Daha Fazla Güvenlik İçin Bireysellik
Yüksek Verimli Subaplar ve Armatürler

Vidalı bağlantı veya flanşlı bağlantı?
İhtiyaçlarınız doğrultusunda
hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin
talepleri yaratıcılığımızı kamçılıyor.
Gerhard Götze KG armatürleri
büyük veya küçük seriler, hatta
özel yapılmış tek ürünler olarak
imal ediliyor.

0815 yerine 451
Eski, revaçta ürünler ve yeni ürünler: Yıllar süren
çalışmalar sonunda ortaya çıkan kendini kanıtlamış bir
ürün yelpazesi temelinde Gerhard Götze KG
mühendisleri ilaveler ve yepyeni ürünler geliştirmeye
devam ediyor; yeni ürünlerde müşterilerimizin istekleri
bize ilham kaynağı oluyor.
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Müşteriye özel çözümlerde ayrıntı ve mükemmellik
Uygulamalı müşteri memnuniyeti:
Ürünlerimizin detay planlarına veya ürün
kataloğumuza www.goetze-armaturen.de
adresinden ulaşılabilir.
Tesisat planlaması için tüm armatürlerin üç
boyutlu modelleri internette mevcut.
İnternet dışında ise danışmanlarımız ve satış
noktalarımız sizi yerinizde ziyaret etmekten
mutluluk duyacaktır.

Esnek yapılar: İsteğe özel hazırlanan ürüne
giden yol kısa. Talebinizden yola çıkarak
planlamadan, prototip imalatına, prototipin
yerinde denenmesinden, üretime geçilmesine
ve zamanında teslim edilmesine kadar çok
kısa bir zaman içinde gerekli değişiklik ve
yenilikleri gerçekleştiriyoruz.

»Basınç azaltıcısı adası« nı ziyaret:
Burada armatürlerin ne kadar özenli ve
titizlikle üretildiğine tanık olmak mümkün.
Anonim bir seri üretim yerine küçük
birimlerde özenle üretim, kısa hazırlama
süreleri ve teknik bilgiye, yeteneğe ve
deneyime sahip seçkin elemanlar. Gerhard
Götze KG’nin halen »zanaat atölyesi« olarak
tanımlanmasından gurur duyuyoruz.

Kalite kontrolünde Gerhard Götze KG
kendinden başka kimseye güvenmez:
Dışardan tedarik edilen parçaların giriş
kontrolünden, ISO sertifikalı işletme içi kalite
kontrolünden, ürünlerin son kontrolüne
kadar. Bu süreç içerisinde her bir armatür
işlev ve performans açısından denetlenir.
İşletmemizde »şikayet« diye bir kavramın
tanınmıyor olması hiç de şaşırtıcı değil.

Dikkat, acil durum! – Kırmızı sipariş dosyası
çok acil bir iş anlamına geliyor. Dünyanın
herhangi bir yerinde önemli bir parçası eksik
olduğu için bir tesisat çalışmasını durdurmuş.
Sipariş saat öğle 12’den önce bize ulaşırsa
armatürü aynı gün içinde teslim edebiliyoruz;
yani rekor denecek bir sürede! Ancak »Kırmızı
Dosya« haricinde de Gerhard Götze KG’ye
bu sektörde hız açısından yaklaşmak pek
mümkün değil.

Mutlaka metal
Malzeme seçimi: Aşındırıcı maddeler veya
gıda teknolojisi için yüksek kaliteli, aside
dayanıklı paslanmaz çelik; içme suyu alanında
paslanmaz kızıl döküm; standart kullanımlar
için pirinç. İstek doğrultusunda yüzeyler değişik
şekilde kaplanabilinir. Ama: Plastik başlık gibi
düşük kaliteli malzemeler Gerhard Götze KG
armatürlerinin imalatında asla kullanılmaz.

