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Ürün Grupları ve H�zmetler�m�z

Elektr�kl� Aktüatörler

Akışkan Kontrollü Aktüatörler

Akışkan Kontrol Enstrümanları

D�şl� Kutuları

Saha Serv�s H�zmetler�

Mühend�sl�k H�zmetler�

Anahtar Tesl�m Akış Kontrol Otomasyonu 



Çok turlu, çeyrek turlu ve l�neer akıllı t�p

aktüatörler

Çok turlu, çeyrek turlu ve l�neer mekan�k t�p

aktüatörler

Çok turlu, çeyrek turlu ve l�neer kontrol vanası

aktüatörler�

Çok ağır çalışma koşulları �ç�n özel tasararlanan

heavy-duty aktüatörler

Yay ger� dönüşlü elektr�kl� aktüatörler

Sürekl� çalışmaya uygun çok hassas kontrollü

aktüatörler (S4 %100 motor)

Patlayıcı ortamlar �ç�n exproof aktüatörler

Mar�ne �ç�n t�p onay sert�fikalı aktüatörler

Tüm nükleer r�sk bölges�ne uygun aktüatörler

Damper motorları

Patlayıcı ortamlar �ç�n exproof damper motorları

Yay ger� dönüşlü damper motorları

Hızlı operasyon damper motorları

Akış kontrol ve aktüatör kontrolü �ç�n akışkan

kontrol sensör ve s�v�çler�







Hava kontrol ün�teler�,

prosesler, damperler,

kelebek vanalar, 2

yollu ve 3 yollu küresel

vanalar ve tüm Hvac

uygulamaları �ç�n

standart ve Atex

sert�fikalı çeyrek turlu

ve l�neer motorlar

Ç�ft etk�l� ve yay ger�

dönüşlü normalde

açık/kapalı (fa�l safe)

motorlar.







Pnömat�k – H�drol�k kontrol ün�teler� d�zaynı ve
uygulamaları  

Satış önces� ve sonrası tüm aşamalarda sonuç
odaklı hızlı çözüm kab�l�yet�

Yüksek emn�yetl� s�stemler �ç�n part�al – full stroke
testl� s�stemler vb. özel d�zaynlar

Çok yüksek hat basınçlarında kullanım �ç�n d�rekt
gaz aktüatörler

Fabr�ka çıkışında uygulanan kal�te testler�n�n yanı
sıra sevk önces� %100 fonks�yon test�

İstenen operasyon süreler�ne göre hızlı
açma / kapatma uygulamaları

Akışkan kontrollü s�stemler �ç�n akıllı lcd ekranlı
vana �zleme s�stemler�



Scotch Yoke D�zayn Pnömat�k
Aktüatörler

Çeyrek Turlu Standart Pnömat�k
Aktüatörler



L�neer Ağır H�zmet Pnömat�k
Aktüatörler



Kompakt Scotch Yoke H�drol�k
Aktüatörler



Elektro-h�drol�k güç ün�tes� özel mühend�sl�k
çalışmasıyla en çok �ht�yaç duyulan müşter� �ht�yaçları
ve proje spes�fikasyonları doğrultusunda üret�lm�şt�r.

Offshore ve korozyona dayanımlı malzemelerden
oluşan konstrüks�yon
Proje �ht�yacına göre elektr�k enerj�s� tüket�m�
Operasyon basıncı (350 barg'ye kadar)
T: Düşük sıcaklık: -60 °C Yüksek sıcaklık: -65 °C

Ac�l durumlarda aktüatörün çalıştırılab�lmes� adına,
akümülatörü şarj etmek ya da aktüatörü hareket
ett�rmek �ç�n kullanılan manuel h�drol�k el pompası
(hydraul�c hand pump)





P-P / E-P D�zayn:

Blok yapı ve çok portlu fonks�yonun tasarım fik�rler�ne

ve patlamaya dayanıklı �ler� teknoloj�ye dayalı

mekan�k vana poz�syonerler�. P-P t�p� ve E-P t�p�

dah�l bu poz�syonerler�n tümü hem doğrusal hem de

rotary/turlu kontrol vanaları �ç�n uygundur.

