YALITIMCEKETLERİ
CEKETLERİ
YALITIM

• Vana Ceketi, kapalı ve açık ortamlardaki sıcak ve soğuk hatların üzerinde bulunan muhtelif çaplardaki her tür
vana & armatürün yalıtımında kullanılabilir.
• Akışkana ve yüzey ısısına göre -20 ºC ile 1260 ºC arasına dayanıklı yalıtım ve kumaş malzemeleri kullanılarak
üretilmektedir.
• Isıya dayanıklı kumaş, yalıtım malzemesi, bağlama ipi, paslanmaz çelik kopça, paslanmaz çelik tel ve
etiketten oluşmaktadır.
Avantajlar
• Yüksek enerji tasarrufu sağlar.
• İş güvenliği sağlar.
• Kısa sürede kendini amorti eder.
• Yüksek ısıysa dayanıklıdır.
YALITIM
CEKETLERİ
• Montaj maliyetleri çok düşüktür.
• Sökülüp takılmaları kolaydır.
• Defalarca kullanılabilir.
• Dar alanlarda kolayca uygulanabilir.
• Yanıcı değildir.
• Uzun ömürlüdür.
• Ekipmanın ömrünü uzatır.
• Asbest ve kanserojen madde içermez.
• Soğutma sistemlerinde yoğuşmayı önler.
• Atmosfer koşullarına dayanıklıdır.
• Yağ, su ve zayıf asitlere
dayanıklıdır.
Kullanım Alanları
• Isıtma soğutma Tesisatları
• Kazan daireleri
• Gemi kazan daireleri
• Buhar tesisatları
• Kızgın yağ hatları

KULLANILAN KUMAŞ TİPLERİ
TH-SI/1 silikon kaplı
cam elyaf kumaş
Malzeme
Ağırlık

Cam elyaf
430 gram/m

TH-SI/1 silikon kaplı
cam elyaf kumaş
Cam elyaf

2

430 gram/m

2

TH-P/2 poliüretan
kaplı cam elyaf kumaş

TH-SC/1 Silica kumaş
650 gram/m 2

TH-SC/1 Silica kumaş
1200 gram/m 2

Cam elyaf

Silica (SiO2 min. 95%)

Silica (SiO2 min. 95%)

430 gram/m

2

650 gram/m

2

1200 gram/m 2

Kalınlık

0,45 - 0,51 mm

0,60 mm

0,45 mm

0,80 mm

1,10 mm

Kaplama

80 gram/m 2
gri silikon kaplı

100 gram/m 2
gri silikon kaplı

30 gram/m 2
poliüretan kaplı

2 yüz vermiculite

2 yüz vermiculite

510 gram/m 2

530 gram/m

Toplam Ağırlık
Sıcaklık

Kumaş 550ºC
Kaplama 260ºC

2

Kumaş 550ºC
Kaplama 260ºC

460 gram/m

400ºC sürekli
550ºC pik
www.yekatek.com.tr

Kullanılan Diğer Malzemeler

2

650 gram/m

2

Kumaş 800ºC
Pik 1000ºC

1200 gram/m 2
Kumaş 800ºC
Pik 1000ºC

3

KULLANILANDİĞER
DİĞERMALZEMELER
MALZEMELER
KULLANILAN

Techjack yalıtım ceketinin kulaklarında bulunan cırt ve yanlarında bulunan bağ ipleri, ceketi armatür üzerinde
tutmasını sağlayan yardımcı elemanlardan biridir. Yan bağ iplerinin doğru bir şekilde sıkılması sıcak hatlarda
ısı kaçışını, soğuk havalarda yoğuşmayı engellemektedir. Bağ ipleri yüksek sıcaklığa dayanıklı olan cam elyaf
malzemelerden imal edilmiştir.
Techjack yalıtım ceketinin imalatında kullanılan dikiş ipleri yüksek sıcaklıkta çalışma şartlarına dayanıklıdır.
Dikiş iplerinin, yalıtım ceketlerinin bütünlüğünde önemli bir yeri vardır. Dikiş iplerimiz kevlar ve cam elyaf
malzemedendir. Cekette bulunan bağlantı ekipmanları (kopça ve bağlama teli) paslanmaz çelik
malzemelerdir.
Techjack yalıtım ceketlerinin birleşim yerlerindeki kulaklar, ısı kayıplarını en aza indirmek ve yapılan
uygulamanın estetik görüntüsünü sağlamak amacıyla aynı kumaş kullanılarak yapılmaktadır. Etiket üzerinde
vana tipi, üretim tarihi ve montaj yapılacak yer bilgisi verilmektedir.

