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شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست محصوالت تجهیزات بازرسی فنی غیرمخرب

 دستگاه سختی سنج التراسونیک

کد 0012-94 سختی سنج

کد 0012-95 TIME 5310سختی سنج

USB چین‐دارای اتصالTIME  ساخت کمپانی

شناسایی خودکار با جهت تست پرتابگر‐حافظه 

٢٧٠‐دارای تنظیم حد باال و پایین‐خاموشی 

خودکار‐دارای نور پس زمینه‐صفحه نمایش 

ظرفیت باتری‐باتری AAA1.5V ‐تابع 

کالیبراسیون مجتمع

: TIME5100یکپارچه شده با پرتابگر  Dبرای 

سختی سنجی نرمال 

 : TIME5102یکپارچه شده با پرتابگر  Cبرای 

تست سختی قطعات نازک، سبک و سخت

 : TIME5104یکپارچه شده با پرتابگر  DLبرای 

آزمایش سختی در شیارهای عمیق

کد 0012-92 سختی سنج

ساخت کمپانی  TIMEچین

طراحی جدید، کاربرد مناسب

سه سطح از نور پس زمینه برای استفاده راحت در 

محیط تست مختلف

دارای هفت نوع پرتابگر

قابلیت ذخیره ٢٠٠ گروه از داده

USB انتقال اطالعات  از طریق چاپگر با رابط

TIME   5100/5102/5104

کد 0012-93 TIME   5350سختی سنج

TIME   5300 /5301

کد 0012-90 سختی سنج

کد 0012-91   Portable Hardness Testersسختی سنج

مقیاس اندازه گیری: 

HV、HB、HRC、HRA、HRB、MPa

HV, ±1.5HR, ±3%HB ٪دقت باال: ±٣

اندازه گیری سریع در دو ثانیه

قابلیت ذخیره سازی  تا ١٠٠٠ داده اندازه گیری

کالیبراسیون ساده

کد 0012-89 سختی سنج

‐ ساخت کمپانی  Timeچین 

inch AMOLED  ۴دارای صفحه نمایش ٫٣- 

HLD, HB,  :مقیاس های سختی سنجی- 

HRA,HRB,HRC,HV,HS 

HLD (٩۶١٧٠~٠) :محدوده اندازه گیری- 

-تشخیص جهت تست به صورت خودکار 

-دارای قابلیت ذخیره ٢٠٠٠ گروه داده 

-تشخیص حد باال و پایین 

RS232SB وUSB  دارای خروجی- 

TIME   5620

کد 0012-88 TIME   5330سختی سنج

TIME   5120

Th220
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ساخت کمپانی مگنافالکس انگلیس 

kg  وزن یوک: ٣٫١

cm  ٣۶۵طول کابل: ٫٨

با جريان  ACبراي كشف عيوب سطحي

داراي پايه بلند دو مفصلي قابل انعطاف تا ٣٠ 

سانتی متر  

سبک و قابل استفاده با یک دست

پایه های مفصلی با دو قطب ٢۵*٢۵ میلی متر

قابلیت تنظیم قطب ها از ٢٫۵ تا ٢۵ سانتی متر

کد 0014-52 Y6یوك

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست محصوالت تست ذرات مغناطیسی

YOKE

ساخت کمپانی مگنوفالکس انگلیس

دارای پایه های دو مفصله

kg وزن یوک: ٣٫١

cm ٣۶۵طول کابل: ٫٨

با جريان  ACبراي كشف عيوب سطحي

داراي پايه بلند دو مفصلي قابل انعطاف تا ٣٠ 

سانتی متر

کد 55-0014مگنافالکس مگنافالکسY1یوك

 یوک دستی.جدید ‐ ساخت ایران

 ولتاژ ورودی : ٢٢٠ ولت ‐آمپر : ٢٫٢ آمپر 

بدنه : فایبرگالس 

فاصله قطب ها  ١٧٠ میلیمتر ماکسیمم ٣۵٠ 

میلیمتر ‐کلید فشاری مقاوم به رطوبت 

دییوتی سایکل : ٣٠٪ 

طول کابل : ٣٫۵  متر ‐وزن : ٣ کیلوگرم 

این یوک با تبدیل با تبدیل به  DC م یتواند ١٨ 

کیلوگرم را بلند کند.

کد 0014-53

١‐اسپری ذرات مشکی  MTمگنافالکس : 

