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Hiç bir şey Güven kadar Güçlü değildir...
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Nr: W-200331

Saray Mah. 83. Sk. No: 5 Kahramankazan Ankara Türkiye Turkey

This certificate is issued for the above-mentioned 
company, according to the following scope given by the WQR Certification.

Bu sertifika yukarıda adı geçen firmaya, 
aşağıda belirtilen kapsamda WQR Belgelendirme tarafından verilmiştir.

EN ISO 3834-2:2005
Quality Terms For Melting Metallic Materials

Scope of Certification / Belgelendirme Kapsamı
Design, Manufacturing, Installation, Revision, Maintenance and Repair of Asphalt Plant, Concrete Plant Dust Holder Plants, Food

Packaging Machine and Conveyor Belts

Asfalt Plenti, Beton Santrali Toz Tutma Tesisleri, Gıda Paketleme Makine ve Konveyör Bantları Tasarımı, İmalatı, Montajı,
Revizyonu ile Bakım ve Onarımı

Release Date / Yayın Tarihi

25.03.2020

Last Issue Date / Son Basım Tarihi

25.03.2020

Expiry Date / Geçerlilik Tarihi

24.03.2021

Period Exp. Date / Bitiş Tarihi

24.03.2023

DIRECTOR

WQR International Certification Ltd.
www.wqrcert.com | info@wqrcert.com

The validity of the certificate can be checked through www.wqrcert.com or www.thewas.us.
Bu belgenin geçerliliği www.wqrcert.com ve www.thewas.us internet sitelerinden kontrol edilebilir.

Teknofalt Makina İmal. İnş. Nakl. Mimar.
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
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Temiz Çevrenin Garan�si  Asfalt PlentleriTeknofalt

    Toz veya gaz olarak ortaya çıkan atıklar
iki sebepten dolayı filtre edilmeleri açısından
önem arz ederler. Bu sebepler aşağıda açıklanmış
olup öncelikli olarak bu veriler analiz edilerek
Filtreleme Sistemi projelendirmesine başlanır.
Daha sonraki aşamada ise tozun cinsi, fiziksel,
kimyasal özellikleri gibi ana kriterler analiz edilerek
uygun filtre büyüklüğüve cinsi seçilir

    Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında
filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik
Timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme araları
ve süreleri ayarlanabilir. Genellikle torbalara sıralı
pulse yerine şaşırtmalı pulse 1,3,5,7 – 2,4,6,8 gibi
sıralamayla pulse yapılır

  Temizlenmiş gazlar torba iç yüzeyinden
geçerek üst kısımdaki temiz gaz hücresine
dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan
geçerek vantilatör bacasından atmosfere
atılırlar (Vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz
hava geçer)

     It is important to be filtered of the trashes,
which is existing as dust and gas, because of
two reasons explained below. First of all, design
of the filter system is begun by analyzing of these
datas. On following process, appropriate size of
filter system is chosen  by analyzing  of main
criterions such as type of dust or physical and
chemical properities of dust.

    Cleaned gasses are moving through inner
surface of bags and lapsing to clean gas
cell above. Afterwards, they are going
through clean gas pipes to atmosphere from
ventilating fan chimney. (Filtered clean air is
moving through ventilator) 

   Pressure air is pushed on filter bags at
sequential time intervals with an electronical
timer. Stint of timer can be adjusted  acoording
to needs. Generally, to bags, obfuscatory pulse
is used instead of sequential pulse like 1-3-5-7
and 2-4-6-8.
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DİĞER İMALATLARIMIZ /                                             OTHER MANUFACTURES

EMÜLSİYON PLENTİ  

EMULSION PLENT

POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTİ

POLYMER MODIFIED BITUMEN PLANT



 

 

 
 





Dünyanın Asfalt Plentini
Üretiyoruz...

www.teknofalt.com.tr

Saray Mah.  83. Sok. No:5 Kahramankazan / ANKARA - TÜRKİYE 

+90 551 443 21 02 +90 312 395 79 74

info@teknofalt.com.tr+90 530 762 31 03
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