شرکت دانش بنیان بهراد سازان پارسه
شرکت دانشبنیان بهرادسازان پارسه درزمینه طراحی ،ساخت و کالیبراسیون طیف وسیعی از تجهیزات مختلف آزمایشگاهی فعالیت
دارد .محصوالت ارائه شده از جانب این شرکت توسط بسیاری از مهندسین مشاور ،پیمانکاران دولتی و خصوصی ،دانشگاهها و مراکز
مختلف علمی ،تحقیقاتی و نظامی مورداستفاده قرار میگیرد .خدمات ارائهشده توسط این شرکت به شرح زیر می باشد:
طراحی ،ساخت و تجهیزات آزمایشگاه های فنی و مهندسی
مشاوره در خصوص خرید تجهیزات مختلف آزمایشگاهی
ارتقاء تجهیزات و دستگاه های آنالوگ به دیجیتال
طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های مختلف مورد نیاز پروژه های خاص
گارانتی و خدمات پس از فروش به همراه آموزش های مورد نیاز برای راه اندازی  8آزمایشگاه کنترل کیفیت شامل
آموزش کار با دستگاه ها و انجام آزمایشات
کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی با ارائه برگه مورد تایید اداره استاندارد

جک مارشال
مشخصات فنی
جک مارشال
برقی آنالوگ

رینگ نیرو به ظرفیت  50کیلونیوتن،سرعت بارگذاری 50.8
میلیمتر بر دقیقه،ساعت اندیکاتور به دقت  0.01میلیمتر،
میکروسوئیچ محدود کننده کورس،همراه با قالب
استابیلیتی

جک مارشال
دیجیتال

نمایش نیرو بصورت دیجیتال ،سرعت بارگذاری 50.8
میلیمتر بر دقیقه،ساعت اندیکاتور به دقت  0.01میلیمتر،
میکروسوئیچ محدود کننده کورس،همراه با قالب
استابیلیتی

جک مارشال نمایش نیرو بصورت دیجیتا،سرعت بارگذاری  50.8میلیمتر
تمام اتوماتیک بر دقیقه،مجهز به فلومتر از نوع  LVDTبه دقت 0.01
میلیمتر
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت
،RS232میکروسوئیچ محدود کننده کورس

جک مارشال تمام اتوماتیک

چکش مارشال
اتومایک

دستی

محدوده دمایی  37-100 :درجه
سانتی گراد ،دقت دمایی  ±1 :درجه
سانتی گراد
ابعاد خارجی  30*33*66 :سانتیمتر
طول عرض ارتفاع
ابعاد داخلی 16*23*42 :سانتیمتر
طول عرض ارتفاع
تایمر  :دیجیتال ،ترموستات  :دیجیتال،
متر(نمایشگر دما) :دیجیتال

حمام بن ماری

تر
اون تین فیلم

ظرفیت  100لیتر ،مجهز به صفحه
گردان از جنس آلومینیوم،سرعت 5/5
 1-+دور در دقیقه
مجهز به تهویه ،مجهز به ترمومتر و
ترموستات ،دارای  4عدد ظرف
مخصوص
محدوده دمایی قابل کنترل-70
200درجه سانتی گراد ،دقت دمایی
± 2:درجه سانتی گراد

قالب سه تکه

نقطه اشتعال قیر

انجام آزمون بصورت نیمه اتوماتیک ،بدنه دستگاه اشتعال قیر از فوالد رنگ
دستگاه الکترو استاتیک  ،دارای نمایشگر دیجیتال و دارای محدوده دمایی -
 50تا  300درجه سانتی گراد

ترمومتر آسفالت

محدوده دمایی  50-تا  300درجه سانتی گراد

فالسک حمل نمونه آسفالت

دوجداره ،دارای دسته حمل

استرکشن

در دومدل دستی و برقی موجود میباشد

همکار گرامی:
شرکت بهرادسازان پارسه شرایط ویژه فروش را درصورت شروع همکاری از طریق نمایشگاه در نظر دارد.
جهت کسب اطالعات بیشتر و استعالم قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید.
تماس 021 86054308 :
تماس 09903219467 :
WWW.BEHRADCOMPANY.COM

