
SMART IN FLOW CONTROL.

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Tek Bir Ana Tedarikçiden  
Akıllı Vana Mühendisliği



 

SAMSON, buhar türbinlerindeki dövme küresel vanalardan by-pas vanalarına
kadar ihtiyacınız olan bütün kontrol ekipmanlarını üretimini ve tedariğini sağlayan
uzmanlaşmış firmaları bir çatı altında buluşturmuştur. SAMSON olarak müşterile-
rimize endüstriyel proseslerinde kullanacakları bütün vana teknolojilerini tek kay-
naktan sağlamaktayız.

SAMSON firmaları size, örneğin solenoid vanasından pozisyonerine kadar tüm 
aksesuarları ile, bilindik tüm iletişim sistemleri ve BUS haberleşme protokolleriyle 
kusursuz bir şekilde haberleşebilien kontrol vana sistemleri gibi, tek bir kaynaktan 
mühendislik çözümleri sunar.

Ana vana tedarikçisi olarak:

SAMSON, müşterilerimize bütün vana teknolojilerine, vana mü-
hendisliği ürünlerine ve satış sonrası hizmetlerine tek bir kaynak-
tan ulaşabilme imkanı sunmaktadır.



SAMSON AIR TORQUE – Her 
türlü döner kontrol vanaları için 
Pnömatik Döner Tahrik Üniteleri 
(Pneumatic Rotary Actuator) üreten 
AIR TORQUE, bu özel alanda dün-
ya lideridir. Tahrik ünitesinin teknik 
özellikleri içinde, sürekli olarak doğ-
rusal hareketi döner harekete hiçbir 
sürtünme kaybı olmadan çeviren içe 
kıvrık dişli ve tahrik ünitesinin son 
konumunun harici ayarlanması gibi 
özellikler de bulunur.

SAMSON – 100 yılı aşkın bir 
süredir, endüstriyel prosesler için 
kontrol sistemleri ekipmanlarının 
üretimini ve dağıtımını yapmak-
tadır. SAMSON olarak, yardımcı 
enerjisiz regülatörlerden yüksek 
özellikli kontrol vanalarına, bütün 
ölçülerde standart malzemelerden 
değişik alaşımlara kadar ve farklı 
tahrik ünitesi seçenekleriyle her türlü 
ihtiyacınız için üretim yapıyoruz.

SAMSON CERA SYSTEM – Y üksek 
performanslı seramik malzemeler 
standart vanaların dayanamadığı 
yüksek korozyon ve sıcaklık gibi 
yıpratıcı durumlarda çözüm sağlar. 
CERA SYSTEM, küresel ve kayar diskli 
vanalarda, seramik kaplamalı boru-
larda ve seramik boru bileşenlerinde 
uzmanlaşmıştır. Kömür gazı ve foto-
voltaik içeren prosesler için çözüm 
olan özel endüstriyel uygulamaları 
da vardır.



SAMSON LEUSCH – Özellikle  
3 metreye kadar olan boru çapları 
için vana üretimine yoğunlaşmıştır. 
LEUSCH’un Kontrol ve Shut-Off  
Kelebek, Küresel ve Segment Küresel 
Vanaları yumuşak veya metal sız-
dırmazlık elemanları ile donatılmış 
bir şekilde çok düşük ve çok yüksek 
sıcaklıklar için (–196 °C ile +1000 °C  
arası) ve yüksek basınç sınıfları için 
(PN 420 veya Class 2500) uygun-
dur.

SAMSON PFEIFFER’ın – başarı-
sının anahtarlarından biri yüksek 
kaliteli PTFE Kaplaması için özenle 
hazırlanmış üretim metodlarıdır. 
PTFE kaplamanın her yerde eşit 
kalınlıkta ve boşluksuz bir yapıda  
olduğunu garanti etmektedir. Ayrı-
ca, PFEIFFER Paslanmaz Çelik Kü-
resel ve Kelebek Vanalar, Pigleme 
Elemanları ve hat temizliği için çok 
yüksek verimliliği olan anahtar tes-
lim Pigleme Sistemleri üretiyor.

SAMSON RINGO VÁLVULAS –  
Petrol ve gaz sektörüyle enerji sant-
ralleri için tedarik ettiği yüksek basınç 
sınıfında ve büyük çaplarda ürettiği 
vanalarla ünlüdür. Ürün gamında 
küresel vanalar, kontrol vanaları, gate 
vanalar, glob vanalar, çekvalfler, jikle 
valfleri ile sualtı valfleri veya ikili blok 
ve boşaltma vanaları gibi eksenel 
vanalar bulunmaktadır.



SAMSON SAMSOMATIC’ın – ana 
faaliyet alanları ufak çaplı anah-
tar teslim sistemler ve servisler için 
danışmanlık, proje yönetimi, üre-
tim, devreye alma ve onaylamadır.  
Aslen tehlikeli bölgelerde kullanı-
lan tahrik ünitelerini kontrol eden 
düşük güç tüketimli ve limit switch’li 
güvenli selenoid vanalar ile tamam-
lanan Güvenli Enstrumanlı Sistemler,  
SAMSOMATIC’in ürün yelpaze-
sindedir.

SAMSON STARLINE – NPS ¼ ‘ ten 
12”e kadar ANSI Class 150 ila 2500 
API 6A’ya uygun basınç sınıflarında 
yüksek basınç, kroyejenik ve yüksek 
basınç uygulamaları gibi özel uy-
gulamalar için dövme çelik küresel 
vana üretmektedir. Starline yüksek 
kalitesiyle beraber petrol ve gaz 
sektörünün öncü vana üreticisidir.

SAMSON VETEC’in – Maxifluss 
kontrol vanaları, kontrol vanaları-
nın, kelebek vanaların ve küresel 
vanaların güçlü yönlerini bir araya 
getirmektedir. Vanaların üniversal 
dizaynları, hem standart hem de 
kritik uygulamalarda kullanım için 
uygun olmalarını sağlamaktadır. 
Eksantrik döner klapesi sayesinde 
klape yatağa sadece vana tama-
men kapalı olduğu zaman temas 
etmektedir. Böylelikle tam ve hassas 
kontrol sağlanmaktadır.
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