاد ًوًَْ ُای اصهایشی

هشخصات فٌی



:دستٍاٜ تّیٗ سیٕاٖ 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

دعتگاٍ تلیي عیواىًام

تذًَ اعتیل ، سًگ الکتشّعتاتیکجٌظ

9.6kgّصى

440mm*290*160اتعاد

هشخصات فٌی

دستٍاٜ تّیٗ سیٕاٖ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی  ٔیضاٖ ٘شٔی 
تـــٝ سیٕاٖ پشتّٙذ تش اساس تؼشیف سكح ٔخػٛظ 

.سكح ٔخػٛظ وُ ٔی تاضذ



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:اتٛوالٚ سیٕاٖ 

 اص یىی ٚخٛدداسد سیٕاٖ سالٔت وٙتشَ آصٔایص تشای ٔختّفی سٚضٟای
.تاضذ ٔی اتٛوالٚ دستٍاٜ اص استفادٜ ٞا سٚش ایٗ

ٝ ٞا سٚش ایٗ دس وٝ  دس ٔٙطٛسی حاِت تٝ وٝ ٘خٛسدٜ دست ٔالت اص یا ٕ٘ٛ٘
ٜ ا٘ذ  تش قَٛ افضایص سپس ٚ ٔی ٌیش٘ذ لشاس ٔؼیٙی حشاست ٚ فطاس دس آٔذ

 ٔیضاٖ ٔؼشف اتٛوالٚ ا٘ثساـ دسغذ ٚالغ دس وٝ ٔی ضٛد تیاٖ دسغذ حسة
.است سیٕاٖ سالٔت

:ٔطخػات

10 ٌٙدایص ٕٝ٘ٛ٘

ُ22 تا فطاس تٙظیٓ لات bar

 ٓداسای سیستoverload  

 اقٕیٙاٖداسای سیستٓ أٙیتی تا ضیش ٞای

اتْکالّ عیواىًام

1100mm*520*520اتعاد

160kgّصى

0.37kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ٚیىات سیٕاٖ 

سٚا٘ی سیٕاٖ اص ایٗ  ٌیشش ٚ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی صٔاٖ 
.  دستٍاٜ استفادٜ ٔی ضٛد

:ٔطخػات

 ٌشٔی 300داسی ٚص٘ٝ ٔٙذسج

 لاِة ٔخشٚقی

  سٛصٖ ٌیشش

 ٝصیش لاِةضیط

ْٚتذ٘ٝ ٔحىٓ تا سً٘ ٔما

ّیکات عیواىًام

هٌیْمجٌظ تذًَ الیاژ اْل

2.66ّصى

290mm*190*140اتعاد

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

خٟت ا٘داْ اصٔایص سٚا٘ی سیٕاٖ

لاِة ٔخشٚقی تش٘دی

داسای غفحٝ ٔتحشن وأال غّة ٚ ٔتػُ تٝ تذ٘ٝ

تذ٘ٝ اص خٙس فٛالد تا سً٘ ٔماْٚ

داسای ٔیّٝ اٞشْ ٚ تادأىی ٔكاتك استا٘ذاسد

 ASTM C230 , BSایٗ دستٍاٜ ٔكاتك استا٘ذاسد ٞای 
4551 , EN 459-2  ساختٝ ضذٜ است

:فّٛتیثُ سیٕاٖ 

تیثل عیواىًام فْل

350mm*250*380اتعاد

12kgّصى

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ٔخّٛـ وٗ سادٜ سیٕاٖ 

سادٜ سیٕاٖ تشای ٔخّٛـ وشدٖ اختالـ دستٍاٜ 
ٚ خٕیش سیٕاٖ ، قشاحی ضذٜ است ٚ ٔالت 

.  تاضذ استا٘ذاسد ٔی داسای دٚ دٚس قثك 
دستٍاٜ ٔخّٛـ وٗ سادٜ سیٕاٖ تا واسوشدی 

ٚ خٕیش سیٕاٖ سا تشای اختالـ ٔالت تسیاس آساٖ 
.تسیاسسادٜ ٔی وٙذاپشاتٛس 

ط کي عادٍ عیواىًام هخْل

4.7litظشفیت

700mm*600*450اتعاد

55kgّصى

250w,220v,50hzهٌثع تغزیَ

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:اتاق ػُٕ اٚسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای سیٕاٖ ٚ تتٗ 

تشای ػُٕ آٚسی تؼذاد تاالی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تتٗ اص •
اتاق ػُٕ آٚسی یا ٕٞاٖ ویٛسیًٙ استفادٜ ٔی 

.ضٛد

ًام
اتاق عول اّسی ًوًَْ ُای عیواى ّ 

تتي

1400mm*700*1000اتعاد خاسجی

1170mm*590*900اتعاد داخلی

% 95-50دسجَ سطْتت

1200w,220v,50hzهٌثع تغزیَ

cͦ 50-10ظشفیت دهایی

210kgّصى

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:خه ٔالت ضىٗ دیدیتاَ سادٜ 

:ٔطخػات فٙی 
LCD With backlight 16*2ٕ٘ایطٍش•
سشػت یىٙٛاخت تاسٌزاسی•
LCD With backlight٘طاٖ دٞٙذٜ •
600barپشضش تشا٘سٕیتش •
داسای دسخٝ ٔمذاس سٚغٗ تان•
لاتّیت ثثت اتؼاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔحاسثٝ ٔماٚٔت فطاسی•
٘شْ افضاسی خٟت لكغ سیستٓ overloadتش٘أٝ •
تشق دستٍاٜ •
rs232دااسی پٛست سشیاَ •
exelأىاٖ ٌزاسش ٌیشی اص ٘تایح اصٔایص ٞا •
سً٘ وٛسٜ ای ٚ ٔماْٚ تذ٘ٝ•
لاتّیت ا٘تخاب ٚاحذ ٞای ٔختّف ٘یشٚ•
لكؼات اب تٙذی اص ٘ٛع تش٘ض چٙذ الیٝ•
40mmٔیىشٚ سٛئیچ لكغ وٗ وٛسس خه تا •
60HRCغفحات فطاس فٛالدی ٚ سًٙ خٛسدٜ تا •
واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی•
PDF  ٚXLSثثت ٘تایح اصٖٔٛ تا فشٔت •



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

وٙتشَ سشػت تاس ٌزاسی تٝ غٛست وأال ٚالؼی
:فٙی ٔطخػات 

LCD With backlight 16*2ٕ٘ایطٍش•
600barتشا٘سٕیتش پشضش •
داسای دسخٝ ٔمذاس سٚغٗ تان•
لاتّیت ثثت اتؼاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔحاسثٝ ٔماٚٔت فطاسی•
٘شْ افضاسی خٟت لكغ سیستٓ  overloadتش٘أٝ •

تشق دستٍاٜ
rs232دااسی پٛست سشیاَ •
exelأىاٖ ٌزاسش ٌیشی اص ٘تایح اصٔایص ٞا •
سً٘ وٛسٜ ای ٚ ٔماْٚ تذ٘ٝ•
لاتّیت ا٘تخاب ٚاحذ ٞای ٔختّف ٘یشٚ•
لكؼات اب تٙذی اص ٘ٛع تش٘ض چٙذ الیٝ•
40mmٔیىشٚ سٛئیچ لكغ وٗ وٛسس خه تا •
60HRCغفحات فطاس فٛالدی ٚ سًٙ خٛسدٜ تا •
واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی•
PDF  ٚXLSثثت ٘تایح اصٖٔٛ تا فشٔت •

:خه ٔالت ضىٗ ٘یٕٝ اتٛٔاتیه 



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ٔحفظٝ ٞای فطاسی ٚ خٕطی ٔالت سیٕاٖ 

اص ایٗ ٔحفظٝ تشای تؼییٗ ٔماٚٔت فطاسی ٚ 
خٕطی ٔالت سیٕاٖ استفادٜ ٔیطٛد.

