
Basınçlı havadaki nemi yok etme 
konusunda güvenebileceğiniz ürün

Soğutucu akışkanlı hava kurutucusu
IDFA Serisi

Genel Bakış



2 Boyutlar ve diğer ayrıntılar için www.smcturkey.com.tr 
adresindeki IDFA serisi genel kataloğuna bakın

Ana özellikler

2 katmanlı şeffaf hazne 
koruyuculu otomatik su 
tahliye valfi
Daha uzun kullanım ömrü 
ve kolay bakım.

Tüm elektrikli 
bileşenler ön 
kısımda yer alır

Evaporatör Termometresi
Normal çalışma koşulları, 
yeşil bölge ile ifade edilir.Paslanmaz çelikten 

üretilmiş ısı 
eşanjörü
Kompresör yükünde 
azalma.

Toz filtresi
Alet gerektirmeden 
sökülüp takılır, 
kondenserin 
tıkanması 
engellenir.

Paralel olarak konumlanan 
giriş/çıkış portları

A Güvenin – Paslanmaz çelikten üretilen 
ısı dönüştürücüsü sayesinde yüksek 
korozyon dayanımlı

A Enerji verimliliğini artırın – Basınç 
düşümlerini engellemek için yenilenen 
tasarım

A Yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanın 
– Ortam sıcaklığı için maksimum 45°C, 
giriş havası için 65°C.

Soğutucu akışkanlı hava kurutucusu
IDFA Serisi
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Soğutucu akışkanlı hava kurutucusu
IDFA Serisi

Ürün Kodları

Uygulamalar

Ürün kodu Boyut Seçenek
IDFA60-23 60

Standart
IDFA70-23 70
IDFA80-23 80
IDFA90-23 90
IDFA60-23-L 60

Ağır hizmet tipi otomatik tahliye özellikli
IDFA70-23-L 70
IDFA80-23-L 80
IDFA90-23-L 90
IDFA60-23-T 60

Çalışan, arıza ve uzaktan çalışan sinyallere 
yönelik terminal bloklu

IDFA70-23-T 70
IDFA80-23-T 80
IDFA90-23-T 90
IDFA60-23-V 60

Zamanlayıcı kontrollü solenoid valfli otomatik 
tahliye özellikli

(Maks: 1,6 MPa)

IDFA70-23-V 70
IDFA80-23-V 80
IDFA90-23-V 90

IDFA Serisi, kompresörün sağladığı basınçlı havadaki 
nemi yoğuşturarak ayırmak için kompresör odalarındaki 
ana hatta veya makina girişlerinde kullanılır. Nemi 
yoğuşturarak suyu tahliye etmesi sayesinde aşağıdaki 
gibi pnömatik ekipman arızaları engellenir:
-  Damlayan gresin neden olduğu valf ve aktüatör 

arızaları
-  Su damlacığı oluşumu
-  Boru içi paslanmanın neden olduğu otomatik boşaltma 

bozulması.

IDFA diğer ekipmanların hava giriş hatlarına da yerleştirilebilir. Örneğin; lens cilalama, tekstil, 3D ölçüm, baskı veya soğutma 
proseslerinde.

İlgili 
ürünler

Ana hat filtresi
AFF Serisi

Sis ayırıcı filtre
AM Serisi

Mikro sis ayırıcı
AMD Serisi

Otomatik su tahliye valfi
AD402-A Serisi

KompresörYeni
AMD Yeni

IDFm

Yeni
AM

Yeni
AFF



SMC Turkey Otomasyon A.Ş.
Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad.
Capital Tower No: 9 Kat: 11 34303
Küçükçekmece, İstanbul, TÜRKİYE
Tel   : +90 212 489 0 440
Faks: +90 212 489 0 437
http://www.smcturkey.com.tr
satis@smcturkey.com.tr

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin ve üretici için herhangi bir yükümlülük oluşturmaksızın değiştirilebilirFLYER-IDFA-A-TR-2020

Avusturya  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belçika  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaristan  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Hırvatistan  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Çekya  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Danimarka  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonya  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finlandiya  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
Fransa  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Almanya  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Yunanistan  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Macaristan +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
İrlanda  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
İtalya  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Letonya  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Litvanya +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Hollanda  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norveç  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Polonya  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portekiz  +351 226166570  www.smc.eu postpt@smc.smces.es
Romanya  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Rusya  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakya  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenya  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
İspanya  +34 945184100  www.smc.eu post@smc.smces.es
İsveç  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
İsviçre  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Türkiye  +90 212 489 0 440  www.smcturkey.com.tr  satis@smcturkey.com.tr 
İngiltere  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk
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