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Ultrasonik Banyo (UCP ve UCS Serileri)
• Dijital kontrol ünitesi 2-5-10 ve 20 litre. Sepet ve kapak dahil. Oda sıcaklığı ile 70 °C
(UCP-02 hariç)
• 40 kHz. 1-99 dakikaya kadar zamanlayıcı. Ultrasonik güç seçimi (düşük-orta-yüksek)
• UCP Serisi - dış gövde plastik
• UCS Serisi - dış gövde paslanmaz çelik

Katalog No
P732334
P732335
P732336
P732331
P732332
P732333

Üretici Kod
BDH532011K
BDH532012K
BDH532013K
BDH532031K
BDH532032K
BDH532033K

Model
UCP-02
UCP-10
UCP-20
UCS-05
UCS-10
UCS-20

Hacim (L)
2
10
20
5
10
20

Thermal Cycler
Katalog No

P201960

P201961

P201962

P201963

Üretici Kod

T960

B960

K960

KF960

Model

T960

B960

K960

KF960

Blokları

96x0.2mL, 54x0.5mL, 96x0.2mL+77x0.5mL, 384-kuyucuk

Sıcaklık Aralığı

0-99.9°

0-99.9°

0-99.9°

0-99.9°

Gösterge

7”LCD

5.7” LCD

5.7” LCD

5.7” LCD

Hafıza

2000

1000

200

200

Maksimum Çevrim

999

999

99

99

Isıtmalı Kapak

20-110°

20-110°

30-115°

30-115°

Gradient Aralığı

30-99°

30-99°

30-99°

-

Thermal Gradient Aralığı

1-30 °

1-30°

2-30°

-

www.kimyaevi.org
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Genel Laboratuvar Cihazları Diğer
METTLER TOLEDO Türkiye
Dünyanın lider hassas tartım ve ölçüm ekipmanları üreticisi olan METTLER TOLEDO cihazlarınızın, performans ve endüstriyel standartlara
uyumluluklarını kullanım ömürleri boyunca yüksek seviyelerde tutabilecek gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve yeteneklere sahiptir. Geniş
cihaz portföyümüz ve ölçüm cihazları alanındaki 100 yılı aşkın tecrübemizin getirdiği derin bilgi birikimiyle METTLER TOLEDO Service
her türlü kalibrasyon ve bakım servisleri için başvurabileceğiniz tek kaynaktır. Müşterilerimiz dünya çapındaki METTLER TOLEDO Service
teknisyeni ve yetkili servis sağlayıcılarından oluşan kapsamlı ağımızdan yararlanabilmektedir. Nerede olursanız olun, teknik anlamda uzman
ve tecrübeli bir teknisyenimiz sizi işyerinizde ziyaret edebilmenin yanı sıra uzaktan yardım hizmeti de sunabilmektedir.

Malzeme Teslim Alımı

Kalite Kontrol ve Ürün
Geliştirme

Depolama

Üretim/ Üretimde Kalite Kontrol

Paketleme

Lojistik ve Sevkiyat

Uzmanlık
Uzmanlığınız, Teknik Servis Ekibimiz'in teknik bilgisiyle birleştiğinde; sorunsuz çalışma,
üst düzey performans ve standartlara 100% uyumluluğa ulaşmış olur. Uygulamalar,
bilimsel yayınlar, teknik belgeler içeren bilgi kütüphanemizden yararlanın. Eğitimlerimiz ve
seminerlerimizi izleyerek, personelinizi ve işletmenizi maksimum verimlilikle idare etmek için
teknik olarak bilgilerinizi tazeleyin.

Sorunsuz Çalışma
Teknik destek bilgilerine kolay erişim ve standart prosedürlere uygun şekilde düzenli ekipman
kontrolleri, minimum masrafla maksimum düzeyde sorunsuz çalışma sağlar. Ekipmanınız
çoğunlukla zorlayıcı ortamlarda kullanılır ve kritik işlemlerde çok yoğun bir şekilde kullanılması
gerekebilir. Bu da her dakika sorunsuz çalışmasını, ekipman bozulmasına, parçaların
arızalanmasına, “aşınma ve yıpranmaya karşı önleyici bakım ve korumayı” zorunlu kılar.

