


امكانات بی پایان 

شرکت آفاق تجهیزات آزمایش (سهامی خاص )از سال1382 فعالیت خود را 

با در اختیار داشتن کادر مجرب تخصصی و با هدف ارائه تجهیزات و خدمات 

NDTپیشرفته آزمایشگاهی و صنعتی مطابق با فن آوری های روز دنیا آغاز
 نمود . این شرکت با بهره  مندی از کادر آموزش دیده و مجرب اقدام

 به ارائه مشاوره ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزانموده است .زمینه 

NDTهای اصلی فعالیت شرکت ، ارائه دستگاه ها و تجهیزات  و آزمایشگاهی
 و آنالین مرتبط با صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، دانشگاهی و تحقیقاتی ، صنایع

 غذایی ، نوشیدنی ، دارویی ، پزشكی و دامپزشكی ، کشاورزی ، صنعت پالستیك

 و پلیمر ، رنگ و رزین ، خودرویی ، صنایع قند و شكر ، نانو تكنولوژی 

، آزمایشگاه های استاندارد و سایر مراکز تحقیقاتی و کنترل کیفیت

 وابسته می باشد . مفتخریم که در این راه با بهره گیری از تجربه

چندیس ساله کلیه پرسنل و متخصصین و مشاورین مجموعه آفاق 

،توانسته ایم از طریق ارائه کاالهایی با کیفیت باال و خدمات پس از فروش

 مستمر توسط کارشناسان بخش سرویس شرکت در سراسر کشور ، رضایت

 خاطر مشتریان عزیز را فراهم آوریم .

پاسخگویی شبانه روزی ، تأمین قطعات یدکی مورد نیاز ، طرح های

 مختلف سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات و به روز رسانی نرم

 افزار ها ، بخشی از خدماتی است که مشتریان ما از طریق

 واحد خدمات پس از فروش شرکت ، از آن بهره مند شده اند .

شرکت آفاق همواره تمامی تالش خود را در جهت بهبود خدمات ،

 رضایت مشتریان و ارائه مشاوره علمی و فنی روز دنیا در خصوص

 محصوالت خواهد نمود و در راستای رسیدن به این اهداف از

 هیچ تالشی دریغ نخواهد نمود .

لذا جهت دریافت مشاوره رایگان کلیه تجهیزات  میتوانید با 

و یا 021 شماره تلفنهای 3 -     -  88 33 90 71

09121045618 تلفن همراه  تماس حاصل فرمائید

WWW.AFAGHNDT.COM

و من ا... توفیق

ابوالفضل بهداری 

تلفن تماس و یا ارسال ایمیل 

 -     - 3021 88 33 90 71

ORDERS@AFAGHNDT.COM

پشتیبانی و خدمات تخصصی 

خدمات و پشتیبانی  به محصوالت خریداری شده  به مشتریان ،  توسط

شرکت آفاق در سرتاسر ایران انجام میگیرد و با مشاوره کامل بصورت تلفنی 

و حضوری  توسط تیم آموزش دیده و متخصص امكان پذیر است . لذا  ما 

ادعا نماییم که یكی از تامین کننده گان اصلی تجهیزات در ایران اسالمی هستیم 

محور نو آوری مشتریان 

ما به طور مستمر در تالشیم که بتوانیم  جدید ترین محصوالت روز دنیا

را به مشتریان محترم معرفی نمائیم  . همچنین گروه مهندسی و مشاورین

 شرکت همیشه در تحقیق بازار و تولیدات روز دنیا جهت معرفی  محصوالت 

 در تالش هستند
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متعهد به کیفیت  :

شرکت آفاق با توجه به سابقه درخشان خود 

در زمینه تامین تجهیزات روز دنیا ، از کشور

های اروپایی و آسیای شرقی گام معمی را در 

30زمینه کلیه تجهیزات که بیش از  برند معتبر

دنیا می باشد را در اختیار مصرف کنندگان

 خود قرا داده است . بنابر این از شرکتهای 

معتبر و دارای صالحیت درخواست میشود 

که از خرید کاال از واسطه ها که توانایی

انجام عملیات  آموزش ، نصب و راه اندازی

را ندارند پرهیز نمایند. از شرکتهایی کاالی

خود را تامین نمایند که به صورت مستقیم 

تامین کننده اصلی کاال می باشد

QUALITY
COMMITTED TO 

برای بیش از 12 سال است  که شرکت 

آفاق خود را متعهد نموده است .به ارائه 

بهترین  خدمات در تجهیزات  تست و 

آزمایشات غیر مخرب و تجهیزات 

آزمایشگاهی . لذا با رویكرد به موسسات 

استاندارد و مشاورین متخصصی و کادر 

فنی  با کیفیت  ، همچنین با دریافت 

ISO9001-2008استاندارد  گواهینامه 

QIL انگلستان ، که پوشش میدهد همه 

چیز ما را :فروش ، فنی و مهندسی ، بازار 

یابی ، خدمات ف پشتیبانی ،طراحی و ....
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شرکت آفاق تجهیزات آزمایش با هدف دستیابی عموم مهندسین و اساتید به اطالعات، تجهیزات، توانایی ها و خدمات بازرسی و مشاوره

