تجهیزات علمی – آزمایشگاهی و تحقیقاتی
دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی،کارخانجات قند،شکر و نیشکر،کارخانجات داروسازی،صنایع غذائی
انواع سیستم های پالسمای کم فشار و اتمسفری در مقیاس آزمایشگاهی برای کاربرد های
 ،Etching ،Activation ،Cleaningایجاد پوشش های مختلف بر روی سطوح بمنظور آبدوست و
آبگریز نمودن سطوح ،رشد نانو لوله های کربنی،
1

انواع سیستم های ,Sputtering, PVD, PECVD ،MOCVD,LPCVD,CVD,
سیستم های رشد اپیتکسیال ،MBE
سیستم های الیه نشانی به کمک پرتو لیزری PLD
انواع سیستم های Deep Coater , Spin Coaters, Mask Aligners ,Probe Station
نماینده انحصاری شرکت های  Dienerآلمان Createc ،آلمان  Surfacetec،آلمانAnealsys،
فرانسه

2

سیستمهای اندازه گیری زاویه تماس و انرژی سطحی Contact Angle Measuring Systems
نماینده انحصاری شرکت  dataphysicsآلمان

3

سیستمهای آنالیز حرارتی( )Thermal analysis SystemشاملDSC,TGA, DTA,STA ,TMA :
and Dilatometer

4

سیستم های اندازه گیری سایز ذرات ) (Particle Size Analysisبرای اندازه گیری سایز و آنالیز
شکل ذرات و مقدار تجمع ذرات با قابلیت کار در محیط های خشک و تر
نماینده انحصاری شرکت  Ambivalueهلند

5

سیستم های پالریمتری ،رفرکتومتری ،رنگ سنجی ،سنجش خلوص ،کدورت سنجی و تیتراسیون
نماینده انحصاری شرکت  Schmidt & Haenschآلمان

6

میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی )(AFM/SPM
نماینده رسمی شرکت  JPKآلمان

7

دانش فنی  ،تجهیزات علمی تحقیقاتی و تجهیزات عملیاتی مربوط به هواشناسی و باروری ابرها
نماینده رسمی شرکت  SOARآمریکا و  FK-aviationآلمان

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی
اسپکتروفتومتر,ترازو،پالریمتر،رفرکتومتر، ،پارتیکل سنج ،انواع میکروسکوپ ،پارتیکل سا یز
آنالیزر،رنگ سج ،انواع کوره های آزمایشگاهی ،رطوبت سنج،ویسکومتر،ویسکوزیمتر،دستگاه تعیین
نقطه ذوب،پارتبکل سنجPH ،متر،دماسنج ،هدایت سنج،آون خالئ  ،انکوباتور ،هود
آزمایشگاهی،هات پلیت ،مگنت استیرر،سانتریفیوژultrasonic Cleaners ،Sonicator ، ،هم
زن،امولسیفایر ،هموژنایزر،انواع شیکر،روتاری اوپراتور،انواع رآکتورهای آزمایشگاهیwater ، ،
distillationآب خالص ساز ،کلونی کانتر،نیتروژن ژنراتور ،اکسیژن ژنراتور،حمام آب  ،حمام
روغن،فریز درایر،فریزر،اولترا فریزر ویخچال Oxygen Bomb Calorimeter
از شرکتهای معتبر اروپایی ،آمریکا،کره جنوبی  ،ژاپن وچین

تجهیزات و ماشین آالت صنایع خودروسازی
1

سیستم های تست خستگی (هیدرولیکی ،پنوماتیکی و رزونانسی) به منظور مطالعه رفتار خستگی مواد
در بارگذاری های محوری ،خمشی و پیچشی تحت بارها و کرنش های متفاوت
نماینده انحصاری شرکت  Sincotecآلمان

2

انواع سیستم های پالسمای کم فشار و اتمسفری در مقیاس صنعتی برای کاربرد در صنایع
خودروسازی و قطعه سازی
نماینده انحصاری شرکت  Dienerآلمان و  plasmatreatآلمان
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