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Hayatı güzelleştirmek, ülkemiz için üretmek, 
toplumumuza değer katmak, bilgi ve birikimimizi 
artırmak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, size ve 

toplumumuzun tüm bileşenlerine en özeli, en güzeli 
sunmak için sizinle olmaktan mutluluk duyuyoruz.

70 li yıllardan itibaren kuyumculuk sektörünün İfraz 
ve Ramat alanında faaliyet gösteren bir geleneğin 
devamı olan Asır Makine profesyonel ekibiyle her 
geçen gün sektör ve ürün yelpazesini genişleten 

firmamızın tüm ürünleri yurtiçi ve yurtdışında 
birçok değerli kuruluşlarda sorunsuz şekilde 

çalışmaktadır.
Özellikle sektörde Baca Gazı Arıtma konusunda 
yaşanan sıkıntılar neticesinde Asır Plastik olarak 

2006 yılında faaliyetine başlayan firmamız geride 
bıraktığımız 10 yıl içerisinde her türlü asitli ortam-
larda çalışabilen PP,PVC,PE, ve diğer mühendislik 
plastiklerinden Makina, Kaplama banyoları, Baca 

Gazı Arıtma Üniteleri üretmeye başlamıştır.
Geri dönüşüm konusunda her geçen gün kendisini 

yenileyerek üretimine; müşteri memnuniyetini ve 
hızlı servis hizmetini ön planda tutarak devam 

eden firmamız, özellikle Baca Gazı Arıtma Sistem-
leri konusunda Avrupa standartlarının üzerinde bir 
başarı elde etmenin haklı gururunu yaşamaktadır.
Profesyonel ekibiyle her geçen gün sektör ve ürün 

gamını genişleten firmamızın ürünleri yurtiçi ve 
yurtdışında birçok değerli kuruluşlarda sorunsuz 

şekilde çalışmaktadır.
Kuyumculuk sektörü başta olmaz üzere  birçok 

alanda siz değerli müşterilerimizin isteği doğrul-
tusunda butik üretim yapan firmamız bu anlamda 

öncü olmanın gururunu yaşamaktadır.

We are happy to be with you in order to beautify 
the life, produce for our country, add value to our 
society, increase our knowledge and experience, 
and to offer you the most special and most beauti-
ful to our workers, customers, you and every part of 
our society.  Being the follower of a tradition that 
has been operating in the field of Amalgamation 
and Casting since the 70s, Asır Makine is working 
with many valuable companies at home and abroad 
with all the products of our company that has been 
increasing the product range within the sector 
thanks to its professional team. Especially as a 
result of the problems faced in the Stack Gas 
Cleaning, our company that started its operations in 
the field as Asır Plastik as of 2006 started to 
produce PP, PVC, PE and other engineering plastics 
such as Machine, Plating baths and Stack Gas 
Cleaning Units that can work in every acidic environ-
ment in the past 10 years. 
Continuing its production by renewing itself in terms 
of recycling every passing day and prioritizing the 
customer satisfaction and fast customer service, our 
company is rightfully proud of having acquired a 
success that is beyond European standards espe-
cially in regard to the Stack Gas Cleaning Systems. 
The products of our company, which has been 
increasing its place in the sector as well as its 
product rage with the help of its professional team, 
is working with many valuable institutions without 
any problems.  Conducting special production as a 
response to the demand of you valuable customers 
especially in the field of jewelry, our company is 
feeling proud of being a pioneer in this regard. 



Model  ASR-RF03C ASR-RF03H ASR-RF05C ASR-RF05H ASR-RF10C ASR-RF10H
Materyal PP PP PP PP PP PP
Güç Kaynağı 3 phase 3 phase 3 phase 3 phase 3 phase 3 phase
Çalışma Süresi (saat) 6 3 6 3 6 3
Sıvı Kapasitesi (Litre) 10 10 20 20 40 40
Ürün Kapasitesi (Kg ) 1-3kg 1-3kg 1-5kg 1-5kg 3-10kg 3-10kg
Boyutlar (mm) 1000x800x2000mm 1000x800x2000mm 1000x800x2000mm 1000x800x2000mm 1500x800x2000mm 1500x800x2000mm

