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سمپلر 1-10 μl

سمپلر ۱0-۱0۰ μl

تک کاناله ،حجم متغیر
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر ۰/۵-10 μl

تک کاناله ،حجم متغیر
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120337 :
ایران کد2811340080750074 :

کد محصول120338 :
ایران کد2811340080750075 :

سمپلر 100-1000 μl

سمپلر 1μl

تک کاناله ،حجم متغیر
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120339 :
ایران کد2811340080750076 :

کد محصول120260 :
ایران کد2811340080750034 :

سمپلر 2μl

سمپلر 3μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120261 :
ایران کد2811340080750035 :

کد محصول120262 :
ایران کد2811340080750036 :

سمپلر 4μl

سمپلر 5μl

مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120263 :
ایران کد2811340080750037 :

کد محصول120264 :
ایران کد2811340080750038 :

سمپلر 6μl

سمپلر 7μl

تک کاناله ،حجم ثابت

کد رنگی :سفید

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120265 :
ایران کد2811340080750039 :

کد محصول120266 :
ایران کد2811340080750040 :
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تجهیزات حجمبرداری
سمپلر 8μl

سمپلر 9μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد محصول120267 :
ایران کد2811340080750041 :

کد محصول120268 :
ایران کد2811340080750042 :

سمپلر 10μl

سمپلر 15μl

تک کاناله ،حجم ثابت

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :سفید
مناسب نوک سمپلر 0/5-10 μl

کد رنگی :نارنجی

مناسب نوک سمپلر 10-100 μl
کد محصول120270 :

کد محصول120298 :
ایران کد2811340080750043 :

ایران کد2811340080750045 :

سمپلر 20μl

سمپلر 25μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120271 :
ایران کد2811340080750046 :

کد محصول120272 :
ایران کد2811340080750047 :

سمپلر 30μl

سمپلر 40μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120273 :
ایران کد2811340080750048 :

کد محصول120274 :
ایران کد2811340080750049 :

سمپلر 50μl

سمپلر 60μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120275 :
ایران کد2811340080750050 :

کد محصول120276 :
ایران کد2811340080750051 :
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سمپلر 75μl

سمپلر 70μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120277 :
ایران کد2811340080750052 :

کد محصول120278 :
ایران کد2811340080750053 :

سمپلر 80μl

سمپلر 90μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

کد محصول120279 :
ایران کد2811340080750054 :

کد محصول120280 :
ایران کد2811340080750055 :

سمپلر 100μl

سمپلر 110μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :نارنجی
مناسب نوک سمپلر 10-100 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120281 :
ایران کد2811340080750056 :

کد محصول120282 :
ایران کد2811340080750058 :

سمپلر 120μl

سمپلر 150μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120283 :
ایران کد2811340080750059 :

کد محصول120284 :
ایران کد2811340080750060 :

سمپلر 200μl

سمپلر 220μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120285 :
ایران کد2811340080750061 :

کد محصول120286 :
ایران کد2811340080750062 :
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تجهیزات حجمبرداری
سمپلر 250μl

سمپلر 300μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120287 :
ایران کد2811340080750063 :

کد محصول120288 :
ایران کد2811340080750064 :

سمپلر 400μl

سمپلر 450μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120289 :
ایران کد2811340080750065 :

کد محصول120290 :
ایران کد2811340080750066 :

سمپلر 500μl

سمپلر 600μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120291 :
ایران کد2811340080750067 :

کد محصول120292 :
ایران کد2811340080750068 :

سمپلر 700μl

سمپلر 750μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120293 :
ایران کد2811340080750069 :

کد محصول120294 :
ایران کد2811340080750070 :

سمپلر 800μl

سمپلر 900μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

کد محصول120295 :
ایران کد2811340080750071 :

کد محصول120296 :
ایران کد2811340080750072 :
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سمپلر 1000μl

پایه سمپلر گردان  6شاخه

تک کاناله ،حجم ثابت
کد رنگی :آبی
مناسب نوک سمپلر 100-1000 μl

دارای تعادل باال

کد محصول120297 :
ایران کد2811340080750073 :

کد محصول 120253 :
ایرانکد 2818400080750009 :

استند سمپلر  5خانه

پیپت پاستور دارویی  -رپید تست

قابل استفاده برای سمپلرهای تک
کاناله و چند کاناله به طور همزمان

0/2 ml
بسته  1000عددی

کد محصول 120451 :
ایرانکد 2818400080750008 :

کد محصول ۱۲۰۳۱۸ :
ایرانکد 2811310080750119 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج

پیپت پاستور پالستیکی مدرج

کد محصول 120328 :
ایرانکد 2811310080750121 :

کد محصول 120329 :

ایرانکد 2811310080750122 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
3 ml
بسته  400عددی

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 10cm
بسته  400عددی

کد محصول 120330 :
ایرانکد 2811310080750123 :

کد محصول 120319 :
ایرانکد 2811310080750124 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

کد محصول 120321 :
ایرانکد 2811310080750126 :

کد محصول 120320 :
ایرانکد 2811310080750125 :

2 ml
بسته  400عددی

1/5 ml
بسته  400عددی

 -4 mlطول 12cm
بسته  400عددی

 -4 mlطول 14cm
بسته  400عددی
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تجهیزات حجمبرداری
پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

 - 5/5 mlطول 19/6 cm
بسته  400عددی

 - 5/5 mlطول 17/6 cm
بسته  400عددی

کد محصول 120322 :
ایرانکد 2811310080750127 :

کد محصول 120323 :
ایرانکد 2811310080750128 :

پیپت پاستور حباب متغیر

 - 5/5 mlطول 21/6 cm
بسته  400عددی

پیپت پاستور اکسترا

 - 7/5 mlطول 26 cm
بسته  400عددی

کد محصول 120324 :
ایرانکد 2811310080750129 :

کد محصول 120325 :
ایرانکد 2811310080750130 :

پیپت پاستور اکسترا

پیپت پاستور اکسترا

 - 7/5 mlطول 30 cm
بسته  400عددی

 - 7/5 mlطول 28 cm
بسته  400عددی

کد محصول 120326 :
ایرانکد 2811310080750131 :

کد محصول 120327 :
ایرانکد 2811310080750132 :

جعبه نوک سمپلر آبی 60خانه
با درب لوالیی قفلدار  -قابل اتوکالو
بسته  4عددی

جعبه نوک سمپلر زرد  96خانه
با درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی

کد محصول 120049 :
ایرانکد 2818100080750020 :

کد محصول 120050 :
ایرانکد 2818100080750022 :

جعبه نوک سمپلرکریستالی 96خانه

جنرال کاتالوگ پل ایدهآل پارس

با درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی

کد محصول 120051 :
ایرانکد 2818100080750021 :

اسکن کنید
7
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سیفتیباکس  2لیتری

سیفتیباکس  3لیتری

کد محصول 120240 :
ایرانکد 2134500080750025 :

کد محصول 120241 :
ایرانکد 2134500080750026 :

سیفتیباکس  4لیتری

سیفتیباکس  5لیتری

مدل RC plus

مدل RC plus

مدل RC plus

مدل RC plus

کد محصول 120242 :
ایرانکد 2134500080750027 :

کد محصول 120243 :
ایرانکد 2134500080750028 :

سیفتیباکس  6لیتری

سیفتیباکس  7لیتری
مدل RC plus

مدل RC plus

کد محصول 120244 :
ایرانکد 2134500080750029 :

کد محصول 120245 :
ایرانکد 2134500080750030 :

سیفتی باکس  1/5لیتری

سیفتیباکس  2لیتری

مدل

مدل C plus

C plus

کد محصول 120251 :
ایرانکد 2134500080750033 :

کد محصول 120252 :
ایرانکد 2134500080750034 :

سیفتی باکس  3لیتری

سیفتیباکس  5لیتری

مدل

مدل C plus

C plus

کد محصول 120248 :
ایرانکد 2134500080750031 :

کد محصول 120249 :
ایرانکد 2134500080750032 :

سیفتیباکس  2/5لیتری

سیفتیباکس  3/5لیتری

مدل

مدل

Ra

کد محصول 120125 :

Ra

ایرانکد 2134500080750016 :

کد محصول 120126 :
ایرانکد 2134500080750013 :

سیفتیباکس  4لیتری

سیفتیباکس  4/5لیتری

مدل

مدل

Ra

کد محصول 120127 :
ایرانکد 2134500080750017 :

Ra

کد محصول 120128 :
ایرانکد 2134500080750018 :

8

سیفتیباکس و ایمنی
سیفتیباکس  8/5لیتری

سیفتیباکس  5/5لیتری
مدل Ra

مدل Ra

کد محصول 120129 :
ایرانکد 2134500080750021 :

کد محصول 120130 :
ایرانکد 2134500080750019 :

سیفتیباکس  9/5لیتری

سیفتیباکس  11/5لیتری
مدل Ra

مدل Ra

کد محصول 120131 :
ایرانکد 2134500080750020 :

کد محصول 120132 :

ایرانکد 2134500080750022 :

سیفتیباکس  15لیتری

سیفتیباکس  22لیتری
مدل Rb

مدل Rb

کد محصول 120066 :
ایرانکد 2134500080750009 :

کد محصول 120067 :
ایرانکد 2134500080750010 :

سیفتیباکس  25لیتری

سیفتیباکس 26/3لیتری

مدل

مدل

Rb

کد محصول 120068 :

XL

ایرانکد 2134500080750011 :

کد محصول 120124 :
ایرانکد 2134500080750023 :

سیفتیباکس  0/5لیتری

سیفتیباکس  1/5لیتری
مدلCd

مدل Cd

کد محصول 120053 :
ایرانکد 2134500080750002 :

کد محصول 120001 :
ایرانکد 2134500080750003 :

سیفتیباکس  2لیتری

سیفتیباکس  3لیتری
مدل Cd

مدل Cd

کد محصول 120052 :
ایرانکد 2134500080750004 :

کد محصول 120002 :

ایرانکد 2134500080750005 :

سیفتیباکس  5لیتری

سیفتیباکس 7لیتری

مدل

مدل Cc

Cd

کد محصول 120003:
ایرانکد 2134500080750006 :

کد محصول 120004 :
ایرانکد 2134500080750007 :
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سیفتیباکس  80سیسی

سیفتیباکس 12لیتری
مدل Cc

مدل جیبی

کد محصول 120005 :
ایرانکد 2134500080750008 :

کد محصول 120206 :
ایرانکد 2134500080750024:

سیفتیباکس  300سیسی
مدل جیبی

کد محصول 120027 :
ایرانکد 2134500080750001 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ ،وبسایت و اپلیکیشن شرکت پلایدهآلپارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.

اپلیکیشنپلایدهآلپارس

جنرال کاتالوگ پل ایدهآلپارس
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سیفتیباکس و ایمنی
آمپول بازکن یکبارمصرف

آمپول بازکن یکبارمصرف S -

M-

بسته  100عددی

بسته  100عددی

کد محصول120090 :
ایرانکد 2133990080750001:

کد محصول 120091 :
ایرانکد 2133990080750002 :

پایه فلزی سیفتیباکس

پایه فلزی سیفتیباکس

مناسب سیفتی باکسهای 2و Cd 1/5

مناسب سیفتی باکسهای  5وCd 3

کد محصول 120010 :
ایرانکد 2818400080750003 :

کد محصول 120006 :
ایران کد 2818400080750002:

پایه پالستیکی Ra

پایه پالستیکی RC plus

 5و C plus 3

2و C plus 1/5

مناسب سیفتی باکسهای

مناسب سیفتی باکسهای  5و 4و 3و2

Ra

کد محصول 120133 :
ایرانکد 2818400080750006 :

کد محصول 120234 :
ایرانکد 5334560080750005 :

پایه فلزی رومیزی

پایه فلزی کوچک

مناسب سیفتی باکسهای 7

وRC plus 6

مناسب سیفتی باکسهای 3و

RC plus 2

کد محصول 120238 :
ایرانکد 5334560080750004 :

کد محصول 120236 :
ایرانکد 5334560080750002 :

پایه فلزی بزرگ

آداپتور اتصال پایه فلزی به میله

مناسب سیفتی باکسهای 7و 6و 5و4

مناسب سیفتی

RC plus

باکسهای RC plus

کد محصول 120235 :

کد محصول 120237 :
ایرانکد 5334560080750003:

ایرانکد 2134800080750001:

سینیتزریقات و پانسمان

کوچک

سینیتزریقات و پانسمان
بزرگ

کد محصول 120247 :
ایرانکد 2132159080750009 :

کد محصول 120246:
ایرانکد 2132159080750010 :

ترالی سیفتیباکس XL

کد محصول 120211 :
ایرانکد 5334560080750001 :

11
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اسپاچوالی پالستیکی

پیپت پاستور دارویی  -رپید تست

بسته  250عددی

0/2 ml
بسته  1000عددی

کد محصول 120026 :
ایرانکد 2133920080750001 :

کد محصول ۱۲۰۳۱۸ :
ایرانکد 2811310080750119 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
1/5 ml
بسته  400عددی

پیپت پاستور پالستیکی مدرج
2 ml
بسته  400عددی

کد محصول 120328 :
ایرانکد 2811310080750121 :

کد محصول 120329 :
ایرانکد 2811310080750122 :

پیپت پاستور پالستیکی مدرج

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 10cm
بسته  400عددی

3 ml
بسته  400عددی

کد محصول 120330 :
ایرانکد 2811310080750123 :

کد محصول 120319 :
ایرانکد 2811310080750124 :

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 12cm
بسته  400عددی

پیپت پاستور حباب متغیر

 -4 mlطول 14cm
بسته  400عددی

کد محصول 120320 :
ایرانکد 2811310080750125 :

کد محصول 120321 :
ایرانکد 2811310080750126 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور حباب متغیر

 - 5/5 mlطول 19/6 cm
بسته  400عددی

 - 5/5 mlطول 17/6 cm
بسته  400عددی

کد محصول 120322 :
ایرانکد 2811310080750127 :

کد محصول 120323 :
ایرانکد 2811310080750128 :

پیپت پاستور حباب متغیر

پیپت پاستور اکسترا

کد محصول 120324 :
ایرانکد 2811310080750129 :

کد محصول 120325 :

ایرانکد 2811310080750130 :

پیپت پاستور اکسترا

 - 7/5 mlطول 28 cm
بسته  400عددی

پیپت پاستور اکسترا

 - 7/5 mlطول 30 cm
بسته  400عددی

کد محصول 120326 :
ایرانکد 2811310080750131 :

کد محصول 120327 :
ایرانکد 2811310080750132 :

 - 5/5 mlطول 21/6 cm
بسته  400عددی

 - 7/5 mlطول 26 cm
بسته  400عددی
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تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری
دسته فیلدوپالتین

لوپ استاندارد فلزی

بسته  6عددی  12 -متر سیم

بسته  50عددی

کد محصول 130028 :
ایرانکد 2812490080750002 :

کد محصول 130026:

ایرانکد 2131810080750001 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

کد محصول 120024 :
ایرانکد 2132153080750001 :

کد محصول 120116 :
ایرانکد 2132153080750005 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

ایرانکد 2132153080750010 :

کد محصول 120430 :
ایرانکد 2132153080750011 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 2/5لیتری  -ایستاده

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته
 3/5لیتری  -ایستاده

کد محصول 120141 :
ایرانکد 2132153080750006 :

کد محصول 120142 :
ایرانکد 2132153080750007 :

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

ظرف جمعآوری ادرار  24ساعته

 2/5لیتری

 3/5لیتری

 3/5لیتری  -رنگی

 2/5لیتری  -رنگی

کد محصول 120429 :

 3/5لیتری  -ایستاده رنگی

 2/5لیتری  -ایستاده رنگی

کد محصول 120431 :
ایرانکد 2132153080750008 :

کد محصول 120432:

ایرانکد 2132153080750009 :

ترالی فایل

فایل نگهداری الم

مناسب فایلهایالم ،بلوک بافت و تیشوکاست

ظرفیت  1200 :عدد الم

کد محصول 120239 :
ایرانکد 2134420080750001 :

کد محصول 120207 :
ایرانکد 2131840080750010 :

فایل نگهداری بلوک بافت
ظرفیت  500 :عدد بلوک

فایل نگهداری تیشوکاست
ظرفیت  1512:عدد تیشوکاست

کد محصول 120208 :
ایرانکد 2131840080750008 :

