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Yarının Havasını,
Bugünden Yaratalım.



Hakkımızda
20 yılı aşan tecrübeye sahip kadrosuyla Isıtma – Soğutma-Havalandırma Ekipmanları 
alanında faaliyet gösteren firmamız, sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer 
almaktadır.

Firmamız yurt içi ve yurt dışında başarı ile gerçekleştirmiş olduğu tüm projelerle, gelişmeye 
ve ilerlemeye devam ederken, insan sağlığını ön plana çıkararak, doğaya saygılı, estetik 
görünümlü ürünler geliştirmiştir ve geliştirmeye devam etmektedir.

Misyonumuz
Misyonumuzun başında, müşterilerimizin memnuniyeti gelir. Müşteri beklentilerini 
karşılayan, yüksek kaliteli ve rekabetçi ürünler üreterek, yaşadığımız topluma daha 
konforlu mekânlar ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Vizyonumuz 
Havalandırma sektörünün önde gelen ismi olma özelliğimizi sürdürmek ve her geçen gün 
üretimimizde artan ivme ile yurt içi ve yurt dışı pazarda en üst seviyeye gelmek bugün 
olduğu gibi gelecekte de en büyük vizyonumuz olacaktır.
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Klima santrallerimiz; 14 ana ve 42 ara 
modelden oluşmakta ve 1,500 m3/h-140,500 
m3/h  kapasite aralığında ihtiyaca bağlı olarak 
ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sistemlerinde esnek çözümler üretmekteyiz.

KULLANIM ALANLARI
Oteller. hastaneler, sinema, restaurant, fuar 
alanları, ilaç fabrikaları, kimya sektörü, 
otomativ, alışveriş, merkezleri, konutlar, tekstil 
fabrikaları, gıda ve kağıt endüstrisi.

Firmamızın hedefi; problemlere doğru 
mühendislik yaklaşımı yaratarak ekonomik, 
hızlı ve yüzdeyüz müşteri memnuniyetine 
dayalı çözümler üretmektir.

STANDART TİP 
KLİMA 
SANTRALİ
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İzven olarak; Hastane temiz oda, ilaç üretimi, 
mikrobiyolojik laboratuarlar, gıda sanayi ve 
hassas odalar gibi yüksek mühendislik 
deneyimi gereken yerlerde; tasarım 
danışmanlık, proje geliştirme ve mühendislik, 
anahtar teslimi mekanik taahüt, malzeme 
satışı, satış sonrası bakım ve onarım 
hizmetleri, validasyon, kalifikasyon ve eğitim 
konularında bir bütün olarak hizmet 
vermekteyiz.

Kalite yönetim sistemleri altında hizmet veren 
firmamız; hijyenik ve konfora yönelik klima ve 
havalandırma sistemlerini, havalandırma 
tesisatı, mekanik tesisat, filtrasyon, elektrik 
güç kumanda panoları, otomatik kontrol ve 
otomasyon bölümlerini de içerecek şekilde 
anahtar teslimi yapılır.

HIJYENIK
KLİMA 
SANTRALİ
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Nem alıcılar, kapalı mekanlar için enerji 
tasarruflu, nem kontrolu sağlamaya yönelik 
cihazlardır. İç ortam ve dış ortam arasındaki 
sıcaklık farkının yüksek olduğu kış ayları ve 
serin geçen yaz akşamlarında ısı farkı arttıkça 
duvar ve cam yüzeylerde terlemeler olouşur. 
Havada bulunan nem oranı %60 ile %65 
üzerine çıktığtı zaman mekana zarar vermeye 
başlar.

KULLANIM ALANLARI
Evlerde, depolarda, arşivlerde müzelerde, 
kapalı yüzme havuzlarında, buz pateni 
sahalarında, fitness ve sağlık merkezlerinde, 
seralarda, mahzenlerde, inşaat sektöründe, 
korozyon korumasında, su arıtma ve dolum 
tesislerinde kullanılır.

