
Depolama, taþýma, dozaj

Storage,pneumatic conveying,dosing systems...

proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...



ü
Hangi sektörde , hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer 
mamülünüz bir reçeteye veya  sýralamaya göre 
hazýrlanýyorsa, prosesinizin tüm süreçlerini hammadden son 
ürüne kadar projelendirip  anahtar teslim  kuruyoruz.

Tasarým,Proje, Elektrik, Elektronik ve Mekanik olarak size 
çözüm ortað ý  o luyoruz.  (CAD/CAM/SCADA)  
uygulamalar ýn ýn  heps in i  kendi  bünyemizde  
gerçekleþtiriyoruz.

Özellikle Gýda ,Kimya, Plastik üreticilerine yönelik 
çalýþmalarýmýzda  silo ve tanklarda  depolama, sonrasýnda  
pnömatik toz transferi veya likit transferi son olarak da 
reçeteye göre tartým ve dozajlama iþlemlerinde günümüz 
teknolojisini en yüksek seviyede kullanýyoruz.

Anahtar Teslim Projeler...



Düþüncelerinizi ve imalat programýnýzýn tüm 
süreçlerini  tasarlýyor ve uyguluyoruz...

*** Tartým ve Dozajlama Ýþlemleri
Prosesinizi oluþturan tüm maddeler loadceller yardýmý ile %0,3 
hassasiyetle tartýlýr ve imalat reçetenize göre karýþýmlarýnýz 
oluþturulur. Tartma süreci  silolardan  çekilirken veya siklonlarda 
yapýlabilir. Bunun yanýnda herhangi bir yere boþaltýlarak tartýlmasý 
mümkün olmayan sürekli çalýþan reaksiyon tipi proseslerdeki 
hammaddeleriniz veya yarý mamülleriniz transfer sýrasýnda 
borularýn içinde loadceller yardýmýyla yada  manyetik, hacimsel 
veya türbin tipi flowmetreler yardýmý ile hareket  transfer 
halindeyken  ölçelebiliyoruz.

Jel kývamýndaki ve akýþkan olmayan bir deterjan, gres yað, çamur, 
pasta kremasý bunlarýn arasýnda yer alýr.

Toz hammaddelerde ise bu iþlem mekanik taþýma yardýmýyla 
yapýlýr.Tam bu sirada eksilme yontemine gore yada debiye gore 
hesaplamalar yapýlabilir.

*** Zaman, Sýcaklýk,Nem Atmosferik Þartlar
Prosesiniz eðer atmosferik ortamda çalýþýyorsa; nem miktarý 
sýcaklýk ve zamana göre deðiþkenlik gösteriyorsa ve farklý 
durumlar farklý þekilde deðerlendirilip imalat programýný 
deðiþtirebiliyorsa bu deðiþkenleri þartlara baðlý tutarak prosesinizi 
oluþan yeni þartlara göre yönlendirebiliyoruz. 
Eðer pnömatik taþýma yapýlacak ise ve blowerdan çýkan hava 
kullandýðýnýz  hammaddeleri bozacak yada boru cidarýna 
yapýþmasýna neden olacaksa. Proses  havasýný özel olarak filtre 
ediyor, gerekirse kurutuyor ve soðutuyoruz.
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     1m3-200m3 arasý toz, granül yada likit yapýdaki 
hammaddeleriniz AISI 304/316,  AlMg3 Silolar , 
Treviradan mamul Ýç Mekan Silolarý, Etekli dýþ mekan 
silolarý, Elektrostatik Toz boyalý Silolar da 
depolanabilir... Bunun yanýnda tüm silolar ve proses, 
ATEX standardýnda tasarlanabilir. Likit tanklarýndaki  
yapý ise  bombeli ,serpantinli ve basýnç sýnýfýna göre  
farklýlýklar göstermektedir.

DiÞ MEKAN SÝLOLARI
Genellikle Paslanmaz çelik veya Aliminyumdan 
mamül, etekli,ayaklý silo olarak imal edilebilir.  Dýþ 
Mekan silolarý depolanacak materyalin cinsine göre 
çift cidarlý, yalýtýmlý olabilir. Özellikle soðuk-sýcak 
deðiþimlerinden etkilenen un,þeker,kakao,niþasta... 
türevi malzemeler atmosferik ortamda bulunan  
silolarda depolanýrken silo cidarýna yapýþabilir. Bu 
sebeple bu tür malzemeler depolanýrken özel yalýtým 
uygulanýr. Her silo depolanacak  materyalin boþaltma 
sistemine göre tasarlanarak imal edilir. 

ÝÇ MEKAN SÝLOLARI
Paslanmaz Çelik,  Aliminyum veya Trevira (Gümüþ 
iyonlu ) kumaþ olarak,  sabit sýcaklýk ve nem deki 
çalýþma ortamýna göre imal edilebilir. Firmamýz  
trevira çözümlerinde  Kemex-EFP BV /Hollanda 
ürünlerini kullanmaktadýr.