õ Birinci sınıf, sertifikalı, yüksek verimli subap ve 		
armatürler
õ Seçkin, kendini kanıtlamış ürün yelpazesi

Yaylısı sağlam
Ayrıntı fark yaratır: Bir emniyet subabı
yaklaşık yirmi ayrı parçadan oluşur. Bu
parçaların her biri ister kendi imalatımız
olsun ister dışardan tedarik edilmiş olsun,
şirketimizde çok titiz bir kalite kontrolüne
tabi tutulur. Ürünlerimizin tümü Avrupa’da
ve uluslararası düzeyde geçerli güncel
standartlara ve normlara uygundur.

õ Dayanıklı, ince ayrıntılı ve işlevselliği son derece
güvenilir parçalar
õ Her an teslimata hazır, son derece gelişmiş seri
ürünlerimiz
õ İstek üzerine bireysel, yenilikçi çözümler
õ Tüm armatürlerde sadece metal malzemeler
õ Sevkiyattan önce her bir armatür kapsamlı bir
kontrole tabi tutulur
PA S L A N M A Z
K I Z I L

50 yılı aşkın bir süredir kendimizi en yüksek kaliteye adadık
Emniyet supapları karmaşık ve kapsamlı
tesisatların en önemli parçalarıdır. Gerektiği
gibi işlemediklerinde en büyük tesisat dahi
durur. Bu parçaların güvenilir olmaları şarttır.
Arızalı olduklarında bu eksiklik diğer tesisat
parçaları tarafından giderilemez. İşte bu büyük
sorumluluğu Gerhard Götze KG ürünleriyle
50 yıldan uzun bir süredir taşıyor, hem de
büyük bir başarıyla. Mükemmel işlev sağlama
sorumluluğunu şirketimizin tamamı üstlenmiş
durumda; çalışanlarıyla ve imalatıyla; fabrikadan çıkan her bir armatürü, subabı, regülatörü
ya da basınç azaltıcısıyla.

Zeka ve çalışkanlık bir yana – Gerhard Götze
KG’de uygulama aşamasında bilgisayar
destekli ayrıntı üzerinde itinalı çalışma en
önde gelir. En modern CNC makineleri
armatür parçalarını işliyor, vida dişlerini
frezeliyor veya kesiyor.

Mükemmellik: Gerhard Götze KG’nin
başarısının sırrı işte bu. Günbegün yinelenen
yüksek bir beklenti. Mükemmellik; müşterilere
danışmanlıkta; ürün planlamasında; nerdeyse
el işçiliği düzeyinde ayrıntılı işlemede; hızlı
ve zamanında teslimatta. Mükemmellik aynı
zamanda tek tek her bir armatürün kalite
kontrolünde de kendini gösterir. Ayrıca yeni
ürünlerin geliştirilmesinde de. Gerhard Götze
KG’den her zaman her türlü yeniliği bekleyebilirsiniz. Aceleci adımları ise asla. Çünkü bizim
için en önemlisi tesisatlarınızın güvenliği.

Armatürlerin son kontrolünde yüksek vasıflı
ve deneyimli elemanlarımızın yanılmaz
bakışları ve becerikli elleri devreye giriyor.
Hava basıncı kontrol istasyonunda fonksiyon
kontrolünün yanı sıra fabrika kullanımına
yönelik güvenlik ayarları da yapılıyor.

En yüksek kalite ve güvenlik için son kontrol:
Teslim süresi çok kısa olsa bile elemanımız
son kontrol için gereken zamanı ayırır.
Ancak tüm bu aşamalardan geçtikten sonra
Götze armatürleri dünyanın her yerine
ulaştırılır.

Ç E L İ K

D Ö K Ü M

P İ R İ N Ç
Müşterilerimiz yararına düşük maliyetli
üretim: Şirket olarak köklerimizin hesaplı
üretimin ocağı olan ’Schwaben’ yöresinde
yattığını da unutmuyoruzz. Mümkün ve
uygun olduğunda düşük maliyetli armatürleri kullanıyoruz. Elbette imalat kalitesinden
hiçbir şekilde ödün vermeden.

