
GHH Rand Vida Grubu (Almanya) 

Sağlam radyal ve eksenel rulmanlar vida bloğunun     
ömrünün uzun olmasını sağlar. 

Tahrik milindeki sızdırmazlık problemleri üç  dudaklı 
keçe ile sağlanır. 

Yüksek kuvvet ve momentleri karşılayabilme 
özelliği vardır. 

 
 

Maksimum performans ve verimlilik sağlar - daha az      
motor gücü ile daha fazla  debi sağlar. 









AERZEN Vida Grubu(Almanya) 

 
Aerzen'in birinci sınıf endüstri kalitesi 
Çok çeşitli uygulamalar için geniş performans aralığı 
Yüksek basınç aralıkları veya kabul basıncı çalışması için konfigüre edilebilir 
Doğru yağlama, soğutma ve rotor / muhafaza sızdırmazlığı sayesinde 
optimum verimlilik 
Yüksek düzeyde operasyonel güvenlik 
Düşük işletme ve bakım maliyetleri 
Temassız rotorlar, zamanlama dişlileri yok 
Çok az aşınma parçası 
Bakım gerektirmeyen emme / egzoz supabı yok 
Düşük titreşimli, düşük gürültülü çalışma 
Kolay kurulum için kompakt boyut ve düşük ağırlık 
Özel bir kurulum gerekmez 
Tüm kademeler frekans invertörünün çalışması için tasarlanmış  
Küresel satış ve servis ağı 





GAMAK MOTOR 



WEG Motorları arttırılmış enerji verimliliği ve yaşam döngüsü 
değeri ile geniş bir yelpazede çoklu seçenekler sunmaktadır. 
 
WEG uzun ömürlü ve verimli motorların uzun yıllar boyunca 
yüksek verimli elektrik motor portföyünün temellerini 
oluşturmuştur. 

WEG  MOTOR 



Hava-yağ devresindeki hava-yağ karışımını 
birbirinden ayırmak için daldırma tip separatöre 
göre özel tasarlanmış hava-yağ (separatör) tankı 
kullanılmaktadır. 



Hava-yağ devresindeki hava-yağ karışımını 
birbirinden ayırmak için daldırma tip separatöre 
göre özel tasarlanmış hava-yağ (separatör) tankı 
kullanılmaktadır. 





MANN+HUMMEL kompresörlerdeki uygulamalarda yağ ayırma 
işlemi için özel yapım çözümler sunar.  
Verimli ayırma ortamları düşük basınç kaybı sayesinde olası en 
düşük artık yağ içeriğini ve yüksek enerji verimliliğini sağlar.  
Bu da kullanıcılara büyük ölçüde para tasarrufu sağlar. 
MANN+HUMMEL ürün aralığı hava/yağ ayrımı için tüm dünyada 
bir temel ölçüttür. 

MANN+HUMMEL Separatör 



Daldırma Tipli Seperator ve Seçimi: 



Spin-on Seperator ve Seçimi: 



pre-separation 

through tangential 

inlet 

secondary element filter element dust discharge 

MANN + HUMMEL'ten EUROPICLON Yüksek toz kapasitesi ve düşük basınç 

düşüşüyle karakterize edilir. 

Bu özellikler, orta ve ağır toz yükleri olan koşullarda kullanılan tüm makineler ve 

ekipmanlar için EUROPICLON'u denenmiş ve test edilmiş bir hava temizleyicidir. 

MANN+HUMMEL Hava Filtresi 



Ana Filtre: 
Özel MANN + HUMMEL filtre aracı ile yüksek toz tutma 

kapasitesi 

Gövdede radyal conta sayesinde yüksek güvenilirlik, zor 

koşullar altında perdelerin birbirine yapışmasını önler. 

MANN+HUMMEL Hava Filtresi 



Elektrikli servis anahtarı, hava temizleyicisinde biriken kir 

düzeyini izler ve bakım yapılması gerektiğinde bir elektrik sinyali 

gönderir. 

Bu, hava temizleyicisinin durumunun sürekli denetlenmesini 

sağlar ve bakım gerçekten gerekli olduğunda gerçekleşir. 

Böylece  dikkatsiz bakım işlemleri ile oluşabilecek olası ekipman  

hasarlarını önler. 

Biriken kir seviyesinin elektriksel olarak izlenmesi için servis 

anahtarları 

MANN+HUMMEL Hava Filtresi Kirlilik Göstergesi 



Uzun ömürlü yağ filtreleri, daha fazla talep gereksinimleri olan güvenlik 

sağlar. Bu yağ filtreleri, kompresör yağlarına karşı direnci yüksek bir 

ayırma verimi ile birleştiren fiberglas bir araç ile donatılmıştır. Bu filtreler 

4.000 saate kadar bir çalışma süresine izin verir. Bunlar aynı zamanda 

titreşim etkilerine karşı daha az duyarlıdırlar. 

