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ANALIZ GROUP olarak, mekanik tesisat ürünleri ve iklimlendirme sistemleri alanında 20 yılı aşkın süredir faaliyet 
göstermekteyiz. İstanbul’un yeni ve hızlı gelişen lojistik merkezlerinden biri olan Başakşehir bölgesinde 4000 m² üzerinde 
kapalı ve açık lojistik merkezimiz bulunmaktadır. Ürünlerimizi, Türkiye genelinde gerek kendi araçlarımızla gerek anlaşmalı 
lojistik firmalarımızla müşterilerimizle buluşturuyoruz. 

Sistem Klima (VRF), klima santralleri, soğutma grupları, pompa ve hidrofor sistemleri, yerden ısıtma sistemleri, üst yapı 
boruları, sifonik sistemler ve yangından korunma sistemlerinin proje satış ve uygulama süreçlerini, tecrübeli mühendis 
kadromuz ile yapılarınıza değer katarak sunuyoruz. 

Prensiplerimiz gereği, sadece uzmanı olduğumuz ürün ve hizmetlerde faaliyet göstermekteyiz. Alanında uzmanlaştığımız 
marka ve ürün gruplarında; en doğru fiyat, en iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti üçgenini kurmayı başarmış ve bu başarıyı 
büyüyerek korumaya devam eden bir yapıya sahibiz.

Teknoloji, endüstri ve sektör gelişimlerini yakından takip ederek, sektörel yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olmak ve yeniliklere 
öncülük ederek büyümek hedefimizdir. Çalışanlarımız bizim en önemli paydaşlarımızdır. Onlarla büyür, hep beraber gelişiriz. 
Ortak hedefler belirler, hep beraber hareket ederiz. Keyif aldığımız işi yapar, yaptığımız işten keyif alırız.

Müşterilerimiz bizim iş ortaklarımızdır. İş ortaklarımızı anlamak, sorunlara çözüm üretmeye çalışmak ve günün sonunda 
herkesin mutlu olmasını sağlamak temel amacımızdır. Kurmuş olduğumuz uzun soluklu iş ortaklıkları başarılarımız, kazan-
kazan ilkesiyle çalışmamızın bir eseridir.

HAKKIMIZDA
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30 HP

Daha Düşük Maliyetle Daha Fazla Kapasite Seçeneği
Tek bir ünite olarak, 8 HP’den 30 HP’ye kadar geniş bir kapasite 
yelpazesi sunar. Dünyanın 30 HP’lik tek bir ünite sunan ilk 
sistemidir ve kurulum ve yönetim maliyetlerini düşürmenizi ve 
alandan tasarruf etmenizi sağlar.

Gelişmiş Performans ve Enerji Verimliliği
Gelişmiş teknolojisi sayesinde 
performansı büyük ölçüde artırır ve enerji 
kaybını azaltır. Ünite, yüksek verimliliğe 
sahip bir İnverter Scroll Kompresör, 
yenilikçi bir Karma ısı değiştirici ve geniş 
kapasiteli bir dağıtıcı içerir.

Hiç Tavizsiz Daha Fazla 
Kullanılabilir Alan
Kompakt boyutuyla diğer amaçlar 
için kullanılabilecek ek alanlar 
sağlarken, yüksek verimliliğe sahip 
İnverter Scroll Kompresörü ve 
Karma ısı değiştiricisi sayesinde 
performanstan taviz vermez.

Anında Kapatma ve Gaz 
Sızıntısı Koruması
Gaz sızıntılarından veya 
soğutucunun kazayla 
kaybından endişelenmeniz 
gerekmez. Gaz Sızıntısı Çalışma 
Sistemi, sızıntıları hızla tespit 
eder, pompayı otomatik olarak 
bir kademe yavaşlatır ve 
soğutucu beslemesini keser.



3

14 HP

Kapasite Olarak Sınıfının En İyisi
Daha fazla alana ulaşır, ancak daha az yer kaplar. 14 HP sınıfında 
en büyük kapasiteye sahip olduğu için küçük ayak izli VRF çözümü 
oluşturmanızı sağlar. Sınırlı alanlarda montaj için idealdir.

Gelişmiş Performans ve Enerji Verimliliği
Gelişmiş teknolojisi performansı ciddi 
derecede artırır ve enerji tüketimini azaltır. 
Dalgalı kanatçıkları ve yüksek verimli 
fanları olan ısı eşanjörlü bir inovatif Dijital 
İnverter Kompresörünü içerir.

Ekstra Esneklik için Kompakt Tasarım
Sınıfının en iyisi olan kompakt klima 
performanstan ödün vermeden en kolay 
ve ekonomik şekilde kurulum ve çalıştırma 
imkanı sağlamaktadır. Ayrıca size diğer 
amaçlarla kullanabileceğiniz ekstra alan 
sağlar.

Daha Fazla Bağlantı, 
Daha Fazla Uyum
Önde, yanda, altta ve arkadaki 
bağlantılarıyla 4 yönlü boru 
sistemine ve 160 m boru 
uzunluğuna sahip olup küçük 
veya dar alanlar dahil birçok 
yere sığar ve montaj ve bakımı 
kolaylaştırır.
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360 KASET

Her Tarafta Konfor
360 Kaset Tipi klima, soğuk havayı eşit bir şekilde dağıtır ve odanın 
her yerinde aynı serinliğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Daha Çok Havayı Daha Çok Yöne Yayar
Yenilikçi Booster Fan, serin havayı çok daha düşük açılarda yayar. Çıkışın 
etrafında alçak basınç alanı oluşturarak serin havayı tavana paralel bir 
şekilde yönlendirir ve daha geniş bir alana yayılmasını sağlar.

