Ürünler
Products

Parker
Parker Uluslararası
Worldwide
AE – BAE, Dubai
AE – UAE, Dubai
Tel: +971 4 8127100
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com
parker.me@parker.com

FR – Fransa, Contamine s/Arve
FR – France, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

RO – Romanya, Bucharest
RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

AT – Avusturya, Wiener Neustadt
AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 235010
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

GR – Yunanistan, Athens
GR – Greece, Athens
Tel: +30 210 933 6450
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

RU – Rusya, Moscow
RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

HK – Hong Kong
HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

SE – İsveç, Spånga
SE – Sweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com
parker.sweden@parker.com

AR – Arjantin, Buenos Aires
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel:
+54 3327 44 4129
Tel: +54 3327 44 4129

parker.austria@parker.com

BEVPOR
Son Stabilizasyon
Final
Stabilisation

The
BEVPOR
PEShunter
range of
filters
Parker
domnick
tarafından
from
Parker
domnick
sunulan
BEVPOR
PEShunter
filtre
provides
microbial
stabilisation
serisi, bir taraftan son ürünün raf
that
extends
shelf life,
whilst
ömrünü
uzatırken,
aynı
zamanda
maintaining
colour and
flavour
renginin ve tadının
da muhafaza
of
the final product.
edilmesini
sağlayan mikrobiyel
•
0.2 - 1.2 microns
stabilizasyon
sunmaktadır.
•
PES
membrane
*0.2 - 1.2 mikron filters
•
Regeneration
for extended
*PES
membran filtre
service
lifeservis ömrü sağlayan
*Daha
uzun
•rejenerasyon
Bioburden stability
*Biyolojik yük stabilitesi

PEPLYN
PREPOR
Berraklaştırma
ve Ön Filtreleme Ön
Stabilizasyon
Clarification & Prefiltration
Pre-Stabilisation
The PEPLYN
range
of filters
from
Parker
domnick
hunter
tarafından
Parker domnick
utilises a
sunulan
PEPLYNhunter
filtre serisi,
graded
density
polypropylene
yüksek akış hızlarında tortu depth
mediakapasitesi
providing high
dirtkademeli
holding
tutma
sunan
capacity with
highpolipropilen
flow rates.
yoğunluğa
sahip
• 3 to 100
microns kullanır.
derinlik
malzemesi
• ile
Large
format
*3
100 diameter
mikron arası
PEPLYNMAX
*Geniş format ölçüsünde
•PEPLYNMAX
Excellent particulate retention
*Kusursuz partikül tutma
kapasitesi

Prefiltrationyol
liquid
filters that
Bozulmaya
açan
provide high efficiency
removal
organizmaların
ve maya
of
spoilage
organisms
and yeast
birikintilerinin temizlenmesine
removal,yüksek
providing
economic
yönelik
verimlilikte
stabilisation
of your
product and
kapasite
sunan
ön filtrasyon
sıvı
protectionürününüz
to final membrane
filtreleri,
için ekonomik
filters.
stabilizasyon
olanağı sağlar ve
• 0.6
to 1.5 microns
son
membran
filtreleri koruma
• Available
altına
alır. in glass fibre and
media
*0.6polypropylene
ile 1.5 mikron
arası
• High
filtration
area
*Cam
elyaf
ve polipropilen
•malzeme
High dirt holding capacity
*Yüksek filtrasyon alanı
*Yüksek tortu tutma kapasitesi

CARBOFLOW
Karbon Filters
Filtreler
Carbon

Activated
carbon
filters
areyüksek
offered
Aktif karbon
filtreler
hem
in
both high efficiency
and general
verimlilikte
hem de genel
kullanıma
grades.
Utilising
FDA
approved
uygun sunulmaktadır. FDA onaylı
materials
they kullanıldığı
are ideal forbu
materyallerin
chlorine
reduction.
filtreler klor
giderimi için idealdir.
•*2 sınıfta
Available
in 2 grades
sunulmaktadır
•*5”5¨
40¨arasında
lengths
ileto40”
•*Kusursuz
Excellentadsorpsiyon
adsorptive capacity
kapasitesi

BUHAR
STEAM
Gıdaya
Uygun
Culinary
Grade

Sintered
& pleated
steam
filters
Parker
domnick
hunter
tarafından
from Parker
domnickve
hunter
sunulan
sinterlenmiş
pliseliare
designed
to
provide
culinary
grade
buhar filtreleri, gıda sınıfı buhar
steam. That
protects
pipe-work,Bu
sağlamak
üzere
tasarlanmıştır.
equipment
and downstream
filters.
yapı,
boru sistemini,
teçhizatları
1 micron
version
guarantees
veThe
hatta
yer alan
filtreleri
koruma
steamtutmaktadır.
to (3A Standard
609-03)
altında
1 mikronluk
• sayesinde
1 to 25 microns
tipi
(3A Standard 609-03)
• Re-cleanable
316L
standardında
buhar
garanti edilir.
steel
*1 ilestainless
25 mikron
• Exceptionally
high flow
rates
*Yeniden
temizlenebilir
316L
• Jumbo version
paslanmaz
çelik for
increased
capacity
*Çok yüksek akış hızları
*Daha yüksek kapasite sunan
jumbo versiyon

