ورقا تجهيـز

تال ع غبصی

توليد و عرضه تجهيرات ازمايشگاهی،مواد شيمياي ی و شيشه االت
ليست قيمت مصرف کننده اقالم توليدی شرکت آئين تجهيز آزما از تاريخ  1400/12/01را به اطالع می رساند:

رديف

1
2

4

.............................
قيمت (لاير)
نام کاال
آب مقطر گیری  8لیتر در ساعت
یکبار تقطیر کندانسور استیل
آب مقطر گیری  4لیتر در ساعت

کندانسور شیشه ای یا استیل
آب مقطر گیری  3لیتر در ساعت
کندانسور استیل
آب مقطر گیری دو بار تقطیر  4لیتر

رديف

14000000

17

74400000

18

000000

1

بن ماری جوش  8خانه ترموستاتیک

2000000

28800000

20

بن ماری سرولوژی جوش درب

000000



کلنی کانتر دیجیتال حافظه دار

1000000

21



فریزر  -40درجه تمام استیل

قیمت به روز

22

7

انکوباتور  62لیتری محفظه آلومینیوم
برد  PIDفول دیجیتال هوشمند

4000000

 2

CE

8

انکوباتور  62لیتری محفظه استیل
برد  PIDفول دیجیتال هوشمند

78000000

 24

CE



انکوباتور  25لیتری برد  PIDفول
دیجیتال هوشمند
انکوباتور  62لیتری یخچالدار محفظه

CE

11
12
1

آلومینیوم برد PIDفول دیجیتال هوشمند
انکوباتور  62لیتری یخچالدار محفظه

استیل برد  PIDفول دیجیتال هوشمند
انکوباتور شیکر دار  80لیتری
برد  PIDفول دیجیتال هوشمند
انکوباتور شیکر دار  80لیتری

یخچالدار برد  PIDفول دیجیتال
هوشمند

14

انکوباتور ایجاد رطوبت(ژرمیناتور) 80
لیتری یخچالدار برد  PIDفول دیجیتال

1

 PHمتر رومیزی میکرو(تمام
هوشمند) به همراه بافرها (اتوکالیبره)
دقت 0.01

1

هوشمند

الکترود پ هاش متر اپوکسی

نام کاال

بالمیل (آسیاب گلوله ای) حجم 1
الی  10لیتر
..................
2000000
جار سرامیکی  5لیتری به همراه

در ساعت طرح  GFLآلمان

10

قيمت (لاير)

1000000

گلوله

...........

شیبدار دیجیتال
به همراه سیرکوالتور
بن ماری سرولوژی جوش با صفحه
 8خانه

روتاری اواپراتور (تقطیردرخال) 250rpm
جک برقی بن ماری ترموستاتیک،
کندانسور پیرکس مدل BASIC
روتاری اواپراتور (تقطیردرخال)250rpm

جک برقی بن ماری دیجیتال و کندانسور
پیرکس مدل ECO
روتاری اواپراتور (تقطیردرخال)250rpm

81000000
80000000
22000000

 2400000

4700000

جک برقی بن ماری دیجیتال و کندانسور
پیرکس و کنترلر خال صفحه نمایش تاچ
اسکرین مدل PRO

100000

2

پمپ وکیوم 2.5متر مکعب

1000000

108000000


2

سانتریفیوژ شیر طرح ژربر  8شاخه
 1100دور تایمر دار ترموستاتیک

00000

27

27000000

28

سانتریفیوژ  8شاخه  4000دور
دیجیتال تایمر دار با هد ثابت

0000000

2

سانتریفیوژ  16شاخه  4000دور
دیجیتال تایمر دار هد متحرک

0

سانتریفیوژ  24شاخه  4000دور
دیجیتال تایمر دار هد متحرک

44000000

1

سانتریفیوژ  8شاخه  5000دور
دیجیتال تایمر دار هد متحرک

800000

2

سریفیوژ  18شاخه  3000دور
دیجیتال تایمر دار

17000000

2000000

سانتریفیوژ  8شاخه  4000دور
دیجیتال تایمر دار هد متحرک

700000
7200000
8100000

800000

82100000
00000
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رديف



شیکر ارلن و بالن ابعاد 44*27

00000

4

4


شیکر ارلن و بالن گیربکسی تمام
دیجیتال ابعاد 44*27

72000000

0

شیکر لوله (ورتکس)

