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پیش گفتار

شرکت کیا پی کنترل آزما با برند تجاری کنترل آزما با تکیه بر تجربه و دانش تخصصی کادر خود متشکل از مديران   
و کارشناسان معتبر و متخصص در اين زمینه و با عنايت به شرايط خاص کشور و جهت تأمین نیازهای شرکتهای عمرانی و 
آزمايشگاهی فعال در حوزه سیمان، بتن، سنگدانه و ژئوتکنیک و نیاز به محصوالت آزمايشگاهی با کیفیت منطبق با الزامات 
استانداردهای ملی و بین المللی و قیمت مناسب)بدلیل تولید انبوه و بکارگیری اصول مهندسی ارزش( ، نسبت به راه اندازی 
برندی با عنوان کنترل آزما اقدام نموده تا عالوه بر تولید دستگاه و لوازم بهینه سازی شده با توان دانش پايه داخلی و استاندارد 
و با کیفیت، شرايط خريد را با تعیین قیمت بسیار مناسب برای دانشگاه ها  و مراکز علمی تحقیقاتی و شرکت های دارای پروانه 

صالحیت فعالیت آزمايشگاهی و يا در حال اخذ آن فراهم آورد.
توجه به اين نکته ضروری است که تولید اقتصادی تجهیزات آزمايشگاهی )دانش پايه( مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه و 

تولید داده های صحیح، نقش بسیار مهمی در توسعه ساخت و ساز مقاوم و پايا دارد.
امید است با اين ديدگاه، جامعه آزمايشگاهی در صورت لزوم نسبت به نوسازی و جايگزينی تجهیزات فاقد مشخصات فوق اقدام 

نمايد تا از تولید داده های صحیح  اطمینان حاصل شود.
 شرکت کنترل آزما عالوه بر استفاده از نیروی متخصص و کادر فنی و مجرب در ساخت محصوالت، از طراحی و استفاده از 
تجهیزات و تکنولوژی روز نیز در تنوع محصوالت بهره گرفته است. تا جايی که دستگاهها نسبت به نوع مشابه برند های معتبر 

جهانی بعضاً دارای قابلیت های بیشتری نیز هستند.

اهداف شرکت کنترل آزما عبارتند از :

  * رعايت الزامات استانداردهای ملی و بین المللی در طراحی و ساخت 
  * اعمال کنترل کیفی در حین تولید و محصول نهايی جهت ارائه محصول باکیفیت

  * مشاوره فنی خريد، خدمات پس از فروش و همراهی با خريدار 
  * گارانتی 18 ماهه و خدمات 60 ماهه پس از فروش

  * آموزش کامل نحوه استفاده از دستگاه در محل نمايشگاه دائمی شرکت



Aggregate

سنگدانه
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OVEN آون 55-110-200 لیتری

STANDARDS: EN 1097-6, ASTM C127, F1360, C136, D558, D698, D1557, D1559,ISIRI 8475

توضیحات :

در  متفاوت  های  آزمونه  کردن  خشک  جهت  دستگاه  اين 
آزمايشات گوناگون استفاده می شود. 

 وجود گرمخانه ای با قابلیت تنظیم دما و وجود زمان سنج 
)تايمر( برای هر آزمايشگاهی ضروری است و از اقالم اولیه 

آن محسوب می شود.

مشخصات :

ظرفیت 55-110-200 لیتر 	
	 PID دارای سیستم
	 1° C : دقت نمايش دما
دارای طبقات مشبک  	
برد ديجیتال 	
سنسور)حسگر( دما 	
تايمر جهت تنظیم خاموشی خودکار 	
دارای المنت و ترموستات 	
امکان کالیبراسیون  	
بدنه داخلی از جنس استیل 	
مدلهای 100 و 200 لیتری مجهز به فن است. 	

co - 1102
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LosAngeles

STANDARDS: ASTM C131, EN 1097:2, AASHTO T96

دستگاه لس آنجلس  با کنترل دور اتوماتیک

استفاده از سیستم جعبه کنترل برق مجهز به دستگاه پیش شماره انداز ديجیتال 	
	  30-33  rpm قابلیت کنترل دور درام دستگاه با دقت 1+ به میزان
	  5000 gr مجهز به 12 عدد گلوله فوالدي به وزن
مجهز به دستگاه پیش شماره انداز ديجیتال کره اي 	
موتور با قدرت hp 1 تک فاز، 220 ولت 	
آموزش رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی 

co - 1170
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STANDARDS: ASTM D1559, D5581, D6927

smart marshall stability دستگاه استحکام مارشال هوشمند

مشخصات فنی دستگاه: 

	 30 kN جک بارگذاری با لودسل به  ظرفیت
دارای بدنه با رنگ مقاوم الکترواستاتیک  	
نمايشگر 7in LCD touchscreen ساخت تايوان 	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای تمامی سنسورها 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی با دقت N 1 و جابه جايی عمودی )میزان فلو( 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 30 و دقت mm 0.01 جهت نمايش و ثبت فلو 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض مطابق استاندارد به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال RS232 يا ارتباط بی سیم  	
امکان حفظ داده بدون اتصال به کامپیوتر با ثبت اطالعات در حافظه دستگاه و انتقال به فلش مموری 	
رسم منحنی های مقاومت به فلو و محاسبه اصالح شده فلو به صورت آنالين 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
همراه با فريم استبیلیتی نمونه 	
آموزش استفاده و راه اندازی رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

co - 2109
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STANDARDS: ASTM C204, BS 4359-2, EN 196-6, ISIRI 18807-6

