
Bakım Alanları ve Depolar İçin 
Güvenli Hizmet Çözümleri 



Conductix-Wampfler Bakım Alanları ve 
Depolar İçin Güvenli Hizmet Çözümleri

- Enerji ve Veri Yönetim Sistemleri

- Ergonomik Taşıma Sistemleri

- Güvenlik Sistemleri 

Kapalı kablo sarma sistemleri

Güvenlik Ekipmanları

İşinizi taşıyoruz!

Ürün ve personel taşıma 
ihtiyaçlarınızda, Conductix-
Wampfler tarafından geliştirilen 
standart ve özel mühendislik 
tasarımlı çözümler bulacaksınız.

Conductix-Wampfler, tren, metro, 
tramvay, otobüs, acil durum 
araçları, kabin ve vagon filoları 
vs. gibi bakım alanları ve depolar 
için hizmetlerin sağlanması 
alanında kanıtlanmış bir 
uzmanlığa sahiptir.
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Conductix-Wampfler Bakım Alanları ve 
Depolar İçin Güvenli Hizmet Çözümleri

- Enerji ve Veri Yönetim Sistemleri

- Ergonomik Taşıma Sistemleri

- Güvenlik Sistemleri 

Conductix-Wampfler Bakım Alanları ve Depolar İçin Güvenli Hizmet Çözümleri

Stinger Sistemleri

Kablo Taşıma Arabaları ve Enerji Bara Sistemleri

Telsiz uzaktan kontroller

Motorlu Kablo Sarma Tamburları
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Yaylı Kablo Sarma Tamburları



Stinger Kablo 
Taşıma Arabaları

Sabit Stinger Konektörler Enerji Bara Sistemleri

 Kapsamlı Servis olanağı

Anahtar teslim Kontrol Service Bakım

Kablo ve Hortum 
Sarma Tamburları
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Conductix-Wampfler - Bakım Alanları ve Depolar İçin Güvenli Hizmet Çözümleri

Conductix-Wampfler, bakım ve park 
tesislerindeki sabit ve hareketli cihazlara 
güvenli şekilde güç ve veri sağlamak için 
kişiselleştirilmiş çözümler sunmaktadır. 

Stinger Sistemleri, farklı tasarımlarda temin edilmek-

tedir. Bağımsız olarak anahtarlanan ve kilitlenen Shore 

safe sistemimizden, uygun fiyatlı kapalı bara sistem-

leri ya da kablo taşıma arabalarına kadar çok çeşitli 

çözümler sunuyoruz.

Sabit stinger sistemleri aynı zamanda, jib boom, 

kablo sarma tamburları, duvara monte muhafazalar ve 

kablo depolaması kullanımıyla da temin edilmektedir.

Avantajlar:

• Güvenlik kilitlemeli sistemler, persone-
le yönelik elektrik tehlikesini ortadan 
kaldırır.

• Bağımsız anahtarlanan arabalar, çalış-
ma esnekliğine olanak sağlar.

• Demiryolu taşıtları ile depo çalışma 
prosedürlerine uygun biçimde tasar-
lanmıştır.

• Kurulması, çalıştırılması ve bakımı 
kolaydır.

Stinger Sistemleri
Emniyetli, kanıtlanmış, güvenilir

Kablo Taşıma 
Arabaları

Telsiz uzaktan 
kontroller
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Conductix-Wampfler, araçların şarj edilmesi 
amacıyla güvenli şekilde enerji ve veri 
sağlamak için kişiselleştirilmiş çözümler 
sunmaktadır.

Şarj ve Yönetim Sistemleri, farklı tasarımlarda temin 

edilmektedir. 

Otomatik çıkarma mekanizmalı motorlu sarma sisteminden, 

bağımsız şarj sütunları ya da uygun fiyatlı manüel kablo 

sarma tamburlarına kadar çok çeşitli çözümler sunuyoruz

Avantajlar:

• Kontrollü, otomatik çıkarma mekanizması.

• Depo büyüklüğü ve yerleşim planına göre 

kişiselleştirilen çözümler.

• Personele yönelik kablo ve hortuma takılma 

tehlikelerini ortadan kaldırır.

• Yatay ve dikey kullanım olanakları sağlanır.

Şarj Çözümleri Kablo ve 
Hortum Yönetimi
Emniyetli, Uyarlanabilir ve Kullanımı Kolay

 Kapsamlı Servis olanağı

Anahtar teslim Kontrol Service Bakım
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Conductix-Wampfler - Bakım Alanları ve Depolar İçin Güvenli Hizmet Çözümleri

Kablo ve Hortum 
Sarma Tamburları

Enerji Bara Sistemleri
Kablo Taşıma 

Arabaları
Telsiz uzaktan 

kontroller
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Conductix-Wampfler, boyama dahil olmak 
üzere, temizlik ve iş istasyonlarına (ATEX) 
güvenli şekilde enerji, veri, hava ve sıvı 
sağlamak için kişiselleştirilmiş çözümler 
sunmaktadır.  

Kapsamlı ürün grubumuz, birçok farklı uygulamada 

kişiselleştirilmiş tasarımlar sunmamıza olanak 

sağlamaktadır. 

Eksiksiz atölye planlarından bağımsız özel istasyonlara 

kadar çok çeşitli çözümler sunuyoruz.

Avantajlar:

• Bütün uygulamalar için uygundur.

• Kullanımı basit ve güvenlidir.

• Az bakım gerektirir.

• Köklü ürün çeşitliliği.