Performans
Her seferinde kullanımları ve güvenilirlikleri test edilmiş uygulamalarla birlikte, ekipmanınızın
profesyonel şekilde kurulumu ve ayarlanması daha ilk günden itibaren yüksek performansa
ulaşmanızı garanti eder. Üreticilerin prosedürlerine uygun şekilde yapılan düzenli önleyici
bakım, ekipmanlarınız için ömür boyu etkili ve tutarlı bir performans sağlar, teknik özelliklerin
dışında sonuçları her zaman önler.

Uyumluluk
Standart DQ/IQ/OQ dokümantasyonunu uygulamanıza özgü bakım ve rutin testler için
önerilerle birleştiren kapsamlı ekipman yeterliliği ve kalibrasyon paketlerimizden yararlanın.
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METTLER TOLEDO Türkiye
Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarları için Yenilikçi Çözümler
Büyük keşifler için, yapabileceklerinizin sınırlarını zorlamanız çok önemlidir. METTLER TOLEDO sadece en yüksek hassasiyette ölçüm
cihazları sunmakla kalmaz, aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için pek çok yenilikçi
teknik de sunar. Tam otomatik organik sentezden ergonomik pipetlemeye, yüksek hassasiyetli tartıma ve gelişmiş madde analizine kadar,
modern dünyanın bilim adamları için önemli pek çok laboratuvar çözümünü sizlere sunmaktadır.

Kimyasal Sentez Artık Çok Kolay
EasyMax™ ve ReactIR™ ile etkili organik sentez çözümlerimiz kimya alanında bilim adamlarına
yeni ürünler keşfetmelerinde ve sentezlemelerinde yardımcı olarak yenilik yolundaki çalışmalara
kapı açmaktadır. Kimyagerler çeşitli potansiyel yolları, malzemeleri, yapı taşlarını ve reaksiyon
koşullarını hızlı şekilde değerlendirerek, hedef bileşenden istenen miktarda güvenli şekilde
oluşturabilirler.

Erime Noktası Belirlemenin Yeni Yolu
Kolay, etkili, izlenebilir ve tam otomatik erime ve damlama noktası tayini
Yeni MP cihazlarını One Click® ile çalıştırın ve 1 defada 6 numunenin erime noktalarını tam
otomatik olarak ölçün. Kamerayla ölçümü kayıt altına alan yenilikçi teknoloji; doğru sonuçlar,
eşsiz izlenebilirlik ve uluslararası standartlara uyabilmeniz için gerekli dokümantasyona imkan
verir.

Sıvılarla Manuel Çalışmada Devrim
Hiç yorulmadan pipetleme için LTS teknolojisi ile laboratuvarda en çok tekrarlanan
görevlerdendir ve yorgunluğa, hatta yaralanmalara neden olabilir. Pipetlerimizdeki patentli
LiteTouch sistemi pipet ucunun minimum düzeyde güç kullanılarak çıkarılmasını sağlar.
Bundan dolayı pipetleme işlemini kullanıcı için çok daha kolay hale getirir ve uzun vadede de
yaralanmaları önler.

Analitik ve Mikro Teraziler
Laboratuvarda tartım ihtiyaçlarınız için
Excellence Terazileri ile laboratuvarda tartım ihtiyaçlarınızı kolaylaştırıp hızlandırın. Kullanımı
kolay dokunmatik ekran özellikleri sayesinde, numune hazırlama, formülasyon veya yoğunluk
belirleme gibi tartım uygulamalarında uzmanlaşın. 61 milyon çözünürlük noktası ileri düzey
okunabilirlik ve yüksek bir tartım doğruluğu sağlar.

Nem Tayini
Malzeme kalitesini hatasız doğrulama
Çoğu üretim işleminde nem çok önemli bir rol oynar. Örneğin, enjeksiyonlu kalıplamada polimer
granüller, işlemde sorunlar olmaması, yüzey kalitesinin zayıflamaması ve kalıbı oluşturulan
parçaların mekanik özelliklerinin azalmaması için izin verilen su düzeyini aşmamalıdır.
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Genel Laboratuvar Cihazları Diğer
METTLER TOLEDO Türkiye
Üretim Zincirinin Her Aşamasında Prosesi ve Kalite Kontrolü İyileştirme

Üretim
Araştırma-Geliştirme
Laboratuvarı

rubu

imetre
örleri: MiniBlock®,

erinde FTIR Kimyasal
me Cihazları:

