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معرفی شرکت 1

  برودت		خال، فناوري هاي حوزه در		 پیشرفته		 فناوریهاي		 ي زمینه در		 را		 خود فعالیت 1376 سال از پیشتاز سازان تجهیزات شرکت

 تعدديم فناوریهاي , سالها این طی در .است کرده شروع		 آنالیز و گیري اندازه تجهیزات ساخت		 و		 طراحی		 و		)درایر فریز		دستگاههاي(

 ابتکار از و آمده بدست بار اولین براي ایران در فناوریها این از بسیاري .است گردیده سازي تجاري و کسب شرکت در ها حوزه این در

 از . است بوده معتبر هاي جشنواره و مراجع از اختراع و		 نوآوري		 علمی		 گواهی		 کسب		 به		 منجر		 که است بوده شرکت نوآوریهاي و ها

 و تکارهااب ,خالقیت به		 متکی		 شرکت		 محصوالت		 و		 است بوده ایران در نوین فناوریهاي سازي بومی ابتدا از شرکت اهداف مهمترین

 در		 و		 نماید می		 اجرا		 و		 ریزي برنامه داخلی توان اساس بر را تجهیزات ساخت و طراحی شرکت اینرو از .باشد می داخلی نوآوریهاي

 فعالیت به مشغول آنالیز تجهیزات ي زمینه در شرکت توسعه و طرح واحد حاضر حال در.است داشته متعددي هاي دستاورد زمینه این

.نمود خواهد بازار وارد را متعددي محصوالت زمینه این در آینده در و باشد می



محصوالت فنی معرفی2

 فریز درایر(خشک کن سرمایشی دستگاه(

:مانند شود می استفاده ارزش پر و حساس مواد براي		سرمایشی کردن خشک روش

 داروها •
 ها واکسن•
 ها بیوتیک آنتی •
  خون دهنده تشکیل اجزاء •
بیولوژیکی هاي نمونه•
  ها ارگانیسم میکرو•
حساس آلی غیر مواد•
کمیاب هاي فلز پودر•
ها پلیمر و ها سرامیک•
 ذرات نانو•

 ،غذایی نانو، دارویی، صنایع در سرمایشی کردن خشک روش کاربرد کلی طور هب

 تالوژي،م کشاورزي، شناسی، گیاه خون، بانکهاي بیوتکنولوژي، شیمیایی، پزشکی،

. باشد می		غیره و شناسی باستان
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   (Freeze dryer)دستگاه خشک کن سرمایشی

FD-12HModel FD-10V Model FD-6V
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   (Freeze dryer)دستگاه خشک کن سرمایشی

FD-12HModel FD-10V Model FD-6V
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 دستگاه آنالیز حرارتی)DSC(

 و تولید اب کریستالی ساختمان حالت تغییر و فیزیکی هاي حالت تغییر و شیمیایی هاي واکنش

	شود می مرتبط حرارت مصرف  .هایی فرایند چنین ارزیابی براي است روشی گرماسنجی و	

 در ماد تغییر باعث که است نمونه یک از حرارت دفع یا و جذب میزان گیري اندازه روش گرماسنجی،

 ارزیابی براي(DSC)تفاضلی روبشی گرماسنجی بصورت خاصیت این از امروزه . گردد می نمونه

 گستره طورب کریستالی ساختمان حالت تغییر و فیزیکی هاي حالت تغییر و شیمیایی هاي واکنش

 جریان نرخ اختالف تغییر گیري اندازه معناي به تفاضلی روبشی گرماسنجی . شود می استفاده ایی

. باشد می شده اعمال دماي دقیق کنترل بصورت مرجع نمونه به نسبت نمونه روي از حرارتی
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   (DSC)دستگاه آنالیز حرارتی

Model TA-1 Model TA-2 Model TA-3
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   (DSC)دستگاه آنالیز حرارتی

Model TA-1 Model TA-2 Model TA-3



معمولی مشابه محصوالت با محصول تمایزهاي و ویژگیها نانو، فناوري با محصوالت ارتباط8

حرارتی آنالیز دستگاه

 با .است دنانوموا آنالیز براي شده ساخته هاي دستگاه ترین دقیق و ترین پیشرفته از یکی 

