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درباره بکر

شرکت ویرا تجارت بکر با اتکاء به سوابق و تخصص موسسین خود، به منظور تحقیق و شناسایی دقیق نیازهاي مشتریان در راستاي طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، در 

سال 1390 تأسیس گردید. در بکر خود را متعهد نمودیم تا با باالترین کیفیت خدمات خود را از مرحله طراحی پایه و مفهومی تا طراحی تفصیلی جهت ارائه راهکارهاي بهینه، 

دقیقاً مطابق با آنچه مشتریان نیاز دارند، در اختیار آنان قرار دهیم.

در همین راستا با بومی سازي تجهیزات آزمایشگاهی، ضمن رقابت با محصوالت مشابه خارجی، امکان استفاده از محصوالت بومی با قیمت مناسب و رقابتی را نیز براي مشتریان 

خود فراهم آوردیم. به منظور جلب رضایت مشتریان بعنوان یک اصل مهم، امکان طراحی و ارائه محصوالت، متناسب با نیازهاي مشتري نیز در بکر فراهم گردید. ارائه خدمات 

کیفی به مشتریان و ایجاد رابطه همکاري بلندمدت با ایشان، از اهداف مهم مدیران و کارشناسان بکر بوده که در بیانیه مأموریت شرکت منعکس گردیده است.

بکر تاکنون در زمینه هاي طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی و ساخت ربات هاي صنعتی و انجام پروژه هاي فنی و مهندسی فعال بوده و پروژه هاي ارزنده اي را در 

سابقه خود به ثبت رسانده است. هم اکنون شما را به مطالعه صفحات کاتالوگ دعوت نموده و اطمینان می دهیم که کلیه مطالب مندرج در کاتالوگ، با دقت به جزئیات و وسواس 

خاص انتخاب گردیده است.
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اسپین کوتر

الیه نشانی چرخشی به عنوان یک روش کارآمد در تولید الیه هاي نازك مطرح است. این روش فرآیندي است که در آن با ریختن محلول مورد نظر روي زیرالیه و سپس 

چرخاندن آن، ضخامت مورد نظر حاصل می شود. ضخامت نهایی فیلم و دیگر ویژگی هاي آن به خواص رزین از قبیل ویسکوزیته، کشش سطحی، سرعت خشک شدن و 

همچنین پارامترهاي انتخاب شده براي الیه نشانی بستگی دارد. پارامترهایی چون سرعت نهایی چرخش و شتاب آن، ویژگی هاي فیلم الیه نشانی شده را تعیین می کند.

بکر تحقیقات خود را بر روي دستگاه الیه نشانی چرخشی، از سال 1390 آغاز نمود و در همین سال نسل اول محصول خود را با نام vCOAT 1 به بازار عرضه نمود. در سال هاي 

 ، vCOAT 3  نمود و در حال حاضر در حال تولید vCOAT بعد، تیم تحقیق و توسعه بکر با بررسی نیازها و بازخوردهاي مشتریان خود، اقدام به طراحی و تولید نسل هاي بعدي

vCOAT 4 و vCOAT 5 می باشد.

بکر با ارائه مدل هاي مختلف اسپین کوتر که هریک با بهره گیري از کنترلرهایی پیشرفته و رابط کاربري هاي حرفه اي و کاربر پسند و همچنین امکاناتی از قبیل امکان الیه 

نشانی در مجاورت گاز، سیستم هاي ایمنی براي مراقبت از کاربر و امکان اتصال به کارمپیوتر، مجموعه اي کامل و حرفه اي براي ساخت الیه هاي نازك براي آزمایشگاه ها مهیا 

نموده است. ما ادعا می کنیم این دستگاه ها با کیفیت باال و قیمت بسیار مناسب خود، شایسته ترین مجموعه اسپین کوتر تولید شده بوده و با توجه به دانش فنی بکر و قابلیت 

