
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

Güvenilir firmadan standart korozyon 

kabinleri



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolay Kurulum –Minimal sayıda harici 

servis bağlantıları 

Basit çalıştırma – Renkli dokunmatik ekranlı arayüz 

Güvenilir –30 yıllık üretim tecrübesinden basit tasarım



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Ascott kısa dönem testleri 240 

saate kadar tanımlıyor. 

Bunun üzerindeki testler uzun 

dönem olarak tanımlanır. 

SP Series 

S Series 

H Series 

 

Güvenilir firmadan standart korozyon test kabinleri 

 
H500 / H1000 Doymuş nem kabinleri 

S500 / S1000       Kısa dönem testleri için tuz sprey kabinleri * 

SP500 / SP1000  Uzun dönem testleri için tuz sprey kabinleri * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 6 Doymuş Nem ve Tuz Sprey Kabini 

• 500 veya 1000 litre iç kapasiteli 2 boyut (16.6 / 35.3 cu ft). 

• Dirençli çam destekli plastic(GRP) yapı, güçlü kimyasal ve korozyona dirençli dayanıklı etki 

direnç materyali uzun ömür sağlıyor. 

• Tam transparan ve eksiksiz 360°  görüş sağlayan, açıkken kendinden destekli kubbeli çatı 

• SP tuz sprey kabinlerinde peristaltic pompa temelli tuzlu su taşıma sistemi ve kullanıcı tarafından 

ayarlanabilir hassas hızlı kontrolcü bulunması tutarlı tuz sisi oranının uzun dönemli testlerde tutarlı 

olmasına sebep olur. 
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 Kolay Kurulum –Minimal 

sayıda harici servis 

bağlantıları 

Renkli dokunmatik 

ekranlı arayüz 

Güvenilir –30 yıllık 

üretim tecrübesinden 

basit tasarım 

 

 

Tasarım Özellikleri 

• Dirençli çam destekli plastic(GRP) yapı,  

      güçlü kimyasal ve korozyona dirençli  

      dayanıklı etki direnç materyali uzun ömür sağlıyor. 

• Tam transparan ve eksiksiz 360°  görüş sağlayan,                                                                                                

açıkken kendinden destekli kubbeli çatı 

Yükleme kolaylığı için mandallı tavan desteği. 

Kendini yenileyen su kapanı contası, çalıştırma sırasında tuz sisinin kaçmasını önler. 

Konforlu kullanım için ergonomik pozisyonlanmış menülü 

dokunmatik ekran.  

Süreli durdurma birimi ve çalışma süresi  

Çok dil. 

Kabin sıcaklığının ekranda grafik olarak gösterimi 
 



basic corrosion test cabinets 
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Ana özellikler 

Hassas sıcaklık kontrollü, yüksek nem çevresi. Su kabin tabaındaki 

karterde tutulur ve su buharı oluşturmak için daldırma ısıtıcı tarafından 

ısıtılır. 

Su buharlaşınca, kabin atmosferini nemle doyrurur. Kabindeki test 

numuneleri, doymuş hava çiy noktası sıcaklığının altındaki, yüzey 

yoğunlaştırmasını ilerletir. 

Tasarımıyla, yüksek nem çevresi sirkülasyon fanı olmadan oluşur. Bu 

sayede zıtlığa karşı katlanmak zorunda kalmıyor. 

Güvenlik şalterleri, daldırma ısıtıcının  su haznesi kurursa 

otomatikman izole olduğundan emin olur. 

Kullanıcı hem tek derece kurmayı hem de iki derece arasında 

otomatik döngüyü programlayabilir.  

Basınçlı su kaynağına nem su haznesi bağlıysa otomatik 

doldurma 

Modeller: 

H500 & H1000 Doymuş nem kabinleri  



basic corrosion test cabinets 
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Ana özellikler 

Özellikle kısa dönem testleri için dizayn edildi (240 saate kadar çıkabilen). 

Kabin harici monte başlık ısıtıcı paspasla ısıtılır. Kabini aşındırıcı 

koşullardan korur ayrıca ısıtma kesintisi olmamasından emin olur. 