طراحی و ساخت و راه اندازی درعرصه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، پاالیشگاهها، خودروسازها و ....، تنظیم و اعمال سیاست ها و

و گسترش خدمات تجهیزات به سراسر کشور، در  NDTراهبردهای کالن در زمینه برنامه ریزی، تاسیس، تجهیز و توسعه واحدهای 
1382راستای انطباق با روزآمدترین پیشرفت های فناوری تجهیزات ،تحت نظارت مشاوران گروه بازرسی، در سال  در قالب شرکت خصوصی

1382 تاسیس و فعالیت آن رسماً در سال  آغاز و وظایف آن به شرح ذیل تعیین گردید:

مورد اعتما د متخصصان 

TRUSTED BY
PEOFESSIONALS

X-RAYالف : تامین تجهیزات  بازرسی رادیوگرافی صنعتی و سیستمهای   طبق استانداردهای روز دنیا 

ب: تامین تجهیزات  مایعات  نافذ  و ذرات مغناطیسی  و التراویولت و بازرسی  چشمی 

ج : تامین تجهیزات  التراسونیك  و گردشهای گردابی و سیستمهای   فیزره 

د: تامین تجهیزات  سیتمهای  پیشرفته خوردگی   و سیستمهای مهندسی معكوس 

ر: تامین تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش و سختی سنجها و  ترمومتر ها و ........

تامین تجهیزات  آزمایشگاهی در نیروگاهها ، پاالیشگاهها، زیست محیطی ، دانشگاهها ، متالوژی ها و....................

RTتجهیزات رادیوگرفی

تجهیزات  حفاظت در برابر اشعه 

تجهیزات  تاریكخانه ای
ویوور و دانسیتومترها
تجهیزات جانبی  اشعه 

فیلم رادیوگرافی و دارو

ساخت چاله سرس 

تجهیزات دوربین پرتونگاری صنعتی 

PT تجهیزات مایعات نافذ 

 X-RAYتجهیزات   پیشرفته

پرتابل صنعتی X-RAYدستگاههای  

X-RAYدستگاههای   دیجیتال

فلورسكوپی  X-RAYدستگاههای  

اتاقكهای سربی 

MAGNAFLUXاسپری های  
MARKTECاسپری های 

PTتست بلوك های   
PTسیستمهای  ثابت تست 

MT  تجهیزات ذریافت مغناطیسی     

MAGNAFLUXاسپری   

 MARKTEC اسپری های 

MTتست بلوك  های 

انواع یوکها 

انواع  کویلها و پراد ها

UVانواع دستگاههای  

انواع پودرهای فلورسنت

NDT سرفصلهای اصلی تجهیزات 

دیها
ت  و توانمن

ل  فعالی
ص

سرف
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NDT سرفصلهای اصلی تجهیزات 

UT تجهیزات  التراسونیك 

دستگاههای التراسونیك 

انواع تست بلوکها

انواع پرابها و کابلها

انواع ضخامت سنج ها

5

 دستگاههای  ادی کارنت 

 پرابهای  مرتبط

 تست بلوکها

 کابلهای مرتبط

ETتجهیزات ادی کارنت 

دستگاههای  سختی سنجی پرتابل 

دستگاههای سختی سنجی روی  ثابت
انواع پرابهای  جانبی 

تست بلوکهای جانبی 

 Hardness tester تجهیزات سختی سنجی 

PHASED ARRAY تجهیزات 

 دستگاههای روکش رنگ 

 دستگاههای  رطوبت سنجی

 دستگاههای  زبری سنجی 
 دستگاههای حرارت سنجی 

دستگاههای   صدا سنجها

 دستگاههای  ارتعاش سنجها
 دستگاههای  تست فیزیكی

دستگاههای  دیامترها
دستگاههای   تست بتن 

H.T  تجهیزات 

دستگاههای چشمی بازرسی

تجهیزات جانبی  (کابلها)

تجهیزات بازرسی چشمی  گیجها

انواع کولیسها و گونیاها

انواع گچهای حرارتی و سایر

 تجهیزات بازرسی

   VT تجهیزات بازرسی چشمی 

انواع دستگاههای تست کامپوزیتها

 انواع دستگاههای فیزره

انواع تست بلوکها و کابلها

انواع اسكنرها

دستگاههای  میكروسكوپ

XRD    دستگاههای   

XRFدستگاههای  

دستگاههای  پیشرفته  انالیزها

تجهیزات میكروسكوپها و آنالیزها 

تجهیزات  گیجها

تجهیزات  پنوماتیك 

BEVILANتجهیزات   

تجهیزات  پلیش  نیروگاهای

 و پاالیشگاهی 

تجهیزات گیجها و تجهیزات پنوماتیك

ها
دی

من
ان

تو
و 

ت  
لی

عا
 ف

ل 
ص

رف
س

Engineering Laboratory Full Equipment & ServiceEngineering Laboratory Full Equipment & Service