LÝKÝTLERÝN DEPOLANMASI
Genellikle Paslanmaz çelikten mamül 
depolanacak olan likitin karakterine  göre 
ceketli, çift cidarlý, sempantinli, bombeli, 
konikli,menhollü ve prosese uygun ölçülerde 
her türlü tank imalatýný yapmaktayýz. Daha 
sonra dozajlanacak likiti buradan alarak 
istenilen miktarda hedef bölgeye en uygun bir 
þekilde taþýmaktayýz. Glikoz, lesitin, invert 
þeker, likit maya konusunda uygulamalarýmýz 
mevcuttur.



Standart Dýþ Mekan Silo Özellikleri
Dayanýklý Almg3,AISI 304-316 paslanmaz silo gövdesi
Taþyünü kaplama ile çift cidarlý yalýtým.
Gözetleme menholleri
Boþaltma Ünitesi (Bin actuator)
Vibratör
Silo Filtresi
Silobas yükleme adaptörü
Rahatlama Valfi
Gemici Merdiveni

Dýþ Mekan Standart Silo
Ürün Kodu Dýþ Çap(mm)

1500

2500

DOS-OS-01

DOS-OS-07

DOS-OS-02

DOS-OS-08

DOS-OS-03

DOS-OS-09

DOS-OS-04

DOS-OS-05

DOS-OS-10

DOS-OS-06

DOS-OS-11

7500

12500

12/7.5

52/31

15/9

32/18

19/12

53/31

24/15

36/21

74/46

36/21

95/57

10000

15000

7500

9000

9000

12500

12500

9000

15000

1500

2500

2000

3000

2000

2000

3000

2500

3000

Yüksekliði(mm) M3/Ton.

Ýç mekanda kullanýlan Trevira,Multigon özel cývatalý
 silolar  istenilen ölçülerde ve çalýþýlacak saha ölçülerine
 göre imal edilmektedir.

(Hesaplamar 1m3=600kg Un’a göre yapýlýmýþtýr.)
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Pnömatik Transfer&Besleme Çözümleri...   
   
Ýç yada dýþ mekan silolarýnda depolanan toz yada granül yapýdaki maddeler farklý yöntemler  
kullanarak  boþaltýlabilir.  Boþaltma sistemi daha çok taþýmanýn tipi  
(pnömatik,mekanik),depolanan ürünün cinsi(aþýndýrýcý vs...yoðunluðu, partükül büyüklüðü) 
ve  kapasite ile ilgilidir. 

Kurulumunu yaptýðýmýz gýda proseslerindeki toz hammaddeler (toz  þeker, un, kakao, pudra 
þekeri,niþasta) 60 derecelik koniklerle baþlayan granül-toz malzeme yolculuðu vibrasyon 
konikleri,BIN ACTIVATOR yardýmý ve  titreþim yöntemi ile malzemeyi orantýsýz bir þekilde çýkýþ 
nozulundan aþaðýya döker...

Giriþi 1.000-1.500mm çýkýþý ise 150-300mm olan bin activatör ünitesinden Yýldýz Vana veya 
Helezon Konveyöre malzeme düþürülür. Hemen sonrasýnda ise seçilen transfer sistemine 
göre malzeme hatta giderek transfer iþlemi baþlar.

        



X X

1

8

3

2

6
4

5

7

1 7

6



ra
fe

r 
S
is

te
m

le
ri

T
n
s Taþýma Uygulamasý

þt
m

a
Ka

rþ
ýla

ýr
 T
ab

lo
su Kýsa Mesafe Uygulamalarý

Çok Uzun Olmayan Orta Mesafe Uyg.

Uzun Mesafe Uygulamalarý

Helezon Vakum BasýnçTaþýma

a
aa
a
a
a

Yatýrým Maliyeti

Düþük Enerji Tasarrufu

a
a

Esnek Transfer Hattý aa
Basit Uygulamalar a
Çoklu Materyal,Deðiþebilir Taþýma Yükü a
Taþýma Yüklerini  Karýþtýrma a

a
Yýðýndan Alarak Taþýma a
Yüksek Isýlý Materyal Taþýma a
Karýþýk Büyüklükte Materyal Taþýma aa
Zehirli Maddeleri Taþýma aa a
Tehlikeli Maddeleri Taþýma aa

Seyrak Faz Transfer(Dilute Phase)
Pnömatik transfer genellikle granül ve toz yapýsýnda olan maddeler yada ürünler için 
tercih edilmektedir. Hava ile yapýlan bu transferin  faz yoðunluðuna göre hýzý 12-
25m/sn olarak deðiþmektedir. Pnömatik transferdeki taþýma yöntemi yoðun faz ve 
s e y r e k  f a z  o l a r a k  i k i  ç e þ i d e  a y r ý l ý r .

