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Temiz hava,
              temiz dünya...

Clean air, clean world...

by VenGrup 
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ÜRÜNLERİMİZ / PRODUCTS

Menfezler / Grilles

Difüzörler / Di�users

Özel Difüzörler / Special Di�users

Helisel Difüzörler / Swirl Di�users

Dış Hava Panjurları / Exterior Air Louvers

Damperler / Dampers

Vav Terminal ve Aksesuarları / Vav Terminal And Accessories

Susturucular / Sound Attenuators

Isı Geri Kazanım Üniteleri / Heat Recovery Units
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HAKKIMIZDA ABOUT US
İzven A.Ş. 20 yılı aşkın tecrübeye sahip yöne-

tim kadrosuyla iklimlendirme ve havalandır-

ma sistemi ekipmanları konusunda ihtiyaç 

duyulan ürünlerin üretimini yapmaktadır.

Amacımız; Müşterilerimiz için kalite, fiyat ve 

lojistik açıdan beklentilerini en iyi şekilde 

karşılamak ve her zaman öncelikli tercih 

edilecek iş ortağı olmaktır.

İzven olarak; Geçmişten gelen tecrübe ve 

birikimini toplam kalite  anlayışı ile birleştir-

erek müşteri memnuniyetini ve beklentilerini  

zamanında ve rekabetçi fiyatlarla karşılayan, 

kaliteden ödün  vermeden, gelişen teknolojiyi 

yakından takip eden, dürüstlüğe  ve satış 

sonrası hizmete büyük önem veren, kaliteyi 

ön  planda tutarak hızlı bir üretim sistemi 

uygulayan firma  olmanın gururunu yaşam-

aktayız.

Izven; With its over 20 years experienced 

managerial sta�, manufacture and mon-

tage systems that institutions and organiza-

tions need about air-conditioning and ven-

tilation systems.

Our aim; is to meet our customers’ expecta-

tions in the best way in terms of quality, price 

and logistics and always be their primary 

preferred business partner.

As Izven we are proud of being a company that 

meets the customer satisfaction and expecta-

tions timely and with competitive prices by 

combining its past experience and accumula-

tion with its total quality understanding, 

follows the developing technology closely 

without sacrificing from its quality, puts 

emphasis on honesty and after-sales service, 

applies a fast production system by prioritizing 

the quality.

4 w w w . i z v e n . c o m
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Çevreye duyarlı, topluma, müşterilerine ve 
çalışanlarına güven veren, hukuk çerçevesinde 
belirtilen etik kuralları bağlayıcı bir şart olarak
zorunluluk kabul etmek, gelişen yenilikleri 
takip ederek bu yenilikleri ürün ve uygu-
amalara dahil ederek her üründe çevreyi baz 
alarak belirlenen ihtiyaçları sentezlemek. 

Çevreye ve müşteriye değer vermek bizim en
büyük misyonumuzdur.

Misyonumuz

Sektörümüzde yaşanan gelişim ve değişime 
paralel olarak profesyonel yönetim, uzman 
teknik kadro desteği ile doğru çözüm ve 
uygulamalara imza atmak, inanılan, güveni- 
len, saygı duyulan, yapıcı ve yönlendirici bir 
kurum olarak devamlılığı hedef alıp, müşte-
rilerin memnuniyetini kazanmaktır. 

Kazandığımız müşteri memnuniyeti ve ürün 
kalitemizle adımızı hem yurt içi hem de yurt 
dışı pazarların da lider firmalar arasına
kazımaktır.

Vizyonumuz 
In parallel with the development and alteration 
experienced in the sector, to put signatureto 
accurate solution and implementations with 
the support of professional managementand
expert technical sta�, to achieve customer 
satisfaction by aiming continuity as abelieved, 
trusted, respected, constructive and leader 
institution.

Our Vision

Environment conscious, faithful to the society, 
to its customers and employees, accepting 
the ethical rules stated in the legal framework 
as a tying clause, following the developing
innovations, implicating these innovations 
in the projects and implementations, 
taking human as a base in each project 
and synthesize the determined needs. 

Our Mission
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   To follow the technologies that will 
protect the natural life by adopting and 
applying the known environmental 
management principles,

 The implementation of legal obligations, 
the protection of natural resources, the use 
of raw materials and energy more thrifty 
without a�ecting the product quality, 
educating and raising awareness of our 
employees about the environment,

 In addition, to produce with our all 
possibilities and energy in order to leave a 
more livable world to the future generations,

 To procure the necessary precautions 
without risk by determining the 
environmental dimensions and impacts of 
the implemented and planned activities and 
services accurately,

 To take necessary precautions by 
preparing emergency response plans in 
order to be able to intervene quickly and 
e�ectively in the contamination that can be 
comprised as a result of an accident or 
disaster,.

Our Quality 
Policy

Kalite 
Politikamız
   Bilinen çevre yönetim prensiplerini 
benimseyip uygulayarak doğal yaşamı 
koruyacak teknolojileri takip etmek,

 Yasal zorunlulukların uygulanması, doğal 
kaynakların korunması, hammadde ve ener-
jinin, ürün kalitesini etkilemeden daha tasar-
ruflu kullanılması, çalışanlarımızın çevre 
konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

 Ayrıca gelecek nesillere daha yaşanıla-
bilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan 
ve enerjimiz ile üretim yapmak,

 Uygulanmakta olan ve planlanan faali-
yet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları ile 
etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli 
önlemleri risk oluşmadan temin etmek,

 Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu 
oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde 
müdahale edebilmek için acil durum 
müdahale planları hazırlayarak, gerekli 
önlemleri almak,

 Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünler 
için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve 
müşteri isteklerini maksimum düzeyde 
sağlamaktır. Bu temel prensip çerçevesinde 
sürekli gelişmeye açık olan mevcut kalite 
yönetim sistemimizin gereklerini titizlikle 
uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel 
ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak 
ve müşteriye sunmak.



MENFEZLER / GRILLES
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Çift Sıra Kanatlı Menfezler + Damper
Double Row Bladed Grilles + Dumper  

Tek Sıra Kanatlı Menfezler + Damper
Single Bladed Grilles + Dumper 

Kare Petek Menfezler 
Perforation Grilles

Lineer Menfezler
Linear Grilles

Kapı ve Duvar Transfer Menfezleri
Door and Mounted Transfer Grilles

Yuvarlak Kanal Menfezleri (Çift Sıra)
For Round Channels Double Row Wing Grilles

Yuvarlak Kanal Menfezleri (Tek Sıra)
For Round Channels Single Wing Grilles

Kontrol Kapakları
Service Panels

Lif Tutucu Menfezler
Fiber Filter Grilles

İZCS+DA

İZTS

İZKP-1

İZLM

İZKT

İZYK

İZYK-G

İZKK

İZLT
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22

30

34

38

42

44



MENFEZLER / GRILLES

8 w w w . i z v e n . c o m

Dampersiz / Without Damper Damperli / With Damper

DOUBLE ROW BLADED 
GRILLES + DUMPER

ÇİFT SIRA KANATLI 
MENFEZLER + DAMPER       

İZCS+DA

İzven İZCS+DA model çift sıra kanatlı menfezler 
havalandırma sistemlerinde üfleme kanallarında 
kullanılır, kanatlar yatay eksende hareketlidir. 

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil 
den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi 
RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik 
toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer 
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 

Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi
aksesuarıdır.

İzven İZCS+DA model double row bladed grilles 
are used in blowing ducts in ventilation systems, 
the blades are moving in horizontal axis. 

They are manufactured of specially rolled 6063 
aluminum shape. Standard plating is done with 
electrostatic powder painting in RAL 9010 and 
9016 color codes. According to the demand, 
other colors and anodized coating can also be
done. 

They are produced as screwed in standard. 
The grill damper is its accessory.

İZCS22

İZCS30

22mm

30mm

MODEL/TYPE
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DOUBLE ROW BLADED GRILLES + DUMPER
ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER + DAMPER

İZCS+DA
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SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

DOUBLE ROW BLADED GRILLES + DUMPER
ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER + DAMPER

İZCS+DA
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MONTAJ ŞEKİLLERİ
TYPES OF FIXING

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

X=Kör kasa (Müşteriye aittir) / Mointing frame (Not by İZVEN)

İzven çift sıra kanatlı menfez
Izven grille with double row of blades

IZCS

DOUBLE ROW BLADED GRILLES + DUMPER
ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER + DAMPER

İZCS+DA



MENFEZLER / GRILLES
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Dampersiz / Without Damper Damperli / With Damper

İZTS

SINGLE BLADED 
GRILLES + DUMPER

TEK SIRA KANATLI 
MENFEZLER + DAMPER

İzven İZTS model tek sıra kanatlı menfezler 
havalandırma sistemlerinde emiş kanallarında 
kullanılır, kanatlar yatay eksende hareketlidir. 

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir. 

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile
yapılmaktadır. 

Talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir.

İzven İZTS model single bladed grilles are used 
in suction ducts in ventilation systems, the 
bladesare moving in horizontal axis. 

They are manufactured of specially rolled 6063 
aluminum shape. Standard plating is done with 
electrostatic powder painting in RAL 9010 and 
9016 color codes. According to the demand, 
other colors and anodized coating can also be
 done. 

They are produced as screwed in standard. The
grill damper is its accessory.

İZTS22

İZTS30

MODEL/TYPE

22mm

30mm
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SINGLE BLADED  GRILLES + DUMPER
TEK SIRA KANATLI MENFEZLER + DAMPER

İZTS



14 w w w . i z v e n . c o m

İZTS

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

SINGLE BLADED  GRILLES + DUMPER
TEK SIRA KANATLI MENFEZLER + DAMPER
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MONTAJ ŞEKİLLERİ
TYPES OF FIXING

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

X=Kör kasa (Müşteriye aittir) / Mointing frame (Not by İZVEN)

İzven çift sıra kanatlı menfez
Izven grille with double row of blades

IZTS

SINGLE BLADED  GRILLES + DUMPER
TEK SIRA KANATLI MENFEZLER + DAMPER

İZTS



MENFEZLER / GRILLES
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Çerçeve Alternatifleri / Frame Variations

İZKP-1

İzven İZKP-1 model menfezler havalandırma 
sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır. 
Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum
profilden imal edilmiştir.
 
Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile
yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve 
eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 

Standartta vidalı üretilir.

İzven İZKP-1 model perforation grilles are used 
as blowing and suction grilles in ventilation 
systems. Their frames are manufactured of 
specially rolled 6063 aluminum shape, their grill 
parts are manufactured of perforated DKP sheet. 

Standard plating is done with electrostatic 
powder painting in RAL 9010 and 9016 color 
codes. According to the demand, other colors
 and anodized coating can also be done. 

Flow control dampers can be produced form 
aluminum shape as opposite or parallel bladed.

PERFORATION GRILLES
KARE PETEK MENFEZLER
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FILITRELI UYGULMALARDA KILITLEME ALTERNATIFLERI
LOCKING ALTERNATIVES IN DOUBLE FRAME MODELS WITH FILTERE

PERFORATION GEILLES
KARE PETEK MENFEZLER İZKP-1

MONTAJ ŞEKİLLERİ / TYPES OF FIXING

X=Kör kasa (Müşteriye aittir) / Mounting frame ( Not by İZVEN)
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PERFORATION GEILLES
KARE PETEK MENFEZLER İZKP-1
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SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

PERFORATION GEILLES
KARE PETEK MENFEZLER

İZKP-1
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PERFORATION GEILLES
KARE PETEK MENFEZLER İZKP-1

PLENUM KUTULAR
PLENUM BOXES

PERFORATION GEILLES
KARE PETEK MENFEZLER

İZKP-1

İZKP-1 modeli kare petek menfezler istek üzerine plenum hücreli olarak da imal edilebilirler ve fabrika montajı 
tamamlanmış olarak gönderilebilirler. Plenum hücreler üstten girişli ve yandan girişli olarak iki ana tipte imal 
edilmektedir. Her iki tipin de damperli ve dampersiz alternatifleri mevcuttur. Damperli modellerde standart olarak 
elle ayar ve damper kolunu kilitleme mekanizması vardır. Fabrika montajlı iki konumnlu damper motorlar
ile de imal etmek mümkündür.

Plenum hücreler istek üzerine 6mm NFAF ile dış yüzeyden izole edilmektedir. Değişik bir izolasyon malzemesi
istendiğinde veya akustik izole istendiğinde lütfen fabrikamıza danışın.

Plenum kutular modüler asma tavanlarda kullanılacaksa hassas imalat ölçüleri için modüler tavan taşıyıcı 
profillerinin sipariş ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

İZKP-1 model egg-crate grilles may be manufactured with plenum boxes in accordance with the customer’s 
demands and they may be despatvhed with factory installed grilles. The plenum boxes are produced intwo 
alternatives namely with side entry and with the cıstomer’s demands. In models equipped with dampers, 
a manuel adjustment arm and a hand locking qadtant is installed as standart. It is also possible to produce them
with factory installed on-o� damper actuators.

Whenever demanded the plenum boxes are produced with 6mm thick NFAF insulation material and thicknesses
are also avaliable upon customer’s request.

In case they will be installed on the modular suspended ceilings, precise dimensioning of the hanger profiles
must be given in order to enable precise manufacturing.
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KARE PETEK MENFEZ MODELLERİ
DIRRERENT VERSIONS EGG-CRATE GRILLES

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

PERFORATION GEILLES
KARE PETEK MENFEZLER

İZKP-1

İzven kare petek menfez
İzven egg-crate grille

IZKP-1



MENFEZLER / GRILLES
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İZLM

İzven İZLM model lineer menfezler havalandırma 
sistemlerinde ağırlıklı olarak fan-coil ve radyatör 
üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada 
üfleme ve emiş menfezi olarak da 
kullanılabilmektedir. 

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, 
talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir. 

Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik 
istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak 
üretilmektedir. Menfez damperi, plenum kutusu 
ve kör kasa aksesuarlarıdır.

İzven İZLM model linear grilles are mainly used 
on fan-coils and radiator tops and can be used 
as blowing and suction grill in practice. 

They are manufactured of specially rolled 6063 
aluminum shape. Standard plating is done with 
electrostatic powder painting in RAL 9010 and 
9016 color codes. 

According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done. They are 
produced as screwed in standard. 

If a hole is not wanted in the frame, it is 
produced as a latch or spring system. The grill 
damper, plenum box and blind casing are their 
accessories.

LINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER

İZLM0

İZLM0-22/İZLM15-22

İZLM0-30/İZLM15-30

İZLM15
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MENFEZLERİN EFEKTİF ALANLARI (m2)
EFECTIVE AREAS OF GRILLES (m2)

LINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER

İZLM

İZLM-15

İZLM-0



24 w w w . i z v e n . c o m

İZLM

SEÇİM TABLOSU-1
SELECTION DIAGRAM-1

LINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER
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LINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER

İZLM

SEÇİM TABLOSU-2
SELECTION DIAGRAM-2
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İZLM

SEÇİM TABLOSU-3
SELECTION DIAGRAM-3

LINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER
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LINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER

İZLM

DEĞİŞİK UYGULAMALAR
DIFFERENT APPLICATIONS

İZVEN İZLM modeli lineer menfezler döşeme uygulamaları için ideal 
ünitelerdir. Hem üfleme ve hemde dönüş havası için kullanılabilirler. 
Kasa 5mm çelik profilden kaynaklı olarak imal edilmiştir. Lineer 
menfez çerçevesiz olarak imal edilmekte ve kasanın içine oturmak-
tadır. Bu menfezleri kare ve dikdörtgen olarak kenar uzunluğu 
1 metreye kadar tek parça olarak üretmek mümkündür.

