
 
 

 
 

 

 

                    

 SFC sayesinde düşük fark basınçlarda dahi optimum verim 

 Entegre Kimyasal kurutucu ile sıfır hava kaybı ve uzun ömür 

 DX-SERİSİ ürünlerde  %99,9999 saflıkta düşük işletme maliyeti İle azot üretimi  

 Gaz bedelinden taşıma ve kiralama maliyetlerinden kurtulun…  

 Bir yıl gibi kısa zamanlarda yatırımınızı geri alın… 

 Düşük gaz maliyetinizle kesim hızınızı ve kapasitenizi arttırın 

 Gaz tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle oluşan iş kaybını minimuma indirin 

 

 

                                  

 

 

  

 

 

 

 

  AZOT JENERATÖRÜ HAVA İHTİYACI VE AZOT ÜRETİM MALİYETİ   

  
 

DX-SERİSİ STANDART PSA SİSTEMİ   

  AZOT SAFLIĞI [%] N2 99,9999 99,999 99,99 99,95 99,90 99,50 99,00   

  HAVA İHTİYCAI *Nm3 Air/Nm3 N2+  3,90 10,2 5,20 4,00 3,90 3,10 2,80   

  N2 ÜRETİM MALİYETİ @ 6 BAR Kw/m3 N2 0,42 1,02 0,48 0,41 0,39 0,31 0,28   

  N2 ÜRETİM MALİYETİ @ 220 BAR Kw/m3 N2 0,67 1,29 0,75 0,68 0,66 0,58 0,55   

Laser kesimde azot gazının saflığı kesim kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Özellikle 6 mm ve 

üzeri kalınlıklarda paslanmaz çelik kesiminde kesim hızının yavaşlaması ile birlikte malzeme yüzeyinde 

oksidasyon/karama meydana gelir. Bunu önlemek için minimum 99,999 % saflıkta azot kullanımı önerilir.  

PGS DX-SERİSİ tam otomatik sistemlerle 99,9999% saflıkta 1-1000 m3/h kapasitelerde ürettiğiniz gazı 

220 bar basınçta azot manifoldlarında depolayabilir, böylece değişken tüketimlerinizde bile sorunsuz kesim 

yapabilirsiniz. 

Fiber lazer kullanıcıları, siyah sacı da azot gazı ile keserek kalınlığa bağlı olmakla birlikte kesim hızlarını 

ve kapasitelerini birkaç kat arttırabilir, işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir… 

Satın almayın, kendiniz üretin… 



 
 

 
 

  

Pgs azot jeneratörü  

EKONOMIKTIR  

 İşletme maliyetleri basınç ve saflığa bağlı olarak 0,30-1,30 kW/m3 azot aralığındadır. 
 Sisteme kullandığınız gaza ödediğiniz maliyetlerle sahip olabilirisiniz genellikle bir yılda kendini amorti eder 
 Minimum bakımla uzun yıllar kullanabilirsiniz 
 Kira ya da lojistik (depolama, taşıma vb) maliyetiniz yoktur 
 Gaz tedariki sorunu nedeniyle iş kaybınız ortadan kalkar 
 Tedarikte oluşabilecek sürpriz bir maliyetiniz yoktur 
 İşletmeniz çalışıyorsa, gazınız hazır demektir 

 

GÜVENLIrDIR 

 Yüksek endüstri standartlarına uygun 
 Sürekli online oksijen ölçümü 
 Telemetri ile uzaktan erişim altyapısına sahiptir 
 PLC kontrollü gerekli güvenlik ve ölçüm elemanlarıyla donatılmış 
 Yüksek basınçlı tüplerin taşınması ve sıvılaştırılmış gazların oluşturabileceği risklerden uzak 

 

ESNEKTIR 

 İhtiyaca uygun tasarım ve imalat 
 7/24 gaz üretimi 
 Gerektiğinde gerektiği kadar üretim 

 

KULLANIMI KOLAYDIR 

 Tam otomatik 
 Montajı ve çalıştırması kolay 
 Minimum bakım 
 Operatör gerektirmez 
 Uzaktan erişimle hızlı müdahale ve kontrol imkanı 
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