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 دفتر مرکزی: اصفهان خ مولوی چهار راه پوریای ولی

 کارگاه: اصفهان شهرک صنعتی امیر کبیر

 DWSC     ،سیستم  بسیار کارآمذ برای نمونه برداری از آب های عمیق در سذ ها، چاه هاای آبب

گمانه ها، دریا و .... می باشذ. با استفاده از این سیستم نمونه گیری، نمونه ای دقیاق و باذو             

 تذاخل مایعات در الیه های مختلف خواهیذ داشت.

 ًوًَِ برداری از  آة 
  ًوًَِ برداری از سبیر هبیعبت 
 ًوبیص لوك بب دلت بسیبر ببال 
  هتری ٍ فطبر  044ًوًَِ گیری تب عوك

 ببر 04

  هیلی لیتری هجسا 054هخسى  0دارای 

  هخبزى ٍ لَلِ ّب از جٌس استٌلس
 استیل

  تعییي عوك بب دلت ببال ٍ ًوًَِ گیری
 بذٍى اختالط

  کبًبل  0تب  1اهکبى سفبرش بر آسبس
 هخسى

 ٍزى سبک ٍ لببل حول تَسط یک ًفر 

  کببل ٍ هخصَظ ٍ طراحی ضذُ برای
 ّویي هٌظَر

   هبًذگبری  دز زهبى بسیبر طَالًی
 داخل آة

ایي دستگبُ ًوًَِ گیری آة ّبی عویك برهٌببی سیستن ّبی الکترٍ هکبًیکی ٍ  پٌَهبتیکی طراحی ٍ سبختِ هی ضَد. بب استفبدُ از ایي ایني    
ینِ  سیستن ًوًَِ گیر آة عویك از اعوبق دریب ّب، دریبچِ ّب، هخبزى سذ ٍ رٍدخبًِ ّب، چبُ ّبی آة عویك، گوبًِ ّب ٍ .... بذٍى تذاخل آة ال    

 ای هطوئي ٍ لببل لبَل را بذست آٍریذ.ّبی دیگر ًوًَِ
DWSC   کبًبل(  عرضِ هی ضَد. جٌس بذًِ ایي سیستن از استیل ضن        0بِ صَرت یک کبًبل بب حجن هخسى یک لیتر ٍ یب چٌذ کبًبل) تب

خَردگی ٍ یب آلَهیٌیَم سبختِ هی ضَد. بب یک ببر پیوبیص اهکبى ًوًَِ برداری  از عوك ّبی هختلف در سریع تریي زهبى هوکي بب استنفنبدُ    
 برای ضوب اهکبى پ یر خَاّذ بَد. DWSCاز 

Deep Water Sample Collector 

Specification 
Depth 100, 200,300,400 meter 

Tank Capacity Up to 1 Lit 

Sample Number Up to 4 Sample 

Pressure 40 Bar 

Material Aluminum Or Stainless Steel 

Operating Temperature -10 to +80°C 

Diameter 40, 50, 80, 100 mm 

Dimensions 500, 600, 800 mm 
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