
Ürünlere genel bakış
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Montaja hazır parçalar
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Şirket 1972 yılında Dieter Medenus tarafından kurulduktan sonra, 
gaz regülatörlerimiz, emniyet kapatma vanaları ve emniyet tahliye 
vanaları 30 yılı aşkın bir süreyle Köln yakınındaki Röstrath da mon-
taj edildi. 2004 yılında Dieter Medenus şirketi daha genç ellere de-
vretmeye karar verdi. Akabinde firma halihazırda genel merkezi-
nin bulununduğu Olpe’ye taşındı ve ondan sonra ben Medenus‘un 
genel yönetimi rolunü üstlendim. Olpe’den tüm ürün gruplarımızı 
ispatlanmış değer katan Medenus kalitesiyle sağlıyoruz. Kısa ter-
minli kalite ve tabi kesinlikle tam zamanında!

Bundan başka, ürün grubumuzu önemli bir parça olan gaz filtre-
siyle genişlettik.

Yük.Müh. Martin Clemens

Hassasiyet ve deneyim
1972’den beri sizin için üretiyoruz
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SL 10
Tahliye basıncı pus max. 3,5 bar
Bağlantılar Rp 1“, Rp 1½“, Rp 2“
Yay yüklemeli
Tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık

SL 10 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

EMNİYET TAHLİYE VANASI

EMNİYET KAPATMA VANASI

S 50
Giriş basıncı pu max. 3 bar
Devreye girme Düşük basınçta ve yüksek basınçta
Bağlantılar Rp 1“, Rp 1½“, Rp 2“
Tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
Yay yüklemeli

S 50 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

S 100 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

S 100
Giriş basıncı pu max. 8 bar
Devreye girme Düşük basınçta ve yüksek basınçta
Flanşlı Bağlantılar DN 25 den DN 150 ye kadar PN16; 

PN10  için DN 200
Tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
Yay yüklemeli
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DEĞER KATAN MEDENUS®

İyi bir işbirliği için 10 neden

1. Yıllarca gelişen deneyim ve kalite standartları
2. Kalitesi ispatlanmış geniş bir standart regülatör aralığı
3. Basınca göre özel dizayn-ve özel uygulamalar için vakum regulatörleri
4. Tekrarlanan siparişler ve bireysel siparişler için modern, hızlı ve verimli üretim
5. Garantili teslim zamanı
6. Her açıdan hızlı reaksiyon zamanı
7. Üretim ve servis hizmetleri için büyük yedek parça ve emniyet stoğu
8. Özelleştirilmiş teorik ve pratik eğitimler
9. Tüm ürün gruplarının modular dizaynı, yedek parça envanterinin optimize edilmesine imkan 

verir
10. Alman Malı
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R 100
Giriş basıncı pu max. 8 bar
Çıkış basıncı pd max. 1,2 bar
Flanşlı Bağlantılar DN 50 - DN 150 için PN16  

DN 200 için PN10
Çift oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
Yay yüklemeli

R100 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

Ek olarak rotary regülatör R100U ve vakum regu-
latörü R100UD mevcuttur.

R 50
Giriş basıncı pu max. 3 bar
Çıkış basıncı pd max. 1,2 bar
Bağlantılar Rp 1“, Rp 1½“, Rp 2“
Tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
Yay yüklemeli

R50 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

GAZ BASINÇ REGULATÖRLERİ

R 51
Giriş basıncı pu max. 10 bar
Çıkış basıncı pd max. 3 bar
Flanşlı Bağlantılar DN 25 için PN16
Ön basınç eşitlemeli tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
Yay yüklemeli

R 51 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de
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HÜCRELİ GAZ FİLTRESİ

R 101
Giriş basıncı pu max. 8 bar
Çıkış basıncı pd max. 1,2 bar
Flanşlı Bağlantılar DN 25 - DN 100 için PN16
Ön basınç eşitlemeli tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
Yay yüklemeli

Ek olarak çok küçük açma basınçları için, basınç 
tahliye vanası R101US  mevcuttur.

R101 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

DF 100
Giriş basıncı pu max. 16 bar
Flanşlı Bağlantılar DN 25 - DN 200 için PN16
Verimlilik oranı 99,9% > 2 Micro.m

Opsiyonel olarak fark basınç manometreli ve düşük 
basınç versiyonu (-40 C) mevcuttur.

DF 100 hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
info@medenus.de

                                 RS 250 / 251            RS 254 / 255
Giriş basıncı pu max. 8 bar                     max. 16 bar
Çıkış basıncı pd max. 3 bar
Flanşlı Bağlantılar DN 25 - DN 200 için PN16
Ön basınç eşitlemeli tek oturma yüzeyli valf
Sıfır konumunda gaz kaçırmazlık
entegre kapatma valfli
Yay yüklemeli

Gaz basinç regulatörleri hakkında herhangi 
bir sorunuz var mı?
info@medenus.de



MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH
Fon +49 (0)2761 82788-0 
Fax +49 (0)2761 82788-9
Saßmicker Hammer 40 / D-57462 Olpe
info@medenus.de
www.medenus.de/en


