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MÜKEMMELLİĞE ADANMIŞLIK
1965 yılında pistonlu kompresör üretimi ile 
faaliyetine başlayan Dalgakıran Makine bugün 
geride kalan uzun yılların getirdiği bilgi birikimi, 
deneyimi ile kalite ve performansını her 
türlü çalışma koşullarında kanıtlamıştır. Her 
türden uygulama için pistonlu kompresörlerini 
sanayinin hizmetine sunmaktadır. 

ZAMAN İÇİNDE 
KANITLANMIŞ TASARIM
İlk pistonlu kompresörünü 1965 yılında üreten 
Dalgakıran Makine; dizayn, malzeme ve montaj 
tekniklerindeki yenilikleri yakından izleyip  yıllar 
içinde test edilen bilgi birikimi ile birleştirilerek 
beklentileri aşan kaliteyi sunmaktadır. 

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.

UZUN ÖMÜR
Demir döküm karter ve silindirler, düşük hızlı 
pistonlar, korozyona ve ısıya dayanıklı paslanmaz 
çelik valfler, büyük ölçülü rulmanlar, derin 
lamelli silindir ve kafalar Dalgakıran pistonlu 
kompresörün uzun ömürlü olmasını sağlar.

K a l i t e
v e
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Model

DKT 100

DKC 150

DKC 200

DKC 300

DKC 500

DKS 600

Litre

80

80

200

300

500

500

Bar

8

8

8

8

8

8

L/dak.

205

327

410

607

1013

1657

1/min.

800

800

800

800

750

750

kW/Hp

1.1 / 1.5

1.5 / 2.0

2.2 / 3.0

4.0 / 5.5

5.5 / 7.5

7.5 / 10.0

L (mm)

1150

1350

1400

1885

1885

1885

W (mm)

420

420

500

500

650

650

H (mm)

900

900

1050

1200

1300

1400

Kg

85

105

113

210

297

373

Teknik Özellikler ve Ölçüler*Tek Kademeli Pistonlu Kompresör Serisi

*   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.

Tek Kademeli Pistonlu KompresörlerTek Kademeli Pistonlu Kompresörler

Alçak Basınçlı Pistonlu Kompresörler

KOMPRESÖR BLOĞU
• Ağır hizmet tipi GG 22 döküm karter
• GG 25 döküm silindir ve silindir kafası
• GGG 60 sfero döküm özel tasarlanmış krank
• Özel alaşım alüminyum pistonlar
• Özel alaşım alüminyum biyel kolu
• Özel tasarlanmış valf sistemi
• Uzun ömürlü rulmanlar
• Soğutucu fan tipi kasnak
• Hava emiş filtresi ve susturucu
• Çarpmalı yağlama sistemi
• Yağ seviye göstergesi 
• Fabrika dolumu yağ

HAVA TANKI
• CE kurallarına uygun dizayn
• P265GH tip basınçlı kap sınıfı çelik 
• Manuel tahliye valfi
• Hava çıkış valfi
• Darbeye dayanıklı elektrostatik toz boya

MOTOR VE EMNİYET SİSTEMİ
• IP 54 , F sınıfı elektrik motoru
• 5.5 HP üzerindeki güçlerde yüksüz kalkış için
   solenoid tahliye valfi
• Basınç şalteri
• Çek valf
• Kayış - kasnak siperi
• Emniyet valfi
• Manometre

OPSİYONLAR
• 4.0 kW’a kadar olan uygulamalar için termik  
   manyetik şalter, 5.5-7.5 kW  arasındaki
   ünitelerde yıldız - üçgen kontrol panosu
• Tanklar için otomatik tahliye valfleri

KARTER
Ağır hizmet tipi demir döküm karterler; uygun 
yağ seviye göstergesi ve yağ doldurma boşaltma 
tapaları, karter havalandırma sistemine sahiptir.

SİLİNDİR VE SİLİNDİR 
KAFALARI
Derin kanatlı demir döküm silindir ve kafalar 
sistemin ısınmamasını sağlar.

