Isı İstasyonları

Konularımız
ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ
• Plakalı Eşanjör
• Lehimli Eşanjör
• Borulu ve Tübüler Eşanjör
• Daire Giriş İstasyonları
BASINÇLI KAPLAR
• Boyler
• Genleşme
• Paslanmaz Proses
• Denge Kapları
• Tortu Tutucu
HİJYENİK PROSES BÖLÜMÜ
• Pastörizatörler ve Sterilizatörler
• CIP Sistemleri ve Tubuler Eşanjörler
• Komple Paslanmaz Proses Eşanjörler
• Aseptik Depolama Tankları
• Gıda Proses Ekipmanları ve Tesisler
SIVI TRANSFER BÖLÜMÜ
• Rotary Lobe Pompalar
Pompaları
• Mono Pompalar
• Domestik Pompalar
• Hava Diyaframlı Pompalar
• Çift Burgulu Hijyenik Pompalar
• Manyetik Kaplinli Santrifüj Pompalar
• Hijyenik Santrifüj Pompalar
• Hortum Pompalar
• Dozaj Pompaları

sunmaktadır.

çözümler
çalışmaktadır.
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MIT Paket Sistemleri

MIT Paket sistemleri konutlar, fabrikalar, jeotermal tesisler, havuz sistemleri, hvac, endüstri, denizcilik alanlarında sıcak
su üretimi, buhar sistemleri, chiller hatları, radyatör ısıtma ve benzeri uygulamalarda kullanılır.
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Buhar ile Radyatör Isıtma Sistemi
Buhar ısınma için muazzam bir enerji kaynağı olmakla beraber, oluşabilecek hatalar durumunda da oldukça tehlikeli bir ısı
kaynağıdır. İçerisinden buhar geçen tesisatlar özenle doğru malzemeler ile yapılıp, uzman kişiler tarafından tasarlanıp,
doğru malzeme ile özenle yapılmalıdır.

Mevcut buhar tesisatından faydalanılarak tesisteki ısınma ihtiyacını, istenilen sıcaklıkta kendisini otomatik olarak açıp kapatan
ve minimum enerji harcayarak, sıcaklığın istenilen derecede maksimum performans sağlayan bir sistemdir. Tam ve yarı otomatik
olarak tasarlanan paket sistemler birinci sınıf ürünlerden oluşturularak uzun yıllarca hizmet verecek şekilde tasarlanmaktadır.
MIT paket sistemler isteğiniz doğrultusunda tasarlanır ve 3D olarak size sunulur. Böylece müşterinize veya yöneticinize bir ön
bilgi sunabilir, onay alabilirsiniz. Aynı zamanda tesisinizde ne kadar yer tutacağı hakkında bilginiz olacağı için sürpriz sonuçlardan
uzak olacaksınız.
Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilirsiniz.

BUHAR İLE RADYATÖR ISITMA
MODEL

KW

BUHAR BASINCI

SEKONDER DEVRE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL BR4

0-210

1-4 BAR

90/70

HZL BR9

200-450

1-4 BAR

90/70

HZL BR51

450-950

1-4 BAR

90/70

HZL BR52

950-4000

1-4 BAR

90/70
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Buhar ile Kullanım Suyu Hazırlama Sistemi
Buhar kaynağı bulunan tesislerde bu enerjiyi kullanarak aynı yerde veya başka bir yerdeki alanı ısıtmak için paket
sistemler kurulabilir.

Buhar ile meşgul olan tesisatlar özenle doğru malzemeler ile yapılıp, uzman kişiler tarafından tasarlanmalıdır. Mevcut buhar
tesisatından faydalanılarak tesisteki sıcak su ihtiyacını, istenilen sıcaklıkta kendisini otomatik olarak açıp kapatan ve minimum
enerji harcayarak, sıcaklığın istenilen derecede maksimum performans sağlayan bir sistemdir. Tam ve yarı otomatik olarak
tasarlanan paket sistemler birinci sınıf ürünlerden oluşturularak uzun yıllarca hizmet verecek şekilde tasarlanmaktadır.
MIT paket sistemler isteğiniz doğrultusunda tasarlanır ve 3D olarak size sunulur. Böylece müşterinize veya yöneticinize
bir ön bilgi sunabilir, onay alabilirsiniz. Aynı zamanda tesisinizde ne kadar yer tutacağı hakkında bilginiz olacağı için
sürpriz sonuçlardan uzak olacaksınız. Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilirsin

BUHAR İLE KULLANIM SUYU
MODEL
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KW

BUHAR BASINCI

SEKONDER DEVRE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL BR4

0-210

4 BAR

KULLANIM SUYU

60/10

HZL BR9

200-450

4 BAR

KULLANIM SUYU

60/10

HZL BR51

450-950

4 BAR

KULLANIM SUYU

60/10

HZL BR52

950-4000

4 BAR

KULLANIM SUYU

60/10

Sıcak Su Kaynağı ile Radyatör Isıtma Sistemi
Sıcak su kaynağı bulunan tesislerde, bu enerjiyi kullanarak aynı yerde veya başka bir yerdeki alanı ısıtmak için paket
sistemler kurulabilir.

Fabrikalar, enerji tesisleri,jeotermal kaynaklar, konutlar örnek kullanım yerleri olarak belirtilebilir.
Mevcut Sıcak su kaynağından faydalanılarak tesisteki ısınma ihtiyacını, istenilen sıcaklıkta kendisini otomatik olarak açıp
kapatan ve minimum enerji harcayarak, sıcaklığın istenilen derecede maksimum performans sağlayan bir sistemdir. Tam
ve yarı otomatik olarak tasarlanan paket sistemler birinci sınıf ürünlerden oluşturularak uzun yıllarca hizmet verecek şekilde
tasarlanmaktadır.

SICAK SU KAYNAĞI İLE RADYATÖR ISITMA
MODEL

KW

PRİMER SICAKLIK

SEKONDER DEVRE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL BR4

0-120

90/70

80/60

HZL BR9

120-400

90/70

80/60

HZL BR51

400-1000

90/70

80/60

HZL BR52

1000-4000

90/70

80/60
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Sıcak Su Kaynağı ile Kullanım Suyu Elde Etme Sistemi
Fabrikalar, enerji tesisleri,jeotermal kaynaklar, konutlar örnek kullanım yerleri olarak belirtilebilir.
Mevcut Sıcak su kaynağından faydalanılarak tesisteki sıcak kullanım su ihtiyacını, istenilen sıcaklıkta kendisini
otomatik olarak açıp kapatan ve minimum enerji harcayarak, sıcaklığın istenilen derecede maksimum performans
sağlayan bir sistemdir.

Tam ve yarı otomatik olarak tasarlanan paket sistemler birinci sınıf ürünlerden oluşturularak uzun yıllarca hizmet verecek
şekilde tasarlanmaktadır.
MIT paket sistemler isteğiniz doğrultusunda tasarlanır ve 3D olarak size sunulur. Böylece müşterinize veya yöneticinize bir
ön bilgi sunabilir, onay alabilirsiniz. Aynı zamanda tesisinizde ne kadar yer tutacağı hakkında bilginiz olacağı için sürpriz
sonuçlardan uzak olacaksınız.
Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilirsiniz.

MODEL
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KW

PRİMER SICAKLIK

SEKONDER DEVRE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL BR4

0-120

90/70

KULLANIM SUYU

60/10

HZL BR9

120-400

90/70

KULLANIM SUYU

80/60

HZL BR51

400-1000

90/70

KULLANIM SUYU

80/60

HZL BR52

1000-4000

90/70

KULLANIM SUYU

80/60

Chiller ile Su Soğutma Sistemi
Su, enerji transferindeki en verimli yoldur. Borulardaki su hacmi aynı zamanda bir enerji deposu vazifesi görür.

Daha düşük gaz basınçlarında çalışmayı sağladığından daha yüksek verimli sistemlerdir.

Chiller ile soğutma sistemlerinde devreyi ve cihazları korumak adına chiller ile soğutulacak cihaz arasında eşanjör kullanılır.
Paket sistem ile soğutma performansı maksimum düzeye çıkacaktır. Chiller yerine soğutma kulesi de kullanılabilmekte olup
paket sistem çözümleri sunulmaktadır.
Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilirsiniz.

CHILLER SU İLE SOĞUTMA
MODEL

RADYATÖR KW

PRİMER DEVRE

SEKONDER DEVRE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL CS4

0-10

CHILLER

SOĞUTMA

16/20

HZL CS9

10-50

CHILLER

SOĞUTMA

16/20

HZL CS51

50-150

CHILLER

SOĞUTMA

16/20

HZL CS52

150-750

CHILLER

SOĞUTMA

16/20
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Chiller ile Yağ Soğutma Sistemi
Su, enerji transferindeki en verimli yoldur. Borulardaki su hacmi aynı zamanda bir enerji deposu vazifesi görür.

Daha düşük gaz basınçlarında çalışmayı sağladığından daha yüksek verimli sistemlerdir.
Chiller ile soğutma sistemlerinde devreyi ve cihazları korumak adına chiller ile soğutulacak cihaz arasında eşanjör kullanılır.
Paket sistem ile soğutma performansı maksimum düzeye çıkacaktır.

Makinelerinizin çalıştırılmasında kullanılan ısının yağın soğutularak istenilen çalışma sıcaklığına getirilmesinde, mevcut
soğutucu akışkanı yağı ile istenilen sıcaklıkta kendisini otomatik olarak kapatıp minimum enerji harcayarak sıcaklığın istenilen
derecede maksimum performans sağlaması için gerekli tüm ekipmanlar ile oluşturulur.
Chiller yerine soğutma kulesi de kullanılabilmekte olup paket sistem çözümleri sunulmaktadır.

Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilirsiniz.

CHILLER İLE YAĞ SOĞUTMA
MODEL
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KAPASİTE

PRİMER SICAKLIK

SEKONDER DEVRE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL SY4

0-25 KW

7/12

50/30

HZL SY9

25-100 KW

7/12

50/30

HZL SY51

100-250 KW

7/12

50/30

HZL SY52

250-750 KW

7/12

50/30

İndüksiyon Soğutma Sistemi
Sıcak su kaynağı bulunan tesislerde, bu enerjiyi kullanarak aynı yerde veya başka bir yerdeki alanı ısıtmak için
paket sistemler kurulabilir.

Fabrikalar, enerji tesisleri,jeotermal kaynaklar, konutlar örnek kullanım yerleri olarak belirtilebilir.
Mevcut Sıcak su kaynağından faydalanılarak tesisteki ısınma ihtiyacını, istenilen sıcaklıkta kendisini otomatik olarak açıp kapatan
ve minimum enerji harcayarak, sıcaklığın istenilen derecede maksimum performans sağlayan bir sistemdir.
Tam ve yarı otomatik olarak tasarlanan paket sistemler birinci sınıf ürünlerden oluşturularak uzun yıllarca hizmet verecek şekilde
tasarlanmaktadır.
MIT paket sistemler isteğiniz doğrultusunda tasarlanır ve 3D olarak size sunulur. Böylece müşterinize veya yöneticinize bir ön
bilgi sunabilir, onay alabilirsiniz. Aynı zamanda tesisinizde ne kadar yer tutacağı hakkında bilginiz olacağı için sürpriz sonuçlardan
uzak olacaksınız.
Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilirsiniz.

İNDÜKSİYON SOĞUTMA
MODEL

İNDÜKSİYON KW

PRİMER SICAKLIK

SEKONDER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

HZL SY4

0-50 KW

43/38

İNDÜKSİYON

33/38

HZL SY9

50-150 KW

43/38

İNDÜKSİYON

33/38

HZL SY51

150-250 KW

43/38

İNDÜKSİYON

33/38

HZL SY52

250-750 KW

43/38

İNDÜKSİYON

33/38
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Diğer Paket Sistemleri
Endüstriyel anlamda ısıtma ve soğutma alanında hemen hemen her konuda paket sistem yapılabilmektedir.

Tekstil fabrikalarınız için atık ısı geri kazanım paket sistemleri, havuzlarınız için otomatik ayarlı paket sistemleri, konutlar için
kullanıcı tanımlı ısıtma paket sistemleri olmak üzere çeşitli modellerimiz mevcuttur.
İsteğiniz üzerine dokunmatik ekran panelleri olmakla beraber, sistemi görsel olarak da ekran üzerinde görüp müdahale edebilir,
günlük haftalık gibi istediğiniz periyotlarda rapor alabilir, hesaplamalar yapabilir, fatura çıkarabilirsiniz.
Her zaman kullanıcı için pratik çözümler üreten MIT Paket Sistemleri %100 müşteri memnuniyeti ve cazip fiyatlarla hizmete
sunulmaktadır.

Aşağıdaki tablodan uygun sistemi seçebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İNDÜKSİYON SOĞUTMA
MODEL
HZL DH
HZL DH
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PRİMER
SU

SEKONDER

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

SU

12/28

SU

40/60

Paket Sistem Avantajları
Profesyonel ekipler tarafından hazırlanan paket sistemler devreye alma işlemlerinde de mühendislik çalışması
gerektirmektedir.

Zira yanlış başlatılan uygulamalarda eşanjör ve diğer ekipmanlara zarar gelmekte, büyük bakım maliyetleri meydana
çıkarmaktadır.
Konusunda uzman olan kişiler tarafından devreye alınma işlemleri MIT markası garantisi altındadır.
Atık ısı geri kazanım paket sistemleri ile ortalama %20-25 enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Kendisini sürekli yenileyen ve
geliştiren Ekin Endüstriyel MIT Paket sistemleri ile müşterilerine her zaman en verimli çözümler sunmaktadır.

- MIT Paket Sistemler ani ve aşırı değişken sıcak veya soğuk su gereksinimlerinde dahi, sabit sıcaklıkta su sağlar.
- Sıcak su yüküne bağlı olmaksızın hassas sıcaklık kontrolü yapılabilir. Isıtma prosesine uygun olarak yük değişimlerine mükemmel
uyum sağlar.

- Yüksek yük ihtiyaçları karşılanabilir.
- Sistem dizaynı için vakit harcamaya gerek yoktur.
- Küçük bir yerleşim hacmi gerektirir.
- Tek bir sistem ile çözüme ulaşılır.
- Her türlü işletmeye uyum sağlar.
- Yüksek verim düşük bakım ve kurulum maliyetleri sağlar.
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Sertifikalarımız
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ortak noktadasınız

Tel
:
Faks : 0216 660 13 08

