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 شرکت فنی بازرسی پارس آزمای جامع کومش

( 2957) آزمایشگاه همکار اداره استاندارد  

و آموزشی ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و بازرسی  

 PP و  PVC Uپلیمری قطعات و فاضلاب و اتصالات،برق،مخابرات،آب و لوله انواع  تست -

 UPVC پنجره و در و ورق پروفیل انواع تست-

   مخابراتی و برق کابل و سیم انواع تست -

 Code) (IP غبار و گرد ذرات و خارجی اجسام آب، رطوبت، مقابل در محفظه حفاظت تست -

 Code) (IK ضربه مقابل در محفظه حفاظت تست -

 خورشیدی های سلول و ها پنل برای IK و IP حفاظت تست -

 ) wire  Glow &  retardant Flame ) آتش تست -

 محافظتی و ماهیتی شیمیایی، ، حرارتی ای، کششی،ضربه فشاری، الکتریکی، ، مکانیکی تستهای -

 مرتبط کارگاهی و آموزشی های دوره برگزاری -

 آزمایشگاهی تجهیزات فروش و ساخت ، طراحی-

 فاضلاب و آب های پروژه بازرسی-

 ،کامپوزیت پلیمرساختمان، پیشرفته محصولات ، نو های انرزی ، انرژی سازی ،بهینه برق زمینه در فناوری و تحقیقات -

- 

جامع در یک نگاه: پارس آزمای تخصصی همکار آزمایشگاه  
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 معرفی شرکت
 اداره از ISO/IEC 17025  استاندارد و ۷۵۹۲  شماره به ایران صلاحیت تایید گواهینامه دارای ، جامع آزمای پارس بازرسی فنی شرکت

  و ورق پروفیل ، UPVC پلیمری قطعات و فاضلاب و آب ، برق اتصالات و لوله انواع تست و آموزش بازرسی، زمینه در سمنان استان استاندارد

  تاسیساتی و برقی تجهیزات در استفاده مورد ، IK و IP حفاظت درجات  های تست انواع و مخابراتی و برق کابل و سیم ،UPVC پنجره و در

 .میباشد مسکونی و اداری ساختمانهای کلیه

 پیشرفته امکانات و تجهیزات داشتن با ،سمنان دانشگاه آزمایشگاهی امکانات  با بودن لینک ضمن بنیان دانش و فناور آزمایشگاه این همچنین   

 و زرسیبا دستگاههای کلیه ،کشور استاندارد ادارات کلیه به نآزمو و آموزشی بازرسی، خدمات ارائه قابلیت  ،مجرب متخصصین از گیری بهره و

 انکنندگ مصرف و ، کنندگان تولید ، تحقیقاتی مراکز ، دانشگاهها ، محققان ، مهندسی نظام سازمان ناظران ، کشور گمرک و ادارات نظارتی

 .بود خواهد IK و IP و  برق ،  پلیمری  محصولات تست زمینه در خصوصی و دولتی

 ارائه با و استاندارد راستای در برق و پلیمر صنعت به مربوط آموزشی دوره یا کارگاه گونه هر ،شرکت این آموزش واحد در است ذکر شایان   

 .ودب خواهیم هاسازمان  محترم متقاضیان و کارشناسان به خدمات ارائه آماده و شده برگزار ، ای حرفه و فنی سازمان همکاری با معتبر گواهینامه

 

 (2957آزمایشگاه آکرودیته )همکار( اداره استاندارد )
در و پروفیل ورق و  ،UPVC فاضلاب و آب برق ، تخصصی لوله و اتصالاتآزمایشگاه همکار پارس آزمای جامع در کنار آزمایشگاه 

  flame retardantو آزمون های (  IKو   IPدر زمینه آزمون های حفاظتی محفظه ) کد ت، ا، موفق به ارائه خدم UPVCپنجره 

این آزمایشگاه  ،اعلام نماییمتا گردیده است. و باعث مباهات است ) تست سیم ملتهب(  Glow wire test)تست شعله سوزنی ( و 

به همراه دانش آکادمیک، آماده ارائه خدمات  متخصص و تجهیزاتی دقیق و به روز  و مجرب کادریضمن داشتن دانش بنیان، 