MANN+HUMMEL Yağ Filtresi ve Elemanı 



MANN+HUMMEL  Yağ Filtresi 





Yağ filtresi öncesi ve sonrasındaki basınç farkı 
1.8 bar olduğunda bakım zamanının geldiğini 
haber verir, bir elektromanyetik anahtar ile 
kompresörü durdurur. 

MANN+HUMMEL Yağ Kirlilik Sensörü 



HOERBIGER Termostatik Karıştırma Valfi 



Hava-yağ soğutma sisteminde kullanılan fanlar: 
4-22 kW güç aralığında kendinden motorlu yüksek verimli EBMPAPST(Almanya) marka aksiyel fanlar. 
30-75kW aralığında yüksek verimli, sessiz  WINGFAN(Almanya) marka radyal fanlar. 
75-355kw aralığında yüksek verimli, sessiz, yüksek basınçlara çıkan ZIEHL ABEGG(Almanya) marka radyal fan ile 
sağlanmaktadır. 

Radyal Fan Aksiyal Fan 

Soğutma Fanları 



AKG(Almanya) marka hava ve yağ soğutucuları. Kuvvet hesaplamaları, AKG ‘nin özel tasarım profilleri 
kullanıldığında maksimum gerilme değerinin  2 kat azaldığını göstermektedir.  
Test ekipmanlarıyla yapılan yoğun testler, bakım aralığının 3 ile 5 kat arasında arttığını göstermektedir.  

AKG Hava-Yağ Soğutucular 



Emilen havanın kontrolü hava emişi devresindeki 
vida grubu üzerine monte edilen emiş kontrol valfi 
ile 3/2 yollu solenoid valf (kompresör yükte-boşta 
çalışma) yardımı sayesinde mikroişlemcili kontrol 
ünitesi ile sağlanmaktadır. 

HOERBIGER Emiş Kontrol Valfi 









Tüketilen hava kadar üretilen hava oransal kontrol valf (enerji 
tasarrufu ) ile sağlanmaktadır. 

 
ORANSAL KONTROL VALFİ 

Emiş kontrol valfi açma / kapama valfi, yük / rölantide çalışılan 
kompresör üzerinde tamamen açık veya tamamen kapalı konumda 
çalışır.  
Orantılı kontrol vanası ve açma / kapama vanası, tamamen açık veya 
tamamen kapalı olarak çalışmaz, aynı zamanda kullanılan hava 
miktarına bağlı olarak farklı konumlarda çalışır. Bu, kompresörün 
daha düzenli çalışmasını sağlar. 
Orantılı kontrol vanası işletmesinde, kompresör tüketilen havayı verir 
ve böylece %20 enerji tasarrufu sağlar. 
Hava tüketiminin çok düşük olduğu ya da hiç olmadığı zamanlarda, 
kompresör, boşta / bekleme çalışma sırasındaki gibi boşta veya 
otomatik bekleme modunda çalışır. 



HOERBIGER Minimum Basınç Valfi 





The Arntz Optibelt Group, Almanya’da 
merkezlenmiş olup, yüksek performans 
transmisyon kayışlarının üreticiliğini 
yapan bir üreticidir. 
V-Kayışları kalite ile dünyaca tanınan 
birçok OEM firmalarında ve son 
kullanıcılarda tercih edilen bir 
markadır. 

OPTIBELT V-kayış 



   REXNORD Viva Kaplin 
 
Yeni kuşak REX VİVA kalplinler 
genel amaçlı olarak kaplin 
uygulamalı mil açıklıklarının 
pratik olarak kapatılması 
düşüncesi ile tasarlanmıştır. 
Elastik eleman şekilleri REX VİVA 
kaplinlerde tork kapasitelerini 
maximize ederken bağlı olduğu 
ekipmanlar üzerindeki gerilimleri 
minimize eder.  
Kaplin üzerindeki özel 
tasarlanmış 'v' kanalının dibinde 
maksimum gerilim oluşurken 
metal ile elastik eleman 
arasındaki gerilim düşer.  
 



