POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

BENZERSİZ PERFORMANS VE ANTİSTATİK ÖZELLİK

ATEX NEDİR?
ATEX (Atmosphères Explosibles), patlayıcı atmosferlerde ekipman
üretimi, kurulumu ve kullanımı hakkında Avrupa Düzenleyici
Çerçevesini belirtir. AB kapsamındaki kuruluşlar, Temmuz 2003’ten
itibarıyla patlama riski olan alanlarda çalışanlarını korumak için ATEX
yönergelerini takip etmekle yükümlüdür.
› ATEX 95 Çalışan Koruma Yönergesi 94/9/EC: Patlama yaşanma
potansiyeli bulunan atmosferlerde kullanılması amaçlanan ekipman
ve koruyucu sistemler için minimum güvenlik gereksinimleri. 20 Nisan
2016 tarihinden itibaren 2014/34/EU Yönergesi ile değiştirilecektir.
› ATEX 137 Ekipman Yönergesi 99/92/EC: Patlama yaşanma olasılığı
bulunan atmosferlerde potansiyel risk altında olan çalışanların
güvenliğinin ve sağlığının korunması için minimum gereksinimler.

YEPYENI

POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

Antistatik güç aktarım kayışları, ATEX ortamları
için bir zorunluluktur. En yüksek güvenlik
standartlarını sağlamak için bu kayışların
sadece yeniyken değil, tüm kullanım ömrü
boyunca antistatik özelliğini koruması
gerekmektedir. Poly Chain® Carbon™ Volt®
kayış, kullanım ömrünün tamamı boyunca
ISO 9563 standardını karşılayan pazardaki tek
kayıştır. Patentli statik iletken tasarımı, statik
elektriği güvenli bir biçimde karbon germe
şeritlerine, uygulamanın tahrik uygulanan
tarafından uzağa aktarır ve bu kayışın ATEX
ortamlarındaki uygulamalarınız için en güvenli
ve güçlü seçeneğiniz olmasını sağlar.

› gaz endüstrisi
› petrokimya endüstrisi
› otomotiv boyama
› tahıl depolama
› dolum hatları
› lineer etiketleme hatları
› güç işleme
› süt ürünleri ve şeker fabrikaları
› karma yem şirketleri
› kağıt işleme
› mobilya fabrikaları
› plastik işleme

KAYIŞIN YAPISI + AVANTAJLARI

YILLAR BOYU MAKSİMUM GÜVENLİK VE GÜÇ
Güç, esneklik, sağlamlık ve güvenilirlik, güç
aktarımı alanında hayati önem taşıyan niteliklerdir.
Poly Chain® Carbon™ Volt® kayışlarında bu
niteliklerin hepsinin garanti altında olduğuna
güvenebilirsiniz. Bu kayışlar, karbon germe
şeridine sahip güçlü ve hafif bir poliüretan
bileşiğinden üretilir. Karbon fiber takviyesi, daha
yüksek şok yükü ve kullanım ömrü ile birlikte
yüksek güç aktarımı sunarken, gerilmeyi azaltır ve
esnekliği arttırır. Dişleri kaplayan yeni tabaka,
kayışın ihtiyaç duyduğu statik iletkenliği sağlayan
“siyah kaplama” özellikli naylon bir kumaştır.

POLIÜRETAN YAPI

KARBON GERME ŞERIDI

PATENTLI EĞRISEL DIŞ PROFILI
PATENTLI ANTISTATIK SIYAH KAPLAMA YAPISI

GATES ÜRÜNLERİYLE RAKİPLERİNİZDEN
DAHA UZUN ÖMÜRLÜ VE DAHA YÜKSEK
PERFORMANS ELDE EDİN

GÜVENLİK
› Kayış, kullanım ömrü boyunca statik
iletkenliğini korur
› Düşük risk ve mutlak iç rahatlığı anlamına gelir

GÜÇ VE PERFORMANS
› Benzersiz güç kapasitesine sahip, hassas tahrik
sistemi çözümleri
› Neme, kimyasal maddelere, kirleticilere ve
aşınmaya dayanıklıdır
› Aşırı sıcaklıklara uygundur (-54°C ile +85°C arası)
› Poly Chain® GT’den %55’e kadar, Poly Chain® GT2’den
ise %30’a kadar daha fazla düşük hız kapasitesi

RAHATLIK
› Çevre dostu: Temiz, sessiz, bakım gerektirmez,
enerji dostu ve düşük maliyetli
› Poly Chain® GT dişlilerle birlikte kendi kendini
temizleme özelliği
› Hızlı tahrik çevrim geri dönüşü
› Poly Chain® GT2 serisine kıyasla daha geniş
boyut yelpazesi
› Eksiksiz ürün yelpazesi ve anında teslimat

TASARRUF SEÇENEKLERİ

ENERJİ MALİYETLERİNDEN BAKIM
HARCAMALARINDAN TASARRUF
SAĞLAMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR

Poly Chain® Carbon™ Volt® kayışları, tasarımları
ve doğal özellikleri sayesinde diğer zaman
kayışlarına kıyasla daha büyük güç kapasitesi,
kompaktlık ve yüksek esneklik sunar. Kayışın
yüksek kapasitesi, küçük bir alanda büyük miktarda
güç kullanılabilmesine olanak verir: Daha küçük
tahrik sistemleri, daha kısa mil ve daha düşük
toplam ağırlık da enerji tasarrufu sağlar.

