
Endüstriyel kullanım için portatif gaz
mikseri

Ürün Raporu

Kaynak makineleri kullanan fabrikalar için, 

fabrikanın her yerine gaz hattı 

kurulamayacağı bir gerçektir. Hatta birçok 

fabrika merkezi gaz dağıtım şebekesine 

bile sahip değildir. 

Bu tarz firmalarda yapılan kaynak işi için 

gazlar tüpler vasıtasıyla lokal olarak kaynak 

makinesi başına temin edilmektedir.

Her geçen gün daha çok küçük gaz mikserleri 

kaynak makinelerinin yanında istenilen 

oranlarda karışım yapmak için 

kullanılmaktadır. 

Bu tarz küçük gaz karıştırıcılarının en önemli 

avantajı taşınabilir üniteye montaj yapıldığı 

için fabrikanın istenilen bölgesine rahatça 

erişilebilmesi ve bu bölgede istenilen oranda 

gaz karışımı sağlanmasıdır.



kolay kullanım

Bu sistem sayesinde, saf gazlar haricinde değişik oranlı 

karışım gazlarının stoklanmasına gerek kalmamaktadır. 

Böylece hem silindir değişim zamanından hem de pahalı 

hazır karışım gazlarının stoklanmasından kurtulmuş 

olunur. Ayrıca hazır karışım gazlarının saf gaza oranla 

ne kadar pahalı olduklarından bahsetmeye gerek yok 

sanırım. 

Gaz mikseri hem yer kaplamaması hem de darbelere 

karşı korunması amacı ile iki tüp arasına montajlanır.

Artık deponuzda değişik oranlarda karışım 

gaz bulundurmak zorunda değilsiniz. Portatif 

mikser sayesinde argon içinde %0-%25 

arası CO2 karışım opsiyonu ile istediğiniz 

oranlarda gaz karışımını sadece Argon ve 

CO2 tüplerinden elde edebilirsiniz. 

Gaz mikseri standart bağlantı elemanları ve 

ekipmanları ile kolay bir şekilde 

montajlanabilir.

Koruyucu gaz kaynak bölgesine standart 

hortum vasıtası ile aktarılır. 

Gaz karıştırıcısı gaz tüplerinin vanaları 

açıldıktan sonra çalışmaya başlar. Gaz 

mikserine montajlanan tüpler için ayrıca basınç 

regülatörleri gerekmez. Ayrıca gaz mikserinin 

içerisine monte edilmiş basınç kontrol vanası 

sayesinde karışım gazı ve tüm sistem basınç 

değişikliklerine karşı güvenlik altında tutulur. 



BAŞARI HİKAYESİ

Teknik Veriler

Gazlar

Gaz Giriş Basıncı

Gaz Çıkış Basıncı

Çıkış Debisi (Air)

Ayar Hassasiyeti

Karışım Hassasiyeti

Giriş Gaz Bağlantıları

Çıkış Gaz Bağlantısı

Gövde

Ağırlık

Boyut

Sertifikalar

Ar/CO2 (0-25%), Ar/He

Talep üzerine diğer gazlar

min. 4,5 bar, max. 230 bar

max. 3 bar

8 - 25 Nl/dk.

±1% 0-25% skalasında
±2% 0-100% skalasında

< ±1%

2BVDIN478’ ye göre ülke 

standartlarında 

G ¼ DIN 8542

alüminyum

yaklaşık 3,2 kg

yaklaşık 220 x 160 x 140 mm 
(bağlantı ekipmanları  hariç)

ISO 9001:2000 and ISO 14001

Mikser iki ayar vanası ile kullanılır. 

Birinci vana Argon içindeki CO2

yüzdesini ayarlar, diğer vana ise 

karışım gazının debisini 8 ile 25 

lt/dk aralığında kullanım 

ihtiyacınıza göre ayarlar. 

Gaz mikseri biten tüplerden 

kolayca ayrılarak yeni tüpe 

bağlanabilir. 

Diğer model ve aksesuarlarımız 

talep üzerine temin edilebilir. 

Valeri Kwashenkov, mühendis

“Belenergomash Machine 

Construction” firmasında

Kaynak Departman Müdürü

“Fabrikamızda değişik proseslerde kullanmak üzere Argon ve CO2 ‘yi karıştırmak için 30 adet WITT 

BM-2M gaz karıştırıcısı kullanıyoruz. Fabrikamız kapladığı alan bakımından çok geniş ve birçok 

departmandan oluşuyor. Genellikle merkezi bir sistemden gaz almamız imkansız, onun için kaynak için 

gaz tüplerini tercih ediyoruz. WITT gaz mikseri tüplere çok kolay montaj yapılıyor. Tüpleri montajlarken 

mikserde iki adet bulunduğu için ayrıca basınç regülatörüne ihtiyaç duymuyoruz. Mikser zaten yer 

kaplamadığı için tüpleri el arabasına yükleyip istediğimiz bölgede rahatça kaynak işlemimizi 

yapabiliyoruz. 

Yaptığımız kaynaklarda değişik oranlarda argon ve CO2 oranlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için sık sık  

karışım tüplerini değiştirmek zorunda kalıyorduk. Bu bizim için hem maliyetli hem de çok zahmetli 

oluyordu ayrıca bu tarz bir çalışma yüksek oranda hazır karışım gazı stoklamamızı gerektiriyordu. BM-

2M bu tarz problemlerimizi ortadan kaldırdı. Artık sadece Ar ve CO gazlarını saf olarak kullanarak 

istediğim oranda karışımı anında sağlayabiliyorum. Bu aynı zamanda satın alma departmanımızı da  

sevindirdi. Hem saf gaz aldıkları için daha uygun fiyat alabiliyorlar hem de sadece 2 ayrı gaz stoku 

olduğu için hata yapmıyor ve toplu alım indiriminden yararlanıyorlar.”



Gaz mikseri BM-2M:

Kazançları

Debi Ayarı 

8 - 25 lt/dk

Karışım ayarı 

0 - 25%

Güvenlik ventili

Paslanmaz 

Alüminyum gövde

İstenilen karışım oranı 

ve debisine göre 

hazırlanmış karışım 

gaz çıkışı

Basınç regülatörsüz 

direkt tüp bağlantısı

Elit Elektronik Pazarlama San.

Norvec Han No. 61-63

34425 Karakoy-Istanbul

Tel. +90 (0)212-251 0109

Fax +90 (0)212-252 1688

elit@elitweb.com

+ otomatik basınç ayarı

+ kolay kullanımlı ve ucuz bir cihaz

+ elektrik gereksinimi duymayan dizayn

+ basınç dalgalanmalarına karşı tüm sistemi 

koruyan güvenlik mekanizması

+ tek operatör kullanımı için ideal

+ merkezi gaz dağıtımı olmayan sistemler için  

geliştirilmiş dizayn

+ basınç ve debi dalgalanmalarından 

etkilenmeyen sistem


