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BALANCE TABLE               
Merupakan meja khusus yang di buat dengan material pilihan agar kokoh
dan stabil dalam menahan getaran sehingga hasil penimbangan lebih akurat

ANTI 
VIBRATION 

TOP TABLE NERO GRANITE 100MM

ANTI VIBRATION SYSTEM (EX JAPAN)

FRAME STEEL GALVANIS FINISHING
POWDER COATING

ADJUSTABLE LEVEL

BENCH
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PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

WORKSHOP

ANTI  VIBRATION

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor

ANTI VIBRATION PAD
Bahan karet alam (NR) batas suhu pengoperasian -5°C hingga 70°C
Kekerasan karet 55°C +/- 5 Ketebalan (mm) 10

STEEL FRAME
Dengan bending dan full welding dari material galvanis steel galvanis

di finishing dengan epoxy powder coating 

BLACK NERO GRANITE
tebal 10cm di buat berat dan kokoh agar dapat menahan getaran dengan 
baik dan stabil

BENCH
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ARMHOOD               
Armhood merupakan alat untuk memindahkan uap/udara dari jangkauan cuphood keluar ruangan. Alat ini dapat diatur 
lekukan sikunya dan dapat disesuaikan ketinggiannya, mengikuti aktifitas yang menghasilkan uap dalam skala kecil dan 
skala kemampuan daya hisap armhood itu sendiri. Alat ini sangat di sarankan untuk menghisap uap dari aktifitas kecil seperti 
titrasi, preparasi, dll untuk di pindahkan uap dari area kecil tersebut keluar, sehingga tidak mencemari ruangan.

Polypropylene

 ARMHOOD

STRUCTURE BODY
Terbuat dari Polypropylene (PP) dan PVC, sehingga tahan terhadap 
korosi dan abrasi

JOINT
Menggunakan bolt stainless sehingga tahan karat 
dan lebih kuat

ADJUSTABLE KNOB
3 sudut yang dapat diputar 360° sehingga 
mudah menyesuaikan area yang akan dihisap

DAMPER
Terdapat damper manual material PP yang 
dapat digunakan untuk menyesuaikan kekuatan 
daya hisap dari armhood extractor 

DESIGN
Sangat ergonomis, mudah dipakai dan
disesuaikan mengikuti kebutuhan pengguna

ARC GAS HOOD
Bentuk cup hood yang melengkung membuat aliran
udara yang terhisap lebih luas jangkauannya

BLOWER
Jenis blower dapat disesuaikan mengikuti kebutuhan pengguna, 
antara tahan kimia atau yang mempunyai static pressure tinggi
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POLYPROPYLENE

PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

WORKSHOP

ARMHOOD

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor

PP & PVC STRUCTURE
Material tahan karat dan tahan gas kimia yang sangat cocok untuk penggunaan 
di laboratorium 

ARC HOOD
Bentuk ujung hood yang sangat ergonomis dan compact yang dapat

mengoptimalkan area dan kinerja daya hisap 

3 POINT ADJUSTABLE KNOB
3 point sudut yang dapat diputar 360° dan mudah penyesuaian area
yang akan di hisap menggunakan armhood extractor ini

AIRFLOW CONTROL VALVES 
Manual valves yang dapat di atur 180° untuk menyesuaikan

kekuatan daya hisap sesuai kebutuhan pengguna 
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BIOSAFETY CABINET               
Biosafety Cabinet (BSC) merupakan kabinet atau meja kerja tertutup dan berventilasi yang dapat memberikan 
perlindungan pada saat menangani material-material yang memiliki potensi membahayakan. Biosafety Cabinet 
memberikan perlindungan untuk personel, produk dan lingkungan. 

CLASS II TYPE A2

LAMP
Lampu UV untuk mensterilkan area kerja yang dilengkapi 
dengan saklar otomatis jika jendela di buka maka lampu UV
akan mati

SASH DOOR
Sistem geser ke atas (UP LIFT) yang terbuat dari bahan
tempered glass yang tidak mudah pecah yang di lengkapi 
dengan indikator posisi kerja aman

PARTICLE COUNTER
Dilengkapi dengan sensor particle counter, sehingga 
dapat memonitor aliran udara yang masuk 
menjadi udara bersih

DISPLAY
Menggunakan layar sentuh (LCD) 7 inch

PANEL 
Panel control akses dari depan yang dapat di buka 
sehingga memudahkan dalam penanganan perbaikan
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CLASS II TYPE A2

PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

WORKSHOP

BIOSAFETY CABINET

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor

FILTER HEPA
Pemilihan filter dengan kualitas terbaik memiliki efisiensi beberapa jenis yaitu,
99,99%(standar hepa), 99,999% (U14/ULPA) dan 99,99995% (U15) @ 0,1 -0,3
mikron berdasarkan standar EN 1882 / EU14 

TOUCH SCREEN 
Touch screen control system yang mudah digunakan dan memberikan 

informasi yang interaktif terkait fungsi pada alat

INTERIOR
Terbuat dari bahan stainless steel 304 yang tahan terhadap korosi

FRAME 
Rangka support stand or mobile (OPSIONAL) 
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ACID CABINET
Acid Cabinet merupakan cabinet yang di rancang untuk menyimpan cairan asam/basa bahkan yang pekat sekalipun 
dengan menggunakan material yang sangat tahan terhadap korosif.

Polypropylene

 ACID
 CABINET

MATERIAL BODY FULL PP
Menggunakan bahan Polypropylene chemical resist untuk
keseluruhan body

STRUCTURE
Metode ‘Hot Welded’ dan ‘Sheet Bending’ sehingga tidak
menggunakan metal untuk konstruksi bodynya

SERVICE DUCTING
2 lubang ventilasi yang dapat di koneksikan ke 
ducting untuk membuang udara dalam kabinet

STORAGE
Dilengkapi 2pcs atau lebih shelves yang dapat diatur 
ketinggian

HIGH QUALITY PLASTIC ACCESSORIES
Menggunakan aksesoris tahan karat seperti kunci,
handle dan engsel cabinet

IDENTIFICATION
Menggunakan safety label warning sehingga memudahkan 
identifikasi
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ACID CABINET 

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor

MATERIAL
Menggunakan bahan PP yang sangat tahan terhadap zat kimia 
dan tahan korosif

STRUCTURE
Metode ‘Hot Welded’ dan ‘Sheet Bending’ untuk joint body sehingga

tidak ada penggunaan metal pada konstruksi body cabinet

OPTIONAL SERVICE DUCTING
2 lubang ventilasi yang dapat di koneksikan ke 
ducting untuk membuang udara dalam kabinet

AKSESORIS
Semua aksesoris mulai dari engsel , Handle hingga latch kunci

 menggunakan bahan high quality plastic yang tahan korosif dan tahan lama

Polypropylene
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EMERGENCY SHOWER
Emergency shower and eye wash merupakan peralatan penting dan wajib bagi semua laboratorium yang menggunakan 
bahan kimia dan zat berbahaya. Emergency shower and eye wash bertujuan untuk meminimalisir cedera di tempat kerja dari 
kejadian darurat yang tidak diinginkan. ANSI menetapkan persyaratan bahwa unit  Emergency shower and eye wash harus 
dapat dijangkau dengan waktu tempuh 10 detik atau 10-20 kaki dari lokasi berbahaya yang dapat menimbulkan cedera mata 
dengan berjalan kaki.

EMERGENCY
SHOWER

STRUCTURE 
Stainless steel 304 yang tahan karat

EYE WASHER
Stainless steel 304 pipa inlet, dilengkapi dengan 
handling valve yang besar dan tampungan air 

SPRAYHEAD
Menggunakan PP/solid brass yang tahan kimia, juga 
menggunakan Stainless steel filter untuk menyaring 
kotoran air

FOOT TREADLE
Mengaktifasi eye wash lebih mudah dengan 
foot treadle ketika terjadi insiden yang membuat mata 
sulit melihat 

SHOWER
Stainless steel 304 pipa inlet  yang tahan karat

PRESSURE
Bekerja di tekanan 0.2~0.45 MPa

STAINLESS STEEL
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 STAINLESS STEEL

PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

WORKSHOP

EMERGENCY SHOWER

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor

STRUCTURE
Material body menggunakan Stainless steel 304 yang tahan karat dan sangat
cocok di gunakan untuk area laboratorium 

EYEWASH
Menggunakan sprayhead tahan kimia, dan filter Stainless untuk mengurangi impurity dari air.

