
 
 

                  
 

                                                               
 
 

                                        

    
Kalite kontrolün ruhunu ve önemini değerli 
müşterilerimize 20 yıldan bu yana anlatıyoruz. 
 
 

                  

    

 
 
 

 

                        HELYUM KAÇAK TEST DEDEKTÖRLERİ  
                             İLE HATASIZ ÜRÜNLER ÇIKIYOR! 
Son yıllarda ülkemizde kalite kontrolün önemi anlaşılmaya başladı. Önde olmak 
için daha fazla kalite, daha fazla rekabet özelliğine sahip mükemmel ürün ve 
daha güven duyulan marka imajı gerekli hale geldi.Bu cihazlar vasıtası ile üretim 
hattınızda hatasız ürünler çıkmaktadır. 
HLT-Helyum Kaçak Test Dedektörlerinin geniş bir kullanım alanı mevcut: 

 Flexible veya düz metal hortum  
 Otomobil Klima, hava yastığı, jant, benzin deposu 

sızdırmalık testinde  
 Buzdolabı, Klima, Soğutucu cihazların gas kaçak, dolum 

testlerinde kompresör, evaperatör vb.  
 Gas ve LPG taşıyan tankların kalite kontrolü  
 Vakum altında çalışan tüm kapalı, fırın, otoklav, 

kaplama makinelerinin kaçak testlerinde  
 Önceleri havuz içinde basınçlı hava verilerek yapılan 

testlerde %10-%15 hata gözden kaçabiliyordu. HLT-
Helyum kaçak test detektörleri Quadropole Mass 
Spektrometre mantığı ile çalışmakta, milyarda bir veya 
daha hassas duyarlılığa set edebilmektedir. İhracat 
edilen pek çok üründe HLT testi istenmektedir. 

 



                  
 

                                                               
 

               

                           

                   

   
 

  
 

     
 

 

 
 
 



 

                 
 

                                                               
 
         

     

      
 
 

 
   
 
 

    
 

              

 
 

NİSAN SONU İTİBARİ İLE SOIF&COIC MARKASINDAN 
STOKLARIMIZA GİRİŞ YAPACAK OLAN ÜRÜNLER: 
*Nisan ayı içerisinde stoklarımızda bulunmayan 
SOIF&COIC Markalarına ait ürünlerimizden stoklarımıza 
giriş yapılacak olan cihazlar aşağıda ki gibidir, 
-BK 5000 Binoküler Lab.Mikroskobu 
-BK5000 Trinoküler Flerosan Mikroskobu  
-BK-POL Binoküler Polarize Mikroskop 
-SZM45-T2 Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop 
-Mikroskop Aksesuarları 
 

NİSAN SONU İTİBARİ İLE STOKLARIMIZA GİRİŞ YAPACAK 
OLAN GÖRÜNTÜ 
TRANSFER KAMERALARI: 
-SOIF Marka 1.3 mp kamera 
-SOIF Marka 3.0 mp kamera 
-SOIF Marka 5.0 mp kamera 
Standart Aksesuarlar: 
-Kamera + Adaptör + Software  + USB aracılığı ile kolay bağlantı. 
 

Bununla birlikte Mikroskop 
Aksesuarları ve Yedek Parçalardan 
Stoklarda olmayan parçalarda nisan 
sonu itibari ile giriş yapacaktır. 
-Objektifler,Okulerler,Mikrometreler 



 

                 
 

                                                               
 

         

 
Bazı Teknik Özellikler: 
*95ºC ye kadar termal dezenfeksiyon. 
*Otomatik elektronik mikroişlemciye sahip programlanabilir digital ünite. 
*Hata-Alarm fonksiyonları 
*Harici Printer ve PC Bağlantılı RS232 Çıkışı 
*Sıcak Hava Üflemeli Kurutma Sistemli 
*Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten iç ve dış yüzeyler 
*Deterjan seviye ve tuz miktarı kontrol sistemi 
*5 litrelik deterjan kabinleri 
 
Örnek Bazı Sepetler: 

     
 

      
 

 


