
DEĞERLİ KUMAŞLARIN
USTA GAZE’Sİ
THE MASTER OF THE SINGEING MACHINES
FOR YOUR SPECIAL FABRICS.



Beş kademeli karışım gazı dağıtım sistemi 
sayesinde bek boyunca homojen yanma
Homogeneous combustion along the burners 
by means of the five-stage gas mixture distribu-
tion system.

Patentli özel karışım refrakterden mamul 
yakma taşları sayesinde sürekli yüksek kalite-
de yanma ve uzun ömürlü taşlar.
Consistently high quality combustion and 
long-lasting burner tiles by means of proprie-
tary burner tiles which manufactured from 
special refractory mixtures.

Şekil patentli yakma taşları ve yakıcı profilleri sayesinde 
her pozisyonda verimli ve düzenli yakma.
Efficiently and regularly burning in every position by means 
of figure proprietary burner tiles and burner profiles.

Özel kesit soğutma suyu kanalları sayesinde ve yüksek 
mukavemete sahip kaplamalı alüminyum profil gövde 
sayesinde Lineer yakma ve soğutma suyu korozyonuna 
dayanım.
Linear burning and resistance to cooling water corrosion by 
means of special section cooling water channels and 
coated aluminum body which has high strenght, corrosion 
resistance.

Özel baskı yüzeyi dizaynına sahip kapak flanşları sayesin-
de, yüksek soğutma suyu sızdırma direnci.
High leak resistance of cooling water by means of special 
pressure surface design of the cover flanges

Kumaş Gazelemeye Uygun Özel 
Yakıcılar
Suitable Burners for Singeing 
the Fabrics
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Her bir yakıcıya ayrı gaz ve hava kontrol servo motoru 
sayesinde, geniş alev modülasyonu bandında, istediğimiz 
derinlikte yakma.
Burning at the intended depth on the wide flame modulation 
band by means of gas and air control servomotors on the 
each seperate burners.

Yanıcı Gazlar
Combustible Gases

Lineer hava ve gaz klapeleri sayesinde, 
hassas alev sıcaklığı ayarı.
Precision flame temperature setting by 
means of the linear air and gas valves.

Küçük bir ayar değişikliği ile farklı yanıcı 
gazlar kullanabilme.
Ability to use different combustible gases 
with a small setting change.

Geniş min-max kapasite aralığı ve güçlü yakıcılar 
sayesinde hassas veya zorlu tüm kumaş türlerinde özenli 
yakmanın sağlanabilmesi.
Attentive burning provides from delicate to tough, all types of 
fabrics by means of wide range min-max capacity and 
powerful burners.
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Şekil - 1
Figure 1

Şekil - 2
Figure 2

Şekil - 3
Figure 3

Çok sayıda sevk silindiri sayesinde;
Her iki yüzü aynı anda yakabilme (Şekil-1)
Tek yüzü yakabilme (Şekil-2)
Tekyüzü iki yakıcıyla güçlü yakabilme (Şekil-3)
Çok sayıda açıcı yivli silindirler sayesinde yakıcıya 
düzgün giriş homojen yanma.
Düzenli gerginlik ayarı ile farklı kumaşlar için ideal 
standart yakma kontrolü imkanı.

By means of a great number of delivery 
cylinders;
Ability to burn both sides at the same time (Figure 1)
Ability to burn one surface (Figure 2)
Ability to powerful burning one surface with two 
burners (Figure 3)
Straight entry to burner and homogeneous 
combustion by means of great number of opener 
grooved cylinders.
Ideal standart burning control opportunities for 
different fabrics with regular tension adjustments.