WWW.AFAGHNDT.COMTEL:+98(0)21 88 33 90 71-3 +98(0)9121045618 6

ی  
صنعت

ی  
ت رادیوگراف

جهیزا
ت

دوبینهای رادیوگرافی صنعتی 

SENTINEL™ Model 880 Delta, Elite and Omega source projectors are portable, lightweight
 and compact industrial radiographic exposure devices. The patented device body consists of a
 titanium ‘S’ tube and cast depleted uranium (DU) shield contained within a 300 series stainless
 steel tube with stainless steel discs welded at each end forming a cylinder shaped housing. The
 discs are recessed to provide protection for the rear mounted locking mechanism and front
 mounted outlet port.

880Delta projector
880 Elite Projector

880 Omega projector

Sources Se-75 Ir-192 Co-60

با  توجه به توانایی شرکت آفاق کلیه تجهیزات جانبی دوربینهای سنتینل امریكا 

iso3999و دوبینهای گامامت  توسط این شرکت طبق استاندادهای  بین المللی و    ساخته 

 و به مشتریان خود ارائه مینماید. الزم به توضیح است که شرکت آفاق در راس شرکتهای

اصلی تامین تجهیزات دوربینهای رادیوگرافی صنعتی می باشد

هلدرهای  چشمه 

شرکت  آفاق  با توجه به تولیدات اصلی تجهیزات جانبی  دوبینهای پرتونگاری صنعتی 

تولیدات انواع هلدر دوربینهای رادیوگرافی صنعتی  تكاپس ، گامامت ،گاماولت را تولید

و با توجه به گواهی صادره از سازمان انرژی اتمی اقدام به بارگذاری چشمه و انتقال به  

دوربینهای پرتونگاری توسط هاتسل سازمان اقدام میگردد. انواع هلدرها یك بار مصرف 

، مفصلی ، تنگستنی تكمیل میگردد 

انواع کرنك دوربینهای پرتونگاری 

انواع  ریموت کنترل  دوربینهای پرتونگاری :

شرکت آفاق  ریموت کنترل را در سه مدل و در دو نوع پایه  مونتاژ می نماید

1- ریموت کنترل  تكاپس  پایه خوابیده و ایستاده  (شلنگ کرنك ، گیربكس ،فنر،کوبینگ ،سرفنر،بست جفت کن )

2- ریموت کنترل گامامت پایه خوابیده و ایستاده  (شلنگ کرنك ، گیربكس ،فنر،کوبینگ ،سرفنر،بست جفت کن )

3- ریموت کنترل گاماولت پایه خوابیده  و ایستاده  (شلنگ کرنك ، گیربكس ،فنر،کوبینگ ،سرفنر،بست جفت کن )

شلنگهای گائید تیوپ

شلنگهای گائید تیوپ
شرکت آفاق شلنگهای گائید تیوپ را در سه مدل تامین می نماید

1- شلنگ گائید تیوب 2 متری تكاپسی فلكسی بل  درجه یك 

2- شلنگ گائید تیوب 2 متری گامامتی  فلكسی بل  درجه یك 

3- شلنگ گائید تیوب 2 متری گاماولت فلكسی بل  درجه یك 

Engineering Laboratory Full Equipment & ServiceEngineering Laboratory Full Equipment & Service
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Exposure Equipment تجهیزات  حفاظتی و جانبی

کلیه محصوالت  تجهیزات حفاظت در برابر اشعه :

 کلیماتو ر  تنگستن  در سایزهای  تخت و پانارامیك 

الزم به توضیح است که زاویه تابش کلیماتور طب استانداردها

 درجه میباشد60

کانتینر حمل چشمه: 

کلیه کانتینر های حمل چشمه چه از نوع تكاپس 

و چه از نوع گامامت و گاولت توسط شرکت آفاق تجهیزات

تامین و به کلیه شرکتهای رادیوگرافی تحویل دادره می شود

چاله  سرس و یا محل نگهداری  دوربینهای پرتو نگاری :

کلیه چاله سرسها در ابعاد مختلف  تامین و تحویل میگردد

الزم به توضیح است که ضخامت کلیه  جعبه ها از سرب 5

سانتی متر استفاده که به صورت آجرسربی راسته و گوشه 

چیدمان می شود

کلیه تجهیزات حفاظتی  از قبیل  روپوش سربی در سایزهای  مختلف و

ضخامتهای مختلف  تامین میگردد. انبرهای سرس گیر جهت  انتقال هلدر به

 کانتینر و عینك سربی جهت  حفاظت از چشم در مقابل تشعشات  آماده تحویل

می باشد . همچنین در صورت نیاز مشتریان  طبق سفارشهای خاص بصورت پرده ای

طراحی ، ساخته و نصب میگردد
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دزیمترهای قلمی وشارژر

