ٍاحذ هحتشم باصسگاًی /تذاسکات
کاسؿٌاع هحتشم آصهایـگاُ
ؿشکت پشػا تجْيض ایشاًياى بِ عٌَاى ٍاسد کٌٌذُ ٍ فشٍؿٌذُ ٍاسائِ دٌّذُ تجْيضات آصهایـگاّی  ،ؿيـِ آالت ،هَاد
ؿيويایی ٍػيؼتوْای آًالیي دس استباط با تجْيض هشاکض داًـگاّی ٍ تحقيقاتی با داسا بَدى هٌْذػيي هجشب جْت
فشٍؽ ٍ اسائِ خذهات پغ اص فشٍؽ هعشف حضَس هيگشددّ.وچٌيي ایي هجوَعِ بخـی اص َّلذیٌگ بيي الوللی GPC
دس کـَس اهاسات ٍ ؿشکت  LABCOدس کـَس آلواى هی باؿذ کِ ایي اهش باعث افضایؾ تَاًوٌذی دس اسائِ ٍاسدات ٍ
خذهات پغ اص فشٍؽ بِ هصشف کٌٌذگاى گشاهی هی باؿذ.
ليؼت ًوایٌذگی ٍ صهيٌِ فعاليت ّای دپاستواى داًـگاّی ٍ تحقيقاتی ایي ؿشکت بِ ؿشح ریل هيباؿذ.
ً -1وایٌذُ اًحصاسی کوپاًی  FILTER LABاػپاًيا
تَليذ کٌٌذُ اًَاع فيلتشّای کٌتشل کيفی ٍ کوی دس ػایضّای هختلف  -اًَاع فيلتشّای صٌعتی – ػتْای فيلتشاػيَى
ؿيـِ ای ٍ اػتيل – اًَاع هوبشاًْای ػلَلَلضی ٍ ًایلًَی ٍ PVDF
ً -2وایٌذُ اًحصاسی کوپاًی  SNOLآهشیکا – ليتَاًی
تَليذ کٌٌذُ اًَاع کَسُ ّای صٌعتی ٍ آصهایـگاّی اًَاع آًٍْای دهای باالی آصهایـگاّی ٍ صٌعتی – کَسُ ّای هافل با
سًج دهایی  1100-1800دسجِ ػاًتی گشاد
ً-3وایٌذُ سػوی کوپاًی  HAVER & BOECKERآلواى
تَليذ کٌٌذُ اًَاع ؿيکشالکْای آصهایـگاّی ٍ صٌعتی ٍ تَليذکٌٌذُ اًَاع الکْای آصهایـگاّی ٍ صٌعتی با
اػتاًذاسد DINآلواى ٍ  ASTMآهشیکا
ً -4وایٌذُ سػوی کوپاًی  KERNآلواى
تَليذکٌٌذُ هعتبشتشیي تشاصٍّای آصهایـگاّی دقيق دس سًجْای هختلف
-5کوپاًی  VELPایتاليا
اًَاع ّات پليت اػتيشس،COD،BOD ،کجلذال  ،ػَکؼلِ  ،دػتگاُ فيبشخام
 -6کوپاًی  HACHآهشیکا
اػپکتشٍفتَهتش سٍهيضی  ٍ DR6000پشتابل  ،DR3900فتَهتش ، DR900کلشػٌج PH ،هتش پشتابل ،کذٍست ػٌج ،
ساکتَس Hach Reagent ٍ BOD ،COD
 -7کوپاًی  WTWآلواى
دػتگاّْای پشتابل ٍ سٍهيضی  pH :هتش ّ ،ذایت ػٌج ( کٌذاکتيَیوتش )  ،اکؼيظى هتش  ،اػپکتشٍفتَهتش ٍ فتَهتش ،
هَلتی پاساهتش  ،کذٍست ػٌج دس اًَاع هعوَلی ٍ  ، IRساکتَس  BOD ،CODؿؾ ٍ دٍاصدُ خاًِ  ،اًکَباتَس BOD
ً -8وایٌذُ سػوی کوپاًی  SHERWOOD SCI - JENWAYاًگلؼتاى
تَليذکٌٌذُ اًَاع فلين فتَهتش با قابليت اًذاصُ گيشی دٍ عٌصش ّوضهاى ٍ اتصال بِ کاهپيَتش ٍ اتَػوپلش PH-هتش
ٍّذایت ػٌج آصهایـگاّی
ً -9وایٌذُ سػوی کوپاًی  BWBاًگلؼتاى
تَليذ کٌٌذُ فلين فتَهتش  5کاًالِ با قابليت خَاًؾ  5عٌصش ّوضهاى
ً -10وایٌذُ خاٍسهياًِ کوپاًی  MERCKآلواى