کد محصول 120209 :
ایرانکد 2131840080750009 :
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قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

درب دار  -بسته  500عددی

بدون درب  -بسته  500عددی

کد محصول 120316 :
ایرانکد ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۶ :

کد محصول 120138 :
ایرانکد ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۵ :

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

کد محصول 120198 :
ایرانکد 2132755080750012 :

کد محصول 120199 :
ایرانکد 2132755080750010 :

قالب بلوکگیری یکبارمصرف
ابعاد ( 24 × 24 × 6 : ) mm

قالب بلوکگیری یکبارمصرف
ابعاد ( 30 × 24 × 6 : ) mm

کد محصول 120200 :
ایرانکد 2132755080750008 :

کد محصول 120201 :
ایرانکد 2132755080750011 :

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

قالب بلوکگیری یکبارمصرف

کد محصول 120202 :
ایرانکد 2132755080750013 :

کد محصول 120203:
ایرانکد 2132755080750014 :

کپسول بافت استیل

سینی برش بافت

ابعاد ( ) mm

7 × 7 × 6:

ابعاد ( 15 × 15 × 6 : ) mm

ابعاد ( ۳۰ × ۲۰ × ۱۲ : ) mm

ابعاد ( 37 × 24 × 6 : ) mm

بسته  10عددی

کد محصول 120029 :
ایرانکد 2131840080750003 :

کد محصول 120089 :
ایرانکد 2132755080750001 :

قوطی مدفوع قاشقکدار

قوطی مدفوع قاشقکدار

بزرگ  -درب پیچی

کوچک  -درب فشاری

کد محصول 120453 :
ایرانکد 2132153080750002 :

کد محصول 120454 :
ایرانکد 2132153080750003 :

لوله مخروطی 50 ml

لولهمخروطی 15 ml

مدرج _ همراه با رک نگهدارنده
بسته 25عددی

مدرج  -همراه با رک نگهدارنده
بسته  25عددی

کد محصول 120137 :
ایرانکد 2816390080750039 :

کد محصول 120136 :
ایرانکد 2816390080750038 :
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تجهیزات نمونهبرداری و نمونهگیری
سافت گارو

سافت گارو پمپی

بزرگسال

بزرگسال

کد محصول 120302 :

کد محصول 120300 :
ایرانکد 2132115080750003 :

ایرانکد 2132115080750005 :

سافت گارو پمپی

گارو خونگیری
بزرگسال

اطفال

کد محصول 120018 :

کد محصول 120301 :
ایرانکد 2132115080750004 :

ایرانکد 2812490080750001 :

گارو خونگیری

گارو خونگیری

اطفال  -بسته  2عددی

اطفال

کد محصول 120123 :

کد محصول 120096 :

ایرانکد 2812490080750003 :

ایرانکد 2132115080750002 :

گارو فیکس وین

لوله نمونهبرداری قاشقکدار

کد محصول 120428 :
ایرانکد 2132115080750001 :

کد محصول 120117 :

ایرانکد 2132153080750004 :

لوله 12×100

لوله 16×100

درب پیچی
بسته  1000عددی

پالستیکی ()PP

بدون درب -
بسته  200عددی

پالستیکی ()PP

بدون درب -
بسته  200عددی

کد محصول 120058 :
ایرانکد 2811110080750001 :

کد محصول 120059 :
ایرانکد 2811110080750002 :

لوله 16×100

لوله CBC

مدرج با درب فشاری PP -
بدون ماده ضد انعقاد -بسته  400عددی

 -پالستیکی ()PP

با درب کپ
بسته  200عددی

کد محصول 120180 :
ایرانکد 2811110080750014 :

کد محصول 120191 :
ایرانکد 2811110080750013 :

لوله CBC

لوله CBC

مدرج با درب کپ -
بدون ماده ضد انعقاد  -بسته  200عددی

مدرج با درب
بدون ماده ضد انعقاد -بسته  200عددی

کد محصول ۱۲۰۱۹۲ :
ایرانکد 2811110080750011 :

کد محصول 120062 :
ایرانکد 2811110080750005 :

PS
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لوله ( 12×75گاماکانتر)

لوله ( 12×75گاماکانتر)

مات PP -
بسته  500عددی

شفاف PS -
بسته  500عددی

کد محصول 120134 :

ایرانکد 2811110080750008 :

کد محصول 120135 :
ایرانکد 2811110080750009 :

درب لوله لبهدار (قارچی)

درب لوله لبه دار (قارچی)

قطر  ،12 mm :بستهی  200عددی

قطر  ، 13 mm :بستهی  200عددی

لولههای مناسب (12 x75 : )mmو 12x100و ...

لولههای مناسب ( 13x100: )mmو ...

کد محصول 120455 :
ایرانکد 2818200080750003 :

کد محصول 120457 :
ایرانکد 2818200080750007 :

درب لوله لبهدار (قارچی)

لوله مخروطی 5 ml

قطر  16 mm :بستهی  200عددی

لولههای مناسب ( 16 x100 : )mmو ...

مدرج
بسته  500عددی

کد محصول 120459 :
ایرانکد 2818200080750005 :

کد محصول 120332 :
ایرانکد 2811110080750016 :

لوله مخروطی 15 ml

لوله مخروطی 25 ml

کد محصول 120193 :
ایرانکد 2811110080750006 :

کد محصول 120331 :
ایرانکد 2811110080750015 :

لوله مخروطی 50 ml

لوله مخروطی کهربایی 5 ml

مدرج
بسته  100عددی

مدرج
بسته  100عددی

مدرج
بسته  50عددی

بسته  500عددی

کد محصول 120194 :
ایرانکد 2811110080750012 :

کد محصول 120336 :
ایرانکد 2811110080750019 :

لوله مخروطی کهربایی 15 ml
مدرج

لوله مخروطی کهربایی 25 ml

مدرج

بسته  100عددی

بسته  100عددی

کد محصول 120333 :
ایرانکد 2811110080750017 :

کد محصول 120335 :
ایرانکد 2811110080750018 :

لوله مخروطی کهربایی 50 ml

فانل جمعآوری نمونه

مدرج

مدرج

کوچک

بسته  50عددی

سایز45x43 mm :

کد محصول 120334 :
ایرانکد 2811110080750020 :

کد محصول 120347 :
ایرانکد 2132153080750013 :
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فانل جمعآوری نمونه

ست جمعآوری نمونه

فانل و لوله نمونه برداری قاشقک دار

بزرگ

سایز53x49 mm :
کد محصول 120346 :
ایرانکد 2132153080750012 :

کد محصول 120357 :
ایرانکد 2132153080750022 :

ست جمعآوری نمونه

ست جمعآوری نمونه

فانل و لوله 16×54mm

فانل و لوله 16×100mm

کد محصول 120359 :
ایرانکد 2132153080750024 :

کد محصول 120358 :
ایرانکد 2132153080750023 :

ست جمعآوری نمونه

ست جمعآوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 5ml

فانل و لوله مخروطی 15ml

کد محصول 120349 :
ایرانکد 2132153080750014 :

کد محصول 120350 :
ایرانکد 2132153080750015 :

ست جمعآوری نمونه

ست جمعآوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 25ml

فانل و لوله مخروطی 50ml

کد محصول 120351 :
ایرانکد 2132153080750016 :

کد محصول 120352 :
ایرانکد 2132153080750017 :

ست جمعآوری نمونه

ست جمعآوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 5ml

فانل و لوله مخروطی کهربایی 15ml

کد محصول 120353 :
ایرانکد 2132153080750018 :

کد محصول 120354 :
ایرانکد 2132153080750019 :

ست جمعآوری نمونه

ست جمعآوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 25ml

فانل و لوله مخروطی کهربایی 50ml

کد محصول 120355 :
ایرانکد 2132153080750020 :

کد محصول 120356 :
ایرانکد 2132153080750021 :
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ت وترمومتر
استند پیپ 
 25خانه

ت وترمومتر
استند پیپ 

 50خانه

کد محصول 120111 :
ایرانکد 2818400080750004 :

کد محصول 120112 :
ایرانکد 2818400080750005 :

پالس رک -میکروتیوب

پالس رک -فالکون

لوله مخروطی  15و  5میلیلیتر

میکروتیوب 0/5 ml
ابعاد - 240x95x44 mm :تعداد حفره48 :

ابعاد - 240x95x58 mm :تعداد حفره12 :

کد محصول 120343 :
ایرانکد 2818100080750078 :

کد محصول 120341 :
ایرانکد 2818100080750076 :

پالس رک -فالکون ترکیبی

پالس رک -کووت

لوله مخروطی  50و  25و  15و  5میلیلیتر
ابعاد - 240x95x58 mm :تعداد حفره12 :

ابعاد - 240x95x44 mm :تعداد حفره30 :

کووت

کد محصول 120340 :
ایرانکد 2818100080750075 :

کد محصول 120345 :
ایرانکد 2818100080750080 :

پالس رک -کرایو

پالس رک -میکروتیوب ترکیبی

ابعاد - 240x95x44 mm :تعداد حفره36 :

ابعاد - 240x95x44 mm :تعداد حفره36 :

کد محصول 120344 :
ایرانکد 2818100080750079 :

کد محصول 120342 :
ایرانکد 2818100080750077 :

رک نگهدارنده لوله مخروطي 15 ml

رک نگهدارنده لوله مخروطي 50 ml

لولههای کرایو

میکروتیوب  2و  1/5میلیلیتر

 25خانه
بسته  10عددی

 25خانه
بسته  10عددی

کد محصول 120139 :
ایرانکد 2818100080750029 :

کد محصول 120140 :
ایران کد 2818100080750028 :

تکرکمیکروتیوب دو طرفه

تکرک کرایو
جعبه  8عددی

جعبه  8عددی

کد محصول 120446 :
ایرانکد 2818100080750067 :

کد محصول 120447 :
ایرانکد 2818100080750066 :

جالولهای ساده  21 -خانه

جالولهای ساده  40 -خانه

پالستیکی  -بازشو

پالستیکی  -بازشو

کد محصول 120022 :
ایرانکد 2818100080750003 :

کد محصول 120023 :
ایرانکد 2818100080750004 :
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جالولهای ،جعبه نوک سمپلر ،جعبه میکروتیوب
جالولهای ساده  60 -خانه

پالستیکی -بازشو

جالولهایساده  90 -خانه

پالستیکی  -بازشو

کد محصول 120021 :
ایرانکد 2818100080750005 :

کد محصول 120020 :
ایرانکد 2818100080750006 :

جالولهاییونیورسال 2

جالولهای اپندورف

 100خانه  -پالستیکی

چهارطرفه  -پالستیکی

دارای ردیف بندی ماتریسی
کد محصول 120040 :
ایرانکد 2818100080750008 :

کد محصول 120028 :
ایرانکد 2818100080750007 :

جالولهای فالکون  28 -خانه

جالولهای فالکون  50 -خانه

پالستیکی -بازشو

پالستیکی  -بازشو

L12-84

کد محصول 120081 :
ایرانکد 2818100080750001 :

کد محصول 120082 :
ایرانکد 2818100080750002 :

جالولهای مولتی رک

جالولهای مولتیرک

 84خانه
لولههای مناسب 12 × 100 :وگاماکانتر

 42خانه
لولههای مناسب  12 × 100 :وگاماکانتر

کد محصول 120181 :
ایرانکد 2818100080750038 :

کد محصول 120182 :
ایرانکد 2818100080750039 :

S12-42

جالولهایمولتیرک

جالولهای مولتیرک

L16-60

L30 - 18

LC - 84

 60خانه
لولههای مناسب 16 × 100 :

 30خانه
لولههای مناسب 16×100 :

کد محصول 120183 :

کد محصول 120184 :
ایرانکد 2818100080750041 :

ایرانکد 2818100080750040 :

S16- 30

جالولهایمولتیرک فالکون

18خانه
لولههای مناسب  :فالکون 50 ml

جالولهایمولتیرک فالکون

 9خانه
لوله های مناسب 50 ml :

کد محصول 120185 :
ایرانکد 2818100080750042 :

کد محصول 120186 :
ایران کد 2818100080750043 :

S 30 - 9

جالولهای مولتیرک کرایو

 84خانه

جالولهای مولتیرک کرایو
 42خانه

کد محصول 120187 :
ایرانکد 2818100080750059 :

کد محصول 120188 :
ایرانکد 2818100080750060 :

SC - 42
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LM - 60

جالولهای مولتیرک میکروتیوب

 60خانه

جالولهای مولتیرک میکروتیوب

 30خانه

کد محصول 120189 :
ایرانکد 2818100080750044 :

کد محصول 120190 :
ایرانکد 2818100080750045 :

SM - 30

جالولهای مولتیرک فالکون

 39خانه
لوله های مناسب  :فالکون

ml

جالولهای مولتیرک

 72خانه
لوله های مناسب  12×100 :و 16×100

15و50

کد محصول 120195 :
LF - 39

ایرانکد 2818100080750063 :

LT - 72

کد محصول 120196 :
ایرانکد 2818100080750062 :

جعبهمیکروتیوب ترکیبی

جعبه میکروتیوب ترکیبی

 54خانه  -درب لوالیی قفلدار
قابل اتوکالو -بسته  5عددی

 69خانه  -درب لوالیی قفلدار
قابل اتوکالو -بسته  5عددی

کد محصول 120448 :
ایرانکد 2818100080750068 :

کد محصول 120449 :
ایرانکد 2818100080750069 :

جعب ه میکروتیوب 0/2 ml

جعبهمیکروتیوب 0/5 ml

 153خانه  -درب لوالیی قفلدار -قابل اتوکالو
بسته  5عددی

98خانه  -درب لوالییقفلدار -قابلاتوکالو
بسته  5عددی

کد محصول 120045 :
ایرانکد 2818100080750017 :

کد محصول 120046 :
ایرانکد 2818100080750018 :

جعبه میکروتیوب 1/5 ml

جعبه کرایو  100خانه

 72خانه  -درب لوالییقفلدار -قابلاتوکالو
بسته  5عددی

درب لوالیی قفلدار -قابل اتوکالو
با کدبندی ماتریسی  -بسته  6عددی

کد محصول 120047 :
ایرانکد 2818100080750019 :

کد محصول 120048 :
ایرانکد 2818100080750013 :

جعبه نوک سمپلر آبی 60خانه

جعبه نوک سمپلر زرد  96خانه
با درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی

با درب لوالیی قفلدار  -قابل اتوکالو
بسته  4عددی

کد محصول 120049 :
ایرانکد 2818100080750020 :

کد محصول 120050 :
ایرانکد 2818100080750022 :

جعبه نوک سمپلرکریستالی 96خانه

رک زنجیرهای

بسته  42عددی

درب لوالییقفلدار -قابل اتوکالو
بسته  4عددی

کد محصول 120051 :
ایرانکد 2818100080750021 :

کد محصول 120450 :
ایرانکد 2818100080750070 :
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جالولهای ،جعبه نوک سمپلر ،جعبه میکروتیوب
جالولهای پالستیکی  18خانه
مدل T3

رک مگاميکس  150خانه

مناسب لولههاي 16×100

کد محصول 120087 :
ایرانکد 2818100080750014 :

کد محصول 120103 :
ایرانکد 2818100080750027 :

رک مگاميکس  216خانه

رک چرخان

کد محصول 120102 :
ایرانکد 2818100080750026 :

کد محصول 120114 :
ایرانکد 2818100080750024 :

رک پازلي

رکحمل نمونه  12خانه

سري  4عددي

مناسب لولههاي 12×100

سري  4عددي

مناسب ظروف نمونه تا قطر 58 mm

کد محصول 120115 :
ایرانکد 2818100080750025 :

کد محصول 120104 :
ایرانکد 2132159080750004 :

رک حمل نمونه  20خانه

ک حمل نمونه  20خانه
ر 

مناسب ظروف نمونه تا قطر 43 mm

مناسب ظروف نمونه تا قطر 48 mm

کد محصول 120106 :
ایرانکد 2132159080750006 :

کد محصول 120105 :
ایران کد 2132159080750005 :

رک حمل نمونه  68خانه

مناسب لوله هاي فالکون با قطر  28 mmو
16 mm
کد محصول 120107 :

ایران کد 2132159080۷۵۰۰۰۷:
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بيوجار

بيوجار

ظرف حمل نمونه هوایی ،زمینی ،دریایی
ظرفيت 1/5 L :

