










Her ihtiyaç ve her ısıtma sistemi için yüksek verimli depolama imkanı sağlayan 
Akümülasyon tankları
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu
çalışmaktadır.
-100-5000L her ihtiyaç için yüksek sıcak su konforu
-Maksimum çalışma basıncı : 10 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C
-Konstrüksiyon: S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu.Dın 4753-3'e standardına uygun 
üstün kaliteli emaye kaplamasısayesinde, hijyenik sıcak su koruması optimum 
korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı.
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlı (½") ve termometrelidir.
-Re sirkülasyon başlantı imkanı
-İzolasyon
100-2000L: 42kg/m³ HCFC içermeyen sert PU köpük 
2500-5000 L: 18kg / m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
100-500L: Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac / suni deri / Termoven
100-1000L : Yüksek yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-5000L: Suni Deri (Vinleks)
-TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

ACCUMULATION TANK
Providing highly e�cient storage for every need and every heating system
Accumulation tanks
- Fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
is working.
-100-5000L high hot water comfort for every need
-Maximum working pressure: 10 Bar
-Maximum operating temperature: 95°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface. Conforms to DIN 4753-3 standard
optimum hygienic hot water protection thanks to the high-quality enamel coating
corrosion protection
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure.
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (½") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Insulation
100-2000L: 42kg/m³ HCFC-free rigid PU foam
2500-5000 L: 18kg / m³ soft PU / Sponge foam
-Outer sheath coating
100-500L: Electrostatic powder coated galvanized sheet / artificial leather / Termoven
100-1000L : Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-5000L: Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS EN 13445-3 standards.



SINGLE SERPENTINE BOILER

Yüksek sıcak su konforu sunan tek serpantinli boyler;
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi
ile tam uyumlu çalışmaktadır.
-100-5000L arasında yüksek kullanım suyu konforu
-Maksimum çalışma basıncı(Depo): 10 Bar
-Maksimm çalışma basıncı (Serpantin): 16 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin): 120°C
-Konstrüksiyon: S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e
uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde hijyenik sıcak su
koruması ve optimum korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyon
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlı (1-2") ve termometrelidir.
-Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
-Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum lejyonel koruması
-izolasyon
100-2000L: 42 kg/m³ HCFC içermeyen sert PU köpük
2500-5000L: 18 kg/m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
100-1000L: Yüksek yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-5000L: Suni Deri (Vinleks)
-TS 736 ve TS EN 13445 standarlarına göre tasarlanmıştır.

Single serpentine boiler o�ering high hot water comfort;
-Condensing appliances, boilers, heat pump and solar energy
It works fully compatible with
High comfort of drinking water between -100-5000L
-Maximum working pressure (Tank): 10 Bar
-Maximum working pressure (Coil): 16 Bar
-Maximum operating temperature (Coil): 120°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface. to DIN 4753-3
Hygienic hot water thanks to suitable high-quality enamel coating
protection and optimum corrosion protection
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (1-2") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Maximum legionnaire protection thanks to the low-fixed serpentine
-insulation
100-2000L: 42 kg/m³ HCFC-free rigid PU foam
2500-5000L: 18 kg/m³ soft PU / Sponge foam
-Outer sheath coating
100-1000L: Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-5000L: Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS 736 and TS EN 13445 standards.







Yüksek sıcak su konforu sunan çift serpantinli boyler;
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır.
-160-5000L arasında yüksek kullanım suyu konforu 
-Maksimum çalışma basıncı (Depo): 10 Bar
-Maksimum çalışma basıncı (Serpantin) 16 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo): 95°C
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin): 120°C
-Konstrüksiyon: S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun 
üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum 
korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlı (½") ve termometrelidir.
-Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
-Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum lejyonel koruması
-İzolasyon 
160-2000L : 42kg / m³ HCFC içermeyen sert PU köpük
2500-5000L: 18 kg /m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
160-500L: Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac / Suni Deri /
Termowen
1500-5000L: Suni Deri (Vinleks)
-TS 736 ve TS En 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