Üşütmeyen, Konforlu Serinlik
Soğuk havayı nazik bir şekilde dağıtan kanatsız 
tasarımla, soğuk çarpması yaşamadan konforlu serinliği 
hissedeceksiniz**. Hava akışını engellemeyen kanatları 
sayesinde %25 daha fazla hava çıkışı sağlar* ve bu havayı daha 
uzağa yayar.

**0 ila 1,5 m arasındaki yüksekliklerde soğuk çarpması 
(14,0kw’a kadar) yaşanmaz
*5 m yarı çapa kadar.

Her Alana Uygun Dairesel 
Tasarım
360 Kaset Tipi klima, çok 
sayıda iç tasarım stilini 
tamamlayan şık ve sofistike 
bir dairesel tasarım ile her yere 
mükemmel uyum sağlar.
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WIND FREETM

Cereyanda Kalmadan Serin Kalın
Wind-Free™ Soğutma, soğuk rüzgarın rahatsız edici hissini 
yaşatmadan serinliği konforlu bir seviyede tutar. Soğuk hava, 
10.000 mikro hava deliğinden yavaşça üflenir, böylece ne çok sıcak 
ne de çok soğuk hissedersiniz.

Wind-Free™ ile Enerji Tasarrufu
Wind-Free™ Soğutma %55’e kadar enerji 
tasarrufu sağlar.

Geniş Alanlarda Hızlı Soğutma
Daha geniş ve uzun kanatlar 
sayesinde büyük alanları çok 
daha hızlı bir şekilde soğutur ve 
homojen iklimlendirme sağlar.

Kompakt Tasarım
Sadece 13,5 cm'lik yüksekliği ve 97 cm 
genişliği ile birçok mimari alanda geniş 
kullanım imkanı sunar.
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Soğutma Kapasitesi 25.4 - 211.2 kW 
Isıtma Kapasitesi 28.1 - 221.7 kW
• Çalışma aralığı artırılmış geniş kompresör kapasitesi (%10 - %100)
• DC Inverter teknolojisine sahip Scroll Kompresör
• -5°C ile +48°C arası soğutma DB (dış ortam sıcaklığı)
• -20°C (max.) ile +15.5°C arası ısıtma WB (dış ortam sıcaklığı)
• Yüksek performans – 4.29’a kadar EER
• Çevre dostu soğutucu akışkan R–410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Mimari dizaynına uygun estetik tasarımlı geniş iç ünite ürün 

yelpazesi
• Tek bir soğutucu akışkan çevrimine 64 adet iç ünite bağlantısı
• Sessiz çalışma

Soğutma Kapasitesi 12.7 - 33.8 kW 
Isıtma Kapasitesi 14.3 - 37.8 kW
• Çalışma aralığı artırılmış geniş komprasör kapasitesi 

(%10 - %100)
• DC Inverter Rotary Teknolojisi
• -5°C ile +52°C arası soğutma DB (dış ortam sıcaklığı)
• -20°C ile +27°C arası ısıtma WB (dış ortam sıcaklığı)
• 4.1 EER değerine ulaşan yüksek verimlilik
• Çevre dostu soğutucu akışkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Önden hava atışı
• Esnek iç ünite kombinasyonu
• Sessiz çalışma

Hava Soğutmalı Heat Pump

Standart DC Inverter Heat Pump Mini VRF

YÜKSEK 
ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ

R-410A

MODÜLER 
TASARIM

ÇOK DEVİRLİ 
FAN
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Soğutma kapasitesi 23.5 - 105.3 kW 
Isıtma Kapasitesi 26.5 - 117.6 kW
• Çalışma aralığı artırılmış geniş komprasör kapasitesi 

(%10 - %100)
• DC Inverter Scroll Komresör Teknolojisi
• Dış Ünite çalışma suyu sıcaklık aralığı 7°C - +45°C
• Eş zamanlı soğutma ve ısıtma
• Yüksek performans 5,05 değerine varan EER
• Çevre dostu soğutucu akışkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Geniş iç ünite ürün gamı
• Üçlü dış ünite kombinasyonlu sistemlerde 59 adet iç 

üniteye kadar iç ünite bağlama imkanı
• Sessiz çalışma

Soğutma kapasitesi 23.9 - 135.0 kW 
Isıtma Kapasitesi 26.5 - 152.1 kW
• Çalışma aralığı artırılmış geniş komprasör kapasitesi (%10 - %100)
• Kaydırmalı DC Inverter scroll kompresör teknolojisi
• -5°C ile +43°C arası soğutma DB (dış ortam sıcaklığı)
• -15°C ile +15,5°C arası ısıtma WB (dış ortam sıcaklığı)
• Eş zamanlı soğutma ve ısıtma
• Yüksek performans - 4.02’a kadar EER
• Çevre dostu soğutucu akışkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Geniş iç ünite ürün gamı
• Üçlü dış ünite kombinasyonlu sistemlerde 64 iç üniteye kadar 

sistem bağlama imkanı
• Sessiz çalışma

Hava Soğutmalı Heat Recovery

Su Soğutmalı Heat Pump

YÜKSEK 
ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ

R-410A

MODÜLER 
TASARIM

ÇOK DEVİRLİ 
FAN
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Yarının Tasarımları Şehir Alanları
Şehirlerimizdeki alanlar giderek küçülüyor ve yeni binalar daha 
verimli oluyor, soğutma ve ısıtmaya ayrılan alanlar da giderek 
azalıyor. Bu değişikliklere yanıt vermek için yeni nesil, alan 
tasarrufu sağlayan dış ünitelerimiz mimarlara, bina yöneticilerine 
ve sahiplerine daha fazla esneklik sunuyor.