Seyrek fazdaki transfer iþlemi , vakum yada basýnç olarak iki þekilde yapýlmaktadýr. 
Genellikle taþýma iþlemi 250-600mbar basýnç aralýðýnda yapýlýr. Bu iki yöntemin 
prosesin durumuna göre bir birinden iyi ayýrt edilmesi gerekir. 

Mekanik Transfer
Mekanik Taþýma her ne kadar zor olarak görülse ve bir takým kalýplarý olsa da 
elektrik gücü olarak en ekonomik çözümdür. Uzun mesafelerde yatýrým maliyeti 
fazla fakat bunun yanýnda güç kullanýmý azdýr. Genellikle tüm pnömatik transport 
iþlemlerinde volumetrik olarak sabit debi de transfer yapmak için de kullanýlýr.

Pnömatik transport vidalý helezon,bant ve zincirli konveyöre göre en  esnek 
yapýdaki taþýma yöntemidir. Her ne kadar birçok yardýmcý enstrüman ve toz tutma 
sistemleri ile beraber çalýþmasý gerekse de bu esnek yapýsý sayesinde en çok tercih 
edilen taþýma sistemidir.

Havayla taþýnan her mamül ilkönce hava ile karýþtýrýlýr ve sonrada, havadan 
ayrýþtýrýlýr. Bu iki iþlemde zor olmasýna raðmen esnek yapýsýndan dolayý hep tercih 
edilir.

Karýþtýrma iþlemi rotary valveler, yükleme istasyonlarý ve venturi yardýmýyla 
yapýlýrken ayrýþtýrma iþlemi ise filtreler yardýmý ile yapýlýr. Yani pnömatik demek 
kýsaca toz demek, tozu ayýrmak ve mutlak filtre etmek demektir.

Taþýma kaynaðý olan hava üreteci olarak da blowerlar yani basýncý düþük yüksek 
hava debili fanlar kullanýlýr.

Her ne kadar  proses basýnçlý hava ile ürünün karýþtýrýlýp taþýnma sistemi yapýlýyor gibi 
gözükse de ciddi anlamda bir mühendislik çalýþmasý ve tecrübe gerektiren bir iþtir. 
Pnömatik  taþýma proseslerin de ayný zamanda basýnç ve vakum kullanýlabilir. 

Pnömatik olarak taþýnacak her ürün farklý karakteristik özellik taþýr. Bu yüzden her 
ürünün yoðunluðu ve verimli taþýma basýncýda  farklýdýr. Bu da taþýma þekillerini 
farklýlaþtýrýr. Un taþýnan bir hatta hiçbir deðiþiklik yapmadan eðer þeker taþýmaya 
kalkarsanýz prosesiniz iflas etmesi beklenen bir sonuçtur. Kullandýðýnýz 
ekipmanlardan hiçbiri saðlýklý olarak çalýþamaz. Eðer proses doðru tasarlanýr, doðru 
enstrümanlar ve ekipmanlarla çalýþýlýrsa otomasyonda yapýlacak parametre 
deðiþiklikleri ile  ayný hattan hem þeker, hem un taþýyabilirsiniz. Bu örnek, uygulama 
noktasýnda ciddi bir altyapý gerekliliði ve tecrübe  kavramýnýn önemini 
göstermektedir.



Yoðun Faz 
Transfer(Dense Phase)
Yoðun faz transfer iþlemi,  özellikle aþýndýrýcý ve zor 
malzemelerin naklinde kullanýlýr.Kum,çimento ve cam 
sanayisi buna örnek olarak gösterilebilir.

Burada malzeme aþýndýrýcý olduðu için boru cidarýna hýzla 
çarpmayýp sadece yüksek basýnçla 2-5 bar hava mal karýþýmý 
ile dolu dolu hareket ederek uzak mesafelere transferler 
gerçekleþtirilir. Örneðin dökme çimento silobaslarý bu 
yöntemle çalýþýr. Seyrek fazdaki gibi yüksek debili fanlar  
yerine bu transfer yönteminde de yüksek debili vidalý 
kompresörler ve kurutucular kullanýlýr.

Transfer edilecek mal ile dolu olan kaba yüksek basýnçlý hava 
verilir daha sonra açýlan vana ile yüksek basýnçlý hava mal 
karýþýmý siklona, siloya yada hedef mixere transfer edilir. Eðer 
proseste transfer sýrasýnda liflenecek yada sürtünmeden 
dolayý karakteristiðine zarar verecek malzeme varsa  özellikle 
bu yöntem kullanýlabilir. Yoðun faz transfer yapýsý itibari ile 
seyrek fazdan daha farklý enstrümanlarla çalýþýr.Taþýma 
ekipmanlarý seyrek faza göre daha fazla dayanýma sahiptir. 
Yüksek basýnçlý hava ile yapýlan bu transferde kalýn etli 
borular, özel bazalt dirsekler kullanýlýr. Pnömatik transfer de 
hava üretici olarak kullanýlan Santrüfüj veya Roots tipi 
blowerlar ortamdaki havayý vakumla çekerek ve havayý 
sýkýþtýrarak bir itme basýncý oluþturur. Atmosferik ortamdaki 
havanýn baðýl neminden dolayý su zerrecikleri basýncýn 
oluþumu sýrasýnda iyi bir iletken olarak çalýþýrlar, bu yüz den 
de transfer havasýnýn ýsýnmasýna neden olurlar. Bu sýcaklýk 
prosesin çalýþma basýncýna, transferin sürükleme hýzýna baðlý 
olarak zaman zaman 80 C kadar çýkabilir.

