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صفحه نمایش رنگی بزرگ ،با قابلیت کامل آماری

دارای زبان فارسی،حافظه نگهداری اطالعات خوانده 

،سرعت تست باال ( بیش از ٧٠ تست در دقیقه)

بدنه محکم و قوی جهت کار در شرایط 

سخت،استاندراد محیطی IP 65‐٢ سال گارانتی و 

پنج سال خدمات پس از فروش‐ صفحه نمایش 

بزرگ رنگی ۶ سانتی متری ٢۴٠*٣٢٠‐ امکان 

کالیبراسیون به روش سطح صاف،٢ نقطه،انتقال 

صفر،جنس خاص،سطح زیر‐ امکان حفظ 

کالیبراسیون های مختلف در داخل گروه‐ دارای 

گستره وسیعی از پرابهای مختلف‐ نمایش کلیه 

پارامترهای آماری همزمان تست روی صفحه نمایش

‐ دقت ١٪وتفکیک ١/٠ میکرون‐ دارای ٢ نوع 

خروجی USB,Bluetooth‐سرعت تست باال(بیش 

از ٧٠ تست در دقیقه)‐ اپراتوری بسیار آسان

‐ بدنه محکم وقوی جهت کار در شرایط سخت‐ 

Ip65 استاندارد محیطی

 - 100%قابل تعمیر وسرویس‐ دارای مارک 

 elcometerانگلیس 

کد 0016-30

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

تجهیزات تست رنگ و پوشش

کالیبراسیون آسان دستگاه با تست بلوک

تصحیح خطی مقادیر – کاهش خطا در اندازه گیری

تغییر آسان سرعت صوت برای مواد مختلف

بررسی خودکار تماس کامل پراب با قطعه

ذخیره ضخامت های اندازه گیری شده‐ مناسب 

برای مکان های خارج از دسترس و خشن

دارای ١٢ سرعت صوت پیشنهادی در مواد مهندسی 

مرسوم‐اندازه گیری پوشش های غیر مغناطیسی 

(مانند رنگ متالیک، روی و ...) بر روی فلزات آهنی 

(فوالد)‐اندازه گیری پوشش های عایق (مانند 

رنگ) بر روی فلزات غیر آهنی (آلومینیوم ‐ برنج)

سیستم اپراتوری و کاری بسیار آسان

دو روش اندازه گیری : حالت پیوسته و حالت نقطه 

ای‐دو روش ذخیره سازی اطالعات: حالت مستقیم 

و حالت گروهی

کد 0016-33 AC-110 Aضخامت سنج رنگ و پوشش
ELCOMETER 456 ضخامت سنج رنگ الکومتر

ضخامت سنج رنگ و لعاب، منفذیاب،زبري سنج،صافی سنج و خراش انداز
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دارای پراب  FS1دارای رنج ٠‐١۵٠٠ میکرون دارای 

قابلیت نمایش کلیه پارامترهای آماری همزمان با 

تست روی صفحه نمایش‐ دارای نرم افزار 

پیشرفته‐ با خروجی به EXCEL‐حافظه نگهداری 

اطالعات ‐ دارای خروجی  - USBارائه گزارش تست 

به همراه لوازم استاندارد دستگاه به همراه باطری و 

فویل کالیبره‐منوآل وبرگه کالیبراسیون‐ساخت 

آمریکا

کد 0016-31 ضخامت سنج رنگ و لعاب دفلسکو 6000

DeFelsko posiTector6000

کد 0016-34 ضخامت سنج رنگ و لعاب دفلسکو 200

DeFelsko posiTector200

کد 0016-32 D6ضخامت سنج سالترون آلمان

کد 0016-35 منفذیاب تست هالیدي مدل 266
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 کنترل یکنواختی کیفی بتن و برآورد مقاومت