AZ – Azerbaycan, Baku
AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

IN – Hindistan, Mumbai
IN – India, Mumbai
Tel:
+91 22 6513 7081-85
Tel: +91 22 6513 7081-85

TETPOR
sterilizasyonfilter
filtre
TETPOR AIR sterilisation
kartuşları
filtrasyon
cartridges olağanüstü
offer exceptional
performansı
sunarkenwhilst
aynı
filtration performance
zamanda
sektörü
dahilinde
providing işleme
the highest
levels
of
en
yüksek seviyelerde
biosecurity
throughout biyolojik
the process
güvenliği
industry. de mümkün kılmaktadır.
*Yüksek
boşluklu
hacme
sahip
• High voids
volume
PTFE
PTFE
membranı
membrane
*Yüksek
hızlıbiosecurity
filtrasyonda
• Assured
withgarantili
biyolojik
güvenlik
absolute
rated filtration
*Düşük
ve yüksek
• Highfark
flow basınç
rates with
akış
lowhızları
pressure drops
*142
°C (287.6
°F) sıcaklıkta
• Steam
sterilisable
to
buharla
142 °Csterilizasyon
(287.6 °F) imkanı
*Benzersiz
ön filtrelayer
katmanı
• Unique prefilter

BIO-X
sterilizasyon
filtre
BIO-X IIII hava
air sterilisation
filter
kartuşları,
borosilikat
cam mikro
cartridges utilise
a borosilicate
elyaf
glassmalzeme
microfibreiçermektedir.
media. This media
Bu
0.01
mikron
hasmateryalin,
proven to be
particularly
kadar
küçük
boyutlu
mikron
effective
in the
removal
of
altı
partiküllerin
tutulmasında
sub-micron
particles
as small as
özellikle
etkilitherefore
olduğu ve
0.01 micron,
ensuring
böylelikle
bakteri
virüsler
the removal
of all ve
micro-organisms
dahil
tüm bacteria
mikroorganizmaların
including
and viruses.
temizlenmesine
olanak
tanıdığı
• High temperature
operation
kanıtlanmıştır.
200 °C (329 °F)
*Yüksek
sıcaklıkta
çalışma 200 °C
• Robust
construction
(329 °F)
*Sağlam konstrüksiyon

Parker
domnick
hunter,hunter
özel olarak
Parkerdomnick
domnickhunter
hunter have a Parker Parker
domnick
have a
tarafından
sunulan
ve
sektörünüz
tasarlanmış that
çok have
sayıda
range of single
andtekli
multi-round
rangeiçin
of instruments
çoklu
yuvalar
özel olarak
teçhizatbeen
sunmaktadır.
teçhizatlar
cartridge
housings,
designed
specificallyTüm
designed
for your
gıda
ve içecekforuygulamaları
ve destek is
specifically
use in food and servis mühendislerimiz
industry. All instrumentation
için
tasarlanmıştır.
oluşan
global
beverage
applications. Housings teknisyenlerimizden
supported by our
global
team of
Yuvalar,
uygulamaya
tarafından
desteklenmektedir.
are available
in bothözgü
standard andekibimiz
service
engineers
and support
gereksinimlerine
uyacak
şekilde *VALAIRDATA
II
plus versions to suit
individual
technicians.
standart
ve ekstra
sürümler
Steril •gazVALAIRDATA
filtreleri içinIIaerosol yük
application
requirements.
halinde
sunulmaktadır.
• Multi-element
liquid housings testi
Aerosol challenge testing of
*3 ile3 30
yuvalı
çok elementli
*BEVCHECK
to 30
round
sterile gas filters
sıvı
yuvaları vent housings
Membran
filtrelerde basınç test eden
• Industrial
• BEVCHECK
*Endüstriyel
vent sanitary
yuvalarıair
avuç içi ünite
• Flow efficient
Hand held unit testing pressure
*Verimli
akış sağlayan steril
*BEVCHECK
PLUS
housings
decay
of membrane filters
hava yuvaları
Yazılı test
dökümleri PLUS
sunan dahili
• BEVCHECK
yazıcı
Built-in printer provides printed
test report

Azot
gazı jeneratörleri
tesis
dahilinde
Nitrogen
gas generators
produce
sıkıştırılmış
havadan
on-site nitrogen
gasazot
fromüretirler
vecompressed
çoklu uygulamalar
içinthe
tercih
air and are
edilen
geleneksel
azot kaynaklarına
cost-effective
alternatives
to
göre
oldukçanitrogen
düşük maliyetlidirler.
traditional
sources for
Sağladıkları
yüksek enerji
tasarrufu
multiple applications.
Excellent
veenergy
düşük efficiency
yaşam döngüsü
maliyeti
and a low
sayesinde
varancost
kayda değer
life-cycle%90’a
ownership
kazanımlar
sağlanabilmektedir.
facilitate considerable
cost
*Silindir
deposu
ile düşük
savingsgüç
of up
to 90%.
yaşam
ve genel
• Lowdöngüsü
life-cyclemaliyeti
ownership
cost
maliyetlerin
düşürülmesi
and elimination
of costs
*Talebe
göre sunulan
associated
with a işlevsellik
cylinder supply
gereğinden
fazlafunctionality
güç tüketimini
• On-demand
sınırlandırır
limits waste
*Enerji
tasarruflu;
küçük
bir from a
• Energy
efficient;
operates
kompresörle
çalıştırılabilir
small compressor

