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Rekabetin yoğun olduğu PET şişe şişirme sektöründe, 
verimliliği artıran ve maliyeti düşüren her yöntem 
önemlidir. Her şişe önemlidir, üretim sürecinin her 
saniyesi büyük öner taşır. Ve sıkıştırılmış havanın her 
metreküpü önemlidir. 
PET sektöründe kompresör teknolojisi konusunda dünya liderleri olarak, ekipman tasarımı, 
teknik özellik ve üretimin her ayrıntısına önem veririz. 

Uzmanlığımız Neden Önemlidir? 

Onlarca yıl içerisinde geliştirdiğimiz yenilikler sayesinde, 

her Belliss & Morcom kompresörü baştan sona, özellikle 

PET konusunda üstün düzeyde verimlilik, kalite ve 

performans sunacak şekilde tasarlanmıştır. 

Benzersiz tasarım özellikleri ve ince mühendislik bir araya 

geldiğinde, müşterilere gerçek faydalar sunulabilmektedir; 

bu faydalar arasında enerji tüketiminin azaltılması, çalışma 

süresinin artırılması, toplam maliyetin düşürülmesi ve 

baskı altında çalışılan koşullarda güvenilir hava iletimi 

bulunmaktadır.
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PET şişe şişirme sürecinde, başarı ince marjlara bağlıdır 
ve makine verimliliği büyük önem taşır. Benzersiz Belliss 
& Morcom şaftsız motor, sektördeki en düşük sistem 
çalıştırma maliyetlerini sunacak şekilde %100 tahrik 
verimliliği sağlar.

PAZARDA ÖNCÜ 
SISTEM 

VERIMLILIĞI

HER YÜZDE ÖNEMLİDİR

Benzersiz W tasarım 
Benzersiz Belliss & Morcom W tasarımı 
her sıkıştırma aşamasının kendi silindir hattında 
çalıştığı anlamına gelir. Bu da size ekstra güvenilirlik 
ve verimlilik sunar. Bu nedenle, sisteminizin boyutu ve 
çıkış değeri ne olursa olsun, kapasite kontrolü 
mümkün olan en uygun maliyetli şekilde sağlanabilir. 

Verimli %50 yük sistemimiz ile daha küçük akış 
değişiklikleri sağlanır ve değişken hızlı sürücü (VSD) 
gerekmeksizin daha dar bir basınç bant genişliğinde 
çalışılabilir. 

Ancak, gerekli olduğunda, Belliss & 
Morcom aynı zamanda pazarda öncü bir VSD sistemi de 
sunabilmektedir. %50 yük ve uygun çalışma hızı bir 
araya geldiğinde, maksimum çıkışın %30’una kadar 
düşük düzeyde, benzersiz bir çıkış değeri sağlanabilir.**yılda 8.000 saat çalışma ve 0,1 £/kW/sa enerji ücreti 

temel alınmıştır. (500/0,99)*8000*0,1 = 404.040 £
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Tek bir yüzde dahi büyük bir fark yaratabilir.

Kompresör motorundan güç aktarımı ile ilgili 
en küçük sorunlar dahi kayda değer miktarda 
enerji kaybına ve ciddi mali etkilere yol açabilir. 
Gerçekte, kayışlı hareket sistemlerinin neden olduğu 
verimsizlikler, enerji faturalarında %12’ye kadar 
ulaşan bir miktara karşılık gelebilir. Her Belliss 
& Morcom PET kompresörünün standart olarak 
şaftsız motor ile sunulmasının sebebi de budur*.

Bu da motorun çıkış gücünün %100’ünün doğrudan 
kompresörün çalışma dişlisine aktarıldığı anlamına 
gelir; bu süreçte ekipman ömrü süresince herhangi 
bir gerileme olmaz. Bu şekilde başlangıçta tasarruf 
eder ve yıllar boyunca tasarrufa devam edersiniz.

Örneğin, tek bir 500 kW PET makinesinin bir yılda 
çalışma maliyeti 400.000 £ değerini aşabilir**. Tahrik 
sisteminde yalnızca %1’lik bir verimsizlik dahi her yıl 
enerji için fazladan 4.000 £ ödemenize neden olabilir. 

En yeni kayışlı hareket sistemleri, tipik olarak %5 ile %7 
arası verimsizlikle çalışır ve bu oran, bakım programınıza 
bağlı olarak eskime sonrasında %12 civarına yükselir. 
Bu da sadece tahrik sisteminizin her yıl israf edilen 
enerji açısından 50.000 £ değerine kadar maliyetlere 
ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Buna karşılık, 
Belliss & Morcom şaftsız motorlarıyla sıfır enerji kaybı 
ve sıfır ekstra maliyetin keyfini çıkarabilirsiniz.

