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ماشین آالت پیشرفته ی کرایوژنیک، تجهیزاتی 
ــد دماهــای فــوق ســرد  ــه تولی ــادر ب هســتند کــه ق
مطلــق(  صفــر  درجــه  تــا  ســانتی گراد   -150 )از 
و  تحقیقــات  در  ماشــین آالت  ایــن  می باشــند. 
ســاخت ســایر محصــوالت پیشــرفته کاربردهــای 
فراوانــی دارنــد. مــا در ســال 1390 تحقیقــات را بــر 
روی طراحــی و ســاخت ماشــین آالت بــا تکنولــوژی 
بــاال در حــوزه کرایوژنیــک جهــت آزمایشــگاهها و 

ــم.  مراکــز تحقیقاتــی آغــاز نمودی
با به ثمررسیدن تحقیقات جهت تجاری سازی 
نتایــج حاصلــه، شــرکت زمهریرســازان پیشــتاز در 
ســال 1393 تاســیس و در همــان ســال پــس از 
ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
موفــق بــه اخــذ تاییدیــه دانش بنیــان نــوع یــک، 
ســال  آن  از  گردیدیــم.  خــود  محصــوالت  بــرای 
تاکنــون دههــا محصــول شــرکت جهــت اســتفاده 
در مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، آزمایشگاهی و 

غیــره تولیــد و عرضــه گردیــده اســت. 
دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت 
ایــن ماشــین آالت در شــرکت ایــن امــکان را بــه مــا 
می دهــد کــه محصوالتــی با کیفیــت و قیمت قابل 

رقابــت بــا محصــوالت خارجــی عرضــه نماییــم.
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محصــــوالتما
1.دستگاه میعان ساز

انــواع  میعان ســازی  جهــت  دســتگاهی 
گازهــا

ایــن دســتگاه بــا تــوان تولیــد دمــای 
فــوق ســرد، تــا 200- درجــه ســانتی گــراد، 
عملیــات میعــان ســازی تمامــی گازهایــی 
کــه دمــای میعــان آنهــا بیــش از ایــن دمــا 
باشــد را انجــام مــی دهــد. )دمــای میعــان 
گاز، دمایــی اســت کــه در آن از حالــت 

ــه مایــع تبدیــل می شــوند.( گاز ب
دســتگاه  ســازی  معیــان  ظرفیــت 
آنتالپــی  و  میعــان  دمــای  بــا  متناســب 

باشــد.  مــی  متفــاوت  گازهــا  فــاز  تغییــر 
و  باشــد  باالتــر  گاز  میعــان  دمــای  هرچــه 
ظرفیــت  باشــد،  کمتــر  آن  درونــی  انــرژی  یــا 
می یابــد.  افزایــش  دســتگاه  میعان ســازی 

دســتگاه  ایــن  ســازی  میعــان  ظرفیــت 
 -196 میعــان  دمــای  بــا  نیتــروژن،  گاز  بــرای 
لیتــر   25 بــا  برابــر  روزانــه  درجه ســانتی گراد، 
بــا  آرگــون  گاز  بــرای  و   )LN2( مایــع نیتــروژن 
دمــای میعــان 186- درجــه ســانتی گــراد، روزانــه 

برابــر بــا 50 لیتــر مــی باشــد.
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این دستگاه مناسب برای انواع کاربردهای 
صنعتــی، پزشــکی و آزمایشــگاهی مــی باشــد. 

دســتگاه به صورت ســیکل بســته بوده و برای 
تولیــد مایــع دمــای فــوق ســرد، کافــی اســت 

تنهــا دکمــه پــاور دســتگاه را فشــار دهیــد.

ویژگی های دستگاه میعان ساز
نصب و کاربری آسان

ابعاد کوچک و مناسب
تمام اتوماتیک

مصرف پایین انرژی



دمای میعان گازها )سانتی گراد(
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دمای میعاننام گازردیف

Kr-153کریپتون1

CH4-160متان2

O2-183اکسیژن3

Ar-186آرگون4

Co-191منواکسید کربن5

Air- 194هــوا6

N2-196نیتروژن7

مدل LN2-20مشخصات فنی
برق سه فاز 380 ولت 50 هرتزتغذیه الکتریکی

25 لیتر در 24 ساعتظرفیت تولید ازت مایع

47 لیترمخزن نگهداری نیتروژن مایع

بیشتر از 98 درصدخلوص نیتروژن

1.5 کیلو واتتوان کمپرسور هوا

4.2 کیلو واتتوان کمپرسور هلیوم

membraneسیستم تولید گاز نیتروژن

کلدهد تک مرحله ای GMمدل سرماساز

هلیوم 4گاز عامل چرخه

زمهریرسـازانپیشتاز
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محصــــوالتما
از یــک ســیکل بســته ترمودینامیکــی، تــوان 
ســرماســازی کنترل شــده در حجمی مشخص 

