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متوجه شدم
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بــرای دسترســی بــه فهرســت کاتالــوگ در
هر بخش روی این گزینه کلیک نمایید. 

بــرای بازگشــت بــه صفحــه قبــل روی 
ایــن گزینــه کلیــک نماییــد.

بــرای رفتــن بــه صفحــه بعــد روی ایــن 
گزینــه کلیــک نماییــد.
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طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط
WWW.STUDIORADIS.COM

شروع



برای شروع
یکی را انتخاب کنید:

ABOUT US

CONTACT US

PRODUCTS

CERTIFICATS

          درباره آرمان سکو

           گواهینامه هـا

           اطالعات تماس

          محصـــوالت



ــا کادری  ــرس ب ــت زاگ ــان ســکو صنع شــرکت مهندســی آرم
مجــرب در زمینــه تجهیــز آزمایشــگاه های مراکــز دانشــگاهی، 
تحقیقاتی، تولیدی، صنایع غذائی، پتروشــیمی و داروســازی 
ــده ای جهــت طرح هــای توســعه مراکــز  تاکنــون خدمــات ارزن

فــوق الذکــر در سراســر کشــور ارائــه نمــوده اســت.
خــط مشــی شــرکت طــی دو دهــه فعالیــت همــواره بــر محــور 
تولیــد بــا کیفیــت و ایمــن جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی 
ســامت جامعــه آزمایشــگاهی و پزشــکی اســتوار بــوده اســت 
و بــا اتــکاء بــه نیروهــای متخصــص و جــوان و بهره منــدی از 
تفکــرات خــاق در راســتای نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای 
فعالیت هــای  توســعه  بــا  اســت.  برداشــته  گام  جهانــی 
شــرکت و همســو بــا نیازهــای جامعــه پزشــکی مبنــی بــر 
عرضــه تجهیــزات و دســتگاه های اســتاندارد ایــن شــرکت 
 CE و ISO 13485 - ISO 9001 موفــق بــه دریافــت گواهینامــه
گردیــد. بــه پیوســت نــام مراکــزی کــه تــا کنــون ارئــه خدمــات 
نموده ایــم و همچنیــن مختصــری از تولیــدات ایــن شــرکت 

ذکــر می گــردد.
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مشاهدۀ
پروژه هـا
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1 2

تصفیه خانه آب و فاضاب رشت1
دانشکده علوم پایه رشت فاز 1 و 22
جهاد کشاورزی سمنان 3
مرکز پزشکی خاص تهران فاز 1 و 2 و43
فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(5
آزمایشگاه بهار )دکتر افتخاری( 1 و 62
دانشکده علوم دانشگاه تهران7
دانشکده داروسازی دانشگاه تهران8
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران  9
آب و فاضاب روستائی رشت 10
کارخانه پشم و شیشه شیراز 11
دانشگاه آزاد واحد ابرکوه 1 و 122
کارخانه تولی پرس قزوین13
دانشگاه پیام نور واحد میبد14
دانشگاه آزاد واحد بهبهان 15
سردخانه عصر یکتا پیمان تهران16
دانشگاه آزاد واحد بجنورد 17
کارخانه سیبستان خرمدره 18
دانشگاه پیام نور واحد جهرم فاز 1 و 2 و 193
سازمان دامپزشکی ارومیه20

