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  Volkan Havalandırma, havalandırma kanallarını kendi imalathanelerinde üretmekte olup, birinci sınıf galvaniz saç, paslanmaz 

veya alüminyum levha kullanmaktadır. Ürünlerimiz de dayanıklı ve sızdırmazlık özelliği bulunan kaliteli flanş ve köşe parçaları 

kullanmaktadır.

imalatını ve satışını (montaj hizmetide geçerlidir) yaptığımız hava kanalı ve fittings malzemelerini müşterilerimizin ihtiyacı olan bo-

yut ve ebatlarda fireyi en aza indirerek şekilde imal etmeye dikkat etmekteyiz. Bu sayede fiyat ve performans açısından verimliliği 

en üst seviyeye çıkarmaktayız.

Havalandırma Kanalları
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Davlumbazlar, endüstriyel mutfaklar veya sanayi tipi tesislerdeki kötü duman kokusu ve buhar gibi olumsuz etkenleri ortadan 

kaldırmak için kullanılır. Firmamız her alana uygun, paslanmaz veya galvaniz saçtan davlumbaz imalatı ve montajı yapmaktayız. 

İstenilen çapta ve boyda davlumbaz siparişleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Boyut ve ebatına göre davlumbaz fiyatları için bizlerle iletişime geçiniz

Davlumbaz İmalatı
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Endüstriyel Mutfak Ürünleri

Kaliteden ödün vermeyen üretim ve ürün anlayışı, ekonomik fiyatlandırma, konusunda uzman 
ve deneyimli personeli ile Endüstriyel Mutfak çözümleri üretiyoruz. 
Toplam kalite yönetimi anlayışı ile sıfır hatalı ürünler ile müşteri beklentilerini tam karşılayan 
Volkan Havalandırma 
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Hücreli Fanlar

İmalatını yaptımız hücreli fanlarda çift ci-
darlı galvaniz saç kaplama, alüminyum 
profil çerçeve mukavemetli özel köşe 
bağlantıları ve titreşim önleyici takozlar 
kullanmaktayız. Ürünlerimiz ses izolas-
yonlu olup, motor kayışı gergi kolaylığıyla 
birlikte istenilen posizyonda hava üfleme 
ve emme işlemi gerçekleştirebilmektedir.
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Salyangoz Fanlar

Firmamız havalandırma sektöründe kullanılan alçak orta ve yüksek basınçlı salyangoz fan 
ve çeşitlerinin imalatını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.
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Havalandırma Kanalları

Toz Toplama Sistemleri sağlıklı çalış-
ma ortamlarının oluşturulmasında ve 
toza bağlı makine arızaları ile çalışan 
rahatsızlıklarının önüne geçmek için 
işletmelerin olmazsa olmaz ihti-
yaçlarından biridir. Toz toplama 
sistemleri, toz toplama üniteleri ve 
toz toplama filtreleri ve diğer ele-
manları ile bir bütün olarak çalışırlar.

Sağlıklı bir çalışma verimin elde 
edilmesi işletme veriminin mak-
simize edilmemesi adına toz 
toplam sistemleri birincil tek-
nik ekipmanlar olarak kullanılır.
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Havalandırma Klima Santralleri

Çeşitli endüstri alanları kimya, tekstil, ilaç, matbaa vb. alanlarlar ile konfor gerektiren sinema, otel, hastane, okul, lokanta, 
büro tesislerine havalandırma, ısıtma, soğutma ve nemlendirme amacıyla klima santrallerini anahtar teslim şekilde kurmak-
tayız.
Kullanımalanınauygunşekildeöneeğiksıkkanatlıveyageriyeeğikseyrekkanatlıtiplerdeihtiyacagöreısıvesesekarşıpoliüretan, kaya 
yünü veya cam yünü dolgulu sandviç tip kapaklı, alüminyum pro l olarak tamamıyla sökülebilir şekilde imal edebilmilmekte-
yiz.
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Aktif Karbon Filtre

Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbanlar arasın- 
da çevre kirliliğini kontrol amacıyla, şu anda kullanılan 
adsorbanların en önemlisi, yüksek gözenekliliğe sa- hip 
aktif karbonlardır. Ticari olarak aktif karbonlar, odun, 
turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hin- dis-
tan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ 
ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemler-
den geçirilerek aktive edilmesiyle elde edilirler.