Boş Ağırlık 250kg 250kg 280kg 280kg 350kg 350kg
Garanti  1 1 1 1 1 1

Teknik Özellikler

Model  ASR-RF03C ASR-RF03H ASR-RF05C ASR-RF05H ASR-RF10C ASR-RF10H
Material PP PP PP PP PP PP
Power Supply 3 phase 3 phase 3 phase 3 phase 3 phase 3 phase
Working shift (Hour) 6 3 6 3 6 3
Liquid capacity (Liter) 10 10 20 20 40 40
Production Capacity (Kg ) 1-3kg 1-3kg 1-5kg 1-5kg 3-10kg 3-10kg
Overall Dimensions (mm) 1000x800x2000mm 1000x800x2000mm 1000x800x2000mm 1000x800x2000mm 1500x800x2000mm 1500x800x2000mm

Empty Weight 250kg 250kg 280kg 280kg 350kg 350kg
Warranty  1 1 1 1 1 1

Technical Specifications
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Profesyonel ve kompak, Çevre dostu ve insan sağlığına önem veren tamamen 
kapalı devre çalışan sistemimiz ile %100 güvenli şekilde çalışarak 99,99%  
saflık derecesinde değerli metaller elde edebilirsiniz.
-Sistemimiz Kral Suyu (aqua regia) yöntemi ile soğuk ve tercihinize göre  
ısıtmalı olarak çalışmaktadır.
-1-3 gk dan 500 kg a kadar reaktörler,
-Cam serpantin ve rejenere gaz arıtma sayesinde %100 ürün elde etmenize 
olanak sağlar.
-Sistem bakım ve kontrol amaçlı de-monte olarak tasarlanmıştır.

You can produce valuable metals with a purity grade of 99,99% by 
working with our system 100% safely that operates completely in 
closed circuit and that is professional and compact as well as environ-
ment friendly and gives importance to human health. 
- Our system works in cold via aqua regia method or with heating 
depending on your preference. 
- Reactors ranging from 1-3 gk to 500 kg
- It enables you to acquire 100% product thanks to glass serpentine 
and regenerated gas cleaning.
- The system is designed as disassembled for maintenance and 
control purposes.

İfraz - Ramat Makinesi ve Reaktörleri / Amalgamation - Recycling Machine and Reactors 



El Yıkama Ramat Lavabosu / Hand Washing Recycling Washbasin

Asit Kapasitesi / Acid Capacity : 20- 250LT
Durulama Haznesi / Drying Reservoir  : 20-100LT
Elektrik Gücü / Electrical Power : 1 – 5.5kw

Boyutları / Dimension
En / Width : 800/1200mm 
Boy / Length : 2000mm
Derinlik / Depth : 600/850mm
Motor Gücü / Motor Power : 380V/0,37-0,75 KW 
Ağırlık / Weight : 80-175 kg 
Garanti Süresi / Warranty Period : 1 yıl - 1 year

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Elektrik Gücü / Electrical Power : 0.12 kw

Boyutları / Dimension
En / Width :500/800/1500mm
Boy / Length :1200mm
Derinlik / Depth :500mm
Motor Gücü / Motor Power : 0,12 watt
Ağırlık / Weight :30/50/95 kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications
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Minimum 20 lt asit haznesinden başlayan ve 200 lt ye 
kadar tambur sistemli, 8 ayardan 22 ayara kadar 
kullanabileceğiniz, kokusuz ve dumansız gaz arıtmalı 
Bakırlı ve Demirli İç boşaltma Makinası yapılabilmektedir.

Minimum 2 adet dinlendirme tankından başlayan, su giriş ve 
çıkışında filtre bulunan , kullanım yoğunluğuna göre kendisini kısa 
sürede amorti eden sistemlerdir. Çıkış filtreleri 1 mikrona kadar 
kullanılmaktadır. Tamamen poliproplen malzemeden yapılmıştır. 
Başınç sensörü bulunmaktadır.

These are the systems that start from minimum of 2 resting 
reservoirs with filters placed in water inlet and outlet and that 
can pay for itself in a short period of time depending on the 
usage intensity. The outlet filters can be used up to 1 micron. It 
was made completely from polypropylene materials. It has a 
pressure sensor. 

Odor-free and smoke-free Self Unloading Machine with 
Copper and Iron that starts with acid reservoir of 
minimum 20 liters and with a drum system up to 200 
liters can be produced. We produce that you can use 
up to  8 setting  22  settings.

