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 ردیف نام دستگاه کاربرد محل استقرار

 1 دستگاه اندازه گیری افت ولتاژ سرپیچ بررسی اندازه گیری افت ولتاژ سرپیچ آزمایشگاه قطع و وصل

 2 سرپیچدستگاه اندازه گیری حفاظت  بررسی حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی سرپیچ آزمایشگاه قطع و وصل

 3 شاخصهای ابعادی سرپیچ سرپیچ بررسی ابعاد آزمایشگاه قطع و وصل

 4 دستگاه آزمون کار عادی سرپیچ بررسی عملکرد کار عادی سرپیچ آزمایشگاه قطع و وصل

 5 دستگاه استقامت مکانیکی نیپل سرپیچ بررسی مقاومت اتصال مجرای اتصال به کالهک آزمایشگاه قطع و وصل

 6 ه آزمون افزایش دمای سرپیچدستگا بررسی افزایش دمای سرپیچ آزمایشگاه قطع و وصل

 7 دستگاه آزمون گشتاور سرپیچ بررسی مقاومت اتصال رزوه به پوسته و درپوش سرپیچ آزمایشگاه قطع و وصل

 بررسی  حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی کلید و پریز آزمایشگاه قطع و وصل
 دستگاه اندازه گیری حفاظت 

 8 کلید و پریز

 9 دستگاه آزمون استقامت مکانیکی رسی دوام مکانیکی درپوش کلید وپریزبر آزمایشگاه قطع و وصل

 10 انگشتک آزمون مفصل دار بررسی حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی کلید و پریز آزمایشگاه قطع و وصل

 11 ن مفصلانگشتک آزمون نیوتن دار بدو بررسی حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی کلید و پریز آزمایشگاه قطع و وصل

 آزمایشگاه قطع و وصل
 بررسی  قدرت قطع و دوام در کار عادی 

 کلیدهای مصارف خانگی
 12 دستگاه آزمون قدرت قطع و دوام

 13 شاخصهای ابعادی پریز و  دوشاخه بررسی ابعاد  پریز و  دوشاخه آزمایشگاه قطع و وصل

 14 دستگاه آزمون ترمینال درجه360در محیط بررسی مقاومت ترمینال در برابر کشش  آزمایشگاه قطع و وصل

 15 دستگاه آزمون قدرت قطع و دوام پریز بررسی قدرت قطع و دوام پریز آزمایشگاه قطع و وصل

 16 دستگاه آزمون کشش دوشاخه بررسی استقامت مکانیکی در برابر کشش آزمایشگاه قطع و وصل

 17 دستگاه آزمون فشار دوشاخه نیوتنی300اخه در فشار تعیین استقامت مکانیکی دوش آزمایشگاه قطع و وصل

 بررسی استقامت مکانیکی شاخک های توخالی آزمایشگاه قطع و وصل
 دستگاه آزمون شاخکهای 

 18 توخالی دوشاخه
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 ردیف نام دستگاه کاربرد محل استقرار

 19 دستگاه آزمون ضربه در دمای پایین ضربه بررسی استقامت مکانیکی دوشاخه و پریز سیار در مقابل آزمایشگاه قطع و وصل

 آمپر 5/2بررسی سایش غالف عایقی دوشاخه های  آزمایشگاه قطع و وصل
 دستگاه آزمون سایش غالف های عایقی 

 20 شاخک های دوشاخه

 آزمایشگاه قطع و وصل
 درجه  80بررسی فشار دردمای 

 روی دوشاخه بر

 درجه 80دستگاه آزمون فشار دردمای 

 21 دوشاخهروی  بر 

 آزمایشگاه قطع و وصل
 بررسی چگونگی جریان الکتریکی و 

 هادی هابین اتصال کوتاه 

 دستگاه آزمون خمش در دوشاخه 

 22 غیر قابل تعویض

 23 دستگاه آزمون کشش شاخکهای دوشاخه بررسی استقامت مکانیکی شاخکهای دوشاخه آزمایشگاه قطع و وصل