İZVEN model İZLM linear grilles are ideal units for floor applications. 
They can be used as  supply or return air terminal units. 
The mounting frame is produced from steel sheets with a thickness
of 5mm by electro-welding process. 
The grilles are produced without a frame in order to be placed
 within the steel mounting frame.
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İZLMLINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER

İZLMX modeli esnek ve çerçevesiz döşeme tipi menfezler 
döşeme altındaki veya yan duvarlardaki konvektörlerin 
üzerlerine dekoratif örtü olarak tasarlanmıştır. Lineer
menfezlerle aynı genişlikte imal edilmektedir.

DKP lineer menfez köşe parçaları devamlı menfez yarat-
mak için tasarlanmış parçalardır. Bu parçalar sayesinde bir 
odanın duvarlarının tamamını çepeçevre menfezle estetik
bir biçimde kaplamak mümkündür.

YKP köşe parçaları da aynı şekilde tavanda kontinür bir 
lineer menfez yaratmak için tasarlanmış parçalardır. 
Bu parçalar sayesinde tavanda kare veya dikdörtgen 
tarzında menfezler yaratmak mümkündür.

The İZLMX mmodel fexible and frameless floor di�users 
are produced as covers for convectors embedded in floors 
or placed on side-walls as decorative covers. They are 
produced having the same widths as the rigid.

DKP corner pieces are specially designed pieces for 
creating continuous linear grilles on walls. With the use of 
these pieces it is possible to design architecturally
aesthectical grilles on walls.

Likewise the YKP corner pieces are designed to create 
continuous linear grilles on ceilings. With the use these 
units it is possible to generate grilles in square and
rectangular forms in the ceilings.

İZLMX

DKP

YKP

X=Kör kasa (Müşteriye aittir) / Mounting frame ( Not by İZVEN)

DUVAR VE TAVAN TİPLERİ MONTAJ ŞEKİLLERİ 
TYPES OF FIXING FOR WALL AND CEILING MOUNTED MODELS
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SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZLMLINEAR GRILLES
LİNEER MENFEZLER

İZLM

İZLM

İZLMX100X2000



MENFEZLER / GRILLES
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İZKT

İzven İZKT model kapı transfer menfezleri 
havalandırma sistemlerinde bir taraftan 
bakıldığında diğer tarafın görünmemesi özelliği 
ile mahaller arası hava transferinde 
kullanılmaktadır. 

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır. 

Talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir.

İzven İZKT model door transfer grilles are used 
in air transfer between the spaces with the 
feature that the other side cannot be seen when 
viewed from the other side in the ventilation 
systems. 

They are manufactured of specially rolled 6063 
aluminum shape. Standard plating is done with 
electrostatic powder painting in RAL 9010 and 
9016 color codes. 

According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done.

DOOR AND MOUNTED 
TRANSFER GRILLES

KAPI VE DUVAR 
TRANSFER MENFEZLERİ

MONTAJ ŞEKİLLERİ
TYPES OF FIXING

İZKT22

İZKT30
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DOOR AND MOUNTED TRANSFER GRILLES
KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

İZKT



22
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İZKT

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

DOOR AND MOUNTED TRANSFER GRILLES
KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZKT

İzven kapı ve transfer menfezleri
İzven door and mounted transfer grilles

600x400
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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İZYK

İzven İZYK model yuvarlak kanal menfezleri 
Havalandırma sistemlerinde hava miktarını 
ayarlamak amacı ile kullanılır. 

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, 
talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir. 

Standart vidalı üretilir. Menfez damperi ve 
saptırıcı kanatlar aksesuarlarıdır.

İzven İZYK model circular ducts are used with 
the aim of adjusting the air quantity in the 
ventilation systems. 

They are manufactured of specially rolled 6063 
aluminum shape. Standard plating is done with 
electrostatic powder painting in RAL 9010 and 
9016 color codes. 

According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done. They are 
produced as screwed in standard. The grill 
damper and deflecting blades are their 
accessories.

YUVARLAK KANALLAR İÇİN 
ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER
FOR ROUND CHANNELS
DOUBLE ROW GRILLES
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FOR ROUND CHANNELS DOUBLE ROW WING GRILLES
YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER

İZYK
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İZYK

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

FOR ROUND CHANNELS DOUBLE ROW WING GRILLES
YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER
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MONTAJ ŞEKİLLERİ
TYPES OF FIXING

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

FOR ROUND CHANNELS DOUBLE ROW WING GRILLES
YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZLER

İZYK

İZYK

İzven çift sıra kanatlı menfez
İzven grille with double row of blades
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İZYK-G

İzven İZYK-G modeli tek sıra kanatlı menfezler 
alüminyum çekme özel profillerde yuvarlak 
kanallar monte edilmek üzere radyuslu 
yüzeylere sahip olacak tarzda imal edilmektedir. 
Standart çerçeve kalınlığı 30mm’dir. 

Menfez kanatları basınç kayıplarını minimuma 
indirgeyebilmek için aerodinamik profil olarak 
tasarlanmıştır. 

Menfezler korozyona karşı eloksal profilden 
yapılabileceği gibi elektrostatik toz fırın boya ile 
de istenen renge boyanabilir. 

Müşteri talebine göre açılı “vur-kaç” damperi 
menfezlere monte edilebilir. 

Damperler alüminyum profilden imal 
edilmektedir. 

İzven İZYK-G model grilles and registers with a 
single row of adjustable blades are produced 
from specially drawn aluminium profiles with 
aerodynamic cross-sections in order to minimize 
the air side pressure loss. 

They have curved surfaces and flanges enabling 
perfect assembly on the circular duct surfaces. 
The standart flange width is 30mm. 

The grilles bay be produced from anodized 
aluminium profile or they can be powder 
painted and baked in accordance with the 
customers specifications. 

Angular “hit-and-miss” dampers produced from 
galvanized sheets may be factory installed to the 
grilles.

YUVARLAK KANALLAR İÇİN 
TEK SIRA KANATLI MENFEZLER

FOR ROUND CHANNELS
SINGLE WING GRILLES
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FOR ROUND CHANNELS SINGLE WING GRILLES
YUVARLAK KANALLAR İÇİN TEK SIRA KANATLI MENFEZLER

İZYK-G
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İZYK-G

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

FOR ROUND CHANNELS SINGLE WING GRILLES
YUVARLAK KANALLAR İÇİN TEK SIRA KANATLI MENFEZLER
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MONTAJ ŞEKİLLERİ
TYPES OF FIXING

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

FOR ROUND CHANNELS SINGLE WING GRILLES
YUVARLAK KANALLAR İÇİN TEK SIRA KANATLI MENFEZLER

İZYK-G

İZYK-G

İzven tek sıra kanatlı menfez
İzven grille with single row of blades
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İZKK

İzven İZKK modeli kontrol kapakları kanal içinde 
uygulaması gerçekleştirilmiş hava iklimlendirme 
ekipmanlarının örneğin hava ısıtma ve soğutma, 
hava debi kontrol cihazları, gibi kontrollerinin ve 
bakımlarının yapılması amacı ile 
kullanılmaktadır. 

Standart üretim ölçüleri dışında müşteri talebi 
ölçülerinde özel boyutlara üretilebilmektedir. 

Kasa özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır. 

Talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir, kapak kasa boyutuna göre 
mukavemet sağlayacak kalınlıkta saçtan üretim 
yapılır.

İzven İZKK model inspection covers are used 
with the purpose of performing the controls and 
maintenance of the air conditioning equipment, 
e.g. air heating and cooling, air flow control 
devices, etc., which have been applied in the 
duct. 

They can be produced in special dimensions in 
customer demand except its standard 
production dimensions. 

The case is manufactured of specially rolled 
6063 aluminum shape. Standard plating is done 
with electrostatic powder painting in RAL 9010 
and 9016 color codes. 

According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done. 

They are produced from the sheet in thickness to 
provide strength according to the cover case 
dimensions.

KONTROL KAPAKLARI
INSPECTION COVER
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ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

INSPECTION COVER
KONTROL KAPAKLAR

İZKK

Bu ölçüler stokta bulunan standart ölçülerdir. 

Talep üzerine değişik ölçülerde üretim mümkündür.

The above listed dimensions are of the standart units kept in stocks. 

Other dimensions are possible upon demand. 

İZKK
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İZLT

İzven İZLT serisi menfezlerin tamamı 304 kalite 
Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 
Üzerindeki gözenekleri 0,50mmx0,30 mm olup 
tekstil ürünleri için istenen DIN 4185’e uygundur. 

Filtre kısmının sökülebilmesi için metal vidalı 
kulp bulunmaktadır.

İZLT serisi menfezler yuvalarına vida (detay F1) 
veya bağlantı parçası (detay F2) ile monte 
edilebilirler.  Bu özellik siparişte belirtilmelidir.

İzven İZLT arrestor type return grilles are 
manufactured from AISI 304 quality Cr-Ni 
stainless stell sheets. 

The perforation on the filter sheet is 
0,50mmx0,30 mm and it is in conformity with 
DIN 4185 requirements for the textile products. 

They are equipped with two screwed handles for 
dismentling the filter part. 

The grilles are aither screw mounted to their 
mounting frames (detail F1) or with spring 
fasteners (detail F2). This detail must be 
spesified during purchase

LİF TUTUCU MENFEZLER
FIBER FILTER GRILLES

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
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SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

FIBER FILTER GRILLES
LİF TUTUCU MENFEZLER

İZLT

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

MONTAJ ŞEKİLLERİ
TYPES OF FIXING

X=Kör kasa (Müşteriye aittir) / Mointing frame (Not by İZVEN)

İZLT

İzven lif tutucu dönüş menfezi
Izven arrestor type return grille
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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Kare Anemostatlar
Square Anemostats

Yuvarlak Anemostatlar
Circular Anemostats 

Gemici Anemostatları 
Air Valves (Aluminium)

Slot Difüzörler
Slot Di�users

İZKA

İZYA

İZGA

İZSD

48

54

58

62



DİFÜZÖRLER / DIFFUSERS

48 w w w . i z v e n . c o m

İZKA

İzven İZKA model  kare anemostatlar 
havalandırma sistemlerinde bu tip kanatlı 
difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır, 
uygulama gereksinimlerine bağlı olarak hava 
debisini ayarlamak ve hava debisini optimize 
etmek için aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve 
toplayıcı sistemlerde kullanılır. 

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, 
talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir. 

Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik 
istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak 
üretilmektedir. Anemostad damperi ve plenum 
kutusu aksesuarlarıdır.

This type curved di�users in İzven İZKA model 
square anemostats ventilation systems are 
designed for ceiling applications. 

They are used in dispersive and collecting 
systems with their accessories to adjust and 
optimize air volume, depending on application 
requirements. They are manufactured of 
specially rolled 6063 aluminum shape. Standard 
plating is done with electrostatic powder 
painting in RAL 9010 and 9016 color codes. 
According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done. 

They are produced as screwed in standard. If a 
hole is not wanted in the frame, they are 
produced as a latch or spring system. Anemostat 
damper and plenum box are their accessories.

KARE ANEMOSTATLAR
SQUARE ANEMOSTATS

ÜFLEME ALTERNATİFLERİ
THROW VARIATIONS
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SQUARE ANEMOSTATS
KARE ANEMOSTATLAR

İZKA

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

İZKA İZKA İZKA İZKA İZKA İZKA İZKA
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İZKA

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

SQUARE ANEMOSTATS
KARE ANEMOSTATLAR

İZKA1

İZKA1

İZKA2, İZKA5

İZKA2 İZKA5
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SQUARE ANEMOSTATS
KARE ANEMOSTATLAR

İZKA

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

İZKA3 İZKA4

İZKA3, İZKA4(A)

İZKA3(B)
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İZKA

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

SQUARE ANEMOSTATS
KARE ANEMOSTATLAR

İZKA İZKA İZKA İZKA İZKA İZKA İZKA
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SQUARE ANEMOSTATS
KARE ANEMOSTATLAR

İZKA

SİPARİŞ NOTASYONU
HPW TO ORDER

IZKA4
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İZYA

İzven İZYA model yuvarlak anemostadlar 
havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü 
veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. 
Alüminyumdan imal edilmiştir. 

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile 
yapılmaktadır. Standart olarak vidalı üretilir.

İzven İZYA model circular di�users are used as 
blowing di�user or suction element in 
ventilation systems. They are manufactured 
from aluminum. 

Standard plating is done with electrostatic 
powder painting in RAL 9010 and 9016 color 
codes. They are produced as screwed in 
standard.

YUVARLAK ANEMOSTATLAR
CIRCULAR ANEMOSTATS

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
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CIRCULAR ANEMOSTATS
YUVARLAK ANEMOSTATLAR

İZYA

İZYA 150 İZYA 200 İZYA 250 İZYA 300 İZYA 350 İZYA 400 İZYA 450 İZYA 500 İZYA 550
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İZYA

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

CIRCULAR ANEMOSTATS
YUVARLAK ANEMOSTATLAR
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CIRCULAR ANEMOSTATS
YUVARLAK ANEMOSTATLAR

İZYA

PLENUM KUTULAR
PLENUM BOXES

PLENUM ÖLÇÜLERİ
PLENUM BOX DIMENSIONS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZYA-150

İZYA-200

İZYA-250

İZYA-300

İZYA-350

İZYA-400

İZYA-450

İZYA-500

İZYA-550

İZYA
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İZGA

İzven İZGA model gemici anemostadlar 
havalandırma sistemlerinde genellikle küçük 
mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. 
Alüminyumdan imal edilmiştir. 

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile 
yapılmaktadır. 

Talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir.

İzven İZGA model disc valves in ventilation 
systems are generally used for ventilation of 
small spaces. 

They are manufactured from aluminum. 
Standard plating is done with electrostatic 
powder painting in RAL 9010 and 9016 color 
codes. 

According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done. They are 
produced as screwed in standard.

GEMİCİ ANEMOSTATLARI
DISC VALVES  (ALUMINUM) 

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER
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DISC VALVES  (ALUMINUM) 
GEMİCİ ANEMOSTATLARI

İZGA

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
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İZGA

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

DISC VALVES  (ALUMINUM) 
GEMİCİ ANEMOSTATLARI

İZGA-100

İZGA-150

İZGA-125

İZGA-200



61w w w . i z v e n . c o m

DISC VALVES  (ALUMINUM) 
GEMİCİ ANEMOSTATLARI

İZGA

SEÇİM TABLOSU-ÜFLEYİCİ
SELECTION DIAGRAM-SUPPLY

İZGA-100

İZGA-150

İZGA-125

İZGA-200
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İZSD

İzven İZSD model slot difüzörler havalandırma 
sistemlerinde emiş ve üfleme difüzörü olarak 
kullanılmakta olup montaj standartta 
köprülüdür. 

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir. Kanatlar hariç standart 
kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile 
yapılmaktadır. 

Talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir. Kanatlar ise siyah eloksal ile 
kaplanmaktadır. Plenum kutusu ve köşe parçası 
aksesuarlarıdır.

İzven İZSD model slot di�users are used as 
suction and blowing di�users in ventilation 
systems and the installation is bridged in 
standard. 

They are manufactured of specially rolled 6063 
aluminum shape. Standard plating, except the 
curves, is done with electrostatic powder 
painting in RAL 9010 and 9016 color codes. 

