
Sıkıştırma ısısı 
kullanan döner 
tamburlu tip kurutucu 

MD serisi (200-4000 l/sn, 424-8480 cfm)
ND serisi (300-4000 l/sn, 636-8480 cfm)
MDG serisi (450 l/sn, 954 cfm)



Uygulamanız için 
uygun maliyetli 
kuru hava
Yoğun üretim ortamınıza güç sağlamak için temiz ve 
kuru basınçlı hava hayati önem taşır. Nem, aerosoller 
ve kir partikülleri içeren şartlandırılmamış basınçlı 
hava, hava sisteminize ve son ürüne zarar verebileceği 
için ciddi bir risk oluşturur. Aynı zamanda güvenilir bir 
şekilde, yüksek enerji verimliliğiyle ve uygun maliyetli 
olarak üretilmesi gerekir. Atlas Copco'nun sıkıştırma 
ısısı kullanan döner tamburlu tip kurutucuları, sistem ve 
işlemlerinizi korur. Sağlam tasarımları ile tam güvenilirlik 
sağlar ve istenen kalitede hava temin ederler.



İtibarınızı ve üretiminizi korur
-45°C/-49°F gibi düşük bir basınç çiylenme noktası ile basınçlı havadaki 
nemi gideren MD, MDG ve ND sıkıştırma ısısı kullanan döner tamburlu 
kurutucular sistem arızaları, üretimin durması ve pahalı onarım işlemlerini 
ortadan kaldırır. 

Kesintisiz üretim
Atlas Copco'nun başarısı kanıtlanmış döner tambur teknolojisi yüksek 
kaliteli malzeme kullanımı sayesinde güvenilir işlemlerin devamlılığını 
sağlar. Ayrıca basit tasarımı sayesinde kayıp riskini ortadan kaldırır ve 
optimum enerji verimliliği için gelişmiş kontrol ve izleme 
özelliğine sahiptir.

Enerji maliyetlerini düşürür
Nem çekiciyi kurutmak için sıkıştırma ısısı gerektiğinden, kurutma için 
düşük miktarda enerji gerekir. Tamburu döndürmek için kullanılan enerji 
göz ardı edilebilecek kadar düşüktür. Ayrıca basınçlı hava kaybı olmadığı 
için çıkışta %100 akış kapasitesi elde edilir. Döner tamburlu kurutucular 
zero purge tasarımına sahiptir, son derece düşük basınç kaybı vardır ve 
filtreleme gereksinimi yoktur.

Kolay kurulum ve uzun bakım aralıkları
Servis işlemi yapılması kolay tank, bakım için minimum arıza süresi ve 
uzun servis aralıkları ile bakım süresi ve maliyetleriniz azaltılır. Kurutucular 
yenilikçi hepsi bir arada tasarım sayesinde kompakt bir yapıya sahiptir. 
Kurulumun kolay olması üretimin durması olasılığını en aza indirir. 

İçiniz rahat olur
Atlas Copco yetkin, çalışkan ve verimli servis organizasyonuna yaptığı 
sürekli yatırımlarla üretkenliği en üst seviyeye çıkarır ve müşteriye 
parasının karşılığını en iyi şekilde verir. 180'den fazla ülkede faaliyet 
gösteren Atlas Copco etkileşim ve katılım aracılığıyla profesyonel ve 
zamanında servis sunar. 7/24 yardıma hazır olan özel teknisyenler 
üretimin sürekliliğini garanti eder. 



Uygulamanız için uygun 
maliyetli kuru hava 
Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kuru ve temiz basınçlı hava büyük önem taşır. Aynı zamanda bu hava güvenilir bir 
şekilde, yüksek enerji verimliliğiyle ve uygun maliyetli olarak üretilmelidir. Atlas Copco'nun sıkıştırma ısısı kullanan döner 
tamburlu tip kurutucuları sistem ve işlemlerinizi korur. Sağlam tasarımları sayesinde maksimum güvenilirlik ile çalışır ve 
istenen hava kalitesini temin ederler.

Yiyecek ve İçecek
GÜVENILIR KURU HAVA KAYNAĞI 

Yiyecek ve içecekler hazırlanırken nem olması, son ürünlerin kirlenmesine neden olabilir. Işleme makineleri 
de nemden etkilenebilir. Bu durumda çalışmaları olumsuz etkilenir ve gıda malzemelerinin veya öğelerin 
serbest ve kolay hareket etmesi engellenebilir. 

Güç üretimi
ÜRETKENLIĞE ODAKLANMA

Tüm enerji santrallerinde pnömatik kontrollü valfler ve diğer parçaları çalıştırmak için basınçlı hava 
kullanılır. Tesisin üretkenliği ve en çok ihtiyacınız olduğunda ekonomik olması için yüksek kaliteli kuru hava 
çok önemli olabilir. Operasyonun bakım veya acil durum sırasında etkili bir şekilde devam etmesi de 
çok önemlidir.

İlaç üretimi
SIKI KALITE KONTROLÜ 

Çoğu ilacın üretiminde nemin katı bir şekilde kontrol edilmesi en temel konulardan biridir.  
Ilaç üretimi için kullanılan birçok malzemenin neme fiziksel yatkınlığı vardır ve bu, toz halindeki 
malzemenin topaklanmasına neden olabilir. Yüksek basınç altında tablet haline getirilen diğer tozlar ise 
yalnızca kuruyken birbirine yapışmaktadır. Nem, tabletin parçalarına ayrılmasına veya ilacın bozulmasına 
ve tedavi edici özelliğinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli ilaçlar 
üretilebilmesi için işleme alanında ve makinelerde kuru hava bulunması hayati önem taşır. 

İşleme havası
SÜREKLI KURU HAVA AKIŞI

Işleme sektörlerinde, pnömatik kontrol ve ölçüm aletlerinin kontrolü için yüksek kaliteli kuru hava çok 
büyük önem taşır. Üretimin sürekli olarak devam edebilmesi için güvenilir ve yüksek kaliteli kuru hava akışı 
kritik öneme sahiptir.



10 yıllık 
kullanım 

ömrü 
maliyeti

Isısız Blower tahliyeli Döner tamburlu

Neden döner tamburlu tip 
kurutucu kullanılmalı?
Kuru basınçlı hava sistemi, üretim işlemlerinin güvenilirliğini ve son ürünlerin kalitesini korumak için hayati önem taşır. 
Şartlandırılmamış hava boru tesisatında korozyona, pnömatik ekipmanların erken arızalanmasına ve ürünlerin bozulmasına 
neden olabilir. Sıkıştırma ısısı bir kompresörün yan ürünüdür. Tipik olarak kaybolur çünkü herhangi bir kullanımı yoktur. Döner 
tamburlu tip kurutucular bu ısıyı nem çekicinin rejenerasyonu için kullanır. Kabul edilebilir bir çiylenme noktasına ulaşmak için 
ilave ısı çok az gerekir veya hiç gerekmez. Döner tamburlu tip kurutucuların enerjiyi çok verimli kullanmalarının nedeni budur.

Kullanım ömrü boyunca maliyet
Bir kurutucunun ömrü boyunca ortaya çıkan maliyetin %80'e kadarı enerjiden kaynaklanabilir. Bu nedenle kurutucu seçerken enerji verimliliğine dikkat 
etmeniz gerekir. Şekilde ısısız, blower tahliyeli ve döner tamburlu tip kurutucuların kullanım ömrü boyunca maliyetleri karşılaştırılmıştır. 
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Kurutucu takılmadığında hava hattına giren su

Isısız nem çekicili kurutucu, nominal akış kapasitesinin %15-20'si tahliye havası olarak kullanıldığından en pahalı işletme maliyetine sahiptir. Döner 
tamburlu tip kurutucu, benzersiz tasarımı ve kontrolleri sayesinde ciddi enerji tasarrufu sağlayabilir. Blower tahliyeli kurutucu ile karşılaştırıldığında bile, 
döner tamburlu tip kurutucular kullanım ömrü boyunca çıkan maliyeti %50 oranında azaltabilir. 

Bakım maliyeti

Enerji maliyeti

İlk fiyat



Üstün enerji 
verimliliği 
Zero purge tasarımı
Başka nem çekicili kurutucu tipleri basınçlı havanın %20'sine kadarını tüketebilir 
ancak döner tamburlu tip kurutucular çıkışta %100 akış kapasitesini garanti eder. 

Filtreleme ihtiyacı yoktur
Döner tamburlu tip kurutucular için basınç kaybına neden olabilecek ön filtre, 
son filtre ve toz filtreleri gerekli değildir. Genellikle ön filtre ve son filtre setleri 
ortalama 0,5 barı aşan basınç kaybına neden olabilir ve %3,5 daha fazla enerji 
tüketimi görülebilir.

Akıllı ısıtma ve en iyi performans (yalnızca ND)
Kontrol ünitesi, istenen performansı elde etmek için ısıtma gücünü gereken 
minimum değere uyarlar.

Düşük basınç kaybı 
Nem çekicili kurutucuda yüksek dahili basınç kaybı olursa kompresör boşaltma basıncı gerekenin üzerinde bir değere ayarlanmalıdır. 
Bu durumda enerji israfı olur ve işletme maliyetleri artar. Atlas Copco bu nedenle kurutucularındaki basınç kayıplarını minimuma 
indirmek için ciddi çalışmalar yapmıştır. Çift kuleli kurutucular ile karşılaştırıldığında sistemin basınç kaybı son derece düşüktür.

Gereken ek 
kompresör gücü

1 bar/14,5 psi
Basınç kaybı

%7

0



Düşük bakım ihtiyacı
Tanka kolayca servis işlemi yapılabilmesi, bakım için durulan sürenin minimuma inmesi ve uzun servis aralıkları ile 
bakım süresi ve maliyetleri düşer. Ayrıca filtre kartuşu değiştirme gereksinimi de yoktur.

Eksiksiz ve kompakt paket
Döner kurutucuların kompakt yapısı, tesislerinizde minimum hacim kaplamalarını sağlar. Tamamen entegre bir 
paket halinde teslim edilirler, tüm boruları ve bağlantıları standart olarak verilir. Kullanışlı kaldırma halkası 
sayesinde kolayca hareket ettirilebilirler.

Çevre dostu
Döner tamburlu kurutucular tamamen yağsızdır ve Freon veya CFC kullanımı yoktur. Kullanılan nem çekici miktarı 
minimum seviyededir (klasik adsorpsiyonlu kurutucuların yalnızca %5-10'u kadar). Parçaların %95'i geri 
dönüştürülebilir ve ünitelerin gürültü seviyesi son derece düşüktür.

Döner tamburlu tip adsorpsiyonlu kurutucu

MD MDG ND

Basınç Çiylenme 
Noktası (PDP)

0°C…-30°C
-40°C/°F ve altı

0°C…-45°C

32°F…-22°F 32°F…-49°F

Verimlilik Neredeyse sıfır maliyetle en yüksek performans
İstenen performansa ulaşmak için 

akıllı ısıtıcı regülasyonu
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Çok düşük güç tüketimi  
ve sürekli kuru hava
Döner tamburlu tip kurutucular, öncü teknolojileri sayesinde mümkün olan en yüksek verimlilik için en düşük basınç kaybı 
ve en düşük enerji tüketimini sunar. Üretim süreci boyunca zaman ve para tasarrufu sağlar. Döner tamburlu tip kurutucuyu 
farklı kılan özelliği, basınçlı hava kaybının tamamen önlenmesidir. Sıkıştırma işleminde üretilen ısı kullanıldığı için çok düşük 
çiylenme noktaları elde ederken minimum seviyede güç gerekir.

Doğru kurutma yöntemi seçmenin sağladığı tasarruf

* Varsayımlar: 1 kW/sa = 
0,05 € – 8000 saat/yıl

2000 l/sn
4240 cfm

7200 m3/saat

500
1060
1800

0 1000
2120
3600

1500
3180
5400

Isısız kurutucu

Soğutmalı tip kurutucu

Isı rejenerasyonlu kurutucu

MD/MDG

Neredeyse sıfır maliyet ile yüksek verimlilik
• Gereken tek enerji tamburu döndürmek içindir ve o da yalnızca 0,12 kW'tır

• Çıkışta %100 akış kapasitesi

• Ani sıcaklık, basınç ve çiylenme noktası artışları ortadan kalkmıştır
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MD'nin çalışma ilkesi, nem çekiciye rejenerasyon yapmak için kompresörden 
alınan sıcak basınçlı havayı kullanma üzerine kuruludur. Tek basınçlı tank iki 
bölüme ayrılır: kurutma (%75) ve rejenerasyon (%25). Petek şekilli cam elyafı 
tambura emprenye edilmiş olan nem çekici, bu iki bölüm arasında 
yavaşça döner.

Kompresörün son kademesini terk eden sıcak hava ikiye ayrılır (1 ve 2). Ana 
akış kolu (1. dal) kompresörün son soğutucusundan (şekilde gösterilmemiştir) 
geçer ve kurutma işlemi için kurutucuya girer. Rejenerasyon akış kolu (2. dal; 
sıcak ve doymamış hava) nem çekici rejenerasyonu için gönderilir. Hava 
tamburun rejenerasyon bölümünden geçer, desorpsiyon ile nemi atar ve nem 
çekiciye rejenerasyon yapar. Artık doymuş olan rejenerasyon havası akışı 
rejenerasyon soğutucusunda (3) soğutulur ve ardından ana akış kolu (1. dal) 
ile karıştırılır.

MD Çalışma ilkesi
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Soğutucu
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0

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000



ND Çalışma ilkesi

MDG Çalışma ilkesi 

MD çalışma ilkesinden fark, rejenerasyon akış kolunun (2. dal; 
sıcak ve doymamış hava) ikiye ayrılması ve birinci kısmın 
doğrudan nem çekicili tamburdan geçmesidir. Ikinci kısım 
6. rejenerasyon ısıtıcısından geçer, biraz daha ısıtılır ve daha 
derin çiylenme noktalarına ulaşmak için rejenerasyon 
sektörüne geçer. Her iki akış birden tamburun rejenerasyon 
sektöründen geçmekte, nemi desorpsiyon aracılığıyla 
almakta; nem çekici rejenere edilmektedir. Doymuş 
rejenerasyon havası 3. rejenerasyon soğutucusunda 
soğutulur ve ardından ana akış kolu (1. dal) ile karıştırılır. 
Kontrol ünitesi ısıtma gücünü istenen performansı elde 
etmek için gereken minimuma uyarlar.

Sıcak ve sıkıştırılmış havanın tam akışı kompresörün son 
kademesinden ayrılır ve MDG'nin ısı eşanjöründen (2) ve su 
soğutmalı soğutucudan (3) geçer. Soğutulan sıkıştırılmış hava 
(4. dal) kurutma için tambura girer. Kuru hava üste çıkar ve 
burada 5. noktada MDG'den ayrılır.

Kuru havanın (6. dal) bir kısmı ısı eşanjörüne (2) girer ve 
burada gelen sıkıştırılmış havadaki (1. dal) ısıyı alır. Kuru ve 
sıcak rejenerasyon havası (7. dal), tamburun nemin alındığı 
rejenerasyon bölümünden geçer. Islak ve sıcak rejenerasyon 
havası rejenerasyon soğutucusunda (8) soğutulur ve 
ardından gelen soğutulmuş basınçlı hava (4. dal) ile karıştırılır.
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Sıcak nemli basınçlı hava

Isı eşanjörü

Su soğutmalı soğutucu

Soğutulmuş nemli 
basınçlı hava

Kuru basınçlı hava

Rejenerasyon basınçlı havası

Isıtılmış rejenerasyon basınçlı havası
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Güvenilir ve kompakt

Elektronik su tahliyeleri
Verimli kondens giderme işlemi için son derece 
güvenilir ve kayıpsız tahliyeler

Basınçlı hava soğutucu (sadece MDG)
• Paslanmaz çelik, kurutucunun kullanım ömrü boyunca performansı korur
• Çok az bakım gerektirir
• Kolay temizlenir

Paslanmaz çelik borular (sadece MDG)
• Özel koruyucu kaplama olmadan korozyona dayanıklıdır
• Daha az ağırlıkla daha fazla mukavemet

Rejenerasyon havası soğutucu
• Su soğutmalı modeller için paslanmaz çelik; hava soğutmalı modeller 

için alüminyum 

• Verimli ısı aktarımı ve yüksek güvenilirlik

• Kurutucuya entegredir

Kontroller
• 32 dilde görüntülenebilen kullanıcı dostu arabirim

• Kapsamlı bakım ekranı

Elektrik motoru 
• Dönen tamburu çalıştırır ve minimum seviyede güç tüketir  

(Değişken Hızlı Ünite belirli modellerde isteğe bağlı olarak alınabilir)

• Ömür boyu tekrar greslenmesi gerekmez



Kompakt tasarım
Minimum alan gerektirir

Döner tambur teknolojisi
• Iki kuleli kurutuculara kıyasla gevşek nem çekici yoktur

• Basınçlı havanın önceden filtrelenmesi gerekmez

• Uzun kullanım ömrü

Düşük güç tüketen ısıtıcı (yalnızca ND)
• Paslanmaz çelik tasarım uzun ömür sağlar

• Nikel kaplı ısıtıcı borusu korozyona karşı koruma sağlar

• Çift termostat koruması



İzleme ve kontrollerde bir adım ilerde
Atlas Copco'nun Elektronikon® kontrol ve izleme sistemi, tesisinizde optimum üretkenlik ve verim için kurutucularınızı 
sürekli olarak takip eder.

