
  



 

 

            

 

 

 کیفی ؾطح اضزقاء ّسف تا ؾٌج ضیؽ تٌیاى زاًف قطکر                          

 .گطزیس زاؾیؽ 4721 ؾال زض ًؿاجی کاضذاًجاذ هحصَالذ

 هطکعی ، زاًكگاُ اؾازیس ٍ هجطب هسرصصیي ّوکاضی تا قطکر زحقیقاذ هطکع

 اؾسفازُ تا ، ؾٌج ضیؽ قطکر زَلیس ترف اؾر. ًَآٍضی ٍ زحقیقاذ ػطصِ زض فؼال

 کاضایی تط ػالٍُ ذَز زَلیساذ ططاحی زض کِ اؾر زاقسِ ؾؼی ضٍظ زکٌَلَغی اظ

 زا تاقس زاقسِ هَجَز اؾساًساضزّای تا کاهلی هطاتقر ، ظیثا ظاّطی ٍ هٌاؾة

 کِ زاضز افسراض ؾٌج ضیؽ قطکر ًوایس. کؿة جایگاّی جْاًی تاظاضّای زض تسَاًس

 ًؿاجی آظهایكگاّی زجْیعاذ ؾاذر تا ٍ تاقس ًؿاجی یغصٌا ذسهر زض زِّ ؾِ

 تِ چكن ذَز فؼالیر ازاهِ زض ؾٌج ضیؽ قطکر اؾر. کطزُ جثطاى ضا کكَض ًیاظ

 تطای ای قایؿسِ ًوایٌسُ تسَاًس کِ اؾر اهیسٍاض ٍ اؾر زٍذسِ جْاًی تاظاضّای

  تاقس. ایطاى

  

1 



 استحکام سنج 
 

 

 استحکام سنج نخ

  گطم0.04زقر زا 

 ًیطٍ ّای ٍاحس اًسراب قاتلیر 

 ٍیٌسٍظ زحر تطًاهِ زاضای xp.7  

 اٍلیِ تِ حالر قاب تطگكر قاتلیر 

 ًیطٍ هکاى ؾطػر، کٌسطلطّای زاضای 

 ًوًَِ از زؼس -هکاى زغییط هٌحٌی ضؾن 

 هکاى زغییط ًیطٍ -کطًف زٌف هٌحٌی ضؾن 

 000% زا ًد طَل اظزیاز گیطی اًساظُ قاتلیر 

 کیلَگطم00زا ًد اؾسحکام گیطی اًساظُ قاتلیر 

 ُآظهایكاذ ًسایج ٍ ُ قس اًجام هحاؾثاذ چاج ٍ شذیط 

 ًیطٍ قاب هکاى زغییط ٍ ًیطٍ ؾطػر، کٌسطل ٍ اًساظی ضاُ قاتلیر 

----------------------------------------------------------------------------- 

 استحکام سنج یونیورسال
  هیلیوسط 0.04زقر  

  ٍگطم  0.4زقر ًیط 

 صفحِ ًوایفHMI 

 ؾیؿسن کٌسطلPID  

 قاتلیر اؾسفازُ تطای اًَاع خاضچِ ٍ ًد 

  قاتلیر زٌظین ؾطػر اظmm/min 000-40 

  کیلَگطم  000قاتلیر اًساظُ گیطی اؾسحکام زا 

 قاتلیر زؼَیض اًَاع فک جْر هصاضف گًَاگَى 

 ِقاتلیر ضؾن چٌس هٌحٌی تِ طَض ّوعهاى جْر هقایؿ 

  گؿسطـ آظهایكاذ ٍیػُ اظ قثیل ذوف،ؾرسی،ضطیة اصطکاک قاتلیر 

 قاتلیر گؿسطـ آظهایف تِ صَضذ کككی، فكاضی،زکطاضی ٍ هطحلِ ای 
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 استحکام سنج 

 اتودیجیتالی

 

 

 