 ي نقطه ی،آنتالپ مانند را نظرمان مورد ماده نانو فزیکی خواص توانیم می دستگاه این از استفاده

 رتعیی حال در ماده که دمایی اي، شیشه تبدیل دماي نظر، مورد ماده از شده آزاد انرژي ذوب،

 شده شتهنو اختصاصی هاي برنامه طریق از فوق موارد تحلیل و آنالیز و است خود فزیکی ماهیت

:شامل مذکور هاي افزار نرم .است بررسی قابل پیشتاز سازان تجهیزات شرکت توسط

•:Data Acquisition روي بر آن نمایش و دیتا آوري جمع اختصاصی افزار نرم که 

.است دمایی گرادیان

•:Data Analysis است دمایی گرادیان تحلیل و آنالیز افزار نرم.
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 روش . تاس آورده بدست تکنولوژي نانو صنایع در رقابتی قابل غیر نقش ، انجمادي کردن خشک روش

 ، ستزی محیط ، شیمی الکترو صنایع در ذرات نانو تولید در فراوانی کاربرد انجمادي کردن خشک

 بردکار افزایش باعث انجمادي کردن خشک روش هاي مزیت .  است کرده پیدا دارویی و مواد مهندسی

. تاس زیر شرح به روش این هاي مزیت . است شده تکنولوژي نانو در آن گیري بکار بخصوص و آن

مواد شدن اکسید عدم •

جدید ترکیب ایجاد عدم •

مواد شدن اي توده و چسبندگی کاهش •

مواد ذرات اندازه یکنواختی •

دارویی مواد بخصوص نگهداري عمر طول افزایش •

تراز هم روشهاي سایر با مقایسه در کردن خشک فرایند قیمت بودن پایین •

سرمایشی کن خشک دستگاه



 خارجیمشابه محصوالت با محصوالت هاي تمایز10

 داخلی چه و جهانی سطح در چه ها دستگاه تمامی بودن صرفه به مقرون بسیارپیشتاز سازان تجهیزات شرکت در شده تولید محصوالت مزایاي از 

 با داخل یدتول محصوالت از استفاده و شرکت داخل در قطعات حداکثري ساخت علت به ها دستگاه اقتصادي بودن صرفه به دالیل از یکی .باشد می

 .است مطلوب بسیار کیفیت

 دارد وجود تجهیزات به مختلف هاي گزینه افزودن قابلیت مشتري درخواست به بنا.

 است شده اضافه تجهیزات به و گردیده طراحی کاربران بومی هاي خطا با مطابق ها دستگاه در موجود مصنوعی هوش.

 خارجی مشابه به نسبت باال کیفیت و کمیت با فروش از پس خدمات ارائه.

خارجی مشابه به نسبت اقتصادي بسیار قیمت با ها دستگاه با مرتبط خدمات کلیه ارائه.

 باشند می مشتري به ارائه قابل )...و ایران در بودن ناموجود تحریمی، ( شرایطی هر تحت یدکی قطعات تمامی.  

: تمایز هاي محصوالت تولید شده در شرکت با محصوالت مشابه خارجی به شرح زیر است  



شرکت هاي توانمندي و افتخارات معرفی 11

 برنده ( یسرمایش کن خشک محصوالت داخلی کننده تولید اولین پیشتاز سازان تجهیزات شرکت

 این تولید در سابقه سال 20 با حرارتی آنالیز و ) خوارزمی المللی بین جشنواره سیزدهمین

 شرکت در ها حوزه این در متعددي فناوریهاي , سالها این طی در .است بوده ایران در محصوالت

 از و آمده بدست بار اولین براي ایران در فناوریها این از بسیاري . است گردیده سازي تجاري و کسب

 و راجعم از اختراع و نوآوري علمی گواهی کسب به منجر که است بوده شرکت نوآوریهاي و ها ابتکار

 در ننوی فناوریهاي سازي بومی ابتدا از شرکت اهداف مهمترین از . است بوده معتبر هاي جشنواره

 از .دباش می داخلی نوآوریهاي و ابتکارها , خالقیت به متکی شرکت محصوالت و است بوده ایران