Eðer hedef taþýma materyali bu sýcaklýklardan etkilenecek 
yapýda ise proseste ön soðutma,basýnçlý havayý prosese 
sokmadan önce son soðutma iþlemleri gerekebilir. Havanýn 
sýcaklýðýndan,hýzýndan ve istenilen kapasitelere ulaþmak için 
kullanýlan seyrek fazýn komplex yapýsý yerine Denseveyör, 
Transporter, Yoðun faz taþýyýcýsý en uygun çözüm olabilir.

Vibrasyon Konveyörler
Özel l ik le  k ý sa  mesafe uygulamalar ýnda , s ý raya 
dizmelerde,paketleme sistemlerinde kullanýlan bir taþýma 
yöntemidir. Düzenli transfer iþlemi yaparlar. Genellikle tane 
büyüklükleri ayný olan ürünlerde kullanýlýr. Ýlaç makinelerinde, 
çivi dizmeler bunlara  örnek  gösterilebilir.
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Silo, Tank & Proses Tartýmý

Esneklik

Micro Dozajlama

Ürünlerinizi oluþturan karýþýmlarý, prosesin durumuna göre, toz yada granül  
gözetmeksizin  load cell kullanarak tartýyoruz...

Ayrýca prosesinizin deðiþen ihtiyaçlarýna göre sizin için özel çözümler üretiyoruz...

Eðer ürünleriniz  oldukça fazla sayýda (15-20 adet) componentten oluþuyor ve bu 
karýþýmlarýnýn miktarlarý da ayný zaman da  hassas olmasý gerekiyorsa:
Micro seviyede tartýmlar yapan 1,2,5 gr hassasiyetli ve özellikle hem gravimetrik, 
mekanik hem de otomatik seri dozajlar yaparak hedef ürünlerinizi en doðru 
þekilde yapmanýzý saðlýyoruz.

Sývý Ölçümü
Prosesinizdeki sývýlarýn akýþ durumlarýný görmek, hatalý yada tüm adýmlarý izlemek, 
micro seviyede dozaj yapmak artýk daha kolay.       4-20mA,0-10V flowmetrelerle 
anlýk debiyi pulse veren flowmetreler yardýmý ile ölçümlerinizi %1-2 hassasiyetle 
yapýyoruz...

Karýþýmlarýnýzý oluþturan 
hammaddelerinizi doðru ve 
hýzlý tartýmanýn,  en kolay 
yolu...
Ürünlerinizi oluþturan karýþým oranlarýnýn stabil olmasý yaptýðýnýz iþin kalitesi ile 
doðru orantýlýdýr. 

Olmasý gerekenden daha fazla olan hammaddenin, ürünün kalitesini ilk bakýþta 
arttýrdýðý düþünülebilir.  Yada yaptýðýnýz iþin töleransý bu yanlýþlýklarý telafi 
edebilir.

Fakat,  olmasý gereken , telafisi olsun yada olmasýn, karýþýmlarýnýzda  neyi ne 
kadar kullanmak istiyorsanýz, tek seferde  hedeflenen miktar kadar kullanmak 
olmalýdýr.

Bu hedefe varmak  ve az  yada çok,  her türlü hatalý karýþým oranýndan  
kaçýnmak için doðru yöntemler ve araçlar kullanmak gerekir.

Ýþte bu konuda bizler size çözüm ortaðý oluyoruz...  



Flexible Trevira Silolar,

Aliminyum Silolar

AISI 304-316 Etekli ve Yalýtýmlý Silolar

Likit Tanklarý

Likit depolama,transfer,tartma ve dozajlama prosesleri

Reaktörler

BÝG BAG Yükleme Boþaltma Sistemleri

Vibrasyon Konikleri

Çuval Boþaltma Ýstasyonlarý

Yýldýz Vanalar(Rotary Valve)

Rotary Kýrýcýlar

Yönlendirve Valfleri(Diverter Valve)

Çok Portlu Valfler (Multiport Valve)

Seperatörler ve Siklonlar

Tartým,Dozaj Ýstasyonlarý

Mobil Transfer Sistemleri

Jet Pulse Filtreler-Toz Tutma Prosesleri

Borulama Sistemleri

Blower Paket Çözümleri

Seyrek Faz Transfer Sistemleri(Vakum,Basýnç)

Yoðun Faz Transfer Sistemleri(Denseveyörler)

Mekanik Transfer Sistemleri

Helezon Konveyörler

Santrifüj Elekler ve Eleme Prosesleri

Batch Dozaj Prosesleri

Gravimetrik Dozajlayýcýlar

Micro Dozajlayýcýlar

Soðutucu,Nem Alýcý ve Isýtýcýlý Proses Çözümleri

Ýmalat Programý...



