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TANPERA is a dynamic company operating in the area of heat transfer, thermal storage and heat energy systems.

With our motto “experience the changes” inspired by the heat exchange process, TANPERA aims to reflect its dynamism on its 
activities in the sector with a brand new service approach.

TANPERA product range includes high-efficiency Heat Exchangers that operate at wide temperature and pressure ranges, as well as 
Domestic Hot Water Storage Tanks, Storage Electrical and Coiled Water Heaters, Buffer Tanks, Expansion Tanks, Air-Dirt Separators, 

Hydraulic Balance Tanks, Pump Controlled Pressurisation System, Solar Panel and Steam Products.

Our company offers products and services in many different areas ranging from building technology systems to a wide variety of 
challenging industrial sectors such as chemistry, food, sugar, maritime and heavy industry.

TANPERA has reached a widespread recognition in different countries with its wide product program and the marketing activities. With 
its strong engineering infrastructure, it has become a company capable of providing unique solutions to its customers’ extraordinary 

and special needs and therefore has solidified its position as a solution partner of many companies.

Our company is organized in a way that can give post-sales service wherever our products exist.

The main aim of TANPERA is, by producing world-standard products and keeping the high customer satisfaction in the front, to spread 
its products in much wider markets, to make you “experience the changes” and to be “the best”.

TANPERA, “değişimler yaşatır” sloganı ile yola çıkarak, dinamizmini, yepyeni bir hizmet anlayışı ile sektördeki faaliyetlerine yansımak
 hedefinde olmuştur.

TANPERA’nın ürün yelpazesinde geniş sıcaklık ve basınç aralığında çalışan yüksek verimli Isı Eşanjörü, Sıcak Su Akümülasyon 
Tankı, Serpantinli ve Elektrikli Boyler, Buffer (Isıl Denge) Tankı, Genleşme Tankı, Hava Ayırıcı-Tortu Tutucu, Hidrolik Denge 

Tankı, Pompalı Genleşme Sistemi, Solar Panel ve Buhar Ekipmanları bulunmaktadır

TANPERA, ısı transferi, ısıl depolama ve ısı enerjisi sistemleri konusunda faaliyet gösteren dinamik bir frmadır.

TANPERA, bina teknolojisi sistemlerinden, enerji, demir-çelik, kimya, gıda, şeker, denizcilik ve ağır sanayi gibi çok çeşitli ve zorlu
 endüstriyel sektörlere kadar birçok farklı alanda ürün ve hizmet sunmaktadır.

TANPERA, geniş ürün programı ile birçok farklı ülkede sürdürdüğü pazarlama faaliyetleri ile yaygın bir bilinirliğe ulaşmıştır.  Güçlü 
mühendislik altyapısı ile müşterilerin sıra dışı ve özel ihtiyaçlarına da özgün çözümler sunabilen bir frma haline gelmiş, bu sayede birçok 

frmanın çözüm ortağı olarak sektörde yerini sağlamlaştırmıştır.

TANPERA, satış sonrası hizmetler için de ürün sunabildiği her yerde hizmet verebilecek şekilde örgütlenmiştir.

TANPERA’nın hedef, dünya standartlarında üretim ve satışını yapmakta olduğumuz ürünleri, yüksek müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak, çok daha geniş pazar ve sektörlere yaymak için “değişimler yaşatmaya” devam etmek ve “en iyi” olmaktır.

FOLLOW US / BİZİ TAKİP EDİN

https://www.facebook.com/TanperaTek/
https://www.facebook.com/TanperaTek/
https://twitter.com/TanperaTek
https://twitter.com/TanperaTek
https://www.linkedin.com/company/tanperatekend/
https://www.linkedin.com/company/tanperatekend/
http://tanpera.com/
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Plate Heat Exchanger / Plakalı Isı Değiştirici
With the big range of plate heat exchangers TANPERA has got the optimal solution for any possible task, thanks to the wide variety of plate type and size 
option..

Thanks to the thin heat transmission plates, and high turbulent flow provided by the specially designed plate pattern, the heat transmission in the unit area 
is improved at an excellent level.