 استحکام سنج الیاف

 ًوایف صفحِ اضای ز LCD  

 هیلیوسط 400 طَل حساکثط 

 تاض گیطی اًساظُ زقرCN  0.04 

 حساکثطتاض آظهَىCN 400-4000 

 هیلیوسط 0.04 طَل گیطی اًساظُ زقر 

 زؾسگاُ زؿر ؾطػر mm400 زقیقِ زض 

 تطحؿة ًیطٍ اًساظُ گیطی N, kgf, ib, in, CN 

 زؾسگاُ تطگكر ؾطػر  mm444-4 (زٌظین قاتل) 

 

 

 مشخصات فنی
 گطاز ؾاًسی زضجِ 700 زا گطها ایجاز قاتلیر 

 زیجیسالی زها کٌسطل ؾیؿسن زاضای 

 زها افعایف ًطخ کٌسطل قاتلیر 

 اػوالی ٍظى افعایف قاتلیر 

 ظهاى زٌظین ؾیؿسن زاضای 
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 بارگذار
  

 

 بارگذار دینامیکی

 هحافظ قاب زاضای 

 ضطت4000ِ زا ضطتِ اػوال قاتلیر 

 کفدَـ ًَع ّط تطای اؾسفازُ قاتلیر 

 قواضُ اؾساًساضز تا هطاتق Bs 4052, iso 2094 

 زیجیسال ًوایكگط زاضای LCD ٍ ِهؿطح کلیس صفح 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 بارگذار استاتیکی

 
 خاؾکال کیل200َ اػوال قاتلیر 

 هؿاحر ؾطح زاضای mm2100 

 هیلیوسط0-00حطکسی کَضؼ زاضای 

 کفدَـ ًَع ّط تطای  اؾسفازُ قاتلیر 
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تاب سنج 

 الکتزونیکی

تابلو پیچ 

 الکتزونیکی

 

 

 مشخصات فنی

 هیاًگیي، هحاؾثِ قاتلیر CV%، زاب هیٌیون ٍ هاکعیون 

 زیجیسال ًوایكگط زاضای LCD ٍ ِهؿطح کلیس صفح 

 ال چٌس ٍ ال یک ّای ًد زاب گیطی اًساظُ قاتلیر 

 ًد هرسلف طَلْای زاب گیطی اًساظُ قاتلیر 

 آظهایكاذ ًسایج ثثر جْر حافظِ زاضای 

 جْر ٍ ؾطػر زٌظین قاتلیر Z,S 

 ٍکاهدیَزط خطیٌسط تِ ازصال قاتلیر 

 مذل

  LCD ًوایكگط ٍ  خطؾؿَض ٍ هیکط تا  ؾٌج الکسطًٍیکی زاب -4

 خطیٌسطؾَظًی تِ ازصال قاتلیر ٍ LCD ًوایكگط ٍ  خطؾؿَض ٍ هیکط زٍ تا الکسطًٍیکی ؾٌج زاب -0

 

 

 مشخصات فنی
 ًوایف صفحِ زاضای LCD  

 ًد اًَاع تطای اؾسفازُ قاتلیر 

 ًد زطاکن هیعاى ازَهازیک زٌظین 

 ًد کكف زٌظین قاتل ؾیؿسن زاضای 

 هجسز آظهایف اًجام تطای ازَهازیک تطگكر 
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 تست خمص چزم

 تست خزاش

 

 

 مشخصات فنی

 چكو40ِ زاضای 

 کاض حیي زَقف قاتلیر 

 ؾطػر  کٌسطل قاتلیر 

 زیجیسالی قواضًسُ زاضای 

 ًوایف  صفحِ زاضای LCD 

 اٍلیِ  هَقؼیر کٌسطل قاتلیر  

 آظهایف ازوام اظ خؽ زَقف قاتلیر 

 

 

