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ÜRETİCİ FİRMA: LİDER PNÖMATİK SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

ADRES (FABRİKA): İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

   BİKSAN YAPI KOOPERATİFİ D BLOK NO:58 

   BAŞAKŞEHİR – İSTANBUL / TÜRKİYE 

ADRES (SATIŞ OFİSİ): İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

   TORMAK SANAYİ SİTESİ, SOSYAL TESİSLER  

   C BLOK NO:3 BAŞAKŞEHİR – İSTANBUL / TÜRKİYE 

 

TELEFON:  +90 212 485 06 72 

FAX:   +90 212 485 08 95 

WEP:   www.systematic.com.tr 

   www.presssafetyvalve.com 

   www.presemniyetvalfi.com 

E-MAIL:  info@systematik.com.tr 

 

1.1 Kullanım 

1.1.1 Pres Emniyet Valfine gelen basınçlı havanın kuru ve temiz olmalıdır. 

1.1.2 Sistemde mutlaka şartlandırıcı olmalı filtrasyon ve yağlama işlevini tam ve eksiksiz uygulamalıdır. 

1.1.3 Sistemin (Makinadaki Hava Tesisatı) içinde herhangi bir yabancı madde olmamalı ve valfin iç mekanik 

sistemine girmemelidir. 

1.2 Kurulum 

1.2.1 Pres Emniyet Valfi bir bütün olarak teslim edilir. 

1.2.2 İlk olarak ürün pleyt gövdesinde bulunan dört adet kulak ile makinaya sabitlenir. ŞEKİL-2 

1.2.3 Pleyt gövdesinde bulunan “P” hattına makinanın hava tankı veya kompresörden gelen hortum bir rakor 

yardımı ile bağlanır. Aynı pleyt gövdesinde bulunan “A” hattını ise makinanın hava kavramasına (fren 

kombinasyonu) hortum ve rakor yardımı ile bağlanır. 

1.2.4 Ürün yatay veya bobinler yukarıya gelecek şekilde konumlandırılarak bağlanmalıdır. 

1.2.5 Yer sabitlemesi ve hortum bağlantısı biten valfte bobinlere elektrik bağlanmasına geçilir. Elektrik bağlantısı 

ŞEKİL-3 deki gibi olmalıdır. İki bobine ’de  eş zamanlı elektrik gelmesi gerekir.  

1.3 Basit Onarımda Uyulması Gereken Kuralları 

1.3.1 Makinayı durdurunuz. 

1.3.2 Makinada ve sistemde basınçlı hava olmadığından emin olunuz. 

1.3.3 Makinada elektrik olmadığından emin olunuz. 

1.3.4 Arıza durumunda yapılması gerekenler 5 de belirtilmiştir. 

2. Taşıma ve Nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar. 

2.1 Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır. 

2.2 Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.  

2.3 Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun.  

2.4 Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez. 
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3. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler. 

3.1  Pres emniyet valfi kurulumda (1.2) belirtildiği gibi bağlayınız. 

3.2 Makinadaki şartlandırıcı grubunu sıklıkla kontrol ediniz. Filtrasyon ve yağlama görevini tam  yapmayan 

şartlandırıcı grubu valfin içine düzgün yağlama yapamadığı için parçaların sürtünerek aşınmasına sebep olur ve  valf 

arızalanmasına sebebiyet verir bu gibi durumlarda ürün garanti dışı kalır. 

3.3 Pres Emniyet valfinin manuel düğmelerini sadece arıza durumlarında kullanınız. Makine çalışır durumda iken veya 

valfte elektrik varken basmayınız. 

3.4 Pres Emniyet Valfinin manuel düğmeleri parmak ile “bas ve çek” şeklindedir. Tornavida, pim gibi başka şeylerle 

basmayınız düğmeyi sağa sola çevirmeye çalışmayınız. 

3.5 Makine çalışırken valfteki bobinleri tekini veya ikisini çıkarmaya çalışmayın bu gibi durumlarda valf kendi 

kilitleyecektir. 

3.6 Pres Emniyet Valfinin etiketlerini çıkartmayınız veya kısmen koparmayınız. 

3.7 Pres Emniyet Valfini bağlantı yapılırken “P” ve “A” hatlarındaki dişlerde deformasyon veya diş kaptırılması 

durumlarında valf garanti dışı kalır. 