ظرف حمل نمونه هوايي ،زميني ،دريايي
به همراه  8عدد نگهدارنده

کد محصول 120153 :
ایرانکد 2836300080750001 :

کد محصول 120152 :
ایرانکد 2816390080750040 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

 20حفره عمومی

نگهدارنده داخلي بيوجار
 49حفره
قطر 7/5 mm :

کد محصول 120154 :
ایرانکد 2818100080750033 :

کد محصول 120155 :
ایرانکد 2818100080750032 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

 25حفره
قطر 12 mm :

نگهدارنده داخلي بيوجار

 20حفره
قطر 15 mm :

کد محصول 120156 :
ایرانکد 2818100080750036 :

کد محصول 120157 :
ایرانکد 2818100080750031 :

نگهدارنده داخلي بيوجار

 22حفره
قطر 16 mm :

نگهدارنده داخلي بيوجار

 13حفره
قطر 20 mm :

کد محصول 120158 :
ایرانکد 2818100080750030 :

کد محصول 120159 :
ایرانکد 2818100080750035 :

نگهدارنده داخلي بيوجار
 7حفره
قطر 28 mm :

نگهدارنده داخلي بيوجار
 7حفره
قطر 34 mm :

کد محصول 120160 :
ایرانکد 2818100080750037 :

کد محصول 120161 :
ایرانکد 2818100080750034 :

جعبه حمل نمونه بيولوژيکي

سینی تزریقات و پانسمان
بزرگ

()LA.BOX

کد محصول 120210 :

کد محصول 120246 :

ایرانکد 2818100080750064 :

ایرانکد 2132159080750010 :

سینی تزریقات و پانسمان

سینی نمونهبرداری و حمل نمونه

کد محصول 120247 :
ایرانکد 2132159080750009 :

کد محصول 120171 :
ایرانکد 2818100080750053 :

عمومی

کوچک
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لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه
سینی نمونهبرداری و حمل نمونه

سینی نمونهبرداری و حمل نمونه

با کیت لیوان

با کیت لوله

کد محصول 120172 :
ایرانکد 2818100080750054 :

کد محصول 120173 :
ایرانکد 2818100080750055 :

ظرف حمل نمونه پاتولوژي

ظرف حمل نمونه پاتولوژي

مناسب حمل هوايي ،زميني ،دريايي

مناسب حمل هوايي ،زميني ،دريايي
با  5عدد نگهدارنده

کد محصول 120110 :
ایرانکد 2132159080750008 :

کد محصول 120174 :
ایرانکد 2816390080750041 :

نگهدارنده داخلی 3حفره (فالکون)

نگهدارنده داخلی  4حفره

قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی
مناسب لولههای فالکون

قطر 20 mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول 120175 :
ایرانکد 2818100080750052 :

کد محصول 120176 :
ایرانکد 2818100080750051 :

نگهدارنده داخلی  5حفره

نگهدارنده داخلی  8حفره

قطر 16 mm
قابل استفاده درظرف حمل نمونه پاتولوژی

قطر 12 mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول 120177 :
ایرانکد 2818100080750050 :

کد محصول 120178 :
ایرانکد 2818100080750048 :

نگهدارنده داخلی 15حفره

کولباکس  11لیتری

قطر ۷/۵ mm
قابل استفاده در ظرف نمونه پاتولوژی

()Cool Box

کد محصول 120179 :
ایرانکد 2818100080750049 :

کد محصول 120088 :
ایرانکد 2132195080750001 :

کولباکس  30ليتري

كيف كمكهاي اوليه

()Cool Box

كوچك

کد محصول 120197 :
ایرانکد 2132195080750002 :

کد محصول 120074 :
ایرانکد 2132196080750001 :

كيف كمكهاي اوليه

متوسط

كيف كمكهاي اوليه

بزرگ

کد محصول 120075 :
ایرانکد 2132196080750002 :

کد محصول 120076 :
ایرانکد 2132196080750003 :
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کيف حمل نمونه

پايه ديواري كيف كمكهاي اوليه

با کيت عمومي

بزرگ

کد محصول 120077 :
ایرانکد 2132196080750004 :

کد محصول 120119 :
ایرانکد 2131840080750004 :

کيف حمل نمونه

با کيت لوله

کيف حمل نمونه

با کيت ليوان

کد محصول 120120 :
ایرانکد 2131840080750006 :

کد محصول 120118 :
ایرانکد 2131840080750005 :

کيف حمل نمونه

کیف یونیورسال PIP

مدل SS 125

بدون کيت داخلي

کد محصول 120122 :
ایرانکد 2131840080750007 :

کد محصول 120212 :
ایرانکد 2131840080750011 :

کیف یونیورسال PIP

مدل MM 125

کیف یونیورسال PIP

مدل SM 125

کد محصول 120213 :
ایرانکد 2131840080750012 :

کد محصول 120214 :
ایرانکد 2131840080750013 :

کیف یونیورسال PIP
مدل SS 155

کیف یونیورسال PIP

مدل MM 155

کد محصول 120215 :
ایرانکد 2131840080750014 :

کد محصول 120216 :
ایرانکد 2131840080750015 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

کد محصول 120217 :

کد محصول 120218 :

مدل SS 175

مدل SM 155

ایرانکد 2131840080750016 :

ایرانکد 2131840080750017 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP
مدل SM 175

مدل MM 175

کد محصول 120219 :
ایرانکد 2131840080750018 :

کد محصول 120220 :
ایرانکد 2131840080750019 :
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لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه
کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 195

مدل MM 195

کد محصول 120221 :
ایرانکد 2131840080750020 :

کد محصول 120222 :
ایرانکد 2131840080750021 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

مدل MM 220

مدل ML 195

کد محصول 120223 :
ایرانکد 2131840080750022 :

کد محصول 120224 :
ایرانکد 2131840080750023 :

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 220

کیف یونیورسال PIP
مدل ML 220

کد محصول 120225 :
ایرانکد 2131840080750024 :

کد محصول 120226 :
ایرانکد 2131840080750025 :

کیف یونیورسال PIP
مدل MM 250

کیف یونیورسال PIP

مدل LL 250

کد محصول 120227 :
ایرانکد 2131840080750026 :

کد محصول 120228 :
ایرانکد 2131840080750027 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP
مدل MM 290

مدل ML 250

کد محصول 120229 :
ایرانکد 2131840080750028 :

کد محصول 120230 :
ایرانکد 2131840080750029 :

کیف یونیورسال PIP

کیف یونیورسال PIP

مدل ML 290

مدل LL 290

کد محصول 120232 :

کد محصول 120231 :
ایرانکد 2131840080750030 :

ایرانکد 2131840080750031 :
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ی فایل
ترال 

جار رنگآميزي دربدار

مناسب فایلهایالم ،بلوک بافت و
تیشوکاست
کد محصول 120239 :
ایرانکد 2134420080750001 :

کد محصول 120434 :
ایرانکد 2812230080750009 :

ست رنگآميزي هماتولوژی

ست رنگآميزي هیستولوژی و سیتولوژی

 12عددي با نگهدارنده فلزي

 3عددي با نگهدارنده فلزي

کد محصول 120437 :
ایرانکد 2812230080750008 :

کد محصول 120436 :
ایرانکد 2812230080750007 :

سبد رنگآميزي دستهدار

 25خانه

جايالم شياردار پالستيكي
ظرفیت  21 :عدد الم
بسته  6عددی

کد محصول 120435 :
ایرانکد 2812230080750010 :

کد محصول 120014 :
ایرانکد 2818100080750015 :

جعبه جای الم  10خانه

جعبهجایالم  25خانه

با درب لوالیی قفلدار-

با دربلوالییقفلدار-

ABS

ABS

کد محصول 120035 :
ایرانکد 2818100080750009 :

کد محصول 120036 :
ایرانکد 2818100080750010 :

جعبه جایالم  50خانه

جعبه جای الم  100خانه

با دربلوالییقفلدار-

با درب لوالیی قفلدار-

ABS

ABS

کد محصول 120037 :
ایرانکد 2818100080750011 :

کد محصول 120038 :
ایرانکد 2818100080750012 :

سيني رنگآميزي
با جاي الم شياردار
تمام پالستیک

فایل نگهداری الم

ظرفیت  1200 :عدد الم

کد محصول 120013 :
ایرانکد 2812230080750001 :

کد محصول 120207 :
ایرانکد 2131840080750010 :

فولدر الم تکخانه

بسته  100عددی

فولدر الم دوخانه

بسته  100عددی

کد محصول 120099 :
ایرانکد 2818100080750023 :

کد محصول 120012 :
ایرانکد 2818100080750016 :
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تجهیزات آزمایشهای میکروسکوپی و رنگآمیزی
قلم الماس

الم گودهدار سرولوژي

کد محصول 130139 :
ایرانکد 2133910080750001 :

کد محصول 120072 :
ایرانکد 2816390080750026 :

المگوده دار سرولوژي

الم گودهدار سرولوژي

 10خانه

 10خانه  -سفيد

 12خانه

کد محصول 120073 :
ایرانکد 2816390080750027 :

کد محصول 120144 :
ایرانکد 2816390080750036 :

الم گودهدار سرولوژي

الم ساده میکروسکوپ کد 7102
بسته  50عددی

 12خانه  -سفيد

کد محصول 120145 :
ایرانکد 2816390080750035 :

کد محصول 120250 :
ایرانکد 2816390080750037 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ ،وبسایت و اپلیکیشن شرکت پلایدهآلپارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.

اپلیکیشنپلایدهآلپارس

جنرال کاتالوگ پل ایدهآلپارس
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اپلیکاتور بدون پنبه

 - PSشکننده
بسته  500عددی

بشر دستهدار 250 ml
مدرج PP -

کد محصول 120041 :
ایرانکد 2812320080750001 :

کد محصول 120031 :
ایرانکد 2811210080750001 :

بشر دستهدار 500 ml

بشردستهدار 1000 ml

مدرج -

مدرج -

PP

PP

کد محصول 120032 :
ایرانکد 2811210080750002 :

کد محصول 120033 :

ایرانکد 2811210080750003 :

بشر دستهدار 2000 ml

پيست یکپارچه

مدرج -

250 ml

PP

کد محصول 120034 :
ایرانکد 2811210080750004 :

کد محصول 130147 :
ایرانکد 2812210080750001 :

پيست با درب و نازل یکپارچه

پيست با درب و نازل يکپارچه

1000 ml

500 ml

کد محصول 120149 :

کد محصول 120148 :
ایرانکد 2812210080750004 :

ایرانکد 2812210080750006 :

پيست با درب و نازل یکپارچه ليبلدار

پيست با درب و نازل يکپارچه ليبلدار

500 ml

1000 ml

کد محصول 120150 :
ایرانکد 2812210080750005 :

کد محصول 120151 :
ایرانکد 2812210080750007 :

جارشستشوی پالستیکی S -

جارشستشوی پالستیکی M -

ارتفاع  - 42 cmاستوانهای

ارتفاع  - 26 cmاستوانهای

کد محصول 120442 :
ایرانکد 2812230080750011 :

کد محصول 120443 :
ایرانکد 2812230080750012 :

جارشستشوی پالستیکی L -

جار شستشوی پالستیکی XL -

ارتفاع  - 74 cmاستوانه ای

ارتفاع  - 57 cmاستوانهای

کد محصول 120445 :

کد محصول 120444 :
ایرانکد 2812230080750013 :

ایرانکد 2812230080750014 :
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لوازم عمومی
پیپت شور اتوماتیک

تمام استیل

آبسالنگ پالستیکی
بسته 150عددی

کد محصول 120030 :
ایرانکد 2833310080750001 :

کد محصول 120109 :
ایرانکد 2133213080750002 :

جاي پيپت استيل

جاي پليت استيل

کد محصول 130232 :
ایرانکد 2812240080750001 :

کد محصول 130231 :
ایرانکد 2812240080750002 :

جعبه قرص روزانه  -هفتگی

جعبه قرص روزانه

دارای نشانهگذاری با خط بریل
کد محصول 120257 :
ایرانکد 2132159080750011 :

کد محصول 120113 :
ایرانکد 2132159080750003 :

جعبه قرص هفتگی

رسيور پالستيكي

دارای نشانهگذاری با خط بریل

با طول  - 22 cmقابل اتوکالو
بسته  150عددی

کد محصول 120043 :

ایرانکد 2132159080750001 :

کد محصول 120056 :
ایرانکد 2132159080750002 :

سبد استيل

رک خشککن

سري  2عددي

کد محصول 120063 :
ایرانکد 2833310080750002 :

کد محصول 120233 :
ایرانکد 2818100080750074 :

کاپ دارويي مدرج

سيتزبث (لگن هموروئید)
Sitz Bath

کد محصول 120098 :
ایرانکد 2188230080750001 :

کد محصول 120433 :

ایرانکد 2132910080750001 :

ماسک بهداشتي

لگن بهداشتي بيمار

کد محصول 120100 :
ایرانکد 2132980080750001 :

کد محصول 120097 :
ایرانکد 2132151080750001 :

بسته  12عددی
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مزور 50 ml

با پايه ششگوش-

مزور 100 ml

با پايه ششگوش-

PP

PP

کد محصول 120083 :
ایرانکد 2811350080750001 :

کد محصول 120085 :
ایرانکد 2811350080750002 :

مزور 250 ml

مزور 500 ml

با پايه شش گوش-

با پايه شش گوش-

PP

کد محصول 120086 :
ایرانکد 2811350080750004 :

کد محصول 120084 :
ایرانکد 2811350080750003 :

دستکش نایلونی

مزور 1000 ml

با پايه شش گوش-

PP

آجدار  -بسته  100عددی

PP

کد محصول 120061 :
ایرانکد 2811350080750005 :

کد محصول 130019 :
ایرانکد 2164231080750002 :

برای کسـب اطالعات تکمیلی در رابطه با محــصوالت ،به
جنرال کاتالوگ ،وبسایت و اپلیکیشن شرکت پلایدهآلپارس ( )P.I.P.مراجعه فرمایید.