1000000

1

آون  55لیتری محفظه استیل
ترموستاتیک تایمر دار
4000000
آون  62لیتری محفظه آلومینیوم برد
 PIDفول دیجیتال هوشمند
..................
00000
آون  62لیتری محفظه استیل برد


7

شیکر الک ویبره تمام دیجیتال 8اینچ
مدل Full

 2000000


2

شیکر الک ویبره  8و  12اینچ مدل
Basic

44000000

 

CE

آون  62لیتری محفظه استیل فن دار
برد  PIDفول دیجیتال هوشمند
آون تحت خال  55لیتری برد PID

8

شوف بالن (منتل)  500سی سی
ترموستاتیک

1200000

 4

CE



شوف بالن (منتل)  1000سی سی
ترموستاتیک

14200000

 

CE

40
41

شوف بالن (منتل)  2000سی سی
ترموستاتیک

28000000



شوف بالن (منتل)  5000سی سی
ترموستاتیک

42000000

7

42

شوف بالن (منتل) همزن دار مگنتیک
 500سی سی
شوف بالن (منتل) همزن دار مگنتیک

18700000

8

21000000



44

شوف بالن (منتل) همزن دار مگنتیک
 2000سی سی

هات پلیت صفحه مستطیل استیل
 44*25ترموستاتیک

4

اجاق  6خانه کف تخت و گود 250

47

نیم ست ماکرو کجلدال به همراه یک
اجاق  6خانه و شیشه آالت

4

4

48

نام کاال

.............................

 1000سی سی

اجاق سه خانه کف تخت و گود 250
درجه  500سی سی
درجه  500سی سی

سیستم کامل سوکسله

نام کاال

4000000

...........
 PIDفول دیجیتال هوشمند

مدل ECO
آون تحت خال  55لیتری برد PID
فول دیجیتال هوشمند ،نشانگر وکیوم
و کنترلر وکیوم مدل FULL
آون تحت خال  55لیتری برد PLC
فول دیجیتال هوشمند ،نشانگر وکیوم
و کنترلر وکیوم ،سیستم تمام لمسی
هوشمند مدل PLC
آون  25لیتری محفظه استیل برد
 PIDفول دیجیتال هوشمند
آون  140لیتری فن دار محفظه
استیل برد  PIDفول دیجیتال
هوشمند

هات پلیت صفحه مستطیل
آلومینیومی  44*25ترموستاتیک

1000000

0

4000000

1

هات پلیت صفحه گرد ترموستاتیک

71000000

2

همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت

 800000

12000000

4

تمام ست*)2

84000000

28000000

فول دیجیتال هوشمند ،نشانگر وکیوم

هات پلیت صفحه مستطیل چدنی
 44*25ترموستاتیک



قيمت (لاير)

(هیتر استیرر) ترموستاتیک
همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت
(هیتر استیرر) ترموستاتیک فن دار
مدل PRO
همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت

2000000

410000000

 1000000

112000000

8000000
000000
7000000
700000
12000000

100000
100000

(هیتر استیرر) تمام دیجیتال

www.vtlab.ir * Tel: 021 66554014-66539268* ISO9001-2015, CE

ورقا تجهيـز

تال ع غبصی

توليد و عرضه تجهيرات ازمايشگاهی،مواد شيمياي ی و شيشه االت
رديف
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رديف

نام کاال

قيمت (لاير)



همزن مکانیکی  1500-0دور در
دقیقه آنالوگ تایمر دار مدل vs280

4000000

78

همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت
(هیتر استیرر) تمام دیجیتال

2000000



همزن مکانیکی  2000-0دور در
دقیقه دیجیتال تایمر دار مدل vs125

2000000

7

7

همزن مکانیکی  2500-0دور در
دقیقه دیجیتال تایمر دار مدل vs240
همزن مکانیکی  6000-0دور در

7800000

80

1000000

81

8

.............................