3.8 Kompresörünüzün bakımlarını düzenli yaptırınız. Kompresörün yağ yakması durumunda siteme (makinanın hava 

tesisatı) kirli ve zift benzeri yağ göndereceğinden ürün arızalana bilir. 

3.9 Kompresörünüzün ve pres üzerindeki hava tankının suyunu düzenli olarak alın sisteme su girişini engelleyin. 

3.10 Ürünü yağmur, kar gibi dış etkenlerden koruyunuz. 

3.11 Ürünü düşürmeyiniz, sert bir cisimle vurmayınız veya çarpmayınız. 

 

4. Ürünün Özellikleri ve Tanıtıcı Bilgiler. 

4.1 Pres Emniyet Valfi; Pnömatik sistemlerde kavrama/Fren grubunu aktif hale getiren hava akımını bu gruba sevk 

eden sistemdir. Valfin tek bobinli olması durumunda meydana gelebilecek herhangi tıkanıklık ya da elektriksel arıza 

nedeniyle, istem dışı kavrama ile koçbaşında beklenmedik bir hareket meydana gelebilir. Çift bobinli valfler presin 

güvenli çalışmasını temin ederek makinenin güvenli çalışması sağlanmaktadır. İki bobin vasıtasıyla, senkronize çalışan 

pistonlar kontrol edilir. İki piston bir birinden bağımsız çalışır ve her çevrimde birbirlerinin faaliyetini kontrol eder. 

Olası elektriksel(bobinin yüklü kalması, vb.) ya da mekanik (piston tıkanması, vb.) arıza durumunda sistemin 

çalışmasını engelleyen sinyali gönderir. İkinci bobin havayı süratle tahliye ederek sistemin hızlıca durdurulmasını 

temin eder. Valfin dolayısıyla presin ileriki çalışmasını engelleyerek sistemin güvenli durumda kalmasını sağlar. 

4.2 Pres Emniyet Valfinde iki adet manuel düğme bulunmaktadır. Bu düğmelerin ikisine aynı anda basıldığında valfi 

mekanik olarak çalıştırır. Manuel düğmelerin konma sebebi arıza durumunda mekanik mi yoksa elektriksel bir 

problem olup olmadığı anlaşılmasıdır. 

4.3 Pres Emniyet Valfi arızalandığı durumlarda ŞEKİL-1 ve ŞEKİL-1.1 deki gibi söktüğünüzde. Pleyt Gövdesi ve 

hortumlar makinaya sabit kalır ve sadece Ana gövdeyi dört cıvata ile sökerek bakıma göndere bilirsiniz buda ciddi bir 

montaj kolaylığı sağlar. 
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5. Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürün temizliğine ilişkin bilgi. 

5.1 Arıza durumunda valfin elektriğini kesin ve manuel düğmelerin ikisine aynı anda basın valf komut alıyorsa 

elektriksel bir arıza var demektir. Bobinin gevşemediğini ve arızalanmadığını kontrol edin. Soketin kablolarını kontrol 

edin. 

5.2 Arıza durumunda 5.1 denediniz ama valf komut almadı o zaman mekanik bir arıza var demektik ŞEKİL-1 ve ŞEKİL 

1.1 deki gibi valfi söküp üretici firmaya gönderin. Valfi sökerken makinada elektrik olmadığından valfte basınçlı hava 

olmadığından emin olun. 

5.3 Ürünü kesinlikle ŞEKİL-1 ve ŞEKİL-1.1 haricinde sökmeyiniz, içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar 

bulunmamaktadır. Herhangi bir arıza meydana gelirse, ürünü kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Aksi halde Ürün 

garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

5.4 Ürünü yanıcı veya uçucu maddelerle kesinlikle temizlemeyiniz. Nemli bir bez ile elektriksel bölge olan bobinler 

haricindeki yerler temizlenebilir. 

5.5 Ürünü temizlerken etiketlerin  üzerindeki bilgileri kesinlikle silmeyiniz tahrip etmeyiniz. 

 

 

6. Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından 

yapılması gerekir. 

6.1 Pres Emniyet Valflerinin 6 ayda bir periyodik bakıma gönderilmesi gerekmektedir. 

6.2 Genelde kötü kullanım koşullarına maruz kalan ürünün sağlıklı çalışabilmesi için 6.1 deki gibi bakımlarının 

yapılması gerekmektedir. Üretici olarak ürünün 2 yıllık garanti süresi içerisindeki 4 (Dört) periyodik bakımı parça 

değişimi dahil ücretsizdir. Garanti süresi biten ürünler ise ücrete tabidir. 