 .ودبخواهد  محترممتخصصان و متقاضیان  آزمایشگاهی ، مشاوره و آموزشی، تحت آخرین ورژن استانداردهای ملی و بین المللی  به 

 IK و IP حفاظت محفظه اتهای درجآزمون
گاری با شرایط علاوه بر سازباید به گونه ی انتخاب شوند که  و پنل های خورشیدی  الکترونیکی ، بسیاری از تجهیزات برقی، الکتریکی

 این  برایمقابل نفوذ مایع و گرد و غبار، رطوبت و ضربه دارای مقاومت قابل اطمینانی باشند. ، بتوانند در محیط نصب آب و هوایی 

 آن درون الکتریکی قطعات که ای پارامترهایی چون ایمنی، سازگاری مغناطیسی و ... باید به محفظه بر تجهیزات ، علاوهاین  انتخاب در منظور

همچنین ورود و ، ورود گرد و غبار واجسام جامد و خطرناک در برابر تماس با قسمت های برق دارمحفظه باید بتواند   توجه کرد. نیز قرار میگیرند

 می باشد.  و رطوبت  آب و مایعات

ت توسط محفظه نیاز دارند، همچون کلیه قطعات الکترونیکی و میکروالکترونیکی، کلیه حفاظ به که تجهیزاتی کلیه آزمایشگاه این در 

عات مکانیکی، انواع دوربین های مدار بسته، انواع لوله ها، کلیه قطعات برقی و روشنایی) چراغ ها(، انواع تابلو برق و جعبه تقسیم قط

 .دنگیر می قرار آزمون مورد و غیره به شرح ذیل پنل ها و  سلول های خورشیدیدرایورها ،  ، 

  XXIPحفاظتی آزمون-1
میزان مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات جامد و آب را تعیین میکند.   XXprotection) IP(ingress درجه حفاظت 

به همراه دو رقم نمایش داده می شود. رقم اول درجه  IPبا حروف  ISIRI2868و  IEC 60529طبقه بندی حفاظت در استاندارد 

 بیان می کند. 1مطابق جدول شماره حفاظت در مقابل نفوذ آب را  حفاظت در مقابل نفوذ در برابر ذرات جامد و رقم دوم درجه
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 1جدول شماره                                                                             به همراه تصویر IPتشریح تست های 
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  XXIKحفاظتی آزمون-2

 

 IKمیزان حفاظت ارائه شده توسط محفظه لوازم الکتریکی در برابر اثرات مکانیکی خارجی )ضربه( را تعیین میکند،  IKدرجه بندی 

 .۷به شرح جدول شماره  متغییر باشد. 10تا  00می تواند بین  ”XX“داده می شود، که  نمایش  XXIKبه صورت 

ضربه برحسب ژول، فاصله وزنه از محفظه برحسب میلیمتر و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم جزء فاکتورهای اساسی این تست  نرژیا

 محسوب می شود.

 ۷ماره جدول ش                                                                                                                XXIKتشریح تست های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کی و تجهیزات الکترونیی بزرگ ساختمانی و تولید کنندگان و مصرف کنندگان به توجه به گسترش دیدگاه پروژه ها

شرکت ، این آزمایشگاه در حال حاضر با  پروژه های بزرگی همچون   IK و  IPبرقی نسبت به انجام تست های 

، شرکت شرکت لیان آذین بانک ملت،  علم و فناوری دانشگاه های کشور،پارک های ، کیسون در پروژه ایران مال 

 همکاری می نماید. .و ... Dosena، شرکت فیبرلی سپهر منور، شرکت مازی نور، شرکت
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 تجهیزاتگالری 
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  test retardant Flame   سوزنی شعله آزمون-3

 

ا ب مطابق یسوزنآتش مواد با استفاده از شعله  یخطر آتش سوز یابیتست و ارز یبرا) خطر آتش سوزی (  آزمون شعله سوزنی    

شعله کوچک بر  کیآزمون اثر  نیا .ردیگ یمصورت  ISIRI 3685  یو استاندارد مل IEC 60695-11-5 یالملل نیاستاندارد ب