According to the demand, other colors and 
anodized coating can also be done. The curves 
are coated with black anodic oxidation. The 
plenum box and corner piece are their 
accessories.

SLOT DİFÜZÖRLER
SLOT DIFFUSERS

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
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SLOT DIFFUSERS
SLOT DİFÜZÖRLER

İZSD

PLENUM ÖLÇÜLERİ
PLENUM BOX DIMENSIONS

ÜFLEME AYARLARI
THROW ADJUSTMENTS
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İZSD

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

SLOT DIFFUSERS
SLOT DİFÜZÖRLER
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SLOT DIFFUSERS
SLOT DİFÜZÖRLER

İZSD

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM
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İZSD

MONTAJ ALTERNATİFLERİ
ASSEMBLY OPTIONS

PLENUM KUTULAR
PLENUM BOXES

SLOT DIFFUSERS
SLOT DİFÜZÖRLER
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SLOT DIFFUSERS
SLOT DİFÜZÖRLER

İZSD

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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Hepa Filtreli Plenum Kutular
Hepa Filter Plenum Box

İdeal Konfor Difüzörleri
Ideal Confor Di�users 

Jet Nozullar
Jet Nozzle

İZFP

İZKD

İZJN

70

76

86
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İZFP

İzven İZFP filtreli plenumlar temiz oda 
teknolojisine uygun olarak geliştirilmiş, 
üzerlerine değişik difüzörler uygulanabilen tavan 
tipi kabınlerdir. 
US Federal Standart 209E ISO 14644-1’e göre 
sınıflandırılmış temiz odalarda gerekli iç şartların 
teminini sağlayan temel elemanlarda biridir. 
İZFP tipi filtreli plenumlarda EN 1882’ye göre H13 
ve H14 olarak tanımlanan, eski tanımıyla HEPA 
ve ULPA olarak bilinen filtreler kullanılmaktadır. 
Bu filtreler sayesinde hastanelerin steril 
hacimlaerinin, ameliyathanelerin, ilaç sanayinin, 
optik ve elektronik sanayinin gereksinimi olan 
hava şatları yaratılmaktadır. 

The İzven İZFP plenum type filterboxes are 
designed and produced in accordance the clean 
room technologies and they are suitable for the 
application of di�erent types of ceiling di�users. 
They are one of the basic elements to be utilized 
in clean rooms in accordance with US Federal 
Standart 209E and EN ISO 14644-4. Hepa filters 
specified as H13 and H14 in accordance with EN 
1182 are being used. With the application of the 
filters the necessory IAQ is being created in the 
sterile rooms in hospitals, surgical operation 
rooms, in pharmaceutical, optical and in 
electronical industries.

HEPA FİLTRELİ 
PLENUM KUTULAR
HEPA FILTER PLENUM BOX

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
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HEPA FILTER PLENUM BOX
HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR

İZFP
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İZFPHEPA FILTER PLENUM BOX
HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR
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HEPA FILTER PLENUM BOX
HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR

İZFP
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İZFP

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

HEPA FILTER PLENUM BOX
HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR



75w w w . i z v e n . c o m

NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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İZKD

İzven İZKD model ideal konfor difüzörler tavan 
yüksekliği 3.5 metre ve daha fazla olan 
mahallerde hem konfor kliması uygulamalarında 
hem endüstriyel uygulamalarda dört mevsim 
hava dağıtımı gerçekleştirmek için tasarlanmış 
özel ünitelerdir. Fabrikalar, konser salonları, 
sinemalar, spor salonları uygulama alanlarıdır.

İzven İZKD model ideal comfort di�users are 
special units designed to perform four-season 
air distribution both in comfort air conditioning 
and industrial applications in areas with a ceiling 
at the height of 3.5 meters or more. Factories, 
concert halls, cinemas and fitness centers are 
the fields of application.

İDEAL KONFOR 
DİFÜZÖRLER
IDEAL COMFORT DIFFUSERS 

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
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IDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

İZKD
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İZKDIDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

İZKD300

İZKD400İZKD500

İZKD800 İZKD600
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IDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

İZKD

İZKD300

İZKD400 İZKD500

İZKD800İZKD600
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İZKDIDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

İZKD300

İZKD400İZKD500

İZKD800 İZKD600
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IDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

İZKD

SES SEVİYELERİ
SOUND GENERATION

İZKD300

İZKD400

İZKD300-P İZKD300-D

İZKD400-P İZKD400-D
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İZKDIDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

İZKD500-PİZKD500-D İZKD500

İZKD600İZKD600-PİZKD600-D
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IDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

İZKD

İZKD800 İZKD800-DİZKD800-P
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İZKDIDEAL COMFORT DIFFUSERS 
İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLER

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

IZKD

IZKD400-D-OM

IZKD600-P-MM
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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İZJN

İzven İZJN modeljet nozullar havalandırma 
sistemlerinde genellikle yüksek debilerde uzun 
mesafe atışları için duvar ve tavan
uygulamalarında kullanılmak üzere 
tasarlanmışlardır. 

Alüminyumdan imal edilmiştir. Standart 
kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile 
yapılmaktadır. Talebe göre diğer renkler ve 
eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

Ön panelin diresel flanjı ve difüzörün hareketli 
bağlantısı ısıya dayanıklı plastikten imal 
edilmiştir. Arka kısım ise eloksallı 
alüminyumdandır.

Kanat bağlantısı için contası vardır. Standart 
renk RAL 9010 kırık beyazdır. Çift cidarlılarda 
iç kon da plastikten üretilmiştir.

İzven İZJN  model jet nozzles are products used 
for air conditioning and ventilation of the spaces 
requiring high blowing speed and long blowing 
distance. They have low pressure loss and low 
sound level. 

They can be connected directly to the circular 
ducts and their blowing directions can be 
adjusted manually.

The circular flange of the front panel and the 
knucke joint piece are made from heat resistant 
plastics.

The rear part is manufactured from anodized 
aluminum. The İZJN model jet nozzles are 
equipped with gaskets for duct connections. The 
standart color RAL 9010 o�-white. In the 
double-skin models the  

JET NOZULLAR
JET NOZZLE

MALZEME VE SATIH
METERIAL AND FINISHING
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JET NOZZLE
JET NOZULLAR

İZJN

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

İZJN - 80S

İZJN - 160S

İZJN - 200S

İZJN - 250S

İZJN - 315S

İZJN - 400S
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İZJNJET NOZZLE
JET NOZULLAR

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

İZJN-S Serisi / Series
Jet Nozullar / Jet Nozzles



89w w w . i z v e n . c o m

JET NOZZLE
JET NOZULLAR

İZJN

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

İZJN - 100D

İZJN - 125D

İZJN - 160D

İZJN - 200D

İZJN - 250D

İZJN - 315D

İZJN -400D



90 w w w . i z v e n . c o m

İZJNJET NOZZLE
JET NOZULLAR

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZJN

İzven Jet Nozıl
İzven Jet Nozzle
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

Helisel Üfelemeli Difüzörler
Swirl Di�user

Helisel Üfelemeli Difüzörler
Swirl Di�user

Helisel Üfelemeli Difüzörler
Swirl Di�user

Helisel Üfelemeli Difüzörler
Swirl Di�user

Döner Gövdeli Difüzörler
Rotary Type Di�users

İZDA-1

İZDA-2

İZDA-3

İZDA-4

İZDRW

96

100

107

113

119
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İZDA-1 İZDA-2 İZDA-3

İzven helisel üflemeli tavan difüzörleri 2,6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal 
hava üfleme terminal üniteleridir. 

Helezonik devinimle üflenen hava çok kısa 
mesafeler içinde oda havasıyla homojen bir 
karışım sağlar. Bunun neticesi olarak klasik 
üfleme ünitelerine nazaran 1 ila 3 0C daha soğuk 
havanın cereyan yaratmaksızın magallere sevki 
mümkündür. 

Izda serisi difüzörler dört ana modelden 
meydana gelmektedir. İZDA-1, İZDA-2, İZDA-3 ve 
İZDA-4 bu difüzörlerden ilk üçü DKP sacdan CNC 
tezgahlarda işlenerek üretilmiştir. İZDD-4 ise 
klasik menfezler gibi özel çekme alüminyum 
profil ve kanatlardan meydana gelmektedir. 

Her dört modeli plenum kutulu, hava girişinde 
debi kontrol damperli imal etmek mümkündür. 

İzven swirl diddusers are ideal supply units for 
premises sith celling heights ranging from 2,6 
meters to 4 meters. The air blown to the room 
follows a spiral “swirl” path which enables thew 
thorough mixing with the room air in very short 
distances. 

Thanks to the speciality, air supply temperatures 
1 to 30C lower than the classical systems are 
possible without causing any annoying cold 
draft. The İzven series swirl di�users are 
composed of four main models which are 
namely IZDA-1, İZDA-2, İZDA-3 and İZDA-4. The 
former three models are manufactured at CNC 
machines from steel dheet metals. 

The latter is produced from specially drawn 
aluminium profiles like in the classical di�users. 
It is possible to produce all of the four models 
with plenum boxes and/or with volume control 
dampers the entry spigot.

İZDD-4 İZDRW
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

TERMİNOLOJİ
TERMINOLOGY

MONTAJ TARZLARI
INSTALLATION POOIBILITIES

Aşağıdaki semboller helisel üflemeli tavan difüzörlerinin seçiminde kullanılmaktadır. Semboller üzerinde 
gösterildiği gibi anlamları ve ölçü birimleri de karşılarına yazılmıştır.

The symbols below are used in the selection of the swirl di�users. The symbols are shown on the drawint. 
And their meanings including the measurement units are written next to each.
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PLENUM KUTULAR
PLENUM BOXES
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

İZDA-1

İzven İZDA-1 serisi helisel üflemeli tavan difüzörleri 2,6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava 
üfleme terminal üniteleridir. Helezonik devinimle üflenen hava çok kısa mesafeler içinde oda havasıyla homojen 
bir karışım sağlar.

İZDA-1 serisi helisel difüzörler kare plakalı ve dairesel plakalı olmak üzere iki ana tiptedirler. Her tip sabit üfleme 
alanına sahip olmakla birlikte dış ölçüleri itibariyle 4 değişik büyüklükte imal edilirler.

İZDA-1’leri plenum hücreli olarak da sipariş etmek mümkündür.

İzven İZDA-1 swirl di�usors are ideal supply units for premises with ceiling heights ranging from 2.6 meters to 4 
meters. The air blown to the room follows a spiral “swirl” path which enamles thew thorough mixing with the 
room air in very short distances.

The İZDA-1  series swirl di�users have two di�erent versions, with square face plate or with circular face plate.
Eventhough having the same e�ective areas each version is manufactured with four outer dimensions.

They may be supplied plain or coupled with plenum boxes.
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DİFÜZÖR ÖLÇÜLERİ / DIFFUSER DIMENSIONS

İZDA

İZDA
İZDA

İZDA İZDA
İZDA

İZDA-1
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

HAVA HIZLARI ÜFLEME MESAFELERİ /END VELOCITIES&THROW DISTANCES

BASINÇ KAYBI SES SEVİYELERİ /PRESSURE LOSS & SOUND POWER LEVEL

İZDA-1
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SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZDA

İZDA-1
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

İZDA-2

İzven İZDA-2 serisi helisel üflemeli tavan difüzörleri 2,6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava 
üfleme terminal üniteleridir. Helezonik devinimle üflenen hava çok kısa mesafeler içinde oda havasıyla homojen 
bir karışım sağlar.

İZDA-2 serisi helisel difüzörler iki tip kare plakalı ve bir tip dairesel plakalı olmak üzere üç ana tiptedirler. Her tip 
modelin efektif alanı değişiktir. Her slotta bulunan mistakilen ayarlanabilir damperler vasıtasıyla hava üfleme 
yönünü istediğiniz gibi yönlendirmek mümkündür.

İZDA-2’leri plenum hücreli olarak da sipariş etmek mümkündür.

İzven İZDA-2 swirl di�usors are ideal supply units for premises with ceiling heights ranging from 2.6 meters to 4 
meters. The air blown to the room follows a spiral “swirl” path which enamles thew thorough mixing with the 
room air in very short distances.

The İZDA-2  series swirl di�users are compozed of three major versions, two of which have square face plate and 
the third with circular face plate

They may be supplied plain or coupled with plenum boxes.
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DİFÜZÖR ÖLÇÜLERİ / DIFFUSER DIMENSIONS

İZDA-2/KR İZDA-2/RR İZDA-2/KK

İZDA-2
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

ÜFLEME TARZLARI /THROW VARIATIONS

PLENUM HÜCRELER /PLENUM BOXES

İZDA-2
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SEÇİM TABLOSU-1 /SELECTION DIAGRAM-1

İZDA-2/KR, RR 310 İZDA-2/KK, RR 310 İZDA-2/KK 310

İZDA-2/KR RR 310

İZDA-2/KR 310İZDA-2/KR, RR 310

İZDA-2/KK 400

İZDA-2/KK 400İZDA-2/KK 400

İZDA-2/KK, RR 400 İZDA-2/KK, RR 400

İZDA-2/KK, RR 400

İZDA-2
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SEÇİM TABLOSU-2 / SELECTION DIAGRAM-2

İZDA-2/KK,RR 500

İZDA-2/KK 600

İZDA-2/KR,RR 600

İZDA-2/KK 500 İZDA-2/KK 500 İZDA-2/KK 500

İZDA-2/KK,RR 500 İZDA-2/KK,RR 500

İZDA-2/KK 600İZDA-2/KK 600

İZDA-2/KR,RR 600 İZDA-2/KR,RR 600

İZDA-2
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SEÇİM TABLOSU-3 /SELECTION DIAGRAM-3

SES SEVİYELERİ /SOUND POWER LEVELS

İZDA-2
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZDA-2

İZDA-2
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İZDA-3

İzven İZDA-3 serisi helisel üflemeli tavan difüzörleri 2,6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava 
üfleme terminal üniteleridir. Helezonik devinimle üflenen hava çok kısa mesafeler içinde oda havasıyla homojen 
bir karışım sağlar.

İZDA-3 serisi helisel difüzörler kare plakalı dairesel plakalı olmak üzere iki ana tiptedirler. Her tip modelin efektif 
alanı değişiktir. Her slotta bulunan mistakilen ayarlanabilir damperler vasıtasıyla hava üfleme yönünü istediğiniz 
gibi yönlendirmek mümkündür.

İZDA-3’leri plenum hücreli olarak da sipariş etmek mümkündür.

İzven İZDA-3 swirl di�usors are ideal supply units for premises with ceiling heights ranging from 2.6 meters to 4 
meters. The air blown to the room follows a spiral “swirl” path which enamles thew thorough mixing with the 
room air in very short distances.

The İZDA-3  series swirl di�users are compozed of two major versions, namely with square face plate and with  
with circular face plate. Each type has a di�erent e�ective area. Each slot is equipped with an individually 
adjustable damper to guide the air throw.

They may be supplied plain or coupled with plenum boxes.
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

DİFÜZÖR ÖLÇÜLERİ / DIFFUSER DIMENSIONS

İZDA-3/R İZDA-3/K

İZDA-3
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ÜFLEME TARZLARI / THROW VARIATIONS

ÜFLEME TARZLARI / THROW VARIATIONS

PLENUM HÜCRELER / PLENUM BOXES

ÜFLEME TARZLARI / THROW VARIATIONS

İZDA-3
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SEÇİM TABLOSU-1 / SELECTION DIAGRAM-1

İZDA-3
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SEÇİM TABLOSU-2 /SELECTION DIAGRAM-2

İZDA-3
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SES SEVİYELERİ /SOUND POWER LEVELS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZDA

İzven helisel difüzör/İzven swirl di�userİZDA

İZDA-3
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İZDD-4

İzven İZDD-4 serisi helisel üflemeli tavan difüzörleri 15 meyreye kadar tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme 
terminal üniteleridir. Helezonik devinimle üflenen hava çok kısa mesafeler içinde oda havasıyla homojen bir 
karışım sağlar.

