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• Kendinden Flanşlı Hava Kanalı
 Galvaniz & Paslanmaz çelik
• Spiral Kenetli Hava Kanalı
 Galvaniz & Paslanmaz Çelik
• Kaynaklı Hava Kanalı
 DKP & Paslanmaz Çelik
• Askılama ve Montaj Ekipmanları

• Aspiratör & Vantilatör Grubu Ürünleri
• Hava Dağıtım ve Kontrol Ürünleri 
• Flexible Hava Kanalları
• Ses ve Isı izolasyon Ürünleri
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ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
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- 2 -
HAVALANDIRMA & KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI

Kendinden flanşlı hava kanalları sacın her iki tarafı da özel PDF3 
flanş profili olacak şekilde tam otomatik makine ile kıvrılarak 
oluşturulur. Kanalın kenet yerleri tam otomatik flanş makinesin-
den mastiklenerek çıkar. Flanş profili, ek ile getirilen bir kısım değil, 
kanal sacının devamıdır ve kesintisiz. Flanş, tam otomatik flanş 
makinesi tarafından, kanalın ebatlarına, çalışma şartlarına ve fizik-
sel durumuna uygun ölçüde oluşturulmaktadır. PD3 Flanş profili 
fiziksel özellikleri ve geometrisi itibariyle sıkı ve yüksek mukavem-
ete sahip bir yapıdır. Flanşın sıkı ve yüksek mukavemetli olması ise 
uygulama ve çalışma zamanı aşamalarında kanala yansımaktadır. 

Kendinden flanşlı hava kanalı, sıradan prefabrik flanşlı hava kanal-
larının kullanıldığı her türlü ortam güvenle kullanılabilir. Buna ek 
olarak yüksek basınç sınıfı altında çalışan sistemlere de uygulana-
bilir. Eksiz ve sürekli flanş yapısı sayesinde havanın rahatlıkla aka-
bileceği pürüzsüz bir geçiş yüzeyi sağlar. Kir ve partiküllerin tutun-
abileceği bir ortam oluşturmaz. Sisteminiz her daim hijyenik kalır.

Eksiz yapısı sayesinde meydana gelebilecek kaçak ihtimalini mini-
mum seviyeye indirirken, pürüzsüz yapısı sayesinde de hava akışı-
na karşı uygulanan direnci minimize ederek basınç kayıplarını min-
imum seviyelere düşürür. Bu sayede optimum seviyede hijyenik, 
sızdırmaz ve sürtünmesiz bir havalandırma sistemi elde edilir.

Kendinden flanş profili kanal bağlantı kısımlarına tam otoma-

KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI
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tik makineler ile çekilmekte olup standart olarak 20mm ve 30mm ebatları mevcuttur. Kendinden flanşlı 
hava kanalları ihtiyaca göre galvaniz veya paslanmaz çelik sacdan imal edilebilir. Kulanılacak malzemenin 
özelliğine göre standart kanal boyları ve standart flanş ebatları değişiklik  gösterir.

Kendinden flanşlı hava kanalında, flanş kanal sacının devamı olduğu için ve profil eksiz olduğu için kanal 
ile flanş arasında boşluklar mevcut değildir. Hava kaçaklarına sebebiyet vermez. Sıradan hava kanallarına 
göre hava kaçak oranı oldukça düşüktür

Sürekli profilde imal edilen kendinden flanş, kanal ile sürekli ve bütün haldedir. Bu sayede kanalın iç 
yüzeyi pürüzsüz ve engelsizdir. Engellerin olmaması sebebi ile, havanın akışına karşı malzemenin uygu-
ladığı direnç sıradan kanallara göre çok düşüktür. Bu sayade havalandırma hattında meydana gelen basınç 
kayıpları en aza indirilmiştir.

Sıradan kanallarda, kanal içinde akmakta olan hava hacminde yer alan kir, toz ve yabancı parçacıklar, kanal 
ile flanşın ek yerinde birikerek zamanla hijyen standartlarını oldukça düşürdüğü bilinmektedir. Bunun 
aksine, kendinden flanşlı hava kanallarında, kir, toz ve parçacıkların tutunabileceği ve yapışabileceği bir 
pürüz olmamasından kaynaklı, kendinden flanşlı hava kanallları sıradan hava kanallarına oranla çok daha 
hijyeniktir.

Kendiden flanşlı hava kanallarının avantajları

İmalat tam otomatik makineler ile gerçekleştirildiği için işiçilik maliyeti düşüktür. Ayrıca kanalın flanşı 
hali hazırda tamamlanmış olduğu için imalat sonrasında ek olarak prefabrik flanş çakılmaz, zamandan da 
tasarruf sağlar. Bu sayede kanalın birim miktarı için harcanan süre ve işçilik gücü düşürülmüş olur, bu da 
kanal maliyetine yansır. Flanş tam otomatik makineler tarafından oluşturulduğu için, sıradan kanallarda, 
prefabrik flanş çakılırken yaşanan ezilme, bükülme v.b. gibi durumlar söz konusu olmaz. Bu nedenle fire-
ler asgari seviyeye indirilmiş olur.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.

- 4 -
HAVALANDIRMA & KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI

Galvaniz çelik kendinden flanşlı hava kanalı
Günlük kulanım alanlarından sanayi tesislerinin havalandırmasına kanal birçok havalandırma sistemi için kullanıma uygundur. 
Sıcak daldırma yöntemi ile kaplanmış sac, kanalların dış etkenlerden korunmasını sağlarken sistemin ilk kurulum maliyeti de 
düşürülmüş olur. Standart olarak 110 gr/m2 ve 275 gr/m2 çinko kaplamalı galvaniz sac mamulden hava kanalı üretimi yapılır.

Kanal Ölçüsü Kalınlık Flanş ölçüsü Standart kanal boyu

...600 mm 0.60 mm 20 mm 105 cm

601..1249 mm 0.80 mm 20 mm 105 cm

1250..2999 mm 1.00 mm 30 mm 100 cm

3000 mm ... 1.20 mm 30 mm 100 cm

Standart imalat tablosu

* Tabloda verilen değerler Bayındırlık Birim Fiyat Pozlarına göre düzenlenmiş standart imalat 
değerleridir. 
* Farklı ölçü ve özellikler için özel sipariş açılabilir.

Yüksek dayanım ve korozyon direnci ile 304L ve 316 kalite paslanmaz çelik kendinden flanşlı hava kanalları en zorlu koşullar-
da dahi havalandırma ihtiyaçlarınızı karşılar. Malzeme yapısı ve kendinden flanş profilinin kazandırmış olduğu ekstra hijyen 
özelliği ile ameliyathane, yoğun bakım odaları ve steril ortamlar için de uygun bir kullanım sağlar.

