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ZAMAN İÇİNDE 
KANITLANMIŞ TASARIM
İlk kompresörlerini 1965 yılında üreten Dalgakıran 
ilk günden başlayarak müşteri gereksinimlerindeki 
değişimler, malzeme ve üretim tekniklerindeki 
yenilikleri anında ürünlerine yansıtarak müşteri 
beklentilerinin ötesine geçmeyi başarmıştır. 
Tasarımda kullanılan modern 3D CAD sistemleri 
ve analiz programları tasarımın kusursuzluğunu 
sağlar. CNC kontrollü makineler kullanarak yapılan 
üretimin ardından uygulanan bilgisayar destekli 
performans testleri ve akustik testler, kullanıcıların 
gereksinimlerini, yıllarca sorunsuz ve verimli 
çalışacak makinalarla karşılar.

KOLAY KULLANIM
Tüm Dalgakıran kompresör modelleri çok değişik 
uygulama alanları için üretilmiştir.Her kullanıcı 
segmentinin kolayca adapte olup kullanabileceği 
şekilde tasarlanan ürünler, kullanılan üstün kaliteli 
komponentleri ile uzun bakım aralıkları ve düşük 
işletme giderleri sağlar.

YAYGIN SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
Tüm Türkiye geneline yayılmış satış ve satış 
sonrası ağı, dünya genelinde yaklaşık 100 ülkede 
olduğu gibi 24 saat kesintisiz hizmeti Dalgakıran 
kullanıcılarına sunmak için hazır beklemektedir.

K a l i t e
v e

d e t a y l a r

MÜKEMMELLİĞE ADANMIŞLIK
Endüstrinin her sahasında kullanım alanı olan 
hava kompresörleri konusunda Dalgakıran 
1965’ten günümüze ulaşan deneyimi ile her 
sektöre, her gereksinime en doğru çözümleri 
sunmaktadır.

En doğru ve güvenilirliği dünyaca onaylanmış 
komponentleri en doğru tasarımla bir araya 
getirerek uzun yıllar sorunsuzca çalışarak ve en 
az işletme giderleri sağlayacak çözümler üreten 
Dalgakıran vidalı hava kompresörlerinde de her 
gereksinime uygun çözümler ile müşterilerinin 
yanı başındadır.

Orta ölçekli ve yoğun hava tüketimi olan 
işletmeler için ideal kapasite aralığına sahip 
olan TIDY 20B-50 serisi kompresörlerimiz, kolay 
kullanımı, yüksek verimliliği ve düşük işletme 
giderleri ile etkin bir yardımcınızdır.
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Dalgakıran Vidalı Hava Kompresörleri herşeyiyle 
sizlere uzun yıllar sorunsuzca hizmet etmesi için 
tasarlanmış ve kullanılan her bir komponent bu 
amaca uygun olarak özenle seçilmiştir.

VİDA BLOĞU
• Dünyanın ilk asimetrik rotorlu vida bloğu 
   üreticisi tarafından üretilmiş yüksek verimli 
   vida blokları kullanılmıştır.
• Vidalı kompresör konusunda kazanılmış 
   uzun süreli tecrübenin, yeni CAD ve modern 
   üretim teknolojilerin bir sonucu olan yeni 
   rotor profillerine ve lob kombinasyonuna dayalı  
   tasarıma sahiptir.
• Yeni rotor profili, minimum boyuttaki hava 
   deliği ile tork ihtiyacını azaltarak güç tüketimini 
   düşürür.

HAVA EMİŞ SİSTEMİ
• Değiştirilebilir mikro cam elyaf ön panel filtre
   ve değiştirilebilir kağıt elemanlı kaset tipi ve
   hava filtresinden oluşan iki kademeli hava
   emiş filtre sistemi vida bloğu ve  soğutma
   sistemi için temiz bir hava sağlayarak tozlu
   ortamlardan kaynaklanan problemleri
   minimize eder.

HAVA / YAĞ SEPARASYONU
• Etkin dizayn üç kademeli bir ayrım sağlar.
• Uzun ömürlü separatör elementleri basınçlı
   havadaki yağ miktarını 3  ppm’in altına
   düşürerek yağ ve partikül tutucu filtrelerin
   ömrünü uzatır.
• Spin-on seperatör elementi bakım süresini
   minimize ederek bakım maliyetlerinizi
   azaltır.