Blaine بلین سیمان

مشخصات فنی دستگاه: 

	 MDF بدنه از جنس
دارای مانومتر U شکل شیشه ای مجهز به شیر 	
دارای دماسنج 	
دارای سلول از جنس استیل ضد زنگ به همراه پیستون   	
دارای فیلتر برنجی مشبک  	
دارای مايع بلین 	
امکان سفارش جداگانه جیوه و کالیبراسیون حجمی سلول   	
همراه با متعلقات آزمايش نظیر فیلتر کاغذی، وازلین و پوآر و کرنومتر 	
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی می باشد. 	
دستگاه دارای10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

co - 3120
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STANDARDS: ASTM C305, EN196-1 , ISIRI 393

Mortar Cement Mixer دستگاه مخلوط کن مالت سیمان

مشخصات فنی 

دارای موتور گیربکس قدرتمند و مجهز به سیستم اينورتری  	
دارای بدنه مقاوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک 	
دارای دستگیره اهرمی جهت نصب ايمن جام  	
قابلیت حرکت با دو سرعت 145 و 285 دور بر دقیقه و سرعت مداری 62 و 125 دور بر دقیقه 	
دارای جام )کاسه( استیل ضد زنگ با ظرفیت اسمی 4/73 لیتر 	
دارای پره )پنجه( منطبق با استاندارد 	
بدنه مقاوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم 	
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی می باشد. 	
دستگاه دارای10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

co - 3230
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Digital Concrete compression machine جک بتن شکن دیجیتال

STANDARDS: ASTM C39,BS 1610,ISIRI 8193

دستگاه جک مقاومت فشاری کاربردهای متنوعی در انواع 
سنگ،  بتن،  نظیر  مقاومت  پر  مواد  روی  فشاری  آزمايش 
مواد ديرگداز، آجر و مواد ساختمانی و بلوک ها را با ابعاد 
باالتر از 5 سانتی متر و تا 20 سانتی متر قطر را با ارتفاع تا 
30 سانتی متر )باالتر از 2 تن( دارد. همچنین اين دستگاه 
ترسیم  امکان  و  داشته  را  ها  سنج  کرنش  افزودن  قابلیت 

نمودار و محاسبه مدول االستیک را فراهم آورده است.

مشخصات فنی دستگاه: 
نمايشگر  و برد ايرانی 	
دارای ظرفیت بارگذاری 200 و 300 تن 	
دقت نمايش نیرو  تا 100 کیلوگرم  	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری  	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی  	
پرشر ترنسمیتر 600 بار 	
	 )PTFE+Bronze( قطعات آب بندي از نوع برنز چند اليه
	 60HRC صفحات بارگذاري فوالدي و سنگ خورده با سختی تا
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
امکان افزودن سنسور جابه جايیLVDT جهت اندازه گیری تغییر شکل  	
	 RS232 قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

نمايش مقاومت نهايی  
نمايش نیرو و جابجايی لحظه ای   

رسم منحنی  تنش کرنش و تعیین مدول االستیسیته   
نمايش همزمان نمودار تنش-کرنش در حین آزمايش  

نمايش رفتار نمونه پس از شکست   
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

توضیحات :

co - 4160
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STANDARDS: ASTM C39, BS 1610, ISIRI 8193

semi auto Concrete compression machine دستگاه جک بتن شکن نیمه خودکار

مشخصات فنی دستگاه: 

نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان  	
سیستم کنترلیPLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای  	
ظرفیت 200 و300 تن، با دقت نمايش نیرو تا 10 کیلو گرم 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
نمايش سرعت بارگذاری به صورت اسکرول بار 	
	 kg, Ton, kN نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی به صورت
پرشر ترنسمیتر 600 بار 	
	 )PTFE+Bronze( قطعات آب بندي از نوع برنز چند اليه
	 60HRC صفحات بارگذاري فوالدي و سنگ خورده با سختی تا
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای سنسور جابه جايیLVDT جهت اندازه گیری تغییر شکل  	
	 RS232 قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

نمايش مقاومت نهايی  
نمايش نیرو و جابجايی لحظه ای   

رسم منحنی  تنش کرنش و تعیین مدول االستیسیته   
نمايش همزمان نمودار تنش-کرنش در حین آزمايش  

نمايش رفتار نمونه پس از شکست   
دارای پورت خروجی USB و امکان برداشت نتايج آزمون ها به وسیله فلش مموری 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

co - 4161
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 smart Concrete compression machine

STANDARDS: ASTM C39, BS 1610, ISIRI 8193

دستگاه جک بتن شکن هوشمند

دارای يونیت مستقل با نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان  	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای  	
ظرفیت 200 و 300 تن، با دقت نمايش نیرو تا 10 کیلو گرم 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
	 BS, ASTM کنترل هوشمند سرعت بارگذاری بر اساس استانداردهای
	  kg, Ton, kN نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی به صورت
پرشر ترنسمیتر 600 بار 	
	 )PTFE+Bronze( قطعات آب بندي از نوع برنز چند اليه
	 60HRC صفحات بارگذاري فوالدي و سنگ خورده با سختی تا 
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای سنسور جابه جايی LVDT  جهت اندازه گیری تغییر شکل  	
ارائه يک دستگاه لپتاپ جهت  اتصال به دستگاه توسط پورت سريال 	

 RS232 يا بی سیم
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

نمايش مقاومت نهايی  
نمايش نیرو و جابجايی لحظه ای   

رسم منحنی  تنش کرنش و تعیین مدول االستیسیته   
نمايش همزمان نمودار تنش-کرنش در حین آزمايش  