Göz önüne alınması gereken bir diğer değişken de
Volt® kayışlarının sağladığı bakım maliyeti tasarrufudur.
Dikkate değer oranda yüksek olan kullanım ömrü,
uzun vadeli kayış değişimi sayısını azaltır ve toplam
kayış edinme maliyetini düşürür. Özellikle servisi
güç olan uygulamalarla ilgili (ör. rafinerilerdeki hava
soğutmalı ısı değiştiricileri) işçilik maliyetleri de
önemli ölçüde azalır.

170 mm’lik bir PowerGrip® HTD® 14M kayış,
37 mm’lik bir Poly Chain® Carbon™ Volt® 14MGT
kayışla kolayca değiştirilebilir.

Özetle, Poly Chain® Carbon™ Volt® kayışlara
geçmek durma sürelerinin azaltılmasını, makine
üretiminin ve hat verimliliğinin arttırılmasını
sağlar. Volt® kayış tahrik sistemleri onlarca sektörde
çok çeşitli uygulamalarda tasarruf sağladığından,
sizin uygulamalarınızdan birinin de bu geçiş için
mükemmel seçim olma ihtimali çok yüksektir.

REKABET AVANTAJINIZ
Gates ürünleriyle rakiplerinizden daha uzun ömürlü
ve daha yüksek performans elde edin. Bir sonraki
güç aktarımı uygulamanızda Gates Poly Chain®
sistemini kullanarak kuruluşunuza rekabet avantajı
sağlayın. Hafif, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen
bir sistem için üstün kaliteli Volt® kayışlarını ve orijinal
Gates Poly Chain® GT dişlilerini, avaralarını ve germe
sistemlerini birlikte kullanın.

TAHRİK SİSTEMİ TASARIM DESTEĞİMİZ
Gates Design Flex® Pro™ yazılımı, girdiğiniz değişkenleri
esas alarak saniyeler içinde çok sayıda güvenilir kayış
tahrik sistemi oluşturmanıza yardımcı olan, profesyonel
düzeyde bir tasarım aracıdır. Gates Ürün Uygulama
Mühendisleri de size yardım etmekten mutluluk
duyacaktır. Rutin sorulardan “saat cinsinden ömür”
analizlerine kadar, tasarım ihtiyaçlarınızın en yüksek
maliyetli tahrik sistemi çözümüyle ve tam isabetle
karşılanmasına yardımcı olabiliriz.

KULLANICI DENEYİMLERİ
BAŞARI HİKAYESİ - BİR PETROKİMYA
ŞİRKETİNDE KULLANILAN HAVA
SOĞUTMALI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
Size sadece sözlü vaatler sunmuyoruz; müşterilerimiz
Volt® kayışlarının üstünlüğünü her gün tecrübe ediyor.
Petrokimya sektöründe yer alan bir müşterimiz, şok
yükleriyle bilinen hava soğutmalı ısı değiştiricilerinden
bazılarında yüksek kaliteli kauçuk kayışların yerine
Gates Poly Chain® Volt® kayışlarına geçerek tahrik
sistemlerinin kullanım ömrünü ortalama dört kat
arttırdı. Kayışlarımız sadece güvenliğinizi değil,
aynı zamanda üretkenliğinizi de arttırır.

SİSTEM YAKLAŞIMI

ATEX mevzuatı sürekli olarak geliştirildiği
ve güvenlik gün geçtikçe daha büyük önem
kazandığı için, müşterilerimize patlama yaşanma
potansiyeli taşıyan atmosferlerde çalışmaya
uygun, eksiksiz bir sistem çözümü sunmanın
önemli olduğuna inanıyoruz.

POLY CHAIN® GT DİŞLİLERİ
Gates Poly Chain® GT dişlileri, kayış tahrik sisteminizin
tamamının mümkün olduğu kadar güvende olmasını
sağlamak için statik olarak dengelenmiştir. Bu dişliler,
Poly Chain® Carbon™ Volt® kayışların tüm güç
kapasitesini kusursuz biçimde desteklemek üzere
tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Kayış tahrik
sisteminizden en yüksek performansı elde etmek için
kayışları ve dişlileri birlikte kullanın: maksimum
performans, uzun süreli antistatik özellikleri ve
optimum kullanım ömrü.

› ISO 1940 (1973) G16 kategorisine tam olarak
uygun üretim ve statik denge özellikleri
› Tam uyumlu dişli tasarımı, mile pozitif,
basınçlı yerleşim sağlar
› Küçük ve dar dişliler mil alanından tasarruf
sağlar, yükü burca yaklaştırır ve küçültücünün
kullanım ömrünü uzatır
› Bindirilen yük, üreticinin önerdiği sınırların
altında kalır
› Sadece eşlik eden Gates Poly Chain® kayış
ürünleri serisiyle birlikte kullanılmak için
özel olarak tasarlanmıştır

UYARI: Gates markalı olmayan dişlilerin kullanılması önerilmez: Gates Poly Chain® GT dişlileri, Poly Chain® kayışlarının kapasitesini tam olarak destekleyecek
biçimde tasarlanır, üretilir ve test edilir. Gates markalı olmayan dişlilerin kullanılması durumunda ürün performansına garanti verilemez.