TERMOSTATİK VALF
• Dört yollu termostatik valf düşük
   sıcaklıklarda kaynaklanan su yoğuşmasını
   engelleyerek yağ ömrünü uzatır. Arıza
   risklerini ortadan kaldırır.
• Sıcaklık kontrollü çalışan soğutma fanları
   termostatik valf sistemine destek olurken
   soğuk ortam koşullarında ekstra enerji
   tasarrufu sağlar

VİBRASYON TAKOZLAR
• Vibrasyon takozları titreşimi ve bunun
   doğurabileceği problemleri elimine eden özel
   kauçuktan imal edilmiştir.

KAYIŞ – KASNAK SİSTEMİ
• 25.000 saat çalışma ömrüne göre seçilmiş 
   kayışlar kullanılmaktadır.
• Kolayca sökülüp takılabilen basınçlı tip
   kasnaklar bulunmaktadır.
• Kolayca ayarlanabilen kayış gerginliği ile 
   sorunsuz kullanım sağlanmaktadır.

KONTROL PANELİ 
• Her türlü operasyonel ve servis fonksiyonlarını
   herkesin kolayca anlayabileceği şekilde
   gösteren elektronik kontrol paneli kullanılmıştır.
• Her türlü riske karşı koruma sağlayan emniyet
   sistemleri bulunmaktadır.
• Kalitesi dünyaca onaylanmış elektrik
   malzemeleri kullanılmıştır.

SOĞUTMA SİSTEMİ
• Kompresörün sürekli optimum sıcaklıkta
   çalışması için tasarlanmış soğutma sistemi
   vardır.
• Özel olarak dizayn edilen komponentler
   sayesinde daha sessiz çalışır.
• Amacına uygun alarak seçilmiş yüksek verimli 
   fanlar sayesinde daha az enerji tasarrufu
   sağlar.
• Bar/plate tip alüminyum kombi blok tip yağ ve  
   çıkış havası soğutucusu vardır.
• Uzun ömürlü ve yüksek performanslı vidalı
   kompresör yağı bulunmaktadır.
• Tropikal iklim tipi soğutma fanlarına sahiptir.
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*   Dalgakıran Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
** Makineler standart olarak 380V/3 Faz / 50 Hz enerji şebekesi için üretilmektedir. Farklı gerilim ve frekans değerleri için firmamızla 
     temas kurunuz.
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KOMPAKT DİZAYN
• Minimum çalışma alanı gerektiren kanopi
   dizaynı vardır.
• Bakım kolaylığı sağlayan ve makinenin her
   noktasına kolayca müdahale imkanı veren
   kompakt dizaynı bulunmaktadır.
• Rahatlıkla sökülüp takılabilen servis kapakları
   vardır.
• Alevlenmez özel materyalden yapılmış ve ses
   seviyesini minimize kanopi kaplaması vardır.
• Paslanmaya ve darbelere dayanıklı
   elektrostatik toz boya kullanılmıştır.

STANDART  EKİPMANLAR
• Vidalı hava kompresörü
• 380 V/ 3 ph/50 Hz IP 54 TEFV motor
• Kayış – kasnakla direkt tahrik sistemi
• Demonte edilebilir akustik kanopi
• Rijid kasa tabanı
• Eu 3 normunda mikro fiber elyaf ön filtre
• 3 mikron kuru tip hava filtresi
• 3 ppm etkinlikte hava/yağ separatörü ve tankı
• 10 mikron tam akışlı yağ filtresi
• Elektropnömatik yük - boş kontrollü emiş valfi
• Minimum basınç valfi
• Termostatik valf
• Separatör tankı emniyet valfi
• Hızlı tahliye valfi ve susturucu
• Yıldız – üçgen kontrol panosu
• Dalgakıran TIDY20B-TIDY-50 modellerde 
   D8, T40B-T50 modellerde D25 elektronik 
   kontrol panel

SOĞUTMA SİSTEMİ
• Yüksek verimli alüminyum kombi blok tip nihai
   yağ/ hava soğutucu bulunmaktadır.
• Ana motordan bağımsız eletrik motoru tahrikli
   yüksek verimli soğutma fanı vardır.
• 4000 saat ömürlü fabrika dolumu yağ
   bulunmaktadır.

EMNİYET SİSTEMLERİ
• Motor aşırı akım koruma sistemi
• Fan motoru aşırı akım koruma sistemi
• Faz sırası eksikliği ve dengesizliği koruma
   sistemi
• Vida aşırı hararet koruma sistemi
• Yüksek basınç koruma sistemi
• Separatör kirliliği uyarı sistemi
• Hava filtresi kirliliği uyarı sistemi
• Yüksek basınç emniyet valfi
• Acil stop butonu
• Servis uyarı sistemi
• Alarm uyarı sistemi