اپلیکیشنپلایدهآلپارس

جنرال کاتالوگ پل ایدهآلپارس
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دستگاهها
سانتریفوژ کالسیک

مدل PIT 140
حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (5.643 : )RCF
7,000 rpm :

کد محصول 3401:

ایرانکد 2835200573800006 :

روتور شش شاخه 90 ،درجه

لوله های مناسب :

حداکثر دور چرخش6,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (5.071 : )RCF
تعداد باگت 6 :عدد
مناسب سانتریفوژ کالسیک مدل PIT140

کد محصول 1446 :

)(4 ml
)(15 ml
)(5 – 8.5 ml
)(12 ml
)(4 – 5.5 ml
)(4.5 – 5 ml
)(4.9 ml
)(7.5 –10 ml

ایرانکد 2838500573800052 :

آداپتور لوله تهگرد 13×100

آداپتور لوله میکروتیوب

مناسب روتور
یکعددی

مناسب روتور
یک عددی

 1446و 1439

لوله های مناسب :

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

10×88
17×100
16×100
17×102
15×75
11×92
13×90
15/16×92

 1446و 1439

لوله های مناسب :

(11×38 mm )1.5ml

(13×100 mm )4-7ml

(11×38 mm )2.0ml

کد محصول 141063 :

کد محصول 1058 :

ایرانکد 4535260573800061 :

ایرانکد 4535260573800052 :

آداپتور لوله تهگرد 13×75

مناسب روتور
یک عددی

 1446و 1439

لوله های مناسب :

)(5 ml

12×75 mm

(13×75 mm )1.6-5 ml

کد محصول  A :ـ1054

ایرانکد 4535260573800056 :

روتور 12شاخه 90 ،درجه

لوله های مناسب :

چرخش5,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (2.963 : )RCF
تعداد باگت 12 :عدد
مناسب سانتریفوژ کالسیک مدل PIT140
کد محصول 1442 :

)(5 ml

)(2.6-3.4 ml
)(2.7-3 ml
)(1.6-5 ml

ایرانکد 2838500573800053 :
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13×65 mm
11×66 mm
13×75 mm
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روتور مخروطی 35 ،درجه
حداکثر دور چرخش7,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (5,478 : )RCF
ظرفیت  6 :لوله
مناسب سانتریفوژ کالسیک مدل PIT140

کد محصول 1437 :

لوله های مناسب 34×100 mm (50 ml) :

ایرانکد 2838500573800054 :

آداپتور فالکون50ml

آداپتورفالکون 15ml

مناسب روتور باکد1437

مناسب روتور باکد1437

لوله های مناسب :

لوله های مناسب :

(29×115mm )Conical tube15ml

(17×120mm )Conical tube15ml

کد محصول 141631 :

کد محصول 141641 :

ایرانکد 4535260573800063 :

روتور مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :

)(15 ml
)(4.5-5ml
)(4.9 ml
)(7.5-10ml
)(7.5-10ml
)(10 ml
)(8-10 ml
)(8 ml
)(12 ml

چرخش7,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (6,435 : )RCF
ظرفیت  12 :لوله
تعداد لوله فالکون  6 :15mlعدد
مناسب سانتریفوژ کالسیک مدل PIT140
کد محصول 1439 :

ایرانکد 4535260573800062 :

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

17×100
11×92
13×90
15×92
16×92
15×102
16×100
16×125
17×102
17×120

ایرانکد 2838500573800055 :

)(Conical tube15 ml

آداپتور لوله میکروتیوب

آداپتور لوله تهگرد 13×100

مناسب روتور
یک عددی

مناسب روتور
یک عددی

 1446و 1439

لوله های مناسب

 1446و 1439

لوله های مناسب :

11×38 mm )1.5ml( :

(13×100 mm )4-7ml

(11×38 mm )2.0ml

کد محصول 141063 :

کد محصول 1058 :

ایرانکد 4535260573800061 :

آداپتور لوله تهگرد 13×75

مناسب روتور
یک عددی

آداپتور فالکون5ml

 1446و 1439

لوله های مناسب :

)(5 ml

مناسب روتور باکد 1439

لوله های مناسب

12×75 mm

(13×75 mm )1.6-5 ml

کد محصول 1054-A :

ایرانکد 4535260573800052 :

کد محصول 141064 :

ایرانکد 4535260573800056 :
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)5 ml( :

17×67.5 mm

ایرانکد 4535260573800064 :

دستگاهها
سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار

سانتریفوژ یونیورسال کالسیک

مدل Premium 20000R

مدل Premium 20000

20,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (25,938 : )RCF
o
دامنه دما -5 +40 C :

20,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (25,938 : )RCF

کد محصول 2401 :

کد محصول 2406 :

ایرانکد 2835200573800003 :

سانتریفوژ یونیورسال کالسیک
مدل PIT 320

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار
مدل PIT 320 R

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21,382 : )RCF

کد محصول 1401 :

15,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21,382 : ) RCF
o
دامنه دما -5 +40 C :
کد محصول1406 :

ایرانکد 2835200573800001 :

روتور مخروطی 40 ،درجه با آداپتور

15,000 rpm :

ایرانکد 2835200573800002 :

لوله های مناسب :
( mm )0.2 ml
( mm )0.4 ml
( mm )0.5 ml
( mm )0.8 ml
( mm )1.5 ml
( mm )2.0 ml

چرخش20,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (25,938 : )RCF
ظرفیت  12 :لوله

کد محصول 200P :

ایرانکد 2835200573800004 :

6 ×18
6 ×45
8 ×30
8 ×45
11×38
11×38

ایرانکد 2838500573800042 :

آداپتور روتور مخروطی

درب روتور مخروطی

مناسب روتور 20,000 rpmبا
بسته  ۱۲عددی

مناسب روتور با کد 200P

لوله های مناسب :

کد200P

(6 × 18 mm )0.2 ml
(6 × 45 mm )0.4 ml

کد محصول 8009 :

کد محصول 2024 :

ایرانکد 4535260573800038 :

روتور پلیت االیزا 90 ،درجه

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور 20,000 rpmبا
بسته  12عددی
لوله های مناسب
کد محصول 2023 :

)0.5 ml( :
()0.8 ml

ایرانکد 4535260573800047 :

4,000 rpm :

حداکثر دور چرخش
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (2.218 : )RCF
تعداد باگت 2 :عدد

کد200P

8×30 mm
8×45 mm

کد محصول 1460 :

ایرانکد 4535260573800046 :
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ایرانکد 2838500573800013 :
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روتور سیتولوژی 90،درجه

باگت فلزی پلیت االیزا
مناسب روتور پلیت االیزا با

کد محصول 1453-A :

چرخش2,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (470 : )RCF
ظرفیت  12 :الم
المهای مناسب 76 × 26 mm :

کد 1460

کد محصول JC301P :

ایرانکد 4535260573800015 :

فانل سیتولوژی یککاناله

فیلتر فانل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره ای
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته  50عددی

کد محصول 1531 :

با مقطع دایره ای
مناسب فانل با کد 1531
بسته  50عددی

کد محصول 1531F :

ایرانکد 2838500573800048 :

فانل سیتولوژی دوکاناله

با مقطع دایره ای
مناسب فانل با کد 1530
بسته  50عددی

کد محصول 1530F :

ایرانکد 2838500573800049 :

فانل سیتولوژی

ایرانکد 2835400573800005 :

فیلتر فانل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته 50عددی

کد محصول 1535 :

ایرانکد 2835400573800004 :

فیلتر فانل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره ای
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته  50عددی

کد محصول1530 :

ایرانکد 2838500573800011 :

با مقطع مستطیلی
مناسب فانل با کد 1535
بسته  50عددی

کد محصول 1535F :

ایرانکد 2838500573800050 :

ایرانکد 2835400573800006 :

روتور مخروطی 40 ،درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش15,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21.382 : )RCF
ظرفیت  24 :لوله

کد محصول 1420A - P3 :

لوله های مناسب :
mm
()0.2 ml
mm
( )0.4 ml
mm
( )0.5 ml
mm
( )0.8 ml
mm
( )1.5 ml
mm
( )2.0 ml

ایرانکد 2838500573800008 :
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6 ×18
6 ×45
8 ×30
8 ×45
11× 38
11× 38

دستگاهها
آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با
بسته  10عددی

آداپتور روتور مخروطی

کد 1420A - P3

مناسب روتور با
بسته  10عددی

لولههای مناسب 6×18 mm )0.2 ml( :
(6×45 mm )0.4 ml

کد محصول 2024 :

لولههای مناسب :
کد محصول 2023 :

ایرانکد 4535260573800049 :

کد محصول 8006 :

ایرانکد 4535260573800048 :

چرخش15,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (21.382 : )RCF
ظرفیت  24 :لوله
لوله های مناسب  :لوله مویی

کد  1420A - P3و 160P1

کد محصول 1650 :

ایرانکد 4535260573800033 :

ایرانکد 2838500573800004 :

ضربهگیر لوله مویی

درب روتور هماتوکریت

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650

مناسب روتور با کد 1650

کد محصول 8005 :

(8 × 30 mm )0.5 ml
(8 × 45 mm )0.8 ml

روتور هماتوکریت

درب روتور مخروطی
مناسب روتور با

کد 1420A - P3

بسته  10عددی

کد محصول 8007 :

ایرانکد 4535260573800032 :

ایرانکد 4593400573800002 :

ضربهگیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650

یک عددی

کد محصول 8007 :

ایرانکد 4593400573800001 :

روتور مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
mm
( )15 ml
( mm )4.5- 5 ml
mm
( )4.9 ml
( mm )7.5-10 ml
(mm )7.5-10 ml
mm
( )10 ml
mm
()8-10 ml
( mm )8-10 ml

حداکثر دور چرخش12,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (16. 582 :)RCF
ظرفیت  12 :عدد

کد محصول 1615 :

ایرانکد 2838500573800002 :
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17 × 100
11 × 92
13 × 90
15 × 92
16 × 92
15 × 102
16 × 100
16 × 125
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روتور مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11× 92
( mm )4.5- 5 ml
( 13× 90 mm )4.9 ml
( 15× 92 mm )7.5-10 ml
(16× 92 mm )7.5-10 ml
15× 102 mm
( )10 ml
(16× 100 mm )8-10 ml
( 16× 125 mm )8-10 ml

چرخش6,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (4.146 : )RCF
ظرفیت  12 :عدد

کد محصول 1613 :

ایرانکد 2838500573800003 :

روتور فالکون مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11×92
( mm )4.5- 5 ml
13×90
( mm )4.9 ml
15×92
( mm )7.5-10 ml
16×92
( mm )7.5-10 ml
15×102 mm
( )10 ml
(16×100 mm )8-10 ml
( 16×125 mm )8-10 ml
17×120 mm
( )15 ml

حداکثر دور چرخش12,000 rpm :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (16.582 : )RCF
ظرفیت  12 :عدد
ظرفیت لوله (فالکون)  ۶ :عدد

کد محصول 1615P2 :

ایرانکد 2838500573800007 :

روتور فالکون مخروطی 35 ،درجه

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11×92
( mm )4.5- 5 ml
13×90
( mm )4.9 ml
15×92
( mm )7.5-10 ml
16×92
( mm )7.5-10 ml
15×102 mm
( )10 ml
(16×100 mm )8-10 ml
( 16×125 mm )8-10 ml
17×120 mm
( )15 ml

چرخش6,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (4.146 :)RCF
ظرفیت  12 :عدد
ظرفیت لوله (فالکون)  ۶ :عدد
کد محصول1613P1 :

ایرانکد 2838500573800006 :

باگت لوله تهگرد
مناسب روتورهای

یک عددی

کد محصول 8003 :

لوله های مناسب :
17×100 mm
( )15 ml
11× 92
( mm )4.5- 5 ml
( 13× 90 mm )4.9 ml
( 15× 92 mm )7.5-10 ml
(16× 92 mm )7.5-10 ml
15× 102 mm
( )10 ml
(16× 100 mm )8-10 ml
( 16× 125 mm )8-10 ml

 1613و 1615
 1613P1و 1615P2

ایرانکد 4535260573800031 :

آداپتور لوله تهگرد 13 ×100

باگت فالکون۱۵ ml
مناسب
یک عددی
لولههای مناسب :

مناسب روتورهای

روتورهای  1613P1و 1615P2

کد محصول 1647 :

(17×120 mm )15 ml

یک عددی
لوله های مناسب :
کد محصول 1058 :

ایرانکد 4535260573800030 :

36

 1613و 1615
 1613P1و 1615P2
(13×100 mm )4-7ml

ایرانکد 4535260573800052 :

دستگاهها
آداپتور لوله تهگرد 13×75

مناسب روتور
یک عددی

آداپتور لوله تهگرد 13×75

 1613و  1615و  1613P1و 1615P2

لوله های مناسب :

)(5 ml

مناسب روتور
یک عددی

 1613و  1615و  1613P1و 1615P2

لوله های مناسب :

12×75 mm

(13×75 mm )1.6-5 ml

کد محصول  A:ـ1054

کد محصول  B :ـ1054

آداپتور فالکون5ml

چرخش9,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(9.509: )RCF
تعداد باگت 6 :عدد
38 x 102 mm
لولههای مناسب (94 ml) :

1615P2

مناسب روتور باکد 1439

کد محصول 141064 :

ایرانکد 4535260573800057 :

روتور مخروطی 35 ،درجه

مناسب روتور  1613و  1615و  1613P1و

لوله های مناسب

)(85 ml

17×67.5 mm

کد محصول 1620 A:

ایرانکد 4535260573800064 :

باگت روتور مخروطی ۹۰۰۰ rpm -
مناسب روتور مخروطی با

آداپتور فالکون ۹۰۰۰ rpm - 50 ml

مناسب روتور مخروطی با کد

کد 1620A

کد محصول 1454 :

ایرانکد 4535260573800029 :

لوله های مناسب :

کد محصول 1466 :

)29 x 115 mm (50 ml

ایرانکد 4535260573800013 :

مقاوم به اسید
مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
تعداد قابلاستفاده در روتور 3 :عدد
لوله های مناسب 29 x 115 mm (50 ml) :

کد 1620A

)17x120 mm (15 ml

کد محصول 1454R :

ایرانکد 4535260573800014 :

ایرانکد 4535260573800041 :

روتور چهار شاخه 90 ،درجه

آداپتور فالکون ۹۰۰۰ rpm - ۱۵ ml

مقاوم به اسید
مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
لولههای مناسب 17x120 mm (15 ml) :

کد محصول 1466R :

1620A

آداپتور فالکون ۹۰۰۰ rpm - 50 ml

آداپتور فالکون ۹۰۰۰ rpm - ۱۵ ml

مناسب روتور مخروطی با

38 x 106 mm

ایرانکد 2838500573800009 :

لوله های مناسب :

کد محصول 1646 :

)(6 ml

12×82 mm

(13×75 mm )1.6-5 ml

ایرانکد 4535260573800056 :

)5 ml( :

)(5 ml

12×75 mm

چرخش4,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(2.719 : )RCF
تعداد باگت 4 :عدد

کد محصول1624 :
(بدون باگت)

ایرانکد 4535260573800042 :
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ایران کد 2838500573800001 :
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باگت  5خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با

لوله های مناسب :

کد محصول1370 :

باگت  4خانه با پولکی

کد 1624

()9 ml

مناسب روتور چهارشاخه با

لوله های مناسب :

14×100 mm

کد محصول 1369 :

ایران کد 4535260573800003 :

باگت  4خانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد

لوله های مناسب :

1624

15×75
(mm )4 -5.5 ml
13× 65
(mm )2.6-3.4 ml
17×100 mm
()15 ml
( 16 × 75  mm )4 - 7 ml
( 13 ×75 mm )1.6 - 5 ml

ایرانکد 4535260573800004 :

باگت 7خانه با پولکی

لوله های مناسب :

به همراه الستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

کد محصول 1742 - 91:

)(5 ml
()6 ml
()7 ml

mm
mm
mm

12×75
12×82
12×100

ایرانکد 4535260573800005 :

باگت  10خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد

کد محصول 1741 :

ایرانکد 4535260573800001 :

ایرانکد 4535260573800002 :

باگت  7خانه با پولکی

کد محصول 1742 :

17×100 mm
( )15 ml
( 16×100 mm )8.5-10 ml

لوله های مناسب :
12 × 75 mm
) (5 ml
12 × 82 mm
) ( 6ml
12 × 100 mm
) ( 7ml

به همراه الستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

کد محصول 1369 - 91 :

کد 1624

لوله های مناسب :
14×100 mm
()9 ml
13×90
mm
()4.9 ml
(8 ×66 mm )1.1-1.4 ml
12 ×100 mm
()7 ml

1624

ایرانکد 4535260573800006 :
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دستگاهها
باگت  17خانه با پولکی

باگت  1خانه

مناسب روتور چهار شاخه با

لوله های مناسب :

کد محصول 1746 :

کد 1624

لوله های مناسب :

(34 x 100 mm )50 ml

کد محصول 1372 :

ایرانکد 4535260573800008 :

باگت  2خانه

مناسب روتور چهارشاخه با

لولههای مناسب :
کد محصول 1745 :

مناسب روتور چهارشاخه با

 1742و 1369

لوله های مناسب :

)24 x 100 mm (25 ml
)26 x 95 mm (30 ml

12×75 mm

)(5 ml

(13×75 mm )1.6-5 ml

کد محصول  A:ـ1054

ایرانکد 4535260573800056 :

باگت فلزی

آداپتور لوله تهگرد 13×75

مناسب روتور چهارشاخه با

 1741و 1370

لوله های مناسب :

ایرانکد 4535260573800007 :

مناسب روتور
یک عددی

کد 1624

)(5 ml

12× 75 mm

آداپتور لوله تهگرد 13×75

ایرانکد 4535260573800009 :

مناسب روتور
یک عددی

( )5 ml

کد 1624

کد 1624

12×75 mm

(13×75 mm )1.6-5 ml

کد محصول  C:ـ1054

ایرانکد 4535260573800058 :

کد محصول 1481 :

آداپتور فالکون ۴۰۰۰ rpm- ۱۵ ml

آداپتور فالکون ۴۰۰۰ rpm- 50 ml

مناسب باگت فلزی با

لولههای مناسب :
کد محصول 1384 :

مناسب باگت فلزی با

کد 1481

لوله های مناسب :

(29 x 115 mm ) 50 ml

کد محصول 1347 :

ایرانکد 4535260573800011 :

درب باگت فلزی روتور

مناسب باگت فلزی با کد

ایرانکد 4535260573800010 :

کد 1481

( 17 x 120 mm ) 15 ml

ایرانکد 4535260573800012 :

پولکی بزرگ

مناسب باگتهای

1481

1369, 1369-91, 1742, 1742-91

یک عددی

کد محصول 1492 :

