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7 P-L-1-0.6-E-BE-DP یونیت تست نشتی مدل        

8 P-H-0.25-6-E-BE-DP یونیت تست نشتی مدل

9 P-H-0.06-10-E-BE-DP یونیت تست نشتی مدل     

10 V-L-100-0.3-M-B-F یونیت تست نشتی مدل

11 P-L-0.6-2-E-BE-DP دستگاه تست نشتی مدل

12 P-L-250-1-E-B-P یونیت تست نشتی مدل

13 P-VL-20-0.1-M-BE-P یونیت تست نشتی مدل

14 P-M-6-4-E-EB-DP یونیت تست نشتی مدل

15  سلول گرم توریو شارژر
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23 خط مونتاژ نیمه اتوماتیک الیه های کولر روغن
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25 دستگاه تست دوام و عملکرد کالیپر ترمز جلو خودرو

26 دستگاه پرچ سوپاپ هوا
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مجوز واحد فناوری از پارک علم و فناوری استان قزوین
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 معرفی شرکت
    شرکت شـایگان داده الکتریک پویش یک شرکت دانش بینان  فنی و مهندسـی
به سازماندهی توجه  با  کامپیوتر(  و  مکانیک  بـرق،  رشته های  از مهندسین   )متشکل 
پتانسیل صداقت،  با  توأم  عالی  تخصص  روز،  فنی  دانش  تجربیات،  بر  متکی   قوی 
 متخصصین زبده و ماهر در در دو بخش طراحی و ساخت انواع مبدل های الکترونیک
 قدرت برای کاربردهای مختلف بر اساس آخرین استانداردهای معتبر، طراحی و ساخت
می  باشد. فعالیت  حال  در  صنعتی  اتوماسیون  و  تست  دستگاه  های  تولید،  خطوط 
ها پروژه  اجرای  کننده  تضمین  پویش  الکتریک  داده  شایگان  شرکت  فنی   تیم 
باشد. می  کارفرما  نظر  مورد  کیفیت  و  استانداردها  با  مطابق  کار  مراحل  تمامی   در 
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-  طراحی الکتریکال و مکانیکال
-  الکترونیک قدرت

SSR تولید انواع رله های  -
-  طراحی و ساخت خطوط تولید

-  اتوماسیون صنعتی
-  ساخت دستگاه های تست صنعتی و آزمایشگاهی
-  طراحی و ساخت اتاق تمیز در کالس های مختلف

حوزه های فعالیت
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 دستگاه تست نشتی و مشخصات فنی
دســــتگاه تســــت نشــــتی هوایــــی در اکثــــر صنایعــــی کــــه قصــــد بررســــی نشــــتی یــــک 
قطعــه )محفظــه( و همچنیــن  نشــتی قطعــه بعــد از ســر هــم کــردن قطعــات )اســمبل 
کــــردن( را دارنــــد، مــــورد اســــتفاده قــــرار میگیــــرد، بــــه خصــوص صنایعــــی کــه مشــتری، 
آن قطعــــه را ملــــزم بــــه رعایــــت اســــتاندارد میکنــد، ماننــد ســــاپکو بــرای تمامــی قطعــه 
ســــازان ایــــران خــــودرو )مشــــتری ایــــران خــــودرو، تولیــــد کننــــده قطعــــه ســــازان(. ایــــن 
دســــتگاه تســــت از جملــــه در صنایــــع خودرویــــی، نفــــت و گاز و غیــــره مــــورد اســــتفاده 

قــــرار می گیــــرد.
مشخصات عمومی دستگاه های تست نشتی:

- دستگاه تست نشتی هوایی برای انواع قطعات
- قابلیت تنظیم فشار تست تا محدوده مشخص

Dump - Leak - Stable - Fill قابلیت تنظیم زمانهای -
- قابلیــت تنظیــم میــزان نشــتی مجــاز هــم برحســب معیــار پاسکال و هم بر اساس 