Demirli ve Bakırlı Asit Makinesi / Acidic Iron-Copper Content Discharge Machine



Patlatma Makinesi / Chemical Brightening System

Mikron Kaplamalı Banyoları / Baths Plated with Micron
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Elektrik Gücü / Electrical Power : 0,50kw
Temizleme Banyosu / Cleaning Bath : 1 Adet / Pcs. 
Kaplama Haznesi / Plating Reservoir : 2 Adet / Pcs. 
Durulama Banyosu / Drying Bath : 7 Adet / Pcs.
Anot Katot Baraları / Anode Cathode Bars : Paslanmaz /Stainless 
Durulama Haznesi / Drying Reservoir : 20-100LT

Boyutları / Dimension
En / Width : 1200-2300mm 
Boy / Length : 1200mm
Derinlik / Depth : 750mm
Motor Gücü / Motor Power : 0.12 KW 3 Adet/pcs 
Ağırlık / Weight : 60-190kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kullanım Sıvısı / Liquid to be Used : 50Lt
Elektrik Gücü / Electrical Power : 5 kW

Boyutları / Dimension
En / Width : 1200mm
Boy / Length : 2100mm
Derinlik / Depth : 800mm
Motor Gücü / Motor Power : 1.7 kW
Ağırlık / Weight : 190Kg.
Garanti Süresi / Warranty Period : 1 yıl - 1 year

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kullanım alanları
Altın, rodyum, gümüş, bakır ve nikel gibi metal 
kaplama amaçlı kullanılmaktadır.

Areas of Use
It is used for plating metals such as gold, 

rhodium, silver, copper and nickel. 

10 lt den 80 lt ye kadar standart cihaz modellerimiz 
mevcut olup farklı kapasiteler için iletişime geçmeniz 
gerekmektedir. Cihaz kontrol panosu ve kaplama 
banyoları monoblok olarak aynı gövdede tasarlanmış ve 
kullanım kolaylığı sağlanmıştır

Kuyumculuk sektöründe hidrojen 
peroksit ve potasyum siyanür kimyasal 
tepkimesi sonucu  ürün yüzeyi parlat-
ma  amaçlı kullanılmaktadır. 300 lt sıvı 
tankı, 100% geri dönüşümlü ve kullanıcı 
dostu yarı otomatik  makinedir.

It is used in jewelry sector for bright-
ening the product surface as a result 
of the chemical reaction hydrogen 
peroxide and potassium cyanide. It is 
a 100% recyclable and user friendly 
semi-automatic machine with 300 
liters of liquid reservoir. 

There are standard device models ranging from 10 liters to 
80 liters, and you need to get in contact for different capaci-
ties. The device control panels and plated baths were 
designed in the same body as monoblock and ease of use 
was provided.



Alçı Ramat Alma Makinesi / Plaster Recycling Machine

Döküm Alçı Temizleme Sistemi / Cast Plaster Cleaning System

Alçı Temizleme Makinesi / Plaster Cleaning Machine
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Tamamı Polipropilen gövde, redüktörlü motor 
ve tankın iç yapısı dolayısı ile  mükemmel 
karışım sonrası alçı içerisinde bulunan parça 
ve toz zerrecikleri halindeki altınların tama-
men ayrıştırılmasını sağlamakta, kolay ve 
pratik kullanımlıdır.

Döküm sonrası alçının pratik ve hızlı temizlenmesi için kullanılan 
cihazdır. Tamamen Polipropilen gövde, Led aydınlatma, Lamine cam 
ve kesinlikle su sızdırmaz şekilde tasarlanmış olan kapak sistemi.

Üç parçadan oluşmakta olup de monte bir cihazdır ve kolay kurulum yapılabilmek-
tedir. 100% ramat dönüşümü sağlayan ve atık alçı ile suyu ayrıştıran sistemdir. 
Tamamen Polipropilen gövde Led aydınlatma, Lamine cam ve kesinlikle su sızdırmaz 
şekilde tasarlanmış olan kapak sistemi. 

It is a disassembled device consisting of three parts and it is easy to assemble. It is a 
system that provides 100% casting recycle and separates waste plaster and water. It 
has a completely polypropylene body, Led lighting, Laminated glass and a lid 
systems designed in an absolutely water-proof way. 

It is a device used to clean the plaster after 
casting in a practical and fast way. It has a 
completely polypropylene body, Led lighting, 
Laminated glass and a lid systems designed 
in an absolutely water-proof way.

Thanks to its completely polypropylene 
body, motor with redactor and the inner 
structure of the tank, it ensures that the 
gold in pieces and granules within the 
plaster are separated completely. It is 
easy and practical to use. 