فشاری اجزاء سازه های بتنی به صورت غیرمخرب ‐ 

انرژی ضربه ٢٫٢٠٧ نیوتن متر 

محدوده اندازه گیری مقاومت ١٠ تا ٧٠ مگاپاسکال 

دقت اندازه گیری ٠٫٢ ± مقدار بازگشت 

دمای کارکرد ١٠‐ تا ۶٠+ درجه سانتی گراد 

دارای دفترچه راهنمای فارسی 

ساخت سوئیس

سنگ سنباده ،راهنمای استفاده ،گواهی 

کالیبراسیون پالستیک محافظ و کیف حمل

کد 0017-12

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

تجهیزات تست هاي غیرمخرب بتن

اندازه گیری استحکام بتن ‐پرینتر سر خود‐کارایی 

بسیار ساده‐دقت بسیار باال

دستگاه اصلی،پرینتر سر خود،آداپتور،

۶رول کاغذ پرینتر،کیف حمل

دفترچه راهنما

 یک سال گارانتي

کد 0017-15 چکش اشمیت دیجیتال کره اي

Concrete Test Hammer 

CONCRETE TEST HAMMERچکش اشمیت

چکش و دستگاه التراسونیک
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کنترل یکنواختی کیفی بتن و برآورد مقاومت

فشاری اجزاء سازه های بتنی ‐انرژی ضربه ٢٫٢٠٧ 

نیوتن متر ‐محدوده اندازه گیری مقاومت ١٠ تا ٧٠ 

مگاپاسکال ‐دقت اندازه گیری ٠٫٢ ± مقدار 

بازگشت ‐دمای کارکرد ١٠‐ تا ۶٠+ درجه سانتی 

گراد ‐برق مصرفی ۶ عدد باطری  LRبرای ۶٠ ساعت 

کارکرد ‐دارای دفترچه راهنمای فارسی ‐ساخت 

سوئیس‐خروجی  ، RD232نرم افزار مخصوص و 

دارای کابل انتقال به رایانه ،سنگ سنباده ،بندهای 

حمل دستگاه ،راهنمای استفاده ،گواهی 

کالیبراسیون پالستیک محافظ و کیف حمل

کد 0017-13
با قابلیت اندازه گیری سرعت صوت

ترکهای عمود بر سطح ، سرعت صوت در سطح )‐ 

تنظیم اتوماتیک ولتاژ پالسر و حساسیت گیرنده به 

همراه

تجهیزات جانبی شامل : دو عدد پراب ۵۴ کیلوهرتز 

با کابل های ۵/١ متری – ژل کوپلینگ – بلوک 

کالیبراسیون – کیف حمل

ساخت شرکت DAWOOکره

کد 0017-16 اولتراسونیک بتن

چکش اشمیت دیجیتال سوئیسی پروسک

DAWOO UT-1000

قابلیت اندازه گیری سرعت صوت ، زمان ارسال 

پالس ، مسافت طی شده و ضخامت دیواره ، عمق 

ترکهای عمود به سطح ، سرعت صوت در سطح ، 

SONREB  استحکام فشاری ، قابلیت روش

)عدد چکش اشمیت جهت محاسبه استحکام 

فشاری،نمایش همزمان شکل موج در رایانه ، 

پهنای پالس متغیر ، قابلیت تنظیم  gainدستگاه 

x, 2x, 5x,10x, 20x, بصورت پله های ١

 50x,100x, 200x, 500x, 1000xجهت 

استفاده با پراب امواج  ، Sتنظیم اتوماتیک ولتاژ 

پالسر و حساسیت گیرنده ، ۵٠٠ عدد حافظه 

خوانده ،ثبت تاریخ و زمان تست برروی اندازه 

گیری ها ، بازبینی اندازه گیری ها بر روی دستگاه 

،کنترل نرم افزاری دستگاه از طریق رایانه‐ 

تجهیزات جانبی شامل: دو عدد پراب ۵۴ 

کیلوهرتز با کابل های ١٫۵ متری ،  ژل کوپلینگ ،  

بلوک کالیبراسیون ، شارژر با کابل مربوطه ، نرم 

افزار  و کابل مربوطه ، کیف حمل و دفترچه 

راهنما ساخت شرکت  Proceqسوییس.

کد 0017-17

کام لترین مدل التراسونیک است که بر اساس 

تکنولوژی پالس  echoقابلیت دستگاه افزایش 

یافته و برای استفاده در مواردی که دسترسی 

محدود به طرف سطح م یباشد، طراحی شده است.

