
Gelişmiş Filtrasyon Medyası.



Neden NanoNet Media?



Aşağıdakileri gerçekleştiren bir yakıt filtresi mi 
istiyorsunuz... 
•	 filtrenin servis aralığı boyunca enjektörlerinizi koruyan?

•	 konvansiyonel selüloz filtreler gibi yakıt içerisindeki sudan  
 etkilenmeyen?

•	 gerçek titreşim ve akış artışlarında bile kirleri yakalayan  
 ve onları tutan?

•  servis aralıklarını uzatan, yüksek verimliliği koruyan,  
 duruş sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltan?

NanoNet gelişmiş madde teknolojisi mümkün olan en iyi filtreleme 
performansını sunar, böylece işin yapılabilmesi için her zaman 
ekipmanınıza güvenebilirsiniz.

NanoNet Media'ya sahip 
Fleetguard® Yakıt Filtreleri.



 

Problem: Daha Zorlu Standartlar Daha Temiz Yakıt Gerektiriyor.
Günümüzde daha zorlaşan yasal düzenlemeler yakıt sistemlerinin daha verimli olması gerektiği anlamına geliyor (daha düşük 
emisyon sağlarken daha yüksek yakıt ekonomisi). Bu sıkı standartlar, ultra temizlikte yakıt kullanılması gereken Yüksek Basınçlı 
Common Rail (HPCR) yakıt enjeksiyon sistemlerinin kullanılmasına yol açtı. HPCR sistemleri, düşük parça boşlukları nedeniyle 
kirler sonucu oluşan hasara karşı daha duyarlıdır, bu da temiz yakıtın her zamankinden daha önemli olduğu anlamına gelir.

Çevrenin Değiştirilmesi.



 

Çözüm: NanoNet ile Daha Temiz Yakıt.
NanoNet gelişmiş madde, yakıt enjeksiyon ekipmanlarınızı sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için yakıt 
içerisindeki kirlere karşı bilinen en iyi savunmayı sağlar. Modern dizel motorlar için her geçen gün artan 
zorlukta standartları karşılamak için yakıt sisteminin temiz tutulması kritik önemdedir.

Amerikan Filtrasyon Birliği’nin 2013 Yılın 
Yeni Ürünü ödülüne sahip NanoNet media, 
Fleetguard yakıt filtrasyon ürün grubu içerisinde 
mevcuttur.

Rakip maddelere göre 10-13 kat daha fazla kiti 
ayırır ve tutar.

Çevrenin Değiştirilmesi.



Problem: Kirli Yakıt.
Kirli yakıt dünya genelinde büyüyen bir problemdir ve günümüzün hassas motorları için önemli bir problem oluşturmaktadır. 
Küresel yakıt analizleri, son birkaç yıl içerisinde yakıt kirlilik seviyelerinin iki kattan fazla arttığını göstermektedir. 3,8 litre (1 gal.) yakıt 
içerisinde, 4 mikron üzerindeki ortalama partikül kirlilik seviyesi 18 milyon üzerindedir. Yakıt temizliği genel anlamda düzenlenmemiş 
olduğu için yakıt sistemi tedarikçileri ve motor üreticileri kirliliğe karşı koymak için karşı önlemler geliştirmek zorundadır.

Kötü Yakıt için İyi Haber.



Çözüm: NanoNet ile Daha Fazla Koruma.
NanoNet yakıt kirlilik seviyelerinin tehlikeli oranda yüksek olduğu yerlerde dahi yakıt enjeksiyon ekipmanlarını 
korumak için partikülleri ayırır ve tutar. Özel olarak hazırlanmış bir Cummins testinde 50 saat veya altında 
kullanılmış yakıt enjektörlerine hasar vermek için  motor çalışması sırasında toz sistematik olarak yakıt sistemine 
beslenir. Diğer filtreler enjektör arızalarına müsaade ederken, NanoNet media bulunan Fleetguard Yakıt Filtresi 
yakıt enjektörleri için yakıt kirliliğine karşı çok yüksek koruma sağlar. 

Sökme Gözlemi Sonrası 
Saha Arızası  

Konvansiyonel Üst 
Filtrasyon ile Yakıt 

içerisinde Toz - 50 Saatin 
Altında Arıza

NanoNet Filtrasyon ile 
Yakıt içerisinde Toz

190 Saat Sonra  
Aşınma Yok

Yeni Dizel Ölçüm Valfi 
(DMV) Yatağı

Genel Yakıt İstasyonlarında Yakıt Temizliği 

ISO Önerilen Temizlik: 18



Problem: Yakıt Ekonomisi Kaybı.
Yetersiz yakıt filtrasyonu enjektör parçalarının aşınmasına neden olur. Bu aşınma fazla yakıt koyma, kalıntı, yüksek nozul 
aşınması, düşük performans ve yakıt veriminde bir düşüşe neden olabilir.
Günümüz ekonomisinde, bu öncekine göre daha büyük bir problemdir.

Enjektör Koruyucu.