Tüm
akış koşullarında
Providing
efficient bulk etkili
liquidsıvı
ayrıştırma
OIL-X
removal at imkanı
all flow sunan
conditions,
EVOLUTION
WS SuWS
Separatörleri
OIL-X EVOLUTION
Water
aynı
zamanda
enerji
tüketimini
Separators
also
minimise
energy
minimum
düzeye
getirmekte
consumption
and help
reduce ve
your
işletmenizin
sahip
olduğu
karbon
carbon footprint.
ayak
izini de
küçültmektedir.
• Tested
in accordance
with
*ISO8573.9
uyarınca test
ISO8573.9
•edilmiştir
Performance independently
*Performansı
bağımsız olarak
verified
•doğrulanmıştır
Low pressure loss /
*Düşük
basınç kaybı
/ düşük
low operational
cost
işletme maliyeti

OIL-X EVOLUTION
Basınçlı
havaair
filtreleri
Compressed
filters

Basınçlı
kalitesi
içinmeets
Providinghava
air quality
that
uluslararası
standart
olan
or exceeds the
requirements
ISO8573-1’
gereksinimlerini
of ISO8573-1,
the international
karşılayan
hatta aşan bir
standard forvecompressed
air hava
quality,
kalitesi
sunan OIL-X
EVOLUTION,
OIL-X EVOLUTION
is also
the most
aynı
zamanda
en az
energy
efficientdünyanın
compressed
air
enerji
basınçlı
hava
filter intüketen
the world,
helping
to reduce
filtresidir.
İşletmenize
your carbon
footprint. ait karbon
ayak
izini
küçültmenize
yardımcı
• The
most
energy efficient
filters
olur.available
*Piyasadaki
en ISO8573.1:2001
az enerji tüketen
• High quality
filtre
compressed air
*Yüksek
kaliteli
• Running
costsISO8573.1:2001
that start low and
basınçlı
hava
stay low
*Başlangıçta ve sonrasında düşük
işletim maliyetleri

PNEUDRI
Kimyasal
Desiccantkurutucular
dryers

Basınçlı
için
Providinghava
waterkalitesi
vapour removal
in
uluslararası
standart
ISO8573-1
accordance with
Classesolan
1, 2 &
3 of
kapsamında
1, 2 ve 3standard
ile uyumlu
ISO8573-1 theSınıf
international
su
tutma
sunan
for buharı
compressed
airişlevselliği
quality, PNEUDRI
PNEUDRI
modüler
basınçlı
hava
modular compressed air dryers
offer
kurutucuları,
rakipsiz performans,
unrivalled performance,
flexibility and
esneklik
ve alandan
tasarruf
expandability
in a unique
space saving
sağlayan
benzersiz
tasarımıyla
design. Low
operational
costs and
genişletilebilirlik
sunar. Düşük
integrated energy management
işletme
maliyetleri
ve
entegre
enerji
systems also ensure energy
yönetimi
sistemleri
zamanda
consumption
is kept toaynı
a minimum.
enerji
tüketiminin
de minimumda
• Highest
quality air
tutulmasını
Sağlar.
• Totally stops
corrosion / damage
*En
yüksek
kalitedecosts
hava
• Low
installation
*Korozyon
ve hasarı tam olarak önler
• Energy efficient
*Düşük montaj maliyetleri
*Enerji tasarrufu

HYPERCHILL
Hassas suchilled
soğutma
Precision
water

Hyperchill
verimliliği productivity
maksimuma
Hyperchill maximises
çıkarıp
maliyetleri
minimum
and minimises
costs,
as well as easy
indirirken
zamanda on
su water
conformityaynı
to regulations
kalitesiyle
ilgili yönetmeliklerle
quality. Hyperchill
is the perfect
kolayca
sağlanabilmesine
solution uyum
to industrial
chilled water
olanak
needs. tanır. Hyperchill endüstriyel
soğutulmuş
ihtiyacı için kusursuz
• Increasessu
productivity,
bir çözümdür.
reduces costs
*Verimliliği
maliyetleri
• Adaptableartırır,
to individual
azaltır
customer needs
*Özel müşteri ihtiyaçlarına
uyarlanabilir

PCO2
Karbondioksit
saflaştırma
Carbon dioxide polishing
systems
Providing quality incident protection
sistemleri

