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ADELMANN Parçalayıcı AVZ

ADELMANN İkincil Parçalayıcı ANZ

ADELMANN Vibrasyon Teknolojisi AVT

ADELMANN Konveyör Teknolojisi AFT

Adelmann Briketleme Presleri ABP 

ADELMANN Tek Milli Parçalayıcı AEZ



Karma şık Geri Dönü şüm Tesisleri

Elektronik atık geri dönü şümü Oto lasti ği geri dönü şümü
Buzdolabı geri dönü şümü Televizyon tüpü geri dönü şümü 
Atıktan elde edilen yakıt tesisleri Sanayi ve ticari  atık i şleme tesisleri
Plastik geri dönü şümü Pil geri dönü şümü
Atık gaz arıtım tesisleri Termik arıtım tesisleri 
Özel tesis in şaası

Buzdolabı geri dönü şümü, Model RPWW
ADELMANN dünya pazarında lider!
Şimdiye kadar 60'tan fazla buzdolabı geri dönü şüm tesisi
işletime alınmıştır 
%99’dan daha yüksek FCKW geri kazanım oranı
Buzdolabı geri dönüşüm tesislerimiz en güncel yasal çevre 
yaptırımlarını yerine getirmektedir
TÜV sertifikası
Kapasite: saate 60 - 120 arası so ğutucu

Elektrik ve elektronik atık geri dönü şümü, 
Model RPES
Dünya çapında lider teknolojik tesisler 
İşlenen malzemelerin Almanya'daki yaklaşık dağılımı:
%18 - 20 ev aletleri (ütüler, daha yeni elektrikli süpürge motorları, 
küçük trafolar)
%35 - 40 kahverengi eşya (radyo, TV, video)
%15 - 20 bileşenler (örn. televizyon kasaları)
%10 - 20 atık maddeler 
Kapasite: saatte 3.000 ya da 5.000 kg

Modüler geri dönü şüm tesisi, 
Model RPWW/ES 
(RPPW/ES= Beyaz Eşya ve Elektronik Atık için 
Geri Dönüşüm Tesisi) 
örn. 1. katman elektronik atık 
saatte 3.000 veya 5.000 kg
2. katman soğutucular: 
saatte 40 - 60 adet arası
Nihai ürünler: Demir, Alüminyum, PUR, 
plastikler, R11, R12, kompresör yağı



Oto lasti ği geri dönü şümü, Model TGR
Yeni ürünlerin (lastikler, kauçuk paspaslar, spor sahası 
döşemeleri, dolgu parçaları vs.) imalatı için 
lastik parçaları, kauçuk granülü, kauçuk tozu üretimi
Malzeme: Kamyon, oto, buldozer, traktör, arazi arac ı tekerleri 
Modüler içeriği:
• Parçalayıcı
• İkincil parçalayıcı
• Öğütücü
• Sınıflandırma ve temizleme

Televizyon tüpü geri dönü şümü, Model BZS
yarı otomatik i şletim: saate 20 - 25 adet
tam otomatik i şletim: saate 40 - 60 adet
14 ile 27 inç arası televizyon tüpleri için
Bileşenler:
• Vakumlu kaldıraç
• Makaralı konveyör ile besleme
• İç patlama korumasını kaldırmak için demontaj yerleri
• Isıtma bantlı ve pnömatik silindirli televizyon tüpü ayırma makinesi

Termik arıtım tesisleri
yaklaşık 400°C derecede malzemelerin arıtılması
kısa parti süreleri
Hava Kalite Değerleri Teknik Şartnamesine uyum için
harici uçbirim yakıcısı
temizleme hücresinin azami kullanım ölçüsü: 
5.000 x 2.400 x 2.200 mm
Parti ba şına işlenebilen madde: 200 - 2.000 kg

Atık gaz temizleme tesisleri
Kok kömürü istasyonlu püskürtmeli kurutucu:
saatte 1.000'den 80.000 m3'e kadar atık gaz miktarları
150 ile 1.450°C arası giriş sıcaklıkları  
Buharla ştırmalı so ğutucu:
saatte 1.000'den 100.000 m3'e kadar atık gaz miktarları
150 ile 1.450°C arası giriş sıcaklıkları  
SNCR tesisleri; NH 4OH buharla ştırıcısı:
saatte 20'den 3.000 kg'a kadar amonyak suyu
Ozon sıkı ştırıcısı:
saatte 10'dan 3.000 m3'e kadar hava ya da oksijen miktarları
saatte 1'den 420 kg'a kadar ozon



ADELMANN Umwelt GmbH

1967 yılında kurulan ve merkezi Karlstadt şehrinde bulunan şirket, yaklaşık 40 yılı aşkın süredir
dünyanın her yerinde bulunan müşterileri için aynı anda hizmet sunucusu, sistem tedarikçisi ve
çözüm üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslar arası çalışan şirketin ticari faaliyet alanı,
makine ve tesis inşaasında, ayrıca çevre ve vakum teknolojisinde de çok yönlü yelpazeye
sahiptir.

Çevre teknolojisi alanındaki tesisler, geri dönüşüm sanayisinin teknik ve yöntem tekniği
özelliklerine dayandırılarak, uzun yıllar süregelen tecrübenin temelinde tasarlanmakta,
üretilmekte, monte edilmekte ve işletime alınmaktadır.

Tesisler müşterilerin isteklerine göre çalıştırılabilir.
Adelmann , sanayinin en üst seviyedeki taleplerini yerine getiren ve türünde en iyileri arasında
bulunan sağlam ve kabul görmüş hazırlama ve atık gaz teknolojisinin karşılığıdır.

Dünya çapında 1000'den fazla briketleme presi, 60 buzdolabı geri dönü şüm tesisi ve
elektronik atık geri dönü şüm tesisi müşterilerimiz tarafından başarılı bir şekilde
işletilmektedir.
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Bir SYSTEC-Grup şirketidir
http://www.systec-gruppe.de

Bizimle geçmenizden mutluluk duyarız!


