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Kurulduğu 1989 yılından beri, kalite kontrol ve test cihazları 
alanında faaliyet gösteren ATOMİKA TEKNİK, güvenilirliği, 
satış sonrası desteği ve müşteri eğitim faaliyetlerine 
verdiği önemle alanında bir marka haline gelerek, müşteri 
memnuniyetini üst noktalara taşımayı başarmıştır. Kurumsal iş 
birliği yaptığı dünya markalarıyla, sektördeki son gelişmeleri 
ülkemize taşımış, bunun yanında, çözüm odaklı hizmet 
yaklaşımı sayesinde etkinliğini arttırmıştır.
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genişleyen ufuklar, 
yeni markalarATOMİKA TEKNİK, 1989 yılında malzeme karakterizasyonu 

alanında lider olan Malvern Instruments temsilciliği ile yola 
çıkmış ve başarılı çalışmalarıyla markayı ülkemizde de sektör 
lideri konumuna getirmiştir.

ATOMİKA TEKNİK, 1998 yılından beri, Suez (Sievers)’in, özellikle 
ilaç sektöründe kullanılan proses sularının, belediye içme suyu 
ve atık su tesislerindeki suların analiz ve kontrolü için çok önemli 
olan, TOC (Toplam Organik Karbon) cihazlarının temsilciliğini 
de devam ettirmektedir. İlaç sektöründe temizlik validasyonu 
için de kullanılabilen bu cihazların daha efektif kullanımı için 
müşterilerine gerekli teknik ve aplikasyon desteğini de en iyi 
şekilde vermektedir. Bu cihazların ilaç sektöründeki başarısı 
ve ATOMİKA TEKNİK olarak verdiğimiz desteğin sonucunda, 
Suez (Sievers) TOC cihazları ilaç sektörünün vazgeçilmezleri 
arasına girmiştir.

2009 yılında  ATOMİKA TEKNİK, yine malzeme karakterizasyon 
sektöründe öncü bir marka olan Hollandalı Panalytical B.V. 
firmasının temsilciliğini üstlenmiş ve böylece ürün gamına 
XRF ve XRD spektrometre cihazlarını da eklemiştir. Panalytical, 
numune hazırlama cihazları üretimi yapan Claisse markasını 
yakın zamanda kendi bünyesine kattığı için doğal olarak 
Claisse eritiş cihazlarının temsilciliğini de üstlenen ATOMİKA 
TEKNİK, bu alanda da satış, teknik servis ve uygulama eğitimi 
faaliyetlerinde en kaliteli hizmeti vermeyi amaç edinmiştir. 

genişleyen ufuklar, 
yeni markalar
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2011 yılında kağıt, karton, oluklu mukavva ve plastik test 
cihazları konusunda lider marka olan TMI (Testing Machines 
Inc.) firmasının temsilciliğini üstlenen ATOMİKA TEKNİK, bu 
alanda müşterilerine satış ve teknik destek hizmeti vermeye 
başlamıştır.

2014 yılında, malzeme karakterizasyon alanındaki ürün gamını 
genişleten ve daha çok sayıda müşteriye ulaşmayı hedefleyen 
ATOMİKA TEKNİK, kendi alanında dünyanın en tanınmış 
markalarından birisi olan Tescan’ın temsilcisi olmuş ve Tescan 
Elektron Mikroskopları, SEM ve Micro-CT konusunda da satış, 
servis ve aplikasyon hizmeti sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Bu sorumluluğumuzun gereği, servis ve aplikasyon 
mühendislerimiz Tescan’a gönderilerek çok detaylı eğitimler 
alıp, satışını yaptığımız cihazlara en iyi şekilde hizmet 
vermektedir.

2018 yılında Malvern Instruments ve Panalytical B.V. birleşerek 
dünya çapında 2000’den fazla çalışanı olan Malvern 
Panalytical markası altında birleşmiştir.

ATOMİKA TEKNİK, 2020 yılında yine dünya markaları olan, 
RMC BOECKELER Mikrotom cihazları, NETZSCH Reometre 
ve DSR cihazları, SPECAC öğütülmüş ve preslenmiş numune 
hazırlama cihazlarının temsilciliğini de alarak hizmet verdiği 
sektörlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ürün 
yelpazesini genişletmeye devam etmektedir.