İZDD-4 serisi helisel difüzörler toplam 4 değişik ölçüdedir. Her tip modelin efektif alanı değişiktir. 

İZDD-4 serisi helisel üflemeli difüzörleri plenum hücreli olarak da imal etmek mümkündür.

İzven İZDD-4 swirl di�usors are ideal supply units for premises with ceiling heights ranging from 15 meters . The 
air blown to the room follows a spiral “swirl” path which enables thew thorough mixing with the room air in very 
short distances.

The İZDD-4  series swirl di�users are compozed of two major versions, namely with square face plate and with  
with circular face plate. Each type has a di�erent e�ective area. 

The İZDD-4  series swirll di�users may be supplied plain factory couled with plenum boxes.
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

DİFÜZÖR ÖLÇÜLERİ / DIFFUSER DIMENSIONS

İZDD-4
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SEÇİM TABLOSU-1 / SELECTION DIAGRAM-1

İZDD-4
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SEÇİM TABLOSU-2 / SELECTION DIAGRAM-2

İZDD-4
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SES SEVİYELERİ /SOUND POWER LEVELS

İZDD-4



İZDD-4

İZDD-4
4     Helisel difüzör model-4/Swirl di�user model-4
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZDD-4
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İZDRW

İzven İZDRW modeli döner tavan difüzörleri 3,5 metre ve daha yüksek tavanlara sahip mahaller için dizayn 
edilmiş özel terminal ünitelerdir. Hem konfor ve hem de endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen bu difüzörler 
süpermarketler, fabrikalar, tiyatro ve sinemalar, konser ve toplantı salonları ve kapalı tüzme havuzları gibi tavan 
yüksekliği fazla olan hacimler için idealdir. 

Yaz klimasında soğuk hava tavana 300 açı ile üflendiğinde yoğunlık farkı nedeniyle herhangi bir türbülans 
taratmaksızın dçşeme sathına kadar iner ve magallin optium bir şekilde soğutulmasını sağlar. Ancak aynı kanat 
açısı kış klimasında son derece olumsuz netice vermektedir. 

Tavana paralel yayılan hava düşüş yoğunluğu nedeniyle yukarıda kalmakta ve mahallin uygun bir biçimde 
ısıtılmasını temin edememektedir.  Bu nedenle sıcak havanın döşemeye kadar inebilmesi için kanatların 
tamamının difüzör ekseni etrafında döndürülerek 900’ye yakın bir üfleme gerçekleşrirlmekte ve havanın 
döşemeye yakın yerlerde 0.2 ila 0.5 metre/saniye bir hız ile optimum ısıtma saplanabilmektedir. 

Yaz klimasında ise soğuk havanın tavana 300 bir açı ile üflenmesi sağlanmakta, bunun neticesi olarak optimum 
bir hava dağılımı gerçekleşrirlmektedir.
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

İzven model İZDRW rotary celling di�users are terminal units specially designed and produced for premises with 
celling heights in excess of 3.5 meters. The İZDRW di�users suitable for comfort and industrial applications are 
suitable for premises such as shopping malls, factories, theatres, cinemas, sports halls, sonference halls, indoor 
swimming pools, etc. In summer to cool air supplied at an angle 300 will descend to the floor without causing any 
turbulence due to its density di�erence. But in winter applications warm air blown at such an angle will remain 
at the celling level without heating the premise due to its lower density.

Therefore the di�users is rotated around its central axis thus enabling air discharge very close to 900. As a result 
the supplied warm air reaches the floor level at end velocities of 0.2 to 0.5 meters/second enabling optimum 
heating. In summer with counterrotation air discharge at 300 is accomplished.

KONSTRÜKTİF ÖZELLİKLER / PRODUCTION SPECIALİTIES

* İZDRW tavan tipi difüzörlerin kanatları DKP sactan yapılmıştır. Çelik mil üzerine yerleştirilen kanatlar DKP 
sacdan mamul sıvama kon üzerine yataklanmıştır. Kon ve kanatlar RAL 9010 renginde toz boya ile boyanmıştır. 
Talep üzerine başka renkler mümkündür.
* İZDRW difüzrler elle kumandalı, iki konumlu sermomotorlu ve oransal servomotorlu olmak üzere üç değişik 
alternatifte üretilmnektedir.
* İZDRW tipi difüzerler plenum hücreli veya kanala doğrudan monte edilmek üzere plenum hücresiz olarak 
üretilirler.

* The adjustable wings of the İZDRW type di�users are produced from steel sheets. The wings placed on steel 
shafts are placed on the swaged steel sheet cone. The di�users is painted in to RAL 9010 o�-white by powder 
spray enamal paint. Other colors are possible upon demand.
*The İZDRW type di�users are manufactured in three variants which are namely manually operated model, 
equipped with on-o� actuator or with modulating actuator.
*The İZDRW di�users may also be supplied with plenum boxes or without plenum for dircet mounting on the 
ducts.

İZDRW



HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

121w w w . i z v e n . c o m

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZDRW

İZDRW-PS İZDRW-PT

İZDRW-00
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAM

İZDRW

İZDRW315

İZDRW400

İZDRW630

İZDRW800
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BASINÇ KAYIPLARI VE SES SEVİYELERİ / PRESSURE LOSSES & SOUND POWER LEVELS

İZDRW

İZDRW315 İZDRW400

İZDRW630 İZDRW800

İZDRW-PS İZDRW-PT İZDRW
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HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS İZDRW

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZDRW
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DIŞ HAVA PANJURLARI / EXTERIOR AIR LOUVERS
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Dış Hava Panjurları
Outside Air Louvres

Kum Filtreli Dış Hava Panjurları
Outside Air Louvres with Sand Trap

Susturuculu Dış Hava Panjuru
Outside Air Louvres with Sound Attenuators

İZDHP

İZKFP

İZSHP
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DIŞ HAVA PANJURLARI / OUTSIDE AIR LOUVERS

İZDHP

İzven İZDHP-1 model dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında 
emiş ve atış menfezi olarak kullanılır dış ortamlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. Şeylerin girmesini engelleme 
işlevi yapar. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 
9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre natural alüminyum eloksalı da 
yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes aksesuardır.

İzven İZDHP-1 model exterior air louvres are used as suction and throwing grilles at the points where the air ducts are 
opened to the outer environment in the ventilation systems. They prevent the entrance of the fly, rain, bird etc. that can 
come from outside. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape. Standard plating is done with 
electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand they can be made as natural 
aluminum anodized. They are produced as screwed in standard. The galvanized wire-mesh is its accessory.



DIŞ HAVA PANJURLARI / OUTSIDE AIR LOUVERS
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZDHP
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DIŞ HAVA PANJURLARI / OUTSIDE AIR LOUVERS
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İZDHP
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DIŞ HAVA PANJURLARI / OUTSIDE AIR LOUVERS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZDHP

İZDHP
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İZKFP

İzven İZKFP modeli kum tutuculu dış hava panjurları bina dış cephelerindeki taze hava alış ve egzost açıklarını korumak,  
ses iletimini engellemek ve kum taneciklerinin penetrasyonuna mani olmak için tasarlanmıştır. 100mm genişliğindeki 
“U” bölmeler iki sıra halinde şaşırtmalı olarak ve 50’şer mm aralıkta yerleşrirlmişlerdir. “U” bölmelerin iç taban 
kısımlarında bulunan delikler, santrifüj kuvvetle havadan ayrılan kum parçacıklarını dışarı atarlar. Kontrüksiyonun 
tamamı galvaniz sactan yapılmaktadır. Tek olarak sipariş edilebileceği gibi DHP modeli panjurlarla fabrika akupeli 
olarak ta sipariş edilebilirler.

The İzven İZKFP model outside air louvres with sand traps are designed to protect air intake and exhaust opening in 
building exterior walls to prevent penetretion of noise and sand particies. The 100mm wide “U” shaped be�es are 
placed in two rows staggerred and 50mm apart. The double holes at the lower inner section of the ba�e help to reject 
the sand seperated from the air by centrifugal force. They may purchased as single units or factory coupled with DHP 
model air louvres. 

KUM FİLTRELİ DIŞ HAVA PANJURLARI
OUTSIDE AIR LOUVRES WITH SAND TRAP
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DIŞ HAVA PANJURLARI / OUTSIDE AIR LOUVERS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SİPARİŞ NOTASYONU
HOW TO ORDER

İZKFP

İZKFP

İZKFP

İZKFP
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İZSHP

İzven İZSHP modeli susturuculu dış hava panjurları bina dış cephelerindeki taze hava alış ve egzost açıklıklarını 
korumak ve ses iletimini engellemek için tasarlanmıştır. 100mm kalınlığındaki bölmeler galvanizli sactan mamul 
kasanın içine 450 eğimli olarak yerleştirilmişlerdir. Bölmeler havası hatve 300mm’dir. Tek sıra bölmeli ve ayna aksi çift 
sıra bölmeli iki değişik modeli mevcuttur. Bölmelerin üst ve ön yüzeyleri galvaniz sactan, alt yüzeyleri ise perfore sactan 
üretilmiştir. Dolgu olarak camyünü kullanılmaktadır. 400x600mm’den 1200x2100mm’ye kadar tek parça olarak 
üretilirler. Müşteri talebi üzerine DHP modeli dış hava panjuru ile akuple edilmiş olarak ta imal edilebilirler.

The İzven İZSHP model outside air louvres are designed to protect air intake and exhaust opening in building exterior 
walls to prevent penetretion of noise. The 100mm thick ba�es are placed at a slope of 450 and at a pitch of 300mm. 
There are two production models, the former with a single rof of ba�es and the latter with double row of ba�es mirror 
reversed. The upper surfaces of the ba�es are produced from galvanized sgeets and the lower psrts from perforated 
steel plates. The filling is glasswool. From 400x600mm to 1200x2100mm they are produced in a single piece. It is 
possible to couple them with DHP model louvres upon customer’s demand.

SUSTURUCULU DIŞ HAVA PANJURLARI
OUTSIDE AIR LOUVRES WITH SOUND ATTENUATORS
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DIŞ HAVA PANJURLARI / OUTSIDE AIR LOUVERS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

EFEKTİF ALAN VE SUSTURUCU KAPASİTELERİ
EFECTIVE AREA & SOUND ATTENUATION

İZSHP

İZSHP-1

İZSHP-2
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BASINÇ KAYIPLARI / PRESSURE LOSSES

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZSHP

İZSHP-2

İZSHP-1
İZSHP-1

İZSHP

İZSHP

İZSHP



136 w w w . i z v e n . c o m

NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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Dikdörtgen Kesitli Debi Reglaj Damperleri
Rectangular Volume Control Dampers

Dairesel Kesitli Debi Reglaj Damperleri
Circular Volume Control Dampers 

İris Tipi Debi Reglaj Damperleri 
Iris Type Flow Balancing Dampers

Jaluzi Damperler 
Backdraft Damper

Yangın Damperi
Fire Dampers

Dikdörtgen Kesitli Sızdırmaz 
Debi Reglaj Damperi
Rectangular Low Leakage Volume
Control Dampers

Kanal Tipi Filtreler
Duct Mounted Filter Units
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DAMPERLER / DAMPERS

İZVCD

İzven İZVCD modeli hava damperleri dikdörtgen ve kare kesitli kanatlarda hava akışını kesmek veya ayarlamak için 
kunnalılırlar. İZVCD damperler standart kontrüksiyon olarak kanatları ters yöne hareketli olarak yapılırlar. Kanatlar 6033 
kalite özel çekme alüminyum profilden kasa ise galvanizli sactan yapılmıştır. Kanat genişliği olarak 100mm ve 150mm 
olmak üzere iki opsiyon mevcuttur. Her iki kanat modeli de çift kalınlıklı aerodinamik profil tarzındadır. 100mm kanat 
genişliği olan damperlerde hareket PVC’den mamul dişliler ile, 150mm kanat genişliği olanlarda ise galvanizli sacdan 
yapılmış özel bağlantı mekanizması ile tamin edilir. 1200mm genişlik ve yüksekliğe kadar tek parça, daha büyük ölçüler 
ise iki veya daha çok parçalı yapılırlar.

İzven İZVCD model air dampers are suitable for regulating or shutting o� the air flow in air ducts with rectangular or 
square cross-sections. The standat construction is the oppesed blade type. The blades are manufactured from extruded 
6033 quality aluminium profiles and the frame is produced from galvanized steel sheets. There are two options for 
blade widths, which are namely 100mm and 150mm. Both of the types have double thickness aerodynamic profiles. 
Opposed bşade action is realised with the help of gears made of PVC for 100mm wide blades and in the 150mm blades 
it is done by a linkage machanism. All of the dampers are produced either with damper actuaqtors or with actuator 
bases or with a manual locking quadrant. They are produced as single piece units up to 1200mm aidth and or height. 
Larger dampers are produced in two or more pieces depending upon the size.

DIKDÖRTGEN KESITLI DEBI REGLAJ DAMPERLERI
RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPERS
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZVCD

İZVCD150 İZVCD150 İZVCD100
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DAMPERLER / DAMPERS

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS

İZVCD

İZVCD100 İZVCD150
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İZVCD

ÇOK PARÇALI DAMPERLER / MULTIPLE DAMPERS

ÇOK PARÇALI DAMPERLER / MULTIPLE DAMPERS

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

ÇOK PARÇALI DAMPERLER / MULTIPLE DAMPERS

İZVCD

İZVCD
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DAMPERLER / DAMPERS

İZVCY

İzven İZVCY modeli hava damperleri dairesel kesitli kanatlarda hava akışını kesmek veya ayarlamak için kunnalılırlar. 
İZVCY modeli damperlerin kanat ve gövdeleri galvanizli sactan, mili St.37 çelikten ve mil yatakları özel plastikten 
yapılmaktadır. Standart kanatlar tek kalınlıklı olup müşteri talebi üzerine çift kalınlıklı ve neopren contalı olarak ta 
yapılmaktadır. Ancak bu hususun sipariş anında belirtilmesi gerekir. Kanat hareket mekanizmaları plastik kollu ve kilit 
tertibatlı, metal kollu ve kilit tertibatı beya motor montaj kaideli olarak yapılır. Müşteri talebi üzerine servomotor 
montajıda yapılmaktadır. Standart çaplar Ø 100mm ila Ø450mm olup daha büyük çağların özel olarak üretimi 
mümkündür.

İzven İZVCY model air dampers are suitable for regulating or shutting o� the air flow in air ducts with circular 
cross-sections. In İZVCY mpdel dampers the blade housing is manufactured from hot-dipped galvanized sheets. The 
shaft is made from St.37 carbon steel and the bushing are made from special plastics. Standart blade practice is single 
thickness but it is possible to manufacture double-thickness blades with neoprene gaskets which must be specified 
durinh purchase. The blade actuating mechanizm is either manual plastic handle with locking mechanism, manual 
metal handle with locking mechanism or with base for at site actuator assembling. Actuator assembkly at İzven 
facilities is possible upon demand. It is also possible to mount other brands if supplied by the customer. Standart 
diameters are  Ø 100mm ila Ø450mm. Larger diameters may be produced as non-standart items.