Kalite Kontrol
Laboratuvarı

Proses Geliştirme

Formülasyon ve Doldurma

Paketleme
ve Lojistik

Mettler-Toledo’nun üstün özellikli ürün yelpazesi kullanıcılara tüm ölçüm ve tartım
uygulamalarında kolaylık ve kesin sonuçlar sağlar. Mettler-Toledo Türkiye, İstanbul ofisi ile
Türkiye’nin her noktasına ve tüm endüstrilere hizmet vermektedir. Mettler-Toledo, hassas
tartım ve ölçüm cihazlarının dünya çapında önde gelen üreticilerindendir. Şirket, tartım
cihazlarının laboratuvar kullanımı, sanayi ve perakende uygulamalarında dünyanın en büyük
üreticisi ve pazarlayıcısıdır. Şirket aynı zamanda, ilgili analitik cihazlarda ilk üç pazar
Termal Analiz (TA&TV)
pozisyonunu elinde bulundurmakta , ilaç ve kimyasalların keşif ve gelişimde kullanılan otomatik
Ürün Grubu
kimyasal sistemlerinin en büyük tedarikçilerindendir. Mettler-Toledo üretim ve paketlemelerde
• Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)
kullanılan “metal detection” sistemlerinin dünyadaki en büyük üreticisi ve pazarlayıcısıdır.
• Flash DSC 1
üstün
özellikli
ürün yelpazesi
12000’den
fazla
çalışanı
ile Mettler-Toledo senede 2 milyar USD’den fazla ciro yapmaktadır. Kullanıcılara satış sonrası destek vermek
•Mettler-Toledo’nun
Yüksek Basınç
DSC
(HP-DSC)
tüm ölçüm ve tartım uygulamalarında
•kullanıcılara
Termo
Gravimetrik
Analiz (TGA)
Mettler-Toledo’nun
kolaylık
ve kesin sonuçlar sağlar. en önem verdiği hizmettir ve bu destek bizim için satış öncesinde başlamaktadır. Dünya çapında yaklaşık 5500 satış
• ve
Dinamik
analiz
(DMA)
servismekanik
uzmanı
ile Mettler-Toledo
tüm müşterilerine sektörün en geniş satış ve servis ağıyla hizmet vermektedir. Kullanıcının ihtiyacını
• Termomekanik analiz (TMA)
doğru
tespit
etmek
ve
çözüme
yönelik
en doğru cihaz ve sistemi seçmesine yardımcı olmak ilk ve en önemli adımdır. Sonrasında
• Termo Optik Analiz (TOA)
kullanıcı
eğitimi,
aplikasyon eğitimi, validasyon, kalibrasyon, bakım ve onarım hizmeti sunuyoruz. ISO, TSE Hizmet Yeterlilik,
• kurulum,
Güçlü ve çok
yönlü STARe
yazılımı
Bakanlığı
• Sanayi
Erime Noktası
AnaliziHizmet Yeterlilik belgeli servisimiz ile kütle ve hacim kalibrasyonu yaptığımız EN 17025 belgeli akredite laboratuvarımız
• ile
Damlama
/ Yumuşama Noktası
Analizi
müşterilerimizin
hizmetindeyiz.
Mettler-Toledo Türkiye, İstanbul ofisi ile Türkiye’nin her noktasına ve tüm endüstrilere hizmet vermektedir.

Mettler Toledo Ürün Grubu

erinde Partikül
azları: FBRM® ve
Proses Geliştirme

ipetler
ı Pipetler
Pipetler
lı Pipetler
me Sistemi:
u manuel pipetleme

Mettler-Toledo, hassas tartım ve ölçüm cihazlarının dünya çapında önde gelen üreticilerindendir. Şirket, tartım cihazlarının
laboratuvar kullanımı, sanayi ve perakende uygulamalarında dünyanın en büyük üreticisi ve pazarlayıcısıdır. Şirket aynı
zamanda, ilgili analitik cihazlarda ilk üç pazar pozisyonunu elinde bulundurmakta , ilaç ve kimyasalların keşif ve gelişimde
kullanılan otomatik kimyasal sistemlerinin en büyük tedarikçilerindendir. Mettler-Toledo üretim ve paketlemelerde kullanılan
“metal detection” sistemlerinin dünyadaki en büyük üreticisi ve pazarlayıcısıdır. 12000’den fazla çalışanı ile Mettler-Toledo
senede 2 milyar USD’den fazla ciro yapmaktadır.