İçecek
sınıfı karbondioksit
for beverage
grade carbon dioxide,
için
yüksek
koruması
PCO2
offerskalite
protection
against
sağlayan
PCO2,contamination
karbondioksitand
carbon dioxide
kontaminasyonu
ve
safsızlıklara
impurities of up to 10 times the
karşı,
izin levels.
verilen seviyelerin 10
allowable
katına
kadarcompliance
koruma sunmaktadır.
• Ensures
with quality
*Uluslararası
İçki Teknolojileri
guidelines published
by the
Derneği
(ISBT) Society
tarafından
International
for
açıklanmış
kalite
ilkeleriyle
Beverage Technologies (ISBT)
garantiler
•uyumu
Protects
drinks manufacturing
*İçecek
imalatfrom
süreçlerini
buhar
processes
vapour impurities
safsızlıklarına karşı korur

SG – Singapur
SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300
Tel: +65 6887 6300

parker.azerbaijan@parker.com

IT – İtalya, Corsico (MI)
IT – Italy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

TH – Tayland, Bangkok
TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 717 8140

parker.belgium@parker.com

JP – Japonya, Tokyo
JP – Japan, Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3901

Tel: +55 51 3470 9144

KR – Güney Kore, Seoul
KR – South Korea, Seoul
Tel:
+82 2 559 0400
Tel: +82 2 559 0400

BE/LU – Belçika, Nivelles
BE/LU – Belgium, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BR – Brezilya, Cachoeirinha RS
BR – Brazil, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

parker.switzerland@parker.com

CL – Şili, Santiago
CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
Tel: +56 2 623 1216

CN – Çin, Shanghai
CN – China, Shanghai
Tel:
+86 21 2899 5000
Tel: +86 21 2899 5000

CZ
– Çek Cumhuriyeti, Klecany
CZ – Czech Republic, Klecany
Tel:
111
Tel: +420
+420 284
284 083
083 111
parker.czechrepublic@parker.com
parker.czechrepublic@parker.com
DE – Almanya, Kaarst
DE – Germany, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com
parker.germany@parker.com
DK – Danimarka, Ballerup
DK – Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com
parker.denmark@parker.com
ES – İspanya, Madrid
ES –+34
Spain,
Tel:
902Madrid
330 001
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com
parker.spain@parker.com
FI
– Finlandiya, Vantaa
Tel:
(0)20
753 2500
FI – +358
Finland,
Vantaa
parker.fnland@parker.com
Tel: +358 (0)20 753 2500

parker.italy@parker.com
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KZ – Kazakistan, Almaty
KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com
parker.easteurope@parker.com

MX – Meksika, Apodaca
MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000
Tel: +52 81 8156 6000

MY
MY –– Malezya,
Malaysia,Shah
ShahAlam
Alam
Tel:
Tel: +60
+60 33 7849
7849 0800
0800
NL
NL –– Hollanda,
The Netherlands,
Oldenzaal
Oldenzaal
Tel:
585 000
000
Tel: +31
+31 (0)541
(0)541 585
parker.nl@parker.com
parker.nl@parker.com
NO
NO –– Norveç,
Norway,Ski
Asker
Tel:
00
Tel: +47
+47 64
66 91
75 10
34 00
parker.norway@parker.com
parker.norway@parker.com
NZ
NZ –– Yeni
NewZelanda,
Zealand, Mt
Mt Wellington
Wellington
Tel:
Tel: +64
+64 99 574
574 1744
1744
PL – Polonya, Warsaw
PL – Poland, Warsaw
Tel:
+48 (0)22 573 24 00
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com
parker.poland@parker.com
PT – Portekiz, Leca da Palmeira
PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com
parker.portugal@parker.com

parker.finland@parker.com
WS
SEPARATÖRLERİ
WS SU
WATER
SEPARATORS
Yüksek
miktarda
sıvı ayrıştırma
Bulk liquid
removal

parker.russia@parker.com

parker.ireland@parker.com

Tel: +61 (0)2-9634 7777

CH – İsviçre, Etoy
CH – Switzerland, Etoy
Tel: +41 (0) 21 821 02 30
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com
HOUSINGS
FİLTRE
YUVALARI
Sıvı
ve Gaz
Liquid
& Gas

IE – İrlanda, Dublin
IE – Ireland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

parker.romania@parker.com

SK – Slovakya, Banská Bystrica
SK – Slovakia, Banská Bystrica
Tel:
+421 484 162 252
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com
parker.slovakia@parker.com

Tel: +1 905 693 3000

BIO-X
Hava
/ Gaz
Filtreleri
Air / Gas
Filters

Tel: +852 2428 8008

HU – Macaristan, Budapest
HU – Hungary, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com
parker.hungary@parker.com

CA – Kanada, Milton, Ontario
CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

TETPOR AIR
Hava
/ Gaz
Filtreleri
Air
/ Gas
Filters

parker.greece@parker.com

AT – Doğu Avrupa,
AT – Eastern Europe,
Wiener Neustadt
Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com
parker.easteurope@parker.com
AU – Avustralya, Castle Hill
AU –+61
Australia,
Castle
Tel:
(0)2-9634
7777Hill