ًام
هحفظَ ُای فشاسی ّ خوشی هالت 

عیواى

270mm*100*125اتعاد

50*50*50اتعاد ًوًَْ

6kgّصى

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:لاِة ٞای سیٕاٖ 

ایٗ لاِة ٞا اص ٔٛاد اِٚیٝ ٔشغٛب ٚ تا دلت ٚ ویفیت
.تاال ساختٝ ٚ ٔاضیٗ واسی ٚ ٔٛ٘تاط ضذٜ ا٘ذ 



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:تعیین مقاومت خمشی و کششی مالت سیمان دیجیتال 

عملکرد با موتور گیربکس و خروجی یکنواخت بار گذاری•

سرعت ثابت و یکنواخت•

همراه با فک استاندارد ازمون خمشی مالت سیمان در ابعاد •
و ازمون کششی بریکت سیمان 16*40*40

10Nبا دقت  KN 30مجهز به لود سل نیرو •
کلیه قطعات ساخت تایوان•

قابلیت پبت نتایج ازمون ، نیروی شکست•

کالیبراسیون نرم افزاری•

قطع اتوماتیک ازمایش و برگشت صفحه بار گذاری به حالت اولیه•

رنگ الکتروستاتیک بدنه•
 



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

شیکش تشقی الکًام

1200mm*300*500اتعاد

40kgّصى

250kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

هشخصات فٌی

اِه تٝ  10ایٙچ ٚ  8اِه تٝ لكش  16لاتّیت ٘ػة 
ایٙچ تٛسف  12لكش 

ٌیشٜ ٍ٘ٝ داس٘ذٜ ٔحىٓ ٕ٘ٛدٖ اِه ٞا سا داسد
تا حشوت غشتاِی ٔتٙاٚب دٚ قشفٝ سشػت اِه وشدٖ 

سا افضایص ٔیذٞذ
.ساػتٝ تٛدٜ 99ضیىش اِه داسای تایٕش ی

:اِه  ضیىش



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:اٌٚش ٞای دستی خان 

.تشای سِٟٛت دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی خان اص اٌٚش دستی استفادٜ ٔی ضٛد

:ٔطخػات
ویفیت تاالی تیغٝ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیش•
ٚصٖ سثه•
ضىُ  Tدستٝ ٞای وٛتاٜ ٚ تّٙذ ٚ •
ویف لاتُ حُٕ•



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:دستٍاٜ واساٌشا٘ذ 

حذ سٚا٘ی، دسغذ سقٛتت لشاسدادی تیٗ سفتاس خٕیشی ٚ 
ٔخّٛـ اب ٚ خان اص حاِت خٕیشی تٝ  . ٘یٕٝ ٔایغ ٔیثاضذ

.حاِت ٔایغ دس ٔی ایذ
:ٔطخػات

دستٍاٜ ٔىا٘یىی وٝ ضأُ یه خاْ تش٘دی است وٝ  •
تٛسیّٝ پیٗ اص غفحٝ تٙظیٓ استفاع آٚیضاٖ ضذٜ است  

پالستیىی  ٚ تش سٚی یه پایٝ 



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:تؼییٗ حذ ا٘مثاؼ 

 تغییش خان آٖ اص وٕتش اصای تٝ وٝ است سقٛتتی دسغذ ا٘مثاؼ حذ تؼشیف تٝ تٙا
 ، ا٘مثاؼ حذ تٛاٖ ٔی وٝ آیذ ٔی تذست اقالػاتی آصٔایص ایٗ تٛسیّٝ ٘ذٞذ حدٓ

  یه وٝ ٍٞٙأی . آٚسد تذست سا خٟتی یه ٚا٘مثاؼ حدٕی ا٘مثاؼ ، ا٘مثاؼ ٘سثت
 حدٓ دٞذ ٔی اصدست سا خٛد ٚسقٛتت ضٛد ٔی خطه تذسیح تٝ اضثاع سس خان
 وٝ ضٛد ٔی فشاٞٓ ضشایكی ضذٖ خطه ػُٕ حیٗ دس یاتذ ٔی واٞص خان تٛدٜ

 ٘خٛاٞذ تغییش خان حدٓ ِٚی ضٛد ٔی وٓ ٘یض سقٛتت ، خان تیطتش ضذٖ تاخطه
 تٝ ضٛد ٔی ٔتٛلف حدٓ واٞص ، سقٛتت دسغذ آٖ دس وٝ خان سقٛتت دسغذ وشد

 یه(LL/SL) ا٘مثاؼ حذ تٝ سٚا٘ی حذ ٘سثت ضٛد ٔی تؼشیف ا٘مثاؼ حذ ػٙٛاٖ
. دٞذ ٔی تذست خان آٖ ا٘مثاؼ خاغیت ٔٛسد دس خٛتی اقالػات خان



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ٔیىسش ٞیذسٚٔتشی 

هیکغش ُیذسّهتشی خاکًام

510mm*190*150اتعاد

4kgّصى

100kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

هشخصات فٌی

ٔیىسش ٞیذسٚٔتشی یىی اص ٔتؼّمات آصٔایص 
ٞیذسٚٔتشی خان ٔی تاضذ

:ٔطخػات
تذ٘ٝ ٚ ِیٛاٖ دستٍاٜ اص خٙس استیُ ٔی تاضذ•



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ٚسایُ تؼییٗ اسصش ٔاسٝ ای

خٟت تؼییٗ ٘سثت ٔاسٝ تٝ سیض دا٘ٝ خان•
ٔضٚس ضفاف چٟاس ػذد•
دسپٛش چٟاس ػذد•
ٌشٔی یه ػذد 1000ٚص٘ٝ •
ٔیّٝ ضستطٛ یه ػذد•
ظشف چٟاس ِیتشی یه ػذد•
ضیًّٙ سیّیىٖٛ دٚ ٔتش•
پیٕا٘ٝ استیُ یه ػذد•
لیف پالستیىی یه ػذد •
وش٘ٛٔتش دیدیتاِی یه ػذد•



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ضیىش تشلی اسصش ٔاسٝ ای

تٝ ٔٙظٛس ایداد خٙثص ٞایی یىٙٛاخت•
تاس دس دلیمٝ سا تأیٗ ٔی وٙذ 90حشوت تٙاٚتی دستٍاٜ سفت ٚتشٌطت •
سً٘ اِىتشٚ استاتیه•



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:چىص تشاوٓ تشلی اتٛٔاتیه 

چکش تشاکن تشقی اتْهاتیک خاکًام

1500mm*430*260اتعاد

190kgّصى

هشخصات فٌی

ایٗ دستٍاٜ خٟت ٔتشاوٓ وشدٖ خان ٔٛسد استفادٜ لشاس 
ٔی ٌیشد.