Isıtılmış baloncuk kulesi sıkıştırılmış havayı nemlendirir, 

püskürtücüye gönderir. Tüm uluslararası test standartlarına uyar 

Baloncuk kulesi otomatikman veya manuel portu kullanarak elle suyla 

doldurulabilir. 

Püskürütücünü venture etkisini hava basıncı düzenleyici ve 

ölçücüyle beraber sürekli test sırasında tuz sisi atığını dışarı 

atmak için kullanır. 

90L harici tuzlu su tankıyla tedarik edilmiştir. Entegre tanka göre 

doldurması ve temizlemesi daha kolaydır 

Tüm plastic püskürtücüler tuz kristali oluşumunu önlemek için 

hazne besleme borusunda filtreye sahiptir. 

Kabinler ıslak veya kuru tabanla çalıştırılabilir 

 Yalıtımlı transparan olmayan çatı örtüsü daha iyi termal 

verimlilik sunuyor. 

Modeller: 

S500 & S1000 tuz sprey kabinleri 

- Kısa dönem testleri için ideal seçim 



basic corrosion test cabinets 
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Özellikleri 

 Özellikle kısa dönem testleri için dizayn edildi (240 saate kadar çıkabilen). 

 Kabin harici monte başlık ısıtıcı paspasla ısıtılır. Kabini aşındırıcı 

koşullardan korur ayrıca ısıtma kesintisi olmamasından emin olur. 

Isıtılmış baloncuk kulesi sıkıştırılmış havayı nemlendirir, 

püskürtücüye gönderir. Tüm uluslararası test standartlarına uyar. 

 Baloncuk kulesi otomatikman veya manuel portu kullanarak 

elle suyla doldurulabilir. 

90L harici tuzlu su tankıyla tedarik edilmiştir. Entegre tanka 

göre doldurması ve temizlemesi daha kolaydır. 

Additional and larger capacity tanks available for reduced change- 

over time on long-term testing. 

 Tüm plastic püskürtücüler tuz kristali oluşumunu önlemek için 

hazne besleme borusunda filtreye sahiptir. 

 Kabinler ıslak veya kuru tabanla çalıştırılabilir. 

Yalıtımlı transparan olmayan çatı örtüsü daha iyi termal 

verimlilik sunuyor. 

 

. . . ek özellikler: 
 

SP tuz sprey kabinlerinde peristaltic pompa temelli tuzlu su 

taşıma sistemi ve kullanıcı tarafından ayarlanabilir hassas 

hızlı kontrolcü bulunması tutarlı tuz sisi oranının uzun dönemli 

testlerde tutarlı olmasına sebep olur. 

Test numunelerinde tutarlı tuz spreyi/sisi atılmasından, uzun 

dönemli testlerde emin olur. Özellikle gözetimsiz testlerde

Model: 

SP500 & SP1000 Tuz sprey Kaninleri 

- Uzun vadeli testler için ideal seçim. 



Kurulum Gereksinimleri 

 

 

 

Kurulumu kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Alpha+ forkliftin 

kabini kaldırmasını sağlamak için entegre ray içeriyor. 

Bir kere taşınınca kabinler kilitlenebilir tekerleklerle sabitlenir 

ve kolayca pozisyonlanabilir. 

Egsoz vanasından atmosferik basınç ve düşük seviye atık su 

oluğuna bağlantı atık suyun ve sisin boşaltılması için 

gereklidir. 

Tüm Alpha+ kabinleri en az 30 dakika kesintiyle kurulmalı 

 

Teknik Destek 

Ascott bilgili ve yüksek tecrübeli teknik destek elemanlarına 

sahiptir. Temsilcilerimiz de dahil. Dünyanın neresinde olursanız 

olun Alpha+’nın kusursuz çalışması için yardım ederiz. 