Elektrik Gücü / Electrical Power : 380 V /0,55 kw

Boyutları / Dimension
Çap / Diameter : 500mm 
Boy / Length : 1600mm
Ağırlık / Weight : 90 kg 
Garanti Süresi / Warranty Period : 1 yıl - 1 year

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Max. Çalışma Basıncı /  : 150 bar
Max. Su Kapasitesi : 500lt/h
Elektrik Gücü : 220 V /1,1 kw
Boyutları / Dimension
En / Width : 600mm
Boy / Length : 1250mm
Derinlik / Depth : 500mm
Ağırlık / Weight : 60 kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Max. Çalışma Basıncı / Max. Operating Pressure : 150 bar
Max. Su Kapasitesi / Max. Water Capacity : 500lt/h
Elektrik Gücü / Electrical Power : 220 / 380V /2,6 kw
Boyutları / Dimension
En / Width : 2300mm
Boy / Length : 1700mm
Derinlik / Depth : 700mm
Ağırlık / Weight : 250kg
Garanti Süresi / Warranty Period : 1 yıl - 1 year

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Alçı kırma sonrası büyük sorun oluşturan alçıyı 
susuzlaştırma işlemi artık çok kolay ve pratik.

PATENTLI ürünümüz olan bu cihazla bu işlem 5 
dakikanızı alacak.

Plaster dehydration system that creates a big 
problem  after breaking the plaster is now very 
easy and practical. With this machine, which is 

our PATENTED product, the process
will take 5 minutes of your time.



500 m³/h den başlayan ve 30.000 m³/h a kadar 
tek ünite halinde üretim yapılmakla birlikte Yüksek 
emiş kapasitesi gereksinimi olan yerlerde 2 li veya 
3 lü ünite halinde montajla istenilen kapasiteye 
uygun Asit Fanları yapılmaktadır.

As it is manufactured as a single unit, which 
starts from 500 m3 /h and goes up to 30.000 
m3 /h, Acid Fans that are suitable for the 
demanded capacity can also be provided as the 
units with 2 or 3 fans in the places where higher 
vacuuming capacities are needed.

Kullanım alanları
Endüstriyel tesislerdeki kimyasal havalandırma 
sistemlerinde, krozif ve buharlı ortamlarda , çeker 
ocak ve laboratuvar sistemlerinde, Asit buharı 
yıkama sistemlerinde tamamen termoplastik (PPH, 
PPU, PVC, HDPE, PE) malzemelerden imalatı 
yapılarak kimyasal ortamlara karşı %100 muka-
vemet göstermektedir.

Areas of Use
It demonstrates 100 % 

resistance against chemical 
environments in chemical 

ventilation systems, corro-
sive and steam vaporous 
environments, fume hood 
and laboratory systems, 

acid vapor washing 
systems by being manufac-

tured from completely 
thermoplastic (PPH, PPU, 

PVC, HDPE, PE) materials.

Elektrik Gücü : 0,37 kw dan12, kw ya kadar
Electrical Power : From 0,37 kw to 12 kw
Santrafüj max. Debi : 750-60.000 m3/h
Max. Centrifuge Flow : 750-60.000 m3/h
Max. Basınç : 4000 Pa
Max. Pressure : 4000 Pa
Direkt Akuple Gövde       : 750-/-2950 d/dk
Direct Coupled Body      : 750-/-2950 d/dk
Kayış kasnak Gövde : 10- /-2950 d/dk
Belt and Pulley Body : 10- /-2950 d/dk
Max. Çalışma : 90C
Max. Operating Temp. : 90C
Garanti Süresi : 1 yıl
Warranty Period : 1 year

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Sülfürik Asit Kapasitesi /Sulphuric Acid  : 20- 100LT
Durulama Haznesi / Rinsing Tank : 20-100LT
Elektrik Gücü / Electrical Power : 1 kw

Boyutları / Dimension
En / Width : 800mm 
Boy / Length : 1600mm
Derinlik / Depth : 600mm
Motor Gücü : 130 watt 
Ağırlık / Weight : 80 kg 
Garanti Süresi / Warranty Period : 1 yıl - 1 year

Gaz Arıtmalı Zaç Yağ Kabini / Sulphuric Acid Cabin

Asit Fanları / Acid Fans

Değerli metallerde tavlama sonrası  oluşan 
lekeleri açmak amaçlı ve döküm sonrası yüzey-
de kalan mikron seviyesindeki alçılar temizlemek 
amaçlı kullanılmaktadır. Tamamen Polipropilen 
malzemeden yapılmış olup % 100 çevre ve 
kullanıcı dostudur.

