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کیف بازرسی معمولی شامل گیج کمبریج - 

چراغ قوه قلمی - آینه بازرسی گرد 

آنتنی-خط کش - ذره بین - کولیس- 

ماشین حساب- برس سیمی- آهنرباي 

بازرسی می باشد.البته بستگی به کاربرد 

کاربر می توان گیج هاي دیگر به آن افزود.

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

انواع گیج هاي بازرسی و جوش

کد 32-0011کیف بازرسی کمبریج

براي کالیبراسیون جوش هاي نوع 

Butt Fillet
موجود در دو حالت اینچ و متریک

موارد کاربرد:بررسی گلوگاه جوش

بررسی تقویت

بررسی سایز پایه جوش فیلت.

کد AWS0011-33گیج جوشکاري

گیج فیله جوش  جهت چک کردن فاصله 

عمودي، بررسی اطراف جوش و چک کردن 

حالت جوش به کار می رود.

کد SKEW-T0011-34گیج جوش

این گیج ها می تواند فاصله باریک و شکاف 

هاي نازك را اندازه گیري کند. ورق هاي 

فلزي با ضخامت هاي متفاوت که از بسیار 

نازك تا حدود 1 میلیمتر ساخته می شوند . 

کد TAPER GAUGE0011-35گیج جوش

کد G.A.L0011-36گیج جوش دیجیتال

کنترل ابعادي قطعات و اتصاالت مورد جوشکاري آماده 

شده- کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح 

شیب دار پخ خورده -کنترل فواصل الزم بین قطعات جهت 

مونتاژکاري آنها-کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات 

قبل از مونتاژ و جوشکاري-کنترل ابعاد جوش هاي تکمیل 

شده طبق نقشه بعد از جوشکاري کنترل و اندازه گیري 

عیوب احتمالی بر روي سطح جوش  ها از نظر طول و عرض

کد 0011-37

یکی از تجهیزاتی که معموال در آزمایش 

بازرسی جوش چشمی به کار برده می شود 

گیج اندازه گیري اندازه گیري جوش فیلت 

می باشد. این گیج بیشتر براي اندازه گیري 

گرده جوش با اندازه 8/1 تا 1 اینچ به کار 

می رود.

کد Fillet Weld Gauge0011-38گیج جوش

HI-LO Welding Gauge گیج جوش

بازه اندازه گیري: 0 تا 12.7 میلیمتر

درجه بندي: 1/16  و 10 

وزن: 227 گرم

پایپ پیت گیج الکومتر با طراحی ساده وجیبی مناسب براي 

بررسی شرایط لوله می باشد.این گیج به صورت افقی روي 

لوله قرار می گیرد و قسمت نوك سوزنی آن روي قسمت باز 

لوله قرار می گیرد تا  عمق لوله را اندازه گیري کند.

کد Pipe Pit Gauge0011-39گیج جوش

انواع چراغ قوه بازرسی معمولی و چراغ قوه بازرسی ضد 

انفجار از نوع  LED  و یا زنون ، چراغ قوه ها در ابعاد و 

اندازه هاي گوناگون از کمپانی هاي مختلف از جمله 

MAGLIGHT  وWOLF  وPARKER  

انواع ذره بین بازرسی جهت بازرسی چمشی از شرکتهاي 

مختلف ازجمله ذره بین هاي شرکت ULMAN  آمریکا و 

ذره بین هاي چراغ دار 

کد 40-0011آینه،ذره بین و چراغ قوه بازرسی

این گیج  جوشکاري براي اندازه گیري 

جوش گوشه و ضخامت گلویی جوش مورد 

استفاده قرار می گیرد.

کد Fillet Weld Gauge0011-41گیج جوش

لیست محصوالت تجهیزات بازرسی فنی غیرمخرب

و سایر گیج ها...
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ساخت کمپانی  Starmans چک مشخصات فنی:صفحه 

نمایش رنگی سرعت : 100 تا m/s  15240  محدوده  

 : dBصفر تا 110 داراي چهار گیت عیب یابی جداگانه 

داراي حافظه 4 تا 16 گیگا بایتی داراي پورت هاي 

 USBو  RS232مدت زمان حفظ باتري: 8 ساعت داراي 

استانداردهاي  AWS - DAC -TCG ابعاد دستگاه � 224 * 

mm 37*188

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست محصوالت تجهیزات بازرسی فنی غیرمخرب

کد 52-0012عیب یاب التراسونیک

داراي استاندارد محیطی  IP 65و مناسب برای کار 

در مناطق مرطوب قابلیت رسم منحنی  DACو 

AVG (DGS)

AWS  قابلیت تفسیر عیوب بر اساس استاندارد 

 D1.1و محاسبه مقدار  Dبه صورت لحظه به لحظه

USB مانیتور رنگی و داری پورت ‐

‐ توانایی ذخیره اطالعات (۵٠٠ داده)، انتقال 

اطالعات به کامپیوتر یا پرینتر، گزارش گیری 

بوسیله نرم افزار و...