NEM ALMA
SANTRALİ
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İzven Hücre aspiratörleri ihtiyacınıza yönelik 
kapasitelerde üretilmektedir. Hücre panelleri 
25 mm veya 50 mm kalınlığında taş yünü, cam 
yünü ve poliüretan ile kaplanmaktadır. 
Kullanılan fanlar geriye veya öne eğimli 
(seyrek kanatlı) ithal fanlardır. Titreşim ve sesi 
engellemek amacıyla fan ve motor tertibatının 
hücre ile teması konnoktör ile sağlanmıştır. 
Kasnak tertibatı sıkma burçlu olup, rahatlıkla 
sökülüp takılabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
İşyerleri, ofisler, kafeteryalar, maerketler, 
fabrikalar, restaurntlar, yemekhaneler, toplantı 
salonları gibi mekanların havalandırma 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

HÜCRELİ
ASPİRATÖRLER 
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ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

İzven İZKU model ısı geri kazanım üniteleri, ofis, derslik, toplantı salonları gibi 
temiz hava ihtiyacı olan mahallerde en ekonomik havalandırma çözümüdür. 
Yazın mahaldeki soğuk hava enerjisini dış ortamdan gelen taze hava üzerine 
kışında mahaldeki sıcak hava enerjisini dış ortamdan gelen taze hava üzerine 
aktararak enerji tasarrufu gerçekleştirir. Havalandırma işleminin işletme 
maliyetini oldukça düşürdüğü ve enerjinin verimli kullanılmasını sağladığı için 
yatırım maliyetlerini çok kısa sürede amorti etmektedir. Kabin yüksekliği düşük 
olduğu için asma tavan içine, yükseltilmiş taban içine veya duvar panelleri 
arasına monte edilebilmektedir.

İZKU ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

İzven İFC serisi fan-coil cihazları bağımsız klima uygulaması istenen okul, büro, 
otel ve benzeri yerler için. uygun cihazlardır. Özellikleri itibariyle klima sistemi 
bulunmayan mevcut binalara kolaylıkla tatbik edilebilirler.

Fancoil cihazlarımız asma tavan içine montaja ve döşemeye montaja uygun 
ünitelerdir. Üretimlerimiz kabinsiz olup asma tavan içinde gizlenmeye veya 
dekoratif paneller ile kaplanmaya müsaittirler.

✓ Şık ve fonksiyonel tasarım
✓ Standart sol taraftan üretilen sağa çevrilebilir tesisat bağlantıları
✓ Duvara, tavana, asma tavana montaj imkanı ile her tasarım ihtiyacına 
    cevap verir.
✓ DC INVERTER motoru ve özel tasarım fanı sayesinde çok düşük ses etkisi
✓ Çok sayıda opsiyonel aksesuar
✓ Yatay veya Dikey montaj için standart yoğuşma toplama sistemi

İFC FAN-COIL

By VenGrup

FAN-COIL



İSD   SLOT DİFÜZÖRLER

İzven İSD 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 İGA model gemici anemostatları havalandırma sistemlerinde genellikle 
küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal 
edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrosta-
tik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama 
da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir.

İGA   GEMİCİ ANEMOSTATLARI (ALÜMİNYUM)

İKA  KARE TAVAN DİFÜZÖRLERİ (KARE ANEMOSTATLAR)

İzven İKA 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 yapılmak-
tadır, 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.

İYA  DAİRESEL TAVAN DİFÜZÖRLERİ (DAİRESEL ANEMOSTATLAR)

İzven İYA model dairesel anemostadlar havalandırma sistemlerinde üfleme 
difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal edilm-
iştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz 
boyama ile yapılmaktadır. Standart olarak vidalı üretilir.
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DİFÜZÖRLER
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İzven İKD model ideal konfor difüzörleri 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 uygula-
ma alanlarıdır.

İzven İTS model teleskopik difüzörler 60 metreye kadar tavan yükseklikleri olan 
mahaller için geliştirilmiş özel difüzörlerdir. Bu modeli teleskopik difüzörler 
yüksek duvarlara veya tavana monte edilebilirler. Yüksek debideki havayı 
istenen hızda ve istenen yere üfleyerek ideal konfor şartlarını temin ederler.

İzven İDD  model düşük hızlı deplasmanlı difüzörler tavan yüksekliği 3,5 metre 
ve daha fazla olan mahallerde konfor kliması için kullanılmaktadır konferans 
salonları, sınıflar, toplantı salonları süpermarketler gibi düşük maliyetli ve 
türbülanssız deplasmanlı klima sistem uygulaması yapılan yerler başlıca 
kullanım alanlarıdır.