Belki göze pek çarpmayan bir parça ama
aynı zamanda üretim süreçlerinin emniyeti
açısından çok büyük sorumluluk taşıyan bir
marka ürünü. Boşaltma, ayar veya emniyet
subabının, basınç azaltıcının ya da herhangi
diğer bir yedek parçanın üzerindeki metal
damga müşterilere şu mesajı verir: Gerhard
Götze KG’ye her zaman güvenebilirsiniz!

Flanş -nominal çapı

DN 80
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
DN 15

A N M A

DN 10

Ç A P I

Gerhar Götze KG’yi isteklerinizle kendiniz
değerlendirin! Hangi madde denetlenecek?
Armatürlerin hangi ısı ve basınç şartlarına
uygun imal edilmesi gerekiyor? Hangi
normlar, bağlantılar ve malzemeler zorunlu
tutuluyor? Gerhard Götze KG’nin teknik
bilgisini sınayın!

3/8“

1/2“

3/4“

1“

11/4“

11/2“

2“

Vida dişi çapı

Flanşlı bağlantılar
DN 10’dan DN 80’e kadar
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Her türlü maddede ölçülebilir başarı
Su
Açıkta ve basınçsız
püskürtülebilir

Petrol, benzin vs.

Hava

Basınçsız nakledilmesi
mümkün değil

Açıkta püskürtülebilecek
buharlar ve gazlar

N Ö T R

O L M AYA N

N Ö T R

Açıkta püskürtülemeyen
yanıcı ya da zehirli
buharlar ve gazlar

M A D D E L E R

M A D D E L E R

50 bar

50
45
40
35
30
25
20

Pompa emniyeti
Basınç yükselmesi (su basıncı)
Yangın söndürücü tesisleri
Soğutma devreleri

25 bar

Kaynama derecesine
ulaşılmamalı

Kompresörler
Basınçlı kazanlar
Basınç yükselmesi (hava
basıncı)
Silo konteynerleri
Silo kamyonları

15
10
5

0,5 bar

0,2 bar

0

A N M A

B A S I N C I

S U
D İ Ğ E R

V E
S I V I L A R

H AVA ,
T E K N İ K

G A Z L A R

V E

B U H A R L A R

Gerhard Götze KG subapları son derece güvenilir, dışardan hiçbir şekilde etkilenmezler.
Mekanik olarak sadece boruda bulunan maddeye tepki gösterirler. Bu madde çok sıcak,
tehlikeli, zehirli, yanıcı veya yüksek basınçlı
olabilir. Gerhard Götze KG’nin armatürleri,
gaz, buhar, asit veya gıda maddesi olsun
tüm maddelere hazırlıklıdır. Nitekim plastik
malzeme kullanılmasına izin verilen yerlerde
bile biz sadece metal kullanıyoruz. Dışardan
tedarik edilen tüm parçalar tek tek kontrolden
geçiriliyor: Seçilmiş parçalar üzerinde bir

kontrolden değil, her bir armatür müşteriye
teslim edilmeden önce ISO-sertifikalı kalite
kontrol sisteminden geçiriliyor. Kazanların,
kompresörlerin, pompaların, boru hatlarının,
sterilizatörlerin, güneş enerjisi tesislerinin ve
özel silo kamyonlarının güvenli bir şekilde
çalışabilmesi için bütün bunlar ideal ön
koşullar. Güvenlik ve kalitede 50 yıldan uzun
süredir deneyim sahibiyiz: İşte bu sağlam
temel üzerinde Gerhard Götze KG’nin ürünleri
bugün ve gelecekte arızasız ve sorunsuz işleyen
tesisler ve hoşnut müşteriler anlamına geliyor.