مرور کلی :
اندازه گیری وخواندن دز مستقیم خواندن ناهموار، ابزار دقیق می باشد. آنها طراحی شده 

برای اندازه گیری و به طور مستقیم به عنوان خوانده شده، در هر زمان دوز انباشته

 از گاما و اشعه ایكس قرار گرفتن در معرض تابش اشعه. دزیمتربه صورت آنالوگ  طراحی 

Direct-Reading Dosimeter - W740, 0-100R with Sapphire Window
Direct-Reading Dosimeter - W746, 0-600R with Sapphire Window
Direct-Reading Dosimeter - W730, 0-20R with Sapphire Window
Direct-Reading Dosimeter - W735, 0-50R with Sapphire Window
Direct-Reading Dosimeter - W500, 0-500 mR with Sapphire Window
Direct-Reading Dosimeter - W138-S, 0-2 mSv with Sapphire 

دزیمترهای دیجیتال

Overview
The RADOS RAD-60 Personal Alarming Dosimeter is a precise 
radiation measuring instrument for reliable detection of radiation in 
order to ensure the personal safety of the user. It is suitable for a 
broad range of everyday radiation monitoring applications in stand 
alone conditions.

BLEEPER Sv Radiation Alarm

RAD-60R Personal Electronic Dosimeter

Specification:
Technical data same as BLEEPER III
Energy Range: 45keV to 6MeV
Display: LCD 1 microSv to 9,999,99 microSv
Dimensions: 152mm x 35mm x 23mm (max)
Weight: 106gm with batteries

Graetz X5C Plus Radiation Digital Doserate Meter
PTB-approved dose rate measuring range: 1,0 microSv/h - 20 mSv/h
Dose rate indication range: 0 nSv/h - 20 mSv/h
Dose indication range: 0 nSv - 10 Sv
Energy range: 40 keV - 1,3 MeV
Dose rate alarm thresholds: 4, free programmable, 1 microSv/h - 20 mSv/h
Dose alarm thresholds: 4, free programmable, 1 microSv - 10 Sv
Temperature range: -30 Deg C up to +60 Deg C
Dimensions / Weight: (152 x 82 x 39) mm
approx. 400 g
PTB-Approval No.: 23.51/04.01

تجهیزات رادیوگرافی  صنعتی  
Engineering Laboratory Full Equipment & ServiceEngineering Laboratory Full Equipment & Service
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ویوور پرتونگاری 

X-Ray Film Viewer Verlux 550

Compact 550 - 18 Economy Specification
Length  430mm         Width  115MM
Height  60mm           Weight  1.4Kg

The Verlux 550 range of film illuminators offers a unique, revolutionary, 
green light source which allows easy reading of high density radiographs no 
need for high density spots, masking or darkened viewing areas.

 Portable Lamp for Appraising Photographic Plate TH－100B &100B

Main Qualifications:
1) Luminance>180000LUX
2) Power supply:50 ~ 60Hz   220V± 20%
3) Power Consumption: 110W
4)External Size: 450×100× 50mm
5) Weight: 1.8Kg

Qualification
Darkness: D>4.5
Brightness:>180000LUX
Power supply：50-60Hz 220V±20%
Power consumption: 168W
Magnifier: Magnified multiple: 2
Active area: 130＊90mm
Outer size: 450＊200mm
Weight: 4.5kg  

Digit X (L) Densitometer (LED Viewers)
DIGIT-X (F) Densitometer (Fluorescent Viewers)

Specifications:
Range: 0-4D       Accuracy: + or - 0.05D

   Fibre Optic Aperture: 3 m.m   Resolution: 0.01D   
Power Supply: 9V PP3 Battery
Battery Life: 2,500 hours
Backlit Version: 250 hours
Dimensions (Instrument): 210 x 60 x 40mm.
Dimensions (Inst & Case): 235 x 210 x 70mm

X-Rite 301X Transmission Densitometer

Specifications:
Measuring Range : 0-5.0D with both
2 and 3mm apertures
0-4.0D-1mm aperture
Accuracy : + or - 0.02D
Repeatability : + or - 0.01D
Power Supply : 200-240 AC, 50 Hz
Dimensions : 13.3h x 10.25w x 38.0cm
Weight : 3.9 kg

9
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فیلمهای رادیوگرافی صنعتی 

شرکت آفاق تجهیزات  از سال 1394 با توجه به سیاست خاص خود 

و یكسان نمودن قیمت فیلم در بازار پا به عرصه نمود و جهت تنظیم 

فیلم رادیوگرافی اقدام به تامین  فیلم رادیوگرافی صنعتی نموده

Mx125 است . فیلمهای رادیوگرافی  از مارك کداك  ََ و   AA400
همچنین فیلمهای رادیوگرافی از نوع با  لد و بدون  می باشد