DAİRESEL KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ
CIRCULAR VOLUME CONTROL DAMPERS
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZVCY

İZVCY....M İZVCY....M
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DAMPERLER / DAMPERS

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS

İZVCY
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İZVCY

SERVOMOTOR BAĞLANTILARI / ACTUATOR CONNECTIONS
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DAMPERLER / DAMPERS İZVCY

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZVCY

İZVCY
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İZRS

İzven İZRS model iris damperler yuvarlak kanallarda hava debisini ölçmek ve ayarlamak için ideal ünitelerdir. İZRS 
modeli iris damperlerin gövde ve kanatları galvanizli sacdan diğer komponentleri ise plastikten yapılmıştır. Kanal 
bağlantı uçlarında ve reglaj ayar açıklığında özel sızdırmaz conta bulunmaktadır. İris damperler üzerinde bulunan iki 
adet giriş istasyonundanbasınç farkını ölçmek ve bu ölçüme paralel olarak ekli seçim abakları yardımıyla istenen debi 
reglajını yapmak mümkündür. İZRS modeli iris damperler servomotorsuz ve servomotorlu olarak iki tipte ütetirlirler. 
Servomotorsuz modellerde ayar vidası ve kilitleme tertibatı bulunmaktadır. Servomotorlu modeller müşteri talebine 
bağlı olarak iki konumlu (24V veya 220V) veya oransal servomotorlu olarak imal edilmektedir. Bütün iris damperler 
sevkiyattan önce teste tabi tutulmaktadır.

İzven İZRS model iris type dampers are the ideal units for measuring and regulating the air flow rates within circular air 
ducts. Rheir casing and the adjustment blades are manufactured from galvanized sheet metals. The duct connection 
spigots and the cam-slot for adjustment are equipped special leak-proof seals. There are pressure measuring stations 
from which the di�rential pressure measurements can be made. With the help of the selection diagrams in the 
preceeding pages it is possible to make precise flow rate adjustments. The İZRS units are produced as equipped with 
an hand locking quadrant. The achuators may be on-o� (24V or 220V) or modulating type in accordance with the 
customers demands. All iris dampers are tested prior to despatching.

İRİS TİPİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ
IRIS TYPE FLOW BALANCING DAMPERS
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DAMPERLER / DAMPERS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZRS
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İZRS

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS

İZRS-100

İZRS-150

İZRS-200
İZRS-250

İZRS-160

İZRS-125



150 w w w . i z v e n . c o m

DAMPERLER / DAMPERS

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS

İZRS

İZRS-315

İZRS-400 İZRS-500

İZRS-630

İZRS-355
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İZRS

SERVOMOTOR BAĞLANTILARI / ACTUATOR CONNECTIONS
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DAMPERLER / DAMPERS

M0NTAJ TALİMATLARI / ASSEMBLY INSRUCTIONS

İZRS

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZRS

İZRS
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İZJK

İzven İZJK model jaluzi damperler tek yönlü hava akışını gerçekleştiren elemanlardır. Dış duvara monte edilmek üzere 
egzost emici ve kanala monte edilmek üzere üç değişik tipi mevcuttur. Dış duvara monte edilen mpdellerde 32mm ve 
50mm genişliğinde flanşı olan alüminyum profilden çekilmiş iki kasa alternatifi vardır. Kanala monte edilen modeller 
ise çift tarafı 35mm flanşlı galvaniz sac kasalı olarak yapılırlar. Kanatlar alüminyum levhadan yapılmış olup senkronize 
hareket için bağlantı mekanizması ile birbirlerine bağlanmışlardır. Tek parça halinde en fazla uzunluk 2000mm, 
yğkseklik ise 1600mm’dir. Daha büyük modeller çok parçadan meydana gelmiş ekli panjur tarzında yapılmaktadır. 

İzven İZJK model backdraft dampers are duct or wall mounted units enabling only one way air flow. They are compozed 
of  three main types which are mainly the wall-mounted back-pressure model, wall-mounted pressure rellef type and 
the duct mounted type. The wall mounted models have aluminium frames with 32mm or 50mm flanges. The duct 
mounted types have frames made of galvanized steel sheets. The blades are manufactured from aluminium sheets and 
they are connected to each other by a linkage machanism anabling synchronized action. The length avaliable is 
2000mm and height 1600mm as asingle piece. Larger models are produced by joining multiples of İZJK units.

JALUZI DAMPERLER 
BACKDRAFT DAMPER
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DAMPERLER / DAMPERS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZJK

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS

İZJK-I İZJK-E İZJK-D
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İZJK

ÇOK PARÇALI KLAPE / MULTI -PIECE DAMPER

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZJK

İZJK
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DAMPERLER / DAMPERS

İZFD

İzven İZFD modeli yangın damperleri havalandırma ve klima sistemlerinde yangın alanının sınırlandırılmasını sağlar ve 
etrafa yayılmasını önler. Yangın anında otomatil kapama 720C’ta ergiyen bir metal sigorta veya özel yangın damperleri 
ile sağlanır. Sıcaklık hissedeici elemanlı veya elemansız olmak üzere iki tip damper kullanılmaktadır. Gövde ve 
kanatların konstrüksiyonunda galvaniz sac kullanılmakta, gövde ve kanat teşyünü izole edilmektedir. Ergiyen metalli 
modellerde istek üzerine, kapama anında sinyal vermek üzere mikroşalter konulabilmektedir. Yangın damperleri, talep 
üzerine servomotorlu olarak ta yapılabilmektedir.

İzven İZFD model fire dampers blockade fire and prevent it from speading to other premises. Automatic closing in case 
of fire either accomplished with the use of fusible links set to 720C or with the use of special fire dampers. Two types of 
acturators namely with temperature sensors or without sensors are used. Galvanized sheet metal is used for the 
consruction of the casing and the blade and they are insulated with the of rockwool. Microswitch for inidicating the 
closing action may be installed on models with fusible links upon demand. Fire dampers may be manufactured with 
actuators upon demand.

YANGIN DAMPERİ
FIRE DAMPERS
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İZFD

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZFD-1 İZFD-2 İZFD-3
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DAMPERLER / DAMPERS

DİKDÖRTGEN KESİTLİYANGIN DAMPERLERİ EFEKTİF ALANLAR 
EFFECTIVE AREA FOR RECTANGULAR FIRE DAMPERS

İZFD

DAİRESEL YANGIN DAMPERLERİ EFEKTİF ALANLARI
EFFECTIVE AREAS FOR CIRCULAR FIRE DAMPERS
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İZFD

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZFD

İZFD
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DAMPERLER / DAMPERS

İZLCD

İzven İZLCD modeli hava damperleri dikdörtgen ve kare kesitli kanatlarda hava akışını kesmek veya ayarlamak için 
kullanılırlar. İZLCD damperler standart konstrüksiyon olarak kanatları ters yöne hareketli olarak yapılırlar. Ancak müşteri 
talebi üzerine paralel hareketli olarak ta imalatı mümkündür. Kanatlar kasa 6033 kalite özel çekme alüminyum 
profilden yapılmaktadır. Kanat genişliği olarak 100mm’dir. Çift kalınlıklı kanatların tek ucunda sızsırmazlığı temin için 
özel kauçuk conta bulunmaktadır. Kanatlar kasanın yan duvarlarına sıfır tolerans ile monte edilirler. Ters yönlü kanat 
hareketli damperlerde hareket PVC’den mamul dişliler ile, paralel kanatlı PVC’den mamul manivela ve bunları bağlayan 
galvanizli sactan yapılmış bağlantı mekanizması ile gerçekleştirilir. Damperlerin tümü isteğe bağlı olarak servomotor 
kaideli, servomotorlu veya kilitleme tertibatlı kollu olarak imal edilirler. 1200mm genişlik ve yüksekliğe kadar tek parça, 
daha büyük ölçüler ise iki veya daha çok parçalı yapılırlar.

İzven İZLCD model low-leakege air dampers are suitable for shutting o� the air flow in air ducts with rectangular 
orsquare cross-sections. The standart construction is blade type. It is possible to manufacture the İZLCD dampers with 
parallel blades. The blades and the frame are manufactured from extruded 6033 quality aluminium profiles. The blade 
width is 100mm. The double thickness blades are equipped with rybber seals at on tip to ebable low leakage operation. 
The blades assembled having “zero” tolerance with the sidewalls. Opposed blade action is realised with the help of 
gears and parallel operation is performed with the use cantilever arms made of PVC which are connected to each other 
by a machanism arm made of galvanized steel. All of dampers are produced either with damper actuators or with 
actuator bases or with a manual locking quadrant. They are produced as single plece units up to 1200mm width and/or 
height.  Larger dampers are produced in two or more pieces depending upon the size.

DİKDÖRTGEN KESİTLİ SIZDIRMAZ DEBİ REGLAJ DAMPERİ
RECTANGULAR LOW LEAKAGE VOLUME CONTROL DAMPERS
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZLCD

İZLCD100-P İZLCD100-0
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DAMPERLER / DAMPERS

SEÇİM TABLOSU / SELECTION DIAGRAMS

İZLCD

İZLCD100-P İZLCD100-0
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İZLCD

ÇOK AMAÇLI DAMPERLER / MULTIPLE DAMPERS

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZLCD100

İZLCD
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DAMPERLER / DAMPERS

İZKTF

İzven İZKTF modeli kanal tipi filtreler kanal üzerine monte edilebilecek tarzda imal edilmişlerdir. Kövde konstrüksiyonu 
uygun kalınlıkta galvaniz sacdan imal edilmiştir. Her iki ucunda, kanala kolaylıkla montajı sağlayabilecek “Mez” flanşlar 
bulunmaktadır. Filtreler sentetik elyaflı zigzag filtre veya  metal zigzag filtre olarak imal edilmektedir. Sentetik filtreler 
filtre malzemesi olarak EN779’a göre G2 kalitesinde AAF Amerglass M57-13 veya muadilleri kullanılmaktadır. Metal filtre 
olarak da EN779’a göre G’ kalitesinde çok katlı galvaniz sinek telinin zigzag formatta yapılması ile her iki yüzü karo telle 
güçlendirilmiş filtre malzemesi kullanılmaktadır. Filtre kalınlıkları standart olarak 48mm’dir. Filtrelerin tamamı galvaniz 
çerçeve içine yerleştirilmiş olup kolay sökülüp takılabilmeleri için kızaklar üzerine yerleştirilmiştir.

İzven İKTF series filters are designed and constructed suitable for duct mounting. The housing is contructed from 
galvanized sheet metal of su�cient thickness. There are “Mez” flangez at both ends of the housing for ease in 
mounting. The filters are produced in two variants, which are either synthetic or metallic. In synthetic filter executions 
amerglas M%/-13, G2 quality according EN779 or equivalent are being used. For metallic filters galvanized wire formed 
in to a compact maze of dirt catching surfaces in zigzag forms with two surfaces reinforced with wire mesh grids are 
used.

KANAL TİPİ FİLTRELER
DUCT MOUNTED FILTER UNITS
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZKTF

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZKTF
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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İZDH-K

İZDH-K klima ve havalandırma sistemleri modern klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümleridir. Bu 
sistemlerde mahal sıcaklığı üflenen havanın sıcaklığının kontrolu yerine üflenen ve egzozst edilen hava miktarının 
oransal olarak kontrolü ile sağlanır. Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava debisinde ekonomi sağlayarak daha 
düşük işletme masraflarını gerçekleştirir. İZDH-K üniteleri işletmeye alınmadan önce fabrikada veya şantiyede kalibre 
edilirler. Bunun sayesinde maksimum ve minimum hava debilerinin hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır. İZDH-K 
sistemleri yüksek hız ve yüksek basınçlı havalandırma sistemlerine uygundur. Bunun neticesi olarak havalandırma ve 
klima sistemlerine daha az yer ayrılır ve inşaat maliyetlerinde bir düşme sağlanır.

İZDH-K ventilation and air-conditioning systems are the most accurate and aconomical solitions of modern 
air-condidioning systems. They control indoor conditions by proportionally controlling the volume of supplied and 
extracted air instead of air supply temperature only. This enables economy both on heat consumption and air flow rates 
resulting in lower running costs. İZVAV units are either factory calibrated or site calibrated prior to running. This enables 
precise balancing of minimum and maximum air flow rates. İZVAV systems are suitable for high speed and gigh 
pressure air ducting systems. This result in less spaces allocated for HVAC systems and thus enables reductions in 
overall consruction costs.

DEĞIŞKEN HAVA DEBİLİ ÜNİTELER
VARIABLE AIR VOLUME TERMINAL UNITS
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İZDH-K

Ünitelerin nominal debileri fabrikada kalibre edilmektedir. ve bu debiler 12m/s hava giriş hızına ve ana kontrol 
cihazından gelen 10 VDC kumanda sinyaline tekmül etmektedir. 12m/s’nin üzerindeki giriş hızlarında bu ünitelerin 
kullanılması tavsiye edilmez. Minimum hava debisi ise pitot tüpünün ve elektronik ölçme ünitesinin hassasiyeti ile 
ilgilidir. Bu ölçüm cihazlarının hassas ölçme yetenekleri 2.3 PA diferansiyel basınca kadar inebilmektedir. Bu da yaklaşık 
2m/s hava giriş hızına denk gelmektedir. Aynı şekilde bu hızın altında minimum hızın altında minimum hız 
uygulamaları da tavsiye edilmemektedir. Minimum hava debisi fabrikada kalibre edilmiş olup 2 VDC kumanda sinyali 
girişine denk gelmektedir. Bu nedenle BMS veya DDC kumanda sistemleri kullanılan yerlerde giriş kumanda sinyalini 2 
ila 10 VDC arasındaki değişik değerlere limitleme suretiyle farklı debilere ayarlamak mümkündür. Talep anında cihazlar 
fabrikada aşağıda verilen debiler haricinde de aşağıdaki değerler arasında kalmak şartıyla kalibre edilebilirler. Bu 
durumda 10 VDC ayarı müşterinin Vmax talebine eşit olacaktır. Müşterinin Vmin talebi de 2 VDC’ye denk edecektir. 

Değişken hava debili terminal üniteleri Belimo firması tarafından özellikle VAV uygulamaları için üretilen NMV-D2 
kompakt kontrol üniteleri ile donatılmıştır. Bu üniteler kanaldaki basıçtan bağımsız olarak hava debisini kontrol ederler. 
İZVAV cihazlarında ASHRAE terminolojisine uygun pitot tüpleri ile girişteki havanın toplam basınç ile statik basınçları 
arasındaki fark ölçülmekte ve bu ölçüm değeri elektronik kumanda merkezine iletilmektedir. Toplam basınç 
istasyonunda cihaz çapına bağlı olarak minimum 12 adet toplam basnç ölçme cihazı bulunmaktadır. Bu noktalardan 
ölçülen değerlerin ortalamaları arasındaki di�ransiyel basınç farkı dinamik olarak işlemci üniteye gönderilmektedir. 
İşlemci de bu değer ile BMS veya DDC ana kumanda sisteminden gelen sinyalleri karşılaştırarak hava debisinin 
arttırılmasına veya azaltılmasına karar verir.