*VH7/9 hariç.
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Su Soğutmalı Motor Koruması
Zorlu ortamlarda, yüksek rakımlarda veya sıcaklıklarda, 
tozlu alanlarda ya da havalandırma sınırlı olduğunda, hava 
soğutmalı motorlarda performans düşüklüğü ve hatta 
arızalar oluşabilir. Belliss & Morcom’un siparişe özel su 
soğutmalı motorları bu riski ortadan kaldırır.

IP56 koruması ve çevreye bağlı olmayan soğutma sistemi 
ile su soğutmalı motorlarımız hava soğutmalı motorların 
güvenilir bir şekilde çalışamadığı ortamlarda dahi güvenilir 
performans sunabilir.

Motor Hizmet Faktörleri
Kompresör motorları, nominal değerin %75 ile %95’i 
arasında çalıştıklarında maksimum güvenilirlik ve 
maksimum verimlilik sunar. Nominal değerin üzerinde 
çalışma, enerji maliyetleri ile arızalanma riskinin artması 
anlamına gelecektir. Pazardaki diğer ekipmanların aksine, 
her Belliss & Morcom motoru tam hizmet faktörü ile 
sunulur; bu şekilde motorunuzun tasarım ömrü boyunca 
sürekli olarak ve maksimum verimlilikte çalışacağından 
emin olabilirsiniz. 
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Dayanıklı Tasarım

Belliss & Morcom, 1978 yılından bu yana, PET sektöründe 
güvenilir bir ortak olarak faaliyet göstermektedir. 
Tedarik ettiğimiz ilk makine bugün dahi çalışmaya 
devam etmektedir. Üstün yapım kalitesi ve güvenilirlik 
konusunda sunduğumuz taahhüt, 5+ yıllık Belliss Xtra 
garanti programı ile desteklenmektedir. 

Güvenilirliği sağlamak üzere her bir bileşenin kompresörün 
çalışma şekliyle uyumlu olması gerekmektedir. Taviz 
vermek ekonomik açıdan yanıltıcı olacaktır ve basitçe 
mümkün olan en düşük maliyetli çözüme yönelmek, uzun 
vadede müşteri için verimli olmayacaktır.

Örneğin, rakiplerimizin sunduğu birçok makine 
yüksek titreşim düzeylerini azaltmak veya destek 
sunmak üzere ağır lehimli taban kasası tertibatlarına 
güvenmektedir. Her ne kadar bunların üretilmesi daha 
uygun maliyetli olsa da bu tür bir çözüm beklenmedik ve 
pahalı arızalara yol açabilecek ekstra bileşenler sunulması 
anlamına gelecektir. Buna karşın, Belliss & Morcom çapraz 
kasa tasarımı yapısal bütünlük veya titreşimin azaltılması 
açısından harici desteklere ihtiyaç duymamanın yanı sıra 
aşınma ve eskimeyi en aza indirir. Sonuç olarak, planlanmış 
servis işlemlerini daha düşük sıklıkta gerçekleştirebilir ve 
makine arızaları ile planlanmamış çalışmama sürelerini 
azaltabilirsiniz.
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Her şişenin kalitesi ve güvenilirliğinin önemli olduğu 
yoğun fabrikalarda, güvenebileceğiniz ekipmanlara 
ihtiyaç duyarsınız. Bu nedenle, her Belliss & Morcom PET 
kompresör, kalite ve güvenilirlik ile birlikte sunulur.

YÜKSEK 
PERFORMANS

GÖSTERECEK 
ŞEKİLDE 

TASARLANMIŞTIR 
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Kilit operasyon ortamlarında, uygun üretim 
yapılacak her dakika önemlidir. Rutin servisler için 
çalışmaya ara verilen zamanlar, kârlılığı olumsuz 
etkiler. Belliss & Morcom kompresörler, benzersiz 
çapraz tasarımımız sayesinde, maliyetli ara servis ve 
bakım işlemlerine yönelik ihtiyacı ortadan kaldırır.

