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BÖLÜM 1 

GĠRĠġ 
 

Firmamız YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 1997 yılında kurulmuĢtur. 

 

Hizmet verdiği  ürünler; 

 

 Vidalı Hava Kompresörü  

 Basınçlı Hava Kurutucusu 

 Basınçlı Hava Kurutucu Filtresi 

 

 

Firmamız, üretmiĢ olduğu FĠLO markalı vidalı kompresörleri ve FĠLO markalı hava 

kurutucuları en son teknolojik bilgilerle tanıtım, satıĢ sonrası servis hizmetleri ve 

geniĢlemekte olan hizmet kadrosuyla Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. 

Kompresör imalat bölümü 1100 m2 , hava kurutucu imalat bölümü 1100 m2 olarak 

toplamda 2200 m2 kapalı alanı bulunmaktadır.  

                  

Amacımız Türkiye’de kompresör ve hava kurutucuları imalatçıları yanındaki yerimizi 

alarak müĢteri memnuniyeti önceliğinde ülkemize hizmet etmektir. 

 

 

Firmamızın Faaliyet Gösterdiği BaĢlıca sektör Grupları; 

 

 Tekstil sektörü,  

 Otomotiv sanayi ve yan sanayi grubu, 

 Mobilya imalatçıları ve yan sanayi grubu, 

 Makine imalatçıları ve yan sanayi grubu, 

 Madeni eĢya sanayi, 

 Demir çelik ve diğer metallere ait sanayi grubu, 

 Gıda ürünleri endüstrisi, 

 Kompresör imalatçıları ve yan sanayi grubu. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 
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BÖLÜM 2 

GENEL BĠLGĠLER 
 

Lütfen kullanma kılavuzu okunduktan sonra 

kompresörün çalıĢtırılması gerektiğini unutmayın!!! 

 

 

Kullanım Amacı ; 

Genelde kompresörlerin kullanım amacı atmosferden emilen havanın Ģartlandırılarak 

basınçlandırılması ve basınçlı hava ihtiyacının karĢılanmasıdır. Vidalı kompresörler 

pistonlu kompresörlere göre daha sessiz, ve daha az yer kaplarlar, boyutlarının pistonlu 

kompresörlere göre ufak olmasına rağmen üretilen basınçlı hava miktarı daha fazladır, bu 

durumda büyük tesisler ya da basınçlı hava ihtiyacının yüksek olduğu yerlerde vidalı 

kompresörlerin  kullanılması daha uygundur. 

 

Firmamızın Faaliyet Gösterdiği BaĢlıca sektör Grupları; 

 Tekstil sektörü, 

 Otomotiv sanayi ve yan sanayi grubu, 

 Mobilya imalatçıları ve yan sanayi grubu, 

 Makine imalatçıları ve yan sanayi grubu, 

 Madeni eĢya sanayi, 

 Demir çelik ve diğer metallere ait sanayi grubu, 

 Gıda ürünleri endüstrisi, 

 Kompresör imalatçıları ve yan sanayi grubu. 

 
Makinanın tasarım sürecinde göz önünde bulundurulan standartlar ; 

TS 9933 EN 1012-1  
(Kompresörler Ve Vakum Pompaları Güvenlik Kuralları – Bölüm 1: Kompresörler) 

 

TS EN 294  
(Makinalarda Güvenlik - El Ve Kolların Tehlikeli Bölgelere EriĢmesine KarĢı Güvenlik Mesafeleri) 

 

TS EN 1050  
(Makinalarda – Risk Değerlendirmesi Prensipleri) 

 

TS EN 292-1  
(Makinalarda Güvenlik – Tasarım Ġçin Temel Kavramlar, Genel Prensipler – Bölüm 1: Temel 
Terimler) 

 

TS EN 292-2  
(Makinalarda Güvenlik- Tasarım Ġçin Temel Kavramlar, Genel Prensipler- Bölüm 2: Teknik 
Prensipler Ve Özellikleri) 
 

TS 10316 EN 60204-1  
(Makinalarda Güvenlik- Makinaların Elektrik Teçhizatı- Bölüm 1 – Genel Kurallar) 

 

TS EN ISO 4871  

(Akustik- Makina Ve Donanım Gürültü Emisyon Değerlerinin Beyanı Ve Doğrulanması) 
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BÖLÜM 3 

TEMEL ĠKAZ BĠLGĠLERĠ 
 

Genel güvenlik talimatları 

 
1- Kompresör güvenliğinde kayıp ya da düĢüĢ! 

Sistemdeki yeni yapılanmalar ve değiĢiklikler sistemin güvenlik seviyesini düĢürebilir. 

Sonuçlar kiĢisel, maddi ve çevresel ciddi zararlar verebilir. 3. Ģahıs üreticilerinden temin 

edilen donatım ekipmanlarıyla sistemde yapılan yenileme ve değiĢtirme öncelikle bizim 

tarafımızdan onaylanmalıdır.  

 
2- Temas koruması kaybı! 

Sistemin dıĢ kabin otomatik olarak çalıĢan fan ,makine parçalarının hareketi,sıcak 

yüzeyler ve tehlikeli voltajlardan kiĢisel korunma sağlayan temas koruma sisteminin 

parçasıdır. Bundan baĢka ses yalıtımı ve hava iletimi içinde gereklidirler. Bu yüzden ünite 

çalıĢırken kabin kapıları açılmamalıdır.  

 

Ana Ģalter açılmalı ve teknik bir personel tarafından gözlenmelidir.  

 

3- Otomatik çalıĢan fan, makine parçalarının hareketi, sıcak yüzeyler ya da soğutma 

sıvısındaki kaçak yaralanmalara neden olur. 

 

ĠĢleme alma, servis yada tamir iĢlemleri eğer açıklama getirilmemiĢse sistemde anahtar 

kapalı, soğutma kapalı ve basınç olmaması halinde yapılmalıdır. Sistem mutlaka 

istenmeyen ve kazara çalıĢmaya karĢı güvenli olmalıdır. SıkıĢtırılmıĢ hava ağı için kesme 

aygıtı mutlaka kapalı olmalıdır. Sistem çalıĢırken elektrik bileĢenlerinde ölçüm yada 

testler yapılması gerekiyorsa güvenlik kurallarına uygun olarak elektrik teknisyenleri 

tarafından yapılmalıdır. 

 
4- Duyu organlarına zarar! 