DOUBLE SERPENTINE BOILER
Double serpentine boiler o�ering high hot water comfort;
- It works fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy.
High comfort of drinking water between -160-5000L
-Maximum working pressure (Storage): 10 Bar
-Maximum working pressure (Serpentine) 16 Bar
-Maximum operating temperature (Warehouse): 95°C
-Maximum operating temperature (Coil): 120°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface. Premium quality enamel coating in 
accordance with DIN 4753-3 hygienic hot water protection and optimum corrosion protection
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (½") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Maximum legionnaire protection thanks to the low-fixed serpentine
-Insulation
160-2000L : 42kg / m³ HCFC-free rigid PU foam
2500-5000L: 18 kg /m³ soft PU / Sponge foam
-Outer sheath coating
160-500L: Electrostatic powder coated galvanized sheet / Artificial Leather /
Thermowen
1500-5000L: Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS 736 and TS En 13445-3 standards.





Her ihtiyaç ve her ısıtma sistemi için yüksek verimli depolama imkanı sağlayan
Elektrikli Boyler;
-2 KW - 120 KW'a kadar değişebilen uyhun boylerlerde müşteri tercihlerine uygun
-100-5000L her ihtiyaç için en yüksek sıcak su konforu
-Maksimum çalışma basıncı: 10 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C
-Konstrüksiyon: S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün kaliteli
emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlı (½") ve termometrelidir.
-Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
-İzolasyon
100-2000L: 42 kg / m³ HCFC içermeyen sert PU köpük
2500-5000L: 18kg / m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
100-500L: Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac / Suni Deri/ Termowen
100-1000L: Yüksek yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-5000L : Suni Deri (Vinleks)
-TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Providing highly e�cient storage for every need and every heating system
Electric Boiler;
-2 KW - 120 KW, suitable for customer preferences in sleepy boilers
-100-5000L for every need, the highest hot water comfort
-Maximum working pressure: 10 Bar
-Maximum operating temperature: 95°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface. Premium quality in accordance 
with DIN 4753-3 Hygienic hot water protection and optimum corrosion protection thanks
to enamel coating
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (½") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Insulation
100-2000L: 42 kg/m³ HCFC-free rigid PU foam
2500-5000L: 18kg/m³ soft PU/Sponge foam
-Outer sheath coating
100-500L: Electrostatic powder coated galvanized sheet / Artificial Leather / Termowen
100-1000L: Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-5000L : Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS EN 13445-3 standards.

ELECTRIC BOILER





Yüksek sıcak su konforu sunan bakır borulu tek serpantinli boyler;
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar,ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam
uyumlu çalışmaktadır.
-160-5000L arasında yüksek kullanım suyu konforu
-Maksimum çalışma basıncı (Depo) : 10 Bar
-Maksimum çalışma basıncı (Serpantin): 16 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı(Depo): 95°C
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin): 120°C
-Konstrüksiyon : S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün 
kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlu (½") ve termometrelidir.
-Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
-İzolasyon
160-5000L: 18 kg m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
100-1000L: Yüksek Yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-1000L: Suni Deri (Vinleks)
-TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

SINGLE SERPENTINE BOILER WITH COPPER PIPE
Single serpentine boiler with copper pipes o�ering high hot water comfort;
- Fully equipped with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
works in harmony.
High comfort of drinking water between -160-5000L
-Maximum working pressure (Storage): 10 Bar
-Maximum working pressure (Coil): 16 Bar
-Maximum operating temperature (Warehouse): 95°C
-Maximum operating temperature (Coil): 120°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface. Premium quality enamel coating in 
accordance with DIN 4753-3 hygienic hot water protection and optimum corrosion protection
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (½") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Insulation
160-5000L: 18 kg m³ soft PU / Sponge foam
-Outer sheath coating
100-1000L: Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-1000L: Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standards.