معیار حجم  بر دقیقه
HMI دارای قابلیت ورود ضرایب جهت کالیبراسیون سنسور ها از داخل - 

- قابلیت انجام تست با دقت باال )به مشخصات فنی هر دستگاه مراجعه کنید(
- قابلیت ذخیره سازی و گزارش گیری از نتایج عملکرد

- امکان ذخیره سازی نتایج بر روی اکسل از طریق فلش مموری
- قابلیت ارسال اطالعات بر روی شبکه

HMI قابلیت کنترل دستگاه از جمله شروع و توقف از داخل -
- امکان تنظیم پسورد

- دارای ورودی جهت بارکد خوان
- قابلیت قعال و غیر فعال کردن بارکد خوان

- دارای قابلیت برنامه ریزی برای چندین قطعه
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دستگاه  انواع  کننده  تولید  پویش  الکتریک  داده  شایگان  بنیان  دانش  شرکت 
غیره،  خارجی Fortest ،Ateq و  های  نمونه  با  رقابت  قابل  نشتی  تست  های 
باشد. می  تولید  خطوط  نشتی  تست  های  دستگاه  برای  گیری  سفارش   آماده 

پارس  بسا  های  شرکت  به  نشتی  تست  های  دستگاه  انواع  تاکنون  شرکت  این 
)اورند(  نوین  اتحادیه  و  پارس  اول، کیان مبدل  بنیان صنعت  تند شار،  بسا  صنعت، 
را تحویل داده است و دارای تاییدیه متد ساپکو می باشد. همچنین در حال طراحی 
و ساخت دستگاه های تست نشتی برای شرکت های بسپار سازه کامپوزیت و پارسا 

یاران خراسان ، بسا پارس صنعت و بسا تند شار می باشد.
برخی از نمونه کار های شرکت شایگان :

- تست نشتی ویست گیت شرکت بسپار سازه کامپیوزیت
-  تست نشتی باک خودرو شرکت پارسایاران  خراسان

- تست نشتی لوله های توربو شارژر شرکت بسا پارس صنعت
- تست نشتی خط مونتاژ cvvt شرکت بسا پارس صنعت )درحال انعقاد قرار داد(

- تست نشتی ماژول کولر روغن شرکت کیان مبدل پارس
- تست نشتی واتر پمپ خودرو شرکت بینان صنعت اول

-  تست نشتی چراغ خودرو شرکت اتحادیه نوین
- تست نشتی خط توربو شارژر شرکت بسا تند شار

- تست نشتی پمپ هیدرولیک فرمان شرکت بسا پارس صنعت
 شما می توانید مشخصات انواع دستگاه های ساخته شده توسط شرکت  شایگان را  در 

ادامه مالحظه کنید.



7

W
W

W
.S

EP
RU

N.
IR

P-L-0.6-1-E-BE-DPیونیت تست نشتی مدل     

P-L-0.6-1-E-BE-DP سری توضیحات

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 1 بار  فشار تست

300 Pa رنج اندازه گیری نشتی

∆P (Pa) - CC/min  معیار نشتی

0.6 Pa  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

kPa & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول
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 P-H-0.25-6-E-BE-DP یونیت تست نشتی مدل     

P-H-0.25-6-E-BE-DP سری توضیحات

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 6 بار  فشار تست

10 KPa رنج اندازه گیری نشتی

∆P (Pa) - CC/min  معیار نشتی

0.25 mbar  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

kPa & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول
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P-H-10-0.06-E-BE-DPیونیت تست نشتی مدل 

P-H-10-0.06-E-BE-DPتوضیحات   سری

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 10بار  فشار تست

10 KPa رنج اندازه گیری نشتی

∆P )Pa( - CC/min  معیار نشتی

0.06 mbar  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

kPa & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول
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V-L-0.3-100-M-B-Fیونیت تست نشتی مدل 

