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دربــــاره ما
شــرکت آرکا راد تجــارت (ســهامی خــاص) بــه شناســه ملــی  ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۰۱بــا برنــد آزوناکــس  AZONAXبــا بیــش از یــک دهــه

تجربــه موفــق در مشــاوره ،ســکوبندی و تجهیــز انــواع آزمایشــگاه ،واردات و تولیــد تجهیــزات و دســتگاههای آزمایشــگاهی،
تحقیقاتــی و صنعتــی و نیــز لــوازم مصرفــی و مــواد شــیمیایی آزمایشــگاهی فعــال میباشــد کــه هــدف ایــن شــرکت بهبــود و
ارتقــای ســطح کیفــی محصــوالت تولیــدی صنایــع کشــور میباشــد و در ایــن راســتا در تــاش و کوشــش مســتمر هســتیم ایــن

مهــم را بــا رویکــرد تفکــر خــاق و نــوآور و بهــره منــدی از نیــروی انســانی جــوان ،متخصــص و آمــوزش دیــده خــود در جهــت

طراحــی و ســاخت تجهیــزات و دســتگاههای آزمایشــگاهی و پزشــکی بــر اســاس اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی محقــق

ســازیم .ایــن شــرکت بــا دیــدگاه ســاخت و تولیــد و ارائــه محصــوالت و تکنولوژیهــای نویــن و راهکارهــای بهینــه در زمینــه
فعالیــت خــود همــواره ســعی در ارتقــاء و بهبــود دانــش علمــی و فنــی مشــتریان خــود نیــز دارد و بــا بهــره گیــری از تجــارب

و تواناییهــای فــراوان از طریــق تولیــد تجهیــزات بــا کیفیــت در کوتاهتریــن زمــان ممکــن و قیمــت مناســب و همچنیــن

پشــتیبانی فنــی و خدمــات پــس از فــروش مســتمر در تــاش پیوســته در راســتای جلــب خشــنودی مشــتریان گرامــی خــود
میباشــد .شــایان ذکــر اســت شــرکت آرکا راد تجــارت افتخــار دارد تامیــن کننــده مــورد تاییــد وزارت محتــرم نفــت و نیــز

شــرکتهای معظــم فــوالدی و دیگــر صنایــع معتبــر کشــور میباشــد و بیــش از ده ســال بــا ایــن صنایــع همــکاری نموده اســت.

چشمانداز ما

تبدیــل شــدن بــه شــرکتی پیشــتاز ،ارزش آفریــن و ســودآور تولیــدی و بازرگانــی در زمینــه تجهیــزات و لــوازم آزمایشــگاهی

و تحقیقاتــی بــر اســاس فنــاوری و اســتانداردهای روز ملــی و بیــن المللــی و کســب جایــگاه رهبــری بــازار

ماموریت ما

بهبود کیفیت محصوالت تولیدی خود و کشور عزیزمان ایران و متعاقبا بهبود زندگی مردم با ارائه تجهیزات و محصوالت

آزمایشگاهی با کیفیت و نوین به صنایع کشور

1

آون (فور) آزمایشگاهی هوشمند  AZONAXسری AZ-O

مشخصات فنی
2

دارای تایمر دیجیتال
دارای ترموستات دیجیتال
در دو نمونه ساده و فن دار
مخزن داخلی از جنس استیل
دقت دمایی  ± ۲درجه سانتی گراد
دارای برد میکروکنترلر هوشمند PID
دارای ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
محدوده دمایی  ۵۰تا  ۲۰۰درجه سانتی گراد (دمای باالتر تا  ۳۰۰درجه قابل سفارش گزاری)
در ظرفیتهای  ۱۴۰ ،100 ،75 ،55 ،35و  ۲۰۰لیتری (ظرفیتهای باالتر قابل سفارش گزاری میباشند)

انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند  AZONAXسری AZ-I

مشخصات فنی

دارای ترموستات دیجیتال
در دو نمونه ساده و فن دار
مخزن داخلی از جنس استیل
دارای دو درب شیشهای و فلزی
دارای میکروکنترلر هوشمند PID
عایقبندی از پشم سنگ درجه یک
دقت دمایی  ±0/۵درجه سانتی گراد
دارای ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
تنظیم دما از  ۵درجه باالتر از دمای محیط تا  +۷۰درجه سانتیگراد
دارای تایمر دیجیتال  ۹۹۰دقیقهای و قابلیت تنظیم دستگاه در حالت دائم کار
در ظرفیتهای  ۱۴۰ ،100 ،75 ،55 ،35و  ۲۰۰لیتری (ظرفیتهای باالتر قابل سفارش گزاری میباشند)
3