ایران کد 4535260573800039 :

کد محصول 0716 :
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ایرانکد 4535260573800034 :
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پولکی بزرگ

پولکی کوچک

مناسب باگتهای

باگتهای 1372, 1741, 1370

مناسب
یک عددی

1369, 1369-91, 1742, 1742-91

بسته  10عددی

کد محصول 0716 :

کد محصول 0701 :

ایران کد 4535260573800050 :

آداپتور تنظیم قطر حفره

پولکی کوچک

باگتهای 1742-91و1369-91

مناسب
یک عددی

باگتهای 1372, 1741, 1370

مناسب
بسته  10عددی

کد محصول 0701 :

ایرانکد 4535260573800051 :

کد محصول 8001 :

مناسب باگتهای 1742-91و1369-91

مناسب باگتهای 1742-91و1369-91

یک عددی

بسته  10عددی

کد محصول 8002 :

ایرانکد 4535260573800054 :

حداکثر دور چرخش :
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (4.193 : )RCF
تعداد باگت 4 :عدد

باگتهای 1742-91و1369-91

مناسب
بسته  10عددی

5,000 rpm

کد محصول
(بدون باگت) 1494 :

ایرانکد 4535260573800055 :

باگت فلزی مکعبی

مناسب روتورچهارشاخه با کد

ایرانکد 4535260573800036 :

روتور چهارشاخه 90 ،درجه

الستیک تنظیم ارتفاع حفره

کد محصول 8002 :

ایرانکد 4535260573800028 :

الستیک تنظیم ارتفاع حفره

آداپتور تنظیم قطر حفره

کد محصول 8001 :

ایران کد 4535260573800035 :

ایرانکد 2838500573800010 :

آداپتور مکعبی  6خانه

مناسب باگت فلزی با کد
لوله های مناسب )15 ml( :

1494

1427

17 ×100 mm
(16 ×100 mm )8.5-10 ml

کد محصول 1427 :

ایرانکد 4535260573800024 :

کد محصول 5231 :
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ایرانکد 4535260573800017 :

دستگاهها
آداپتور مکعبی  1خانه

آداپتور مکعبی  12خانه

مناسب باگت فلزی با کد

لوله های مناسب :

کد محصول 5230 :

فالکون 50ml

1427

مناسب باگت فلزی با کد

12×100 mm
( )7 ml
( 11×92 mm )4.5 - 5 ml

لوله های مناسب :

کد محصول 5276 :

ایرانکد 4535260573800018 :

)(50 ml

ایرانکد 4535260573800019 :

آداپتور لوله تهگرد 13×75

باگت )RST (Rapid Serological Test

مناسب روتور چهار شاخه با کد
باگت به همراه آداپتور

1427
29 x 115 mm

مناسب آداپتور کد 5231
یک عددی

1494

لوله های مناسب :

12×75 mm

)(5 ml

(13×75 mm )1.6-5 ml

کد محصول 1480 :

ایرانکد 4535260573800053 :

کد محصول  A:ـ1054

باگت فلزی

روتور چهارشاخه 90 ،درجه

مناسب روتور چهارشاخه با کد

4,500 rpm:

حداکثر دور چرخش
حداکثرشتاب نسبیسانتریفوژ (3.328 : )RCF
تعداد باگت 4 :عدد

کد محصول1324 :
(بدون باگت)

ایرانکد 4535260573800056 :

کد محصول 1398 :

ایرانکد 2838500573800014 :

1324

ایرانکد 4535260573800025 :

آداپتور چهارخانه با پولکی

مناسب باگت فلزی با کد

کد محصول 1482 A :

1398

لوله های مناسب :
)(9 ml
)(15 ml
)(9-10 ml
)(10 ml
)(4 -7 ml
)(12 ml

ایرانکد 4535260573800021 :

آداپتور فالکون ۵۰ ml -

آداپتور فالکون  ۱۵ ml -چهارخانه

مناسب باگت فلزی با کد
لولههای مناسب )15 ml ( :

مناسب باگت فلزی با کد
لولههای مناسب (50 ml) :

1398

1398

کد محصول 1483 A :

14×100 mm
17×100 mm
16×92 mm
15×102 mm
16×75 mm
17×100 mm

17×120 mm

کد محصول 1484 :

ایرانکد 4535260573800020 :
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29 x 115 mm

ایرانکد 4535260573800043 :
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روتور مخروطی استریپ  45 ،درجه

لوله های مناسب :

چرخش14,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (20.817: )RCF
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچالدار)

کد محصول 160 P :

6 × Strip Tubes
48 × 0.2 ml Tubes

ایرانکد 2838500573800012 :

روتور مخروطی استریپ

چرخش14,000 rpm :

حداکثر دور
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (15.339 : )RCF
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچالدار)
زاویه 45 :درجه

کد محصول 160P1 :

لوله های مناسب :
4 × Strip Tubes
32 × 0.2 ml Tubes

ایرانکد 2838500573800051 :

درب روتور مخروطي استريپ 160P1

درب روتور مخروطي استريپ 160P

كد محصول 8008 :

مناسب روتورهای

كد محصول 8006 :

ایرانکد 4535260573800037 :

رولر میکسر هماتولوژی

مدل
سرعت چرخش60 rpm :

مدل
سرعت چرخش80 rpm :
PITR8

کد محصول PITR8 :

ایرانکد 2831200573800004 :

روتامیکس مدل PIT090

ایرانکد 2831200573800037 :

روتامیکس مدل PIT090

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر28 mm
ظرفیت  12 :لوله )(50 ml
(به همراه یک عدد روتور کد )DS28P
کد محصول PIT090D12.28:

ایرانکد 4535260573800033 :

رولر میکسر هماتولوژی دیجیتالی

PITR6B

کد محصول PITR6B :

 1420-Aو 160P1

حداکثر دور چرخش:
مناسب لوله با قطر 25 mm
ظرفیت  12 :لوله )(30 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS25P
80 rpm

ایرانکد 2831200573800013 :

کد محصول PIT090D12.25 :
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ایرانکد 2831200573800014 :

دستگاهها
روتامیکس مدل PIT090

روتامیکس مدل PIT090

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر 16 mm
ظرفیت  12 :لوله )(15 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS16P
کد محصول PIT090D12.16:

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر 12 mm
ظرفیت  24 :لوله )(5 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS12P
کد محصول PIT090D24.12 :

ایرانکد 2831200573800015 :

روتامیکس مدل PIT090

روتامیکس مدل PIT090

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر10 mm
ظرفیت  60 :لوله )(1.5 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )CR60

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر10 mm
ظرفیت  36 :لوله )(1.5 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )DS10P
کد محصول PIT090D36.10 :

کد محصول PIT090CR60 :

ایرانکد 2831200573800017 :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر28 mm
ظرفیت  8 :لوله ()50 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )CR8

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
مناسب لوله با قطر16 mm
ظرفیت  16 :لوله ()15 ml
(به همراه یک عدد روتورکد )CR16
کد محصول PIT090CR8 :

ایرانکد 2831200573800029 :

روتور دیسکی

مناسب
ظرفیت  60 :لوله
لوله های مناسب )1.5 ml ( :

مناسب مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب :

PIT 090

11×38 mm

کد محصول CR16 :

ایرانکد 2838500573800015 :

روتور دیسکی

مناسب
ظرفیت  8 :لوله
لوله های مناسب :

مدل PIT 090

کد محصول CR8 :

ایرانکد 2831200573800030 :

روتور دیسکی

مدل PIT 090

کد محصول CR60 :

ایرانکد 2831200573800028 :

روتامیکس مدل PIT090

روتامیکس مدل PIT090

کد محصول PIT090CR16 :

ایرانکد 2831200573800016 :

)29 x 115 mm (50 ml

ایرانکد 2838500573800017 :
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( 17×100 mm )15 ml

ایرانکد 2838500573800016 :
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روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  12 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول DS28P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
28 × 106 mm
29 × 118 mm
)29 × 116 mm (6 tubes

مدل PIT090
12 × 50 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد 2838500573800043 :

روتور دیسکی

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس
ظرفیت  12 :لوله
لوله های مناسب 12 × 30 ml Tubes, Ø25 mm :

کد محصول DS25P :

ایرانکد 2838500573800044 :

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  12 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول DS16P :

مدل PIT090

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
16 × 57 mm
16 × 62 mm
16 × 110 mm
16 × 119 mm
17 × 54 mm
17 × 96 mm
17 × 124 mm

12 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایرانکد 2838500573800045 :

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  24 :لوله
لوله های مناسب :

کد محصول DS12P :

مدل PIT090

24 × 91 mm

مدل PIT090

mm
mm
)mm (12 tubes
mm

24 × 5 ml Tubes, Ø12 mm

ایرانکد 2838500573800046 :

روتور دیسکی

مناسب روتامیکس
ظرفیت  36 :لوله
لولههای مناسب 36 ×1.5 ml Tubes, Ø10 mm :

کد محصول DS10P :

مدل PIT090

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
12 × 48 mm
12 × 100
12 × 60 mm
12 × 106
12 × 67 mm
12 × 127
12 × 72 mm
12 × 105
12 × 82 mm
12 × 84 mm
12 × 86 mm

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
10 ×40 mm
10 ×42 mm
10 ×48 mm
)10 ×70 mm (24 tubes
11 ×40 mm
11 × 41 mm
11 × 45 mm

ایرانکد 2838500573800047 :
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دستگاهها
روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV25P
لولههای مناسب 16 ×30 ml Tubes, Ø 25 mm :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV28P
لولههای مناسب 16 ×50 ml Tubes, Ø 28mm :
کد محصول PIT180V16.28:

کد محصول PIT180V16.25:

ایرانکد 2831200573800018 :

روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV16P
لولههای مناسب 16 ×15 ml Tubes, Ø 16 mm :
کد محصول PIT180V16.16:

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV12P
لولههای مناسب 16 ×5 ml Tubes, Ø 12 mm :
کد محصول PIT180V16.12:

ایرانکد 2831200573800020 :

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور
ظرفیت  32 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SV10P
لولههای مناسب 32 ×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm :

چرخش80 rpm:

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH28P
لولههای مناسب 24 ×50 ml Tubes, Ø 28mm :
کد محصول PIT180H24.28:

ایرانکد 2831200573800007 :

80 rpm :

حداکثر دور چرخش
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH16P
لولههای مناسب 24 ×15 ml Tubes, Ø 16 mm :

چرخش80 rpm:

ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH25P
لولههای مناسب 24 × 30 ml Tubes, Ø 25 mm :

کدمحصولPIT180H24.25:

کد محصول PIT180H24.16:

ایرانکد 2831200573800009 :

روتامیکس مدل PIT180

ایرانکد 2831200573800010 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد )SH12P
لولههای مناسب 24 × 5 ml Tubes, Ø 12 mm :
کد محصول PIT180H24.12:

ایرانکد 2831200573800008 :

روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور

ایرانکد 2831200573800006 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

کد محصول PIT180V32.10:

ایرانکد 2831200573800019 :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  64 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SH10P
لولههای مناسب 64×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm :
کد محصول PIT180H64.10 :

ایرانکد 2831200573800011 :
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ایرانکد 2831200573800012 :
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روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SHM24
لولههای مناسب 17×100 (15 ml) :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  48 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SH48
لولههای مناسب 11×38 (1.5 ml) :
کد محصول PIT180H48 :

کد محصول PIT180HM24 :

ایرانکد 2831200573800031 :

روتامیکس مدل PIT180

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  32 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SV32
لولههای مناسب 11×38 (1.5 ml) :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  24 :لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SHL24
لولههای مناسب 29×115 (50 ml) :
کد محصول PIT180HL24 :

کد محصول PIT180V32 :

ایرانکد 2831200573800033 :

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SVM16
لولههای مناسب 17×100 (15 ml) :

چرخش80 rpm :

حداکثر دور
ظرفیت  16 :لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد )SVL16
لولههای مناسب 29×115 (50 ml) :
کد محصول PIT180VL16 :

ایرانکد 2831200573800035 :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  48 :لوله
لولههای مناسب )1.5 ml ( :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب )15 ml ( :

PIT 180

PIT 180
11×38 mm

کد محصول SHM24 :

ایرانکد 2838500573800018 :

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب (50 ml) :

17×100 mm

ایرانکد 2838500573800019 :

روتورمربعی(عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

PIT 180

کد محصول SHL24 :

ایرانکد 2831200573800036 :

روتورمربعی (افقی)

روتورمربعی(افقی)

کد محصول SH48 :

ایرانکد 2831200573800034 :

روتامیکس مدل PIT180

چرخش80 rpm :

کد محصول PIT180VM16 :

ایرانکد 2831200573800032 :

ظرفیت  32 :لوله
لولههای مناسب )1.5 ml ( :

29 x 115 mm

کد محصول SV32 :

ایرانکد 2838500573800020 :
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11×38 mm

ایرانکد 2838500573800021 :

دستگاهها
روتور مربعی (عمودی)

روتورمربعی(عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب )15 ml( :

کد محصول SVM16 :

مناسب روتامیکس مدل PIT 180

ظرفیت 16 :عدد
لولههای مناسب :

17×100 mm

کد محصول SVL16 :

ایرانکد 2838500573800022 :

)29 x 115 mm (50 ml

ایرانکد 2838500573800023 :

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب :

کد محصول S V25P :

PIT180

16×30ml Tubes, Ø25 mm
24×91 mm

ایرانکد 2838500573800039 :

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههایمناسب 16 x 50 ml Tubes, Ø 28 mm :
PIT180

کد محصول SV28P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
28 × 106 mm
29 × 118 mm
29 × 116 mm

ایرانکد 2838500573800041 :

روتور مربعی (عمودی)
مناسب روتامیکس مدل

ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب :

کد محصولSV16P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

16 ×15ml Tubes, Ø16 mm

ایرانکد 2838500573800037 :

روتور مربعی (عمودی)

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  16 :لوله
لولههای مناسب 16 × 5ml Tube , Ø12 mm :
PIT180

کد محصول SV12P :

16 × 57
16 × 62
16 × 110
16 × 119
17 × 54
17 × 96
17 × 124

mm
mm
( mm ) 8 tubes
mm

ایرانکد 2838500573800035 :
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12 ×100
12 ×106
12 ×127
13 × 105

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

12 × 48
12 × 60
12 × 67
12 × 72
12 × 82
12 × 84
12 × 86
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روتور مربعی (عمودی)

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس مدل
تعداد لوله  32 :عدد
لولههای مناسب 32×1.5ml Tubes, Ø10 mm :
PIT180

کد محصول SV10P :

mm
mm
mm
( mm ) 16 tubes
mm
mm
mm

10 × 40
10 × 42
10 × 48
10 × 70
11 × 40
11 × 41
11 × 45

ایرانکد 2838500573800033 :

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب 24 × 50 ml Tubes, Ø28 mm :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

کد محصول SH28P :

mm
mm
mm

28 × 106
29 × 118
29 × 116

ایرانکد 2838500573800040 :

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب 24 × 30 ml Tubes, Ø25 mm :
PIT180

کد محصول SH25P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :
mm

24 × 91

ایرانکد 2838500573800038 :

روتور مربعی (افقی)
مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله

لولههای مناسب :

کد محصول SH16P :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

24 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایرانکد 2838500573800036 :

16 × 57
16 × 62
16 × 110
16 × 119
17 × 54
17 × 96
17 × 124

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  24 :لوله
لولههای مناسب Ø12 mm :

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

PIT180

کد محصول SH12P :

mm
mm
( mm ) 18 tubes
mm

24 × 5ml Tubes,

ایرانکد 2838500573800034 :

48

12 × 100
12 × 106
12 × 127
12 × 105

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

12 × 48
12 × 60
12 × 67
12 × 72
12 × 82
12 × 84
12 × 86

دستگاهها
روتور مربعی (افقی)

ابعاد لوله ها (ارتفاع  xقطر) :

مناسب روتامیکس مدل
ظرفیت  64 :لوله
لولههای مناسب 64 ×1.5ml Tubes, Ø10 mm :
PIT180

کد محصول SH10P :

mm
mm
mm
)mm (32 tubes
mm
mm
mm

ایرانکد 2838500573800032 :

کلیپس پالستیکی روتامیکس

کلیپس پالستیکی روتامیکس

قطر 25 mm

با
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لولههای مناسب 30 ml Tubes, Ø 25 mm :