853 6 94 7 10
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کارخانه کنسرو سازی یاران21
آب و فاضاب فومن22
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند23
مرکز تحقیقات چای کشور )الهیجان( 1 و 242
بیمارستان جم تهران 25
فیلتر سرکان 26
صنایع اپتیک اصفهان )صا ایران(27
کارخانه ذوب فلزات رویا 28
دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل 29
دانشگاه پیام نور رودسر30
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی31
بیمارستان بوعلی تهران32
بیمارستان شریعتی )مرکز تحقیقات گوارش و کبد( 33
دانشگاه آزاد واحد شاهرود 34
سرم سازی رازی کرج )پرورش حیوانات(35
سرم سازی رازی کرج )تک یاخته ها(36
سرم سازی رازی کرج )ویروس شناسی(37
گروه صنعتی دلتا38
دانشگاه آزاد واحد قیام دشت39
دانشگاه آزاد واحد سبزوار40
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بیمارستان تأمین اجتماعی گنبد41
آب معدنی پلور42
کارخانه رادیاتور آرمکو43
آب و فاضاب یاسوج 44
دانشکده کشاورزی تربیت مدرس )کرج(45
آزمایشگاه مرکز تحقیقات متن سلول 46
کارخانه ثمره کرج 47
دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز48
دانشکده بهداشت دانشگاه بقیه اهلل49
آزمایشگاه کانی شناسی میترا50
آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی دانشگاه الزهراء51
بیمارستان محک 52
آزمایشگاه دکتر صابونی همدان53
صنایع هواپیما سازی اصفهان )هسا(54
صنایع غذایی آماده لذیذ )کرج(55
شرکت طوبی گل ارومیه56
صنایع متالوژی رازی )تهران(57
صنایع هوا فضا دانشگاه عاشورا )تهران(58
صنایع غذایی تهران گوار )فیروز کوه(59
شرکت صنایع آرایشی بهداشتی کادوس )اشتهارد(60
پگاه خوزستان61
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مرکز تحقیقات ایدز ایران )تهران(62
کارخانه شرکت ابزار درمان )سمنان(63
دانشگاه پیام نور گنبد64
کارخانه بیدانه تاکستان65
شرکت شیمیایی بهان )تهران(66
مرکز پزشکی شهید شوریده )تهران(67
آب و فاضاب خوزستان68
جهاد کشاورزی یاسوج69
جهاد کشاورزی زابل70
دانشگاه پیام نور تالش71
دانشگاه آزاد واحد شهرضا72
مجتمع پزشکی آلفا )تهران(73
دانشگاه شهید بهشتی گیاه پزشکی کشور74
آزمایشگاه دکتر دبیری )کرمان(75
آزمایشگاه دکتر راستی )اصفهان(76
آزمایشگاه دکتر وهاب زاده )رباط کریم(78
آزمایشگاه دکتر اخیاری )دهدشت(79
آزمایشگاه دکتر آتش زر )کرمانشاه(80
صنایع غذایی شاهد لبنیات کوهرنگ )شهر کرد(81
شرکت طلوع سامتی )شیرینی ناتالی(82
آزمایشگاه دکتر سلیمانی )هشتگرد(83
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صنایع ماهان پاست84
دانشکده کشاورزی دانشگاه گیان85
دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز86
دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی87
مرکز انتقال خون تبریز88
هال احمر تهران89
دانشگاه تربیت معلم تهران90
دانشگاه آزاد قشم91
دبیرستان محمدی قشم92
مرکز بهداشت پاوه93
شرکت پایا کنسرو )زنجان(94
شیمی محلول آزما )ساری(95
مرکز نا باروری امید 96
شایان سام مایر97
آب معدنی پروچشمه98
شرکت شهرک های صنعتی شیراز99
سلولی مولکولی بیمارستان امام خمینی100
لبنیات اتسا )قم(101
پرورش گل رستگاری102
گلچین گوشت یزد103
شرکت پاکشو )قزوین(104
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شرکت ایراندار )قزوین(105
شرکت گسترش فناوران شرق )قزوین(106
شرکت سیاالت حفاری پارس107
داروسازی کاسپین تأمین )تصفیه خانه(108
کارخانه گیل آرد )رشت(109
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش110
دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش111
بیمارستان ولیعصر ناجا )تهران(112
بیمارستان ولیعصر ناجا )تبریز(113
ذخایر ژنتیکی ایران )کرج(114
شرکت ویتانا )تهران(115