Tasarım, yatay silindir hatları ve kayışlı hareket 
sistemleri gibi düzenli bakım gerektiren öğeleri 
içermez.  
Bu da sistemi servis işlemleri arasında 8.000 saat 
boyunca çalıştırabileceğiniz ve rutin bakım zamanı 
geldiğinde temel bileşenler kolaylıkla erişilebilecek 
ve üzerinde çalışılabilecek bir konumda 
olduğundan hızla çalışmaya geri dönebileceğiniz 
anlamına gelir. 
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Şaft Yoksa Sorun da Yok 
Belliss & Morcom şaftsız motoru, tahrik sistemi bakımı 
gerektirmez. Kayış gerdirme, kayış değiştirme, motor 
hizalama, kaplin kontrolü veya bakımı işlemlerine artık 
gerek yok; bu tahrik sistemi bakım gerektirmez ve sabit ve 
%100 verimli güç iletimi sağlar.

Tüm Kontrol Sizde
Bunların tümü bir araya geldiğinde, kompresörünüz ihtiyaç 
duyduğunuz anda hazır, çalışır ve üretime uygun olacak; 
programınızı bakım süresi ve sık servis işlemlerine göre 
düzenlemenize gerek kalmayacak. Günün her dakikası 
kontrol sizde olacak ve kapsamlı uzman servis teknisyenleri 
ağımızın sunduğu konfor ile içiniz her zaman rahat olacak.

Çapraz Tasarım Neden Önemlidir?
Aşınmada Azalma 

Belliss & Morcom kompresörleri 45 ve 60 derece eğimlidir. 
Bu da yatay silindir hatları ile karşılaştırıldığında statik 
piston halkası yüklemesini %29,3’e kadar azaltır. Bu da daha 
az aşınma oluşacağı anlamına gelmekle beraber sıkıştırma 
veya yatak halkalarının aralıklı olarak döndürülmesine 
yönelik ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır.

Daha İyi Erişim 

Sonuç olarak, mühendislerimiz, en büyük 1. aşama silindiri 
dikey silindir hattından kaldırarak erişimi kayda değer 
oranda iyileştirebilmiş ve servis işlemlerinin karmaşıklığı ve 
çalışmama süresinin azaltılmasını sağlamıştır.

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 

SÜRESİ
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Tesisinize gelişmiş düzeylerde izleme, kontrol ve 
maliyet tasarrufu sağlamak üzere bir dizi ilave 
seçenek sunmaktayız.

AirPET Akıllı Çoklu Kompresör 
Sistemleri 
AirPET kontrol sistemi, çok kompresörlü ağlarda, diğer 
yöntemlere karşı birkaç avantaj sunacak şekilde ağ 
basıncının doğru biçimde kontrol edilmesini sağlar.

Özellikler

•   Etkili tesis yönetimi için etkili eğilim belirleme ve kayıt 
olanakları 

•    Çoklu ekipman izleme seçeneği ile gerekli olması 
halinde ana tesis ağ haline getirilebilir 

•   Uzaktan izleme için geniş bant bağlantısı 

•   Uluslararası donanım ve yazılım desteği ile başarısı 
kanıtlanmış teknoloji 

•   Her marka, model veya kombinasyonda 30’a kadar 
kompresörü izleyebilir 

Faydalar

•   Kompresör yük boşaltma süresinin azaltılmasıyla enerji 
maliyetlerinin düşürülmesini sağlar 

•   Enerji kullanımı, enerji maliyetleri ve CO2 emisyon 
verilerini canlı olarak sunar 

•   AirPRESSURE, ana hattının hava basıncını +/- 0,5 barg 
dahilinde kontrol edebilir 

•   AirPREDICT talep gereği doğmadan önce kompresörün 
sorunsuzca hatta bağlanabilmesini sağlar 

•   AirSAVE kompresörün hafta sonlarında veya üretim 
yapılmayan vardiyalarda kapatılabilmesini ya da düşük 
basınçta çalıştırılabilmesini sağlar 

Değişken Hızlı Sürücüler 
•  Daha düşük enerji maliyetleri

•  Değişken kapasite kontrolü – %30 ile %100 arası

•   Daha düşük motor marş akımı (motorun FLC’si 
dahilinde)

•  İyileştirilmiş verimlilik ve enerji faktörü

•  Daha uzun bileşen ömrü

•  Doğru ve yinelenebilir basınç kontrolü

Yüksek Verimli Su Soğutmalı Motor
PET sektörü için özel olarak tasarlanmış benzersiz Belliss & 
Morcom su soğutmalı şaftsız motor sürücüleri, piyasadaki 
en güvenilir ve en yüksek enerji tasarrufu sağlayan 
kompresör sistemidir; en zorlu çalışma koşullarında dahi 
güvenilirlik sağlayarak enerji faturalarınızı ve karbon ayak 
izinizi azaltmanıza yardımcı olurlar. 