دقیقه دیجیتال تایمر دار مدل vs800
همزن مکانیکی  2000-0دور در

به همراه سنسور مج از محلول
همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت 000000
..................
(هیتر استیرر) ترموستاتیک سه
...........
خانه
7800000
شیکر الک آرد دور متغیر دیجیتال
تایمر دار گیربکسی
سری الک آرد به همراه رو و زیر
الکی و توپک مخصوص

82

روتاتور  45*25تایمر دار آنالوگ

8

71

کوره الکتریکی  1100درجه تمام
دیجیتال  2.5لیتری تایمر دار

4000000

84

فورد کاپ (فلوکاپ) نازل متغیر
آلومینیومی دسته دار.دارای نازل
های برنجی سایز های
2-3-4-5-6-8

72

کوره الکتریکی  1100درجه تمام
دیجیتال  2.5لیتری با قابلیت برنامه
ریزی  10مرحله ای

7000000

8

فورد کاپ (فلوکاپ) نازل متغیر
استیل  316به هم اره نگهدارنده،
درب ،میله و پایه .دارای نازل های
استیل  316سایز های

7

کوره الکتریکی  1100درجه تمام
دیجیتال  5لیتری تایمر دار

10100000

8

10000000

87

هود شیمیایی 210*70*100
فول امکانات

7

کوره الکتریکی  1100درجه تمام
دیجیتال  7.5لیتری تایمر دار

1000000

88

هود شیمیایی 210*70*100
فول امکانات به همراه فن
سانتریفیوژی

18000000

8

هود شیمیایی 210*70*120
فول امکانات

77

کوره الکتریکی  1500درجه تمام
دیجیتال  7.5لیتری با قابلیت برنامه
ریزی  10مرحله ای

40000000

0

هود شیمیایی 210*70*120
فول امکانات به همراه فن
سانتریفیوژی

هود میکروبی کالس  1المینار
عرض 80



70

دقیقه دیجیتال تایمر دار گیربکسی
مدل vs360
سوپر همزن مکانیکی  2000-0دور

1000000

1400000

در دقیقه دیجیتال تایمر دار گیربکسی
مدل hvs1

74

کوره الکتریکی  1100درجه تمام
دیجیتال  5لیتری با قابلیت برنامه ریزی
 10مرحله ای

7

کوره الکتریکی  1100درجه تمام
دیجیتال  7.5لیتری با قابلیت برنامه
ریزی  10مرحله ای

فورد کاپ (فلوکاپ) نازل متغیر
آلومینیومی به همراه نگهدارنده،
درب ،میله و پایه .دارای نازل های
برنجی سایز های
2-3-4-5-6-8

2-3-4-5-6-8

28000000
000000

100000

100000

27800000

8800000
10000000

00000
11400000

1000000
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.............................
رديف

قيمت (لاير)

نام کاال

رديف

1

4
چیلر سیرکوالتور  0الی  8درجه

سانتی گراد
2



نام کاال

قيمت (لاير)

چیلر سیرکوالتور مخزن  25لیتری.
دمای محیط الی  -20درجه سانتی
گراد با دقت  0.1درجه سانتی گراد

..................

هود میکروبی کالس  2المینار
14000000...........
عرض  80درب برقی

1100000
2000000



هود میکروبی کالس  2المینار
عرض  100درب دستی

200000



هود میکروبی کالس  2المینار
عرض  100درب برقی

رولر میکسر  5روله



204000000
214000000

 دستگاه های فوق شامل ده روز مهلت تست رايگان 24 ،ماه گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می
باشند.
 مشتريان ما ميتوانند با ارائه فاکتور يا پيش فاکتور معتبر ارزان تر ،مازاد مبلغ فاکتور خود را دريافت کنند.
 قبول سفارشات تمامی دستگاه ها در حجم های مختلف و تعمير و بازسازی دستگاه های آزمايشگاهی انجام می
گردد.
 قيمت های اعالم شده ممکن است تحت نوسانات مواد اوليه و ساير هزينه ها تغيير نمايد .
 سکوبندی آزمايشگاه پذيرفته می شود .جهت اطالع از قيمت ،نقشه آزمايشگاه خود را برای کارشناسان فروش
بفرستيد يا از طريق شرکت درخواست نيرو بفرماييد.
 تجهيز کامل تمامی آزمايشگاه ها پذيرفته می شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادرس دفتر مرکزی :تهران ،خیابان ستارخان ،بین تهران ویال و پل ستارخان ،پالک  522واحد1
شماره های تماس:
021 66554014
66539268
66966422
66966452
شماره های همراه همکاران بخش فروش:
 09108580268خانم قادری
 09016635412خانم اسدی
 09016635391خانم وحدتی
 09902948724خانم رضای ی
ادرس ایمیلvarghatajhiz@gmail.com :
ادرس اینستاگرامVarghaTajhiz :
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