:ٔطخػات
ٓؾشتات ٔٙظ
لاتّیت تٙظیٓ استفاع ٚ خاتٝ خایی ٚص٘ٝ ٞا
حشوت خٛدواس غفحٝ لشاس ٌیشی لاِة



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:نمونه در اور خاک 

CBRاینچ و قالب  6و  4برای خارج نمودن نمونه خاک از قالب تراکم •
می باشد KN 50جک ان به ظرفیت •



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:لاِة ٚ چىص تشاوٓ 

تؼییٗ حذ اوثش دا٘سیتٝ خطه خان ٚ سقٛتت تٟیٙٝ•
تا پٛضص ٌاِٛا٘یضٜ•
تٝ دٚ سٚش استا٘ذاسد ٚ اغالح ضذٜ•



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:دستی تا سیًٙ ٘یشٚ CBRدستٍاٜ 

یشًّام دعتگاٍ cbr دعتی تا سیٌگً 

45knظشفیت

20nدقت

0.37kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

یشًّوایشگش سیٌگً 

70kgّصى

1300mm*400*520اتعاد

50mmهیکشّعْئیچ

هشخصات فٌی

اص ایٗ ٚسیّٝ تشای تؼییٗ  •
ظشفیت تاستشی خان دس 

.ضٛدٔی آصٔایطٍاٜ استفادٜ 
 45KNٌٙدایص •

:ٔطخػات
داسای سیًٙ ٘یشٚ•
دلت ساػت ا٘ذیىاتٛس •

0.002mm 
ASTM D1883  



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 
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:تشلی تا سیًٙ ٘یشٚ  CBRدستٍاٜ 

یشًّام دعتگاٍ cbr تشقی تا سیٌگً 

45knظشفیت

20nدقت

0.37kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

یشًّوایشگش سیٌگً 

90kgّصى

1300mm*360*530اتعاد

50mmهیکشّعْئیچ

هشخصات فٌی

اص ایٗ ٚسیّٝ تشای تؼییٗ ظشفیت تاستشی خان •
.ٔی ضٛد آصٔایطٍاٜ استفادٜ دس 

:ٔطخػات•
  45KNٌٙدایص•
 0.002mmساػت ا٘ذیىاتٛس دلت •
٘یشٚداسای سیًٙ •
•ASTM D1883



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:تشلی تا ٕ٘ایطٍش دیدیتاَ  CBRدستٍاٜ 

دسآصٔایطٍاٜ استفادٜ  اص ایٗ ٚسیّٝ تشای تؼییٗ ظشفیت تاستشی خان •
.ٔی ضٛد 

:ٔطخػات•
 45KNٌٙدایص •
داسای سیًٙ ٘یشٚ•
 0.01mmدلت  30mmتا وٛسس داسای ِٛدسُ ٚ سٚا٘ی سٙح •
1.2mm/minتاسٌزاسی تٛسف یه خه تشلی تا سشػت استا٘ذاسد •
•ASTM D 1883

دعتگاٍ cbr تشقی تا ًوایشگش دیجیتالًام

45knظشفیت

20nدقت

0.37kw,220v,50hzهٌثع تغزیَ

lcd 1*6inchًوایشگش

90kgّصى

1300mm*360*530اتعاد

50mmهیکشّعْئیچ

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:تٕاْ اتٛٔاتیه  CBRدستٍاٜ 

آصٔایطٍاٜ اص ایٗ ٚسیّٝ تشای تؼییٗ ظشفیت تاستشی خان دس •
.ضٛدٔی استفادٜ 

:  ٔطخػات•
 45KNٌٙدایص •
٘یشٚداسای سیًٙ •
دلت  30mmٚ سٚا٘ی سٙح تا وٛسس داسای ِٛدسُ •

0.01mm 
تؼذاص ٌزاضتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ داخُ لاِة ٚ صدٖ وّیذ استاست تٝ •

.قٛس خٛدواسآصٔایص  ا٘داْ ٔی ٌیشد
•ASTM D1883



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:مارشال با رینگ نیرو  CBRدستگاه 

ّجٜض بٚ سیٖو ٕیشٗ 45KNبٚ ظشفیت •
20Nبا دقت •
دقت   30mmّجٜض بٚ ٍ٘دسٌ ٗ سٗإی سٖج با م٘سس •

0.01mm 
باسىزاسی ت٘سط یل جل بشقی إجاُ ّی ض٘د•
سٍٜ٘ت دس استفادٙ ٗ ٕيٜذاسی•
ّجٜض بٚ ّینشٗ س٘ئیچ•
سٕو اٍنتشٗستاتیل بذٕٚ•
ػَْنشد با ّ٘ت٘س ىیشبنس با سشػت ینٖ٘اخت باس ىزاسی •



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:ٔاسضاَ اتٛٔاتیه  CBRدستٍاٜ 

خان ٚ آصٔایص ٔاسضاَ آسفاِت سا  CBRایٗ دستٍاٜ تٛا٘ایی ا٘داْ آصٔایص 
ا٘داْ ٔی دٞذ تا قشاحی ٚ تِٛیذ ایٗ دستٍاٜ دس فؿا ٚ ٞضیٙٝ ٞای آصٔایص ٚ  

ٞٓ چٙیٗ صٔاٖ غشفٝ خٛیی ٔی ضٛد ٚ تٟٙا تا تؼٛیؽ فه دستٍاٜ ٔی تٛاٖ 
.آصٔایص ظشفیت تاستشی خان یا ٔماٚٔت فطاسی آسفاِت سا ا٘ذاصٜ ٌیشی وشد

:ٔطخػات
45KNظشفیت سیًٙ ٘یشٚ •
سشػت یىٙٛاخت تاسٌزاسی•
سً٘ تذ٘ٝ وٛسٜ ای•
0.01MMدلت   30MMسٚا٘ی سٙح تا وٛسس •
داسای ٔیىشٚسٛیچ لكغ وٙٙذٜ خشیاٖ تشق•
•ASTM D1883,D1559

جک هاسشال اتْهاتیکًام

50knظشفیت

50nدقت

1000mm*550*350اتعاد

100kgّصى

750w,220v,50hzهٌثع تغزیَ

lcd 4*6 inchشاخص

هشخصات فٌی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 
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تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ؾشیة ٘فٛر پزیشی خان ٞای •
.ضٛددا٘ٝ اص ایٗ دستٍاٜ استفادٜ ٔی سیض •