فوالد صبانور )بیجار(116
ذوب آهن غرب کشور117
شرکت آروین ماکارون118
شرکت کاسپین کارتن119
دانشگاه آزاد آبادان120
شرکت پارس نیکل121
معاونت غذا و داروی تهران122
لبنیات میهن123
مس سرچشمه کروان واحد اسید سولفوریک124
لبنیات کاله125
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بیمارستان ایرانمهر126
بیمارستان مهراد127
بیمارستان پیامبران )تصویر برداری(128
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش129
دانشکده فنی فومن130
مجموعه آزمایشگاه های سن ایچ )فیروزکوه(131
دانشگاه آزاد واح بندر جاسک132
شرکت رانی )شهرصنعتی کاوه(133
فاز 2 و 3 پارس جنوبی )عسلویه(134
مرکز پژوهش های علمی صنعتی ایران135
شرکت نشاسته البرز )قزوین(136
شرکت رافونه )تهران(137
بیمارستان 501 ارتش138
شرکت ایراندار فاز 3 )قزوین(139
راشا کاسپین ایرانیان )زنجان(140
دانشکده فنی فومن )آزمایشگاه نفت(141
داروسازی مداوا )هشتگرد(142
دانشگاه آزاد شهر ری )زیست شناسی(143
کلینیک یاس )نازی آباد(144
کاغذ سازی اندیشه ماندگار )نظرآباد(145
دانشگاه آزاد شهر قدس )دانشکده کشاورزی(146
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شرکت پاکشو فاز 1473
بیمارستان رسول اکرم )بیماری های عفونی(148
داروسازی طب مفید نیکان )هشتگرد(149
سیاالت حفاری پارس نوین کیش150
کارخانه آرد وطن )شهر صنعتی پرند(151
آزمایشگاه دکتر شیرازی )ونک(152
صنایع فوالد کرمان153
بیمارستان شهدای نیروگاه )قم(154
شرکت گلگاه )اشتهارد(155
دبیرستان دخترانه بعثت )شهر ری(156
شرکت گسترش فناوران شرق )قزوین(157
شرکت سامت الکترونیک نسیم )بانک پاسارگاد(158
صنایع کارتن کاالپوش غرب159
معاونت غذا و دارو فاز 1603
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه چیتگر161
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه سازمان آب162
دبیرستان غیر دولتی واله شعبه سعادت آباد163
شرکت شیرین داروی شیراز164
دانشگاه علوم پزشکی ارتش مرکز تحقیقات165
دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی166
دانشکده علوم پزشکی اراک167
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دانشکده علوم فناوری نانو رشت168
دانشکده دارو سازی شیراز 169
شرکت نیرو افشان برق فارس170
مجتمع فوالد بناب171
کارخانجات اسید مس کرمان172
شرکت مفید شیشه تاکستان173
مجتمع گروه شهید عارفی )آجر نسوز( فاز 1 و 2 174
شرکت کارا کربن کاشان175
آزمایشگاه ویروس شناسی امیر آباد176
شرکت دارویی هربی فارمد واحد گچساران177
مرکز پرورش زعفران دکتر امین )بزرگترین مزرعه زعفران دنیا(178
پژوهشکده زیست فناوری مرکز پژوهش و تحقیقات ایران179
دانشگاه لرستان - دکتر محمد زاده180
پژوهشکده زیست بنیان181
صنایع شیمیایی غفاری182
فاز 3 دانشکده فنی کاسپین183
آزمایشگاه نسیم الکترونیک پاسارگاد184
فوالد بوتیای ایرانیان )کرمان(185
داروسازی آرین سامت سینا فاز 1 و فاز 1862
پتروشیمی مارون فاز 1 و فاز 1872
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بیمارستان محب کوثر188
زر معدن اختران خمین فاز 1 و 2 و 1893
شرکت آریا سایان گستر 190
شرکت فن پویا191
سازمان پژوهش ها - آزمایشگاه آب192
سازمان پژوهش ها - پژوهشکده شیمی193
آزمایشگاه دکتر ترابی آمل 194
شرکت صنعت و معدن دی یزد195
شرکت آرمان سلولز یزد196
شرکت صبا باتری گروه صنعتی شهید امینی197
زر معدن معدن اختران بخش تحقیقات198
شرکت دارو سازی کاسپین تأمین رشت فاز 1992
شرکت تاشگران )ذوب مس و آهن دلیجان(200
شرکت فوالد سیرجان201
شرکت فوالد زرند کرمان202
 مجتمع صنایع شهید زین الدین  203
دانشگاه ارتش واحد تحقیقات کرون204
فوالد کویر یزد205
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 سینک و شـیر آالت  هود شــیــمــیــایــی

