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شرکت فن دقیق کوثر

Fan Daghigh kovsar

شرکت فن دقیق کوثر
محفظه اتمسفر کنترل شده
()Glove box
در این سیستم امکان کنترل دمای هیتر و داخل دستگاه ،فشار و رطوبت می باشد .که برای
خارج کردن رطوبت از درون دستگاه از یک فن و پودر سیلیکاژل استفاده می شود .در
داخل آن از یک فن گرم کننده نیز استفاده شده تا بتوان دمای درون محفظه را باال برد.
همچنین به وسیله کلیدهای خارج این سیستم می توان دستگاه های،الیه نشانی چرخشی،
پمپ خال ،روشنایی داخل محفظه ،فن درون دستگاه و هیتر را تنظیم نمود .عالوه بر محفظه
اصلی در این دستگاه یک محفظه جانبی در نظر گرفته شده است و همچنین المپ یووی
برای قرار دادن نمونه در زیر آن همراه با صفحه محافظ درون دستگاه در نظر گرفته شده
است .از این دستگاه برای داشتن محفظه تمیز استفاده می شود.
این دستگاه درآزمایشگاه های فیزیک ،شیمی ،نانوفیزیک ،نانوشیمی ،بیوتکنولوژی،
نانوالکترونیک و  ...مورد استفاده قرار می گیرد.
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محفظه اتمسفر کنترل شده
()Glove box

مدل دستگاه

GBM2001

ابعاد محفظه

55×60×70Cm2

وزن دستگاه

60Kg

حجم محفظه اصلی

230 lit

حجم محفظه جانبی

10 Lit

جنس محفظه

پلکسی گالس  +فلز

دقت کنترلر دما

0.1 °C

محدوده دمایی

350-0 ˚C

کمترین فشار قابل تحمل

0.1 mbar

نوع کنترلر فشار

کنترل اتوماتیک پمپ

فلکه های ورودی

 9فلکه  +شیر سوزنی

کمترین فشارمحفظه اصلی

0.1 mbar

قطر دستکش ها

11 cm

طول دستکش ها

60cm

جنس دستکش ها

پالستیک

المپ یووی

کنترل هفتگی دیجیتالی

قدرت هوای گرم

200 W

بخار سرد

پیزوالکتریک 24 V

روشنایی

LED 7W

کنترل درب محفظه

جک 100 N

رطوبت گیر

پودر سیلیکاژل

ورودی دستگاه

درب 20×30 cm2
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شرکت فن دقیق کوثر
الیه نشانی چرخشی
()Spin coater
الیه نشانی چرخشی یک روش سریع و آسان برای داشتن فیلم های نازک و همگن می
باشد .در این روش محلول در مدت زمان کوتاهی بر روی زیر الیه به صورت یکنواخت
الیه نشانی می شود .در حال حاضر این دستگاه قابلیت تنظیم و اجرای چهار مرحله پشت سر
هم را دارا می باشد که در هر مرحله می توان سرعت ،زمان شتاب (رسیدن به سرعت نهایی)
و زمان چرخش در آن سرعت را تنظیم نمود که به وسیله تغییر در سرعت و زمان چرخش
و همچنین غلظت محلول می توان ضخامت الیه را در حد نانومتر تنظیم نمود.
قابل استفاده در
••آزمایشگاه فیزیک
•• آزمایشگاه شیمی
•• آزمایشگاه نانوفیزیک
•• نانوشیمی
•• آزمایشگاه نانوالکترونیک
•• آزمایشگاه بیوتکنولوژی
•• آزمایشگاه پلیمر
•• آزمایشگاه سلول های خورشیدی نانوساختار
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الیه نشانی چرخشی
مدل دستگاه