4

Bağ İpi

Cırt

Dikiş İpi

Etiket

Kopça Makinesi

Kopça
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YALITIMMALZEMESİ
MALZEMESİTEKNİK
TEKNİKBİLGİLERİ
BİLGİLERİ
YALITIM
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KANAL
AKSESUARLARI
SİYAH-DKP SAC
KAYNAKLI
SİYAH-DKP
SAC
HAVALANDIRMA KANALI

Kullanım Yerleri
• Mutfak egzost
• Yangın tahliye
• Duman tahliye
• Diğer gerekli hatlar
Üretimi
Sertifikalı kaynakçılar tarafından uluslararası kaynak
standartlarına uygun, SMACNA ve DW 144’e uygun, iç ve
dış yüzeyleri 250 C yüksek sıcaklığa dayanıklı galvanizli
özel boyalarla kaplı, standart olarak 2 ve 3 mm kalınlığında
siyah veya DKP çelik sac malzeme ile, standart olarak 1,5
metre uzunlukta yapılmaktadır.
Talep gelmesi halinde opsiyonel olarak:Farklı kalınlıklar ve
paslanmaz malzemeden üretim de yapılmaktadır.
Hatların daha hızlı montajını sağlayabilmekiçin uygun olan
projeler 3 metre uzunluğa kadar üretilmektedir.
Montaj
Kaynaklı Siyah-DKP sac hava kanallarının birbirine montajı,
sızdırmaz şekilde kanal gövdesine kaynaklanmış köşebentlerde bulunan cıvata delikleriyle yapılmaktadır.

Cam Elyaf Conta
Cam Elyaf Conta mutfak ve duman tahliye havalandırma
kanalları arasında sızdırmalık sağlamak için özel olarak
sektörel ihtiyaçlara çözüm sağlamak için üretilmiştir.

Kimyasal İçeriği

6

SI02

AI203

CaO

MgO

R20

Fe203

C-CAM

67%+/-0.5

6.2%+/-0.4

9.5%+-/-0.3

4.2%+/-0.3

12%+/-4

<0.4%

E-CAM

54.1%+/-0.5

14.6%+/-0.4

16.6%+/-0.3

4.6%+/-0.3

<0.8%

<0.4%
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B203

8.8%+/-0.5

KANAL
KANALAKSESUARLARI
AKSESUARLARI
AKSESUARLARI
KANAL

Flanşlar
• Flanş profilleri hava kanallarında maximum sağlamlık, sızdırmazlık ve montaj kolaylığı sağlamaktadır.
• DW 142 ve SMACNA standartlarında, kanal sistemlerinde
kullanılacak alternatif bağlantı profilleri verilmiştir.
• Panç makinası punta veya vida ile dikdörtgen hava kanallarına monta edilir.
• 25 mm ölçüsünde paslanmaz çelik sactan üretimi yapılmaktadır.
• A, B, C basınç sınıflarına uygundur.
• İmalatta eklenen macun ile C sınıfı sızdırmızlık sağlanır.
• İhtiyaçlara uygun farklı nitelik ve kalınlıklarda üretilir.
• 20, 25, 30, 35 mm ölçülerinde galvanizli sactan üretimi
yapılmaktadır.
• Montaj kolaylığı sağlar.
• Her çeşit flanşın uygun donanım desteği sağlanmıştır.

KOD NO

Nitelik

H(mm)

W(mm) L(mm) Bağlantı Şekli

Stok Ölçüleri

MTFL2005

GS

20

31.8

5000

J2

5m. x 25

MTFL2505

GS

25

31.8

5000

J2

5m. x 25

MTFL3005

GS

30

31.8

5000

J3

5m. x 20

MTFL3505

GS

35

31.8

5000

J4

5m. x 20

GS Galvanizli Sac

www.yekatek.com.tr
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KANAL
KANAL AKSESUARLARI
AKSESUARLARI

Kanal Köşe Elemanları
• Köşe elemanları flanş profillerine uygun olarak sıvamalı ve düz
formda üretilmektedir.
• Flanşların birbirine bağlantısında rijitlik sağlayarak kanal
titreşimlerinin etkilerini en aza indirir.
• 20, 25, 30, 35 mm ölçüleri bulunmaktadır.
• Flanşların kanal derzlerine çakılarak monte edilirler.
• Galvaniz sac ve paslanmaz sac olmak üzere alternatifli olarak
üretilmektedir.

Vidalı Tip Klemens
• C ve D (yüksek) basınç sınıflarında flanş sabitlemesinde kullanlır.
• Galvaniz sac ve paslanmaz sac olmak üzere alternatifli olarak
üretilmektedir.

L - Z - V Askı Elemanları
• L, Z, V askı elemanları rot veya civata ile birlikte, taşıma ve askı
sistemlerinde askı elemanı olarak kullanılır. Vibrasyon alıcı lastği
ile basınç ve hızın hava kanalında oluşturduğu titreşimi azaltır.

Döküm Mengene
• Borular, sprinkler sistemleri, profilleri bina konstrüksiyonuna
sabitlemek için kullanılır. M8 ve M10 civatalarla kullanılabilir.