It is used to clear the stains that occur on 
precious metals after annealing and to clean 
the plasters in the size of microns that remain 
on surfaces after casting. It is completely made 
of Polypropylene materials and 100 % environ-
ment and user friendly.

Teknik Özellikler / Technical Specifications
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Model  ASR-WS500 ASR-WS1000 ASR-WS2000 ASR-WS5000
Malzeme Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Kapasite m3/Saat 500 1000 2000 5000
Dozaj Sistemi Automatic Automatic Automatic Automatic
Güç Kaynağı 380 380 380 380
Elektrik Gücü (KW) 1,1 1,85 4,5 6
Sıvı Kapasitesi (Litre) 250 400 550 1500
Boyutlar (cm) 50x75x2000 75x100x2000 75x150x300 100x200x3500
Boş Ağırlık 75 175 3500 800
Arıtılan Kimyasallar 

 
Garanti   2 2 2 2

Asit Buharı Yıkama Sistemleri / Wet Scrubbers

Uygulama alanında tespit yapılarak her kapa-
siteye göre Avrupa standartlarının üstünde 
verim elde edebileceğiniz, kokusuz, dumansız 
tamamen ekolojik Gaz Arıtma Sistemleri yapıl-
maktadır.

Odorless, smokeless, totally ecological Gas 
Cleaning Systems, with which you can gain 
efficiency above the European standards, can 
be provided for every capacity by determining 
it in the application site.

Technical Specifications

Kullanım Alanları
Bu tarz ıslak çöktürücüler ph dengeleyici kimyasallar ve 
su ile gaz yıkama tekniğine sahiptirler. %98-99 etkiye 
sahip olan bu teknik Gel olarak tüm kimyasal pros-
eslerde kullanılan global bir yötemdir. Islak yıkayıcılar 
genellikle; kuyumculuk , kimyasal kullanımı olan galvano 
proseslerinde ,  değerli metal geri dönüşümünde ve 
madencilik sektörlerinde kullanılmaktadır.

Wet Scrubbers
Wet Scrubbers washes gasses with pH balancing 
chemicals and water. This technic globally approved 
with all chemical pocesses and most efficiency 
(Average: %98-99) technic. Wet scrubbers mostly 
uses in jewellery, chemical recycling, mining and any 
acid and bases uses in sectors.
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SO2, HCl, HF, HBr, SiF4, Cl2, F2, Br2, H2SO4, HNO3, NO, HS, NH3, Amines, 
Monomers, Acetic Acid, Formaldehyde, Methanol, Ethanol, Propanol, 
Methyl mercaptan, Ethyl mercaptan, Dimethyl sulphide, dimethyl disulfide

Model  ASR-WS500 ASR-WS1000 ASR-WS2000 ASR-WS5000
Material Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Capacity m3/Hour 500 1000 2000 5000
Dosing system  Automatic Automatic Automatic Automatic
Power Supply 380 380 380 380
Power consumption (KW) 1,1 1,85 4,5 6
Liquid capacity (Liter) 250 400 550 1500
Overall Dimensions (cm) 50x75x2000 75x100x2000 75x150x300 100x200x3500
Empty Weight 75 175 3500 800
Purify application 

 
Warranty  2 2 2 2

Teknik Özellikler

SO2, HCl, HF, HBr, SiF4, Cl2, F2, Br2, H2SO4, HNO3, NO, HS, NH3, Amines, 
Monomers, Acetic Acid, Formaldehyde, Methanol, Ethanol, Propanol, Methyl 
mercaptan, Ethyl mercaptan, Dimethyl sulphide, dimethyl disulfide



Asit Pompaları / Acit Pumps
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Kendinden emişli pompaların alternatifi
Birçok uygulama için CTV pompalar kendinden emişli bir 
pompanın yerini alabilir. CTV ‘nin pompa  gövdesi 
akışkanın içerisine daldırılır. Pompa, kendinden emişli bir 
pompa ile karşılaştırılacak olunursa daha güvenilir 
çalışmaktadır.  Daldırma derinliği  419-425 mm’ dir  
(modele bağlı olarak değişir) fakat aynı zamanda uzatma 
borusu ile emiş derinliği arttırılabilir. CTV, yaygın olarak, 
filtreye ve enjektör rampalarına sirkülasyon sağlayacak 
şekilde yüzey işleme banyolarına yerleştirilir.