Kanal Ölçüsü Kalınlık Flanş ölçüsü Standart kanal boyu

...250 mm 0.50 mm 20 mm 110 cm

251..499 mm 0.60 mm 20 mm 110 cm

500..990 mm 0.70 mm 20 mm 110 cm

991 mm ... 0.80 mm 30 mm 105 cm

Standart imalat tablosu

* Tabloda verilen değerler Bayındırlık Birim Fiyat Pozlarına göre düzenlenmiş standart imalat 
değerleridir. 
*Farklı ölçü ve özellikler için özel sipariş açılabilir.
*Daha büyük ölçüler için paslanmaz çelik kaynaklı hava kanalları tercih edilebilir.

Paslanmaz çelik kendinden flanşlı hava kanalı
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Kendinden flanşlı standart fittings parçaları
Havalandırma tesisatlarında, tıpkı düz kanallar gibi fittings imalatlar da kendinden flanşlı olarak imal edilmektedir. Standart 
ve fabrikasyon olarak imal edilen 30/45/60/90 derece dirsek, redüksiyon, es parçası ve kollektör parçaları gibi bazı parçalar 
aşağıda sembolik olarak çizimlendirilmiştir.
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SPİRAL KENETLİ HAVA KANALI

Spiral kenetli hava kanalları, sacın spiral bir güzerhag üzerinde, kanal boyunca pittsburgh kenet sistemi 
ile kilitlenerek dairesel forma zorlanması prensibi ile üretilir. Yapısı gereği üstün mekanik mukavemete 
sahiptir. Aynı zamanda da boşluksuz bir yapı ihtiva edererek yüksek sızdırmazlık özelliği sağlar.

Dairesel form, kesit veriminin en yüksek olduğu formdur. Kanal içerisinde düşük hava akımı taşıyan ölü 
bölgeler barındırmaz. Dairesel kesitin vermiş olduğu bu özellik ile kanallar optimum seviyede homojen 
dağılmış bir hava akışına sahip olur.

Bu verimli kesit bir de yüksek sızdırmazlık yeteneğine sahip, boşluksuz yapıdaki spiral kenet ile do-
natıldığında da yüksek kesit verimine ve yüksek sızdırmazlık yeteneğine sahip spiral kenetli hava kanalları 
elde edilmiş olur. Spiral kenetli hava kanalları, ihtiyaca göre galvaniz ve paslanmaz çelik olarak üretilebil-
mektedir. Malzeme türüne göre kanalların bazı standart parametreleri değişiklik göstermektedir.

Kanalların üretimi tam otomatik makineler ile yapılır ve imalat hataları minimumdur. Ölçü töleransları 
yok denilebilecek kadar azdır. Parçaların birleştirilmesinde kullanılan contalar ise ürünün sızdırmazlığını 
destekler ve birleşim yerleri de boşluksuz bir yapıya sahip olur.
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Galvaniz spiral kenetli hava kanalı
Havalandırmanın hemen her alanında yaygın olarak kul-
lanılır. Sıcak daldırma yöntemi ile kaplanmış sac, kanalların 
dış etkenlerden korunmasını sağlarken sistemin ilk kurulum 
maliyeti de düşürülmüş olur. Standart olarak 110 gr/m2 ve 
275 gr/m2 çinko kaplamalı galvaniz sac mamulden dairesel 
kesitli spiral kenetli hava kanalı üretimi yapılır. Dekoratif or-
tamlarda, tavan dokusu ile uyum sağlayacak şekilde, istenilen     
renkte elektrostatik toz boyama işlemine tabi tutularak 
kullanılır.

Standart olarak 0.50mm -1.20mm kalınlık aralığında spiral 
kenetli kanal imalatı yapılmaktadır. Contalı/Manşonlu ve 
flanşlı bağlantı tipleri mevcuttur.

Paslanmaz çelik spiral kenetli hava kanalı
Paslanmaz çelik spiral kenetli hava kanaları, altyapısını oluş-
turan paslanmaz çelik malzemenin getirmiş olduğu yüksek 
dayanım ve korozyon direnci ile üretilir. 304L ve 316 kalite 
paslanmaz çelik mamülller standart olarak üretilmektedir. 
Havalandırma sistemlerinin en zorlu şartlar altında işlevsel 
kalmasını sağlar.

Özellikle mutfak egzost ve davlumbaz egzost hatları gibi 
yüksek oranda yağlı ve sıcak hava barındıran ortamlar için 
birebir çözümdür. Ayrıca paslanmaz çelik malzemenin 
yapısı gereği kazanmış olduğu hijyen özelliği ile de ameli-
yathane, yoğun bakım odaları ve steril ortamlar için de 
uygun bir kullanım sağlar. Özel durumlar için elektrostatik 
toz boyama işlemine tabi tutlarak üretim yapılabilir.

Standart olarak 0.50mm -1.20mm kalınlık aralığında spiral 
kenetli kanal imalatı yapılmaktadır. Contalı/Manşonlu ve 
flanşlı bağlantı tipleri mevcuttur.
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Spiral kenetli standart fittings parçaları

Standart ve fabrikasyon olarak imal edilen 30/45/60/90 derece dirsek, redüksiyon, es parçası ve kollektör parçaları gibi bazı 
parçalar aşağıda sembolik olarak çizimlendirilmiştir.
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SOĞUK GÜNLERE SICAK ÖNERİLER
İç Cidar
Galvaniz, spiral kenetli dairesel 
hava kanalı.

Isıl İzolasyon
9/13/19/25/32/50 mm kauçuk 
köpüğü levha

Dış Cidar
Galvaniz, spiral kenetli dairesel 
hava kanalı. Opsiyonel olarak 
elektrostatik toz boyalı.
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KAYNAKLI HAVA KANALI (DKP & Paslanmaz çelik)

Kaynaklı hava kanalları, sacın soğuk şekillendirme yöntemleri ile bükülüp, birleşim yerlerinin argon kay-
nağı ile kaynatılması prensibi ile imal edilir. Kanalları birleştirmek için kullanılmak üzere bükülen flanşlar 
eksiz ve sürekli formdadır. Kanalın kapama eksenleri ise kanal boyunca sürekli olarak kaynatılır ve kapama 
ekseni sızdırmaz nitelik kazandırılır.