SP2001

ابعاد محفظه

20×20×25Cm3

وزن دستگاه

5 kg

نوع نمایشگر

کریستال مایع  4×16کاراکتری

جنس بدنه

پلکسی گالس +آهن

ولتاژ مصرفی

220v

توان مصرفی

60w

سرعت چرخش

600- 8000 rod/min

خطای سرعت

کمتر از 0.02

زمان الیه نشانی

1-240s

زمان شتاب

1-100 s

تعداد حافظه های دستگاه

8

جنس محفظه

آلومینیوم

جنس نگهدارنده نمونه

آلومینیوم
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شرکت فن دقیق کوثر
الیه نشانی غوطه وری
)(Dip coater
این سیستم برای الیه نشانی محلول ها ،مایعات ،سل ژل و  ...بر روی انواع زیر الیه های
شیشه ای ،پت ،پالستیکی استفاده می شود .این روش ،روشی آسان و ارزان قیمت برای
الیه نشانی در حد چند صد نانومتر است .با استفاده از این سیستم سرعت و ارتفاع و
همچنین زمان غوطه وری را برای پنج مرحله و پنج محلول متفاوت تنظیم نمود .در این
دستگاه با تنظیم سرعت ،غلظت محلول ،زمان غوطه وری و زمان خشک شدن می توان
ضخامت الیه را کنترل نمود .نکته قابل به ذکر برای الیه نشانی غوطه وری این است که
برای الیه نشانی باید محلول نسبت به زیر الیه دارای چسبندگی کافی باشد در غیر این
صورت الیه نشانی انجام نمی پدیرد .
قابل استفاده در
آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه نانوفیزیک
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
آزمایشگاه نانوالکترونیک
آزمایشگاه بیوفیزیک
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الیه نشانی غوطه وری
)(Dip coater
مدل دستگاه

DP2001

ابعاد محفظه

50×30×30Cm3

وزن دستگاه

5 kg

جنس بدنه

آهن با رنگ کوره ای

عمق غوطه وری

0-25 mm

سرعت پایین آمدن

0-600 mm/min

سرعت باال رفتن

0-600 mm/min

زمان الیه نشانی

0-100 s

زمان خشک شدن

0-100 s

تعداد محلولهای قابل تنظیم

 5مرحله

ولتاژ مصرفی

220V

خشک کن نمونه

المپ تنگستن
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شرکت فن دقیق کوثر
پتانسیواستات
)( I-V measurement
دستگاه جریان-ولتاژ یکی از تجهیزات مهم و مورد نیاز آزمایشگاه های سلول های
خورشیدی است .این دستگاه قابلیت اعمال ولتاژ با گام های متفاوت و اندازه گیری جریان
با دقت یک میکروآمپر است .همچنین این دستگاه با اعمال همزمان ده نمودار می توان
نمونه های متفاوت را مقایسه کرد .در این دستگاه با وارد نمودن شدت نور اعمال شده بر
سلول و مساحت ناحیه فعال تمام پارامترهای سلول از جمله جریان اتصال کوتاه ،ولتاژ مدار
باز ،فاکتور پرشدگی ،بازده و  ...قابل محاسبه می باشد .همچنین تمام اطالعات را می توان
به صورت داده در فایل اکسل ذخیره سازی نمود.
این دستگاه درآزمایشگاه های فیزیک ،شیمی ،نانوفیزیک ،سلول های خورشیدی
نانوالکترونیک و  ...مورد استفاده قرار می گیرد.
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پتانسیواستات
)( I-V measurement
مدل دستگاه

I-V 2000

ابعاد محفظه

20×20×7Cm3

وزن دستگاه

1 kg

جنس بدنه

پالستیک+آهن

محدوده ولتاژ

−4-+4V

گام ولتاژ

 2000تا 1000 mv

تعداد نمونه گیری

1 -20 1/s

گام جریان

1 μA

مقاومت درونی

100 MΏ

ولت متر

دیجیتال

خروجی اطالعات

USB

ولتاژ مصرفی

220V
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شرکت فن دقیق کوثر
عملیات سطحی یو وی – اوزون
)(UV Ozone Cleaner
استفاده از این سیستم شرایطی را بوجود می آورد که کلیه مواد آلی اکسید شده بر روی
سطح به طور کامل تمییز می گردد .همچنین این دستگاه برای از بین بردن جوهر روی
ویفرها ،پاک کردن صفحه لیتوگرافی ،تمیز کردن ویفر های سیلیکون ،عدسی ها ،آینه
ها ،پنل های خورشیدی ،ورق های استیل و  ...استفاده می شود .در این سیستم از سنسور
خاموش کننده المپ در هنگام باز شدن درب دستگاه به کار رفته است که به پوست و
چشم کاربر ضرر نرساند .همچنین برای این دستگاه یک شیر ورودی جهت داخل کردن
گاز اوزون و یک فن برای پخش کردن گاز اوزون در درون دستگاه به کار رفته است.
قابل استفاده در :آزمایشگاه فیزیک ،آزمایشگاه شیمی ،آزمایشگاه نانوفیزیک ،آزمایشگاه
بیوشیمی ،آزمایشگاه نانوالکترونیک ،آزمایشگاه بیوفیزیک.
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عملیات سطحی یو وی – اوزون
)(UV Ozone Cleaner
مدل دستگاه