ATOMİKA TEKNİK İstanbul Ofisi’ndeki seminer salonunda, 
değişik sektör ve müşteri gruplarına kısa eğitim seminerleri 
düzenlenmekte ve teknolojideki yeni gelişmeler hakkında bilgi 
sunmaktadır.

Ayrıca yine İstanbul Ofisimizin, aplikasyon laboratuvarında 
bulunan cihazlarla müşterilerimize demonstrasyon, analiz ve 
uygulama eğitimleri verilmektedir.
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Partikül boyut ölçüm cihazı

• Partikül Boyut Analiz Cihazları
• Zeta Potansiyeli, Nanopartikül Boyut ve
 Konsantrasyon Analiz Cihazları
• Sprey Partikül Damlacık Boyut Analiz Cihazları
• Online Partikül Boyut Analiz Cihazları
• Nanopartikül İzleme Analiz Cihazları (NTA)

Malvern Panalytical

Mastersizer 3000 & 3000E

Malvern Panalytical

Malvern Panalytical

Nanosight

Nanopartikül İzleme Analizi (NTA):
Görüntüleme, boyut ve konsantrasyon

• Partikül Şekli ve Morfolojisi Analiz Cihazları
• Molekül Ağırlığı Analiz Cihazları
• Jel Geçirgenlik Kromatografi Cihazları (GPC/SEC)
• İzotermal Titrasyon Mikrokalorimetre Cihazları (ITC)
• Diferansiyel Taramalı Mikrokalorimetre Cihazları (DSC)

Malvern Panalytical

Zetasizer Lab & Pro & Ultra

Zeta potansiyeli, nano partikül
boyut ve konsantrasyon ölçüm cihazı
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Sprey partikül damlacık boyut ölçüm cihazı

Spraytec

Malvern Panalytical

Malvern Panalytical

Insitec

Online partikül boyut ölçüm cihazı

Partikül boyutu, partikül şekli ve morfolojisi 
ölçüm cihazı

Malvern Panalytical

Malvern Panalytical

Morphologi 4
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Malvern Panalytical

Microcal PEAQ-ITC & PEAQ-DSC

İzotermal titrasyon mikrokalorimetre (ITC)
Diferansiyel taramalı mikrokalorimetre (DSC)

Reometre / DSR cihazı

Netzsch

Kinexus

Malvern Panalytical

GPC/SEC jel geçirgenlik kromatografisi
Molekül ağırlığı ölçüm cihazı

Malvern Panalytical

Omnisec

• Reoloji / DSR Cihazları
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Malvern Panalytical

Epsilon 4 ED-XRF

X-Ray floresans spektrometresi

X-Ray floresans spektrometresi

Malvern Panalytical

Zetium WD-XRF

X-Ray floresans spektrometresi

Malvern Panalytical

Epsilon 1 ED-XRF

Malvern Panalytical

• XRF Cihazları
• XRD Cihazları
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Malvern Panalytical

Empyrean XRD

X-Ray difraksiyon cihazı

X-Ray difraksiyon cihazı

Malvern Panalytical

Aeris XRD

Malvern Panalytical
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TOC, Toplam Organik Karbon ölçümü
• İlaç fabrikalarında; UPW ve WFI için
• İçme sularında
• Atık sularda
• Tuzlu sularda
TOC ile Temizlik Validasyonu

Sievers

M9

Ultra saf sular ve temizlik validasyonu
için TOC ölçüm cihazları

Ultra saf sular için online TOC ölçüm cihazı 

Sievers

M500 & M500e  

Suez

Sievers

Ultra saf su ve Temizlik Validasyonu analizleri için sertifikalı TOC vialleri

TOC Vialleri
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İçme ve yüzey suları için
TOC ölçüm cihazları 

Sievers

M5310 C

Atık su / tuzlu su TOC ölçüm cihazları

Sievers

InnovOx

Suez

Sievers

Ultra saf sular için portatif / online TOC ölçüm cihazı 

Checkpoint
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Tescan

Tungsten Flamanlı SEM Taramalı Elektron Mikroskobu

Tescan

Tescan

TescanTescan

Mira

SEM Tabanlı Otomatik Mineral Analiz Sistemi

(FEG-SEM Taramalı Elektron Mikroskobu)