 24 دستگاه محفظه رطوبت رطوبت الزم جهت ایجاد آزمایشگاه قطع و وصل

 آزمایشگاه قطع و وصل
 بررسی مقاومت مواد عایقی در برابر  ایجاد 

 مسیر جریان خزشی
 25 دستگاه آزمون ایجاد مسیر جریان خزشی

 ایجاد دمای  الزم جهت آزمون آزمایشگاه قطع و وصل
 کوره آزمایشگاهی 

 26 درجه سلیسیوس( 250)تا دمای 

 27 دستگاه آزمون فشارساچمه بررسی میزان فرورفتگی در مواد عایقی طع و وصلآزمایشگاه ق

 آزمایشگاه قطع و وصل
 بررسی استقامت مکانیکی لوازم سیارقابل تعویض و

 غیر قابل تعویض
 28 دستگاه بشکه گردان

 29 ترمومتر اندازه گیری دما آزمایشگاه قطع و وصل

 30 آوومتر ریان و مقاومتکنترل ولتاژ وج آزمایشگاه قطع و وصل

 DC 31دستگاه منبع تغذیه  اعمال ولتاژ الزم آزمایشگاه قطع و وصل

 32 مولتی متر اندازه گیری ولتاژ وجریان و مقاومت آزمایشگاه قطع و وصل

 33 کولیس دیجیتال اندازه گیری ابعاد آزمایشگاه قطع و وصل

 34 ترکمتر جعبه اعمال گشتاورالزم آزمایشگاه قطع و وصل
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 35 دستگاه مگا اهم متر اندازه گیری مقاومت آزمایشگاه قطع و وصل

 36 دستگاه بار اهمی تامین بار اهمی مورد نیاز آزمایشگاه قطع و وصل

 37 دستگاه   های ولتاژ اعمال ولتاژ باال آزمایشگاه قطع و وصل

 38 تی متر دیجیتالمول اندازه گیری ولتاژ وجریان و مقاومت آزمایشگاه قطع و وصل

 39 آوومتر جریان مقاومت، ،اندازه گیری ولتاژ آزمایشگاه قطع و وصل

 آزمایشگاه قطع و وصل
 بررسی مواد عایقی 

 درجه 850تا  650در دماهای 
 40 دستگاه سیم ملتهب
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 ردیف نام دستگاه زمینه تخصصی  -کاربرد  محل استقرار

 1 ترازوی دیجیتال ی جرماندازه گیر آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 2 فتوکالریمتر اندازه گیری میزان رنگ آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 3 مولتی متر اندازه گیری پارامترهای الکتریکی آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 4 وات متر اندازه گیری توان آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 5 دستگاه محفظه رطوبت رایط رطوبتیایجاد ش آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 high voltage 6دستگاه  اعمال ولتاژ باال آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 7 دستگاه استابالیزر تثبیت ولتاژ آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 UPS 8دستگاه  تثبیت ولتاژ آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 اخشک کن مبن آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه خشک کن جهت 

 آزمون
9 

 10 ماشین لباسشویی مبنا سنجش پارامترهای ماشین لباسشویی آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 11 کولیس اندازه گیری ابعاد آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 12 دور سنج اندازه گیری دور موتور آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 سنجش ریزموج ماکروویو یآزمایشگاه ایمنی لوازم خانگ
دستگاه سنجش ریزموج 

 ماکروویو
13 

 14 ضربه زن فنری   j 0.5تامین ضربه  آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 15 انگشتک آزمون مفصل دار های برقداردسترسی به قسمت آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 16 زمون بدون مفصلانگشتک آ دسترسی با اعمال نیرو آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 17 پرگار آزمون اندازه گیری قطر دهانه لوازم برقی آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 سنجش استقامت مکانیکی اتو آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه آزمون استقامت 

 مکانیکی اتوی الکتریکی
18 

 یوسنجش استقامت مکانیکی در مایکروو آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه آزمون دوام درب 

 مایکروویو
19 

 ایجاد شرایط آزمون گرمایش و کار غیر عادی هود آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه آزمون گرمایش و 

 کار غیر عادی هود
20 
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 21 کنج آزمون کاربرد در آزمون گرمایش آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 ولت 40اژ ایجاد ولت آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه آزمون دسترسی به 

 قسمت های برقدار
22 

 23 کاناله5ترمومتر  اندازه گیری دما آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 پاشش آب به دستگاه مورد آزمون در تمامی جهات  آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 2868طبق استاندارد 
 IPX4 24دستگاه آزمون 

 اندازه گیری جریان نشت آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه اندازه گیری جریان 

 نشت
25 

 اندازه گیری مقاومت اتصال زمین آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
دستگاه اندازه گیری مقاومت 

 اتصال زمین
26 

 27 هدایت سنج الکتریکی اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 28 دستگاه تست خراش استقامت قسمت های در دسترس عایق بندی جامد وازم خانگیآزمایشگاه ایمنی ل

 29 ناخنک آزمون اعمال نیرو آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 30 میله استوانه ای آزمون اعمال نیرو به عضو کار انداز کلید آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی
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 ردیف نام دستگاه صیزمینه تخص  -کاربرد  محل استقرار