BY – Beyaz Rusya, Minsk
BY – Belarus, Minsk
Tel:
+375 17 209 9399
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com
parker.belarus@parker.com

INTEGRITY
TEST
EQUIPMENT MIDIGAS
MIDIGAS&&MAXIGAS
MAXIGAS
SIZDIRMAZLIK
TEST
TEÇHİZATLARI
Sıvı veLiquid
Gaz & Gas
Azot
gazı jeneratörleri
Nitrogen
gas generators

parker.france@parker.com
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SL – Slovenya, Novo Mesto
SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

parker.slovenia@parker.com
Tel: +662 717 8140

TR – Türkiye, Istanbul
TR – Turkey, Istanbul
Tel:
+90 216 4997081
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com
parker.turkey@parker.com
TW – Tayvan, Taipei
TW – Taiwan, Taipei
Tel:
+886 2 2298 8987
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukrayna, Kiev
UA – Ukraine, Kiev
Tel +380 44 494 2731
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com
parker.ukraine@parker.com
UK – Birleşik Krallık,
UK – United Kingdom,
Warwick
Warwick
Tel:
317 878
878
Tel: +44
+44 (0)1926
(0)1926 317
parker.uk@parker.com
parker.uk@parker.com
US – ABD, Cleveland
US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000
Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezüella, Caracas
VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
Tel: +58 212 238 5422

ZA – Güney Afrika,
ZA – South Africa,
Kempton
Park
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com
parker.southafrica@parker.com

Avrupa Ürün Bilgi Merkezi
European Product Information Centre
Ücretsiz
hat: 00 800 27 27 5374 (AT, BE,
Free phone: 00 800 27 27 5374
CH,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS,
(from
BE,NL,
CH, NO,
CZ, DE,
EE,
ES,SE,
FI, FR,
IT,
LU,AT,
MT,
PL,DK,
PT,
RU,
UK, ZA
IE, IL, IS, IT, LU, MT,
NL, NO, PL, PT, RU, SE,
bölgelerinden
kullanılabilir)
UK, ZA)

Parker Hannifn Ltd
Parker
Hannifin
Ltd
Parker
domnick
hunter
Parker
domnick
hunter
Process Division
Process
Division
Durham Road
Durham
Road
Birtley,
Co. Durham
Co. Durham
DH3 Birtley,
2SF, İngiltere
DH3+44
2SF,
England
telefon
(0)191
4105121
+44 (0)191
4105121
faks phone
+44 (0)191
4105312
fax +44
(0)191 4105312
e-posta:
dhprocess@parker.com
www.domnickhunter.com
email: dhprocess@parker.com
www.domnickhunter.com

Şişelenmiş
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Şişenin
İçinde
Ne
Var??
What’s
in Your
Bottle

Odak Noktamız
İşinize
Katmak
Focused
on Adding
ValueDeğer
to Your
Business
Daha üstünquality
kaliteand
ve kontrol
Improving
control

Yenilikçi ürünlerinin, teknolojinin en üstün olanaklarını sunan üretim tesislerinin ve
Supported by innovative products, state-of-the-art technical facilities and a specialised
alanında uzman uluslararası ekibinin desteği ile Parker domnick hunter’ın sunabilecekleri,
international team, Parker domnick hunter’s capability is based on understanding the
işletmenize özel gereksinimlere yönelik eksiksiz çözümleri temel alır.
specific needs of your business and providing a total solution.
Kaynaktan şişeye her aşamada

üstün değer
Delivering
value from source
Purecare
programı,
süreçlerinizin
to bottle

emin olabilirsiniz.

Global Support
Global
Destek

Natural
Mineral Su
Water
Doğal
Mineralli
Doğal mineralli sular, kaynaktan şişeleme tesisine
Natural mineral waters must be bottled at source,
çekilmiş direkt hat yoluyla kaynağında şişelenmiş
via a direct pipeline from source to bottle. Water
olmalıdır. Su, bu kaynakta dezenfeksiyona tabi
must be microbiologically safe at source without
tutulmadan mikrobiyolojik açıdan güvenli ve stabil
disinfection and have a stable mineral content.
mineral içeriğine sahip olmalıdır.

SpringSuyu
Water
Kaynak
Kaynağında şişelenmiş ve
Bottled at source and microbially
mikrobiyolojik açıdan güvenli
safe at source. Does not require
olmalıdır. Stabil bir mineral içeriği
a stable mineral content.
gerektirmez.

Bottled Water
Şişelenmiş
Su
Şişelenmiş su ya da “içme suyu”, bölgesel içme suyu standartlarına
Bottled Water or “table water” must comply with local drinking water
uygun olmalıdır. Bununla birlikte arıtma, dezenfeksiyon ve klor giderme
standards and can be treated, disinfected, or de-chlorinated. Removal
mümkündür. İstenen mineral dengesi ve lezzete ulaşabilmek için
and remineralisation is permitted to create a desired mineral balance
mineral ilavesine izin verilir. Soda üretimi için karbondioksit eklenebilir.
and taste. Carbon dioxide may be added to create a sparkling water.

