
TERMO-MANKENBERG Basınç Düşürücü Vana

Buhar, gaz ve sıvı akışkanlardan herhangi birisinin kullanıldığı işletmelerde akışkanın sahip olduğu nispeten  yüksek basınç değerini
istenilen daha düşük bir değere çekmek ve sürekli o değerde kalmasını sağlamak için  “Basınç Düşürücü Vana” kullanılır. Ancak basınç
düşürücü vana bir emniyet ventili değildir ve tesisattaki  akış-
kanın aşırı basınç ve hacim artışlarından doğabilecek tehlike-
yi önlemek maksadıyla kullanılmaz. 

Termo-Mankenberg vanalar,  sfero döküm gövdeli PN16
Nominal basınç değerinde DN15, DN20, DN25, DN32,
DN40, DN50, DN65, DN80 ve DN100  nominal çap ebatla-
rında “Basınç Düşürücü Vanalar”dır. Mekanizmasının çalış-
ması elektrik veya pnömatik enerji kullanımını gerektirmez.
Bunun için tesisattaki mevcut çalışma basıncından faydalanı-
lır.

Dengeleme kabı kullanılmasını gerektirmeyen impuls boru
bağlantısı ile vana çıkış borusundan alınan basınçlı  akışkan,
bir tarafta piston diğer tarafta ise yay ile irtibatlı diyafram
yuvası mekanizmasına iletilir. Yay sıkma civatası istenilen
değeri sağlayacak şekilde ayarlanarak tesisat basıncının
basınç düşürücü vana çıkışında sürekli aynı değerde kalması
sağlanır. Ayarlanabilen çıkış basınç aralıkları ve debi değer-
leri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sektörden

TOBB İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı Zeki Poyraz, Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Gürkan Arı ve beraberin-
deki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Muhammed
Balta’yı ziyaret ederek, binalarda enerji kimlik belgesinin hazır-
lanmasında kullanılan BEP-TR yazılımının inşaat sektöründe
meydana getireceği olumsuzlukları dile getirdi. 

TOBB İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı Zeki Poyraz, BEP-
TR yazılımının binaların tasarım aşamasındayken mutlaka tasa-
rımcılar tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı. Poyraz,

“Doğru sistem tasarımı, doğru ürün seçimi, doğru montaj ve
işletme gereklidir. Bu dört unsur enerji etkinliğinin olmazsa
olmazıdır” diye konuştu.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Başkanı Gürkan Arı
ise, mevcut yöntemle verilen enerji kimlik belgelerinin doğrulu-
ğuna inanmadıklarını söyleyerek, “Güncel gelişmiş programlar
ile hazırlanan mimari projelerden dijital veri aktarma özelliği
olmayan, bilgi giriş süreci tasarım sürecinden daha fazla zaman
alan, mekanik tesisat ve yenilenebilir enerjiler bölümü son dere-
ce yetersiz olan bu yazılımın çıktısı olan enerji kimlik belgeleri-
nin doğruluğuna güvenmiyoruz. İskan aşamasına gelmiş binalar-
da kaos oluşturarak inşaat sektörünün önünü tıkayacak, ülkemiz
insanına güçlük çıkarma ötesinde yarar sağlamayacak mevcut
yazılım ile enerji kimlik belgesi verilmesi uygulamasının, doğru
sonuç veren, kolay kullanılabilir bir yazılım ülkemize kazandırı-
lıncaya kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, her hangi
bir süre verilmeksizin bir kez daha ertelenmesini ve iskan aşa-
masındaki binaların mevcut binalar kapsamında değerlendiril-
mek sureti ile sertifikalandırılmasını önermekteyiz” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta, son bir
yıllık süreçte yaşanan sorunların da aslında önemli bir deneyim
olduğunu vurguladı ve konunun çözümü konusunda gerekli çalış-
malara devam edileceğini sözlerine ekledi.  

BEP-TR’de sular durulmuyor
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BWT Voda-Pure ile Damacana Suya Son

En iyi su teknolojisi- BWT grubunun geliştirdiği Woda Pure serisi

ile içme suyunuz sağlıklı ve lezzetli bir yapı kazanır. 

Ailelerin günlük içme, sebze-meyve yıkama, yemek yapma, çay demle-
me ihtiyaçları göz önüne alınarak, modern ve şık bir tasarım ile dizayn
edilen Woda-Pure serisi cihazlar, mutfağınızda tezgâh altında az yer
kaplar ve dekoratif özel musluğu ile kullanım kolaylığı sağlar.

Woda-Pure, içme suyundaki

tüm mineralleri korur

Geleneksel ters osmoz sistemle-
rinin aksine, Woda Pure içme
suyunda bulunan tüm değerli
mineralleri korur. İçerisindeki
yüksek performanslı aktif kar-
bon filtre sayesinde; istenmeyen
kir parçacıklarını, renk değişikli-
ğini, kötü kokuyu ve kloru kaldı-
rır. İçerisindeki verimli mikro-
filtrasyon sayesinde %99.99 ora-
nıyla gerçek bir filtrasyon
verimliliği sağlayarak, bakteri
ve virüse karşı korur. Ayrıca özel
elyaf zar sayesinde, kontaminas-
yona karşı hijyenik güvenlik
sağlar. 
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