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شرکت پارس فن آوران رادین

حوزه های کاربرد تجهیزات

حوزه های کاربردی

  تجهیزات آزمایشگاهی       
هوافضا       
توربوماشین ها       
نفت، گاز، پتروشیمی       
انرژی و نیروگاهی       
صنایع دریایی       
کشاورزی       

محصوالت و خدمـات

       بسته مانیتورینگ
       دستگاه داده بردار

       بسته ابزار دقیق
       ابزارها و پروب های اندازه گیری
       طراحی و ساخت تست استند

       مشاوره های تخصصی
       تأمین سنسور و ابزار دقیق

آزمایش های تونل باد
Wind Tunnel Testing

تست تجهیزات دوار
Rotating Equipment Testing

تهویه مطبوع و تأسیسات
HVACR & Buliding Equipment

تست و اندازه گیری
Test & Measurement

تست های مولفه ای توربوماشین ها
Turbomachinery Testing

راکتورهای شیمیایی
Chemical Reactor

اندازه گیری در خطوط لوله
Pipeline Measurement

تست موتور
Engine Testing

تجهیـزاتتست،اندازهگیریودادهبرداری
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شرکت پارس فن آوران رادینشرکت پارس فن آوران رادین

بسته مانیتورینگ دما-اقتصادی

بسته مانیتورینگ pH-اقتصادی

دستگاه داده بردار 

       ویژه ی اندازه گیری دما با استفاده از ترموکوپل
      مناسب برای کاربردهای اقتصادی )برای فواصل کوتاه(

       نرم افزار داده برداری به همراه قابلیت نمایش و ذخیره سازی
       انواع 8 کاناله، 16 کاناله، 32 کاناله

       مناسب برای کاربردهای اقتصادی )برای فواصل کوتاه(
pH قابلیت اتصال انواع پروب های       

       نرم افزار داده برداری به همراه قابلیت نمایش و ذخیره سازی
       انواع 4 کاناله، 8 کاناله، 16 کاناله

4-20mA ویژه ی اتصال انواع سنسورها و ابزاردقیق با خروجی       
       نرم افزار داده برداری به همراه قابلیت نمایش و ذخیره سازی

       انواع 8 کاناله، 16 کاناله، 32 کاناله، 64 کاناله و 80 کاناله

Temperature Monitoring Package-Economy

pH Monitoring Package-Economy

Data Acquisition System

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها

بسته مانیتورینگ تونل باد )تونل آزما(

بسته مانیتورینگ تجهیزات دوار )تجهیز آزما(

بسته مانیتورینگ کرنش )کرنش آزما(

       ویژه ی آزمایش های تونل باد )صنعتی و آزمایشگاهی(
       اندازه گیری فشار با استفاده از سنسورهای فشار تفاضلی
       قابلیت اندازه گیری سرعت جریان با استفاده از پروب ها

       نرم افزار داده برداری به همراه قابلیت نمایش و ذخیره سازی
       انواع 8 کاناله، 16 کاناله، 32 کاناله، 64 کاناله و 80 کاناله

       ویژه ی تست عملکرد تجهیزات دوار و توربوماشین ها
       قابلیت اندازه گیری فشار، دما و اختالف فشار )دبی(

       نرم افزار داده برداری به همراه قابلیت نمایش و ذخیره سازی
       انواع 8 کاناله، 16 کاناله، 32 کاناله، 64 کاناله

       راه اندازی سنسور کرنش سنج نیم پل و تمام پل
       قابلیت سفارشی سازی برای حالت دینامیک یا استاتیک

       نرم افزار داده برداری به همراه قابلیت نمایش و ذخیره سازی
       انواع 8 کاناله، 16 کاناله، 32 کاناله، 64 کاناله

Wind Tunnel Testing Package

Rotating Equipment Testing Package

Strain Monitoring Package

ویژگی ها

ویژگی ها

ویژگی ها
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شرکت پارس فن آوران رادین

ویژگیدستگاهها
       به کارگیری کارت های داده برداری با قدرت تفکیک پذیری 14 بیت به باال

48kS/s به کارگیری کارت های داده برداری با نرخ نمونه برداری حداقل       
       به کارگیری ابزاردقیق با حداقل دقت %0/5

4-20mA  قابلیت اتصال انواع ابزاردقیق با خروجی       
       نرم افزار LabVIEW با قابلیت نمایش و ذخیره سازی داده ها

       به کارگیری واحدهای تطبیق سیگنال
       انجام فیلترهای نرم افزاری

        قابلیت به کارگیری در سیال های گاز، مایع و سیاالت خورنده )بسته به سفارش(

کمیتهایقابلاندازهگیری
ــوزه ی  ــاله در ح ــن س ــه ی چندی ــتن تجرب ــا داش ــن ب ــن آوران رادی ــارس ف ــرکت پ ش
تســت، اندازه گیــری و داده بــرداری، دســتگاه هایی را ارائــه کــرده اســت کــه بــه منظــور 

اندازه گیــری کمیت هــای زیــر مناســب می باشــند.

       فشار )با قابلیت به کارگیری انواع سنسورهای فشار نسبی، خأل، تفاضلی(

       دما )با قابلیت به کارگیری انواع سنسورهای دما از نوع RTD و یا ترموکوپل(

  سرعت و دبی سیال )با به کارگیری وسایلی همچون ونتوری، اوریفیس، نازل،
ریک فشار، لوله پیتو و ...(

       غلظت/رسانایی/pH )با قابلیت به کارگیری انواع پروب های اپوکسی و شیشه ای(

       ولتاژ/جریان/توان الکتریکی       سرعت دورانی       موقعیت/جابجایی

       ارتعاش/شتاب/صوت       رطوبت       کرنش/نیرو/گشتاور

مزایایدستگاهها
       کاربری ساده و اتصاالت مناسب

       قابل حمل
       امکان تغییر در برنامه و سفارشی سازی بر اساس نیاز و شرایط کاربر

       دارای قابلیت تطبیق و تقویت سیگنال خروجی سنسورها
       طراحی یکپارچه با اشغال کمترین فضا

       دارای نرم افزار داده برداری به منظور نمایش و ذخیره سازی داده ها
       استفاده از کارت های داده برداری با برندهای معتبر جهانی
       به کارگیری سنسورها و ابزاردقیق با برندهای معتبر جهانی
        دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش


