
Alipaşa Mah. Necati Kartal Sokak D Blok D6-D7  

Silivri / İstanbul  

info@teknoconvey.com 

+90212 852 73 47 / +90544 624 37 04  



TD-50 PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMİ 

TeknoConvey pnömatik yoğun faz transporter ünitesi yada pnömatik taşıma ünitesine sevki sağlanmak istenen toz yada 

granül malzemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir 

stoklama brimine aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile 

serbest bir şekilde  basınçlı kap haznesine,  depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik 

yoğun faz pnömatik taşıma ünitesine akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı 

kap içine malzemenin akışını durdurmak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar ba-

sınçlandırır basınç istenilen seviyeye geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı borula-

rı boyunca besleme noktasına  malzeme aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı 

kapta  kalan basınç boru hattında kalan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

  

Genel anlamda TC50 Pnömatik Taşıma ünitesinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir; 

 

 

 

 

 

   



TC100 PNÖMATİK TRANSPORT ÜNİTESİ 

Pnömatik yoğun faz taşıma ünitesi, son derece düşük hızlarlarla (120 m / dakika) ve en yüksek hava / ürün oranına (135-140 

kg) ulaşabilmek için yüksek basınçlı hava kullanır. 

Kontrol için TeknoConvey programlanabilir lojik kontrolleri (PLC) kullanarak çalışma sisteminin kolay kontrol edilmesine ve 

denetimine izin verir. 

TeknoConvey, pnömatik transport üniteleri; siyah karbon çeliği , paslanmaz çelik veya epoksi kaplamalı üretilmektedir müş-

terilerinden gelen taleplere göre. 

TeknoConvey tüm yoğun faz pnömatik transport üniteleri çok girişli montajlara uygun olması, çoklu girişleri  ve aynı zaman-

da Loadcell yani yük hücreli bir şekilde de imal edilmektedir; buda özelikle batch tipi üretim yapan işletmelerde pnömatik 

transport ünitesini aynı zamanda tartım bunkeri olarakta kullanmasına müsaade etmektedir. Yük hücreli yada loadcelli pnö-

matik transport üniteleri sisteme ne kadar ürün beslendiği konusunda da ayrıca rapor vermektedir. 

Genel anlamda TC100 Pnömatik Transport ünitesinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir;  

 

 

 

 

 

http://teknoconvey.com/model-detay/tc250-pnomatik-transfer-u/


TC250 PNÖMATİK TRANSFER ÜNİTESİ 

TeknoConvey yopun faz pnömatik transfer ünitesi düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir stoklama brimi-

ne aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile serbest bir şekil-

de  pnömatik transfer ünitesi basınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan 

pnömatik yoğun faz taşıma ünitesine akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı 

kap içine malzemenin akışını durdurmak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar ba-

sınçlandırır basınç istenilen seviyeye geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları 

boyunca besleme noktasına  malzeme aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı 

kapta  kalan basınç boru hattında kalan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

 

Genel anlamda TC250 Pnömatik Transfer ünitesinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir ; 

 

 

 

 

 

 



TC500 HAVALI TAŞIMA ÜNİTESİ  

TeknoConvey pnömatik havalı taşıma ünitesi yada pnömatik taşıma ünitesine sevki sağlanmak istenen toz yada granül mal-

zemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir stoklama bri-

mine aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile serbest bir 

şekilde  basınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan havalı taşıma sistemine   

akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı kap içine malzemenin akışını durdur-

mak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar basınçlandırır basınç istenilen seviyeye 

geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları boyunca besleme noktasına  malze-

me aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve havalı taşıma sistemleri ünitesi basınçlı kap-

ta  kalan basınç boru hattında kalan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

Genel anlamda TC500 Havalı Taşıma Sistemi hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir;  

 

 

 

 

 

 



TC750 TOZ TAŞIMA SİSTEMİ  

TeknoConvey pnömatik yoğun faz toz taşıma sistem ünitesi yada pnömatik taşıma ünitesine sevki sağlanmak istenen toz 

yada granül malzemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir 

stoklama brimine aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile 

serbest bir şekilde  basınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik yo-

ğun faz toz taşıma sistem taşıma ünitesine akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape 

basınçlı kap içine malzemenin akışını durdurmak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına ka-

dar basınçlandırır basınç istenilen seviyeye geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek toz yada granül for-

munda ürün besleme hattı boruları boyunca besleme noktasına  malzeme aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, 

taşıma havası kapanır ve basınçlı kapta  kalan basınç boru hattında kalan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini 

sağlar. 