KRANK
Dinamik dengesi sağlanmış, hassasiyetle 
üretilmiş sfero döküm kranklar uzun kullanım 
ömrü sağlar.

KASNAK
Soğutucu fan tipi kasnaklar kompresörü 
soğutmak için yüksek hacimli hava akışı sağlar.

PİSTON VE BİYEL KOLLARI
Hafif alüminyum pistonlar ve biyel kolları 
kranklara daha az baskı yaparak yüksek ısı 
transferi sağlar.

VALFLER
Paslanmaz çelik parmak tip yüksek akış 
kapasiteli emme - basma valfleri hava akışını 
maksimum seviyede tutar ve yüksek sıcaklıklara 
dayanıklıdır.

SEGMANLAR
Endüstriyel tip kompresyon ve yağ segmanları 
hava akımını maksimum seviyede tutmaya ve 
yağ geçişini engellemeye yaramaktadır.



Model

DKAB 30

Bar

3

L/dak.

7000

1/min.

1450

kW/Hp

22 / 30

L (mm)

1300

W (mm)

1000

H (mm)

1000

Kg

447

Teknik Özellikler ve Ölçüler*Alçak Basınçlı Pistonlu Kompresörler

*   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.

Alçak Basınçlı Pistonlu Kompresörler
Dalgakıran, günümüzde giderek yaygınlaşan 
pnömatik nakliye işlemleri sırasında kamyon 
üzeri ve sabit yer tesisi uygulamaları 
için geliştirdiği pistonlu alçak basınç 
kompresörlerini sektörün hizmetine 
sunmaktadır.

KARTER
Yüksek mukavemete sahip demir döküm 
karterler, karter üzerine kolayca ulaşılacak 
şekilde monte edilmiş yağ seviye göstergesi, 
blöf valfi ve yağ doldurma / boşaltma tapaları ile 
emniyetli ve kolay kullanım sağlar.

SİLİNDİR VE SİLİNDİR KAFALARI
Derin kanatlı demir döküm silindir ve kafalar 
sistemin ısınmamasını sağlar.

KRANK
Dinamik dengesi sağlanmış, hassasiyetle 
üretilmiş sfero demir kranklar uzun kullanım 
ömrü sağlar.

PİSTON VE BİYEL KOLLARI
Hafif alüminyum pistonları ve ısı farklılıklarına 
daha az duyarlı döküm biyel kolları ile  daha 
yüksek performansla çalışmayı sağlar.

VALFLER
Yüksek akış miktarlarına uygun düşük akış 
hızları sağlamak için özel dizayn edilmiş 
emme - basma valfleri.

SEGMANLAR 
Endüstriyel tip kompresyon ve yağ segmanları 
hava akımını maksimum seviyede tutmaya ve 
yağ geçişini engellemeye yaramaktadır.

YÜKSÜZ ÇALIŞMA
Özel yüksüz çalışma sistemi elekrik motorunun 
ömrünü uzatır.

EMİŞ FİLTRESİ VE SUSTURUCULAR
Büyük emiş filtreleri ve susturucular sessiz 
çalışmayı ve maksimum performansı sağlar.

STANDART ÖZELLİKLER
• Pnömatik nakliye uygulamaları için direk 
   akuple üniteler
• Maksimum 2.5 bar (g) çıkış basıncı
• GG 22 demir döküm karter
• GG 25 demir döküm silindir ve silindir kafası
• GGG 60 sfero döküm özel tasarlanmış krank
   ve karşı ağırlık
• Özel alaşım alüminyum piston
• GGG 50 sfero döküm biyel kolu
• Özel tasarlanmış valf sistemi
• Uzun ömürlü rulmanlar
• Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm 
   kasnak
• Hava emiş filtresi ve susturucu
• Çarpmalı yağlama sistemi
• Yağ seviye göstergesi
• Fabrika dolumu yağ
• IP 54, F sınıfı elektrik motoru
• Basınç tahliye valfi
• Manuel tahliye valfi
• Çıkış basınç manometresi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
• Su seperatörü
• Yıldız – üçgen starter
• Hava tankı