Canlı hücrelerin in-vitro analizi için 

Holografik Mikroskop

Q-Phase Tima

• SEM
• FEG-SEM
• FIB-SEM
• Micro-CT
• Mineral Analiz Sistemi
• Hologram Mikroskop

Vega & Vega Compact

FEG-SEM Taramalı Elektron Mikroskobu
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Tescan

Tescan

Magna

Manyetik numunelerle de çalışabilen
Ultra Yüksek Çözünürlüklü

FEG-SEM Taramalı Elektron Mikroskobu

Tescan

Clara

Ultra Yüksek Çözünürlüklü
FEG-SEM Taramalı Elektron 
Mikroskobu
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Tescan

Ultra Yüksek Çözünürlüklü
FIB-SEM  Dual Beam
Taramalı Elektron Mikroskobu

Tescan

Solaris & Solaris X

Manyetik numunelerle de çalışabilen
Ultra Yüksek Çözünürlüklü FIB-SEM 

Dual Beam Taramalı Elektron Mikroskobu

Tescan

Amber & Amber X
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Çok amaçlı araştırmalar için
1 cm’den 1 m’ye kadar olan numunelerde

Yüksek Hız ve Yüksek Çözünürlüklü Micro-CT

1 cm’den 1 m’ye kadar olan numuneler için 
Yüksek Hız ve Yüksek Çözünürlüklü Dinamik Micro-CT

1 cm’den 1 m’ye kadar olan numuneler için 
Yüksek Hız ve Yüksek Çözünürlüklü Micro-CT

Tescan

Tescan

Tescan

UniTOM XL

DynaTOM

CoreTOM

Tescan
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RMC

Ultramikrotom

RMC

Ultramicrotomy

Mikrotom

RMC

Microtomy MR2

• Mikrotom
• Ultramikrotom
• Sıvı azot ortamında Ultramikrotom
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Malvern Panalytical

6’lı elektrikli eritiş cihazı

Claisse

TheOx Advanced

2’li elektrikli eritiş cihazı

Claisse

Eagon 2

• Numune Hazırlama ve Eritiş Cihazları
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Malvern Panalytical

Eritiş reçeteleri için otomatik numune dozlama cihazları 

Claisse

Ledoser & Ledoser 12

Claisse

Leneo

Tekli elektrikli eritiş cihazı

3’lü gazlı eritiş cihazı

Claisse

M4
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Specac

Specac

Atlas Manual Hydraulic Press

Manuel preslenmiş numune hazırlama cihazı

Otomatik preslenmiş numune hazırlama cihazı

Specac

AutoTouch Press

• Numune Hazırlama Cihazları (Pres ve Öğütücü)

Bilyalı öğütücü

Specac

Planetary Ball Mill
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satış sonrası
hizmetlerde,
Atomika Teknik güvencesi

Analiz sistemlerimizin müşterilerimize sağladığı verilerin, 
yeni ürünler geliştirmek veya üretim sırasında ürün kalitesinin 
korunmasını sağlamak için kritik bir öneme sahip olduğunu 
biliyoruz. 

Türkiye temsilcisi olduğumuz cihazlarımızın tümünde 
yaptığımız servis, bakım ve validasyon hizmetleri ile çalışma 
sürenizi ve verimliliğinizi en üst seviyeye çıkarıp, kritik iş 
süreçlerinizin korunmasını güvence altına alıyoruz. 

İster araştırma teziniz üzerinde çalışıyor olun, ister fabrikanızın 
kritik bir üretim hattından sorumlu olun, cihazlarınızın 
sizi yarı yolda bırakmayacağından ve hayal kırıklığına 
uğratmayacağından emin olmanız gerekir. Tüm ATOMİKA 
TEKNİK cihazları ömür boyu sağlam bir işlevsellik üzerine 
tasarlanmıştır ve yüksek eğitimli mühendislerimiz tarafından 
düzenli bakım yapılması ile, planlanan bakım ziyaretleri 
arasında sorunsuz çalışma olasılığı önemli ölçüde artar.