AA400-R0  AA400 Film NIF 70mm x 150M Roll
AA400-R2  AA400 Film Lead Pack 70mm x 100M Roll
AA400-R2A  AA400 Film Lead Pack 100mm x 100M Roll

MX125-R0  MX125 Film NIF 70mm x 150M Roll
MX125-R1  MX125 Film NIF 70mm x 350M Roll
MX125-R2  MX125 Film Ready Pack 70mm x 100M Roll

داروی  ظهور و ثبوت 

Industrex Manual Chemicals

K-ID-MDK  Industrex - Manual Developer Kit 

K-ID-MFK  Industrex - Manual Fixer Kit 
K-ID-MSB  Industrex - Manual Stop Bath 

K-ID-MRK  Industrex - Manual Rinse Kit

دستگاههای اتوماتیك  چاپ

Structurix NDTAutomatic Film Processor Free Standing
KODAK AGFA

شرکت آفاق مفتخر است که با توجه به توانایی های بلقوه خود در هر زمان  طبق قراردادهای تنظیمی

 نسبت به تحویل دستگاههای اتوماتیك  چاپ فیلم اقدام و در زمان تنظیم شده به مشتریان خود تحویل دهد   

ی  
صنعت
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ت
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X-RAYسیستمهای    پرتابل و دیجیتال

شرکت آفاق با دراختیار داشتن نمایندگی 

چین DANDONGفروش محصوالت شرکت 
در مورد کلیه دستگاههای پرتابل  ایكس ری و سیستمهای کرالر همچنین 

تعمیرات و خدمات پس از فروش این محصوالت   را دارد

10الزم به توضیح است که محصوالت فوق دارای یكسال گارانتی و  سال خدمات

پس از فروش می باشد

ICMسیستمهای  کمپانی   

SCANNAسیستمهای  دیجیتال   

Product Tension Beam Power Supply Steel PenetrationCompare
Site-X 180 180 kV PANORAMIC BATTERY 11 mm 
Site-X 180 180 kV PANORAMIC MAINS 18 mm 
Site-X 180 180 kV DIRECTIONAL MAINS 24 mm 
Site-X 200 200 kV PANORAMIC BATTERY 32 mm 
Site-X 200 200 kV PANORAMIC MAINS 36 mm 
Site-X 200 200 kV DIRECTIONAL MAINS 41 mm 
Site-X 225 225 kV PANORAMIC BATTERY 39 mm 
Site-X 225 225 kV PANORAMIC MAINS 44 mm 
Site-X 225 225 kV DIRECTIONAL MAINS 49 mm 
Site-X 250 250 kV PANORAMIC BATTERY 46 mm 
Site-X 250 250 kV PANORAMIC MAINS 48 mm 
Site-X 250 250 kV DIRECTIONAL MAINS 54 mm 
Site-X 300 300 kV PANORAMIC BATTERY 54 mm 
Site-X 300 300 kV PANORAMIC MAINS 62 mm 
Site-X 300 300 kV DIRECTIONAL MAINS 70 mm 
Site-X 320 320 kV PANORAMIC BATTERY 58 mm 
Site-X 320 320 kV PANORAMIC MAINS 66 mm 
Site-X 320 320 kV DIRECTIONAL MAINS 76 mm 
Site-X 360 360 kV PANORAMIC BATTERY 69 mm 
Site-X 360 360 kV PANORAMIC MAINS 74 mm 
Site-X 360 360 kV DIRECTIONAL MAINS 78 mm 
 

شرکت آفاق از شرکتهای که دارای  پروانه کار با اشعه ایكس 

هستند  آمادگی خود را جهت تنظیم قرارداد و تحویل دستگاه 

اعالم می نماید

با ما تماس بگیرید

XRS-3 SPECIFICATIONSXR150 Size: XR150 Radiation Leakage: 4.12" (104mm) high x 3.12" (80mm) wide x 10.75"
 (273mm) long0.15 mR for 100 counts measured 1 foot to the side of the unitXR150 Weight: XR150 Exposure Control:
 4lbs 6 oz (2.0kg) with batteryLCD can be set for 3-297 pulsesXR150 DC Mode: XR150 Source Size: 7.2V removable, 
rechargeable nickel cadmium battery, 2500 pulses per charge2.2 mm nominalXR150 Battery Recharge Time: XR150 
Time Delay: 1 hour recharge with supplied external battery chargerPush button triggering of 15 or 60 seconds delay-
allowing time to leave area before unit firesXR150 Pulse Rate: XR150 Output Dose: 10 pulses per second nominal1
 mR @ 1'/pulse w/filtration equivalent of 2.5mm of aluminumXR150 Pulse Length: XR150 Maximum photon energy:
 60 nanoseconds150 kVXR150 Maximum Pulses: XR150 Warranty: 3,600 per hourUnit warranty-1 year limited
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تجهیزات مایعات نافذ

مایعات نافذ: 

تقریباً درتمام صنایعی که به دنبال کشف عیوب سطحی هستند به کار میرود. این نفوذکننده، 

نشانه ها و آثار بسیار واضح قرمز رنگی از عیوب سطحی می دهد که به راحتی به وسیله چشم

 غیرمسلح قابل رویت است. این مواد به صورت اسپری و دربسته های ده تایی یا بصورت کیت

 (در شكل دیده میشود) یا بصورت فله، بسته به نوع استفاده عرضه میشود.