:ٔطخػات
تذ٘ٝ فّضی تا سً٘ وٛسٜ ای•
ایٙچ اص خٙس فٛالد ٌاِٛا٘یضٜ 4لاِة ٘فٛر پزیشی •
ِِٛٝ ٞای ضیطٝ ای•

:خٟیضات ٘فٛر پزیشی خان تا تاس ٔتغیش

نام
تجهیزات نفوذ پذیری خاک با بار 

متغیر

1650cm*220*60ابعاد

6.3kgوزن

مشخصات فنی



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

: تدٟیضات ٘فٛر پزیشی خان تا تاس ثاتت

تجِیضات ًفْر پزیشی خاک تا تاس ثاتتًام

100mm*50اتعاد

هشخصات فٌی

اص ایٗ ٚسیّٝ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘فٛر پزیشی 
.خاوٟای دسضت دا٘ٝ استفادٜ ٔیطٛد



:دستٍاٜ تحىیٓ 

تشای تؼییٗ ٔطخػات تحىیٕی خان دس اصٔایطٍاٜ•
تذ٘ٝ دستٍاٜ تحىیٓ اص اِٛٔیٙیٓ غّة ٚ یىپاسچٝ سیختٝ ٌشی ضذٜ•
تا ٔاضیٙىاسی دلیك لاتّیت تاس ٌزاسی قٛال٘ی ٔذت سا أىاٖ پزیش است•
دس وّیٝ یاتالاٖ ٞای ٔتحشن تشا حزف اغكؼىان اص تّثشیًٙ •

استفادٜ ضذٜ
:ٔتؼّمات 

50mmسُ •
سٝ ػذد  8kgٚص٘ٝ •
دٚ ػذد 4kgٚص٘ٝ •
یه ػذد 2kgٚص٘ٝ •
یه ػذد 1kgٚص٘ٝ •
یه ػذد 0.01mmدلت  3mmساػت ا٘ذیىاتٛس تا دوٛسس •

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 
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: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:دستٍاٜ ته ٔحٛسی اتٛٔاتیه

2.5Nتا دلت 5kNِٛدسُ ٘یشٚ تٝ ظشفیت اسای د
. ٔیثاضذ30mmٚ وٛسس0.01mmتا دلت )فّٛٔتش(تا سٚا٘ی سٙح ٕٞشاٜ 
ٌٚیشتىس دستٍاٜ طاپٙی تٛدٜ ٔٛتٛس 

سا11mm/min-0.05یىٙٛاخت تذٖٚ ِشصش ٔاتیٗ تاسٌزاسی 
ٚتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاسد ٔیىٙذ  
. سا داسد 75mm ,50 ,38ٞای ٕ٘ٛ٘ٝأىاٖ آصٔایص  



:سٙذ تاتُ 

تؼییٗ دا٘سیتٝ تٝ سٚش ٔخشٚـ ٔاسٝ•
ایٗ ٔدٕٛػٝ تدٟیضات خٟت تؼییٗ چٍاِی•
.خان ٞای فطشدٜ سیض دا٘ٝ است 

: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 
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:ٔاسٝ استا٘ذاسد 

ویّٛیی 5دس تستٝ تٙذی ٞای •
وأال خطه ،تٕیض ٚ خاِع،تذٖٚ رسات سیٕا٘ی ،وأال ٍٕٞٗ ، تا خاغیت ضٙاٚسی ٔٙاسة•



: تلفن تماس      1واحد 5پالک  -ابتدای بهشتی  -چهار راه قصر 

02128423558

:دستٍاٜ تشش ٔستمیٓ خان تٕاْ اتٛٔاتیه 

 ٔٛتٛس ٌیشتىسیStepper Motor   التشتاتاسٌزاسی تا دلت خٟت
 ُ5تٝ ظشفیت ِٛدس  KN  2تا دلتN  تاسٌزاسیتشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘یشٚی

تٙظیٓ سشػت تاسٌزاسی تٝ غٛست پیص فشؼ دس تاصٜ  -0.05ٕ٘ایطٍش •
10mm/min 

 RS232اتػاَ تٝ وأپیٛتش تٛسف پٛست سشیاَ لاتّیت •
٘یشٚی ٔاوضیٕٓ ٚ ٘یشٚی ٚالؼی ٕ٘ایص •
تٕأی ٔشاحُ تاسٌزاسی تٛسف ٕ٘ایطٍش  وٙتشَ •
داسای ٔیىشٚسٛئیچ ٔحذٚد وٙٙذٜ وٛسس حشوت  PLCوٙتشِی سیستٓ •
واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی لاتّیت •
٘شْ افضاسی خٟت لكغ سیستٓ  Overloadداسای •
 0.01mmٚ دلت  50mmتا وٛسس  LVDTخاتٝ خایی سٙسٛس •

ٕ٘ایص ٚ ثثت تغییش ضىُ تشضی  خٟت 
 0.01mmٚ دلت  30mmتا وٛسس  LVDTخاتٝ خایی سٙسٛس •

ػٕٛدیٕ٘ایص ٚ ثثت تغییش ضىُ خٟت 
 XLSرخیشٜ اقاِؼات تا فشٔت •
اتػاَ تٝ وأپیٛتش خٟت سسٓ ٔٙحٙی ٞای لاتّیت •

افمیخایی ػٕٛدی تٝ خا تٝ خایی خاتٝ تشضی تٝ تغییش ضىُ افمی ٚ ٘یشٚی 
 Microsoft Excel٘شْ افضاس ٔحیف  یٗ دسالآ٘تٝ غٛست  
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:دستٍاٜ سٝ ٔحٛسی دیدیتاَ 

٘یافتٝ  تحىیٓ ایٗ دستٍاٜ خٟت ا٘داْ آصٔایص فطاس سٝ ٔحٛسی تٝ سٝ سٚش •
ٚ تحىیٓ یافتٝ  )CU(تحىیٓ یافتٝ صٞىطی ٘طذٜ،)UU(صٞىطی ٘طذٜ 

ٚ تا لاتّیت اػٕاَ پس فطاس ٚ فطاس ٔحػٛس وٙٙذٜ ٚ  )CD(صٞىطی ضذٜ
تا ا٘داْ ایٗ  . ا٘ذاصٜ ٌیشی فطاس آب ٔٙفزی ٚ تغییشات حدٓ قشاحی ضذٜ است

آصٔایص تش سٚی سٝ ٕ٘ٛ٘ٝ خان چسثٙذٜ ٕٞساٖ استٛاٟ٘ای دست ٘خٛسدٜ یا  
تاصساصی ضذٜ ٚ تشسیٓ دٚایش ٔٛٞش پاسأتشٞای ٔماٚٔت تشضی ٘ظیش صاٚیٝ  