را دارنــد. 
شــرکت زمهریرســازان پیشــتاز با به کارگیری 
کشــور،  در  کرایواســتات  ســاخت  در  تجربــه 
توانسته کالس های مختلفی از کرایواستات را 
ارائــه داده و راه را بــرای به کارگیــری دمــای فــوث 

ســرد بــا دقــت بــاال همــوار ســازد.
 ایــن دســــتگاه جهت انجــام انواع تحقیقات 
اپتیــــک،   ، ســنجی  طیــف  ابررســــــانایی، 

دارد. فــراوان  کاربــرد   ... و  شــتابنده ها 

2.دستگاه کرایو استات
دســتگاهی جهــت تأمیــن دمــای فــوق ســرد در 
یــک مقــدار مشــخص و ثابــت بصــورت پایــدار و 

بــا کمتریــن نوســان 
کرایواســتات دســتگاهی اســت کــه قــادر بــه 
تامیــن دمــای فــوق ســرد بصــورت پایــدار و بــا 
کمتریــن نوســان در بــازه ی دمایــی 300 تــا 20 
درجــه کلویــن )30 تــا 253- درجــه ســانیتگراد( 

می باشــد. 
یخچال هــای  واقــع  در  کرایواســتات ها 
دمــای فــوق ســرد مــی باشــند کــه بــا اســتفاده 

مدل QCS102 و QCS103مشخصات فنی
برق سه فاز 380 ولت 50 هرتزتغذیه الکتریکی

4.2 کیلو واتتوان کمپرسور هلیوم

2 عدد CTS-NTCXسنسور دما

دارای 6 پورت، 2 پورت برای اتصاالت، 2 پورت برای پمپ محفظه خأل
و گیج خأل، 1 پورت برای سیستم خألشکن امن نیتروژنی 

و 1 پورت برای استفاده کاربر

5 عدد برای مدل QCS103تعداد پورت اپتیکی

کلدهد دو مرحله ای GMمدل سرماساز

هلیوم 4گاز عامل چرخه

10 کلوینکمترین دما )بدون قرار دادن نمونه(

40 دقیقهزمان رسیدن به کمترین دما
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ویژگی های دستگاه کرایواستات
نصب و کاربری آسان

استفاده از اتصاالت استاندارد
دراز  هــای  آزمایــش  در  بــه صرفــه  مقــرون 
مــدت )بــدون اســتفاده از مایعــات کرایوژنیــک(

عمر مفید طوالنی

زمهریرسـازانپیشتاز6
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محصــــوالتما
دستگاه کرایو پمپ

دســتگاهی جهــت ایجــاد خالءهــای بســیار بــاال 
 10 

-7
  mbar تــا فشــار

ــای فــوق ســرد ) 10  ــا ایجــاد دمــ کرایوپمــپ ب
درجــه کلویــن( و بــر اســاس روش جذبی ، گازها 
و بخارات درون محفظه ی موردنظر را کندانس 
 10 -7  mbar ایجــاد خــالء نمــوده و موجــب 
می گــردد.  کرایوپمــپ ایــن شــرکت بــا ســرعت 
محفظــه  در  موجــود  گازهــای  تمامــی  بــاال، 
متصــل شــــده بــه آن را بــه دام انداختــه و در 
زمــان کمــی بــه خالءیــی مناســب بــرای انــواع 

می رســاند. کاربردهــا 
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ویژگی های دستگاه کرایوپمپ
کیفیت باالی خالءسازی

سرعت باالی پمپاژ برای انواع گازها
 قابلیــت اســتفاده در محیــط هــای 

خــاص بــا اتمســفر خوردنــده
اختــالالت  بــه  حســاس  غیــر 
مکانیکــی ناشــی از حرکــت ذرات 

خارجــی ارتعاشــات  یــا 
هــای  محیــط  بــرای  مناســب 

مغناطیســی و  الکتریکــی 

مدل 3063مشخصات فنی

برق سه فاز 380 ولت 50 هرتزتغذیه الکتریکی

mbar  7-10فشار خأل نهایی محفظه

-خنک سازی

سرعت مکش )لیتر بر ثانیه(

16000 لیتر بر ثانیهآب

3500 لیتر بر ثانیهآرگون

4500 لیتر بر ثانیهنیتروژن

5500 لیتر بر ثانیههیدروژن

کلدهد GM دو مرحله ایمدل سرما ساز

زمهریرسـازانپیشتاز



دستاوردهایما

بومی سازی دانش فنی و تولید محصوالت کرایوژنیک
و  نیتــروژن  گازهــای  پیشــرفته ی  میعان ســاز  ایرانــی ســازنده  دســتگاه های  تنهــا شــرکت 

کرایوپمــپ و  کرایواســتات  اکســیژن، 
کسب رتبه ی برتر پژوهش های کاربردی در جشنواره خوارزمی
تایید و حضور متمادی به عنوان شرکت دانش بنیان نوع یک

شرکت برتر در حوزه فروش محصوالت دانش بنیان
واحد فناور و عضو پردیس علم و فناوری استان قم

واحد فناور برتر در سال 1401
حضور مستمر در نمایشگاههای برتر

www.zsptech.ir
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