، لوازم  یکیالکتر ،ییروشنا های دستگاه تیفیو کنترل ک دیبخش تولدر  یسوزنشعله آزمون کند.  یم نییرا تع یشینمونه آزما یرو

 شود.  یاستفاده م یفن زاتیو تجه یکیدستگاه الکتر ،یکی، ابزار الکترون ،یخانگ

  .می باشدو مواد جامد قابل احتراق  ها کیپلاست ،یقیمواد عا عیصنا یمناسب برا نیهمچن   

 

 

  ttes wire Glow   ملتهب سیم آزمون-4

در برابر  یکیالکتر یمورد استفاده در دستگاه ها عایقیمواد  تمقاوم یابیارز یبرا یکیالکتر یمنیا ونآزم کی ملتهب میس آزمون   

را شبیه  یکیالکتر یدستگاه هاعملکرد  یگرما در خراب تاثیر احتمالی ،قسمت کیاز حد  شیبکردن گرم با  بعبارتی  .می باشدشعله 

، ندرا به آتش بکش عایقیتواند مواد  یکه م الکتریکی یقسمتها یحفاظت در مقابل خطر آتش سوز از این آزمون. هدف سازی میکند

 تهیتوسط کم  ISIRI 3134 و استاندارد ملی IEC 60695-10-2  یللمبین البا استاندارد مطابق  ملتهب میس یدما .می باشند

 .است گردیده نییتع ات مورد استفادهمحصول آتش سوزی خطراحتمال بروز  ی ازبه عنوان تابع یکیالکتر زاتیتجه
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 تجهیزاتلری گا
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 برخی از مشتریان و پروژه های شرکت:

 اداره استاندارد استان سمنان 

 رانیاداره استاندارد ا 

 اداره استاندارد استان تهران 

 یاداره استاندارد استان  خراسان رضو 

 یاداره استاندارد استان مرکز 

 (اریاداره گمرک تهران )شهر 

 (یدیخورش یبانک ملت تهران)پروژه پنل ها 

 یسازمان نظام مهندس 

 سازمان آب و فاضلاب استان سمنان 

 استان سمنان یسازمان مسکن و شهرساز 

 دانشگاه سمنان یپارک علم و فناور 

 دانشگاه سمنان 

 استان سمنان یو حرفه ا یسازمان فن 

 کشور یدانشگاه ها یعلم و فناور یپارک ها 

 شفا سمنان یاجتماع نیتام مارستانیب 

 سمنان نایس مارستانیب 

 انامیآر شگاهیآزما 

 مال( رانی)پروژه ا سونیشرکت ک 

 نیآذ انیشرکت  ل 

 شرکت سپهر منور 

 نور یشرکت ماز 

 شیشرکت سمنان پو 

  سازان کومش گانهیشرکت 

 شرکت سه ستاره کومش 

 کاشان زهیشرکت هامون نا 

 کالوپ ساوه شرکت 

 لوله پاسارگاد ریقد یدیشرکت تول 

 رازیافروز ش دیگاز و لوله سپ شرکت 

 آب بان صنعتگران شرکت 

 طرح سپهر دانیاسپ شرکت 

 مریسپند پل شرکت 

 سازان یشرکت پل 

 لوله سازان ستاره سمنان شرکت 
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 مهرگان سنگسر شرکت 