نمايش رفتار نمونه پس از شکست   
دارای پورت خروجی USB و امکان برداشت نتايج آزمون ها به وسیله فلش مموری 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی دستگاه: 
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concrete air meter دستگاه تعیین درصد هوای بتن

STANDARDS: ASTM C-231-A, ASTM C173, EN12350-7, ISIRI 3520

مشخصات فنی دستگاه: 

دارای قالب استوانه ای 6 لیتری مقاوم در برابر خورندگی سیمان 	
دارای مانومتر جهت تنظیم فشار 	
دارای استوانه مدرج جهت نمايش درصد هوای بتن 	
دارای متعلقات مورد نیاز برای کالیبراسیون  	
تلمبه باد 	
آموزش رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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STANDARDS:ASTM E4, A370, EN 10002-8

smart compression machine )دستگاه مقاومت فشاری یونیورسال 10 تن )بتن پالستیک

دارای پنل مستقل با نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان  	
	 1N 100 و  با دقتkN ظرفیت جک بارگذاری با لودسل
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
 سیستم کنترلی PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای  	

تمامی سنسورها
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
	  0.001 - 5 mm/min تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه

به صورت يکنواخت و با دقت باال
امکان بارگذاری به صورت کرنش کنترل و يا تنش کنترل 	
دارای انکودر خطی با دقت 0.01 میلیمتر جهت اندازه گیری تغییر شکل  	

محوری 
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی عمودی  	
امکان افزودن هر گونه استراکچر نظیر فريم خمشی سه يا چهار نقطه ای بتن  	

يا سنگ و يا فريم کشش برزيلین و يا محفظه فشاری خمشی سیمان
امکان انجام آزمايشهای  مختلف روی مواد نظیر بتن پالستیک، سیمان يا .. 	
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال RS232 يا بی سیم 	
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

امکان شخصی سازی برنامه مطابق با آزمايشات مد نظر  
رسم منحنی های تنش-کرنش  

محاسبه مدول االستیک در نقاط دلخواه  
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی دستگاه: 

co - 4971



soil

خاک



تهران، میدان فتح، 45متری زرند، خیابان بهار جنوبی )فاخری(، مجتمع بارمان پالک 28
   02144019767  -  09124236774

www.controlazma.com

info@controlazma.com

soil

19

Sieves series

STANDARDS: ASTM E11, EN 933-1, 933-2, BS 882, 812:103.1

سری الک 14 عددی همراه با درب و زیر الک با فریم 8 اینچ

مشخصات فنی 

Row  Mesh Aperture Aperture
.No .No )size)mm )inch(
1 200 0.075  
2 100 0.15  
3 50 0.3  
4 40 0.425  
5 30 0.6  
6 16 1.18  
7 10 2  
8 8 2.36  
9 4 4.75  
10   3/8
11   1/2
12   3/4
13   1
14   1/2  1
15   2
16   1/2  2
17   3

و  	 بندی  دانه  جهت  خاک  و  بتن  آزمايشگاه  برای  مناسب 
نیاز در  آماده سازی نمونه های مورد  طبقه بندی خاک و 

ساير آزمايشات فیزيکی و مکانیکی 
جنس فريم : استیل ضد زنگ 	
جنس مش : استیل ضد زنگ  	
اداره  	 تايید  مورد  الک  کالیبراسیون  گواهینامه  ارائه  امکان 

استاندارد به درخواست مشتری
به  	 کفی  و يک  درب  همراه يک  به  عدد  زير 14  لیست  از 

مشتريان عزيز تقديم میگردد.
آموزش رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
گارانتی محصول به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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Sieves shaker

STANDARDS: ASTM D2487 , ISIRI 7518

دستگاه شیکر الک

مشخصات فنی

شیکر الک از يک الکتروموتور دو جهته تشکیل شده است. 	
دارای بدنه مقاوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک 	
دارای جايگاه مناسب برای الک های با فريم سايز 8 و 12 اينچ 	
دارای تايمر جهت خاموشی خودکار 	
آموزش رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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STANDARDS: ASTM D4318, AASHTO T89, BS1377

casagrande کاساگراند

دستگاه کاساگرانده جهت تعیین حد روانی خاک به کار می رود. 	
مجهز به شمارنده ضربات 	
دارای جام و شیارکش از جنس برنج 	
دارای قطعه کالیبراتور 	
امکان ارائه در مدل برقی ) اعمال ضربات خودکار( 	
ارائه ديتا شیت و نرم افزار محاسبات و تنظیم گزارش آزمايش  	
ارائه آموزش رايگان در محل دائمی نمايشگاه شرکت 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی 
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STANDARDS: ASTM D1883, ASTM D698, BS1377:4, AASHTOO 193-99

california bearing ratio (CBR)دستگاه ظرفیت باربری کالیفرنیا ) CBR( هوشمند  

مشخصات فنی دستگاه: 
	 30 kN جک بارگذاری با لودسل به  ظرفیت
دارای بدنه با رنگ مقاوم الکترواستاتیک  	
نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان 	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای تمامی سنسورها 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی با دقت N 1 و جابه جايی عمودی )میزان نفوذ( 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 30 و دقت mm 0.01 جهت نمايش و ثبت نفوذ 	
صورت  	  0.01  -  5  mm/min بازه  در  تنظیم  قابل  و  استاندارد  مطابق  فرض  پیش  صورت  به  بارگذاری  سرعت  تنظیم 