240x128 grafik LCD panelli, panel üzerinde kompresör sistemi 
mimik diyagram gösterimli, RS-232 veri yolu ile modbus RTU 
haberleşme protokolü, Harici RS-485 portu kullanılarak eşit 
yaşlandırma ve uzaktan izleme 

 Kalan servis bakım sürelerinin izlenebilmesi  

        Kompresörün verdiği son 15 arıza bilgisinin tarih ve saat  
        olarak kayıt altında saklanabilmesi  

 Gerçek zamanlı Tarih/Saat ayarlanabilmesi 

     Dil seçeneğinin yapılabilmesi (Türkçe, İngilizce, Fransızca, 
     Almanca, Rusça) 

 Kompresörün gerekli bakımının ve kontrolünün mutlaka  
 yapılması için tanımlanmış kodlar 

 Kompresörün güvenliği için durdurulmaya tanımlanmış  
 kritik   arızalar 

Kompresörün mikroişlemcili kontrol sistemi 30dk içinde 3 
kez aynı arızayı vermesi durumunda kendini şifreleyerek 
güvenlik moduna alma. 

Kullanıcılar için tanımlanmış değiştirilebilir kullanıcı 
parametreleri ve bu parametreler menüsünü şifreleyebilme 
özelliği 

Opsiyonel özellik : Birden fazla kompresörün tek bir kontrol 
ünitesinden (7 kompresöre kadar) çalıştırılarak eşit yaşlandırma 
veya enerji tasarrufu yapılması mümkün olmaktadır. 

Opsiyonel özellik : Kompresörlere entegre edilen uzaktan 
izleme sistemi ile kompresörlerin çalışma durumunun her an 
uzak bir noktadan kompresör ile bağlantı kurularak 
izlenebilmesi sağlanabilmektedir. 
 

Mikroişlemcili Kontrol Ünitesi  



MITSUBISHI Ana Motor ve Radyal Fan Motor İnvertörleri: 
 
Mitsubishi hız kontrol cihazının, mükemmel hız ve tork performansı yanı sıra 
hız geçişlerine çok hızlı cevap verebilmesi ile de fark göstermektedir. 
%95 nemli ortamda 50C ortam sıcaklığında çalışabilme 
Enerji tasarrufu monitörü 
EN61800-3 C3 standartlı dahili EMC filtre 
IEC60721-3-3 3C2 standartlı çift kat vernik 
Akıllı yük saptama fonksiyonu 
Flying start fonksiyonu      (Motor serbest dönerken döndüğü devirden başlayıp 
devam etme özelliğidir) 
Fan ve Pompa temizleme fonksiyonu 
2 adet RS-485 haberleşme portu 
Mekanik rezonans sönümleme fonksiyonu 
Motor ön ısıtma fonksiyonu 
(Motor ön ısıtma fonksiyonu, hareket halinde değilken ve motor 
çalıştırılmadan önce motor sargılarında nem birikmesini önlemek için kullanılır. 
Bu fonksiyon ayrıca pompa istasyonunun yoğuşma ya da donma oranını 
düşürmek için de kullanılır.) 
Aynı anda 2 farklı PID operasyonu yönetebilme 
 
 



SCHNEIDER Soft Starter 

Pistonlu ve vidalı kompresörlerin tümünde kullanılan elektrik 

motorlarının doğrudan start veya yıldız-üçgen başlangıcında 6-7 

defa aşırı yük akımı kullanılır.  

Elektrik anahtarı bu ani yükten etkilenebilir ve bu ani voltaj 

düşüşlerine neden olabilir. Bu değişiklikleri önlemek için elektrik 

motoruna yumuşak bir başlangıç sağlayan ve yıldız-üçgen 

bağlantılarını ortadan kaldıran yumuşak bir marş kullanılır. 

Bu isteğe bağlı özellik sayesinde, elektrik motorlarının ömrü artar ve 

hattaki ani değişiklikler önlenir. 



SCHNEIDER Elektrik Malzemeleri 



BURKERT 3/2Y Solenoid Valf (Almanya) 

Kompakt tasarım 
Düşük elektrik enerjisi tüketimi 
Kısa tepki süreleri 
Hermetik olarak sızdırmaz yalıtım diyaframı 
Metalik olmayan vana dahili aksamı 



KELLER Basınç Transmitterleri (İsviçre) 

Keller Basınç transmitterleri diğer basınç 
transmitterlerine göre ölçüm hassasiyeti ve 
kullanım ömrü açısından üst sınıf ürünler 
arasında yer almaktadır.  



Hava-yağ devrelerinde hidrolik hortum kullanılmaktadır. 
Pnömatik kontrol sistemi devrelerinde ise teflon hortum 
kullanılmaktadır. 

GATES Hidrolik Hortum (ABD) 



Ses Yalıtım Süngeri 