تشسیٓ ٕ٘ٛداسٞای تٙص ٚ وش٘ص  . اغكىان داخّی ٚ چسثٙذٌی تٝ دست ٔیأیذ
. ٘یض تٝ ضٙاخت سفتاسٞای ٔىا٘یىی خان وٕه ضایا٘ی ٔیٕٙایذ

 فٙی ٔطخػات :
 38mm-50-75ٞای  ٕ٘ٛ٘ٝتشای ٔٙاسة •
تٝ پیستٖٛ تاسٌزاسی سیًٙ سُ سٝ ٔحٛسی ٚ ٌیح  ٔدٟض •
یا  38mmغطا سٝ ٔحٛسی  50mmیا سُ سٝ ٔحٛسی  38mmسٝ ٔحٛسی سُ •

ِیتش تا فطاس واسوشد  60وٕپشسٛس تٝ ظشفیت  50mmغطا سٝ ٔحٛسی 
800kPa 2سُ فطاس آب اص خٙس پّىسی ٌاِس ضفاف تا استفادٜ اص ػذد  

Bladder  ٜپُٙ فطاس خا٘ثی ٚ فطاس ٔٙفزی پٕپ دستی خاَء ٔدٕٛػٝ ا٘ذاص
ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیش ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ دس آٚس، غطاوص،   0.1mlٌیشی تؼییٗ تغییشات حدٕی تا دلت

...ػذد، فیّتش تش٘ضی ٔٙاسة دٚ ػذد 4ٚاٚسیًٙ ،6mmواتش، ضًّٙ ضفاف



:خه تاسٌزاسی  ٔطخػات فٙی 
10Nتا دلت 20kN: ظشفیت ٘یشٚ 
ساخت تایٛاٖ back lightٕٞشاٜ تا  16×4ٕایطٍش ٘
8mm/min-0.05تٙظیٓ سشػت تاسٌزاسی تٝ غٛست پیص فشؼ دس تاصٜ  

خٟت تغییشات سشػت ٚ ٔحاسثٝ ٘یشٚ PLCٕ٘ایص ٘یشٚی ٔاوضیٕٓ ٚ ٘یشٚی ٚالؼی سیستٓ وٙتشِی 
٘شْ افضاسی   Overloadداسای ٔیىشٚسٛئیچ ٔحذٚد وٙٙذٜ وٛسس حشوت لاتّیت واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی داسای 

Sٔاضیٗ تاسٌزاسی تا ٔٛتٛس 120mmخٟت لكغ سیستٓ لكش غفحٝ تاسٌزاسی 
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دستٍاٜ سٝ ٔحٛسی تٕاْ 
:اتٛٔاتیه خان 

، ٚ تغییشات )Cell Pressure(، فطاس سِّٛی)Back Pressure(، فطاس تشٌطتی )Pore Pressure(وّیٝ پاسأتشٞا ٔا٘ٙذ، فطاس ٔٙفزی
ٔیثاضذتٝ غٛست تٕاْ اتٛٔاتیه ٚ لاتُ سٚئیت دس ٕ٘ایطٍش ... ٚ )Volume Change(حدٕی

- Moreسسٓ دٚایش ٔٛس Coulomb Circle ٗخف ٕٔاس تش ٔٙحٙی ٚ تؼیی ٚC ٚȹوش٘ص ٚ فطاس -تٝ غٛست اتٛٔاتیه ٚ ٔٙحٙیٟای تٙص
تا حذاوثش  )Confining pressure and Back pressure(ٔٙفزی تش وش٘ص تٝ غٛست آ٘اِیٗ ٚلاتُ تٙظیٓ اػٕاَ فطاسٕٞٝ خا٘ثٝ ٚ پس فطاس

1000kPa 5ٚ تا دلتkPa 50-38ٚ ٕ٘ایص آٖ تٝ غٛست دیدیتاَ سُ سٝ ٔحٛسی خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایmm ٚ ٔدٟض تٝ ضیشٞای تخّیٝ ستغ ٌشد
دستٍاٜ  .إِٓاٖ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔیطٛدwikaوّیٝ فطاسٞا تٛسف سٙسٛسٞای فطاس ٔاسن16barإِٓاٖ wikaسٙسٛسٞای فطاس ٔاسن
تٝ غٛست دیدیتاَ داسای دٚ ػذد سُ فطاس ٔدضای اػٕاَ فطاسٕٞٝ خا٘ثٝ ٚ  l ml.0تا دلت  )Volume Change(ا٘ذاصٍٞیشی تغییش حدٓ

Bladder Typeاص ٘ٛع1000kPaفطاس  )Back pressure and Confining pressure(٘یضپس فطاس تأٔیٗ ظشفیت اب
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-0.05تٙظیٓ سشػت تاسٌزاسی تٝ غٛست پیص فشؼ دس تاصٜ  10Nتا دلت 20kN: ظشفیت ٘یشٚ
8mm/min  20خه تاسٌزاسی تا تٛا٘ائی اػٕاَ ٘یشٚی ٔحٛسی تا حذاوثشkN 10تا دلتN   ٓسیست

خه  120mmداسای ٔیىشٚسٛئیچ ٔحذٚد وٙٙذٜ وٛسس حشوت لكش غفحٝ تاسٌزاسی  PLCوٙتشِی
ٔاضیٗ تاسٌزاسی تا ٔٛتٛس 10Nتا دلت 20kNتاسٌزاسی تا تٛا٘ائی اػٕاَ ٘یشٚی ٔحٛسی تا حذاوثش 

Servotronicٕ٘ایطٍش(ٔطخػات دیتااٍِش(: LCD Touchscreen 7″ TFT  سٍ٘ی ٕ٘ایطٍش
واِیثشاسیٖٛ وّیٝ سٙسٛسٞا ٚ ٔتغیش ٞا تٝ غٛست ٘شْ افضاسی اص قشیك دیتااٍِش ٕ٘ایص فطاس 

تش حسة )Cell Pressure(، فطاس ٕٞٝ خا٘ثٝ)Back Pressure(، پس فطاس )Pore Pressure(ٔٙفزی
kPaتغییشات حدٕی ٚ)Volume Change( تش حسةml  ٕ٘ایص ٘یشٚی ٔاوضیٕٓ ٚ  0.1تا دلت

اسساَ اقاِؼات تٝ  0.01mmٕ٘ایص ٔمذاس وش٘ص تا دلت  10Nتا دلتkN٘یشٚی ٚالؼی تش حسة
آصٔایطٟای  CD-CU-UUٔدضا غٛست تٝ RS232 HMI 7" TFTوأپیٛتش اص قشیك پٛست سشیاَ

دسیافت وّیٝ  :ٕ٘ایص ٕ٘ایص تٕأی ٔشاحُ تاسٌزاسی تٛسف ٕ٘ایطٍش ٔطخػات ٘شْ افضاسی وأپیٛتشی
 Microsoft Excelاقاِؼات اص دیتااٍِش اص قشیك پٛست سشیاَ ٚ ٕ٘ایص آ٘اِیٗ دس ٔحیف ٘شْ افضاس