Kaynaklı hava kanalları standart olarak 32+10mm bükümlü 
flanşlar ile imal edilir. Flanş profili üzerine kaynatılan tam uyumlu 
köşe parçaları sayesinde de kanalların birbirleri ile olan bağlantısı 
kolayca sağlanılır. Kaynaklı hava kanalları ihtiyaca göre 0.80mm 
ile 3.00mm kalınlıklar arasında istenilen kalınlıkta imal edilebilir.

0.80mm-3.00 Paslanmaz ve 0.80mm-3.00mm DKP sac kaynak-
lı hava kanallarının imalatları istenilen ölçüde yapılması müm-
kündür.

32
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Kaynaklı hava kanalları, sağlam ve eksiz flanş yapısı ve sürekli kaynaklanmış kapama ekseni sayesinde yük-
sek mekanik mukavemet sağlar. Yüksek seviyedeki pozitif ve negatif basınç değerleri aldında, yüksek hava 
debileri altında ve yüksek hava hızları ihtiva eden projelerde güvenle kullanılır.

Kaynaklı DKP hava kanalları, taşıdığı yüksek mekanik mukavemete ek olarak yüksek sıcaklığa da dayanım 
gösterir. Duman tahliye hatları gibi yüksek sıcaklık altında kalabilecek kritik devrelerde yaygın olarak kul-
lanılır.

Kaynaklı paslanmaz çelik hava kanalları, taşıdığı yüksek mekanik mukavemete ve ısıl dayanım potansi-
yeline ek olarak, sahip olduğu korozyon direnci ile kimyasal olarak olumsuz şartlar barındıran ortamlarda 
da kullanılır. Mutfak egzost ve davlumbaz egzost hatları gibi yüksek sıcaklık ve yağlı hava taşıyan sistemler 
için uygun bir kullanım zemini oluşturur.
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HAVA KANALI MONTAJ EKİPMANLARI

Flanş profilleri Köşe parçaları G-Klips
Kanal bağlantılarında maksimum 
mukavemet ve sızdırmazlık sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Profil boyunca 
sızdırmazlık macunu çekilmiştir.

Kanal köşelerinin bağlantılarını pratik 
ve güvenli bir şekilde yapar. Standart 
olarak galvaniz kaplamalıdır.

Her ölçü ve özellikteki flanş profiller-
ini hızlı ve güvenli şekilde birleştirm-
eye uygundur. Özel dizayn edilmiş 
geometrisi sayesinde üstün yük 
taşıma kapasitesine sahiptir. Standart 
olarak galvaniz kaplıdır.

Standart Ölçüler

20 mm

25 mm

30 mm

Standart Ölçüler

20 mm

25 mm

30 mm

Standart Ölçüler

20 mm Galvaniz Flanş

25 mm Galvaniz Flanş

30 mm Galvaniz Flanş

20 mm Paslanmaz Flanş

25 mm Paslanmaz Flanş

Standart Ölçüler

5x13  mm (800m/Kutu)

5x15 mm (750m/Kutu)

5x20 mm (500m/Kutu)

Kanal bağlantılarında hava, su, duman 
ve gürültüyü yalıtarak sistem verim-
ine katkıda bulunur.

Neopren Contalar Çelik dübeller
Kanalların güvenli ve pratik şekilde 
askılanması için tasarlanmıştır. Beton 
ve gaz beton gibi sert ortamlarda 
malzeme tespiti için uygundur.

Standart Ölçüler

M8

M10

M12

Gijonlar
Kanal konsollarının zemine tespiti için 
kullanılır. Standart olarak 2 metrelik 
boylar halindedir.

Standart Ölçüler

M8 (2m/Boy)

M10 (2m/Boy)

M12 (2m/Boy)
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HAVA KANALI MONTAJ EKİPMANLARI

Perfore L-U-C profiller

Perfore C profiller

Ölçü Kalınlık

Perfore L profiller (2m/Boy)

30x30 mm 2.50 mm

30x30 mm 3.00 mm

40x40 mm 2.50 mm

40x40 mm 3.00 mm

50x50 mm 4.00 mm

Perfore U profiller (2m/Boy)

30x30 mm 2.50 mm

30x30 mm 3.00 mm

40x40 mm 2.50 mm

40x40 mm 3.00 mm

50x50 mm 4.00 mm

Perfore C profiller  (2m/Boy)

20x35x20 mm 0.80 mm

20x35x20 mm 1.00 mm

20x35x20 mm 1.20 mm

Hava kanallarının ve boruların nizami şekilde 
tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Bağlantı 
elemanları ile tam uyumlu geometriye 
sahiptir.

Özellikle kısıtlı alanlar içerisinde gerçekleştir-
ilen  havalandırma işlerinde, küçük ve orta 
ebatlardaki hava kanallarının askılanması için 
pratik ve estetik bir kullanım sağlar.

35

20

8.5

4

12 1515

Ø10,5 Ø8Ø10
,5

Mengeneler Civata & Somun & Pul

Standart Ölçüler

M8

M10

Standart Ölçüler

M8

M10

Kolay vidalar

Standart Ölçüler

3.9 x 13mm

3.9 x 16mm

3.9 x 19mm



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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HAVA KANALI MONTAJ EKİPMANLARI

Kesme taşları

K-Flex bantlar

Alüminyum folyo bantlar

Standart Ölçüler

Ø115 mm x 1mm

Ø115 mm x 2mm

Ø180 mm x 3mm

Ø355 mm x 4mm

Standart Ölçüler

48 mm (24 Rulo/Kutu)

72 mm (16 Rulo/Kutu)

96 mm (12 Rulo/Kutu)

Flex boruların hava kanalları ile 
birleştirilmesi için uygundur. Düşük 
ve yüksek sıcaklık aralıkları için kolay 
kullanım olanağı sağlar

Sıkma kelepçeleri
Flex boruların tespiti de dahil geniş 
bir kullanım alanı vardır.

Standart Ölçüler

Ø102 mm

Ø140 mm

Ø190 mm

Ø229 mm

Ø263 mm

Standart Ölçüler

50  mm (20 Rulo/Kutu)

75 mm (13 Rulo/Kutu)

100 mm (10 Rulo/Kutu)

Kanal bağlantılarında hava, su, duman 
ve gürültüyü yalıtarak sistem verim-
ine katkıda bulunur.

Konnektörler

Standart Ölçüler

35 mm x 60 mm x 35 mm

45 mm x 60 mm x 45 mm

45 mm x 75 mm x 45 mm

45 mm x 100 mm x 45 mm

70 mm x 100 mm x 70 mm

70 mm x 150 mm x 70 mm

70 mm x 200 mm x 70 mm

Güçlü titreşim yutucu özelliği ve 
üstün esneyebilir yapısı ile tüm ara 
bağlantı ihtiyaçlarınızı karşılar.