Corrosion-resistant materials, high turbulent flow and smoothness of the plate surfaces, minimize pollution, calcification, corrosion and erosion. 

Thanks to the compact structure, the operation weight and space requirement are very low.

The device can be easily dismantled when necessary and all heat transfer surfaces can be reached.  Therefore it is very easy to clean and maintain the 
unit, replace the parts and add plates when needed.

TANPERA plakalı ısı değiştirici ürün gamı, çok çeşitli plaka tip ve boyut seçeneği sayesinde, mümkün olan herhangi bir görev için en uygun çözümü 
oluşturur.

Yüksek türbülanslı akış sağlayan plaka tasarımı ve ince ısı iletim plakaları sayesinde, birim alanda mükemmel düzeyde ısı iletimi sağlanabilmektedir.

Korozyona dayanıklı mazemeler, yüksek türbülanslı akış ve plaka yüzeylerinin pürüzsüzlüğü sayesinde cihazda kirlenme, kireçlenme, korozyon ve 
erozyon en az seviyeye düşürülmüştür. 

Kompakt yapısı sayesinde, çalışma ağırlığı ve montaj hacmi çok düşüktür.

Cihaz gerektiğinde kolaylıkla sökülüp tüm ısı transfer yüzeylerine ulaşılabilir. Bu sayede 
ünitenin temizlenmesi, bakımı, parça değişimi ve gerektiğinde plaka ilavesi yapılması çok 
kolaydır.
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Storage Water Heater / Serpantinli Boyler
It is presented for our customers in various capacities from
100 liters to 3000 liters.

Double layer enamel coated, equipped with single/double indirect pipe coil.

When needed, there is a connection port where an electric heating coil can be installed.

It is delivered as perfectly insulated to minimize energy loss.

The surfaces that come into contact with the domestic water are covered with high quality enamel, which provides both the protection against corrosion and 
the surface smoothness required for hygiene.

Since the special design of the heater coil does not leave a cold zone in the tank, the risk of bacterial (eg legionella) reproduction is avoided and a 
homogenous heat distribution is provided in the tank.

With connection ports of suitable diameter and position, it is ready to be mounted.

Equipped with magnesium anode for cathodic protection.

Serpantinli Boyler
100 litreden 3000 litreye kadar depolama kapasitesi ile çeşitli boyutlarda müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Çift kat emaye kaplı tek veya çift ısıtıcı serpantinli olarak teslim edilmektedir.

İstenildiğinde, elektrikli ısıtıcı serpantin monte edilebilecek bağlantı ağzı mevcuttur.

Enerji kaybını en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtılmış olarak teslim edilmektedir.

Kullanma suyu ile temas eden yüzeyler yüksek nitelikli emaye ile kaplanmış olup, bu sayede hem korozyona karşı korunma 
hem de hijyen için gerekli yüzey pürüzsüzlüğü sağlanmıştır.

Isıtıcı serpantinin özel tasarımı sayesinde tank içerisinde soğuk bölge bırakmayarak bakteri (örn. legionella) üremesi riskini 
elimine eder ve tankta homojen bir ısı dağılımı sağlar.

Uygun çap ve konumdaki bağlantı ağızları ile, tesisata monte edilmeye hazırdır.

Katodik koruma için magnezyum anod ile teçhiz edilmiştir.

100 litreden 3000 litreye kadar depolama kapasitesi ile çeşitli boyutlarda müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Çift kat emaye kaplı tek veya çift ısıtıcı serpantinli olarak teslim edilmektedir.

İstenildiğinde, elektrikli ısıtıcı serpantin monte edilebilecek bağlantı ağzı mevcuttur.

Enerji kaybını en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtılmış olarak teslim edilmektedir.

Kullanma suyu ile temas eden yüzeyler yüksek nitelikli emaye ile kaplanmış olup, bu sayede hem korozyona karşı korunma hem de hijyen için gerekli yüzey 
pürüzsüzlüğü sağlanmıştır.

Isıtıcı serpantinin özel tasarımı sayesinde tank içerisinde soğuk bölge bırakmayarak bakteri (örn. legionella) üremesi riskini elimine eder ve tankta homojen 
bir ısı dağılımı sağlar.