Konforu Yeniden Tanımlama
Konforu sıcaklık değerinden sessizliğe ve hatta hava akışının 
kendisine kadar çeşitli şekillerde hissedebilirsiniz. Geniş iç 
ünite ürün yelpazemiz ile çok çeşitli konfor gereksinimlerini 
karşılanabiliyor. İki tip taze havalı iç ünitemiz ve opsiyon olarak 
sunulan enerji tasarrufu sunacak hareket sensörlerini sizin 
ihtiyaçlarınıza cevap vermek için sunuyoruz.

İç Ortam
İşte veya evde, iç ortam havanızın kontrolünüzde 
olmasını istersiniz. Tabi ki bulunduğunuz ortam 
çok farklı koşullara sahip olabilir, bu nedenle yeni 
SET FREE Σ ürün serisi her türlü iç ortama uygun 
çeşitlilikte en geniş ürün yelpazesine sahip ünite 
seçeneklerini size sunmaktadır. Adını patentli ısı
eşanjörünün şeklinden alan SET FREE Σ, güç, 
dayanıklılık, güvenilirlik ve verimlilik açısından 
yeni standartlar belirleyen yeni nesil bir VRF klima 
sistemidir. Küçük alanlardan en yüksek binalara 
kadar, kendi yaşam uyumunuzu oluşturabilirsiniz.

Kontrol Sizde
İster evinizde dinlendirici bir ortam, ister iş yerinizde üretkenliği
arttıracak bir ortam ya da binanız için enerji ve bakım 
maliyetlerini yönetmek isteyin, bu hedeflerinize ulaşmanız 
için gerekli teknolojiyi size sunuyoruz. Her bir oda için bireysel 
iklim kontrolünden, çok sayıda bina için merkezi izleme ve 
raporlamaya kadar.

 
 
Yarının tasarımları 
şehir alanları. 

 
Şehirlerimizdeki alanlar giderek 
küçülüyor ve yeni binalar daha 
verimli oluyor, soğutma ve ısıtmaya 
ayrılan alanlar da giderek azalıyor. 
Bu değişikliklere yanıt vermek için 
yeni nesil, alan tasarrufu sağlayan 
dış ünitelerimiz mimarlara, bina 
yöneticilerine ve sahiplerine daha 
fazla esneklik sunuyor. 

 
–   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrol sizde. 
 
İster evinizde dinlendirici bir ortam, 
ister iş yerinizde üretkenliği arttıracak 
bir ortam ya da binanız için enerji ve 
bakım maliyetlerini yönetmek isteyin, 
bu hedeflerinize ulaşmanız için gerekli 
teknolojiyi size sunuyoruz. 
Her bir oda için bireysel iklim kontrolünden, 
çok sayıda bina için merkezi izleme  
ve raporlamaya kadar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konforu yeniden tanımlama.  
 
Konforu sıcaklık değerinden sessizliğe ve hatta 
hava akışının kendisine kadar çeşitli şekillerde 
hissedebilirsiniz. Geniş iç ünite ürün yelpazemiz 
ile çok çeşitli konfor gereksinimlerini 
karşılanabiliyor. İki tip taze havalı iç ünitemiz ve 
opsiyon olarak sunulan enerji tasarrufu sunacak 
hareket sensörlerini sizin ihtiyaçlarınıza cevap 
vermek için sunuyoruz. 
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Kaset Tipleri

Kanallı

Kasetsiz Döşeme / Kasetli Modeller

4 YÖNLÜ KASET TİPİ
• Flapların 4 yöne hareketi 

ile geniş hava dağılımı alanı 
(opsiyon parçalar (kanal flanşı) 
ile daha uzak mesafelere dağıtım 
mümkündür)

• Daha fazla enerji tasarrufu 
sağlamak için hareket sensörü 
bulunmaktadır.

• Her bir kullanıcı için daha fazla 
konfor sunan bağımsız dört yön 
flaplar

• Yüksek tavanlı yerlere montaj 
için ideal (soğutma modunda 5,5 
metreye kadar)

YÜKSEK STATİK BASINÇLI
(ESP) TİP
• Yüksek ESP (3,0-6,0HP sınıfı 

için 90/120Pa, 8,0-10,0HP sınıfı 
için 180Pa)

• Sadece 300mm (3,0-6,0HP 
sınıfı) veya 470mm (8,0- 10,0HP 
sınıfı) yükseklik ile alan tasarrufu 
sağlayan tasarım

ORTA STATİK BASINÇLI
(ESP) TİP
• Orta ESP (0,8-2,5HP sınıfı için 

50/80Pa, 8,0-10,0HP sınıfı için 
100Pa)