•   IP56 yapı, tüm çalışma ortamlarında güvenilirdir

•  Bakım gerektirmez

•   Düşük elektrik tüketimi ve CO2 emisyonları

•  Değişken hızlı sürücü için uygundur

•  Salınan ısıda %100 azalma

•  Düşük gürültü özelliği

•   Doğrudan mevcut kompresör soğutma devresine 
bağlanır

Enerji Denetimleri
Enerji maliyetlerinin ve CO2 emisyonlarının azaltılması 
amacıyla, Belliss & Morcom, özel uzmanlardan oluşan 
ekibimiz ile size özgü ihtiyaçlara uygun şekilde 
özelleştirilmiş denetimler sunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi 
için lütfen bize ulaşın.

Özelleştirme
VH ve WH Serileri ayrıca PLC mantık sistemleriyle 
donatılmış marş motoru kontrol panelleri, enerji açısından 
verimli motorlar, hava kurutucu, hava alıcısı, filtreler ve tüm 
tesis koşullarına uygun isteğe bağlı soğutma sistemleri 
gibi tüm önemli yardımcı öğeleri içeren şekilde eksiksiz bir 
paket olarak da sunulabilmektedir.

Yardımcı kızak seçenekleri

Tüm serilerimiz, tüm yardımcı ekipman bir taban plakasına 
sabitlenmiş olarak, ara bağlantı boru tesisatı ve elektrik 
kablo sistemi ve akustik muhafaza seçenekleri ile birlikte 
eksiksiz bir biçimde tabana monte edilmiş kompresör 
olarak kurulabilir.

Gevşek ekipman

Tüm ekipmanlar, bağımsız sipariş olarak tedarik edilebilir.

Hava Geri Kazanımı 
Hava Geri Kazanımı Sistemi, üfleme kalıp makinelerinden 
geri gelen ve kompresörde yeniden ‘dolaşıma 
sokulabilecek’ basıncın barındırılması için tasarlanmıştır. 

•   Kompresör enerji tüketiminde azalma 

•   Mevcut kuruluma kolaylıkla monte edilebilir 

•   LP hava gerekliliklerini takviye etmek üzere 
kullanılabilir

Isı Geri Kazanımı 
Belliss & Morcom PET kompresör ile birlikte çalışacak bir Isı 
Geri Kazanımı Sistemi geliştirmiştir. Soğutma sistemi, ısıtma 
sistemlerine giden besleme suyunun önceden ısıtılması 
için 80oC civarında sıcaklıkta su sağlayabilir; bu şekilde, 
enerji yükü azaltılır ve kompresör motor değerinin (kW) 
%22-30’u kadar tasarruf sağlanabilir. 
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30 barg için katalog verileri, 45 barg değerine kadar çalışma basıncı için tasarlanmıştır

Model VH7 VH9 VH12 VH15 VH18 VH21 VH25 WH28 WH29 WH35 WH40 WH45 WH50

Sp
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Kapasite FAD (m3/sa/cfm) 423 / 249 584 / 344 734 / 432 922 / 543 1123 / 661 1411 / 830 1510 / 889 1691 / 995 1811 / 1066 2133 / 1255 2315 / 1363 2717 / 1599 3220 / 1895

Şaft Gücü (kW/HP) 70 / 94 94 / 126 108 / 145 135 / 181 172 / 231 211 / 283 224 / 300 239 / 321 250 / 335 306 / 410 325 / 436 405 / 543 468 / 628

Hız (devir/dakika) 735 985 585 735 585 735 735 735 735 735 735 735 735

60
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z 
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ri

Kapasite FAD (m3/sa/cfm) 409 / 241 522 / 307 734 / 432 891 / 524 1123 / 661 1363 / 802 1459 / 859 1633 / 961 1749 / 1029 2060 / 1212 2236 / 1316 2625 / 1545 3110 / 1830

Şaft Gücü (kW/HP) 68 / 91 84 / 113 108 / 145 130 / 174 172 / 231 204 / 274 216 / 290 231 / 310 241 / 323 296 / 397 314 / 421 391 / 524 452 / 606

Hız (devir/dakika) 710 880 585 710 585 710 710 710 710 710 710 710 710

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Ağırlık 
Komp. (kg)

Ağırlık 
Kızak (kg)