 
 
 
 

 

 

international standards compliance 
 

The Alpha+ range complies with the most 

popular international standards for corrosion 

testing, including: 

Salt spray standards 

ASTM B117 

ISO 9227 

DIN 50 021 

JIS Z 2371 

Humidity standards 

DIN 50 017-KK 

DIN 50 017-KFW 

DIN 50 017-KTW 

ISO 6270-2 

VDA 621-421 

ASTM D2247 

BS 3900 Part F2 

All cabinets are CE marked as your assurance of their quality and compliance with European directives. 
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Teknik Özellikler 
 
 

Ürün Detayları H500 H1000 S500 & SP500 S1000 & SP1000 

Çalışma alanı kapasitesi Ltrs (cu ft) 500 (17.6) 1000 (35.3) 500 (17.6) 1000 (35.3) 

Çalışma alanları iç boyutları Genişlik ‘a’ mm (inches) 1076 (42.4) 1553 (61.1) 1076 (42.4) 1553 (61.1) 

 Derinlik‘b’ mm (inches) 683 (26.9) 863 (33.0) 683 (26.9) 863 (33.0) 

 Kabin yüksekliği ‘c’ mm 
(inches) 

616 (24.3) 620 (24.4) 616 (24.3) 620 (24.4) 

 Tavan yüksekl‘d’ mm 
(inches) 

250 (9.9) 350 (13.8) 250 (9.9) 350 (13.8) 

 Toplam yükseklik ‘e’
 mm (inches) 

866 (34.2) 970 (38.2) 866 (34.2) 970 (38.2) 

Kabin harici boyutlar Genişlik ‘f’ mm (inches) 1650 (65.0) 2127 (83.7) 1650 (65.0) 2127 (83.7) 

 derinlik ‘g’ mm (inches) 934 (36.8) 1127 (44.4) 934 (36.8) 1127 (44.4) 

 yükseklik ‘h’ mm (inches) 1102 (43.4) 1159 (45.6) 1102 (43.4) 1159 (45.6) 

Kabin kütlesi kg (lbs) 130 (287) 190 (419) 130 (287) 190 (419) 

Kabin yükleme kapasitesi kg (lbs) 80 (176) 150 (330) 80 (176) 150 (330) 

Kabin rengi  Beyaz Beyaz       Beyaz         Beyaz 

Saline reservoir capacity Ltrs (US gal) n/a n/a       90 (23)           90 (23) 

Voltaj# 

Max akım## 

Volts (50/60 Hz, 1 ph) 

Amps 

220-240 

10 

220-240 

10 

       220-240 

10 

           220-240 

     10 

Baloncuk kulesi sıcaklık 
aralığı 

°C (°F) n/a n/a Ortamdan ayarlanabilir +63 (+145) 

Kabin sıcaklığı 

- Yalıtımlı çatısız 

- Yalıtımlı çatılı 

 
°C (°F) 

°C (°F) 

 
Ortamdan ayarlanabilir 10 

(50)’den 
 +55 (+131) 

 
Ortamdan ayarlanabilir +35 (+95) 

Ortamdan ayarlanabilir +50 (+122) 
n/a n/a 

Tuz sisi düşüş oranı 

- Yalıtımlı çatısız 

- Yalıtımlı çatılı 

 
ml per hour per 

80cm2 ml per hour 

per 80cm2 

 
n/

a 

n/

a 

 
n/a 

n/a 

 
          1.0’den  1.5’e ayarlanabilr                                     1.0’den 
2.5’a ayarlanabilir 

Numune yuyuvu içrtrn Kabin başına 5 7 5 7 

Slotlar * Numune tutucu başına 30 38 30/24 38/32 

Max test kuponu sayısı ** Kabin başına 150 266 144 260 

 
 

# Diğer voltajlar istek üzerine gönderilir. 

## Diğer voltajlar için akım çeşitlenir. 

* Numune tutucular 3mm(1/8 inç) geniş slotlar bulunur. Test kuponu için Dikey 15  

derece eğimlidir . Diğer test numunelerini de destekler.Biri hariç tüm tutucular 
çıkarılabilir. S VE SP modellerinde tüz püskürtücünü destekler ve 6 daha az yuva 
kullanım için kullanılabilir. 