  مشخصات فنی

 کاضکطز آؾاى 

 گطمکیلَ 0اػوال ًیطٍ زا  قاتلیر 

  هجْع تِ الکسطٍهَزَض ٍ گیطتکؽ 

 ُقاتلیر زؼَیض ّس ذطاـ زٌّس 

  خَقف تسًِ زؾسگاُ تا ضًگ خَزضی 

  هیلیوسط 20کَضؼ حطکر ّس هسحطک 

  قسُ اظ جٌؽ فَالززاضای ّس ذطاـ ؾرسکاضی 

 زاضای گیطُ هرصَل ًگْساضًسُ صفحاذ قیكِ ای ٍ فلعی 

 زٌظین ٍ زغییط جطم رهجْع تِ ؾیؿسن اػوال ًیطٍ اّطهی تا قاتلی 
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 ثبات مالطی

  

 
  

 ثبات مالشی دستی

 هططَب ٍ ذكک حالر زض ضًگ هالكی زؿر اًجام قاتلیر 

 زؾسی صَضذ تِ آظهایف اًجام قاتلیر زاضای 

 هسفاٍذ ًیطٍی اػوال قاتلیر  

 خاضچِ ًگْساضًسُ قاب زاضای 

 

------------------------------------------------------------- 

   ثبات مالشی اتوماتیک

  

 هططَب ٍ ذكک زضحالر ضًگ هالكی زؿر اًجام قاتلیر 

 ازَهازیک صَضذ تِ آظهایف اًجام قاتلیر زاضای 

 هسفاٍذ ًیطٍی اػوال قاتلیر 

 زیجیسال ًوایكگط زاضای 

 ًگْساضًسُ قاب زاضای 

 
  

7 



ثبات نوری سنون 

 تست

 ثبات ضستطو
 

 

   

   

 مشخصات فنی
 خصیطی تطًاهِ قاتلیر 

 لوؿی کلیس صفحِ زاضای 

 ًوایف صفحِ زاضای Hmi 7in  

 ٍگطاف ضطَتر زها گطاف ًوایكگط قاهل 

 غاخي اصل  ٍاذ 4000 ظًَى الهح زاضای 

 ذَزـ زٍض ٍ زٍضالهح ًوًَِ چطذف قاتلیر 

 ضٍـ تِ ضطَتر ٍ زها کٌسطل َّقوٌس قاتلیرPID 

 ُفطٍـ اظ خؽ ذسهاذ ؾال40 ٍ گاضاًسی هاُ ّجس  

 

 

 مشخصات فنی
 ؾیلؿیَؼ زضجِ( 30-00) اظ زها کٌسطل ؾیؿسن زاضای 

 هرعى 40 زا اؾسفازُ قاتلیرcc 400 

 گطافیکی ًوایف صفحِ زاضای 

 لوؿی کلیس صفحِ زاضای 

 خصیطی تطًاهِ قاتلیر 

 ظهاى کٌسطلط زاضای 

 زضجِ( 0.4) زقر 
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چمبز دما و 

 رطوبت

 سایص

 

 

 مشخصات فنی
 َّا گطزـ في زاضای 

 ؾاظ ؾطها ؾیؿسن زاضای 

 ؾاظ گطها ؾیؿسن زاضای 

 زها کٌسطل ؾیؿسن زاضای  

 ضطَتر کٌسطل ؾیؿسن زاضای 

 44 زا0 ضطَتر ؾفاضـ قاتلیر% 

 گطاز ؾاًسی زضج400ِ زا -00 زها ؾفاضـ قاتلیر 

 

 

 مشخصات فنی
 41430-44001 خالؾسیک ٍ 3770-44404 اؾساًساضز تطاؾاؼ 

 خالؾسیک ٍ فلع چَب، چطم، تطای اؾسفازُ قاتلیر 

 4-4444 زٍض زؼساز زٌظین قاتلیر 

 ؾایٌسُ ٍاضز ًیطٍی زغییط قاتلیر 

 هکٌسُ اضزفاع زٌظین قاتلیر 

 ثاتر زٍضاًی ؾطػر زاضای 

 زیجیسال قواضًسُ زاضای 

 ؾایٌسُ زؼَیض قاتلیر 

 هکٌسُ لَلِ زاضای  
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 ضخامت سنج
 

   