Aktif karbon, büyük kristal formu ve oldukça geniş iç 
gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanlar ailesini tanımla- 
mada kullanılan genel bir terimdir. Aktif karbonlar, in- 
san sağlığına zararsız, kullanışlı ürünler olup, oldukça 
yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler. 
Aktif karbonlar, çözeltideki molekül ve iyonları göze-
ne- kleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekebilirler ve 
bu yüzden adsorban olarak adlandırılırlar. Karbon tane-
ciği- nin yüzeyi gaz, sıvı ve katı maddeleri çeker ve yüzey- 
de ince bir  lm tabakası oluşturur, yani absorbe eder
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Isı Geri Kazanım Sistemleri

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları sayesinde taze hava ve egzos havası arasında ısı transferi gerçekleştirilerek kaybedi-
len ısı enerjisi geri kazanılır ve oda sıcaklığı değişiklikler düzenlenmiş olur. Böylelikle temiz bir hava ortamı sağlanır
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Havalandırma Menfezleri

Dağıtıcı Menfez; Havalandırma sistemlerinde ü eyici menfez olarak ku- llanılır-
lar. Özel çekilmiş alüminyum pro lden çift sıra kanat yapısına sahip olarak imal 
edilirler. El ile rahatlıkla ayarlanabilen aerodinamik yapıya sahip kanatlar ile 
hava akışına istenilen yön ve çıkış hızı verilebilir, atış mesafesi ayarlanabilir. 
Damperli modeli de imal edilmektedir. İstenilen renkte elok- sal, analog veya 
eloktrostatik fırın boya yapılabilir.

Toplayıcı Menfez; Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak ku- llanılır-
lar. Özel çekilmiş alüminyum pro lden , tek sıra kanat yapısına sahip olarak 
imal edilirler. Damperli modeli de imal edilmektedir. İstenilen renkte eloksal, 
analog veya eloktrostatik fırın boya yapılabilir.

Lif Tutuculu Toplayıcı Menfez; Hijyenik havalandırma sistemlerinde emiş 
menfezi olarak kullanılırlar. Özel çekilmiş alüminyum pro lden , tek sıra ka- nat 
yapısına sahip lif tutucu  ltreli olarak imal edilirler. Damperli modeli de imal 
edilmektedir. İstenilen renkte eloksal, analog veya eloktrostatik fırın boya 
yapılabilir.

Kare Petek Menfez; Havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak ku- 
llanılırlar. Özel çekilmiş alüminyum pro l ve özel kesilmiş alüminyum sac- dan 
imal edilir. İstenilen renkte eloksal, analog veya eloktrostatik fırın boya yapıla-
bilir.

Lineer Menfez; Havalandırma sistemlerinde emiş ve ü eme menfezi ola- rak 
kullanılırlar. Özel çekilmiş alüminyum pro l ve özel kesilmiş alüminyum sacdan 
imal edilir. Damperli modeli de imal edilmektedir. İstenilen renkte eloksal, 
analog veya eloktrostatik fırın boya yapılabilir.

Yuvarlak Kanal Menfezi; Yuvarlak hava kanalı uygulamalarında ü eme veya 
emiş menfezi olarak kullanılırlar. Özel çekilmişl alüminyum pro lden tek veya 
çift sıra kanat yapısına sahip olarak imal edilir. Yuvarlak hava geometri- sine 
uygun damperli modeli de imal edilmektedir. İstenilen renkte eloksal, analog 
veya eloktrostatik fırın boya yapılabilir.