يکنواخت و با دقت باال
امکان حفظ داده بدون اتصال به کامپیوتر با ثبت اطالعات در حافظه دستگاه و انتقال به فلش مموری 	
قابلیت اتصال توسط پورت سريال RS232 یا به صورت بی سیم به کامپیوتر جهت رسم منحنی های تنش به نفوذ و محاسبه  	

نسبت CBR به صورت آنالين
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری 	
	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
همراه با متعلقات کامل آزمايش  	
آموزش استفاده و راه اندازی رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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consolidation

STANDARDS: ASTM D2435, D4546, D4186, D3877, BS 1377-5, AASHTO T216, ISIRI 6932

دستگاه تحکیم خاک

مشخصات فنی دستگاه: 

بدنه آلومینیومی و ريخته گیری شده 	
سیستم اعمال بار بدون اصطکاک و به صورت اهرمی 	
رنگ بدنه از نوع مقاوم الکترواستاتیک 	
اندازه گیری نشست خاک با ساعت ديجیتال با دقت 0.001 میلیمتر و با کورس 12.7 میلیمتر 	
به همراه 32 کیلوگرم وزنه جهت اعمال سربار 	
دارای سلول شفاف و قالب نمونه برنجی با قطر 50 میلیمتر به همراه صفحات شیار دار و متخلخل و کتیبه بارگذاری 	
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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uniaxial

STANDARDS: ASTM D2166

دستگاه تک محوری برقی خاک

جک بارگذاری شامل يک سیستم بارگذاری با شاسی سنگین  	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
مجهز به الکتروموتور و گیربکس مناسب جهت بارگذاري با اعمال بار يکنواخت  	
دارای رينگ نیرو با ظرفیت kg 200 به همراه ساعت انديکاتور 	
ساعت انديکاتور با کورس mm 20 و دقت mm 0.01 جهت نمايش تغییر شکل عمودی 	
دارای بدنه مقاوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک 	
ارائه آموزش رايگان در محل دائمی نمايشگاه شرکت 	
ارائه ديتا شیت و نرم افزار محاسبات و تنظیم گزارش آزمايش 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی 
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STANDARDS: ASTM D2166

digital uniaxial دستگاه تک محوری دیجیتال خاک

دارای برد ايرانی با قابلیت تنطیم سرعت و  نمايش نیرو واقعی و نیروی حداکثر 	
دارای سیستم بارگذاری با شاسی سنگین  	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
دارای لودسل نیرو با ظرفیت kg 500 و دقت 100 گرم 	
مجهز به استپ موتور و گیربکس مناسب جهت بارگذاري با اعمال بار يکنواخت  	
	   0.01 - 5 mm/min تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه
LVDT با کورس mm 20 و دقت mm 0.01 جهت اندازه گیری تغییر شکل عمودی 	

دارای کالیبراسیون نرم افزاری و Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
دارای بدنه مقاوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک 	
	 RS232 قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال
قابلیت رسم منحنی های تنش - کرنش  	
	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
ارائه آموزش رايگان در محل دائمی نمايشگاه شرکت 	
ارائه ديتا شیت و نرم افزار محاسبات و تنظیم گزارش آزمايش 	
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش  	

مشخصات فنی 
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Digital direct shear (Small scale)

STANDARDS: ASTM D3080, AASHTO T236, BS 1377:7, EN 17892-10

دستگاه برش مستقیم دیجیتال کوچک مقیاس

مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم با قالب 10× 10 سانتی متر 

نمايشگر و  سیستم کنترلی ايرانی 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
دارای الکترو موتور استپ با قابلیت تنظیم سرعت بارگذاری در بازه mm/min 5 - 0.01 به صورت يکنواخت  	
دارای رنگ کوره ای الکترو استاتیک  	
دارای لودسل با ظرفیت 500 کیلوگرم، نمايش نیرو با دقت 100 گرم 	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی  	
ساعت انديکاتور برای جا به جايی افقی با کورس mm 20 و دقت mm 0.01 جهت نمايش تغییر شکل برشی 	
ساعت انديکاتور برای جا به جايی عمودی با کورس mm 10 و دقت  mm 0.01جهت نمايش تغییر شکل عمودی  	
ارائه نرم افزار جهت محاسبه پارامترهای مقاومت برشی و تهیه گزارش 	
دارای باکس و قالب برش مربع 10cm×10cm به همراه صفحات شیار دار و متخلخل و کتیبه بارگذاری )قالب های مربع  	

6cm×6cm  و دايره با قطر 5cm موجود می باشد.(
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

: CO6720 قابلیت افزودن امکانات زیر در مدل

با  	 افقی  خط کش ديجیتالی )LVDT( برای جا به جايی 
کورس mm 20 و  دقت mm 0.01 جهت نمايش تغییر 

شکل برشی

امکان اتصال به کامپیوتر و دربافت داده به  صورت آنالين  	
برشی  مقاومت  نمودار  رسم  همراه  به  اکسل  محیط  در 
محاسبه  و  نرمال  تنش  به  برشی  تنش   - جابجايی  به 

پارامترهای مقاومت برشی و ارائه گزارش کامل
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smart direct shear (Small scale)

STANDARDS: ASTM D3080, AASHTO T236, BS 1377:7, EN 17892-10

دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس هوشمند

مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم با قالب 10 × 10 سانتی متر 
نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان 	
	  PLC  سیستم کنترلی
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه mm/min 5 - 0.01 به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی افقی و عمودی 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 30 و دقت mm 0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل برشی 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 10 و دقت mm 0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل عمودی  	
دارای باکس و قالب برش مربع 10cm×10cm به همراه صفحات شیار دار و متخلخل و کتیبه بارگذاری  	
)قالب های مربع cm ×6 cm 6 و دايره با قطر 5cm موجود می باشد.( 	
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال RS232 يا به صورت بی سیم 	
امکان حفظ داده بدون اتصال به کامپیوتر با ثبت اطالعات در حافظه دستگاه و انتقال به فلش مموری 	
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت رسم منحنی های تنش برشی به تغییر شکل افقی و جابه جايی عمودی به جا به جايی  	