Vidalı bağlantılar
3/8“den 2“ye kadar

Isı, yüksek basınç, tehlikeli sıvı ve gazlarda
uzun süreli ve güvenli kullanım

50

I., III., IV. grup buhar kazanları
Buhar tesisleri
Sterilizatörler
Otoklavlar
Güneş enerjisi tesisleri
Yakma kazanları

120°c‘ye kadar kaynar su
II. grup buhar kazanları
Güneş enerjisi tesisleri
Isıtma devreleri
Merkezi uzaktan ısıtma
sistemleri devir istasyonları

25 bar

Şofbenler
İçme suyu
Ev su tesisatı

45
40
35
30

25 bar

25
20

0,5 bar

2,5 bar

6 bar

3 bar

8 bar

10 bar

15
10
5

0,5 bar

0
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682 Flanş bağlantılı basınç azaltıcı.
Kendini kanıtlamış olanın temelinde
yenilik: Bu ilkenin en iyi örneği Gerhard
Götze KG’nin içme suyu alanında 95
derece su sıcaklığına kadar kullanılmak
üzere üretmiş olduğu yeni basınç azaltıcı.
Yenilik DN 65 ve DN 80 boyutları. Yenilik
bizim bu flanş bağlantılı nominal çapları
ilk defa komple kızıl dökümden ve bazı
iç parçaları paslanmaz çelikten üreterek
piyasaya çıkarmamız. Yenilik ayrıca
bunların DVGW-Sertifikalı olması. Böylece
Gerhard Götze KG branşında bir kez daha
öncülüğünü kanıtladı.

812 Endüstriyel tesisatlar için emniyet
supabı. Gerhard Götze KG için yüksek
performans emniyet subabı şu anlama
geliyor: Çok yüksek bir püskürtme
performansı »812« yi piyasanın önde
gelen ürünlerinden birisi haline
getiriyor. Bu tip küçük bir subap büyük
tankların dahi güvenliğini sağlıyor. Bu
açıkta püskürten yüksek performans
subabı özellikle basınçlı hava ve nötr
gazlar için uygun.

Ye n i

813 Silo kamyonları için özel emniyet
subabı. İşte bu da Gerhard Götze KG’ye
özgü: Denenmiş ürünler yeni kullanım
alanları için geliştiriliyor. Bu emniyet
subabı »812« nin rakipsiz püskürtme
performansını silo kamyonlarının özel
ihtiyaçlarına uyarlıyor: Yay başlığı bir
membran tarafından neme ve kirliliğe
karşı korunuyor. Böylece »F/K/S«
subabı uzun süre işlev görüyor ve
silo kamyonlarında çimento, vitaminli
hayvan yemi veya un nakledilmesi hiç
farketmiyor.

418 Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten
boşaltma subabı. Gerhard Götze KG
ürün yelpazesinde bir başka başarı
öyküsü: Bu paslanmaz çelikten boşaltma
subabında değiştirilebilen bir kartuş
bulunuyor. Böylece yenileme esnasında
armatürü sökmek gerekmiyor, boşaltma
kısmındaki kartuşu değiştirmek yeterli
oluyor. Isıtma tesislerinde uzun süredir
uygulanan bu kolaylığı Gerhard Götze
KG endüstriyel subaplara da taşıdı.

ü r ü n l e r

Denenmiş. Normlara uygun
Basınç, akış miktarı debi ve yaylanma tolerans
elastikiyet her armatür için tek tekde ayrıca
ayarlanıyor. TÜV kontrollü parçalarda bu
ayarın sonradan değiştirilmesi mümkün değil.
Elbette ayarı müşteri tarafından yapılabilecek
olan armatürleri de sunuyoruz.

Üç adımda uygun armatür seçimi:

Endüstriyel kullanım için TÜV- / CE-kontrollü armatü

kategoriler arasından aradığınız armatür
için uygun sipariş profilini seçiyorsunuz.

2 Söz konusu maddenin alanını bulana
kadar satırı takip ediyorsunuz.

3 Bu alan içerisinde istediğiniz armatür
tipini belirliyorsunuz.
Eğer aradığınız armatürü bulamadıysanız
lütfen bizimle irtibata geçin. Beraberce sizin
için en uygun ürünü bulabiliriz. Bu listede
yer alan armatürler ürün yelpazemizin
sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.