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 1 (0-250آون ) آزمون دوام حرارتی

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 2 کاناله 6دستگاه نشانگر دما  اندازه گیری دما

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 3 (Clampمولتی متر ) اندازه گیری پارامترهای الکتریکی

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 4 استبالیزر دیجیتال تثبیت ولتاژ

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 5 استبالیزر آنالوگ تثبیت ولتاژ

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 6 اتو ترانس سه فاز تامین ولتاژ متغیر

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 7 اتو ترانس تک فاز تامین ولتاژ متغیر

 8 دستگاه سیم ملتهب کاربرد در آزمون مقاومت در برابر آتش آزمایشگاه ایمنی باالست

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 9 میکرو اهم متر گیری مقاومتاندازه

 آزمایشگاه ایمنی باالست
 10 میگر اندازه گیری مقاومت عایقی
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 ردیف نام دستگاه کاربرد محل استقرار

 آزمایشگاه مانیتور

و  kHz 400تا  5Hzاندازه گیری میدان الکتریکی متناوب 

 ترواستاتیکمیدان الک

 دستگاه اندازه گیری شدت 

 EFM 200 1 میدان الکتریکی

 400kHzتا  2اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی  آزمایشگاه مانیتور

 دستگاه اندازه گیری شدت 

 MFM 1000 2میدان مغناطیسی

 ( 2kHzتا  5Hzاندازه گیری شدت میدان مغناطیسی)  آزمایشگاه مانیتور

ت میدان دستگاه اندازه گیری شد

 MFM10 مغناطیسی

 

3 

 4 دستگاه اندازه گیری شدت روشنایی اندازه گیری شدت روشنایی آزمایشگاه مانیتور

 5 واتمتر اندازه گیری توان الکتریکی آزمایشگاه مانیتور

 6 مولتی متر دیجیتال اندازه گیری ولتاژ و جریان الکتریکی آزمایشگاه مانیتور

لتاژ تغذیه مستقیم الکتریکیتولید و آزمایشگاه مانیتور  7 عدد( 1منبع تغذیه جریان مستقیم ) 

 UPS 5KVA 8 تولید ولتاژ تغذیه بدون وقفه آزمایشگاه مانیتور

 اندازه گیری فرکانس و اندازه پارامترهای شکل موج آزمایشگاه مانیتور

سیگنال های الکتریکی   
 9 اسیلوسکوپ
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 ردیف نام دستگاه کاربرد محل استقرار

 ایجاد شرایط دمایی و رطوبت نسبی متفاوت آزمایشگاه صوتی و تصویری
 محفظه تست شرایط محیطی 

 )دما و رطوبت(
1 

-اندازه گیری مشخصات الکتریکی آزمایشگاه صوتی و تصویری  

هارمونیکهای جریان و فلیکر   

Precision Measurment of 
power,energy,trms 
value,harmonic and 

flicker 

2 

 ایشگاه صوتی و تصویریآزم
اندازه گیری ،اندازه گیری جریان نشت،اعمال ولتاژ باال

،اندازه گیری زمان تخلیه خازن،مقاومت اتصال زمین  

 اندازه گیری مقاومت عایقی
CE tester 3 

 4 منبع تغذیه جریان مستقیم تامین ولتاژ مستقیم مورد نیاز آزمایشگاه صوتی و تصویری

 Function Generator 5 تامین امواج الکتریکی مورد نیاز ویریآزمایشگاه صوتی و تص

 Pattern Generator 6 تامین الگوی تصویری مورد نیاز آزمایشگاه صوتی و تصویری

جریان و مقاومت الکتریکی -اندازه گیری ولتاژ آزمایشگاه صوتی و تصویری  
مولتی متر دیجیتال 

CHECKMAN 
7 

ال ضربه برای اندازه گیری میزان استقامت مکانیکی اعم آزمایشگاه صوتی و تصویری

 المپ تصویر

 دستگاه آزمون درون پاشیدگی 

 )گوی فلزی و آزمون واش(
8 

 X-Ray 9دستگاه اندازه گیری  Xاندازه گیری میزان گسیل پرتو  آزمایشگاه صوتی و تصویری

 10 تک آزمونانگش بررسی حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی آزمایشگاه صوتی و تصویری

 11 اتو ترانس تامین ولتاژ مورد نیاز آزمایشگاه صوتی و تصویری

 1KΏ 12پتانسیومتر  تامین مقاومت الکتریکی مورد نیاز آزمایشگاه صوتی و تصویری

 13 ضربه زن فتریابزار بررسی استقامت مکانیکی تجهیزات آزمایشگاه صوتی و تصویری

تقامت مکانیکی المپ تصویربررسی اس آزمایشگاه صوتی و تصویری  14 خراش المپ تصویر ابزار 