 میـز ترازوی ضد ارتعاش

  اتــاقک پـی ســی آر

  شیر آالت فراتلی ایتالیا

 هود مــیــڪــروبــی

  میزهای آزمایشگاهی

 قــفــســه  دیــواری  

محصول مد نظر خود را انتخاب کنید:

   کمد نگهداری مواد شیمیایی
  هود بــازویــی  مجهز به فن و تایمر
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هـــود شیمیایی فیــوم
MODEL: ASF160

ابعاد خارجی: 80 × 160 × 240 سانتی متر
ابعاد داخلی: 110 ×  70 × 140 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب
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هـــود شیمیایی فیــوم
MODEL: ASF160

ابعاد خارجی: 80 × 160 × 240 سانتی متر
ابعاد داخلی: 110 ×  70 × 140 سانتی متر 
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ادامه مطلب
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هـــود شیمیایی دیجیتالی
MODEL: ASF160 New

ابعاد خارجی: 80 × 160 × 240 سانتی متر
ابعاد داخلی: 110 ×  70 × 140 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب
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پودری  رنگ  با   50×30 پروفیل  از  زیرین:  اسکلت 
الکترواستاتیک پایه های قابل تنظیم ضدزنگ

بدنه از جنس ورق فوالدی ضخامت 1/25 میلیمتر با عملیات 
کاری توسط CNC، رنگ الکترواستاتیک ضخامت 75 میکرون 
بدنه داخلی: تمامًا پوشیده شده با ورق HPL فاندرمکس 

اطریش به ضخامت 8 میلیمتر
جنس کف: تمامًا پوشیده شده با ورق HPL فاندرمکس 

اطریش به ضخامت 20 میلیمتر
فن ازنوع حلزونی با بدنه و پروانه PVC با دور موتور 2800 

و قدرت تخلیه 1500 متر مکعب بر ساعت
درب جلو: از شیشه 6 میلیمتر سکوریت با حرکت عمودی 

مجهز به وزنه تعادلی و باالبر برقی 
دارای یک عدد پریز درب دار و ارت دار IP55، کلیه سیم کشی ها 
داخل دایکت برق و اتصاالت به صورت کابلشو و ترمینال

پنل  از  برد دیجیتال و هوشمند  سیستم کنترل: توسط 
جلوی دستگاه

شیرآالت: از نوع کنترل از بیرون با نازل های مربوطه
سینک: از نوع پلی پرو پیلن 15×30 

روشنایی: از نوع LED ایزوله

بازگشـــت
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ll هود میکروبیولوژی کالس
MODEL: ASL 130

ابعاد خارجی: 80 × 130 × 220 سانتی متر
ابعاد داخلی: 67 ×  70 × 125 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب
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اسکلت: از پروفیل 30×50 با رنگ پودری الکترواستاتیک 
دارای چهار عدد چرخ پلی اورتان ترمزدار

بدنه از جنس ورق فوالدی ضخامت 1/25 میلیمتر با عملیات 
کاری توسط CNC، رنگ الکترواستاتیک ضخامت 75 میکرون 
فیلتر اصلی با سایز CM 122×61×7 با راندمان 99/95 دارای 

تاییدیۀ تست نهایی فیلتر
فیلتر خروجی با سایز CM 80×20×7 با راندمان 99/95 دارای 

تاییدیۀ تست نهایی فیلتر
سطح کار: تشکیل شده از سه عدد سینی متحرک پانچ شده 

با لیزر از استنلس استیل 304 
فن از نوع بلوور EBM آلمان با توان هوادهی 1200 متر 

مکعب بر ساعت
یا پلکسی  از شیشه 6 میلیمتر لمینت شده  درب جلو: 
گلس با حرکت عمودی مجهز به باالبر برقی، پنجره های کناری 

از شیشه 6 میلیمتر
المپ UV از نوع خارجی مرغوب با طول عمر باال، روشنایی 

فلورسنت ایزوله به صورت غیر مستقیم
سیم  کلیه   ،IP55 ارت دار  و  درب دار  پریز  عدد  دو  دارای 
کشی ها داخل دایکت برق و اتصاالت به صورت کابلشو و ترمینال

سیستم کنترل: توسط برد دیجیتال و هوشمند از پنل جلوی 
دستگاه با قابلیت تنظیم زمان UV مجهز به آالرم اشباع فیلتر

بازگشـــت



NextBack

هود میکروبیولوژی تاچ
MODEL: ASL 130 tuch cntrol

ابعاد خارجی: 80 × 130 × 220 سانتی متر
ابعاد داخلی: 67 ×  70 × 125 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب



Back Next

هود میکروبیولوژی تاچ
MODEL: ASL 130 tuch cntrol

ابعاد خارجی: 80 × 130 × 220 سانتی متر
ابعاد داخلی: 67 ×  70 × 125 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب



MENU

الکترواستاتیک  پودری  رنگ  با   50×30 پروفیل  از  اسکلت: 
دارای چهار عدد چرخ پلی اورتان ترمزدار

بدنه از جنس ورق فوالدی ضخامت 1/25 میلیمتر با عملیات 
کاری توسط CNC، رنگ الکترواستاتیک ضخامت 75 میکرون 
راندمان 99/95 دارای  با   7×61×122  CM فیلتر اصلی با سایز 

تاییدیۀ تست نهایی فیلتر
فیلتر خروجی با سایز CM 80×20×7 با راندمان 99/95 دارای 

تاییدیۀ تست نهایی فیلتر
سطح کار: تشکیل شده از سه عدد سینی متحرک پانچ شده 

با لیزر از استنلس استیل 304 
فن ازنوع بلوور EBM  آلمان با توان هوادهی 1200 متر مکعب 

بر ساعت
درب جلو: از شیشه 6 میلیمتر لمینت شده یا پلکسی گلس 
با حرکت عمودی مجهز به باالبر برقی، پنجره های کناری از شیشه 

6 میلیمتر
المپ UV از نوع خارجی مرغوب با طول عمر باال، روشنایی 

فلورسنت ایزوله به صورت غیر مستقیم
دارای دو عدد پریز درب دار و ارت دار IP55، کلیه سیم کشی ها 

داخل دایکت برق و اتصاالت به صورت کابلشو و ترمینال
سیستم کنترل: توسط برد دیجیتال و هوشمند 7 اینچی لمسی 
از پنل جلوی دستگاه با قابلیت تنظیم زمان UV مجهز به آالرم 

اشباع فیلتر، سنسور فشار، سنسور دما ، سنسور رطوبت و . . . .

بازگشـــت



هود بازویی )هود مفصلی(
MODEL: ARM H710

دارای اتصاالت پلی پروپیلنی با قابلیت چرخش 360 درجه
طول بازوهای هود حدودًا 3 متر

 قطر کاهک 37.5 سانتیمتر مقاوم به اسید جهت مکش 
بخارات اسیدی و گرد و بخار در کمترین زمان ممکن

MENU

ادامه مطلب



MENU

لوله ها از جنس آلومینیوم یا پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی دیوار، سقف و یا سطح کار با سایزهای مختلف 

بنا به نوع کاربرد در آزمایشگاه
میزان مکش هوا بین 80 تا 180 متر مکعب در ساعت

در آزمایشگاه هایی که فضای محدودی دارند و امکان نصب هود 
سقفی جهت تهویه وجود ندارد، هود بازویی آزمایشگاهی )هود 
مفصلی( گزینه بسیار مناسبی است. این هودها هم همانند سایر 
هودها باعث تهویه سریع و انتقال آلودگی، بخارات و گازهای سمی 
به محیط خارج از آزمایشگاه می شوند. هودهای بازویی غالبا در 
باالی سر کاربران و یا دستگاه های کوچک آزمایشگاهی قرار داده 
می شود و باعث مکش ذرات و هوای آلوده می شود. هود مفصلی 
در اندازه ها و سایزهای مختلف جهت نصب بر روی سقف، دیوار 
این  بردن قدرت مکش  باال  دارد. جهت  و حتی سطح کار وجود 
هودها، از فن سانتریفیوژی استفاده می شود. بسته به اینکه این 
نوع هودها در چه محیطی استفاده می شوند و به جهت جلوگیری 
از خروج بخارات سمی و شیمیایی به محیط زیست، در قسمت 
خروجی هود می توان فیلتر نصب کرد. هود آزمایشگاهی بازویی 
دارای سه بازو از جنس پلی پروپیلن و لوله های آلومینیومی و یا 
پلی پروپیلنی است. انعطاف پذیری و امکان استفاده در جهت های 
قسمت  در  کاهک  وجود  فشار،  افت  محاسبه  امکان  مختلف، 
ورودی و طول باال از ویژگی های هود مکنده بازویی است. سهولت 
در نصب و استفاده و نگهداری آسان از دیگر ویژگی های این نوع 

هودها است.