Klape kolları

Standart Ölçüler

MDQ 250

MDQ 500

MDQ 750

PDQ 250 (Plastik)



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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FLEXİBLE HAVA KANALLARI

FLEXİBLE HAVA KANALI
İZOELELİ / İZOLESİZ
Son derece yüksek sıkışma ve 
bükülme kapasitesi ile tüm hava 
dağıtım ve toplama elemanlarına 
esnek bir şekilde bağlanır. Tam sızdır-
maz yapısı sayesinde sistem verimini 
en üst seviyede tutar.

Standart Ölçüler

Ø 52 mm

Ø 68 mm

Ø 76 mm

Ø 82 mm

Ø 102 mm

Ø 112 mm

Ø 127 mm

Ø 133 mm

Ø 140 mm

Ø 152 mm

Ø 160 mm

Ø 185 mm

Ø 203 mm

Ø 229 mm

Ø 254 mm

Ø 280 mm

Ø 305 mm

Ø 315 mm

Ø 356 mm

Ø 406 mm

Ø 457 mm

Ø 508 mm

Ø 559 mm

Ø 630 mm

Ø 710 mm

Ø 800 mm

HİJYENİK FLEXİBLE HAVA 
KANALI
Anti-Mikrobiyal Aluminyum flexible 
hava kanalı.

Standart Ölçüler

Ø 102 mm

Ø 112 mm

Ø 127 mm

Ø 133 mm

Ø 140 mm

Ø 152 mm

Ø 160 mm

Ø 185 mm

Ø 203 mm

Ø 229 mm

Ø 254 mm

Ø 280 mm

Ø 305 mm

Ø 315 mm

Ø 356 mm

Ø 406 mm

Ø 457 mm

Ø 508 mm

Ø 559 mm

Ø 630 mm

Ø 710 mm

Ø 800 mm

PVC FLEXİBLE HAVA    
KANALI

Standart Ölçüler

Ø 82 mm

Ø 102 mm

Ø 112 mm

Ø 127 mm

Ø 133 mm

Ø 140 mm

Ø 152 mm

Ø 160 mm

Ø 185 mm

Ø 203 mm

Ø 229 mm

Ø 254 mm

Ø 280 mm

Ø 305 mm

Ø 315 mm

Ø 356 mm

Ø 406 mm

Ø 457 mm

Ø 508 mm

Ø 559 mm

Ø 630 mm

Ø 710 mm

Ø 800 mm

Alüminyum flexible hava kanalının üze-
rine giydirilen PVC şeritler ilave muka-
vemet sağlar. Flexible hava kanalının 
üzerinde yoğuşma oluşmasının engel-
lenmesine yardımcı olur.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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FLEXİBLE HAVA KANALLARI

TPU FLEXİBLE HAVA 
KANALI

PASLANMAZ YARI ESNEK 
HAVA KANALI

ALÜMİNYUM YARI ESNEK 
HAVA KANALI

Standart Ölçüler

Ø30 mm

Ø35 mm

Ø40 mm

Ø45 mm

Ø52 mm

Ø60 mm

Ø64 mm

Ø70 mm

Ø80 mm

Ø90 mm

Ø102 mm

Ø115 mm

Ø120 mm

Ø127 mm

Ø140 mm

Ø153 mm

Ø160 mm

Ø180 mm

Ø203 mm

Ø225 mm

Ø250 mm

Ø279 mm

Ø305 mm

Ø315 mm

Ø325 mm

Ø350 mm

Ø375 mm

Ø400 mm

Ø450 mm

Ø500 mm

Endüstriyel uygulamalarda katı, sıvı, 
gaz haldeki malzemelerin aktarımına 
uygun olarak tasarlanmıştır. Vakum 
ve üflemede kullanılabilir.

Standart Ölçüler

Ø80 mm

Ø100 mm

Ø110 mm

Ø120 mm

Ø127 mm

Ø130 mm

Ø133 mm

Ø140 mm

Ø150 mm

Ø160 mm

Ø170 mm

Ø180 mm

Ø190 mm

Ø200 mm

Ø250 mm

Ø300 mm

Ø350 mm

Ø400 mm

Ø500 mm

316L Kalite paslanmaz çelik malze-
meden mamül, yüksek ısı ve basınca 
mukavim, mekanik mukavemeti 
yüksek yarı esnek hava kanalı.

Standart Ölçüler

Ø80 mm

Ø100 mm

Ø110 mm

Ø120 mm

Ø127 mm

Ø130 mm

Ø133 mm

Ø140 mm

Ø150 mm

Ø160 mm

Ø170 mm

Ø180 mm

Ø190 mm

Ø200 mm

Ø230 mm

Ø250 mm

Ø300 mm

Ø350 mm

Ø400 mm

Ø500 mm

Ø600 mm

Ø700 mm

Ø800 mm

Alüminyum yarı esnek hava kanalı, 
yüksek mekanik mukavemet gereksin-
imi duyulan hava aktarım sistemler-
inde kullanılır.



HAVALANDIRMA & KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI

İç Akustik İzolasyon

5...25mm kalınlık seçenekleri ile gürültüye karşı en 
büyük kozunuz nfaf köpüğü kanal izolasyonu.

Dış Isı İzolasyonu

6...50mm kalınlık seçenekleri ile ısı ve enerji kaybına 
son veren kauçuk köpüğü kanal izolasyonu.

Kendinden Flanşlı Hava Kanalı

Havalandırmanın yıldızı, düşük basınç kayıp oranı ve 
sızdırmaz yapısı ile tüm havalandırma ihtiyaçlarınıza 
tek çözüm.

BOŞA KÜREK ÇEKMEYİN, ENERJİNİZİ KORUYUN!

Isıtma ve soğutma sistemlerinin iyi yalıtılması, havayı şartlandırmak için sarf edilmiş olan enerjiyi 
korur ve enerji tasasrrufu sağlar. Nizami şekilde yalıtılmış ısıtma ve soğutma sistemlerinde sistem 

verimi üst seviyelerdedir ve ortam havasını şartlandırmak için gerekli maliyet düşüktür.

Ses yalıtımı ise ortam gürültü seviyesini azaltır, gürültünün insan sağlığına olan olumsuz etkilerini 
ortadan kaldırır. 