 15 کولیس معمولی اندازه گیری ابعاد آزمایشگاه صوتی و تصویری

نقطه متفاوت 4اندازه گیری همزمان دمای  آزمایشگاه صوتی و تصویری  CHY 16کاناله  4ترمومتر  

 17 لوسکوپاسی بررسی پارامترهای امواج الکتریکی آزمایشگاه صوتی و تصویری

 LCR METER 18 اندازه گیری مقدارمقاومت وظرفیت خازنی و سلفی آزمایشگاه صوتی و تصویری
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 ردیف نام دستگاه کاربرد محل استقرار

 1 کولیس معمولی اندازه گیری طول آزمایشگاه المپ

 2 لوکس متردیجیتالی اندازه گیری شدت روشنایی آزمایشگاه المپ

 مون ابعادی کالهک المپآز آزمایشگاه المپ

 شاخص های ابعادی کالهک 

المپ های با کالهک 
G13,E27,E40,E14 

3 

 4 مولتی متر دیجیتال اندازه گیری ولتاژ و جریان الکتریکی آزمایشگاه المپ

 5 وات متر دیجیتالی اندازه گیری توان مصرفی آزمایشگاه المپ

امترهای شکل موج سیگنال اندازه گیری فرکانس و اندازه پار آزمایشگاه المپ

 های الکتریکی
 6 اسیلوسکوپ

مارک   10KVAاتوترانس  تامین ولتاژ و جریان آزمایشگاه المپ
DELTA 

7 
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 محل استقرار کاربرد نام دستگاه آزمون ردیف

 آزمایشگاه سیم و کابل اندازه گیری ابعاد میکرومتر 1

 آزمایشگاه سیم و کابل ابعاداندازه گیری  میکرومتر عقربه ای 2

 آزمایشگاه سیم و کابل اندازه گیری ابعاد کولیس 3

 آزمایشگاه سیم و کابل مقاومت الکتریکی میکرواهم متر 4

 آزمایشگاه سیم و کابل مقاومت عایقی میگر 5

 آزمایشگاه سیم و کابل استقامت کششی تست کشش 6

 ایشگاه سیم و کابلآزم اندازه گیری ابعاد پروفایل پروژکتور 7

 آزمایشگاه سیم و کابل خمش در سرما محفظه برودتی 8

 آزمایشگاه سیم و کابل آزمون در دمای باال درجه سلسیوس دیجیتالی 250آون  9

 آزمایشگاه سیم و کابل آزمون در دمای باال درجه سلسیوس 150آون  10

 سیم و کابلآزمایشگاه  تهیه دمبل از عایق و روکش کابل دمبل فرم 11

 آزمایشگاه سیم و کابل اندازه گیری وزن ترازو 12

 آزمایشگاه سیم و کابل جذب رطوبت دسیکاتور 13

 آزمایشگاه سیم و کابل اعمال ولتاژ باال منبع ولتاژ 14

 آزمایشگاه سیم و کابل مقاومت الکتریکی اهم متر )گالوانومتر( 15

 آزمایشگاه سیم و کابل طاف پذیریآزمون انع دستگاه آزمون انعطاف پذیری 16

 آزمایشگاه سیم و کابل ظرفیت خازنی، مقاومت خازنی LCRمتر  17

 آزمایشگاه سیم و کابل امپدانس امپدانس متر 18

 آزمایشگاه سیم و کابل اندازه گیری تلفات برگشتی و ... آناالیزر کابل شبکه 19

 ایشگاه سیم و کابلآزم آزمون انتشار شعله دستگاه انتشار شعله 20
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 محل استقرار کاربرد نام دستگاه آزمون ردیف

 HDدینامومتر مدل  1
 شبیه سازی بار الکتروموتور های مینیاتوری 

 وات 7تا توان 
 آزمایشگاه الکتروموتور

 آزمایشگاه الکتروموتور 1KWشبیه سازی بار الکتروموتور تا توان  4WBدینامومتر مدل  2

 2PBدینامومتر مدل  3
نکرون تا سشبیه سازی بار الکتروموتور های آ

 7.5KWتوان 
 آزمایشگاه الکتروموتور

 2WBدینامومتر مدل  4
شبیه سازی بار الکتروموتورها تا ماکزیمم توان 

7.5 kw  35000و ماکزیمم سرعتrpm 
 آزمایشگاه الکتروموتور

 ه الکتروموتورآزمایشگا کنترل بار اعمالی توسط دینامومتر کنترلر دینامومتر 5

 آزمایشگاه الکتروموتور کنترل بار اعمالی توسط دینامومتر کنترلر دینامومتر 6

 آزمایشگاه الکتروموتور کنترل بار اعمالی توسط دینامومتر کنترلر دینامومتر 7

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری ولتاژ و جریان و ضریب قدرت پاور آناالیزر 8

