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ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA SİSTEMİ
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ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA SİSTEMİ



6

ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALİ
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HÜCRELİ ASPİRATÖR - VANTİLATÖR
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DUMAN TAHLİYE FANI
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ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER



• JET Fan serileri ağır endüstri tip bir tasarım olup çok değişik aplikasyonlarda kullanılabilmekte-
dir. Bu serilerde gövdeye eklenen özel kanatçılarla (guide vanes) sağlanan yüksek hava çıkış hızları 
yüzünden ses şiddeti artmaktadır ve bu sebeple standart olarak jet fanlar susturucu ile kullanılmak-
tadır.

• Performans testleri uluslar arası geçerlilikteki AMCA / ANSI Normları ile belirlenmektedir.

• Yüksek sıcaklık EFF E-JET modelleri, uluslar arası tanınmış akreditasyon kuruluşlarından yangın 
sertifikalıdır ve kullanılan tüm donanımlar bu şartlar için dizayn edilmiştir.

• Uzun tip kaset St 37 kalite sac ile imal edilmektedir. Daha sonra tüm çelik aksam epoxy astar 
boya ile koruma altına alınmaktadır.

• Fanlarımız imalat sonrası ISO normlarına uygun olarak hassas dinamik balans testlerinden 
geçirilmektedi
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JETFAN



VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla 
iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemidir. Bir VRF Klima Sistemi, binanın değişen kapasite 
ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutkanın akışını kontrol eder. VRF Klima Sistemi bina dışında 
bulunan dış ünite ve bina içindeki yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile kul-
lanılan iç ünitelerden oluşur.
VRF Klima Sistemlerini, klasik split klimalardan ayrılan en büyük özelliği; değişken gaz deb-
isi sayesinde enerji tasarrufu ile birlikte çalışıp kullanıcıların konforunu en yüksek seviyede 
tutmasıdır. Çevreye maksimum özen ve saygı gösteren sistem, enerji tasarrufuna odaklanmış, 
gelişmiş uygulama esnekliği sağlar. Çok katlı bir plazadan, bir tek villaya kadar yeni yapılan 
veya mevcut her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı sağlamaktadır.
 
VRF Klima Sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleri ile donatılmıştır. Gerektiği 
kadar soğutucu akışkan, doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek 
ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanmaktadır. VRF Klima Sistemleri; alışılmış split klima 
sistemlerinden bir soğutucu hattında isteğe bağlı olarak farklı HP kapasite aralığında ki bir 
dış ünite ve birden fazla iç üniteye bağlanabilmektedir.
Soğutucu akımı inverter kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle çeşitlendirilerek, havası 
şartlandırılmış mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi sağlanır. İleri düzey bir 
kontrol sistemi ısıtma ve soğutma modları arasında geçiş sağlar.
VRF Klima Sistemleri 2 farklı sistemden çeşidi vardır. Heat Recovery VRF (aynı anda hem 
ısıtma, hem soğutma) Heat Pump VRF (aynı anda sadece ısıtma yada sadece soğutma) VRF 
Klima Sistemleri; ofisler, alışveriş merkezleri, lüks apartmanlar, villalar, restoranlar, plazal-
ar, oteller gibi birbirinden bağımsız havalandırma uygulamalarının kullanılmasının gerektiği 
yerlerde başarıyla kullanılır.

11

VRF SİSTEMLERİ
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HAVA KANALLARI
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KLİMA SANTRALİ
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KLİMA SANTRALİ
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KLİMA SANTRALİ
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KLİMA SANTRALİ
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HAVALANDIRMA TESİSATI EKİPMANLARI
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KLİMA SANTRALİ EBAT TABLOSU
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REFERANSLARIMIZ
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Moda Dondurma (Bez Karol) Havalandırma TesisatıKahramanmaraş

Konya Kulu M.Y.O. Havalandırma TesisatıÇankırı

Sumitomo Rubber Akü Fabrika Havalandırma TesisatıÇankırı

Mastra Altın Madeni Fabrika Havalandırma TesisatıGümüşhane

Mektebim Koleji Havalandırma TesisatıÇorlu



Serin - Temiz
            daha fazla hava...
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