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 مشخصات (1

 آزمایشگاه های صنایع انرژی )اپیل( :آزمایشگاهنام 

 

 آزمایشگاه آدرس (2

  تلفن ثابت:

 021-88058974-5دفتر مرکزی: 

 026-92108380-7آزمایشگاه: 

دفتر مرکزی: تهران خیابان شیراز جنوبی،پایین تر از  :آزمایشگاه آدرس

 6، واحد 5بزرگراه همت، نبش خیابان رضوان، پالک 
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یآزمایشگاه فعالیت ها و تست های(  4  

  ردیف عنوان

 

فعالیت ها و 

تست های 

 یآزمایشگاه

  (IP 1آزمایشگاه 

  (2 کیلو آمپر سه فاز 10و تزریق جریان   temperature riseآزمایشگاه 

  (EMC 3آزمایشگاه 

  (Explosion Proof  4و  ATEXآزمایشگاه 

  (5 کتروموتور و ژنراتور الکتریکیآزمایشگاه ال

  (VT 6و   CTآزمایشگاه ترانسفورماتور توزیع، 

  (7 آزمایشگاه کیفیت توان )جریان، ولتاژ، فرکانس، هارمونیک، حالت گذار و ...(

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم آزمایشگاه ها
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یآزمایشگاهو خاص  و تجهیزات اصلی ( امکانات5  
  ردیف عنوان

 
 
 
 
 
 

امکانات و 
تجهیزات 

خاص 
 آزمایشگاهی

 

 

 

 

 EMCزمایشگاه آ
 ,IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-5برای استانداردهای تجهیزات 

IEC 60601-1-2, IEC 61326-1, IEC 61131-2, IEC 60255-26, CISPR 22, CISPR 24, CISPR 14-1, CISPR 

14-2 ,CISPR 32, IEC 60780-2-1, IEC 60204, IEC 62599-2, IEC 62040-2,IEC 61547-2, CISPR 15 , 

CISPR 20, CISPR 13, IEC 60974-10, IEC 61800-3, IEC 61204-3  

1)  

و   IEC 61869-3و  ISIRI 6198-1و IEC 61869-2برای استانداردهای  CT&VTتجهیزات تست 
ISIRI 6198-2 

2)  

 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IECبرای استانداردهای  تجهیزات آزمایشگاه ضدانفجار

60079-11, IEC 60079-31, BS-EN 60079-0, BS-EN 60079-7, BS-EN 60079-11, BS-EN 

60079-31, ISIRI 5505, ISIRI 5505-1, ISIRI 5505-7, ISIRI 5505-11 

3)  

  (ISIRI 2868 4و  IEC 60529استاندارد مطابق با  IPتجهیزات تست 

 ,IEEE 1310, IEEE 1553مطابق با استانداردهای  Rotating Electrical Machinesتجهیزات تست 

IEEE 1043, IEEE 112, IEEE 43, IEC 60034-18-34, IEC 60034-18-32, IEC 60034-8, 

IEC 60034-12, IEC 60034-9, IEC 60034-14, IEC 60034-5, IEC 60034-2-1, IEC 60034-

30-1, ISIRI 3772-1, ISIRI 3772-8, ISIRI 3772-9, ISIRI 3772-14, ISIRI 3772-5, ISIRI 

7874, ISIRI 7966 

5)  
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گواهینامه ها 
،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  
 استانداردها

 

  (1 المللیبین ABبه عنوان  Analiticaاز  ISO IEC 17025گواهینامه 
  (NACI 2از  ISO IEC 17025گواهینامه 

  (3 مجوز بازرسی توانیر
  (4 مجوز بازرسی استاندارد

  (5 تاییدیه آزمایشگاه مرجع شورای ارزیابی توانیر 
  (DTI 6مطابق با دایرکتیوهای اروپایی از  ATEXتاییدیه آزمایشگاه صادرکننده نشان  
  (IMQ 7از دایرکتیوهای اروپایی  مطابق با ATEXتاییدیه آزمایشگاه صادرکننده نشان  
  (ECM 8مطابق با دایرکتیوهای اروپایی از  ATEXتاییدیه آزمایشگاه صادرکننده نشان  
  (9 مطابق با دایرکتیوهای اروپایی CEتاییدیه آزمایشگاه صادرکننده نشان 

  (10 تایید صالحیت های آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران
  (11 وزارت صنعت، معدن و تجارتپروانه پژوهش از 

  (12 پروانه فنی مهندسی  از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  (13 های دانش بنیانتاییدیه شرکت

  (14 برگزیده کشوری جشنواره علم تا عمل

  (15 های قدرتبرای سیموالتور سیستم CEنشان 
  (16 آزمایشگاه همکار شرکت ملی گاز ایران

  (17 وئیتأییدیه سازمان تنظیم مقررات رادی
  (18 تأییدیه شرکت ملی پاالیش و پخش

  (19 تأییدیه شرکت نفت و گاز پارس
  (20 تأییدیه سازمان غذا و دارو

                                                                                                                            