بازگشـــت



NextBack

میزهای یکطرفه آزمایشگاهی
MODEL: AS_ST80

ارتفاع: 90 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب



MENU

اسکلت: از پروفیل 30 × 50 استاندارد بصورت پایه و قید های 
پیش ساخته که در محل پروژه بوسیله پیچ و مهره 12 بهم  
متصل می شوند با رنگ پودری الکترو استاتیک به ضخامت 70 
نمودن سطح  تراز  تنظیم جهت  قابل  پایه های  دارای  میکرون 
میزها، این اسکلت بندی قابلیت تحمل 500 کیلوگرم وزن در 

هر متر مربع را داراست.
جنس بدنه: تمام از MDF با روکش مامینه ضد اسید ترک 
به ضخامت 16 میلیمتر که در کلیه مقاطع بوسیله نوار pvc به 
ضخامت 2 میلیمتر پوشیده میشود. کابینت بندی به صورت 

یک درب یک کشو و یک طبقه قابل تنظیم و قفل تاشو
جنس رویه: رامیک 80×80 یا رویه های یکپارچه hpl یا سنگ 

مهندسی کوارتز به انتخاب کارفرما
جنس درب: تمام درب ها از MDF با روکش hpl به ضخامت 

0.6 میل و ضخامت نهایی 18 میل با لبه های pvc شده
دستگیره: از نوع آلومینیومی سرتاسری با رنگ الکترواستاتیک 

به انتخاب کارفرما
لوال: از نوع تمام استیل آرام بند ضد بخارات اسیدی 

ریل: از نوع ساچمه ایی سه تیکه مرغوب خارجی 

بازگشـــت



NextBack

میزهای دو طرفه آزمایشگاهی
MODEL: AS_CT160

ارتفاع: 90 سانتی متر
عرض: 120 × 160 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب
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میزهای دو طرفه آزمایشگاهی
MODEL: AS_CT160

ارتفاع: 90 سانتی متر
عرض: 120 × 160 سانتی متر 

MENU

ادامه مطلب



MENU

اسکلت: از پروفیل 30 × 50 استاندارد بصورت پایه و قید های 
پیش ساخته که در محل پروژه بوسیله پیچ و مهره 12 بهم  
متصل می شوند با رنگ پودری الکترو استاتیک به ضخامت 70 
نمودن سطح  تراز  تنظیم جهت  قابل  پایه های  دارای  میکرون 
میزها، این اسکلت بندی قابلیت تحمل 500 کیلوگرم وزن در 

هر متر مربع را داراست.

جنس بدنه: تمام از MDF با روکش مامینه ضد اسید ترک 
به ضخامت 16 میلیمتر که در کلیه مقاطع بوسیله نوار pvc به 
ضخامت 2 میلیمتر پوشیده می شود. کابینت بندی به صورت 

یک درب یک کشو و یک طبقه قابل تنظیم و قفل تاشو
جنس رویه: رامیک 80×80 یا رویه های یکپارچه hpl یا سنگ 

مهندسی کوارتز به انتخاب کارفرما

جنس درب: تمام درب ها از MDF با روکش hpl به ضخامت 
0.6 میل و ضخامت نهایی 18 میل با لبه های pvc  شده

دستگیره: از نوع آلومینیومی سر تاسری با رنگ الکترواستاتیک 
به انتخاب کارفرما

لوال: از نوع تمام استیل آرام بند ضد بخارات اسیدی 

ریل: از نوع ساچمه ایی سه تیکه مرغوب خارجی 

بازگشـــت



قفسه دیواری آزمایشگاهی
MODEL: ARW 90

ارتفاع: 60 سانتی متر
طول: 90 سانتی متر                عرض: 30 سانتی متر

جنس درب: از MDF  رنگی به ضخامت 16 میل به صورت 
قاب با شیشه 4 میل که بوسیله دستگاه cnc جای شیشه 
تعبیه می گردد. تمام قفسه ها مجهز به پشت دری و قفل 

تاشو می باشند.
لوال: از نوع تمام استیل آرام بند 

دستگیره: از نوع دکوراتیو

MENU



سینک ها و شیرآالت
MODEL: AS_000

استیل و سرامیک  اپوکسی،  پروپیلن،  انواع سینک های 
ایرانی و خارجی: پلیمری ایرانی دارای چهار پایه فلزی مخصوص 

زیر سینک جهت تحمل وزن زیاد هنگام شستشو

شیر آالت آب و گاز و هوا: فراتلی ایتالیا و ایرانی 

لوله واتصاالت: لوله های فاضاب از نوع پلی اتیلن جوشی 
یا بوش فیت، لوله ها و اتصاالت گاز و هوا از نوع پنوماتیک 

MENU



MENU

ارتفاع: 90 سانتی متر
طول: 80 سانتی متر                عرض: 80 سانتی متر 
اسکلت: از پروفیل 30 × 50 با رنگ پودری الکترواستاتیک 

و پایه های قابل تنظیم 
جنس بدنه و رویه: از MDF با روکش hpl با ضخامت 0.6 

میلی متر و ضخامت نهایی 18 میلی متر
جنس صفحه ترازو: از سنگ گرانیت 40  × 30 به ضخامت 50 
میلی متر که به روی ستون استوانه ای بوسیله الستیک های 

ضد ارتعاش قرار می گیرد.

MODEL: BTS 90

میز ترازوی ضد ارتعاش



MENU

عمق: 60 سانتی متر
ارتفاع: 180 سانتی متر 

عرض: 60 × 90 سانتی متر 

MODEL: ARS 90

 کمد نگهداری مواد شیمیایی مجهز به فن و تایمر

ادامه مطلب



MENU

بازگشـــت

ضخامت  به  فوالدی  ورق  از  بیرونی  جداره  بدنه:  جنس 
الکترواستاتیک  رنگ  با  شده  پوشیده  میلی متر   1.25 

جنـــس جـــداره داخــــلی: از hpl به ضخـــامت 6 میلی متر 
)high pressur laminate( نام صفحاتی می باشد که از ترکیب 
الیه های سلولزی و رزین های فنولیک که پس از قرار گرفتن 

 در دمای باالی c°180 و فشار bar 80 تولید می گردد.

rpm 2800 ضد اسید با دور موتور pvc فن: با بدنه و پروانۀ
مجهز به تایمر قابل برنامه ریزی، گردش هوای داخل کابین 

 به شکل مارپیچی می باشد.

جنس طبقات از سینی استنلس استیل 316 به ضخامت 
 1 میلی متر بصورت کشویی با ریل ساچمه ای مرغوب

جنس درب: دو جداره از ورق فوالدی و با دستگیره مرغوب 
مجهز به قفل



اتاقک پی سی آر
MODEL: ARP 60

ساختار بدنۀ ورک استیشن از جنس ورق آهن با پوشش 
الکترو استاتیک است و جنس کف دستگاه از جنس استیل 

می باشد.

MENU

ادامه مطلب



MENU

مجهز به سیستم کنترلر دیجیتال
HEPA مجهز به فیلتر 

UV مجهز به المپ 
 مجهز به المپ فلورسنت جهت تأمین روشنایی فضای داخلی

 مجهز به فن سیرکاسیون جهت هوای داخل
 مجهز به آالرم هشدار دهنده
UV دارای شیشۀ پلکسی ضد 

 ورک استیشن )هود pcr( از سه طرف محصور شده است 
 )HEPA( هپا  فیلتر  توسط  فیلتر شده  هوای  گردش  تحت  و 
می باشد. این دستگاه در واقع نوعی هود PCR ایمنی زیستی 

است که از کاربر، نمونه و محیط محافظت می نماید.
UV در  ورک استیشن مجهز به تایمر جهت کنترل آلودگی 

محفظه با تنظیم زمان دلخواه است.
ایمنی است  دارای سوئیچ خاموش  این دستگاه  همچنین 
که به محض باز شدن درب دستگاه، چراغ ماوراء بنفش بطور 
اشعۀ  در معرض  قرار گرفتن  از  کاربر  و  خودکار خاموش شده 

ماوراء بنفش محافظت می کند.
این سیستم می تواند با مونتاژ فیلتر HEPA یا بدون مونتاژ 

فیلتر HEPA پیکر بندی شود.

بازگشـــت
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MODEL: ...

شیرآالت فراتلی ایتالیا

FRATELLI CREVOLA 
CATALOGO GENERALE

RUBINETTERIA PER LABORATORI 

GENERAL CATALOGUE
TAPS FOR LABORATORIES

Fratelli Crevola snc di Crevola F.& C.
Via Lovago, 2 – 28076 POGNO (NO) ITALIA
Tel. + 39 0322 97303
Fax. + 39 0322 996812  
www.fratellicrevola.com 
info@fratellicrevola.com 

شرکت آرمان سکو نماینــدۀ شیرآالت فراتــلی ایتالیــا
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مشاهده سایت
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https://t.me/ARMANSAKOO
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