با قطر
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لولههای مناسب 50 ml Tubes, Ø 28mm :
28 mm

کد محصول C28 :

کد محصول C25 :

ایرانکد 2818400573800001 :

کلیپس پالستیکی روتامیکس

با
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی

کد محصول C16 :

با قطر
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
:
مناسب
لوله های
5 ml Tubes, Ø 12 mm
12 mm

15 ml Tubes, Ø16 mm

کد محصول C12 :

ایرانکد 2818400573800003 :

مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب Ø 10 mm :

قطر 10 mm

با
مناسب روتامیکس  PIT090و PIT180
بسته  10عددی
لولههای مناسب 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm :
کد محصول CS10 :

ایرانکد 2818400573800005 :

کد محصول CS16 :

PIT180

1.5 ml Tubes,

ایرانکد 2818400573800006 :

کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس

کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب Ø 16 mm :

ایرانکد 2818400573800004 :

کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس

کلیپس پالستیکی روتامیکس

کد محصول C10 :

ایرانکد 2818400573800002 :

کلیپس پالستیکی روتامیکس

قطر 16 mm

لولههای مناسب :

10 × 40
10 × 42
10 × 48
10 × 70
11 × 40
11 × 41
11 × 45

مناسب روتامیکس  PIT090و
بسته  10عددی
لولههای مناسب Ø 28 mm :

PIT180
15 ml Tubes,

کد محصول CS28 :

ایرانکد 2818400573800007 :
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PIT180
50 ml Tubes,

ایرانکد 2818400573800008 :

www.medpit.com
شیکر روتاتور با سینی یونیورسال

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی

شیکر روتاتور با سینی پتری دیش

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی سینی10 mm :

500 rpm

500 rpm

سینی10 mm :

کد محصول :
PIT10LOAS260.1

کد محصول :
PIT10LOAS260.3

ایرانکد 2831200573800025 :

سينى یونیورسال

شیکر روتاتور با سینی قیف جداکننده

به همراه  4عدد ست نگهدارنده
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی سینی10 mm :

500 rpm

کد محصول :
PIT10LOAS260.5

مناسب شیکر روتاتور

کد محصول AS260.3 :

کد محصول AS 260.1 :

ایرانکد 2831200573800026 :

سينى پترى ديش

مدل PIT10LO

به همراه  4عدد ست نگهدارنده
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

کد محصول AS 260.5 :

ایرانکد 2838100573800001 :

ایرانکد 2838100573800003 :

شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0

حداکثر دور چرخش:
کورس حرکتی سینی3 mm :
(به همراه سینی الستیکی)

شامل یک عدد ارلن گیر و  2عدد پیچ نگهدارنده

1100 rpm

مناسب سینی یونیورسال و قیف جداکننده

ایرانکد 2818400573800011 :

کد محصول PIT3.0 :

راکر شیکر مدل PIT16D

نوع حرکت  :االکلنگی
دامنه حرکتی سینی 16° :
سرعت همزن  5 :الی  80دور در دقیقه

کد محصول PIT16D :

ایرانکد 2838100573800002 :

سينى قیف جداکننده

ست نگهدارنده (ارلن گیر)

کد محصول AS 1.61:

ایرانکد 2831200573800027 :

ایرانکد 2831200573800024 :
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ایرانکد 2831200573800021 :

دستگاهها
انکوباتور یخچالدار  115لیتری

انکوباتور کالسیک  115لیتری

حجم 115 :لیتر
دامنه دما ( : )°Cدمای محیط الی 100
قابلیت اتصال به کامپیوتر

کد محصول PIT115 :

حجم 115 :لیتر
دامنه دما ( -5 : )°Cالی 100
قابلیت اتصال به کامپیوتر

کد محصول PIT115R :

ایرانکد 2832200573800004 :

انکوباتور یخچالدار مدل PIT053R

انکوباتور کالسیک مدل PIT053

حجم 53 :لیتر
دامنه دما ( -5 : )°Cالی 100
قابلیت اتصال به کامپیوتر

حجم 53 :لیتر
دامنه دما ( : )°Cدمای محیط الی 100
قابلیت اتصال به کامپیوتر

کد محصول PIT053 :

ایرانکد 2832200573800005 :

کد محصول PIT053R :

ایرانکد 2832200573800001 :

انکوباتورشیکردار مدل PIT053RS

ایرانکد 2832200573800002 :

ست نگهدارنده (ارلن گیر)

حجم (بدون شیکر)  53 :لیتر
امکان استفاده انکوباتور مستقل و توام با شیکر
قابلیت اتصال به کامپیوتر

شامل یک عدد ارلن گیر و  2عدد پیچ نگهدارنده
مناسب انکوباتور شیکردار

دامنه دمایی همراه با شیکر ( 4 : )°Cالی50
دامنه دمایی بدون شیکر ( -5 : )°Cالی 100

کد محصول PIT053RS :

کد محصول AS 1.60:

ایرانکد ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳ :

کانتر هماتولوژی

شیکر لوله مدل LD8809

(شمارنده سلول هماتولوژی)

مدل

کد محصول RC902 :

نوع حرکت :اوربیتالی

RC902

سرعت ثابت 2.600 rpm :

ایران کد 2131520573800001 :

کد محصول LD8809 :

مینی استیرر مدل MS65

ایرانکد 2831200573800005 :

هات پلیت با همزن مغناطیسی

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن 250 ml :
سرعت همزن  100 :الی 1800دور دردقیقه

کد محصول MS65 :

ایرانکد 2818400573800012 :

مدل PIT300

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن 1/5 :لیتر
دامنه دما ( 50: )°Cالی300
سرعت همزن  50 :الی 1800دور دردقیقه

ایرانکد ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳ :

کد محصول PIT300 :
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ایرانکد 2834140573800001 :

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  HBGآﻟﻤﺎن
ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﻛﺪﻛﺎﻻ

1

 140018ﭘﻴﭙﺖ  1ﺳﻲ ﺳﻲ

 140391 12ﭘﻴﭙﺖ  2/5ﺳﻲ ﺳﻲ

2

 140019ﭘﻴﭙﺖ  2ﺳﻲ ﺳﻲ

 140396 13ﭘﻴﭙﺖ ﺳﺎﻟﻲ

3

 140016ﭘﻴﭙﺖ  5ﺳﻲ ﺳﻲ

140031 14

ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  5ﺳﻲ ﺳﻲ

4

 140017ﭘﻴﭙﺖ  10ﺳﻲ ﺳﻲ

140392 15

ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  6ﺳﻲ ﺳﻲ

5

 140401ﭘﻴﭙﺖ  50ﺳﻲ ﺳﻲ

 140393 16ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  7ﺳﻲ ﺳﻲ

6

 140383ﭘﻴﭙﺖ  0/125ﺳﻲ ﺳﻲ

140394 17

ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  8ﺳﻲ ﺳﻲ

7

 140384ﭘﻴﭙﺖ  0/2ﺳﻲ ﺳﻲ

140395 18

ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  9ﺳﻲ ﺳﻲ

8

 140385ﭘﻴﭙﺖ  0/25ﺳﻲ ﺳﻲ

140033 19

ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  20ﺳﻲ ﺳﻲ

9

 140386ﭘﻴﭙﺖ  0/3ﺳﻲ ﺳﻲ

 140035 20ﭘﻲ ﭘﺖ ژوژه  50ﺳﻲ ﺳﻲ
 140023 21ﻣﻼﻧﮋور ﺳﻔﻴﺪ

 140389 10ﭘﻴﭙﺖ  0/6ﺳﻲ ﺳﻲ
 140390 11ﭘﻴﭙﺖ  1/1ﺳﻲ ﺳﻲ

ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺳﺎده

140021 22

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  Microlitﻫﻨﺪ
ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﻛﺪﻛﺎﻻ

1

 140402ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ 0/2-10ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي-ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ

4

 140440دﻳﺴﭙﻨﺴﺮ  0/25 - 2/5ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ

2

 140403ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ 5-120ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي-ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ

5

 140441دﻳﺴﭙﻨﺴﺮ  0/5 - 5ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ

3

 140405ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ  12ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ  40-300ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي-ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻮﻛﻼو

6

140406
140407
140408

ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺮﻛﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﭙﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎ -100mlدر3
رﻧﮓ-ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  Cowieاﻧﮕﻠﻴﺲ
ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ردﻳﻒ

ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

1

 130071ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي 10L×6mm

130076 3

ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي 40L×7mm

2

 130072ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي 15L×6mm

130079 4

ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي 70L×10mm

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  TGIآﻟﻤﺎن

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس

ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

 140125 42ﺑﻮرت  100ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي

1

 140221ارﻟﻦ ﺧﻼء ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ  250ﻣﻴﻠﻲ

2

 140222ارﻟﻦ ﺧﻼء ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ  500ﻣﻴﻠﻲ

140696 43

3

 140223ارﻟﻦ ﺧﻼء ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ  1000ﻣﻴﻠﻲ

 140083 44ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  6ﺳﺎﻧﺖ

4

 140397ارﻟﻦ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد  500ﻣﻴﻠﻲ

 140084 45ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  8ﺳﺎﻧﺖ

5

 140058ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  25ﻣﻴﻠﻲ

 140085 46ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  10ﺳﺎﻧﺖ

6

 140059ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  50ﻣﻴﻠﻲ

 140086 47ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  12ﺳﺎﻧﺖ

7

 140060ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  100ﻣﻴﻠﻲ

 140130 48ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  15ﺳﺎﻧﺖ

8

 140398ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  200ﻣﻴﻠﻲ

 140652 49ﭘﻴﭙﺖ ژوژه  0.5ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ،ASﺗﻚ ﻧﺸﺎن ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ

9

 140061ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  250ﻣﻴﻠﻲ

140661 50

 140062 10ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  500ﻣﻴﻠﻲ

140624 51

 140063 11ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  1000ﻣﻴﻠﻲ

140650 52

 140065 12ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  3000ﻣﻴﻠﻲ

140636 53

 140066 13ارﻟﻦ ﮔﺮدن ﺑﺎرﻳﻚ  5000ﻣﻴﻠﻲ

 140111 54ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ  5ﻣﻴﻠﻲ

 140109 14ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﺻﺎف  6000ﻣﻴﻠﻲ

 140112 55ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ  10ﻣﻴﻠﻲ

 140110 15ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﺻﺎف  10000ﻣﻴﻠﻲ

 140113 56ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ  25ﻣﻴﻠﻲ

 140104 16ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮد  2000ﻣﻴﻠﻲ

 140115 57ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ  100ﻣﻴﻠﻲ

 140105 17ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮد  6000ﻣﻴﻠﻲ

 140116 58ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  10ﻣﻴﻠﻲ

 140106 18ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮد  10000ﻣﻴﻠﻲ

 140117 59ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  25ﻣﻴﻠﻲ

 140087 19ﺑﺎﻟﻦ ژوژه  5ﻣﻴﻠﻲ ﻛﻼس  Aﺑﺎ دربPP

 140118 60ﭘﻴﻜﻨﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  50ﻣﻴﻠﻲ

 140103 20ﺑﺎﻟﻦ ژوژه  2000ﻣﻴﻠﻲ ﻛﻼس  Aﺑﺎ دربPP

 140721 61ﺟﺎر درﺑﺪار ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪدار  80×80ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 110022 21ﺑﺸﺮ ﺑﻠﻨﺪ  50ﻣﻴﻠﻲ

 140722 62ﺟﺎر درﺑﺪار ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪدار  100×100ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  15ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺰن ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ،ﻛﻼس ،B
درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ 0.1

ﭘﻴﭙﺖ ژوژه  0.5ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ،ASﺗﻚ ﻧﺸﺎن ،درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻗﻬﻮهاي
)ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ(
ﭘﻴﭙﺖ ﻣﺪرج  0.5ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ،ASدرﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ 0.01
ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ
ﭘﻴﭙﺖ ﻣﺪرج  25ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ASﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوزان آﻟﻤﺎن
" ،"Hدرﺟﻪﺑﻨﺪي ﻗﻬﻮهاي )ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ(  0.1ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ
ﭘﻴﭙﺖ ﻣﺪرج  25ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، ASدرﺟﻪﺑﻨﺪي ﻗﻬﻮهاي )ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ(
 0.1ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  TGIآﻟﻤﺎن

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس

 140081 22ﺑﺸﺮ ﺑﻠﻨﺪ  100ﻣﻴﻠﻲ

 140723 63ﺟﺎر درﺑﺪار ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪدار  120×120ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140082 23ﺑﺸﺮ ﺑﻠﻨﺪ  250ﻣﻴﻠﻲ

 140724 64ﺟﺎر درﺑﺪار ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪدار  150×150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140069 24ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  5ﻣﻴﻠﻲ

 140708 65ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  80×80ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140128 25ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  10ﻣﻴﻠﻲ

 140709 66ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  100×100ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140070 26ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  25ﻣﻴﻠﻲ

 140710 67ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  100×150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140071 27ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  50ﻣﻴﻠﻲ

 140711 68ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  100×250ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140072 28ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  100ﻣﻴﻠﻲ

 140712 69ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  100×300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140073 29ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  150ﻣﻴﻠﻲ

 140713 70ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  120×120ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140074 30ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  250ﻣﻴﻠﻲ

 140716 71ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  150×300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140075 31ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  400ﻣﻴﻠﻲ

 140717 72ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  200×200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140076 32ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  600ﻣﻴﻠﻲ

 140718 73ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  200×250ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140077 33ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  800ﻣﻴﻠﻲ

 140719 74ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  250×200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي

 140078 34ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  1000ﻣﻴﻠﻲ

 140720 75ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  250×250ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺒﺎدهاي
ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  100×100×150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ

 140080 35ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  3000ﻣﻴﻠﻲ

140702 76

 140129 36ﺑﺸﺮ ﻛﻮﺗﺎه  5000ﻣﻴﻠﻲ

140703 77

 140229 37ﺑﻮرت  10ﻣﻴﻠﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻚ ﺷﻴﺮ )ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن(

140704 78

 140231 38ﺑﻮرت  50ﻣﻴﻠﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻚ ﺷﻴﺮ )ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن(

 140224 79ﺟﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي دوﺗﻜﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ اﺳﺘﻴﻞ

 140232 39ﺑﻮرت  10ﻣﻴﻠﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دو ﺷﻴﺮ )ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن(

 140260 80دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ درب ﺳﺎده و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140124 40ﺑﻮرت  10ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي

 140186 81دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ درب ﺳﺎده و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140134 41ﺑﻮرت  25ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي

 140187 82دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ درب ﺳﺎده و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

 140188 83دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ درب ﺳﺎده و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

ردﻳﻒ ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﺳﻤﺒﺎدهاي
ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  100×100×200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ
ﺳﻤﺒﺎدهاي
ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪاي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  180×130×180ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ
ﺳﻤﺒﺎدهاي

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

 140219 118ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ  75ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  TGIآﻟﻤﺎن

 140189 84دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻼء و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140220 119ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ  100ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140190 85دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻼء و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140215 120ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه  55ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140191 86دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻼء و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  250ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140216 121ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه  75ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140192 87دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻼء و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140217 122ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه  100ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

140750 88

140756 89

140733 90

140738 91

140744 92

ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻮدري )ﺷﻴﺸﻪ واﻛﻨﺶ(  2000ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي ،ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻔﺎف،
ﺑﺎ درب ﺷﻴﺸﻪاي
ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻮدري )ﺷﻴﺸﻪ واﻛﻨﺶ(  2000ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي ،ﺷﻴﺸﻪ
ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ درب ﺷﻴﺸﻪاي
ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻳﻌﻲ )ﺷﻴﺸﻪ واﻛﻨﺶ(  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي ،ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻔﺎف ،ﺑﺎ
درب ﺷﻴﺸﻪاي
ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻳﻌﻲ )ﺷﻴﺸﻪ واﻛﻨﺶ(  2000ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي ،ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻔﺎف ،ﺑﺎ
درب ﺷﻴﺸﻪاي
ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻳﻌﻲ )ﺷﻴﺸﻪ واﻛﻨﺶ(  2000ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي ،ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ،
ﺑﺎ درب ﺷﻴﺸﻪاي

 140218 123ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪاي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه  120ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 130234 124ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ  9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي

 130278 125ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ  10ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي

 130235 126ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ  12ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي

 130236 127ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ  12/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي

 140122 93ﺷﻴﺸﻪ درﭘﻴﭽﺪار 1000

 130279 128ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ  14/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي

 140123 94ﺷﻴﺸﻪ درﭘﻴﭽﺪار 2000

 130237 129ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ  17ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي

 140729 95ﺷﻴﺸﻪ درﭘﻴﭽﺪار ﺑﺎ روﻛﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  2000ﻣﻴﻠﻲ

