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Hakkımızda

Otkonsaş A.Ş., 1986 yılında Karaköy’de vana ithalatıyla başladığı serüvene günümüzde Koşuyolu’nda bulunan binasında 
hem satış desteği hem de teknik destek vererek devam etmektedir. Toplam 25 çalışanı, 5 Türkiye tek temsilciliği, 20’den 
fazla temsilciliğini yaptığı firma ile Türk sanayisine 30 yılı aşan tecrübesi ile hizmet vermektedir.

Geniş mühendis kadrosu ile proje takip ve çözümlemesinde müşterilerini hızlı çözüme götürebilen Otkonsaş A.Ş., 
çalışmakta olan tesislerin iyileştirmesinde olduğu gibi yeni yatırımlarda da yatırımcıların, mühendislik firmalarının ve 
müteahhitlerin çözüm ortağı olmayı sürdürmektedir. Ağır endüstrinin talep ettiği endüstriyel vanaların seçimi, tedariki 
ve devreye alımı Otkonsaş’ın birincil hedefi olup özellikle Enerji, Demir-Çelik, Maden, Petrol-Gaz, Petrokimya, Kimya, Boya 
gibi zorlu endüstri proseslerinde kendini göstermektedir.

Sadece vana ve aktüatör temininde değil, emniyet sistemlerinden vana kilitlerine, switch ve transmitterlardan tüp ve boru 
fittinglerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Otkonsaş A.Ş.:

• 30 yıllık bir firma olmanın getirdiği kurum kültürünü koruyarak kurum içi eğitim ve özlük haklarına verdiği önem,

• Gelişime ve yeni teknolojileri takip etmeye açık kalite anlayışı,

• Profesyonel satış, ithalat ve bakım kadrosu ve koşulsuz müşteri destek hizmeti ile kazandığı müşteri memnuniyeti,

• Müşterilerinin yanı sıra üreticilerinin stratejilerini Türkiye’ye uyarlama ve sadece finansal değil kurum kültürü 
ile destekleyebilme becerileri ile Türkiye’nin önde gelen endüstriyel kontrol ekipmanı sağlayıcılarından olmayı 
sürdürmektedir.

Bunların yanı sıra Otkonsaş A.Ş. zorunluluktan öte “sorumluluk” olarak gördüğü sosyal projeler ile ülkemizin ve 
dünyamızın geleceğine katkıda bulunabilmek ve bu konudaki duyarlılığını mümkün olduğunca geniş çevrelere yaymak 
konusunda da kendini göstermektedir.

Deneyimi ve yeni teknolojiyi bir araya getirerek Türk Sanayisine güvenilir ve uzun ömürlü; iş yükünü azaltmayı, maliyetleri 
düşürmeyi ve olası tehlikeleri & riskleri ortadan kaldırmayı amaç edinen ürünleri ile ağır sanayiye hizmet vermekten 
mutluluk duymaktadır.

Köklü ve Güvenilir Bir Firma Olmak
30 yıllık firma kültürümüzü koruyarak 
en iyi ve en güvenli ürünleri yerel 
sanayiye tedarik etmek

Gelişime Katkıda Bulunmak
2017 senesinde Türk sanayine en çok 

kontrol ekipmanı tedarik eden firma 
olabilmek.

Vizyonumuz
Güvenilir ve uzun ömürlü 

ürünlerimiz ile Türk Sanayisinin 
iş yükünü azaltmak ve 

karşılaşılabilecek riskleri ve 
tehlikeleri ortadan kaldırmak. 
Böylelikle çevremizi ve insanın 

korunmasına destek olarak yaşam 
alanlarımızın sürdürülebilirliğini 

sağlamak ve sanayimizin gelişimine 
katkıda bulunmak.

Sorumluluk Üstlenmek
2017 yılında en çok sosyal 
sorumluluk projesi yapan 

endüstriyel sağlayıcı firma olmak.

Müşteri Memnuniyeti Sağlamak
Kuruluşumuzdan itibaren sağladığımız 
müşteri memnuniyetini ve sadakatini 
sürdürebilmek



Temsilciliklerimiz

OMAL S.p.A.
İtalya

Green Control
İtalya

BERNARD Controls
Fransa

BS&B Group
ABD

COOPER ACCUSEAL
ABD

CYL
İspanya

Bikar
İspanya

BSM Valves
Hollanda

Penta Valves
İtalya

GEORGIN
Fransa

ITT
ABD

 Neodyn 
 Conoflow

Valvole Hoffman
İtalya

FAIRCHILD
ABD

CIRCOR Group
ABD

 Hoke GoRegulators
 Circle Seal Control & Atkomatic   
               Tomco
 Circor Tech
 Texas Sampling Inc.