SıkıĢtırılmıĢ hava akımı kiĢilere yönlendirilmemelidir. SıkıĢtırılmıĢ hava uygulamasında 

hava akımıyla birlikte toz parçacıkları yükselir, bu yüzden sıkıĢtırılmıĢ hava ile çalıĢırken 

güvenlik gözlüğüyle gözlerinizi koruyun. 

 
5- Kompresör güvenirliliği kaybı yada düĢüĢü! 

Sadece orijinal yedek parça ve yağlayıcılar kullanılmalı. Yüksek kompresör kullanılabilirlik 

garantisi için stoğunuzda  en az bir takım servis parçaları kiti bulundurmanızı tavsiye 

ederiz. MüĢteri servisimiz seçiminizde size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 

 
6- Sistem zararları çevresel zararlara neden olabilir! 

Sistem çalıĢtırılmadan önce sistem mutlaka doğru ayarlanmalı ve yüklenmelidir. 100 kW’ 

tan büyük kapasiteli kompresörler mutlaka eğitimli personel tarafından faaliyete 

geçirilmelidir. KullanılmıĢ ve hatalı malzemelerden tam olarak kurtulmalı, özellikle 

kompresör yağını içeren bileĢen ve malzemeler için de geçerlidir. Kompresör yağı içeren 

toplanmıĢ yoğuĢmuĢ birikim lağım sistemine gitmemelidir. YoğuĢma prosesi için 

kompresör yağı / su seperatörünü tavsiye ederiz. 
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Elektrik Güvenlik Talimatları 

 

Sistem üç fazlı bağlantılar için dizayn edilmiĢtir.  Ana kablolar, profesyonelce sigorta 

koruma aygıtlarıyla donatılmıĢtır(insan ve ürün sistem koruması için). Ana Ģaltere ihtiyaç 

vardır.(ihtiyaç olan akımı on/off Ģeklinde açıp kapamak için) 

 

Bağlantıyla ilgili datalar sistemin isim etiketinde mevcuttur. 

 

Elektrik Voltajı! 

Sadece eğitimli elektrisyenler sistem bağlantısını yapabilir. 

 

Kompresör isim plakasına göre bağlantıları yapmadan önce ana akım kaynağının yeterli 

olduğuna karar verin. %10’ un üstü voltaj değiĢimlerine izin verilmez. Ana Ģalteri 

sistemin yakınlarına kurun. Her zaman kolayca ulaĢılabilmeli, kablolar profesyonelce 

yerleĢtirilmeli. Sistemin çalıĢması bireylere ve etraftaki parçalara tehlike yaratmamalı. 

Gerekli kablo çaplarını kullanın, kullanılabilir tarz, max. kabul edilebilir kablo uzunluğu 

kullanın. Devre diyagramına göre sistemi bağlayın. Devre diyagramı sistemin kontrol 

kabininde verilmiĢtir. 

 

Tüm güvenlik elveriĢliliklerinin doğru fonksiyon gösterip göstermediğini test 

edin(Topraklama koruması, anahtar koruması gibi) Bağlantı iĢlemi bitirildikten sonra 

dikkatlice kabini kapatın. 

 

Ünite Ana ġalteri 

Ünite güç kaynağına dıĢarıda olan ana Ģalter sayesinde bağlanır ve bağlantısı kesilir. 

 

Kompresör ana Ģalteri, servis yapılırken, çalıĢma için ayarlanırken ve istenmeyen veya 

kazara açılma durumuna karĢı kapalı olmalıdır.(Ana Ģalterin açılmaması gereken 

durumlarda ana Ģaltere bir uyarıcı iĢaret bağlayın) 

 

Acil Kapama 

Sistem gerçek bir acil durumda ACĠL KAPAMA kullanılarak durdurulabilir.Tehlike 

durumunda anahtara basıldığında motor durur ve sistemin elektrik kaynağıyla olan tüm 

bağlantıları kesilir. Kapama sisteminin tekrar çalıĢma durumu için mutlaka korumalı 

olduğundan emin olun. Sistemi sadece tehlike sebebinin profesyonelce giderilmesi ve 

güvenli bir çalıĢma ortamı sağlandığında çalıĢır duruma getirin. 

 

Sistemi çalıĢır duruma getirme ; 

1- Mantar stop butonunu çekin 

2- Sistemi çalıĢtıran butona tekrar basın. 
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ETĠKETLER; ĠġARETLER; VE YAFTALAR 
 

Sembol Açıklama 
Ġlgili standart ve kayıt 

numarası 

 

Zorunlu kullanma el 

kitabını okuyunuz. 

 

ISO 7000 - 0419 

 

 

Zorunlu davranıĢ; 

Kulak koruyucuları 

kullanılmalıdır. 

 

ISO 3864 

EN 61310-1 

 

 

Uyarı: Yüksek 

Sıcaklık tehlikesi 

 

60417 - IEC - 5041 

 

 

Uyarı: Bakım 

yapılıyor 
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Uyarı: Elektrik 

Ģoku tehlikesi 

 

EN 61310-1 

ISO 3864 

 

 

ÇalıĢtırma 

anahtarı 

 

417 - IEC - 5007 

 

 

Durdurma 

anahtarı 

 

60417 - IEC - 5008 

 

 

ÇalıĢtırma ve durdurma 

anahtarı 

 

60417 - IEC -5010 

 

 

Acil durumda durdurma 

anahtarı 

 

EN 418 
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Dönme yönü 

 

ISO 7000 - 004 

 

 

Yağ dolumu 

 

ISO 7000 - 0248 
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BÖLÜM 4 

TEKNĠK ÖZELLĠKLER 
FĠLO Vidalı Hava Kompresörleri Teknik Özellikleri ; 

Model 

Kapasite (M3/Dak.) Motor Gücü 
Dönme Hızı 

(d/d) 
Gürültü 
Seviyesi 

Yağ 
Kapasitesi 8 

BAR 
10 

BAR 
13 

BAR 
kW Hp 

FVK 7,5 1,20 1,00 0,80 7,5 10 4500 67 7 lt 

FVK 11 1,70 1,50 1,20 11 15 5800 67 7 lt 

FVK 15 2,10 1,95 1,70 15 20 7750 68 7 lt 

FVK 18,5 3,00 2,70 2,40 18,5 25 3200 69 10 lt 

FVK 22 3,60 3,20 2,70 22 30 3800 69 10 lt 

FVK 30 5,10 4,40 3,70 30 40  69 16 lt 

FVK 37 6,00 5,30 4,80 37 50  71 16 lt 

FVK 45 7,00 6,20 5,10 45 60  75 35 lt 

FVK 55 9,60 7,40 6,50 55 75  75 35 lt 

FVK 75 12,60 9,30 7,20 75 100  76 45 lt 

Model Bağlantı Çapı 
Boyutlar (mm.) 