BLACK MAGNETIC 7HF

MAGNAFLUX  برندWCP-2  2اسپری-

انگلستان

٣‐ مایع فلورسنتی پایه آبی ١ لیتر به ۴٠ لیتری 

ساخت آلمان

کد 56-0014ترك یاب مغناطیسی دستی اسپري ذرات مغناطیسی

ZB-100F Black Light 115v المپ و ترانس

Z B  : ساخت شرکت مگنافالکس انگلستان مدل

100F

المپ  uvبا ٣۶۵ نانو متر دستگاهی مناسب جهت 

تست ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ فلورسنتی 

 دارای فیلتر محافظ مخصوص و فن خنک کننده 

چراغ ماوراء بنفش  Magnaflux  المپ uv   مدل 

ZB-100F 

چراغ ماوراء بنفش  Magnaflux‐المپ  uvقدرت 

١٠٠ وات

کد 0014-54

ساخت کمپانی  NDT SUPPLYامریکا

شدت نور ٩٠٠٠  uW/cm²  در فاصله ١۵ اینچ از نور 

 LED‐دارای ۴ عدد لنز  LED UVبا میانگین عمر 

٣٠٠٠٠ ساعت‐با قابلیت چرخش ٣۶٠ درجه

X 130 X ١٢۵ : دارای کابل با طول ٣ متر‐ابعاد‐

کد 57-0014چراغ ماوراء بنفش NOVA 5Sچراغ ماورا بنفش

MT

ZB-100 Fمگنافالکس

کد 0014-58 کد LABINO0014-59چراغ ماوراء بنفش 35چراغ ماوراء بنفش DUV0014-60 کد چراغ قوه ماوراي بنفش

المپ و رکتیفایر – فیلتر  پرتابل شارژی

مخصوص– گواهینامه 

کالیبراسیون
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ساخت  KARL DEUTSCHآلمان‐محلول مایع 

فلورسنتی قابلیت انحالل در آب  FLUXAجهت 

ترک یابی مغناطیسی‐شناسایی ترک و منفذ در 

جوش‐شناسایی عیوب سطحی در ریخته گری

شناسایی ترک ناشی از خستگی در اجسام تحت 

تنش‐فاقد بو ‐ضریب نفوذ باال‐دارای استاندارد 

محیط زیست ‐ته نشین نشدن آن بعد از دو ساعت

EN ISO 9934-2  . ASTM E  دارای استاندارد

1444 

کد 0014-61 fluxaمایع فلورسنتی-

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

لیست محصوالت تست ذرات مغناطیسی

AC/DC  کویل مغناطیسی‐Magnaflux ساخت 

جهت تست ذرات مغناطیسی و عیوب سطحی 

-کویل مغناطیسی در واقع یک سیم پیچ بوده است 

که هنگام عبور جریان از این سیم پیچ با تولید 

میدان مغناطیسی می توان قطعاتی که از داخل این 

سیم پیچ عبور داده م یشود را با ایجاد ترک ها و 

عیوبی که به صورت عمود بر جریان ایجادی درون 

کویل قابل مشاهده م یباشد را رویت نمود.

کد 65-0014مایع ترك یابی AC L10کویل مغناطیسی

برای محافظت از چشم در برابر امواج نور و ماورا 

بنفش مخصوص بازرسی های غیرمخرب

کد 0014-62
موارد کاربرد: *مغناطیسی شدن

* عمق نفوذ

* کیفیت سوسپانسیون فلورسنتی

* جهت میدان مغناطیسی

عینک محافظ

Magnetic Indicator Strips پای گیج

برای تعیین جهت شدت میدان مغناطیسی

مطابق با استاندارد رایج

قابل استفاده در صنایع نظامی، هوافضا و آموزشی

کد 0014-63

• ساخت ایران‐ مناسب جهت یافتن عیوب سطحی 

با امپر درخواستی

AC,DC دارای خروجی •

 •دارای سیستم کنترل میکروپروسسوری

کد 67-0014گیج پسماند پراد تست ذرات مغناطیسی FIELD INDICATOR

کد 0014-64 Field Indicatorگیج اندازه گیري پسماند مغناطیسی 

UV

کد 0014-66 Berthold Penetrameterگیج

Field  گیج اندازه گیری پسماند مغناطیسی

Indicator

تعیین مقدار پسماند مغناطیسی

کد 0014-68 آهنربا سنج گوس متر

قابلیت تشخیص قطب ها و دو واحد گوس و تسال

با بهره گیری از سنسور اثر هال با جبران سازی 

DC  وAC  خودکار با امکان اندازه گیری میدان های

با رابط  USBو نرم افزار‐رابط  USBو نرم افزار 

(option )‐ بهره گیری از مدار میکروپروسسوری 

جهت تامین دقت باال در کاربرد های خاص ‐مناسب 

gبرای کاربرد های سنگین و ضد ضربه ‐وزن ٢٧٠

MG-3002

دارای رنج اندازه گیری وسیع مناسب کاربرد های مکانیکی، الکتریکی، متالورژی، آزمایشگاهی و مسایل میدان با آحاد گوس و میلی تسال 

اندازه گیری میدان مغناطیسی  ACو  DC‐رنج اندازه گیری ١ برحسب میلی گوس معادل ٣٠٠٫٠٠  mT x 0.01 mT  ‐رنج اندازه گیری ٢ بر 

حسب میلی گوس معادل ٣٬٠٠٠٫٠  mT x 0.1 mT‐رنج اندازه گیری ١ برحسب گوس ٣٬٠٠٠٫٠  G x 0.1 G‐رنج اندازه گیری ٢ بر حسب 

گوس ٣٠٬٠٠٠  G x 1 G‐رزولوشن ٠٫٠١/٠٫١ mTو  ٠٫١/١ G ‐نشانگر قطب های  Nو  P‐با بهره گیری از سنسور اثر هال با جبران سازی دمایی 