- Moreسسٓ ٔٙحٙی تٙص ٚ وش٘ص ٚ دٚایش ٔٛٞش Coulomb Circle ٗخف ٕٔاس تش ٔٙحٙی ٚ تؼیی ٚ
C  ٚȹتٝ غٛست اتٛٔاتیه پس اص اتٕاْ آصٔایص ٚ رخیشٜ اقاِؼات تا فشٔتX
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:ٚسایُ وأُ تاس ٌزاسی 

تؼییٗ ظشفیت تاستشی ٟ٘ایی خان ٚ ٔمذاس ٘طست ا٘ی •
سٙدص ٔیضاٖ تاس پزیشی خان•
.دس ساٜ ساصی ٚ پی ساصی تٝ واس ٔیشٚد•
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: SPTچىص استا٘ذاسد 
 خٟت سٙدص ٘فٛر خان
ٔیّٝ اغّی دستٍاٜ تٝ قَٛ•

     1080mm  ٖ10ٚ ٚص٘ٝ پشتاب اkg ٔی تاضذ.
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:استشوطٗ تشلی اسفاِت 

تؼییٗ دسغذ ٚالؼی لیش •

آسفاِتٕ٘ٛ٘ٝ 1500gحذاوثش تا 
دسٖٚ ظشف استشوطٗ سیختٝ ٔیطٛد، َ الحٚ  

،تا دٚساٖ ظشف تٛسف ٔٛتٛس اِىتشیىیسپس 
ٔحَّٛ لیش اص ٕ٘ٛ٘ٝ خذا ٔیطٛد  

.ٔػاِح تذٖٚ لیش دسٖٚ ظشف تالی ٔیٕا٘ذٚ 
دٚساٖ واسٝ تذٖٚ استؼاش ٚ  

. ا٘داْ ٔیطٛد3000rpmسشػت تا 
.استدٚساٖ دس ٕ٘ایطٍش لاتُ ٔطاٞذٜ ٚ تٙظیٓ سشػت 
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:استشوطٗ دستی اسفاِت 

.  استشوطٗ تشلی خٟت تدضیٝ آسفاِت تشای تؼییٗ دسغذ ٚالؼی لیش تٝ واس ٔی سٚد
ٕ٘ٛ٘ٝ آسفاِت ٚ حاُِ دسٖٚ ظشف استشوطٗ سیختٝ 1500gتٟكٛسیىٝ حذاوثش تا 

ٔیطٛد، 
،سپس تا دٚساٖ ظشف تٛسف ٔٛتٛس اِىتشیىی

.ٔحَّٛ لیش اص ٕ٘ٛ٘ٝ خذا ٔیطٛد ٚ ٔػاِح تذٖٚ لیش دسٖٚ ظشف تالی ٔیٕا٘ذ 
.ا٘داْ ٔیطٛد3000rpmدٚساٖ واسٝ تذٖٚ استؼاش ٚ تا سشػت  
 .سشػت دٚساٖ دس ٕ٘ایطٍش لاتُ ٔطاٞذٜ ٚ تٙظیٓ است 

ٚ 300mm-250mm فیّتشی وٝ تٝ ٕٞشاٜ دستٍاٜ ٔیتٛاٖ تٟیٝ وشد تٝ لكش: پیطٟٙاد
.إِٓا٘ی ٔیثاضذS&Sٔاسن



:فالسه اسفاِت 

اص ایٗ فالسه تشای حُٕ اسفاِت ٌشْ ٚ 
حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی اٖ تذٖٚ واٞص دٔا 

.تا ٔحُ اصٔایطٍاٜ استفادٜ ٔیٍشدد
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:لاِة ٔاسضاَ 

ایٙچ  4ایٗ لاِة تا لكش داخّی •
خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی اسفاِت ٚ تست اٖ دس دستٍاٜ چىص ٔاسضاَ•
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:چىص تشاوٓ ٔاسضاَ دستی

تشاوٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اسفاِت تٛسف ایٗ دستٍاٜ 
تا سٞا ضذٖ ٚص٘ٝ اص استفاع

:چىص استا٘ذاسد وٕپىطٗ اسفاِت داسای 
چىص تشاوٓ -1
پایٝ چٛتی-2
غفحٝ فٛالدی ٔماْٚ -3
ٔیّٝ سإٞٙای ٚص٘ٝ -4
ٍٟ٘ذاس٘ذٜ لاِة -5
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:چىص تشاوٓ ٔاسضاَ اتٛٔاتیه 

ٔطاتٝ چىص تشاوٓ ٔاسضاَ دستی•
تػٛست تٛٔاتیه تا تش٘أٝ سیضی تؼذاد ؾشتات 

ٌیشٜ لاتُ اقٕیٙاٖ تا ػث ٔتٕشوض وشدٖ•
ؾشتات ٚص٘ٝ دس ٔشوض لاِة 
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:خه ٔاسضاَ تا ٕ٘ایطٍش دیدیتاَ ٘یشٚ

خٟت تؼییٗ ٔماٚٔت فطاسی ٕ٘ٛ٘ٝ اسفاِت 
ٔطخػات فٙی:
ػّٕىشد تا ٔٛتٛس ٌیشتىس•
 50.8mm/minتا سشػت یىٙٛاخت تاسٌزاسی •
لاِة استاتیّتی وأُ غّة اص خٙس چذٖ تا •
 20Nتا دلت   50KNٔدٟض تٝ ِٛدسُ ٘یشٚ •
ساػت ا٘ذیىاتٛسا تفّٛٔتش ٔدٟض تٝ •
0.01mm لتد mm 10تٝ وٛسس  
داسای ٔیىشٚسٛییچ ٔحذٚد وٙٙذٜ•
لاتّیت واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی•
سً٘ اِىتشٚ استاتیه تذ٘ٝ•
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:ٕ٘ٛ٘ٝ دس اٚس اسفاِت

ٜخٟت خاسج ٕ٘ٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔتشاوٓ ضذ
ایٙچ 4اسفاِت اص لاِة تٝ اتؼاد  

30knتٛسف یه خه دستی تٝ ظشفیت 
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:( تٗ تاسی) حٕاْ اسفاِت 

ٔیٍیشدسیٕا٘ی ٚ تتٙی تا ٘مكٝ خٛش ٔٛسد استفادٜ لشاس ٞای ٕ٘ٛ٘ٝایٗ دستٍاٜ خٟت ػُٕ آٚسی سشیغ •
.وٝ ضأُ ٚاٖ آب خٛش اص خٙس استّٙس استیُ، سً٘ تذ٘ٝ اِىتشٚستاتیه، تشٔٛٔتش ٚ تشٔٛستات دیدیتاَ ٔیثاضذ •
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:اٖٚ تیٗ فیّٓ 