Toplam Ağırlık (Kg) 
Uzunluk En Yükseklik 

FVK 7,5 3/4 “ 80 70 102 230 

FVK 11 3/4 “ 80 70 102 230 

FVK 15 3/4 “ 85 75 112 300 

FVK 18,5 3/4 “ 90 80 129 430 

FVK 22 3/4 “ 90 80 129 450 

FVK 30 11/4 “ 110 90 159 720 

FVK 37 11/4 “ 110 90 159 750 

FVK 45 11/2 “ 160 150 160 1000 

FVK 55 11/2 “ 160 150 160 1100 

FVK 75 2 “ 180 160 180 1600 

Not: FILO vidalı kompresörlerimizde kullanılması uygun olan yağ markası ve tipi DTE 24 

olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Not: Elektrik motorumuz 3 fazlı sincap kafesli asenkron elektrik motorudur. 

 
 

        Sağdan GörünüĢ                      Önden GörünüĢ   Soldan GörünüĢ 
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Sistem ġeması 
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BÖLÜM 5 

TAġIMA – NAKLĠYE – DEPOLAMA 
TAġIMA VE NAKLĠYE 

 Lütfen sistemi kuru ve tozsuz bir odaya yerleĢtirin. 

 Kaldırma ve nakil teçhizatları ve profesyonel aletlerin kullanım gereksinimlerine ve 

lokal düzenlemelere dikkat edin. 

 Sistemi her zaman basınçsız durumda ve normal iĢletim yönlendirmesinde nakil edin. 

Sistemi eğmek yada sürümek tavsiye edilmez. 

  Nakil için forklift aracı kullanın. Kısa nakil mesafeleri için paletli kaldırma el arabaları 

da kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOLAMA 

 Zemin düz olmalı kompresör terazide olmalı. 

Eğer bir kompresör odası bulunuyorsa aĢağıdaki kriterlere uygun olmalı; 

 Servis ve koruma için yeterli alan olmalı, 

 Ġyi havalandırılmıĢ olmalı, 

 YoğuĢma kolayca atılabilecek Ģekilde olmalı, 

 Kaldırma aletlerine uygun olmalı, 

 Ses yalıtımı olmalı, 

 Kuru,temiz,havadar ve kıĢ zamanında donmayacak Ģekilde olmalı. 
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BÖLÜM 6 

MONTAJ VE KURULUM 
 
Hazırlık ĠĢlemleri 

1. Kompresör anahtarı kapalı konumdayken istenmeyen yada kazara çalıĢma 

olmamasından emin olun. 

2. Sistemin sıkıĢtırılmıĢ hava ağına doğru bağlandığından emin olun. Basınç ağı 

sistemindeki açma-kapama valfının kapalı konumda olduğundan emin olun. Ġstenmeyen 

yada kazara açılma olmasın. 

 

Soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin. 

1. Kompresör yağı kaçağı olmadığından emin olun. 

2. Hava tankının yanında yerleĢtirilmiĢ yağ göstergesinden yağ seviyesini kontrol 

edin.Yeni kompresörlerde yağ seviyesi minimum seviyede olmalıdır. 

3.  Eğer gerekiyorsa, yağ ekleyin. 

(Önerdiğimiz kompresör yağı MOBIL DTE 24 markalı Hidrolik kompresör yağıdır.)  

 

SıkıĢtırma Durumunda yağlamaya baĢlama 

Uzun durma süresinden sonra, örneğin fabrika teslimatı ile iĢletime alma arasında yada 

uzun Ģirket tatili boyunca vidanın rotor odacığında yağ kalmaz. Bu yağ baĢlangıç 

durumunda taĢıma ve rotor yağlaması için gereklidir. 

 

1. Kompresörü çalıĢtırılmadan önce vida emiĢ regülatörü bölümüne yaklaĢık 0,2 lt yağ  

doldurulur. 

2. Vida odacıkları ve etrafı yağlanacak Ģekilde vidayı doğru yönde elle çevirin. 

3. EmiĢ regülatör vidasını sıkılaĢtırın.  

 

Ekstra yağ yoksa (sadece aynı cins yağ kullanılmalıdır); yağ, yağ kanalından alınabilir. 

Eğer sistem çok düzensiz çalıĢtırılmıĢsa yada haftalarca kapalı kalmıĢsa, haftada bir 

korozyon zararını engellemek için bir saat süresince çalıĢtırılmalıdır. 

 

DönüĢ yönü kontrolü 

Ana motorun dönüĢ yönü kontrol edilmelidir. 

1.  Kompresör ana Ģalterini açın. 

2. DönüĢ yönü rölesini kontrol edin. 

3.  DönüĢ yönü ters ise kompresör çalıĢmaz. 
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YanlıĢ yönde dönüĢ durumunda eğitimli bir elektrisyen tarafından kompresör kapalı 

konumda ve istenmeyen durumlara karĢı korunmuĢ olarak iki fazın yerlerinin 

değiĢtirilmesi ile problem düzeltilmelidir. 

 

Motorun yanlıĢ yönde dönmesi sisteme zarar verir, sadece birkaç saniye ters yönde 

dönüĢ kompresöre zarar vermek için yeterlidir. 

 

Kompresör, depo, kurutucu arasındaki mesafe ve bunların duvara olan mesafesi; ideal 

olarak 1 metre  minimum 80 cm olmalıdır. 

 

Makinanın Güç Kaynağına Bağlanması 

 Ana Ģalter kapatılarak elektrik kesilir, 

 Elektrik kabloları kompresörde yerine bağlanır, 

 Kompresör çalıĢtırılır; çalıĢmıyorsa faz uçları ters bağlanmıĢtır. Faz uçları 

değiĢtirilir ve tekrar kontrol edilir. 