** ; 100mm(4 inches) geniş 150mm (6 inches) yüksek. Maksimum test kupon 

sayısı  tüm numune tutucuları tamamen doluyken var sayılarak barındırılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sectional view on A-A Sectional view on B-B 
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500 L 1000 L 
Opsiyon referansı 

Iç taban yükleme platformu ACC15/8 ACC15/9 

Extra numune tutucu 

 
ACC16/7 ACC16/8 

ACC17/6 ACC17/7 

 
Dikenli numune tutucu ACC18/4 ACC18/5 

Dönüştürüc 

Yükseltme kiti 

ACC33 

ACC56 

ACC22 

ACC23 

Yatay sökülebilen yükleme platform. Kabin içini 

kaplar, ağır geniş test numuneleri için uygundur. 

Korozyon test panel numune tutucular. Önceden 

kesilmiş 3mm (1/8inch) slotlar, Test kuponları için 15 

derece dikey açılı , - Diğer numuneleri de destekler. 

Ek test numuneler altına asılıdır, ya da destekleyen 
daha geniş test numuneleri tepeye yerleştirilmiştir . 

Ek test numuneleri için 10mm/0.4" dia x 55mm/2" uzun 

dikenler, eşit olarak iki tarafta da boşluk bırakılmıştır.. 

Alpha + kabinini 110 VAC’ta çalışmasına dönüştürür. 

Kabin yüksekliğini 138mm ±10mm yükseltmek için 

bileşen kiti. 

   Oluktan kabine koku girişini önlemek içi oluk 

çıkışından  yerel oluk birimine U-tuzak.Ayrıca bağlama 

kollu 3m oluk/egsoz tüğleme ve 3m hortum klıpsli 

sıkıştırılmış hava hortumu (Sadece ACC22). 

Internal base loading 

platform ACC15/8 , ACC15/9 

Extra sample holders 

ACC16/7, ACC16/8 

Rod tipi numune tutucu 

Rod type sample 

holders ACC17/6, ACC17/7 

Spiked type sample 

holders ACC18/4, ACC18/5 

Kurulum kiti - S & SP kabinleri  

Kurulum - H kabinleri 

Transformer ACC33 Height increase kit ACC56 

 

Tüm kabinlerin opsiyonel aksesuarları 

S & SP tuz sprey kabin modelleri için opsiyonel aksesuarlar 

 

500 L 1000 L 
Opsiyon referansı 

Düşüş ölçüm kiti ACC35 

Elle tutulur sudan tuz kırılması ACC100 

Yalıtımlı çatı örtüsü ACC45/1 ACC45/2 

Ek tuz çözelti haznesi ACC59/* 

Tuz sprey düşüş oranı göstermek ve iki 0-100ml 
ölçüm silindiri ve iki 80cm2 huni . 

Sudaki sodium klorit oranı yüzde ölçümü için 
tuzluluk oranı refraktometresi. Tek damlada 0-28% 
aralığında. Tuz çözelti spreylenmesi için 
konsentrasyon ölçümü için basitce kullanılabilir. 

Transparan çatı için transparan olmayan yalıtımlı 
örtü. Kabin maksimum çalıştırma sıcaklığı ve tuz 
sprey düşüş aralığı  arttırmak için termal 
verimliliği arttırır. 

Ek olarak kapaklı tuz çözelti haznesi 
* ACC59/14     73 Ltr / 19 US gal kapasiteli model 
* ACC59/13     90 Ltr / 24 US gal kapasiteli model 

İçeriği görüntülemek için yarı saydam tuz çözelti 
tanker. Menteşeli kapak doldurmak ve temizlemek 
için tekerlek üzerine monte edilmiştir 

 
* ACC59/1 80 Ltr / 21 US gal kapasiteli model 
* ACC59/2  ACC59/1 hava hareketli 
* ACC59/5 115 Ltr / 30 US gal kapasiteli model 
* ACC59/6  ACC59/5 hava hareketli 
* ACC59/9 160 Ltr / 42 US gal kapasiteli model 
* ACC59/10     ACC59/9 hava hareketli 

Yerel hava kaynağına bağlı kalmadan fonksiyonları 
çalıştırmak için devamlı yağsız ücretsiz sıkıştırılmış 
hava kaynağı sağlar. 