 خٟت ا٘ذاصٜ ٌیش افت ٚص٘ی ٔٛاد ٘یٕٝ خأذ اسفاِتی تش اثش ٞٛا ٚ حشاست
6rpm-5ٔدٟض تٝ غفحٝ چشخاٖ تا سشػت •
لاتّیت تؼییٗ دٔای اصٔایص•
تذ٘ٝ داخّی اص خٙس استیّٙس استیُ •
ٕٞشاٜ تا دسب ضیطٝ ای دٚ خذاسٜ•
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:( داوتیّیتی ) دستٍاٜ وططی إٍ٘ی لیش 

تشای تؼییٗ ٘طاٟ٘ایی اص چسثٙذٌی لیشٞا، ٔمذاس لاتّیت 
ضىُ پزیشی آٖ تٛسف دستٍاٜ إٍ٘ی لیش ا٘ذاصٍٞیشی 

تذیٗ غٛست وٝ دٚ ا٘تٟای ٕ٘ٛ٘ٝ لیش تحت سشػت ٚ . ٔیطٛد
دٔای ٔؼیٗ وطیذٜ ٔیطٛد ٚ ٔیضاٖ افضایص قَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ لثُ  

وٙتشَ ضشایف آصٔایص تٝ ٚسیّٝ  . اص پاسٌی ٔحاسثٝ ٔیطٛد
سیستٓ ٌشٔىٙٙذٜ، وٙتشَ دٔای دیدیتاَ ٚ پٕپ  

ٔحفظٝ دستٍاٜ اص خٙس  . سیشوٛاِسیٖٛ غٛست ٔیٍیشد
استیّٙس استیُ ٚ پٛضص تیشٚ٘ی اص خٙس ٚسق تا سً٘  

ٔماْٚ اِىتشٚاستاتیه ساختٝ ضذٜ است ٚ سٝ ٕ٘ٛ٘ٝ سا تٝ  
.غٛست ٕٞضٔاٖ ٔٛسد آصٔایص لشاس ٔیذٞذ
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: تٝ سٚش سیثِٛت ٚیسىٛصیتٝ

ٚیسىٛصیتٝ ٔحػٛالت ٘فتی دس دٔای تؼییٗ ضذٜ•
تذ٘ٝ اص خٙس استیّٙس•
داسای دٚ سٚص٘ٝ فیشَٚ•
داسای ٚ ػذد تاِٗ ٚیسىٛصیتٝ•
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:دستٍاٜ دسخٝ ٘فٛر لیش 

ٔیضاٖ ٘فٛر سٛصٖ استا٘ذاسد تا تاس ٔطخع ٚ دٔا  •
ٚ صٔاٖ ٔؼیٗ تٝ داخُ لیش تٝ ٚسیّٝ ایٗ دستٍاٜ 

سٙدیذٜ ضذٜ 
0.01mmتا دلت 50mmتٛسف ساػت ا٘ذیىاتٛس ٚ 

.٘طاٖ دادٜ ٔیطٛد
تٛدٜ وٝ فٛالد تذ٘ٝ اص آِٛٔیٙیْٛ سثه ٚ ستٖٛ اص  •

تٛسف
.  پیچ ٞایی لاتُ تٙظیٓ ٔیثاضذ 
ٌشٔی ٚ دٚ ػذد ظشف استیُ  100ٚ  50ٚص٘ٝ ٞای•

. ٕ٘ٛ٘ٝ لیش تٝ ٕٞشاٜ ایٗ دستٍاٜ ػشؾٝ ٔیٍشدد
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:دستٍاٜ ٘مكٝ اضتغاَ لیش تا ظشف سٚتاص

٘فتی ٚ سٚغٙی تٛسف ایٗ ٔحػٛالت ٘مكٝ اضتؼاَ  •
. ٚسیّٝ سٙدیذٜ ٔیطٛد

تٝ غٛست افمی ٚ تا فطاس یه دوٕٝ تٝ ضؼّٝ •
غٛست اتٛٔاتیه اص سٚی واسٝ تش٘دی حشوت وشدٜ 

.  سپس تٝ ٘مكٝ اَٚ تشٔیٍشدد
دستٍاٜ ٔدٟض تٝ ظشف تش٘دی استا٘ذاسد، ٞیتش ایٗ •

ٚ تشٔٛٔتش ضیطٟایی ٔیثاضذ
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:ٚسایُ ٘شٔی لیش 

دسخٝ حشاستی وٝ دس اٖ لیش حاِت ٘شٔی پیذا ٔیىٙذ سا ٘مكٝ ٘شٔی ٔیٍٛیٙذ•
٘مكٝ ٘شٔی لیش تٛسف اصٔایص حّمٝ ٚ ٌِّٛٝ سٙدیذٜ ٔیطٛد•
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:دستگاه تک محوری سنگ 

جهت اندازه گیري مقاومت فشاري محصور نشده نمونه 

در این آزمایش بار محوري، توسط . سنگ استفاده مي شود

.  جك هیدرول یكي به طور مداوم و یكنواخت اعمال مي شود

جك هاي مورد استفاده در آزمایش تك محوري سنگ در دو 

-1000نوع نیمه اتوماتیك و تمام اتومات یك با ظرفیت های 
4000KN  در هر دو نوع جك . ارائه میگرددتوسط

انحراف . سرعت بارگذاري توسط كاربر انتخاب میشود

سرعت بارگذاري در جك نیمه اتوماتیك توسط شاخص نرم 
نشان داده مي شود و با كم یا زیاد  Pace Toolbarافزاري 

كردن جریان روغن ورودي توسط كاربر، سرعت 

در جك هاي تمام . بارگذاري به حالت پیش تنظیم بر مي گردد

اتوماتیك كنترل سرعت بارگذاري به صورت خودكار انجام 
.  مي شود
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:دستگاه سه محوری سنگ 

ٛای ْٕٕ٘ٚدستياٙ سٚ ّح٘سی سٖو جٜت تؼییٔ ّقاّٗت 
است٘إٜای سٖيی تحت باسىزاسی فطاسی سٚ ّح٘سی بٚ ماس بشدٙ 

 RO: جل ٛای سٚ ّح٘سی دس دٗ ٕ٘ع صیش اسائٚ ّیيشدد. ّیط٘د
تٔ دیجیتاً با ْٕایطيش تای٘إی، ْٛشاٙ با پْپ  200جل –100
ٗ یل ػذد 600barضیَٖو،م٘پَیٖو، ىیج ،60MPaدستی 

تٔ اتّ٘اتیل،  200جل - RO 102سٌ ٛ٘ك بٚ ْٛشاٙ غطاء 
ضیَٖو،م٘پَیٖو، ىیج ،60MPaْٛشاٙ با پْپ دستی 

600bar  یل ػذد سٌ ٛ٘ك بٚ ْٛشاٙ غطاء ّطخصات جل ٗ
سشػت ینٖ٘اخت باسىزاسی بٚ ص٘ست پیص تٖظیِ : ٛیذسٍٗینی