8
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KANAL ASKI MALZEMELERİ

Mastik

Kırmızı Silikon

Civata-Pul-Somun

Vibrasyon Takozu

Çelik Dübel

Kolay Vida

Tij (Rot)

www.yekatek.com.tr

9

HAVALANDIRMA
ASKIASKI
ELEMANLARI
HAVALANDIRDIRMA
ELEMANLARI
PERFORE PROFİLLER

U ve L Profilleri
• Galvanizli çelik malzemeden imal edilmektedir.
• Yatay ve düşey boru askı montajında havalandırma kanallarının tespitinde, boru askı sistemlerinde destek ve
bağlantı elemanı olarak kullanılır.
• Delikleri montaj ve kurulum kolaylığı sağlar.
• SMACNA ve DW142 standartlarında kanal sistemlerinde kullanılabilecek alternatif bağlantı profilleri verilmiştir.
L Profil
Kod No

H(Mm)

W(Mm)

S(Mm)

L(Mm)

Ağırlık

AxB(Mm)

F(Mm)

30x30x3x2000

30

30

3

2000

2100

20 x 10

45

40x40x3x2000

40

40

3

2000

3000

25 x 12.5

45

40x40x4x2000

40

40

4

2000

3800

25 x 12.5

45

50x50x4x2000

50

50

4

2000

5080

25 x 12.5

45

Kod No

H(Mm)

W(Mm)

S(Mm)

L(Mm)

Ağırlık

AxB(Mm)

F(Mm)

30x30x3x2000

30

30

3

2000

3250

20 x 10

45

40x40x3x2000

40

40

3

2000

4200

25 x 12.5

45

40x40x4x2000

40

40

4

2000

5600

25 x 12.5

45

50x50x4x2000

50

50

4

2000

7775

25 x 12.5

45

U Profil

U Profil

28/30 C FRAMING

8,5

2040
14

28

1,75

10,5

30

16

16,5

38/40 C FRAMING

2040

2
38

26

26

10,5

C Profilleri
• Farklı endüstriyel sistemlerde geniş kullanım alanına
sahiptir.
• Tek olarak kullanılabilecekleri gibi diğer profillerle birlikte
de kullanılabilirler.
• Geniş bağlantı elemanı seçenekleri ile desteklenmiştir.

14

L Profil

12,5

40

18

27/18 C FRAMING
8,5

25
14

27

14

1,2512,5

10,5

19

C Profil

Profil

10

Gramaj

Enine Kesit

Atalet M.

(Kg/m)

(cm2)

27/18/1,25/4000

0,64

0,75

0,33

1,01

0,37

27/30/1,75/4000

1,28

1,45

1,59

2,17

38/40/2,00/4000

2,04

2,46

5,24

6,43

lx (cm4) Jy (cm4)

Mukavemet M.
Wx (cm3)

www.yekatek.com.tr

Wy (cm3)

Emn.Nokta. (Max Yük)

Civata B.

F(kN)

L(cm)

0,75

1,7

7

M8

1,06

1,55

2,5

12

M8

2,62

3,38

5

15

M10

ESNEKHAVA
HAVAKANALLARI
KANALLARI
ESNEK

İzolesiz Alüminyum Flexible Hava Kanalları
İzolesiz alüminyum flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma,
iklimlendirme ve atık gaz sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı flexible hava kanallarıdır.
Çok katlı laminasyonlu alüminyum malzeme yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir.
Alüminyum flexible hava kanalları sızdırmazdır. İzolesiz alüminyum flexible hava kanalları, son derece
yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde
montajı kolaydır.
Konstrüksiyon
Nominal Kalınlık
Çap Aralığı
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Hava Akış Hızı
Çalışma Basıncı

Alüminyum
74mikron
O
/ 52mm - O/ 800mm
-30°C / +150°C
30m/s (Maks.)
3000Pa (Maks.)

Alev Yayılımı

<25

Duman Gelişimi

<50

Bükülme Yarıçapı
Standart Boy
Ateşe Tepki

0,54 X O
/
10m
Alev Yürütmez

İzoleli Alüminyum Flexible Hava Kanalları
Çok katlı laminasyonlu alüminyum malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilen
alüminyum flexible hava kanallarının, 20/25mm kalınlığında 16kg/m yoğunluğunda cam yünü ile izole
edilmesiyle üretilmiştir.
İzolasyon malzemesinin üzerine alüminyum bir dış ceket; yani nem bariyeri giydirilmiştir.
İç Flexible Konstrüksiyonu

Alüminyum

İç Flexible Nominal Kalınlığı

74mikron

Dış Ceket Konstrüksiyonu
Dış Ceket Nominal Kalınlığı
İzolasyon
Isıl Direnç (R)
Çap Aralığı
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Hava Akış Hızı
Çalışma Basıncı

Alüminyum
45mikron
25/50mm cam yünü, 16kg/m3
0,694m2 K / W (25mm)
1,389m2 K / W (50mm)
O
/ 82mm - O/ 800mm
-30°C / +150°C
30m/s (Maks.)
3000Pa (Maks.)