V-L-0.3-100-M-B-Fتوضیحات سری

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

-30 KPa  فشار تست

5 Liter رنج اندازه گیری نشتی

cc/min  معیار نشتی

50 cc/min  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 7 برنامه

دارد بارکد خوان

ایــن دســتگاه بنــا بــه نیــاز در دو مــدل مختلــف قابــل عرضــه مــی باشــد. تنهــا تفــاوت ایــن 
دو دســتگاه وجــود کلیــد هــای فیزیکــی در داخــل  اچ.ام.آی در دســتگاه ســمت چــپ مــی 
باشد. ایــن دســتگاه درواقــع نشــتی قطعــه را در حالــت وکیــوم )فشــار منفــی( و فشــار 

دلخــــواه بــــه صــــورت لیتــر بــر دقیقــه انــدازه گیــری مــی کنــد.
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P-L-2-0.6-E-BE-DPدستگاه تست نشتی مدل

P-L-2-0.6-E-BE-DPتوضیحات سری

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 2 بار  فشار تست

300 Pa رنج اندازه گیری نشتی

∆P )Pa( - CC/min  معیار نشتی

0.6 Pa  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

kPa & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول
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P-L-1-250-E-B-Pدستگاه تست نشتی مدل

P-L-1-250-E-B-P سری توضیحات

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 1 بار  فشار تست

0 تا 1 بار رنج اندازه گیری نشتی

∆P )Pa( - CC/min  معیار نشتی

250 Pa  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

kPa & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول
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P-VL-0.1-20-M-BE-Pیونیت تست نشتی مدل

P-VL-0.1-20-M-BE-Pتوضیحات سری

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 100 میلی بار  فشار تست

0 تا 100 میلی بار رنج اندازه گیری نشتی

∆P )Pa( - cc/min  معیار نشتی

20 Pa  دقت اندازه گیری

سنسور فشار  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

mbar & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

دستی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول
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P-M-4-6-E-EB-DPیونیت تست نشتی مدل     

P-M-4-6-E-EB-DPتوضیحات سری

نوع دستگاه یونیت تست نشتی

0 تا 4 بار  فشار تست

0 تا 100 میلی بار رنج اندازه گیری نشتی

∆P )Pa( - CC/min  معیار نشتی

6 Pa  دقت اندازه گیری

سنسور فشار دیفرانسیلی  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

kPa & cc/min واحد نمایش قابل تنظیم

برقی رگوالتور

 قابلیت برنامه ریزی امکان تنظیم برای 10 برنامه

دارد بارکد خوان

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات

دارد خروجی اکسل

قابلیت اتصال به سیستم ردیابی محصول  ردیابی محصول



15

W
W

W
.S

EP
RU

N.
IR

سلول گرم توربو شارژر
ایــــن مجموعــــه بــــرای اولیــــن بــــار در خاورمیانــــه راه انــــدازی شــــده کــــه آمــــاده ارائــــه 
خدمــات بــه صنعــت خودروســازی، مراکــز تحقیقــات موتــور و دانشــگاه هــا مــی باشــد.
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خدمات:
1 - آزمــون عملکــردی کمپرســور و توربیــن )تنظیــم دمــای هــوای ورودی، تنظیــم فشــار 

هــوا  و گاز دســتگاه، ســاخت قطعــات واســط توربو شــارژرها(
2 - آزمون دوام )شوک حرارتی(

3- آزمــــون عملکــــردی در شــــیوه هــــای متفــــاوت )میــــزان دبــــی بلوبــــای تولیــــدی، آب 
بنــــدی و.... (

4 - آزمون دوام توربو شارژر در بازه های زمانی متفاوت
5 - آزمون رسوخ حرارتی 

6 - آزمون نویز توربو شارژر
 Scatter Band 7 - الگوبرداری توربو شارژرها و بررسی توربو شارژر در محدوده