 

Tuz çözeltisi için yüksek saflıkta su ve kabin hava 
doyurucuyu ve nemi doldurmak için sağlar. 
* ACC06/1 küçük model 
* ACC06/2 orta model 
* ACC06/3 büyük model 

Tuz çözeltisi pH ölçümü için 0.01 çözünürlüğünde 
Dijital pH metre,  

1m uzunluğunda değişim peristaltik pompa tübü. 

 5li paket değişim püskürtücü filtresi. 

Alpha range air drying system for Prohesion®Test. 

Fall-out measuring kit 

ACC35 

Hand-held salinity 
refractometer ACC100 

Insulated roof blanket 

ACC45/1, ACC45/2 

Additional salt solution 

reservoir ACC59/13 

Delüx tuz çözelti haznesi ACC59/* 

Deluxe salt solution 

reservoir ACC59 

Air compressor 
ACC04/1 

Havakompresö
r 

ACC04/1 

Deioniser ACC06/* 

Deioniser 
ACC06 

Hand-held pH meter 
ACC11 

Elletutulur pH metre ACC11 

Peristaltik pompa tübü 

Püskürtücü filtresi 

SP kabini hava kurutma sistemi 

PERC012 

SALC010 

ACC53/1 ACC53/2 

Salt solution tank fitted 
with air agitation ACC59/6 
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500 L 1000 L 
Option reference 

Cleveland Roof ACC48 - Cleveland Tavan  Alpha H500 için. 
 Bu tavan kaplı test panelleri yoğunlaşma testi için 
tasarlanmıştır.. Bu tavan 102 mm x 152 mm 
boyutlarında 66 test paneline kadar barındırabilir.Bir 
yüzü oda ortamına diğer yüzü ise kabin içine bakar. 
Spesifik testler bu standartlara göre yapılır.; 
DIN50017, ISO 6270-1, VDA621-421, Volvo 
STD423-0018, ASTM D4585, BS3900/ASTMD2247. 

Cleveland Roof 
ACC48 
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 H nem kabini modelleri için opsiyonel aksesuarlar 

 
 

 

 Güvenebileceğiniz firmadan standart 

korozyon test kabinleri. 



 

 

Local representative/supplier 

Other Ascott corrosion cabinets 

The company also manufactures a range of Cyclic 

Corrosion Test (CCT) cabinets. Ascott CCT cabinets 

can be programmed to link together a variety of 

environments, in a sequence, which can be 

automatically cycled within the cabinet. This technique 

can be used to simulate naturally occurring corrosive 

conditions, which often combine  synergistically  to 

bring about a corrosion failure. Combining 

environments within a CCT cabinet produce more 

realistic corrosive conditions, than exposure to a single 

environment alone. This is a useful method for 

predicting service life expectancy, under laboratory 

conditions. For further information on cyclic corrosion 

cabinets contact Ascott. 

 
 
 

 

All Ascott cabinets are CE marked. 
 

It is the policy of Ascott Analytical Equipment Ltd to protect its products by means   

of patents and registered designs. The information contained herein was correct at 
time of going to press and is subject to change without notice. 

© 2019 Ascott Analytical Equipment Ltd 
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North American Office 

Ascott Analytical Equipment 

34029 Schoolcraft Road 

Livonia, MI 48150, USA 

phone: +1 734 542 1300 

fax: +1 734 542 1353 

email: info@ascott-analytical.com 

web: www.alpha--plus.com 

European Office 

Ascott Analytical Equipment Limited 

6 - 8 Gerard, Lichfield Road Industrial Estate 

Tamworth, Staffordshire, B79 7UW, Great Britain 

phone: +44 (0) 1827 318040 

fax: +44 (0) 1827 318049 

email: info@ascott-analytical.com 

web: www.alpha--plus.com 

MTC METALURJİ SAN.TİC.A.Ş. 
Üçevler Mh. 1.Dumlupınar cd. 
Künhan Plaza No:4A K:3 D:6 
16270 Nilüfer / BURSA 
Telefon :0 224 494 21 66 
Whatsapp :0 543 524 76 82 
E-Mail :mtc@mtcmetalurji.com.tr 
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