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GENERAL  TESTING



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 001 NEM VE SICAKLIK KAYDEDİCİ / TEMPERATURE AND HUMIDITY RECORDER

Ortam sıcaklığını ve bağıl nem� önceden bel�rlenen zaman d�l�m� boyunca grafik olarak kaydetmek �ç�n kullanılır. Portat�ft�r. Sürekl� kayıt 

yapmak üzere ayarlanab�l�r. 

Uzaktan arayüz er�ş�m sağlanarak ver� kaydı yapılab�l�r. Son 5 yıla a�t ver�ler� hafızasında saklayab�l�r.

C�haz üzer�nde dah�l� pr�nter bulunmaktadır. İsten�len zaman aralığında çıktı ver�r

Nem Ölçüm aralığı: 0…100 % rH  Nem Doğruluğu: ± 2 % RH / +-0,5 °C. Sıcaklık ölçüm aralığı -20 °C ~ 80 °C dır.

Ver� kaydetme aralığı her 10 san�yede ölçüm olacak şek�lde ayarlanab�l�r.

It �s used to graph�cally record the amb�ent temperature and relat�ve hum�d�ty over a predeterm�ned t�me per�od. Cont�nuous record�ng can be 

set to do. Data record�ng can be made by prov�d�ng remote �nterface access. It can store data of the last 5 years �n �ts memory. There �s a 

bu�lt-�n pr�nter on the dev�ce. It g�ves output �n the des�red t�me �nterval.

It �s portable

Hum�d�ty measur�ng range: 0…100 %

rH hum�d�ty accuracy: ± 2 % RH / ± 0.5 °C.  Temperature measur�ng range: -20 °C ~ 80 °C.

Data logg�ng �nterval: It can be set to measure every 10 seconds.



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 011 ÇALKALAYICI / SHAKER

Laboratuvar deneyler�nde, değ�ş�k şek�l ve hac�mde cam kaplar �ç�ndek� sıvıların homojen olarak çalkalanması �ç�n uygun yapıdadır. 

Sallayıcı tabla üzer�ne konan erlen, balon ve benzer kapları özel bağlama çubukları �le tesp�t ederek, �ç�ndek� sıvıları doğrusal veya da�resel 

hareketle sallayan �k� değ�ş�k t�pted�r. Sallama hızı opt�k-elektron�k ayarlanab�len ve 10 kg ağırlığa kadar sallayab�len güçlü motora sah�pt�r. 

Farklı kapas�telerde modell�er� mevcuttur.

It �s su�table for homogeneous shak�ng of l�qu�ds �n glass conta�ners of d�fferent shapes and volumes �n laboratory exper�ments. It �s of two 

d�fferent types that fixes the flasks, balloons and s�m�lar conta�ners placed on the shaker table w�th spec�al t�e rods and shakes the l�qu�ds �n 

them w�th a l�near or c�rcular mot�on. Shak�ng speed �s opt�cal-electron�c adjustable and 10 kg. It has a powerful eng�ne that can shake up to 

we�ght. Models w�th d�fferent capac�t�es are ava�lable.



C�haz �le; Metot A: Melt Flow Rate ölçümü, Metot B: Melt Volume Flow Rate ölçümü yapılab�l�r.

ISO 1133 standardı Metot A ve Metot B’ye göre ölçüm yapılab�l�r. 

C�haz üzer�nde 4.3 renkl� dokunmat�k ekran mevcuttur. İstenen muayene sıcaklıklarının hızlı ve 

gerçek başlangıcı �ç�n PID sıcaklık kontrolü mevcuttur. 

± 0,01 reaks�yon sürel� otomat�k kesme bıçağı mevcuttur. Kesme bıçağı hızı ve kesme aralığı ekran 

üzer�nden değ�şt�r�leb�l�r. 

Sıcaklık aralığı: +100 °C’den +400 °C’ye

Sıcaklık Hassas�yet�: ±0,1 °C

Özel tem�zleme set� c�haz �le b�rl�kte ver�lmekted�r.