Kullanıcı dostu arabirim 
32 dil seçeneği bulunan bu 3,5 inç yüksek çözünürlüklü 
renkli grafik ekran, önemli olaylar için simgeler ve LED 
göstergeleri ile kolayca kullanılabilir. 
Klavye zorlu ortamlarda sert kullanıma karşı dayanıklıdır.

Kapsamlı bakım ekranı
Gösterilen değerli bilgiler arasında ServicePlan göstergesi 
ve önleyici bakım uyarıları bulunmaktadır.

SMARTLİNK*
• Basınçlı hava sisteminizi optimize etmenize, enerji tüketimini ve maliyeti 

düşürmenize yardımcı olan uzaktan izleme sistemi

• Basınçlı hava sisteminiz hakkında eksiksiz bilgi sağlar

• Sizi önceden uyararak olası sorunları tahmin etmenizi sağlar

* Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki satış temsilcinizle iletişime geçin

Çevrimiçi ve mobil izleme
Elektronikon® sistemi çiylenme noktası, tank basıncı ve giriş 
sıcaklığı gibi önemli parametreleri izler ve görüntüler. 
Sistemde ayrıca bir enerji tasarrufu göstergesi de 
bulunmaktadır. Basit bir Ethernet bağlantısı ile kurutucunuzu 
Internet tabanlı olarak görselleştirebilirsiniz. 



Sisteminizi optimize edin 

MD 200- 
400 VSD

ND 300- 
400 VSD

MD 600- 
800 VSD

ND 600- 
800 VSD

MD 1000- 
2500 VSD

ND 1000- 
2500 VSD MD 2000-4000 ND 2000-4000 MDG 450

Ara bağlantı boruları - - •

Paslanmaz çelik 
bağlantı boruları

- - - - • • • • -

Basınç çiylenme 
noktası sensörü

- • - - • • • •

Baypas • • - - - -

Silikonsuz rotor • • • • • • • • •

Ek ısıtıcı - - - - - - - • -

Seçenekler

Tedarik kapsamı

Hava devresi

Entegre kayıpsız tahliyeler

Entegre hava soğutucu

Elektrikli parçalar

Önceden monte edilmiş elektrikli kontrol paneli

Elektronikon kontrol ve izleme sistemi

IP54 korumalı

Uzak alarm ve uyarı sinyalleri için gerilimsiz kontaklar

Mekanik onayı

PED onayı

ASME onayı

CRN onayı

ML onayı

MHLW onayı

AS1210 onayı

MDM onayı

Bağlantılar DIN flanşlar / ANSI flanşlar

- : Mevcut değil : Standart • : İsteğe bağlı



Tip

Giriş akışı FAD 
7 bar(e) / 100 psig Basınç kaybı Çıkış 

bağlantıları
Boyutlar

Ağırlık
mm inç

l/sn m3/sa cfm bar psi DIN PN16 
ANSI 150# L W H L W H kg lb

MD 200 A 200 720 424 0,18 2,6 - 1433 852 1347 56 34 53 460 1015

MD 200 W 200 720 424 0,18 2,6 - 990 819 1347 39 32 53 410 905

MD 300 A 300 1080 636 0,14 2 - 1442 852 1545 57 34 61 500 1103

MD 300 W 300 1080 636 0,14 2 - 997 819 1545 39 32 61 440 970

MD 400 A 400 1440 848 0,26 3,8 - 1442 852 1545 57 34 61 500 1103

MD 400 W 400 1440 848 0,26 3,8 - 997 819 1545 39 32 61 440 971

MD 400 VSD A 400 1440 848 0,26 3,8 - 1469 1160 1650 58 46 65 570 1258

MD 400 VSD W 400 1440 848 0,26 3,8 - 1069 1026 1650 42 60 65 520 1146

MD 600 A 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1571 1586 1554 62 62 61 860 1897