افقی به صورت آنالين
	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
تعیین پارامترهای مقاومت برشی  C و ϕ به صورت اتوماتیک 	
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل  	

نمايشگاه دائمی شرکت
از  	 پس  خدمات  سال   10 و  گارانتی  ماه   18 دارای  دستگاه 

فروش به همراه آموزش رايگان می باشد.
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SMART direct shear (Small scale)

STANDARDS: ASTM D3080, AASHTO T236, BS 1377:7, EN 17892-10

دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس هوشمند رومیزی

مشخصات فنی دستگاه: 

طراحی زيبا به صورت رومیزی  	
نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان 	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای تمامی سنسورها 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه mm/min 5 - 0.01 به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
تنظیم و اعمال نیروی سربار به صورت کامال هوشمند 	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی افقی و عمودی 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 30 و دقت mm 0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل برشی 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 10 و دقت mm 0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل عمودی  	
دارای باکس و قالب برش مربع 10cm×10cm به همراه صفحات شیار دار و متخلخل و کتیبه بارگذاری  	
)قالب های مربع cm ×6 cm 6 و دايره با قطر cm 5 موجود می باشد.( 	
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال RS232 يا به صورت بی سیم 	
امکان حفظ داده بدون اتصال به کامپیوتر با ثبت اطالعات در  	

حافظه دستگاه و انتقال به فلش مموری
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت رسم منحنی های تنش برشی  	

به تغییر شکل افقی و جابه جايی عمودی به 
جا به جايی افقی به صورت آنالين 	
	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
تعیین پارامترهای مقاومت برشی  C و ϕ به صورت اتوماتیک 	
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل  	

نمايشگاه دائمی شرکت
دستگاه دارای 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از  	

فروش به همراه آموزش رايگان می باشد.
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STANDARDS: ASTM D3080, AASHTO T236, BS 1377:7, EN 17892-10

Digital direct shearدستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس )30×30(

مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم با قالب 30× 30 سانتی متر 

نمايشگر و  سیستم کنترلی ايرانی 	

دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	

قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری 	

دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	

دارای الکترو موتور استپ با قابلیت تنظیم سرعت بارگذاری 	

 در بازه mm/min 5 - 0.01 به صورت يکنواخت 

دارای رنگ کوره ای الکترو استاتیک  	

دارای لودسل 500 کیلوگرمی، نمايش نیرو با دقت 100 گرم 	

نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی  	

خط کش ديجیتالی )LVDT( برای جا به جايی افقی با کورس 	

 mm 30 و دقت mm 0.01 جهت نمايش تغییر شکل برشی

ساعت انديکاتور برای جا به جايی عمودی با کورس mm 10 و 	

 دقت mm 0.01 جهت نمايش تغییر شکل عمودی 

آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل نمايشگاه دائمی شرکت 	

امکان اتصال به کامپیوتر و دربافت داده به  صورت آنالين در محیط اکسل به همراه رسم نمودار مقاومت برشی به جابجايی -  	

تنش برشی به تنش نرمال و محاسبه پارامترهای مقاومت برشی و ارائه گزارش کامل

دارای باکس و قالب برش مربعcm×30 cm 30 به همراه صفحات شیار دار و متخلخل و کتیبه بارگذاری  	

گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	

دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

co - 6733



تهران، میدان فتح، 45متری زرند، خیابان بهار جنوبی )فاخری(، مجتمع بارمان پالک 28
   02144019767  -  09124236774

www.controlazma.com

info@controlazma.com

soil

30

STANDARDS: ASTM D3080, AASHTO T236, BS 1377:7, EN 17892-10

SMART direct shear دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس )30×30( هوشمند

مشخصات فنی دستگاه :

طراحی به روز و کاربرپسند  	
نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان 	
	  PLC  سیستم کنترلی
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
تنظیم و اعمال نیروی سربار به صورت کامال هوشمند 	
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال RS232 يا به صورت بی سیم  	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی افقی و عمودی 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه mm/min 5 - 0.01 به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
	  mm دقت  و   30  mm کورس  با   LVDT جابه جايی  سنسور 

0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل برشی
	  mm دقت  و   20  mm کورس  با   LVDT جابه جايی  سنسور 

0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل عمودی 
دارای باکس و قالب برش مربع cm × 30 cm 30 به همراه  	

صفحات شیار دار و کتیبه بارگذاری
امکان حفظ داده بدون اتصال به کامپیوتر با ثبت اطالعات در  	

حافظه دستگاه و انتقال به فلش مموری
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت رسم منحنی های تنش برشی  	

به تغییر شکل افقی و جابه جايی عمودی به جا به جايی افقی 
به صورت آنالين

	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
تعیین پارامترهای مقاومت برشی  C و ϕ به صورت اتوماتیک 	
آموزش استفاده و راه اندازی دستگاه به طور رايگان در محل  	

نمايشگاه دائمی شرکت
از  	 پس  خدمات  سال   10 و  گارانتی  ماه   18 دارای  دستگاه 

فروش به همراه آموزش رايگان می باشد.
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TRIAXIAL (uu)