Akıllı Poz�syonerler:

Pnömat�k doğrusal veya rotary aktüatörlere uygun

özel �let�ş�m yetenekler� �le elektron�k olarak

yapılandırılab�l�r poz�syonerler kontrol parametreler�n�n

tam otomat�k olarak bel�rlenmes� ve son kontrol

elemanına hızlı adaptasyon özell�ğ� sayes�nde,

öneml� ölçüde zaman tasarrufu ve opt�mum kontrol

karakter�st�ğ� sağlar.



Tek yönlü hız ayar valfler� tüm t�plerdek� soleno�d
valfler ve pnömat�k s�stemlerle çalışab�lmekte olup,
�k� operasyon yönünde ayrı ayrı veya tek operasyon
hız ayarı �ç�n ayrıca kullanılab�l�r.

Ürün Özell�kler�
 
Pnömat�k tek etk�l� veya ç�ft etk�l� aktüatörler�n �ler�
ve/veya ger� strok hızlarını b�rb�r�nden bağımsız
olarak düzenlemek �ç�n soleno�d valflerle b�rl�kte
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hız ayar valfi
manuel ve her b�r yön �ç�n ayrı olarak ayarlanır.

Gövde: P�r�nç
İç aksam: P�r�nç

Pnömat�k basınç yükselt�c�, �lave kontrol enerj�s�
olmadan hatta gelen kontrol basıncını �k� katına
kadar çıkarır. Dolayısıyla aktüatör de mevcut torkun
yaklaşık olarak �k� katına ulaşab�l�r. 

Akış yönündek� hat basıncı düştüğünde, basınç
yükselt�c�s� yen� b�r denge durumuna ulaşana kadar
alternat�fl� döngüsüne tekrar başlar. Basınç yükselt�c�,
doğru b�r çıkış basıncı değer� elde etmek �ç�n g�r�ş
portuna monte ed�lm�ş basınç regülatörü �le b�rl�kte,
uygulanab�l�r. Ürün �le b�rl�kte montaj plakası 
da mevcuttur.

Bağlantı: G 1/8“
G�r�ş basıncı: 2 - 10 barg
Ortam sıcaklığı: -15ºC .. +70ºC
Nom�nal or�fis ölçüsü: Ø 5 mm
Ağırlık: 1,5 kg
Montaj poz�syonu: Tüm yönler



Çeyrek turlu ve çok turlu manuel d�şl� kutuları

seç�m� �le tork değerler� ve �deal �nsan kuvvet�

baz alınarak bu d�şl� kutularının en �deal şek�lde

kullanılacağı volan seç�mler�n�n yapılması.

Çeyrek turlu ve çok turlu aktüatör bağlantılı d�şl�

kutularında �deal aktüatör bağlantısı �ç�n m�n�mum

fiyat/performans ürünü olacak şek�lde seç�mler�n

yapılması.

Aktüatör bağlantısına uygun d�şl� kutuları ve

aktüatörün b�rl�kte talep ed�ld�ğ� durumlarda, kend�

aktüatörler�m�z�n sunulab�lmes�, tüm �şlemeler�n�n

yapılarak bağlantılı şek�lde tesl�m ed�l�p sahada

devreye alma h�zmetler�n�n sunulması.

Talep ed�len ve mümkün olab�lecek tüm operasyon

hızlarına göre komb�nasyonların anal�z� �le �ht�yaca

en uygun seçenekler�n sunulması. Özel çoklu

kontrol d�şl� s�stemler� tasarımları ve akuplasyonu.

Pnömat�k d�şl� kutularının pnömat�k  aktüatörlerle

akuple olarak sunumu.

D�key m�l çıkışlı (shaft d�rect�on) d�şl� kutuları.

Hareket, tork ve kuvvet yönü değ�şt�r�c� özel

d�zayn kutular.



Sp�ral Bevel T�p Ç�ft M�ll� D�şl� Kutuları

(Manuel Volanlı ve Motor�ze Aktüatörlü)

 600 Nm �la 75.000 NmTork Aralığı:

 127 kN �la 7.300 kNİtme Aralığı:

Ç�ft m�ll� d�şl� kutuları büyük ebatlı baraj ve arıtma

tes�s� kapakları �ç�n kullanılır ve 2 çalışma m�l�

kullanarak açma/kapama operasyonunun ver�ml�

b�r şek�lde gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n özel olarak

tasarlanmıştır. Bu d�şl� kutuları elektr�k aktüatör

bağlantısı �le otomasyon s�stem� üzer�nden veya

lokal s�nyaller �le kapakları kolayca ve ver�ml� b�r

şek�lde kontrol ed�leb�l�r.