MD 600 W 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1611 1000 1554 63 39 61 700 1544

MD 800 VSD A 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1571 1586 1554 62 62 61 860 1897

MD 800 VSD W 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1611 1000 1554 63 39 61 700 1544

MD 1000 W 800 2880 1695 0,26 3,8 DN 100 / 4" 1407 1157 2058 55 46 81 1000 2204

MD 1100 VSD W 1000 3600 2119 0,26 3,8 DN 100 / 4" 1407 1157 2058 55 46 81 1000 2204

MD 1300 VSD W 1000 3600 2119 0,26 3,8 DN 100 / 4" 1407 1157 2058 55 46 81 1000 2204

MD 1800 W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1721 1576 2283 68 62 90 1525 3362

MD 2000 W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1880 1290 2890 74 51 114 1525 3362

MD 2100 VSD W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1721 1576 2283 68 62 90 1525 3362

MD 2500 VSD W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1721 1576 2283 68 62 90 1525 3362

MD 4000 W 3600 12960 7628 0,27 3,9 DN 200 / 8" 3225 2150 2492 127 85 98 4330 9546

Tip

Giriş akışı FAD 
7 bar(e) / 100 psig Basınç kaybı Çıkış 

bağlantıları
Boyutlar

Ağırlık
mm inç

l/sn m3/sa cfm bar psi DIN PN16 
ANSI 150# L W H L W H kg lb

MDG 450 W 400 1440 847 0,25 3,6 DN80/3" 1800 1530 1950 71 60 77 1450 3196

Teknik özellikler 
MD 200-4000 döner tamburlu tip adsorpsiyonlu kurutucular

MDG 450 döner tamburlu tip adsorpsiyonlu kurutucu



Tip

Giriş akışı FAD 
7 bar(e) / 100 psig Basınç kaybı Çıkış 

bağlantıları
Boyutlar

Ağırlık
mm inç

l/sn m3/sa cfm bar psi DIN PN16 
ANSI 150# L W H L W H kg lb

ND 300 A 300 1080 636 0,14 2 - 1515 1293 1701 60 51 67 440 970

ND 300 W 300 1080 636 0,14 2 - 1293 1162 1701 51 46 67 440 970

ND 400 A 400 1440 848 0,26 3,8 - 1515 1293 1701 60 51 67 440 970

ND 400 W 400 1440 848 0,26 3,8 - 1293 1162 1701 51 46 67 440 970

ND 400 VSD A 400 1440 848 0,26 3,8 - 1515 1293 1701 60 51 67 440 970

ND 400 VSD W 400 1440 848 0,26 3,8 - 1293 1162 1701 51 46 67 520 1146

ND 600 A 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1835 1586 1622 72 62 64 1050 2315

ND 600 W 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1611 1191 1675 63 47 66 870 1918

ND 800 VSD A 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1835 1586 1622 72 62 64 1050 2315

ND 800 VSD W 600 2160 1271 0,22 3,2 DN 80 / 3" 1611 1191 1675 63 47 66 870 1918

ND 1000 W 800 2880 1695 0,26 3,8 DN 100 / 4" 1407 1455 2058 55 57 81 1225 2700

ND 1100 VSD W 1000 3600 2119 0,26 3,8 DN 100 / 4" 1407 1455 2058 55 57 81 1225 2700

ND 1300 VSD W 1000 3600 2119 0,26 3,8 DN 100 / 4" 1407 1455 2058 55 57 81 1225 2700

ND 1800 W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1497 1879 2322 59 74 91 1750 3858

ND 2000 W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 2410 1947 2890 9 77 114 1600 3530

ND 2100 VSD W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1497 1879 2322 59 74 91 1750 3858

ND 2500 VSD W 1800 6480 3814 0,27 3,9 DN 125 / 5" 1497 1879 2322 59 74 91 1750 3858

ND 4000 W 3600 12960 7628 0,27 3,9 DN 200 / 8" 3225 2150 2492 127 85 98 4950 10913

Teknik özellikler 
ND 300-4000 döner tamburlu tip adsorpsiyonlu kurutucular
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Müşterilerimize, çevreye ve çevremizdeki insanlara karşı olan 
sorumluluklarımıza bağlıyız. Performansımız zaman içerisinde kendini kanıtlıyor. 
Biz buna Sürdürülebilir Verimlilik diyoruz.

www.atlascopco.com.tr


