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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 نمونه بردار ببکتری  نبم تجهیس:

 

 )اًگلستاى( SKCضسکت مدل: -شرکت سبزنده

 هَجَد دز َّاجوع آٍزی باکتسی ّای  موارد کبربرد و استفبده:

 1335 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 کالیبسُ ضدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًطجَیاى -کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 دستگبه نمونه برداری گرد و غببر محیطی  نبم تجهیس:

 PM10و  PM2.5بب تفکیک کننده ذرات  

 

 ,Airflow sampler PM10هدل -(ایتالیا)  Analitica Strumenti s.r.l ضسکتمدل: -شرکت سبزنده

HVS 

  استفبده:موارد کبربرد و 

 جوع آٍزی ذزات هحیطی زٍی فیلتس

 1336 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 کالیبسُ ضدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 دستگبه پمپ نمونه برداری  نبم تجهیس:

 

  Pocket pumpهدل -(اًگلستاى) SKC ضسکتمدل: -شرکت سبزنده

   جوع آٍزی ذزات زٍی فیلتس موارد کبربرد و استفبده:

 1336 آزمبیشگبه:زمبن راه اندازی و شروع به کبر در 

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 کالیبسُ ضدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 دستگبه پرتببل مونیتورینگ گرد و غببر محیطی و شمبرش ذرات  تجهیس:نبم 

 

  E-11هدل -(آلواى) Aerosol Technik  Grmmضسکتمدل: -شرکت سبزنده

هیکسٍگسم دز لیتس ٍ  6000تا  1/0جوع آٍزی ذزات زٍی فیلتس، اًداشُ گیسی ٍشًی ذزات اش  موارد کبربرد و استفبده:

 کاًال یا سایصبٌدی بِ زٍش جرب اًعکاسی ًَز 31ًاًَهتس دز  32تا  25/0ضوازش ذزات اش 

 1336 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 کالیبسُ ضدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 ترازو  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

 

  Max 120gهدل -)ضاپي( A&D ضسکتمدل: -شرکت سبزنده

 زقن اعطاز 4ٍشى ًوًَِ تا اًداشُ گیسی  موارد کبربرد و استفبده:

 1333 اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:زمبن راه 

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 کالیبسُ ضدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًطجَیاى -کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 پمپ خالء  نبم تجهیس:

 

 EP-120Vهدل  -)تایَاى( ضسکت کاٍاکمدل: -شرکت سبزنده

 ایجاد هکص جْت ًوًَِ بسدازی اش َّا موارد کبربرد و استفبده:

 1335 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 طدًُکالیبسُ  کبلیبراسیون:وضعیت 

 داًطجَیاى -کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آلَدگی َّانبم آزمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فسٍشًدُکبرشنبس مسئول: 

 ایمپکتور آبشبری  نبم تجهیس:

 

 )اًگلستاى( SKCضسکت مدل: -شرکت سبزنده

 جوع آٍزی ذزات  موارد کبربرد و استفبده:

 1335 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 آهاُ بِ کاز وضعیت فعلی:

 کالیبسُ ضدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًطجَیاى -کازضٌاس آشهایطگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:

 