UVC 2000

ابعاد محفظه

50×40×30Cm3

وزن دستگاه

10 kg

توان نور uvc

48 w

قطر المپ

16 mm

طول المپ

288 mm

طول عمر مفید المپ

5000 h

حداکثر زمان تایمر

999 h

نشانگربسته شدن درب

LED

حداکثر سطح زیر الیه

25×25Cm2

ولتاژ مصرفی

220V

حداقل زمان تایمر

1s

خروجی گاز

فن حلزونی

ورودی گاز

پنوماتیک 8

نمایشگر دما و رطوبت

دیجیتالی
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شرکت فن دقیق کوثر
شبیه ساز خورشیدی
)(Solar Simulation
سیستم شبیه ساز خورشیدی براساس استفاده از منابع نوری ال ای دی و منبع اصلی المپ
زنون  8000کلوین و با هدف ایجاد طیف های تابشی مشابه خورشید طراحی و ساخته شده
است .به کمک این سیستم می توان منحنی جریان – ولتاژ سلول های خورشیدی ،ولتاژ
مدار باز ،جریان اتصال کوتاه و بازده را تعیین نمود .با توجه به قرار دادن ال ای دی های
متفاوت در هشت رنگ می توان نمونه ها را در بازه های متفاوت مورد بررسی قرار داد.
قابل استفاده در :آزمایشگاه فیزیک ،آزمایشگاه شیمی ،آزمایشگاه نانوفیزیک
آزمایشگاه سلول های خورشیدی و آزمایشگاه نانوالکترونیک.

نشانی :کاشان ،دانشگاه کاشان،ساختمان مرکز رشد ،واحد 213

شبیه ساز خورشیدی
)(Solar Simulation
مدل دستگاه

SIM 2001

ابعاد محفظه

40×40×70Cm3

وزن دستگاه

20 kg

چشمه نور

المپ زنون 64 LED

المپ های LED

UV-VISIBLE-IR

گستره طیفی

390-850 nm

سیستم خنک کننده

فن  +هیت سینک آلومینیومی

تنظیم ارتفاع نمونه

چک آزمایشگاهی

نمایشگر دمای محیط

دیجیتالی

تهویه هوای محفظه

دو فن 24w

سلول خورشیدی 2V

کالیبره شده

ایمنی

فیوز مینیاتوری – سیم بدنه

ولتاژ مصرفی

220V
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شرکت فن دقیق کوثر
تجهیزات آزمایشگاه فیزیک پایه1
آزمایش تحقیق قانون ارشمیدس
••تحقیق قانون ارشمیدس
••اندازه گیری جرم حجمی آب
••انداره گیری جرم حجمی الکل
••اندازه گیری جرم حجمی استوانه های فلزی و چوبی

آزمایش اصطکاک
••تعیین ضریب اصطکاک ایستایی برای سطوح مختلف
••تعیین ضریب اصطکاک جنبشی برای سطوح مختلف
••تعیین مقدارهای نیرو و ضریب اصطکاک در سطح شیبدار
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آزمایش حرکت سقوط آزاد
••تعیین شتاب گرانشی با استفاده از سقوط آزاد جسم
••بررسی عدم وابستگی شتاب گرانش به جرم

آزمایش آونگ ساده
••محاسبه شتاب جاذبه زمین
••تحقیق عدم وابستگی دوره نوسان آونگ با جرم
••تحقیق رابطه دوره نوسان آونگ با طول

آزمایش تعادل نیروها
بررسی تعادل نیروهای متقارب
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شرکت فن دقیق کوثر
آزمایش فنر و به هم بستن فنرها
••تعیین ضریب ثابت فنر با استفاده از قانون هوک
••تعیین ضریب ثابت فنر با استفاده ازدوره نوسان
••تحقیق روابط ترکیب سری و موازی فنرها

آزمایش حرکت پرتابی
••بررسی حرکت پرتابی با زاویه ی صفر درجه
••بررسی پایستگی قانون انرژی و تکانه خطی
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تجهیزات آزمایشگاه فیزیک پایه 2
برد آزمایش شارژ و تخلیه خازن
••رسم نمودار شارژ خازن و محاسبه ظرفیت خازنها
••رسم نمودار تخلیه خازن و محاسبه ظرفیت خازن
••بررسی قوانین ترکیب سری و موازی خازن

برد آزمايش مقاومت ويژه
••بررسي عوامل موثر در مقاومت الكتريكي يك رسانا
••تحقيق رابطه مقاومت
••اندازه گيري مقاومت ويژه نمونه فلزي
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شرکت فن دقیق کوثر
برد آزمايش پل تار
••اندازه گيري مقاومت هاي مجهول به روش پل تار

آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین
••اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين با استفاده از ميدان حاصل از يك سيم پيچ دايروي
حامل جريان الكتريكي