 

 

 

 

MODEL 
BOYUTLAR (mm) 

A B C 

FVK 7,5    

FVK 11    

FVK 15    

FVK 18,5    

FVK 22    

FVK 30    

FVK 37    

FVK 45       

FVK 55    

FVK 75       

 

 

 

 

A 

B C 
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BÖLÜM 7 

MAKĠNANIN KULLANIMI 
 
Makinanın Devreye Alınması 

1. Sistemi açmadan önce hiç kimsenin herhangi bir tehlikeye sebep olabilecek bir Ģey 

yapmadığından emin olun. Kompresörün hava soğutma kanalları diğer parçalarla temas 

koruma sisteminin bir parçası gibi davranır, iĢlem sırasında mutlaka kapalı olmalıdır. 

2. Ağla bağlantılar yapıldıktan sonra sistemdeki açma-kapama valfini dikkatlice açın.  

 

Sistem artık ağa bağlanmıĢtır. 

 

3. Ana Ģalteri açın 

4.  Sistemin üzerinde yada içinde takım aleti yada parçalar olmadığından emin olun. 

5. Acil stop butonunu saat yönü tersinde çevirip kaldırın. 

6. ÇalıĢmaya hazır’ butonuna basın. IĢığın yandığını görün. 

7. Start-stop! Anahtarını start yönüne çevirin. Kompresör çalıĢmaya baĢlar. 

8.  Seçim anahtarı ‘boĢta’ konumundayken kompresör çalıĢtırılır. ÇalıĢma durumuna göre 

‘sürekli’ ya da ‘otomatik’ konumu seçilir. 

9.  Hat basıncı kontrolu yapın. Basınçlı hava tüketimi üretilen basınçlı havadan azsa hat 

basıncı yavaĢ yavaĢ yükselir. 

 

Kompresör hat basıncının ayarlanmıĢ sistem basıncından düĢük olması sonucu otomatik 

olarak tekrar çalıĢır. 

 
ÇalıĢma durumunda yapılması gereken kontroller 

1.  Yağ ve basınçlı hava boru hatlarının tümünü sızıntı için kontrol edin. 

2.  Kompresör sıcaklığını kontrol edin. Kompresör sıcaklığının 100ºC üstüne çıkması 

istenmez. Bu ayarlar kompresörün üzerindeki kontaklı termometre ile yapılabilir ve 

sıcaklık limiti ayarlanabilir. 

3.  Bir hafta sonra tüm elektrik bağlantılarını tekrar sıkılaĢtırın. 

4.  Servis aralıklarına dikkate alın.   

5. Haftalık yapılması gereken standart iĢlemleri kontrol edin. 

 
Makinanın Devreden Çıkarılması   

1.  Acil bir durum yoksa önce ‘seçim’ anahtarı ‘boĢta’ konumuna alınır. 

2. Vida basıncının yaklaĢık 1 bar’a düĢmesi beklenir. 

3.  Start-stop’ anahtarı ‘stop’ konumuna getirilir. 

4.  Kısa süre içerisinde tekrar devreye alınmayacaksa ‘Acil stop’ butonuna basılır. 

 

Acil Durumlarda makinanın  Devreden çıkarılması 

1. Acil Stop butonuna basın 

2.  Ana Ģalterden enerjiyi kesin. 

 

Sıcaklık problemine karĢı yok edilemeyen riskler bulunmaktadır. ĠĢaretlenme suretiyle 

sadece risk azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Atık yağlar kanalizasyon Ģebekesine yada toprağa dökülmemelidir. ĠĢletmedeki diğer atık 

yağlarla birlikte depolanarak değerlendirilme yolları araĢtırılmalıdır. 

 

Kompresörün ürettiği hava solunum maksadıyla kullanılmaz. 

Kompresörün ürettiği hava gerekli filtreleme iĢlemleri uygulanmadan gıda sektörü, 

medikal sektör, hastane vb. yerlerde kullanılmaz. 

 

Kontrol Paneli ; 
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BÖLÜM 8 

AYARLAR 
 

 

V-KAYIġI ÖN GERĠLĠMĠ 

 

V-kayıĢı motor Ģasesi üzerinde(arka kısım) bulunan sabitleme 

vidaları ile ayarlanır. Ġlk testi 2 saatlik çalıĢma sonunda sonraki 

testi 24 saat sonunda ve sonraki her 1000 saatin sonunda 

yapılmalıdır. 

 

Test etmek için herhangi bir gergi kontrol ekipmanı kullanılabilir. 

 

Birden fazla kayıĢın kullanıldığı sistemlerde V-kayıĢlarının hepsi 

aynı zamanda yenilenmelidir.Her zaman doğru seti kullanın. 

 

 

 

 

 

 

MĠNĠMUM BASINÇ VALFĠ 

 

Fabrikada minimum basınç valfi 4 bara ayarlıdır. Kompresörün 

bakıma ihtiyacı olduğunda minimum basınç valfi kontrolü gerekebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMĠġ GRUBU 

 

Basınçlı hava ihtiyacı olduğunda selenoid valf açılır ve 

emiĢ grubuna gelen hava pistonu iterek emiĢ 

klapesinin açılmasını sağlar böylece Kompresör hava 

emiĢi yapmıĢ olur. Basınçlı havaya ihtiyaç 

duyulmadığında ise selenoid valf kapanır ve piston 

kısmındaki yaylı düzenek sayesinde piston geri gelir ve 

emiĢ klapesini kapatır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

                                               

                                                         
 

 

www.yenici.com.tr  -  www.yenicikompresor.com  -  www.havakurutucu.com 
18 

BÖLÜM 9 

BAKIM 

Bakım Tipleri ve Özellikleri 

A TĠPĠ BAKIM 

1. Komple iç temizlik yapılır.  

2. Radyatör temizlenir.  

3. Göz kontrolü yapılır.  

4. KayıĢlar kontrol edilir, gerekiyorsa aleti ile gerilir.  

5. Ġnce hortumlar kontrol edilir.  

6. Hava yağ hortumları kontrol edilir.  
7. Elektrik bağlantılarında gevĢeklik kontrolü yapılır. GevĢeklik varsa giderilir.  

DeğiĢtirilen Parça Listesi 

 Kompresör yağı 

 Yağ Filtresi 

B TĠPĠ BAKIM  

1. Komple iç temizlik yapılır.  

2. Radyatör temizlenir.  

3. Göz kontrolü yapılır. 

4. KayıĢlar kontrol edilir, gerekiyorsa aleti ile gerilir.  

5. Ġnce hortumlar kontrol edilir. 

6. Hava yağ hortumları kontrol edilir. 

7. Elektrik bağlantılarında gevĢeklik kontrolü yapılır. GevĢeklik varsa giderilir. 
8.  Yağ dönüĢ ve çek valf orfisi ve filtresi temizlenir. 

