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90 yıldan uzun süredir yağsız kompresör üreticisi ve 
tedarikçisi olan CompAir, kendisini müşterilerinin 
operasyonel ve iş ihtiyaçlarını anlamaya, kalite ve yenilik 
sunmaya adamıştır. Bu kararlılık en belirgin şekliyle, DH 
ürün grubunun geliştirilmesinde ortaya çıkmaktadır.

Yağsız kompresörlerimiz; dünya çapındaki endüstrilerin, 
yiyecek/içecek, ilaç, elektronik cihaz, sağlık hizmetleri ve 
enerji üretimi uygulamalarını da içeren birçok farklı alanda 
kalite ve üretim hedeflerine ulaşabilmesi ve bunları 
aşabilmesi için yardımcı olmaktadır.

Günümüzde, müşterilerimizin karşı karşıya kaldığı 
zorlukları anlamak ve ihtiyaçlarını dinlemek suretiyle 
yağsız kompresör teknolojisinde öncü 
konumumuzu korumaktayız.

Bununla birlikte CompAir, müşterilerinin enerji faturalarını 
azaltmak ve daha verimli faaliyet göstermelerini 
sağlamaktan, karbon ayak izini küçültmeye kadar, iklim 
değişikliği mevzuatının gereklerini yerine getirmesine 
yardımcı, çevreyle dost çözümler geliştirmeyi 
taahhüt eder.

En katı kalite standartlarını 
karşılayan %100 garantili hava 
saflığı – daima.

•      Yiyecek/içecek

•      İlaç

•      Kimyasal

•      Mühendislik ve teknoloji

•      Otomotiv

•      Elektronik

CompAir iş başında  
Yağsız çözümlerimizin başarısı dünya çapında 
binlerce uygulamada kanıtlanmıştır ve aşağıdakileri 
de içeren birçok farklı sektörde, üreticiler, 
işletmeciler ve operatörlere kaliteli ve düşük 
maliyetli hava sunabilmektedir:

Neden Yağsız? Kirletici Yok... 
Risk Yok
CompAir’in sunduğu yağsız DH model kompresörlerden 
birini seçtiğinizde, işletmenizi ve bütçenizi olumlu şekilde 
etkileyecek, temiz, güvenilir ve düşük maliyetli basınçlı 
hava elde edersiniz!

Hava saflığı, bir yağ 
zerreciğinin dahi ürünün 
bozulmasına ya da ürün 
ekipmanının hasar görmesine 
neden olabileceği uygulamalar açısından kritik öneme 
sahiptir. Bu nedenle, CompAir’in sunduğu DH modelinde, 
kompresörün hiç bir yerinde yağ bulunmaz. Bu modeller, 
herhangi bir yağ kontaminasyonu riski içermediklerinden 
daha iyi ve güvenilir olmalarının yanı sıra ISO 8573-1 Class 
Zero (2010) belgelidir ve silikon içermez.
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Yenilikçi yağsız basınçlı hava teknolojileri

Yağsız kompresörlerimizin 
doğrudan çözdüğü iki sorun, 
her geçen gün artan baskılar 
ile işletmenizin çevreye etkisinin 
azaltılması yönünde ticari ve 
yasal gerekliliklerdir. 

“

”

DH modelleri, kompresörün hiç 
bir yerinde yağ kullanmayarak 
karbon emisyonlarınızı en aza 
indirir ve piyasanın en iyi enerji 
verimliliğini sunarak ‘yeşil’ 
dostu kimliğinizi sergilemenize 
ve cazibenizi artırmanıza 
yardımcı olur.

“

”CompAir iş başında  
Geliştirilmiş güvenilirlik ve azaltılmış maliyet

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Memmingen 
Almanya’da bulunan ana üretim tesisinde, CompAir’in 
yağsız DH kompresörlerini kullanarak basınçlı hava 
tedariğinde iyileştirme hedefleyen bir programı 
uygulamaya koymuştur. Hızlı yatırım geri dönüşü ve 
iyileştirilmiş verimlilik düzeyi ile kısa sürede üretim 
güvenilirliğinin iyileştirilmesi ve basınçlı hava 
maliyetlerinin azaltılması sağlanmıştır.

“Ekstra yatırım maliyetleri, enerji tüketiminin 
azaltılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi ile 
kendi kendini karşılar niteliktedir”.

