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 مشخصات (1

 آزمایشگاه شرکت موتوژن :آزمایشگاهنام 

 

 آزمایشگاه آدرس (2

 تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن :  آزمایشگاه آدرس  04134454652 تلفن ثابت:

     lab@motogen.com پست الکترونیکی:  www.motogen.com    وب سایت:

 

 مسئول آزمایشگاه( 3

    محمد رضا  نام: جعفری  نام خانوادگی:

 لیسانس مدرک تحصیلی: ساخت و تولید –مکانیک   گرایش تحصیلی:

 ............................... تلفن همراه: 04134478193  تلفن ثابت:
 

یآزمایشگاه فعالیت ها و تست های(  4  

  ردیف عنوان

 

 

فعالیت های 

و تست های 

 یآزمایشگاه

  (1 آزمایشگاه الکتروتکنیک

  (2 آزمایشگاه مترولوژی

  (3 آزمایشگاه متالوژی

  (4 آزمایشگاه مواد و سیم الکی

  (IP 5آزمایشگاه نویز و ارتعاش و

  (6 یکالیبراسیون ابزارهای الکتریک

  (7 کالیبراسیون ابزارهای مکانیکی

 

یآزمایشگاهو خاص  و تجهیزات اصلی ( امکانات5  
  ردیف عنوان

 
امکانات و 
تجهیزات 

خاص 
 آزمایشگاهی

  (1 کیلووات 55سه دستگاه دینامومتر برای تست انواع الکتروموتور تا 
  (2 850*700*600کیلوگرم و ابعاد  1000عات تا وزن دستگاه اندازه گیری سه بعدی برای اندازه گیری قط

  (3   دستگاه گردی سنج 
  (4 دستگاه اندازه گیری زبری )صافی( سطوح

  (5 )پروفایل پروژکتور( دستگاه بزرگنمایی
  (6 دستگاه کوانتومتر

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم آزمایشگاه ها
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  (7 دستگاه تست اپشتین )اندازه گیری تلفات هسته وچگالی شار مغناطیسی(
  (8 دستگاه سختی سنج

  (9 دستگاه میکروسکوپ متالوگرافی
  (10 دستگاه تست روتور

  (11 حرارتی و......(-مشخصات مکانیکی-سنجش ازدیاد طول-دستگاههای تست سیم الکی )قطر

  (12 )تست نویز و ارتعاش( ارتعاش سنج و تراز سنج صوتی

  (13 کمیتهای الکتریکی و ... –دما  –کالیبراتور توان 
  (IP65 14تا  IPستگاه تست د

 

( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها6  
  ردیف عنوان

 
 
 
 

گواهینامه ها 
،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  
 استانداردها

 

  (1 آزمایشگاه همکار استاندارد
  (ISIRI-ISO/IEC 17025 2گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه 

ISO 9001 3)  
CE 4 برای کلیه محصوالت)  

  (5 برای الکتروموتورهای ضد انفجار ATEXه گواهینام
  (6 واحد نمونه صنعتی کشور

  (7 نوآور اقتصادی نمونه کشور
  (8 منتخب جشنواره تولید ملی

  (9 منتخب جشنواره قهرمانان صنعت
  (10 گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

  (11 برند برتر ایران
  (12 منتخب صنعت سبز کشوری -ری گواهینامه اقتصاد سبز کشو -جایزه مدیریت سبز کشوری 

  (13 واحد صادر کننده نمونه استان

  (14 واحد نمونه صنعتی و واحد نمونه کیفی استان

                                                                                                                    