                                                                                

   Pnömatik yada mekanik taþýma yöntemi ile taþýyabileceðiniz tüm hammaddeler toz 
ve granül kývamýnda olduðu için prosese girdikten sonra mutlaka ortamda tozutma 
söz konusu olur.Bunun önüne geçmek, malzemeyi tekrar havadan ayýrmak için  toz 
tutucular yada diðer adýyla filtreleri kullanýlmasý gerekir.

     Proseslerinizin özelliði, taþýnan malzemenin partikül büyüklüðüne, vakum ve 
basýnç altýnda çalýþma durumuna göre paket  toz tutma sistemleri çözümlerimiz veya 
çözüm ortaklarýmýz olan WAM, LETHANBEURGER, KEK ürünlerini kullanmaktayýz.

    Tüm Transfer iþlemlerinde Avrupalý çözüm ortaklarýnýn yanýnda yerli filtre bezi 
üreticileri ve spesifik filtre elamaný üreten firmalar ile birlikte  konstrüksiyonu 
tarafýmýzdan geliþtirilmiþ jet pulse sistemi ile çalýþabilen  %100 Teflon DuPont ürünleri 
de kullanmaktayýz.
 
    Bu ürünler Max 150-250C gibi sýcaklýkta çalýþma ve 1-5mikron partikülleri tutacak 
þekilde imal edilmiþ olup küçük çaplarda  pilesiye edilerek yüksek toz tutma alanlý 
filtrelerdir.  Bunun yanýnda kullanýlacak prosese göre 1-Yüzey Parlatma,2-Kalender,3-
Teflon Emdirme 4-Ptfe kaplama 5-Özel reçine kaplama iþlemlerinden geçirilip en 
verimli pnömatik transfer iþlemi gerçekleþtirilir. 

    Çünkü biz biliyoruz ki, iyi bir toz tutma sistemi pnömatik transfer için en önemli 
unsurlardan biridir. Bu yüzden de ülkemizde ve dünyadaki en iyi markalarla 
çalýþýyoruz. (WAM, LETHANBEURGER, KEK firmalarýn tescilli markalarýdýr) 
 

   Proseslerde kullanýlan  atmosferik havanýn özelliklerinin deðiþtirilmesini saðlayan 
cihazlardýr. Bazý proseslerde pnömatik  taþýma yapýlýrken blowerdan çýkan hava 
sýkýþmadan dolayý 55-80 C  olabilir ve bu hava taþýnacak hammaddenin özelliklerinde 
deðiþikliðe neden olabilir. Bu yüzden havanýn soðutulmasýný ve neminin alýnmasýný 
saðlayan komplike cihazlara ihtiyaç duyulur. Özellikle seyrek faz transferlerinde 
kullanýlan bu cihazlar prosesin çalýþma basýncýna ve hava ihtiyacýna göre deðiþiklik 
gösterir.

Filtre ve Toz Tutma Prosesleri

Nem Alma&Soðutma Prosesleri
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   *** Spesifik Projeler Elektrik ve Otomasyon Sistemleri
Yapýlan tüm iþler her ne kadar ayný mühendislikte ve karakteristikte olsa da, 
Tüm prosesler, atmosferik ve ortam koþullarýndan dolayý farklýdýr. Hiç biri 
diðer proses ile ayný deðildir. Bu yüzden tüm yazýlýmlar. 
CAD,CAM,PLC,SCADA kendi bünyemizde prosesin gerektirdiði þekilde ve 
gerekirse sahada geliþtirilecek þekilde uygulanýr.

Proseslerde kullanýlan tüm kullanýcý arayüzleri PLC ve Panel içerir. Bu cihazlar 
mutlaka yine ayný sahada konuçlandýrýlmýþ diðer kullanýcýlarla ve Master PLC 
ile haberleþirler. Sahada 32  terminalli uygulama proseslerimiz mevcuttur. 
Kullanýlan iletiþim protokolu ile 500m çapýnda bir daireye tüm proses 
terminallerini yayabiliriz. Bunun yanýnda TCP/IP protokolu ve intranet 
çözümleri ile prosesinizi network ortamýna internete ve farklý lokasyonlara 
taþýyabiliriz. Bu sayede farklý iki þehir yada ülkede dahi olsa üretim merkezi ile 
ofisleri birbirine baðlayabilir veri paylaþýmýný gerçekleþtirebiliriz.