C�hazla b�rl�kte standart olarak ver�len ağırlıklar: 1 Adet 0.325 kg, 1 Adet 1.2 kg, 1 Adet 2.16 kg, 

1 Adet 5 kg, 1 Adet 5 kg (10 kg tamamlamak �ç�n)

Ops�yonel Ağırlıklar: 25 kg tamamlama ağırlık set�. C�haz üzer�nde standart USB b�lg�sayar 

bağlantısı mevcuttur. 

Method A: Melt Flow Rate measurement, Method B: Melt Volume Flow Rate measurement. 

Measurement can be made accord�ng to ISO 1133 standard Method A and Method B.

The dev�ce has a 4.3 color touch screen. The des�red �nspect�on temperatures are fast and there �s 

PID temperature control for the actual start-up.

Automat�c cutt�ng kn�fe w�th ±0.01 react�on t�me �s ava�lable. Cutt�ng kn�fe speed and cutt�ng range 

can be changed on the screen.

Temperature range : +100 °C to + 400 °C

Temperature Accuracy: ± 0.1 °C

The spec�al clean�ng k�t �s suppl�ed w�th the appl�ance.

We�ghts g�ven as standard together w�th dev�ce: 1 un�t of 0.325 kg, 1 un�t of 1.2 kg, 1 un�t of 2.16 

kg, 1 un�t of 5 kg, 1 un�t of 5 kg (to complete 10 kg)

Opt�onal We�ght: 25 kg complet�on we�ght set.

USB commun�cat�on port �s ava�lable as standard.

I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 025 MFI ERİME AKIŞKANLIĞI TEST CİHAZI / MFI MELT FLOW INDEXER 



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 024 ETÜV & STERİLİZATÖR & İNKÜBATÖR / OVEN & STERILIZER & INCUBATOR

Endüstr�, AR-GE, ün�vers�te, med�kal ve tekst�l laboratuvarlarında kuru havalı ster�l�zasyon, kurutma ve ısıtma �şlemler� �ç�n tasarlanmıştır.

Sıcaklık çalışma aralığı ortam sıcaklığı +5…250 °C arasında ayarlanab�l�r. Programlanab�l�r PID m�kro�şlemc�l� kontrol s�stem�ne sah�pt�r.

C�haz üzer�ndek�, d�j�tal gösterge �le sıcaklık ve zaman ayarı kontrol ed�leb�l�r.

K�myasal malzemelere dayanıklı, paslanmaz �ç yapıya sah�pt�r. 

53-115-240-400 l�tre kapas�tel� modeller mevcuttur.

It �s des�gned for dry ster�l�zat�on, dry�ng and heat�ng processes �n �ndustr�al, R&D, un�vers�ty, med�cal and text�le laborator�es. 

The temperature can be adjusted from +5 to 250 °C. It has a programmable PID m�croprocessor control system. Temperature and t�me 

sett�ngs can controlled w�th d�g�tal d�splay on the dev�ce.  

The �nner part �s made of sta�nless steel and �s res�stant to chem�cal mater�als. 

Models of 53-115-240-400 l�ters capac�ty are ava�lable.



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 004 NEM TAYİN CİHAZI / MOISTURE ANALYZER

Rut�n nem anal�z� �ç�n mükemmel olan nem tay�n c�hazının kurulumu bas�tt�r, tüm becer� sev�yeler�ndek� operatörler tarafından kullanımı 

kolaydır ve hızlı b�r şek�lde tem�zlen�r.

Tuş takımı ve LCD arkadan aydınlatmalı ekran kullanılarak kurutma yöntem�, süres�, sıcaklığının ayarlanması hızlıdır. Ürün kompakt b�r 

tasarıma sah�pt�r ve bu m�n�mum alan gerekt�r�r.

%0.01 nem ve 0.001 grama kadar ölçüm gerekt�ren gıda, tarım, k�mya, �laç ve d�ğer uygulamalar �ç�n �deald�r.

Ürün, daha büyük numune boyutlarının anal�z�ne �z�n veren 90 gr kapas�teye sah�pt�r.

Perfect for rout�ne mo�sture analys�s, mo�sture analyzer �s s�mple to setup, easy to use by operators of all sk�ll levels and cleans up qu�ckly. 

Sett�ng dry�ng method t�me and temperature �s qu�ck us�ng the keypad and LCD backl�t d�splay. Product �s features a compact des�gn, thus 

requ�r�ng m�n�mal space. 