Uygun çap ve konumdaki bağlantı ağızları ile, tesisata monte edilmeye hazırdır.

Katodik koruma için magnezyum anod ile teçhiz edilmiştir.
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100 litreden 5000 litreye kadar depolama kapasitesi ile çeşitli boyutlarda 
müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Çift kat emaye kaplı ve paslanmaz çelik elektrik ısıtıcılı olarak teslim edilmektedir.

Türkçe / İngilizce menülü LCD ekrana sahip özel tasarlanmış panosunda bina otomasyon 
merkezi ile haberleşme, her rezistans için eş yaşlandırma, gerçek zaman saati ile 

programlanabilme özelliği vardır.

Panoda ayrıca kaçak akım koruması, işletme verilerini gösterim ve kayıt özelliği ile otomatik 
test ve legionella koruma programı mevcuttur.

Enerji kaybını en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtılmış olarak teslim 
edilmektedir.

Kullanma suyu ile temas eden yüzeyler yüksek nitelikli emaye ile kaplanmış olup, bu sayede hem 
korozyona karşı korunma hem de hijyen için gerekli yüzey pürüzsüzlüğü sağlanmıştır.

Uygun çap ve konumdaki bağlantı ağızları ile, tesisata monte edilmeye hazırdır.
Katodik koruma için magnezyum anod ile teçhiz edilmiştir

Electric Storage Water Heater / 
Elektrikli Boyler

It is presented for our customers in various capacities 
from 100 liters to 5000 liters.

Double layer enamel coated, equipped with stainless steel electric heater.

The custom designed panel, with LCD display, is programmable and has the features such as communication with building automation system, co-aging for 
each electric heater.

The control panel also includes earth leakage circuit breaking, operational data display and recording, as well as automatic testing and legionella protection 
functions.

It is delivered as perfectly insulated to minimize energy loss.

The surfaces that come into contact with the domestic water are covered with high quality enamel, which provides both 
the protection against corrosion and the surface smoothness required for hygiene.
With connection ports of suitable diameter and position, it is ready to be mounted.

Equipped with magnesium anode for cathodic protection.

Domestic Hot Water Storage Tank / Sıcak Su Akümülasyon Tankı
It is specially designed for the storage of domestic hot water in buildings and in all facilities with a central hot water system.

Together with TANPERA plate heat exchangers, it forms an efficient and economical “Domestic Hot Water Production and 
Storage System”.
It is presented for our customers in various capacities from 100 liters to 5000 liters.
It is delivered as perfectly insulated to minimize energy loss.
Coated with the most suitable coating materials for the corrosion resistance.

Since the ports are arranged so that the connections can be made from both sides, it is ready to be 
mounted.
It has accessory connection ports for equipment such as sensor, thermostat, air vent valve etc.
When needed, there is a connection port where an electric heating coil can be installed.

Binalarda ve merkezi sıcak su sistemi bulunan her türlü tesiste, kullanım sıcak suyunun 
depolanması için özel olarak tasarlanmıştır.

TANPERA plakalı ısı değiştiriciler ile birlikte verimli ve ekonomik bir “Kullanım Sıcak Suyu 
Üretim ve Depolama Sistemi” oluşturur.
100 litreden 5000 litreye kadar çeşitli kapasitelerde müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Enerji kaybını en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtılmış olarak teslim 
edilmektedir.
En uygun kaplama malzemeleri kullanılarak, korozyona karşı korunmuştur.

Bağlantıların her iki yandan da yapılabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş bağlantı ağızları 
ile, tesisata monte edilmeye hazırdır.

Duyar eleman, termostat, hava atma ventili vb. ekipmanlar için aksesuar bağlantı ağızlarına 
sahiptir.

İstenildiğinde, elektrikli ısıtıcı serpantin monte edilebilecek bağlantı ağzı mevcuttur.
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Buffer Tank / Isıl Denge Tankı
Specially designed and manufactured to increase water volume in all chilled water 
applications where additional water volume is needed.

In order to prevent temperature stratification and provide a homogeneous heat 
distribution, there are a number of baffle plates within the tank.  By this way, the air 
in the water can easily be separated and discharged from the top of the tank.