- SES VE ISI İZOLASYON ÜRÜNLERİ - 



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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SES VE ISI İZOLASYON ÜRÜNLERİ

K-Flex levhalar

Standart Ölçüler

6 mm (24m2/Paket)

9 mm (24m2/Paket)

13 mm (14m2/Paket)

19 mm (10m2/Paket)

25 mm (8m2/Paket)

32 mm (6m2/Paket)

50 mm (4m2/Paket)

Yüksek ısı transfer direnci sayesinde 
mevcut ısıyı muhafaza eder, katla-
nabilir esnek yapısı sayesinde kolay 
montaj imkanı sağlar. 

Camyünü levha

Standart Ölçüler

25 mm (11.52 m2/Paket)

50 mm (5.76 m2/Paket)

Yüksek ısıl direnci ve esneyebilen 
yapısı ile hem ısı hem ses izolasyonu 
sağlar. Yapı işlerinde kullanıldığı 
gibi hava kanalı izolasyonu için de 
uygundur.

NFAF köpüğü levhalar

Standart Ölçüler

5 mm (30m2/Paket)

6 mm (30m2/Paket)

10 mm (20m2/Paket)

20 mm (10m2/Paket)

Ses izolasyonu için çok etkilidir. Lifsiz 
yapısı sayesinde gürültüyü yutar 
ve mükemmel bir akustik izolasyon 
sağlar. Kanala iç yüzeyinden monte 
edilmesi uygundur.

Taşyünü levha

Standart Ölçüler

25 mm (11.52 m2/Paket)

50 mm (5.76 m2/Paket)

İzolasyon askı pimleri
Özel tasasrımı sayesinde camyünü 
ve taşyünü izolasyon malzemelerinin 
hava kanalı üzerine kolayca monte 
edilmesine olanak sağlar.

Standart Ölçüler

40 mm (500 Adet/Pkt.)

60 mm (500 Adet/Pkt.)

80 mm (400 Adet/Pkt.)

100 mm (350 Adet/Pkt.)

120 mm (300 Adet/Pkt.)

140 mm (250 Adet/Pkt.)

160 mm (200 Adet/Pkt.)

Camyünü & Taşyünü pre-
fabrik borular

Camyünü & taşyünü prefabrik 
boruların farklı ölçü, kalınlık 
ve kaplama özelliklerde birçok 
ürünü mevcuttur.

Ürün detayları için firmamız ile 
iletişime geçin.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.

- 20 -
HAVALANDIRMA & KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI

ISI VE SES İZOLASYON ÜRÜNLERİ

Yapıştırıcı

Ölçü

3/1 kg.

15/1 kg.

Sentetik kauçuk esaslı yapısı ve 
üstün yapışma yeteneği ile ses ve 
ısı izolasyon malzemelerinin, hava 
kanallarına kolayca yapıştırılmasına 
olanak sağlar.

Alüminyum folyo bantlar

Ölçü

48 mm (100m/Rulo)

72 mm (100m/Rulo)

96 mm (100m/Rulo)

İzolasyon malzemelerinin birleştiril-
mesinde kullanılır. Düşük ve yüksek 
sıcaklık aralıkları için kolay kullanım 
olanağı sağlar.

PVC bantlar

Ölçü

50 mm (48 Rulo/Kutu)

Paslanmaya, neme, aşınmaya, asit 
ve alkalilere karşı yüksek dayanım ve 
olumsuz hava şartlarında dahi yüksek 
performans sağlar.



VERİMİNİZ YÜKSEK, HAVANIZ TAZE!

AHS aspiratör & vantilatör ürünleri, geniş 
kapasite aralığı ve yüzlerce farklı ölçü / özel-
lik seçenekleri ile her koşulda size mükem-
mel bir havalandırma ve iklilendirme çözümü 
sunar.

- Aspiratör & Vantilatörler -



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

KBF3015 220 0.27 60 2500 465 65

KBF4020 220 0.60 135 2600 1000 70

KBF5025 220 1.05 230 2700 1430 72

KBF5030 220 1.10 230 2450 1670 79

KBF6035 220 1.00 210 1400 2150 63

KBF7040 220 1.50 430 1380 3780 66

KBF8050 220 3.50 800 1350 5400 79

KBF10055 380 2.60 1500 1400 9100 80

KBF serisi kanal tip aspiratörler, kompakt yapısı sayesinde kısıtlı alanlarda çalışan havalandırma sistemlerinin 
ihtiyaçlarını  pratik olarak karşılar. Montajı  ve  uygulaması oldukça kolaydır. 

• Kasa galvanize çelik malzemeden mamüldür.
• Kanal arasına monte edilebilir kompakt yapıda tasarlanmıştır.
• Geriye eğimli radyal fan kullanılmıştır.
• Sökülebilir dahili motor sistemi ile temizlik ve bakım kolaylığı sağlar.

AHS | KBF Serisi Kanal Tip Aspiratörler



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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AHS | KRF Serisi Kanal Tip Aspiratörler

KRF serisi kanal tip aspiratörler, harici motorlu yapısı sayesinde yüksek performans sağlar ve aynı zamanda da 
kanal arasına monte edilbilir kompakt yapıdadır. Zamandan ve alandan tasarruf sağlar.

• Kasa galvanize çelik malzemeden mamüldür.
• Kanal arasına monte edilebilir kompakt yapıda tasarlanmıştır.
• Geriye eğimli radyal fan kullanılmıştır.
• Harici motor sistemi ile yüksek performans beklenen ve yüksek sıcaklık ihtiva eden uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(kW)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

KRF4530 380 1.20 0.37 1390 1100 68

KRF5040 380 1.20 0.37 1390 1650 71

KRF5540 380 1.20 0.37 1390 2650 74

KRF6045 380 1.64 0.55 1365 4080 78

KRF6545 380 2.00 0.75 1415 5980 81

KRF7050 380 3.60 1.50 1415 8250 83

KRF8055 380 4.90 2.20 1425 11615 88



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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SXB serisi kanal tip sığınak santralleri, günlük kullanım ve savaş zamanı kullanımı için sığınakların tüm                  
havalandırma ihtiyaçlarını karşılar. Kombine yapısı hem alan hem zamandan tasarruf sağlar.

Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

SXB750 220 0.60 135 2600 750 65

SXB900 220 1.05 230 2700 900 72

SXB1200 220 1.10 230 2450 1200 79

SXB2000 220 1.00 210 1400 2000 63

SXB3000 220 1.5 430 1380 3000 66

SXB4500 220 3.5 800 1350 4500 79

• Kasa galvanize çelik malzemeden mamüldür.
• Kanal arasına monte edilebilir kompakt yapıda tasarlanmıştır.
• Geriye eğimli radyal fan kullanılmıştır.
• Dahili, sürgülü by-pass sistemine sahiptir.
• Emilen havayı, günlük kullanımda EU4 filtre, savaş zamanı kullanımında EU4+Aktif karbon filtre+H13 Hepa filtrelerden 

geçirerek mahale besler.
• Açılır kapak yapısı sayesinde filtrelerin ve motorun bakımını yapmak oldukça kolaydır.