COPPER PIPE DOUBLE SERPENTINE BOILER

Yüksek sıcak su konforu sunan bakır boru çift serpantili boyler;
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır.
-160-5000L arasında yüksek kullanım suyu konforu 
-Maksimum çalışma basıncı (Depo):10 Bar
-Maksimum çalışma basıncı(Serpantin):16 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo): 95°C
-Maksimum çalışma sıcaklığı(Serpantin):120°C
-Konstrüksiyon : S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu.DIN 4753-3'e
uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması
ve optimum korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlı (½") ve termometrelidir.
-Re-sirkülastyon bağlantı imkanı
-İzolasyon 
160-5000L: 18 kg m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
-100-1000L: Yüksek Yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-1000L: Suni Deri (Vinleks)
-TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Copper pipe double coil boiler o�ering high hot water comfort;
- It works fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy.
High comfort of drinking water between -160-5000L
-Maximum working pressure (Storage): 10 Bar
-Maximum working pressure (Coil): 16 Bar
-Maximum operating temperature (Warehouse): 95°C
-Maximum operating temperature (Coil): 120°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum limescale formation thanks to its smooth surface. To DIN 4753-3
Hygienic hot water protection, thanks to a suitable high-quality enamel coating
and optimum corrosion protection
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (½") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Insulation
160-5000L: 18 kg m³ soft PU / Sponge foam
-Outer sheath coating
-100-1000L: Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-1000L: Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standards.





Yüksek sıcak su konforu sunan bakır boru çift serpantinli boyler;
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır.
-160-5000L arasında yüksek kullanım suyu konforu
-Maksimum çalışma basıncı (Depo): 10 Bar
-Maksimum çalışma basıncı (Serpantin):16 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo):95°C
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin): 120°C
-Konstrüksiyon: S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün
kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-Sensör kovanlı (½") ve termometrelidir.
-Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
-İzolasyon
160-5000L :18 kg m³ yumuşak PU / Sünger köpük
-Dış kılıf kaplaması
100-1000L: Yüksek Yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-1000L : Suni Deri (Vinleks)
-TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Copper pipe double serpentine boiler o�ering high hot water comfort;
- It works fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy.
High comfort of drinking water between -160-5000L
-Maximum working pressure (Storage): 10 Bar
-Maximum working pressure (Coil): 16 Bar
-Maximum operating temperature (Warehouse): 95°C
-Maximum operating temperature (Coil): 120°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface. Superior to DIN 4753-3
hygienic hot water protection and optimum corrosion protection thanks to its high-quality 
enamel coating
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Sensor sleeve (½") and thermometer.
-Re-circulation connection possibility
-Insulation
160-5000L :18 kg m³ soft PU / Sponge foam
-Outer sheath coating
100-1000L: Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-1000L : Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standards.

SINGLE SERPENTINE HEAT PUMP BOILER





Yüksek sıcak su konforu sunan yatık kapaklı devre boyler;
-Tüm Güneş enerjisi sistemleri ile tam uyumlu çalışmaktadır.
-150-300L arasında yüksek kullanım suyu konforu 
-Maksimum çalışma basıncı (Depo): 10 Bar 
-Maksimum çalışma basıncı (Gömlek): 3 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo): 95°C
-Maksimum çalışma sıcaklığı (Gömlek): 110°C
-Konstrüksiyon: S235JR çelik
-Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu DIN 4753'e
uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması 
ve optimum korozyon koruması
-Magnezyum anot koruma 
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
-Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma 
-İzolasyon
150-300L: 42 kg/m³ HCFC içermeyen sert PU köpük
-Dış kılıf kaplaması
150-300L: Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac
-TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Circuit boiler with flat cover o�ering high hot water comfort;
It works fully compatible with all solar energy systems.
High comfort of drinking water between -150-300L
-Maximum working pressure (Storage): 10 Bar
-Maximum working pressure (Shirt): 3 Bar
-Maximum operating temperature (Warehouse): 95°C
-Maximum working temperature (Shirt): 110°C
-Construction: S235JR steel
-Minimum lime formation thanks to its smooth surface, according to DIN 4753
Hygienic hot water protection, thanks to a suitable high-quality enamel coating
and optimum corrosion protection
-Magnesium anode protection
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
- Corrosion protection with external enamel coating
-Insulation
150-300L: 42 kg/m³ HCFC-free rigid PU foam
-Outer sheath coating
150-300L: Electrostatic powder coated galvanized sheet
-Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standards.

