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  4Lit/hآب هقطرگيري  

FTWD-501 
 يكثار تقطير، تْوراُ هخسى ٍ تَيلراز جٌس استيل 

 4Lit/hآب هقطرگيري 

FTAWS-701 ،فَل اتَهاتيك 

تْوراُ هخسى ٍ تَيلراز جٌس استيل، 23Li  تا هخسى رخيرُ  يكثار تقطير ،
    داراي پيص فيلتر تراي آب ٍرٍدي

 8Lit/hآب هقطرگيري 
FTAWS-702 ،فَل اتَهاتيك 

تْوراُ هخسى ٍ تَيلر از جٌس استيل 23Li  تا هخسى رخيرُ  يكثار تقطير 

 ،داراي پيص فيلتر تراي آب ٍرٍدي 

 4Lit/hآب هقطرگيري 

FTAWS-701D ،فَل اتَهاتيك 

جٌس استيل، تْوراُ هخسى ٍ تَيلراز 23Li  تا هخسى رخيرُ  دٍ تارتقطير ،
    داراي پيص فيلتر تراي آب ٍرٍدي

 
 3Lit  (Muffle )كَرُ الكتريكي 

FTMF-701 
Cº +1200 3±تا دقتºC  99سيستن كٌترل ديجيتال تا تايورh  

 3Lit  (Muffle )كَرُ الكتريكي 

FTMF-701P 

Cº +1200  3±تا دقتºC  سيستن كٌترل ديجيتال 

 ( ًِ ترًاهِ)تا قاتليت ترًاهِ ريسي

 4.5Lit  (Muffle )كَرُ الكتريكي 

FTMF-701P 

 Cº +1200 3±تا دقتºC  سيستن كٌترل ديجيتال 

 (ًِ ترًاهِ)تا قاتليت ترًاهِ ريسي

 12Lit  (Muffle )كَرُ الكتريكي 
FTMF-703P 

Cº +1200  3±تا دقتºC  سيستن كٌترل ديجيتال 

 ( ًِ ترًاهِ)تا قاتليت ترًاهِ ريسي

 

 تا قاتليت اجرا تا تاخيرداراي سيستن ديجيتال  Temp:Amb-250ºCداخل استيل   50Lit، FTDO-701آٍى 

 50Litفي دار   آٍى

FTFOP-801 
 قاتليت اجرا تا تاخير تاداراي سيستن ديجيتال  Temp:Amb-250ºCداخل استيل 

 

 

 

 

 

 ، تا چوثر هقاٍم  Temp:Amb-200ºCديجيتال ،  27Lit  ،ssvo-501 خال آٍى

 62Lit ssvo-502 خال آٍى     
 ، تا چوثر هقاٍم  Temp:Amb-200ºCديجيتال ، 

 

 

ر في دار  50Lit اًكَتاَت

FTIN-701 

 داراي سيستن كٌترل ديجيتال Temp:Amb-60ºCداخل استيل 

ذار  ر يخچال   91Litاًكَتاَت

SBOD-201 
 داراي سيستن كٌترل ديجيتال Temp:0 -60ºCداخل استيل 

 

 

 

 

  CO2 40 Litاًكَتاتَر 

FTCI-701 

Water Jacket   ليتر آب ، 11تا حجن ºC  T: Amb-50  دٍ درب ، ايجاد رطَتت ،

   CO2  0-20% ، رًج kg 40، سِ طثقِ ، % 96تا 

 

 242Litضيكر اًكَتاتَر 
SKIR-601 

 T:Amb to 60ºC ،20-350rpm   تا سيستن ديجيتالي ٍ تايور ديجيتالي
100hr 

  242Lit يخچالذار ضيكر اًكَتاتَر

SKIR-601L 
 T:10 to 60ºC  ،20-350rpm  100 ديجيتالي ٍ تايور ديجيتالي متا سيستhr 
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شي ، SSW-101D 11Lit   تي هاري  100hrديجيتال ٍ داراي تايور  ،جَش ٍ سرٍَل

شي ، SSW-102D 22Litتي هاري   100hrديجيتال ٍ داراي تايور  ،جَش ٍ سرٍَل

 

ر        تي هاري سيركَالَت
 گرم ٍ سرد    

FTRBC-701   

پلِ  9ترًاهِ ٍ  5ليتر، تا قاتليت ترًاهِ ريسي تا  9ظرفيت هخسى 

 ليتر در دقيقِ 7درجِ ٍ قذرت پوپ  100تا  -20دهاي 

 