اسساً . قابَیت ثبت ابؼاد ْٕٕ٘ٚ ٗ ّحاسبٚ تٖص ّح٘سی. اٍٗیٚ
بشٕاّٚ  .XLS , PDFاطاٍؼات بٚ ماّپی٘تش ٗ رخیشٙ إٜٓا با فشّت 

overload ِداسای دسجٚ ّقذاس  . ٕشّافضاسی جٜت قطغ سیست
 60صفحات فطاس ف٘اٍذی ٗ سٖو خ٘سدٙ تا سختی. باك سٗغٔ
HRC . ماٍیبشاسی٘ٓ ٕشُ افضاسی.
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: دستٍاٜ تاس ٘مكٝ ای تا ٕ٘ایطٍش دیدیتاِی

تؼییٗ ضاخع ٔماٚٔت سًٙ تٛسف دستٍاٜ تاس٘مكٝ ای سًٙ ا٘داْ  
ٔیطٛد، سیستٓ تاسٌزاسی ایٗ دستٍاٜ تٝ ٚسیّٝ خه تاسٌزاسی تٝ 

ٔیّی ٔتش تشای ضىستٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  85تا  30ٕٞشاٜ فىٟای لاتُ تٙظیٓ اص 
  58فه ٞای ایٗ دستٍاٜ فّضی تا سختی. ٞای وٛچه ٚ تضسي ٔی تاضذ

HRC ٔیّی ٔتش ٔی   5دسخٝ ٚ ضؼاع ا٘حٙا  60ٚ داسای صاٚیٝ ٔخشٚقی
.تاضٙذ

:ٔطخػات فٙی 

•red light 7 ٝدیدیتاَ ٕ٘ایطٍش داسای پٛست سشیاَ تشای اتػاَ ت
پشیٙتش ٚ وأپیٛتش 

واِیثشاسیٖٛ ٘شْ افضاسی داسای •
تشای ٍ٘ٝ  holdواس تا تشق ضٟشی ٚ تاتشی داسای ٌضیٙٝ أىاٖ •

داضتٗ ٔمذاس ٔاوضیٕٓ ٘یشٚ 
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:اخش ، ٔٛصاییه ، تّٛن سیٕا٘ی –دستٍاٜ ٔماٚٔت خٕطی 

سشػت تاسٌزاسی، ٘یشٚی ٔاوضیٕٓ ٚ ٘یشٚی ٚالؼی دس ٞش ِحظٝ تٛسف 
.  ٕ٘ایطٍش ٘طاٖ دادٜ ٔیطٛد

 .N 10ٚ دلت KN 30ٔدٟض تٝ ِٛدسُ تا ظشفیت : فٙی ٔطخػات 
  0.3–9سشػت تاسٌزاسی تٛسف اپشاتٛس دس ٔحذٚدتؼییٗ 

mm/min  ٔٛتٛس ٌیشتىسی طاپٙی خٟت تاسٌزاسی تا سشػت
ٕٞشاٜ  16×4"یىٙٛاخت تٛسف استپ ٔٛتٛس، تذٖٚ ِشصش ٕ٘ایطٍش 

خٟت  LVDTأىاٖ ٘ػة سٙسٛس خاتٟدایی  backlightتا 
دس غٛست ( خاتٝ خایی  -ا٘ذاصٍٞیشی خاتٟدایی ٚ سسٓ ٔٙحٙی ٘یشٚ

اسساَ اقاِؼات تٝ وأپیٛتش ٚ رخیشٜ ) . سفاسش خذاٌا٘ٝ ٔطتشی
داسای واِیثشاسیٖٛ ٘شٔافضاسی  PDF , XLSاقاِؼات تا فشٔت 
٘شْ افضاسی خٟت لكغ   Overloadداسای  PLCسیستٓ وٙتشِی 

سیستٓ ٔیىشٚسٛئیچ ٔحذٚدوٙٙذٜ وٛسس حشوت
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:دستٍاٜ وطص یٛ٘یٛسساَ ٔیٍّشد 
ایٗ دستٍاٜ تشای اصٔایص ٔٛاد فّضی ٚ غیش فّضی دس تشاتش ٘یشٚی وططی،فطاس ٚ خٕطی قشاحی ضذٜ است

ٚتا افضٚدٖ ّٔحماتی ٔیتٛاٖ اٖ سا تشای تست واتُ ٞای فٛالدی، تسٕٝ ٞای الستیىی ٚ ص٘دیش استفادٜ وشد

٘ذاسد تشای ٔماقغ ستااص لسٕت پاییٗ دٚ فه تشای اصٔایص تدٟیضات ٔماٚٔت فطاسی ٚ خٕطی استفادٜ ٔی ضٛد ٚ اص تاال تدٟیضات ٔماٚٔت وططی تٛسف فه ٞا تا سایض ا
دٌشد ٚ تخت اسائٝ ٔی ضٛد

فه ٌیشش دستٍاٜ اص ٘ٛع ٞیذسِٚیه ٚ ٕ٘ایطٍشاٖ دیدیتاَ ٔی تاضذ ٚ خٟت ثثت ٘یشٚ اص ِٛدسُ دیسىی استفادٜ ضذٜ است

تذ٘ٝ داساتی چٟاس ستٖٛ تٛدٜ ٚاص استحىاْ ٚ غّثیت تاالی تشخٛسداس است

:ٔطخػات فٙی 

سیستٓ ٞیذسِٚیه تی غذا

ا٘ذاصٜ فه ٞای تاال ٚ پاییٗ تشای ٌشفتٗ اسٔاتٛس

8-42mm     1000kn

8-32mm     600kn

8-24mm    300kn

 لاتّیت ا٘داْ سٝ اصٔایصtensile, bending, compression

 تٗ تا فه ٞای فطاسی ٚ خٕطی 100ا٘داْ اصٔایطات  فٛق تا ظشفیت

 50-5تؼییٗ سشػت تاس ٌزاسی اصmm/min

وٙتشَ سشػت تاس ٌزاسی تٝ غٛست اتٛٔاتیه

 ْ500-30اٍٗیٚ ْٕٕ٘ٚ اص طً٘ ٕ٘ایطٍشوّیٝ ػّٕیات اصٔایص تٛسف وٙتشَ اص قشیك ا٘داmm

ٌثبت ّقذاس ٕیشٗی ّامضیِْ ٗ تغییش ضن

 ْٕٕٚ٘ ِ45م٘سس جابٚ جایی فل ٛا جٜت تٖظیcm  16ٗ م٘سسcm

 ٌاتصاً بٚ ماّپی٘تش جٜت سسِ ْٕ٘داس ٗ بإل اصالػاتی ٗ ىضاسش اص اصّایطات قبَیقاب

نصب و راه اندازی رایگانّحاسبٚ تٖص تسَیِ ، تٖص ّامضیِْ، تٖص ضنست ،

:ویژگی نرم افزاری دستگاه کشش ارماتور

سسِ ىشاف ٕیشٗ بشحسب جابٚ جایی دس ٕشُ افضاس جإبی

ٙبضسه ْٕایی ىشاف بشای دیذٓ بٜتش ٕقَط سسِ ضذ

 