Alev Yayılımı

<25

Duman Gelişimi

<50

Bükülme Yarıçapı
Standart Boy
Ateşe Tepki

www.yekatek.com.tr

0,54 X (O
/ +izolasyon)
10m
Alev Yürütmez
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İZOLASYON
İZOLASYON

Kauçuk
• Su buharı difüzyon direnç faktörü
5000 ve
7000’dir.
• Kullanım sıcaklğı boru ürünlerde -50 °C / +105 °C, levha
ürünlerde -50 °C / +85 °C aralığındadır.
• Isı iletkenlik beyan değeri (0 °C ’de)
0,037 W/mK’dir.
• Elastometrik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre
yapısına sahip, boru ve levha şeklinde yalıtım malzemesidir.
• Alüminyum folyo kaplı ve kendinden yapışkanlı çeşitleri de vardır.
• 6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 -50 mm kalınlıklarda üretilmektedir.
• BS 476 Part 6 ingiliz standardına göre Class 0 olarak
tanımlanmıştır.

Taşyünü
• Şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir.
• Isı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın
yalıtımı maksadıyla kullanılmaktadır.
• Kullanım sıcaklığı -50 / +750°C aralığındadır.
• Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve
pas yapmaz.
• Yanmaz alüminyum folyo ve siyah camtülü kaplamalı
çeşitleri üretilebilmektedir.
• Isı iletkenlik beyan değeri (0 °C ’de) 0,035
0,040 W/mK’dir.
• Isı iletkenlik beyan değerine bağlı olarak taşyünü ürünler 035
ve 040 ısı iletkenlik gruplarındadır.
• Su buharı difüzyon direnç faktörü = 1’dir.

Akustik Köpük
Isıtma ve havalandırma tesisatları, ses kayıt stüdyoları, sinema
salonları, marine sektörü, Jeneratör-Kompresör sektörü,
otomotiv sektörü, trenler, uçaklar kısacayanmazlık ve ses yalıtımı
istenen tüm alanlarda direk veya kompozit özel laminasyonlu
(PVC ya da Kurşun Bariyerli) olarak kullanılabilir.

12
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İZOLASYON
İZOLASYON

Camyünü
• Şilte, levha, boru şeklinde üretilebilmektedir.
• Kullanım sıcaklığı -50 °C / +250 °C aralığındadır.
• Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın
güvenliğide sağlamaktadır.
• Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas
yapmaz.
• Alüminyum folyo, sarı camtülü ve siyah camtülü kaplamalı
çeşitleri üretilebilmektedir.

İzolasyon Askı Pimi
İzolasyon malzemelerinin metal yüzeylere tespiti için kullanılır.
Kendinden yapışkanlı izolasyon askı pimleri sadece düz,
pürüzsüz, temiz ve kuru yüzeyler üzerinde kullanılabilir. 5°C ile
25°C arasındaki sıcaklıklarda ve nemsiz ortamlarda depolanıp,
muhafaza edilmelidir. Kullanım miktarı, malzeme ağırlığı
(yoğunluğu), sıcaklık ve yüzey durumuna bağlı olarak 5-9 adet/m 2
olarak değişir.

Pratik Pim
Az yer kapladığı için saha uygulamalarında daha fazla malzemeyi
iskele ve merdiven üzerinde taşımak mümkündür. Uçları sivri
olmadığı için ele zarar vermez. Yere düştüğünde iş güvenliği
açısından tehlike yaratmaz. Pul takarken çivi kopma eğilimi
göstermez. Tespitleme esnasında uçları katlandığından kesmeye
gerek yoktur. Pratiktir. Uygulama kolaylığı sağlar. Daha küçük
alanda daha fazla stok yapılabilir. Birim başına taşıma ve navlun
maliyeti düşer. Farklı kalınlıklarda uygulama esnekliği vardır.

www.yekatek.com.tr
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BANTLAR

Eva-Neopren Conta
• Birbirlerine bağlanan flanşlı kanallar arasındaki hava sızdırmazlığını sağlamak için sızdırmazlık contası olarak kullanılır.
• Su, toz, duman, yağ, ses gibi etkilere karşı sızdırmazlığı
sağlar.
• Ultraviyole ışınlarına karşı dirençlidir.
• Flanş boyutuna göre çeşitli genişliklerde üretilmektedir. (5x13, 5x15, 5x20, 5x25)
• Çalışma sıcaklığı +45 c/+110 c’dir.

Alüminyum Folyo Bantlar
• Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerinde alüminyum folyo kaplı izolasyon malzemelerinin
birleşim yerlerinde kullanılır.
• Akrilik yapıştırıcılı olan bantlar, düşük veya yüksek sıcaklıklarda mükemmel bir yapışma performansına sahiptir.
• Ortamdaki ve yapışma yüzeyindeki sıcaklık değişimlerinden, nemden etkilenmez.
• 30 mikron ve 40 mikron kalınlıklarında olup takviyeli ve
takviyesiz tipleri mevcuttur. 5.7, 5.10 cm genişliğindedir.

