لیست محصوالت شرکت دقت آزما
آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

آزمایشگاه سیاالت

آزمایشگاه محیط زیست

کشش

SM01

کاليبراسيون فشارسنج

 FM01بادامک و پيرو

ضربه شارپي نرم افزاری

SM02

سير جريان عمودی از اوريفيس

 FM02چرخدنده ساده

DV02

پيچش االستيک

SM03

ونتوری متر

 FM03باالنس استاتيک و ديناميک

DV03

پيچش پالستيک

SM04

سرريز

 FM04ياتاقان ژورنال

تست خستگي

SM05

اصطکاک درون لوله ها

 FM05نيروی گريز از مرکز

آزمايش تيرها

SM06

جت آب

 FM06شتاب کريوليس

سيلندر جدار نازک

SM07

پمپ های سری و موازی

 FM07دور بحراني

سيلندر جدار ضخيم

SM08

اندازه گيری دبي

 FM08ژيروسکوپ

DV08

خرپا

SM09

مرکز فشار

 FM09گاورنر

DV09

پل معلق

SM10

کانال جريان  5متری

 FM10ارتعاشات آزاد و اجباری

DV10

خمش قابها

SM11

ورتکس

 FM11ارتعاشات پيچشي

DV11

خزش

SM12

تلفات سيستم لوله کشي

 FM12ارتعاشات يک درجه آزادی

DV12

سنسور فشار

خيز تيرهای خميده

SM13

پمپ گريز از مرکز

FM13

DV13

سنسور دما

مرکز برش

SM14

عدد رينولدز عمودی

 FM14تعادل اجرام رفت و برگشتي

DV14

سنسور دما و رطوبت

ديافراگم

SM15

توربين پلتون

 FM15جاذب ارتعاشات

DV15

سنسور نورسنج

پل قوسي

SM16

توربين فرانسيس

 FM16نوسانات فنر و پاندول

DV16

سنسور سرعت سنج باد (توربيني)

کرنش سنج تحقيقاتي

SM17

فن گريز از مرکز

 FM17ارتعاشات خمشي

DV17

سنسور اندازه گيری دبي

کمانش ستون

SM18

کاويتاسيون

 FM18ارتعاشات عرضي تيرها

DV18

سنسور اندازه گيری زاويه ()encoder

سختي سنج

SM19

سيرجريان افقي از اوريفيس

 FM19ارتعاشات پيچشي آزاد و اجباری

DV19

لوازم جانبی (نمونه تست ها )

قانون هوک

SM20

ويسکوزيته

FM20

کرنش

SM21

ضربه قوچ

چرخدنده خورشيدی

DV01

فرآيند تصفيه آب

EN01

جداسازی در مخزن رسوب گذاری

EN02

فرآيند ته نشيني

EN03

DV04

مبدل يوني و کاتيوني

EN04

DV05

فرآيند جذب سطحي

EN05

DV06
DV07

فرآيند لخته سازی و انعقاد (جارتست) EN06
بستر عميق فيلتراسيون
EN07
هيدروسيلکون
آزمایشگاه انرژی های نو
انرژی گرمايي خورشيدی