Delivered as perfectly insulated to minimize energy loss. 

The outer surface is protected against corrosion by double layer anticorrosive.  

Ready to be installed in the system, with flanged connections sized according to 
tank volume.

Having accessory connection ports for air vent valve and discharge valve.

Ek su hacmine ihtiyaç duyulan tüm soğutulmuş su uygulamalarında, sistem su 
hacmini artırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir tanktır.  

Sıcaklık tabakalaşmasını engellemek ve homojen bir ısı dağılımı sağlamak için, 
içerisinde tank hacmine uygun sayıda bölme plakası bulunmaktadır.  Bu sayede 
suyun içindeki hava kolayca ayrışarak tankın üst tarafından dışarıya atılabilir.

Enerji kaybını en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtılmış olarak 
teslim edilmektedir.

Dış yüzeyi çift kat antipas ile korozyona karşı korunmuştur.  

Tank hacmine uygun olarak ölçülendirilmiş flanşlı bağlantı ağızları ile, sisteme monte 
edilmeye hazırdır.

Hava atma ventili ve boşaltma vanası için bağlantı ağızlarına sahiptir.

Expansion Tank / Genleşme Tankı

To monitor the gas pressure, there is a impact protected pressure gauge on the tanks 
over 100 liters.

Standart olarak 10 bar ve 16 bar işletme basıncında üretilmektedir.

Suda koku yapmayan hijyenik özellikte EPDM malzemeden üretilmiş, değiştirilebilir tipte 
membrana sahiptir. 

İçindeki gaz basıncını izlemek için, 100 litreden büyük tankların üzerinde, darbelere 
karşı korunaklı bir manometre vardır. 

Presented for our customers in various capacities from 100 liters to 5000 liters.

100 litreden 5000 litreye kadar çeşitli kapasitelerde müşterilerimizin kullanımına 
sunulmuştur.

It is presented for our customers in various capacities from 24 liters to 5000 liters.

Produced as standard 10 bar and 16 bar operating pressure.

The replaceable bladder is made from odorless and hygienic EPDM material.

24 litreden 5000 litreye kadar çeşitli kapasitelerde müşterilerimizin kullanımına 
sunulmuştur. 
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Hydraulic Seperator / Hidrolik Denge Tankı
The hydraulic separator, providing hydraulic balancing between the primary and secondary circuits in heating and 
cooling systems with multiple zones are existed, is available with connection sizes from Ø50 mm to Ø300 mm.

This balancing is achieved by separating or combining a portion of the water circulating in the primary and secondary 
circuits, depending on the temperature difference between the fluids.
There are ports at the upper and lower part of the unit for mounting an air vent valve and a discharge valve.

Dirt Seperator / Tortu Tutucu
All residues and particles formed during operation of the system are easily removed by using our dirt separators 
available in all connection sizes from Ø50 mm to Ø300 mm.

Thanks to the special interior design of the device, the separation and discharging of residues and particles in the 
system can be achieved without stopping the system.

Deaerator / Hava Ayırıcı 
Especially in the systems where oxygen barrier pipes aren’t used, continuous air intake into the system leads to 
chronic circulatory and corrosion problems.

Using deaerators available in all connection sizes from Ø50 mm to Ø300 mm, the air in the system is easily 
separated and discharged

Özellikle oksijen bariyersiz boru kullanılan tesisatlarda sisteme sürekli hava girişi olur.  Bu da sistemde kronik 
dolaşım ve korozyon sorunlarına yol açar.

Ø50 mm’den Ø300 mm’ye kadar tüm bağlantı boylarında mevcut olan hava ayırıcılarımız kullanılarak, sistemdeki 
havanın kolayca ayrışması ve tahliye edilmesi sağlanır.

Hydraulic Seperator - Deaerator - Dirt Seperator / Paket 
Hidrolik Denge Tankı

  Hidrolik Denge Tankı
Çok zonlu ısıtma ve soğutma sistemlerinde primer ve sekonder devreler arasındaki hidrolik dengelemeyi temin eden hidrolik denge tankı Ø50 
mm’den Ø300 mm’ye kadar tüm bağlantı boylarında temin edilmektedir.