PVC Bant
Polietilen ve kauçuk köpüğü izolasyon malzemelerinin
birleşim yerlerinde, hasarlı izolasyon malzemelerinin
onarımında kullanılır.

Kauçuk Bant
• Kauçuk köpüğü boru ve levha izolasyon malzemelerinin ek
yerlerinde,
• Vanalar ve zor kesitli tesisatların izole edilmesinde,
• Kısa metrajlı boruların izole edilmesinde,
• Hasar görmüş izolasyonların tamirinde kullanılır.

14
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YAPIŞTIRICILAR
YAPIŞTIRICILAR

MT-70
Polikloropren Bazlı Tek Komponentli Yapıştırıcı
• Boru ve havalandırma kanalı tesisatlarına, akustik
izolasyon, polietilen ve kauçuk izolasyon yapıştırmak için
kullanılır.
• İzolasyon malzemesi yapıştırılmasında en fazla kullanılan
ve kabul gören yapıştırıcı çeşididir.
• Çalışabilirlik: Yapışma işleminden hemen sonra çalışır.
• Nihai Kuvvet: 8 gün sonra elde edilir.
• Yaşlanma: Sertleşip, kırılganlaşma eğilimi yoktur.
• Isı Mukavemeti: Takriben 80°C, sertleştirici ile kullanılır
sa, malzemeye bağlı olarak 90°C üzerine çıkabilir.
• Yapıştırıcı Filminin Direnci: Alifatik hidrokarbonlar, alkol,
su, zayıf alkaliler
•
•
•
•
•

Ana Madde: Polikloropren
Çözücü: Benzol hariç, diğerleri
3
Özgül Ağırlık: Takriben 0,9 gr / cm
Viskotize DIN 53211 (8 mm Fortkap): Takriben 40 sn
Renk: Bej

MT-100
Tek Komponentli Solvent Bazlı Yapıştırıcı
• Havalandırma kanalları ve boru tesisatlarına, akustik
izolasyon, polietilen ve kauçuk izolasyon yapıştırmak için
kullanılır.
• Mukavemet olarak uygun kuruma süresinde işlem
yapıldığında maksimum yapıştırma gücü elde edilir.
• Şantiye ortamında hava değişikliğinde tutkalın kuruma
süresi ve reaksiyonu değişeceğinden uygulama şartların
da hızlı kuruma istendiğinde kullanılmalıdır.
Dikkat! Havanın soğuması veya aşırı ısınmalardaki kuruma
süresine çok dikkat edilmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimyasal Bileşimi: Sentetik kauçuk, reçine çözücüler
Viskozite: 400 + 100 cps
Kuru Madde İçeriği: %40 + 1
Spesifik Gravite: Yaklaşık 1,2 gr / cm 3
Kaynama Noktası: 40° - 70°C
Uçuculuk % Ağırlık: Yaklaşık % 60
Kuruma Noktası: 5 - 10 dak. (Ortam sıcaklığına bağlıdır)
VOC: 55 gr / lt
Görünüşü: Bal renkli sıvı

DİKKAT: SOLVENT ESASLI BİR ÜRÜN OLDUĞUNDAN İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNÜNDEN DEVAMLI VE

ETKİN HAVALANDIRILAN ORTAMLARDA KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR.
www.yekatek.com.tr
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KELEPÇELER
KELEPÇELER

Yatay-düşey boruların ve yuvarlak hava kanallarının montajında kullanılan kelepçeler, paslanmaya karşı çinko ile
kaplanmışlardır. Lastikli modelleri, tesisatlarda oluşan titreşimi sönümlediği için ses seviyesinde yaklaşık 18 dB’lik
ses düşümü sağlamaktadır.
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Somunlu Kelepçe

Kombi Somunlu Kelepçe

Paslanmaz Somunlu Kelepçe

Trifonlu Kelepçe

Uzun Trifonlu Kelepçe

Ağır Yük Kafalı Kelepçe

Ağır Yük Somunlu Kelepçe

Ağır Yük Manşonlu Kelepçe

Sprinkler Kelepçe

Uzun Sprinkler Kelepçe

PVC Boru Kelepçesi

Havalandırma Kelepçesi
(Yan Askılı)
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MENFEZLER
MENFEZLER

Çift Sıra Kanatlı Menfez
• Çift Sıra Kanatlı Menfezler ofis, alışveriş merkezi gibi mekanlarda
sıcak yada soğuk şartlandırılmış havanın yönlendirilmesi amacıyla
kullanılır.
• İki sıralı kanat yapısı sayesinde istenilen yönde (yukarı, aşağı, sağ
ve sol) üfleme yapabilir.
• Kanatların yönü elle kolaylıkla değiştirilebilir.
• İsteğe bağlı olarak damper takılarak reglaj yapma imkanı vardır.
• Çift Sıra Kanatlı Menfezlerin kasa ve kanatları alüminyumdan
mamuldür.