‐ امکان ذخیره اطالعات به صورت مستقیم بر روی 

Flash Memory‐  وزن دستگاه به همراه باتری 

kg١٫١۵  ‐ دارای تأییدیه تست و کارایی از کمپانی 

معتبر  SGSسوئیس

StarMans DIO 1000

کد 53-0012عیب یاب التراسونیک TRU-TESTER

کد 54-0012عیب یاب التراسونیک CTS-9005

کد 55-0012عیب یاب التراسونیک  TRU-SONIC

کد 56-0012عیب یاب التراسونیک TRU-SONIC PLUS

انواع دستگاه تست التراسونیک
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شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست محصوالت تجهیزات بازرسی فنی غیرمخرب

کد 57-0012عیب یاب التراسونیک

داراي استاندارد محیطی  IP 65و مناسب برای کار 

در مناطق مرطوب قابلیت‐رسم منحنی  DACو 

AVG (DGS)

AWS  قابلیت تفسیر عیوب بر اساس استاندارد 

 D1.1و محاسبه مقدار  Dبه صورت لحظه به لحظه

‐ قابلیت رسم پروفیل جوش و نمایش عیب بر روی 

آن‐ قابلیت انداز هگیری اتوماتیک زاویه پراب 

مانیتور رنگی و داری پورت USB‐توانایی ذخیره 

اطالعات (۵٠٠ داده)، انتقال اطالعات به کامپیوتر 

یا پرینتر،گزارش گیری بوسیله نرم افزار و...

‐ امکان ذخیره اطالعات به صورت مستقیم بر روی 

Flash Memory-y

‐وزن دستگاه به همراه باتری kg١٫١۵‐وزن 

Plus PDA Mini

کد 58-0012عیب یاب التراسونیک CTS-9006

دستگاه عیب یاب مدل  Mini PDA Plusکوچکترین 

دستگاه عیب یاب در جهان می باشد که داراي همه 

ویژگی هاي دستگاه هاي بزرگتر و سنگین تر را 

همانند رزولوشن باالو حفظ بهره باال می باشد.

ساخت کمپانی  NDT Supplyامریکا 

صفحه نمایش رنگی  TFTبا قابلیت انتخاب 5 رنگ 

مختلف-داراي عملگر شبیه ساز (سیموله )عیب 

جوش به صورت شماتیک 

سیستم ) Echo-Echoاندازه گیري ضخامت از 

روي پوشش

 DGSو  Time-B-scan, A Scanداراي سیستم 

S وY وX  تعیین محل دقیق عیب مختصات

داراي سیستم  AWSاتوماتیک براي ارزیابی عیوب

AVGkg وDAC  داراي منحنی

کد 60-0012عیب یاب التراسونیک DAPLLER

اندازه گیري دبی جریان در لوله هاي تحت فشار 

فاضالب

اندازه گیري دبی در کانال هاي فاضالب

اندازه گیري دبی در مسیل ها

مقرون به صرفه

AVGkgدقت مناسب

ساخت کمپانی  Sonatestسوناتست انگلستان

 -مناسب برای بازرسی جوش و عیب یابی قطعات

 -کالیبراسیون اتوماتیک

ASME مطابق استانداردDAC  رسم منحنی- 

 -ارزیابی عیوب مطابق استاندارد ) AWSمناسب 

برای سازه های فلزی

API ارزیابی عیوب مطابق استاندارد- 

Echo  سهولت در تشخیص نوع عیب به روش- 

Dynamic

‐نمایش  Half Skipو  Full Skipدر صفحه نمایش 

برای سهولت تشخیص

‐عیوب ریشه ای یا عیوب بدنه

‐شارژ سریع / ١٨ ساعت کارکرد مداوم با یک بار 

شارژ

‐دارای استاندارد  IP67‐ قابلیت استفاده در 

محیط های مرطوب و دارای گرد و غبار‐

‐قابلیت به روز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت

کد 61-0012عیب یاب التراسونیک سوناتست SiteScan D10+ 

کد 59-0012عیب یاب التراسونیک  NOVOTEST-UD2 301

کد 62-0012عیب یاب التراسونیک RDF 620 

انواع دستگاه تست التراسونیک
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شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست محصوالت تجهیزات بازرسی فنی غیرمخرب