Genel anlamda TC750 Pnömatik toz taşıma sistem ünitesinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir;  

 

 

 

 

 

 



TC1000 PNÖMATİK SEVK SİSTEMİ  

TeknoConvey pnömatik sevk sistemleri yoğun faz taşıma ünitesi yada pnömatik sevk ünitesine sevki sağlanmak istenen toz 

yada granül malzemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir 

stoklama brimine aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile 

serbest bir şekilde  basınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik sevk 

sistem ünitesine akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı kap içine malzemenin 

akışını durdurmak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar basınçlandırır basınç isteni-

len seviyeye geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları boyunca besleme nok-

tasına  malzeme aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı kapta  kalan basınç boru 

hattında kalan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

 Genel anlamda TC100 Pnömatik sevk sistemlerinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir; 

 

 

 

 

 

 

 



TC1500 PNÖMATİK SEVK EDİCİ  

TeknoConvey pnömatik sevk edici yada pnömatik taşıma ünitesine sevki sağlanmak istenen toz yada granül malzemelerin 

doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir stoklama brimine aktar-

mak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile serbest bir şekilde  ba-

sınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik sevk ediciye akar. Basınçlı 

kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı kap içine malzemenin akışını durdurmak için kapa-

nır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar basınçlandırır basınç istenilen seviyeye geldiğinde ba-

sınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları boyunca besleme noktasına  malzeme aktarır. 

Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı kapta  kalan basınç boru hattında kalan malze-

menin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

Genel anlamda TC1500 Pnömatik Sevk Edici hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir; 

 

 

 

 

 

 



TC2000 YOĞUN FAZ PNÖMATİK TRANSPORT ÜNİTESİ  

TeknoConvey yoğun faz pnömatik taşıma ünitesi yada pnömatik sevk ünitesine sevki sağlanmak istenen toz yada granül mal-

zemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir stoklama brimi-

ne aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile serbest bir şekilde  

basınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik yoğun faz taşıma ünitesi-

ne akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı kap içine malzemenin akışını dur-

durmak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar basınçlandırır basınç istenilen seviyeye 

geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları boyunca besleme noktasına  malze-

me aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı kapta  kalan basınç boru hattında ka-

lan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

  

Genel anlamda TC2000 Pnömatik Yoğun Faz Transport ünitesinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir; 

 

 

 

 

 

 



TC3000 TOZ - GRANÜL TAŞIMA SİSTEMLERİ  

TOZ VE GRANÜL TAŞIMA SİSTEMLERİ 

TeknoConvey pnömatik yoğun faz toz ve granül taşıma ünitesi yada pnömatik taşıma ünitesine sevki sağlanmak istenen toz 

yada granül malzemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda toz yada granül malzemelerin silo yada bir 

stoklama brimine aktarmak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile 

serbest bir şekilde  basınçlı kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik yo-

ğun faz taşıma ünitesine akar. Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı kap içine mal-

zemenin akışını durdurmak için kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar basınçlandırır basınç 

istenilen seviyeye geldiğinde basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları boyunca besleme 

noktasına  malzeme aktarır. Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı kapta  kalan basınç 

boru hattında kalan malzemenin taşıma borularından temizlenmesini sağlar.  

Genel anlamda TC3000 Pnömatik Transport ünitesinin hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir; 

 

 

 

 

 

 



TC4000 HAMMADDE TAŞIMA SİSTEMLERİ  

 TeknoConvey pnömatik yoğun faz transporter ünitesi yada pnömatik taşıma ünitesine sevki sağlanmak istenen toz yada gra-

nül malzemelerin doldurulması  ve yüksek basınçlı hava ile düşük hızlarda hammaddeleri silo yada bir stoklama brimine taşı-

mak için kullanılır. Yükleme çevrimi esnasında besleyici kelebek klape açılır, malzeme yerçekimi ile serbest bir şekilde  basınçlı 

kap haznesine, depolama silolarından yada benzer bir veya birden fazla kaynaktan pnömatik yoğun faz taşıma ünitesine akar. 

Basınçlı kap yada densveyör dolduğunda, otomatik olarak kelebek klape basınçlı kap içine malzemenin akışını durdurmak için 

kapanır. Birçok noktadan basınçlı hava, tankı deşarj ayar noktasına kadar basınçlandırır basınç istenilen seviyeye geldiğinde 

basınçlı kap ve deşarj valfı açılır, ve sevk edilecek ürün besleme hattı boruları boyunca besleme noktasına  malzeme aktarır. 

Basınçlı kap veya densveyör boşaldığında, taşıma havası kapanır ve basınçlı kapta  kalan basınç boru hattında kalan malzeme-

nin taşıma borularından temizlenmesini sağlar. 

 Genel anlamda TC4000 Pnömatik Hammadde Taşıma Sistemleri hava sarfiyat ve kapasitesi şu şekildedir; 
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