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(azimi) تهیه کننده گزارش: نازیال عظیمی
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شماره اموال شماره سریال مارک نام دستگاه

اسپکتروسکوپ

جذب اتمی

بردر تجهیز

صنعت و

آزمایشگاه

8305160

atomic

absorption

spectroscope

1396 فعال 20501010000500001 00000 متفرقه

اسپکتروسکوپ

جذب اتمی

1

هیتر قدیمی 8302203 heater 1370 فعال 832-668 000000 قدیمی هیتر 2

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

قدیمی 8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

1380 فعال

812-648-

20501010028800019

00000 قدیمی

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

3

بن ماری دمای

جوش

قدیمی 8302111

Boiling water

bath

1380 فعال 642 0000 ساده

بن ماری دمای

جوش

4

آون معمولی تا

300 درجه

8302010 oven 0 فعال 807-643 88443 WTE

آون معمولی تا

300 درجه

5

پمپ خالء و

فشار غشایی

سوفر 8303020

Diaphragm

pump

1370 فعال 667 000 Vactor

پمپ خالء و

فشار غشایی

6

مرئی 8305100

spectrophotom

eter – single

beam

0 فعال 1184 3115218 UNIC 2100

اسپکتروفتومتر

تک شعاعی مرئی

7

گاز

کروماتوگرافی

(این کد

بازنشسته شده

است،لطفا یکی

ازکدهای

زیرمجموعه

83411 انتخاب

شود)

قدیمی 8343004 GC 1370 اسقاطی 645-809 00000 SHIMADZU

گاز

کروماتوگرافی

8

گاز

کروماتوگرافی

(این کد

بازنشسته شده

است،لطفا یکی

ازکدهای

زیرمجموعه

83411 انتخاب

شود)

سوفر 8343004 GC 1370 اسقاطی 644-808 000 SHIMADZU

گاز

کروماتوگرافی

(این کد

بازنشسته شده

است،لطفا یکی از

کدهای

زیرمجموعه

83411 انتخاب

شود)

9

سانتریفیوژ

رومیزی دستی

سوفر 8303129

centrifuges,han

ddriven

1370 فعال

2050101006940001

8

000 Several

سانتریفیوژ

رومیزی دستی

10

مرئی/ یو وی سوفر 8305101

spectrophotom

eter UV/VIS,

single beam

1370 فعال 466-502 256994 PYE UNICAM

اسپکتروفتومتر

تک شعاعی

مرئی/ یو وی

11

مرئی 8305100

spectrophotom

eter – single

beam

0 فعال 799-635 PYE UNICAM

اسپکتروفتومتر

تک شعاعی مرئی

12
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اسپکتروسکوپ

مادون

قرمز(اسپکتروفت

ومتر مادون

قرمز)

سوفر 8305150

IR

spectroscopy

1370 اسقاطی 637-801 000 PYE UNICAM

اسپکتروسکوپ

مادون قرمز

(اسپکتروفتومتر

مادون قرمز)

13

اسپکتروسکوپ

مادون

قرمز(اسپکتروفت

ومتر مادون

قرمز)

سوفر 8305150

IR

spectroscopy

1370 اسقاطی 636-800 0000 PYE UNICAM

اسپکتروسکوپ

مادون قرمز

(اسپکتروفتومتر

مادون قرمز)

14

مرئی 8305100

spectrophotom

eter – single

beam

0 فعال 633-798 239658 PYE UNICAM

اسپکتروفتومتر

تک شعاعی مرئی

15

کالری متر سوفر 8304200 calorimeter 1370 غیر فعال 818 000

photoelectric

colorimeter

کالری متر 16

ترازوی

الکترونیکی

سوفر 8304120 electric balance 1370 فعال 625-789 0000 Oertling

ترازوی

الکترونیکی

آزمایشگاهی

17

ترازوی

الکترونیکی

سوفر 8304120 electric balance 1370 غیر فعال 624-788 0000 Oertling

ترازوی

الکترونیکی

آزمایشگاهی

18

بن ماری دمای

متوسط

سوفر 8302110

Universal water

bath

1370 فعال 639-803 000

Nader

Technology

بن ماری دمای

متوسط

19

بن ماری دمای

متوسط

سوفر 8302110

Universal water

bath

1370 فعال 640-804 IP20400-50 Memmert

بن ماری دمای

متوسط

20

یکبار تقطیر سوفر 8306130

Water still,

single

distillation

1370 غیر فعال 650-813 000 Heidolph

آب مقطرگیری

یکبار تقطیر

21

یکبار تقطیر سوفر 8306130

Water still,

single

distillation

1369 غیر فعال 608 0000 GP6/230

آب مقطرگیری

یکبار تقطیر

22

آون معمولی تا

300 درجه

8302010 oven 0 فعال 815 GCA

آون معمولی تا

300 درجه

23

بن ماری دمای

متوسط

سوفر 8302110

Universal water

bath

1370 غیر فعال

641-805/

2050101005800002

000 Gallenkamp

بن ماری دمای

متوسط

24

کوره دمایی سوفر 8148011 Oven 1370 فعال 655 000 Furnace کوره دمایی 25

دو بار تقطیر سوفر 8306131

Double

distillation

apparatus , Bi-

distilation

1370 فعال 896-616 000 FI-streem

آب مقطرگیری دو

بار تقطیر

26
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شیکر ورتکس سوفر 8303238 Vortexer shaker 1375 فعال 662-826 000 dena شیکر ورتکس 27

کالیبراتور پ -

هاش متر (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا

انتخاب نشود)

سوفر 8148671 PH meter 1375 فعال 629-793 000 CORNING

اندازه گیر پ -

هاش متر

28

کالیبراتور پ -

هاش متر (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا

انتخاب نشود)

سوفر 8148671 PH meter 1375 فعال 3018 000 CORNING

اندازه گیر پ -

هاش متر

29

فلیم فتومتر سوفر 8340121

flame

photometer

1391 نیمه فعال 1761-820 405/1248 CORNING فلیم فتومتر 30

سانتریفیوژ

رومیزی دور 3000

سانتریفیوژ

رومیزی دور باال

تا 24000(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا یکی

از کدهای زیر

مجموعه 830312

انتخاب شود)

8303192

Bench

centrifuge

0 فعال 721 CLEMENTS

سانتریفیوژ

رومیزی دور 3000

31

ترازوی مکانیکی سوفر 8304121

mechanical

balance

1385 فعال

1137/

20501010046100004

14653154 A&amp;amp;D

ترازوی مکانیکی

آزمایشگاهی

32

سوفر هات پلیت مگنت 8302201

Hot Plate

Magnet

1370 فعال 657-821 34532 0000 مگنت هات پلیت 33

بن ماری دمای

متوسط

سوفر 8302110

Universal water

bath

1370 غیر فعال 638 000 0000

بن ماری دمای

متوسط

34

هات پلیت شرکت ندارد 8302200 hot plate 1370 فعال 661-825 0000 ----- هات پلیت 35

هات پلیت شرکت ندارد 8302200 hot plate 1370 فعال 660 00000 ----- هات پلیت 36


