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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 َمسن برقی  وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 )چیي( LAB-EGK ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 هخلَط کزدى هَاد ؽیویایی تا عزعت ّای هتفاٍت مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالب وبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت داوشکدٌ:وبم 

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 َدایت سىج  وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 644 هذل -)آلواى( Mrtrohm ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 ّذایت در هحلَل ًوًَِاًذاسُ گیزی هیشاى  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5838 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 کالیثزُ ؽذُ يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:

 



 Email: ehe.group.skums@gmail.com                    ٍُؽْزکزد پشؽکی علَم داًؾگاُ تْذاؽت، داًؾکذُ هحیظ، تْذاؽت هٌْذعی گز  

 
 

 
 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 َبت پلیت استیرر  وبم تجُیس:

 

 

 

 )آلواى( IKA ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 هخلَط کزدى هَاد ؽیویایی تا عزعت ّای هتفاٍت ٍ دهاّای گًَاگَى مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:زمبن راٌ اودازی ي شريع 

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 آب ٍ فاضالب ؽیویوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 خبوٍ 6َبت پلیت   وبم تجُیس:

 )چیي( Demerd ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 ایجاد دهاّای گًَاگَى  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 کًرٌ الکتریکی  وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 (چیي) Demerd ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 گزفتي خاکغتز اس هَاد درجِ عاًتی گزاد جْت  5511دهایی تاال تا حذٍد  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5833 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

  شیکر  تجُیس:وبم 

 

 

 

 

 )ایزاى(  Pars Azmaؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 ًوًَِتکاى دادى ٍ هخلَط کزدى  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5835 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 خبوٍ 6شًف ببله   وبم تجُیس:

 

 

 

 

 ؽزکت آریي آسها عة )ایزاى(مدل: -شرکت سبزودٌ

 ّضن هَاد آلی تا رٍػ تقغیز تزگؾتی مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها فعلی:يضعیت 

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

  CODراکتًر  تجُیس:وبم 

 

 

 

 

 

  DRB 200  هذل -)آهزیکا( Hachؽزکت مدل: -شرکت سبزودٌ

 CODّضن ًوًَِ جْت تعییي هیشاى  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5833 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 آسهایؾگاُکارؽٌاط  اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 جبرتست وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 )ایزاى(  -مدل: -شرکت سبزودٌ

  هٌاعة جْت حذف کذٍرت اس ًوًَِ pHتعییي هیشاى هٌعقذ کٌٌذُ ٍ  استفبدٌ: مًارد کبربرد ي

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 ترازيی حسبس تجُیس:وبم 

   

 

 

 

 BP 110 S هذل -)آلواى( Sartorius ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

  رقن اعؾار 4ٍسى ًوًَِ تا اًذاسُ گیزی  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 کالیثزُ ؽذُ يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 آب ٍ فاضالب ؽیویوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 پمپ خال  وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

  VE115N هذل -)چیي( Alue ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 ایجاد هکؼ جْت فیلتزاعیَى تا قیف تَختز مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5838 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها فعلی:يضعیت 

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 آب ٍ فاضالب ؽیویوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 پمپ پریستبلتیک  وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 

  PRP-TN-556 هذل -)ایزاى(  ؽزکت تَععِ فٌاٍری ّای ًَیيمدل: -شرکت سبزودٌ

 ُ ٍ عیزکَالعیَى آى ّاًذرخَ تعیاالیا  ٍ عتزیلا ٍ تویش تعیاال پوپاص مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5834 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 کارُ تِ دآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالب وبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

به مبری   وبم تجُیس:

 جًش

 

 

 

 

 

 )ایزاى( Shimifan ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 در یک تاسُ سهاًی خاؿ هحلَل ّا گزم کزدى تذریجی ٍ یکٌَاخت، تِ مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:زمبن راٌ اودازی ي 

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:

 

http://article.tebyan.net/132192/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 آين )فًر( وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 )آلواى( Memmert ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

  گزم کزدى ًوًَِ ٍ اعتزیل کزدى ظزٍف ؽیؾِ ای مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 کالیثزُ ؽذُ يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 آة مقطرگیری  وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 )آلواى( GFL ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 تَلیذ آب یک تار تقغیز  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 BODي اوکًببتًر   BOD meter وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 

 AL606 هذل -)آلواى(  Aqualytic ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

  ًوًَِ BODاًذاسُ گیزی  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5833 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ٍ فاضالبؽیوی آب وبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

 اسپکتريفًتًمتر  وبم تجُیس:

   

 

 

 

 DR-2000 هذل -)آهزیکا( Hach ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

 غلظت ًوًَِ تِ رٍػ اعپکتزٍعکَپی در ًاحیِ هزئیاًذاسُ گیزی  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 ؾذًُکالیثزُ  يضعیت کبلیبراسیًن:

 کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

   pH meter   :وبم تجُیس

 

 

 

 

 

 pH lab 827 هذل -)عَئیظ( Metrohm ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

  هحلَل در ًوًَِ pHاًذاسُ گیزی  مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 کالیثزُ ؽذُ يضعیت کبلیبراسیًن:

 داًؾجَیاى -آسهایؾگاُکارؽٌاط  اپراتًر:

 - تًضیحبت:
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 ؽیوی آب ٍ فاضالبوبم آزمبیشگبٌ:                                                           تْذاؽت وبم داوشکدٌ:

 کثزی ؽاکزیکبرشىبس مسئًل: 

   DO meter   وبم تجُیس:

 

 

 

 

 

 HQ30d هذل -)آهزیکا( Hach ؽزکتمدل: -شرکت سبزودٌ

  اًذاسُ گیزی اکغیضى هحلَل در ًوًَِ مًارد کبربرد ي استفبدٌ:

 5831 زمبن راٌ اودازی ي شريع بٍ کبر در آزمبیشگبٌ:

 ُ تِ کاردآها يضعیت فعلی:

 کالیثزُ ؽذُ يضعیت کبلیبراسیًن:

 کارؽٌاط آسهایؾگاُ اپراتًر:

 - تًضیحبت:

 