K a t e g o r i l e r

1 Kullanıma bağlı olarak listelenmiş

Endüstriyel kullanım için bu kontrollerden geçmemiş armatü

Boşaltma ve ayar armatü

Isıtma ve sıcak su sistemleri için TÜV- / CE-kontrollü armatü

Isıtma ve sıcak su sistemleri için bu kontrollerden geçmemiş armatü

Basınç azaltıcı armatü

Tamamlayıcı parç

M a d d e l e

851 Yüksek performans emniyet
subabı. Kızıl
döküm. Bu seri
tüm maddeler
için üretilmiştir.
Çok yönlü, kompakt ve sağlam
- performans
ve verimlilik
açısından rakipsiz.

652 GL emniyet
subabı. Kızıl
döküm, sıvılar
için. Glikole
dayanıklı conta,
kapalı soğutma
devrelerinin
emniyeti için
membran.

811 basınçlı hava
emniyet subabı.
Pirinç. Bu
kompresörler
için püskürtmeli
subabı yağlı hava
basıncı kullanımı
için viton contalı
da üretiyoruz.

E n d ü s t r i y e l

451 Bu ürün serisi
yanıcı ve zehirli
maddeler de dahil
olmak üzere farklı
maddeler için,
farklı bağlantı
imkanlarıyla
üretilmiş
paslanmaz
çelik emniyet
subaplarını
kapsıyor.

e m n i y e t

860 kızıl döküm
emniyet subapları
çok hesaplı. Bu
subaplar hava,
nötr buharlar ve
gazlarda aşırı
basıncı önleme
için kullanılır.

s u b a p l a r ı
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n. Sertifikalı.

651HN/H
Çok sağlam
membranlı
emniyet supabı.
Isıtma tesislerinin
emniyeti için
kullanılır; sırf
metalden, kızıl
döküm. Tesisatın
azami sıcaklığına
göre ayarlanır.

651N Bu
membranlı emniyet subabı içme
suyu ısıtıcıları için
ideal. Malzeme
açısından tüm
koşulları yerine
getiriyor ve zor
kalite kontrol
testlerinden
geçmiş bulunuyor.

I s ı t m a

656 Boşaltma
subabı, kalorifer
tesisatında suyun
radyatör ile kazan
arasındaki çift
yönlü akışında
kullanılır. Sabit
pompa basıncı
sağlar, kalorifer
sisteminin ses
çıkarmasına engel
olur, hatta 140
dereceye kadar
ısılarda.

e m n i y e t

851H4 Yüksek
emniyet subabı.
Körüklü. Isıtma
ve güneş enerjisi
tesisleri için.
% 100 glikole
dayanıklı contalar
kullanıyoruz,
standart glikol
oranı ise yaklaşık
% 30.

608 Bu küçük
miktarlara
ayarlanabilen
boşaltma subabı
kontrol ve test
tesisleri için
doğru seçim.
225 dereceye
kadar buharlar,
gaz maddeler
ve sıvılar için
kullanılıyor.

618/619
Boşaltma subabı,
fabrika ayarı
yapılmadan da
teslim edilir. Bu
şekilde müşterinin
kendisi tarafından
ayarlanabilir ve
tüm maddeler
için 225 dereceye
kadar
kullanılabilir.

s u b a p l a r ı
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681 Bu sırf metal kızıl dökümle çalışılmış
basınç azaltıcı, DVGW kontrollü olup 95
dereceye kadar tüm içme suyu tesislerinde
kullanılabilir. Tehlikeli maddeler için
kullanıldığında viton contalı yapıyoruz.

B o ş a l t m a

683 Hava basıncı tesislerinde kullanılan
bir basınç azaltıcı, dayanım 50 bara kadar.
Özellikle gemilerde dümen basıncının ayarı
için kullanılıyor. Bu armatür Germanischer
Lloyd ruhsatlı.

