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بسمه تعالی

به امید جلب رضایت شما مصرف کنندگان محترم 

با تشکر 

شرکت کاووش دیان آزما

معرفی شرکت 

تولیدی با نام تجــاری ابزار پزشکی کاووش مگا در سال  در کارگاهی کوچک با در نظر گرفتن نیاز جامعه ، رفاه حال مصرف  1363این واحد  

کنندگان و داشتن اهداف بزرگ، فعالیت خود را آغاز نمود که در این راستا موفق به تولید تجهیزات بیمارستانی ، پزشکی و آزمایشـگاهی از 

ـرکت به نام کاووش دیان  که از سـال  با ثبت شـ 1391قبیل اتوکالو در حجم های مختلف ، فور ، انکوباتور ، هود شـیمی و المینار و... گردید 

آزمـا در حال فعالیت می باشد که خوشبختانه با توکل به حضـــــرت حق و تالش چندین ساله، این تولیدات به بیش از پنجاه قلم رسیده 

است و مایع افتخار است که توانسته ایم در چرخش چرخه پر توان صنعت کشور قدری هر چند نا چیز سهمی داشته باشیم. 

پزشکی کاووش مگا در راستای تولید و عرضه محصــــوالت با کیفیت و قابل رقابت با کاالی مشــــابه خارجی شروع به همگام سازی با 

13485تکنولوژی  روز دنیا نموده که نتایج حاصل گرفتن تائیدیه استاندارد ملی ایران، استقرار سیستم مدیریت کنتــــــرل کیفیت ایزو  

CEو ایزو  تائیدیه وزارت بهداشت و درمان و در حال گذراندن مراحل دریافت استاندارد بین المللی  می باشد.  9001

مدیریت پزشکی کاووش مگا با عنایت به لطف پروردگار، حضـــــور و عملکرد مدیران و پرسنل، توجه به الزامات قانونی، درراستای پیاده 

سازی اهداف خود خط مشئی را به عنوان بستری برای اهداف خرد و کالن شرکت برگزیده است: 

توجه مناسب به توسعه امکانات زیر ساختی افزاری و نرم افزاری با در نظر گرفتن توان مالی و توان تولید

توسعه سهم بازار مصرف تولیدات شرکت

 پیاده سازی فرهنگ بهبود مستمر

حفظ اثربخش بودن تالشهای شرکت در جهت دریافت تائیدیه استاندارد از طریق حفظ کیفیت محصــوالت و مطابقت با الزامات قانونی 

 حرکت در جهت دستیابی به خواسته های مشتریان و افزایش رضایت آنها

افزایش کیفیت محصوالت در جهت رقابت با رقبای داخلی و خارجی و قابلیت مطرح شدن در عرصه بین المللی

از شما مصرف کننده محترم به خاطر انتخاب این شرکت به عنوان یک همکار قابل اطمینان در جهت ارائه خدمات مربوط تشکر می کنیم. 
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تمام استیل - بدنه ورق فوالدی با رنگ الکترو استاتیـک ضد خش

P.I.D دارای برد الکترونیکی هوشمـند

Fast Steam Generator دارای مول د بخار سریع

ورودی هوای اطاقک مجهز به فیلتر هپا - دارای خشکن هیتری مجزا

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

USB قابلیت گزارش دهی از طریق کابل پرینتر و خروجی پروت

درب اتومات با قابلیت باز شدن هنگام قطع برق 

دارای سیکل سریع 

دارای سنسور تشخیص کیفیت آب 

انجام سیکل وکیوم تا ٠/٨ - بار 

دارای شش سیکل کاری: 

All stainless steel - Electro-sta�c scratch-resistant steel sheet
Intelligent electronic board P.I.D
Fast Steam Generator
Air intake of the chamber is equipped with hepa filter - Has a separate heater dryer
Italian trust valve with CE cer�ficate and Cer�ficate of Competence from Italy
Repor�ng capabili�es via printer cable and USB port output
automa�c door - Op�onal when power failure
Quick cycling
Water quality detector sensor
Vacuum cycle to -0.8 bar
six opera�ng cycle in 121* c and 134* c

Specifica�ons

  B اتوکالو ۱۸ و ۲۳ لیتـری

18-23 Lit Autoclave B
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مشخصات فنی :

5 - B8D Test Program 

6 - Vacuam Test Program

1 - Universal Program134 c

2 - Gentel Program 121 c

3 - Qiuck Program 134 c

4 - Prion Program 134 c

سیکل جهانی

سیکل لوازم غیر فازی

سیکل سریع

مخصوص سیکل HIV و جنون گاوی

تست نفوذپذیری بخار

تست ننشتی هوا



Autoclave 30 Lit Class B
Bاتوکالو ۳۰ لیتــری کالس 
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مشخصات فنی :

