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STERIPIG: system  for the recovery
of any product remaining

fittings

in the pipeline. 

Points of use

Lance with spray ball

Flow divert  panels

Collectors and customized pieces
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SILPIG sistem boru hatlarında 
kalan ürünlerin geri kazanımı için kullanılır.

Kollektör

Temizleme topu

Kollektörler ve özelleştirilmiş ürünler

Kullanım noktaları

 fittings

Plate heat exchanger

Plakalı Eşanjörler

Aseptik Numune Alma Vanaları

Aseptic Sampling Valves

Air diaphragm pump

Havalı Diyafram Pompalar

Borulu  Eşanjörler

Tubuler Exchanger Tank Kapakları

Menhols

Çift Vidalı Pompa

Twin Screw Pump



Horizontal blender.
Double Cone Solids Blender MBC.
Skid designed to produce homogeneous solid-solid mixture.

Magnetic agitator: a highly hygienic solution
for the applications of dispersion, dissolution,

homogenization and mixing of products.

Din-Food centrifugal pump.

Diaphragm valve.

NDL diaphragm valve.

Filters and sight-glasses.

Pharmaceutical gaskets. Aseptic sampling valves,
spray balls and
pressure gauges. 

K type

P typeN type

Check valve.

Over�ow valve

Innova single seat valve 

NLR regulating valve.

Hoses

Tank bottom
high shear mixer.

High shear “multitooth” mixer. 

Aseptic agitator
with marine propeller. 

M-226 Solid/liquid blender.

Dilution system of Sodium Laureth Sulfate (SLES) to 26%
for preparation of shampoos, gels and soaps.

MCR.
Skid with counter-rotating agitator and mixer.

Preparation of high viscous products
at a controlled temperature and pressure.

PHARMIX. Preparation of sterile
pharmaceutical products.
The main element is a magnetic agitator.

CR.
Counter-rotating agitator.

Lobe rotor pump HLR.

Prolac HCP-WFI centrifugal pump.

Reactors for preparation
of solutions for injections.
Includes: instrumentation,

agitator, control panel
and video recorder.

CIP system.

CIP sistem

Inline high shear mixer.

Fermentör

Fermenter.

Manyetik karıştırıcılar ; dispersiyon disolüsyon, 
homojenizasyon ve ürünlerin karışımı 

için hijyenik bir çözümdür.

SLES seyreltme sistemi; şampuan,jel ve sabunların 
üretimi için gerekli olan %26 lık SLES'i hazırlar.

Enjeksiyonlar için solüsyon 
hazırlama reaktörü:Bu sistem 
enstrümantasyon, karıştırıcı, 

kontrol paneli ve video 
kaydetme cihazı içerir.

Karşıt dönüşlü karıştırıcı ve mixerli 
MCR Ünitesi: Yüksek viskoziteli sıvıların 

kontrollü sıcaklık ve basınç altında 
hazırlanmasını sağlar.

MBC Çift Konili Katı-Katı Blender: Bu ünite katı-katı 
homojen karışım hazırlamak için dizayn edilmiştir.

Yatay Blender

M-226 Katı/Sıvı Blenderı

PHARMIX : Steril farmasötik ürünlerin 
hazırlanması için kullanılır, ana elemanı 
manyetik mixerdir.

Tank altı hızlı 
karışım mixeri

PROLAC HCP-WFI Santrifüj pompa

HLR Lobe pompa

Din-food santrifüj pompa

Pompa tipi hızlı karışım mixeri

Çok dişli hızlı karışım mixeri

CR 
Karşıt dönüşlü karıştırıcı

Gemici tip pervaneli 
aseptik karıştırıcı

Hortumlar

Diyafram vana

Hava kumandalı tek 
yataklı (seat) Vana

NDL Diyafram vana

NLR Regülasyon vanası

Kontrol vanası

Emniyet ventili

Filtreler ve gözetleme camları

Farmasötik contalar

Aseptik numune alma 
vanaları, temizleme topları 
ve basınç göstergeleri