Ideal for food, agr�culture, chem�cal, pharmaceut�cal and other appl�cat�ons that requ�re measurements up to 0.01% and 0.001 gr. 

Product has a capac�ty of 90 gr allow�ng for analys�s of larger sample s�zes.



Tekst�l, plast�k, k�mya, med�kal, �nşaat, araştırma, tarım g�b� tüm laboratuvarlarda kondüsyonlama ve 

yapay �kl�m şartları oluşturmada, ç�mlend�rme ve b�tk� büyütme �şlemler� �le yapay �kl�m şartlarına 

dayanıklılık testler�nde örnekler�n stab�l ortamlarda saklanması �ç�n kullanılab�l�r.

C�hazın �ç haznes� 316 kal�te paslanmaz çel�kt�r.

C�hazın d�j�tal kontrolörü veya b�lg�sayar üzer�nden reçetelend�rme s�stem� �le �sten�len sürelerle 

sıcaklık, nem, gün ışığı, UV aydınlatma parametreler� ayarlanab�l�r. 

Tüm �şlemler her aşamada b�lg�sayar üzer�nden �zleneb�l�r ve değ�şt�r�leb�l�r. 

Kab�n �çer�s�nde sıcaklık, nem ve aydınlatma maks�mum b�ç�mde homojen olarak dağıtılmıştır. 

Sıcaklık Aralığı: -10 … +50 °C

Nem Aralığı: % 20 Rh ... % 99 Rh

Aydınlatma (ops�yonel): Dayl�ght  (5500 … 6500 Kelv�n) 

UV: UV–A, UV-B, UV-C

Ideal des�gn for creat�ng art�fic�al cond�t�on�ng, seed germ�nat�on, plant grow�ng and stor�ng samples 

of res�stance tests towards art�fic�al cl�mate cond�t�ons �n all type of laborator�es such as text�le, 

plast�cs, chem�cal, med�cal, construct�on, research and agr�cultural laborator�es.

The �nter�or �s made from sta�nless steel. The temperature, hum�d�ty, dayl�ght, UV l�ght�ng 

parameters can be adjusted at the des�red t�me by prescr�b�ng on the d�g�tal controller. 

All transact�ons can be v�ewed and changed at any stage. Easy us�ng panel, homogeny heat and 

hum�d�ty d�str�but�on v�a heater cooler serpent�nes w�th forced a�r c�rculat�on.

Temperature range: -10 … +50 °C. 

Hum�d�ty range: 20 %Rh … 99%Rh.

L�ght (opt�onal): Dayl�ght (5500 … 6500 Kelv�n)   

UV: UV-A, UV-B, UV-C 

I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 018 İKLİMLENDİRME & KONDÜSYONLAMA KABİNİ / AIR CONDITIONS & CONDITIONING



Endüstr�, AR-GE, ün�vers�te, med�kal ve tekst�l laboratuvarlarının deney ortam şartlarının 

standartlara uyumluluğu ve akred�tasyon koşullarının tem�n� �ç�n d�zayn ed�lm�ş hassas sıcaklık ve 

nem kontrollü �kl�mlend�rme ve kondüsyonlama kl�ması. 

Sıcaklık Aralığı: 10 ... 50 °C (± 2 °C) 

Nem Aralığı: 20 … 99 % rH (± 2 % rH)

G019-125: Max�mum 125 m³ kondüsyonlama kapas�tel�.

G019-300: Max�mum 300 m³ kondüsyonlama kapas�tel�.

Accurate temperature and hum�d�ty-controlled a�r cond�t�ons for cond�t�on�ng that has been 

des�gned for �ndustry, R&D, un�vers�ty, med�cal and text�le laboratory tests of compl�ance w�th the 

standards of env�ronmental cond�t�ons, acred�t�on cond�t�ons of supply.

Temperature Range: 10 … 50 °C (± 2 °C)

Hum�d�ty Range: 20 … 99 % rH (± 2 % rH)

G019-125: Max�mum 125 m³ cond�t�on�ng capac�ty.

G019-300: Max�mum 300 m³ cond�t�on�ng capac�ty.

