
CNG KOMPOZİT TANKLARI (TİP IV)

CNG Sistemi 
    CNG (Compressed Naturel Gas) sıkıştırılmış  doğal gaz (SDG)'dir. Evlerde ve sanayide
kullanılan ve min. 2 / max. 20 bar  basınca doğalgaz şebekesinden gelen, CNG kompresörü
vasıtasıyla 200 bar  basınçla sıkıştırılarak araçlara dolumu yapılan gazdır.

  

Neden CNG Kullanmalıyız?
    CNG yakıt olarak 650oC'de yanan bir gaz olup, patlama  tehlikesi bulunmamaktadır. CO
oranı %0 olduğu için çevreye dost bir alternatif  yakıttır.
    Avrupa Birliğinin egzoz emisyon standarttı olan Euro5'iişlem  görmeden sağlayan tek yakıttır. 

  

Diğer Yakıtlar İle Arasında Fark
    CNG (SDG) benzinle çalışan araçlarda %60-%70 oranında lpg ile  çalışan araçlarda ise %30
daha tasarrufludur.
    Ülkemizde doğalgaz transferi açısında dünyada önemli bir  konumu vardır. Bu nedenle yakın
bir gelecekte doğalgazın hemen hemen her  sektörde kullanılması ulaşım ve sanayide önemli
oranda tasarruf sağlayacaktır.

  

Nasıl Kullanılır?
    CNG, araç imalatı sırasında veya kullanım aşamasında özel  tesisat (kit)monte edilerek
kullanılır. Araç üzerinde yapılan değişiklikler,  standartlara uygun olarak araç tadil montaj
yönetmeliğine göre tescil edilir.  çifte yakıt ile çalışan araçlarda yakıt seçimi her an yapılabilir.
Motorin, LPG  ve benzin kullanıldığında soğuk havalarda ortaya çıkan motor çalıştırma 
problemi CNG ‘de yaşanmaz.

    CNG dönüşüm kitleri, Arjantin, İtalya, ABD, Fransa, Rusya,  İngiltere, Hindistan, Pakistan,
Çin, Yeni Zelanda ve daha bir çok ülkede  güvenle kullanılmaktadır.

    CNG TAM KOMPOZİT TANKLAR (TİP IV)
      
    -  İç gövde tek parça, kaynaksız, dikişsiz olarak  üretilmiştir.    
    -  İç gövde gaz geçirmez özel PE’den üretilmiştir.    
    -  Boğaz bağlantısı, özel dizayn edilmiştir.    
    -  İç gövde PE’den üretildiği için korozyon sorunu  yaşanmaz.    
    -  Dış gövde karbon elyafla sarıldığı için yüksek  basınca karşı dayanıklıdır.    
    -  Tip I, II ve III'e göre %70 daha hafiftir    
    -  Hafif olduğundan nakliye ve kullanılacak araç  açısından avantaj sağlar.    
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CNG KOMPOZİT TANKLARI (TİP IV)

    -  Metal tank yorgunluğu Tip IV'de oluşmaz.    
    -  Servis ömrü 20 yıldır.    
    -  Her tür araca uygulanabilir. Otobüs,  Tır, Kamyon, Otomobil, Traktör, Forklift, Tekne,
Gemi, Lokomotif vs.     
    -  İhtiyaca göre özel üretim yapılabilir.    
    -  Sertifikasyonlara uygun üretim.  

Çalışma Basıncı       207 bar     
          Test Basıncı       300 bar     
          Patlatma Basıncı       470 bar     
  
            

CNG Tip IV kompozit  tankları,  özel plastikten tank içliği  tamamen karbon elyaf lifiyle sarılarak
üretilir.
    Doğalgaz ekonomiktir ve yüksek  enerjilidir. İçten Yanmalı Motorlu araçlarda alternatif güç
kaynağı olarak  kullanılır. Doğalgaz kullanan araçlar hava kirliliğini minimuma indirir.

            Ürün Özellikleri       Avantajları     
          Hafiflik       Geniş kullanım alanı sağlar; 
        Otobüs, tır, kamyon üstüne konabilir.
        Büyük hacimde üretilebilir.
        Enerji ve araç kullanım verimliliğini arttırır.
        Araçlara daha fazla kişi binerek karlılığı arttırır.     
          Sağlamlık       Tamamıyla karbon elyaf lifiyle sarılmış plastik iç gövde yüksek    basınca dayanıklıdır    
          Paslanmayan Plastik İç Gövde      Özel plastikten yapılmış iç gövde uzun kullanım ömrü sağlar.
        CNG Tip IV tekrarlayan dolum ve boşaltımlar boyunca paslanma yapmadığı    için uzun yıllar kullanılabilir. Değişik çevre şartlarında performansında    bozulma olmaz.
        Gaz sızıntısına dirençlidir.
        Esnek plastik iç gövde çatlamaya ve patlamaya dirençlidir    
          Yüksek teknoloji karbon fiber malzeme      Isı ve yaşlanmaya mükemmel dirençlidir.
        Kompozit CNG tanklar her çevre şartında sızıntı emniyetlidir    
          Ekonomik & Kolay Kullanım      Kullanımda olan araçlar kolayca ve düşük maliyetle    dönüştürülebilirler.    
          Müşteriye Uygun Üretim      Müşterinin ihtiyacına uygun üretim yapılır
        Yüksek standartta ve en iyi hammaddeyle üretilir.    
                MODEL       ÇAP       UZUNLUK       AĞIRLIK
     SU HACMİ
   
          Type 4-28

        Type 4-80
        Type 4-125
        Type 4-304       235 mm

        350 mm
        350 mm
        405 mm       735 mm
        1065 mm
        1610 mm
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CNG KOMPOZİT TANKLARI (TİP IV)

        3250 mm       11 kg
        28 kg
        37 kg

        101 kg       28 lt
        80 lt

        125 lt
        304 lt.     
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