STANDARDS: ASTM D2850

)UU( دستگاه سه محوری خاک

مشخصات فنی دستگاه: 

	 5 kN جک بارگذاری دارای رینگ نیروی باظرفیت
دارای پنل اختصاصی با قابلیت افزودن سلول های اضافی 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه های mm/min 2-1.5-1-0.5 به صورت يکنواخت  	
ساعت انديکاتور با کورس mm 20 و دقت mm 0.01 جهت اندازه گیری تغییر شکل عمودی 	
دارای سلول نمونه با کیفیت و لوازم ساخت نمونه 38 يا 50  م م مجهز به شیرهای تخلیه ربع گرد و دو عدد گیج فشار 10 بار 	
	  800 kPa اعمال فشار همه جانبه و پس فشار تا حداکثر
	 800 kPa داراي دو عدد محفظه فشار جهت اعمال فشارهمه جانبه و پس فشار با ظرفیت تأمین فشار
	  ϕ  و C  آموزش رايگان در محل کارخانه وارائه نرم افزار محاسبه تعیین پارامترهای مقاومت برشی نظیر
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
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Digital Triaxial

STANDARDS: ASTM D2850, D7181, D4767, ASTM 90-T234 AASHTO 8-1377 BS 18650, 8448 
ISIRI 90-T234 AASHTO 8-1377 BS 18650, 8448 ISIRI

دستگاه سه محوری خاک دیجیتال

مشخصات فنی دستگاه: 

	  2in LCD نمايشگر
	 1N 10  با دقتkN جک بارگذاری مجهز به لودسل نیرو
دارای پنل اختصاصی با قابلیت افزودن سلول های اضافی 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری تمامی سنسورها 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه mm/min 5 - 0.01 به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی عمودی و فشارهای پس، همه جانبه و منفذی و تغییر حجم 	
سنسور جابه جايی LVDT با کورس mm 30 و دقت mm.0.01 جهت نمايش و ثبت تغییر شکل طولی 	
دارای سلول نمونه و لوازم ساخت نمونه 38 يا 50 میلیمتری،  مجهز به شیرهای تخلیه ربع گرد  	
	  800 kPa اعمال فشار همه جانبه و پس فشار تا حداکثر
مجهز به سنسور فشار با ظرفیت 1000kPa و دقت 1kPa جهت اندازه گیری فشار آب منفذی 	
دستگاه اندازه گیري تغییر حجم )Volume Change( با دقت ml 0.1 به صورت ديجیتال 	
	 1000 kPa داراي دو عدد محفظه فشار جهت اعمال فشارهمه جانبه و پس فشار با ظرفیت تأمین فشار
	  CD-CU-UU امکان انجام آزمايشهای
	 RS232 قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال
	 XLS ذخیره اطالعات با فرمت
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت رسم منحنی های تنش-کرنش، تنش-تغییر حجم و تنش-فشار آب منفذی و دواير  	

موهر کولمب 
تعیین پارامترهای مقاومت برشی نظیر  C و  ϕ به صورت اتوماتیک 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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STANDARDS: ASTM D2850, D7181, D4767, ASTM 90-T234 AASHTO 8-1377 BS 18650, 8448 
ISIRI 90-T234 AASHTO 8-1377 BS 18650, 8448 ISIRI

smart Triaxial دستگاه سه محوری خاک هوشمند

دارای پنل مستقل با نمايشگر 7in LCD touchscreen ساخت تايوان  	
	 1N 10 و  با دقتkN جک بارگذاری با لودسل
دارای پنل اختصاصی با قابلیت افزودن سلول های اضافی 	
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای تمامی سنسورها 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه mm/min 5 - 0.001 به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
دارای انکودر خطی با دقت 0.01 میلیمتر جهت اندازه گیری تغییر شکل محوری  	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی عمودی و فشارهای پس، همه جانبه و منفذی و تغییر حجم 	
دارای سنسور فشار kPa 1000 با دقت 1kPa جهت اندازه گیری فشارهای همه جانبه، پس فشار و فشار آب منفذی 	
دارای سلول نمونه و لوازم ساخت نمونه 38 يا 50 میلیمتری  مجهز به شیرهای تخلیه ربع گرد  	
اعمال فشار همه جانبه و پس فشار تا حداکثر kPa 1000 و با دقت 1kPa  و نمايش آن به صورت ديجیتال 	
	 LVDT 0.1  به کمک ml با دقت )Volume Change( دستگاه اندازه گیري تغییر حجم
	 1000 kPa داراي دو عدد محفظه فشار جهت اعمال فشارهمه جانبه و پس فشار با ظرفیت تأمین فشار
	  CD-CU-UU امکان انجام آزمايشهای
ارائه يک دستگاه لپتاپ جهت  اتصال به دستگاه توسط پورت سريال RS232 يا به صورت بی سیم 	
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

تعیین پارامترهای مقاومت برشی نظیر  C و  ϕ به صورت اتوماتیک   
رسم منحنی های تنش-کرنش، تنش-تغییر حجم و تنش-فشار آب منفذی و دواير موهر کولمب   