I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 018 İKLİMLENDİRME VE KONDÜSYONLAMA KLİMASI / AIR CONDITIONS FOR CONDITIONING



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 005 PH METRE / PH METER

Tekst�l, su, atık su, araştırma, kal�te kontrol ve tüm laboratuvar uygulamalarında pH ölçümü �ç�n kullanılan c�hazlardır. 

Standart kal�brasyon sıvıları �le b�rl�kte set hal�nde sunulmaktadırlar.

Kullanılacakları proseslere göre cam veya epoks� elektrod seçenekler� mevcuttur.

G005-P: Portat�f t�p pHmetre

G005- M: Masa t�p� pHmetre

Easy-to-use, funct�onal, portable, desktop and area type pH meters for text�le, water, waste water, research, qual�ty control and all laboratory 

pract�ces.  

It �s offered as a set w�th the standard cal�brat�on l�qu�ds. Glass or epoxy electrode var�at�ons are ava�lable accord�ng to the us�ng process. 

G005-P: Portable type PH meter

G005-M: Table type PH meter



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 006 İLETKENLİK ÖLÇER / CONDUCTIVITY METER

Masaüstü pH ve �letkenl�k ölçer�n tüm özell�kler�n� tek b�r mult�-metrede b�rleşt�rmek, pH, ORP, �letkenl�k, tuzluluk, TDS, d�renç ve sıcaklık 

testler�n� sorunsuz b�r süreç hal�ne get�r�r.

Ayarlanab�l�r bağımsız elektrot tutucu ve gen�ş arkadan aydınlatmalı LCD ekran dah�l olmak üzere yen�l�kç� b�r tasarıma sah�p kullanıcı dostu 

c�hazlardır.

pH ve/veya �letkenl�k ölçümler� �ç�n 99 öğel�k b�r bellek, ver�ml� ver� dokümantasyonu sağlar. RS232 arayüzü, ver� depolama veya aktarım �ç�n 

har�c� c�hazlara bağlantı sağlar.

Comb�n�ng all of the features from the benchtop pH and conduct�v�ty meter �nto one mult�-meter, makes test�ng pH, ORP, conduct�v�ty, sal�n�ty, 

TDS, res�st�v�ty, temperature a seamless process.

A user-fr�endly bench or poratable des�gn. Includ�ng an adjustable standalone electrode holder and large backl�t LCD d�splay.

A 99-�tem memory for pH and/or conduct�v�ty measurements makes for effic�ent data documentat�on. RS232 �nterface allows for connect�on to 

external dev�ces for data storage or transfer.



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 008 ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI / HEATING MAGNETIC MIXER

Endüstr�, AR-GE, ün�vers�te, med�kal laboratuvarlarında kullanmak �ç�n ısıtıcılı manyet�k karıştırıcılar, numuneler�n homojen b�ç�mde 

karıştırılması ve ısıtılması �ç�n kullanılır.

Karıştırma hızı ve sıcaklık ayarları ayrı ayrı kontrol ed�leb�l�r. 50 ... 250 °C  arası ayarlanab�l�r sıcaklık kontrolü mevcuttur.

Analog veya d�j�tal kontrollü modeller� vardır.

Bazı modellerde har�c� termometre bağlanarak sıcaklık daha hassas b�ç�mde kontrol ed�leb�l�r.

1-20 arası karıştırma �stasyonuna sah�p ısıtıcılı manyet�k karıştırıcı modeller� mevcuttur.

Heat�ng magnet�c m�xers are used for homogeneous format m�x�ng and heat�ng of the samples �n �ndustr�al, R&D, un�vers�ty and med�cal 

laborator�es. The m�x�ng speed and temperature can be controlled separately.  

Temperature controller can be set between 50 … 250 °C. Analog or d�g�tal controller models are ava�lable. The temperature can be controlled 

more prec�sely �n some models, by connect�ng an external thermometer.  

Heat�ng magnet�c m�xers w�th 1-20 m�x�ng stat�on are ava�lable.



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 009 MANYETİK KARIŞTIRICI / MAGNETIC MIXER

Hassas laboratuvar uygulamaları �ç�n temassız ısıtıcısız manyet�k karıştırıcı. Hız ayarı 100 ... 1000 d/dk arasında ayarlanab�l�r. Karıştırma 

kapas�tes� 1,5 lt d�r. Ayarlanab�l�r hız kontrollüdür. 