با نام :        که در شكل   Spotcheckکیت مایعات نافذ 

 دیده میشودشامل اقالم زیر می باشد

Sk3

 SKC-Sاسپری پاك کننده 

 SKL-SP1اسپری نفوذ کننده 
لوازم جانبی بازرسی مایعات نافذSKD-S2اسپری آشكارساز 

Refractometer TAM Panal Ni-Cr Test Panels

Tam Crack Comparator Aluminum Test Block Stainless Steel Test Block

دستگاههای آزمایش بروش مایعات نافذ

Za28مشخصات فنی مدلهای سری  ZA915مشخصات فنی مدل
× میلیمتر 850- ابعاد مخزن 750× 850

- قابلیت کارکرد سیستم بصورت اتوماتیك با نصب جرثقیل 

U و  L- قابلیت نصب سیستم به شكلهای 
ZYGLO - قابلیت کادر با مواد فلورسنت  

× میلیمتر 350 ابعاد مخزن: 820× 350

- حجم مخزن 125 لیتر

 ZA28Eآزمایش مایعات نافذ فلورسنت با پایه نفت (حالت امولسیون)

با نام  DP8کیت مایعات نافذ  MARKTEC
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تجهیزات  ذرات مغناطیسی

MAGNAGLOرنگ های مغناطیسی فلورسنت 
 ( (Carrier IIرنگ های مغناطیسی آماده مصرف (با ترکیب حامل (

MAGNAGLO 14HF
MAGNAGLO 410HF 
MAGNAGLO 7HF

رنگ های مغناطیسی سایه روشن ساز 

MAGNAFLUX 7C

لوازم جانبی بازرسی ذرات مغناطیسی

Current Flow Test Pieces Field Indicator Berthold Penetrameter  Magnaglo Process

Magnetic Indicator strips ASME Field Indicator Ketos Test Ring CENTRIFUGE TUBE 

دستگاههای ثابت بازرسی ذرات مغناطیسی

دستگاه های بازرسی به روش ذرات مغناطیسی  MAG50سری 

MAG50جدول مقایسه ای مدل های مختلف 

MAG50-3HMAG50-5HMAG50-6FRمدل دستگاه 
حداکثر جریان خروجی

مغاطیس  زدائی

کنترل جریان

سیم  پیچ مغناطیس  کننده
جریان ورودی مورد نیاز

کاهنده معكوس AC بلی   DCبلی 
3000Amps

% حداکثر تا حداکثر مقدار جریان 10امكان تنظیم دقیق جریان، قابل تغییر از 

300mm, 400mm, 500mm, 625mm
50 415 380“«›1 °“ —Â  ° ·Ê  «Ì 

5000Amps6000Amps

50 415 هرتز،3فاز380 ولت،   یا 
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دستگاه های متحرك بازرسی ذرات مغناطیسی

Rebuilt Magnaflux P-1500 
DA-1500 High Amp
Portable Magnetic Inspection Unit

Magnaflux Y6 Magnaflux Y7 Magnaflux Y1

DA-400 Series Contour Probes

PL-10 Portable Magnetizing Coil

PICO-MAG MY-1 AC Yoke Type : MY-100 AC/DC

Magnaflux YM-5 Permanent Yoke

L10 ELECTRO MAGNETIC COIL 
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UVدستگاه پرتابل  

Product Description
Magnaflux ZB-100F Portable Black Light System
Technical Specifications for ZB-100F
·Power Supply: 115V/60 hz/1ph 
·Current Draw: 1.9 amps 
·Typical Visible Light: 10 Lux or 1 foot candle @ 15" (38 cm) 
·Bulb: 100 watts 
·Running Temperature: 85F (30C) @ 70F 
·Weight - Hand Lamp: 3 lbs. (1.4 kg) 
·Weight - Hand Lamp with Transformer: 12.5 lbs. (5.7 kg) 
·Lamp to Transformer: 10 ft. (3.1 m) Cable Unit 
·Main Cable Supply: 12 ft. (3.7 m) with Ground 
·Fault Protection 
·UV Intensity meets industry and military standards: 4300 Microwatts/cm2 @ 15" (38 cm) 

M-Series (2000) Mobile Power Pack

Magnaflux understands some parts can not be moved so the magnetizing 
station needs to be brought to the part. The M Series offers a solution by 
providing an adaptable mobile unit. These units feature AC or Half Wave 
DC output.