Acil Durum Küresel Vanaları
Endüstriyel Pnömatik Kontrol Çözümleri

Yüksek Basınç & Alçak Basınç Kontrol Vanaları Türbin By-Pass 
Sistemleri

Quarterturn, Multiturn, Lineer, Failsafe, Ex-Proof Elektrik Aktüatörler
Intelli+, Posigam+, Integral+ Kontrol Üniteleri

Rupture Disk (Patlama Diski)
Alev Tutucu (Flame Arrester) 
Basınç ve Vakum Vanaları

Critical Service Metal Sitli Vanalar

Endüstriyel Bıçak Vanalar

Metal, Kumaş & Kauçuk Kompansatörler (Expansion Joint)

Özel Tasarım Vanalar

Metal Sitli Küresel Vanalar

Ex-proof Basınç, Fark Basınç ve Sıcaklık Switchleri ve Transmitterleri

Ex-Proof Basınç, Fark Basınç ve Sıcaklık Switchleri
Düşük Basınç Regülatörleri, Yüksek Basınç Regülatörleri, Doğal Gaz Aracı 
Regülatörleri, Aktüatörler, Pozisyonerler, Transducer ve Aksesuarlar

Düşük Basınçlı Globe Tipi on/off - relative, 2 ve 3 Yollu Kontrol Vanaları
Basınç Düşürücü Vanalar

I/P, P/I Konvertör, Booster ve Röleler

Enstrüman Vanaları/Fittingleri, Bağlantı Elemanları Basınç Regülatörleri
Check, Relief, Shut-off, Solenoid Vanalar Rakorlar, Hızlı Bağlantı 
Elemanları
Akış Kontrol Cihazları
Tam Entegre Numune Alma Sistemleri



Bir projede adım adım OTKONSAŞ

Otkonsaş A.Ş. olarak önceliğimiz sizlerin çözüm ortağı olabilmektir. Bu nedenle sadece satıştan ziyade, yürüttüğümüz 
projelerin data sheetlerinin hazırlanmasından, sağlanan ekipmanların servisi ve bakımına kadar olan tüm süreçte sizlerle 
birlikte çalışmaktayız. Bir projenin başlangıcından sonuna kadar geçen süreçlerimizi kısaca aşağıda görebilirsiniz.

ÜRÜN SEÇİMİ
Teknik özellikler belirlendikten sonra 
doğru uygulamaya doğru ekipmanın 
seçimi ve optimizasyonu yapılır.
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SİPARİŞ VE 
TESLİMAT 
PLANLAMA
İlgili üreticilere 
siparişler geçilir 
ve son kullanıcıya 
teslimat 
planlaması ve 
çizelgesi sunulur. 
Bu plan her ay 
güncellenir.

LOJİSTİK DESTEK
Sevk edilen 
ürünler listelenir 
ve lojistik takibi 
yapılır.

EĞİTİM
Üretici yetkili 
personelinin 
katılımıyla montaj 
öncesinde son 
kullanıcıya Montaj ve 
Bakım konularında 
eğitim verilir.

SUPERVISING VE 
DEVREYE ALMA
Montaj sırasında 
Otkonsaş sahada 
olup supervising 
hizmeti verir.

YEDEK EKİPMAN 
DESTEĞİ
Yedek ekipman 
gereksinimi için 
çalışma yapılır. 
Bu listeye yedek 
parçalar da eklenir. 
Onaylanan yedek 
ekipman ve parça 
tedarik edilir.

THIRD PARTY TESTLER
Üreticinin tesislerinde son kullanıcı ile birlikte 
testlere katılınır. Test raporları ilgililere 
sunulur.

TEKLİF VE BÜTÇE 
HAZIRLAMA

Seçilen ekipmanların tamamı 
tarafımızdan fiyatlandırılır ve 

dokümanlarıyla birlikte son 
kullanıcıya sunulur.