Kullanıcılara satış sonrası destek vermek Mettler-Toledo’nun en önem verdiği hizmettir ve bu destek bizim için satış
öncesinde başlamaktadır. Dünya çapında yaklaşık 5500 satış ve servis uzmanı ile Mettler-Toledo tüm müşterilerine sektörün
en geniş satış ve servis ağıyla hizmet vermektedir. Kullanıcının ihtiyacını doğru tespit etmek ve çözüme yönelik en doğru
cihaz ve sistemi seçmesine yardımcı olmak ilk ve en önemli adımdır. Sonrasında kurulum, kullanıcı eğitimi, aplikasyon
eğitimi, validasyon, kalibrasyon, bakım ve onarım hizmeti sunuyoruz.
ISO, TSE Hizmet Yeterlilik, Sanayi Bakanlığı Hizmet Yeterlilik belgeli servisimiz ile kütle ve hacim kalibrasyonu yaptığımız
EN 17025 belgeli akredite laboratuvarımız ile müşterilerimizin hizmetindeyiz.
www.mt.com

Teknik Servis Desteği

• Validasyon
• Kalifikasyon
• Bakım ve Destek
• Servis
Sözleşmeleri
AutoChem
Ürün Grubu
Termal Analiz (TA&TV)
• RC1 Reaksiyon Kalorimetre
Ürün Grubu
• Kurulum ve Bakım
• Paralel Sentez Reaktörleri: MiniBlock®,
taramalı kalorimetre (DSC)
• Müşteri Eğitimi & Seminerler•• Diferansiyel
MiniBlock®XT
Flash DSC 1
• Gerçek Zamanlı ve Yerinde FTIR Kimyasal
• Aplikasyon & Teknik Destek • Yüksek Basınç DSC (HP-DSC)
Reaksiyon Görüntüleme Cihazları:
• Termo Gravimetrik Analiz (TGA)
ReactIR™
• Servis Merkezi
• Dinamik mekanik analiz (DMA)

LABTEC Ürün Grubu
•
•
•
•
•

Mikro Teraziler
Analitik ve Hassas Teraziler
Komparatör Teraziler
Nem Tayin Cihazları
Pipet Kalibrasyon ve Quantos
Dozajlama Sistemleri
• Filtre Tartımı ve Laboratuvar
Otomasyonu
• Sertifikalı Kalibrasyon Ağırlıkları

XXLANACHEM
Servis Çözümleri
Ürün
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validasyon
Kalifikasyon
Kalibrasyon
Bakım ve Destek
Servis Sözleşmeleri
Kurulum ve Bakım
Müşteri Eğitimi & Seminerler
Aplikasyon & Teknik Destek
Servis Merkezi

Grubu

• Gerçek Zamanlı ve Yerinde Partikül
Karakterizasyon Cihazları: FBRM® ve
PVM®
• Masa Üstü Kimya ve Proses Geliştirme
Reaktörleri
• İC Software

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Termomekanik analiz (TMA)
Termo Optik Analiz (TOA)
Güçlü ve çok yönlü STARe yazılımı
Erime Noktası Analizi
Damlama / Yumuşama Noktası Analizi

Potansiyometrik Titratörler
Karl Fischer Su Tayin Cihazları
Refraktometreler
Densitometreler
pH Ölçüm
İyon Ölçüm
Oksijen Ölçüm
İletkenlik Ölçüm

www.mt.com
Detaylı bilgi için
RAININ
Kapsamlı Kalite
Kontrolü
için– Pipetleri
Güvenilir SonuçlarXXL Servis Çözümleri

ANACHEM Ürün Grubu
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•
•
•
•
•
•
•
•

