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ESASINDA

BİZ VE DİĞER ŞEYLER ARASINDAKİ 

BAĞLANTILAR
Hayat yaşamsal bağların dayanımı ve 
kalıcılığına sımsıkı bağlı olarak akmaktadır.   
Kalite bağlantıların kalıcılığı ve bağlantıyı 
oluşturan parçaların birbirlerine uyumu ile 
gelen verimle ölçülür. Insan faktörü fikir 
üretiminden, uygulamayla beraber kalitenin 
kontroluna ve sonuçta satışa uzanan öncü rol 
oynar. 

İŞLERİN YÜRÜMESİNİ 
SAĞLAR

Biz PSI da kendimizi diğer insanların ihtiyaçlarını 
anlamaya ve bu amaçla iletişim kurmaya 
hazırlamak için çalışıyoruz. Çünkü sadece bu 
çabayla beklentilerin, isteklerin ve iletilerin 
karşılıklı alınabileceğini ve verimli çözümler 
üretileceğine inanıyoruz. Girdilerimiz ile, ürün 
yaşam akışının kesintisiz ve başarılı bir hizmet 
ömrüne ulaştırabileceğini biliyoruz.
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HERKESİN 

BÜYÜK BİR FİKRİ
ÖNEMLİ OLAN ONU PRATİK BİR
ÜRÜN OLARAK 
GELİŞTİRMEKTİR.. 

Kullanıcı dostu ürünlerin müşteri ihtiyaçlarına 
göre başarıyla şekillenmesi için ana rotamızı 
müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile yapıcı 
ve analilitik temelli işbirliği yaparak 
gerçekleştiriyoruz. Ortak başarımızı ateşleyen 
güç tatminkar çözüm hedefi için  
motivasyonumuz  ve yapıcı işbirliğimizdir.

PSI da gücümüz, geliştirme, üretim ve 
pazarlamadan gelmektedir. Biz müşterilerimize 
kendimizin geliştirdiği ürünler ve standardlara 
uygun olarak tedarik edilen ürünlerle beraber 
çok yönlü çözümler üreterek katma değer 
oluştururuz.  Bu şekilde müşterilerimiz sadece 
özenle geliştirilmiş mühendislik  ürünleri almakla 
kalmaz geniş bir tedarik ağının gücünden de  
faydalanırlar.

OLABİLİR 
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KALİTE MÜŞTERİ  
MEMNUNİYETİNİ

DÜŞÜNCEMİZDE
      ODAKLAMAKLA 

BAŞLAR 
Günümüzde ve çağımızda müşterilerin süregiden 
bir şekilde bireysel beklentileri ve talepleri 
bulunmakta ve bunların standart ürün ve 
hizmetlerle karşılanması mümkün 
olmamaktadır. Zamanın kısıtlayıcılığı gözönüne 
alınarak, müşteri ve tedarikçiler çabuk 
çözümlere yönelmektedirler. Deneyimli bir 
ortağın yardım ve tavsiyesi ile hızlı, etkili 
kararlar ileriye uzanan yolu açacaktır.

Biz PSI da müşterilerimize daha iyi ürünü ve 
hizmeti en uygun fiyatlarla sunmak için her 
çabayı gösteriyoruz. Mücadelemiz hiçbir zaman 
sadece maliyeti en aşağı çekip satış hedeflerini 
gerçekleştirmek değildir. Bunları yaparken en 
mükemmel çözümü yaratmayı da hedefliyoruz. 
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⦿   Link-Seal® Duvar geçiş contası 
⦿  (Compact seals) Kompakt tip 
sızdırmazlık contası 
⦿  STOPAQ® 2100 Sızdırmazlık sistemi 
⦿  Duvar geçiş kılıfları
⦿  Labyrinth sızdırmazlık contaları 
⦿  Güvenlik takozları
⦿  Sızdırmazlık tapaları

KESON İZOLATÖRLER & 
KESON BAŞLIKLAR

PSI çok çeşitli sızdırmazlık teknolojileri, çok geniş 
çerçevede yayılmış ihtiyaçlar için çözümler 
sunmaktadır. 
Sızdırmazlık çözümlerimiz herhangi pazardaki 
herhangi bir ihtiyaca cevap verebilmektedir. 