5 - B8D Test Program 

6 - Vacuam Test Program

1 - Universal Program134 c

2 - Gentel Program 121 c

3 - Qiuck Program 134 c

4 - Prion Program 134 c

سیکل جهانی

تمام استیل - بدنه ورق فوالدی با رنگ الکترو استاتیـک ضد خش

P.I.D دارای برد الکترونیکی هوشمـند

Fast Steam Generator دارای مول د بخار سریع

ورودی هوای اطاقک مجهز به فیلتر هپا - دارای خشکن هیتری مجزا

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی  CEو گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

USB قابلیت گزارش دهی از طریق کابل پرینتر و خروجی پروت

درب اتومات با قابلیت باز شدن هنگام قطع برق 

دارای سیکل سریع 

دارای سنسور تشخیص کیفیت آب 

انجام سیکل وکیوم تا ٠/٨ - بار 

دارای شش سیکل کاری: 

سیکل لوازم غیر فازی

سیکل سریع

مخصوص سیکل HIV و جنون گاوی

تست نفوذپذیری بخار

تست ننشتی هوا

All stainless steel - Electro-sta�c scratch-resistant steel sheet
Intelligent electronic board P.I.D
Fast Steam Generator
Air intake of the chamber is equipped with hepa filter - Has a separate heater dryer
Italian trust valve with CE cer�ficate and Cer�ficate of Competence from Italy
Repor�ng capabili�es via printer cable and USB port output
automa�c door - Op�onal when power failure
Quick cycling
Water quality detector sensor
Vacuum cycle to -0.8 bar
six opera�ng cycle in 121* c and 134* c

Specifica�ons



Specifica�ons
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 B اتوکالو ۶۰ و ۸۰ لیتری کالس

80-60 lit Autoclave B

مشخصات فنی :

5 - B8D Test Program 

6 - Vacuam Test Program

1 - Universal Program134 c

2 - Gentel Program 121 c

3 - Qiuck Program 134 c

4 - Prion Program 134 c

سیکل جهانی

تمام استیل - بدنه ورق فوالدی با رنگ الکترو استاتیـک ضد خش

P.I.D دارای برد الکترونیکی هوشمـند

Fast Steam Generator دارای مول د بخار سریع

ورودی هوای اطاقک مجهز به فیلتر هپا - دارای خشکن هیتری مجزا

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی  CEو گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

USB قابلیت گزارش دهی از طریق کابل پرینتر و خروجی پروت

درب اتومات با قابلیت باز شدن هنگام قطع برق 

دارای سیکل سریع 

دارای سنسور تشخیص کیفیت آب 

انجام سیکل وکیوم تا ٠/٨ - بار 

دارای شش سیکل کاری: 

سیکل لوازم غیر فازی

سیکل سریع

مخصوص سیکل HIV و جنون گاوی

تست نفوذپذیری بخار

automa�c door - Op�onal when power failureتست ننشتی هوا
Fast Steam Generator
All stainless steel - Electro-sta�c scratch-resistant steel sheet
Intelligent electronic board P.I.D
Single-phase and three-phase power consump�on
Func�on of the machine with dis�lled water
Air intake of the chamber is equipped with hepa filter - Has a separate heater dryer
Italian trust valve with CE cer�ficate and Cer�ficate of Competence from Italy
Repor�ng capabili�es via printer cable and USB port output
Quick cycling
Vacuum cycle to -0.8 bar
six opera�ng cycle in 121* c and 134* c



Specifica�ons
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اتوکــــالو ۳۰۰-۲۰۰-۱۳۰
لیتری کابیندارپری وکیوم
Autoclave 300-200-130 Lit

مشخصات فنی :

درب طرح خورشیدی. کابین دستگاه از ورق فوالدی با پوشش رنگ الکترو استاتیک 

دارای برد الکترونیکی هوشمند تمام فارسی ( اعالم خطای دستگاه بر روی ال سی دی )

دارای ۴ سیکل کاری در دمای ۱۲۱ و ۱۳۴ درجه سانتیگراد ( با وکیوم و بدون وکیوم)