آزمايش قوانين القا و ترانسفورماتورها
••بررسي قوانين فاراده و نيروي محركه القايي
••بررسي قانون لنز
••بررسي مبدل هاي افزاينده و كاهنده
••اندازه گيري بازده
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برد آزمايش پل وتستون
••اندازه گيري مقاومت هاي مجهول به روش پل وتستون

تحقيق قوانين كيرشهف در مدارهاي الكتريكي
••بررسي قانون اول كيرشهف در مدارهاي الكتريكي
••بررسي قانون دوم كيرشهف در مدارهاي الكتريكي
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شرکت فن دقیق کوثر
تجهیزات آزمایشگاه فیزیک پایه 3
آزمايش بررسي قانون گازها (بويل ماريوت  -شارل گيلوساك)
••اندازه گيري فشار جو آزمايشگاه
••اندازه گيري ضريب انبساط فشار گازها در حجم ثابت
••بررسي قانون عمومي گازها
با استفاده از اين دستگاه بر اساس قانون بويل ماريوت به ازاي جرم معيني از يك گاز در
دماي ثابت ابتدا فشار جو آزمايشگاه و سپس ضريب انبساط فشار گازها درحجم ثابت
اندازه گيري مي شود .همچنين در اين آزمايش با گردش آب در دماهاي مختلف قانون
عمومي گازها بررسي مي گردد
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آزمايش تعيين ضريب انبساط خطي جامدات
••اندازه گيري ضريب انبساط خطي جامدات
با استفاده از اين دستگاه با گردش آب در دما هاي مختلف و اندازه گيري ميزان انبساط
و محاسبه بهترين شيب آن ،مقدار دقيق ضريب انبساط طولي براي سه فلز مختلف قابل
محاسبه است.

نکته  :تمامی وسایل آزمایشگاه های فیزیک پایه دارای دستورکار برای
دانشجو می باشند.
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شرکت فن دقیق کوثر
فهرست

محفظه اتمسفر کنترل شده
الیه نشانی چرخشی
الیه نشانی غوطه وری
پتانسیواستات
عملیات سطحی یو وی-اوزون
شبیه ساز خورشیدی
تجهیزات آزمایشگاه فیزیک پایه 1
آزمایش تحقیق قانون ارشمیدس
آزمایش اصطکاک
آزمایش حرکت سقوط آزاد
آزمایش آونگ ساده
آزمایش تعادل نیروها
آزمایش فنر و به هم بستن فنرها
آزمایش حرکت پرتابی

Glove Box
Spin Coater system
Dip Coating System
Measurment IV solar cells
UV Ozone Surface Treatment System
Sun Simulator System

Archimedes law Experiment
Coefficient of friction Experiment
Free falling objects Experiment
Simple pendulum Experiment
Table Force Experiment
Springs experiment and Hooke Law
Motion Experiment

تجهیزات آزمایشگاه فیزیک پایه 2
برد آزمایش شارژ و تخلیه خازنCharging and discharging of the capacitor Experiment
برد آزمایش مقاومت ویژه
Special resistance wire Experiment
برد آزمایش پل تار
Bridge wire Experiment
آزمایش اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین Tangent galvanometer Experiment
آزمایش قوانین القا و ترانسفورماتورها
Transformer Experiment
برد آزمایش پل وتستون
Wheatstone bridge Experiment
تحقیق قوانین کیرشهف در مدارهای الکتریکی
Kirchhoffs laws ٍExperiment
تجهیزات آزمایشگاه فیزیک 3
Basic Law of Gases
آزمایش بررسی قانون گازها
Measuring the coefficient of linear
آزمایش تعیین ضریب انبساط خطی جامدات
expansion of solids
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خریداران
 -1دانشگاه علم و صنعت
-2دانشگاه تهران
-3دانشگاه اصفهان
-4دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
-5دانشگاه تربیت مدرس
-6دانشگاه دولتی اردکان
-7دانشگاه آیت ا ...حائری میبد
-8دانشگاه یاسوج
-9دانشگاه نیشابور
-10دانشگاه اهواز
-11دانشگاه یزد
-12دانشگاه کرمان
-13دانشگاه محقق اردبیلی
-14دانشگاه سیستان بلوچستان
-15انرژی اتمی
-16پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
-17پژوهشگاه مواد و انرژی
-18دانشگاه صنعتی سیرجان
-19دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
-20مرکز آموزش عالی استهبان
-21دانشگاه هرمزگان
-22پارک علم و فناوری خلیج فارس
-23دانشکده فنی و حرفه ای

حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
دوره های دوم ،سوم ،چهارم و پنجم.
http://fandaghigh.ir
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