s u b a p l a r ı

İyice düşünülmüş, denenmiş ve sürekli
genişleyen bir ürün yelpazesi: İşte Gerhard
Götze KG’nin armatür çeşitleri bu şekilde
tanımlanabilir. Sanayide ya da ısıtma sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmak üzere emniyet,
boşaltma, basınç azaltma ve ayar subapları
ve diğer aksesuarlar hep doğru malzeme
kullanılarak imal edilir: Paslanmaz çelik örneğin
gıda sektöründe, kızıl döküm değişen sertlikteki
içme sularına dayanıklık söz konusu olduğunda
ve pirinç ise sorunsuz maddeler için. İstendiği

v e

b a s ı n ç

a z a l t ı c ı l a r ı

takdirde kullanım alanına uygun olarak nikel
veya krom kaplama yapılabilir. Gerhard Götze
KG’nin ürün yelpazesinin »iç değerleri« de
çok etkileyici: AB basınç aletleri yönergesinin
ve diğer tüm Avrupa’da ve uluslararası alanda
geçeri kuralların yerine getirilmesi en doğal
görevimiz iken diğer kalite kriterlerimiz bize
özel: Sadece metal ile çalışılması, giriş kontrolü, işletme içi kalite, işlev ve performans
kontrolleri. Bir armatür için Gerhard Götze KG
armatür ailesinin üyesi olmak hiç kolay değil.

pl

bı

ba

ba

r
e
l

p

Ki

ça

za

ltı
cı
rt
ut
uc
u
Va
ku
m
a
ka
rş
ıh
T
av
a
i

bı

Ba

Bo

şa

sın

ltm

a

lı

su

ba

ni

su

su

bı

ye
t

ba
su

em

ye
t

ni

br
an

em

Güvenilirlik göstergeleri: Basınç aletleri
yönergesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde
CE-Sertifikası çok sayıda ürün ve dağıtım
bölgeleri için zorunlu tutuluyor. Diğer
sertifikalar ise bizim bireysel kalitemizin
göstergeleri: TÜV, DVGW, Germanischer
Lloyd, GOST, SINTEF, ACS. Son olarak da DIN
ISO 9001 işletme içi kalite yönetimini ve geniş
kapsamlı işlev ve performans kontrollerini
temsil ediyor.

Endüstriyel kullanım için TÜV- / CE-kontrollü armatürler
Endüstriyel kullanım için bu kontrollerden geçmemiş armatürler
Boşaltma ve ayar armatürleri
Isıtma ve sıcak su sistemleri için TÜV- / CE-kontrollü armatürler
Isıtma ve sıcak su sistemleri için bu kontrollerden geçmemiş armatürler
Basınç azaltıcı armatürler
Tamamlayıcı parçalar
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Birinci seçim: Tesisat güvenliği için doğru armatür garantisi!

Gerhard Götze KG’nin birçok armatürü
ısıtma tesislerinde ve sıhhi tesislerde
kullanılmak üzere özel olarak üretiliyor.
Basınç azaltıcıları örneğin içme suyunun
müstakil ev olsun büyük konut veya büro
binaları olsun her yere istenilen basınç ile
ulaştırılmasını sağlıyor.

Peki petrol arama platformunda Gerhard
Götze KG armatürleri nerelerde yer alıyor?
Bu soruya yanıt vermek hiç de kolay değil.
Basınç güvenliği sağlanması gereken her
yerde, örneğin hava basıncıyla büyük petrol
arama araçlarını işleten kompresörlerde.
İnsanların ısıtmaya ve sıcak suya ihtiyaç
duydukları her yerde. Azami güvenlik
sağlanması gereken her yerde. Kısacası,
petrol arama platformunun her yerinde.

Basınç, sıcaklık, fermantasyon gazları:
Biyolojik gaz tesislerinde güvenliği sağlamak
kolay değil.
0815-vanalarının bu alanda kullanılması
yanlış olur. Yüksek kaliteli, gaz geçirmez vana
ve conta malzemelerinden üretilen Götze
armatürleri ile bu tesisler emniyetli hale
getirilebilir.

