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تست شیرآالت  اخت میزهایاقدام به طراحی و س (Vacuum Pressure Safety Valvesبرای تست شیرهای اطمینان خأل )شرکت مهندسی فناوران پوالد اوژن 

 فاده شده در این نوع میز تست به صورت دستی می باشد.توجه به فشار کاری خأل، کلمپ استمتناسب با نیاز مشتری نموده است. با 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مشخصات استاندارد دستگاه:

 TON 10حداکثر نیروی نگهدارنده تا  -

 12"تست شیرهای اطمینان تا سایز  -

 API 576و  API 527مطابق با استانداردهای  -

 mbar 900قابلیت ایجاد خأل تا  -

 اروپای غربی استفاده از پمپ وکیوم با برندهای معتبر امریکایی و یا -

 فک نگهدارنده با قابلیت کلمپ به صورت دستی  6دارای  -

 همراه با گواهی کالیبراسیون F.S.D %2و دقت  6"های دارای فشار سنج -

 %95و رطوبت تا   C 50با دمای تا  on-shore & off-shoreهای قابل استفاده در محیط -

بی و رفع عیب و سفارش گذاری دارای دفترچه راهنمای فارسی شامل روش کاربردی، عیب یا -

 قطعات یدکی

 



 

 

 واحد طراحی، مهندسی و ساخت 

 واحد تعمیرات عمومی

 واحد تعمیرات تخصصی

 واحد بازرگانی

 خدمات فیلد سرویس

ژنوالد اوپمحصوالت و خدمات    

 
 
 
 
 

  7بلوار نخلستان  گلشید  -شهرک صنعتی شمس آباد  -تهران 
 23پالک  

 4-56234122-9821+ 
 

opetco@gmail.com 

56234125-9821+ 
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عمومی میز تست شیرهای  

 میز تست شیرهای اطمینان

 میز تست شیرهای کنترلی

  Vacuum Breakerمیز تست شیرهای 

 سرچاهیمیز تست شیرهای 

 پانل کنترل و سیستمهای تست دوام و خستگی قطعات صنعتی و خاص

 دستگاه تست سیلندرهای گازی

 پکیج پمپ تزریق متانول و مواد شیمیایی

 یونیتهای تست هیدرواستاتیک

 یونیتهای تست گاز

 سیلندر و یونیتهای هیدرولیک

 پرس هیدرولیک کارگاهی

 bar 2500 با فشار (Gas Test ) سیستم تست با گاز

 دستگاه تست سیلندرهای آتشنشانی

 پرس ایزو استاتیک جهت تولید سوپر آلیاژها والماس صنعتی

 دستگاه لپینگ و گریندینگ

 bar 7,000تجهیزات و قطعات ابزار دقیق تا 

 های هوشمند/اتوماسیون صنعتیدستگاه

 ،نرم افزارهای صنعتی ونرم افزار تستplcبرنامه 
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