• VALAIRDATA II - Aerosol challenge of sterile air filters
•VALAIRDATA
- Steril
hava filtreleri
aerosol
test uygulaması
• BEVCHECK IIPLUS
- Pressure
decayiçin
testing
of membrane
filters
•BEVCHECK PLUS - Membran filtreler için basınç testleri

Uzak
Konumdan
İzleme
Remote
Monitoring

Web tabanlı sistemler, filtre
Web based systems allowing real time
performansının gerçek zamanlı
monitoring of
filter tanımaktadır.
performance.
izlenmesine
olanak

Süreçleri geliştirmek
Committed to process

Hedefimiz;
verimliliğinizi sürekli
improvements
olarak
artırmak,
maliyetlerinizi
tamamını
incelemeniz
ve
The Purecare programme represents
Our goal is to continually
improve your
azaltmak ve son ürününüzü güvence
yönetebilmeniz
için,
size
şişelenmiş
a joint approach to bottled water
productivity, reduce your process costs
altına almaktır. Sizin hedeflerinize
su imalatında
entegre
yaklaşım
processing
to review
andbir
manage
your
and ensure the safety of your final
sunar. Purecare programı, işletmenizin odaklanarak çalışmalarını sürdüren
entire process. The Purecare package
product.
Parker hunter,
domnickPurecare
hunter
Parker
domnick
genel hedeflerine ulaşmasını
incorporates up-front consultation
commits
to
your
goals
through
sağlayacak inceleme ve değerlendirme çözümüyle kapsamlı ve eksiksiz
&
assessment yanında,
to establish
your domnick destek
Purecare,
providing total confidence by
sağlar:
olanaklarının
Parker
overall
goals
as
well
as
a
range
of
way
of
up-front
consultation and afterhunter çözümünün maksimum
after
sales packages
that garanti
ensure altına
sales support
packages:alanlarına
•Araştırma
ve teknoloji
verimlilikte
çalışmasını
sürekli yatırım
the
solution
alanParker
satışdomnick
sonrası hunter
paketleri
de
•Yeni
ürünler investment
için uygulama
tabanlı
is
working
at maximum
efficiency.
• Continued
in research
içerir.
Purecare,
sürecinizi
etkileyen
yaklaşım
tüm faktörleri
alarak,
küçük
Purecare
takes dikkate
into account
all aspects
& technology
•Firmaya
özel driven
çözümler
sunulmasını
değişikliklerle
büyük sonuçlar
that
affect your process,
making elde
small
• Application
approach
to
sağlayan
piyasa
ve
coğrafi
bölge
edebilmenizi
mümkün
changes
that can
lead tokılar.
big results.
new products
deneyimi
• Market & geographical experience
•Teknik destek, servis ve satış desteği
Filtrelemenin
ötesine
geçen
leading to tailored solutions
Purity that goes beyond Filtration
sunan global ağ
saflık
• Global network
providing
Developing solutions that support
•Dünyanın
önde gelen
su technical,
Sürecinizin
heraspect
adımında
kaliteyi
service
and
sales
support
quality
in every
of your
process
üreticileriyle çalışma sayesinde
destekleyen çözümler geliştirmek,
• Excellent tecrübe
reputation
makes us a truly unique supplier who
kazanılmış
vegained
birikimthrough
bizi, sıvı ve gaz uygulamalarınızın
working
with
the
worlds
leading
can deliver complete protection of your
•Yüksek yetkinlikte, tecrübeli
ve iyi
güvence altında sürdürülebilmesini
bottled
water
producers
liquid
and
gas
applications
enabling
you
eğitimli
kadro
sağlayabilen gerçek anlamda benzersiz
to
confidence
assurance inBu
the
birhave
tedarikçi
halineand
getirmektedir.
quality
of
your
final
product.
sayede, son ürününüzün kalitesinden

Filtre Sızdırmazlık
Testi
Filter
Integrity Testing
Integrity
testing
of sterile
grade
filters
is a fundamental
requirement
Steril
sınıf
filtreler
üzerinde
yapılan
sızdırmazlık
testi, kritik
süreç of
critical process applications
ensuring
the biological
quality and
uygulamalarına
yönelik temel
bir gereksinimdir.
Bu safety,
test sayesinde
söz
konusu
müşteriye
ulaşan
biyolojik
emniyetini,
shelf-lifeuygulamalar,
of the product
that reaches
theürünün
customer.
Parker
domnick kalitesini
hunter
ve
raf ömrünü
garanti
altına alabilmektedir.
Parker domnick
hunter
içecek
provides
a range
of instruments
suitable for beverage
applications
providing
uygulamalarına
uygun
ileframework.
çalışan ve HACCP sistemiyle tam
a test protocol that
fits test
well protokolleri
into a HACCP
olarak uyumlu cihazlar sunmaktadır.