 مریقومس پل عیصنا شرکت 

 سنا قومس شرکت 

 نگایالبرز گلپا مریپل شرکت 

 نو یس یو یشاهرود پ شرکت 

 رانیا یساز نیشرکت لوله و ماش 

 اصفهان هیرنگ و پوشش لوله کوهپا شرکت 

 و کابل ابهر( میپارس)س کیالکترون نیتوسعه آرو شرکت 

 زدیتراز  کین شرکت 

 پل آب قومس شرکت 

 مریسازند پل شرکت 

 سمنان پارس شرکت 

 ( 1۷ یشرکت لوله نسوز ) خرطوم 

 مریقومس پل شرکت 

 رهورد خراسان شرکت 

 انیجهان شتازیپ یس یو یپ عیصنا شرکت 

 مریآذر پل شرکت 

 اسیسمنان  شرکت 

 رانیا یس یو یشرکت پ 

 سحر سمنان ییایمیش شرکت 

 مشهد هیطلا  یمجتمع صنعت شرکت 

 یبرلیف شرکت 

 شرکت Dosena 

 شرکت یکتا پلیکا 

 شرکت آرند 

 شرکت مون گارشو 

 شرکت لومیر 

 شرکت مهراس کویر 

  نوینشرکت نگاه 

 شرکت میلاد نور 

 شرکت رادوین صنعت 

  شرکت پترو دوار انرژی 

 شرکت مدار پردازان ایمن صنعت پژوهان 

 شرکت پیشگامان تجارت پرنیان 

 شرکت عقاب 
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 گواهینامه ها و افتخارات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد -

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی در زمینه تخصصی صنایع برق و الکترونیک، کنترل و اتوماسیون، تصفیه و بازیابی آب،  -

 فاضلاب وپساب 

مجوز واحد فناوری در زمینه تخصصی مواد پیشرفته پلیمر ها، سرامیک ها، فلزات، کامپوزیت ها، فناوری های ساختمان و  -

 از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان  مسکن، راه سازی، ریلی و دریایی

 پروانه کارشناسی استاندارد در زمینه تخصصی مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک  -

 و نظام مهندسیتفاهم نامه آموزشی و تخصصی با سازمان فنی و حرفه ای  -

   ISO 9001:2015گواهینامه کیفیت   -

 آب و فاضلاب استان سمنانمجوز بازرسی از شرکت  -

 مجوز آموزشی از اداره استاندارد  -
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 برق واتصالات آبرسانی و فاضلابی و لوله انواعآزمایشگاه همکار ، 

 المللی بین ملی و استانداردهای با مطابق UPVC خابراتم

پنجره و در و ورق پروفیل انواع همکار آزمایشگاه UPVC  

 المللی بین ملی و استانداردهای با مطابق

 با مطابق برق و مخابراتی  انواع سیم و کابلآزمایشگاه همکار 

 ملی و بین المللی استانداردهای

 حفاظت محفظه انواع درجات آزمایشگاه همکارIP  وIK با مطابق 

 ملی و بین المللی استانداردهای

 تست آتش(Flame retardant & Glow wire)  

با مرتبط و کارگاهی آزمایشگاهی و آموزشی های دوره برگزاری 

 برق  و پلیمر صنعت

،آزمایشگاههای  به مربوط تجهیزات فروش و ساخت طراحی 

PVC، PE، PP  ،IP  وIK 

و علم پارک مراکز در آزمایشگاهی واحدهای با تنگاتنگ همکاری  

 .کنندگان تولید و استاندارد ،ادارات دانشگاهها ، فناوری

نشان اخذ و و بین المللی  ملی استانداردهای استقرار و مشاوره 

 .تولیدی واحدهای ،جهت محصول استاندارد

مرتبط المللی بین و ملی استانداردهای تدوین جلسات برگزاری 

بازرسی انواع لوله ها و کیت های آب و فاضلاب  

- انرژی سازی ،بهینه برق زمینه در فناوری و تحقیقات ، 

 ساختمان،پلیمر پیشرفته محصولات ، نو های انرزی

 ،کامپوزیت

 

شرکت یکار نهیزم  

 مراجعه فرمایید.  www.paj-company.irوب سایت رسمی شرکت به آدرس  لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر

     Unit 305-thrid class-shahid ShahriariBuilding-semnan university                                                                                       پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان                 -میدان استاندارد-سمنان نشانی:

              Semnan-rd SquareStanda-Technology Park                                                                                                                                  50۹واحد     -طبقه سوم-،ساختمان شهید شهریاری

                                               Postal code:35351 -59315                 , 023-33605066     023-33605024                                                                                                          5۹5۹1-۹۵51۹کد پستی:

               www.paj-company.com                                                                                                                                                                                                0۷5 -5500۹0۷3تلفکس:

 paj.company@yahoo.com                                                                                                                                                                                                       0۷10۵۲۲0۹0۲فکس:

    fax: 02189770567                                                                                                                                                                                                               0۵1۷5513۷۵۵همراه:
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