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Endüstr�yel t�p fanlara başlıca 
Dem�r Çel�k, Ç�mento, Ahşap, 
Cam, K�mya, Maden, Enerj� olmak 
üzere çok çeş�tl� sektörlerde 
�ht�yaç duyulmaktadır.

Endüstr�de, elektr�k tüket�m�n�n 
yaklaşık %70'� elektr�k motor-
larını döndürmek �ç�n kullanıl-
maktadır. Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n 
büyük önem kazandığı çağımız-
da endüstr�de kullanılan fanların 
ver�ml� olması  büyük önem arz 
etmekted�r. Bu durum BAMACC 
endüstr�yel fanlarının tasarımın-
da öncel�kl� olarak göz önünde 
bulundurulur ve yüksek ver�ml�-
l�k, düşük yatırım mal�yet� �le 
üstün kal�te standartlarına sah�p 
olacak şek�lde tasarımını ve �mal 
ed�lmeler�n� sağlar. 

Industr�al type fans are ma�nly 
needed �n var�ous sectors such as 
Iron and Steel, Cement, Wood, 
Glass, Chem�cal, M�n�ng and 
Energy.

In  �ndustry,  about  70% of 
consumed electr�c�ty �s used to 
rotate electr�c motors.In our age, 
where energy eff�c�ency grew �n 
�mportance, eff�c�ency of the fans 
used �n �ndustry �s extremely 
�mportant. Th�s �s cons�dered as a 
pr�or�ty �n the des�gn of BAMACC 
�ndustr�al fans and enables them 
to be des�gned and manufac-
tured w�th h�gh eff�c�ency, low 
�nvestment cost and super�or 
qual�ty standards
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TEKNiK DATA
TECHNICAL DATA

RADYAL FANLAR / RADIAL FANS

Deb� / Volume Flow
Basınç / Pressure 
Sıcaklık / Temperature
M�l Gücü / Shaft Power

EKSENEL FANLAR / AXIAL FANS

Deb� / Volume Flow
Basınç / Pressure   
Sıcaklık / Temperature 

100 m3/h--1.000.000 3/h 
0 mmSS-- 3.000 mmSS 
-30 C--------- +500 C
1,1 kW -------3.000 kW 

250 m3/h -- 150.000 m3/h
0 mmSS-------150mmSS 
-30 C----------+300 C 
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Mevcut s�stem�n�z�n �ht�yaçları yönünde fanların yardımcı ek�pmanlarının 
tasarımı ve �malatları yapılmaktadır. 
Klapeler fanların em�ş ve/veya basma ağızlarına göre yapılab�ld�ğ� g�b�, 
�sten�len ölçülerde da�resel veya d�kdörtgen kes�tl� �mal ed�lmekted�r.
S�stem�n hava akış yönlerd�rmes�n� sağlamak �ç�n T klape tasarımı ve 
�malatı yapılmaktadır. 
Susturucular da�resel ve pr�zmat�k olarak tasarlanıp �mal ed�lmekted�r. 
Kuru hava filtreler� da�resel ve d�kdörtgen kes�tl� olarak �mal ed�lmekted�r. 

In the d�rect�on of the needs of your current system, the fans' aux�l�ary 
equ�pment �s des�gned and manufactured.
Valves can be produced accord�ng to suct�on and / or d�scharge p�pes of 
fans,  they may be produced �n c�rcular or rectangular sect�ons �n des�red 
d�mens�ons, as well.
In order to ensure the a�r flow d�rect�on of the system the T valve �s 
des�gned and manufactured.
S�lencers are des�gned and manufactured as c�rcular and pr�smat�c.
Dry a�r filters are manufactured as c�rcular and rectangular sect�ons.

YARDIMCI 
EKiPMANLAR
AUXILIARY EQUIPMENT

DRALLREGLER KLAPE 
DR VALVE

KELEBEK KLAPE
BUTTERFLY VALVE

T KLAPE
T VALVE

JALUZi KLAPE
JALOUSIE VALVE

SUSTURUCU
SILENCER 

FiLTRE
FILTER
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Jet pulse torbalı filtreler  endüstr�yel alanlarda 
ortaya çıkan tozun/dumanın hava yardımıyla  
toplanarak filtre ed�lmes� esasına dayalı çalışan 
otomat�k s�stemlerd�r. Yüksek basınçlı havanın 
normal hava akışını geç�c� olarak durdurması ve 
torba yüzey�ndek� tozun alt toplama haznes�ne 
b�r�kt�r�lmes� esasına göre çalışır. Alt toplama 
haznes�nde b�r�ken tozun yıldız besley�c� ve gerekl� 
hallerde helezon yardımıyla deşarj ed�lmes� 
sağlanır.

F�lters w�th jet pulse bag are automat�c systems 
that work on the bas�s of filter�ng and collect�ng 
the dust / smoke �n the a�r �n �ndustr�al areas.  It 
operates on the bas�s that the h�gh pressure a�r 
temporar�ly stops normal a�r flow and the dust on 
the surface of the bag �s depos�ted �n the lower 
collect�on chamber.The dust depoz�ted �n the 
lower collect�on chamber �s d�scharged by a star 
feeder and, �f necessary, by a screw.

JET PULSE
TORBALI 

FiLTRE
JET PULSE 

BAG FILTER

HELEZON / SCREW CONVEYOR YILDIZ BESLEYiCi / ROTARY VALVE

JET PULSE TORBALI FiLTRE
JET PULSE BAG FILTER

JET PULSE TORBALI FiLTRE
JET PULSE BAG FILTER



Merkez Ofis / Head Office
Şehit Osman Avcı Mah. 
Malazgirt 1071 Cad. 
No: 43 / B Blok -1   
Etimesgut / ANKARA 
Tel : 0.312 502 00 10

Fabrika / Factory
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Atatürk Bulvarı No:77
Sincan / ANKARA
E-mail : info@bamacc.com.tr
www.bamacc.com.tr

Tekn�k b�lg�ler �ç�n web sayfamızı z�yaret ed�n�z. 
For techn�cal �nformat�on please v�s�t our webs�te.


