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استفادٌ/َر 

 ومًوٍ

قیمت 

 آزاد مصًب

 )ریال(

 دستگاٌ اودازٌ گیری کیفیت تًان  .1

  آوالیض اغتطاضات تًان 

  آوالیض َاسمًویک َا 

  بشسسی کیفیت بشق 

  آوالیض فلیکش 

  ضبط اثشات سيضه کشدن ي خطا 

 ماطيل آوالیض جامغ جُت بشسسی افت يلتاط 

  تؼمیم آوالیض تًانقابلیت 

  اوذاصٌ گیشی حالت َای گزسای سشیغ 

 0222222 سيصاوٍ

 کاوالٍ 16دستگاٌ دیتاالگر   .2

  يسيدیکاوال 64داسای 

  قابلیت ضبط اطالػات ضکل مًج يسيدی 

  داسای کاوال َای يسيدی آوالًگ ي دیجیتال 

 6222222 سيصاوٍ

3.  Portable Emissions Analyzer (Testo 350-XL) 

  ٌگیشی محصًالت ي پاسامتشَای حاصل اص احتشاق ضاملاوذاص 

O2           0 – 25 Vol 

CO (H2)  0 – 10,000 ppm  

NO          0 – 3,000 ppm (0.1 ppm resolution)  

NO2        0 – 500 ppm (0.1 ppm resolution)  

Differential pressure measurement (-16” to +16” H2O/-80” to +80” H2O)  

2 temperature probe sockets   (Type K NiCr-Ni)  

Data logger     (250,000 readings) 

 

 0222222 سيصاوٍ
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2.  Combustion Analyzer (Testo 327-1) 

 

 اوذاصٌ گیشی محصًالت ي پاسامتشَای حاصل اص احتشاق ضامل 

O2 (Oxygen):   Range:  0 to 21% 

CO (Carbon Monoxide):   Range:   0 to 4,000 PPM 

Temperature:    Range:  -40 to 932 ºF 

Pressure (Differential):  Range:   +/- 80" WC 

Pressure (Draft):   Range:    +/- 16" WC 

 6322222 سيصاوٍ

5.  Thermal Imager(Testo 881)  6322222 سيصاوٍ اوذاصٌ گیشی میضان دسجٍ حشاست بٍ صًست تصًیشی 

6.  Testo 454 measuring system  6222222 سيصاوٍ اوذاصٌ گیشی پاسامتشَای سشػت، فطاس، دما، سطًبت، سشػت ديساوی 

7.  Pressure metre (0 to 2hpa) (Testo 512)  6222222 سيصاوٍ اوذاصٌ گیشی َمضمان سشػت ي فطاس 

8.  Packet differential Pressure  (Testo 510)   40 ±اوذاصٌ گیشی اختالف فطاس" H2O ٍ6222222 سيصاو 

9.  Co2 Measuring   (Testo 535)   0اوذاصٌ گیشی میضان غلظت دی اکسیذ کشبه محیط دس سوج to 9,999 ppm ٍ6222222 سيصاو 

10.  Dual Contact Tachometer  (Testo 470)  322222 سيصاوٍ اوذاصٌ گیشی سشػت ديساوی بٍ دي صًست مکاویکی ي اپتیکی 
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11.  Thermo meter (Testo 922)   322222 سيصاوٍ دسجٍ ساوتیگشاد 32تا  2پشاب دس سوج  0اوذاصٌ گیشی دما با استفادٌ اص 

12.  Thermo hygrometer (Testo 625)  322222 سيصاوٍ اوذاصٌ گیشی دما، دمای وقطٍ ضبىم ي سطًبت دس کاسبشدَایی ماوىذ تًُیٍ ي صىایغ غزایی 

61.  

Humidity probe internal & Wireless 

Monitoring 
   

 

 322222 سيصاوٍ اوذاصٌ گیشی دما ي سطًبت محیط بٍ صًست آوالیه 

14.  Oscilloscope  (HMO 3522) 

  اوذاصٌ گیشی يلتاط 

  مگاَشتض 132فشکاوس کاسی 

  4وشخ ومًوٍ بشداسیG  4ي حافظٍ رخیشٌ ساصیMB 

 قابلیت اتصال بٍ پشیىتش 

  خشيجیRS232,DVI,USB 

 622222 یک ساػت

63.  
 میس الکتريویک تا تجُیسات کامل 

 

 .ایه میض مجُض بٍ يسایل صیش می باضذ 

 ٍمىبغ تغزی 

 اسیلًسکًپ 

 سیگىال طوشاتًس 

 مًلتی متش دیجیتال 

 622222 یک ساػت

 322222 َش ومًوٍ اوذاصٌ گیشی اسصش حشاستی سًخت  تمة کالریمتر  .16
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  D445يیسکًمتر   .17
 ٍ20دس محذيدٌ دمایی  اوذاصٌ گیشی يیسکًصیت° C-120° C کىتشل کىىذٌ  َمشاٌ با

 الکتشيویک دما ي مقذاس حشاست بٍ صًست دیجیتال با تشمًمتش ي تشمستات الکتشي ویک
 322222 َش ومًوٍ

 دتی سىج ايلتراسًویک  .61
 032تا  -2اوذاصٌ گیشی دبی َش وًع مایغ َمسان ي سساوای صًتی با محذيدٌ دمایی اص 

 دسجٍ فاسوُایت
 6222222 سيصاوٍ

 632222 یک ساػت ضبیٍ ساصی ي تحلیل دیىامیکی گزسای سیستم َای اوشطی وً TRNSYS ورم افسار   .19

 WINDPROورم افسار   .02

 ،محاسبٍ مقذاس اوشطی تًلیذ ضذٌ تًسط تًسبیه َا 

   ،ایجاد ومًداس باصدٌ اوشطی وسبت بٍ مقذاس مىبغ باد 

  بشآيسد محذيدیت َای محیطی 

   وتیجٍ وُایی اجشای پشيطٌ َم اص وظش صشفٍ اقتصادی ي َم اص وظش مىطقی بًدن ظشفیت

 تًلیذ

 632222 یک ساػت

 DIgSILENT Power Factoryورم افسار   .06
  ضبیٍ ساصی محايسٌ ائی بشای محاسبٍ ي تحلیل سفتاس سیستمُای قذست با اَذاف طشاحی ي

 بُشٌ بشداسی
 632222 یک ساػت

 TSOLورم افسار   .00

  ضبیٍ ساصی دیىامیکی سیستم َای حشاستی خًسضیذی اص جملٍ آبگشمکىُای خًسضیذی ي

 گشمایص خًسضیذی

 محاسبٍ مساحت مًسد ویاص کلکتًس ي حجم مخضن 

 632222 یک ساػت

 PVSOLورم افسار   .01
 َای بشق خًسضیذی ) سیستم َای فتً يلتاییک متصل ي جذا طشاحی ي ضبیٍ ساصی سیستم

 اص ضبکٍ(
 632222 یک ساػت

 َای مًجًد افسيدٌ میشًد.َسار تًمان تٍ تعرفٍ 30تا  25مثلغی تیه  ،تًجٍ: تا تًجٍ تٍ وًع خدمات مرتًطٍ، تٍ ازای َر ساعت حضًر کارشىاس* 