The nominal flow rates of the units are factory set nominal flow rates and they correspond to the inlet velocity of 12 m/s 
which is attained with an input control signal of 10 VDC from the main controller. It is not suggested to use units with 
inlet apeeds above 12m/sec. The minimum flow rate is dictated by the precise measuring capability of the combination 
of the pitote tube and the electronic measuring unit. The unit is capable of measuring with accuracy down to 2.3 Pa 
pressure di�erence which roughly corresponds to 2m/s inlet velocity. Therefore it is not suggested to make setting 
below the established flow rates. The minimum flow rate corresponds to a factory calibrated 2 VDC input signal. It is 
therefore very easy to set and control the units at site at di�erent flow rates by using di�erent  input signals between 
2-10 VDC in case of using BMS systems or DDC controllers. In case demanded by the customers it is possible to make 
di�erent factory adjusted settings in between the above given flow rates. In this case the 10 VDC setting will correspond 
to the customer demanded Cmax and 2 VDC to the customer demanded VDC.

KAPASİTE / CAPACITIES

NOMİNAL KAPASİTELER (m3/h) / NOMİNAL CAPACITIES (m3/h)

İZDH-K 100

İZDH-K 125

İZDH-K 160

İZDH-K 200

İZDH-K 250

İZDH-K 315

İZDH-K 355

İZDH-K 400

İZDH-K 500

İZDH-K 560
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Units are equipped with NMV-D2 controllers which are being produced by Belmo only for VAV applications. These units 
control the air flow rate indepently from the downsream air pressure. These units are equipped pressure measuring 
stations in sompliance with the ASHRAE terminology. On the station measuring the total pressure there are at least 12 
measuring points depending on the unit size. Likewise the static presure measuring station is also equipped with the 
same number of measuring points. From the average values messured from these stations the di�rential pressure 
which is indeed the dynamic pressure is transmitted to the processor. In accordance with the signals received from the 
DDC or BMS control system the processor increases or decreases the air flow rate.

İZDH-K

Bütün İZVAV ünitelerinin nominal hava debileri yukarıdaki şekilde görüldüğü tarzda fabrikada kalibre edilmektedir. Bu 
debi cihazın maksimum debisine tekamül etmektedir. Ayrıca üniteler proje şartlarına göre maksimum ve minimum 
debiler için de kalibre edilebilir. Bu kalibrasyon işlemi ZEVO kalibrasyon cihazı veya bilgisayarlar ile yapılmaktadır. 

NMV-D2 kontrol elemanları 0-10 VDC veya 2-10 VDC oransal kumanda sinyali ile çalışmaktadır. 0-10 VDC ile çalışma 
durumunda 10 VDC kumanda sinyali maksimum kapasiteye, 0 VDC ise tam kapalı konuma tekamül eder. 0 VDC ise 
cihazın kapalı konumunu belirler.

OTOMATİK KONTROLLER / AUTOMATIC CONTROLS
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İZDH-K

NMV-D2 control equipment works with either 0-10 VDC or with 2-10 VDC modulating control signal. In case working 
with 0-10 VDC, the 10 V signall enables the maximum flow and the 0 VDC signal means fully colsed position. While 
working with 2-10 VDC the 10 VDC signal still means the maximum flow rate. The 2 VDC signal corresponds to the 
minimum flow rate. In case of no signal (0 VDC) the unit is fully closed.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üniteleri otomatik-manuel olarak da çalıştırmak mümkündür. Bunun uygulaması 
çoklu röle veya döner şalter vasıtasıyla gerçekleştirilir. U5 sinyali bağımlıüniteleri kontrol için kullanılabildiği gibi 
geçmekte olan hava debisinin BMS’te okunmasını da sağlar. 

It is possible to operate the units in automatic-manual mode as shown in the above pictures with the use of multiple 
relays or a rotary switch. The U5 signal is either for air measurement display or it may be used as master-slave control 
signals.
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
ANA ÜNİTE - MAIN UNIT

İZDH-K 100

İZDH-K 125

İZDH-K 160

İZDH-K 200

İZDH-K 250

İZDH-K 315

İZDH-K 355

İZDH-K 400

İZDH-K 500

İZDH-K 560
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ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

PLENUM - PLENUM BOX

İZDH-K 100

İZDH-K 125

İZDH-K 160

İZDH-K 200

İZDH-K 250

İZDH-K 315

İZDH-K 355

İZDH-K 400
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SES SEVİYELERİ / SOUND POWER LEVELS
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SES SEVİYELERİ / SOUND POWER LEVELS
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

Değişken hava debili terminal üniteleri aksesuarlarından biri de susturuculardır. Aşağıda tip ve ölçüleri verilen 
susturucular cihaz üzerinde fabrikada monte edilebldiği gibi nakliye kolaylığı açısından ayrı olarak ta sevk edilebilirier.

One of the avaliable accessories of the variable air volume terminal units the sound attenuators. They may be suppliaed 
factory assembled or seperate pieces for simolicity in transport and gandling.

SUSTURUCU ÖLÇÜLERİ / SOUND ATTENUATOR DIMENSIONS

SUSTURUCU KAPASİTELERİ / SOUND ATTENUATION
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İZDH-K

İZVAV Modeli değişken hava debili terminal üniteleri istenildiği takdirde sıcak sulu ısıtma serpantinleri ile donatılabilir. 
Isıtma serpantinleri flanş bağlantılı olarak hemen çıkışına, eğer susturucu ve/veya plenum hücre kullanılıyorsa bu 
elemanlardan önce takılır.
Isıtma serpantinleri bakır boru ve alüminyum kanatlı olarak PN 16 kalitesinde imal edilmiştir.
Standart uygulama tek sıralı ısıtma serpantini olup boyutları ve kapasite tabloları aşağıda verilmiştir.
Talep üzerine iki sıralı ısıtma serpantini yapılabilir. Bu uygulama için lütfen firmamıza danışınız.

İZVAV Model variable air volume terminal units may be equipped with hot water heating coils whennever required. The 
heater coils are placed immediately at the supply opening of the VAV box. In case sound attenuators and plenum boxes 
with will be supplied the heater coils are placed berore these units.
The heatting coils are made of copper tubes and aluminium fins and the are PN 16 pressure rated.
The standart application is a single row heating coll whose capacites are given below.
Upon request double row heating coils may be mounted. Please apply to the factory for such applications.

ISITMA SERPANTİNLERİ / HEATING COILS

ISITMA SERPANTİNLERİ / HEATING COIL CAPACİTES

İZDH-K 100

İZDH-K 125

İZDH-K 160

İZDH-K 200

İZDH-K 250

İZDH-K 315

İZDH-K 355

İZDH-K 400
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İZDH-K

SICAK SULU SERPANTİN ÖLÇÜLERİ / WATER HEATER COIL DIMENSIONS

ELEKTRİKLİ ISITMA SERPANTİNLERİ / ELECTRIC HEATER COILS
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İZDH-K

SEÇİM ÖRNEĞİ / SELECTION EXANPLE

İZDHK

İZDH-K

İZDH-B
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NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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KARE KESİTLİ VAV ÜNITELERİ
RECTANGULAR VAV UNITS 

İZDH-D

VAV klima ve havalandırma sistemleri modern klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümlerifir. Bu sisteölerde 
mahal sıcaklığı üflemem havanın sıcaklığının kontrolü yerine üflenen ve egzost edilen hava miktarının oransal olarak 
kontrolü ile sağlanır. Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava debisinde ekonomi sağlayarak daha düşük işletme 
masraflarını gerçekleştirir. VAV üniteleri işletmeye alınmadan önce fabrikada veya şantiyede kalibre edilirler. Bunun 
sayesinde maksimum ve minimum hava debilerinin hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır. VAV sistemleri yüksek 
hız ve yüksek basınçlı kanal sistemlerine uygundur. Bunun neticesi olarak havalandırma ve klima sistemlerine daha az 
yer ayrılır ve inşaat maliyetlerinde bir düşme sağlanır. İDH-D üniteleri yer sınırlaması nedeniyle dikdörtgen kesitli VAV 
(Değişken Hava Debili) ünitelerine duyulan dereksinimi karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. 

VAV ventilation and air-conditioning systems are the most accurate and aconomical solitions of modern 
air-condidioning systems. They control indoor conditions by proportionally controlling the volume of supplied and 
extracted air instead of air supply temperature only. This enables economy both on heat consumption and air flow rates 
resulting in lower running costs. İZVAV units are either factory calibrated or site calibrated prior to running. This enables 
precise balancing of minimum and maximum air flow rates. İDH-D systems are suitable for high speed and gigh 
pressure air ducting systems. This result in less spaces allocated for HVAC systems and thus enables reductions in 
overall consruction costs.
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İZDH-D

İzven İZDH-D modeli dikdötgen kesitli VAV terminal üniteleri geniş bir model yelpazesine sahip olup her türlü teknik 
talebi karşılamaktadır. Aşağıda belirtilen ölçüler dışında talepler özel imalat olarak üretilebilir.

İZDH-D ünitelerin nominal debileri fabrikada kalibre edilmektedir ve bu debiler 10m/s hava giriş hızına ve ana kontrol 
cihazından gelen 10 VDC kumanda sinyaline tekabul etmektedir. 10m/s’nin üzerindeki giriş hızlarında bu ünitelerin 
kullanılması tavsiye edilmez. Minimum hava debisi ise pilot tüpünün ve elektronik ölçme ünitesinin hassasiyeti ile 
ilgilidir. Bu ölçüm cihazlarının hassas ölçme yetenekleri 2.2 Padifransiyel basınca kadar inebilmektedir. Bu da yaklaşık 
2m/s hava giriş hızına tekabül etmektedir. Aynı şekilde bu hızın altında minimum hız uygulamaları da tavsiye 
edilmemektedir.

Minimum hava debisi fabrikada kalibre edilmiş olup 2 VDC kumanda sinyali girişine tekabül etmektedir. Bu nedenle 
BMS veya DDC kumanda sistemleri kullanılan yerlerde giriş kumanda sinyalini 2 ila 10 VDC arasındaki değişik değerlere 
limitleme suretiyle farklı debilere ayarlamak mümkündür. Talep anında cihazlar fabrikada yukarıda verilen debiler 
haricinde de yukarıdaki değerler arasında kalmak şartıyla kalibreb edilebilirler. Bu durumda 10 VDC ayarı müşterinin 
Vmax talebine eşit olacaktır, müşterinin Vmin talebi de 2 VDC’ye tekabül edecektir.

The İzven İZDH-D model VAV terminal units with rectangular cross-sections are produced covering a wide range of 
dimensions meeting most of the technical demands. In case of a demand beyond the dimensions listed below. it is 
possible to procude them as special orders.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
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İZDH-D

The nominal flow rates of the İZDH-D units are factory set nominal flow rates and they correspond to yhe inlet velocity 
of 10 m/s which is attained with an ninputn control signal of 10 VDCfrom the main controller. It is not suggested tu use 
units with inlet speeds above 10m/sec. The minimum flow rate is dictated by the precise measuring capability of the 
combination of the pitote tube and the alactronic measuring unit. The unit is capable of measuring with an accuracy 
down to 2.3 Pa pressure di�erence which roughly corresponds to 2m/s inlet velocity. Therefore it is not suggested to 
make settings below the established  flow rates.
The minimum flow rate corresponds to a factory calibrated 2 VDC input signal. It is therefore very easy to set and conrol 
the units at site at di�enet input signals in betwen 2-10 VDC in case of using BMS systems of  DDC controllers.
In case demanded by the customers it is possible to make di�erent factory adjusted settings in between the nabove 
given flow rates. In this case the 10 VDC setting will correspond to the customer demanded Vmax and 2 VDC to the 
customer demanded Vmin.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
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İZDH-D

KAPASİTE TABLOLARI / CAPPACITY CHARTS
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İZDH-D

KAPASİTE TABLOLARI / CAPPACITY CHARTS
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İZDH-D

SES SEVİYELERİ / SOUND DATA
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İZDH-D

OTOMATİK KONTROL / AUTOMATIC CONTROLS

İZDH-D modeli değişken hava debili terminal üniteleri BELİMO firması tarafından özellikle VAV uygulamaları için 
üretilen NMV-D2 kompakt kontrol üniteleri ile donatılmışlardır. Bu üniteler kanaldaki basınçtan bağımsız olarak hava 
debisini kontrol ederler. İZDH-D modeli VAV cihazlarında ASHRAE terminolojisine uygun pitot tüpleri ile girişteki 
havanın toplam basınç ile statik basınçları arasındaki fark ölçülmekte ve bu ölçüm değeri elektronik kumanda 
merkezine iletilmektedir. Toplam basınç istasyonunda cihaz çapına bağlı olarak minimum 12 adet toplam basınç ölçme 
noktası bulunmaktadır. Aynı şekilde statik basınç ölçme istasyonunda da aynı şekilde minimum 12 ölçme noktası 
bulunmaktadır. Bu noktalardan ölçülen değerlerin ortalamaları arasındaki diferansiyel basınç farkı dinamik olarak 
işlemci üniteye gönderilmektedir. İşlemci de bu değer ile BMS veya DDC ana kumanda sisteminden gelen sinyalleri 
karşılaştırarak hava debisinin arttrılmasına veya azaltılmasına karar verir.

Bütün İZDH-D ünitelerinin nominal hava debileri yukarıdaki şekilde görüldüğü tarzda fabrikada kalibre edilmektedir. 
Bu debi cihazın maksimum debisine tekamül etmektedir. Ayrıca üniteler proje şartlarına göre maksimum ve minimum 
debiler için de kalibre edilebilir. Bu kalibrasyon işlemi ZEVO kalibrasyon cihazı veya bilgisayarlar kullanılarak 
yapılmaktadır.

The İZDH-D model units are eguipped with NMV-D2 controllers which are being produced by BELMO only for VAV 
applications. These units control the air flow rate indepentiy from the downsream air pressure. These units are 
eguipped pressure measuring stations in compliance with the ASHRAE terminology. On the station measuring the total 
pressure there are at least 12 measuring points depending on the unit size. Likewise the static presure measuring 
station is also eguipped with the same number of measuring points. From the average values measured from these 
stations the di�erential pressure which is indeed the dynamic pressure is transmitted to the processor. In accordance 
with the signals received from the DDC or BMS control system the processor increases or decreases the air flow rate.
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İZDH-D

OTOMATİK KONTROLLER / AUTOMATIC CONTROLS

NMV-D2 kontrol elemanları 0-10 VDC veya 2-10 VDC oransal kumanda sinyali ile çalışmaktadır. 0-10 VDC ile çalışma 
durumunda 10 VDC kumanda sinyali maksimum kapasiteye, 0 VDC ise tam kapalı konuma tekamül eder. O VDC ise 
cihazın kapalı konumunu belirler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi İZDH-D ünitelerini otomatik-manuel olarak ta 
çalıştırmak mümkündür. Bunun uygulaması çoklu röle veya döner şalter vasıtasıyla gerçekleştirilir. U5 sinyali bağımlı 
üniteleri kontrol için kullanılabildiği gibi geçmekte olan hava debisinin BMS’te okunmasını da sağlar.