HORIZONTAL CLOSED CIRCUIT BOILER





Her ihtiyaç ve her ısıtma sistemi için yüksek verimli depolama imkanı
sağlayan bu�er tanklar;
-Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu
çalışmaktadır.
-100-5000L her ihtiyaç için en yüksek sıcak su konforu
-Maksimum çalışma basıncı: 10 Bar
-Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C
-Konstrüksiyon: S235jr çelik
-Yüksek ısı izolasyonu
-Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı 
-İzolasyon
100-500L: 42 kg/m³ HCFC içermeyen sert PU köpük
800-5000L: 18kg /m³ yumuşak PU / Sünger Köpük
-Dış kılıf kaplaması
100-500L: Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac / Suni Deri
Termowen
100-1000L: Yüksek yoğunluklu ısı izolasyonu da sağlayan Termowen
1500-5000L: Suni Deri (Vinleks)
-TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

BUFFER TANK
Highly e�cient storage for every need and every heating system
providing bu�er tanks;
- Fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
is working.
-100-5000L for every need, the highest hot water comfort
-Maximum working pressure: 10 Bar
-Maximum operating temperature: 95°C
-Construction: S235jr steel
-High thermal insulation
-Assembly-friendly and largely maintenance-free structure
-Insulation
100-500L: 42 kg/m³ HCFC-free rigid PU foam
800-5000L: 18kg /m³ soft PU / Sponge Foam
-Outer sheath coating
100-500L: Electrostatic powder coated galvanized sheet / Artificial Leather
Thermowen
100-1000L: Termowen, which also provides high-density heat insulation
1500-5000L: Artificial Leather (Vinlex)
-Designed according to TS EN 13445-3 standards.







ELECTRIC THERMOSIPHONE

Together with the electric heaters on the water heaters
heat by means of the heat energy it receives from the central heating system.
pressurized under hygienic conditions, producing and transferring to the usage water.
which stores hot water in a way that when hot water is needed
It is a device that o�ers uninterrupted hot water under comfortable conditions.

THERMOBOILER

BATH BOILER

Together with the electric heaters on the water heaters
heat by means of the heat energy it receives from the central heating system.
pressurized under hygienic conditions, producing and transferring to the usage water.
which stores hot water in a way that when hot water is needed
It is a device that o�ers uninterrupted hot water under comfortable conditions.

Central heating in buildings with central heating system
heat energy taken from the system, the wall on the boiler
transferring it to the average and domestic water with the help of
In addition to heating the domestic hot water at the same time,
providing boilers.

Optional electric heater as second energy source
can be attached.





ELECTRIC THERMOSIPHONE

ADVANTAGES
In cold, rainy, snowy and windy weather conditions inside the tube
Heating reduction is prevented by vacuum.

Due to its vacuum feature, the system can be used all year round.

There is no need to put antifreeze in vacuum tube solar collectors.

Direct or alternative to heat domestic water obtained from glass tubes
It is also circulated through the heating system. -20°C
It has the ability to work without antifreeze up to a degree.

It is extremely easy to install and assemble with its high e�ciency.
It is recommended in places with mains cold water interruption.

WORKING PRINCIPLE
İç içe geçmiş iki adet cam boru şeklindedir. İç tüpün dış yüzeyi güneş
ışınlarını çok yüksek oranda emen selektif bir kaplama ile kaplıdır. 
Dış tüpten içeri giren ışınlar selektif yüzey vasıtası ile %93 oranında 
emilmekte ancak %7 oranında dışarıya yansımaktadır. İki cam tüp arasındaki 
boşluk ise selektif yüzey üzerinde biriken ısı enerjisinin, taşınım yoluyla 
dışarı kaçmasınıda engellemektedir. Bu durum kış aylarında sistemin verimini
çok yükseltmektedir. Ayrıca vakum tüplerinin yuvarlak oluşu, gün boyunca güneş
ışınlarının daima dik olarak alınmasını da sağlamaktadır.



-Tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken
ısı kaybına uğrar. Bu da kazan ömrünü kısaltır.
-Tesisattan gelen soğumuş akışkan kazandan gelen sıcak suyla karışarak 
ısıl dengeyi sağlamaktatır.
-Böylece ısı farkları minimuma indirgenmiş olur. Üzerine bağlanan 
sensörlerde de sıcaklık basınç kontrolü yapılır.
-Kazan devresi ile ısıtma devresi arasındaki hidrolik yükleri dengeler.
-Kazanlar ve ısıtma alanları uygun su debisi ile çalışır.
-Yüksek mukavemete sahiptir.
Kapasite: 60.000-3.000.000 kcal/h

BALANCE TANK

-The fluid used in the installations is returning to the boiler from the liquid installation.
loses heat. This shortens the boiler life.
-The cooled fluid from the installation mixes with the hot water from the boiler.
It provides thermal balance.
Thus, temperature di�erences are reduced to a minimum. tied on
Temperature pressure control is also done in sensors.
-It balances the hydraulic loads between the boiler circuit and the heating circuit.
-Boilers and heating areas work with appropriate water flow.
-It has high strength.
Capacity: 60,000-3,000,000 kcal/h





Tortu tutucular ısıtma ve soğutma tesisatkarında yüksek perfonrmansta 
tortu ve pislik ayırmak amacıyla kullanılır.
Tortu tutucunun, klasik tortu tutuculara göre farkı, tutulan
pisliğin filtreden süzülerek cihazın alt kısmında birikmesi ve boşalma
vanası ile kolayca tahliye edilmesidir.
Isıtma sistemlerinde tortu tutucular dönüş hattında olmalıdır.
Soğutma sistemlerinde çillere yakın dönüş hattında olmalıdır.

SEDIMENT HOLDER
Sludge traps in high performance in heating and cooling installations
It is used to separate sediment and dirt.
The di�erence of the sediment holder compared to the classical sediment holders is the
accumulation and discharge of dirt at the bottom of the device by filtering through the filter.
It is easily evacuated with the valve.
In heating systems, sediment traps must be in the return line.
It should be on the return line close to the chillers in cooling systems.





-Isıtma ve soğutma tesisatlarında yüksek performansta hava ve mikro kabarcıklarını
ayırıştırmak amacıyla kullanılırlar.
-Hava ayırıcı; suyun içerisinde bulunan hava kabarcıklarını özel tasarımlı metal
dolgu malzemelerinin yüzeyine toplar ve dışarı atar

SEDIMENT HOLDER
 High performance air and micro bubbles in heating and cooling installations.
are used for separation.
-Air separator; specially designed metal bubbles in the water
collects and expels to the surface of the filling materials





-Tanklarımızda değiştirilebilir tip EPDM membran tank kullanılmaktadır.
-Çalışma sıcaklığı -10°C-100°C (10°C'de uygun antifriz kullanımı ile)
-Çizilmeye, darbeye, korozyona dayanıklıdır.
-Isıtma sistemkerinde dönüş hattına başlanması gerekmektedir.
-Kireçlenmeyi ve korozyonu önler, tesisatın ömrünü uzatır.
-Isınma suyu basınç altında ısıtıldığında verim artışı ve ek yakıt tasarrufu sağlar.
-Tesisatta hava oluşumuna engel olur.
-Açık genleşme tanklarnda olan buharlaişma, donma ve su seviyesindeki düşüş problemini 
ortadan kaldırır.
Kapasite:(tank hacmi) 24-5000L
Max iletme basıncı: 10-16 Bar
Fabrika çıkış basıncı: 4 Bar

SEDIMENT HOLDER
-In our tanks, replaceable type EPDM membrane tanks are used.
-Operating temperature -10°C-100°C (with the use of appropriate antifreeze at 10°C)
-Scratch, impact, corrosion resistant.
-It is necessary to start the return line in heating systems.
-Prevents calcification and corrosion, prolongs the life of the installation.
- When the heating water is heated under pressure, it provides an increase in e�ciency and additional fuel savings.
- It prevents the formation of air in the installation.
-The problem of evaporation, freezing and drop in water level in open expansion tanks
eliminates it.
Capacity:(tank volume) 24-5000L
Max conveying pressure: 10-16 Bar
Factory pressure: 4 Bar
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