 140692 130ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺒﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ Bürker

 140209 96ﻇﺮف ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ درب ﺳﻤﺒﺎدهاي 25 × 40

 140693 131ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺒﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ Bürker-Türk
ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺒﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ -Fuchs

 140210 97ﻇﺮف ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ درب ﺳﻤﺒﺎدهاي 30 × 50

140694 132

 140211 98ﻇﺮف ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ درب ﺳﻤﺒﺎدهاي 35 × 30

 140689 133ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺒﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ Neubauer

 140212 99ﻇﺮف ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ درب ﺳﻤﺒﺎدهاي 35 × 70

 140688 134ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺒﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ Thoma

 140213 100ﻇﺮف ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ درب ﺳﻤﺒﺎدهاي 40 × 80

 140126 135ﻣﺨﺰن ﺑﻮرت ﺳﻔﻴﺪ

 140214 101ﻇﺮف ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ درب ﺳﻤﺒﺎدهاي 50 × 30

 140127 136ﻣﺨﺰن ﺑﻮرت ﻗﻬﻮهاي

 140193 102ﻇﺮف ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه  70ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140238 137ﻣﺰور ﺑﻠﻨﺪ  5ﻣﻴﻠﻲ  ،ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻼس B

 140194 103ﻇﺮف ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه  80ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140239 138ﻣﺰور ﺑﻠﻨﺪ  10ﻣﻴﻠﻲ  ،ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻼس B

 140195 104ﻇﺮف ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه  95ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140240 139ﻣﺰور ﺑﻠﻨﺪ  25ﻣﻴﻠﻲ  ،ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻼس B

 140196 105ﻇﺮف ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه  140ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮي

 140246 140ﻣﺰور ﺑﻠﻨﺪ  5ﻣﻴﻠﻲ  ،ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻼس A

Rosenthal

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  TGIآﻟﻤﺎن

 140197 106ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  50ﻣﻴﻠﻲ

 140247 141ﻣﺰور ﺑﻠﻨﺪ  10ﻣﻴﻠﻲ  ،ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻼس A

 140198 107ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  100ﻣﻴﻠﻲ

140765 142

 140199 108ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  250ﻣﻴﻠﻲ

140766 143

 140200 109ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  500ﻣﻴﻠﻲ

140757 144

 140201 110ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  1000ﻣﻴﻠﻲ

140758 145

 140202 111ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  2000ﻣﻴﻠﻲ

140759 146

 140203 112ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  50ﻣﻴﻠﻲ

140772 147

 140204 113ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  100ﻣﻴﻠﻲ

140773 148

 140205 114ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  250ﻣﻴﻠﻲ

140774 149

 140206 115ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  500ﻣﻴﻠﻲ

140776 150

 140207 116ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  1000ﻣﻴﻠﻲ

140777 151

 140208 117ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻏﻴﺮ ﻣﺪرج  2000ﻣﻴﻠﻲ

140778 152

ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﺑﻠﻨﺪ  10ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﺶ
ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﺑﻠﻨﺪ  25ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﺶ
ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﺑﻠﻨﺪ  10ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ،Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺶ ﮔﻮش،
درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﺑﻠﻨﺪ  25ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ،Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺶ ﮔﻮش،
درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﺑﻠﻨﺪ  50ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ،Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺶ ﮔﻮش،
درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻮﺗﺎه  10ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﺶ
ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻮﺗﺎه  25ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﺶ
ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻮﺗﺎه  50ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﺶ
ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻮﺗﺎه  250ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﺷﺶ ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻮﺗﺎه  500ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﺷﺶ ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ
ﻣﺰور ﺷﻴﺸﻪاي ﻛﻮﺗﺎه  1000ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ،ﻛﻼس  ، Bﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﺷﺶ ﮔﻮش ،درﺟﻪﺑﻨﺪي آﺑﻲ

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ Technosklo
ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ردﻳﻒ

ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﺷﻤﺎره ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ

1

130154

632.435.166.519

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.02

2

130155

632.435.166.619

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

3

130156

632.435.166.623

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 25Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

4

130157

632.435.166.725

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 50Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

5

130158

632.435.166.831

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 100Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

6

130159

632.435.186.519

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﻛﻼس 10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.02

7

130160

632.435.186.623

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﻛﻼس 25Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

8

130161

632.435.186.725

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﻛﻼس 50Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

9

130162

632.435.186.831

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﻛﻼس 100Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

10

130163

632.435.266.519

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

11

130165

632.435.266.723

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ،ﻛﻼس 25Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

12

130201

632.435.256.830

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮﺗﻔﻠﻮن ،ﻛﻼس  100Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي )(0.2

13

130203

632.435.156.619

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻛﻼس 10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

14

130202

632.435.156.723

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻛﻼس 25Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

15

130204

632.435.156.830

ﺑﻮرت ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﻛﻼس 100Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

16

130172

632.436.186.619

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  10Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

17

130173

632.436.186.723

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  25Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

18

130174

632.436.186.725

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  50Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

19

130175

632.436.186.831

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  100Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

20

130176

632.436.786.619

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

21

130177

632.436.786.723

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  25Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

22

130178

632.436.786.725

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  50Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

23

130179

632.436.786.831

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺷﻴﺸﻪاي ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس 100Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

24

130180

632.436.386.619

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس 10Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

25

130181

632.436.386.723

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس 25Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

26

130182

632.436.386.725

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس 50Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.1

27

130183

632.436.386.831

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  100Bﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

28

130184

632.436.986.619

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  10Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.05

29

130187

632.436.986.831

ﺑﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻴﺮ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺷﻠﺒﺎخ ،ﺑﺪون ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻛﻼس  100Aﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي )(0.2

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  ALLAﻓﺮاﻧﺴﻪ
ردﻳﻒ

ﻛﺪﻛﺎﻻ

140280 1

ﺷﻤﺎره ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺟﺪﻳﺪ
)ﺷﻤﺎره ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻗﺪﻳﻢ(
5150T060-qp

ﻣﺸﺨﺼﻪ

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  7-6ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  305ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ،

)(515.060 IMTJ-R

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

)(512.250 IMPJ-B

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

)(518-100 IMTJ-R

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

)(518-100 IMTJ-B

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140438 5

)(518.110 IMTJ-R

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140607 6

7100.100-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140608 7

7100.100-bl

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140566 8

74000-001-bl

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ دﻳﻮاري

140363 9

8010B120-Vr

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،داراي ﻏﻼف ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،Eاﻟﻜﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ

ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C

140283 2
140436 3
140437 4

5122P250-qp

5180T100-qp

5182T100-qp

5180T110-qp

)(801.120-GB

8010G200-Vr

140364 10

)(801.200-GG

140612 11

8010N050-vr

140613 12

8010N050-bl

140570 13

8010C050-vr

140571 14

8010B060-vr

140572 15

8010B060-bl

140573 16

8010B060/T-vr

140574 17

8010B060/T-bl

140576 18

8010N060-bl

140577 19

8010C060-vr

140578 20

8030B060-vr

140579 21

8030B060-bl

140580 22

8030C060-vr

ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار

اﻟﻜﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/5 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰدار-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  405ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،اﻟﻜﻞ آﺑﻲ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي -1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ-ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 7-6ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 3 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮي ،ﺑﺎ ﻃﻮل  305ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،اﻟﻜﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮي ،ﺑﺎ ﻃﻮل  305ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،اﻟﻜﻞ آﺑﻲ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮي ،ﺑﺎ ﻃﻮل  305ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،اﻟﻜﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻼت و ژاﻣﺒﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ،ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻼت و ژاﻣﺒﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ،ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ،1 ̊ C
درﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  188ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  37ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ آﺑﻲ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰدار  ،در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،داراي ﻏﻼف ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي رﻧﮓ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ،اﻟﻜﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻳﺰر ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﺑﺪون روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺪون
ﮔﻴﺮه  ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن ،ﻃﻮل  355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

داﻣﻨﻪ ﻛﺎر
-10+60 ̊ C
-10+250 ̊ C
-100+30 ̊ C
-100+30 ̊ C
-50+110 ̊ C
+30+100 ̊ C
+30+100 ̊ C
-40+50 ̊ C
-10+120 ̊ C
+80+200 ̊ C
-50+50 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻳﺰر ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﺑﺪون روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﺑﺪون ﮔﻴﺮه ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن ،ﻃﻮل

-50+50 ̊ C

 355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻳﺰر ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،داراي ﮔﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻛﻨﺎره ﻇﺮف  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺪون روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

-50+50 ̊ C
-10+60 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺪون روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل

-10+60 ̊ C

 360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺎ روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cﻃﻮل  360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

-10+60 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺎ روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل

-10+60 ̊ C

 360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،ﺑﺪون ﮔﻴﺮه  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل 355

-10+60 ̊ C

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،داراي ﮔﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻛﻨﺎره ﻇﺮف  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ،
ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

-10+60 ̊ C

+20+60 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ،
ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل 360

+20+60 ̊ C

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،داراي ﮔﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻛﻨﺎره ﻇﺮف  ،ﺑﺎ وﺿﻮح
ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل 355
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

+20+60 ̊ C

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺪون روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل

140581 23

8010B120-bl

140583 24

8010N120-vr

140584 25

8010N120-bl

140585 26

8010C120-vr

140586 27

8010C120-bl

140587 28

8030B120-vr

140588 29

8030C120-vr

140600 30

8030R060-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140602 31

8010R120/T-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140603 32

8030R120-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ

140789 33

72501-001vr

140284 34

5050T060-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

5070P101-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

140435 36

5070T101-qp
)(507.101 IMTJ

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

140453 37

5070T051-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻜﺎﺳﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  460ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ -ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 0/3 ̊ C

140292 38

52000RC060-qp

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي داﺧﻠﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  10-8ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  -1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ-

دوﺟﺪاره
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 1 ̊ C

140434 35

140294 39
140295 40
140296 41

)(505.060 IMTJ

)(507.101 IMPJ

)(520.060 RCC

52000RC150-qp
)(520.150 RCC

52000RC250-qp
)(520.250 RC

52000RC360-qp
)(520.360 RC

5956.114-qp

140308 42

)(595.114 ASC

140533 43

72000-001-bl

140615 44

70000-004-ca

140544 45

70000-005-bl

140542 46

70000-006-ca

ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﻔﺎظدار

 360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،ﺑﺪون ﮔﻴﺮه  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

دوﺟﺪاره
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي
دوﺟﺪاره

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﺟﺎق

ﻣﻴﻠﻪ اي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي
ﻣﻴﻠﻪ اي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي
ﻣﻴﻠﻪ اي ﺑﻠﻨﺪ

-10+120 ̊ C

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،داراي ﮔﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻛﻨﺎره ﻇﺮف  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

-10+120 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،داراي ﮔﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻛﻨﺎره ﻇﺮف  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان

-10+120 ̊ C

ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  355ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ،
ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل  360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

+30+110 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،داراي ﮔﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﻛﻨﺎره ﻇﺮف  ،ﺑﺎ وﺿﻮح
ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ، 1 ̊ Cداراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل 355
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎظدار
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،ﺑﺎ روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎظدار
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎظدار
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  7-6ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  305ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/5 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ  -1 ̊ Cﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  7-6ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮي ،ﺑﺎ ﻃﻮل 610
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪوري ﻧﺴﺒﻲ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1 ̊ C
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  7-6ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻮي ،ﺑﺎ ﻃﻮل 610
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1 ̊ C

ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي داﺧﻠﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  10-8ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل  260ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  -1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ-
ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 1 ̊ C
ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي داﺧﻠﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  10-8ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي -1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ-ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 1/5 ̊ C
ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي داﺧﻠﻲ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  10-8ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل  340ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -1 ̊ Cﺟﺎي آوﻳﺰ-
ﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ-ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 1/5 ̊ C

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ  114Cﺳﺮي  ،ASTMﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،اﻟﻜﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/5 ̊ Cﻏﻮﻃﻪوري ﻛﺎﻣﻞ-ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه

ﻋﻘﺮﺑﻪاي اﺳﺘﻴﻞ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي

-10+120 ̊ C

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،داراي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ  ،ﺑﺪون ﮔﻴﺮه  ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي  ،1 ̊ Cدر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰان ﻧﻤﻮدن  ،ﻃﻮل 355

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻗﻠﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي

دوﺟﺪاره
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي

-10+120 ̊ C

ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺎق ،ﻗﻼب ﺟﻬﺖ آوﻳﺰ ،ﻗﻄﺮ  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻋﻘﺮﺑﻪاي ،در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ و ژاﻣﺒﻮن ،ﺑﺪﻧﻪ از اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻃﻮل ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻴﻠﻪ اي  140ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ
ﺗﺨﺖ  33ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﭙﺰي ،ﺑﺪﻧﻪ از اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻃﻮل ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻴﻠﻪ اي  140ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﺖ
 50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻧﻮك ﺗﻴﺰ-ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرج ،در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ
ﺑﺪﻧﻪ از اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻃﻮل ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻴﻠﻪ اي  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﺖ  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻧﻮك
ﺗﻴﺰ-ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرج

+30+110 ̊ C

-10+60 ̊ C
-10+120 ̊ C
+30+110 ̊ C
-30+50 ̊ C
-10+60 ̊ C
-1+101 ̊ C
-1+101 ̊ C
-1+51 ̊ C
-10+60 ̊ C
-10+150 ̊ C
-10+250 ̊ C
-10+360 ̊ C
-80+20 ̊ C
+50+300 ̊ C
0+120 ̊ C
0+120 ̊ C
̊ -20+104 ̊ C 0+220

F

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس
70000/007bl

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ ﻋﻤﻘﻲ ،ﺑﺪﻧﻪ از ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻃﻮل ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻴﻠﻪ اي  150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ

0+300 ̊ C

140365 47

)(700.300-MET50

140545 48

70000-010-bl

140611 49

70000-011-bl

140559 50

92600-002

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻨﺪه ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻤﻮدي ،ﻃﻮل  132ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  20ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

140561 51

92600-003

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻨﺪه ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻤﻮدي ،ﻃﻮل  132ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  20ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

+10+40 ̊ C

140558 52

92600-005

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻨﺪه ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻤﻮدي ،ﻃﻮل  132ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  14ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  ،BIO-TEMPداراي ﻣﻴﻠﻪ ي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ،ﻃﻮل  150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻛﻔﻲ ﺑﻄﺮي

+18+34 ̊ C

140529 53

5980T005-T-qp

ﺷﻜﻞ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻳﻖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮﻳﺰر  ،ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ آﺑﻲ رﻧﮓ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ، 0/5 ̊ C

-30+5 ̊ C

140369 54

71200.080Vr

140314 55

140315 56

140317 57

140325 58
140323 59

)(712.080 GV

91000/001F
)(910.1 CHP

91000/008F
)(910.8 CHP

91000/010F
)(910.10/200

92000/001F
)(910.0120/IR

92000/002bb
)(910.0220/IR

ﻣﻴﻠﻪ اي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي
ﻣﻴﻠﻪ اي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي
ﻣﻴﻠﻪ اي

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻪ اي
ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮﻳﺰر
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺧﺎك
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ

دﻳﺠﻴﺘﺎل ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺟﻴﺒﻲ

ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺨﺖ  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻧﻮك ﺗﻴﺰ-ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرج ،در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻬﻮه و ﻛﺎﭘﻮﭼﻴﻨﻮ و ﺷﻴﺮ ،ﭘﺮوب اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮل  125ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  4ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،
ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﺖ  45ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،داراي ﻧﻮاﺣﻲ رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن آﺳﺎن ،داراي ﭘﻴﭻ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  ،در
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺒﺎﺑﻲ  ،داراي ﮔﻴﺮه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻬﻮه و ﻛﺎﭘﻮﭼﻴﻨﻮ و ﺷﻴﺮ ،ﭘﺮوب اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮل  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  4ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ،
ﻗﻄﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﺖ  45ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،داراي ﻧﻮاﺣﻲ رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن آﺳﺎن ،در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﺣﺒﺎﺑﻲ

140319 60

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ،داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 1 ̊ C

140495 61
140496 62

داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي آﻻرم و ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺳﻨﺴﻮر اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ
ﺑﺎ ﻃﻮل  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  3.5ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ  100ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1 ̊ C

-58+392 ̊ F

داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺳﻨﺴﻮر اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﻮل

-50+200 ̊ C

 125ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  3.6ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ 150ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1 ̊ C

-58+392 ̊ F

داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﭘﺮوب
ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  80ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/1 ̊ Cﻗﻄﺮ  3/5ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ-ﭼﺮﺧﺶ ̊ - 180داراي ﮔﻴﺮه
ﺟﻬﺖ وﺻﻞ ﺷﺪن