تَليذ کٌٌذُ هَاد ؿيويایی ٍ اػتاًذاسدّای آصهایـگاّی
ً-11وایٌذُ سػوی کوپاًی  SCHOTT DURANآلواى
ً -12وایٌذُ اًحصاسی  HALDEN WANGERآلواى
تَليذ کٌٌذُ اًَاع کشٍصُ چيٌی –تحول دهای باال با اًَاع کشٍصُ پالتيٌی –کشٍصُ آلَهيٌا ٍ کشٍصُ Zno2
ً-13وایٌذُ کوپاًی  KONICKاػپاًيا
اسائِ دٌّذُ دػتگاّْای با تکٌَلَطی باالاصقبيل دػتگاُ ّای جزب اتوی ؿعلِ ای ٍ کَسُ ای  ،کشٍهاتَگشافی هایع ٍ
گشٍهاتَگشافی گاص
-14کوپاًی  AGILENTآهشیکا
اسائِ دٌّذُ دػتگاّْای با تکٌَلَطی باالاصقبيل دػتگاُ ّای جزب اتوی ؿعلِ ای ٍ کَسُ ای  ،کشٍهاتَگشافی هایع ٍ
گشٍهاتَگشافی گاص
-15کوپاًی REAGANایشلٌذ
تَليذ اًَاع هَاد ؿيويایی ٍ هحلَلْای اػتاًذاسد ٍ دػتگاّْای آصهایـگاّی
 --16کوپاًی  KANTHALاًگلؼتاى
تَليذ کٌٌذُ اًَاع الوٌت جْت کَسُ ّای آصهایـگاّی ٍ صٌعتی دس صٌایع رٍب فلضات
ً --17وایٌذُ اًحصاسی کوپاًی  HOSOKAWA ALPINEآلواى
هعتبشتشیي تَليذ کٌٌذُ دػتگاُ تعييي هؾ ػيواى ( ٍ ) Air jet siveالکْای آصهایـگاّی با اػتاًذاسد DINآلواى ٍ
 ASTMآهشیکا با هـْای هختلف
 --18کوپاًی  NORMEN SANDآلواى
تَليذ کٌٌذُ اًَاع هاػِ عبق اػتاًذاسد DIN 196-1آلواى

ً -19وایٌذُ سػوی کوپاًی  NISTآهشیکا
تَليذ کٌٌذُ اًَاع هَاد هعذًی اػتاًذاسد  CRMبا بشگِ  Certificeteجْت اسائِ ایضٍ ٍ اػتاًذاسد.
ً-20وایٌذُ اًحصاسی ( BAS (Bureau of Analysed Samples ltdاًگلؼتاى
تَليذ کٌٌذُ اًَاع هَاد هعذًی اػتاًذاسد  CRMبا بشگِ  Certificeteجْت اسائِ ایضٍ ٍ اػتاًذاسد

ً -21وایٌذُ اًحصاسی کوپاًی  IBERCEXاػپاًيا
تَليذکٌٌذُ اًَاع چوبشّای هحيظ سعَبت ٍ یخچالْای آصهایـگاّی

ً -22وایٌذُ سػوی کوپاًی  FARایتاليا
تَليذکٌٌذُ اًَاع ؿيشآالت آصهایـگاّی – ػيٌک ٍ دٍؽ چـن ؿَس با اػتاًذاسد جْاًی
-23عشاحی ٍ تَليذ ػکَّای آصهایـگاّی با بْتشیي کيفيت هَجَد دس باصاس ،هيض کٌاس ٍ هيض ٍػظ ٍ اًَاع َّد ؿيويایی
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