• Sadece 270mm (0,8-2,5HP 
sınıfı) veya 470mm (8,0-10,0HP 
sınıfı) yükseklik ile alan tasarrufu 
sağlayan tasarım

YER/TAVAN TİPİ
• Ayaklı [Zeminde duran] veya 

[Tavana asılı] dönüştürülebilir 
montaj

• Kolay montaj
• Taze hava alma tasarımı
• Opsiyon tahliye pompası 

kullanılabilir

4 YÖNLÜ KOMPAKT KASET TİPİ
• Ölçüler 600mm × 600mm olan 

mimari asma tavan standart 
boşluklarına ve şartnamelerine 
uygundur

• Sessiz çalışma seviyesi 
(24,5dB(A) değerine kadar)

• Soğutma modunda 4,6m aşağıya 
hava üflemesiyle yüksek tavan 
montajları için ideal geniş aralıklı 
hava akımı

DÜŞÜK STATİK BASINÇLI
(ESP) TİP
• Düşük ESP (0,8-2,5HP sınıfı için 

30Pa, 3,0-6,0HP sınıfı için 60Pa)
• Sadece 270mm (0,8-2,5HP 

sınıfı) veya 350mm (3,0-6,0HP 
sınıfı) yükseklik ile alan tasarrufu 
sağlayan tasarım

TAVAN TİPİ
• Yüksek tavanlı yerlere montaj için 

ideal (soğutmada 5,6 metreye 
kadar)

• Opsiyon Hareket Sensörü ile 
daha fazla enerji tasarrufu

• Sessiz çalışma seviyesi (28dB(A) 
değerine kadar)

2 YÖNLÜ KASET TİPİ
• Daha fazla enerji tasarrufu 

sağlamak için hareket sensörü 
bulunmaktadır

• Yüksek tavanlı yerlere montaj 
için ideal (soğutma modunda 4,6 
metreye kadar)

• Her bir kullanıcı için daha fazla 
konfor sunan bağımsız flaplar

• Sessiz çalışma seviyesi (27dB(A) 
değerine kadar)

İNCE STATİK BASINÇLI TİP
• Sadece 192mm yüksekliği ve 

700mm genişliği ile dar asma 
tavanlara montaj için ideal

• Standart opsiyon parça olarak 
900mm kaldırma özellikli tahliye 
pompası

• Sessiz çalışma seviyesi (22dB(A) 
değerine kadar)

DUVAR TİPİ
• Basit montaj prosedürü
• Her türlü iç ortama uyması için 

esnek sade tasarım

TEK YÖNLÜ KASET TİPİ
• Daha fazla enerji tasarrufu 

sağlamak için hareket sensörü 
bulunmaktadır

• Aşağı hava atışı veya öne 
doğru hava atışı (opsiyon ızgara 
aracılığıyla) ya da her ikisiyle 
birlikte oluşturulan optimum 
hava debisi koşulları

• Sessiz çalışma seviyesi (27dB(A) 
değerine kadar

KOMPAKT TİP
(AC FAN MOTOR DC FAN MOTOR 
SEÇENEĞİ BULUNMAKTADIR)
• 192mm yüksekliğinde kompakt 

ölçüleri sayesinde pencere veya 
kapı üzerlerinde bırakılacak 
montaj boşlukları için ideal

• Standar 900 mm basma 
yüksekliğini sahip dahili drenaj 
pompası

• Sessiz çalışma seviyesi (20dB(A) 
değerine kadar)

• 6 kademeli fan hava debisi ayarı 
(sadece DC motor modeli)

KASETSİZ DÖŞEME
• Görsel estetik: asma tavan  

olmasa dahi gizlenebilir. Sadece 
220mm derinliği ile çok az 
montaj alanı gerekir

• 620mm yüksekliği ile pencere 
altına montajı yapılabilir
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Özellikler ve Ürün Avantajları
• Enerji verimliliği endeksi ≤0.18
• Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaption, T-const., ΔT, Δp-c, 

Δp-v, Qsabit PID gibi yeni akıllı ayar işlevleri sayesinde optimum 
sistem verimliliği

• 0-10V, 2-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 sinyal tiplerine uygun
• Bina otomasyonu için arayüzler ile birlikte Wilo CIF soket girişi 

(Modbus, BACnet)
• Sıfır akış algılanırken otomatik devre dışı bırakma
• Otomatik blokaj açma
• Entegre trip elektronikli tam motor koruması
• Akıllı telefon ve tabletler için kablosuz veri alışverişi

STRATOS MAXO 
Akıllı Frekans Konvertörlü Pompa

Özellikler ve Ürün Avantajları
• ECM motor teknolojisi sayesinde en yüksek seviyede verimlilik 
• Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik 

bağlantısı 
• Basma yüksekliği gerçek değerini gösteren ve uyarı sinyaline sahip 

LED ekran 
• Optimum yük adaptasyonu için regülasyon modları: Δp-c, Δp-v 
• Basma yüksekliğinin 0,5 m adımlarla ayarlanması 
• Tam motor koruması 
• Blokajı açma fonksiyonu 
• Korozyona dayanım için kataforez kaplamalı pompa gövdesi 
• Ayarlanan devir sayısı kademesinin göstergesi (C1, C2 veya C3)

