
 
 

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. Kompresör, tek kademeli, yağ enjekteli, hava soğutmalı frekans invertörü-konvertörü 
sisteme akuple ve elektronik kontrollü, Gaz Soğutmalı Kurutucu ve Hassas Hat filtresi 
Entegre olacaktır. Kompresör elektriksel sistemine frekans invertörü sistemi entegre 
edilmiş, bütün dahili kablolamaları yapılmış, ve frekans değişikliklerinde oluşabilecek 
bütün hız pencereleri(ara değerlerde vibrasyona sebep olabilecek kararsız durumlar) 
kaldırılarak programlanmış olacaktır. Frekans invertörü-konvertörü kompresör kabininin 
içerisinde olacaktır. 

2. Kompresör maksimum ayar basıncı değeri 13 Bar(g) minimum ayar basıncı değeri 4 
bar(g) olacaktır. 

3. Kompresörlerde ISO 9001 ve 14001 normlarına uygunluk aranacaktır, bu belgeler 
teklifle birlikte sunulacaktır. 

4. Kompresör EMC testli ve sertifikalı olacaktır. 
5. Birim performans verileri ISO 1217:2009, 4. Basım’da tanımlanan Serbest Hava 

Verimine göre ölçülmelidir. 
6.  5.Maddede bahsedilen standartlara göre çıkış valfinde ölçülen serbest hava verimi 

(seperatör, son soğutucu ve su tutucudaki kayıplar dahil edilmek suretiyle) minimum 
motor devrinde 2.92 m3/dak. maksimum motor devrinde 20,68 m3/dak (7 Bar(g) ayar 
noktasında) olmalıdır. Basınç ayar değerlerinde düşüş yapıldığında aynı miktar debi için 
daha az paket güç tüketimi olmalıdır. Tedarikçi firmanın bu standarda göre üretim ve 
performans ölçümü yaptığı 3. şahıs bir denetleme kurumu tarafından (Lloyds, TUV gibi) 
onaylı olmalıdır. Firma bu belgenin kopyasını teklifle birlikte vermelidir. 

7. Kompresör tek bir basınç ayarına alınıp, basınç değerlerinde oluşacak 0,1 Bar lık artış 
ve azalışlara göre(sistemin Basınçlı hava ihtiyacının azalıp artmasına göre). Frekans 
invertörüne gönderilecek sinyallerle motor devrini ayarlayarak çalışacaktır. 

8. Turndown kapasitesi min. %70 olmalıdır. 
9. Kompresör 46 C maksimum ortam sıcaklığında çalışabilmelidir 
10. 1 metre mesafeden gürültü seviyesi maksimum 76 dB(A)(*) olacaktır.Tolerans +/- 3 

dB(A).   
11. Basınçlı havadaki yağı ayırmak için kullanılan yağ seperatörünün fark basıncı uyarısı 

kontrol panelinden takip edilmelidir. Basınçlı havadaki yağ miktarı maksimum 3 mg/m3 
olacaktır. 

12. Yağ seperatörü değişim süresi normal işletme koşullarında 8000 saatten az 
olmamalıdır. 

13. Kompresörler frekans invertörlü regülasyon sistemine uygun çalışmalıdır. Basınçtaki 0,1 
barlık değişkenliklere göre motor devrini azaltıp artırarak sistemin hava ihtiyacını 
karşılayacaktır. İşletmede hava ihtiyacının ortadan kalkması durumunda kullanılacak 
elektrik motorunun durması sağlanmalıdır. 

14. Yağ kapasitesi maksimum 54 lt olacaktır. Yağ değişim süresi önerilen yağ 8.000 saat 
den az olmayacaktır. 

15. Elektronik kontrol paneli üzerinden durum bilgileri, sıcaklık ve basınç bilgileri toplam ve 
yükte çalışma saatleri, servis bilgileri, arıza ve duruş bilgileri görüntülenecektir.  

16. Elektronik kontrol panelinden kompresörün son 5 arızası ve duruşları  görülebilecektir. 
17. Kontrol sistemi 7 gün 24 saat programlamaya, Kompresör sayısının artmasından dolayı 

sıralı çalıştırma sağlayacak merkezi kontrol ve kumanda sistemleriyle çalışmaya 
uyumlu olacaktır. 



18. Kompresör hava çıkış basıncı elektronik kontrol paneline girilecek tek bir basınç 
değeriyle sağlanmalıdır. 

19. Elektrik motoru aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 
-Nominal motor gücü 110 kW, 
-Motor tipi   Yağ soğutmalı IE4 Permanent Magnet motor 
-Voltaj / frekans  400V / 50Hz. 
-Yalıtım sınıfı   H Class 
-Koruma derecesi  IP 66  olacaktır. 
 

21. Erkek vida devri motor devri ile aynı şekilde değişecektir 
22. Servis kolaylığı açısından vida elementi kompresör imalatcısı firma tarafından üretilmiş 
olmalıdır. 
23. Soğutma fanı motoru koruma derecesi IP55 olacaktır. 
24. Son soğutucu çıkışında su tutucu olacaktır. Bu su tutucunun hem elle hem de otomatik 
tahliye özelliği olacaktır. 
25. Kompresör ağırlığını taşıyacak yapıda bir şasi üzerinde ve forklift ile taşımaya uygun 
şekilde teslim edilecektir. 
26. Kompresöre entegre heavy duty (8.000 saat ömürlü) yağ filtresi ve emniyet vanası 
olmalıdır 
27. Kondens tahliyesi mikroişlemci kontrollü olmalıdır 
28. Kompresörde mevcut basınclı kaplar kapsamına giren bileşenler (CE, ASME, MHLW, 
MOM, CRN) regülasyonlarından birine göre olmalıdır. 
29. Kompresörde TT-TN topraklama sistemi olmalıdır. 
30. Uzaktan izleme yapılabilmelidir 
31. Satıcı firmanın ülke çapında geniş teknik servis ve yedek parça ağı olmalıdır. 
32.  Entegre Gaz Soğutmalı Hava kurutucusu dahili olmaldır 
       +3 0C Çiğlenme noktasını sağlamalıdır.(ISO Şartlarında) 
33. Entegre Hassas Hat Filtresi olmalıdır. 
      Hassasiyet: (0.0003ppm yağ ,  0,01 mikron toz partikül,Elektronik Likit Sıvı tahliyesi) 
 
 
 