Menggunakan handle valve yang besar dan lebar sehingga 
penggunaan mudah ketika terjadi insiden 

FOOT TREADLE
Foot Treadle yang digunakan untuk mengaktifkan emergency eye wash, hanya tinggal 
menginjak pedal ketika ada insiden yang membuat mata kesulitan melihat

SHOWER HEAD 
Digunakan untuk menyiram seluruh badan pengguna dengan aliran air vertical

dengan Tuas-Tarik untuk memudahkan penggunaan 
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FLAMMABLE CABINET               
Flamable Cabinet merupakan safety cabinet tempat menyimpan reagent yang mudah menguap 
dan mudah terbakar

 FLAMMABLE 
CABINET

MATERIALS
Galvanis steel sheet 1,2 mm dilapisi
dengan epoxy powder coating

STRUCTURE
Double wall dengan celah udara di antara dinding

SERVICE DUCTING
2 lubang ventilasi yang dapat di koneksikan ke 
ducting untuk membuang udara dalam kabinet

STORAGE
Dilengkapi 2pcs atau lebih shelves yang dapat diatur 
ketinggian

IDENTIFICATION
Warna kuning terang dengan label besar ‘’Flammable”
untuk memudahkan identifikasi
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WORKSHOP

FLAMABLE  CABINET

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor

STRUCTURE
Double wall dengan celah udara di antara dinding untuk safety
menahan api lebih lama bila terjadi kebakaran

OPTIONAL SERVICE DUCTING
Dapat di koneksikan dengan 1,5 / 4 inch pipa ducting dengan motor 

blower agar udara /uap dalam cabinet dapat secara berkala

BODY
Material menggunakan 1,2 mm galvanish dilapisi dengan epoxy powder coating
dibuat dengan Full welded dan sekokoh mungkin

IDENTIFIKASI
Menggunakan warna kuning dan label Flammable agar dapat dengan mudah di

identifikasi dan dibedakan dari safety storage lainnya

www.sinergimitra.com

cs@sinergimitra.com

PT SINERGI MITRA ANALITIKA

OFFICE 
Ruko KRR Blok L No 8i

Kec Ciomas Bogor

CUSTOM LABORATORY SOLUTION

(0251) 3100 110



FUME HOOD               
Fume hood merupakan salah satu sarana pendukung yang paling penting untuk melindungi personil laboratorium dari 
paparan gas bahan kimia yang berbahaya dan dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja 
laboratorium dari paparan gas bahan kimia tersebut.

Polypropylene

 FUME HOOD 
ECHON

STRUCTURE BODY
Terbuat dari Polypropylene (PP), sehingga tahan terhadap korosi dan 
abrasi

TOP TABLE
Terbuat dari “Solid phenolic laboratory grade” yang tahan 
terhadap bahan kimia

OUTLET NOZZLE
Terbuat dari Polypropylene (PP), sedangkan fitting 
terbuat dari kuningan yang dilapisi powder coated 
dengan chemical resistance epoxy resin

WATER & GAS HANDLE
Menggunakan coloring code 
sesuai DIN 13792 : 2002

SASH DOOR
Dengan tempered glass yang dibuka secara vertical 
dengan sistem bandul sehingga mudah 
untuk di naik turunkan

BAFFLE & INTERIOR
Terbuat dari Polypropylene yang tahan terhadap suhu sampai 
dengan 200°C, asam, basa, pelarut organik.  Design baffle 
sesuai standard SEFA 1-2010

HOUSING & PROPELLER
Housing & Propeller Centrifugal Blower terbuat dari high density polypropylene
(PP) menjamin ketahanan maksimal terhadap korosi
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POLYPROPYLENE
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FUME HOOD ECHON
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CENTRIFUGAL BLOWER
Terbuat dari bahan high density polypropylene (PP) menjamin ketahanan maksimal
terhadap korosi 

SASH DOOR
Menggunakan tempered glass yang di buka secara vertical dengan sistem 

bandul sehingga mudah untuk di naik-turunkan 

STRUCTURE 
Menggunakan struktur full polypropylene dengan sistem bending
dan welding, metal-free structure & interior

DIGITAL AIRFLOW 
Monitor aliran udara digital yang dirancang untuk mengukur 

face velocities atau kecepatan saluran 
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ISLAND BENCH               
Island bench dengan material yang di khususkan untuk laboratorium. Terutama bagian table top yang harus chemical 
resistant.Dengan menggunakan model yang ergonomis dan futuristik dengan tetap mengikuti standarisasi peraturan 
Men LH no 6 thn 2009 untuk layout penempatan nya.