    Unit                     Output*                           Terminals                   Rated Load
M-20404000      Amps AC/HWDC        Bus Bar                      30' of 4/0 cable
M-20606000       Amps AC/HWDC       Bus Bar        30' of DOUBLE 4/0 Cable
M-2030 3000      Amps AC/HWDC        Bus Bar                     90' of 4/0 Cable

MAG 50/3HM & MAG 50/5HM Mobile Testing Units

MAG 50/3HM & MAG 50/5HM Designed for the inspection of components where
 it is more convenient to take the inspection process to the component rather than

 move the component to a specific inspection area. 
The MAG50/3HM and MAG50/5HM have switch selectable fast AC demagnetisation
 achieved through an electronically controlled current decay system. Demagnetisation

 can also be accomplished by passing a part through a coil carrying AC current. 

            Model                                                                       MAG 50/3HM                       MAG 50/5HM
Maximum Output Current
Line current for duration of maximum current shot
Mains input cable size (30 metre length or less)
Recommended Fuse Size
Main Electrical Supply Requirements
Open Circuit Output
Unit Size
Unit Weight

3000AC or HWDC                        5000AC or HWDC
190A approx.                                   300A approx.

35mm 50mm
 80amp                                              125 amp

 380or 415 volts, 50Hz, 1ph
10volts
900mm wide x 680mm deep x 1350mm high
335kg 345kg
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تجهیزات بازرسی چشمی 

Bridge Cam Gage

The following measurements are possible in either inches
 or millimeters: Angle of Preparation, Excess Weld Metal,
 Depth of Undercut, Depth of Pitting, Weld Throat Size,
 and more.

TWI Welding Gauge

Description
·Multi-purpose welding inspection gauge used to check angle of preparation

 (0 – 60°), excess weld metal (cap size), depth of undercut, depth of pitting,
fillet weld throat size, fillet weld leg length and misalignment (high-low),
 etc.

"V-WAC" Single Weld Gage
Undercuts/Pits to 6mm, Crowns to 6mm by 0.5mm Increments. Check 
Undercuts/Pits, Porosity, Crowns, All Stainless Steel.

Fillet Weld Set

A set of 7 stainless steel gauges for measuring fillet throat size and fillet leg size

Automatic Weld Size Weld Gauge

For Accurate Calibration of Butt Fillet Type Welds, Available
 in Standard or Metric
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W.T.P.S. Gage w/Calibration Block
Precision made from stainless steel. All markings and dimensions are
 laser engraved for ease and clarity when reading.

Economy Single Purpose Hi-Lo Welding Gage
Eliminates Rejects - Improves Productivity, Available in Standard
 or Metric

HI-LO Welding Gage

Measures Internal Alignment, New Slim Design Is 30% Lighter

Skew-T Fillet Weld Gauge

Check Angle of Vertical Member, Weld Acute Side, Weld Obtuse
 Side, Available in Standard or Metric

Pipe Pit Gage

Range is 0 to ½" in 1/64" & .010 Increments, Arm Can be Locked in 
Place at Any Dimension, All Stainless Steel, Available in Standard 
or Metric

Pit Depth Gage

Undercuts/Pits to 1/2 Inch by 1/32 Inch Increments. Check 
Undercuts/Pits, Porosity, All Stainless Steel.
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Wrap-Around Pouch Tool Kit
Tools Included:
V-WAC / Fillet Weld Comp*
6" General Scale*
Telescoping Mirror
Penlite
Single Purpose*Medium Size Tool Kit

Tools Included:
V-WAC Gage*
Magnifier
AWS Type Gauge*
Hi-Lo Gage
Micrometer w/ Ball*
Telescoping Mirror
6" SPI Scale*

Brief Case Type Large Tool Kit/Lock & Key

Tools Included:
V-WAC Gage*
Fillet Weld
WTPS Gage
Bridge Cam
Single Purpose*
6" SPI Scale*
Telescoping Mirror
Micrometer w/ Ball*
Hi-Lo Gage
Skew-T Fillet Weld w/ Calc
AWS Type Gauge*
ADJ Fillet Weld*
Magnifier

شرکتهای مخترم میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرند
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Most useful for welding inspectors, welding instructors and welding
 supervisors, our Tempstik® Test Kits provide all the information

 needed for determining the proper temperatures for welding, 
heat treating, soldering, brazing and other operations involved in the
 fabrication of most metals. In addition, a Tempstik® Test Kit provides

 information for measuring preheat, interpass and postweld heat 
treatment temperatures. These temperatures are available in our Test 
Kits:  125°F, 150°F, 175°F, 200°F, 225°F, 250°F, 275°F, 300°F, 325°F, 350°F,
 375°F, 400°F, 425°F, 450°F, 475°F, 500°F, 550°F, 600°F, 700°F, and 800°F.