Alfred Ahon,  
Üretim Teknoloji Projeleri, Rohde & Schwarz.

CompAir DH – maliyet azaltma 
için başvuracağınız kaynak
Benzersiz tasarım, düşük hızları düşük sıcaklıklar ile bir 
arada sunarak hem verimi artırır hem de bileşen aşınmasını 
azaltır. Bu ürün, dişli ya da kayış içermeyen, tek kademeli, 
direkt akuple bir motor kullanarak verimliliği en üst düzeye 
çıkarır. Basınçlı hava miktarının, değişken hız yoluyla 
uygulama ihtiyacına uygun şekilde sınırlanması, enerji 
israfını önler.
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CompAir DH - Tüm uygulamalar 
için en kaliteli yağsız basınçlı 
havayı sağlar

•   Kapsamlı kontrol, operasyon güvenliğini ve güvenilirliğini 
sağlar ve uzaktan iletişim kapasitesine sahiptir

•  Tamamen kapalı, sessiz kanopi, gürültüyü azaltır ve 
kurulumu kolaylaştırır

Yüksek Kaliteli Özellikler 
Sayesinde Avantajlar
DH kompresörleri, benzerlerine kıyasla daha az hareketli 
parçaya sahiptir. Bu, arıza olasılığının azalması ve daha 
düşük hız ile dengeli rulman yükleri sayesinde, düşük 
maliyetli işletme için bileşen ömrünün uzatılması 
anlamına gelmektedir.

60°C’nin altında, istisnai düzeyde düşük çalışma sıcaklıkları 
ile neredeyse izotermal bir kompresyon sağlanır.

Bu durum, dahili soğutucu ihtiyacını ortadan kaldırarak 
basınç düşüşünü asgari düzeye indirir ve ilgili güç 
tüketimini azaltır.

DH - CompAir tarafından sunulan 
Gelişmiş Kompresör Teknolojisi
Kesinlikle hiç yağ kullanmayan bu sistem, havanın 
kontaminasyonu ile ilgili sorunları ortadan kaldırır. Yağ 
içermez, risk barındırmaz.

•   Tek kademeli, direkt akuple vida, verimliliği azami, 
bakımı ise asgari seviyeye getirir.

•  Yüksek kalitede su enjeksiyonu, kompresyon sürecinde 
yağlama, soğutma ve sızdırmazlık görevi görerek verimi 
azami düzeye çıkarır

•   Dişli kutusu bulunmadığı için ilgili yağlama işlemine de 
gerek duyulmayacaktır

•  Yataklara az yük binmesi ve düşük hızlar, tam sızdırmaz 
rulmanların kullanılabileceği ve yağlama gerekmeyeceği 
anlamına gelir

•   Enerji maliyetlerini azaltmak için değişken hız teknolojisi 
sunulmaktadır
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COMPAIR DH – GELENEKSEL YAĞSIZ 
TEKNOLOJİ YAKININDAN BİLE GEÇEMEZ

CompAir DH
Geleneksel Yağsız 
Kompresör

Yağ Hayır ✓ Evet

Hız 3.500 d/d’ya kadar ✓
6.000 –  
25.000 d/d

Kompresyon 
Sıcaklığı 60oC ✓ 200°C’ye kadar

Vida Sayısı 1✓ 2

Dişli Sayısı 0 ✓ 5-7

Rulman 
Sayısı 7 ✓ 15’ten fazla

Conta Sayısı 2 ✓ 15’ten fazla

Bir kompresörün ömrü boyunca 
en fazla maliyet doğuran bileşeni, 
bu kompresörün çalışması için 
gereken enerjidir. CompAir, 
tasarımının her aşamasında 
enerji tasarrufu teknolojileri ile 
donatılmış olduğundan, daha 
güçlü ancak daha akıllı çalışan bir 
kompresör sunar.

Eksenel yükler, ana rotorun  
her iki yanında da  
faaliyet gösterir.

Radyal yükler, ana rotorun 
 hem üstünde hem de altında 

faaliyet gösterir.

Dengelenmiş Yükler = 
En Uzun Ömür

Yüksek Verimli Su 
Saflaştırma Sistemi
Denenmiş ve test edilmiş ters osmoz filtrasyonu, 
kompresyon sürecinde yağlama, sızdırmazlık ve 
soğutma amaçlı kullanılmak üzere yüksek kalitede 
saflaştırılmış su 
sağlamaktadır.