• Highly skilled, experienced and
trained employees

Berraklaştırma
Clarification
●

•

• Monitor
system parameters
•Sistem
parametrelerinin
izlenmesi
• Highlights
problems and
•Sorunlar
ve beklenmedik
değişimlerde
unexpected
changes
sistemin uyarılması
• Both
customer
and Parker
•Hem
müşteri
tarafında
hem de Parker
domnick
hunter
destek
ekibi
tarafında
domnick
hunter
support
team
izleme
imkanı
monitor
performance

filtreleri
••PEPLYN
PEPLYN serisi
rangesıvı
of liquid
filters
malzeme
••Polipropilen
Polypropylene
media
partikül
temizleme
••Etkili
Effective
particulate
removal
format
ölçüsünde
••Geniş
Available
in large
formatsunulmaktadır
diameters

•

Sterile
Gasve
& Vent
Vent Filtrasyonu
Filtration ●
Steril Gaz

••TETPOR
TETPOR &
& BIO-X
BIO-X filtre
rangeserisi
of filters
••PTFE
PTFE malzeme
media
••Biyolojik
Assured güvenlik
biosecurity
garantisi

Soğutma
Chilling

KRA
YLNO
ARK

••PREPOR
PREPORön
range
pre-filters
filtreofserisi
ve &
cam
elyaf
malzeme
••Polipropilen
Polypropylene
glass
fibre
media
yükün
azaltılması
ve berraklaştırma
••Biyolojik
Bioburden
reduction
& clarification
ömrünün
uzatılması
••Membran
Extend lifefiltrelerin
of membrane
filters

• Temperature regulation during fermentation
•Proses
sırasında
sıcaklık
• Temperature
control
forkontrolü
storage & packaging
•Depolama ve ambalajlama için sıcaklık kontrolü
• Cooling hot wort prior to fermentation

SSP

Son Stabilizasyon
Final
Stabilisation ●

URYIN
UG

WA
TE

R

filtre
serisifilters
••BEVPOR
BEVPOR son
range
of final
••PES
PES membran
membrane
••Mikrobiyolojik
Microbiologicalkontrol
control

Steam
Buhar ●

Tesislerde
soğutma
süreci düzenli
olarakthe
aşağıdaki
için
Process cooling
is regularly
used within
breweryişlemler
for:
kullanılır:

NA
TU

Ön Stabilizasyon ●
Pre-Stabilisation

•Gıda standartlarını karşılayan buhar
• Steam to meet culinary standards
•Ekipmanı ve hatta yer alan filtreleri
•korur
Protects equipment &
downstream filters

Askıda
Katı Index
Madde(SDI)
(SDI)Testing
Testleri
Silt
Density

Carbon
Karbon ●

BŞOİŞE
TTL
LEEN
DM
WİAŞ
TSEU
R

•Ekstrüzyonlu
aktif karbon
• Extruded activated
carbonfiltre
filter
•Klor
ve koku
giderme
• Chlorine
& odour
removal

Part
of the USD’ı
$10 billion
10
milyar
aşanParker
ciroya Hannifin
sahip
Corporation,
we have
subsidiaries
in
Parker
Hannifin
şirketler
grubunun
bir
parçası olarak,
dünya
çapında
25 countries
worldwide
with
nine 25
ülkedeki
iş ortaklarımız
manufacturing
locations, ve
so 9
wefarklı
can
noktadaki
fabrikamız
sayesinde
offer you truly global support with size
a
gerçek
anlamda and
global
bir destek
local perspective
expertise.
sunabiliyor, bunu bölgesel bir bakış açısı
ve uzmanlıkla yapıyoruz.

Kalite
problemlerine
karşı koruma
amacıyla
tasarlanmış
olan
The PCO2
system is designed
as a quality
incident
protection
PCO2
sistemi,
saflaştırıcı
görevi
unit acting
as anoktasal
point of buhar
use vapour
‘polisher’
andgörmektedir
is proven to be
ve
benzen,
hidrojen
gibi bir
CO2
impurities,
effective
at asetaldehit
removing a ve
wide
range sülfür
of potential
COçok
2
safsızlığının
giderilmesinde
etkili
kanıtlanmıştır.
such as Benzene,
Acetaldehyde
& olduğu
Hydrogen
Sulphide.
HACCP
uyarınca,
karbonizasyon
noktasında
kullanılan
Under HACCP
principles,
the quality
of CO2 used
at the CO2
point
kalitesi “Kritik Kontrol Noktası” olarak tanımlanmaktadır
ve
of carbonation is defined as a Critical Control Point (CCP) and
PCO2 sisteminin burada kullanımı, genel CO2 kalitesinin bir
the installation of PCO2 system at this point will form part of a
parçasını oluşturur.
complete CO2 quality approach.