 در و نماید می اجرا و ریزي برنامه داخلی توان اساس بر را تجهیزات ساخت و طراحی شرکت اینرو

. است داشته متعددي هاي دستاورد زمینه این

 رکتش ساخت هاي دستگاه توسط معتبر هاي دانشگاه از بسیاري مقاالت مختلف سالیان طی در

.هستند مشاهده قابل شرکت سایت به مراجعه با که است شده نوشته



گواهی هاي دستگاه خشک کن انجمادي 12

برنده سومین 
جایزه ابتکار 
جشنواره 

خوارزمی

برنده سومین 
جایزه ابتکار 
جشنواره 

خوارزمی
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آنالیز حرارتی روبشی تفاضلیگواهی هاي دستگاه 15
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شرکت محصوالت خرید دسترسی و فروش هاي راه معرفی 17

 سیارب اطالعات که شرکت سایت طریق از شرکت محصوالت معرفی و داخلی معتبر هاي نمایشگاه در شرکت فروش، هاي راه ترین مهم

.دهد می قرار مشتریان اختیار در ها آن صنعتی و علمی کاربردهاي و ها دستگاه با رابطه در کاملی

 باعث هک گردد می شرکت براي شهرت حسن سبب درست و بهینه ، کاربردي استفاده راهنمایی و کیفیت با خدمات و تجهیزات ارائه

.گردد می جدید مشتریان به پیشین مشتریان از شرکت معرفی



18 صادراتی هاي فرصت و ها توانمندي بیان

 کشور هب صادرات به موفق شرکت کنون تا که است توسعه حال در و همسایه هاي کشور به محصوالت صادرات شرکت اهداف ترین مهم از یکی

 مختص هک هایی مدل مناسب ابعاد و بودن صرفه به مقرون ، ها دستگاه جهانی استاندارد با مطابق کیفیت علت به .است گردیده کوبا و عراق

 .شد خواهد آینده در ها دستگاه صادرات براي مطلوب صادراتی بازار آمدن وجود به باعث است گردیده طراحی صادرات

:مانند مختلف هاي زمینه در اي گسترده هاي کاربرد شده تولید هاي دستگاه اینکه علت به چنین هم

  پزشکی•

تکنولوژي نانو•

دارویی مواد•

 نظامی صنایع•

غذایی مواد•

 ها پلیمر•

  ........و•

 .هستند برخوردار باالیی بسیار صادراتی توانایی از دارند



همکاري با صنایع و مخاطبان 19

 ی،پزشک داروسازي، از اعم مختلف صنایع در همواره پیشتاز سازان تجهیزات شرکت

 لیمر،پ غذایی، صنایع نظامی، مواد، نانو مواد، بیو بیوشیمی، شیمی، بیوتکنولوژي،

 .است کرده ارئه را خود محصوالت ....و متالورژي

 انبنی دانش و خصوصی هاي شرکت به چشمگیري فروش اخیر، سال چند در شرکت

 بازار تواند می که است ایران در Hi-Tech صنایع رشد ي دهنده نشان که است داشته

  .نماید ایجاد آینده در بنیان دانش هاي شرکت بین خوبی بسیار



جدید محصوالت تولید، افزایش خصوص در شرکت مهم اخبار 20

 :شامل که است کاربران نیاز با مطابق جدید هاي دستگاه ارائه شرکت آتی اهداف از

نوین کننده خنک سیستم به مجهز و پایین دماي حرارتی آنالیز  

است گراد سانتی درجه -40الی 700 دمایی بازه با حرارتی آنالیز 

حرارتی آنالیزور نانو  

دستگاه ساخت TGA جهانی ستاندارد با مطابق باال دقت با  

نوین سرمایشی هاي کن خشک

 رد توسعه و طراحی بخش اکنون هم و پوشانیم می عمل جامع ها آن به نزدیک اي آینده در که است

.است کرده کار به شروع مذکور هاي پروژه از برخی



ارتباطی هاي راه

65611472 -021

65611473 -021

pishtazeng@gmail.com

Fax

www.TSPinstruments.com

TSPinstruments

22پالك  -هفتم جنوبی -شهرك صنعتی گلگون–تهران 



با سپاس از توجه شما


