
 
 
 
 
 

 

پیل سوختی، دستگاه های تست ، باتریها و الکتروالیزرها، انواع پیل های سوختی ساخت وارزیابی ارائه دهنده محصوالت و خدمات تخصصی در زمینه

 مستقل از هوا های هیدروژن، پیشرانه ورهایژنرات، (یونی و الکترونی)تری ، دستگاه تست هدایت مواد تست با های چند کانالهدستگاه

 Hydrogenengine@yahoo.com :ایمیل                     www.ahnsco.com :وبسایت              030-33339033 :تلفکس

      Asia.hydrogen.co@gmail.com 

 5پارک علم و فناوری شیخ بهایی، ساختمان کریستال، واحد-تحقیقاتی اصفهانشهرک علمی و -اصفهان :آدرس
  

Asian Hydrogen New Science Co. 

  

 

 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 دستگاه تست پیل سوختی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی دستگاه        
      آمپر 08و  21دارای دو سطح جریان؛  

       آمپر 08و  21:جریان بیشینه 

       وات 211: توانبیشینه  

       ولت 18: ولتاژ پیلبیشینه  

       3mV-1% Full Scale±%3: و جریان دقت ولتاژ 

    623فوالد زنگ نزن : یندیسیستمهای فرآ 

      کاتد SLPM 1آند و  SLPM 1(: MFC) دیجیتال جریان جرمیکنترلرهای  

    Back pressure Control  - 0-30 PSIGدارای  

      دارای کنترلرهای دمایی آند، کاتد و پیل 

cm(h): ابعاد و وزن تقریبی 
311×(w)51×(l)16  و kg11       

 

 

  اطالعات سفارش 

 زمان تحویل (ریال)قیمت  کد کاال عنوان ردیف

 تماس با شرکت FCTS-125W وات 211با ظرفیت  دستگاه تست 2

 ماه 1/6

 تماس با شرکت FCTS-200 -500W وات 188-188با ظرفیت  دستگاه تست 1

 تماس با شرکت FCTS-1000W ا کیلو واتبا ظرفیت  دستگاه تست 6

 تماس با شرکت FCTS-5000W کیلو وات 2 <با ظرفیت  دستگاه تست 5

 فشار، رطوبت و استوکیومتری دما،: تست در شرایط مختلف شامل 

 I-Wو دانسیته توان پیل I-V ثبت و رسم منحنیهای پالریزاسیون 

 V-t, I-t, I-V-Wثبت و رسم منحنیهای  

 نیتروژنگاز سیستم با اتوماتیک  یشستشو 

 نصب و راه اندازی در: 
 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 ه مواد و انرژیپژوهشگا 

 ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 سیستان و بلوچستان دانشگاه 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی فناوری پیشرفته کرمان 

 انجام کلیه تستهای عملکردی و پایداری 

 PEMFC, SOFC, DAFC, AFCمناسب برای  

 مجهز به نرم افزار جامع تحت ویندوز 

 در ظرفیتهای مختلف load bankطراحی و ساخت  

 جا وکم مناسب طراحی 

 گارانتی و خدمات پس از فروش  
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

  باتریدستگاه تست 

را در دو مد شارژ و دشارژ و با انجام تستهای ( قابل شارژ و غیرقابل شارژ)عملکرد انواع مختلف باتریهای نوع اول و دوم  تست باتری میتوانددستگاه 

جریان ثابت، ولتاژ ثابت، مقاومت ثابت، توان ثابت و انجام تستهای چرخه ای بررسی 

افزار تخصصی در این دستگاه کلیه تنظیمات مربوط به انجام تستها از طریق نرم . نماید

ها، قابلیت این دستگاه عالوه بر تست انواع باتری .گیردتحت ویندوز صورت می

آن دسته از پیلهای سوختی که نیاز به سیستمهای )های سوختی انجام تست پیل

. باشدو الکتروالیزرها را نیز دارا می( فرآیندی ندارند نظیر پیلهای سوختی الکلی ایستا

امکان تست های شارژ و  باشد و با استفاده از آنکانال مستقل می 5این دستگاه دارای 

باتری به طور مستقل و تعیین ظرفیت شارژ و دشارژ باتری، انرژی،  5دشارژ همزمان 

 .وجود دارد... بازده، سرعت تخریب و

 مشخصات فنی 
 

 

BTS-5C1 BTS-5C2 BTS-194 

 ولت 1: ماکزیمم ولتاژ 

 mA یجریانح وسط یکی از: سطوح جریان 

28 ،mA 288 یا A 2 (بنا به سفارش) 