ÜRÜN GRUPLARIMIZ

Servis

Tamir

Test

Bakım

Aktüatörler

Pnömatik Aktüatörler

Heavy Duty Aktüatörler

Elektrik Aktüatörler

Hidrolik Aktüatörler

Gas over Oil Aktüatörler

Vanalar

Küresel Vanalar

Kelebek Vanalar

Kontrol Vanaları

Bıçak Vanalar

Gate, Globe & Check Vanalar

Plug, Diyafram & Pinch Vanalar

Enstrümanlar

Basınç ve Sıcaklık Switchleri

Basınç ve Sıcaklık Transmitterları

Basınç Regülatörleri

Enstrüman Vana ve Fittingleri

Elektropnömatik Dönüştürücüler

Emniyet Ekipmanları

Patlama Diskleri

Alev Tutucular

Ventler

Emniyet ve Changeover Vanaları

Vana Kilit Sistemleri



Vanalar

Küresel Vanalar

Kelebek Vanalar

Kontrol Vanaları

Bıçak Vanalar

Gate, Globe & Check Vanalar

Plug, Diyafram & Pinch Vanalar

Proses Vanaları



Metal Sitli Küresel Vanalar

Penta floating ve trunnion küresel vanalar, geniş bir kullanım yelpazesine uyum sağlama özelliğine sahiptir. Tasarımın 
amacı, günümüzde bile pazardaki en benzersiz teknik çözümlerin uygulanması yoluyla maksimum güvenilirliği 
sağlamaktır. Tüm Penta vanaları, 700°C’ye kadar yüksek sıcaklığa sahip çalışma koşullarında sıfır sızıntısı olan metal sitli 
yüzen küresel vanayı oluşturan Pentafite metal sitlerle dizayn edilmiştir. 

 

• Çalışma Sıcaklığı: + 350° C ( + 662° F )… - 100° C ( - 148° F )
• Çalışma Basıncı: ANSI 150 – 1500 / PN 16 – 250
• Nominal Çap: ” – 8”
• Kendiliğinden antistatik tasarım.
• Fire-safe BS 6755 Part 2
• API RP6F
• Patlamaya karşı dayanıklı tasarım.
• Sit Materyalleri:       SILVER PENTAFITE (Nickel + Graphite) 
          RED PENTAFITE (Cu + Graphite)
        BLACK PENTAFITE (Carbon + Graphite)
         TUNGSTEN CARDIBE COAT
       STELLITE Gr.6
• Kaplama Materyalleri:       TITANIUM NITRIDE, CARBO-TITANUIM NITRIDE, CHROME NITRIDE, TUNGSTEN CARDIBE,    
           CHROME CARDIBE, STELLITE Gr.6



Özel Üretim Küresel Vanalar

BSM özel vanaları, BSM’nin son teknoloji ürünü üretim tesislerinde bar veya dövme parçalardan üretilmektedir. En yeni 
ekipmanla en yüksek kaliteyi ve en kısa teslim süresi garanti edilmektedir.

BSM, 1/2 “ila 18” e kadar ve 150 lbs’den 15.500’e kadar basınç derecelerinde vanalar üretmektedir. 
Sıcaklık değerleri -196 ºC’den 850 ºC’ye kadar değişir.

Çaplar:  1/2” (15) - 24”(450)
ANSI Sınıfı:  (LBS) 150 - 4500
API:  (PSI) 3000 - 15.000
DIN:  (PN) 10 - 400

Sıcaklık aralığı -196°C’den +850°C’ye kadar.

Yüzer ve Trunnion Küre
Yumuşak veya Metal Sitler
Tek Parça, 2 veya 3 Parçalı Gövde Seçenekleri
Üstten ve Yandan Giriş Seçenekleri
Wafer tipi

Standartlar
BS 5351
ISO 17292
API 6A
API 6D ASME B16.34
API 17D DIN 3840



Hidrokarbon Küresel Vanalar

Cooper Accuseal™ Hydro-Karbon Vanalar

Çift Yönlü Akış Tercihi
• Boyut: 1/2” – 36”
• Tam veya redüksiyonlu geçişe sahip vanalar
• Boru ID’sine uygun geçiş çapları mevcuttur
• ASME Basınç Sınıfı: 150 – 4500
Gövde Materyali
• A105, Paslanmaz Çelik, Egzotik Alaşımlar ve talep üzerine diğer materyaller mevcuttur
Bağlantı
• RFF Standart veya müşterinin talebine göre alın kaynaklı, soket kaynaklı, RTJ, hub 
bağlantı, dişli, vb.