ÖZEL DİFÜZÖRLER
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İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLERİ İKD

TELESKOPİK DİFÜZÖRLER          İTS

DÜŞÜK HIZLI DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER          İDD
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İzven İZJN-2 model tek cidar jet 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.

İzven İDT model döşeme tip difüzörler tiyatro, konser, sinema, opera, salonları 
gibi mahaller için hazırlanmıştır. Döner debi reglaj damperi vasıtsı ile istenen 
hava debisi kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Düşük hızda ve düşük ses seviye-
sinde hava üflemesi gerçekleştirirler uygulamada koltuk altına veya döşemeye 
serbest olarak yerleştirilirler monte ve demonte işlemleri kolaylıkla gerçekleşti-
rilir.

İzven İDTK  model konvektörler ideal uygulama yerleri pencere dibidir bu 
sayede ısıtma özelliklerine ilave olarak buğulanmayı engellerler, vitrin camları 
olan mağazalar, restoranlar, hava meydanları başlıca kullanım alanlarıdır. 
Döşeme betonu içine yerleştirildikleri için mahalde yer kaplamayan ve homojen 
bir ısı dağılımı sağlayan havalandırma ürünleridir.
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ÖZEL DİFÜZÖRLER

İDTK    DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖRLER

İDT   DÖŞEME TİPİ DİFÜZÖRLER

İZJN-2      JET NOZUL TEK CİDAR

İzven İZJN-1 model çift cidar jet 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.

İZJN-1   JET NOZUL ÇİFT CİDAR

By VenGrup



HELİSEL DİFÜZÖRLER
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        SABİT KANATLI SWİRL DİFÜZÖR        İSDA-1

İzven İSDA-1 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. 
Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

AYARLANABİLİR KANATLI SWİRL DİFÜZÖR TİP 1       İSDA-2        
    

AYARLANABİLİR KANATLI SWİRL DİFÜZÖR TİP 2        İSDA-3        
    

AYARLANABİLİR VE SABİT KANATLI DÖRT YÖNLÜ SWİRL DİFÜZÖR        İSDA-5        
    

İzven İSDA-2 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir.  
Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler. 

İzven İSDA-3 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. 
Hava üfleme yönünü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebil-
irler.

İzven İSDA-5 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır, 15 metreye 
kadar tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe 
göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

 YÜKSEK ETKİLİ SWİRL DİFİZÖR SABİT VE HAREKETLİ KANATLI           İDR

İzven İDR model döner tavan difüzörü endüstriyel havalandırma ve konfor 
klima sistemlerinde kullanıma uygundur konser, toplantı, sinema, tiyatro 
salonları fabrikalar ve süpermarketler gibi tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha 
yüksek olan mahallerde tercih edilir. Yaz ve kış kanat açıları ayarlanarak verimlik 
sağlanır.

By VenGrup
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DAMPERLER

İzven İKTF model kanal tipi filtreler uygulamada kanal üzerine monte edilebi-
lecek tarzda tasarlanmıştır. Her iki ucunda montaj flanşlar bulunmaktadır. 
Filtrelerin tamamı kolay sökülüp takılabilmeleri için kızaklar üzerine 
yerleştirilmiştir.

İKTF MENFEZ BOX 

İFD         YANGIN DAMPERLERİ

İJK        GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER 

İzven İVCY model dairesel kesitli debi reglaj damperi  havalandırma sistemler-
inde yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır. 
Galvaniz sacdan imal edilmektedir, klape üzerine sızdırmazlık contası uygulanır. 
Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır

İVCY DAİRESEL HAVA AYAR DAMPERİ 

İVCD PRİZMATİK HAVA AYAR DAMPERİ 

İzven İVCD model dikdörtgen kesitli debi reglaj damperleri havalandırma 
sistemlerinde dikdörtgen hava ayar elemanı olarak kullanılır. Kanatlar özel 
olarak haddelemiş 6063 alüminyum profil, kasa ise galvaniz sacdan imal 
edilmektedir. Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesu-
arıdır

İzven İJK model geri dönüşsüz damper tek yönlü hava akışını gerçekleştiren 
elemanlardır. Kanala monte edilen, dış duvar atış kısmına monte edilen ve dış 
duvar emiş kısmına monte edilen olmak üzere 3 tipi vardır. Kanatlar senkronize 
hareket için birbirine bağlanmışlardır.