DeğiĢtirilen Parça Listesi  

 Seperatör Filtresi  

 Yağ Filtresi  

 Hava Filtresi  
 Kompresör Yağı  

C TĠPĠ BAKIM  

1. Komple iç temizlik yapılır.  

2. Radyatör temizlenir.  

3. Göz kontrolü yapılır.  

4. KayıĢlar kontrol edilir, gerekiyorsa aleti ile gerilir.  

5. Ġnce hortumlar kontrol edilir, varsa rengi kararmıĢ olanlar değiĢtirilir.  

6. Hava yağ hortumları kontrol edilir.  

7. Elektrik bağlantılarında gevĢeklik kontrolü yapılır. GevĢeklik varsa giderilir.  
8. Yağ dönüĢ ve çekvalf orpisi ve filtresi temizlenir.  

DeğiĢtirilen Parça Listesi 



 

                                                                                  

                                               

                                                         
 

 

www.yenici.com.tr  -  www.yenicikompresor.com  -  www.havakurutucu.com 
19 

 Seperatör Filtresi  

 Yağ Filtresi  

 Hava Filtresi  

 Kompresör Yağı  

 KayıĢ Seti 

 Termostatik Valf Kiti 
 Pnömatik Hortumlar 

D TĠPĠ BAKIM  

1. Komple iç temizlik yapılır. 

2. Radyatör temizlenecek.(Bakırsa yenisiyle değiĢtirilecek)  

3. Göz kontrolü yapılacak.(Patlak,kırık ve ezik parçalar değiĢtirilecek)  

4. KayıĢlar değiĢtirilerek gerginlik ayarı yapılır.  

5. DeğiĢtirilen parça listesindeki parçalar eksiksiz değiĢtirilerek yeniden montajı 

yapılır.  
6. Yağ / hava kaçakları,görülen eksiklikler giderilir.  

DeğiĢtirilen Parça Listesi  

 Seperatör Filtresi  

 Yağ Filtresi  

 Hava Filtresi  

 Kompresör Yağı  

 KayıĢ Seti  

 Termostatik Valf Kiti  

 Pnomatik Hortumlar  

 EmiĢ Valfi Tamir Kiti  

 Minimum Basınç Valfi Tamir Kiti  

 Emniyet Subabı (Sew. Exc.)  

 Yağ ve Hava Hortumu  

 Check Valfler  

 Selenoit Valf Tamir Kiti  
 Basınç ġalteri 

E TĠPĠ BAKIM  

1. Komple iç temizlik yapılır.  

2. Radyatör temizlenecek.(Bakırsa yenisiyle değiĢtirilecek)  

3. Göz kontrolü yapılacak.(Patlak,kırık ve ezik parçalar değiĢtirilecek)  

4. KayıĢlar değiĢtirilerek gerginlik ayarı yapılır.  

5. DeğiĢtirilen parça listesindeki parçalar eksiksiz değiĢtirilerek yeniden montajı 

yapılır.  

6. Vida grubu demonte rulman,rotorlarlar,gövde ve keçeler kontrol 

edilir/değiĢtirilir.  
7. Yağ / hava kaçakları,görülen eksiklikler giderilir.  
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DeğiĢtirilen Parça Listesi  

 Seperatör Filtresi  

 Yağ Filtresi  

 Hava Filtresi  
 Kompresör Yağı  

 KayıĢ Seti 

 Termostatik Valf Kiti 

 Pnomatik Hortumlar  

 EmiĢ Valfi Tamir Kiti  

 Minimum Basınç Valfi Tamir Kiti  

 Emniyet Subabı (Sew. Exc.)  

 Yağ ve Hava Hortumu  

 Check Valfler  

 Selenoit Valf Tamir Kiti  

 Basınç ġalteri  

 Vida Bakım Kiti  
 Motor Rulmanı  

Kompresörlerin Periyodik Bakım Zamanları  

Kompresörünüzden en yüksek verimi almak ve maksimum karlılık elde etmek için, 

firmamız tarafından yapılması öngörülen periyodik bakımların listesi aĢağıda bilgilerinize 

sunulmuĢtur.  

500. saat  A Bakımı 

1.000. saat  B Bakımı 

2.000. saat  B Bakımı 

4.000. saat  C Bakımı 

6.000. saat  B Bakımı 

8.000. saat  C Bakımı 

10.000. saat  B Bakımı 

12.000. saat  C Bakımı 

14.000. saat  B Bakımı 

16.000. saat  D Bakımı 

18.000. saat  B Bakımı 

20.000. saat  E Bakımı 

Kompresöre her E bakımı uygulamasından sonra, yapılacak bakımların sıralaması tekrar 

baĢa dönerek +2.000. saatten baĢlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

                                               

                                                         
 

 

www.yenici.com.tr  -  www.yenicikompresor.com  -  www.havakurutucu.com 
21 

 

YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR YETKĠLĠSĠ TARAFINDAN YAPILACAK BAKIM ġUNLARI 

KAPSAR; 

 
Hazırlık ĠĢlemleri 

1. Basınçlı hava üretimini durdurmak için durdurma prosesini uygulayın. Lütfen 

kompresör tamamen duruncaya kadar bekleyin. 

2. Kompresörün ana Ģalterini kapatın ve istek dıĢı yada kazara çalıĢmayacak Ģekilde 

olmasından emin olun. 

3. Sistemin kenar kapaklarını çıkarın. 

4. Basınç açma-kapama valfının kapalı olduğundan emin olun, istek dıĢı yada kazara 

açılmayacak Ģekilde olmasından emin olun. 

 

Sıcak Yüzeyler, sıcak Kompresör Yağı !!! 

Kimsenin yanmaması ve haşlanmaması için tedbirler alarak emin olun. Özellikle sıcak 

yağın serbest kalmasından dolayı tehlike konumunun yükselebileceği unutulmamalıdır. 

 
Yağ seviyesini kontrol edin / Yağ doldurun. 

En az sistem 30 dakika kapalı kaldıktan sonra yağ seviyesini kontrol edin. Bu sürede yağ 

aĢağı çökmüĢ olur. yağ seviye göstergesindeki minimum iĢaretine kadar dolu olmalıdır. 

 

Eğer yağ seviyesi min. seviyeden düĢükse aĢağıda anlatıldığı Ģekilde yağ ekleyin. 