Eðer prosesin karasal kablolu aðlarla baðlanma durumu yok ise GSM 
modemlerle belirli periyodlarla merkezle haberleþtirmesi söz konusu olabilir.

Yüksek Nitelikli Kullanýcý Terminalleri
Minimum konfigrasyon:
12 adet dijital giriþ
2 Hýzlý sayýcý 8 Dijital çýkýþ
4 Analog çýkýþ
4 Analog giriþ opsiyonuna sahiptir. 

Seviye Sensörleri
Silolarýn,filtrelerin,siklonlarýn doluluk oranýný algýlayan cihazlardýr. 
Ultrasonik,vibrasyonlu,indiktüf modelleri mevcut olup uygulanacak prosese 
göre deðiþkenlik gösterir.

Ultrasonik seviye ölçerlerde , cihazýn yaydýðý ses dalgasýnýn bir engele çarpýp 
geri yansýma süresine baðlý olarak seviye ölçümü yapýlýr. Ultrasonik seviye 
ölçerler; tanklar, silolar, rezervuarlar ve açýk kanallarda, sývý ve katýlarýn seviye, 
hacim ve akýþ ölçümünde kullanýlýrlar. En önemli avantajý akýþkana temas 
etmeden ölçüm yapmasýdýr. 

Yük Hücreleri(Loadcell):
Silolardan alýnan toz yada granül malzemenin tartýlmasýný saðlay n aðýrlýðý 
analog veya dijitale çeviren elektronik cihazlardýr.Bu sayade depolama 
istasyonundan istenilen miktar kadar ürün alýnýr ve prosese dahil edilir.

Sayaçlar (Flowmeter):
Prosese girecek olan likitlerin cinsine ve akýþ tipine göre manyetik, ultrasonik 
ve türbin tipi olarak sývýlarýn ölçülmesini saðlayan cihazlardýr.1/4” den 6” e 
kadar uygulamalarýmýz mevcuttur.

 Çeviriciler (Transmitterler)
Proseste kullanýlan aðýrlýk,basýnç,sýcaklýk,nem gibi deðerleri dijitalden analog 
deðerlere dönüþmesini saðlayan özel cihazlardýr.RS-485,RS-422,RS-
232,PT100....
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l  BIG-BOÞALTMA PROSESLERÝ

SWF 2 tonluk  loadcelli ve  invertörlü vinç
Paslanmaz AISI 304 rijit yapý,
Tozutmayý engelleyen filtreleme kollektörü
Toz Filtresi (x)
Dokunmatik Membran Kontrol Paneli(x)
Hertürlü Toz ve Granül Boþaltmaya uygun konik yapýsý
Basýnç,Vakum,Vidalý taþýma yöntemlerine uygunluk.
Alt Üst konik vibratörü
Oransal boþaltmayý saðlayan hidröpnömatik torba aðzý kapatma sistemi
Operatörün rahat müdahalesini saðlayan akrobat kol.
Kapýnýn kapanma durumunu gösteren emniyet switchi
Basýnç hatalarýný gösteren ve yüksek basýnçta beslemeyi kesen kontrol sistemi(x)
Çuvalýn bittiðini gösterme ve otomatik kapanma özelliði.(x)

(X) Opsiyonel



Yapýsal Kablolama,Otomasyon & Saha Uygulamalarý
   Yapýlan her uygulamada projenin büyüklüðüne göre %10-20 arasýnda sahada 
revizyon  iþlemleri gerçekleþebilir. Bunlar sýrasýyla yapýsal kablolama, þalt grubu ve 
otomasyon þeklinde  sýralanabilir. 

Elektrik sistemi, adý geçen tüm revizyon iþlemlerini gerçekleþtirilebilecek þekilde baþtan 
opsiyonel olarak tasarlanýr. Prosesin çalýþmasýný saðlayan Master ve Client  PLC 
programlarýnýn  verimli bir þekilde yürütülmesi  ise  tecrübeli personelimiz tarafýndan 
sahada yapýlýr.

        