VH7 2350 2260 1980 5770 2100 2695 3875 2350

VH9 2350 2260 1980 5770 2100 2695 3875 2350

VH12 2950 2300 2645 6670 2100 2695 5160 2400

VH15 2950 2300 2645 6670 2100 2695 5160 2400

VH18 3025 2370 2600 6750 2100 2695 6345 2500

VH21 3025 2370 2600 6750 2100 2695 6345 2500

VH25 3025 2370 2600 6900 2100 2740 6800 2600

WH28 3275 2980 2950 7350 2100 2740 9900 2900

WH29 3275 2980 2950 7350 2100 2740 9900 2900

WH35 3500 3110 3190 7950 2100 2740 10410 3000

WH40 3500 3110 3190 7950 2100 2740 10410 3000

WH45 3400 3150 3190 7950 2100 3210 11500 3600

WH50 4000 3150 3315 9000 2100 3210 12000 3600
C

E

D

A

B

Nominal PET Aralığı Ebatları

Belliss & Morcom PET Serisi Performans Verileri

F



Yoğun PET üretimi yapılan tesislerde, alan 
her zaman için birinci önemdedir; bu 
nedenle bir makinenin az yer kaplaması 
büyük bir avantaj sağlayabilir.
Belliss & Morcom kompresörler, benzersiz çapraz tasarımları sayesinde 
rakiplerin sunduğu ekipmandan çok daha kompakt bir şekilde 
sunulabilmektedir. Bu da fabrikanın belirli bir alanına daha fazla miktarda hava 

iletilebilmesini sağlayarak üretim faaliyetleri için değerli, ekstra alan sunar.

Özel Tasarım
Kullanabileceğiniz alan sınırlıysa ve yüksek performansa gereksinim 
duyuyorsanız, Belliss & Morcom size özel bir çözüm oluşturabilir. Uzman 
ekibimiz, en dar alanlara dahi eksiksiz PET sistemlerini sığdırma konusunda 
deneyim sahibidir. Çapraz kurulumumuz su soğutmalı motorumuz ve modüler 
paketimiz, sistemlerimizin rakiplerin çalışamayacağı alanlarda etkili ve verimli 
bir şekilde çalışabilmesini sağlar.
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UZMANLIĞIMIZ 

NEDEN 
ÖNEMLİDİR?

Sizin için önemli olan ayrıntı ne olursa olsun, Belliss & Morcom kompresörler 
ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Özel olarak 
PET sektörü için geliştirilmiş olan makinelerimiz, size maksimum verimi, 
güvenilirliği ve çalışma süresini sunacak şekilde üretilmektedir.

Verimlilik
•  Şaftsız motorlar %100 tahrik verimliliği sunar

•   Benzersiz ‘W’ tasarımı, etkili akış kontrolü için ekstra bir katman sağlar

Güvenilirlik
•   Yeniden garantileme seçeneği ile birlikte pazarda öncü, 5+ yıllık garanti 

planı

•  En üst düzeyde iç rahatlığı için maksimum motor hizmet faktörü

•   Su soğutmalı motor koruması, en zorlu ortamlarda dahi güvenilir 
çalışma sağlar

Çalışma Süresi
•  Çapraz tasarım, tüm bileşenlerde aşınma ve eskimeyi azaltır

•   Şaftsız motor, tahrik sisteminde herhangi bir bakım yapılmasına gerek 
olmadığı anlamına gelir

Spesifikasyon
•  PET sektörü için özelleştirilmiş geniş bir makine aralığı

Seçenekler
•   Operatörlerinize gelişmiş düzeylerde izleme, kontrol ve maliyet tasarrufu 

sağlamak üzere bir dizi ilave seçenek

Ayak izi
•   Kompakt yüzeylerle karşılaştırıldığında kayda değer oranda daha düşük 

ayak izi ile değerli zemin alanından tasarruf edebilirsiniz

Belliss & Morcom kompresörlerinin 
operasyon verimliliğini nasıl 
iyileştirebileceğini ve PET tesisinizde kayda 
değer oranda tasarruf sağlamanıza nasıl 
yardımcı olabileceğini keşfedin. 

Hemen bugün bize ulaşın.
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Gardner Denver Yüksek Basınçlı kompresör serileri hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen yerel Gardner Denver Satış ve Servis 
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detayları için aşağı bakın.
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Daha fazla bilgi için lütfen Gardner Denver veya yerel temsilcinizle 
iletişime geçin. 

Spesifikasyonlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Telif hakkı 2017 Gardner Denver.  
G7 18GB

Küresel Uzmanlık
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