Süzüntü pompası 
kullanılarak, su ihtiyacı 
asgari düzeye indirilir.

Kompresyon yükleri dengeli olduğundan, rulman 
yükleri azalır ve güvenilirlik en üst düzeye çıkar.

İzotermal

İki kademeli, 
radyatörlü

DH Serisi su 
enjeksiyonlu

Enerji 
Tasarrufları

Su enjeksiyonu, daha düşük sıcaklık anlamına gelir ve sıcaklığın 
düşmesi de kompresyon veriminin daha artmasını sağlar.

Kompresyon Diyagramı

Ba
sı

nç

Dengeli Yükler = 
En Uzun Ömür
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Değişken hız teknolojisi,  
maksimum verim, düşük enerji 
tüketimi VE tasarruf sağlar

İşletmenizin hava  
ihtiyacı için en iyi çözüm
CompAir tarafından sunulan hız ayarlı kompresörler, 
değişen hava talebini verimli ve etkili bir şekilde karşılar. 
Doğru uygulamada, doğru değişken hızlı kompresörün 
kullanılması, kayda değer enerji tasarrufu ve sabit 
basınçta kararlı hava beslemesi sağlar. 

Her seviyedeki ihtiyaçta azami verime ulaşılması, enerji 
maliyetlerini azaltarak tasarruf edilmesine yardımcı olur.

•  Mükemmel verimlilik

•  Yüksek güvenilirlik

•  Düşük sahip olma maliyeti

Sahip olma maliyetinizi azaltın  
ve enerji tüketiminizi asgari 
düzeye indirin
Bir kompresörün ömrü boyunca en fazla maliyet 
doğuran bileşeni, bu kompresörün çalışması için 
gereken enerjidir.

Değişken hızlı bir kompresörün kullanılması ile 
kolaylıkla %25 oranda enerji tasarrufu sağlanabilir ve 
yalnızca işi yapmak için gerekli enerji tüketilir.

%70 yükte çalışan değişken hızlı bir kompresör.

%70 yükte çalışan tipik bir sabit hızlı kompresör

%10 %8

%82
Oranda Enerji 

Maliyeti

Yatırım Bakım 
ve Servis 
Maliyetleri

25%

%12 %5

%58
Oranda Enerji 

Maliyeti

Bakım 
ve Servis 
Maliyetleri

Enerji 
Tasarrufu

Yatırım

%25
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CompAir iş başında  
Dünyanın en eski bira fabrikasının enerji 
maliyetlerinin azaltılması 

CompAir tarafından sunulan, değişken hızlı, yağsız 
kompresörler, dünyanın en eski bira fabrikasının 
basınçlı hava enerji maliyetlerinde %30 oranda düşüş  
elde edilmesine yardımcı oldu.

Bira fabrikası, PureAir teknolojisini barındıran D22H 
RS kompresörünü tercih ederek, tamamen yağsız  
basınçlı hava üretmeye başladı. Bu, katı hijyen 
gereklilikleri için ideal bir çözümdür.

Değişken devirli motor teknolojisi, kompresör 
debisini, yüksek verimle akışa uygun hale getirerek, 
ünitenin YALNIZCA doğru hacimde hava 
üretmesini sağlar.

“CompAir ile birlikte sistemimizin güç tüketimini 
ölçtük ve yeni kompresör ile sızıntıları engelleyici 
onarımların elektrik tüketimimizi yaklaşık olarak 
üçte bir oranda azalttığını gördük”.

Gerd Abstreiter, 
Mühendislik Müdürü, Weihenstephan Bira Fabrikası.

Delcos XL – Yenilikçi dokunmatik 
ekranlı kompresör kumandası
Çoklu dil desteği veren kontrol sistemi, emniyetli ve 
güvenilir bir çalışma sağlar. Ayrıca, işletme maliyetlerinin 
düşürülmesindeki en önemli etken olan işletme 
parametrelerini sürekli olarak takip ederek 
yatırımınızı korur.