Çözüm: NanoNet ile Daha Yüksek Enjektör 
Performansı. 

Hasarlı enjektörler silindire fazla yakıt konmasına 
neden olabilir, bu da yakıt kalıntılarına, fazla 
aşınmaya, düşük yakıt ekonomisine sebebiyet 
verebilir.

Yeni Enjektör Püskürtme 
Düzeni

Hasarlı Enjektör 
Püskürtme Düzeni

Rakip maddelere göre 4 mikronluk partikül kirlerin temizlenmesinde 10-13 kat daha etkili olan NanoNet, motor 
titreşimi ve yakıt artışı sırasında partiküllerin bırakılmasına karşı enjektörleri en iyi şekilde korur. Bu yakıt enjektörlerinin 
kullanım ömürleri boyunca hep yeni gibi çalışmalarına imkan tanır.
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Problem: Yakıtta Su Kirliliği.
Su tüm yaşam için gerekli olmasına rağmen, yakıt enjeksiyon sistemine çok zarar vermektedir. Filtreleri tıkayan organizmalar 
için bir büyüme ortamı oluşturur ve aynı zamanda paslanma ve kalıntılara da neden olabilir. Düşük sıcaklıklarda su donar 
ve sistemdeki yakıt akışını azaltır, bu da motor performansını azaltır. Suda kirlilik yakıt yağlılığını azaltır ve enjektörlerin açık 
durumda takılı kalması için çeşitli yakıt sistemi problemlerine neden olabilir.

Suyu Ayırır.



Çözüm: %100 Sentetik NanoNet Media.
Geleneksel maddelerin aksine, NanoNet media selüloz lifler içermez, böylece temelde su geçirmezdir. Benzersiz 
kompozisyonu sayesinde su almaz ve konvansiyonel filtrelerin aksine yüksek performans seviyesi için gerekli 
olan yapısal bütünlüğü sağlar. NanoNet, bir sonraki en iyi rakip ürüne göre ömrü boyunca üç kattan fazla 
koruma sağlar.

Eski model maddeler kaba (15-30 mikron) 
selüloz fiberler ile değişen miktarlarda alt 
mikron sentetik (cam ve polyester lifler) 
karışımıdır

Sentetik nanofiber madde tamamen 
alt mikron polimer liftir (cam elyafı ve 
kağıt/selüloz elyaflar yoktur)
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Basınç Altında Performans.

Problem: Yakıt Sistemi Dalgalanmaları.
Zaman içerisinde yakıt filtreleri kirlenir. Titreşim, akış artışı ve basınç dalgalanması gibi geçişler, yakalanan partiküllerin 
konvansiyonel filtre maddesinden çıkmasına neden olur. Çıkan bu partiküller yakıt sistemi performansını ve dayanıklılığını 
olumsuz etkileyebilir.



  

Çözüm: Çok Katmanlı Teknoloji.
NanoNet 4 mikrona kadar partikülleri (bu insan gözü tarafından görülebilen en küçük parçadan 12 kat daha 
küçüktür) ayırmak ve tutmak için kompozit bir madde yapısında çok sayıda ayrı koruma tabakasına sahiptir. 
NanoNet yakıt filtrasyon maddesi, üstün koruma ve performans sunmak ve motorun hasar görmesini 
engellemek için rakip maddelere göre 10 kata kadar daha fazla partikül ayırır ve tutar.

Üst Eritme Tabakası

Orta Eritme Tabakası

Nanofiber Tabaka

Yapısal Destek Tabakası

Partiküllerin ayrılması ve tutulmasında rakip ürünlere göre  

10 kat daha etkin, hepsi 10 kuruşluk 
paradan daha kalın olmayan bir madde içerisinde.



Problem: Aşırı Arıza Süresi ve Bakım Maliyetleri.
Motor problemleri gerçekten zaman ve para kaybı anlamına gelir. Bakım bir gereklilik olmasına rağmen, aynı zamanda arıza 
süresi ve ek maliyet anlamına da gelir. Ve bu maliyetler yedek parçaların değiştirilmesi ve bunlar için harcanan işçilik ile de 
sınırlı değildir. Ekipmanın kullanılmadığı her gün binlerce dolar kaybedilebilir.

Kaybedilen Zaman Kaybedilen Paradır.



Çözüm: NanoNet ile Yakıt Sistemi Dayanıklılığı.
NanoNet media servis aralıkları arasındaki sürenin uzatılması ile maliyetleri azaltmaya yardımcı olan optimum 
yakıt sistemi koruması sağlar. 150 adedin üzerindeki test motorlarından birini kullanan özel bir ABD Otoban 
saha testinde NanoNet media ile 40.000 mile kadar daha uzun yakıt filtresi ömrü elde edilmiştir. Konvansiyel 
maddelere sahip yakıt filtreler zamanda daha etkisiz hale gelirken ve delikler tıkanmaya başlarken, NanoNet 
daha çok bir hava filtresi gibi çalışır ve zaman içerisinde yüksek yakıt akış özelliklerini korurken yüksek 
yüzdede partikül toplar.