دارای سیستم بخار شویی جهت افزایش کیفیت استریل

توان مصرفی برق ۱۸کیلو وات، سه فاز المنت های اسپانیایی

دارای ۶ عدد المنت ۳کیلو وات ساخت کشور ایتالیا

فشار مخزن مولد بخار ۴ اتمسفر - ضخامت ورق استیل مخزن ۳ میلیمتر

دارای پمپ وکیوم آب در گردش با موتور ایتالیایی

دارای شیر های برقی مخصوص بخار ساخت کشور ایتالیا

کنترل کننده فشار ( ترنسمتر ) ساخت کشور سوئیس

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

ابعاد اتاقک دستگاه ۳۰۰ لیتری: قطر ۶۰ سانتیمتر، عمق ۱۰۰ سانتیمتر - ضخامت ورق ۴ میلیمتر

دارای جکت با ضخامت ورق ۴ میلی متر

دارای چمبر با ضخامت ورق ۴ میلی متر

Solar panel door, cabin of steel plate with electrosta�c paint coa�ng
All-Persian smartwire (announcement of device error on LCD)
It has 4 cycles at 121 and 134 degrees Celsius (with vacuum and no vacuum)
It has a steam boiler system to enhance the quality of the sterile
Power consump�on of 18 kW: three phase spanish elements
Has 6 elements 3 kilowa�s construc�on of Italy
Pressure tank of the steam generator 4 atmospheres - Steel sheet  thickness of 3 mm
Has a circula�ng water vapor pump with an Italian motor
It has Italian valves for steam making
Pressure controller  Made in Switzerland
Italian trust valve with CE cer�ficate and Cer�ficate of Competence from Italy
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اتوکالو ۱۰ لیتر ی 

Autoclave 10 Lit

مشخصات فنی :

تمام استیل ( درب ، طوقه ، مخزن و کاور دستگاه )

P.W.M دارای برد دیجیتال با تکنولوژی

سیستم مصرف بهینه انرژی با راندمان باال

سیستم کنترل پس ماند دمای المنت

کنترل سطح آب الکترونیکی ( قطع برق المنت در زمان کمبود آب )

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال

دارای مهر استاندارد، ایزو ۱۳۴۸۵ ، ایزو ۹۰۰۱ و تا�دیه اداره کل تجهیزات پزشکی

Specifica�ons
All steel (door, crown, tank and cover)
Has a digital range with P.W.M  technology
High efficiency energy consump�on system
Element temperature residual control system
Electronic water level control (Elemental power cut during water scarcity)
An�-bacterial and an�viral retaining clips
Standard Seal, ISO 13485, ISO 9001 and Approvals of the General Office of Medical Equipment



7

اتوکالو ۲۵-۳۳ لیتری 

Autoclave 25-33 Lit

مشخصات فنی :

تمام استیل (درب، طوقه، مخزن و کاور دستگاه)

P.W.M دارای برد دیجیتال با تکنولوژی

سیستم مصرف بهینه انرژی با راندمان باال

سیستم کنترل پس ماند دمای المنت

کنترل سطح آب الکترونیکی ( قطع برق المنت در زمان کمبود آب )

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال

دارای مهر استاندارد، ایزو ۱۳۴۸۵ ، ایزو ۹۰۰۱ و تا�دیه اداره کل تجهیزات پزشکی

Specifica�ons
All steel (door, crown, tank and cover)
Has a digital range with P.W.M  technology
High efficiency energy consump�on system
Element temperature residual control system
Electronic water level control (Elemental power cut during water scarcity)
An�-bacterial and an�viral retaining clips
Standard Seal, ISO 13485, ISO 9001 and Approvals of the General Office of Medical Equipment
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اتوکالو ۵۰-۷۵-۱۰۰ لیتری

Autoclave 100-75-50

مشخصات فنی :

تمام استیل (درب، طوقه، مخزن و کاور دستگاه)

P.W.M دارای برد دیجیتال با تکنولوژی

سیستم مصرف بهینه انرژی با راندمان باال

سیستم کنترل پس ماند دمای المنت

کنترل سطح آب الکترونیکی ( قطع برق المنت در زمان کمبود آب )

شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و گواهی صالحیت عملکرد از کشور ایتالیا

گیره های نگهدارنده درب نشکن و آنتی باکتریال

دارای مهر استاندارد، ایزو ۱۳۴۸۵ ، ایزو ۹۰۰۱ و تا�دیه اداره کل تجهیزات پزشکی

Specifica�ons
All steel (door, crown, tank and cover)
Has a digital range with P.W.M  technology
High efficiency energy consump�on system
Element temperature residual control system
Electronic water level control (Elemental power cut during water scarcity)
An�-bacterial and an�viral retaining clips
Standard Seal, ISO 13485, ISO 9001 and Approvals of the General Office of Medical Equipment
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فور ۵۵ لیتر   
OVEN 55 LIT

مشخصات فنی :