İş İstasyonları, Temizlik ve 
Boyama İçin Çözümler  
Emniyetli, Esnek ve Ergonomik

 Kapsamlı Servis olanağı

Anahtar teslim Kontrol Service Bakım
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Conductix-Wampfler - Bakım Alanları ve Depolar İçin Güvenli Hizmet Çözümleri

Work Station Tool Management
Telsiz uzaktan 

kontroller
Kablo Taşıma 

Arabaları
Kablo ve Hortum 
Sarma Tamburları
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Conductix-Wampfler Servis

Kişiselleştirilmiş Hizmetler 
Kişiselleştirilmiş hepsi bir arada çözümler.

Proje planlama

• Üründen bağımsız danışmanlık.

• Müşteri gereklilikleri, kullanım 
parametreleri ve çevre etkileri için 
optimizasyonu sağlanmış en iyi 
sistem seçimi. 

• Müşteri spesifikasyonları ile personel 
güvenliğine dayanan sistem 
tasarımları.

Kurulum ve devreye alma 

• Önceden monte edilmiş sistemlerin 
teslimatı.

• Yerinde gözetim ve kontrol hizmetleri 
sunulur.

• Müşterinin güvenlik ve kalite 
güvence kılavuzlarına riayet edilir.

• Eğitimli ve deneyimli teknik 
personelle eksiksiz kurulum ve 
devreye alma.

Servis ve bakım

• Düzenli önleyici bakım ve kontroller, 
sisteminizin ömrünü arttırır ve uzun 
yıllar sorunsuz şekilde kullanılmasını 
sağlar.

• Conductix-Wampfler servis 
anlaşmaları: “eksiksiz, endişesiz 
paket”

Conductix-Wampfler, Müşterilerimize 
danışılarak geliştirilen eksiksiz hizmet 
çeşitliliği sunmaktadır.

Proje planlamasından, uzun süreli 
servis anlaşmalarına kadar bütün 
ihtiyaçlarınıza çözüm sunabiliriz. 

Servis sözleşmesiyle tasarruf edebilir 
ve maliyetli sistem aksaklık sürelerini 
önleyebilirsiniz.
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Uygulamalarınız - Çözümlerimiz

Uygulamalarınız için teslim ettiğimiz çözümler, özel gereksinimlerinize dayanmaktadır. Birçok durumda, farklı Conductix-
Wampfler sistemlerinin bir arada kullanılmasıyla daha fazla avantaj sağlanabilmektedir. İhtiyaçlarınızı güvenli şekilde 
karşılamak için optimum çözümle birlikte pratik mühendislik desteği için Conductix-Wampfler’e güvenebilirsiniz.

Enerji bara sistemleri

Kapalı ya da çoklu tek kutuplu olarak 

temin edilen Conductix-Wampfler 

enerji bara sistemleri, güvenilir 

personel ve malzeme taşıması 

sağlamaktadır.

ProfiDATcompact

Bu veri transferi sistemi, mevcut en 

kompakt yuvalı dalga kılavuzudur ve 

topraklama barası (PE) olarak ve aynı 

zamanda bara konumlandırmasında 

da kullanılabilmektedir. 

Kablo Sarma Tamburları

Conductix-Wampfler motorlu ve yaylı 

kablo sarma tamburları, çok çeşitli 

mesafelerde, bütün yönlerde, hızlı 

ve emniyetli enerji, veri ve ortam 

sağlamaktadır

Kablo Taşıma Arabaları

Conductix-Wampfler kablo taşıma 

arabaları, neredeyse bütün endüstriyel 

uygulamalarda kullanılabilmektedir. 

Güvenilirlerdir, sağlamlardır ve çok 

çeşitli ebat ve tasarımlarda temin 

edilmektedirler.

Tamburlar, geri sarıcılar ve dengeleyiciler

Hortumlar ve kablolar için, klasik 

tamburlar ya da takımlara yönelik yüksek 

hassasiyetli konumlandırma yardımcıları 

olarak, eksiksiz bir tambur ve yaylı 

dengeleyici çeşitliliği sunuyoruz

Telsiz Uzaktan Kontroller

Modern ergonomik tasarımıyla 

müşterilerimizin ihtiyaçlarını 

karşılamak için kişiselleştirilmiş 

güvenli uzaktan kontrol sistemleri.

Yalıtımsız enerji bara sistemleri

Paslanmaz çelik kapaklı sağlam, 

yalıtımsız alüminyum enerji bara 

sistemleri, personel taşıyıcıları ve 

transit şebekelerinin enerji tedariki 

için ideal bir temel sağlamaktadır.

Jib boom

Takım taşıyıcıları, tamburlar ya da 

bütün bir ortam tedarik sistemi ile 

birlikte güvenlik ve esneklik, zorlu 

görevlerin tamamlanması açısından 

kilit öneme sahiptir.

In cooperation with

Sabit ve geri çekilebilir bir katener 

olan Pandrol Sabit Katener Sistemi, 

geleneksel katenerlere alternatif 

bir demiryolu taşıması güç kaynağı 

sistemidir. Düşük bakım maliyetinden 

dolayı, çok çeşitli ortamlarda 

kurulabilmektedir.

Şarj  kontaktları

Şarj kontaktları manuel ve 

otomatık batarya değıştirmeyi ve 

aynı zamanmda şarj için manuel 

soketlemeyi ortadan kaldırmaktadır.

Profitability and productivity are 

optimized. Karlılık ve verimlilik 

optimize edilmiştir.



www.conductix.com
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e Conductix-Wampfler’in tek bir kritik misyonu bulunmaktadır: 

Size, işlerinizin 24/7/365 güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak enerji ve 

veri iletim sistemi sağlamak.

  

En yakın satış ofisiyle irtibata geçmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: 

www.conductix.contact

https://www.conductix.com/en/contact-search?utm_source=Catalog%20back%20cover&utm_medium=Text%20Link&utm_campaign=Point%20to%20Contact%20Search

