
Sayın Yetkili, 

 
Mekanik taahhüt projelerinizde ihtiyaç duyacağınız düşük, orta veya yüksek tüm basınçlı 

hava ve gaz sistemleri ve şartlandırma ekipmanlarında tecrübeli mühendis ve teknisyen 

kadromuzla projelerinizin proje aşamasından uygulama safhasına kadar iş ortağınız olmak ve 

sizler için en uygun teknolojileri ve süreçleri uygulamanıza yardımcı olmak bizleri mutlu 

edecektir. 

 
2003 yılından bu yana azot jeneratörleri, basınçlı hava ve gaz şartlandırması, düşük, orta, 

yüksek basınç vidalı ve pistonlu kompresörler konusunda, kendi alanında dünya çapında isim 

yapmış firmaların Türkiye distribütörlüğünü yaparak; ''doğru çözüm, uygun ürün, kaliteli 

malzeme ve eksiksiz hizmet'' anlayışıyla bugüne kadar birçok firmanın çözüm ortağı olan DHE 

Endüstriyel’in ürün portföyünde bulunan enerji verimliliği ve uluslararası kalite normlarına 

haiz ürünleri ile hava ve gaz şartlandırma, basınçlı hava ihtiyaçlarınıza mühendis yaklaşımı ile 

çözüm bulmak bizleri mutlu edecektir. 

 
Lütfen basınçlı hava ve gaz ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için beni ve çalışma arkadaşlarımı 

çekinmeden arayınız. 

 

Faaliyet Alanlarımız 

 Blowerlar, Alçak basınç kompresörleri 

 
 Vidalı, yağ enjekteli ve yağsız kompresörler 

 
 Yağ Enjekteli ve Yağsız Pistonlu Kompresörler 

 
 Yüksek basınç hava ve gaz kompresörleri ve boosterleri 

 
 Yerinde Azot Gazı Üretimi 

 
 Yerinde Hidrojen gazı üretimi 

 
 Biyogaz Uygulamaları 

 
 Gaz Saflaştırılması 

 
 Gaz Analizörleri 

 
 Solunabilir Hava Sistemleri 

 
 Basınçlı Hava - Gaz Filtrasyonu ve Şartlandırılması 



Mümessili ve Çözüm Ortağı Olduğumuz Firmalar 
 
 
 
 

Domnick Hunter firması 1963 yılında İngiltere’de kurulmuş, basınçlı hava şartlandırıcıları konusunda 

uzmanlaşmış bir firmadır. Ürün portföyü içerisinde basınçlı hava sistemlerinde kullanılan coalescing 

hat filtreleri ve aktif karbon filtreler, soğutuculu ve adsorpsiyonlu tip (kimyasal) kurutucular, su 

seperatörleri, elektronik ve manuel kondens atıcılar vb. ürünler bulunmaktadır. Bu konuda faaliyet 

gösteren Zander (Almanya) ve Hiross (İtalya) markaları da PARKER grubuna dahildirler. Bu grup uzun 

yıllardan beri dünyaca tanınan Atlas Copco, Ingersoll Rand, Compair, Sullair gibi firmaların filtre ve 

basınçlı hava kurutucuları tedarikçiliğini yapmaktadır. 

 
 
 
 
 

CompAir Compressors 
 

CompAir basınçlı hava konusunda önde gelen bir Gardner Denver markasıdır. Vidalı, pistonlu 

kompresörler, basınçlı hava ve gaz şartlandırma, dizel kompresör, vanalı kompresörler gibi 

portföyünde çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 

 

 
Quantima Centrifugel Compressors 

 

Santrifüjle kompresyon tekniğinde çığır açan Quantima 5- 8 bar arasında, 26 m3/dk ile 70 m3/dk gibi 

geniş bir aralıktaki hava ihtiyaçlarınıza düşük karbon salınımı, küçük çevresel ayakizi ile enerji 

verimliliğinde rekabet edilemez çözümler sunmaktadır. 
 