Yonos MAXO
Frekans Konvertörlü Pompa

Teknik Bilgiler 
Akışkan sıcaklığı  -20 / +110°C
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 / 60 Hz
Koruma sınıfı  IPX 4D
Maks. çalışma basıncı 10 bar (Ops. 16 bar)

Teknik Bilgiler 
Akışkan sıcaklığı  -20 / +110°C
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 / 60 Hz
Koruma sınıfı  IPX 4D
Maks. çalışma basıncı 10 bar

Malzeme
Çark  Kompozit (PP-%40 GF)
Gövde  Döküm (GG25)
Mil  Paslanmaz çelik

Malzeme
Çark  Kompozit (PP-%30 GF)
Gövde  Dökme demir (GG20)
Mil  Paslanmaz çelik
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Özellikler ve Ürün Avantajları
• Yüksek verimli Helix V veya Helix FIRST pompa/ pompalardan 

Xtreme kontrol panosundan, basınç şalteri (pompa adedi kadar) ve 
seviye flatöründen oluşmaktadır

• Tesiste olması gereken alt ve üst basınç değerleri basınç şalteri 
üzerinden ayarlanabilir

• Pompalar ayarlanan tesis basıncını sabit tutacak şekilde sıra 
kontrollü olarak devreye girerler (rotasyon)

• Kollektörler paslanmaz çeliktir
• Pompalar otomatik olarak birbirini yedekler
• Hidroforla birlikte verilen seviye flatörü su deposunun içine 

sarkıtılır. Depoda su bittiğinde hidrofor otomatik olarak durur ve su 
geldiğinde kendini tekrar işletmeye alır

• Xtreme panolar bina otomasyonuna genel arıza bilgisi, pompa 
bazında durum bilgisini analog olarak iletir

• Hidroforlar direkt şehir şebekesine (sıvı sensörü) veya basınç 
presostatı ilavesi ile) bağlanabilir. Direkt şehir şebekesine 
bağlanması durumunda pompa hesabı yaparken şehir şebekesinin 
basıncı göz önüne alınmalıdır

• Şasesi kendinden olup yüksekliği ayarlanabilen kauçuk ayakları 
titreşimi önler

• Çok pompalı hidroforlarda her pompanın emiş ve basınç hattına 
vana ve ayrıca basma hattına çekvalf monte edilmiştir

• Motor gücü P > 0,55 kW olan tüm motorlar IE3 verime sahiptir
• MEI değeri ≥ 0,7 (Minimum Verimlilik Endeksi)
• 22-36 ve 52 serileri için lütfen merkezimize danışınız

Malzeme
Çark   1: Paslanmaz çelik (AISI 304 L)
Gövde   1: Paslanmaz çelik (AISI 304)
   5: Döküm (GG 25)
Mil   Paslanmaz çelik (AISI 304/304L/318LN)
Mekanik salmastra Q1BE3GG
Conta   EPDM (Opsiyonel Viton)
 
Teknik Bilgiler 
Akışkan sıcaklığı  -15 / +60°C*
Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı  IP 55
Maks. çalışma basıncı 16 / 25 / 30 bar (modele göre)
* Daha yüksek sıcaklık talepleri icin merkezimize danışınız. Helix V'nin AISI 316L çark ve gövde 
opsiyonları bulunmaktadır. Listemizde bulunmayan modeller için lütfen merkezimize danışınız.

COE-Helix V / COE-Helix FIRST V
Yüksek Verimli Trifaze Hidroforlar

Yapı
• Çok kademeli, dikey tip paket hidrofor

Uygulama
• Konutlarda, idari binalarda, otellerde, 

hastanelerde, alışveriş merkezlerinde ve 
sanayi sistemlerinde tam otomatik su 
temini ve basınç yükseltme uygulamaları
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Malzeme
Motor gövdesi  S: Paslanmaz çelik (AISI 304)
   P: Döküm (GG 25)
Pompa gövdesi  Döküm (GG 25)
Çark   Döküm (GG 25)
Parçalayıcı bıçak  GI: Paslanmaz çelik (1.4528)
   GE: Abrazif (1.4034)
Mekanik salmastra SiC / SiC
Pompa mili  Paslanmaz çelik (AISI 420)
 
Teknik Bilgiler 
Akışkan sıcaklığı  +3 / +40°C
   Kısa süreli (3 dk) maks. +60°C
Şebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı  IP68
Yalıtım sınıfı  F
İşletim tipi (su altında) S1
İşletim tipi (su dışında) S2-15 min, S3-%10
Maks. daldırma derinliği 20 m
Kablo uzunluğu  10 m
Basınç bağlantısı  DN 32 / 40, Rp 1 ‘“
Maks. işletme basıncı 4 bar

Rexa Cut
Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa

Yapı
• Kirli veya foseptik karışmış sular için 

parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

Uygulama
• Uzun lifli katkılar da içeren kamusal veya 

endüstriyel atık su ile foseptik içeren atık 
suların tahliyesi

Özellikler ve Ürün Avantajları
• Pompa içinde bulunan özel patentli kesme düzeneği
• Bimetal sensörlü sargı sıcaklığı denetimi
• Yalıtım haznesi denetimi için opsiyonel harici elektrot çubuğu. Bu 

sayede, pompa tarafındaki salmastradan yalıtım haznesine su 
girdiğinde bildirilir.