Transfer Menfezi; Komşu mahaller arasında hava transfer menfezi olarak 
kullanılırlar. Minimum bölme kalınlığı 30mm’dir. Her iki yöndeki çerçeveleri ile 
dekoratif bir görünüm sağlar. Özel çekilmiş alüminyum pro lden imal edilir. 
İstenilen renkte eloksal, analog veya eloktrostatik fırın boya yapılabilir.



Volkan Havalandırma12

Havalandırma Filtreleri

1. Büyük tozları ayrıştırmak için kullanılan kaba  ltreler:

a. Metal kaba toz  ltreleri: Bu tip  ltreler oldukça kaba tozları 
tuttuklarından kirlendikten sonra tekrar temizlenip, kullanılabilen  
ltrelerdir.

b. Kuru ve kaba li i plastik ya da cam li i  ltreler: Bu tür hava  ltrele-
ri 10 μm çapına kadar olan tozları tutarlar.Kirlendikçe atılan ya da 
temizlendik- ten sonra tekrar kullanılabilen tipleri vardır
.
2. İnce tozların ayrıştırılmaları için kullanılan mekanik  ltreler: At-
mosfer de bulunan ve büyüklüğü 1 μm çapına kadar olan serbest 
tozları tutarlar. Piyasada bandlar ya da plakalar halinde kullanıma 
arz edilirler.

3. Çok ince tozların ayrışmasında kullanılan mekanik  ltreler: 
Çekirdek büyüklüğü 1 μm’den daha küçük olan tozları ayrıştırmak 
için kullanılırlar demeli olarak yapılan bu hava  ltreleri kaba ve ince 
tozu birlikte ayrıştırmak için en az üç kademeli olarak yapılırlar.

4. Elektrostatik hava  ltreleri: Elektrikli  ltrelerde bir iyonlaştırma 
söz ko- nusudur.Elektrikli  ltreler tozlara elektrik yükleyen pozitif 
yüklü bir wolfram tel ile pozitif ve negatif elektrik yüklenebilen 
plaka kondansatör formun- dan oluşmaktadırlar.Elektro  ltrele-
rin etkisi, havanın hızına bağlıdır.Filtre- den akan havanın hızı 
1m/s’den küçük olması durumunda , 0,1 μm çapın- daki tozlara 
kadar ayrıştırabilmektedir.

5. Özel amaçlı  ltreler: Hava içinde gaz formundaki, istenmeyen 
değişik gazlardan havayı temizlemek için yapılan özel  ltreler, özel 
amaçlı  ltreleri oluştururlar.
Filtrelerin kabiliyet dereceleri; tuttukları toz ve toz depolama 
miktarları ile hava akımlarına karşı gösterdikleri dirençlere göre 
değerlendirilmektedirler.
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Isıtma Soğutma Sistemleri

Isıtma ve soğutma sistemleri, konfor şartlarının temini için çevre şartlarının ısıl prosesler ve sistemler kullanılarak kontrol altı-
na alınması ve insanlığın hizmetine sunulması olarak ifade edilebilir. Bu tanım dikkate alındığında  rmamız Türkiye’de ısıtma 
ve soğutma sistemleri imalat sektörü ısıtıcılardan, klima cihazlarına, kazanlara, fanlı ısıtıcılara, buzdolapları ve don- durucula-
ra, soğutma kulelerine, ısıtma ve soğutma elemanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
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İklimlendirme Santralleri