Bu dengelenme, akışkanlar arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak, primer ve sekonder devrelerde dolaşan suyun bir kısmını ayrıştırarak veya 
birleştirerek sağlanır.

Cihazın üst kısmında hava pürjörü, alt kısmında da tahliye vanası için uygun çapta montaj ağızları vardır.

Ø50 mm’den Ø300 mm’ye kadar tüm bağlantı boylarında mevcut olan tortu tutucularımız kullanılarak, işletme 
esnasında tesisatta oluşan tüm tortu ve pislik kolayca tahliye edilir. 

Cihazın özel iç tasarımı sayesinde, sistemdeki tortu ve pisliklerin ayrıştırılması ve tahliyesi sistem durdurulmaksızın 
sağlanabilmektedir.

Deaerator - Dirt Seperator / Paket Hava Ayırıcı ve Tortu Tutucu 
By using TANPERA package units, the functions of hydraulic balancing of the system and the disposal of air and
dirt are performed in a practical way with a single device.

  Paket Hava Ayırıcı ve Tortu Tutucu 
TANPERA paket hidrolik denge tankı ve TANPERA paket hava ayırıcı -tortu tutucu kullanılarak, sistemin 

hidrolik dengelenmesi ile hava ve pisliklerin atılması işlevlerinden ikisi veya üçü tek bir cihaz kullanılarak, 
pratik bir şekilde yerine getirilmektedir.

  Deaerator - Dirt Seperator / Paket Hava Ayırıcı ve Tortu Tutucu 
By using TANPERA package units, the functions of hydraulic balancing of the system and the disposal of air and dirt are 

performed in a practical way with a single device.

TANPERA paket hidrolik denge tankı ve TANPERA paket hava ayırıcı -tortu tutucu kullanılarak, sistemin hidrolik 
dengelenmesi ile hava ve pisliklerin atılması işlevlerinden ikisi veya üçü tek bir cihaz kullanılarak, pratik bir şekilde 
yerine getirilmektedir.

Çok zonlu ısıtma ve soğutma sistemlerinde primer ve sekonder devreler arasındaki hidrolik dengelemeyi temin eden 
hidrolik denge tankı Ø50 mm’den Ø300 mm’ye kadar tüm bağlantı boylarında temin edilmektedir.

Bu dengelenme, akışkanlar arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak, primer ve sekonder devrelerde dolaşan suyun 
bir kısmını ayrıştırarak veya birleştirerek sağlanır.
Cihazın üst kısmında hava pürjörü, alt kısmında da tahliye vanası için uygun çapta montaj ağızları vardır.



TANPERA Pump Controlled Pressurisation System keeps the plant pressure precisely constant with its technological design.  The operating 
information of the system is easily controlled and monitored via the LCD display panel. Readings can be transferred to the building automation upon 
request.  Automatic Water Supply and Water Leak Detection are included in the Tanpera Pump Controlled Pressurisation System.
With the air bleed/deaeration mode, it automatically separates the air in the plant at certain periods and discharges it through the air purge on the tank. With the air bleed/deaeration mode, it automatically separates the air in the plant at certain periods and discharges it through the air purge on the tank. 
It takes up little space compared to conventional membrane tanks. In order to provide a safe operation, the liquid detection sensor on the expansion 
tank provides a control panel failure warning in case of a membrane burst and transmits signal data to the building automation.

Pump Controlled Pressurisation System / Pompalı Genleşme Sistemi

TANPERA Pompalı Genleşme Sistemi, teknolojik tasarımıyla tesisat basıncını hassas şekilde sabit tutar.
Sistemin işletme bilgileri LCD ekranlı panelin üzerinden kolayca kumanda edilir ve izlenir. 
İstenildiğinde veriler bina otomasyonuna aktarılır. 
Otomatik Su Besleme ve Su Kaçak Tespiti Tanpera Pompalı Genleşme Sistemine dahildir.
Hava alma modu ile belirli dönemlerde otomatik olarak tesisattaki havayı ayrıştırıp tank
üzerinde bulunan hava tahliye purjörü vasıtasıyla tahliye eder.
Klasik membranlı tanklarla kıyaslandığında çok az yer kaplaKlasik membranlı tanklarla kıyaslandığında çok az yer kaplar.
Güvenli bir işletme sağlanabilmesi amacı ile genleşme tankı
üzerinde bulunan sıvı algılama sensörü sayesinde membran
patlağı olması durumunda kumanda ve kontrol paneli arıza
ikazı verir ve bina otomasyonuna sinyal verisi aktarılır.
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Steam Expander / Buhar Türbini 