ATOMİKA TEKNİK SERVİSİ cihazlarınızın sürekli hizmetine 
devam etmesi, arızalara en kısa sürede müdahale prensibi ile 
çalışan deneyimli ve uzman mühendisleri, yedek parça ve sarf 
malzeme stokları ile gereksinimlerinize göre yapılandırılmıştır. 
Düzenli olarak yılda iki kez yapılmasını önerdiğimiz önleyici 
bakım etkinliği rutin değiştirilmesi gereken parçaların değişimi 
ile cihazınızın sürekli çalışmasını sağlar ve mühendislerimiz 
bunun için gerekli tavsiyelerde bulunurlar. Validasyon işlemleri 
ile cihaz performansı doğrulanır ve bu şekilde cihazınızı 
kesintisiz ve tam performanslı olarak kullanıma devam 
edersiniz. 

Mühendislerimiz, cihazlarınızın doğru ve güvenli bir şekilde 
bakımının yapılması sırasında uyulacak İş Sağlığı ve İşçi 
Güvenliği konularında eğitilmiş ve lazer ve X-ray güvenliği 
konusunda kalifiye olmuşlardır. Tüm ATOMİKA TEKNİK 
cihazları için bakım ve doğrulama hizmetlerine ait kendi 
denetim prosedürlerimiz ve sertifikalarımız mevcuttur.

ATOMİKA TEKNİK Bakım ve Destek Anlaşmaları, daha 
hızlı yanıt gerektiren kritik alanlarda ve cihaz onarımlarının 
potansiyel maliyetine ve kaybedilecek süreye karşı 
kendilerini korumak isteyen müşterilerimiz için idealdir. Bu 
destek anlaşmaları, cihazınızın uzaktan bağlantılarla arıza 
tespiti ve teşhisi ile çalışmanın aksama süresini daha da 
azaltmayı ve uygulamalarınızda size güven ve kesintisiz 
desteği de kapsamaktadır.

Hedefimiz;
Müşteri değer ve davranışlarındaki değişiklikleri sistematik 
olarak takip ederek, müşterilerimizin şirketimizden 
ve hizmetlerimizden neler beklediğini belirlemek ve 
beklentilerini kusursuz şekilde yerine getirmek.

Ürünlerimizin tasarımı ve mühendislik kalitesi, 
müşterilerimize yüksek standartlarda güvenilirlik ve 
dayanıklılık garanti eder. Kaliteli ürünlerin ihtiyacı olan, 
kaliteli ve uzman servisimizle hizmetinizdeyiz.

ATOMİKA TEKNİK, cihazlarınızın bakımıyla ilgili tüm 
sorularınızı yanıtlamaktan ve bakım için randevu vermekten 
memnuniyet duyacaktır. 

Randevu ve arıza bildirimleriniz için internet sitemizden, 
telefonla ya da e-posta yoluyla bize ulaşabilirsiniz.
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atomika teknik’te
aplikasyonSatışını gerçekleştirdiğimiz ileri teknolojili cihazların 

kullanımları sırasında doğabilecek aplikasyon desteği 
talepleri, ATOMİKA TEKNİK’in eğitimli ve tecrübeli aplikasyon 
mühendisleri tarafından başarıyla karşılanmaktadır.

ATOMİKA TEKNİK Aplikasyon Mühendisleri, analitik 
cihazlarımızın performanslı ve tüm fonksiyonları ile 
kullanılmasını sağlamak amacıyla temel ve ileri kullanıcı 
eğitimleri vermekte olup, metot geliştirme ve validasyon 
çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda numune 
hazırlığı aşamasından sonuçların değerlendirilip rapor-
landırılmasına kadar olan tüm süreçte müşterilerimize 
profesyonel destek vermekteyiz.

Cihazların çalışma prensipleri ve uygulamaları ile ilgili konularda 
teknik donanımı yüksek Aplikasyon Ekibimiz tarafından 
gerçekleştirilen eğitimlerimiz, hem teorik hem de uygulamalı 
eğitimleri içerecek şekilde düzenlenmektedir. Kurulum sonrası 
eğitimlerin yanı sıra müşteri talebine istinaden temel ve ileri 
eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Verilen Eğitimlerimiz;
• Temel ve İleri Kullanıcı Eğitimleri
• Metot Geliştirme & Validasyon Eğitimleri
• Temizlik Validasyonu & Verifikasyonu Eğitimi

Atomika Teknik’te
aplikasyon
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