Uygulamaya bağlı olarak PSI, ideal çözümü 
sunabilir. 
Bu çözüm ister tek bir ürün ister komple sistem 
olsun.

Kablo, hortum veya çelik, dökme demir veya 
plastik boruların; duvardan, tavandan, 
döşemeden geçişlerinde PSI duvar geçiş 
kılıfları hidrostatik szıdırmazlık için mutlak 
çözüm sağlayacak bir üründür.

sIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİSİ & 
DUVAR GEÇİŞ CONTALARI

⦿  Duvar geçiş kılıfları
⦿  Paslanmaz, yakalı duvar geçiş 
kılıfları 

PSI Keson izolatörleri yüksek yoğunluklu 
polipropilen malzemeden yapılıp keson boru 
içinden geçirilecek her tür borunun üzerine 
uygulanabilmektedir.
25 mm ve üzeri  bütün boru çaplarına uyar ve 
uygulamanıza uygun sırt yüksekliklerinde imal 
edilir.

⦿  Plastik keson izolatör ( DSI sistemi) 
⦿  Çelik makara halkaları ve çelik izolatör 
⦿  Boru destek elemanları

Boru döşeme işlerinde keson borular işin güvenliği 
açısından sıklıkla kullanılmaktadır. Değişik şekil 
ve ölçülerde imal edilmiş keson başlıklar hem 
yeni uygulamalarda hemde mevcut işlerin 
revizyonunda güvenli, temiz ve düşük maliyetli 
çözümle sunarlar.

⦿   Keson Başlıklar
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KOROZYON & MeKANİK BORU KORUMA DİĞERLERİ
MeKanİK BORU KORUMAflaNŞ CONTALARI / flanŞ İZOLASYONLARI 

⦿   Isı ile büzülen izolasyon bandı
⦿   Önizolasyonlı boru aksamları 
⦿  Kebu® / PSI anti-korozyon bandı 
⦿  Fibertec / Rock shield file

Merkezi ısıtma şebeke boruları antikorozyon 
koruma ve sızdırmazlık işleri için Isı ile büzüşen 
tip izolasyon ve ayrıca yüksek kaliteli korozyon 
bandı kullanımı boru hatlarında yenilikçi komple 
çözümler oluşturmaktadır.

PSI değişik pazarlar ve değişik sıvılarda kullanım 
için geniş bir yelpazede flanş izolasyon conta 
kitleri ve flanş sızdırmazlık malzemeleri 
sunmaktadır.

⦿   Flanş izolasyon contaları ve aksamı

Pigler boru hatlarının hidrostatik testinde 
suyun dolumu, boşaltılması ve nakli ile aynı 
boru hattında değişik sıvıların taşınmasında 
ayırıcı amaçlı olarak kullanılan ideal aletlerdir. 
PSI Pigleri aşırı yüksek temizleme verimleri ile 
boru hatlarından kalan neredeyse tüm atık 
sıvıların çıkarılmasında kullanılır. 

⦿  PSI pigleri
⦿  Tespit ve ikaz  bantları 
⦿  Boru uç kapamaları
⦿  PSI işaret plakaları
⦿  FP yangın koruma yakaları

Ana hattan sayaçlara gaz bağlantı hatlarının 
kolayca ve elektrik gücü kullanmadan montajı 
için mekanik korozyona uğramayan PE boru 
kaplinleri kullanılmaktadır. 

⦿   Mekanik boru kaplinleri, mükemmel sistem



İKİ ŞEY ARASINDAKI 

BAĞLANTI 
İÇİN 
   EN İYİ SEÇİM 
           PSI ÜRÜNÜDÜR.

info@adamuhendislik.net 
www.adamuhendislik.net

Türkiye Stok Ve Satış 