AHS | SXB Serisi Kanal Tip Sığınak Santralleri



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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AHS | CTK Serisi Çatı Tip Aspiratörler

Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

CTK300 220 0.27 60 2500 485 65

CTK350 220 0.60 135 2600 1030 70

CTK370 220 1.05 230 2700 1460 72

CTK400 220 1.10 230 2450 1700 79

CTK480 220 1.00 210 1400 2285 63

CTK520 220 1.50 430 1380 3800 66

CTK570 220 3.50 800 1350 5600 79

CTK650 380 2.60 1500 1400 9250 80

CTK700 380 4.58 2470 1400 12050 83

CTK770 380 7.50 4320 1310 17400 86

• Kasa galvanize çelik malzemeden mamüldür.
• Baca üstüne veya kanal üstüne doğrudan monte edilebilir yapıda tasarlanmıştır.
• Geriye eğimli radyal fan kullanılmıştır.

CTK serisi çatı tip aspiratörler, küçük ve orta hacimli alanların havalandırmasında kullanılır. Bacaya veya kana-
la doğrudan monte edilebilir yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

CRK450 380 1.27 550 2740 2650 87

CRK485 380 2.3 1100 2840 3900 91

CRK515 380 4.48 2200 2840 6050 92

CRK555 380 5.8 3000 2860 8800 97

CRK serisi çatı tip aspiratörler,  geriye eğik, seyrek kanatlı fan ve direk akuple harici motoru ile yüksek emiş 
performansı sunar. Mutfak davlumbaz emiş hatları gibi zorlu egzoz sistemlerinde oldukça başarılıdır. Yüksek 
sıcaklığa dayanıklıdır.

• Kasa, şase ve şapka bileşenleri galvanize çelik malzemeden mamüldür.
• Geriye eğimli, seyrek kanatlı, harici motorlu yapısı ile yüksek performans beklenen görevler için tasarlanmıştır.
• Yüksek basınç ve sıcaklık ihtiva eden hatlarda güvenle kullanılır.
• Baca üzerine veya kanal üzerine doğrudan monte edilebilir.
• Kolayca sökülebilen yağmurluk şapkası sayesinde motor bakımı oldukça kolaydır.

** Verilen parametreler trifaze motorlar için geçerlidir.
** Özel sipariş ile monofaze modellerin üretimi mümkündür.
** Monofaze motor tercihi için motor fiyat farkı uygulanacaktır.

AHS | CRK Serisi Çatı Tip Aspiratörler



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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AHS | CDK Serisi Dikey Atışlı Çatı Tip Aspiratörler

CDK serisi çatı tip aspiratörler, küçük ve orta hacimli alanların havalandırmasında kullanılır. Bacaya veya kana-
la doğrudan monte edilebilir yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Dikey atışlıdır, egzoz havasının yatay 
olarak atılmasının mümkün olmadığı uygulamalarda tercih edildir.

Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

CDK360 220 0.27 60 2500 430 65

CDK390 220 0.60 135 2600 970 70

CDK420 220 1.05 230 2700 1400 72

CDK450 220 1.10 230 2450 1630 79

CDK525 220 1.00 210 1400 2050 63

CDK570 220 1.50 430 1380 3700 66

CDK620 220 3.50 800 1350 5250 79

CDK670 380 2.60 1500 1400 9000 80

CDK730 380 4.58 2470 1400 11730 83

CDK845 380 7.50 4320 1310 16850 86



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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CAV Serisi çatı tip aksiyel fanlar, hızlı tahliye ve kütlesel egzoz amacı kullanılır. Geniş çap ve debi aralığı 
sayesinde her boyuttaki ihtiyaca cevap verirler.

• Fan kanatları yüksek kalite alüminyum malzemeden imal edilir.
• Fan kovanı ve şapka bileşenleri galvanize çelik malzemeden imal edilir, standart olarak elektrostatik toz boyama sistemi 

ile boyanır.
• Dikey atışlı olarak tasarlanmıştır.

Ürün / Model Akım
(A)

Güç
(kW)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

CAV400-037 1.15 0.37 1400 1330 65

CAV450-055 1.50 0.55 1400 2750 67

CAV500-055 1.50 0.55 1400 4300 70

CAV560-075 2.00 0.75 1400 6600 73

CAV630-110 2.60 1.10 1400 11850 78

CAV710-150 3.50 1.50 1400 17400 80

CAV800-220 5.10 2.20 1400 23000 81

CAV800-300 6.45 3.00 1400 28350 85

CAV900-400 8.20 4.00 1400 36300 89

CAV900-550 11.30 5.50 1400 44500 90

CAV1000-750 15.30 7.50 1400 52000 92

AHS | CAV Serisi Dikey Atışlı Çatı Tip Aksiyel Fanlar



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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AHS | DRS Serisi Hücreli Davlumbaz Aspiratörleri

Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

DRS315 380 2.3 1100 2840 3670 68

DRS355 380 4.48 2200 2840 5900 71

DRS400 380 5.8 3000 2860 8500 75

DRS450 380 10.3 5500 2900 12300 85

• Alüminyum iskelet üzerine galvanize çelik mamülden üretilmiştir.
• Galvaniz çift cidar arası 25mm taşyünü izolasyon ile izole edilmiştir.
• Geriye eğimli, seyrek kanatlı, harici motorlu yapısı ile yüksek performans beklenen görevler için tasarlanmıştır.
• Yüksek basınç ve sıcaklık ihtiva eden hatlarda güvenle kullanılır.
• Sökülebilir kapaklar sayesinde atış yönü üç farklı konumda kolay ve zahmetsizce, saniyeler içerisinde ayarlanabilir.

DRS serisi hücreli davlumbaz aspiratörleri, geriye eğik, seyrek kanatlı fan ve direk akuple harici motoru ile 
yüksek debi ve basınç ihtiyaçlarına cevap verir. Özellikle davlumbaz emiş hatları gibi zorlu egzoz sistemlerinde 
oldukça başarılıdır. Harici motor yapısı sayesinde yüksek sıcaklık ihtiva eden hatlarda da kullanılabilir.

** Verilen parametreler trifaze motorlar için geçerlidir.
** Özel sipariş ile monofaze modellerin üretimi mümkündür.
** Monofaze motor tercihi için motor fiyat farkı uygulanacaktır.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.