•      Yüksek seviyede işletme güvenilirliği için hassas izleme

•      Yüksek çözünürlüklü ve kullanımı kolay, dokunmatik 
ekranlı panel

•      Kullanıcı dostu, anlaşılır yapı

•  Derinlemesine analiz için entegre SD kartı

•  Aşağıdakiler için trend diyagramları:

 - Şebeke basıncı

 - Motor hızı (değişken hızlı modeller)

 -  Yükte çalışılan saat / toplam çalışma saati ve 
ortalama debi

 - Haftalık ortalama debi

•  İsteğe bağlı baz yük sıralayıcı
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Bakım işlemlerinin 
kolaylaştırılması ile kullanım 
ömrü boyunca düşük giderler

Azaltılmış Bakım 
Yağsız kompresörlerimiz, dayanıklı tasarımları ve yalın 
yapıları ile uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir ve bu 
kompresörlerin bakım işlemleri oldukça kolay bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, bu kompresörlerin 
işletimini de kolaylaştırdık, hava beslemesi kontrolünün 
her zaman elinizde olabilmesini sağlamak için birçok farklı 
kontrol seçeneği sunduk.

DH Modelleri - içinizin tamamen 
rahat olması için
•       Hareketli parça sayısının büyük oranda azaltılması, arıza 

olasılığını azaltır

•  Daha düşük hızlar ve dengeli rulman yükleri, sıkıştırma 
bileşeni hizmet ömrünün düşük maliyetli işletim ile 
36.000 saate çıkabilmesini sağlar.

•  Çalışma sıcaklıkları daha düşük olduğundan, bileşen 
aşınmaları azalır

•  Bertaraf edilmesi gereken yağ ya da yağ içeren parça 
bulunmadığından, zaman ve harcamalardan 
tasarruf edersiniz

CompAir iş başında  
Daha yüksek verim, daha düşük maliyet
Almanya’nın Reken kentinde bulunan MVV 
Energiedienstleistungen West GmbH, maliyet 
azaltmak ve kaynak tasarrufu sağlamak üzere, 
geçtiğimiz birkaç yıl içinde kademeli olarak denetime 
tabi tutulmuştur.

Mevcut sistemin yerine, 
PureAir teknolojisi ile 
donatılmış ve tamamen 
yağsız bir şekilde 
sıkıştırılmış hava üreten 
iki adet CompAir DH 
kompresörü kullanılmasına karar verilmiştir.

“Enerji verimliliği ve mükemmel kullanım ömrü 
maliyetleri, yeni kompresör seçimi konusunda 
önem verdiğimiz hususlardı. Ancak, gıda 
üretimi için işletme ve tesis havası olarak 
kullanacağımızdan, güvenilir bir şekilde temiz, 
yağsız basınçlı hava üretimine de oldukça önem 
vermekteydik. Yeni ve inanılmaz düzeyde verimli 
olan bu makineler, verimin artması, birincil enerji 
tüketiminin azaltılması ve bakım maliyetlerinin 
düşürülmesi ile kendi maliyetini karşılayacak bir 
yatırımı temsil ediyor”.

Andrew Bernemann,   
Operasyon Müdürü, MVV
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Basınçlı hava saflaştırma
Modern üretim sistem ve süreçleri, her geçen gün daha 
yüksek kalitede havaya gereksinim duymaktadır.En yeni 
teknolojiler ile donatılmış bir CompAir basınçlı hava 
sistemi, kullanım ömrü süresince en düşük maliyetlerle 
enerji tasarruflu bir çözüm sunar.

     X Serisi Siklon Su Separatörleri 

Sıvı kontaminasyonunun basınçlı 
havadan tümüyle giderilmesi için 
tasarlanmıştır.

Basınçlı Hava Filtresi CF Serisi 

Su, toz ve parçacıkların giderilmesi için 
etkili tasarım.

Bekomat Kondensat Tahliye Sistemi

Basınçlı hava kondensatının, basınçlı 
hava kaybı olmaksızın tahliye 
edilebilmesini sağlar. 

Soğutucu Tip Basınçlı Hava 
Kurutucusu 

CompAir, enerji tasarruflu ve 
çevre dostu özelliğe sahip geniş 
bir seri soğutucu tip basınçlı hava 
kurutucusu gamına sahiptir.

Azot Jeneratörü

Maksimum verim ve gaz kalitesi 
elde etmek için tasarlanmıştır.