8 - تحلیل خرابی توربو شارژرها 
9 - شــــبیه ســــازی یــــک بعــــدی و ســــه بعــــدی جریــان، تحلیــل همزمــــان انتقــال حــرارت 

وجریــان
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دستگاه های تست و عملکرد پمپ های هیدرولیکی

مشخصات عمومی دستگاه های تست و عملکرد پمپ های هیدرولیکی:
- قابلیت تنظیم فشار تست تا محدوده مشخص

- قابلیت تنظیم زمان تست ها
- قابلیت تنظیم سرعت تست ها

- قابلیت تنظیم محدوده برای پارامترهای مورد تست
- قابلیت نمایش و اعالم نتایج تست در محدوده رد - تایید

HMI دارای قابلیت ورود ضرایب جهت کالیبراسیون سنسور ها از داخل -
- قابليت انجام تست با دقت باال )به مشخصات فنی هر دستگاه مراجعه کنید(

- قابلیت ذخیره سازی و گزارش گیری از نتایج عملکرد
- دســــتگاه امــــکان ذخیــــره ســــازی نتایــج بــــر روی اکســل از طریــق فلــش ممــوری را دارا 

مــی باشــد.
- دستگاه قابلیت ارسال اطالعات بر روی شبکه را دارا می باشد.

- امکان پسورد گذاری
- دارای ورودی جهت بارکد خوان

- قابلیت فعال و غیر فعال کردن بارکد خوان 
- دارای قابلیت برنامه ریزی برای چندین قطعه
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PSHP-TM توضیحات

 دســتگاه تســت عملکــرد هیدرولیکــی پمــپ
هیدرولیــک فرمــان

نوع دستگاه

0 تا 120 بار  فشار تست

 فشــار ماکســیمم، فلــو در فشــار هــا و ســرعت
 هــای مختلــف موتــور، نویــز در فشــار و ســرعت

هــای مختلــف

 نوع تست ها

∆P (Pa) - cc/min  معیار نشتی

فشار 0.1 بار و فلو 0.04 لیتر بر دقیقه  دقت اندازه گیری

سنسور فشار- سنسور فلو - نویز متر  نوع سنسور اندازه گیری قابل تست

 فشار ورودی، ماکسیمم تلورانس فشار ورودی، زمان
 ها در مراحل مختلف، حجم، شرایط نشتی بزرگ،

شرایط معیار برای رد یا تایید

پارامتر های قابل تنظیم فشار

دارد بارکد خوان

دارد ارسال اطالعات در شبکه

دارد خروجی اکسل

 نمایش در HMI و امکان ذخیره سازی به صورت 
فایل اکسل در فلش مموری 

ذخیره اطالعات
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ــرای تســت عملکــرد پمــپ هیدرولیــک فرمــان ســفارش گــذاری و تحویــل  ــر ب دســتگاه زی
شــده اســت. شــرکت شــایگان قابلیــت طراحــی ایــن دســتگاه بــرای پمــپ هــای هیدرولیکــی 

دیگــر را دارد.
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Solid State Relay رله

مشخصات محصول:
AC و DC -

 - ولتاژ ورودی 3 تا 23 ولت
- ولتاژ خروجی 24 تا 380 ولت 

- جریان خروجی حداکثر 40 آمپر
- حفاظت اسناپر

- حفاظت وریستور
ایــــن قطعــــه محصــــول تولیــــدی شــرکت شــایگان بــوده کــــه بــر تکیــه بــر دانــش فنــی 