Worm T�p D�şl� Kutuları (Manuel ve Motor�ze)

360 Nm �la 970,000 NmTork Aralığı: 
 D�key g�r�şD�ğer Seçenekler:

Özell�kler:
ISO 5210/1 standartlarına uygundur.
D�şl� tahr�ğ� ve vana gövdes� arasında doğru
konumlandırmayı sağlamak �ç�n söküleb�l�r d�şl� burç,
kontrol �ç�n el çarkı, z�nc�r vb. seçenekler mevcuttur.
D�şl� kutusu g�r�ş� manuel olarak kullanılan yerlerde
volan k�l�tleme c�hazı �le b�rl�kte sunulab�l�r.

Mov Seçeneğ�:
Worm t�p d�şl� kutuları, motor kontrollü vana s�stemler� �ç�n
standart ISO montaj bağlantı ölçüler�ne göre elektr�kl�
aktüatör g�r�ş flanşları �le b�rl�kte sunulab�l�r.

Bevel t�p d�şl� kutuları, çok turlu vana ve kapak uygulamaları
�ç�n manuel kontrollü ve otomasyon s�stemler� �le elektr�kl�
kullanım �ç�n motor�ze kontrollü olarak, yükselen m�lll� ve
yükselmeyen m�ll� uygulamalar �ç�n sunulmaktadır.
 

 220 Nm �la 75.000 NmTork Aralığı:

Özell�kler:
Bevel t�p d�şl� kutuları, sürgülü ve glob t�p vanalar �le
kullanım �ç�n uygundur. Ayrıca kapaklar, bıçaklı vanalar
vb. çok turlu uygulamalar ve doğrusal/l�neer hareket
gerekt�ren tüm t�plerde adaptör parça �le kullanılab�l�r.
Ürünler tamamen O-R�ng contalı olup IP67 sınıfındadır.

Mov Seçeneğ�:
Bevel t�p d�şl� kutuları, motor kontrollü vana s�stemler� �ç�n
standart ISO montaj bağlantı ölçüler�ne göre elektr�kl�
aktüatör g�r�ş flanşları �le b�rl�kte sunulab�l�r.

Ayırma Kollu Pnömat�k D�şl� Kutuları 

Bu d�şl� kutuları, b�rl�kte kullanılacak pnömat�k aktüatör
değerler�ne göre �sten�len operasyon hızı, tork düşüm
oranı, sıcaklık dayanımı, korozyon dayanım sev�yes�
g�b� özell�kler� saha �ht�yacına yönel�k bel�rlenerek
sunulmaktadır.

Özell�kler�:
180 Nm'den 3.800 Nm'ye kadar tork aralığı
Vana ve aktüatör bağlantısı �ç�n ç�ft taraflı ISO
bağlantı flanşı
Kompakt ve hafif tasarım
Su ve toz sızdırmaz IP67 koruma sınıfı
Özel d�şl� yağlama gres�
İk� kamalı bağlantı g�r�ş� sayes�nde �sten�len her yönde
montaj yapab�lme �mkanı



Saha serv�s h�zmetler�m�z bünyes�nde; bakım ve onarım çalışmaları, yer�nde keş�f, s�stem yen�leme ve ürün

devreye alma h�zmetler� sunulmaktadır.



Elektr�k ve mekan�k konularında gen�ş b�r alana
h�tap eden ve üst sev�yede yeterl�l�ğe sah�p
uzman mühend�s süperv�zörler�m�z, değ�şmez
b�r çözüm ortağı h�zmet� sunmak �ç�n da�m
özver� �le çalışmaktadır.
 
Mühend�sler�m�z, �hale aşamasından tes�s�n
devreye alınması ve �şletmen�n sürekl�l�ğ�
konularında tüm süreçler� yöneteb�lecek,
gerekl� tesp�t ve testler� yapab�lecek yeterl�l�kted�r.
 
Saha süperv�zör ek�b�m�z, petrol & gaz, petrok�mya,
k�mya, enerj�, su arıtma, madenc�l�k alanlarında ve
d�ğer endüstr�yel tes�slerde; mekan�k, elektr�k,
kontrol ve enstrümantasyon alanlarında
oldukça deney�ml�d�r.
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