1. Doldurma tapasını çevirerek açın.  

2. Doldurma için bir huni kullanın. Huniyi kullanarak yağ doldurun.  

3. Doldurma iĢlemi bittikten sonra tapayı tekrar sıkarak kapatın. ‘Hazırlık iĢlemleri’ ni 

dikkate alın. 

 

DeğiĢik soğutma sıvısı kullanımı sisteme zarar verir! 

Farklı soğutma sıvıları karıĢtırılmamalıdır. Sadece orijinal soğutma sıvısı kullanın. 

 

Kompresör sıcaklığını kontrol edin. 

Kompresör sıcaklığı max. 100ºC arasında olmalıdır. Çok yüksek ve çok düĢük kompresör 

sıcaklıkları kompresör de zarara neden olur. Soğutucuyu arızalara karĢı kontrol edin. 

 
YoğuĢma kontrolü yapın. 

Havadaki su nemi emme kapasitesi basınç artıĢıyla düĢer, sıcaklık artıĢıyla yükselir. 

Yeterli yüksek kompresör sıcaklıklarında iç hava neminin yoğuĢmayı hızlandırmayacağı 

garanti edilir.Sık sık kompresörü açma-kapama yapmak, kompresörde gerekli iĢlem 

sıcaklığına ulaĢmamasına neden olur. 

 

Yağ dönüĢümündeki yoğuĢma kompresöre zarar verir, eğer seperatör tankında yoğuĢma 

olduğunu belirlerseniz derhal satıĢ sonrası servisle irtibata geçiniz. 

 

YoğuĢma zararları garanti kapsamında değildir. 

 

Su, yağdan daha ağırdır, bu yüzden çalıĢmama sürelerinde (örneğin haftasonları) 

yoğuĢma seperatör tankının tabanında toplanır. Tahliye kanalından kolayca boĢaltılır. En 

az bir geceden fazla kapalı olma durumlarında aĢağıdaki iĢlemleri uygulayın. 

 

1. Kanalı açın ve dikkatlice sızan sıvıyı gözlemleyin, yağ gözükünce kanalı tekrar 

kapayın. 

2. Yağ seviyesini kontrol edin. 
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Yağ değiĢimi / Yağ filtresi değiĢimi 

Yağı sadece ılık durumdayken değiĢtirin, çünkü soğukken yüksek viskozitesinden dolayı 

akıcılığı iyi değildir. 

 

Sıcak Yüzeyler, sıcak yağ !!! 

Kimsenin yanmaması ve haşlanmaması için tedbirler alarak emin olun!! 

 

1. Doldurma tapasını çevirerek açın.  

2. BoĢaltma vanasını açarak yağın bir kaba akmasını sağlayın. 

3. Doldurma için bir huni kullanın. Huniyi kullanarak yağı doldurun. 

4. Doldurma iĢlemi bittikten sonra tapayı tekrar sıkarak kapatın. 

5. Yağ filtresini gevĢetin ve  yağ filtresini yuvasından ayırın. 

6. Yağ filtresinin contasını hafifçe yağlayın. 

7. Yeni yağ filtresini vidalayın ve  yağ filtresini el ile yarım tur daha döndürerek 

sıkılaĢtırın. 

8. ÇalıĢma sıcaklığında yağ filtresinin sızıntı testini yapın. 

 

DeğiĢik Kompresör yağı  kullanımı sisteme zarar verir! 

Farklı yağlar karıĢtırılmamalıdır. 

 

Seperatörün değiĢimi 

1.  Seperatörü gevĢetin ve  yağ filtresini yuvasından ayırın. 

2.  Seperatörün contasını hafifçe yağlayın. 

3.  Yeni seperatörü vidalayın ve  seperatörü el ile yarım tur daha 

döndürerek sıkılaĢtırın. 

4.  ÇalıĢma sıcaklığında seperatörün sızıntı testini yapın. 

 
Hava filtresi değiĢimi 

1.  Eski hava filtresini çevirerek sökün yada çıkarın. 

2. Yeni hava filtresini yerleĢtirin. 

 

Ġçerdeki toz sisteme zarar verir!!! 

Sistem hava filtresiz çalıĢtırılmamalıdır. 

 
Emniyet valfı kontrolü 

1. Emniyet valfini ve bağlantıdaki diğerlerini çıkarın 

2. Uygun bir cihazla emniyet valfini kontrol edin.. 

3.  Eğer doğru çalıĢıyorsa, emniyet valfini tekrar yerine vidalayın. 

4.  Eski emniyet valflerinin  fonksiyonel yeterliliği garanti edilemez ise  yeni bir emniyet 

valfi vidalayın. 

 
KayıĢların kontrolü 

V-kayıĢ gerilimi kayıĢ gerilim cihazıyla ölçülebilir. 

 

1. Gerilim cihazını v-kayıĢ serbest mesafesinin tam ortasını doğru açılarla uygulayın. 

2.  V-kayıĢ a test gücünü uygulayın.  

3.  KayıĢ sapmasını gerilim cihazından okuyun. Eğer bu değerler verilen değerlerle 

uyuĢmuyorsa, v-kayıĢların bir servis teknisyeni tarafından değiĢtirilmesi gerekir. V-

kayıĢlar değiĢtirildikten sonra, 30 dakika çalıĢma süresinden sonra V-kayıĢı tekrar gerin. 

 

 

 
Elektrik motorunun tekrar yağlanması 

Seperatör sökme 
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Gerekli yağlamayı gres tabancasıyla yapın. Eğer elektrik motorunun üzerinde gres meme 

uçları yoksa, o zaman sürekli gresli rulmanlarla donatılmıĢtır. Bu motor rulmanları 

aĢındıkları zaman değiĢtirilmelidir. 

 

Bakımdan sonra tekrar devreye alma 

1.  Basınçlı kısım kapatma musluğunu yavaĢça açın. 

2.  Kompresörün ana Ģalterini açın. 

3.  Sistemin üzerinde veya içinde alet yada parçalar bulunmadığından emin olun. 

4.  Kompresörü çalıĢtırın. 

5.  Tüm yağ ve sıkıĢtırılmıĢ hava boru sistemini sızıntıya karĢı kontrol edin. 

6. ÇalıĢma sıcaklığında tüm basınçlı ekipmanları sızıntıya karĢı kontrol edin. 