Tek Sıra Kanatlı Menfez
• Tek Sıra Kanatlı Menfez egzoz yapmak amacıyla emiş hatlarında
kullanılır.
• Geniş efektif alanı sayesinde basınç kayıp oranı düşüktür.
• Kanatların yönü elle kolaylıkla değiştirilebilir.
• İsteğe bağlı olarak damper takılarak reglaj yapma imkanı vardır.
• Tek Sıra Kanatlı Menfezlerin kasa ve kanatları alüminyumdan
mamuldür.
• Çerçeve tipleri 28-32 mm’dir.

Lineer Menfez
• Lineer Menfezler düşük sıcaklık farklarına sahip sıcak ya da soğuk
şartlandırılmış havanın dağıtımında veya dönüş havasının toplanmasında kullanılır.
• Sabit kanatlı olmasından dolayı istenilen uzunlukta imalat yapma
imkanı sağlar.
• Açılı kanat yapısı sayesinde havanın yönlendirilmesine imkan verir.
• Fan-coil, klima, konvektör gibi iklimlendirme cihazlarında dekoratif
görünümünden dolayı sıklıkla tercih edilir.
• İsteğe bağlı olarak damper takılarak reglaj yapma imkanı vardır.
• Lineer Menfezlerin kasa ve kanatları alüminyumdan mamuldür.
• 17-22-28-32 mm çerçeve tipleri mevcuttur.
Kare Petek Menfez
• Emiş hatlarında yüksek emiş debisi gerektiren durumlarda emiş

menfezi olarak, asma tavan arasında iklimlendirme cihazlarının
(VRV iç ünite, kanallı klima iç ünite, Fan-coil cihazı) resirkülasyon
menfezi olarak kullanılır.
• Geniş efektif alanı sayesinde basınç kaybı düşüktür.
• Petek yapısı sayesinde estetik görüntü sağlar.
• İsteğe bağlı olarak elyaf yada yıkanabilir filtre, reglaj yapma
amacıyla da damper takılabilir. Kare Petek Menfezlerin kasa ve
petekleri alüminyumdan mamuldür.
• 28-32 mm çerçeve tipleri mevcuttur.
www.yekatek.com.tr
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MENFEZLER
MENFEZLER

Kapı Transfer Menfez
• Kapı Transfer Menfezi komşu mahaller arasında doğal hava
sirkülasyonu sağlamak amacıyla kullanılır.
• Özel dizayn edilmiş ters V kanat yapısı sayesinde ürünün arkası
görünmezken, hava geçişini engellemez.
• Karşı flanşlı olmasından dolayı kapı üzerinde her iki taraftan
bakıldığında tek menfez görüntüsü sağlar.
• 30 mm ile 70 mm arası kalınlıklarda ki duvar ve kapılara uygulanabilir.
• Kapı Transfer Menfezlerinin kasa ve kanatları alüminyumdan
mamuldür.
• 22 mm çerçeveden oluşur.
Dairesel Kanal Menfez
• Dairesel kanallarda emiş yada üfleme yapma amacıyla kullanılır.
• İsteğe bağlı olarak tek sıra kanatlı yada çift sıra kanatlı olarak
imalat yapılır.
• Hareketli kanatlar sayesinde havanın yatay yada dikey atış yönü
ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak damper takılarak reglaj yapma
imkanı vardır.
• Dairesel Kanal Menfezlerinin kasa ve kanatları alüminyumdan
mamuldür.
• Menfez seçimi yapılırken kullanılacak menfezin yüksekliği, dairesel
hava kanalının yarı çapını geçememesine dikkat edilmelidir.
• 22-28 mm çerçeve tipi mevcuttur.
Düz Kanatlı Kare Tavan Anemostat
• Kare Tavan Anemostatların kullanım alanları çok geniş olup
(Hastaneler, Alışveriş Merkezleri, Oteller, Mağazalar, Konferans
Salonları, Ofisler, Banka Şubeleri vb.) şartlandırılmış havanın
homojen olarak dağıtımını, kirli mahal havasının ise emişini
gerçekleştiren iklimlendirme elemanıdır.
• Standart 4 yönlü imalatın dışında, isteğe bağlı olarak 1, 2 ve 3 yönlü
olarak da imal edilebilmektedir.
• İsteğe bağlı olarak damper takılarak reglaj yapma imkanı vardır.
• Kare Tavan Anemostadlarının kasa ve kanatları alüminyumdan
mamuldür.
Dairesel Tavan Anemostatı
• Dairesel Tavan Anemostatların kullanım alanları Hastaneler,
Alışveriş Merkezleri, Oteller, Mağazalar, Konferans Salonları,
Ofisler, Banka Şubeleri vb. gibi yerlerdir.
• Kullanım amacı ise şartlandırılmış havanın homojen olarak
dağıtımını, kirli mahal havasının ise emişini gerçekleştirmektir.
• Tavan yüksekliği 3 – 4 m olan mekanlarda kullanılması uygundur.
• Kanat yapılarından dolayı yatay hava atışlarına uygun olup tavana
montaj edilir.
• İsteğe bağlı olarak damper takılarak reglaj yapma imkanı vardır.