Alternative for self-vacuuming pumps
For many applications CTV pumps can replace self-vacu-
uming pumps. CTV’s pump body is dipped into liquid. If the 
pump is compared with a self-vacuuming pump, it works 
more safely. The dipping depth is 419-425 mm (it changes 
depending on the model), but meanwhile the dipping 
depth can be increased with an extension pump. Common-
ly, CTV is placed into filters, injector ramps and surface 
treating baths in a way that it provides circulation.

Leak-free and dry operation safety
CTV pump is placed vertically as its engine is above the 
liquid’s surface. Therefore, the pump does not need a 
mechanic packing which is the cause of leakage problems 
in general. Furthermore, it is designed for the dry operat-
ing conditions. It requires minimum maintenance. Thanks to 
its simple design, without pump bearing and mechanic 
packing, it almost does not need any maintenance. 
Meanwhile CTV can transfer liquid, which contains hard 
particles up to the size of 6 mm, without any problem 
(depending on the pump size).

ASR, basit ama çok güvenilir ve sağlam, tek kademeli ve 
düşey milli bir santrifüj pompadır. Bu pompalar çeşitli 
akışkanların konteynır, hazne ve tanklardan transferi ve 
sirkülasyonu için en uygun çözümdür. ASR pompalar, PP 
(polipropilen ), PVDF veya PVC malzemeden üretilmektedir.

ASR is a simple but very reliable and durable centrifuge 
pump with single-stage and vertical turbine. These 
pumps are the most convenient solution for the transfer 
and circulation of various fluids from container, reservoir 
and tanks. ASR pumps are made of PP (polypropylene), 
PVDF or PVC materials.

Sızıntısız ve kuru çalışma güvenliği
CTV pompa, motor akışkan yüzeyinden yukarıda olmak 
üzere, düşey olarak yerleştirilir. Böylece pompa genel 
olarak sızıntı problemlerinin kaynağı olan mekanik 
salmastraya ihtiyaç duymaz. 

Daha da ötesi pompa kuru çalışma şartlarına uygun 
olarak tasarlanmıştır. Minimum bakım gereksinimi. Pompa 
yataksız ve mekanik salmastrasız basit tasarımı 
sayesinde neredeyse hiç bakım gerektirmez. CTV aynı 
zamanda 6 mm boyutuna kadar katı partiküllere sahip 
akışkanları da problemsiz olarak transfer edebilmektedir 
(pompa ebadına bağlı olarak).



Yıkama Suları ve Ramat Çöktürme Tankı / Washing Water and Slag Settling Tanks
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10 lt den 80 lt ye kadar standart cihaz modellerimiz mevcut 
olup farklı kapasiteler için iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Cihaz kontrol panosu ve kaplama banyoları monoblok olarak 
aynı gövdede tasarlanmış ve kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

As we have standard device models from 10 lt to 80 lt, 
you should contact with us for different capacities. 

Device control panel and coating tanks are designed in 
the same body as a monoblock and thus their usage is 

made easier.

İlaç, Kimya kuyumculuk, geri dönüşüm ve benzeri birçok sektörde kimyasal maddelerin 
depolanması amacıyla, kimyasal malzemenin karekteristik özelliklerine uygun olarak tercih 
edilen Termoplastik (PPH/U-PVC/HDPE/PVDF) malzemelerden imal edilmiş olan tanklardır.

For the purpose of storing medicine, jewelry chemicals, recycling and chemicals for many 
other sectors, these are the tanks that are manufactured from Thermoplastic 
(PPH/U-PVC/HDPE/PVDF) materials that are preferred according to the characteristic 
features of chemical materials.

