Faaliyet Alanları
Isı Transfer Ürünleri
• Plakalı Isı Eşanjörü
• Lehimli Isı Eşanjörü
• Borulu Isı Eşanjörü
• Fanlı Yağ Soğutucu

Basınçlı Kaplar
• Boyler
• Akümülasyon Tankı
• Buffer Tankı
• Genleşme Tankı
• Paslanmaz Proses Tanklar
• Ayırıcı Kaplar
• Hava Tankı

Paket Sistemler
• Isı İstasyonları
• Daire Giriş İstasyonları

Gıda Sistemleri
• Süt Ürünleri Pastörizatörü
• Meşrubat Pastörizatörü
• Dondurma Pastörizatörü
• Peynir ve Peynir Altı Suyu Sistemi
• Yumurta Pastörizatörü
• CIP Sistemleri
• Hijyenik Depolama ve Proses Tankları
• Tesis Kurulum Hizmetleri
• Homojenizatör
• Paslanmaz Gıda Eşanjörü

Sıvı Transfer Ürünleri
• Lobe Pompa
• Hijyenik Santrifüj Pompa
• Blower
• Varil Pompası
• Asit Pompası
• Dozaj Pompası
• Monopompa
• Hava Diyaframlı Pompa

1967 yılında kurulan Plast-O-Matic, plastik borulama sistemlerinde sıvı basıncı ve akış
kontrolünü geliştirmek için çalışmaktadır.
Plastik vanalar ve aktüatör elemanlarının geliştirilmesinde performans lideri olan Plast-0Matic, zorlu kimyasal uygulamalar için standart ve özel tasarım çözümlerden oluşan bir hizmet
sunmaktadır.

Pazar Uygulamaları
Korozif Sıvılar
• Kimyasal İşleme
• Özel Kimyasal Doldurma / Dağıtma
• Su ve Atık Su Arıtma
• Metal Apreleme
• Baskılı Devre Kartı İmalatı
• Çamaşırhane
• Kağıt Hamuru ve Kağıt
• Pil Üretimi
• Petrol ve Alternatif Enerji
Aşındırıcı sıvı sektöründe Plast-O-Matic ürünleri; sodyum hipoklorit, nitrik asit, hidroklorik asit,
fosforik asit, çözücü maddeler, klor, hidrojen peroksit, etilen glikol, deniz suyu, deterjanlar, yüzey
aktif maddeler, tuzlu su, yağ, florür, demir klorür, sodyum bisülfat, demir sülfat ve kalsiyum
klorürün kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.
Yüksek Saflıkta Ve Ultra Saflıkta Sıvılar
• Yarı İletken Fabrikaları
• Yiyecek ve İçecek
• Diyaliz dahil Tıp ve İlaç
• Su Hayvanları Yaşam Desteği
• Laboratuvar ve Araştırma

Termoplastik Vanalar
Aktüatörler
Aşındırıcı Ve Ultra
Saflıkta Sıvılar İçin

Yüksek saflıkta ve ultra saflıkta sıvı sektöründe PlastO-Matic ürünleri; deiyonize su, ters ozmos su, ultra
saflıkta kimyasallar, hijyen proses sıvıları ve sodyum
bikarbonatın kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.
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Enerji Sistemleri

Basınçlı Kaplar
• Boyler
• Akümülasyon Tankı
• Buffer Tankı
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• Güneş Kollektörleri

TERMOPLASTIK VANALAR & AKTÜATÖRLER

G - Kapama ve Ayrıştırma Vanaları

NASIL YAPIYORUZ?
E

Her zaman ürün inovasyonu,
mühendislik mükemmeliyeti ve
hassas üretimi hedefliyoruz.

Kalite Mühendisliği
Aşındırıcı ve Ultra Saflıkta Sıvılar İçin

Vanalarımızı ve komponentlerimizi
şu maddelerden imal ediyoruz:
• PVC
• Corzan CPVC
• PTFE
• Vanalar
• Aktüatörler
• Ölçüm Cihazı Muhafazaları
• Enstrümantasyon
• Kontrol Pencereleri
• Basınç ve Akış Kontrolü