Dış ortamdan emilip iklimlendirme santralinde koşullandırılan birincil nitelikli dış hava debisi ya doğrudan doğruya kon- 
vektörlere püskürtülür ya da sabit debili püskürtme menfezleri aracılığı ile doğrudan doğruya yapı içi hacimlerine ü enir. 
Birincil nitelikli dış hava debisinin ana görevi yapı içi hacimlerinde sağlık bakımından gerekli olan hava yenilenmesi gereksi- 
niminin karşılanmasıdır.
Bu hava debisinin bir diğer görevide yapı içi ortamlarındaki aşırı nemliliğin ortadan kaldırılması, bağıl nem oranlarının 
normal düzeylere indirilmesidir. Açıkçası iklimlendirme santralinde koşullandırılan birincil nitelikli dış hava debisinin yapı içi 
hacimlerine ilişkin entalpi yüklerinin değiştirilmesini amaçlayan herhangi bir görevi bulunmamaktadır.Yani yapı içi hacimle- 
rinin birincil nitelikli dış hava debisiyle ısıtılması veya soğutulması amaçlanmaz.Bu görev vantilatörlü cebri konvektörler 
içinde öngörülen ısıtma ve soğutma bataryaları tarafından yerine getirilir.
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Siklon Filtre

Tüm pnömatik sistemlerde, santrifüj hareketi yardımıyla hava ile tozu birbirinden ayıran konik konstrüksiyona si- klon denir...
Siklonlara belli bir hava debisi ile gelen hava toz-granül karışımını siklon denilen bu konik konstrük- siyona girdiği zaman 
kesitin büyümesinden dolayı yavaşlar ve vortex (dönü) hareketini yapar.Yani hava ile mal karışımı hızlı hareketten birden 
faz değişikliğine uğrayarak daha büyük bir hacime çıkınca toz yada granül malze- me yerçekiminden ve santrifüjden dolayı 
aşağıya düşer, hava ise atmosfere çıkar. Kısaca siklonlar bu şekilde çalışır. Siklonlara giriş kare,dikdörtgen,yuvarlak ve tan-
jant olabilir. Bu prosesin durumuna göre değişiklik gösterir.
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Sulu Sistem Filtre

Sulu baca  ltreleri, baca gazı, duman yıkama ve  ltreleme için tasarlanmıştır. Özellikle yüksek kükürt oranlı fueloil gibi sıvı 
yakıtlar yakan kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinde sulu baca  ltrele- ri tercih edilmelidir. Kömür gibi katı yakıt yakan 
kalorifer kazan bacalarında da sulu baca  ltreler kullanılır.
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Duman Filtreleri

Üretim aşamalarında oluşan yağ dumanları ve istenmeyen kokular çalışanların sağlığı ve çevre için cid- di riskler oluşturur. 
Üretim süreçlerinde oluşan hava kirliliği çalışanların sağlığı kadar, makinaların ve ürünle- rin kalitesini de etkilemektedir. 
Elektrostatik  ltreli hava temizleme cihazları ortamdaki hava kirliliğinin yoğun- luğuna ve oluşum şekline göre farklı uygulama 
seçenekleriyle mükemmel çözümler sunmaktadır. Elektrostatik  ltreli hava temizleme cihazlarımız sizlerin mimari dekorasyo-
nunuza uygun ve ihtiyacınıza göre tasarlanarak imal edilmektedir.
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Spiro Boru

Spiro kanallar, Epidem kauçuk izolasyon contası ile ısı değişiminden etkilenmeyen hava sızdırmaz bir ek yeri sağlar. 100 
mm’den  başlayan ve 1250 mm çapa kadar uzanan ürün yelpazemiz bulunmaktadır.Fabrika montajlı izolasyon contası en 
güvenilir kalitesi  sayesinde, Spiro sistemin montajı hızlı ve kolaydır. Her uygulama başlangıçtan itibaren sorunsuzdur ve 
ilave izolasyon gerektirmez.
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Kare Hava Kanalı

Hava kanalları hava emiş ve üflemesi için havanın fan vasıtasıyla taşınmasını sağlamak için üretilmektedir.
Kanallar galvaniz veye paslanmaz malzemeden flanşlı olarak özel makinalarda üretilmektedir.
Kullanılacak alana ne fan debisine göre özel ölçülerde üretimi yapılmaktadır..
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