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  کیفیت   پیشگامان 
 نگاه   یک   در   پاسارگاد 

 

Beyond Standards 

 

 )ريال(  متیق حجم شرح نمونه  کد ماده 

CSM-001-500 Fluoride (1000 mg/L) 500 13.000.000 لیتر میلی 

CSM-002-500 Nitrate (1000 mg/L) 500 14.000.000 لیتر میلی 

CSM-003-500 Chloride (1000 mg/L) 500 14.000.000 لیتر میلی 

CSM-004-500 Sulphate (1000 mg/L) 500 13.000.000 لیتر میلی 

CSM-005-500 Phosphate (1000 mg/L) 500 13.000.000 لیتر میلی 

CSM-006-500 Sodium (1000 mg/L) 500 13.000.000 لیتر میلی 

CSM-007-500 Potassium (1000 mg/L) 500 13.000.000 لیتر میلی 

CSM-009-500 Calcium (1000 mg/L) 500 14.000.000 لیتر میلی 

CRM-004-500 Alkalinity (1000 mg/L) 500 17.000.000 لیتر میلی 

CRM-008-500 Hardness, Total (1000 mg/L) 500 17.000.000 لیتر میلی 
 
 

فهرست قیمت استانداردهای 
 کالیبراسیون/ مواد مرجع 

Beyond Standards 
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فهرست قیمت استانداردهای 
 کالیبراسیون/ مواد مرجع 

Beyond Standards 

 

 )ريال(  متیق حجم شرح نمونه  کد ماده 

CSM-027-500 Nitrite (1000 mg/L) 500 13.000.000 لیتر میلی 

CRM-009-500 pH Buffer 4 500 15.000.000 لیتر میلی 

CRM-010-500 pH Buffer 7 500 14.000.000 لیتر میلی 

CRM-012-500 pH Buffer 10 500 14.000.000 لیتر میلی 

CRM-014-500 Conductivity 1412 μS/cm 500 14.000.000 لیتر میلی 

CRM-011-100 Turbidity 4000 NTU 100 15.000.000 لیتر میلی 

CRM-009-100 Metals Mix 20 25.000.000 ک لیتر( سازی تا ی )قابل رقیق لیترمیلی 

QCM-001-50  35.000.000 گرم 50 کنترل کیفیت آهن اسفنجی ماده 

QCM-002-50  35.000.000 گرم 50 ماده کنترل کیفیت گندله 

QCM-003-50  35.000.000 گرم 50 کنسانتره آهنماده کنترل کیفیت 

RMI-001-50  45.000.000 گرم 50 ماده مرجع آهن اسفنجی 

QCM-004 35.000.000 یک دیسک   آلیاژماده کنترل کیفیت فوالد کم 

RMF-001-15  40.000.000 گرم 15 ماده مرجع فلزات سنگین در آرد برنج 
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فهرست قیمت استانداردهای  

 کالیبراسیون/ مواد مرجع 

Beyond Standards 

 )ريال(  متیق حجم شرح نمونه  کد ماده 

RMF-002-50  40.000.000 گرم 50 پارامترهای اصلی در آرد گندم مرجع ماده 

QCM-005-24  نمونه در  12 یحاو سهی ک2  ماده کنترل کیفیت چگالی
 سه ی هر ک

65.000.000 

QCM-004-300 ت یفیماده کنترل ک MFR/ MVR 2 65.000.000 ی گرم 150 سهی ک 

QCM-006-40 ت یفیکنترل ک هماد ( کششTensile) 2هر در نمونه 20 یحاو  سه یک  
 65.000.000 سه یک

QCM-C001-100 برای   ماده کنترل کیفیت سیمان گواهی شده
 شیمیایی  پارامترها

 50.000.000 گرم  100

QCM-C001-2000 برای   ماده کنترل کیفیت سیمان گواهی شده
 50.000.000 گرم  2000  پارامترهای فیزیکی
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