NMV-D2 control equipment works with either 0-10 VDC or with 2-10 VDC modulating control signal. In case working 
with 0-10 VDC, the 10V signall enables the maximum flow and the 0 VDC signal means fully colsed position. While 
working with 2-10 VDC the 10 VDC signal still means the maximum flow rate. The 2 VDC signal corresponds to the 
minimum flow rate. In case of no signal (O VDC) the unit is fully closed. It is possible to operate the İZDH-D units in 
automatic-manual mode as shown in the above pictures with the use of multiple relays or a rotary switch. The U5 signal 
is either for air measurement display or it may be used as master-slave 
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İZDH-D

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZDH



190 w w w . i z v e n . c o m

NOTLAR /NOTES

by VenGrup 
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İZDH-Y

YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNITELERİ 
VAV TERMINAL UNITS WITH CIRCULAR CROSS- SECTIONS

İZDH-Y klima ve havalandırma sistemleri modern klima teknolojilerinin en hassas ve ekonomik çözümleridir. Bu 
sistemlerde mahal sıcaklığı üflenen havanın sıcaklığının kontrolu yerine üflenen ve egzost edilen hava miktarının 
oransal olarak kontrolu ile sağlanır. Bu sayede hem ısı tüketiminde hem de hava debisinde ekonomi sağlıyarak daha 
düşük işletme masraflarını gerçekleştirir. VAV üniteleri işletmeye alınmadan önce fabrikada kalibre edilerek nominal 
debileri belirlenir. Maksimum (Vmax) ve minimum (Vmin) debiler fabrikada bilgisayarlı kalibrasyon cihazlarıyla 
sabitlenerek hava debilerinin istenen çalışma tarzında hassas bir şekilde dengelenmesi sağlanır. VAV sistemleri yüksek 
hız ve yüksek basınçlı kanal sistemlerine uygundur. Bunun neticesi olarak havalandırma ve klima sistemlerine daha az 
yer ayrılır ve inşaat maliyetlerinde bir düşme sağlanır. İZDH-Y üniteleri plenum hücre, ısıtma serpantini, susturucu gibi 
aksesuarlara gerek duyulmayan uygulamalarda en ekonomik çözümleri temin etmek üzere tasarlanmışlardır. İZDH-Y 
üniteleri tek kanallı VAV uygulamaları ile ısıtma ve soğutmanın temini ve buna ilaveten değişen şartlar altında CAV 
(Sabit Hava Debili) sistemleri için uygun cihazlardır. 

İZDH-Y ventilation and air-conditioning systems are the most accurate and the most economical solutions of modern 
air-conditioning systems. They control the indoor conditions by proportionally controlling the volume of supplied and 
extracted air instead of air supply temperature only. This enables economy both on heat consumption and air flow rates 
resulting in lower running costs. İZDH-Y units are either factory calibrated on computerized calibration units fixing the 
nominal flow rate prior to running. Fixing the maximum and minimum flow rates with factory calibration is also 
possible. This enables precise balancing of minimum and maximum air flow rates. VAV systems are suitable for high 
speed and high pressure air ducting systems. This results in less spaces allocated for HVAC systems and thus enables 
reductions in overall construction costs. 
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İZDH-Y

KAPASİTE TABLOLARI / CAPPACITY CHARTS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

İZDH-Y 100

İZDH-Y 125
İZDH-Y 160

İZDH-Y 200

İZDH-Y 250

İZDH-Y 315

İZDH-Y 355

İZDH-Y 400
İZDH-Y 450

İZDH-Y 500
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İZDH-Y

OTOMATİK KONTROL / AUTOMATIC CONTROLS

İZDH-Y modeli değişken hava debili terminal üniteleri BELİMO firması tarafından özellikle VAV uygulamaları için 
üretilen NMV-D2 kompakt kontrol üniteleri ile donatılmışlardır. Bu üniteler kanaldaki basınçtan bağımsız olarak hava 
debisini kontrol ederler. İZDH-Y modeli VAV cihazlarında ASHRAE terminolojisine uygun pitot tüpleri ile girişteki 
havanın toplam basınç ile statik basınçları arasındaki fark ölçülmekte ve bu ölçüm değeri elektronik kumanda 
merkezine iletilmektedir. Toplam basınç istasyonunda cihaz çapına bağlı olarak minimum 12 adet toplam basınç ölçme 
noktası bulunmaktadır. Aynı şekilde statik basınç ölçme istasyonunda da aynı şekilde minimum 12 ölçme noktası 
bulunmaktadır. Bu noktalardan ölçülen değerlerin ortalamaları arasındaki diferansiyel basınç farkı dinamik olarak 
işlemci üniteye gönderilmektedir. İşlemci de bu değer ile BMS veya DDC ana kumanda sisteminden gelen sinyalleri 
karşılaştırarak hava debisinin artırılmasına veya azaltılmasına karar verir.

Bütün İZDH-Y ünitelerinin nominal hava debileri yukarıdaki şekilde görüldüğü tarzda fabrikada kalibre edilmektedir. Bu 
debi cihazın maksimum debisine tekamül etmektedir. Ayrıca üniteler proje şartlarına göre maksimum ve minimum 
debiler için de kalibre edilebilir. Bu kalibrasyon işlemi özel laboratuvarda bilgisayar yardımıyla yapılmaktadır.

The İZDH-Y model units are equipped with NMV-D2 controllers which are being produced by BELIMO only for VAV 
applications. These units control the air flow rate indepentiy from the downsream air pressure. These units are 
eguipped with pressure measuring stations in compliance with the ASHRAE terminology. On the stations measuring 
the total pressure there are at least 12 measuring points depending on the unit size. Likewise the static presure 
measuring station is also equipped with the same number of measuring points. From the average values measured 
from these stations the di�erential pressure which is indeed the dynamic pressure is transmitted to the processor. In 
accordance with the signals received from the DDC or BMS control system the processor increases or decreases the air 
flow rate.



VAV TERMİNAL AKSESUARLARI 
VAV TERMINAL AND ACCESSORIES

194 w w w . i z v e n . c o m

İZDH-Y

OTOMATİK KONTROL / AUTOMATIC CONTROLS

NMV-D2 kontrol elemanları 0-10 VDC veya 2-10 VDC oransal kumanda sinyali ile çalışmaktadır. 0-10 VDC ile çalışma 
durumunda 10 VDC kumanda sinyali maksimum kapasiteye, 0 VDC ise tam kapalı konuma tekamül eder. O VDC ise 
cihazın kapalı konumunu belirler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi IDH-D ünitelerini otomatik-manuel olarak ta 
çalıştırmak mümkündür. Bunun uygulaması çoklu röle veya döner şalter vasıtasıyla gerçekleştirilir. U5 sinyali bağımlı 
üniteleri kontrol için kullanılabildiği gibi geçmekte olan hava debisinin BMS'te okunmasını da sağlar.

NMV-D2 control equipment works with either 0-10 VDC or with 2-10 VDC modulating control signal. In case working 
with 0-10 VDC, the 10V signal enables the maximum flow and the 0 VDC signal means fully closed position. While 
working with 2-10 VDC the 10 VDC signal still means the maximum flow rate. The 2 VDC signal corresponds to the 
minimum flow rate. In case of no signal (O VDC) the unit is fully closed. It is possible to operate the IDH-K units in 
automatic-manual mode as shown in the above pictures with the use of multiple relays or a rotary switch. The U5 signal 
is either for air measurement display or it may be used as master-slave control signals.
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İZDH-Y

SES SEVİYELERİ / SOUND DATA
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İZDH-Y

SES SEVİYELERİ / SOUND DATA

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER
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İZVRS

CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ 
CAV-MACHANICAL CONSTANT VOLUME REGULATOR

İZVRS modeli sabit hava debisi regülatörleri mekanik olarak bir yay aracılığıyla ve haricen bir enerji kullanmaksızın hava 
debisini istenen değerde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın herhangi bir nedenle yükselmesi durumunda yay kumandalı 
kanatçık kalkarak artma eğilimi gösteren hava hızı karşısında basınç kaybını arttırarak hava debisinin artışına engel olur 
(lütfen aşağıdaki resme bakınız).

• Kendi kendine ayar ile şantiyede işletmeye almadan önce yapılması gereken reglaj çalışmaları minimuma indirir.
• 2 ila10 metre/saniye hava hızı ve 50 ila 1000 Paskal aralığında geniş bir çalışma alanına sahiptir.
• ± %10 debi kontrol hassasiyetine sahiptir.
• İstendiği taktirde izoleli olarak da üretilebilir.
• VRS’lerin hava çıkış tarafına dairesel kesitli susturucu takmak mümkündür.

İZVRS model constant volume regulators are operated mechanically with a spring without any energy input thus 
maintaining a constant flow rate regardless of pressure variations in the air ducts. The spring actuated blade rises in 
case of an increase in air pressure (please see picture above) thus increasing the pressure loss and preventing any 
increase of air flow rate above set- point.

• With its self regulating characteristic itminimizes the balancing works prior to startup.
• It has a very wide range of application ranging from 2 m/sec to 7 m/sec and 50 to 1000 Pascals.
• They have a ±10% air flow rate accuracy.
• They can be produced with insulation.
• They can be supplied with factory installed circular sound attenuators.
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İZVRS

MALZEME / MATERIAL

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

ÇABUK SEÇİM TABLOSU / QUICK SELECTION CHART

İZVRS modeli sabit debi regülatörlerinin gövdesi galvaniz sactan imal edilmektedir. Gövde içindeki reglaj kanatçıkları 
ise alüminyum levhadan üretilmiştir. Ayar mekanizması üzerinde plastik koruyucu kılıf bulunmaktadır.

The outer casings of the İZVRS constant volume regulators are made from galvanized sheets. The inner regulating 
blades are produced from aluminium sheets. The adjustment mechanism is protected with a plastic cover.

İZVRS100
İZVRS125
İZVRS160
İZVRS200
İZVRS250
İZVRS315
İZVRS400

İZVRS-400

İZVRS-315

İZVRS-250

İZVRS-200

İZVRS-160

İZVRS-125

İZVRS-100
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İZVRS

SEÇİM DİYAGRAMLARI / SELECTION DIAGRAMS

İZVRS-100

İZVRS-125

İZVRS-160

İZVRS-200

İZVRS-250

İZVRS-315

İZVRS-400
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İZEH

ELEKTRİKLİ ISITICILAR 
RESISTANT HEATER

Elektrikli ısıtıcılar tek kademeli veya üç kademeli olmaktadır. Elektrikli ısıtıcılar üfleme fanının atış ağzına monte 
edilmektedir. Elektrikli ısıtıcılar üzerinde emniyet termostadı bulunmaktadır.

Electric heaters may be factory assembled at the suplly fan's outlet upon customer's demand. The electric hearts may 
be single or three-step controlled. The heaters are eguipped with safety thermostads.

Elektrikli ısıtıcıların diğer bir aksesuvarı da duvara montajlı kumanda ünitesidir. Bu kumanda ünitesi yardımı ile elektrikli 
ısıtıcı üç kademeli olarak çalıştırılabilmektedir.

Another accessory that may be supplied together with the “THE” series electric heaters is the wall mounted control 
module with cable. With the use of these unit the electric heater is also controlled at steps.
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by VenGrup 
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İZSA, İZYSA ve İZDSA serisi susturucular vantilatör ve aspiratör gibi havaya hareket veren elemanlarla kanallarda 
muhtemel aşırı hızdan kaynaklanan sesin seviyesini standartların müsaade ettiği seviyede tutmak, gereğinden fazla 
olan ses şiddetini sönümlemek için tasarlanmış elemanlardır. Dikdörtgen kesitli ve yuvarlak kesitli olmak üzere iki ana 
tipte üretilmektedirler. Dikdörtgen kesitli olanlar 100mm bölme kalınlığı ve 200mm bölme kalınlığı olmak üzere iki 
tiptedirler. 100mm'lik bölmeli susturucuların yerleştirilmesi 40 ila 100mm aralıkla, 200mm bölme kalınlığında olanların 
yerleştirilmesi ise 80 ila 200mm aralıkla yapılmaktadır. ISA100 ve ISA200 olarak tanımlanan bu susturuculara ilaveten 
İZYSA ve İZDSA tanımında iki değişik tip dairesel kesitli susturucu da bulunmaktadır. İZYSA modeli, susturucuların 
cidarlar absorban malzeme ile kaplanmış olup 80mm ila 400mm nominal ölçülerde yapılır. İZDSA modellerinde ise 
susturucunun içine silindirik bir sönüm parçası ilave edilmiştir.

Susturucuların tamamının gövde, bölme ve flanşları galvaniz sacdan yapılmakta, dolgu malzemesi olarak 50kg/m3 
yoğunlukta, preslenmiş camyünü kullanılmaktadır. Satıhlar ilaveten fibrocam ile kaplanmış olup 20 m/s hava hızına 
dayanabilmektedir. İZSA modellerinde bölme yüzeyinin yarısı perfore malzeme ile diğer yarısı ise galvanizli sac ile 
kaplanmaktadır. Diğer modellerde susturucu sathının tamamı perfore malzeme ile kaplanmaktadır.

SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

İZSA İZYSA, İZDSA
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

The İZSA, İZYSA & İZDSA series attenuators are designed to prevent the sound generated by the moving parts such as 
fans into the premises above the levels permitted by codes and standarts and to attenuate excess sound power. They 
are produced in two main versions namely as with rectangular cross-section and with circular crosssection. Those 
having rectangular cross-sections are produced having ba�es either 100mm thick or 200mm thick. The spacing of 
ba�es range from 40mm to 100mm for the 100mm thick ba�es and 80mm to 200mm for the latter. In addition to 
these sound attenuators designated ISA100 and ISA200, there are also attenuators with circular cross-sections namely 
İZYSA and İZDSA. The İZYSA models are produced from 80mm up to 400mm and they have attenuation material on 
the inner surfaces of the outer walls. The İZDSA models have an additional circular insert to increase the e�ciency.

The casing, the ba�es and the flanges are produced from galvanized steel sheets of su�cient thickness in all of the 
models. The attenuating material is press-formed glass-wool with a density of 50kg/m3. Their surfaces are covered 
with fiber glass that enables them to withstand air velocities up to 20 m/s. In the ISA model attenuators half of the 
ba�e surface is covered with rolled galvanized steel sheet and the other half with perforated material. In all of the other 
attenuators the inner surface İs covered with perforated material.

ODALARDA MÜSAADE EDİLEN SES SEVİYELERİ
DESIGN LEVELS IN ROOMS
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

DİZ KANALLARDA SES YUTUMU
ATTENUATION IN STRAIGHT DUCTS

DİKDÖRTGEN DİRSEKLERDE SES YUTUMU (YÖNLENDİRİCİ KANATSIZ)
SOUND ATTENUATION IN RECTANGULAR ELBOWS WITHOUT VANES
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

YUVARLAK İZOLESİZ METAL DİRSEKLERDE SES YUTUMU
SOUND ATTENUATION IN UNLINED SHEET METAL ELBOWS

YÖNLENDİRİCİ KANATLARDA DİKDÖRTGEN DİRSEKLERDE SES YUTUMU
SOUND ATTENUATION IN RECTANGULAR ELBOW WITH GUIDE VANES

HESAPSAP TABLOSU / CACULATION CHART
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

GEREKLİ SUSTURUCU KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE REQUIRED SOUND ATTENUATION CAPACITY

1 - Klima santralı (havalandırma santralı veya aspiratör) imalatçısından alınan değerler Hesap Tablosu'nun 1.inci 
sırasında girilir. Hacme birden fazla vantilatör ve benzeri cihaz hizmet ediyorsa Sayfa 3'deki “Ses Seviyelerinin 
Toplanması” tablosuna göre toplanıp 1.inci sıraya girilir.
2 - Sayfa 2’den mahallin müsaade edilen NR kriteri belirlenir. Sayfa 3'deki “NR Eğrileri” grafiğinden değişik 
frekanslardaki değerler belirlenerek aynı tablonun 2.nci sırasına girilir.
3 - Odaya sesi büyüklüğü ile birlikte m2 sabine değeri belirlenir. Bu değerden hareketle aynı tablodan odadaki (Lw-Lp) 
değeri belirlenip 3.üncü sıraya girilir.
4 - Düz kanallardaki ses yutumu sayfa 4'deki tablolardan belirlenip 4.üncü sıraya yazılır.
5 - Akustik izoleli kanallardaki (eğer varsa) imalatçı firma donelerine veya ASHRAE Handbook-Applications-1991'e göre 
belirlenip 5.inci sıraya yazılır.
6 - Dirseklerdeki ses yutumları da 4.üncü sayfadaki tablolardan belirlenerek 6.ncı sıraya doldurulur.
7 - Keza nihai yansıma da ASHRAE Handbook-Applications-1991'e göre belirlenip diğer kanal sönümlemeleri ile birlikte 
6 sıraya yazılır.
8 - 2'den 7'ye kadar olan değerler her frekans için ayrı ayrı toplanıp sıra-1'deki değerlerden çıkarlır. Elde edilen değerler 
susturucunun değişik frekanslarda sönümlemesi gereken ses seviyelerdir. Bu değerler 8.inci sıraya yazılır.
9 - Elde edilen bu değerlerle ISA, YSA ve/veya DSA tipi susturucular kendi kataloglarından seçilir.