 Günümüzün endüstriyel teknolojisi  olan PLC, Dokunmatik  Panel ve dayanýklý membran swich ekran 
Panel Boyutlarý (w400 x d100 x h280mm).
* Viskozitesi ne olursa olsun tüm sývýlara göre kullanýcý dostu kolay kalibrasyon. QuickCab 
* Hacimsel ölçüm tekniði ile  sürekli deðiþen debilere uyumluluk. 
* Tank tipi tartým ve vibrasyonlu ortamlar için otomatik dara alma fonksiyonu. 
* Sabit debi de sayaç hatalarýna karþý  otomatik uyarý programý  istenildiði taktirde hattý otomatik olarak kesme.
*  Türbin tipi ve pozitif deplasmanlý baþta olmak üzere tüm  pulse veren sayaclara uyumluluk.
* Yüksek pulse veren sayaçlar için hýzlý sayýcý giriþi ile  hassas ölçüm yapma. (1/2” boru ile litrede 1000 pulse 2 ml 
hassasiyet)
* Sabit debili hatlarda, sayac olmadan da birim zamanda geçen sývýnýn sabit olmasýndan dolayý,  zamana göre dozajlama 
özelliði.
* Tek ve çift etkili valflerde 4 röle çýkýþý. 
* Depolama tanklarýnda sabit sýcaklýk elde etmek amacýyla tasarlanmýþ ýsýtma ve soðutma röle çýkýþlarý. 
* Seçilen sayaç tipine göre %0,5 - %1 Hassasiyet                              
 * Her türlü indüktif ve kapasitif sensörde sayýcý olarak kullanabilme
* Hatalý dozajlamalara karþý þifreli parametre giriþi ve minimum, maximum deðerlerini set edebilen  admin konsolu.
* Günlük, Aylýk ve Yýllýk toplamlarý ve En son 15 dozajlamayý gösteren raporlama ekraný.
* RS485 ile tüm MODBUS uygulamalarýna hazýr yapý.
* Otomatik program ile  Periyodik olarak (dakikalýk,saatlik,günlük,aylýk,yýllýk..) dozajlama özelliði.”BATCH DOZAJ”
* Birbirinden baðýmsýz kontrol ünitesi, sayac ve valf.
* Korozyona dayanýklý , AISI 304 paslanmaz çelik kontrol ünitesi 
*  Her sektöre uygun yazýlým.
* Seçilebilir 0-9lt, 0-99lt, 0-999lt, 0-9999lt dozaj aralýðý.
* 220 Volt  AC

DOSAGE R2DOSAGE R2

Akýllý bir alet.... Mini Dozaj Paneli







Ýmalat ve Kaynak Tekniði...
    Firmamýz  özellikle çalýþtýðý gýda,ilaç ve kimya sektöründen dolayý  ve depolama tanklarý ve  silo imalatýndan dolayý  Turk 
Loydu sertifikalý konusunda uzman kaynakçý ve imalatçý kadrosu barýndýrmaktadýr. Gýda proseslerinde kullanýlan AISI-
304-316 malzemeler özellikle kaynaðýn heryere nüfus etmesi açýsýndan  ARGON TIG ile yapýlmaktadýr. Basýnçlý kaplar 
proseslerinde ise yapýlan tüm iþler filme gönderilir ve kaynaklar  kontrol edilir. 

      Prosesin durumuna göre AC/DC Aliminyum TIG,GazAltý ve Toz Altý kaynaklarý da  bünyemizde yapýlmaktadýr.
         



Taþýnabilir Malzemeler 
& Taþýma Hýzlarý...
Arpa 2mm, 22.5m/sn
Çimento 0,05mm, 22.5m/sn
Cam Toz:1.14mm, 24.5m/sn
Kuru Üzüm:0,96mm, 21m/sn
Mýsýr Unu:0,19mm, 21m/sn
Mýsýr Ýrmiði:0,75mm, 24m/sn
Kuru Mýsýr:7.7mm, 23.5m/sn
Yaþ Mýsýr:8.7mm, 24.5m/sn
Yulaf:3.4mm, 23.5m/sn
Polyester Chips: 6x4x2mm, 25m/sn
Polietilen Granül: 3.5mm, 22.5m/sn
Polietilen Tozu:3.5mm, 22.5m/sn
PolyPropylene Tozu:0.22mm, 22.5m/sn
Polystyrene Granülü:2.7mm, 22.5m/sn
PVC Tozu:0.2mm, 22.5m/sn
Pirinç 2.7mm, 22.5m/sn
Kabuklu Pirinç 2.5mm, 19m/sn
Kaya Tuzu: 1.6mm, 24.5m/sn
Çavdar:3mm, 23.5m/sn Sabun Tozu:20x5mm, 25m/sn
Sodium Bicarbonate 0.063mm, 23.5m/sn
Fasülye:8.1mm, 25m/sn
Soya Fasülyesi 6.3mm, 23.5m/sn
Çelik Tozlarý 1.08mm, 30m/sn
Þeker 0.52mm, 22.5m/sn
Buðday:3.9mm, 24.5m/sn
Kepek:1mm, 22.5m/sn
Beyaz Un:0.09mm, 20.5m/sn
Kepekli Buðday Unu: 0.15mm, 22.5m/sn
Kalýn Talaþ:100x50x4mm, 25m/sn
Orta Talaþ:50x20x1mm, 23.5m/sn
Talaþ:0.7mm, 22.5m/sn
Çinko Oksit:0.1mm, 27.5m/sn

Yukarýdaki listede görüldüðü gibi özgül aðýrlýðý fazla olan maddelerin taþýnmasýnda daha fazla hava hýzýna, motor 
gücüne ve debiye ihtiyaç vardýr. Bu yüzdendir ki pnömatik transfer prosesleri tasarlanýrken kullanýlacak olan 
filtreler, motor güçleri, kapasiteler her ürüne göre faklýlýk gösterecektir. 