Kimyasal Depolama ve Kaplama Tankları / Chemical Storage and Coating Tanks

Model ASR-PT100 ASR-PT150 ASR-PT250
Materyal  Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Kontrol Sistemi             Otomatik Otomatik Otomatik
Sıvı Kapasitesi (Litre) 100 150 250
Güç Kaynağı 380 380 380
Power consumption KW 3 3 3
Boyutlar (mm) Ǿ50,h:145 Ǿ55,h:145   Ǿ65,h:160
Boş Ağırlık 85 110 125
Garanti  1 yıl  1 yıl 1 yıl

Teknik Özellikler

Model ASR-PT100 ASR-PT150 ASR-PT250
Material  Polypropylene Polypropylene Polypropylene
Control System                  Automatic Automatic Automatic
Liquid Capacity (Liter) 100 150 250
Power Supply 380 380 380
Power Consumption KW                      3 3 3
Overall Dimensions (cm) Ǿ50,h:145 Ǿ55,h:145   Ǿ65,h:160
Empty Weight 85 110 125
Warranty  1 year  1 year 1 year

Technical Specifications

Uygulama alanında tespit yapılarak 
her kapasiteye göre projelendirerek 
üretim yapılmaktadır.
- Asit Buharı yıkama sistemlerinde 
- Daldırma Banyolarında 
- Kostik hazırlama tesislerinde 
- Kimyasal hazırlama tesislerinde 
- Kaplama tesislerinde ve 
- Birçok endüstriyel tesiste kullanıl-
maktadır.

By being determined in the application 
site, they are manufactured for every 
capacity
•In wet scrubber systems
•Dipping baths
•Caustic preparation facilities
•Chemical preparation facilities
•Coating facilities and
•Various industrial facilities.



Poliproplen Çeker Ocak / Polypropylene Fume Hood

Kimyasal Saklama Dolabı / Polypropylene Acid Storage Cabinet

11 www.asirmakina.com

Laboratuvar ortamlarında kimyasal maddelerle yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkan zehirli gazların Ve kimyasal 
buharların güvenli şekilde Baca Gazı Arıtmaya atılmasını, 
buradan dışarıya tahliyeyi sağlayan sistemdir.

It is a system which allows safely 
transferring the poisonous and 

chemical vapors that occur in the 
operations with chemical materi-
als in laboratory environments to 

Stack Gas Treatment system, 
and then throw them out.

Tamamen Polipropilen ve diğer 
termoplastik malzemeler kullanılarak  
üretilmiştir 
- Hareketli çekmece sistemine sahiptir.
- Havalandırma bağlantısı mevcuttur.
- Kimyasal malzemelerin depolanması
- Çalışma ortamına gaz yayılımının 
minimize  edilmesi
- Olası bir sızıntının dolap içerisinde 
muhafaza edilmesi
- Çalışma ortamının güvenliğinin 
sağlanması
- Talep edilmesi durumunda asit ve 
baz için tek bünyede  iki ayrı bölüm 
yapılabilir.
- Dipte toplama haznesi bulunmak-
tadır.
Farklı kimyasal malzemelerin güvenli 
şekilde depolanmasına , çalışma 
ortamında gerekli olan güven ve 
emniyetin  oluşmasına olanak sağlam-
ak amacıyla kullanılmaktadır.

It is manufactured by using com-
pletely polypropylene and other 
thermoplastic materials.
- Moving drawer system
- Ventilation connection
- Storing chemical materials
- Minimization of the gas spread into 
working environment
- Keeping a potential leakage within 
the cabinet
- Provision of safety in the operation 
environment
- On demand, there can be two 
separate parts in a single body for 
acids and bases
- There is a collection tank at the 
bottom
It is used to safely keep different 
chemical materials, and allow safety 
and security that are needed in an 
operation environment.

- %100 Polipropilen alın kaynak ve dikiş el kaynaklı 
konstrüksiyon
- Geniş çalışma alanı, şık ve ergonomik tasarım
- Kabin içi aydınlatma
- 2 bloktan oluşan ana gövde
- Demonte emiş davlumbazı
- Yüksek muavemetli polipropilen musluk ve vanalar
- Sürgülü kapaklı tezgah altı kimyasal saklama dolabı
- Saklama dolabı led aydınlatma
- Elektrik kontrollü temperli cam
- Scrubber gaz yıkama sistemi
- Ana gövdeye akuple elektrik kumanda panosu

- Construction with 100 % polypropylene butt-welding and 
manual seam welding
- A spacious operating environment, elegant and ergonomic 
design
- Inside lightning
- Main body, consisted of 2 blocks
- Demounted vacuum hood
- Polypropylene tap and valves with high strength
- Chemical storage cupboard with sliding lids under the 
counter
- Led lightning for the cupboard
- Tempered glass with electrical control
- Scrubber gas washing system
- Electrical commanding panel coupled with the main body

ASR 100
Model

ASR 120
Model

ASR 150
Model

ASR 180
Model
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