• Trifaze akım modeli, standart olarak açık kablo uçlarına sahiptir.
• Birbirinden bağımsız iki mekanik salmastra ile yüksek derecede 

motor sızdırmazlığı (Motorla hidrolik arasında bir yalıtım haznesi 
bulunur. Bu, tıbbi beyaz yağ doludur ve pompa tarafındaki 
salmastradan motorun içine sıvı kaçmasını önler)

• Motorlar, motor sargısını aşırı ısınmaya karşı koruyan termik sargı 
izlemesi ile donatılmıştır.

• Kızaklı modeller için lütfen Wilo merkez ile irtibata geçiniz.

GI modeli GE modeli
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Özellikler ve Ürün Avantajları
• Entegre katı madde ayırma sistemi ile pompalar katı parçalar 

ile temas etmediğinden verim optimizasyonu sağlanır kuruda 
çalışmaya uygun, dalgıç atık su pompaları

• Pompalarda kuru montaj avantajı sayesinde bakım ve işletme 
kolaylığı

• Pompa ve çekvalf haricindeki aksam korozyona dayanıklı yüksek 
yoğunluklu polietilenden mamul

• Koku problemi önleyici aktif karbon filtre (opsiyonel)
• HDPE-PE100 tank malzemesi sayesinde uzun ömürlü (10 yıl 

garantili) çalışma avantajı
• Atık suyun ortam ve atmosfer ile teması olmaksızın hijyenik 

transferi
• Katı madde ayırma sistemi sayesinde, pompaların tıkanmadan 

sorunsuz çalışması
• EMUport ürünlerinin seçimi ve fiyatlandırılması için merkezimiz ile 

iletişime geçmeniz gerekmektedir

Teknik Bilgiler 
Maks. akışkan sıcaklığı  + 40°C
Şebeke bağlantısı  3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı   IP 68

EMUport
Katı Madde Ayırıcılı Hazır Terfi İstasyonu

Yapı
• Entegre katı ayırma sistemli, paket tip atık 

tahliye / terfi istasyonu

Uygulama
• Ticari binalarda, ana drenaj borusu 

seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım 
alanlarında ortaya çıkan foseptik ve atık 
suyun transferi

• Yerleşim bölgelerinde toplanan atık suların 
ve foseptiğin transferi

• Kolay kurulumu sayesinde toprak 
altında, bina içerisinde veya eski terfi 
istasyonlarının yenilenmesinde kolaylıkla 
kullanılabilir

• Binalarda bodrum katlarda ve betonarme 
atık su toplama haznesi yerine kullanım
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Sifonik Sistem Nedir?
Yağmur suyu tahliyesi için, temelde akışkanın enerji denkliği 
(Bernoulli Denklemi) prensibinden yararlanarak, suyun herhangi bir 
eğime gerek kalmaksızın oluktan ve/veya çatıdan tahliye edilmesi 
için kullanılan bir sistemdir.
Wavin QuickStream® sifonik yağmur suyu drenaj sistemi, güvenli 
ve ekonomik bir şekilde çatı yüzeylerindeki yağmur suyunu tahliye 
etmek için oluşturulmuş bir sistemdir. Polietilen borular ve özel 
süzgeçler kullanılarak oluşturulur. Sistemin doğru projelendirilmesi 
en önemli konudur. Sistem içine hava girmesini ve vortex 
oluşmasını engelleyen özel süzgeçleri sayesinde sistemde bulunan 
borular tam olarak su ile dolar. Daha iyi akış sayesinde sistemde 
daha küçük çaplı borular kullanılabilir.Sistem, her tip binaya özel 
yapılan hidrolik hesaplar sayesinde yağmur suyunu daha hızlı ve 
yüksek debilerde tahliye eder. Bu sayede afet seviyesinde yağmur 
yağması durumunda binayı taşma ve çökmelere karşı emniyetle 
korur.

Wavin QuickStream’in konvansiyonel sistemlere göre avantajları 
şu şekildedir:

Yapısı
Sistem, farklı komponentlerden oluşmaktadır. Bunlar:
• Metal ya da poliamid süzgeçler
• Askılama elemanları
• Polietilen boru ve ek parçalar
• Diğer alet ve aksesuarlar

Wavin QuickStream®
Sifonik Sistem Yağmur Suyu Tahliyesi

Sifonik Sistemin Avantajları
• Az miktarda alt yapı kazısı
• Daha az çatı inişi
• Yatay borularda eğim yok
• Daha az boru
• Daha küçük çap
• Hızlı montaj
• Daha düşük bakım gideri
• Daha az izolasyon

6 7  

 Mükemmel tasarım:
Wavin QuickStream® sifonik sistemin yatay borularında eğime ihtiyaç duyulmaz. Böylece bina içi asma tavan yüksekliklerinin belirlen-
mesinde kolaylık sağlar. Daha düşük çaplı boruların kullanılmasıyla şaft içinde minimum yere gereksinim kalır. Yatay boru döşemelerde 
eğime ihtiyaç yoktur.

 Altyapıda maliyet avantajı:
Daha az iniş borusu ile hem bina içi hem de bina dışı altyapı kazıları ve hafriyat ihtiyacı en aza indirilir.

 Kendi kendini temizleyen boru sistemi ve daha düşük bakım maliyetleri:
Boru sisteminde yüksek negatif basınçlarla birlikte yüksek akış hızlarına ulaşılır. Böylece yüksek hızdaki akışkan, boru sistemindeki 
yabancı maddeleri de süpürerek sistemin kendisini temizlemesini sağlar. Böylece bakım maliyetleri de en aza indirilmiş olur.

