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 مشخصات (1

 آزمايشگاه شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان :آزمایشگاهنام 

 

 آزمایشگاه آدرس (2

  جاده قديم زنجان تهران 4كيلو متر  :  آزمایشگاه آدرس  02433790761 - 5:تلفن ثابت

 پست الکترونیکی:  WWW.TTZCO.COMوب سایت:
 

 مسئول آزمایشگاه( 3

 سيد وحيد ام:ن سيد قياسي نام خانوادگی:

  كارشناسي برق مدرک تحصیلی: قدرت گرایش تحصیلی:

 ……………………تلفن همراه: 02433791182 تلفن ثابت:

 

یآزمایشگاه یت ها و تست هایفعال(  4  

  رديف عنوان

 

 

فعاليت های 

و تست های 

 يآزمايشگاه

  (1 اندازه گیري نسبت تبدیل و كنترل گروه برداري

  (2 سیم پیچ ها  DCاندازه گیري مقاومت 

  (3 اندازه گیري تلفات بی باري و جریان بی باري

  (4 اندازه گیري تلفات بار و امپدانس اتصال كوتاه

فه ولتاژ اعمالی با فركانس صنعتیتست اضا  5)  

  (6 تست اضافه ولتاژ القایی 

  (7 اندازه گیري جهش حرارتی

  (8 تست ضربه الکتریکی)صاعقه(

  (9 اندازه گیري امپدانس توالی صفر

  (10 اندازه گیري مقاومت عایقی

  (11 اندازه گیري سطح صدا 

  (12 اندازه گیري تخلیه جزئی

یان  بی بارياندازه گیري هارمونیك هاي جر  13)  

   (14 (ISIRI 13368تعیین معیار تلفات ترانسفورماتورهاي شبکه توزیع روغنی)

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم آزمایشگاه ها
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یآزمایشگاهو خاص  و تجهیزات اصلی ( امکانات5  

  رديف عنوان

 

 

 

 

 

امکانات و 

تجهيزات 

خاص 

 آزمايشگاهي

Lightning impulse measuring system (Dr. Strauss) 1)  

Power analyzer  - fluke NORMA 4000 2)  

Transformer Turn Ratio Meter - Reytech 3)  
DC resistance Meter 30A - Reytech 4)  
DC resistance Meter 15A - Reytech 5)  
PT(Voltage transformer)- EPRO 6)  
CT(Current transformer) - EPRO 7)  
Noise level measurement system- B&K 8)  
200KV-Alternating voltage measuring system-JDEVC 9)  
100KV-Alternating voltage measuring system 10)  
PD systems  measurement- power diagnostix ICM8 11)  
3ph generator –(40-120 Hz – 250kVA –550V-260A) 12)  

3ph step up transformer-(50..200)Hz -160kVA –(144-250……2770)/550V 13)  
3ph variable transformer-(50..120)Hz -250kVA –(0…..550)V 14)  
Thermometer 8 channel with PT100 sensors 15)  

 

( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها6  

گواهينامه ها  رديف عنوان

،  ، تائيديه ها

افتخارات و  

 استانداردها

 

  (Zn/2250  1 از اداره استانداردآزمایشگاه همکار  صالحیت گواهینامه تایید

  (2 723775592پروانه كاربرد عالمت استاندارد تشویقی 

  (3 11597/27500تاییدیه از شركت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروي برق ایران 

              