Yangın söndürücülerde büyük miktarda suyun
uzun ve geniş borular üzerinden yüksek
basınç ile püskürtülmesi gerekiyor. Ancak bu
şekilde su ateşin söndürülmesi için gereken
basınca sahip olabiliyor. Mükemmel işlev için
üç tip Götze armatürü var: Basınç azaltıcıları
suyun dağıtımını ayarlıyor, emniyet subapları
fazla basıncı düzenliyor, boşaltma subapları
pompa sisteminin sorunsuz bir şekilde
çalışmasını sağlıyor.

w ww.go e t z e - a r m at u r e n . d e

Gerhard Götze KG Yüksek Verimli Armatürleri
Bireysellik sayesinde daha fazla güvenlik: Bu yaklaşım
50 yılı aşkın bir süredir Gerhard Götze KG’nin başarısının
temelini oluşturuyor. Küçük bir işletme veya uluslararası
bir şirketler grubu olsun, Gerhard Götze KG bütün
çalışanlarıyla ve ürünleriyle tüm müşterilerine
güvenilirliğini ve yenilikçiliğini sunuyor. Yurtiçi ve
yurt dışındaki seçkin satış ortaklarımız size danışmanlık
hizmeti veriyor ve sizi ihtiyacınız doğrultusunda
planlama ve proje aşamasında destekliyor. Böylece
sizinle birlikte diyalog halinde size özel ürünler
geliştiriliyor ve bundan her iki taraf da yararlanıyor:

Şarap mahzenleri ve içecek doldurma tesisleri
için Gerhard Götze KG içme suyu ruhsatı olan
armatürler sunuyor. Bu alanda neredeyse
sadece paslanmaz çelik kullanılıyor. Tüketiciyi
koruma konusunda ödün vermek bizim için
söz konusu olamaz!

Silo kamyonları sıvı, tanecikli ve toz
maddeleri taşıyorlar. Gerhard Götze KG’nin
F/K/S emniyet subabı »813« kire karşı
korumalı, su geçirmez ve uzun süreli
güvenliği çok yüksek bir püskürtme
performansı ile birleştirir.

Müşteri Gerhard Götze KG’nin yüksek performanslı armatürlerinden, ölçülebilir ürün ve tesis güvenliğinden, yüksek
kaliteden, normlara uygun üretimden ve modern tasarımdan.
Gerhard Götze KG’nin teknisyenleri ise piyasayı yakın
olmalarından. Böylece teknolojideki güncel gelişmelerin
ortasında bulunup yeniliklere ve değişikliklere açık oluyorlar.
Uzun süreli işlev ve tesisat güvenliği söz konusu olduğunda
diyalog ortağınız, danışmanınız olan, sorunlarınızı çözen ve
sizin için üreten Gerhard Götze KG’nin yetkinliğinden siz de
yararlanın.

Klima tekniği kalorifer yapımında gittikçe
daha önemli bir rol oynuyor. Çoğu kez
küçümsenen bir nokta ise ısıtma tesislerine
uygun subapların eksi on derecenin altındaki
soğutma devrelerinde sık sık devre dışı
kalmaları. Burada çoğunlukla glikol devreye
girdiği için farklı güvenlik önlemleri alınması
gerekiyor. Gerhard Götze KG bu ihtiyaca
uygun ürünler sunuyor.

Şerbetçiotu, malt ve su: biranın malzemelerini
saymak çok kolay. Aynı şey Gerhard Götze
KG’nin sadece gıda sektöründe değil tüm
emniyet armatürlerinin üretiminde kullandığı
malzemeler için de geçerli. Üretimde sadece
metal kullanıyor olmamız bizim 50 yıldan
uzun süredir kendi isteğimizle benimsemiş
olduğumuz bir »saf kalite ilkesi«.

Paslanmaz çelikten yapılma emniyet
subapları ilaç sanayi tesisleri için çoğunlukla
zorunludur. Ancak bu malzeme görünüm
açısından da her zaman pırıl pırıl parlayan
tesisler için doğru seçim. Bu yüzden Gerhard
Götze KG en üst düzeyde güvenlik için en
yüksek kaliteyi ve birinci sınıf bir dış
görünümü tavsiye eder.