محاسبه مدول االستیک در نقاط 50 و 100 درصد مقاومت نهايی  
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی دستگاه: 
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STANDARDS: ASTM D4767

smart Triaxial دستگاه مقاومت فشاری سه محوری هوشمند خاک بزرگ مقیاس

دارای پنل مستقل با نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان  	
	 1N 50 و  با دقتkN ظرفیت جک بارگذاری با لودسل
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای تمامی سنسورها 	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه mm/min 5 - 0.001 به صورت يکنواخت و با دقت باال 	
دارای انکودر خطی با دقت 0.01 میلیمتر جهت اندازه گیری تغییر شکل محوری  	
نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی و جابه جايی عمودی و فشارهای پس، همه جانبه و منفذی و تغییر حجم 	
دارای سنسور فشار kPa 1000 با دقت 1kPa جهت اندازه گیری فشارهای همه جانبه، پس و فشار آب منفذی 	
دارای سلول نمونه و لوازم ساخت نمونه 100 يا 150 میلیمتری  مجهز به شیرهای تخلیه ربع گرد  	
اعمال فشار همه جانبه و پس فشار تا حداکثر kPa 1000 و با دقت 1kPa  و نمايش آن 	

 به صورت ديجیتال

مشخصات فنی دستگاه: 

	 LVDT 0.1  به کمک ml با دقت )Volume Change( دستگاه اندازه گیري تغییر حجم
داراي دو عدد محفظه فشار جهت اعمال فشارهمه جانبه و پس فشار با ظرفیت  	

1000 kPa تأمین فشار
	  CD-CU-UU امکان انجام آزمايشهای
ارائه يک دستگاه لپتاپ جهت  اتصال به دستگاه توسط پورت سريال RS232 يا بی سیم 	
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

تعیین پارامترهای مقاومت برشی نظیر  C و  ϕ به صورت اتوماتیک 
رسم منحنی های تنش-کرنش، تنش-تغییر حجم و تنش-فشار آب منفذی و دواير موهر کولمب 

محاسبه مدول االستیک در نقاط 50 و 100 درصد مقاومت نهايی
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
co - 6741دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
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STANDARDS: ASTM E4, A370, EN 10002-8

tensile test machine دستگاه یونیورسال کشش و خمش هوشمند فلزات

دارای يونیت مستقل با نمايشگر LCD touchscreen 7in ساخت تايوان  	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای  	
ظرفیت 1000kN  و با دقت نمايش نیرو تا 100 کیلو گرم  	
دارای فک و گیره مناسب برای کشش میلگرد از قطر 8 تا 32 میلیمتر  	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
	 ASTM  کنترل هوشمند سرعت بارگذاری بر اساس استاندارد
	  kg. Ton. kN نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی به صورت
پرشر ترنسمیتر 600 بار 	
سیستم هیدرولیک با قطعات آب بندي از نوع PTFE+Bronze برنز چند اليه 	
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای انکودر با دقت 0.01 میلیمتر جهت اندازه گیری تغییر طول  	
ارائه يک دستگاه لپتاپ جهت  اتصال به دستگاه توسط پورت سريال RS232 يا  	

بی سیم
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

نمايش نیرو و مقاومت در نقاط نهايی و تسلیم و شکست
نمايش نسبت ازدياد طول در نقاط متناظر مقاومت نهايی و تسلیم و شکست

نمايش نیرو و جابجايی لحظه ای 
رسم منحنی  تنش کرنش و نسبت ازدياد طول 

ارائه طبقه بندی میلگرد مطابق با استاندارد ملی
دارای پورت خروجی USB و امکان برداشت نتايج آزمون ها به وسیه فلش مموری 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

مشخصات فنی دستگاه:

co - 7122
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دارای يونیت مستقل با نمايشگر 7in LCD touchscreen ساخت تايوان  	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
سیستم کنترلی  PLC با قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری چند نقطه ای  	
ظرفیت 1000kN  و با دقت نمايش نیرو تا 100 کیلو گرم  	
دارای فک و گیره مناسب برای کشش میلگرد از قطر 8 تا 32 میلیمتر  	
دارای Overload نرم افزاری جهت قطع سیستم 	
کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمايشگر 	
	 ASTM  کنترل هوشمند سرعت بارگذاری بر اساس استاندارد
	  kg. Ton. kN نمايش نیروی حداکثر و نیروی واقعی به صورت
پرشر ترنسمیتر 600 بار 	
سیستم هیدرولیک با قطعات آب بندي از نوع PTFE+Bronze برنز چند اليه 	
بدنه مستحکم با رنگ پايدار الکترواستاتیک 	
دارای انکودر با دقت 0.01 میلیمتر جهت اندازه گیری تغییر شکل  	
قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سريال RS232 يا به صورت بی سیم 	
برنامه اختصاصی با محیط نرم افزاری  اکسل و با امکانات زير: 	

نمايش نیرو و مقاومت در نقاط نهايی و تسلیم و شکست
نمايش نسبت ازدياد طول در نقاط متناظر مقاومت نهايی و تسلیم و شکست

نمايش نیرو و جابجايی لحظه ای 
رسم منحنی  تنش کرنش و نسبت ازدياد طول 

ارائه طبقه بندی میلگرد مطابق با استاندارد ملی
دارای پورت خروجی USB و امکان برداشت نتايج آزمون ها به وسیه فلش مموری 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	

data loger دستگاه دیتاالگر 8 کاناله

مشخصات فنی 

co - 8002
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مقسم خاک از 3/8 اينچ تا 2 اينچ 	
گیچ سوزنی و پولکی و کولیس تناسبی 	
ظروف حجمی از 3 تا 30 لیتر 	
میز و سطل ارشمیدس به همراه سبد دانسیته و لوازم جذب آب ماسه 	
سینی و ظروف تعیین درصد رطوبت و دانه بندی از جنس استیل و روی در  	