 كاًتركلٌي 

FTCC-10 
 15CMضوارش كلٌي تا سيگٌال صَتي هٌاسة تراي پتري ديص تا 

 
 

 

 ، پَضص داخلي از اتريطن ًسَز450ºC تا هاكسيون دهاي  250cc تك خاًِ-ضَف تالي

 ، پَضص داخلي از اتريطن ًسَز450ºC تا هاكسيون دهاي  500cc تك خاًِ-ضَف تالي

 تك خاًِ-ضَف تالي
 

1000cc  450 تا هاكسيون دهايºC ِپَضص داخلي از اتريطن ًسَز تا هيل ،

 فاتريك كرُ

 تك خاًِ-ضَف تالي

 

2000cc  450 تا هاكسيون دهايºC داخلي از اتريطن ًسَز تا هيلِ ، پَضص

 فاتريك كرُ

 تك خاًِ-ضَف تالي
 

3000cc  450 تا هاكسيون دهايºC ِپَضص داخلي از اتريطن ًسَز تا هيل ،

 فاتريك كرُ

 تك خاًِ-ضَف تالي
 

5000cc  450 تا هاكسيون دهايºC ِپَضص داخلي از اتريطن ًسَز تا هيل ،

 كرُ فاتريك

 ضص خاًِ -ضَف تالي
500cc ٍ1000cc 

، پَضص داخلي از اتريطن ًسَز تا سري كاهل گيرُ  450ºC تا هاكسيون دهاي 

 ٍ هيلِ فاتريك كرُ فيطر

 500ccسِ خاًِ -ضَف تالي
، پَضص داخلي از اتريطن ًسَز تا  سري كاهل گيرُ  450ºC تا هاكسيون دهاي  
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ليت هگٌت  تك خاًِ   ّات پ

SHPM - 10 

تا دٍر  320º تا دهاي هاكسيون  (18x18)صفحِ تا پَضص سراهيك هستطيل 

1700 

ْار خاًِ  ّات پليت هگٌت چ

SHPM -42 
ضص سراهيك هستطيل   1700تا دٍر  320ºتا دهاي هاكسيون  (18x18)صفحِ تا َپ

 

 ّات پليت هگٌت تك خاًِ

FT HPMD180  ضص سراهيك هستطيل  1500تا دٍر  350ºتا دهاي هاكسيون  (18x18)صفحِ تا َپ

 ٍ تٌظين دٍر ٍ كٌترل دهاي هحلَل تِ صَرت ديجيتاال

 

  (آًالَگ)SDS-11  ّوسى هكاًيكي

ايِ ٍ ضفت فاتريك )   (كرُتاگيرُ ، پ

،هٌاسة تراي هَاد تا ٍيسكَز كن،داراي سيستن 3000rpm-50تا سرعت 

 ٍات  50آًالَگ تا قذرت هَتَر 

  (ديجيتال)SDS-11D  ّوسى هكاًيكي

ايِ ٍ ضفت فاتريك )   (كرُتاگيرُ ، پ

 ،هٌاسة تراي هَاد تا ٍيسكَز كن،داراي سيستن 3000rpm-50تا سرعت 

 ٍات  50تا قذرت هَتَر   ديجيتال

 (آًالَگ) SDS-41  ّوسى هكاًيكي

ايِ ٍ ضفت فاتريك )   (كرُتاگيرُ ، پ

،داراي سيستن هتَسطٍيسكَز،هٌاسة تراي هَاد تا3000rpm-50تا سرعت 

 ٍات  100آًالَگ تا قذرت هَتَر 

  (ديجيتال)SDS-41D  ّوسى هكاًيكي

ايِ ٍ ضفت فاتريك )   (كرُتاگيرُ ، پ

 ،داراي سيستن ،هٌاسة تراي هَاد تاٍيسكَزهتَسط3000rpm-50تا سرعت 

 ٍات  100تا قذرت هَتَر   ديجيتال

 (آًالَگ)SDSS-20W   ّوسى هكاًيكي

ايِ ٍ ضفت فاتريك )   (كرُتاگيرُ ، پ

،داراي سيستن تاال ،هٌاسة تراي هَاد تا ٍيسكَز1000rpm-50تا سرعت 

 ٍات  120آًالَگ تا قذرت هَتَر 

  (ديجيتال)SDS-20WD ّوسى هكاًيكي 

ِ ٍ ضفت فاتريك كرُ)   (تاگيرُ ، پاي

ٌاسة تراي هَاد تاٍيسكَزتاال،داراي سيستن 1000rpm-50تا سرعت  تا   ديجيتال ،ه

ر   ٍات  120قذرت هََت
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