Firma Profili...

Referanslarýmýzdan Bazýlarý...

SULTAN MAKÝNA 1992 yýlýnda fýrýn ve fýrýn ekipmanlarý alanýnda faaliyet 
göstermek amacý ile kurulmuþtur. Ana faaliyet konularý olarak; baþta taþ taban 
ve odun ile piþirme yöntemine göre en düþük kapasiteden en yüksek üretim 
miktarlarýna kadar, yöresel damak zevklerine uygun ürünler piþirebilen fýrýnlar 
ve paslanmaz ekipmanlarýný üretmektedir. Bunun yanýnda mobil olarak çalýþan 
otel, restaurant ve bahçelerde düþük kapasiteli ve dekoratif amaçla kullanýlan 
fýrýnlar da ürün yelpazemiz içinde yer almaktadýr. 

Daha sonra geliþen ihtiyaçlara cevap vermek için baþta gýda,ilaç,tekstil ve diðer 
endüstriyel firmalar için depolama,taþýma ve dozajlama proseslerini anahtar 
teslim olarak çözüm ortaklýðý sunmaktadýr.

Özellikle gýda (ekmek, bisküvi…) ilaç,boya üreticileri için tasarlanmýþ proseslerle 
ürünü oluþturan hammaddelerden sývýlarý ölçerek, toz yada granül yapýdaki 
hammaddeleri ise pnömatik olarak hava ile taþýdýktan sonra tartmakta ve 
ürünlerin standart olarak üretilmesini saðlayan sistemler geliþtirilmektedir.

Üretimini reçete sistemi ile gerçekleþtiren tüm tesislerin (gýda,boya,ilaç….) 
proseslerini oluþturan sývý, toz veya granül malzemenin dozajlanmasý ve 
standart kalitede üretim yapýlmasý saðlayan otomasyon sistemlerini tasarlamak 
ve devreye almak Paslanmaz toplama hazneleri, Silo,Tank, Bunker Ýmalatý, Toz 
Tutucu Seperatörler, Big Bag boþaltma sistemleri, Karýþtýrýcýlar, Rotary Valve, 
Diverter Valve, Siklon, Boru helezon, borulama ve transfer hatlarýný oluþturmak 
da faaliyet alanlarýmýz içinde yer almaktadýr. 

Adý geçen tüm dozajlama sistemleri PLC ,Panel ve Bilgisayar kontrollü olarak 
gerçekleþtirilmekte ve tesisler komple bir otomasyonla kontrol altýna 
alýnmaktadýr.

Firmamýz fýrýn makineleri olarak SULTANATE, Dozajlama sistemleri olarak da 
DOSERAY markasýyla hazýrladýðý tüm ürünleri doðrudan, hýzlý ve uygun 
koþullarda sizlere sunmaktan kývanç duymaktadýr.

*** SC.TECSA Büsküvi Fabrikasý/Romania 500 tonluk Depolama Silolarý ve  10 
çeþit toz,granül,likit dozajlama ve tüm pnömatik transfer hatlarýve fabrika  
otomasyonu... (Proses Süresi:1,5 Yýl)

*** Ýstanbul Halk Ekmek Fabrikasý Likit Maya dozajlama Prosesi...

*** ERC Kimya Formik Asit,Sodyum Sülfat,Sodyum Forminat,Sülfirik Asit 
Prosesleri Otomasyonu...

*** Yalova Ekmek Fabrikasý Un Silosu, Pnömatik Transfer, Likit ve Toz  Dozajlar  
ve Yeast(Doðal Maya) Prosesleri...



Istanbul cad. Fýrýn sk No: 2/1 77200 Yalova  /  TURKEY
Tel:  + 9 0 226 814 11 82 Fax: + 9 0 226 813 75 20

  http://www.sultan.com.tr.

 http://www.sultan.com.tr

Araþtýrma ve GeliþtirmeAraþtýrma ve Geliþtirme

Proses DiyagramýProses Diyagramý

Mühendislik ve ProjelendirmeMühendislik ve Projelendirme

Devreye Alma-Servis FaaliyetleriDevreye Alma-Servis Faaliyetleri

Silindirik SiloSilindirik Silo

Konveyor 
Sistemleri
Konveyor 
Sistemleri

Pnömatik 
Taþýma 
Pnömatik 
Taþýma 

Kontrol 
Sistemleri
Kontrol 
Sistemleri

Enstrüman &
Ekipmanlar
Enstrüman &
Ekipmanlar

Multigon SiloMultigon Silo Flexible SiloFlexible Silo Bosaltma Sis. Bosaltma Sis. 


