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Basınçlı Hava ve Gaz Çözümleri

PARKER ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

DHE Endüstriyel olarak distribütörü olduğumuz Parker domnick hunter;
basınçlı hava ve gazların filtrasyonu, saflaştırılması ve şartlandırılması
konularında akla ilk gelen firmalar arasındadır.

Gaz Jeneratörleri

Midigas & Nitrosource Azot Jeneratörleri,
Oksijen ve Hidrojen Jeneratörleri

Azot Jeneratörleri basınçlı havadan
azot gazı üreten ekipmanlardır. Azot
gazı, oksijenin istenmediği ortam ve
proseslerde temiz, kuru ve inert bir
atmosfer sağlamak için kullanılır.
Oksijen Jeneratörleri ile basınçlı
havadan %90-95 saflık aralığında
oksijen gazı üretilebilir.
Hidrojen Jeneratörleri ile hidrojen
üretimi, yüksek basınçlı patlayıcı gaz
depolama riskini ortadan kaldırır.
%80’e varan maliyet avantajı sağlar.

Şartlandırma Ekipmanları

Steril & Basınçlı Hava Filtreleri
Seperatörler & Aktif Karbon Filtreler

Gazlı Tip Kurutucular
Adsorpsiyonlu Tip Kurutucular

Steril Filtreler basınçlı havanın ürünle
temas ettiği gıda ve ilaç sektörü ile
hastanelerde kullanılan filtrelerdir.
Basınçlı Hava Filtreleri basınçlı hava içindeki
partikül ve aerosol formda bulunan su ve
yağı tutmak için kullanılır.
Su Seperatörleri basınçlı havanın içinde likit
halde bulunan su ve yağı dışarı atan
ekipmanlardır.
Aktif Karbon Filtreler sistemdeki yağ
buharını tutmak için kullanılır.
Gazlı Tip Kurutucular basınçlı havayı
soğutarak yoğuşturma prensibine göre
çalışır ve +3 ile +10℃ arasında çiğlenme
sıcaklığı sağlar.
Adsorpsiyonlu Tip Kurutucular havadaki
nemi kohezyon kuvvetiyle adsorbe ederek
uzaklaştırır ve -20 ile -70℃ arasında
çiğlenme sıcaklığı sağlar.

Şartlandırma ve Yardımcı
Ekipmanlar

Solunabilir Hava Sistemleri & Test Kiti
Medikal Hava Isıtıcıları

Karbondioksit Saflaştırıcılar
Yağ / Su Ayrıştırıcılar

Solunabilir Hava Sistemleri basınçlı
havanın içindeki tüm kontaminasyonları
uzaklaştırarak, Avrupa Farmakopya
standartlarında hava üretir.
Solunabilir Hava Test Kiti basınçlı hava
içerisindeki su, yağ, oksijen,
karbonmonoksit ve karbondioksit ölçümü
yapılabilir.
Medikal Hava Isıtıcıları operatör tarafından
kolayca ayarlanabilen bir sistemle, basınçlı
hava sıcaklığını 100℃’ye kadar çıkartabilir.
Karbondioksit Saflaştırıcılar gazlı içecek
üretiminde karbonizasyon amaçlı kullanılan
karbondioksit gazını ISBT, CGA ve EIGA
kriterlerinde saflaştırır.
Yağ / Su Ayrıştırıcılar basınçlı hava
sisteminden atılacak olan kondensin
içindeki yağı ayrıştırır. Böylece yağı çevre
kurallarına uygun bir şekilde sisteminizden
atabilirsiniz.

DHE Endüstriyel olarak distribütörü olduğumuz,
Parker Hiross; basınçlı hava ve gazların filtrasyonu, saflaştırılması, soğutma
ve ayrıştırılması gibi konularda 80 yılı aşkın süredir yenilikçi çözümler sunar.

Basınçlı Hava Ekipmanları

Su & Hava Soğutmalı Aftercooler
Chiller ve Su Seperatörleri

Su ve Hava Soğutmalı Aftercooler
kompresör sıkıştırma işlemine maruz
kalan havanın ısısı dolayısıyla nem
taşıma kapasitesi artar. Aftercooler
vasıtasıyla bu hava daha verimli olarak
kullanılacağı sıcaklıklara düşürülür.
Chiller ısı transferleri sonucu ısınmış
olan soğutma suyunun sıcaklığını
düşürmeye yarar.
Su Seperatörleri basınçlı hava
hattındaki kaba kondensi merkezkaç
etkisiyle toplayıp dışarı atan
ekipmanlardır.

DHE Endüstriyel olarak distribütörü olduğumuz,
Parker Zander; basınçlı hava ve gazların filtrasyonu ve ayrıştırılması gibi
konularda 80 yılı aşkın süredir yenilikçi çözümler sunar.

Kondens Tahliye Ekipmanları

Elektronik Kondens Tahliye Cihazları
Şamandıralı Kondens Atıcılar

Elektronik ve Şamandıralı
Kondens Tahliye Cihazları basınçlı
hava sistemlerinde; hava tankları,
şartlandırma ekipmanları ve
kollektörlerde biriken kondensin
otomatik olarak sistemden
atılmasını sağlar. Böylece kondens
tahliyesi insan kontrolünden
kurtarılırken işlem sırasında
meydana gelen basınçlı hava kaybı
da önlenmiş olur.

Şartlandırma Ekipmanları
Kimyasal Hava Kurutucuları adsorpsiyonlu
tip kurutucular, silikajelli veya desikant
kurutucular olarak da adlandırılır. Pnömatik
ekipmanlarda, boyahanelerde, gıda
sektöründe ürünle temas etme riski olan
noktalarda, ilaç sanayisinde, lazer kesim
gibi proseslerde basınçlı havanın çiğlenme
sıcaklığı büyük önem kazanmaktadır.
Kimyasal Kurutucular yüksek kalitede hava
gerektiren bu uygulamalar için -20 ile -70℃
aralığında çiğlenme sıcaklığı
sağlayabilmektedir.

Kimyasal Basınçlı Hava Kurutucuları
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Çözüm Ortağınız Olalım

Sorularınız ve ekipman ihtiyacınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Telefon : +90 (216) 549 26 80 / 6 Hat
Fax
: +90 (216) 26 86
E-Posta : dhe@dhe.com.tr
Adres
: Girne Mah. Irmak Sk. Küçükyalı İş Merkezi
B Blok No: 2 Küçükyalı Maltepe-İstanbul / Türkiye
Web
: www.dhe.com.tr
Facebook : www.facebook.com/AzotJeneratoru