İzven İFD model yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangının etrafa 
yayılmasını önlemek amacı ile yangın alanını sınırlamak için kullanılır. Gövde ve 
kanatlar ısıya dayanıklı olacak şekilde izole edilmekte ve talebe göre yangın 
anında otomatik kapamalı veya kontrollü olarak üretilmektedir.

By VenGrup



MENFEZLER
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İzven İLM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı olarak 
fan-coil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üfleme ve emiş 
menfezi olarak ta 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.

 KARE PETEK MENFEZLER        İKP

İzven İTS model tek sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş 
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 yapılmak-
tadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 
Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır.

     TEK SIRA KANATLI VE TEK SIRA KANATLI+DAMPERLİ MENFEZLER        İTS,İTS+DA

İzven İCS 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 yapılmak-
tadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 
Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır

 ÇİFT SIRA KANATLI VE ÇİFT SIRA KANATLI + DAMPERLİ         İCS, İCS+DA

İzven İKP 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, çerçevede delik istenmez ise 
mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.

 LİNEER MENFEZLER            İLM

By VenGrup
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MENFEZLER

İzven İLT model lif tutucu menfezler havalandırma sistemlerinde mahalden 
çekilen hava içerisinde bulunan lifleri tutmak amacı ile kullanılır özellikle hava 
kalitesinin arttırmak için uygulandığı sektörler tekstil üretimi, gıda üretimi ve 
sağlık sektöründeki ameliyathane gibi temiz hava ihtiyacı olan ortamlardır. 
Tekstil sektörü in istenen DIN 4185’e uygundur. Talebe göre yuvalarına vida 
veya yay ile monte edilecek şekilde üretilebilmektedirler.

İLT LİF TUTUCU MENFEZLER

İYCS,İYCS+DA  YUVARLAK KANALLAR İÇİN

İzven İTM model transfer menfezler 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.

İTM KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

İPM, İPM+DA PERFORE MENFEZLER

İzven İPM model perfore menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme 
menfezi olarak kullanılmaktadır. Çerçeveleri özel olarak hadde edilmiş 6063 
alüminyum profilden imal edilmiştir, menfez kısımları perfore DKP saçtan 
üretilmektedir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal 
kaplama da yapılabilmektedir, debi reglaj damperleri alüminyum profilden zıt 
kanatlı veya paralel kanatlı olarak üretilebilir.

İzven iYCS 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

İKK KONTROL KAPAKLARI

İzven İKK 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 üretilebil-
mektedir. 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.
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VAV TERMİNAL VE AKSESUARLARI
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İzven İEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal 
edilmektedir. Üfleme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır 
tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.

 KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR         İEH 

İzven İZCBD-1 model cav sabit debili hava ayar cihazı (prizmatik) hariçten bir 
enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit 
tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık 
kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

CAV SABİT DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (PRİZMATİK)

İzven İVRS model sabit debili dairesel hava ayar cihazı hariçten bir enerji kullan-
madan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki 
basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava 
hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

 SABİT DEBİLİ DAİRESEL HAVA AYAR CİHAZI          İVRS 

İzven İDH-Y model dairesel kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en 
ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının 
oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın 
ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak 
işletme maliyeti azaltılmış olur.

 DAİRESEL KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ        İDH-Y

 KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER        İDH-D

İzven İDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en 
ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının 
oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın 
ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak 
işletme maliyeti azaltılmış olur.
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İzven İKFP model kum tutuculu dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde 
hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış açıklarını 
korumak, kum taneciklerinin zararlarına mani olmak ve ses iletimini engelle-
mek için tasarlanmıştır.

 KUM FİLTRELİ DIŞ HAVA PANJURLARI        İKFP

İzven İZDYAP model dört yönlü ayarlı panjur havalandırma sistemlerinde hava 
kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış açıklarını korumak, kum 
taneciklerinin zararlarına mani olmak ve ses iletimini engellemek için tasarlanmıştır

DÖRT YÖNLÜ AYARLI PANJUR      İZDYAP

IZDHP-2

İzven İZDHP-2 model yuvarlak kanal 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.

DAİRESEL DIŞ HAVA PANJURLARI 

İzven İDHP  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 6016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre natural alüminyum 
eloksalı da yapılabilmektedir. Standart oarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes 
aksesuardır.