3

2022



1- Kumaşa Dik
1- Vertical to Fabric

2- Silindire Dik
2- Vertical to Cylinder

3- Silindire Teğet
3- Tangent to Cylinder

4- Kumaşa Teğet
4- Tangent to Fabric

Dört ayrı konum sayesinde kumaş türüne göre hassas derinlik ayarı.
Accurate depth settings according to the types of fabrics by means of 
four separate locations.
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( Hu Doğalgaz :8250 kcal/Nm³ )

Teknik Detaylar
Technical Details

MODEL

1600 160x2 adet (pieces)     =       320 / 27 Max 33,36 / Min 2,81

2000 200x2 adet (pieces)     =       400 / 33 Max 41,70 / Min 3,44

2600

GAUSE 2000

GAUSE 2600

GAUSE 1600

GAUSE 2800

GAUSE 3600

260x2 adet (pieces)      =      520 / 43 Max 54,21 / Min 4,48

2800 280x2 adet (pieces)     =       560 / 47 Max 58,37 / Min 4,89

3600 360x2 adet (pieces)     =       720 / 60 Max 70,05 / Min 6,25

YAKICI KAPASİTESİ
BURNER CAPACıTY (kW) MAX/MıN

YAKICI BOYU
BURNER LENGTH (mm)

DOGALGAZ KAPASİTESİ
GAS CAPACıTY (Nm³/h)
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1. Kumaş bitti sensörü
2. Gerginlik düzeneği
3. Yivli kumaş açma
4. Ortalayıcı
5. Ortalayıcı sensör grubu
6. Kat açma
7. Giriş firçası + toz emme fanı + elyaf toplama
8. Kumaş koptu sensörü
9. GAUSE ana ünite + baca fanı
10. Kumaş sıcaklık sensörü
11. Kenar sündürme (döner keçeli veya buharlı)
12. Çıhş fırça + toz emme fanı
13. Gerginlik dengeleyici
14. Apre teknesi
15. Gerginlik dengeleyici
16. Sallama
17, Ana çekici silindir grubu
18. Antistatik bar
19. Sulu toz tutucu - siklon

1. Fabric over sensor
2. Tension mechanism
3. Opening grooved fabric
4. Centering
5. Centering sensor group
6. Fold opener
7. Intake brush + Dust suction fan + Fiber gathering
8. Fabric broke sensor
9. GAUSE main unit + Chimney fan
l0. Fabric temperature sensor,
11. Edge stretch (with rotary felt or steamJ
12. Output brush + Dust suction fan
13. Tension stabilizer
14. Finishing tub
15. Tension stabilizer
16. Shaking
17. Main puller cylinder group
18. Antistatic bar
19. Aqueous dust collector - cyclone
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İhtiyaca Göre
İstenilen Konfigürasyon

Intended Configuration
According to the Needs
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Temizleme kapakları ve sökülebilir düze ile 
kolay kontrol temizlik ve bakım sağlanır.
It Provides easy control, cleaning and mainte-
nance with cleaning covers and removable 
spinneret.

Toz, elyaf ve ipçiklerin tutunmasını engelleyen 
özel eğik kanat yapılı fan ve filtreli elyaf toplama 
düzeneği temizlik ve bakım zamanını minumuma 
indirir.
Special curved wing fan prevents adhesion of dust, 
fibers, filaments and filtered fiber gathering mecha-
nism have reduced the cleaning and maintenance 
time to minimum

Kumaşa bağlı olmayan elyaf parçalarını uzaklaştı-
rırken, aynı zamanda dokuma - örgü içerisinde, 
bağlı çıkıntı, elyafların yanmaya hazır kumaşa dik 
yönlenmesini sağlar. Her kumaş için kolay ayarla-
nabilir yakınlaştırma düzeneği ile optimum firça-
lama ve maksimum fırça ömrü garanti edilir.
It removes the unattached fabric fiber fragments. 
At the same time it allows vertical orientation of 
fabric that ready to burn which has protrusions 
fibers connected in mesh, woven, fabric. It is 
guaranteed that optimum brushing and maximum 
brush life with easy adjustable zoom mechanism 
for any fabric.

Fırçalar + Toz Emme Fanı + Elyaf Toplama
Brushes + Dust Suction Fan + Fiber Gathering
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Baca fanı, yanma sonucu gazlar ve elyaf yanma gazlarını yakıcı bölgesinden kumaş eni boyunca homojen 
uzaklaştırır, temiz verimli ve güvenli yakmanrn sürekliliğini destekler.
Chimney fan removes the combustion gases and fiber burning gases with homogeneously throughout the 
fabric width. It supports the continuity of clean, efficiently and safely burning.