 Full Scale %0.1: دقت اندازه گیری جریان 

 mV 28: دقت قرائت ولتاژ 

قابلیت افزایش ) کانال  1: تعداد کانالها 

 Optional)تعداد کانالها به صورت 

رم افزار عملیاتی به همراه ن: نرم افزار کنترلی 

 نرم افزار آنالیز داده تحت ویندوز

 سانتیمتر 51×12×18: عاد دستگاهاب 

 دارای نرم افزار تخصصی تحت ویندوز 

 ولت 1: ماکزیمم ولتاژ 

 یجریان دو سطح از سطوح: سطوح جریان 

mA 28 ،mA 288 یا A 2 (بنا به سفارش) 

 Full %0.1: دقت اندازه گیری جریان 

Scale 

 mV 28: دقت قرائت ولتاژ 

قابلیت افزایش ) کانال  1: تعداد کانالها 

 Optional)تعداد کانالها به صورت 

رم افزار عملیاتی به ن: نرم افزار کنترلی 

 همراه نرم افزار آنالیز داده تحت ویندوز

 سانتیمتر 51×12×18: ابعاد دستگاه 

 دارای نرم افزار تخصصی تحت ویندوز 

 ولت 1: ماکزیمم ولتاژ 

 آمپر 2: ماکزیمم جریان 

، mA 28سه سطح جریان : سطوح جریان 

mA 288  وA 2 

 Full Scale %0.1: دقت اندازه گیری جریان 

 mV 28: دقت قرائت ولتاژ 

قابلیت افزایش ) کانال  1: تعداد کانالها 

 Optional)تعداد کانالها به صورت 

رم افزار عملیاتی به ن: نرم افزار کنترلی 

 همراه نرم افزار آنالیز داده تحت ویندوز

 سانتیمتر 51×12×18: ابعاد دستگاه 

 دارای نرم افزار تخصصی تحت ویندوز 
 

 کاربردها 
 غشاهایها و اجزای آن نظیر مواد، نانوکاتالیست ها ومطالعه عملکرد و طول عمر انواع باتری

 کامپوزیتی به کار رفته در باتری یا الکتروالیزر و بهینه سازی پارامترهای شارژ و دشارژ باتری 

 .در شرایط عملیاتی واقعی 
 

 

 اطالعات سفارش 

 زمان تحویل (ریال)قیمت  کد کاال عنوان ردیف
2  

 باتری دستگاه تست

BTS-194 
BTS-5C2 
BTS-5C1 

 

 ماه 6 تماس با شرکت

 نصب و راه اندازی در: 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 دانشگاه کاشان 

 دانشگاه شهید چمران اهواز 
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 تولید هیدروژن دستگاه 

... گاز هیدروژن در مصارف مختلفی همچون آزمایشگاههای پیل سوختی، آزمایشگاههای ساخت کاتالیست، سیستمهای کروماتوگرافی گازی و

امروزه در اکثر مراکز مصرف هیدروژن، این گاز در سیلندرهای فشار . کاربرد گسترده ای دارد

ش با توجه به ایمنی حساس مربوط به این گاز این رو. باال ذخیره شده و به مصرف میرسد

این امر لزوم حذف . خطرناک بوده و امکان بروز حادثه در محل مصرف را افزایش میدهد

دستگاه . سیلندرهای پرخطر هیدروژن و جایگزینی آن را با ژنراتورهای هیدروژن نشان میدهد

رد و طراحی مناسب جهت ژنراتور هیدروژن محصول جدید این شرکت میباشد که دارای عملک

با استفاده از این دستگاه، هیدروژن مورد نیاز در محل . به کارگیری در مصارف مختلف میباشد

با به کارگیری . مصرف تولید شده و از ذخیره سازی هیدروژن اضافی در محل جلوگیری شود

در ( AHG-2مدل در ) ml.min-1 300-0 قابل تنظیم این دستگاه میتوان گاز هیدروژن را با فلوی

عالوه بر ایمنی بسیار باال، این دستگاه فاقد هرگونه آالینده های زیست . محل مصرف تولید نمود

الزم به ذکر . محیطی بوده و فناوری استفاده شده در ساخت آن یک فناوری سبز محسوب میشود

 .رداست که امکان ساخت این دستگاه در ظرفیتهای بیشتر تولید هیدروژن نیز وجود دا

 مشخصات فنی 

 