Tamamı paslanmaz çel�k malzemeden �mal ed�lm�şt�r. 1-2-4-6 ve12 karıştırma noktalı modeller mevcuttur. 

Contactless  magnet�c m�xers w�thout heater for sens�t�ve laboratory operat�ons. Speed sett�ng �s between 100 … 1000 r/m�n. M�x�ng capac�ty 

�s 1,5 lt. Speed can be adjusted. It �s made by sta�nless steel. 

Models w�th 1-2-4-6 and 12 m�x�ng po�nt are ava�lable. 



I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 007 ISITICI TABLA / HOT PLATE

Temel laboratuvar testler�nde kullanılab�len ısıtıcı tabla. Tabla yüzeyler� 400x600 mm., 300x450 mm. ve 300x300 mm. olarak tem�n ed�leb�l�r. 

Sıcaklık çalışma aralığı 50…300 °C arasında ayarlanab�l�r. 

Isıtıcı tabla yüzey� alüm�nyum veya paslanmaz olan modeller� mevcuttur.

G007 - 3030 : 300x300 mm ısıtıcı tabla yüzey�

G007 - 3045 : 300x450 mm ısıtıcı tabla yüzey�

G007 - 4060: 400x600 mm ısıtıcı tabla yüzey�

It �s a hot plate wh�ch �s used �n ma�n laboratory tests. It �s poss�ble to supply as 400x600 mm 300x450 mm. and 300x300 mm surface. 

Heat�ng gap �s 50…300 °C. The hot plate surface �s alum�num or can be of sta�nless surface.  

G007 - 3030: 300x300 mm hotplate 

G007 - 3045: 300x450 mm hotplate 

G007 - 4060: 400x600 mm hotplate 



Senkron�ze elektr�k motorlu rotasyon v�zkoz�metre, sıvı numuneler�n akış özell�kler�n� ölçmede prat�k 

yöntem. C�haz k�nemat�k (rotasyonel) ölçüm prens�b�ne göre v�skoz�te ölçümünde kullanılıp özel 

taşıma çantası �ç�nde 4’lü sp�ndle set�, düşük v�skoz�te ölçüm sp�ndle ve kullanım k�tabı �le komple 

set hal�nded�r.

Ölçüm aralığı 10 ... 100.000 cp arasında, rotor hızı 6, 12, 30, 60 RPM olarak seç�leb�l�r.

Değ�ş�k uygulamalar �ç�n d�j�tal kontrollü ve farklı ölçüm aralıklarında modeller mevcuttur.

Synchron�zed rotat�on v�scometer w�th electron�c eng�ne �s a pract�cal way to measure the flow 

character�st�cs of l�qu�ds. The dev�ce �s used to measure v�scos�ty accord�ng to rotat�on procedure. It 

�s a set w�th a spec�al bag, sp�ndle set of 4 pcs, low v�scos�ty measur�ng sp�ndle and user’s gu�de. 

Measur�ng gap �s between 10 to 100.000 cp, rotor speed can be selected as 6, 12, 30 or 60 RPM. 

Models w�th d�g�tal controller for d�fferent operat�ons and d�fferent measur�ng gaps are also 

ava�lable.

I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 014 VİSKOZİMETRE / VISCOMETER



Tek kanallı ve çok kanallı p�petler, p�pet uçları, kutuları ve aksesuarları Ra�n�n ergonom�k p�petler, 

kullanıcıların �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. ISO 9001 kal�te kontrol sert�fikasına 

sah�p Ra�n�n ergonom�k p�petler, doğruluk ve kes�nl�ğ� sağlamak �ç�n tek tek kal�bre ed�lm�şt�r. 

Ra�n�n tek kanallı ve çok kanallı p�petler s�stem� standart ve filtre uçlarının tüm çeş�tler�n� sunarak 

kullanım kolaylığı sağlar. 

Uygun d�zaynı �le tek kanallı ve çok kanallı p�petler, tek elle kullanım �ç�n �deald�r. Bu d�zayn, uzun 

ve tekrarlanan çalışmalarda dah� kas yorgunluğunu en aza �nd�r�r. 