 ضخامت سنج دیجیالی 

 کف خَـ ٍ خاضچِ ًَع ّط ضراهر گیطی اًساظُ قاتلیر 

 هرسلف فكاضّای زحر ضراهر گیطی اًساظُ قاتلیر 

 هسط هیلی0-00حطکسی کَضؼ زٍ زاضای 

 هسط هیلی 0.004 ٍ 0.04 زقر زاضای 

 فكاض اػوال قاتلیر g/cm2 000-00 

 زیجیسال ٍ آًالَگ ًَع زٍ زاضای

 هرسلف هؿاحر ؾطح زاضای 

 مذل

 تا زیجیسالی ؾٌج ضراهر -

 00 کَضؼ تا هیلیوسط 0.04 زقر

 هیلیوسط

 هیلیوسط00 کَضؼ تا هیلیوسط 0.004 زقر تا زیجیسالی ؾٌج ضراهر -

-------------------------------------------------------------------- 

 ضخامت سنج دستی دیجیتالی
 زقیق  

 کاضکطز آؾاى 

 گیج زیجیسالی 

  هیلی هسط 0-00ضًج 

 ؾطػر زض اًساظُ گیطی 

 ؾطح خسال mm2 704     

  هیلی هسط 20ؾطح زؿر 

 هسط هیلی 0.004 ٍ 0.04 زقر زاضای 

D C B A  

2222 1222 332 122 Area(mm2) 

1 1 2 5 Pressure(kpa) 
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 یضانه انذاسه گیز

 طول الیاف پنبه

 تیله پیچف

 

 

 مشخصات فنی

 ٍخٌثِ خكن الیاف تطای هسل زٍ زاضای 

 هسط زض ؾاًسی ػسز47 00ٍ ؾَظى زطاکن زاضای 

     

 
 

 مشخصات فنی
 ًد ًیوچِ ٍ فسیلِ هسطاغ اًساظُ گیطی قاتلیر 

 هؿطح کلیس صفحِ ٍ ًوایف صفحِ زاضای 

 کاّكی افعایكی قواضًسُ زاضای ٍ 

 قسى زیع قاتل تازیغِ قیچی زاضای 

 هیلیوسط4 قر ز تا قواضًسُ زاضای 

 زیجیسال قواضقگط زاضای 

 ؾطػر کٌسطل قاتلیر 

 زاضای هَزَضDC 
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 کابینت نور

 کالیته پیچ

 

 

 

 مشخصات فنی

 ِاًطغی زض جَیی صطف                                                     

 لطظـ تسٍى گطها، تسٍى                                                    

 الهح ػوط طَل ظهاى ًوایف                                            

 ضًگ اضظیاتی زض اػسواز قاتل ٍ ؾطیغ                                   

 ّای الهح قاهل D65, TL83, TL84, UV, F                        

 چطم ؾطاهیک، الؾسیک، ًؿاجی، ضًگ، صٌایغ تطای هٌاؾة   

 5 ّای اضز اؾساًس تا هطاتقIso Din Bsi Ansicie , Astmd1729 Saej361، 

Tappi7515,Bs950,As1580.6001.1 

 

 

 مشخصات فنی
 ًد زطاکن زٌظین قاتلیر زاضای 

 ًد زٍض زؼساز قواضقگط زاضای 

 ضًگ4 ًد ّوعهاى خیچف ظطفیر 

 زٌظین قاتل کكف ؾیؿسن زاضای 

 هیلیوسط( 012*10) اتؼاز تا کاضذ تطای هٌاؾة 
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 کالف پیچ

 گزدبز

 

   

 مشخصات فنی
 قفؿِ زاضای 

 ًد 0  هٌظن زطاٍضؼ زاضای 

 زٌظین قاتل قواضقگط زاضای 

 زطاظٍ تِ ازصال قاتلیرA&D 

 هسط حؿة تط ًد طَل گیطی اًساظُ قاتلیر 

 ًد ًٍوطُ هیٌیون هاکعیون، هیاًگیي، هحاؾثِ قاتلیر 

 زیجیسال ًوایكگط زاضای LCD ٍ ِهؿطح کلیس صفح 

 خكوی -اًگلیؿی -زًیطهسطیک زکؽ تطحؿة ًد ًوطُ هحاؾثِ قاتلیر ٍ... 

