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شود. همچنین این تجهیزات از درجه حساسیت باالیی نیز برخوردار  فشار، در صنایع بزرگ و کوچک امری غیرقابل انکار تلقی می امروزه کاربرد فراوان مخازن تحت

رو این امر است. به همین دلیل طبق های تولید در گ کند. چرا که ایمنی افراد و حفاظت واحدهای صنعتی و پروسه ها را بسیار پراهمیت می هستند که حفاظت از آن

با تکیه بر دانش فنی و تجربه ی مهندسین خود ،توانایی  شرکت مهندسی فناوران پوالد اوژنای قرار گیرند.  های دوره استانداردهای موجود باید تحت بازرسی و تست

 مخازن تحت فشار و دیگر  CNGآتش نشانی، تنفسی، گازی، ار مانند سیلندرهای تحت فش طراحی و ساخت انواع دستگاه های تست و کالیبراسیون و یونیت های تست مخازن

 & Cyclicتوان انواع تست های خستگی و انبساط حجمی)به کمک میزهای تست مخازن این شرکت می. را با توجه به نیاز مشتری و تکنولوژی روز ، دارا می باشد

Volume Expansion(ترکیدگی ،)Burst Testو تست ع )(ملکردProof Test .را انجام داد ) 

 مشخصات استاندارد دستگاه:

 سیلندرقابلیت تست همزمان دو  -

 دقت و سرعت باال در انجام تست فشار -

 سیستم داده برداری جهت ثبت تست  -

 

 

  

 سهولت کاربردی و ایمنی بسیار باال در حین کار با آن موارد انتخابی -

 Water و Water Jacketقابلیت انجام تست انبساط حجمی به صورت  -

Jacket Non  

 سیستم تخلیه آب داخل سیلندر و خشک کن -



 

 

 واحد طراحی، مهندسی و ساخت 

 واحد تعمیرات عمومی

 واحد تعمیرات تخصصی

 واحد بازرگانی

 خدمات فیلد سرویس

ژنوالد اوپمحصوالت و خدمات    
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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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