AHG-2 AHG-1 

ml.min: ظرفیت تولید هیدروژن 
 (قابل تنظیم) 300-0 1-

 )bar 3در فشار ) %333/33: خلوص هیدروژن تولیدی 

 bar 3: ماکزیمم فشار گاز خروجی 

ml.minامکان تغییر فلوی گاز هیدروژن خروجی در محدوده  
-1 300-0 

 دارای سیستم نشت یابی اتوماتیک 

 قطع خودکاردارای سیستم  

 استفاده از غشاء با کیفیت باال جهت الکترولیز آب  

 <W 050: توان مصرفی 

 VAC 990: برق ورودی 

ml.min: ظرفیت تولید هیدروژن 
-1 300 

 )bar 3در فشار ) %333/33: خلوص هیدروژن تولیدی 

 bar 3: ماکزیمم فشار گاز خروجی 

 استفاده از غشاء با کیفیت باال جهت الکترولیز آب  

 <W 050: توان مصرفی 

 VAC 990: برق ورودی 

 

 

 کاربردها 
 ...و های کروماتوگرافیسیستم آزمایشگاههای نفت و پتروشیمی، آزمایشگاههای پیل سوختی، آزمایشگاههای ساخت کاتالیست،: تولید هیدروژن برای

 

 اطالعات سفارش 

 زمان تحویل (ریال) قیمت کد کاال عنوان ردیف
 ماه 2 تماس با شرکت ml.min-1 688-8  AHG-2 تولید هیدروژن با ظرفیت دستگاه 2

 ماه 2 تماس با شرکت ml.min-1 688 AHG-1دستگاه تولید هیدروژن با فلوی ثابت  1

 نصب و راه اندازی در: 
 دانشگاه کاشان 
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

  هدایت موادتست  دستگاه

نظیر پودر کاتالیستها، مواد ناریه، غشاهای  نانوساختار و پودریانواع مواد  الکترونی و یونی دستگاه تست هدایت مواد برای اندازه گیری هدایت

پودر پلیمرها و مواد عایق الکتریسیته، پلیمری و سرامیکی، رنگها، 

-پوششهای مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر پیلهای سوختی، کلر

آلکالی، باتریها، الکتروالیزرها، انواع پوششها در تجهیزات زمینی، 

کاربردهای وسیعی دارد و به سادگی میتواند ... دریایی و هوایی و

مقاومت نمونه را در محیطهای مختلف آبی، اسیدی، قلیایی، نمکی و 

در دما، رطوبت و حتی فشارهای مختلف ( گازهای مختلف)گازی 

 .اندازه گیری، ثبت و رسم نماید

 مشخصات فنی 

-MCTS، (ترونییونی و الک)دستگاه اندازه گیری هدایت مواد 

94A 

 MTS-ICدستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی مواد عایق، 

  kΩ 68تا  mΩ 68از : محدوده ی اندازه گیری مقاومت 

 (Optional)ولت و باالتر  218ولت و  21: سطوح اندازه گیری ولتاژ 

 mΩ 882/8: دقت اندازه گیری مقاومت 

 V 88882/8: دقت اندازه گیری ولتاژ 

 cm 51، ارتفاع cm58 ، عرض cm 52: طول : ابعاد دستگاه 

o: محدوده دمایی کارکرد 
C 188-8  و دماهای باالتر در صورت کوپل

 شدن با کوره
 %288قابلیت اندازه گیری هدایت در رطوبت های مختلف و حتی  بیش از  

 سیستم فرآیندی مرطوبسازی از جنس استنلس استیل 

 سل هدایت سنجی از جنس استنلس استیل  

 قابلیت تست نمونه درگازهای مختلف با قابلیت تغییر فلو  

 bar 1قابلیت تست نمونه در فشارهای مختلف تا  

 نرم افزار تخصصی تحت ویندوز با قابلیت ثبت و رسم کلیه نتایج 

 یاتنظیم به صورت دستی ) TΩ 2تا  kΩ 28از : محدوده ی اندازه گیری مقاومت 

 (اتوماتیک

: 2     28  ( ، ب   2: % 2  کمتر از ( الف: دقت اندازه گیری مقاومت 

  1: %28  بیشتر از ( ،ج    %6

 V 288برای ولتاژهای بیشتر از  V 2ولت و  288در کمتر از  V 2/8: دقت اعمال ولتاژ 

 cm 18، ارتفاع cm51 ، عمق cm 16طول  : ابعاد دستگاه 

 oC 188: ماکزیمم دمای پیل 

 واحد کنترل فشار درونی پیل bar 1در فشار  oC 218: ماکزیمم دمای مرطوب ساز 

 سیستم فرآیندی مرطوبسازی نمونه از جنس استنلس استیل 

 سیستم کنترل دمای پیل و مرطوبساز 

 پیل اندازه گیری از جنس استنلس استیل  

 bar 1حداکثر تا ( فشار مرطوبساز)قابلیت تغییر فشار درونی پیل  

 رم افزار تخصصی تحت ویندوز با قابلیت ثبت و رسم کلیه نتایجن 

 کاربردها 
 انواع مواد نانوساختار و پودرها نظیر کاتالیستها، مواد ناریه، غشاها یا پودرهای الکترونی یا یونیاندازه گیری مقاومت  

 در محیطهای آبی، اسیدی، قلیایی و نمکی و درکامپوزیتها پوششها و مواد عایق الکتریسیته، پلیمری و سرامیکی، رنگها،  

 دماها، رطوبتها و فشارهای مختلف 

 اطالعات سفارش 

 زمان تحویل (ریال)قیمت  کد کاال عنوان ردیف
 ماه 6 تماس با شرکت MCTS-94A (یونی و الکترونی)اندازه گیری هدایت مواد دستگاه  2

 ماه 6 تماس با شرکت MTS-IC دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی مواد عایق 

 نصب و راه اندازی در: 
 دانشگاه صنعتی اصفهان 

 دانشگاه علم و صنعت 

 صنایع دفاع زرین شهر 
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 توده پیل سوختی پلیمری 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مشخصات فنی 

Stack High Pressure Low Pressure-Dead End Low Weight-Dead End (≤ 3 g/W) 

Fuel Cell type PEM PEM PEM 

Bipolar plate Composite graphite Composite graphite Special composite graphite 

End plate Aluminum alloy Aluminum alloy Special low weight alloy 

Current collector Gold coated cupper Gold coated cupper Gold coated cupper 

Efficiency ≥55% ≥50% ≥50% 

Output power 100-500W 0.1KW-5KW 200 W, 500 W & 1 kW 

reactant H2/air-O2 H2/air H2/air 

Operation temperature 60-80°C RT-65°C RT-65°C 

Operation pressure 0 to 2.5 Bar 0.5 to 0.6 Bar 0.5 to 0.7 Bar 

Hydrogen purity ≥99.999% Dry hydrogen ≥99.999% Dry hydrogen ≥99.999% Dry hydrogen 

coolant Cooling Fan Cooling Fan Cooling Fan 

Start up 30 second in RT 30 second in RT 30 second in RT 

Control System - Included Included 

 

 اطالعات سفارش 
 زمان تحویل (ریال)قیمت  عنوان ردیف

 تماس با شرکت W288ظرفیت پلیمری با پیل سوختی توده 2

 ماه 1/6
 

 تماس با شرکت W188ظرفیت پلیمری با پیل سوختی توده 1

 تماس با شرکت W688ظرفیت پلیمری با پیل سوختی توده 6

 تماس با شرکت W188ظرفیت پلیمری با پیل سوختی توده 5

  تماس با شرکت kW2با ظرفیت پلیمری توده پیل سوختی 1
 

 

 تماس با شرکت kW6با ظرفیت پلیمری توده پیل سوختی 3 تماس با شرکت

 تماس با شرکت kW1با ظرفیت پلیمری توده پیل سوختی 2

 تماس با شرکت توده پیل سوختی پلیمری با وزن پایین 0

 (فشار پایین) آند انتها بسته 

 شروع به کار سریع 

 سبک، کوچک و کم صدا 
 عملکرد دینامیکی پایدار 

 (kW1 تا  0/0)در ظرفیت های مختلف  
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 MEAو بدون  MEAبا  و پیلهای الکترولیز پلیمری سوختی هایپیلانواع 

 مناسب برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 

 کارکرد آسان 

 دارای گارانتی و خدمات پس از فروش 

 

 

 

 

 

 1- با مشخصات فنی پیل سوختی 

   HPصفحه گرافیتی 

  bar 1و  08 ℃دما و فشار کارکرد تا  

 End plate :آلومینیوم آلیاژی  

 های جریان دارای روکش طالجمع کننده 

  (HPG)صفحه گرافیتی با هدایت باال  

    پنوماتیک: اتصاالت 

 های فوالد زنگ نزندارای هیتر فشنگی و پیچ 

 و واشرهای تفلونی templateدارای  

  MEAیا بدون  MEAهمراه با  
 

 اطالعات سفارش 

ف
ردی

با  سوختی پیل -1 

هدایت  گرافیت

 (HP)باال

 قیمت کد کاال
با  سوختی پیل-2

 گرافیت کامپوزیتی
 نمایشگاه قیمت کد کاال

2 cm
21 PEM-Cell-1 تماس با شرکت cm

21 CP-FC-1 تماس با شرکت 

1 cm
25 PEM-Cell-5 تماس با شرکت cm

25 CP-FC -5 تماس با شرکت 

6 cm
225 PEM-Cell-25 تماس با شرکت cm

225 CP-FC -25 تماس با شرکت 

5 cm
255 PEM-Cell-50 تماس با شرکت cm

255 CP-FC -50 تماس با شرکت 

1 cm
2155 PEM-Cell-100 تماس با شرکت cm

2155 CP-FC -100 تماس با شرکت 

3 cm
2225 PEM-Cell-225 تماس با شرکت cm

2225 CP-FC -225 تماس با شرکت 

 
و  پیل سوختی -3

 تمام استیل  الکترولیز
 : زمان تحویل قیمت کد کاال

 cm
25 PEM-Cell-S-5 

El-Cell-5 
 روز 11 تماس با شرکت

 2-  مشخصات فنی پیل سوختی

 صفحه گرافیتی کامپوزیتیبا 

 bar 1و  08 ℃دما و فشار کارکرد تا  

 End plate :آلومینیوم آلیاژی 

 های جریان دارای روکش طالجمع کننده 

 (HPG)صفحه گرافیتی با هدایت باال  

 پنوماتیک: اتصاالت 

 های فوالد زنگ نزندارای هیتر فشنگی و پیچ 

 و واشرهای تفلونی templateدارای  

  MEAیا بدون  MEAهمراه با  

 3-  مشخصات فنی پیل سوختی و

 پیل الکترولیز تمام استیل

 bar1و  188℃تا  کارکرد و فشار دما 

 های الکلیقابلیت کارکرد با سوخت 

قابلیت کارکرد در محیطهای الکترولیز اسیدی و  

 قلیایی

 پنوماتیک: اتصاالت 

 های فوالد زنگ نزندارای هیتر فشنگی و پیچ 

 و واشرهای تفلونی templateدارای  

جهت پیل ) MEAیا بدون  MEAهمراه با  

 (سوختی یا الکتروالیزر

  

 نصب و راه اندازی در: 
 دانشگاه تبریز 

 دانشگاه شهید رجایی 

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 

 پژوهشگاه مواد و انرژی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 

 مشهددانشگاه فردوسی  

 دانشگاه اصفهان 

 دانشگاه بوعلی همدان 

 مرکز آموزش عالی گناباد 

 مرکز آموزش عالی اسفراین 
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 MEAو بدون  MEAبا ( DAFC)سوختی الکلی مستقیم های انواع پیل

 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اطالعات سفارش 

 زمان تحویل نمایشگاه قیمت کد کاال الکلی  سوختی پیل ردیف

 تماس با شرکت DAFC-Cell-L مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعیپیل سوختی الکلی  2

 روز 11

 تماس با شرکت DAFC-Cell-S پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک 1

 تماس با شرکت DAFC-Cell-A های مختلفپیل سوختی الکلی مستقیم فعال با قابلیت کارکرد با الکل 6

5 

 پیل سوختی پلیمری با سوخت مایع سنتزی 

 PEMFCH2/O2با توان معادل با  08℃قابلیت کارکرد از دمای محیط تا دمای  

((1 W.cm-2 at 80 ℃ 

DAFC-Cell-S تماس با شرکت 

 مناسب برای دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی 

 کیت آموزشی مدارس 

  و خدمات پس از فروش وارانتیدارای 

  مشخصات فنی پیل سوختی الکلی
Active 

 MEA :1cm 1سایز  

 08 ℃قابلیت کارکرد تا دمای  

 End plate :Stainless Steel 

 روکش طال باهای جریان جمع کننده 

 (HPG)صفحه گرافیتی با هدایت باال  

 فوالد زنگ نزن: اتصاالت 

 های فوالد زنگ نزندارای هیتر فشنگی و پیچ 

  مشخصات فنی پیل سوختی الکلی
Passive 

 پلکسی گالس: بدنه 

 Stainless steel 316: های جریانجمع کننده 

 استیل: هاپیچ و مهره 

  سیلیکون یا تفلون: واشرها 

 C 18°: ماکزیمم دمای عملیاتی 

 1cm1: ی سطح فعالاندازه 

 6cm21و  5: مخزن سوخت 

 در دماهای مختلف DBFCمنحنی پالریزاسیون 

 مختلفبا سوختهای  DAFCمنحنی پالریزاسیون 

 نصب و راه اندازی در: 
 دانشگاه شهید رجایی 

 پتروشیمیپژوهشگاه پلیمر و  

 پژوهشگاه مواد و انرژی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 

 ایالمدانشگاه  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 ولیعصر رفسنجاندانشگاه  

 دانش آموزی میانه پژوهشکده 
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 های سوختیبرای انواع پیل مجموعه الکترود غشاء

cm)های مختلف ابل ساخت در اندازهق 
cmتا  1 2

2088)     

mg.cm: میزان بارگذاری کاتالیست 
-25/8     

 (بر اساس سفارش) 222و  221، 121نفیون   :نوع غشاء 

 (بر اساس سفارش) و آلیاژهای آن  Pt/C: کاتالیست آند و کاتد 

W.cm: توان خروجی 
W.cmقابلیت ارتقاء تا ) 2 2-

-21/2) 

 

 

 اطالعات سفارش 

 

  
 کد کاال اندازه MEAنوع  سوختی نوع پیل

MEA 
(PEMFC) 

 

3 Layer Standard 

CCM) 

6/1×6/1 MEA-PEM-CCM-5 

1×1 MEA-PEM- CCM-25 

28×28 MEA-PEM- CCM-100 

21×21 MEA-PEM- CCM-225 

18×18 MEA-PEM- CCM-400 

5 layer 

(DM included) 

6/1×6/1 MEA-PEM-CCS-P-5 

1×1 MEA-PEM- CCS-P-25 

28×28 MEA-PEM- CCS-P-100 

21×21 MEA-PEM- CCS-P-225 

18×18 MEA-PEM- CCS-P-400 

MEA 
(DMFC) 

 

3&5 layer 

6/1×6/1 MEA-DMFC-5 

1×1 MEA-DMFC-25 

28×28 MEA-DMFC-100 

21×21 MEA-DMFC-225 

18×18 MEA-DMFC-400 

MEA 
(DAFC) 

(DBFC) 

 

3&5 layer 

6/1×6/1 MEA-DAFC-5 

1×1 MEA-DAFC-25 

28×28 MEA-DAFC-100 

21×21 MEA-DAFC-225 

18×18 MEA-DAFC-400 

 .گرددتخفیف اعمال می% 90عدد،  00برای سفارشات باالی : توجه

 

 oC 21 دمای در  MEAنمودار عملکرد 

 مختلفبا سوختهای  DAFCمنحنی پالریزاسیون 

 در دماهای مختلف DBFCمنحنی پالریزاسیون 
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 شرکت تخصصی خدمات

 مدت زمان انجام تست (ریال)قیمت  عنوان ردیف

 روز 6 حداکثر MEA 888/888/5سازی وآماده ساخت 2

 هفته 2 حداکثر (به ازای هر تست)  I-V Curve 888/288انجام تست  1

 هفته 2 حداکثر (به ازای هر تست) 888/388 انجام تست طیف بینی امپدانس 6

به ازای هر )  durability 888/588انجام تست  5

 (ساعت

 هفته 2 حداکثر

 هفته 1حداکثر  مکاتبه شود و امپدانس I-Vآنالیز نتایج  1

به ازای هر ) 888/618 اجزاء الکترونی هدایت گیری اندازه 3

 (الکترود

 هفته 2 حداکثر

های در محیط( آنیونی و کاتیونی)گیری هدایت یونی غشاء اندازه 0

 تحت دمای محیطمختلف و 

 هفته 2 حداکثر (به ازای هر تست) 888/318

در دماهای باال و ( آنیونی و کاتیونی)گیری هدایت یونی غشاء اندازه 0

 تحت رطوبتهای مختلف

 هفته 2 حداکثر (به ازای هر تست) 888/288

 هفته 2 حداکثر تماس با شرکت تبادلگریون غشایCross overتعیین 28

 تماس با شرکت تماس با شرکت سوختی پیل آزمایشگاه اصولی اندازی طراحی،تجهیزوراه 22

 تماس با شرکت تماس با شرکت پیل سوختی وتجهیزات وخریددستگاهها انتخاب درزمینه مشاوره 21

 تماس با شرکت تماس با شرکت عملی و تئوری کارگاههای ارائه 26

 :توجه
 برای فوق قیمتMEA فعالسطح  با cm21 است ذکرشده. 

