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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.

Basınçlı hava sektöründeki engin deneyimi ve 
kullandığı seçkin komponentlerle basınçlı hava 
gereksinimlerinize en doğru çözümleri sunan 
Dalgakıran değişken hava ihtiyaçlarınız için 
maksimum enerji tasarrufu sağlayan direkt 
akuple INVERSYS 50D-315D serisi vidalı hava 
kompresörlerini hizmetinize sunuyor.

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.
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VİDA BLOĞU
• Dünyanın ilk asimetrik rotorlu vida bloğu   
   üreticisi tarafından üretilmiş yüksek verimli    
   yeni nesil vida blokları kullanılmıştır.
• Vidalı kompresör konusunda kazanılmış    
   uzun süreli tecrübenin, yeni CAD ve modern 
   üretim teknolojilerinin 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 hava filtresinden oluşur.
• İki kademeli hava emiş sistemi, vida bloğu ve
   soğutma sistemi için temiz bir hava
   sağlayarak tozlu ortamlardan kaynaklanan
   problemleri minimize eder.
• Hava emiş fanı makinede turbo etkisi
   yaratarak etkili soğutma sağlar.
• “FEM” ve “fluid – dynamics” gibi çok yönlü  
   yazılım sistemleri ile geliştirilmiş yeni nesil  
   emiş regülatörler kullanılmaktadır.
 
HAVA / YAĞ SEPARASYONU
• Üç kademeli separasyon sağlayan etkin   
   dizayna sahiptir.
• 3 ppm yağ etkinliği sağlayan uzun ömürlü  
   separatörler kullanılmıştır.

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

NİHAİ YAĞ / HAVA SOĞUTUCU
• Uzun ömürlü her türlü koşulda sorunsuz  
   çalışmayı sağlayan ‘Bar / Plate’ sistemli
   alüminyum kombi soğutucu
   kullanılmaktadır.
• Soğutucular yüksek ortam sıcaklıklarında
   bile sorunsuz çalışmayı sağlayacak şekilde
   seçilmişlerdir.      
• Yeni kanat profilleri ile sessiz ve etkili
   aksiyel fanlar ile desteklenmiştir.
• Soğutucuların kolay temizlenip servis
   edilmesini sağlayan yeni fan yuvaları
   bulunmaktadır.

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

VİBRASYON TAKOZLARI
• Vibrasyon takozları titreşimi ve bunun
   doğurabileceği problemleri elimine eden
   özel kauçuktan imal edilmiştir.
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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 dizayn bulunmaktadır.
• Rahatlıkla sökülüp takılabilen servis   
   kapakları vardır.
• Paslanmaya ve darbelere dayanıklı   
   elektrostatik toz boya kullanılmıştır.
• Ses seviyesini minimize eden alevlenmez 
   kanopi kaplaması bulunur.

STANDART EKİPMANLAR
• Vidalı hava kompresörü
• 380 V/3 ph/50 Hz, IP 55 TEFV motor
• Flexible kaplinle direkt akuple tahrik  
   sistemi
• Ağır çalışma koşullarına uygun invertör
• Demonte edilebilir akustik kanopi
• Rijid kasa tabanı
• EU3 normunda 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
• Basınç tahliye valfi
• Hızlı tahliye valfi ve susturucu
• Kontrol panosu
• PLC kontrol paneli

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

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



Kompresör Kapasite Kontrol Yöntemlerinin Enerji Tüketimine Etkisi
Standart hava kompresörleri devamlı tam 
yükte çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Ancak 
uygulama alanına göre, basınçlı hava ihtiyacı 
önemli derecede değişiklik gösterir.

Araştırma sonuçları hava kompresörlerinin
ortalama olarak 50 % ila 70 % yükte çalıştığını 
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Dalgakıran 
INVERSYS D  serisi sizlere 35 %’e varan enerji 
tasarrufu sağlar.

Grafikteki iki örnek, aynı güçte bir INVERSYS D 
serisi kompresör ile standart bir kompresörü 
kıyaslıyor. Örnek, 60 % yük oranında, 
0.08/kWh enerji maliyetinde yılda 6000 saat 
çalışan kompresör için kurgulanmıştır.
Grafikten de kolayca anlaşılacağı üzere 
INVERSYS D serisi kompresör dikkat 
çekici derecede enerji ve maliyet tasarrufu 
sağlamaktadır. INVERSYS D serisi kompresör 
için ödenen ekstra maliyeti sadece 1.4 senede 
sağladığı enerji tasarrufu ile geri kazanır.
İnvertör sayesinde, INVERSYS D serisi 
kompresörler, motor ve vida hızını uygulamanın 
ihtiyacına göre ayarlar.

Grafikte de görüldüğü üzere, enerji tüketimi 
kapasite ile doğru orantılı olarak azalmaktadır 
ve INVERSYS D ile en az 35 %’e varan enerji 
tasarrufu mümkündür. Bunun ötesinde 
INVERSYS D serisinin çeşitliliği her türlü basınç 
ihtiyacına cevap vermektedir. Bu metod, enerji 
tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda 
kritik komponentlere zarar verebilecek olan 
basınç dalgalanmalarınında önüne geçer.

INVERSYS D serisi kompresörlerde invertörle 
kontrolün sağladığı kullanılabilecek ‘soft start’ 
sistemi motor servis süresini uzattığı gibi 
aynı zamanda hızla yüke girmenin sistemde 
oluşturduğu olumsuzlukların da önüne geçer.
Aynı zamanda ‘soft start’ sistemi, motorun 
istenildiği sayıda çalışıp durmasını sağlar ki; bu 
da ekstra enerji tasarrufu anlamına gelir.
Bütün bu avantajlar göz önünde 
bulundurulduğunda, bir INVERSYS D serisi 
kompresörün toplam kullanım maliyetinin 
35 %’i 5 yıllık süre içinde tasarruf olarak geri 
dönmektedir.
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INVERSYS 50D-315D
Invertörlü Direk Akuple Vidalı
Hava Kompresörleri

*   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.

Inversys D Serisi

kW/Hp

50 / 67

60 / 80

75 / 100

75 / 100

90 / 125

125 / 170

150 / 200

180 / 240

220 / 295

275 / 370

275 / 370

1810

1810

1810

2040

2040

2040

2000

2000

2400

2400

2400

H (mm)L (mm)

2000

2000

2000

2500

2500

2500

2750

2750

3250

3250

3250

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1750

1750

2250

2250

2250

W (mm)Model

INVERSYS 50 D

INVERSYS 60 D

INVERSYS 75 D

INVERSYS 75 B D

INVERSYS 90 D

INVERSYS 125 D

INVERSYS 150 D

INVERSYS 180 D

INVERSYS 220 D

INVERSYS 275 D

INVERSYS 315 D 

1.5
1.5
1.5
1.9
2.0
2.0
1.9
2.1
-

3.0
3.0
-

3.0
3.3
3.0
3.3
3.3
3.3
3.5
3.5
3.5
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
-

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
-

7.5
10
-

7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
13
7.5
10
-

7.5
10
13
7.5
10
13

Bar Kg

1200

1385

1450

1900

2020

2380

2875

3080

4920

4920

4920

Hava Çıkış

Bağlantısı

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

NW 100

NW 125

NW 125

Minimum
Serbest

Hava Debisi

Maksimum
Serbest

Hava Debisi
(m³/min.)

9.0
7.5
6.3

10.6
8.9
7.4

12.8
10.8

-
14.3
10.5

-
16.5
14.0
12.0
21.5
18.0
15.2
26.0
21.3
18.6
30.2
25.3
22.0
40.4
33.2

-
49.0
41.0
36.0
53.0
46.0
39.0

(m³/max.)

Teknik Özellikler ve Boyutlar*