• Polipropilen
• Kynar PVDF

Ayrıca, ihtiyaç çerçevesinde Halar, paslanmaz
çelik ve özel malzemeler de üretiyoruz.
New Jersey’deki modern üretim ve mühendislik
tesisimizde şu bölümler yer almaktadır:
• Araştırma ve Tasarım Mühendisliği
• Ürün Geliştirme ve Yaşam Döngüsü Testleri
• İmalat (Enjeksiyon Kalıplama ve CNC İşleme
dahil)
• Plastik Kaynağı ve Elastomer Conta Yapımı
• Komple Ürün Montajı ve Testi
• Temiz Oda
New Jersey’deki tesisimizden veya California’daki
depomuzdan, uluslararası yetkili distribütörler
ağımızda bulunan tüm küresel müşterilerimize
hızlı ve kaliteli teslimat yapabiliyoruz.
Tüm ürünlerimiz %100 kalite testinden geçtikten
sonra sevk edilmektedir. Satış sonrası oluşacak
sorunlar için teknik destek hizmeti veriyoruz.
Ayrıca benzersiz uygulamalar için ürün geliştirme
ve özel mühendislik hizmetleri sunuyoruz.
Telefonla kolayca ulaşılabilecek teknik destek
sunmak için uzmanlarımız ve destek personelimiz
her zaman hazır beklemektedir. Plast-O-Matic
Valves, Inc., bir ISO 9001-2015 şirketidir.

/ekinendustriyel

A - Tasarım Ürünü Küresel Vanalar
Aktüatörlü ve Manuel Küresel Vanalar, muylu
güvenlik tasarımına, ultra yumuşak çalışma için
çift sürgülü yatağa
ve inanılmaz uzun
yaşam
döngüsüne
sahip yinelenebilir
sızdırmaz
kesiciye
sahiptir.
2
yönlü
ve 3 yönlü olarak,
8-100 mm ebatları
mevcuttur.

Seçenekler arasında kilitleme ve etiketleme,
ölçme, sodyum hipoklorit için z-menfezi ve hassas
akış kontrolü için karakterize küresel kesiciler
vardır.

B - Çek Valfler
Sızdırmaz çek valfler suyun, son derece aşındırıcı
ve ultra saflıktaki sıvıların geriye doğru akışını
engeller. Benzersiz patentli diyafram sayesinde
tersine basınç olmasa dahi sızdırmaz özellikli
normal kapanan bir çalışma düzeni sağlanır.
Bir kapsüllü yay ve
sürgülü minyon daha
büyük
ebatlarda
da bu performansı
sürdürür. POM çek
valfler yatay veya
dikey olarak monte
edilebilir;
bu
da
küresel çek valflere
göre önemli bir gelişmedir. 8-100 mm ebatlar.
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• Elektrikli aktüatörlerde standart elle aktüatör
üstünlüğünün yanı sıra pille çalışan arıza
mekanizması ve pozisyon aktüatörü gibi
seçenekler mevcuttur.
• Pnömatik aktüatörlerde, hava x hava ve arıza
mekanizması havası x yay kombinasyonu
ile birlikte opsiyonel hareket sınırlayıcılar, limit
şalterleri ve elektro-pnömatik konumlandırma
sunulmaktadır.
• Manuel vanalar montajdan sonra bile kolayca
aktüasyona dönüştürülebilir.
• Yanal kısma vanaları yanal azaltmalar için
dayanıklı ve bozulmayan tasarımlar
sunmaktadır.
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C - Ölçüm Cihazı Muhafazaları

E - Basınç Regülatörleri

PTFE
veya
Viton
bariyer contası seçimi,
aletleri
korozyona
ve tıkanmaya karşı
korurken
aynı
zamanda
yüksek
hassasiyet
sağlar.
Kompakt ve ultra
saflıkta sıfır kör noktalı
tasarımlar mevcuttur.
Vakum ve basınç göstergeleri ve transdüserleri
olan veya olmayan seçenekler mevcuttur.

Sabit veya değişken giriş basınçlarını
doğru biçimde azaltın ve düzenleyin,
önceden belirlenmiş maksimum çıkış
basıncını sabit tutun. Yay kontrollü, hava kontrollü,
diferansiyel kontrollü ve ultra
saflıkta tasarımları bulunan
Plast-O-Matic
regülatörler,
maksimum
akış ve ayar basıncından
minimum sapma açısından
sektörün lider ürünleri olarak
kabul edilmektedir. 8-100 mm
ölçülerinde bulunmaktadır.

D - Enstrümantasyon
Akış, seviye
ve basınç şalterleri sistem
parametreleri değiştikçe ekipmana sinyal gönderir.
Diferansiyel basıncı göstergeleri, değişken alanlı
akış
ölçerler
ve
sıvı
mevcudiyeti
sensörleri sistemdeki
değişiklikleri
bir
bakışta
gösterir.
Plast-O-Matic ürünleri
korozyonu ve proses
kontaminasyonunu
önleyecek şekilde izole veya kaplanmış metallerle
tasarlanmıştır.

F - Tahliye/Baypas/Ters Basınç/Geri
Tepme Vanaları
Sistemdeki aşırı basıncı engeller, ters basıncı
düzenler, otomatik baypas
sağlar ve yüksek performanslı
tahliye
vanalarında
geri
tepmeyi ortadan kaldırır. 2
yönlü ve 3 yönlü tasarımlar,
düz ve açılı model, elastomer
ve PTFE diyafram tasarımı
seçenekleri. 8-80 mm ebatlar.

Hem diyafram hem de küre
tasarımları bulunan hava
aktüatörlü,
hat
basıncı
destekli ve manuel kapama
vanası çeşitleri bulunur. Hava
aktüatörlü esnek vanalar,
hızlı boşaltma vanaları ve
üç yönlü vanalar da çeşitli
uygulamalar için sızdırmaz
kapama sağlamaktadır. Arıza mekanizmalı yay
dönüşü, hareket sınırlayıcılar, gözle kontrol
pencereleri ve patentli Fail-Dry® erken uyarı
menfezi gibi seçeneklere sahip kompakt ve ağır
hizmet tipi tasarımlar mevcuttur.

H - Kontrol Pencereleri ve Seviye
Göstergeleri
Aşındırıcı veya ultra saflıktaki sıvıların akışı ve
berraklığının güvenli ve
pozitif bir şekilde görülmesini
sağlar. Sıvılar için akrilikle
uyumlu tek cidarlı tasarım
diğer tüm uygulamalar için
Pyrex iç silindirini içeren
çift cidarlı tasarım şeklinde
sunulmaktadır. Opsiyonel serpantinler akışın
anında gözle teyit edilmesini sağlar. Kontrol
pencerelerinin 15-200 mm’lik ebatları mevcuttur.

I - Solenoid Vanalar
Neredeyse tüm çözüm tipleri için ağır hizmet
uygulamalarına yönelik elektrik aktüatörlü
vanalar; hem doğrudan
eylemli hem de pilot
aktüatörlü
tasarımlarda
PTFE
körüklü
bariyer
conrası; kanıtlanmış milyon
döngülü kullanım ömrü en
düşük sahip olma maliyetini
sağlar. Kendiliğinden açılan ve üç yönlü modelleri
mevcuttur. Gelişmiş enerji verimliliği ve uzun
ömürlü kullanım için Z-Cool DIN konektörler ile
birlikte sunulur.8-80 mm ebatlarında bulunur.

olan
hava
çıkış/vakum/
gaz
boşaltma
vanaları
kombinasyonu birden fazla
fonksiyona sahiptir. Vakum
kesiciler,
istenmeyen
geri
tepmeyi
veya
depolama
tanklarının çökmesini önlemek
için minimal vakum seviyesine
müdahale olarak otomatik olarak açılır. PlastO-Matic gaz boşaltma ve vakum kesici vanaları
kullanılmadığı zaman otomatik olarak sızdırmaz
duruma gelir; sıvı vanayı doldurduğunda hava
çıkış vanaları otomatik olarak yeniden sızdırmaz
duruma geçer.

K - Ölçme Pompaları
Kendinden emişli hava
aktüatörlü pompalar çok
aşındırıcı sıvıların gerekli
miktarlarını tam olarak
transfer eder. Ayarlanabilir
deşarj
oranları,
özel
kimyasal dolumları veya
bir proseste periyodik dozajlama için uygundur.

L - Sabit Akış Vanaları
Kurcalamaya
dayanıklı
otomatik vanalar, 1,0 ile 7,0
BAR arasındaki giriş basıncı
değişimlerine rağmen sabit bir
akış sağlar.

M - Özel Vanalar
Standart ürün yelpazemize
ek olarak Plast-O-Matic,
son
derece
uzmanlık
gerektiren
uygulamalar
için çözümler sunmak
üzere
tasarlanmış
ve
üretilmiş benzersiz vanalar
ve aktüatör elemanları
sunmaktadır.

J - Hava Tahliye Vanaları ve Vakum
Kesiciler
Hava çıkış vanaları, sistem çalıştırıldığında gazın
yüksek kapasiteli tahliyesini sağlar; gaz boşaltma
vanaları sistem çalışması sırasında çıkan az
miktardaki gazı boşaltır. Patent başvurusu yapılmış
www.ekinendustriyel.com

