
 
 

 
 

  :دارد هاي خويش را در سه زمينه عرضه مي با سابقه حضور در عرصه فني و صنعت فعاليت مبنا سنج تابان مهندسي شركت
  
 
  فروش 

  :بعدي را به همه فعاالن عرصه توليد و صنعت دارد سنج و همچنين اسكنرهاي سه سختيگيري ابعادي،  هاي اندازه شركت مبنا سنج تابان توانايي ارائه انواع دستگاه
   

        شادوگراف –نگار   هايس(دستگاه پروفايل پروژكتور(            گيري تصويري  دستگاه اندازه)VMM-VMS(  
       تماسي-گيري تصويري دستگاه اندازه(سنسور  مولتي(         بعدي  اسكنرهاي سه)مدلينگ(  
       بعدي  گيري سه دستگاه اندازه)CMM(           گيري دقيق طول  دستگاه اندازه)كاليبراتور طول) (DMS-ULM(  
       گيري انواع ابزارهاي اندازه  

  
  :سنجي سختي  همچنين در زمينه 

       سنج راكول، برينل، ويكرز و ميكروويكرز هاي سختي دستگاه       هاي مرجع سختي بلوك انواع تست  
       سنجي انواع لوازم جانبي سختي  

  
  
  سرويس و خدمات فني 

  :هاي قابل عرضه جهت فروش شركت داراي تمامي دستگاه
         سال گارانتي دو / يك               ده سال سرويس و خدمات  

  .برندهاي نمايندگي خويش امكان پشتيباني فني ساير برندها را نيز داردها و  شركت مبنا سنج تابان همچنين عالوه بر دستگاه. خواهند بود
  
  

  كاليبراسيون
مي باشد و مركز ملي تاييد صالحيت ايران  /2672Tاز سازمان ملي و اداره كل استاندارد ايران به شماره  NACIداراي تاييديه  شركت مبنا سنج تابان

)NACI ( به شماره گواهينامهNACI/Lab/725  هاي ذيل را خواهد داشت كاليبراسيون در زمينهامكان ارائه خدمات:  
       ابعادي           سختي سنجي             فشار  

  
  

  آموزش و ارتقا دستگاه ها
  :شركت مهندسي مبنا سنج تابان، آماده ارائه خدمات آموزشي در زمينه هاي زير مي باشد

        17025مباحث و الزامات  
       انواع كوليس، انواع ميكرومتر، انواع ساعت و(كاليبراسيون عمومي ابعادي  دوره(...  
        دستگاه هاي اندازه گيري ابعادي آموزش)cmm ،مولتي سنسور ،vmm ،vms دستگاه كاليبراتور طول ،)ULM-DMS(دستگاه ميكروهايت ،  
        راكول، برينل، ويكرز و ميكروويكرز(دستگاه هاي سختي سنجي(  

  
  :در زمينه ارتقا دستگاه ها، آماده ارائه خدمات زير مي باشد همچنين شركت مهندسي مبنا سنج تابان

        هاي اندازه گيري سه بعدي دستگاه)cmm (نرم افزاري و سخت افزاري ،  
        هاي اندازه گيري دو بعدي دستگاه)vmm ،vms (نرم افزاري و سخت افزاري ،  
        مقياس هاي دستگاه هاي سختي سنجي  

  
  



 
 

 
 

  نمايندگي ها
    

  

و دستگاه ) ULM-DMS(كاليبراتور دقيق طول  هاي دستگاه در زمينهسوئيس،  Trimos نماينده شركت
  )Micro height(هاي ارتفاع سنج 

 

، پرتابل و بعدي گيري سه هاي اندازه دستگاه در زمينه تخصصي انواعايتاليا  MicroServiceنماينده شركت 
 Renishawسيستم  ، كنترلر و پرابCMM، انواع سايزهاي CMMهاي  مدل ، انواع )CMM(دروازه اي 

  انگلستان Renishawانگلستان، انواع محصوالت 

  

ابزارهاي دقيق اندازه گيري ابعادي و دستگاه هاي اندازه گيري  در زمينهسوئيس،  Sylvac نماينده شركت
 )VMM-VMS(تصويري 

 

گيري  اندازه پروفايل پروژكتور و دستگاه هاي هاي دستگاه در زمينههنگ كنگ،  Yihui نماينده شركت
 )Multi Sensor( و تماسي )VMS-VMM( تصويري

 

 و VMS-VMM گيري تصويري و تماسي شامل هاي اندازه دستگاه در زمينه 3DFamily نماينده شركت
CMM  و... 

  
ميكروويكرز  سنج راكول، برينل، ويكرز و هاي سختي دستگاه در زمينه انواع اتريش، Qness نماينده شركت

  ها هاي سختي و انواع قلم بلوك و وسايل جانبي آن نظير

 

ميكروويكرز و وسايل  سنج راكول، برينل، ويكرز و هاي سختي دستگاه در زمينه انواع ebp نماينده شركت
 ها قلمهاي سختي و انواع  بلوك جانبي آن نظير

 

   ميكروويكرز و سنج راكول، برينل، ويكرز و هاي سختي دستگاه در زمينه انواع Huayin نماينده شركت
 ها هاي سختي و انواع قلم بلوك وسايل جانبي آن نظير

  

 رضا عساكره  -  مديريت شركت مبنا سنج تابان


