
ف
(گرم)دقت مدلردی

   سقف توزین 

(گرم)   

1JCZ12001A0/11200

2JCZ20001A0/12000

3JCZ30001A0/13000

4JCZ3002A0/01300

5JCZ6002A0/01600

6JCZ10002A0/011000

7JCZ30002A0/013000

8JCZ2003A0/001200

9JCZB500010/15000

10JCZB1000010/110000

11JCZB1500010/1150000

12JCZB20030/001200

13JCZB30030/001300

14JCZB50030/001500

16JFA21040/0001120

تصویر

شرکت پویا تجهیز شیمی

لیست ترازوهای وارداتی 
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ف
مدلنام کاالردی

1pHمتر پرتابلJCT-6022

2pHمتر پرتابلJCT-6020

3pHمتر پرتابلJCT-6030

1
pHمتر رومیزیPHS-3C

2

pHمتر رومیزیPHS-30W

1

DDS-307هدایت سنج

ف
نام کاالردی

مینی سانتریفیوژ1

2
مینی سانتریفیوژ

3
مینی سانتریفیوژ
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لیست مینی سانتزیفیوژهای وارداتی 

تصویر

Mini-4KJ

Mini-6KJ

Mini-7KJ

مدل

 با قابلیت تصحیح دمایی          0/01   دقت 

( درجه سانتی گراد50-0)

شرکت پویا تجهیز شیمی

مترها و هدایت سنج های  وارداتی pHلیست  

                0/01دقت -   رومیزی           

میلی ولت ±1اندازه گیری 

( درجه سانتی گراد0-50) رومیزی 

تصویر شرح کاال



ف
مدلنام کاالردی

SH-2Aهات پلیت صفحه گرد1

SH-3Aهات پلیت صفحه گرد2

SH-4Aهات پلیت صفحه گرد3

3030هات پلیت صفحه گرد4

3545هات پلیت صفحه مستطیل5

4040هات پلیت صفحه مستطیل6

3560هات پلیت صفحه مستطیل7

4060هات پلیت صفحه مستطیل8

SH-2هات پلیت مگنت صفحه گرد9

SH-3هات پلیت مگنت صفحه گرد10

SH-4هات پلیت مگنت صفحه گرد11

SH-4Cهات پلیت مگنت صفحه 12

SH-6 خانه4هات پلیت مگنت 13

SH-7 خانه 6هات پلیت مگنت 14

SH-2Bهمزن مغناطیسی15

SH-3Bهمزن مغناطیسی16

SH-4Bهمزن مغناطیسی17

AM200S-Pهمزن مکانیکی18

AM200S-Hهمزن مکانیکی دیجیتال19

AM300S-Pهمزن مکانیکی 20

AM300S-Hهمزن مکانیکی دیجیتال21

AD300S-Pهموژنایزر22

AD500S-Pهموژنایزر دیجیتال23

AD300S-Hهموژنایزر24

AD500S-Hهموژنایزر دیجیتال25

لیست همزن های آزمایشگاهی وارداتی

تصویرشرح کاال
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شرکت پویا تجهیز شیمی

12*12 لیتری 1 درجه 380آلومینیومی 

18*18 لیتری 3 درجه 380آلومینیومی 

20*20 لیتری 5 درجه 380آلومینیومی 

 وات1200 - 30*30دیجیتال 

12*12 لیتری 1 درجه 300آلومینیومی 

 وات1800 - 35*45دیجیتال 

 وات1200 - 30*30دیجیتال 

 وات2600- 35*60دیجیتال 

 وات2000- 40*40دیجیتال 

12*12 لیتری 1 درجه 380آلومینیومی 

18*18 لیتری 3 درجه 380آلومینیومی 

20*20 لیتری 5 درجه 380آلومینیومی 

آلومینیومی-  لیتری 3-  خانه 4

 لیتری5 درجه 350دیجیتال سرامیکی 
آلومینیومی- ا لیتری -  خانه 4

18*18 لیتری 3 درجه 300آلومینیومی 

20*20 لیتری 5 درجه 300آلومینیومی 

 لیتر85 جهت 26000cPویسکوزیته 

 لیتر85 جهت 26000cPویسکوزیته 

 لیتر60 جهت 17000cPویسکوزیته 

 لیتر60 جهت 17000cPویسکوزیته 
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 لیتر1/5 دور جهت هم زدن 23000