و متخصصیــــن ایــــن قطعــــه در حال تولیــــد مــی باشــد.
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SSR نمایی از خط تولید رله
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شیر سلونوئید: شیر سلونوئید قطعه ای برای کنترل دور توربو شارژر می باشد.
هنگامــی کــه دور موتــور بــاال مــی رود و بالتبــع حجــم گاز اگــزوز افزایــش مــی یابــد، حجــم 
ــی رود، افزایــش  ــاال م ــن ب ــه و دور توربی ــش یافت ــن افزای ــه توربی و ســرعت گاز ورودی ب
دور ممکــن اســت بــه حــدی زیــاد شــود کــه بــرای توربــو شــارژر و پــره هــا خطرنــاک باشــد. 
دریچــه هــدر رو کــه بــر روی توربــو شــارژر تعبیــه شــده اســت بــرای کنتــرل دور توربیــن 
مــی باشــد بــه ایــن معنــا کــه در زمانــی کــه دور احتیــاج بــه کنتــرل و کاهــش مــی باشــد 
ــاز شــده و جریــان دود تغییــر مســیر داده و بــه ســمت پــره هدایــت نمــی  ایــن دریچــه ب
گــردد و بــه بیــان دیگــر بــا بــاز شــدن ایــن دریچــه، بخشــی از اگــزوز بــدون آنکــه از توربیــن 
عبــور کنــد، از موتــور خــارج مــی شــود. ایــن چنیــن ســرعت دوران توربیــن در ســرعت هــای 

بــاال هــم در حــد مجــاز باقــی مــی مانــد.
شــیر دامــپ: شــیر دامــپ یــک مجــرای خروجــی اضطــراری بــرای هــوای متراکــم شــده در 
ــاز  ــت عــادی کــه نی مســیر پــس از کمپرســور مــی باشــد ایــن شــیر و ایــن مســیر در حال
بــه هــوای متراکــم در موتــور مــی باشــد، بســته اســت و تمــام هــوای فشــرده بــه ســمت 
منیفولــد هــوا مــی رود، امــا در حالتــی کــه راننــده پــای خــود را از پــدال گاز بــر مــی دارد و 
موتــور مــی بایســت کاهــش دور انجــام دهــد، الزم اســت تــا هــوای فشــرده وارد منیفولــد 
نگــردد، لــذا شــیر دامــپ بــاز شــده و هــوای فشــرده توســط مســیری بــه ورودی توروشــارژر 

متصــل مــی گــردد.

شیر های برقی
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خط مونتاژ نیمه اتوماتیک الیه های کولر روغن

 ایــن خــط قابلیــت تولیــد توســط دو اپراتــور را دارد ، در حالــت عــادی امــکان کاربــری توســط
 یــک اپراتــور وجــود دارد و بــه وســیله ی یــک ســوئیچ آمــاده ی اســتفاده ی همزمــان دو

اپراتــور خواهــد شــد.
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دستگاه تست نشتی کولر روغن

ــر روغــن خنــک کــردن روغــن و نگــه داشــتن دمــای روغــن در محــدوده کاری  عملکــرد کول
 عــادی اســت. ایــن دســتگاه قابلیــت تســت نشــتی همزنــان دو کولــر روغــن را دارا می باشــد.
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دستگاه تست دوام و عملکرد کالیپر ترمز عقب خودرو

 دســتگاه مــورد نظــر دســتگاه تســت دوام و عملکــرد کالیپــر ترمــز عقــب پــژو 206 مــی باشــد
 کــه بــه درخواســت شــرکت آذیــن تنــه طراحــی و ســاخته شــده اســت.

نمایی از طراحی دستگاه
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دستگاه پرچ سوپاپ هوا

 دســتگاه مــورد نظــر پــرچ بوســتر ترمــز خــودرو مــی باشــد کــه بــه درخواســت شــرکت آذیــن
 تنــه طراحــی و ســاخته شــده اســت.



دفتر مرکزی : قزوین، بلوار نخبگان، پارک علم و فناوری استان قزوین، ساختمان دکتر فضلوی، اتاق 102

دفتر تهران : تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان پارک علم و فناوری

تلفن تماس : 02833656371 و  02833650819 

فکس : 02141425555  

INFO.SEPRUN@GMAIL.COM و   INFO@SHAYEGHAN-SEPRUN.COM : ایمیل

WWW.SEPRUN. IR وب سایت : 


