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 به نام خدا

 رزومه شرکت دِی تجهیز آزما

 ●بخش آزمایشگاه کالیبراسیون       ○بخش آزمایشگاه محیط زیست       ○ ISOبخش مشاوره       ○بخش بازرگانی و فروش 

 

 معرفی شرکت -الف 

 ی تجهیز آزمادِ نام شرکت

 یتادِ نام تجاری ) برند (

 مسئولیت محدود نوع شرکت

 427843 شماره ثبت
  

  

 10واحد  –بهروز ساختمان  –پائین تر از جمهوری  -خیابان ولیعصر –تهران  آدرس )دفتر مرکزی(

 خط7    66972811 – (021) تلفکس )دفتر مرکزی(

  Info@daytajhizazma.com    ,    info@dayta.ir مرکزی(پست الکترونیکی )دفتر 

 www. daytajhizazma.com    ,    www.dayta.ir وب سایت )دفتر مرکزی(
  

  

 62پالک  –روبروی شهرداری  –خیابان آیت اهلل سعیدی  –گرمسار  –سمنان  (شعبه سمنانآدرس )

 خط4    34240044 – (023) (شعبه سمنانتلفکس )

 lab@daytajhizazma.com    ,    lab@dayta.ir (شعبه سمنانپست الکترونیکی )

 www. daytajhizazma.com/lab    ,    www.dayta.ir/lab (شعبه سمنانوب سایت )
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 کالیبراسیونبخش آزمایشگاه معرفی  - ب

 جدیدترین اقدام خود ، شروع به فعالیت در زمینه کالیبراسیون نموده است.در  دِیتا - ی تجهیز آزمادِآزمایشگاه 

از پیشرفته ترین و مدرنترین  استفادهانجام کالیبراسیون دقیق به همراه تنظیمات و تعمیرات تا حد ممکن ، بهره گیری از کارشناسان فنیِ با تجربه ، 

حضور سریع  جهت مناسبهماهنگی  با استانداردهای ملی و بین المللی ،منطبق  کالیبراسیونروش های ه از داستفا ، کالیبراسیون تجهیزات

در دریافت و ارسال تجهیزات و گواهی نامه ها ، دسترسی آسان و سریع به کارشناسان جهت تعیین وقت و  مناسبکارشناسان در محل ، هماهنگی 

از ویژگی های این بخش جدید شرکت دِی تجهیز ، همگی  مناسبو همچنین قیمت های مشاوره ، ارائه خدمات کالیبراسیون در گستره ای وسیع 

 آزما می باشند.

دفتر و آزمایشگاه دِی تجهیز آزما ، وه بر دفتر مرکزی مستقر در تهران، عالهابا توجه به ظرفیت های صنعتی شرق کشور و همچنین کمبود توانمندی 

 سمنان( مل ترین مجموعه آزمایشگاهی استانکا) .هعنوان شعبه ی شرکت دِی تجهیز آزما تاسیس شد بهبا ظرفیت های باال در استان سمنان 

اسان گستره ی کاری این شرکت به نقاط خاصی محدود نمی باشد و عالوه بر استان های تهران و سمنان سایر نقاط کشور را نیز در برداشته و کارشن

 . پاسخگوی عزیزان باشندگردند تا در کمترین فاصله زمانی  به اقصی نقاط کشور اعزام می پروژه هاشرکت جهت انجام 
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 کالیبراسیون آزمایشگاه بخش زمینه های فعالیت –ج 

آزمایشگاهی و تجهیزات  در زمینه فروش،  کالیبراسیون و تنظیمات و تعمیراتعالوه بر انجام  ، کالیبراسیوندر بخش  آزمایشگاه دِی تجهیز آزما

 فعالیت دارد. کالیبر کردن آن ها در حین پروژه ها و همچنین مشاوره های دستگاهی

 ، آماده ی خدمت رسانی به تمامی عزیزان می باشد. کالیبراسیونو پارامترهای   در تمامی زمینه ها ی تجهیز آزماآزمایشگاه دِ 

  کالیبراسیون ابعادآزمایشگاه 

  کالیبراسیون زاویهآزمایشگاه 

  کالیبراسیون دماآزمایشگاه 

  کالیبراسیون فشارآزمایشگاه 

  کالیبراسیون جرمآزمایشگاه 

  کالیبراسیون حجمآزمایشگاه 

  کالیبراسیون شیمیآزمایشگاه 

  کالیبراسیون رطوبتآزمایشگاه 

  کالیبراسیون گشتاورآزمایشگاه 

  کالیبراسیون الکتریکیآزمایشگاه 

  کالیبراسیون نیروآزمایشگاه 

  کالیبراسیون زمانآزمایشگاه 

  کالیبراسیون سختیآزمایشگاه 

 پارامترهای خاص سایر ... 