P.I.D سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند

بکارگیری المنت در سه دیواره دستگاه، جهت همدمایی بیشتر

گستره دمايی از ٦٠ درجه تا ٢٠٠ درجه سانتیگراد دقت ۰/۵ ±درجه

بدنه : ورق فوالد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

اطاقک داخل از جنس استنلس استیل نگیر

دارای دو سینی استیل و دریچه تخلیه هوا

دارای استاندارد تجهیزات پزشکی ایزو ١٣٤٨٥ و ایزو ٩٠٠١

Specifica�ons
intelligent electronic control system
using three element in order to isotherming the chamber
internal dimension 39*42*31 cm
steel frame with electrosta�c colour and 52*69*41 cm dimension
stainless steel chamber
two stainless steel tray
iso 9001 , 13485
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انکوباتور ۵۵ لیتری 

Incubator 55 Lit

مشخصات فنی :

سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند 

بکارگیری المنت در سه دیواره دستگاه، جهت همدمایی بیشتر

درجه  ±گستره دمايی از دمای محیط تا ۷٠ درجه سانتیگراد دقت ۰/۵

بدنه : ورق فوالد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

اطاقک داخل از جنس استنلس استیل نگیر

دارای دو سینی استیل و دریچه تخلیه هوا

دارای استاندارد تجهیزات پزشکی ایزو ١٣٤٨٥ و ایزو ٩٠٠١

Specifica�ons
intelligent digital board
stainless steel chamber
two stainless steel tray
temperature range of 30 up to 70 c
The temperature is 5% + - C
steel frame with electrosta�c colour
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انکوباتـور یخچالـــدار   
Redrigrated incubator

مشخصات فنی :

دو درب، درب داخلی شيشه ای 

سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند

گستره دمایی ١٠- درجه سانتیگراد تا ٧٠+ درجه سانتیگراد دقت ١ درجه

گستره دمایی انکوباتور از دمای محیط تا ٧٠+ درجه سانتیگراد دقت ١ درجه

فن خنک کننده موتور

بدنه : ورق فوالد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

Specifica�ons
two doors , glassed internal door
Intelligent electronic control system
intelligent electronic control system with range temperature of - 10 up to 70 C
The temperature range of the incubator is from the ambient temperature of 70° to1° 
cooling fan for electro motor
steel frame with electrosta�c colour
iso 9001-13485



12

بن ماری سرلوژی 

Wather Haths

مشخصات فنی :

تمام استیل ضد زنگ

دارای برد دیجیتال هوشمند

دارای كنترل كننده حرارتی از دمای محیط  تا  ۱۰۰ درجه سانتيگراد

هشدار دهنده کمبود آب 

هشدار دهنده افزایش و کاهش دما 

زما ن قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹۹ دقیقه و یا نامحدود 

Specifica�ons
All stainless steel
Has a smart digital range
It has a thermal controller from ambient temperature up to 100 ° C
WATER WINTER WARNING
Alarm increases and decreases temperature
Adjustable �me from 1 to 999 minutes or unlimited



بن ماری جوش  

With Bath
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مشخصات فنی :

حجم 25 لیتر

برد ترموستات

دارای هشت خانه

درب حلقوی

مخزن تمام استیل 

Specifica�ons
Volume 25 liters
Winning a thermostat
With eight home
External doors
Stainless steel tank
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سانتریفیوژ ۸-۱۶-۲۴ شاخه 

Centrifuge 8-16-24

مشخصات فنی :

دارای برد دیجیتال با تکنولوژی 

حداکثر سرعت 4000 دور در دقیقه (قابل تنظیم)

لوله های 100*16 و لوله های 160*16 

نمایشگر دیجیتال 

موتور مخصوص سانتریفیوژ 

تنظیم زمان از یک دقیقه تا ۲۰ دقیقه 

کاور دستگاه ورق فوالدی با رنگ الکترو استاتیک ضد خش 

دارای يكسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

Specifica�ons
digital �mer indicator
adjustable speed with maximum 4000 R.P.M
16*100 and 16*160 cm dimension
adjus�ng abi�y from 1 minute up to 90
steel frame with electrosta�c colour and an�-scratch surface
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کوره ۲/۵ لیتری

Furnace 2.5 Lit

مشخصات فنی :

دارای برد دیجیتال

حجم ۲/۵ لیتر

دما ۱۱۰۰ درجه

۲kw برق مصرفی

ابعاد داخلی: ۱۰*۲۰*۱۳

ابعاد خارجی: ۳۳*۴۵*۴۸

Specifica�ons
2.5 l volume
temperature up to 1100 c
2 kw power
interior dimension 13*20*10 cm
enterior dimension 48*45*33
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هـــود شــیمی 
Hood Chemistry

مشخصات فنی :

صفحه سرامیک ضد اسید

بدنه ورق فوالدی با رنگ الکترو استاتیک ضد خش

دارای فن آکسیال

دارای شیر آب وگاز ، المپ مهتابی و المپ یووی

ابعاد خارجی دستگاه: عمق80 سانتیمتر... طول 100 سانتیمتر... ارتفاع: 212 سانتیمتر

ابعاد داخلی دستگاه: عمق70 سانتیمتر... طول 90 سانتیمتر... ارتفاع: 80 سانتیمتر

دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد 

Specifica�ons
Chemical hood
antacid granite interior cabinet
steel frame with electro sta�c colour and an�-scratch 2:surdace
metallic fan
gass and water valve , 4:UV lamp
Enterhal 5:dimension 212*100*80 cm
internal dimension 80*90*70 cm
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هات پلیت مگنت 
Hot Plate Magnet

مشخصات فنی :

بدنه خارجی فوالدی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

صفحه گرد از جنس آلومینیوم

محدوده دما: ۳۰ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد

دور موتور مگنت: ۱۲۵۰ دور در دقیقه

وزن:  ۲/۵ کیلوگرم

Specifica�ons
steel frame with electrosta�c  colour
Aluminium roundlet surface
temperature ranye 30-250 c
electro motor with 1250 R.P.M
2.5 kg weight
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  II هود المینــــــار کالس
Laminar Hood Class II

مشخصات فنی :

اسکلت پروفیل ۲/۵*۲/۵ با پوشش رنگ الکترواستاتیک 

بدنه از جنس ورق فوالدی با پوشش رنگ الکترواستاتیک، نما جانبی طرفین شیشه ای

دارای درب شیشـه ای نشــکن برقی به ضخامت ۶ میلیمتر با وزنه تعادل جهت حرکت عمودی 

سطح داخلی ورق استنلیس استیل، در قسمت جلو و عقب به صورت مشبک

دارای لگن استیل در زیر سطح به همراه شیر تخلیه جهت شستشوی محفظه داخلی 

مجهزبه: فن سانتریفیوژ با موتور خارجی ۲۸۰۰ دور 

مجهز به: برد الکترونیکی جهت اعالم میزان کارکرد دستگاه و فیلتر 

U.V دارای سیستم روشنائی فلورسنت و المپ

Specifica�ons
Steel frame with electrosta�c colour and glassed side_view
Electric glass door with 6mm thickness and balancing weight in order to ver�cal movement
Re�cular stainless steel with 1.15mm dimension
Stainless steel pan with drain valve in order to washing the imterior cabinet
Centrifuge fan with 2800 R.P.M
Electronic board in order to no�fy the opera�ng cycle
Fluore scent lamp
Iso 9001 , 13485
Hepa filter with remove ability of 99.99% dor par�cles larger than 0.3 micron and
120*60*10 cm dinension
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فورد کاپ،پایه دار 
Viscosity Cup

مشخصات فنی :

قابلیت جدا شدن کاپ از پایه 

کالیبره شده با دقت ۰/۱ درصد 

دارای تا�دیه استاندارد 

جنس كاپ و متعلقات آلومينيوم   

جنس پايه : چدن با پوشش رنگ پودری الكترواستاتيك

دارای ٦ عدد نازل برنجی

ظرفیت ۱۰۰میلی لیتر 

Specifica�ons
aluminium frame

cast iron for base plate with electrosta�c colour

6 cast iron nozzle

100ml volume
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شیکرلوله با سنسور چشمی 

Tube Shakers

مشخصات فنی :

قابلیت تنظیم دستی دور موتور

دارای سنسور چشم نوری

اسكلت بدنه فلزی چدن با پوشش مواد پالستيك 

   AC موتور

ولتاژ 220 ولت 

توان 90 وات 

سرعت 3000 دور در دقيقه 

ابعاد 140 × 140 × 180 ميلمتر 

وزن 4/4 كيلو

Specifica�ons
Tube shaker
op�cal sensor
metallic frame with cast iron clud
90 w power , ac electro motor , 3000 R.P.M
140*140*180 cm dimension
4.4 lcg weight



گواهینــــــــامه ها 
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Info@KAVOSHMEGA.COM

No.76-Dinmohammadi st- Rajabbolokat- Befor Damavand st

Ayat st- Narmak- Tehran Tel: 77900302 Fax: 77907104

WWW.KAVOSHMEGA.COM

تـــهران، خیابان تهران نو، ایستگاه شهید آیـت

خــیابان دین محمدی، پـالک ۷۶، طــبقه اول

فکس:021-77907104 تلفن:021-77900302