7. Sonunda tüm sistem panellerini monte edin. 

8.  Bakım iĢlemlerinin uyumlu olarak yapıldığını onaylayın. 

9.  KullanılmıĢ filtreler, yağlayıcılar, contalar, fazla yoğuĢma ve  kullanılmıĢ temizlik 

malzemeleri zararlıdır ve uygun bir Ģekilde kurtulmalıdır. 

 

Sisteme zarar verilebilir!!! 

Bu servisleri ancak bilgisi olanlar yapmalıdır. 

Servisler sistemin servis ömrü güvenirliliğini alçaltmaz 

Lütfen yanlıĢ kullanım sonucu oluĢacak zararların garanti kapsamında olmadığını bilin. 
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BÖLÜM 10 

YAĞLAMA 
 

YAĞ TAVSĠYELERĠ 

 

ĠĢletme için vidalı kompresörler en uygun yağ ile çalıĢtırılmalıdır. Bu yağ kompresör 

üreticisi tarafından onaylanmalıdır. Kompresör yağı, mineral, sentetik veya biyolojik yağ 

olabilir. 

 

Çözümler: 

Uygun oda sıcaklığı 

Kompresör durduğunda devreye giren ısıtma sistemi monte edilmeli, 

Eksik yağ doldurulmalı, ve dolumda kullanılan yağ kesinlikle aynı olmalıdır. 
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Kompresörde kullanılan yağ, plastikten yapılmıĢ basınçlı hava boru sistemine zarar 

verebilir. 

 

Kompresörde kullanılan soğutma yağı aĢağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; 

 

 Uzun ömürlü olmalı 

 Yüzeyi kolay kaplayabilmeli 

 DüĢük emilme eğilimine sahip olmalı 

 Parlama derecesi 200°C nin üstünde olmalı 

 Akma noktası, ortam sıcaklığının minimum 5°C altında olmalı 

 Minimum köpüklenmeye sahip olmalıdır 

 Korozyona karĢı yüksek korumaya sahip olmalı 

 Hidrolik yağ 

 Ana maddesi : solvate 

 Viskozitesi : 40°C de 42-50 mm²/s 

 ĠĢletme sıcaklığı: Tüm çalıĢma sıcaklıklarında 110ºC ye kadar 

 Viskozite sınıfı: ISO VG68 

 

Tavsiye edilen yağ modeli; Mobil DTE 24 

 

Soğuk ÇalıĢma: 

Kompresörün soğuk çalıĢması esnasında yağın viskozitesinin yüksek olmasından dolayı 

yağlama verimi düĢer. 

Makine ısındıktan sonra yağlama özelliği artar. 

 

Yağ ayırımı: 

Yüksek kademede kompresörün çıkıĢ sıcaklığı arttıkça yağın iyi ayrımı azalır. 

 

Atık Yağlar 

Atık yağlar toprağa, kanalizasyon sistemine, açık alana boĢaltılmamalı. Atık yağ 

makinadan alınır ve aĢağıda bahsedilen iĢlemler uygulanır. 

 

Atık yağ kapalı kontrollü bir yanma ünitesinde yakılabilir.Bunun yanı sıra lisanslı bir geri 

kazanma tesisinde iĢlem görebilir veya hükümet tarafından onaylanmıĢ herhangi bir atık 

atma tesisine boĢaltılabilir. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

                                               

                                                         
 

 

www.yenici.com.tr  -  www.yenicikompresor.com  -  www.havakurutucu.com 
26 

BÖLÜM 11 

MUHTEMEL ARIZALAR VE GĠDERĠLMESĠ 
Hata Nedenleri Giderme yolları 

SıkıĢtırma sıcaklığı 

çok yüksek 

(‘Yüksek hararet’ lambası 

yanıyor) 

 

- GiriĢ sıcaklığı yada çevre 

sıcaklığı çok yüksek olabilir. 

- GiriĢ ya da çıkıĢ soğutma 

havası kısmı tıkanmıĢ 

olabilir. 

- Yağ filtresi kirlenmiĢ 

olabilir. 

- Yetersiz yağ miktarı 

olabilir. 

- Radyatör yüzeyi kirli 

olabilir. 

 

- Kompresör odasını 

havalandırın 

- Yeterli oda kullanın 

- Yağ filtresini yenileyin 

- Yağ ekleyin 

- Basınçlı hava ile 

temizleyin. Kapsamlı arıza 

durumunda 

soğutucuyu sökün ve  

yüksek basınçlı temizleyici 

ile temizleyin 

 

Hat basıncı düĢük 

 

- Basınçlı hava tüketimi 

kompresör tarafından 

üretilen basınçlı hava 

miktarından fazla olabilir. 

- Hava filtresi kirlenmiĢ 

olabilir. 

- Tahliye valfi sıkıĢtırma 

sırasında hava üflüyor 

olabilir. 

- EmiĢ regülatörü 

açılmamıĢ olabilir. 

- Boru hattında sızıntı 

olabilir. 

 

- Daha yüksek üretim 

kapasiteli bir kompresöre 

ihtiyaç vardır. 

- Hava filtresini değiĢtirin. 

- Tahliye valfini kontrol 

edin gerekiyorsa contaları 

değiĢtirin. 

- Selenoid valf regülatör 

bobinini kontrol edin 

gerekiyorsa değiĢtirin. 

- Boru hattını 

sızdırmayacak Ģekilde 

yapın. 

 

Sistem basıncı emniyet 

valfiyle bırakılıyor. 

 

- Hat basıncı çok yüksek 

ayarlanmıĢ olabilir. 

- Emniyet valfi hatalı 

olabilir. 

- Minimum basınç valfi 

tıkanmıĢ olabilir. 

- Seperatör kirlenmiĢ 

olabilir. 

- Emniyet prosestatı hatalı 

olabilir. 

 

- Hat basıncını tekrar 

ayarlayın 

- Emniyet valfini kontrol 

edin gerekiyorsa değiĢtirin. 

- Minimum basınç valfini 

kontrol edin. 

- Seperatörü değiĢtirin. 

- Emniyet prosestatını 

kontrol edin gerekiyorsa 

değiĢtirin. 

Kompresör otomatik olarak 

çalıĢmıyor ya da hava 

üretmesi gereken basınca 

ulaĢtıktan sonra hava 

üretmiyor. 

- Akım kontrol devresinde 

kesilme olabilir. 

 

- Kesilme için elektrik 

devresini kontrol edin. 

(Sadece eğitimli 

elektrisyen) 

Sistem start butonuna 

basınca çalıĢmıyor. 