6.3 Ürün periyodik bakıma geldiğinde arızalanmamış ve çalışır durumda olmalıdır. 

6.4 Pres Emniyet Valfinin ŞEKİ-1 ve ŞEKİL-1.1 deki gibi sökülüp bakıma gönderilmesini tavsiye ediyoruz. 

6.5 Pres Emniyet Valfinin bakımı kesinlikle üretici firma tarafından yapılmalıdır. 

6.6 Periyodik bakım için gelen ürünler 3 iş günü içerisinde teslim edilir. 
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Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,  

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 

isteme,  

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, 

tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.  

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.  

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya 

ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu 

tutulmaz.  

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 

olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. 

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından 

sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar 

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin 

satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 

ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan 

yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir 

süresi içinde yerine getirilir.  

j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem 

heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,  

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut 

olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi 

içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.  

Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın 

parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.  

k) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar,  

1. Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak, malın enerji tüketimi açısından 

verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur.  

2. Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen 

bilgilerin işaret veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.  

3. Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması 

zorunludur.  

4. Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu 

malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi 

ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.  
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GARANTİ ŞARTLARI  

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)  

 

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.  

 

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  

 Sözleşmeden dönme,  

 Satış bedelinden indirim isteme,  

 Ücretsiz onarılmasını isteme,  

 Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.  

 

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen 

parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 

üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.  

 

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  

 Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  

 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  

 Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 

raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 

imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 

reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 

sorumludur.  

 

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili 

servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna 

teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya 

ithalatçı; malın tamiritamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına 

tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 

garanti süresine eklenir.  

 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 

kapsamı dışındadır.  

 

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 

yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 

Mahkemesine başvurabilir.  

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir 
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CE DECLARATION OF CONFORMITY  

AT UYGUNLUK BEYANI

ÜRETİCİ FİRMA: LİDER PNÖMATİK SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Biksan Yapı Koop.  

D Blok No:58 BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL / TÜRKİYE

Machinary Directive / Makine Direktifi : 2006 / 42 / EC  

EMC Directive / EMC Direktifi : 2004 / 108 / EC  

LVD Directivi / LVD Direktifi : 2006 / 95 / EC

Including amendment “Council Directive of the approximation of the laws of the Member  

States relating to electromagnetic compatibility and low voltage” / Değişikliklerde dahil olmak üzere  

Elektromanyetik uyumluluk ve düşük voltajla ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin konsey  

direktifleri.

CERTIFICATE NUMBER/SERTİFİKA NUMARASI : N 16 21636 1016 00 NY

KIND OF PRODUCT / ÜRÜN BİLGİSİ

TYPE DESİGNATİON / MODEL

: PRESS SAFETY VALVE / PRES EMNİYET VALFİ

: SPEV 1923-10/11/12/13/14/15 ve

: SPEV 1923-20/21/22/23/24/25

Are in compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated  

products with the provisions of the EC Directive. / aşağıda listelenen standartlara uygun EC Direktifleri  

hükümlerine belirlenen ürünlerin uygunluğunu kanıtlıyor

.

EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

EN 13849-1

TEST REPORT NUMBERS /  

TEST RAPOR NUMARALARI  

EMNİYET FONSİYONEL SEVİYE

: 2007 / A1:2011

: 2005

: 2008

: A 1016 21636 00 AC

: M 1016 21636 00 NY

: SIL 4 (EN YÜKSEK GÜVENLİKSEVİYESİ)

As manufacturer Company we declare that our products with CE label are in conformity with  

the standarts and directives mentioned in this declaration. / Üretici firma olarak CE ile işaretlenmiş ürünlerimizin  

bu belgede belirttiğimiz standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
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S Y S T E M A T I C

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Tormak Sanayi Sitesi 
Sosyal Tesisler C Blok No:3
Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Biksan Yapı Kooperatifi
D Blok No:58
Başakşehir – İstanbul / TÜRKİYE

SATIŞ OFİSİ : FABRİKA : 

info@systematic.com.tr
www.systematic.com.tr
www.presemniyetvalfi.com
www.presssafetyvalve.com

E-MAIL :

WEP : TEL:  +90 212 485 06 72
FAX: +90 212 485 08 95