سايزهای مختلف
پیکنومتر از 25 تا 1000 میلی لیتر 	
استراکشن دستی و برقی آسفالت 	
فالسک دو جداره آسفالت 	
چکش تراکم مارشال دستی و خودکار 	
جک بارگذاری مارشال استبیلیتی فلو آنالوگ و ديجیتال 	
نمونه در اور 4 و 6 اينچ 	
حمام بن ماری 	
لوازم آزمايش رايس 	
	 ITS فريم
بالن لوشاتلیه و انبرک لوشاتلیه 	
حمام آب لوشاتلیه 	
دستگاه اتوکالو سیمان 	
ويکات سیمان و گچ 	
محفظه های فشاری و خمشی مالت سیمان 	
ماسه استاندارد سیمان و ماسه دانسیته 	
قالب های منشوری و قالب سه خانه سیمان در ابعد 5*5*5 و 4*4*16  	

سانتی متر مکعب
جک مالت شکن 32 تن با نمايشگر ديجیتال 	
جک ديجیتال تعیین مقاومت خمشی و کششی مالت سیمان 	
دستگاه مقاومت خمشی کاشی سرامیک 	
کمپراتور طول نمونه های منشوری سیمان  	
جک خمشی تیر بتنی 32 تن با نمايشگر ديجیتال 	
فريم مدول االستیک بتن سايز6 اينچ با گیج 0.01 م م 	
میکسر بتن 120 لیتری با موتور چینی تک فاز 1 اسب 	
پن میکسر بتن 60 و 100 و 200 لیتری  	
اسالمپ بتن و میله کوبه بتن 	
ست کامل آزمايشات خودتراکم 	

سایر تجهیزات و دستگاه های ساخت شرکت کنترل آزما به شرح ذیل می باشد:



تهران، میدان فتح، 45متری زرند، خیابان بهار جنوبی )فاخری(، مجتمع بارمان پالک 28
  02144019767  -  09124236774

www.controlazma.com

info@controlazma.com

general & otherS

40

قالب های 15*15 *15 و 10*10*10 سانتی متر مکعبی در انواع پالستیک  	
سبک و ترک يا چدنی و استوانه ای 4 و 6 اينچ پالستیکی و فلزی

حوضچه نگهداری بتن )PVC( هزار لیتری به همراه المنت 	
تجهیزات تثبیت و کنترل دمای حوضچه شامل ترموستات و سیرکوالسیون و هیتر  	

به همراه نمايشگر
کمپراتور تعیین تغییر طول انقباض بتن 	
محفظه کشش غیرمستقیم بتن به روش برزيلی 4 و 6 اينچ 	
میز ويبره بتن با صفحه 70*70 سانتی متر 	
ست ذوب کپینگ به همراه قالب کپینگ 4و6 اينچ و مواد کپینگ  	
دستگاه نفوذ ناپذيری آب در بتن )تعیین نفوذ پذيری بتن تحت فشار آب( 	
 دستگاه کرگیر بتن با موتور چینی با پايه قابل تنظیم  	
دستگاه های غیر مخرب: دستگاه التراسونیک بتن، چکش اشمیت، انواع آرماتور  	

ياب و دتکتورها
مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری سنگ نیمه خودکار با نمايشگر  	

ديجیتال و پمپ آلمانی 120 تن
مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری سنگ هوشمند با نمايشگر 7 اينچ و  	

نیمه خودکار و پمپ آلمانی 120 تن به همراه سل هوک
بار نقطه ای )پوينت لود( 10 تن با نمايشگر ديجیتال  	
فريم برزيلی سنگ سايز 54 م م  	
دوام )Durability( سنگ با دو سبد و تايمر 	
فريم خمشی سه و چهار نقطه ای سنگ 	
ست لوازم هیدرومتری مشتمل بر : میکسر هیدرومتری خاک به همراه مزور  	

هیدرومتری خاک و پودر هگزا متا فسفات سديم و چگالی سنج هیدرومتری خاک
مجموعه لوازم حد خمیری 	
وسايل تعیین ارزش ماسه ای 	
کمپرسور باد 24 ، 50 و 80  لیتری 	
قالب تراکم 4 و 6 اينچی به همراه چکش تراکم 5.5 و 10 پوندی 	
دستگاه CBR دستی خاک و برقی به همراه متعلقات آن نظیر: قالب-صفحه  	

مشبک-سربار-نیم وزنه )2عدد(-گیج 0.01
تجهیزات نفوذپذيری خاک با بار متغیر و ثابت 	
دستگاه مقاومت فشاری تک محوری خاک دستی 	
تجهیزات تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه )سندباتل( 4 و 6 اينچ 	
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دستگاه بارگذاری صفحه ای خاک 10 و 30 و 50 و 100 تن 	
دستگاه برش برجا خاک 30 تن با 5 عدد ساعت انديکاتور 	
چکش SPT  دستی 	
ترازو ديجیتال 600 گرمی با دقت 0.01 گرم 	
ترازو ديجیتال 6 کیلويی با دقت 0.1 گرم 	
ترازو ديجیتال 40 کیلويی با دقت 1 گرم 	
باسکول ديجیتال 150 کیلويی 	
ترمومتر آنالوگ و ديجیتال 	
دما سنج و رطوبت سنج ديجیتالی 	
کولیس های با دقت mm 0.01 با کورس های متفاوت در مدل آنالوگ و ديجیتال 	
انواع ساعت های انديکاتور آنالوگ و ديجیتال با دقت mm 0.001 تا mm 0.01 و  	

با کورس های مختلف
انواع بشر، ارلن، مزور )استوانه مدرج( 	
هات پلیت، pH متر و Ec متر   	
و ساير لوازم آزمايشگاهی 	
به همراه انجام خدمات کالیبراسیون 	