 Hızlı ve kolay montaj:
Daha az borulama ve iniş hattının basitleştirilmesinin yanında, özel olarak dizayn edilmiş kelepçe sistemiyle birlikte yüksek montaj 
kolaylığı sayesinde hızlı montaj yapılır.

1 21

3
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Yerden Isıtma Sistemleri Nasıl Çalışır?
Yerden ısıtma, boruların içerisinden geçen düşük sıcaklıktaki su 
ile yaşam alanlarının ısıtılmasında kullanılan en modern ısıtma 
sistemidir. Yerden ısıtma, kullanıcılarına en yüksek konforu 
sunar. Her geçen gün kullanımı artan yerden ısıtma sistemi 
alternatif yöntemlere göre birçok avantajı da beraberinde 
getirir. Yerden ısıtma sistemleri; apartman, villa, otel, ofis ve 
hastanelerde kullanılabilmesinin yanı sıra endüstriyel alanlarda da 
kullanılabilmektedir.

Geniş Ürün Portföyü
Wavin’in yerden ısıtma ürün gamında, dünya çapında yerden  
ısıtmada kullanılan tüm ürünler bulunmaktadır. Sistemde 
kullanılan farklı tiplerdeki borulardan farklı malzemelerden oluşan 
kollektörlere, basit otomasyon sistemlerinden en yüksek verimi ve 
konforu amaçlayan en karışık otomasyon sistemlerine kadar her 
türlü ekipmanı bulmak mümkündür. Böylece farklı projelerin farklı 
ihtiyaçları istendiğinde, en ekonomik ve en prestijli şekilde çözüm 
sunulmaktadır.

Wavin Sentio Otomasyon Kontrollü Yerden Isıtma Sistemi
Otomasyon ile kontrol edilen bir yerden ısıtma sistemi hem 
kullanıcısına maksimum konfor hem de maksimum enerji 
verimliliği sağlar. Odalara yerleştirilen termostatlar ile her oda 
farklı sıcaklığa ayarlanabilir. Bu sisteme zon kontrollü yerden 
ısıtma sistemi denir. Eğer zon kontrolü olmaz ise ortam sıcaklığı 
ya yüksek ya da düşük kalabilir. Yüksek kalırsa gereksiz yere fazla 
enerji tüketilmiş, düşük kalırsa da istenilen konfor sağlanmamış 
olmaktadır. Zon kontrolü yapılarak ısıtılan bir evde, ortalama 
%20 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. İyi bir zon kontrol sistemi, 
aksesuarları ile verileri toplayabilir ve bu verileri işleyerek odanın 
istenilen sıcaklığa gelmesini ve burada sabit kalmasını sağlayabilir.

Wavin Yerden Isıtma ve 
Sentio Kontrol Sistemleri

Yerden Isıtma Sisteminin Avantajları
• Konfor
• Enerji verimliliği
• Tasarım özgürlüğü
• Sağlıklı ortam
• Düşük bakım gideri
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BORU SİSTEMLERİ

GF Silenta Extreme Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Halojen 
İçermeyen Boru Sistemleri
GF Silenta Extreme, PP bazlı halojen içermeyen, EN 13501 standardı 
kapsamında yangına dayanıklı (B-s1;d0) ve ses yalıtımlı 3 katmanlı atıksu 
boru sistemidir. Geliştirilmiş özel yapısı ile konforunuzu ve güvenliğinizi 
arttırmak amacıyla sizin için en yüksek teknoloji ile üretilmiştir.
Öne Çıkan Özellikleri
• Halojen içermeyen üstün yapı
• Ses geçirmeyen çok katmanlı yapı
• Yüksek darbe dayanımı
• Üstün kimyasal dayanım
• Yangında zehirli ve öldürücü gaz yaymaz.

GF Silenta 3A Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
Silenta 3A, DIN EN 1451, DIN 4109, DIN 4102 sistem standartlarına uygun PP 
malzemeden üretilmiş atık su sistemidir. Silenta 3A yüksek darbe dayanımı ve ses 
koruması gereken tüm noktalarda yüksek performansa sahiptir.

Öne Çıkan Özellikleri 
• Yüksek trafik yükü olan alanlarda bile yeraltı ve yerüstü drenaj sistemlerinde 

kullanılabilir. Yüksek darbe dayanımına sahiptir.
• Korozyona uğramaz, uzun ömürlüdür.
• Geniş ürün gamına sahiptir.

GF Silenta Premium Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
Üç katmanlı mineral takviyeli kompozit yapısı ile atık su tesisat sistemlerinde 
sessizlik sağlamaktadır. 
Öne Çıkan Özellikleri 
• İleri seviyede sağlamlık, darbe mukavemeti, düşük ses seviyesi ve kolay kurulum 

özellikleri ile komple bir çözüm sunan Silenta Premium Sessiz Boru Sistemleri, 
oldukça geniş ürün gamına sahiptir. 

• Mükemmel ses yalıtımı sağlar, binalar için ideal koşulları oluşturur ve yaşam 
kalitesi ile birlikte mülkün değerinin artmasına katkıda bulunur. Atık su tesisat 
sisteminden gelen titreşimleri ve yabancı sesleri azaltır. 