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی هوشمند  AZONAXسری AZ-RI

مشخصات فنی
4

دارای فن سیرکوله
دارای ترموستات دیجیتال
مخزن داخلی از جنس استیل
دارای دو درب شیشهای و فلزی
دارای میکروکنترلر هوشمند PID
عایقبندی از پشم سنگ درجه یک
دقت دمایی  ±0/۵درجه سانتی گراد
دارای ترمومتر (نمایشگر دما) دیجیتال
دارای فن خنک کننده موتور و کندانسور
محدوده دمایی  -۱۰تا  +۶۰درجه سانتی گراد
دارای تایمر دیجیتال  ۹۹۰دقیقهای و قابلیت تنظیم دستگاه در حالت دائم کار
در ظرفیتهای  ۱۴۰ ،100 ،75 ،55و  ۲۰۰لیتری (ظرفیتهای باالتر قابل سفارش گزاری میباشند)

انکوباتورشیکردار یخچالدار آزمایشگاهی  AZONAXسری AZ-RSI

مشخصات فنی

تلرانس دما ±۰/۵
قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر
دارای مخزن داخلی STAINLESS STEEL
دارای درب شیشهای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب
تنظیم دما در مدل یخچال دار از  -۵تا  ۷۰+درجه سانتیگراد
حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)
تنظیم دما در مدل معمولی از  ۵درجه باالتر از محیط تا  ۷۰+درجه سانتیگراد
در ظرفیتهای  ۱۴۰ ،100 ،75و  ۲۰۰لیتری (ظرفیتهای باالتر قابل سفارش گزاری میباشند)

5

انکوباتورشیکردار آزمایشگاهی  AZONAXسری AZ-SI

مشخصات فنی
6

تلرانس دما ± ۰ / ۵
دارای مخزن داخلی استیل
قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر
دارای درب شیشهای دوجداره با کادر فلزی به جای دو درب
تنظیم دما در مدل یخچال دار از  -۵تا  ۷۰+درجه سانتیگراد
حرکت شیکر در دو مدل خطی و اوربیتال (بر حسب سفارش)
تنظیم دما در مدل معمولی از  ۵درجه باالتر از محیط تا  ۷۰+درجه سانتیگراد
در ظرفیتهای  ۱۴۰ ،100 ،75و  ۲۰۰لیتری (ظرفیتهای باالتر قابل سفارش گزاری میباشند)

شیکر روتاتور آنالوگ AZONAX
سری AZ-ASE

شیکر روتاتور آنالوگ AZONAX
سری AZ-ASR

مشخصات فنی

توزیع یکنواخت حرکت
دارای موتور آلمانی با گیربکس
دارای  ۴بازوی ارلن گیر (شیکر ارلن)
جنس بدنه از فوالد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
قابلیت تنظیم سرعت حرکت از حدود  ۶۰تا  ۲۰۰دور
قابلیت استفاده دائم کار در صورت استفاده بیش از  ۱۵دقیقه
صفحه متحرک با یک الیه الستیکی غیر لغزنده و قابل شستشو پوشانده شده است.

مشخصات فنی

قابلیت تنظیم سرعت حرکت شیکر
دارای تایمر  ۱۵دقیقهای و کلید دائم کار
قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی (بر حسب سفارش)
7

شیکر لوله (ورتکس)  AZONAXسری AZ-V

مشخصات فنی
8

قابل استفاده برای انواع لوله
سرعت چرخش  ۱۴۰۰دور در دقیقه
قابلیت چرخش در دو حالت (دائم – فشاری)

آب مقطرگیری یکبار تقطیر  AZONAXسری AZ-WDO

مشخصات فنی

کندانسور استیل
بدون مخزن ذخیره
دارای کنترل سطح آب ورودی و خروجی
در ظرفیتهای  12 ،8 ،4 ،2لیتر در ساعت
تمام اتوماتیک قابل شستشو و رسوب گیری آسان

9

آب مقطرگیری دوبار تقطیر  AZONAXسری AZ-WDT

مشخصات فنی
10

تمام اتوماتیک
دارای هشدار زمان رسوب گیری دستگاه
در ظرفیتهای  12 ،8 ،4 ،2لیتر در ساعت
دارای سیستم کنترل سطح آب ورودی و خروجی
ظرفیت  ۲لیتر در ساعت :تکفاز و دارای دو کندانسور ترکیبی
ظرفیت  ۴لیتر در ساعت :سه فاز و دارای دو کندانسور پیرکس
ظرفیتهای  ۸و  ۱۲لیتر در ساعت :سه فاز و دارای کندانسور تقطیر اول استیل و کندانسور تقطیر دوم پیرکس

هات پلیت صفحه مستطیل  AZONAXسری AZ-RH

مشخصات فنی

المنت میلهای استیل با روکش تفلون
در دو مدل با ابعاد صفحه  ۲۵*۲۵و ۴۰*۳۰
کنترل حرارت بسیار دقیق با ترموستات ( )KIMEایتالیا
قابلیت تنظیم دمای صفحه از  ۵۰تا  ۳۰۰درجه سانتیگراد
جنس صفحه (آلومینیوم یا چدن) به ضخامت دو سانتی متر