 

Hydrovane Compressors 

 

 
İngiltere menşeili, döner vanalı kompresyon tekniğinde lider marka hydrovane; endüstriyel, transit, 

gaz prosesleri gibi konularda terzi işi çözümlere uygun esnek çözümler sunan bir Gardner Denver 

markasıdır 



Reavell Compressors 
 

Gardner Denver’ın bir başka İngiltere kökenli markası olan Reavell 2 – 4 kademeli orta ve yüksek 

basınçlı, pistonlu kompresörleri ile solunum havası, CNG kompresörleri, savunma ve denizcilik 

sektörlerinde bir çok spesifik ürün sağlayan 116 senelik bir sanayi deneyimi olan köklü bir firmadır. 

 

 
Sauer Compressors 

 

Almanya kökenli uluslararası Sauer Kompresörleri 125 seneyi aşkın bir süredir, orta ve yüksek basınç 

pistonlu kompresör ve booster üretiminde dünya çapında tanınan tedarikçilerden biridir. Değişik 

kapasitelerde 20 bar ile 500 bar basınç aralığında, hava veya su soğutmalı seçenekleriyle çok geniş bir 

ürün yelpazesine sahiptir. Sauer kompresörleri, havanın yanında Nitrojen, Hidrojen, Helyum, Argon, 

Biyogaz, Metan vb gazların basınçlandırılmasında kullanılmak üzere özel booster'lar üretmektedir. 

 

 

Boge Compressors 
 

Yağlı ve Yağsız vidalı kompresör üretimi konusunda, Almanya’nın belli başlı üreticileri arasında yer 

almaktadır. Düşük basınç vidalı hava kompresörlerinde; kayış kasnak bağlantılı kompresör, direkt 

akuple kompresör, tank üstü kompresör, frekans invertörlü kompresör, dahili soğutuculu kurutucuya 

sahip kompresör vb. çeşitleri mevcuttur. Bunun yanında SRHV model 40 bar'lık booster'lar pet şişirme 

uygulamaları için Boge tarafından özel olarak tasarlanmıştır. 

 

 

Hanwha Power Systems 
 

 
 

 

Hanwha Power Systems; endüstriyel hava kompresörleri, özel tasarım hava ve gaz kompresörleri, 
genleştiriciler, düşük sıcaklık kompresörleri ve vantilatörleri kapsayan teknolojiyi geliştirerek 
sıkıştırma sistemleri endüstrisine öncülük etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Gaz 
türbinlerinden kompresörlere kadar birçok endüstriyel alanda 35 yılı aşkın tecrübesi bulunan 
Hanwha Power Systems bugüne kadar 1000’den fazla müşteri tarafından tercih edilmiştir. Hanwha 
Power Systems dünya genelinde, geniş bir yelpazede 4700’den fazla endüstriyel kompresör ve gaz 
türbinini başarıyla devreye almıştır.  

 
  



 
 

Hitech Instruments 
 

Bir İngiliz firması olan Hitech Instruments, gaz analizörü tasarımı ve imalatı yapmaktadır. 1981 

yılından bu yana kendini geliştirerek gaz analizinde önde gelen tedarikçilerden biri olmuştur. Yenilikçi 

tasarımları ile piyasada tanınan markalardan biri olan Hitech, geniş ürün grubunun yanı sıra özel 

projeler için de özel tasarımlar yaparak çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. 
 
 
 
 

Termomeccanica Compressori 
 

 
İtalyan firması Termomeccanica (TM.C), 1912 yılından beri kompresör ve pompa tasarımı ile üretimi 

yapmaktadır. Üretmiş olduğu vidalar dünya üzerindeki bir çok kompresör üreticisi tarafından tercih 

edilmektedir. Son 20 yıldır vidalı kompresör üretimi de yapmaktadır. 

 
 

 

BSL Gas Technologies 
 

Gaz karıştırma ekipmanları konusunda uzmanlaşmış İngiliz firma dünyanın önde gelen gaz 

tedarikçileri ile ortak çalışmaktadır. Dünya üzerinde 75 ülkede çözümleri bulunan firma meşrubat 

dispenserleri, Endüstriyel gaz karışım kontrol panelleri, Gıda paketlemede atmosfer modifikasyonu, 

Portatif gaz analizörleri, debi kontrol valfleri gibi ürünleri bulunmaktadır. 