Adsorpsiyonlu Kurutucular 

Seri A_XS ve A_TX.

Isı Rejenerasyonlu Adsorpsiyonlu 
Kurutucular 

Seri A_TV ve A_RS.

SmartAir Lite ve 
SmartAir Master 
Çoklu Kompresör 
Kontrolörleri

12 kompresöre kadar 
sıralayıcılar.
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Garanti güvencesi -  
İçinizin rahat olması için!

CompAir Assure Garantisi ve Servis programları, size 
44.000 saate/6 yıla kadar1) gönül rahatlığıyla ürünü 
kullanabilme güvencesi sunar. Bu, sektörde sunulan en 
uzun süreli garantilerdendir.

Elde Edeceğiniz Avantajlar:
•  Assure Garantisi, kompresör sahibine tamamen 

ücretsiz olarak sağlanır2)

•  CompAir yetkili hizmet sağlayıcısı sayesinde garantili 
hizmet kalitesi elde edilir

•  Bakım bütçesini ve toplam satınalma maliyetinizi doğru 
şekilde belirleyebilmenizi sağlayacak, garanti temelli 
Assure hizmet sözleşmesi

•  Orijinal CompAir parçaları ve yağlarının kullanılması, 
kompresör ömrü ve veriminin azami düzeye çıkarılmasını 
sağlayacaktır 

Orijinal Yedek Parçalar:
CompAir ile tamamen rahat olabilirsiniz!

Orijinal CompAir yedek parçaları ve yağları, basınçlı hava 
tesisinin güvenilirlik ve veriminin en yüksek standartlarda 
tutulmasını sağlar. CompAir yedek parçaları ve yağları 
aşağıdaki özellikleriyle rakiplerinden ayrılır:

• En zorlu koşullarda dahi uzun hizmet ömrü

•  Enerji tasarrufuna katkıda bulunan, asgari 
düzeyde kayıplar

•  Yüksek düzeyde güvenilirlik, tesisin “çalışma süresini” 
iyileştirecektir

•  En katı Kalite Güvence Sistemlerine uygun şekilde imal 
edilmiş ürünler

1) Hangisi daha önce gerçekleşirse

2) Şartlar ve Koşullara tabidir

Arkanıza yaslanabilirsiniz, biz 
buradayız. Yenilikçi garantiler 
ve teknik destekten, hızlı parça 
tedariğine kadar birçok konuda 
size yardımcı olacağız.
CompAir’in kapsamlı satış sonrası 
programları ile, yılın 365 günü, 
en üst düzeyde performans 
sunulması mümkün olmaktadır.

“

”



11

Sabit Hız – Hava ve Su Soğutmalı

Değişken Devirli – Hava ve Su Soğutmalı

*  Veriler, aşağıdaki koşullarda ISO 1217 4. Bası, Ek C ve E’ye uygun şekilde ölçülmüş ve ifade edilmiştir: 
Hava Giriş Basıncı 1 bar a / 14,5 psi; Hava Giriş Sıcaklığı 20° C / 68° F ; Nem 0 (kuru)

** ± 3 dB tolerans ile ISO 2151’e uygun şekilde, serbest alan koşullarında ölçülmüştür (A)

CompAir DH – Teknik Verileri

Model Soğutma 
Yöntemi

Motor 
Gücü 
(kW)

Çalışma Basıncı 
(bar g)

Serbest Hava Verimi 1) 

(m³/dk)
Ölçüler 

U x G x Y 
(mm)

Gürültü  
Seviyesi 
db(A)2)**

Ağırlık 
(kg)

8 bar g* 10 bar g*

D15H
Hava 

15 8 10 2,30 1,80 1345 x 880 x 1612
68 672

Su 65 624

D22H
Hava 

22 8 10 3,50 2,89 1345 x 880 x 1612
68 691

Su 65 643

D37H
Hava 

37 8 10 5,86 5,04 1722 x 920 x 1659
71 960

Su 61 860

Model Soğutma 
Yöntemi

Motor 
Gücü  
(kW)

Çalışma Basıncı 
(bar g)

Serbest Hava Verimi 1) 
(m³/dk)

Ölçüler 
U x G x Y 

(mm)

Gürültü  
Seviyesi db 

(A)2) (70 yük)

Ağırlık 
(kg)