1-Thesound data of the supply and/or return fan obtained from the AHU producer is entered to the first row. If there are 
more than one fan serving the premise their sound data are added in accordance with graph on page-3 “Addition of 
sound levels”,
2 -Thenoise criteria of the premise is determined from the table on page-2. The data for each freguency obtained from 
the graph on page-3 “NR curves” is written to row-2.
3-The “O” value is determined in accordance with the location of the grill and/or di�user and the room sabine is 
calculated from which the room attenuation (Lw-Lp) is figured out. These data arefilled to row-3.
4 - From the tables on page-4 the attenuation in straight ducts are calculated and written to row-4.
5 - The attenuation of accoustically lined ducts (if any) are calculated in accordance with ASHRAE 
Handbook-Applications- 1991 or obtainedfrom the producer and they are written to row-5.
6 - The attenuation in elbows is calculated from the tables on page-4 and they are written to row-6.
7 -Likewise end reflection and other attenuations (if any) are calculated in accordance with ASHRAE Handbook- 
Applications-1991 and they are written to row-6.
8 - Sum of the values from row-2 to row-7 are obtained separately for each freguency and they are subtracted from the 
corresponding value of the fan and written to row-8.
9 - In accordance with this data the ISA,YSA and/or DSA model attenuators are selected from their catalogues.
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR
DUCT MOUNTED SOUND ATTENUATORS WITH RECTANGULAR CROSS-SECTION

İZSA

İZA serisi susturucular vantilatör ve aspiratör gibi havaya hareket veren elemanlarla kanallarda muhtemel aşırı hızdan 
kaynaklanan sesin seviyesini standartlarda müsaade edilen seviyede tutmak, gereğinden fazla olan ses şiddetini 
sönümlemek için tasarlanmış elemanlardır. Dikdörtgen kesitli ve yuvarlak kesitli olmak üzere iki ana tipte 
üretilmektedirler. Dikdörtgen kesitli olanlar 100mm bölme kalınlığı ve 200mm bölme kalınlığı olmak üzere iki 
tiptedirler. 100mm'lik bölmeli susturucuların yerleştirilmesi 40 ila 100mm aralıkla, 200mm bölme kalınlığında olanların 
yerleştirilmesi ise 80 ila 200mm aralıkla yapılmaktadır. Susturucuların tamamının gövde, bölme ve flanşları galvaniz 
sacdan yapılmakta, dolgu malzemesi olarak 50kg/m3 yoğunlukta, preslenmiş camyünü kullanılmaktadır. Satıhlar 
ilaveten fibrocam ile kaplanmış olup 20 m/s hava hızına dayanabilmektedir. İZSA modellerinde bölme yüzeyinin yarısı 
perfore malzeme ile diğer yarısı ise galvanizli sac ile kaplanmaktadır. Diğer modeller de susturucu sathının tamamı 
perfore malzeme ile kaplanmaktadır.

The İZSA series attenuators are designed to prevent the sound generated by the moving parts such as fans into the 
premises above the levels permitted by codes and standarts and to attenuate excess sound power. They are produced 
in two main versions namely as with rectangular cross-section and with circular cross-section. Those having 
rectangular cross-sections are produced having ba�es either 100mm thick or 200mm thick. The spacing of ba�es 
range from 40mm to 100mm for the 100mm thick ba�es and 80mm to 200mm for the latter. In addition to these 
sound attenuators designated ISA100 and ISA200, there are also attenuators with circular cross-sections namely YSA 
and DSA. The YSA models are produced from 80mm up to 400mm and they have attenuation material on the inner 
surfaces of the outer walls. The DSA models have an additional circular insert to increase the e�ciency.
The casing, the ba�es and the flanges are produced from galvanized steel sheets of su�cient thickness in all of the 
models. The attenuating material is pres-formed glass-wool with a density of 50kg/m3. Their surfaces are covered with 
fibre glass that enables them to withstand air velocities up to 20 m/s. In the İZSA model attenuators half of the ba�e 
surface is covered with rolled galvanized steel sheet and the other half with perforated material. In all of the other 
attenuators the inner surface is covered with perforated material.
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS İZSA

İZSA-100
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS İZSA

İZSA-100
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS İZSA

İZSA-200
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS İZSA

İZSA-200
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS İZSA

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZSA

İZSA
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

İZYSA, İZDSA serisi susturucular vantilatör ve aspiratör gibi havaya hareket veren elemanlarla kanallarda muhtemel 
aşırı hızdan kaynaklanan sesin seviyesini standartlarda müsaade edilen seviyede tutmak, gereğinden fazla olan ses 
şiddetini sönümlemek için tasarlanmış elemanlardır. Yuvarlak kesitli bu susturucular yuvarlak konsentrik splitterli 
(İZDSA) ve splitersiz (İZYSA) üzere iki ana tipte üretilmektedirler. İzolasyon kalınlıkları talebe göre 50mm ve 100mm 
olmak üzere her model için iki değişik tiptedir.

Susturucuların tamamının gövde, bölme ve flanşları galvaniz sacdan yapılmakta, dolgu malzemesi olarak 
50kg/m3yoğunlukta, preslenmiş camyünü kullanılmaktadır. Satıhlar ilaveten fibrocam ile kaplanmış olup 20m/s hava 
hızına dayanabilmektedir. Susturucu sathının tamamı perfore malzeme ile kaplanmaktadır.

The İZYSA & İZDSA series attenuators are designed to prevent the sound generated by the moving parts such as fans 
into the premises above the levels permittes by codes and standarts and to attenuate excess sound power. They are 
produced in two main versions namely as with concentric splitter insert (İZDSA) and without insert (İZYSA). The 
insulation thicknesses for both versions are 50mm and 100mm upon demand.

The casing, the splitters and the flanges are produced from galvanized steel sheets of su�cient thickness in all of the 
models. The attenuating material is press-formed glass-wool with a density of 50kg/m3. Their surface are covered with 
fibre glass that enables them to withstand air velocities up to 20m/s. In all of the attenuators the inner surface is 
covered with perforated material.

DAİRESEL KESİTLİ  KANAL TİPİ SUSTURUCULAR
DUCT MOUNTED SOUND ATTENUATORS WITH CIRCULAR CROSS-SECTION

İZYSA, İZDSA
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

İZDSA MODELİ SES YUTUM KAPASİTELERİ 
İZDSA MODELS INSERTION LOSS (dB)
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SUSTURUCULAR / SOUND ATTENUATORS

İZYSA MODELİ SES YUTUM KAPASİTELERİ 
İZYSA MODELS INSERTION LOSS (dB)

İZYSA MODELİ SES YUTUM KAPASİTELERİ 
İZYSA MODELS INSERTION LOSS (dB)

SİPARİŞ NOTASYONU / HOW TO ORDER

İZYSA MODELİ SES YUTUM KAPASİTELERİ 
İZYSA MODELS INSERTION LOSS (dB)

İZYSA
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“İZRA” modeli ısı geri kazanım üniteleri, tek cidarlı, gövde içi 6 mm kalınlığında NFAF ile kaplanmıştır. Son derece düşük 
kabin yükseklikleri nedeniyle değerli kullanım alanlarını israf etmeksizin kullanılmaları mümkündür. Düşük kabin 
profilleri asma tavan içine, yükseltilmiş döşeme içine veya sandviç duvar içlerine monte edilmelerine olanak sağlar.
“İZRA” modeli Isı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip egzost edilen havanın ısısı ile içeriye verilen taze havanın 
ısıtılmasıdır. Bu nedenle herhangi bir ısı kaynağına gerek duymaksızın mahallerin havalandırılmalarını yaparlar. Bu 
özelliği sayesinde diskotekler, gece klüpleri, lokantalar, barlar, kahvehaneler gibi mahaller için ideal havalandırma 
üniteleridir.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım üniteleri asma tavan içine askı elemanları ile monte edilirler. Bu nedenle inşai veya metal 
profil kaideye gerek duymazlar.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinin diğer bir özelliği de taze hava sevkinden yoksun olan tekli split, multi-split 
veya değişken soğutucu debili sistemlerle beraber kullanılıp onların bu eksikliklerini ısıl açıdan kayda değer bir feagette 
bulunmaksızın giderilmeleridir. Bu özellikleri sayesinde split klimalar veya değişken soğutucu debili split klimalarla 
birlikte kullanılabilirler.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım üniteleri 9 ana model ile 250 m3/h'ten 5000 m3/h'e kadar çok geniş bir uygulama 
alanını kapsarlar.

İZRA
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KABİN / CASING

The “İZRA” model heat recovery units have single skin construction 6mm NFAF insulation on inner surfaces. Their very 
low profiles enables them to be used without any sacrifice from the accomodable premises. They can be mounted 
within suspended ceilings, raised floors or within sandwich walls.

In the “İZRA” model units the basic principle is to heatthe fresh air from outside with the heat ofthe exhausted indoor 
air. Therefore they enable the ventilation of closed places without any need for a heatsource. Theare very suitable for 
use at the disguotechs, night clubs, restaurants, bars, cafes ete with this speciality they have.

The “İZRA” model units are mounted within the suspended ceilings with the help of standard hanger profiles and 
tie-rods. Therefore they don't need any constructive metal or concrete foundations.

An additional speciality of the “İZRA” model unitsisto overcome the incapability of the singular and/or multiple split air 
conditioners of supplying fresh air to the premises they are conditioning. Thanksto this speciality they can be used 
together with split A/C units or with variable refrigerant flow A/C units.
The “IHRA” series units cover a wide range of application with their nime di�erent models with air flow ranging from 
250 m3/h to 5000 m3/h.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinin konstrüksiyonunda CNC tezgahlarda şekillendirilmiş, birbirinin simetriki 
dört modül kullanılmaktadır. Modüllerin iç yüzeyleri 6 mm kalınlığında NFAF ile ses ve ısıya karşı izole edilmektedir. 
Modüllerin yanlarında filtrelere erişebilmek için servis kapakları mevcuttur. Kabin içinde, isteğe bağlı olarak, fanların hız 
ayarı ile ısıtıcının kapasite ayarını temin maksatlı elektronik kumanda kutusu bulunmaktadır.

The “İZRA” series heat recovery units are composed of four symmetrical modules constructed at CNC machines. The 
inner surfaces are insulated with NFAF 6 mm thick. There are Access panels on side walls to service the filters. Upon 
denmad electronic control modules controlling the fan and electric heater capacities may be assembeld.
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VANTİLATÖRLER VE ASPİRATÖRLER / SUPPLY & EXHAUST FANS

ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ / HEAT RECOVERY UNIT

FİLTRELER / FILTERS

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinde vantilatör ve aspiratör olarak biribirinin aynı, benzer teknik karakteristiklere 
haiz çift emişli, öne eğik kanatlı ve direkt akuple motorlu fanlar kullanılmaktadır. Fan imalatçı firmanın 
laboratuarlarında AMCA Standart Nr. 210/85'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmışlardır. Motorların direkt akuple 
olması nedeniyle kayış gerdirme veya değiştirme tarzında bir sorunları yoktur.

Radial fans with forward curved blades and direct coupled electric motor are used as supply and exhaust fans. Both 
supply and exhaust fans are identical and they have the same technical characteristics. The fans are tested and certified 
at the producer firm's laboratories in accordance with the AMCA Standard Nr. 1210/85. Since the electric motors are 
direct coupled to the fans they are free from the problems of tightening or changing the V-belts.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinde plakalı ısı geri kazanım elemanları kullanılmaktadır. Plakaları 
alüminyumdan mamul ve çapraz akımlı ters yönlü ısı eşanjörü prensibine göre çalışan bu ısı geri kazanım elemanlarının 
verimleri %40 ila %70 arasında değijşmektedir. “IHRU” modeli ısı geri kazanım ünitelerinin verimleri her model için ayrı 
olarak verilmektedir. Isı geri kazanım elemannın egzost havası çıkış tarafında standart ekipman olarak bir yoğuşma 
tavası bulunmaktadır. Tablolarda gösterilen ısıl verimlerin üzerinde değerler istendiğinde fabrikaya müracaatınız rica 
olunur.

Plate type heat exchangers are being used in the "İZRARA" model recovery units. These units with aluminium plates 
and working with the cross flow principle attain e�ciencies ranging from 40% to 70%. In the following graphs the heat 
recovery e�ciencies of each unit is given. In the units, a condensate pan is placed at the exit side of the exhaust air as 
standart erguipment. In case heat recovery e�ciencies in excess of the values given in the graphs you are kindiy 
reguested to consult the factory.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinin dış hava giriş tarafında EU2 sınıfı tekrar kullanılabilir panel filtreler 
kullanılmaktadır. Kızaklar üzerine monte edilmiş bu filtreler yan kapakların açılması suretiyle değiştirilebilmekte veya 
temizlemek için dışarı alınabilmektedir.

EU2 class panel type regenerative filters are used in the “İZRA” model heat recovery units. The filters are located at the 
fresh air entry side. The filters are mounted on rails and the can be removed for cleaning or changing by the removal of 
the side access panel.

“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinin talep üzerine elektrikli ısıtıcı monte edilebilmektedir. Elektrikli ısıtıcılar tek 
kademeli veya üç kademeli olmaktadır. Elektrikli ısıtıcılar üfleme fanının atış ağzına monte edilmektedir. Elektrikli 
ısıtıcılar üzerinde emniyet termostadı bulunmaktadır.

Electric heaters may be factory assembled at the suplliy fan's outlet upon customer's demand. The electric heaters may 
be single or three-step controlled. The heaters are eguipped with safety thermostads.
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“İZRA” modeli ısı geri kazanım ünitelerinin diğer bir aksesuvarı da duvara montajlı kumanda ünitesi (kablolu) veya 
kablosuz uzaktan kumanda ünitesidir. Bu kumanda ünitesi yardımı ile üfleme ve egzost fanları üç kademeli olarak 
kontrol edilebilmektedir. Cihaz üzerinde elektrikli ısıtıcı varsa, bu eleman da kumanda ünitesine bağlanabilmekte ve üç 
kademeli olarak çalıştırılabilmektedir.

Another accesory that may be supplied together eith the "İZRA" series heat recovery units is the wall mountd control 
module with cable or the cableless IR type remote controller. With the use of these units both of the fans may be 
controlled in three steps as high, medium or low. Likewise the electric heater is also controlled at three steps.

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY CHARTS

İZRA-01

İZRA-02

İZRA-03

İZRA-04

İZRA-05
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