DRAFTGUARD® ANTİROTASYON CİHAZI
Fan tahrik sistemleri kapatıldığı sırada fan
kanatlarından geçen hava akımına maruz kalmaları
durumunda ters yöne dönebilirler. Bu durum geri emiş
veya rüzgar gülü etkisi olarak da bilinir. İş ortamında
güvenliği geliştirmek için sürekli yeni yöntemler arayan
Gates, tahrik sistemlerinin ters yönde dönmesini
engellemek için Draftguard® antirotasyon cihazını
tasarlamıştır. Bu cihaz, sadece bakım işlemleri
sırasında teknisyenleri ve ekipmanı korumakla kalmaz,
aynı zamanda bütün sistemi de ilk çalıştırma
sırasında aşırı yük şoklarına karşı korur ve motor
bileşenlerinin gereksiz yere aşınmasını önler.

› Fanların ters yönde dönmesini önler
› Rüzgar gülü etkisiyle oluşan sert
başlangıçları engeller
› İlk çalıştırma sırasında tahrik sisteminin
hasar görmesini önler
› Bakım sırasında teknisyenleri yaralanmalardan korur

BOYUT LISTESI

8MGT

14MGT

Açıklama

Hatve uzunluğu
mm

Diş sayısı

Hatve uzunluğu
mm

Diş sayısı

8MGTV-640

640

80

8MGTV-720

720

90

14MGTV-994

994

71

14MGTV-1120

1120

8MGTV-800

800

100

80

14MGTV-1190

1190

8MGTV-896

896

85

112

14MGTV-1260

1260

8MGTV-960

90

960

120

14MGTV-1400

1400

100

8MGTV-1000

1000

125

14MGTV-1568

1568

112

8MGTV-1040

1040

130

14MGTV-1610

1610

115

8MGTV-1120

1120

140

14MGTV-1750

1750

125

8MGTV-1200

1200

150

14MGTV-1890

1890

135

8MGTV-1224

1224

153

14MGTV-1960

1960

140

8MGTV-1280

1280

160

14MGTV-2100

2100

150

8MGTV-1440

1440

180

14MGTV-2240

2240

160

8MGTV-1600

1600

200

14MGTV-2310

2310

165

8MGTV-1760

1760

220

14MGTV-2380

2380

170

8MGTV-1792

1792

224

14MGTV-2450

2450

175

8MGTV-2000

2000

250

14MGTV-2520

2520

180

8MGTV-2200

2200

275

14MGTV-2590

2590

185

8MGTV-2240

2240

280

14MGTV-2660

2660

190

8MGTV-2400

2400

300

14MGTV-2730

2730

195

8MGTV-2520

2520

315

14MGTV-2800

2800

200

8MGTV-2600

2600

325

14MGTV-2828

2828

202

8MGTV-2800

2800

350

14MGTV-3136

3136

224

8MGTV-2840

2840

355

14MGTV-3304

3304

236

8MGTV-3048

3048

381

14MGTV-3360

3360

240

8MGTV-3200

3200

400

14MGTV-3500

3500

250

8MGTV-3280

3280

410

14MGTV-3850

3850

275

8MGTV-3600

3600

450

14MGTV-3920

3920

280

8MGTV-4000

4000

500

14MGTV-4326

4326

309

8MGTV-4400

4400

550

14MGTV-4410

4410

315

8MGTV-4480

4480

560

Açıklama

20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm ve 125 mm genişliğinde mevcuttur.

12 mm, 21 mm, 36 mm ve 62 mm genişliğinde mevcuttur.

Hatve
mm

T
mm

B
mm

8MGT

8,0

3,4

5,9

14MGT

14,0

6,0

10,2

Tüm boyutlar stokta mevcuttur.
Özel talep üzerine standart dışı genişliklerde ve PowerPainT™ versiyonuyla da tedarik edilebilir.

T
Hatve

B

POLY CHAIN® CARBON™ VOLT®

İSTEDİĞİNİZ GÜÇ, DAHA ÖNCE HİÇ
GÖRMEDİĞİNİZ YÜKSEK GÜVENLİK

› Benzersiz ve patentli statik iletkenlik
tasarımıyla, kayışın kullanım ömrü boyunca
ISO 9563 standardına uygundur
› ATEX yönergeleriyle uyumludur: Patlama
riski bulunan ortamlar için uygundur
› Benzersiz güç kapasitesine sahip, hassas
tahrik sistemi çözümleri
› Malzeme yorgunluğuna karşı yüksek dirençli,
patentli karbon germe şeridi tasarımı
› Özellikle yüksek torklu, düşük hızlı tahrik
sistemleri için uygundur
› Eksiksiz ürün yelpazesi ve anında teslimat
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