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Nitroplace Endüstriyel Makina Basınçlı Hava ve Gaz 
Çözümleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi İstanbul’da 
kurulmuştur. Profesyonel ekibi ve modern teknoloji ile 

yüksek kaliteli çözümler sunmaktayız. 

Nitroplace;  sektörde 13 yıldan fazla tecrübesi 
bulunmaktadır. Bilgi ve deneyimin sağladığı katkı ile 

Dünya’ya en kaliteli hava ve gaz çözümleri üretmek amacı 
ile yola çıkmıştır. 

Nitroplace; kaliteden ödün vermeden maliyetleri en 
düşük, performansı en yüksek verimli ve sürdürülebilir 

ürünler üreterek müşterilerine hizmet vermektedir. 

Başarılarımızın ve endüstriye sunduğumuz çözümlerin 
kaynağı; çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza 

verdiğimiz değerde saklıdır. 

Nitroplace; enerji yolculuğunda kaliteli ve sürdürülebilir 
vizyonu ile  çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. 

HAKKIMIZDA





Küresel pazarda paydaşları için sürdürülebilir büyüme adına gerekli olan Endüstriyel hava ve gaz çözümlerini 
kaliteli ve verimli olarak sağlamak. Ayrıca rekabet gücü ile tercih edilen, kalitesi ile güven duyulan, çevreye ve 
insana duyarlı bir teknoloji firması olmak.

Müşterilerimize katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak. Üretim ve medi-
kal sektöründe dışa bağımlılığını azaltıp, gelişen teknoloji ile verimlilik esasına uygun ürünler üreterek 
paydaşlarımızın kaliteli ürünler kullanmalarına katkıda bulunmak. Müşterilerimizin rekabet gücünü 
arttıran bir şirket olmak.

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın 
bizi tercih etmesinin başlıca sebebi; 
kalite ve verimliliktir. Sadece Yerli 
ve Milli Değil! Kaliteli, yerli ve milli 
ürünler üretmek ana gayemizdir. 

Geleceğe yatırım yapıyoruz. 
ihtiyacınız olan endüstriyel basınçlı 
hava ve gaz çözümlerini mühendislik 
ekibimiz ile en uygun ve optimize 
şekilde tasarlıyoruz. Endüstriyel ve 
Medikal sektöründe basınçlı hava ve 
gaz çözümleri ile hayata anlam katan 
özgün çözümlere imza atıyoruz.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Kalite Anlayışımız Tasarım
Yenilikçi ve güvenilir 

teknoloji, sürdürülebilir 
verimlilik, yüksek per-
formans, düşük mali-
yetler sayesinde uygun 

fiyatlarla müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz.

Avantajlarımız



Sürdürülebilir Azot ( Nitrojen )
Gazınızı Kendiniz Üretiniz.



NITROPLACE HAVA VE GAZ 
ÇÖZÜMLERI

Nitroplace Azot (Nitrojen) jeneratörleri; 
Lazer kesimlerde parlak, temiz, çapaksız 
ve mükemmel kesim kalitesine ulaşmanızı 
sağlamaktadır.

Nitroplace Azot (Nitrojen) jeneratörleri; kesilen 
metalin kalınlığı, cinsi, kesim süresi ve lazer 
teknolojisi dikkat edilerek üretilmiştir. 
Üretim tesislerinde sürdürülebilir ve verimli 
azot (nitrojen) gazı üretmektedir.

Nitroplace ile %99,9999 saflıkta azot üretimi 
ile mükemmel kesim yüzeyi elde edebilirsiniz. 
İstediğiniz saflıkta ve istediğiniz miktarda 
kendi azot (nitrojen) gazınızı üretiniz. 

MODERN PSA TEKNOLOJİSİ İLE %99,9999 
SAFLIĞA KADAR AZOT (NİTROJEN) GAZI 
ÜRETİMİ YAPABİLİRSİNİZ!

Tüp veya sıvı azot (Nitrojen) satın alma 
maliyetlerinizi unutunuz!
Nitroplace azot jeneratörleri ile azot gazına 
servet ödemeye son veriniz.