 

 

 مشخصات فنی

 آلواًی تطـ زیؾ 

 زیؾ زؼَیض آؾاى قاتلیر 

 تطـ  ػوق زٌظین قاتلیر 

 زیؾ ًَع ّط اظ اؾسفازُ قاتلیر 

 ضراهر زا تطـ قاتلیر mm1 

 هسطهطتغ ؾاًسی 400 تطـ قاتلیر 

 فطـ هَکر، خاضچِ، ًَع ّط تطـ قاتلیر 

 خاضچِ تْسط تطـ تطای زیؾ ًَع 1 یا 3 زاضای 

 مذل

 تلثطیٌگی زیفِ 3 تطـ ظیط الؾسیک تا تط گطز -

 تطـ ػوق زٌظین قاتلیر تا زیغِ 1 تطـ ظیط الؾسیک تا تط گطز -
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 مارتینذل

مقاومت سنج پزس 

 قالی

   

 

 خصات فنیمش

 جایگاُ 1 زاضای 

 ًوایف صفحِ زاضای LCD 

 ّطّس تطای کاًسطجساگاًِ زاضای 

 خطظزّی ٍ ؾایف تطای فک زاضای 

 خطظزّی ٍ ؾایف آظهایف اًجام تطای حطکسی کَضؼ زٍ زاضای 

 4004 ،4-4004هطاتق تا اؾساًساضز هٌؿَجاذ خطظزّی ٍ ؾایف آظهایف اًجام قاتلیر-

0، 4004-7، 4004-1 

 

  

     

 مشخصات فنی
 يًیَز ؾاًسی حؿة تط خطظفطـ کكیسى تیطٍى ًیطٍی گیطی اًساظُ قاتلیر 

 ًوایف صفحِ زاضای LCD ٍ ِهؿطح کلیس صفح 

 ًیطٍ هیٌیون هاکعیون، هیاًگیي، هحاؾثِ قاتلیر 

 آظهایكاذ ًسایج شذیطُ قاتلیر 

 گیطُ حطکر جْر هَزَض زاضای 

 زؾسگاُ کالیثطاؾیَى قاتلیر 
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 رنگ کنینمونه 

 

 

 نمونه رنگ کنی با استفاده اس گلیسسزین
 هطحل40ِ زا کٌی ضًگ ضیعی تطًاهِ قاتلیر 

 قطهع هازٍى یا گطیؿطیي تا گطهایف قاتلیر 

 هرعى 40 زا اؾسفازُ قاتلیر cc400 

 ضًگطظی ًوَزاضهطاحل ًوایف قاتلیر 

 ضًگطظی ًوَزاض شذیطُ قاتلیر 

 کٌٌسُ ذٌک ؾیؿسن زاضای 

 زها کٌسطل ؾیؿسن زاضای 

 ِلوؿی ًوایف صفح 

 ظهاى کٌسطلط زاضای 

 اؾسیل زوام 

---------------------------------------------------------------------- 

 نمونه رنگ کنی با استفاده اس هوای داغ

 زاضای ؾیؿسن زٍضاًی هراظى تطای تْسط قسى ػولیاذ ضًگطظی 

 هطحل40ِ زا کٌی ضًگ ضیعی تطًاهِ قاتلیر 

 زاضای کٌسطل هؿسقین زهای زاذل هرعى 

 هرعى 40 زا اؾسفازُ قاتلیر cc 400 

 ضًگطظی ًوَزاضهطاحل ًوایف قاتلیر 

  زضج470ِقاتلیر ضًگطظی زا زهای 

 ضًگطظی ًوَزاض شذیطُ قاتلیر 

 َّای زاؽ تا گطهایف قاتلیر 

 کٌٌسُ ذٌک ؾیؿسن زاضای 

 زها کٌسطل ؾیؿسن زاضای 

 ِلوؿی ًوایف صفح 

 ظهاى کٌسطلط زاضای 
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