140318 63

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺟﻴﺒﻲ
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺟﻴﺒﻲ

91000/031N/bt

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

140321 64

140424 65
120425 66
140494 67
140513 68
140514 69

)(910.0300/F

91000/017S
)(910.17 CHP

91000/019S
)(910.19 CHP

91000-013/S
)(910.13 CHP

91000/033S

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ
ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدﺷﻲ ̊ 90
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل
)ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻮر(

ﻣﺪل ﺟﻴﺒﻲ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ،ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎﺳﻲ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/1 ̊ Cﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﻴﺰري-وزن
 25ﮔﺮم-ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ روي ﻣﻴﺰ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ  100ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮل  125ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/1 ̊ C

داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1 ̊ C

)(918.5-C CHP

آﻛﻮارﻳﻮم

-50+1300 ̊ C
-50+1999 ̊ F

0/1 ̊ C
داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ و آﻻرم ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﭘﺮوب

-50+300 ̊ C

ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  110ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/1 ̊ Cﻗﻄﺮ  4/7ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

-58+572 ̊ F

داراي آﻻرم ،ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎﻳﻤﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ  100ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺘﻴﻞ
ﺿﺪ زﻧﮓ و ﭘﺮوب اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮل  150ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -1 ̊ Cﺣﺎﻓﻈﻪ-آﻫﻨﺮﺑﺎ-ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎﺷﻮﻧﺪه

ﺷﻨﺎور
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

)(918.4-C CHP

-58+392 ̊ F

داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺿﺪ آب ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ-داراي ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ آوﻳﺰ-ﺿﺪآب

ﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

-50+200 ̊ C

-328+2372 ̊ F

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﺷﻨﺎور ﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

-33+220 ̊ C

-200+1300 ̊ C

ﺿﺪ آب ،ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ-ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،درﺟﻪﺑﻨﺪي ̊  ،0/1ﻗﻄﺮ 65

آﻛﻮارﻳﻮم
ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

91000/035S

-58+392 ̊ F

درﺟﻪﺑﻨﺪي -0/1 ̊ Cداراي ﺣﻠﻘﻪ آوﻳﺰ-ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻟﻴﺰري

91000/030N/bt

91000/003F

-50+200 ̊ C

-4+248 ̊ F

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

)(910.11

0+80 ̊ C

ﻣﺪل ﺟﻴﺒﻲ ،داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ،ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎﺳﻲ ،ﺑﺎ

91000/012F

91000/011F

-2+12 ̊ C
+28+54 ̊ F

-20+120 ̊ C

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

)(910.1300E LAB

+50+100 ̊ C
+120+210 ̊ F

-50+200 ̊ C

ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  4ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
)(910.1300 LAB

+120+210 ̊ F

داراي آﻫﻦ رﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح

داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،آﻻرم و ﺗﺎﻳﻤﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺿﺪ آب،
)(910.12

+50+100 ̊ C

ﺿﺪ آب ،ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ-ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،درﺟﻪﺑﻨﺪي ̊  ،0/1ﻗﻄﺮ 84

0+300 ̊ C
+32+572 ̊ F
0+50 ̊ C
+32+122 ̊ F
0+50 ̊ C

ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺷﺪت ﻧﻮر-150lux :داراي ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ آوﻳﺰ

+32+122 ̊ F

داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  -ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ  300ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ،ﺿﺪ آب،

-50+70 ̊ C

ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1 ̊ C

-58+158 ̊ F

ﺿﺪ آب ،داراي ﻛﺎپ ﻣﻜﺶ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ،درﺟﻪﺑﻨﺪي دﻣﺎ ̊ 0/1

-5+40 ̊ C

ﺿﺪ آب ،داراي ﻛﺎپ ﻣﻜﺶ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ،درﺟﻪﺑﻨﺪي دﻣﺎ ̊ 0/1

-5+40 ̊ C

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس
140327 70
140328 71
140334 72
140336 73
140337 74
140344 75
140350 76
140412 77
140417 78
140418 79
140419 80
140420 81

3500MC060/20/B-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3500MC065/20/B-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3500MC095/20/B-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3500MC105/20/M-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3010FG060/20-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3010FG130/20-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3010FG190/20-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

3510MC065/60/B-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 102H

3510MC090/60/B-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 107H

3510MC095/60/B-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 108H

3510MC100/60/M-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 125H

3510MC105/60/M-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 126H

)(350M060 ISO 649 B

)(350M065 ISO 649 B

)(350M095 ISO 649 B

)(350M105 ISO 649 M

)(301.060 FR
)(301.130 FR
)(301.190 FR
)(351M065 ASSG
)(351M090 ASSG
)(351M095 ASSG
)(351M100 ASSG
)(351M105 ASSG

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺳﺮي  ISO649 Bﺟﺰء ﺳﺮي  ،M50ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي
0/001g/ml
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺳﺮي  ISO649 Bﺟﺰء ﺳﺮي  ،M50ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي
0/001g/ml

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺳﺮي  ISO649 Bﺟﺰء ﺳﺮي  ،M50ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001g/ml
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺳﺮي  ISO649 Mﺟﺰء ﺳﺮي ،M50ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001g/ml
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001g/ml
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001g/ml
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001g/ml
ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001
ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001
ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001
ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001

0.600-0.650 g/ml
0.650-0.700 g/ml
0.950-1.000 g/ml
1.050-1.100 g/ml
0.600-0.700 g/ml
1.300-1.400 g/ml
1.900-2.000 g/ml
0/650-0/700
0/900-0/950
0/950-1/000
1/000-1/050

ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001

1/050-1/100

اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﺳﻤﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻪ

1/050-1/101

ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/002

140421 82

350M10515 EU
ISO650-M

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 126H

ﻫﻤﺮاه وﺳﻴﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد(.

140422 83
140433 84
140379 85

3510MC110/60/M-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ 127H

3020FG120/20-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ

347FC038/68-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺧﺎك

ﺳﺮي  151H62ﺟﺰء ﺳﺮي  ،ASTMﺑﺎ ﻃﻮل  280ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001SP.GR

347FC060/68-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺧﺎك

ﺳﺮي  152H62ﺟﺰء ﺳﺮي  ،ASTMﺑﺎ ﻃﻮل  280ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 1g/l

)(351M110 ASSG

)(302.120 FRG

)(347.038 ASSG

ﺳﺮي  ،ASTMﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺎ ﻃﻮل  270ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/001
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و دﻣﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  ،20 ̊ Cﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي
0/002g/ml

140380 86

)(347.060 ASSG

140550 87

1140FG087/20-qp

140532 88

1470-01-qp

ﭘﻲ ﭘﺖ ﻣﻜﻨﺪه

140540 89

91200-013-vr

ﭘﺮوب )ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ(

140539 90

91200-017-vr

ﭘﺮوب )ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل 91000،030N/bt - 91000،031N/bt

140547 91

1030T007/20-qp

140371 92

0500CP000/20-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ،ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﭘﻲ ﭘﺖ ﻣﻜﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺲ ،ﺷﻴﺸﻪ اي ،ﻃﻮل  320ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻣﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل  ،91000،030N/bt - 91000،031N/bداراي روﻛﺶ ﺗﻔﻠﻮن ﻣﻘﺎوم ﺗﺎ
دﻣﺎي  ،250 ̊ Cﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ  1ﻣﺘﺮ و  20ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ،ﻃﻮل ﭘﺮوب  60ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ

1/100-1/150
1/2 - 1/4 g/ml
0.995-1.038
.
SP.GR
-5+60 g/l
0/870-0/970g/ml

50-0Be
50 ml
-65+1000 ̊ C
0-7 %

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻬﻮه ،ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻪ ،ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ آﺑﻲ رﻧﮓ ،ﻃﻮل  350ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي %0/2

+21+71 ̊ C
+70+160 ̊ F
0-100%

140429 93
140374 94
140410 95
140375 96
140377 97

)(050.000 CP-C

اﻟﻜﻞ ﺳﻨﺞ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮدار ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  0.5 ، %1و ) 1 ̊ Cﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻪ(-ﻃﻮل 335

+10+30 ̊ C

0910FC000/20-qp

ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ اﻟﻜﻞ ﺳﻨﺞ

3900FC000/20-qp

ﺳﺎﻛﺎرﻳﻤﺘﺮ

3900FC010/20-qp

ﺳﺎﻛﺎرﻳﻤﺘﺮ

3901FC000/20-qp

ﺳﺎﻛﺎرﻳﻤﺘﺮ

)(091.000 FCP

)(390.000 FCP
)(390.010 FCP
)(390.00 FCP

ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ اﺗﺎﻧﻮل ،ﺑﺎ ﻃﻮل  350ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،دﻣﺎي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  ،20 ̊ Cﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ISO4801ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي 0/1%
ﻗﻨﺪ ﺳﻨﺞ ،ﻣﺪل  ،Brixﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -%0/1ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻗﻨﺪ ﺳﻨﺞ ،ﻣﺪل  ،Brixﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي %0/1ﺑﺎ ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﻗﻨﺪ ﺳﻨﺞ ،ﻣﺪل  ،Brixﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي -%0/1ﻃﻮل  300ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

3900GC000/20-qp

ﺳﺎﻛﺎرﻳﻤﺘﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮدار ﻗﻨﺪ ﺳﻨﺞ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  %0/1و ) 1 ̊ Cﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻪ(

3970GC00/20-qp

ﺳﺎﻛﺎرﻳﻤﺘﺮ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮدار ﻗﻨﺪ ﺳﻨﺞ ،ﺑﺎ ﻃﻮل  360ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪي  %0/2و ) 1 ̊ Cﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻪ(

)(390.000 THHG-C

140378 98

)(397.00 THHG-C

140536 99

91600-002/S-bt

10-44Cartier

ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻚ و
TDS

ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه ،داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ،در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ دوام  ،ﺑﺎ
درﺟﻪﺑﻨﺪي0/01 ̊ C-0/1 ̊ C

0-10 %
0-10 %
10-20 %
0-15%
0-10%
+0+40 ̊ C
0-30%
+0+40 ̊ C
)0-999 ppm (mg/l

0+100 ̊ C
+32+212 ̊ F

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس
ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه روﻏﻨﻲ

140537 100

93000-002

140538 101

91600-003/S-va

ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ روﻏﻦ ﻏﺬا

140484 102

95000-015

رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﻲ

140492 103

95200-001

رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

140488 104

95200-003

رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ،دﻗﺖ 1 ̊ Cو  ، 2 ̊ Fﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 0/1Brix

140489 105

95200-004

140493 106

95200-007

آﺷﭙﺰي

دو ﻋﺪد ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ  %PCﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺪول ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻧﻲ
ﺿﺪ آب ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﺎﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ ﺑﻪ  ، %PCداراي ﻛﻴﻒ و
روﻛﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ
داراي ﺑﺎزه ي درﺟﻪﺑﻨﺪي زﻳﺎد ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 0/2Brix
اﻟﻜﻞ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ  ،0/1 ̊ Cﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮري و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ،دﻗﺖ 1 ̊ Cو ، 2 ̊ F
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 0/1Brix-0/1Vol AP-0/0001KMN Babo-1Oe
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده  :آب ﻣﻴﻮه ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ  ،0/1 ̊ Cﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮري و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ

0-42 % Brix
42-71 % Brix
71-90 % Brix
0-35% Brix
0-22 % Vol AP
0-150 Oe.
0-25 KMN Babo
0-45 % Brix

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده :ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺲ ،ﻛﭽﺎب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ  ،0/1 ̊ Cﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮري و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ،دﻗﺖ 1 ̊ Cو  ، 2 ̊ Fﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 0/1Brix-0/0001Refractive index
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده  :ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺲ ،ﻛﭽﺎب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ،زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺗﺼﺤﻴﺢ دﻣﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ  ،0/1 ̊ Cﺳﻨﺴﻮر ﻧﻮري و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ

رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

دﻳﺠﻴﺘﺎل ،دﻗﺖ 1 ̊ Cو  ، 2 ̊ Fﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي -0/1PropyleneG-0/1EthyleneG-0/01sg
0/1Lave glace
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده  :ﺗﺴﺖ ﺑﺎﺗﺮي /اﺗﻴﻠﻦ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه /ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه /ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ

28-65 % Brix
1.3770-1.4535

Refractive index
-95-0 PropyleneG
-70-0EthyleneG
1.000-1.510 sg
-72-0 Lave glace

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  Moller Thermآﻟﻤﺎن
ردﻳﻒ

ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﺷﻤﺎره ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ

140446 1

R1 100 286

ﻣﺸﺨﺼﻪ

داﻣﻨﻪ ﻛﺎر

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي ﻋﻘﺮﺑﻪاي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  100×80ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،درﺟﻪﺑﻨﺪي %1

0-100%

130087 2

105500

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻄﻮل  120ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ  -دﻗﺖ 0/1

-50+150°C

130088 3

105502

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  110ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ  -دﻗﺖ 0/1

-50+150°C

130089 4

105511

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  85ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ  -دﻗﺖ 0/1

130090 5

105501

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130138 6

105401

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130091 7

105400

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130092 8

105516

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130094 9

105503

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130095 10

105504

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130096 11

105514

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل

130112 12
130121 13

106980
802791

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺧﺎك
ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ اي

130125 14

101433

130130 15

203974

ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

130131
130134 16
130135

203097
203801
203802
203804

ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

130194 17

203054

ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

130199 18

203900

ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

130196
19
130193

203971
203973

ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

130200 20

203400

ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ

130188
130189
130190 21
130191
130192

202210
202211
202212
202213
202214

ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮد ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  130ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ -
دﻗﺖ 0/1
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮد ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  130ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ  -ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و دﻗﺖ 0/1
ﻣﺪل  Tﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  130ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ  -دﻗﺖ
0/1
ﻣﺪل ) Tواﺗﺮﭘﺮوف( ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  130ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه
دﻣﺎ  -دﻗﺖ 0/1
دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  130ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻛﺎﺑﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ  -دﻗﺖ
) 0/1اﺑﻌﺎد (75×40
دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻛﺎﺑﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه دﻣﺎ  -دﻗﺖ

ﻋﻘﺮﺑﻪاي

-40+450°F
-50+150°C
-58+302°F
-50+150°C
-58+302°F
-50+150°C
-50+150°C
-58+302°F
-50+150°C
-58+302°F
-50+150°C

) 0/1اﺑﻌﺎد (65×105
ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭘﺮوب اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  240ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ و ﻛﺎﺑﻞ داراي آﻻرم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮه

-50+300°C

دﻣﺎ  -دﻗﺖ ) 0/1اﺑﻌﺎد (95×140

-58+572°F

ﺣﻔﺎﻇﺪار ) 330ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ(

-10+60°C

ﮔﺮد )ﻗﻄﺮ  9ﺳﺎﻧﺖ(

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ )اﺑﻌﺎد  168×95و ﻗﻄﺮ  6/5ﺳﺎﻧﺖ(

ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ

-40+230°C

ﺷﺎﻣﻞ )ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي( ) -اﺑﻌﺎد  270×110و
ﻗﻄﺮ  8/5ﺳﺎﻧﺖ(
ﺷﺎﻣﻞ )ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي( ) -اﺑﻌﺎد  110×270و
ﻗﻄﺮ  8/5ﺳﺎﻧﺖ(
ﺷﺎﻣﻞ )ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي( ) -اﺑﻌﺎد  115×440و ﻗﻄﺮ
 8/5ﺳﺎﻧﺖ(
ﺷﺎﻣﻞ )ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي( ) -اﺑﻌﺎد  120×290و
ﻗﻄﺮ  6/5ﺳﺎﻧﺖ(
ﺷﺎﻣﻞ )ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻟﻜﻠﻲ  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي( ) -اﺑﻌﺎد  110×420و ﻗﻄﺮ
 9ﺳﺎﻧﺖ(
ﺷﺎﻣﻞ )ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪاي  +ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪاي( ) -اﺑﻌﺎد  115×350و
ﻗﻄﺮ  8/5ﺳﺎﻧﺖ(

)اﺑﻌﺎد  155×115و ﻗﻄﺮ  9ﺳﺎﻧﺖ(

960-1060 bar
-10+50°C
0-100 %
-10+50°C
0+100 %
960-1060 bar
-10+50°C
0+100 %
960-1060 bar
-10+40°C
0+100 %
960-1070 bar
-10+50°C
0+100 %
960-1070 bar
-10+50°C
0+100 %
960-1050 bar
-10+50°C
0+100 %
960-1050 bar

-10+40°C
960-1050 bar
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