نمونه تست دستگاه کشش

آزمایشگاه مکانیزمها

 FM21يوک اسکاچ

KL01

نمونه تست دستگاه پيچش االستيک

خمش پالستيک

SM22

ميز هيدروليک

 FM22مفصل هوک

KL02

تست فشار

SM23

تعادل اجسام شناور

 FM23چرخ لنگ

KL03

نمونه تست دستگاه پيچش پالستيک
نمونه تست دستگاه خستگي

خمش االستيک

SM24

تونل باد

 FM24کوپلينگ اولدهام

KL04

خمش نامتقارن

SM25

فن محوری

 FM25چهارميله ای

KL05

نمونه تست دستگاه آزمايش تيرها

پل ماکاروني

SM26

عدد رينولدز افقي

 FM26ژنوا

KL06

نمونه تست دستگاه خزش

ضربه شارپي عقربه ای

SM27

اندازه گيری فشار

 FM27ويتورث

KL07

آزمایشگاه ترمودینامیک
ديگ مارست

فلوم جريان شيب پذير  10متری

TE01

آزمایشگاه انتقال حرارت

نمونه تست دستگاه کمانش ستون
نمونه تست دستگاه خمش

آزمایشگاه خاک
سه محوری

CE01

نمونه تست دستگاه فشار

برش پلي استايرن

CE02

لوازم جانبی (برد و نمایشگر الکترونیکی)

سيکل استرلينگ

TE02

ضريب هدايت حرارتي جامدات

HT01

معادل مکانيکي گرما

TE03

ضريب هدايت حرارتي مايعات وگازها

 HT02آونگ اصطکاکي

پمپ حرارتي مکانيکي

TE04

مبدل حرارتي پوسته و لوله

HT03

موتور بنزيني

TE05

چگالش

HT04

مقاومت فشاری و خمشي مصالح ساختماني CE04
مقاومت شعله پلي استايرن
CE05

موتور ديزلي

TE06

CE03

نمايشگر نيروی لودسل
نمايشگر زاويه جابجايي
نمايشگر جابجايي با سنسور(LVDTپتانسيومتر)
نمايشگر دور rpm

انتقال حرارتي آزاد و اجباری

HT05

مقاومت سايش موزاييک،کاشي ،سراميک

CE06

انتقال حرارتي تشعشعي

HT06

مقاومت کشش و خمش مالت سيمان

CE07

نمايشگر دما با سنسور PT100

کمپرسور دو مرحله ای

TE08

جوشش

HT07

مقاومت فشار و کشش عايق رطوبتي

CE08

نمايشگر دمای ديجيتال NTC

تست نازل

TE09

مبدل حرارتي دو لوله ای

HT08

کمپرسور تک مرحله ای TE07

بمب کالريمتر نرم افزاری TE10

نمايشگر دما و رطوبت با سنسور صنعتي

آزمایشگاه کنترل فرآیند

مبدل حرارتي جريان متقاطع

 HT09کنترل سطح

PC01

تهويه مطبوع

TE11

مبدل حرارتي صفحه ای

 HT10کنترل جريان

PC02

نمايشگر فرکانس

سيکل تبريد جذبي

TE12

انتقال حرارت اجباری

 HT11کنترل مکان (موقعيت)

PC03

نمايشگر سنسور گازهای محيط

موتور بخار

TE13

ميز آزمايش انتقال حرارت

 HT12کنترل دما

PC04

سيکل تبريد تراکمي

TE14

تغييرحالت در گازها

TE15

انتقال حرارت در سطوح گسترش يافته  HT13کنترل فشار
PC05
HT14
مبدل حرارتي آب به هوا
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

انبساط گاز ايده آل

TE16

ديگ مارست پيشرفته

TE17

برج خنک کننده

 TE18خشک کن پاششي

انتقال حرارتي تشعشعي و جابجايي

HT15

آزمایشگاه عملیات واحد
خشک کن سيني دار

بمب کالريمتر نمايشگری TE19
شماره تماس 021-55279547-55242951 :

PE01
PE02

RE01

لوازم جانبی (انواع سنسورها )

نمونه تست دستگاه ضربه شارپي

FM28

EN08

هيدروليک پايه

RT01

پنوماتيک پايه

RT02

هيدروليک شفاف

RT03

نمايشگر فلوی آب با سنسور توربيني

نمايشگر سنسور اکسيژن خطي (المبدامتر)
نمايشگر لوکس و رنگ
لوازم جانبی (ارتقای دستگاه دقت آزما)
سيستم تراورس تونل باد
اندازه گيری فشار تونل باد
بدپروفايلر فلوم جريان شيب پذير
دريچه کشويي فلوم جريان شيب پذير
www.Deghatazma.com