Min. Maks. Min.* Maks.*

D15H RS
Hava 

15 5 10 0,32 2,34 1345 x 880 x 1612
67 687

Su 64 639

D22H RS
Hava 

22 5 10 0,68 3,45 1345 x 880 x 1612
67 687

Su 64 658

D37H RS
Hava 

37 5 10 1,09 6,87 1722 x 920 x 1659
71 995

Su 60 895

D50H RS
Hava 

45 5 10 1,17 7,64 2158 x 1412 x 1971 73
1570

Su 1490

D75H RS
Hava 

75 5 10 1,72 11,39 2158 x 1412 x 1971 75 
1890

Su 1810

D110H RS Su 110 5 10 3,04 18,55 2158 x 1412 x 1971 72 2200

CompAir iş başında
Üstün hava kalitesi, kontaminasyonu 
ortadan kaldırır

Alman alkollü içecek üreticisi Mast-Jägermeister, 
Linden tesisinde, saatte 20.000 şişe üretme 
kapasiteli, yeni bir şişeleme hattı kurmuştur.

Birkaç üreticinin sistemlerini değerlendiren 
Jägermeister, bu değerlendirmelerin sonucu olarak 
tamamen yağsız işletme ve yüksek enerji verimi sunan 
iki adet D75H SR makinede karar kılmıştır.

“Simmern’deki geliştirme grubumuz, su 
enjeksiyonlu vida kompresyonu ile kontrol ve 
motor teknolojisindeki uzmanlıklarını bir araya 
getirmiş ve asgari düzeyde servis maliyetleri ile 
son derece etkin bir işletim sunmuştur”.

Werner Struck,  
Makine Mühendisi, CompAir
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CompAir basınçlı hava ürün yelpazesi

200 yılın üzerinde mühendislik deneyimine 
sahip olan CompAir markası, tüm uygulamalara 
uygun, son derece güvenilir ve enerji etkin 
kompresörler sunmaktadır.

Bütün kıtalara yayılmış kapsamlı bir CompAir bayi ve 
distribütör ağı ile ileri düzey teknolojimizin doğru 
biçimde desteklenerek güçlendirilmesi sayesinde 
gerçek anlamda yerel olarak, küresel uzmanlık sunabilmekteyiz.

CompAir, dünya çapındaki Gardner Denver operasyonlarının bir parçası olarak, basınçlı hava sistemleri konusunda her 
zaman öncü konumda olmuştur. Günümüzde, pazardaki en enerji etkin ve çevreye etkisi en düşük kompresörleri üreterek, 
müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmelerine veya bu hedefleri aşmalarına yardımcı olmaktadır.

Gelişmiş, Yağ Enjekteli Kompresör 
Teknolojisi
•     Vidalı
 > Sabit ve Değişken Hız
• Piston
• Seyyar

Yağsız
•             Su Enjeksiyonlu Vidalı
 >     Sabit ve Değişken Hız
• İki Kademeli Vidalı
 >     Sabit ve Değişken Hız
•     Piston
•     Santrifüjlü - Quantima®

Komple Hava Şartlandırma 
Ekipmanları
• Filtre
•     Soğutmalı ve Adsorpsiyonlu Tip 

Basınçlı Hava Kurutucuları
•     Kondensat Yönetimi
•             Sıkıştırma Isısını Kullanan Kurutucular 
•     Azot Jeneratörü

Modern Kontrol Sistemleri
•     CompAir DELCOS Kontrolörleri
•     SmartAir Master Sıralayıcı

Katma Değerli Hizmetler
•     Profesyonel Hava Denetimi
•             Performans Raporlama
•     Kaçak Tespiti

Alanında Lider Müşteri Desteği
•     Özel Mühendislik Çözümleri
•             Yerel Hizmet Merkezleri
•              Orijinal CompAir Parçaları  

ve Yağları

CompAir politikası gereği sürekli olarak 
iyileştirme sağlanmakta ve bu nedenle, 
özellik ve fiyatların, önceden bildirimde 
bulunmaksızın değiştirilme hakkı 
tarafımızca saklı tutulmaktadır. Tüm 
ürünler, Şirket Satış Koşulları‘na tabidir.

Global uzmanlık ‒ 
gerçek anlamda 
yerel bir hizmet
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