Isıtma tesislerinde ısı en fazla 120 dereceyi
bulurken güneş enerjisi ısıtma tesislerinde
180 dereceye kadar çıkabilir; plastik parçalar
bu sıcağa dayanamaz. Donmaya karşı
dayanıklı su-glikol-karışımı da devreye
girince bu durum conta malzemesinden
de beklentileri arttırıyor. Gerhard Götze KG
endüstriyel kullanımdaki geniş deneyiminden
yola çıkarak buna uygun armatürler sunuyor.

Dünyanın dört bir yanında sanayi tesislerinin, ısıtma
ve havalandırma sistemlerinin güvenli bir şekilde
işlemesini sağlıyoruz.

Boşaltma subapları benzin istasyonlarında
toprağın altındaki yakıt tanklarının
güvenliğini sağlar. Sadece petrol ve benzin
gibi sıvı maddeler değil aynı zamanda
oluşan gazlar ve buharlar da tehlikelidir
teşkil etmektedir. Sırf metalden üretilmiş
yüksek kaliteli viton contalarına sahip
olan Götze armatürleri günbegün benzin
istasyonuna giden milyonlarca müşterinin
güvenliğini sağlıyor.

Bir bina ne kadar yüksek olursa ısıtma
borularındaki basınç o kadar artar. Basınç
ne kadar yüksek olursa tesislerin nominal
çapları da o kadar genişler. Sanayide veya
konutlarda kullanılan büyük ısıtma
tesislerinin güvenliği ve basınç ayarı için
Gerhard Götze KG’nin yüksek kaliteli
armatürleri ideal. Bu alanda ihtiyaç duyulan
geniş nominal çapları ve flanş bağlantılarını
sunuyoruz.

Gemi inşaatında Götze armatürleri ısıtma
ve içme suyu standart kullanım alanlarında
tercih ediliyor. Buna çok özel bir kullanım
da ekleniyor: Gemiler hava basıncı ile idare
edildiği için basınç ayarının güvenilir olması
şart. İşte tam bu amaca yönelik Germanischer
Lloyd (gemilere özel kalite kontrol) sertifikalı
armatürlerimiz bulunuyor.

Nasıl bir basınç ortamı ve hangi sıcaklık
söz konusu? Debi kaç olacak, hangi
maddeler göz önünde bulundurulmalı?
Hangi yönergeler doğrultusunda hareket
edilmeli? Bu gibi sorular Gerhard Götze KG
için ürün planlamasının bir parçası. 50 yılı
aşkın bir süredir farklı kullanım alanları için
emniyet armatürleri tasarlıyor ve üretiyoruz.
Sizin ihtiyacınıza da doğru cevapları
bulabileceğimizden eminiz.

Rafineriler karmaşık ve uzmanlaşmış sanayi
tesisleridir. Rafinerilerde kelimenin tam
anlamıyla yüksek basınç altında çalışılıyor
ve yüksek ısılar, tehlikeli maddeler burada
günlük hayatın bir parçası. Gerhard Götze
KG’nin geniş ürün yelpazesi bütün endüstriyel
süreçler için uygun emniyet, boşaltma
subapları ve basınç azaltıcı subaplar imal
ediyor.

»Gerhard Götze KG olarak size tam
beklentilerinize uygun yüksek verimli
armatürler sunuyoruz. 50 yıllık deneyimimiz
ve bu alandaki teknik bilgimiz ile ihtiyaç
ve sorunlarınıza en iyi cevap verebilecek
adresiz. Yüksek değerli malzeme kullanarak
isteğe göre ve farklı kullanım alanlarına
yönelik emniyet armatürleri imal ediyoruz.
Tesislerinizin güvenliği için kaliteden taviz
bizim için söz konusu olamaz.«
Detlef Weimann
Gerhard Götze KG Genel Müdürü ve Hissedar
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Gerhard Götze KG
Armatür Fabrikası
Posta Adresi:
Postfach 448
D-71604 Ludwigsburg
Almanya
Tesis Adresi:
Robert-Mayer-Strasse 21
D-71636 Ludwigsburg
Almanya
Fon +49 (0) 71 41 . 4 88 94 - 60
Faks +49 (0) 71 41 . 4 88 94 - 88
info@goetze-armaturen.de
www.goetze-armaturen.de
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