آستیاگ آزما صنعت (با مسئولیت محدود)

ما جوانیم و رهی طوالنی داریم

هب امید خدا گامربمیدا ریم

امده فعالیت:
شركت آستیاگ آزما صنعت با در اختیاار داشاتا امناتاا
فنی و پرسنل متخصص و مجرب ،تسبت به ارائه ملزوما و
تجهیزا مورد تیاز واحدهای كنترل كیفی ،تضمیا كیفی و
بازرسی فنی صاناع مختلاک كا ور ااا؛ ازت تفات ،ااز،
پتروشیمی  ،قطعهسازی ،خودروسازی و مراكاز تحیییاتای
اقدام كرده و به اناوا عنای از مراكاز پیا رو در توزعا
تجهیزا غیر مخرب و ابزار دقیا ،،تایمیا كنناده بخا
امدهای از تیازهای م ترعا محترم میباشد.

خدما و تعمیرا :
امروزه حصول اطمینا از كیفیت صددرصدی محاصاول،
در اغلب صناع مورد تیاز است كه به دلیل ادم اماناا
كنترل كامل فراعند تولید ،احتمال وجود قطعا معیوب
در محصوال امری اجتناب تاپذعر بوده و تنهاا راه حال
منطیی و اقتصادی به جهت ارتیاء كیفی تولید ،استفااده
از تست های غیرمخرب بارای جاداساازی و كاناتارل
صددرصدی محصوال میباشد .از آتجاعی كه تستهاای
غیرمخرب بدو تخرعب قطعه و مجمواه قادر به تفنیک
قطعا میباشند ،می تواتد كاربردی ماورار در ارتایااء
محصول ،كاه زما تست و كاه هزعنههای بازرسی
داشته باشد.
اعا آزمو ها در صناع مختالاک از جاملاه صانااعا
ساختما  ،تفت ،از ،پتروشیمی ،تیرو اهی ،هوا ا فضا ،
فوالد ،خودرو ،رعلی ،پزشنی و ...كاربرد دارتد.
كارشناسا فنی بازرسی شركت آستیاگ آزما صنعت باا
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در اختیار داشتا مدرتترعا تجهیزا  ،NDTمدارک و
دستورالعمل های تاعید شده ،ماهانادسای و باازرسای
غیرمخرب قطعا صنعتی را به م ترعا ارائه میتماعد.
همچنیا ،شركت آستیاگ آزما صنعت باا در اخاتایاار
داشتا تننسیا های مجرب ،كالیبراسیو و تعامایارا
دستگاه های النتروتینی را تیز پذعرا می باشد.

محصوالت و خدمات
تجهیزات تست التراسونیك ()UT

تجهیزات تست به روش ذرات مغناطیسی و ماوراء بنفش
( ) MT/UV

دستگاه های ایب عاب التراسوتیک ( Tru-Sonicو )SonaTest

)(MagnaFlux

تجهیزات ابزاردقیق
(

(Kimo ،Standard،Time Group

 -دستگاه های تست ضخامت سنجی التراسوتیک فلز.

اتواع عوک دستی پرتابل  DCعا . AC/DC
مواد مصرفی تست ذرا مغناطیسی در اتواع فلوئورسانت عاا جوهاری (پاعاه تفتای

 دستگاه های تست سختی سنجی  :اتواع مدل های ساختیسنج فلزا و سختی سنج غیر فلزا (پرتابل و غیر پرتابل).

ومحلول در آب) به صور پودر عا اسپری.

 -دستگاه های تست زبریسنجی

تجهیزا كار با اشعه ماوراء بنف و ابزار سنج مربوط به آ (المپ های مااوراء
بنف  ،تورسنج ها و تجهیزا اعمنی كار با اشعه ماوراء بنف ).

 تجهیزا بازرسی رتگ شامل دستگاه های تست ضاخامتسنجی رتگ و روك برروی فلزا آهنی و عا غایر آهانی ،
ضخامت سنج رتگ تار ،سانج مایزا ناسبند ی رتاگ

تجهیزات تست به روش مایعات نافذ ( ) PT

تجهیزا

جاتبی پراب  ،كابل  ،كوپلنت  ،اتواع تست بلوک V1و V2

و ...

)(MagnaFlux

(خراش اتدازه Pull off ،و )...
 -اتواع دستگاه های منفذ عاب (.)Holiday Detector

تركیبا مواد تافذPenetrant– Cleaner –Developer :

 اتواع دستگاه های لرزش سنج ()Vibration Tester اتواع ترمومترهای تماسی و غیر تماسی. دستگاه های تست شراعط محیطی شامل رطوبت سان ،صو سنج و ...

تجهیزات تست به روش بازرسی چشمی ( ) VT
 اتواع متال ماركرها. -اتواع یج های جوش وآئینههای بازرسیG.A.L.