18
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MENFEZLER
MENFEZLER

Gemici Anemostat
• Dağıtıcı veya toplayıcı tip olarak kullanılabilir.
• Anemostatın göbek kısmı döndürülerek hava debisi ayarlanabilmektedir.
• Ayrıca anemostat tavan ve alın montajına uygundur.
• Tuvalet, duş ve banyolarda kullanılmaktadır.

Slot Difüzör
• Slot Difüzörler uygulama yapılacak mahallerde şartlandırılmış
havanın dağıtılması veya bu ortamlardan kirli havanın emilmesi için
kullanılırlar.
• Direkt olarak plenum kutusuna köprü elemanı sayesinde monte
edilmekte olup, standart 1, 2, 3, 4 slotlu imal edilmektedir.
• İsteğe bağlı olarak slot sayısı arttırılabilir. Özel birleştirme aparatı
kullanılarak slot difüzörler istenilen uzunlukta tek parça görüntüsü
almaktadır.
• Her slot 2 adet yönlendirici kanada sahip olup, bu kanatlar
sayesinde hava akımının yönü ayarlanabilmektedir.
• Standart olarak damperli imalat yapılmaktadır.
Swirl Difüzör
• Swirl Difüzörler yüksek hava debisi gerektiren 2,5 – 4 m tavan
yüksekliğine sahip mekanlar için uygundur.
• Şartlandırılmış havanın türbülans (Swirl) etkisiyle homojen olarak
dağıtımını, kirli mahal havasının ise emişini gerçekleştiren iklimlendirme elemanıdır.
• Swirl Difüzörlerin ön çerçevesi kare veya yuvarlak imal edilip
sabit radyal kanatlar yerleştirilir.
• Difüzörler asma tavan ve plenum kutu montajına uygundur.
Hava Panjurları
• Hava Panjurları genellikle dış ortamdan taze hava alımı yada
egzost yapma amacıyla kullanılır.
• Kanat yapısından dolayı yağmur girişini engeller.
• Panjur arkasında tel kafes uygulamasıyla kuş, yaprak vb. gibi
yabancı madde girişini engeller. Özel üretilmiş kanat ve kasa yapısı
sayesinde dış ortamın oluşturduğu olumsuz koşullara dayanıklıdır.
• Kol kumandalı panjur genellikle banyo ve WC’lerde kullanılır.
• Ortamın doğal olarak havalandırılmasını sağlar.
• Kol kumandası sayesinde kanatlar açılıp kapatılabilir.
• Kol kumandalı hava panjurunun arkasına sinek teli takılarak
yabancı madde girişini engeller.
• Hava Panjurları kasa ve kanatları alüminyumdan mamuldür.
www.yekatek.com.tr

19

MENFEZLER
MENFEZLER

Kontrol Kapağı
• Ürün dış çerçevesi alüminyum profilden, çerçeve içinde kullanılan
kapak ise galvanizli sacdan imal edilmektedir.
• Kapağın iç kısmında taş yünü izolasyon bulunmaktadır.

Yangın Damperi
• Prizmatik ve Dairesel yangın damperleri havalandırma kanallarında, yangının diğer mahallere geçişini engellemek amacıyla
kullanılır.
• Yangın damperleri üç ana parçadan meydana gelmektedir. Bu
parçalar sırasıyla; TS EN 10346 belgesine sahip galvaniz sacdan
imal edilmiş kasa ve kanat, 72 ˚C sıcaklıkta tepki veren koruma
sigortasıdır.
• Yangın Damperlerinde klape dönüşünü sağlamak amacıyla
kullanılan yataklama burcu prinç, burç içinde dönen mil ise
galvaniz kaplı çelikten mamuldür. Bu durum sistemin ömrünü
uzatmak, malzeme deformasyonunu önlemektedir. Kasa birleşim
noktalarında sızdırmazlığı arttırmak amacıyla yüksek ısıya dayanıklı
kırmızı silikon izolesi yapılmaktadır.
• İsteğe bağlı olarak sigortalı uygulamanın dışında servo motorla
müdahale imkanı sağlanmaktadır. Kullanılacak servo motor 24V,
230V’dur. Servo motorlar isteğe bağlı olarak termik elemanlı
seçilebilir. Servo motorlu yangın damperlerini otomasyon
sistemine bağlayarak kontrol edebilme imkanı sağlanmaktadır.