Potansiyometrik Titratörler
• Manuel Tek Kanallı Pipetler
• Validasyon
Karl
Fischer Susonuçlar
Tayin Cihazları
• Elektronik
Tek Kanallı
• KalifikasyonTOLEDO, doğru sonuçlar sağlamaya odaklanmıştır
Güvenilir
almak çoğu kalite
laboratuvarı
içinPipetler
temel unsurdur. METTLER
Refraktometreler
• Manuel Çok Kanallı Pipetler
• Kalibrasyon
ve
müşteri
gereksinimlerine
mükemmel
şekilde
uyarlanmış
çözümler
sunar.
Çalışmayı kolaylaştırır, hızlandırır, SOP’lerle ve yasal
Densitometreler
• Elektronik Çok Kanallı Pipetler
• Bakım ve Destek
düzenlemelerle
tam uyumluluğu destekler.
pH
Ölçüm
• Liquidator 96 Pipetleme Sistemi:
• Servis Sözleşmeleri
İyon Ölçüm
Aynı anda 96 kuyuyu manuel pipetleme
• Kurulum ve Bakım
Oksijen Ölçüm
• Disp-X Dispenser
• Müşteri Eğitimi & Seminerler
İletkenlik Ölçüm
• Pipet-X Pipetör www.mikrobiyoloji.org • Aplikasyon & Teknik Destek
• Pipet Uçları
• Servis Merkezi
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METTLER TOLEDO Türkiye
Hızlı ve Güvenilir Tartım
ErgoClips ve SmartGrid tartım işlemlerini hızlandırır
Analitik terazilerimiz sadece ileri düzeyde güvenilir sonuçlar sunmakla kalmaz, aynı
zamanda sorunsuz ve güvenli çalışmada da eşsizdir: ErgoClips hemen hemen her şekle
sahip kaplarda tartım yapmaya yardımcı olur; SmartSens rüzgarlığa dokunmadan teraziyi
açmanızı sağlar ve bu özelliğiyle kirlenmeyi önler; SmartGrid tartım işlemini hızlandırır ve
terazinin temizlenmesini kolaylaştırır.

Parça Sayma
Yüksek verimli, hızlı ve doğru parça sayımı
Parçaları doğrudan üretim makinesinde sayarak verimsiz geçen taşıma süresini azaltın.
Parça sayım tartılarını üretim prosesinizle entegre ederek parça sayma ve bütünlük
kontrolünü otomatikleştirin. Konveyör kayışlarını kontrol etmek ve madde akışını
yönlendirmek için dijital Giriş/Çıkış kontrolü gibi çeşitli arayüz seçeneklerinden yararlanın.

Formülasyon
Hatasız üretim ve izlenebilirlik
Doğru, tekrarlanabilir karışımlar, ürün kalitesi ve emniyeti açısından önemlidir. Bağımsız
veya tam ağ bağlantılı formülasyon çözümlerimiz operatörlere günlük görevlerinde adım
adım rehberlik ederken, insan hatalarını önlemeye yardımcı olur. Yüksek hassasiyetli
tartılar tutarlı kaliteyi garantiler, akıllı yazılım çözümleri ise izlenebilirlik için güvenilir bir
dokümantasyon sağlar.

Gruplama
Azalan israf ve güvenilir sonuçlar
Otomatik gruplama çözümleriyle hammaddeleri etkili şekilde yönetin, israfı azaltın ve
hataları önleyin. Gruplama tartıları, hammaddeleri zorlu ortamlarda dahi formüllere uygun
ve doğru şekilde karıştırır. Eksiksiz gruplama kontrolü çözümlerinden yararlanın veya
hassas doldurma için endüstriyel erişim ağı veya Ethernet yoluyla kontrol sisteminizle
iletişim kuran terminalleri entegre edin.

İstatiksel Kalite Kontrolü
İzlenen ve tam dokümantasyonu oluşturulan kalite
İstatistiksel Kalite Kontrolü aracılığıyla üretimde israfı ve kullanılan ham madde miktarını
azaltın. Ağ bağlantılı kalite kontrol yazılımımız ağırlık, yoğunluk veya duvar kalınlığı gibi
kalite parametrelerini gerçek zamanlı olarak izler ve analiz eder. Alarmlar, istatistikler ve
raporlar anında işlem optimizasyonuna ve izlenebilirlik için tam dokümantasyona olanak
verir.

Polimer ve Reçinelerin Su İçeriği
Su içeriğini özel ve hassas şekilde öğrenin
Karl Fischer titrasyonu özel su içeriği ölçümleri için standart yöntemdir. Dakikalar içinde
doğru ve hassas sonuçlar sağlar. 1 ppm’den %5’e kulometrik teknik uygulanır. Hacimsel
teknik 100 ppm ile %100 aralığı için tasarlanmıştır.
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