Basınçlı
havayla
su arasında
oluşabilecek
doğrudan
Direct and
indirect
contact between
compressed
air ya
da
dolaylı
oksitlenme
veya kontaminasyona
and
watertemas,
may lead
to oxidisation
or contamination.yol
açabilir.
BRC /code
BCAS
sınıfındaki
BRC / BCAS
of gıda/içecek
practice for yönetmeliği
food / beverage
sıkıştırılmış hava, şişelenmiş su imalatçıları ve dolum
grade compressed air protects bottled water
tesislerinin bundan korunmasını sağlar. Pazar lideri
producers. Parker domnick hunter as market
konumundaki Parker domnick hunter, sunduğu eksiksiz
leaders provide
complete 10
solution
that will
çözümle,
4 farklıakaynaktan
potansiyel
kirleticiyi
remove a potential of 10 contaminants from up
temizleyebilmektedir.
to 4 different sources.
•Su separatörleri
• Water separators
•Coalescing
tip filtreler
• Coalescingfiltreleri
filters
•Adsorpsiyon
•Soğutmalı
kurutucular
• Adsorption
filters
•Toz
filtreleri
• Refrigeration
dryers
•Toz
temizleme
filtreleri
• Dust
removal
filters

An
evaluation
of suspended
andiçin,
colloids
the water,
Suda
asılı kalan
partiküller particles
ve kollodiler
test in
membranının
based
onoranına
the ratedayalı
of blockage
a test membrane.
Samples Belirli
are
tıkanma
olarakof
yürütülen
değerlendirmedir.
sure aralıklarında
numuneler
alınarak,
çeşitli
arıtma safhalarına
taken
over a given period
of time
to provide
an indication
of the
ilişkin gösterge
verileri treatment
elde edilir stages
ve bu maddelerin
mevsimlik
performance
of various
and the effect
on water
değişimlere
olarakvariation.
suyun kalitesi üzerindeki etkisi belirtilir.
quality
due tobağlı
seasonal
işlemi
15over
dakikada
tamamlanır
••Disk
Discdeneme
trial carried
out
15 minutes
numune
alınabilir
••Çoklu
Multiple
samples
taken
•Mevsimlik değişiklikleri izleme amaçlı periyodik testler
• Periodic testing to monitor seasonal trends
kullanılabilir

Partikül Boyut Analizi
Particle
Size Analysis
(PSA)
Testleri
(PSA) Testing

Basınçlı
Hava Air
Saflaştırma
Compressed
Purification

Saflaştırma
CO2 Polishing

Parker Hiross soğutma sistemlerinin imalatı alanında 30 yıldan fazla
Parker Hiross
has ve
more
than 30 yearsiçin
experience
the manufacturing
deneyime
sahiptir
su uygulamaları
geniş birinsoğutucu
ekipman
of coolingsunmaktadır.
systems and has a wide range of chillers for bottled water
yelpazesi
applications.

Azot Üretimi
Nitrogen Generation

•Kendi
azot gazınızı
üretin
• Generate
your own
Nitrogen
•Tutarlı
akış, basınç
ve saflık and purity
• Consistent
flow, pressure
•%90’a
• Cost varan
savingmaliyet
of up totasarrufu
90%
•Güvenliği
vesafety
verimliliği
artırır
• Improves
& efficiency
•Uygulama
yerleri:
• Applications
include:
- Pressure transfer
-Basınç aktarımı
- Blanketing
-Azot battaniyesi
- Purging
-Dolum
- -Dağıtma
Sparging
- Filling

Tercihe
tesiste ya daoflaboratuvar
birinlazer
partikül
sayacının
PSA isgöre,
a measurement
particle sizeortamında
distribution
water
samples
using a
kullanıldığı
PSA,
su numunelerindeki
partikül
boyutu dağılımını
belirlemek
laser particle
counter
either on-site or
in a laboratory
environment.
PSA can

Purecare

Kapsam
basınçlı
hava, support
karbondioksit
saflaştırma
ve solüsyonlar
Extendeddahilinde,
service and
after-sales
packages
are available
for
için
genişletişmiş
hizmet
ve satışand
sonrası
paketleri
sunulmaktadır.
purification
liquiddestek
solutions.
Purecare
ensures
compressed
air, CO
2
Purecare,
süreçlerinizin
maksimum
verimlilik
ve minimum
confidenceuzun
that vadeli
your long-term
processing
operates
at maximum
efficiency
maliyetle
işletildiğinden
emin olmanızı sağlar.
and minimum
cost.
• Extended warranty
•Genişletilmiş
garantiprograms
programları
•Önleyici
bakım
programları
• Preventive
maintenance
programmes
•Fabrika
sertifikalı
teknisyenleri
• Factoryeğitimli
trainedve
and
certifiedservis
service
technicians
•Lokal
• Localeğitim
training
•Global
ağınetwork
• Globaldestek
support

için
yapılan
bir ölçümdür.
PSA,
give
an indication
of the expected
bir
filtre sisteminin
workload
of a filteröngörülen
system. iş
yüküne ilişkin gösterge verileri
sunar.
• Helps identify the need for
• Membran
filtrelerin
more effective
prefiltration
korunmasında daha etkili
protecting downstream
ön filtreleme ihtiyacının tespit
membranes
edilmesine yardımcı olur
• Can help to identify seasonal
• Kaynak suyu kalitesinde
variationdeğişimlerin
in source tespit
mevsimlik
water quality.
edilmesine
yardımcı olur.
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Water
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