Dörtgen Hava Damperi
• Hava kontrol damperleri hava kanallarında, hava miktarının ayarlanması amacıyla kullanılır. Kullanılan mekanizma sayesinde kanatlar
zıt yönlü çalışmaktadır.
• Manuel kumandalı hava damperleri elle istenilen hava miktarına
göre ayarlanıp kol üzerindeki kilitleme mekanizması sayesinde
ayarlandığı konumda sabitlenir. İsteğe bağlı olarak 24V ve 230V
servo motor kumandasına uygun imal edilebilmektedir.
• Standart olarak plastik enjeksiyon sistemiyle üretilmiş dıştan tahrik
mekanizmalı dişliler kullanılır. Uygulama yerine göre plastik dişli
mekanizmasının kullanılmayacağı durumlarda özel bronz yataklı
olarak imalat yapılabilir.
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ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
Isı geri kazanımlı taze hava cihazı kısaca IGK veya VAM cihazı olarak adlandırılırlar. IGK cihazları kapalı
mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış özel plakalı eşanjörü sayesinde içinde
bulunan fanlar yardımı ile egzoz havası ile taze havayı birbirine karıştırmadan ısı enerjisini geri kazanarak enerji
tasarrufu sağlayan cihazlardır.

Ürün Malzemesi
Taşıyıcı karkası 1,00 mm kalınlıklı galvaniz sacdan çift cidarlı olup, cihaz içi 30 mm kalınlıklı ses izolasyonludur.
Kendinden motorlu, ithal, sessiz, monofaze (230 V) ve hız kontrolüne uygun plug fanlara sahiptir. Isı geri kazanım
cihazlarımızda %45-60 verimlilikte ısı eşanjörleri kullanılmaktadır.
Kullanım Özellikleri
• Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için
tasarlanmıştır.
• Performansları ve ısı iletkenliği yüksek alüminyum plakalı ısı eşanjörleri ile, ılık ve soğuk hava akımları arasında
verimli bir ısı transferi sağlanır.
• İş yerleri, bankalar, ofisler, oteller, evler, sinemalar, fuar - sergi alanları, hastaneler, çok maksatlı salonlar,
lokantalar, kahve salonları ve bu tip yüksek yoğunlukta egzoz edilmesi gereken mekanlarda, enerji tasarrufu
avantajının yanında taze hava ihtiyacını da sağlamaya dönük cih
azlardır.
• 500 m³/h - 5000 m³/h hava debisi aralığında standart 10 model olarak üretilmektedir.
• Üretilen modeller asma tavan arasına konulabilecek yükseklikte, kolaylıkla montaj ve bakım yapılabilecek şekilde
tasarlanmışlardır.
Fonksiyonu

8
9
1
2
3
4
5
3
6
2
4
7

1- Mahal emiş - Taze hava giriş boğazları
2- Poliüretan filtre (48 mm kalınlıklı)
3- Plug fanlar

10
5
9
1
5
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4- Fan-filtre servis kapakları
5- Montaj ayakları
6- Otomatik kontrolör panosu
7- Yoğuşma tavası drenajı
8- Cihaz gövdesi
9- Egzoz - Mahal üfleme boğazları
10- Plakalı ısı eşanjörü
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22
120
230
230

130 x 2 = 260

0,6 x 2 = 1,2
46
1150
800
370

280x250
69
2,5
3,4

150

230

230

90 x 2 = 180

0,4 x 2 = 0,8

44

1150

800

370

280x250

65

1,5

2,7

Cihaz Dışı Statik Basınç (Pa)

Gerilim (V)

Gerilim (V) Elektrikli Isıtıcı Dahil

Güç (w)

Akım (A)

Gürültü Ses Seviyesi (dBA)

Uzunluk (L) (mm)

Genişlik (W) (mm)

Yükseklik (H) (mm)

Kanal Bağlantısı (AxB) (mm)

Ağırlık (Kg)

Opsiyonel Elektrikli Isıtıcı (kW)

(80-60 ºC) Sulu Isıtıcı (kW)

Elektrik
Değerleri

750
750

500

Hava Debisi (m /h)
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3,9

3

75

280x250

370

800

1150

46

0,85 x 2 = 1,7

185 x 2 = 370

230

230

165

1000

1000

6

4,5

105

350x250

370

1000

1420

52

2,25 x 2 = 4,5

515 x 2 = 1030

230

230

250

1500

1500

7

6

123

350x250

370

1000

1420

50

2,25 x 2 = 4,5

515 x 2 = 1030

230

230

120

2000

2000

8

7,5

182

400x350

560

1150

1750

48

3,1 x 2 = 6,2

690 x 2 = 1380

380

230

175

2500

2500

8,5

9

182

400x350

560

1150

1750

46

3,0 x 2 = 6,0

680 x 2 = 1360

380

230

140

3000

3000

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Boyut, Debi - Cihaz Dışı Basınç Kaybı ve Elektrik Güç Tablosu

500

MODEL

9,4

10

206

450x400

600

1200

1850

47

3,0 x 2 = 6,0

680 x 2 = 1360

380

230

180

3500

3500

10

12

206

450x400

600

1200

1850

47

3,0 x 2 = 6,0

680 x 2 = 1360

380

230

100

4000

4000

12,4

12

292

450x400

750

1400

1900

52

5,7 x 2 = 11,4

1300 x 2 = 2600

380

230

140

5000

5000

KANAL AKSESUARLARI

KANAL AKSESUARLARI
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