BORE VIEWER INSPECTION SET 22 PIECE
Inspection set containing a very wide range of popular mirrors. Bore
 viewers and accessories. supplied in a protective foam-lined storage
 case. Battery handle: BH plus batteries. 3mm Bore viewers: LP3/50.
 LP3/150 and LP3/200. 3mm mirror sleeves: S3/50. S3/150 and
 S3/200. 8mm Bore viewers: LP8/75. LP8/150 and LP8/250. 8mm

 clip-on mirrors: ML8. MS8. MSE8. 14mm Bore viewers: SP. FF. 
PP and EXT. 14mm clip-on mirrors: ML14. BMS14. BML14 and 
BMR14. Illuminated magnifier: M808. Spare lamps: 3P (x2). 8P 
(x2). 200-014 (x2). QFF

maglight 

maglightشرکت آفاق  یكی از شرکتهای معتبر در خصوص  تامین  چراغ قوه های کمپانی  فعالیت می نماید

الزم به توضیح است که چراغ قوه های  وارداتی در سه نوع  معمولی ضد انفجار  و  نظامی  به مشتریان  آمدگی

 تحویل را دار د . در زیر نمونه ای از چراغ قوه های ضد انفجار که  انفجار روی آنها انجام شده را مشاهده می نمایید
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Durability 
The IPLEX FX introduces new levels of durability to industrial videoscopes

 with its shock-resistant case design and wear-resistant scope exterior. 

Adding "strength-of-construction" to a frequently used, job-essential tool 

produces one tough, reliable and long-lasting piece of industrial inspection 

equipment

Videoscopes, Borescopes IPLEX FX

Videoscopes, Borescopes IPLEX UltraLite

Outstanding Mobility 
With its durable design and improved performance that allows it to be 

used in diverse environments, the IPLEX UltraLite is the industry's choice 

in handheld remote visual inspections. 

Videoscopes, Borescopes IPLEX RX/ IPLEX RT

The IPLEX RX/ IPLEX RT are lightweight industrial videoscopes that feature

 the unique PulsarPic image processor to produce exceptionally high-resolution

and bright images. They have a large 6.5-inch screen with an anti-reflective 

daylight-view monitor

The IPLEX RX sits on a surface

 using its pivoting handle to angle

 the image just right.

The same inspected image is shared

 between two operators with an 

external display connected to the 

IPLEX RX for remote observation

The compact and neat design is

 easy to carry with one hand

Engineering Laboratory Full Equipment & ServiceEngineering Laboratory Full Equipment & Service
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تجهیزات بازرسی  دیجیتال

HDV650W-30G: HD VideoScope Wireless Plumbing Kit with 30m Probe
Inspection Camera with Wireless Handset, 25mm camera head, 60° 
FOV/Long Depth of Field Probe (30m
Features:

·Includes flexible, fiberglass core, 30m waterproof camera probe (spool assembly)
·25mm camera head (60° FOV, long depth of field) with built-in bright 12 LEDs for
 illuminating the problem areas
·Wireless handset/trasmitter with brightness and power controls
·5.7" color LCD TFT with high definition 640 x 480 VGA pixel resolution
·Rugged oil/chemical resistant and water/drop proof housing (IP67)
·Non-slip ergonomic handles for ambidextrous use
·SD memory card included to store >15,000 images
·Video recording (up to 4 hours) with Voice annotation
·AV output for viewing images and video directly on a monitor
·Video and images can be transferred to a PC via the SD card (included) or USB output
·Complete with VideoScope, wireless handset, 25mm camera probe, SD card, 3.7V 
rechargeable battery, patch cable, AC adapter (110-240V, four plugs), USB and AV 
cables, and hard carrying case

extechبا توجه به تنوع محصوالت    جهت خرید کاال با بخش فروش تماس بگیرید

Br250: Video Borescope/Wireless Inspection Camera
9mm camera diameter and 3.5" Color TFT LCD Wireless Monitor

Features:
·Includes 2GB microSD memory card for capturing images (JPEG) or video (AVI) for viewing on your PC
·Detachable wireless color display can be viewed from a remote location up to 32ft (10m) from measurement point
·39" (1m) flexible gooseneck with waterproof camera (9mm diameter) and 4 built-in bright LED lights for illuminating 
dark areas
·Captured videos and images can be viewed on the wireless monitor or transferred to your PC via the microSD 
card or USB cable
·Menus in 10 languages: English, Chinese, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Japanese, Dutch, 
and Russian
·Complete with 4AA batteries, rechargeable display battery, microSD card with adaptor, USB and video cable, 
extension tools, 100-240V AC adaptor, stand and case

Br350: Waterproof Video Borescope Inspection Camera
5.5mm camera diameter and 2.7" Color TFT LCD Monitor

Features:
·5.5mm diameter camera head with 2 built-in bright LED lamps for dimly lit areas
·Handheld design for quick, easy, on-the-spot viewing in small openings
·Completely submersible in water down to 1 meter for 1 hour
·Non-detachable waterproof 39" (1m) flexible gooseneck cable retains configured shape
·2.7" (68mm) color TFT LCD monitor for detailed images
·2x digital zoom for close-up viewing
·Low battery indicator
·Complete with camera probe and 39" (1m) flexible cable, 4 AA batteries, and hard case
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