Çıkış fırçasının özel yapısı, yanmış parçacıkların 
kumaş içerisinde kalmasını engeller. Kolay ayar-
lanabilir kumaş fırça mesafesi farklı kumaşlar için 
özel ayarlar yaprnanza imkan verir.  Toz tutmaz 
fan kanat yapısı düzelerin kolay sökülebilmesi ve 
kontrol kapakları temizlik ve bakım sürelerini 
kısaltır.
The particular structure of the output brush 
prevents the remain of particles in the burned 
fabric. Easy adjustable cloth brush distance allows 
you to make specific settings for different fabrics. 
No dust fan wing structures, easy detachable spin-
nerets and control covers reduce cleaning and 
maintenance time.

Sulu siklon toz tutma, üç kademeli su püskürtme 
bariyerleri sayesinde, elyafların güvenle tutulma-
sını sağlamakla birlikte yakma bölgesinden gelen 
baca atıklarrnıda güvenle soğutarak güvenli işlet-
menin sürekliliğini sağlar. Aynı zarnanda atıkların 
güçlü yıkama banyosuna tabi tutulmasryla çevre-
sel kirlenmenin önüne geçilmesini destekler.
Allows the fibers kept safely by means of aqueous 
cyclone dust catcher and three�stage water injec-
tion barriers. It provides continuity of the operation 
in safety with cooling securely the chimney wastes 
which come from burning area. It also supports the 
prevention of environmental pollution by power 
washing bath being subjected to waste.

Balyalar halinde katlı olarak gelen kumaşlarda 
oluşan derin kıvrrmların ve uzun süre düzensiz 
bekleme sonucu oluşmuş kırışıklıkların buhar 
desteği ile açılmasını ve srcak yüzeyde ütülenme-
sini sağlayarak homojen yakma hazırlığına destek 
verir.
It supports the homogeneous burning preparation 
by opening the deep folds and wrinkles formed as a 
result of irregular waiting for a long time on the 
fabrics that come in layers in bales, with the help of 
steam and ironing them on the hot surface.

Mevcut hattan buhar beslemesi yapılabileceği gibi, 
müstakil elektrikli ısıtıcı ile kumaş türüne uygun 
optimum buhar sıcaklığı, PID oransal kontrol 
sistemi sayesinde garanti edilir.
While steam can be fed from the existing line, the 
optimum steam temperature suitable for the fabric 
type is guaranteed with the independent electric 
heater, thanks to the PID proportional control 
system.

Kat Açma Fold Opener

Baca Fanı + Çıkış Fırçası + Sulu Siklon Toz Tutucu
Chimney Fan + Output Brush + Aqueous Cyclone Dust Collec-
tor
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GAUSE
Kumaş Gazeleme Makinası

GÜMÜŞ İNFRARED
Doğalgaz Radyant Kurutma

GOLDFLAME
Proses Yakıcıları

GÜMÜŞ DÖNÜŞÜM
Makine Modernizasyon
ve Dönüşüm

ARI FİLTRE
Baca Atık Gazları Temizleme
ve Enerji Geri Kazanım Sistem

KÜLHAN
Kızgın Buhar
Jeneratörü

GÜMÜŞ FIRIN
Prosese Özel Fırınlar

DYE - GAS
Boya Makineleri
Direk Isıtma Sistemi

Tekstil gıda, otomotiv, kimya ile 
yoğrulmuş, Bursa’ nın  besleyici 
ikliminde yetişmiş ekibiyle çok 
farklı ısıl işlem proseslerinde 
verimli ve yaratıcı fikirleriyle
25 yılı aşkın süredir gelişimini 
sürdürmektedir.

Gümüş Enerji
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utkuisi.com.tr

Çok sayıda patentli ürünü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 
desteklenmektedir.

ARGENT
KİMYA

Grup Kuruluşları

enviramuhendislik.com.trsafiratekstil.com
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Daima Verimli,
Daima Akılcı,
Daima Yenilikçi
Çözümler!

0224 411 23 00 – 714 90 85  
Gsm: 0533 374 27 35  -  Fax: 0224 271 88 00

info@gumusenerji.com
www.gumusenerji.com

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No: 21 İnegöl / BURSA

Çalı Mahallesi 22. (410) Sokak No: 4 Nilüfer / BURSA

İletişim