 ISLAND 
 BENCH

MODEL (OPTIONAL)
-C-Frame : Hollow 40x60 mm finishing powder coating
-Fixed cabinet

TOP TABLE (OPTIONAL)
-Epoxy panel
-Phenolic resin lab grade
-Nero granite 

CABINET
Rel laci dan engsel pintu menggunakan sistem hidrolik

STRUCTURE MATERIAL (OPTIONAL)
-Polypropylene chemical resistance
-Steel galvanis finishing powder coating
-Plywood di laminasi HPL
-Plywood dengan cat Resin

SINK POLYPROPYLENE
Lengkap dengan bottle trap dan Fleksible hose
yang terbuat dari bahan Polypropylene

2 LEVEL REAGENT RAK
Dilengkapi dengan stainless steel tube untuk menahan reagen
agar tidak mudah terjatuh
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C-FRAME

PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

WORKSHOP

ISLAND BENCH 
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TOP TABLE
Menggunakan bahan khusus yang tahan kimia 
dengan beberapa opsi bahan : 
                                                

     CABINET
Cabinet dengan beberapa pilihan bahan di antaranya :

STRUCTURE 
Memiliki dua jenis model :   - C-Frame
  

SINK 
Terbuat dari bahan Polypropylene agar tahan terhadap korosi

- Epoxy
- Phenolic
- Nero Granite

- Steel 
- Polypropylene
- Wood

- Fixed Cabinet
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LAMINAR AIR FLOW               
Laminar air flow merupakan cabinet yang dirancang untuk mencegah kontaminasi wafer semikonduktor, sampel biologis, 
atau bahan sensitif partikel apa pun. Udara ditarik melalui filter HEPA dan dihembuskan dengan aliran laminar yang 
sangat halus ke arah pengguna. Karena arah aliran udara, sampel dilindungi dari pengguna. 

STRUCTURE BODY
Electro-galvanized steel 1,2mm dilapisi dengan “modified epoxy 
polyester” powder coating

INTERIOR
Stainless steel 304

WORK ZONE
Stainles steel 304 no finish 1,2 mm

ELECTRICAL
Elektrikal 350 W, 220V, dengan <60dB

FILTER 
Penggunaan HEPA filter 99,99% @0,3 micron

BAFFLE
Menjaga kestabilan udara pada kabinet
sehingga meminimalisir terjadinya turbulensi

TEKNOLOGI
Menggunakan layar LCD touchscreen 7" yang interaktif,
Memudahkan kontrol dan membaca informasi alat

SENSOR PARTICLE COUNTER
Menggunakan sensor particle counter sehingga dapat memonitor aliran udara
yang masuk menjadi udara yang bersih
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STRUCTURE MATERIAL
Terbuat dari Stainless steel 304 anti karat & support 
stand or mobile

SAFETY
Auto power off UV Lamp saat jendela di buka

penggunaan Hepa Filter 99,99% @ 0,3 micron

SYSTEM
Adanya sensor particle counter . Sehingga dapat memonitor aliran udara
yang masuk menjadi udara bersih

CUSTOM LABORATORY SOLUTION

(0251) 3100 110

TOUCH SCREEN 
Touch screen control system yang mudah di gunakan dan memberikan 

informasi yang interaktif terkait fungsi pada alat
Fungsi kontrol : on/off blower, stop kontak, lampu TL dan lampu UV

Tampilan informasi : Lama pemakaian UV dan HEPA, Alarm dan particle counter
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SCRUBBERS

Polypropylene

SCRUBBERS

STRUCTURE BODY
 Terbuat dari Polypylene (PP), sehingga tahan terhadap 
 korosi dan abrasi

DESIGN
Design sesuai dengan US EPA 

MODEL
Terdiri dari dua jenis yaitu stand alone dan sistem terpisah

AUTO WATER FILL
Bak penampung terisi air secara otomatis sesuai 
kapasitas yang di perlukan

Wet Scrubber adalah alat pengontrol polusi udara untuk menghilangkan Particle 
Matter(PM), dan gas udara/oksidasi asam yang dikeluarkan dari Fumehood
Dry scrubber adalah alat pengontrol polusi udara untuk menghilangkan Particle 
Matter(PM),pelarut organik, dan molekul yang memiliki bau.
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POLYPROPYLENE

PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

SCRUBBERS 

PLASTIC INJECTION MOULDED BALL  
Memperluas area kontak gas polutan dengan air  sehingga
memperbesar efisiensi

MIST ELIMINATOR
Menahan butiran air yang terbawa udara dan meneteskannya kembali ke penampungan

membuat udara buangan tidak lembab 

OBSERVATION WINDOWS 
Area khusus untuk memantau kinerja  scrubber / wet scrubber

MAGNETIC DRIVE PUMP 
Pompa magnetic dengan impeller dan housing fan plastic material

yang tahan cairan kimia. 