A- این دستگاه دارای دو حالت اسکن است: حالت

 Scanتحلیل مستقیمی به صورت ردیفی و حالت 

 B-Scanدیدی از مقطع عمود بر سطح اسکن را 

فراهم م یآورد. با کمک این اسکن ها م یتوان 

ضخامت دال و تغییر شکل زیر سطوح را تشخیص 

داد مانند حفر هها، لول هها و…

کد 0017-14 التراسونیک بتن

التراسونیک بتن

Pundit PL-200PE

Pundit Lab
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  ساخته شده از استيل ضدزنگ با روكش كروم‐

پالتين سخت شده

 دقت باال به دليل برش ليزري 

 قابليت انداز هگيري ضخامت، عمق و قطر

  مورد تاييد سازمان استاندارد ايران

متشکل از ۵ جز:

١. ف كهاي بيروني يا همان ف كهاي پاييني كه براي 

انداز هگيري قطر خارجي جسم مورد استفاده قرار 

م يگيرند. 

٢. ف كهاي دروني يا همان ف كهاي بااليي كه براي 

انداز هگيري ابعاد داخلي مورد استفاده قرار 

م يگيرند. 

٣. تيغ هي انداز هگيري عمق 

۴. درج هبندي اصلي 

۵.درج هبندي ورنيه 

١۵، ٢٣ ، ٣٠ و ۵٠ سانتی متری

کد 0018-87

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

تجهیزات اندازه گیري ابعادي

 كوليس ساعتي (Dial Caliper ) ‐مانند كوليس 

ورنيه دار يك اندازه گير مكانيكي است ولي بجاي 

ورنيه داراي ساعت است .

طول : ١۵ سانتی متر /وزن : ٢٠٠ گرم

 طول : ٢٠ سانتی متر / وزن : ۵۵۵ گرم 

 طول : ٣٠ سانتی متر/ وزن : ٣٠٠ گرم

جنس : استیل ضدزنگ  

mm دقت اندازه گیری:٠٫٠٢  

کد 0018-90 کولیس ساعتی (عقربه اي)

کولیس ورنیه (ساده)

کولیس،میکرومتر،سیکرومتر و مارکر
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** کولیس دیجیتال ورنیه طول:١٨ سانتی متر  • 

جنس:استیل ضدزنگ • وزن:١١٠ گرم • میزان اندازه 

گیری:١۵ سانتی متر • دقت اندازه گیری:٠٫٠١ میلی 

متر

 **کولیس دیجیتال ورنیه ٢٠ سانتی ‐دقت ٠٫٠١  

دارای دکمه خاموش و روشن  دکمه ی صفر کردن و 

لیت  بتبدیل اینچ و میلیمتر  خروجی داده ها  قا
خاموش و روشن کردن اتوماتیک  ساخته شده از 

فوالد ضد زنگ

**کولیس عمق سنج دیجیتال ٣٠٠‐٠میلیمتر

  طول:٣٠ سانتی متر   جنس:استیل ضدزنگ  

وزن:٢٠٠ گرم  میزان اندازه گیری:٣٠٠ میلی متر  

دقت اندازه گیری:٠٫٠١ میلی متر

کد 0018-88 کولیس دیجیتال

و سایر ابزارهاي اندازه گیري ابعادي

 ابزارهاي اندازه گیري با طراحی خاص

 میکرومتر با دقت یک صدم  ( ١٧۵‐٢٠٠ )

میکرومتر با دقت یک صدم میکرومتر ( ۵٠‐٧۵ )

میکرومتر با دقت یک هزارم

میکرومتر ( ١٧۵‐٢٠٠ )

کد 0018-91  میکرومتر

Itp Circometer H3017

ساخت کشور آلمان 

‐دارای پوشش مطلوب سطح سیاه وسفید جهت 

بهتر خوانده شدن

‐دارای گواهیی کالیبراسیون

‐استفاده از نوار فوالدی با کیفیت عالی

کد 0018-92  نوار اندازه گیري یا سیرکومتر 

ماژیک های فلز قابل نوشتن در فلزات ‐جهت درج 

کردن خط، عالئم و نوشته روی فلزهای سرد و داغ ‐  

ضدپاک شدن ، ‐ در رنگ های سفید، نقره ای، زرد، 

قرمز و سایر رنگ ها ‐‐قابل استفاده در صنعت، 

ساختمان و ابزار های جوش و برش.

کاربرد : قابلیت عالمت گذاری روی فلزات 

متال مارکر اسنومن ژاپنی(نقره ای ،طالیی، سفید)

متال مارکر مشکی صنعتی با نوک ٢٫۵

کد 0018-89 متال مارکر صنعتی
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