 DIŞ HAVA PANJURLARI          İDHP-1
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İzven İZAP model akustik panjurlar hava kanat uçlarında kanaldan ses iletimini 
azaltmak için kullanılmaktadır. Kasa ve kanatlar galvaniz saçtan, kasa ve 
kanatlar istenildiğinde alüminyum veya paslanmazdan da yapılabilmektedir. 
İsteğe bağlı olarak elektrostatik toz boya yapılabilir. Standart renkler RAL 9010 
ve 9016’dır. Diğer renkler fırın boya ile sağlanır.

AKUSTİK PANJUR      İZAP
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İzven İLAU model laminer akımlı tavanlar ameliyathane ve steril ortam gerek-
tiren uygulamalar için ideal havalandırma elemanlarıdır. Uygulama yapılan 
ortamda son derece düşük partikül ve bakteri sayımı alınır.

İLAU   LAMİNER AKIMLI TAVANLAR

İzven İZHF model hepa filtre kutuları paslanmaz çelik yada boyalı DKP sacdan 
standart üfleme elemanı olarak üretilmektedir. HEPA filtrenin sızdırmaz olarak 
montajı ve kanal sistemindeki hijyenik şartların sağlanması için 
kullanılmaktadır.

İZHF   HEPA FİLTRE KUTUSU STANDART TİP

İFP      HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR

Santrallerde, ihtiyaca göre çeşitli tipte filtreler kullanılmaktadır. Ön filtreler; G4 
sınıfında olup kaba toz tutma özelliğine sahiptir. Hücre içerisine filtre üzerindeki 
hava hızını minimum düzeyde tutmak amacıyla V düzeneğinde 
yerleştirilmektedir. Sentetik torba filtreler: İhtiyaca göre F5-F6-F7-F9 sınıfında 
olup yüksek toz tutma özelliğine sahiptir. Hücre içerisine, sökme takma kolaylığı 
saylayan özel dizayn edilmiş kızaklar ile kauçuk contalar kullanılarak 
yerleştirilmektedir. Filtre hücreleri, istenmeyen hava kaçaklarına engel olacak 
konstrüksiyonda, uluslararası standart filtre ölçülerine uygun ve optimum hava 
hızlarına göre tasarlanmıştır. Tüm filtre hücrelerinde, filtreleri değiştirme ve 
temizleme olanağı sağlayan müdahale kapıları bulunmaktadır.

İZF   FİLTRELER

TEMİZ ODA EKİPMANLARI

İzven İFP model tavan tipi kabinler steril mahal istenen optik, elektronik, ilaç, 
ameliyathane, gibi ortamlarda H13 ve H14 filtreleri ile uygun hava ortamının 
sağlanması amacı ile kullanılır. Filtreli plenumlar temiz oda teknolojisinin 
uygulanmasında kullanılan başlıca havalandırma ürünüdür. Yandan ve üstten 
giriş olmak üzere iki tipte üretilmektedir. 
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SUSTURUCULAR

İzven İYSA ve İDSA model dairesel kesitli kanal tipi susturucular havaya haraket 
veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek 
amacı ile tasarlanmıştır. Yuvarlak konsentrik splitterli (İDSA) ve splittersiz 
(İYSA) olmak üzere iki  ana tipte üretilmektedir.

İzven İSA model dikdörtgen kesitli kanal tipi susturucular havaya haraket veren 
elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek amacı 
ile tasarlanmıştır. Talep ve ihtiyaca göre tasarlanıp üretilmektedir. 

İSA DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

İYSA-İDSA           DAİRESEL KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR
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19

ÇATI TİPİ ASPİRATÖR SALYANGOZ TİPİ ASPİRATÖRLER

Havalandırma fanları basınç farkı meydana getirerek hava akışını sağlayan cihazlardır. Oluşturulan basınç farkı sayesinde sıcak ya da soğuk 
hava istenilen doğrultuda yönlendirilmektedir.

İzven olarak ürettiğimiz yeni nesil fanlar ile enerjiyi daha verimli kullanmayı hedeflemekteyiz.

DUMAN TAHLİYE FANI BASINÇLANDIRMA FANI

YUVARLAK KANAL TİPİ FAN

By VenGrup
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