OFFICE 
Ruko KRR Blok L No 8i

WORKSHOP

0251-3100-110

Kec Ciomas Bogor
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SENSORY BOOTH
Sensory Booth merupakan bilik khusus yang di gunakan sebagai ruang isolasi bagi panelis yang melakukan uji organoleptik 
pada sampel, biasanya sample meliputi sample makanan atau minuman. Sensory Booth sendiri di kondisikan sedemikian 
rupa sehingga panelis merasa nyaman, penerangan yang cukup, udara flow yang bebas dari kontaminasi bau sample, juga 
di lengkapi dengan meja untuk mencatat hasil organoleptik. Sensory Booth di fungsikan dengan positif pressure dengan 
udara in-take di filtrasi sehingga udara yang ada di sensory booth menjadi netral dari bau.

SENSORY
BOOTH

www.sinergimitra.com

STRUCTURE BODY
Material Optional :
- Polypropylene 
- High Pressure Laminated

FILTER
Menggunakan carbon filter dilengkapi pre-filter untuk 
menyaring udara masuk menjadi lebih bersih

LED LAMP
Menggunakan lampu LED yang hemat daya serta
nyaman untuk penggunaan mata dengan intensitas
yang sesuai kebutuhan

INLINE BLOWER
Sumber udara menggunakan inline blower yang tahan
korosi dan kebisingan yang rendah

DESIGN
Pembuatan design dengan mementingkan isolasi panelis
dari kondisi lingkungan sekitar sebaik mungkin

ACCESSORIES
Semua aksesoris yang di pakai lebih tahan karat, fungsional
dan ergonomis
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BODY STRUCTURE
Penggunaan material pilihan , yang membuat booth yang di hasilkan dapat di gunakan
dengan sangat nyaman dan fungsional oleh panelis 

CLEAN INTERIOR
Dikondisikan sebaik mungkin agar pengujian organoleptik dapat berjalan baik, dengan
memerhatikan point intensitas cahaya, pressure, kebisingan, serta odor dari luar booth

DOUBLE FILTER
Filter yang di gunakan yaitu carbon filter yang dapat mengurangi bau yang masuk
ke dalam sensory. Di tambah dengan pre-filter agar main filter dapat lebih awet

LOW-NOISE INLINE BLOWER 
Blower yang di gunakan sendiri di pilih berdasarkan point penting yaitu low watt dan

low noise serta minim getaran agar udara di dalam booth bersih dan minim kontaminan 
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WALL BENCH               
Wall bench dengan material yang di khususkan untuk laboratorium. Terutama bagian table top yang harus chemical 
resistant.Dengan menggunakan model yang ergonomis dan futuristik dengan tetap mengikuti standarisasi peraturan 
Men LH no 6 thn 2009 untuk layout penempatan nya.

 WALL
 BENCH

MODEL
-C-Frame : Hollow 40x60 mm finishing powder coating
-Fixed cabinet

TOP TABLE
-Epoxy panel
-Phenolic resin lab grade
-Nero granite 

CABINET
Rel laci dan pintu menggunakan sistem hidrolik

STRUCTURE MATERIAL
-Polypropylene chemical resistance
-Steel galvanis finishing powder coating
-Ply wood di laminasi HPL
-Ply wood dengan cat Resin

SINK POLYPROPYLENE
Lengkap dengan bottle trap dan Fleksible hose
yang terbuat dari bahan Polypropylene
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PT. SINERGI MITRA ANALITIKA

WALL BENCH 

TOP TABLE
Menggunakan bahan khusus yang tahan kimia 
dengan beberapa opsi bahan : 
                                                

     CABINET
Cabinet dengan beberapa pilihan bahan di antaranya :

STRUCTURE BODY
cMemiliki dua jenis model : -C-Frame
 

SINK CABINET 
Terbuat dari bahan Polypropylene agar tahan terhadap korosi

-Epoxy
-Phenolic
-Nero Granite

-Steel 
-Polypropylene
-Wood

-Fixed Cabinet

WORKSHOP

JL Raya Pasir Eurih
Kaum Rt01/10 Bogor
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