
Pnomatik bağlantı elamanları yüksek performanslı 

ürünleri otomatik makinelerdeki teknolojiler esas 

alınarak geliştirilmiştir. Yüksek saflıktaki hava, su 

kimyasal gaz/sıvı kontrol sistemleri, akışkan kontrol 

sistemleri ve iş gücü tasarruf sistemleri de dahil 

olmak üzere müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun 

sistemleri sunar.

Plastik seri otomatik bağlantı elamanları çevre 

politikasına istinaden doğa dostu ürünlerin 

geliştirilmesine destek verir bu hedef doğrultusunda 

kullanımı kolay ve doğaya uyumlu ürünler 

tasarlamak için gayret gösterirler.

Asil pnomatik bağlantı elaman programı akışkan 

kontrolü, temiz oda, çevresel önlemler ve enerji 

tasarrufu gibi birçok ihtiyaca yönelik ürünler içerir.

Asil Pnomatik tecrübesi ve bilgi birikimi ile 

şartlandırıcı ve kurutucu gibi pnömatik sistem 

tamamlayıcı ürünlerinde de hizmet vermektedir. Bu 

amaç doğrultusunda hava akışı kontrolü için 

elektronik regülatörleri, diğer valf sistemleri ile de 

uyumlu olan pnömatik kontrol elemanlarını, 

pnömatik silindir ve elektrikli aktüatörler otomasyon 

devresi oluşturulabilecek elemanları da 

kapsamaktadır. Pnömatik teknolojisinin dünyadaki 

önderlerinin en iyi ürünleriyle sürekli piyasa 

ihtiyaçlarına en çok uyan ürünlerle siz 

değerli müşterilerimizi buluşturmaktayız.

Su, hava, gaz buhar ve yağ gibi akışkanların kontrolü 

ve verimli olarak kontrol edilmesi için eleman ve 

cihazların geliştirilmesi Asil Pnomatik  teknolojisinin 

önemli bir koludur. Bu görev yelpazesine fıskiyeler, 

toz filtreleri, gaz yakıt sistemleri, temizlik 

ekipmanları ve atık arıtma sistemleri gibi valf, sistem 

ve çevre ekipmanları içeren ürünlerin çeşitliliğinin 

sürekli olarak arttırılması da dahildir. Yüksek kalite 

ve çeşitlilik, akışkan kontrol eleman grubumuzun 

temel hedefidir.



Asil pnomatik otomasyon, yarı iletken,

besin, tıbbi ve elektronik endüstrilerinde pnömatik 

ürünleriyle hizmet vermektedir.

İş gücü tasarruf elemanları:

Uyguladığımız gelişim ve imalat otomasyonlarında; 

yüksek hassasiyet, yüksek hız ve düşük maliyet 

üzerine odaklanılmıştır. Bu bakış açımızı ve imalat 

teknolojimizi kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ürünler 

yaratmak için kullanmaktayız. Ürün yelpazemizde; 

kontrol edilebilirlik, çıkış performansı, mukavemet, 

hız ve yumuşak hareketler açısından çeşitlik 

mevcuttur. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru ve 

en uygun ürünleri sunmak en büyük arzumuzdur.
Standart valfler ve bağlantılar:

Saydam gövde sayesinde rakorun içindeki akışkanı 

görebilirsiniz

Uygulamanıza göre PP veya 304 kalite paslanmaz 

seçenekleri

EPDM ve NBR dahil olmak üzere birçok özel 

sızdırmazlık elemanı ile uyumludur

Ürünler talep edildiği takdirde standart paketleme 

dışında temiz oda şartlarında (yıkanmış ve class 

1000 standartında) da temin edilebilmektedir

Diş bağlantısı olarak 304 kalite paslanmaz tercih 

edildği taktirde diş yüzeyi sızdırmazlık malzemesi 

kaplamalı veya hariç seçilebilirKimyasal uygulama için valfler ve bağlantılar:

Bağlantı elemanları 100% plastikten imal edildiği için 

paslanma sorunu yoktur. Bu ürünler FSA gıda 

tüzüğüne uygun olması vede yağ içermemesi 

sayesinde gıda içerikli uygulamalar için idealdir

EPDM ve NBR dahil olmak üzere birçok özel 

sızdırmazlık elemanı ile uyumludur

Ürünler yıkanmış ve temiz oda şartlarında 

paketlenmiştir (class 1000 opsyoneldir)



POLİÜRETAN HORTUMLAR

Poliüretan hortumlar genel olarak yüksek esneklik ve 

küçük bükülme yarıçapı gerektiren veya katlanmanın 

sorun teşkil edebileceği uygulamalar için en iyi 

çözümdür. Poliüretan, bozulmadığından ve su ve 

nemde herhangi bir şekilde etkilenmediğinden 

ETHER bazlı hammade poliüretan hortumlara 

sahiptir. Ayrıca ESTER bazlı bir başka hammaddeye 

sahip Poliüretan hortumumuz vardır. ETHER den 

daha düşük fiyata sahip olmasının yanında daha 

yüksek çekme ve güç direncine sahiptir. Poliüretan 

horumlar 23°C ortam sıcaklığında yüksek esnekliğin 

gerekli olduğu yerlerde kullanılması için üretilmiş 

hava (Ester base) ve hava + Su (Ether base) 

hortumudur.

  HORTUM ÇEŞİTLERİ

- POLYAMİT HORTUMLAR

- POLYATİLEN HORTUMLAR

- POLİÜRETAN HORTUMLAR

- TEFLON HORTUMLAR

- SİLİKON HORTUMLAR

POLYAMİT HORTUMLAR

Polyamid olarak da bilinen naylon, ilk termoplastik 

ürün olarak yaklaşık 50 yıl önce geliştirilmiştir. 

Naylon bileşikleri genel olarak, bileşiği meydana 

getiren monomer gruplarında bulunan karbon 

moleküllerinin sayısına göre sınıflandırılırlar. 

Bu karbon molekülleri Naylon 6, Naylon 11 veya 

Naylon 12 şeklinde veya hatta Nylon 6/6 ya da Nylon 

6/12 gibi kombinasyonlarla gösterilirler. 

Birçok Naylon bileşiği higroskopiktir, yani nem 

emme özelliğine sahiptir. 

Daha ucuz maliyetli olan bazı bileşikler, ASTM D-570 

testleri bazında yapılan ölçümlerde tespit edildiği 

üzere, %9.5 gibi emme oranlarına kadar

çıkarlar. 

SERTLİK DERECELERİ 

Poliüretan hortumları belirttiğimiz gibi 2 tip 

dir.(Ether ve Ester) Bu her iki hortum72A 

sertliğinden 98A ya kadar farklı sertliklerde 

üretilebilir. 