کد 57-0012تست بلوك کالیبراسیون V1 

تست بالك   TEST BLOCK   کالیبراسیون 

دستگاه هاي اولتراسونیک و ضخامت سنج هاي 

آلتراسونیک 

 تست بلوك  v1جهت کالیبراسیون دستگاه عیب 

یاب اولتراسونیک

براي محاسبه ایندکس پراب، رزولوشن پراب و 

AWS انطباق با استاندارد

ضخامت تست بلوک ٢۵ میلیمتر و کرو ١٠٠ 

میلیمتری

  SiteScan D50ساخت  انگلستان

کالیبراسیون اتومانیک ‐رسم منحنی  DACمطابق 

استاندارد ASME‐ ارزیابی عیوب مطابق 

استاندارد ) AWSانتخابی 

 ارزیابی عیوب مطابق استاندارد  API انتخابی 

Echo  سهولت در تشخیص نوع عیب به روش 

Dynamic ‐ گستره ١ تا ١۴ مگا هرتز

 شارژ سریع ‐١٨ ساعت کارکرد مداوم با یکبار شارژ 

D50  با باطری  مدلKg  حجم و وزن کم١٫٧

 دارای استاندارد   IP 67قابلیت استفاده در محیط 

های مرطوب و دارای گرد و غبار ‐حافظه ذخیره 

اطالعات، نرم افزار انتقال اطالعات به کامپیوتر و 

چاپگر‐قابلیت به روزرسانی نرم افزار از طریق 

اینترنت‐ نمایش  Half Skipو  Full Skipبرای 

سهولت تشخیص عیوب ریشه ای یا عیوب بدنه

BW نرم افزار بهبود شناسایی عیوب نزدیک به 

 مد اندازه گیری زاویه‐ نرم افزار مخصوص خوردگی 

 B-Scanو با قابلیت اتصال اینکودر‐ نرم افزار 

TCG

کد 61-0012عیب یاب التراسونیک سوناتست SiteScan D50 

 دستگاه تست التراسونیک و بلوکهاي تست

کد 57-0012تست بلوك کالیبراسیون V2 

جهت کالیبره دستگاه هاي عیب یاب اولتراسونیک 

با ضخامت هاي مختلف

 ١٢٫۵ میلیمتر و ٢٠ میلیمتر

کد 57-0012تست بلوك آموزشی التراسونیک

St37  جنس بلوك : فوالد

 روش جوشکاری : کلیه روش های موجود 

هر بلوک تنها محتوی ١ عیب کامال مشخص 

محل قرارگیری عیوب تقریبا در وسط بلوک 

قابل ارائه به صورت تکی ، یا مجموعه ای  

بدون هیچ گونه تاب برداشتگی و اعوجاج 

سطح کامال صاف و براق با گوشه ها و لبه های عالی 

بسته بندی کامال مناسب ‐جوشکاری بلوک ها به 

نحوی بوده که کامال صاف و تراز هستند و اصال تاب 

ندارند .ابعاد آنها بر اساس امکان کار با لگ ٢ در 

 UTبا پراب ٧٠ درجه می باشد ، یعنی کلیه پراب 

های موجود با این بلوک ها قابل استفاده هستند 

.بلوک های مخصوص  VTو  MTو  PTنیز موجود و 

آماده ارائه است .

کد 57-0012تست بلوك پله اي

براي آزمایش و تست دستگاه هاي ضخامت سنج 

اولتراسونیک استفاده می شود این تست بلوك در 

اندازه هاي مختلف با متریال هاي مختلف از جنس 

قطعه مورد آزمایش  مورد استفاده قرار می گیرد .

کد 55-0012پراب هاي مختلف

ULTRASONIC  پراب هاي زاویه اي

TRANSDUCERS

پراب هاي تک کریستاله و دو کریستاله

پراب هاي نرمال و زاویه دار45, 60, 70, 90 درجه

Hydro – Wheel پراب هاي

 پراب هاي درجه حرارت باال

Immersion Probes پراب هاي تست غوطه وري 

(Platinum Series) پراب هاي تست كامپوزيت 

TOFD پراب هاي 

EMAT پراب های 

کد 55-0012کابل با سوکتهاي مختلف

Lemo 00-Lemo 01 
Lemo 00-Lemo BNC 
BNC -Lemo 01 
Lemo 00-Lemo 00 
Lemo 01-Lemo 01 
Doble cable Lemo 00-Lemo 01
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