• Yakıt enjektörlerinin değiştirilmesi  $3,000.00 üzerinde maliyete sahip olabilir.

• Yakıt enjeksiyon sistemindeki ana parçalar $7,000.00 üzerinde maliyete sahip olabilir.

• Arızalı enjektörler dahili motor hasarına neden olabilir ve son işlem sistemine zarar verebilir,  
   bu da onarım maliyetlerini önemli oranda artırır.
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Gerçek Dünya Analizi.

Problem: Test Standartları Gerçek Dünya Koşullarının 
Gerisinde Kalır.
Titreşim ve yakıt artışı gibi geçici, gerçek dünya koşullarında yakıt filtresinin nasıl performans göstereceğini test eden endüstri 
standartları şu anda dizel yakıt filtrasyonu için bulunmamaktadır. Birçok yakıt filtresi statik koşullar altında partikül ayrılmasında 
başarılı performans gösterir, ancak geçici koşullar altında partiküller her zaman tutulmayabilir ve filtre içerisinde geçerler.



Cummins Inc'in bir parçası olan Cummins Filtration en zorlu 
koşullarda dahi yakıt filtrelemeyi test etmek için endüstri 
standardına ek özel testler geliştirmiştir. Bu NanoNet'in 
günümüzün dizel motor uygulamalarında güvenilirliğini garanti 
etmek içindir.

NanoNet media yüksek verimli partikülleri ayırmak için çalışır ve 
sonrasında çalışma koşulları sırasında oluşan akış artışı ve titreşim 
durumlarında partikülleri tutar. Bu test, hem statik hem de geçici 
koşullar altında çok daha gelişmiş partikül ayırma ve tutma ile 
sonuçlanmıştır.

Cummins Filtration endüstri gereksinimlerinin ötesine geçerek 
çıtayı yükseltmektedir ve standartları geçerek yeni performans 
seviyeleri sunmaktadır.

Gereken endüstri standartlarının ötesine geçerek 14 
ek test gerçekleştirerek çıtayı yükseltir.

Çözüm: Cummins Filtration Özel Testi.

Cummins 
Filtration 
Özel Testi

Endüstri 
Standardı 

Testi



Her Gün Kanıtlıyor.

Problem: Rakip Ürünler için Kötü Gerçek Dünya Performansı.
Diğer üreticiler kendi filtreleri hakkında iddialarda bulunmaktadır ve bu iddialarının temeli olarak gerçek dünya çalışma 
koşulları ile ilgisi olmayan nispeten kolay testleri kullanmaktadırlar. Cummins Inc'in bir parçası olan Cummins Filtration, 
Fleetguard ürünlerini en zorlu koşullarda test etmek ve kanıtlamak için özel test ekipmanları, motor test hücreleri ve gerçek 
dünya Otoban İçi/Dışı filoları kullanmaktadır.



Her Gün Kanıtlıyor.

NanoNet media'yı rakiplerine karşı ayıran 
kanıtlanmış saha sonuçlarıdır.
NanoNet için motor test deneyimi yüzlerce 
motoru, yüz bin saat üzerinde test hücresi ve 
Otoban dışı testi ve milyonlarca saat Otoban testini 
içermektedir. Rakipler de bunu iddia edebilir, ancak 
bir bunu kanıtlayabiliriz. 

NanoNet Eylül 2011 tarihinden bu yana 
üretimdedir ve en az 230,000 NanoNet ürün 
bugün ticari olarak kullanılmaktadır. Cummins 
teknolojiyi detaylı bir şekilde test etmiştir, bu 
sayede her seferinde NanoNet'in güvenilirliğine 
inanabilirsiniz. 

• 150,000 saat üzerinde test hücresi deneyimi 17 yıllık teste eşittir.
• 75,000 saat üzerinde Otoban Dışı test 8 yıla karşılık gelmektedir.
• Otobanda 24,140,160 kilometre (15 milyon mil) test Dünya çevresinde  
  600 tura karşılık gelir.

Çözüm: NanoNet Teknolojisine sahip Fleetguard 
Yakıt Filtreleri.



LT#36355
cumminsfiltration.com
(c) 2013 Cummins Filtration Inc.

Siz Neredeyseniz, Biz Oradayız.
Fleetguard ürünleri dünya genelinde 33,000 satış noktasında bulunmaktadır. 
Size en yakın olanı için cumminsfiltration.com adresine gidin. Kuzey 
Amerika'da daha fazla bilgi almak isteyen veya NanoNet hakkında sorusu olan 
müşteriler 1-800-22FILTER (1-800-223-4583) numaralı telefonu arayabilirler.

İyi bir şeyin başlangıcı.
Yakıt filtreleri NanoNet teknolojisine sahip çok sayıda yenilikçi Fleetguard 
ürününün sadece başlangıcıdır. cumminsfiltration.com hakkında daha fazla 
bilgi alın.