- 30 -
HAVALANDIRMA & KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI

HBK, HMK, HRK serisi hücreli aspiratörler, öne eğimli veya geriye eğimli çift emişli santrifuj fanlar kullanılarak 
imal edilir. Harici motorlu ve kayış-kasnak tahrik sistemine sahiptir. Havalandırma sistemlerinin her türlü uy-
gulamalarına hitap eder.

• Alüminyum iskelet üzerine galvanize çelik mamülden 
üretilmiştir.

• Galvaniz çift cidar arası 25mm taşyünü izolasyon ile izole 
edilmiştir.

• Titreşim kabin içerisinde yalıtılır ve kabin dışına titreşim 
aktarmaz.

• İhtiyaç duyulan kapasiteye bağlı olarak 220V veya 380V 
olarak imal edilmesi mümkündür.

• Uygulamaya ihtiyacına göre geriye eğimli veya öne eğim-
li kanat yapısına sahip alt modelleri mevcuttur.

HBK Serisi hücreli aspiratörler
Öne eğimli, sık kanatlı santrifüj fanlar ile imal edilir,  
Düşük ve orta seviyedeki havalandırma ihtiyaçları için 
uygundur. 

Maksimum 28,000m3/h

HRK Serisi hücreli aspiratörler
Geriye eğimli, seyrek kanatlı santrifüj fanlar ile imal 
edilir,  düşük, orta ve yüksek seviyedeki havalandırma 
ihtiyaçları için uygundur. 

Maksimum 117,000m3/h

HMK Serisi hücreli aspiratörler
Öne eğimli, sık kanatlı santrifüj fanlar ile imal edilir,  
orta ve yüksek seviyedeki havalandırma ihtiyaçları için 
uygundur.

Maksimum 130,000m3/h

AHS | HBK, HMK, HRK Serisi Hücreli Aspiratörler



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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Hücreli aspiratörlere, özel olarak talep edilmesi durumunda hız kontrol ünitesi, emiş damperi, gözetleme camı, filtreler vb. 
ek donanımlar ilave edilebilir. Eklenecek donanımın türü ve özelliğine  göre katalog ölçü leri farklılık gösterebilir. Uygulama 
türüne göre HBK, HMK, HRK modellerinden uygun olan dikkatlice belirlenmelidir.

Katalog üzerinde verilmiş olan kapasite değerleri bilgi amaçlıdır. Doğru aspiratörü tam isabet ile seçmek için hesaplanmış 
olan debi ve basınç değerleri bildirilerek fiyat istenmelidir.

Hücreli aspiratörler, uygulama ihtiyaç duyulan doğrultuda, istenilen yönde emiş ve atış pozisyonuna sahip şekilde üretile-
bilir. Hücreli aspiratör siparişinde, talep edilen emiş/atış yönü bildirilmelidir. Üretimi mümkün olan emiş/atış pozisyonları 
aşağıdaki gibidir.

R0/180 R0/90 R90/90

L180/0 L180/90 L90/90 L90/0

R90/180

• Emiş/Atış pozisyonları ön görünüş (açılır kapak tarafından) üzerinden çizilmiştir.
• Tercih edilen emiş/atış pozisyonuna göre emiş ve atış ağzı uzunlukları (100mm), ilgili ölçüye ilave edilerek cihaz boyut-

ları hesaplanmalıdır.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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WGK serisi tavan tip ısı geri kazanım cihazları, mahale taze hava besleyip, mahaldeki kirli havayı dışarı atarken 
aynı zamanda da enerji geri kazanımı sağlar. Harici olarak monte edilen elektrikli ısıtıcılar ile beraber kullanılır.

Ürün / Model Voltaj
(V)

Akım
(A)

Güç
(W)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

WGK1000 220 1.10x2 230x2 2450 1000 51

WGK2000 220 1.00x2 210x2 1400 2000 59

WGK3000 220 1.50x2 510x2 1380 3000 60

WGK4000 220 3.50x2 800x2 1350 4000 66

WGK5000 220 3.50x2 800x2 1350 5000 66

• Kasa galvanize çelik mamülden üretilmiştir, kabin içi ses yalıtımı amacı ile akustik olarak izoleidir
• Geriye eğimli, dıştan rotorlu plug fanlar kullanılmıştır.
• Taze hava filtresi, elektronik kumanda panosu ve kontrol ünitesi ile beraber temin edilir.
• Fan/Motor, filtreler ve kumanda panosuna müdahale tek noktadan yapılacak şekilde tasarlanmıştır, bakımı kolaydır ve 

tavan arasında işgal ettiği alan düşüktür.

Isı  geri kazanım cihazları, atmosferden alınan taze havayı, mahalden emilen kirli hava ile beraber ısı geri kazanım eşan-
jöründen çapraz olarak geçirirken, mahalden atılan egzoz havasının ısıl enerjisini taze havaya aktarır. Bu sayede, mevcut 
havayı ısıtmak için harcanmış olan enerji atmosfere atılmaz ve sistemin işletme maliyeti düşürülmüş olur. Bunun ardından 
taze hava elektrili ısıtıcıdan geçirilerek uygun bir sıcaklık değerine ulaştırılır.

AHS | WGK Serisi Tavan Tip Isı Geri Kazanım Cihazları



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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• Isıtıcılar çeşitli ölçü ve güçlerde standart olarak üretilmektedir.
• Ürünün kasası galvanize çeliktir.
• Isıtma, yüksek verimli rezistanslar tarafından yapılmaktadır.
• İşletme termostatı ve üç kademeli kontrol panosu, EHP serisi elektrikli ısıtıcılar ile birlikte standart donanım olarak temin 

edilmektedir.

Ürün / Model Isıtıcı Gücü
(kw)

Kesit
(mm x mm)

Uzunluk
(mm)

Flanş ölçüsü
(mm)

EHP-003 3 350x150 350 25

EHP-006 6 350x250 500 25

EHP-009 9 550x250 500 25

EHP-012 12 550x350 500 25

EHP-015 15 550x400 500 25

EHP-018 18 550x400 500 25

AHS | EHP Serisi Kanal Tip Elektrikli Isıtıcılar

EHP Serisi kanal tip elektrikli ısıtıcılar, WGK serisi ısı geri kazanım cihazları ile beraber kullanılır. Isıl aktarımdan 
önce, ön ısıtıcı olarak veya ısıl aktarımdan sonra son ısıtıcı olarak kullanımları mümkündür.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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TSD Serisi kanal tip aksiyel fanlar, basınçlandırma ve kütlesel egzoz amacı ile yaygın olarak kullanılırlar. Geniş 
çap ve debi aralığı sayesinde her boyuttaki ihtiyaca cevap verirler.