خودکار ‐دکمه صفر برای میدان های  DC‐با پراب مجزا برای دسترسی به نواحی دشوار ‐ضبط ماکزیمم و مینیمم با قابلیت بازخوانی 
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شناسايی ترک و منفذ در جوش

شناسايی عيوب سطحی در ريخته  گری 

 شناسايی ترک ناشی از خستگی در اجسام تحت 

تنش

SKD-S2  اسپری ظاهر کننده : مگنافلکس

DEVELOPER

SKC-S- اسپری تمیز کننده :مگنافلکس

REMOVER

SKL-SP2- اسپری نفوذ کننده : مگنافلکس

کد 0015-41

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

تجهیزات بازرسی پارامترهاي فیزیکی- محیطی-الکتریکی

به منظور سنجش آلودگی صوتی ازدستگاه های 

TM- پرتابل صوت سنجی همانند صداسنج

101استفاده می شود. این ترازسنج صوت جهت 

اندازه گیری شدت صدا در محدوده ی ٣٠ تا 

١٣٠دسی بل در فرکانسی ٣١٫۵تا٨ کیلوهرتز می 

باشد. صوت سنج  TM-101قابلیت اندازه گیری 

صداهای با تن صدای باال یا پایین ،آرام یا بلند، 

متناوب یا مداوم در محیط پیرامون را دارا می باشد.

کد 0015-45 TENMARS TM-101صداسنج ساده

II نوعIEC61672  مطابق با استاندارد

dB~130dBمحدوده آزمایش : ٣٠

LO : 30~80dB

MED : 50~100dB

HI : 80~130dB

نگهداری داده، و ماکزیمم و مینیمم

II نوعIEC61672  مطابق با استاندارد

dB~130dBمحدوده آزمایش : ٣٠

LO : 30~80dB

MED : 50~100dB

HI : 80~130dB‐نگهداری داده، و ماکزیمم و 

مینیمم‐دارای کارت حافظه  USBبرای ذخیره داده

‐ صفحه نمایش :  ٢/١LCDو ٣ دیجیتی با ماکزیمم 

قابلیت خواندن عدد٢٠٠٠

صفحه نمایش  LCDبا قابلیت خواندن ماکزیمم 

عدد ٣٩٩٩ به همراه نور پیش زمینه 

محدوده ولتاژ  AC : 600Vتا ٠ 

محدوده ولتاژ  DC : 600Vتا ٠ 

A ٠٫١µ تاAC : 10A  محدوده جریان

A ٠٫١µ تاDC : 10A  محدوده جریان

خاموش شدن به صورت اتوماتیک (١۵ دقیقه( 

ظرفیت، پیوستگی، دیود، بسامد، مقاومت، کار 

چرخه ، دما، نگهداری داده، نگهداری محدوده ، 

ACVACA, DCV, DCA وREL 

کد 0015-43 Tenmars TM-86مولتی متر دیجیتال

مگنافالکس PTست اسپري

اسپري مایع نافذ، صوت سنج ، مولتی متر، کلمپ متر و آمپرمتر 

کد 0015-42 کد TENMARS TM-1020015-46صداسنج  TENMARS TM-103صداسنج 

قابلیت تشخیص ساده ولتاژ متناوب ‐محدوده 

اندازه گيري ولتاژ

DC : 420 mV ~ 1000 V -

AC : 420 mV ~ 1000 V -

محدوده اندازه گيري جريان

DC : 42 µA ~ 10 A -

AC : 42 µA ~ 10 A -

محدوده اندازه گيري مقاومت : ۴٢٠ اهم تا ۴٢ مگا 

اهم‐ قابلیت تشخیص خودکار مقدار ولتاژ ، جریان 

و مقاومت‐ مقدار ماکزیمم قابل نمایش ۴٢٠٠‐ 

پاسخ دهی با سرعت باال

کد 0015-47 HIOKI 50-3256مولتی متر دیجیتال

CAT IV 600V, CAT III 1000V 

صفحه نمایش ٣ ¾  LCDدیجیتی با قابلیت خواندن ماکزیمم عدد 

۴٠٠٠ با نور پیش زمینه ‐نمودار میله ای آنالوگ 

محدوده ولتاژ  AC : 750Vتا ٠ 

محدوده جریان  AC : 1200Aتا ٠ 

محدوده ولتاژ  DC : 1000Vتا ٠ 

محدوده جریان  DC : 1200Aتا ٠ 

حفظ داده، ماکزیمم،مینیمم ‐محدوده های آزمایش:ظرفیت، 

ACV, ACA, DCV ,DCA,  ،پیوستگی، دیود، بسامد، ‐مقاومت

خاموش شدن به صورت اتوماتیک ‐بدنه بیرونی دو الیه

کد 0015-44 Tenmars TM-3013 AC/DCکلمپ متر

ساخت ژاپن

V AC/DC۶آمپر ٠٠A با قابلیت سنجش ١٠٠٠ 

کد 0015-48 10-3280آمپرمتر هیوکی
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