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Dijital Kontrol

Kompakt Tasarım

Kolay Erişim

Ekonomik Serisi
Yüksek Kalitede Basınçlı
Havanın önemi.
Hava ile Çalışan Tüm Uygulamalarda

Bu Kalitesiz Hava Kullanıldığında

Temiz ve Kuru Havanın Kullanılması

Sisteminizde Ciddi Anlamda Nihai
Ürünün

Son Derece Önemlidir.
Kompresörden çıkan Standart Nemli Ve Kirli
Hava Filtre Edilmeden Ve Kurutulmadan
Kullanıldığında Sisteme Ciddi Zarar
Verebilmektedir.
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Kurutucuları tüm rakip kurutuculara
oranla daha az enerji
harcamaktadır

Dijital Kontrolör
Digi-Pro Dijital kontrolör arası modellerde standartır
EŞD Dijital kontrolör arası modellerde standarttır

Oldukça etkili hava kurutucuları olan 3
fazlı tüm Kurutucu serisi marka hava
kurutucularında, enerji tasarrufu
özelliğinin yanı sıra çeşitli alarm
sinyalleri de, sahip olduğu gelişmiş
kontrolörü sayesinde standart olarak
yer almaktadır. Yüksek mühendislik
ürünü olan gelişmiş kontrolörüne
sahip kurutucular

Kurutucu

Yüksek basınçlı Hava kurutucular 40 Bar’a kadar üstün performans
sağlarlar. sahip olduğu çeşitli yüksek basınca uygun eşanjörleri
sayesinde, pazardaki tüm kapasite ve güç ihtiyaçlarını
karşılayabilmektedir.

Yeni nesil kurutucularında Digi-Pro serisi dijital kontrolörü
kullanmaya başlıyor. Digi-Pro serisi kontrolörler ile, hava
kurutucuları işlevsellik, dinamizm ve görünümü ile üstün bir
teknolojiye sahip olmuştur. Yeni nesil dijital kontrolör tek
parmak kullanımı ile rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.
Tasarım ve dinamizm dokunmatik tuşlar ile ileri teknoloji
seviyesine çıkmaktadır. Çok fonksiyonlu kontrolör, kullanıcıya
anlık ve gerçek bir dewpoint değeri ile birlikte kurutucunun
periyodik bakım ve servis ihtiyaçlarını hatırlatır. Böylece
kurutucunun devamlı olarak yüksek performans
verebilmesine yardımcı olur.

Mikro işlemci Özelliği İle Kurutucumuzun Çalışma
Ve Soğutma sistemi Kolaylıkla İzlenmekte

Hava

Artık
Emin
Ellerde

Kirli

Hava kurutucuları oldukça güvenilir, verimli olmanın dışında uygun fiyatlıdırlar.
kurutucuları çok küçük alanlarda bile rahatlıkla
kullanılabilmektedir.kurutucuların içinde standart olarak gelen filtreler servis
teknisyenleri ve son kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlar, çünkü
kurutucunun giriş ve çıkışına ayrıca başka bir filtre bağlamaya ve borulama
yapmaya gerek yoktur. kurutucuları kullandığı bu bütünleşmiş filtreler
sayesinde zaman kazanılır, borulama maliyeti ve alandan tasarruf edilir.
Kompakt tasarım ayrıca nakliye sırasında tasarruf ve kola
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