Solar Panel

The main theme of the Solar Panel technology is to reduce the heat losses of the environment with solar heat panels and to convert the incoming sun rays into 
useful thermal energy. These systems, which are regarded as the technology of the future and renewable energy sources, have been accepted as the most 
effective Solar Energy Systems.
Solar Panel system is a technological system that reduces the amount of consumed energy by up to 80% compared to the traditional systems used in air 
conditioning applications.
It is an environment-friendly technology that prevents greenhouse gas emissions as well as offering high savings.
It is budget-friendly with low maintenance costs, long service life and short payback period.It is budget-friendly with low maintenance costs, long service life and short payback period.

Industrial plants using steam can reduce the steam pressure for different production 
points. This is achieved via the pressure reducing station at the point where steam 
is produced. HELIEX, which improves efficiency in plants that use steam and also 
uses a pressure reducing station, can generate a maximum of 500 kwh of electricity.
Unlike steam turbines, HELIEX is a saturated steam system. The spiral screws in 
the system rotate along with saturated steam pressure and trigger the alternator and 
generate electricity.
In this sense, HELIEX is a system which increases energy eIn this sense, HELIEX is a system which increases energy efficiency for enterprises.

Solar Panel teknolojisinin ana teması, solar ısı panelleri ile çevreye olan ısı kayıplarını azaltarak, gelen güneş ışınlarının soğurma tekniği ile yararlı termal enerjiye 
dönüştürme prensibine dayanır. 
Geleceğin teknolojisi ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilen bu sistemler en etkili Güneş Enerji Sistemleri olarak kabul edilmektedir.
Solar Panel sistemi, iklimlendirme uygulamalarında kullanılan konvansiyonel sistemlere göre tüketilen enerji miktarını % 80’e  varan oranda azaltan teknolojik bir 
sistemdir. 
Yüksek tasarruf imkanı sunmasının yanı sıra sera gazı emisyonlarını önleyen çevre dostu teknolojidir. 
Düşük bakım giderleri, uzun kullanım ömrü ve kısa geri ödeme süresi ile bütçe dostuduDüşük bakım giderleri, uzun kullanım ömrü ve kısa geri ödeme süresi ile bütçe dostudur.

Buhar kullanan endüstriyel tesisler, farklı üretim noktaları için buhar basıncını 
düşürebilmektedir. Bu durum buharın üretildiği noktada basınç düşürücü istasyon 
vasıtası ile sağlanmaktadır. Buhar kullanan ve aynı zamanda basınç düşürücü 
istasyon kullanan tesislerde verimliliği arttıran HELIEX, maksimum 500 kwh elektrik 
üretebilmektedir.
HELIEX, buhar türbinlerinin aksine doymuş buharla çalışan sistemdiHELIEX, buhar türbinlerinin aksine doymuş buharla çalışan sistemdir. Sistem içinde 
bulunan helezonik vidalar, doymuş buhar basıncı ile beraber dönerek alternatörü 
tahrik eder ve elektrik üretimi gerçekleşir.

9



The steam generators with the latest technology modular design have the principle of 
cascade operation by being controlled in a common automation point. It is a system 
that can produce as much dry steam as necessary when it is needed, in high 
efficiency, in a short time, being very easy to operate and without any risk of explosion.

Water Tube Steam Generator  / Su Borulu Buhar Jeneratörü

Son teknoloji ile modüler olarak dizayn edilmiş buhar jeneratörleri, ortak bir 
otomasyonda kontrol edilerek kaskad çalışabilme prensibine sahiptir. Gerektiği zaman 
gerektiği kadar kuru buharı, yüksek verimde, kısa sürede üretebilen, işletilmesi çok 
kolay ve patlama riski olmayan bir sistemdir.