• Sıcak/soğuk su ve asidik sıvı transferleri için uygundur.

GF Silenta FR Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
TS EN13501, DIN4102 yanıcılık ve DIN4109 sessizlik standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Yapı mevzuatına ve 
yangın yönetmeliğine uygundur.
Öne Çıkan Özellikleri 
• Mineral katkılı özel formülasyonla üretilmektedir.
• Tortu ve kireç oluşturmadığı için tıkanma olmaz. Hızlı ve düzgün akış sağlar.
• Korozyon ve çevre kirliliği sorunu yaratmadan birçok asit, alkali ve kimyasal konsantrelerin taşınmasına olanak sağlar.

GF Hakan Plastik
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BASINÇLI KAPLAR VE ISI TRANSFERİ

Boyler ve Akümülasyon Tankları 

Basınçlı Kaplar ve Isı Transfer Ürünleri

Genleşme Tankları 

Ayırıcı Kaplar
Hava Ayırıcı, Tortu Ayırıcı, Denge Tankı

Conta ve Lehim Plakalı Eşanjörler
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MASLAK SQUARE

MILLENIUM WEST İSTANBUL HOTEL

MNG HALKALI KONUT
MUĞLA YAŞAM MERKEZİ

MUĞLA YAŞAM MERKEZİ

MARY REZİDANS

KKC MARMARAY FENERYOLU

KKC MARMARAY ERENKÖY

KKC MARMARAY

KKC MANOMETRE

KENTPLUS KURTKÖY

K
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Y KEMER COUNTRY

KEÇİÖREN HASTANE ŞANTİYESİ

KAYAŞEHİR HİLTON

KAYAŞEHİR HASTANE ŞANTİYESİ
HAYATTEPE

HAYATPARK4

HAYAT PARK VADİ KONAKLARI

HAYAT PARK KONAKLARI

HAYAT PARK İNCİ KULE

GOLDEN HILL HOTEL

GOLDEN HILL HOTEL

GÖL PLUS

GÖL PANORAMA EVLERİ

GARANTİ KOZA AKKOZA

GÜL PROJE TEMPOINT

GÜL PROJE EYÜP PARK

GÜL PROJE EKSPRES

GÜL PARK YAŞAM OFİSİ

FİKİRTEPE MUHTEŞEM YENİYÜZYIL

YENİBOSNA KÜLTÜR MERKEZİ

YENİBOSNA KARAT34VADİ İSTANBUL-RADISSON BLU

VADİ İSTANBUL AVM

VADİ İSTANBUL AVM

TORUNLAR MALLOF

TORUN CENTER / MECİDİYEKÖY

SİNPAŞ ÇAKMAK FİNANS ŞEHİR

SİNPAŞ ÇAKMAK

SİNPAŞ ÇAKMAK

SİNPAŞ BOMONTİ
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N

PA
Ş 

B
O

M
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Tİ

REFERANS KARTAL KORDONBOYU

REFERANS İSTANBUL

REFERANS GÜNEŞLİ

REFERANS BAŞAKŞEHİR VADİ

REFERANS BAŞAKŞEHİR

PARK MAVERA 1

PARK MAVERA 2

PARK MAVERA 2

PARK MAVERA 3

PA
R

K 
M

AV
ER

A

PARK MAVERA

NİDAPARK SEYRANTEPE

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

İHLAS GÜZELCE EVLERİ
NİDAPARK İSTİNYE

NİDAPARK BAŞAKŞEHİR

NİDAPARK KAYAŞEHİR

NİDAPARK KAYAŞEHİR

EVVEL İSTANBUL

AVCILAR XIAOMI FABRİKASI

DENİZLİ KÜLTÜR VE SANAT BİNASI

D
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İN
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R
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DENİZLİ ET BALIK KOMBİNA

DENİZLİ ESKİ HİSAR TOKİ KONUTLARI
BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI

DELTA KONUT LOJİSTİK

İHLAS MARMARA EVLERİ

İHLAS BİZİM EVLER

DEKAR ASMALI HAYAT

D
E

D
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M
A

N

D
E

D
E

M
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DEDEMAN

DEDAMAN OTEL

DEDAMAN OTEL

ÇANAKKALE ASKERİYESİ

Ç
A
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A
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ÇAMSANPARK

ÇAMLICA SOSYAL TESİSLERİÇAMLICA MEDİPOL HASTANESİ

ÇAMLICA CAMİ

ÇAMLICA CAMİ

ARNAVUTKÖY MİAPORT

KEMERBURGAZ ODAYERİ ARITMA PROJESİ
GÜL İNŞAAT KALEKENT

GÜVERCİNTEPE GENÇLİK MERKEZİ

GÜVERCİNTEPE GENÇLİK MERKEZİ

EVİYA-AKYAPI
ALİBEYKÖY EMİNÖNÜ METRO HATTI

ZEKERİYAKÖY KARDELEN VİLLALARI

NEF ÇEKMEKÖY

NEF ÇEKMEKÖY

KÜÇÜKYALI NİDAPARK

İSTANBUL HAVALİMANI CAMİİ

HALKALI SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS

WYNDHAM OTEL ESENYURT
TORUNLAR GYO HILTON OTEL

KORAY GÖKTÜRK BİANCO

KASABA KONAKLARI ÖMERLİ
E
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COCA COLA TÜRKİYE
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BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ


