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 با سالم ؛

آزمـایشگـاههــا   با برخورداری از کادر متخصص و مجرب خود در زمینـه ججییـ     کار شـرکت شهـد کـاالاحتـراماً به استحضار می رساند ،           

در ایـ  راسـتا نیـ  بـا دارا بـود        فعال بوده ور کشـودانشگاهها ، نفت ، گاز و مراکز صنعتی  محیط زیست،آب و فـاضـالب، مـراکز  کیـفیکنتـرل 

( ننده دستگاه هـای جخصصـی مزمایشـگاهیای مب و فا ـالب    ) جولید کآلمان  Lovibondفروش و خدمات پس از فروش کمپانی انحصار  نمایندگی

)  لهسـتان Radwag ت کمپانی المحصو نماینده فروشی عمومی مزمایشـگاهی (  )دستگاهیاکره جنوبی  jisicoحصوالت کمپانی نماینده فروش م

اعالم می دارد .  با ای  امید که بـا خـدماجی مناسـ  ،    ها ،ممادگی خود را برای عر ه محصوالت ای  کمپانی جرازوهای حساس و نیمه حساس مزمایشگاهی (

 راز می دارید ، داشته باشیم .   که شما به ای  شرکت اب بر اعتمادی پاسخی
 

 عبارجند از :  آلمان  Lovibondکمپانی محصوالت

 :Handheld Meters   دستگاهها  پرتابل جهت اندازه گیرPH ، هدایت ، پتانسیل ، اکسیژن،دما ، TDS و شور 

  BOD-OxiDirect / BD 600: برا  تعیین مقدار دقیق دستـگـاهی BOD   نکوباتوریا به همراهبه روش مستقیم 

 : COD-Vario    دستـگـاهی  دقیق  برا  تعیین مقدار دقیقCOD      با روشی آسان 

 Spectro Direct  :با قابلیت وسیع دامنه کاربرد ، اسپـکتـروفتـومتـر  برا  آنالیزآب و فاضالب   

 : Multi Direct فتـومتـر  چند منظوره با توانایی انجام تست ها   مختلف آنالیز آب و فاضالب 

 Floc Tester )خانه 4و  6در مدل ها  مختلف  )جارتست ( : با قابلیت تنظیم دور)آزمایشگاهی صحرائی 

 : Turbidity Meters )کدورت سنج  با منبع ها  نور  مادون قرمز )آزمایشگاهی و صحرایی 

 : Testkits &Comparator انواع کیت اندازه گیر  وکمپراتورجهت انجام سریع تستها  آنالیز به روش مرئی 

 

 : عبارجند ازجنوبی  کره  jisico محصوالت کمپانی

حمام  ،اتوماتیک ، شیکر ارلن بالن ، میکسر  انواع شوف بالن،  ساده و هات پلیت همزن مغناطیسی هات پلیت دو بار تقطیر ،یک بار و  آب مقطر گیر 

 .، شیکر لوله ، کوره آب در حجم ها  مختلف )درب دار و سیرکوله دار(
 

 : عبارجند از لهستان   Radwagمحصوالت کمپانی
هزارم گرم و  کصدی  متنوع با دقت ها  رطوبت سنج  در مدل ها  ترازوها -هزارم گرم کیهزارم گرم و  کصدیگرم ،  میونیلیم کیحساس با دقت   انواع ترازوها

 . نیحداکثر توز تلفمخ ریمتنوع با مقاد  وده گرم ، در مدلها کیدهم، پنج دهم،  کیصدم ،  کیحساس با دقت  مهین   انواع ترازوها  -هزارم گرم کی
 

  از برند ها  معتبرانواع مواد شیمیایی و محیط کشت 

 از کمپانی ها  معتبر اروپایی شیشه آالت آزمایشگاهی 

  3ماسک ها  ایمنیM ،North 

 به شرح ذیل اعالم می گردد :تـجهیـزات ضـمناً بخشی دیگر از تـوانمندیها  این شـرکت در عـرضه 
 .سکوبندیر ، صدا ، غبار ، گاز و...(، ،گازسنج ، ملودگی سنج محیطی )نوویسکوزیمتر  ،دیجیتالجرمومتر و رطوبت سنج های  میکروسکوپ، پالریمتر ، رفراکتومتر،

 بخش  فـروش همـاهنـگ نمـایید . ا ارسال کاجالوگ و یا استعـالم قیـمت خـواهشمنـد است  مـراجـ  را بـا کارشناس در صـورت نیـاز به اطـالعات بیشـتر،  
 با سپاس                                                                                                                                                              

 شید کاال کار                                                                                                                                                           
 