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری ولتاژ و جریان و ضریب قدرت پاور آناالیزر 9

 آزمایشگاه الکتروموتور اعمال ولتاژ فشار قوی دستگاه ولتاژ فشار قوی 10

 آزمایشگاه الکتروموتور تنطیم ولتاژ سه فاز اتوترانس سه فاز 11

 آزمایشگاه الکتروموتور تنظیم ولتاژ تکفاز اتو ترانس تکفاز 12

 آزمایشگاه الکتروموتور تنظیم ولتاژ تکفاز و ترانس تکفازات 13

 آزمایشگاه الکتروموتور 50Aو   20Vتا DCاعمال ولتاژ  منبع تغذیه مستقیم تکفاز 14

 آزمایشگاه الکتروموتور 4Aو   40Vتا DCاعمال ولتاژ  منبع تغذیه مستقیم تکفاز 15

 آزمایشگاه الکتروموتور 20Aو   300Vتا DCاعمال ولتاژ  منبع تغذیه مستقیم سه فاز 16

 آزمایشگاه الکتروموتور تثبیت ولتاژ استابالیزر سه فاز 17

 آزمایشگاه الکتروموتور تثبیت ولتاژ استابالیزر تکفاز 18
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 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری مقاومت سیم پیچ میکرو اهم متر 19

 آزمایشگاه الکتروموتور یاناندازه گیری مقاومت و ولتاژ و جر مولتی متر 20

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری جریان آمپر متر چنگکی 21

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری توان واتمتر عقربه ای 22

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری دما ترمومتر 23

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری سرعت دورانی دور سنج 24

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری سرعت دورانی دور سنج 25

 آزمایشگاه الکتروموتور اندازه گیری ابعاد شفت کولیس 26
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زمینه تخصصی -کاربرد نام دستگاه ردیف  محل استقرار 

یآزمایشگاه لوله محافظ هاد آزمون انعطاف پذیری لوله کاندوئیت دستگاه آزمون انعطاف پذیری 1  

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی آزمون پیوستگی الکتریکی منبع جریان مستقیم 2

3 
دستگاه آزمون استقامت دی 

 الکتریکی
 آزمایشگاه لوله محافظ هادی آزمون استقامت دی الکتریکی در ولتاژ باال

 حوضچه نمک 4
محیطی برای آزمون استقامتایجاد شرایط   

دی الکتریکی   
هادی آزمایشگاه لوله محافظ  

های محافظ هادی آزمون میزان انتشار شعله توسط لوله دستگاه انتشار شعله 5  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی آزمون مقاومت در برابر گرما آون 6

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی آزمون مقاومت در برابر سرما فریزر 7

ومت در برابر بار آویختهآزمون مقا دستگاه بار آویخته 8  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

های انعطاف پذیر آزمون مقاومت کششی و فشردگی لوله دستگاه تنسایل 9  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی اعمال نیروی فشردگی دستگاه فشردگی دستی 10

آزمون فشردگی اندازه گیری فشار وارده به لوله تحت نیروسنج 11  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی اندازه گیری ولتاژ و مقاومت الکتریکی مگا اهم متر 12

ها شاخص برای اندازه گیری قطر بیرونی لوله مجموعه گیج ابعادی 13  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

ر کشش و فشار اعمالیبرنامه ریزی مقدا نرم افزار و سخت افزار تنسایل 14  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

ها تا زاویه مشخص شده خم کردن لوله دستگاه خمش لوله 15  آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی نگاه داشن لوله به منظور بریدن و حدیده کردن گیره لوله با پایه 16

وله محافظ هادیآزمایشگاه ل بریدن لوله کمان اره 17  
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سایز( 3حدیده ) 18  آزمایشگاه لوله محافظ هادی حدیده کردن لوله 

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی آزمون مقاومت در برابر ضربه دستگاه آزمون ضربه 19

 آزمایشگاه لوله محافظ هادی آزمون مقاومت لوله در برابر گرما دستگاه نگهدارنده لوله در آون 20

مون انعطاف پذیریتجهیزات آز 21 ها پس از سرمایش آزمون انعطاف پذیری لوله   آزمایشگاه لوله محافظ هادی 

 

 

 

 

 