  شودتخفیف انجام می% 18در صورتی که اقالم مورد نیاز جهت انجام تست از این شرکت خریداری شوند، ارائه خدمات با. 

  باشدمیروز کاری  2-25مدت زمان انجام تستها بسته به تعداد آزمایشات بین. 

 باشدمیروز کاری  1-2مدت زمان آنالیز نتایج بسته به تعداد آنها بین 

  
در صورت خرید اقالم مورد نیاز از  تخفیف ویژه در ارائه خدمات تخصصی% 90

 شرکت
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 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 پیل سوختی ءاجزا

 انواع کاتالیست های پالتین و آلیاژهای آن 

 های آنیونی و کاتیونیانواع غشاء  

 محلول آیونومر  

 خامتهای مختلفضبا  پارچه کربنی و ورقه کربنی: انواع بسترهای کربنی 
 

 کاتالیست مشخصات فنی
 نانوپودر حالت کاتالیست 
 سیاه رنگ کاتالیست 

 % 00و  00-00-90  محتوای پالتین 
 متر مربع بر گرم 000±%  00 سطح فلز، پالتین 
 درصد 3کمتر از   رطوبت 
 نانومتر 5±0 اندازه ذرات پالتین 
 کربن فعال رسانا  نوع کربن 

 

 

 
 
 

 زمان تحویل قیمت/ گرم کد کاال کاتالیست

Pt/C 20 wt.% Pt-C-20  با شرکتتماس 

 ماه 0
Pt/C 40 wt.% Pt-C-40 تماس با شرکت 

Pt/C 60 wt.% Pt-C-60 تماس با شرکت 

Pt/C 80 wt.% Pt-C-80 تماس با شرکت 

 Diffusion Mediumسفارش  اطالعات 

ف
ردی

 

D
iffu

sio
n

 M
ed

iu
m

 

 کد کاال (cm2)ابعاد  نوع

2 

Carbon Paper 

(Toray or SGL) 

+ Diffusion 

Layer 

(CP+DL) 
 (با انواع ورقه کربنی)

6/1×6/1 DM-P-5 

1 1×1 DM-P-25 

6 28×28 DM-P-100 

5 21×21 DM-P-225 

1 18×18 DM-P-400 

3 68×68 DM-P-900 

2 

Carbon Cloth 

(E-TEK) + 

Diffusion Layer 

(CC+DL) 

6/1×6/1 DM-C-5 

0 1×1 DM-C-25 

0 28×28 DM-C-100 

28 21×21 DM-C-225 

22 18×18 DM-C-400 

21 68×68 DM-C-900 

26 
Carbon Paper 

(Ballard)+ 

Diffusion 

Layer 

(CP Ballard+ 

DL) 

6/1×6/1 DM-B-5 

25 1×1 DM-B-25 

21 28×28 DM-B-100 

23 21×21 DM-B-225 

22 18×18 DM-B-400 

20 68×68 DM-B-900 

 کاتالیست اطالعات سفارش

ف
ردی

 

 کد کاال مقدار نوع

2 

کاتالیست 

 پالتینی

Pt/C 20% gr2 Pt-C-20 

1 Pt/C 30% gr 2 Pt-C-30 

6 Pt/C 40% gr2 Pt-C-40 

5 Pt/C 50% gr2 Pt-C-50 

1 Pt/C 60% gr2 Pt-C-60 

3 Pt/C 80% gr2 Pt-C-80 

کاتالیست  2

 آلیاژی

Pt:Ru 30% gr 2 Pt-Ru-30 

0 Pt:Ru 80% gr 2 Pt-Ru-80 

 DAFC gr 2 DAFC-ACی کاتالیست آند 0

 DAFC gr 2 DAFC-CCکاتالیستکاتدی  28

 پارچه کربنی سفارش اطالعات
 کد کاال ابعاد نوع ردیف

 

 

2 

 

 
E-TEK 

cm
2 1 CC-E-5 

cm
2 11 CC-E-25 

cm
2 288 CC-E-100 

cm
2 111 CC-E-225 

cm
2 588 CC-E-400 

cm
2 088 CC-E-900 

 (ولکان و استیلن بلک) انواع کربن 

 محلول تفلون 

 صفحات دوقطبی گرافیتی وکامپوزیتی 

 LiAlCl4فویل لیتیم و نمک  
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پیل سوختی، دستگاه های تست ، باتریها و الکتروالیزرها، انواع پیل های سوختی ساخت وارزیابی ارائه دهنده محصوالت و خدمات تخصصی در زمینه

 مستقل از هوا های هیدروژن، پیشرانه ورهایژنرات، (یونی و الکترونی)تری ، دستگاه تست هدایت مواد تست با های چند کانالهدستگاه

 Hydrogenengine@yahoo.com :ایمیل                     www.ahnsco.com :وبسایت              030-33339033 :تلفکس

      Asia.hydrogen.co@gmail.com 

 5پارک علم و فناوری شیخ بهایی، ساختمان کریستال، واحد-تحقیقاتی اصفهانشهرک علمی و -اصفهان :آدرس
  

Asian Hydrogen New Science Co. 

  

 

 شرکت  فنی مهندسی دانش نوین  هیدروژن آسیا

 اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی 

 پیل سوختی ءاجزا
 

 

 

 

 کربن ولکان سفارش اطالعات

 کد کاال مقدار نوع ردیف

2 XC-72R gr 1 C-V-5 

 سفارش ورقه کربنی اطالعات
 کد کاال ابعاد نوع ردیف

2 
TGP 030 
T*& NT** 

 

cm2 1 CP-TG-30-5 
cm2 11 CP-TG-30-25 
cm2 288 CP-TG-30-100 
cm2 111 CP-TG-30-225 

cm2 588 CP-TG-30-400 

cm2 088 CP-TG-30-900 

1 
TGP 060 
T*& NT** 

 

cm2 1 CP-TG-60-5 
cm2 11 CP-TG-60-25 
cm2 288 CP-TG-60-100 
cm2 111 CP-TG-60-225 

cm2 588 CP-TG-60-400 

cm2 088 CP-TG-60-900 

6 

TGP 090 
T***& 

NT**** 
 

cm2 1 CP-TG-90-5 
cm2 11 CP-TG-90-25 
cm2 288 CP-TG-90-100 
cm2 111 CP-TG-90-225 

cm2 588 CP-TG-90-400 

cm2 088 CP-TG-90-900 

5 
TGP 0120 
T*& NT** 

 

cm2 1 CP-TG-120-5 
cm2 11 CP-TG-120-25 
cm2 288 CP-TG-120-100 
cm2 111 CP-TG-120-225 

cm2 588 CP-TG-120-400 

cm2 088 CP-TG-120-900 

1 SGL 

cm2 1 CP-SGL-5 
cm2 11 CP-SGL-25 
cm2 288 CP-SGL-100 
cm2 111 CP-SGL-225 

cm2 588 CP-SGL-400 

cm2 088 CP-SGL-900 

3 
 انواع

Avcarb 
(Ballard) 

cm2 1 CP-B-5 
cm2 11 CP-B-25 
cm2 288 CP-B-100 
cm2 111 CP-B-225 

cm2 588 CP-B-400 

cm2 088 CP-B-900 

 سفارش غشای نفیون اطالعات

ف
ردی

 

 کد کاال ابعاد نوع

 121غشای نفیون  2

cm2 11 NM-112-25 

cm2 288 NM-112-100 
cm2 111 NM-112-225 
cm2 588 NM-112-400 

cm2 088 NM-112-900 

 221غشای نفیون  1

cm2 11 NM-115-25 
cm2 288 NM-115-100 
cm2 111 NM-115-225 
cm2 588 NM-115-400 

cm2 088 NM-115-900 

 222غشای نفیون  6

cm2 11 NM-117-25 
cm2 288 NM-117-100 
cm2 111 NM-117-225 
cm2 588 NM-117-400 

cm2 088 NM-117-900 

5 

غشای مبادله کننده 

های آنیون برای پیل

 سوختی الکلی

cm2 0 AEM-9 
cm2 23 AEM-16 
cm2 35 AEM-64 

 محلول تفلون سفارش اطالعات

 کد کاال مقدار نوع ردیف

-ml PTFE-S 50 %68محلول تفلون  2

50 

-FEP68% 50 ml FEP-Sمحلول  1

50 

 نفیون سفارش اطالعات

 کد کاال مقدار نوع ردیف

 ml NS-50 50 %1محلول نفیون  2
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