 

- Hat basıncı baĢlangıç 

basıncından büyük olabilir. 

- Kompresörde voltaj eksik 

olabilir. 

- Kontrol sisteminde 

elektrik arızası olabilir. 

- Hat basınç değerine 

dikkat edin 

- UygulanmıĢ voltajı kontrol 

edin. 

- Gözden geçirin (sadece 

eğitimli elektrisyen) 
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Hata Nedenleri Giderme yolları 

SıkıĢtırımıĢ hava aĢırı yağ 

içeriyor. (yağ tüketimi çok 

fazla) 

 

- Yağ dönüĢ akıĢ borusu 

tıkanmıĢ olabilir. 

- Seperatör hatalı olabilir. 

 

- Yağ geri besleme 

borusunu temizleyin. 

- Seperatörü değiĢtirin. 

 

Sistem ana basınca 

ulaĢmadan önce durdu. 

 

- AĢırı sıcaklık yada aĢırı 

basınç olabilir. 

- Akım kontrol halkasında 

kesinti olabilir. 

 

- Hatayı gereken Ģekilde 

düzeltin. 

- Akım halkasını kontrol 

edin (Sadece eğitimli  

elektrisyen) 

 

Boru ağında su var 

 

- Kurutucu kapalı olabilir. 

- YoğuĢma saptırıcı 

fonksiyonlarını yerine 

getirmiyor olabilir. 

- Bypass açık olabilir. 

- Çiğlenme noktası çok 

yüksek olabilir. 

 

- Kurutucuyu çalıĢtırın 

- Kanalı temizleyin ya da 

değiĢtirin 

- Bypass ı kapatın 

- MüĢteri servisiyle 

bağlantıya geçin. 

 

Basınç azalıyor 

 

- Filtredeki basınç farkı çok 

büyük olabilir. 

 

- Filtreyi değiĢtirin. 
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EĞĠTĠM KATILIM KAYDI 

TARĠH : YER : 

EĞĠTĠMCĠ :  

EĞĠTĠM ADI :    ..................................................................  Kullanıcı (Operatör) Eğitimi 

AÇIKLAMA : Eğitim .............................................................................................   ‘nın 

güvenlikli olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm teknik detayları içermekte olup, eğitime 

katılmayan personelin HĠÇ BĠR KOġUL ALTINDA operatör olarak kullanılmaması 

gerekmektedir. Aksi davranıĢlar neticesinde gerçekleĢebilecek kaza, yaralanma veya ölüm 

gibi elim neticelerde YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. sorumluluk kabul 

etmemektedir. 

 

NO KATILANLAR ĠMZA NO KATILANLAR ĠMZA 

1   16  
 

2   17  
 

3   18  
 

4   19  
 

5   20  
 

6   21  
 

7   22  
 

8   23  
 

9   24  
 

10   25  
 

11   26  
 

12   27  
 

13   28  
 

14   29  
 

15 
  30  
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TESLĠM TUTANAĞI 

 

AĢağıda yazılı olan makina, araç, yedek-parça v.b. tam ve eksiksiz çalıĢır 

durumda teslim aldım. Bu makina, araç, yedek-parça v.b.’yi bu kullanım 

kitabında belirtilen koĢullar haricinde kullanmayacağımı, gerekli bakımlarını 

zamanında yapacağımı veya yaptıracağımı, eğer bu koĢullara uygun olarak 

çalıĢmaz-çalıĢtırmaz isem oluĢabilecek arızaların-kazaların sorumluluğunun 

YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ‘ne ait olmadığını Ģahsım ve 

firmam adına Ģimdiden kabul ederim.  

 

 

Tarih: .. / .. / 20.. 
 

 

 

Teslim Edilen Ürünler  

 

1-

........................................................................................................................... 

  

2-

........................................................................................................................... 

  

3-

............................................................................................................................  

 

4-

............................................................................................................................ 

 

5-

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Teslim Eden   Teslim Alan (Firma Yetkilisi) 

 
Adı Soyadı: 

Ünvanı: 

Ġmzası: 
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ÖNERĠ VE ġĠKAYET FORMU 

Firma Adı:  Tarih:  

Formu Dolduran:  Ġmza:  

     
 

Kapsam 

Öneri  ġikayet  

Gerekçe 

Ürün Kalite ĠyileĢtirmesi  

Hizmet Kalite ĠyileĢtirmesi  

Ürün Yelpazesi ĠyileĢtirmesi  

Fiyat/Ödeme KoĢulları ĠyileĢtirmesi  

Termin/Teslim Süreleri ĠyileĢtirmesi  

Personel – Altyapı KoĢulları ĠyileĢtirmesi  

Diğer Öneri ve ġikayetler  

  

Öneri / ġikayet Ġçeriği: (Lütfen aĢağıdaki boĢluğa, öneri veya Ģikayetinizi, yer, zaman, kiĢi ve 

olay ayrıntıları ile açıklayınız) 

 

 

Sonuç 

 

 

 

Değerlendiren (Ġsim/Ġmza/Tarih) 

 

 

YENĠCĠ MAKĠNA KOMPRESÖR 

yetkilisi tarafından doldurulacaktır.. 
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GARANTĠ ġARTLARI 
  

1- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren baĢlar ve iki yıl geçerlidir. 

 

2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 

 

3- Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 

süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 gündür. Bu süre, ürüne iliĢkin 

arızanın yetkili servise, yetkili servisin olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi 

temsilcisi veya ithalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren baĢlar. 

 

4- Ürünün garanti süresi içinde, gerek malzeme ve iĢçilik, gerekse montaj hatalarından 

dolayı arızalanması durumunda, iĢçilik ücreti değiĢtirilen parça bedeli ya da baĢka bir 

isim altında hiçbir ücret istemeksizin tamir edilecektir. 

 

5- Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından 

kaynaklanan arızalar garanti dıĢıdır. 

 

6- Ürünün; 

 

a) Tamiri için gereken azami sürenin aĢılması, 

b) Garanti süresi içinde aynı arızanın ikiden fazla vuku bulması veya farklı arızaların 

dörtten fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın tespiti, 

c) Yetkili servisin olmaması durumunda sırasıyla satıcısı, bayii, temsilcisi veya 

ithalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının 

tespiti, durumlarında ücretsiz olarak değiĢtirilme iĢlemi yapılacaktır. 

 

7- Bu belge ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici 

Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğüne baĢvurulabilir. 
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