11

هات پلیت صفحه گرد  AZONAXسری AZ-CH

مشخصات فنی
12

جنس صفحه در دو مدل آلومینیوم و چدن
کنترل حرارت بسیار دقیق با ترموستات ( )KIMEایتالیا
ساخت انواع هات پلیت با ابعاد مختلف و انواع  ۳خانه و  ۶خانه (براساس سفارش)

هات پلیت با همزن مغناطیسی آنالوگ
 AZONAXسری AZ-AMSH

همزن مغناطیسی AZONAX
سری AZ-MS

مشخصات فنی

قابلیت تنظیم دمای صفحه از  ۵۰تا  ۳۰۰درجه سانتیگراد
قابلیت تنظیم سرعت دور موتور همزن از  ۵۰۰تا  ۱۴۰۰دور در دقیقه
مزیت این دستگاه نسبت به مدلهای مشابه:
ضخامت  ۲سانتیمتری صفحه آلومینیومی و شیوه نصب المنت باعث یکنواختی
دما و ثبات دما برای مدت بیشتر ،که از هدر رفت انرژی جلوگیری میشود.

مشخصات فنی

جنس بدنه استیل
کنترل سرعت دور همزن با برد الکترونیکی از  ۵۰۰تا  ۱۴۰۰دور در دقیقه ()RPM

13

بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار AZONAXسری AZ-WNB

مشخصات فنی
14

تلرانس دما  ± ۰ / ۵درجه سانتیگراد
سیستم کنترل دما میکروکنترلر ()PID
قابلیت تنظیم دما از  ۵درجه باالتر از دمای محیط تا  ۱۰۰درجه سانتیگراد
مخزن و درب دستگاه از جنس استیل  ۳۰۴بدنه بیرونی از جنس گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک
دارای سیستم هشدار بدین صورت که اگر افزایش دما بیشتر از یک درجه شود دستگاه هشدار داده و به صورت
اتوماتیک خاموش میشود

بن ماری جوش  ۸خانه ترموستاتیک  AZONAXسری AZ-WTB

مشخصات فنی

دارای  ۸سری درب حلقوی  ۴تکه
قابل تنظیم از دمای محیط تا  ۱۰۰درجه سانتیگراد

15

بن ماری شیکردار  AZONAXسری AZ-WSB

مشخصات فنی
16

سیستم کنترل دما میکروکنترلر ()PID
تلرانس دما  ± ۰ / ۵درجه سانتگراد
قابلیت تنظیم شیکر از  ۷۰تا  ۲۰۰دور در دقیقه
دارای بدنه داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴
دارای سیستم هشدار  ± ۱درجه از دمای تنظیمی
قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا  ۱۰۰درجه سانتیگراد

سانتریفیوژ یخچالدار  ۱۴۰۰۰دور  AZONAXسری AZ-RC
ازایــن دســتگاه در آزمایشــگاههای شــیمی ،مهندســی مــواد ،پلیمــر ،تشــخیص طبــی و… جهــت جداســازی اجــزای ترکیــب
(مخلــوط) نمونــه مایــع و رســوب ذرات آن کــه بــه دمــا حســاس هســتند اســتفاده میشــود .در ایــن دســتگاه نیــز مثــل همــه
ســانتریفیوژها ،جداســازی بــه وســیله نیــروی گریــز از مرکــز ،بعلــت تفــاوت چگالــی ذرات انجــام میگیــرد.

مشخصات فنی

برد ال سی دی
کاسه دستگاه استیل
درب دستگاه دوجداره
موتور دستگاه اسکرا دومل
کار کرد بدون صدا و لرزش
قابلیت تنظیم  RPMوRCF
تشخیص باالنس نبودن روتور
جنس هد :اولترامید الیاف دار
مجهز به فن خنک کننده موتور
مجهز به سیستم ترمز الکتریکی موتور
مجهز به سنسور دما برای دستگاههای هوشمند
کنترل دور و تایمر دیجیتال میکروپروسسور PID

سیستم بازشدن اتوماتیک دستگاه بعد ازاتمام کار
قابلیت تنظیم شیب کاهش و یا افزایش دور روتور
بدنه فوالدی با رنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی
کمپرسور دانفوس آلمان برای دستگاههای یخچالدار
بعد از رسیدن به دور دلخواه شروع به کسر از زمان انتخابی میکند.
دارای ترانس کاهنده ولتاژی برای ایمنی بیشتربا ایزوالسیون مناسب
قابلیت  ۸حافظه جهت تنظیم و ذخیره دور و زمان کار ،برای کاربری
سریعدستگاه
دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام
باز بودن درب دستگاه
دمای محفظه سانتریفیوژ از دمای محیط تا  ۱۰درجه زیرصفر
برای دستگاههای یخچال دار
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Trust The Best
اﻋﺘﻤـــــــــــــــــــــــــــــــﺎد ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ

0939 - 712 12 10

021 - 440 320 42

info@arkarad.com

021 - 440 320 41

www.arkarad.com

021 - 440 320 40

www.tarhegandom.com
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