 لیتر1/3 دور جهت هم زدن 20000

 لیتر1/5 دور جهت هم زدن 23000

 لیتر1/3 دور جهت هم زدن 23000



ف
ردی
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شرکت پویا تجهیز شیمی

تصویرمدل نام کاال

1

  100شوف بالن ساده 

250شوف بالن ساده 

500شوف بالن ساده 

1000شوف بالن ساده 

2000شوف بالن ساده 

3000شوف بالن ساده 

5000شوف بالن ساده 

10000شوف بالن ساده 

20000شوف بالن ساده 

98-1-B-2000

98-1-B-1000

98-1-B-250

98-1-B-100

98-1-B-500

98-1-B-20000

98-1-B-10000

98-1-B-5000

98-1-B-3000

2

C-100-1-98  100شوف بالن دیجیتال  

C-250-1-25098شوف بالن دیجیتال 

C-500-1-50098شوف بالن دیجیتال  

C-1000-1-100098شوف بالن دیجیتال  

C-2000-1-200098شوف بالن دیجیتال  

C-3000-1-300098شوف بالن دیجیتال 

C-5000-1-500098شوف بالن دیجیتال  

C-10000-1-1000098شوف بالن دیجیتال 

C-20000-1-2000098شوف بالن دیجیتال  

3

B-100-2-98  100شوف بالن همزن دار  

B-250-2-25098شوف بالن همزن دار 

B-500-2-50098شوف بالن همزن دار  

B-1000-2-100098شوف بالن همزن دار  

B-2000-2-200098شوف بالن همزن دار  

B-10000-2-1000098شوف بالن همزن دار 

B-20000-2-2000098شوف بالن همزن دار  

B-3000-2-300098شوف بالن همزن دار 

B-5000-2-500098شوف بالن همزن دار  

  100شوف بالن همزن دار دیجیتال  

250شوف بالن همزن دار دیجیتال 

500شوف بالن همزن دار دیجیتال  

1000شوف بالن همزن دار دیجیتال  

98-2-C-3000

98-2-C-100

98-2-C-250

98-2-C-500

98-2-C-1000

98-2-C-2000 2000شوف بالن همزن دار دیجیتال  4

3000شوف بالن همزن دار دیجیتال 



98-3-B-100

98-2-C-5000

98-2-C-10000

98-2-C-20000

4

98-3-B-250

98-3-B-500

98-3-B-1000

250خانه 2شوف بالن دیجیتال 

500خانه 2شوف بالن دیجیتال 

1000خانه  2شوف بالن دیجیتال 

5000شوف بالن همزن دار دیجیتال 

10000شوف بالن همزن دار دیجیتال 

20000شوف بالن همزن دار دیجیتال

5

  100خانه  2شوف بالن دیجیتال 

6

C-100-3-98  100خانه  2شوف بالن همزن دار 

C-250-3-25098خانه 2شوف بالن همزن دار 

C-500-3-50098خانه 2شوف بالن همزن دار 

C-1000-3-100098خانه  2شوف بالن همزن دار 

7

B-100-4-98  100خانه  4شوف بالن دیجیتال 

B-250-4-25098خانه 4شوف بالن دیجیتال 

B-500-4-50098خانه 4شوف بالن دیجیتال 

B-1000-4-100098خانه  4شوف بالن دیجیتال 

98-5-B-250

B-500-5-50098خانه 6شوف بالن دیجیتال 

B-1000-5-100098خانه  6شوف بالن دیجیتال 

8

B-100-4-98  100خانه  4شوف بالن همزن دار 

B-250-4-25098خانه 4شوف بالن همزن دار 

B-500-4-50098خانه 4شوف بالن همزن دار 

B-1000-4-100098خانه  4شوف بالن همزن دار 

10

C-100-5-98  100خانه  6شوف بالن همزن دار 

C-250-5-25098خانه 6شوف بالن همزن دار 

C-500-5-50098خانه 6شوف بالن همزن دار 

C-1000-5-100098خانه  6شوف بالن همزن دار 

9

B-100-5-98  100خانه  6شوف بالن دیجیتال 

250خانه 6شوف بالن دیجیتال 