NİTROPLACE AZOT 
(NİTROJEN) JENERATÖRLERİ
• Üstün Siemens PLC ve
• Dokunmatik Kontrol Paneli
• 4” – 7” Renkli dokunmatik renkli ekran
• 7 farklı dil seçeneği
• +14 sensör girişi
• Uzun ömürlü Zirconium dioxide yapılı 
oksijen sensörü
• Modbus/Profibus/RMB
• Hub box uzaktan erişim, izleme ve veri 
toplama
• IP55 koruma standartlı
• Uzun ömürlü pnömatik kontrol valfleri
• Hava girişinde Dewpoint ölçümü 
otomatik koruma modu
• Özgün Tasarım



Uzun bakım periyodu
Yüksek kaliteli ekipmanlar
Ekonomik yedek parça ve servis maliyetleri
Bakım-değişim gerektirmeyen egsoz ve valf 
sistemleri

• 0,5 – 2.100 Nm3/h kapasite aralığında %95 – %99,9999 (1 ppm) 
saflığa kadar azot (nitrojen) jeneratörleri üretmekteyiz. 
• Nitroplace Azot (Nitrojen) jeneratörlerimiz ihtiyacınız olan saflık 
seviyesi ile yüksek verimlilikte azot (nitrojen) gazı üretmenizi 
sağlar. 
• Modern PSA teknolojisi yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde 
almanızı garanti eder. 
• Karbon moleküler Teknoloji ile yüksek saflık oranı elde edilir. 
• Minimun bakım maliyetleri ile dışa bağımlılıktan kurtulun. 
• Ekstra harcamalardan kurtularak tasaruf sağlayın. 
• Dolum ve aktarma maliyetlerini ortadan kaldırmak için kendi 
azot (nitrojen) gazınızı üretebilirsiniz. 
• Azot (Nitrojen) jeneratörlerimiz otomatik başlat ve otomatik 
durdur sistem¬ine göre tasarlanmıştır. Gaz ihtiyacı olduğunda 
otoma¬tik devreye girme, gaz ihtiyacı olmadığı durumlarda oto-
matik bekleme moduna girme özelliğine sahiptir.
• Azot jeneratörlerimiz gaz saflığını daimi olarak ölçen uzun 
ömürlü yüksek kaliteli zirconium dioxide sensör ile otomatik saflık 
kontrolü prensibine göre çalışır. 
• Azot jeneratöründe istenilen hedef saflık değerine ulaşmadan gaz 
tesislere iletilmez. 
• Azot Jeneratörü kullanıma hazır olacak şekilde teslim edilir.

Nitroplace Azot (Nitrojen) 
Jeneratörlerinin Özellikleri

Düşük işletme ve
Bakım Giderleri



Neden Nitroplace Azot 
(Nitrojen ) Jeneratörlerini 

Tercih Etmelisiniz?

• Kullanım kolaylığı
• Bir operatöre gerek duymadan 
otomatik çalışma
• Dokunmatik Ekran ile kontrol
• Her yerden erişim imkanı 
( PC, mobil smart phone)
• Müşteri ihtiyaçlarına göreye sa-
haya özel üretim yapılabilmektedir
• Tam otomatiktir ve 7/24 
çalışma prensibine göre üretim 
yapılmaktadır





ANINDA ÇÖZÜM
KONUSUNDA UZMAN VE PROFESY-

ONEL EKİP VE EKİPMANLARIMIZLA 

SORUNLARA ANINDA MÜDAHALE 

EDEREK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

7/24 Servis Desteği

• Konusunda uzman teknik servis
• Online teknik hizmet
• Montaj ve süpervizörlük hizmeti
• Hızlı ve etkin müdahale
• 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi

Avantajlar
• Kullanım kolaylığı

• Bir operatöre gerek duymadan otomatik 

çalışma

• Dokunmatik Ekran ile kontrol

• Her yerden erişim imkanı ( PC, mobil 

smart phone)

• Müşteri ihtiyaçlarına göreye sahaya özel 

üretim yapılabilmektedir

• Tam otomatiktir ve 7/24 çalışma prensibine 

göre üretim yapılmaktadır



1Kw Enerji = 1m³ Azot (Nitrojen) Gazı



Endüstriyel Uzaktan Erişim ve 
Veri Toplama Cihazı

HUBBOX ile azot (nitrojen) jeneratörlerimize her za-
man her yerden PC ve akıllı telefonuzdan direkt erişebilir, 
izleyebilir ve müdahale edebilirsiniz.





TÜRKİYE
NİTROPLACE ENDÜSTRİYEL HAVA VE GAZ

ÜRETİM MAKİNA OTOMASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
TOPÇULAR MAH. FERHATPAŞA CAD.
ÜRETMEN İŞ MERKEZİ C BLOK NO: 6

İÇ KAPI NO: 280 EYÜPSULTAN / İSTANBUL

www.nitroplace.com
info@nitroplace.com