• Fan kanatları yüksek kalite alüminyum malzemeden imal edilir.
• Fan kovanı ST37 çelik malzemeden imal edilir, standart olarak elektrostatik toz boyama sistemi ile boyanır.

Ürün / Model Akım
(A)

Güç
(kW)

Devir
(rpm)

Max. Debi
(m3/h)

Ses seviyesi 
dB(A)

TSD 400-037 1.15 0.37 1400 3000 65

TSD 450-055 1.50 0.55 1400 4400 67

TSD 500-055 1.50 0.55 1400 6000 70

TSD 560-075 2.00 0.75 1400 8200 73

TSD 630-110 2.60 1.10 1400 14000 78

TSD 710-150 3.50 1.50 1400 20000 80

TSD 800-220 5.10 2.20 1400 26000 81

TSD 800-300 6.45 3.00 1400 32000 85

TSD 900-400 8.20 4.00 1400 40000 89

TSD 900-550 11.30 5.50 1400 48000 90

TSD 1000-750 15.30 7.50 1400 56000 92

TSD 900-1100 21.50 11.00 1400 49000 92

TSD 1000-1500 29.00 15.00 1400 65000 95

TSD 1000-1850 36.00 18.50 1400 73000 98

TSD 1120-2200 42.00 22.00 1400 90000 102

TSD 1120-3000 54.00 30.00 1400 100000 105

AHS | TSD Serisi Kanal Tip Aksiyel Fanlar



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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HAVAYA HÜKMETMEK SİZİN 
ELİNİZDE!

Günlük kullanım alanları da dahil tüm mekanlarda ho-
mojen ve ferah bir ortam havası elde etmenin yolu 
havaya hükmetmekten geçer. Havalandırmanın temel 
kurallarından biri, gerekli mahallere, gereği kadar hava 
nakledebilmek ve gerekli durumlarda havayı ortamdan 
yalıtabilmektir.

İşte tam bu noktada hava dağıtım ve kontrol ürünleri 
devreye girer.

HAVALANDIRMA & KENDİNDEN FLANŞLI HAVA KANALI



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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Tek sıra kanatlı emiş menfezi

Çift sıra kanatlı üfleme menfezi

Oval kanal menfezi

Özel olarak haddelenmiş Alüminyum profilden imal edilir. Kanal gövdesinde, 
hat sonunda veya kutu içerisinde kullanıma uygundur. Havalandırma sistem-
lerinin emiş hatlarında kullanılmalıdır...

Tercihen damperli veya dampersiz olarak üretilebilir.

Özel olarak haddelenmiş Alüminyum profilden imal edilir. Kanal gövdesinde, 
hat sonunda veya kutu içerisinde kullanıma uygundur. Havalandırma sistem-
lerinin üfleme hatlarında kullanılmalıdır.

Tercihen damperli veya dampersiz olarak üretilebilir.

Özel olarak haddelenmiş Alüminyum profilden imal edilir. Kanal gövdesinde 
kullanıma uygundur. Havalandırma sistemlerinde, ihtiyaca göre tek sıra 
kanatlı emiş menfezi veya çift sıra kanatlı üfleme menfezi olarak imal edilebil-
ir.

Tercihen damperli veya dampersiz olarak üretilebilir.

Lineer Menfez

Özel haddelenmiş alüminyum profilden, dekoratik olarak imal edilir. Fan-coil 
ve radyatör uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Standart olarak vidalı 
montaj seçeneğine göre imal edilir.



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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Kare Anemostad difüzör

Slot Difüzör

Havaladırma sistemlerinde emiş ve üfleme hatlarında kullanılabilir. Belirli bir 
açı altın yönlendirilmiş kanatları sayesinde üflenen havanın ortama eşit şekil-
de yayılmasını sağlar. 2.5-4.0m arası tavan mesafeleri için idealdir. 

Standart ölçüler

150x150 300x300 400x400 550x550

200x200 350x350 450x450 600x600

250x250 375x375 500x500

Standart ölçüler

1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot

Havaladırma sistemlerinde emiş ve üfleme hatlarında kullanılabilir. Kanat 
açıları ayarlanabilir. Yatay veya dikey olarak kullanıma uygundur.

Kontrol / Müdehale Kapağı

Hat durumunu gözetlemek ve temizlik / bakım yapmak amacı ile kullanıma 
uygundur. Havalandırma sistemine kolayca ulaşım imkanı sağlar.

Gemici Anemostad
Düşük tavan mesafesi olan ufak mahallerin havalandırması için uygundur. 
Kolay montaj ve düşük maliyet imkanı sunar.

Standart ölçüler

Ø100 mm Ø125 mm Ø150 mm Ø200mm

Havalandırma sistemlerinin taze hava alış ve egzost havası atışları için uygun-
dur. Yapısı gereği dış hava şartlarına mukavim özelliktedir.

Dış Hava panjuru



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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Assan Alüminyum
Alüminyum Rulo ve Levha, Hammadde

Tat Metal
Galvanizli Sac Ürünleri, Hammadde

Tezcan Galvaniz
Galvanizli Sac Ürünleri, Hammadde

ODE Yalıtım
Ses ve Isı İzolasyon Ürünleri

AHSFan Aspiratör / Vantilatör Ürünleri
Aspiratör & Vantilatör Grubu, Isı Geri Kazanım Cihazları

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ



* Listelerde yer alan ölçü ve özelliklikler bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerin kesin ölçü 
ve özellikleri ile ilgili net bilgi almak için firmamız ile iletişime geçiniz.
* DentaHavalandırma ihbar etmeden ürünlerinde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ GOFRAJLI ALÜMİNYUM & GALVANİZ BORU KAPLAMA İŞLERİ



DENTA HAVALANDIRMA
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Eminel 
Sanayi Sitesi 1122.Cadde 1472.Sokak 
No:4 Ostim/ANKARA

Telefon: 0312 394 76 62
Fax: 0312 394 76 63

www.dentahavalandirma.com

• Kendinden Flanşlı Hava Kanalı
 Galvaniz & Paslanmaz çelik
• Spiral Kenetli Hava Kanalı
 Galvaniz & Paslanmaz Çelik
• Kaynaklı Hava Kanalı
 DKP & Paslanmaz Çelik
• Askılama ve Montaj Ekipmanları

• Aspiratör & Vantilatör Grubu Ürünleri
• Hava Dağıtım ve Kontrol Ürünleri 
• Flexible Hava Kanalları
• Ses ve Isı izolasyon Ürünleri

DENTA 
HAVALANDIRMA