تولید ادوات جانبی سفارشی، توانایی برآورده کردن نیازهاي آزمایشگاه هاي مختلف را دارا می باشند.
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vCOAT 3 - HVSvCOAT 4 - HI

سرعت چرخش:

زمان چرخش:

زمان شیب:

دقت:

قطر زیر الیه:

نگه دارنده زیر الیه:

سیستم تزریق:

تعداد پروفایل قابل ذخیره:

داراي کنترلر PID تطبیقی جهت کنترل دقیق سرعت چرخش

قابلیت اتصال به کامپیوتر و نمایش منحنی چرخش دستگاه

امکان برنامه ریزي دستگاه در محیط ایزوله با استفاده از کامپیوتر

داراي بدنه آهنی با رنگ الکترواستاتیک و سري و دیسک پلی آمیدي

500 - 9000 دور بر دقیقه

1 ثانیه تا 60 دقیقه براي هر مرحله (9 مرحله)

1 تا 59 ثانیه براي هر مرحله

کمتر از %1

 10 تا 100 میلیمتر

سیستم خالء

دستی

10 پروفایل در حافظه داخلی دستگاه

Excel امکان گرفتن گزارش الیه نشانی به صورت منحنی چرخش و فایل

سرعت چرخش:

زمان چرخش:

زمان شیب:

دقت:

قطر زیر الیه:

نگه دارنده زیر الیه:

سیستم تزریق:

تعداد پروفایل قابل ذخیره:

داراي کنترلر PID تطبیقی جهت کنترل دقیق سرعت چرخش

قابلیت اتصال به کامپیوتر و نمایش منحنی چرخش و گرفتن خروجی 

داراي شیرهاي ورود و خروج گاز جهت الیه نشانی در حضور گاز خاص

داراي بدنه آهنی با رنگ الکترواستاتیک و سري و دیسک پلی آمیدي

500 - 9000 دور بر دقیقه

1 ثانیه تا 60 دقیقه براي هر مرحله (9 مرحله)

1 تا 59 ثانیه براي هر مرحله

کمتر از %1

 10 تا 100 میلیمتر

سیستم خالء

چرخان با امکان انتخاب حالت دستی و سرنگی

10 پروفایل در حافظه داخلی دستگاه

داراي سیستم ایمنی جهت قطع چرخش با باز شدن درب
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vCOAT 4 - HSvCOAT 5

سرعت چرخش:

زمان چرخش:

زمان شیب:

دقت:

قطر زیر الیه:

نگه دارنده زیر الیه:

سیستم تزریق:

تعداد پروفایل قابل ذخیره:

داراي کنترلر PID تطبیقی جهت کنترل دقیق سرعت چرخش

قابلیت اتصال به کامپیوتر و نمایش منحنی چرخش و گرفتن خروجی 

داراي شیرهاي ورود و خروج گاز جهت الیه نشانی در حضور گاز خاص

داراي بدنه تمام استیل و سري و دیسک پلی آمیدي

500 - 9000 دور بر دقیقه

1 ثانیه تا 60 دقیقه براي هر مرحله (9 مرحله)

1 تا 59 ثانیه براي هر مرحله

کمتر از %1

 10 تا 100 میلیمتر

سیستم خالء

چرخان با امکان انتخاب حالت دستی و سرنگی

10 پروفایل در حافظه داخلی دستگاه

داراي سیستم ایمنی جهت قطع چرخش با باز شدن درب

سرعت چرخش:

زمان چرخش:

زمان شیب:

دقت:

قطر زیر الیه:

نگه دارنده زیر الیه:

سیستم تزریق:

تعداد پروفایل قابل ذخیره:

داراي کنترلر PID جهت کنترل دقیق سرعت چرخش

تنظیم زمان و سرعت چرخش با استفاده از ولوم

داراي نمایشگر دیجیتالی براي نمایش زمان و سرعت چرخش

داراي بدنه، درب و دیسک تمام استیل

500 - 10000دور بر دقیقه

1 ثانیه تا 100 دقیقه

ندارد

کمتر از %1

زیر الیه هاي مربعی با طول ضلع 2 و 4 سانتی متر

فیزیکی

دستی

ندارد

داراي ابعاد کوچک و طراحی زیبا
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گالوباکس

گالوباکس محفظه اي ایزوله شده به منظور انجام آزمایش ها و بررسی هاي محققان در شرایط خاص از لحاظ فشار هواي آزمایش، گازهاي تشکیل دهنده محیط آزمایش، درجه 

حرارت و سایر مشخصات محیطی می باشد. معموالً تمام یا بخشی از محفظه گالوباکس به صورت شفاف طراحی می شود تا کاربر بهتر فرآیند آزمایش خود را زیر نظر داشته 

باشند. در این ابزار، دستکش هایی وجود دارد که به کاربر اجازه می دهد بدون تماس با مواد داخل محفظه، به انجام آزمایش در یک محیط کامالً ایزوله بپردازد.

بکر گالوباکس هاي خود را با نام تجاري vBOX  معرفی کرده است و در حال حاضر در حال تولید مدل هاي vBOX 2  و vBOX 3 می باشد. این مدل ها در دو نوع بدنه فلزي با 

رنگ الکترواستاتیک و بدنه تمام استیل با مقاومت باال، امکان ایجاد محیطی کامالً ایزوله با تحمل خالء باال جهت ایجاد اتمسفر مورد نظر را فراهم آورده اند. همچنین این 

مدل ها با دارا بودن پنجره بزرگ شفاف در روبروي دستگاه، میدان دید باالیی را فراهم می کنند. قرار دادن یک درب بزرگ براي دستگاه به همراه یک محفظه انتقال، امکان 

جابجایی مواد و تجهیزات آزمایش را قبل و در حین انجام آزمایش، به سادگی و با اطمینان باال فراهم می کند. گالوباکس هاي بکر با ظاهري زیبا و کاربري باال، ابزاري مناسب و 

اقتصادي براي گستره وسیعی از صنایع و آزمایشگاه ها می باشند.

www com.backerco.

bacl er
Laboratory Equipment

G
��

�
� 

B
�

�

بکر
تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

7



bacl er
Laboratory Equipment

G
��

�
� 

B
�

�
بکر

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

vBOX 2 - HIM

بدنه فلزي با رنگ الکترواستاتیک و پنجره بزرگ جنس پلکسی

تحمل خالء باال در محفظه اصلی تا 0/999 - بار (1 میلی بار)

داراي درب ورودي بزرگ براي قرار دادن تجهیزات مورد نیاز در دستگاه

داراي دو گیج فشار با رنج 1- تا 1/5 بار بر روي محفظه اصلی و انتقال

داراي درب هاي آسان باز شو جک دار

داراي سیستم یکسان کننده فشار داخل دستکش و داخل دستگاه

داراي 5 عدد شیر پنوماتیکی به عنوان مجراي ورود و خروج گاز

داراي اتصال پنوماتیکی داخل دستگاه براي انتقال گاز به تجهیزات داخلی

داراي المپ فلورسنت براي روشنایی محفظه اصلی

داراي یک پریز برق، یک پورت USB و چهار پین انتقال سیگنال الکتریکی

داراي طبقه داخلی قابل تنظیم

امکان نصب تجهیزات مورد نیاز آزمایش در داخل محفظه

داراي یک اتصال فلنجی خالء باال براي اتصال ادوات خالء باال

امکان نصب سنسور خالء پیرانی

4-داراي فیدترو با تحمل خال   10 میلی بار

3-تحمل خالء بسیار باال در محفظه انتقال تا 0/999999 - بار (  10 میلی بار)

4 CFM داراي پمپ خالء

بدنه فلزي تمام استیل 304 (ضد زنگ) و پنجره بزرگ جنس پلکسی

تحمل خالء باال در محفظه اصلی تا 0/999 - بار (1 میلی بار)

داراي درب ورودي بزرگ براي قرار دادن تجهیزات مورد نیاز در دستگاه

داراي دو گیج فشار با رنج 1- تا 1/5 بار بر روي محفظه اصلی و انتقال

داراي درب هاي آسان باز شو جک دار

داراي سیستم یکسان کننده فشار داخل دستکش و داخل دستگاه

داراي 5 عدد شیر پنوماتیکی به عنوان مجراي ورود و خروج گاز

داراي اتصال پنوماتیکی داخل دستگاه براي انتقال گاز به تجهیزات داخلی

داراي المپ فلورسنت براي روشنایی محفظه اصلی

داراي یک پریز برق، یک پورت USB و چهار پین انتقال سیگنال الکتریکی

داراي طبقه داخلی قابل تنظیم

امکان نصب تجهیزات مورد نیاز آزمایش در داخل محفظه

داراي یک اتصال فلنجی خالء باال براي اتصال ادوات خالء باال

امکان نصب سنسور خالء پیرانی

4-داراي فیدترو با تحمل خال   10 میلی بار

3-تحمل خالء بسیار باال در محفظه انتقال تا 0/999999 - بار (  10 میلی بار)

4 CFM داراي پمپ خالء

vBOX 2 - HSM
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بدنه فلزي با رنگ الکترواستاتیک و پنجره بزرگ جنس پلکسی

تحمل خالء باال در محفظه اصلی تا 0/999 - بار (1 میلی بار)

داراي درب ورودي بزرگ براي قرار دادن تجهیزات مورد نیاز در دستگاه

داراي دو گیج فشار با رنج 1- تا 1/5 بار بر روي محفظه اصلی و انتقال

داراي درب هاي آسان باز شو جک دار

داراي سیستم یکسان کننده فشار داخل دستکش و داخل دستگاه

داراي 5 عدد شیر پنوماتیکی به عنوان مجراي ورود و خروج گاز

داراي اتصال پنوماتیکی داخل دستگاه براي انتقال گاز به تجهیزات داخلی

داراي المپ فلورسنت براي روشنایی محفظه اصلی

داراي یک پریز برق، یک پورت USB و چهار پین انتقال سیگنال الکتریکی

داراي طبقه داخلی قابل تنظیم

داراي سیستم کنترل فشار اتوماتیک

داراي سنسور اکسیژن، رطوبت و دما

امکان نصب سنسور خالء پیرانی

4-داراي فیدترو با تحمل خال   10 میلی بار

3-تحمل خالء بسیار باال در محفظه انتقال تا 0/999999 - بار (  10 میلی بار)

4 CFM داراي پمپ خالء

بدنه فلزي تمام استیل 304 (ضد زنگ) و پنجره بزرگ جنس پلکسی

تحمل خالء باال در محفظه اصلی تا 0/999 - بار (1 میلی بار)

داراي درب ورودي بزرگ براي قرار دادن تجهیزات مورد نیاز در دستگاه

داراي دو گیج فشار با رنج 1- تا 1/5 بار بر روي محفظه اصلی و انتقال

داراي درب هاي آسان باز شو جک دار

داراي سیستم یکسان کننده فشار داخل دستکش و داخل دستگاه

داراي 5 عدد شیر پنوماتیکی به عنوان مجراي ورود و خروج گاز

داراي اتصال پنوماتیکی داخل دستگاه براي انتقال گاز به تجهیزات داخلی

داراي المپ فلورسنت براي روشنایی محفظه اصلی

داراي یک پریز برق، یک پورت USB و دو پین انتقال سیگنال الکتریکی

داراي طبقه داخلی قابل تنظیم

داراي سیستم کنترل فشار

داراي سنسور اکسیژن، رطوبت و دما

امکان نصب سنسور خالء پیرانی

4-داراي فیدترو با تحمل خال   10 میلی بار

3-تحمل خالء بسیار باال در محفظه انتقال تا 0/999999 - بار (  10 میلی بار)

4 CFM داراي پمپ خالء

vBOX 3 - HSM vBOX 3 - HIM



حمام آلتراسونیک

حمام آلتراسونیک دستگاهی جهت شتسشـوي طیف وسیعی از تجهیزات، قطعات و ابزارهاي صنعتی و آزمایشـگاهی است. در این دستگاه، امواج آلتراسونیک با فرکانس و توان 

باال تولید شده و در داخل آب یا حالل داخل تانک دستگاه، منتشر می شود. این امواج با عبور از حالل باعث تشکیل پدیده کاویتاسیون در داخل آن شده و عمل شسـتشـو و پاك 

کردن تجهیزات را انجام می دهد. دقت فرکانس ارتعاشات، توانایی گرم کردن حالل و توانایی گاز زدایی، از جمله پارامترهاي موثر در بهبود کیفیت شســـتشـــو می باشد. این 

دستگاه با توجه به ویژگی هاي امواج آلتراسونیک، جدیدترین و کارآمدترین روش جهت شستشوي تجهیزات و قطعات آزمایشگاه ها و صنایع مختلف است.

بکر حمام هاي آلتراسونیک خود را با نام تجاري vCLEAN  معرفی کرده است و در حال حاضر در حال تولید مدل هاي آزمایشــگاهی و صنعتی این سري از محصـــوالت خود 

می باشد. حمام هاي آلتراسونیک بکر با بهره گیري از ژنراتورهاي آلتراسـونیک پر قدرت و دقیق، بدنه هاي تمام اسـتیل ضـد زنگ و ضـد اسـید و توانایی گرم کردن و گاز زدایی 

حالل، به دستگاهی کامل و با کیفیت با طول عمر بسیار باال براي مصـارف آزمایشـگاهی و صنعتی مبدل شده است. تیم مهندسی بکر با تولیداتی با کیفیت باال و استانداردهاي 

جهانی و همچنین ارائه راهکارهاي خاص شستشوي آلتراسونیک براي صنایع مختلف توانسـته است به برندي معتبر و قابل اطمینان در صنعت شسـتشـوي آلتراسونیک تبدیل 

شود.
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حمام آلتراسونیک آزمایشگاهی
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مدل

vCLEAN 1 - L2

vCLEAN 1 - L3

vCLEAN 1 - L6

vCLEAN 1 - L9

vCLEAN 1 - L13

vCLEAN 1 - L20

vCLEAN 1 - L27

محدوده دماییزمان سنجتوان گرامایشیفرکانستوان آلتراسونیکحجم تانکابعاد تانک

L x W x H (mm) (L)(W)(Khz)(W)(Min) ( C)

150 x 140 x 100   

240 x 140 x 100   

300 x 155 x 150   

300 x 240 x 150   

330 x 300 x 150   

500x 300 x 150  

500 x 300 x 200   

2

3

6

9

13

20

27

50

100

150

200

300

400

500

40

40

40

40

40

40

40

100

100

300

300

400

500

500

1 - 99

1 - 99

1 - 99

1 - 99

1 - 99

1 - 99

1 - 99

0- 80

0- 80

0- 80

0- 80

0- 80

0- 80

0- 80

سري آزمایشگاهی

بدنه و تانک تمام استیل ضد زنگ

قدرت باالي آلتراسونیک

سیستم گرمایشی با قابلت تنظیم دما

گاز زدایی حالل جهت بهبود کیفیت شستشو

تایمر تنظیم مدت زمان کارکرد



حمام آلتراسونیک صنعتی
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مدل

vCLEAN 1 - I50

vCLEAN 1 - I100

vCLEAN 1 - I200

vCLEAN 1 - I500

vCLEAN 1 - I1000

محدوده دماییزمان سنجتوان گرامایشیفرکانستوان آلتراسونیکحجم تانکابعاد تانک

L x W x H (mm) (L)(W)(Khz)(W)(Min) ( C)

500 x 350 x 300   

650 x 450 x 400   

800 x 700 x 400   

1200x 900 x 500  

1500x 1000 x 700  

50

100

200

500

1000

1000

1500

2000

5000

10000

28 - 40

28 - 40

28 - 40

28 - 40

28 - 40

1000

2000

4000

10000

20000

1 - 99

1 - 99

1 - 99

1 - 99

1 - 99

0- 80

0- 80

0- 80

0- 80

0- 80

سري صنعتی

بدنه تمام استیل ضد زنگ

قدرت باالي آلتراسونیک

سیستم گرمایشی با قابلت تنظیم دما

گاز زدایی حالل جهت بهبود کیفیت شستشو

تایمر تنظیم مدت زمان کارکرد

تانک تمام استیل ضد زنگ و ضد اسید

داراي استند و تابلو کنترلی مجزا

داراي دو فرکانس کاري 28 و 40 کیلوهرتز

قابلیت طراحی و ساخت دستگاه سفارشی

www com.backerco.12



هود المینار

هود المینار دسته اي از هودهاي آزمایشگاهی است که به منظور ایجاد فضایی تمیز بر روي میز کار از آن استفاده می شود. این هود مواد درون کابینت را از آلودگی هاي محیط 

محافظت می نماید. هود المینار مجهز به فیلترهاي بازده باال (هپا) می باشد که جریان هواي ایجاد شده توسط فن هود از آن عبور کرده و با ایجاد جریان هواي یکنواخت 

عمودي، کلیه آالینده هاي موجود در کابینت را به پایین منتقل می نماید. انجام بسیاري از فعالیت هاي حساس آزمایشگاهی، مونتاژ قطعات الکتریکی و بسته بندي محصوالت 

حساس از جمله کاربردهاي هود المینار است.

بکر با عرضه هودهاي خود با نام تجاري vCAB سعی داشته تا ضمن استفاده از بهترین مواد و تجهیزات در کنار طراحی دقیق و توجه به کوچکترین جزئیات، محصولی کارا، 

زیبا و با دوام را عرضه نماید.

www com.backerco.
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ابعاد فضاي داخلی مدل        : 750 × 690 × 800 میلیمتر

ابعاد فضاي داخلی مدل         : 750 × 690 × 1000 میلیمتر

داراي هوادهی عمودي

مجهز به فیلتر هپا کالس H14 با راندمان 99/995 درصد

مجهز به پیش فیلتر امرگالس

داراي فن سانتریفیوژ پر قدرت 2500 دور در دقیقه ساخت آلمان

داراي کنترلر سرعت چرخش فن

داراي بدنه خارجی فلزي با رنگ الکترواستاتیک

داراي کابینت داخلی تمام استیل ضد زنگ

داراي درب محفظه پلکسی برقی

Turbulent براي جلوگیري از جریان هواي Airfoil داراي

مجهز به المپ فلورسنت براي روشنایی

مجهز به المپ UV جهت ضدعفونی کردن کابین

UV داراي زمان سنج مدت زمان کارکرد المپ

داراي امکان تعیین زمان روشن شدن المپ UV و مدت روشن ماندن آن

داراي زمان سنج مدت زمان کارکرد فیلتر هپا

داراي سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر و پیش فیلتر

داراي پایه چرخدار
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ابعاد فضاي داخلی مدل         : 750 × 690 × 1200 میلیمتر

L80

L100

L120
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تهران، بزرگراه فتح، جاده باغســــــــــــتان شهریار، شهرك 

صنعتی گلگون، خیابان جنوبی، روبروي خیابان سوم جنوبی

تــــلـــــفـــــن:  65612970   -   65612981   -   77523622
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