Ekonomizer ile ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan / fırınlardan çıkıp bacaya giden sıcak duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümü geri 
kazanılarak, 
kazan veya tesis veriminde % 3 ile % 15 arasında verim artışı sağlanabilmektedir. Verim artışına bağlı olarak yakıttan tasarruf elde edilebilmektedir.
Baca gazı sıcaklığında her 20°C’lik düşüş kazan veriminde %1 artış sağlamaktadır.
Ekonomizer uygulamalarının yatırım geri dönüş süreleri 6 ay ile 24 ay arasındadır. Recuperator / Reküperatör

Recuperator is the equipment that allows the heat energy contained in the hot waste gas to pass to a colder air. 
The amortization period of the recuperator investment is as short as 3-12 months depending on the capacity,
 working time and purpose of usage.

Reküperatör, sıcak atık gazın içerdiği ısı enerjisinin daha soğuk bir havaya geçmesine olanak sağlayan ekipmandır.
Reküperatör yatırımının amortisman süresi kapasite, çalışma süresi ve kullanım amacına bağlı olarak 3 - 12 ay gibi 
kısa bir süredir.

Flash Steam System  /  Flaş Buhar Sistemi
In plants using steam, it is possible to recover the energy in the condensate which is returned at high pressure and 
temperature or the condensate released from the surface blowdown/bluff with the flash steam system.
In case the energy is not recovered, the losses rate can reach up to 3-20% of the amount of steam. This loss is thus 
prevented by flash steam systems.

Buhar kullanan tesislerde yüksek basınç ve sıcaklıkta geri dönen kondensin veya yüzey blöfden açığa çıkan kondensin 
içindeki enerjiyi flaş buhar sistemi ile geri kazanmak mümkündür.
Enerjinin geri kazanılmaması durumunda oluşacak kayıplar buhar miktarının %3-20 sine kadar ulaşabilmektedir. Flaş 
buhar sistemleri ile bu kaybın önüne geçilmektedir.

Economizer / Ekonomizer
With the economizer, providing between 3% to 15% efficiency increase in the boiler or 
plant is achieved by recovering some of the heat by the hot smoke gases that leave from 
the boiler / furnace in the heat, steam or power generation facilities to the chimney/flue. 
Fuel savings are achieved due to increase in efficiency.
Each 20 ° C drop in chimney/flue gas temperature results in a 1% increase in boiler 
efficiency.
Return on investment of economizer applications is between 6 and 24 months.

10



11

It meets the needs of domestic or process water with its ability to react quickly 
and instantly for heating and application processes. 
It is designed to provide constant-temperature water flow at variable loads. 
They are ready-made package systems that are mounted on the platform and 
take up little space.
It is easily commissioned by making the electrical, water and steam 
connections.
It is possible to be remotely accessed and controlled according to the It is possible to be remotely accessed and controlled according to the 
automation options to be selected.

Isıtma ve proses uygulamaları için hızlı ve anlık tepki verebilme özelliği ile 
kullanım suyu yada proses suyu ihtiyacını karşılar. 
Değişken yüklerde de sürekli sabit sıcaklıkta su sağlayacak şekilde dizayn 
edilmiştir. 
Platform üzerine montajı yapılmış, az yer kaplayan hazır paket sistemlerdir. 
Elektrik, su ve buhar bağlantısı yapılarak kolayca devreye alınır. 
Seçilecek otomasyon alternatiflerine göre uzaktan erişim ve kontrol edebilmek Seçilecek otomasyon alternatiflerine göre uzaktan erişim ve kontrol edebilmek 
mümkündür.

Heatbox

Buhar Armatürleri / Steam Products 

Control Valve 
Kontrol Vanası

Safety Valve
Emniyet Vanası 

Flow Meter 
Sayaç

Steam Trap 
Kondenstop

Condensate Pump
Kondens Pompası

Pressure Reducing Valve
Basınç Düşürücü Vana 

Thermocompressor
Termokompresör 

Desuperheater
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