Çok kanallı p�petler 8, 12 ve 24 kanallı olarak d�zayn ed�lm�şt�r. Mekan�k b�r s�stem �le p�pet uçlarının 

çok kolay atılması sağlanmıştır. 

LCD göstergel� d�j�tal p�petler�n güçlü bataryası sayes�nde 12-14 saat sürekl� çalışma 

gerçekleşt�r�lmekted�r. Kullanılmadığında uygun b�r saklama �ç�n özel taşıyıcısı bulunmaktadır. 

S�ngle and mult� channel p�pettes, p�pette t�ps, boxes and accessor�es, ergonom�c Ra�n�n p�pettes 

are des�gned to meet user’s needs. In order to assure accuracy and prec�s�on the Ra�n�n ergonom�c 

p�pettes were cal�brated one by one and have ISO 9001 qual�ty control cert�ficate.

Ra�n�n s�ngle and mult� channel p�pette system �s standard and prov�des ease of use w�th �ts var�ety 

of all k�nd of filter t�ps.

W�th �ts proper des�gn �t prov�des ease of use w�th one hand and can be used for long hour w�thout 

caus�ng fat�gue.

Mult� channel p�pettes were des�gned w�th 8, 12 and 24 channels. The p�pette t�ps can be removed 

very eas�ly w�th a mechan�cal system. Battery power up to 12-14 hours and d�splayed on d�g�tal 

screen.                              

I-009   -  İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI   /   TWIST  TESTERG 025 ELEKTRONİK PİPET / ELECTRONIC PIPETTE



Çekerocaklar n�tel�k açısından performansı �ç�nde bulunan b�r kaynaktan yayılan zararlı  maddeler�n 

yayılmasını önleme ve uzaklaştırma kapas�tes� olarak tanımlanab�l�r. Aynı zamanda hava akımı 

kullanıcı hareketler� veya �nsan trafiğ� g�b� rahatsız ed�c� etk�ler� m�n�m�ze etme oranı şekl�nde 

tanımlanır. Bu da çalışma açıklığından �çer�ye doğru yönlend�r�len hava akımı sayes�nde sağlanır. 

İç aerod�nam�ğ�, sağlam yapısı, ve kontrol paneller�ne rahat ulaşımı �le 1200-1500 ve1800 mm l�k 

standart ölçüler�n�n dışında �ht�yaçlarınıza yönel�k as�t - baz, solvent, walk-�n ve düşük zem�n 

seçenekler�m�z mevcuttur. Farklı güvenl�k ve standart dolap seçenekler�, solvent veya atık toplama 

ün�teler� �le komb�ne ed�leb�l�r.   

Zararlı ve zeh�rl� gazların ortamdan uzaklaştırılması �ç�n opt�mum hava akım kontrolü mevcuttur. İç 

hücrede her sev�yedek� k�rl� hava, em�ş noktasına doğru yönlend�r�l�r.   

The fume hood can be defined as capac�ty to prevent and el�m�nate em�ss�on of hazardous 

mater�als from a source �ncluded w�th�n �ts performance. At the same t�me, �t can be defined as the 

m�n�m�zat�on rate for the d�sturb�ng �mpacts such as the a�r stream user movements or human 

traffics. Th�s �s prov�ded by a�r stream or�ented �nwards though the work�ng space. 

W�th �ts �nner aerodynam�cs, robust structure and easy access to the control panels, other than 

standard s�zes of 1200-1500 and 1800 mm. We also have ac�d-base, solvent, walk-�n and low floor 

opt�ons, target�ng to meet your requ�rements. D�fferent secur�ty and standard cab�net opt�ons can be 

comb�ned w�th solvent or waste collect�on un�t. 

To remove harmful and po�sonous gases from the env�ronment, there’s an opt�mum a�r stream 

control. At the �nner cell, d�rty a�r frame all levels �s or�ented to the absorpt�on po�nt. 
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Laboratuvar teraz�ler�, v�rgülden sonra 1 �la 5 basamak (0.00001 gr) aralığında tartım sonucunu göster�r.

Doğru tartım, b�r laboratuvar uygulamasının �lk ve en öneml� adımıdır. Tekrarlanab�l�r ve doğru ölçümler yaparak başlattığınız tüm anal�zlerde 

doğru sonuç alab�l�rs�n�z.

İlaçtan kozmet�ğe, gıdadan plast�k sektörüne üret�m�n, kal�ten�n ve AR-GE'n�n her aşamasında güven�l�r tartıma �ht�yacınız vardır.

Laboratory scales show the we�gh�ng result �n a range of 1 to 5 d�g�ts (0.00001 gr) after the comma.

Accurate and accurate we�gh�ng �s the first and most �mportant step of a laboratory appl�cat�on. You can �ncrease the chance of gett�ng 

accurate results �n all the analyzes that are started by mak�ng repeatable and accurate measurements. 

You need rel�able we�gh�ng from med�c�ne to cosmet�cs, from food to plast�c sector, at every stage of product�on, qual�ty and R & D.
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KAPASİTE HASSASİYET DOĞRUSALLIK TEKRARLANABİLİRLİK KALİBRASYON KEFE (mm) TEPKİ SÜRESİ

CAPACITY READABILITY LINEARITY REPEATABILITY CALIBRATION PLATFORM STABILIZATION 

PR224 220 g 0,1 mg 0,3 mg 0,1 mg OTO. Ø 90 3 sn

PR423/E 420 g 1 mg 2 mg 1 mg EXT. Ø 120 2 sn

PR523/E 520 g 1 mg 2 mg 1 mg EXT. Ø 120 2 sn

NV 622 620 g 0,01 g 0,02 g 0,01 g EXT. Ø 145 1,5 sn

NV 1222 1200 g 0,01 g 0,03 g 0,02 g EXT. 190x144 2sn



Özell�kle tekst�l, �laç ve kozmet�k sanay� başta olmak üzere ar-ge laboratuvarlarında da sıklıkla 

kullanılan hassas teraz�ler�n tartım esnasında net sonucu vereb�lmes� �ç�n v�brasyonu önley�c� 

s�stemlerd�r. 

0,000/0,0000/0,00000/0,000000 g�b� g�derek artan hassas�yetl� teraz�ler �ç�n ölçüm koşulları da b�r 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hassas teraz� masaları, laboratuvarların tartım odası veya laboratuvarların �lg�l� tezgahın yanında 

kullanılır. Farklı ebatlarda �ht�yaçlara göre üret�len teraz� masaları hassas zem�n ayarları ve denge 

ağırlıkları �le fiz�ksel olarak darbelerden etk�lenmez. 

They are ant�-v�brat�on systems so that sens�t�ve scales, wh�ch are frequently used �n R&D 

laborator�es, espec�ally �n the text�le, pharmaceut�cal and cosmet�c �ndustr�es, can g�ve a clear 

result dur�ng we�gh�ng.

For scales w�th ever-�ncreas�ng prec�s�on, such as 0.000/0.0000/0.00000/0.000000, measurement 

cond�t�ons are also a factor.

Prec�s�on balance tables are used �n the we�gh�ng room of laborator�es or next to the bench �n 

laborator�es. Scale tables produced �n d�fferent s�zes accord�ng to needs are not affected by 

phys�cal �mpacts w�th prec�se ground sett�ngs and balance we�ghts.
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Saf su c�hazları �laç, gıda, k�mya ve tekst�l laboratuvarlarında tıp dalında hastane ve kl�n�k amel�yathaneler�nde saf su elde etmek �ç�n 

kullanılmaktadır. C�haz kaynatma ve damıtık su arıtma deposu olmak üzere �k� ayrı bölümden oluşmaktadır. 

D�st�le ed�len suyun kal�tes� 3-4 µS/cm d�r. Tezgahüstü kullanımıyla rahat ve bas�t c�hazlardır.

2- 4-8-12 lt /saat saf su kapas�tel� modeller� mevcuttur

Pure water equ�pments are used �n pharmaceut�cal, food, chem�cal and text�le laborator�es, branch of med�c�ne, hosp�tals and cl�n�cal surgery 

rooms to obta�n pure water. The dev�ce cons�sts of 2 seperate un�ts as bo�l�ng and water d�st�lled treatment un�t.

The qual�ty of the obta�ned water �s 3-4 µS / cm. It �s easy to use and desktop.

2 -4-8 -12 lt/h pure water qual�ty models ava�lable.
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