Özellikler & Avantajlar
• Akış Yönü Kontrolü
    > Tek yönlü – tercih edilen akış yönü – standart
    > Çift yönlü – her iki yöndeki akışı durdurma 
• Aşırı hareketi önleyen mekanik stop
• Operatör: T-kol, kol, dişli & aktüatör
• Kendi kendini temizleyen küre ve sit
• Omni-Lap 360°™ küre ve sit parçaları yerinde değiştirilebilir
Boyutlar
• Vana genişliği (L-boyu) ASME B16.10
• Talep üzerine özel alından alına ölçüler mevcuttur
 Sertifikalar
• Cooper Accuseal™ ASME uyarınca üretilmektedir
• ISO 9001:2008
• PED/CE

Neden Cooper Accuseal™?

• Cooper Accuseal™ öngörülebilir güvenilirlik ve performans sağlar
 
• İyileştirilmiş Küresel Vana Dizaynı ve Mühendislik Yazılımı
Tescilli yazılımı ile olabilecek en iyi vana dizaynı tasarlanmıştır.
 
• Vana Yüzeyine Uygulanan Üstün Kalite Kaplama
Cooper Accuseal™ uyguladığı son teknoloji HP-HVOF (Yüksek Basınç 
– Yüksek Hızda Oksi Yakıt Püskürtme) yüzey kaplamaları ile daha 
uzun vana ömrü için maksimum korumayı sağlar.
 
• Omni-Lap 360™
Cooper Accuseal™’in tescilli mate-lapping prosesi ile sadece 
sızdırmazlık bandı alanları değil, kürenin tüm sferik yüzeyi ve tüm sit 
yüzeyi üst üste binerek (lapping) mükemmel sızdırmazlık sağlar.
 
• Vakum Sızdırmazlık Testi
Cooper Accuseal™ vanayı birleştirmeden önce sızdırmazlığından 
emin olmak amacıyla küre ile sit arasındaki sızdırmazlığı test eder.

Uygulama Alanları
 
ETİLEN
Buhar Dekarbonizasyon İzolasyonu
Furnace ISO
Buhar Venti
Quench oil ISO
 
HDPE – POLİETİLEN
İzolasyon
Yüksek Çevrimli Pto
Reaktör Bloku

LDPE – POLİETİLEN
Product take-off
Inlet Feed
Pompa İzolasyonu
 
VCM (Vinil Klorür Monomer)
 
ASETİK ANHİDRİT
 
POLİPROPİLEN / POLİSİLİKON



Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

• Antistatik düzenek sayesinde yanıcı/patlayıcı bir ortamda tehlike 
oluşturabilecek statik elektriğin önüne geçilir.
• Sürtünmeyi önleyici çift washer ile daha düşük break away (ayrılma) torku 
sağlanır ve tek washera sahip vanalara kıyasla daha az aşınma yaşanır.
“V” seal pack; 3 seal + o-ring: Uzun süreli kullanımdan sonra dahi mükemmel 
sızdırmazlık sağlar.
• Sertifikalı karbon çelik ve paslanmaz çelik materyalden üretilen vanalar 
korozyona dayanıklılık açısından daha güçlüdür ve malzeme sürekliliği de daha 
uzundur.
• Fire Safe, SIL, ATEX, TA LUFT Fugitive Emission, UKR, API 6D, PED, GOST-R 
sertifikalarına sahiptir.

Gövde Dizayn Seçenekleri: 

Malzeme:   
Basınç Sınıfı:
Çap:
Kontrol Seçenekleri: 

Split Body, Wafer & Trunnion
Tam Geçişli - Redüksiyon Geçişli Seçenekleri
Karbon Çelik , Paslanmaz Çelik & Alaşım Çeliği
ANSI 150 - 1500 / PN 16 - 100
DN 15 - 250
Manuel, Elektrik ve Pnomatik Kontrol
Uygulamaya göre farklı conta seçenekleri



Pro-Chemie 60 Küresel Vana

Pro-Chemie 60; tamamen Alman Kimya Uygulamaları ve Yönetmeliklerine uygun olarak kimya endüstrisine yönelik olarak 
geliştirilen paslanmaz çelik flanşlı küresel vanalardır. Bu yeni vananın ismi “PRO-CHEMIE 60” bu PROfesyonel vananın 
Alman CHEMIcal (kimyasal) uygulamalara özel olarak tasarlandığını ve 60.000 devire ulaşabildiğinin altını çizmektedir. 
OMAL PRO-CHEMIE 60 geliştirilirken baz alınan IGR formunun (Form-Nr. 19021, 19022, 19023 ve 19043) en önemli 
gereksinimlerinden biri atmosfere karşı sızdırmazlık kapasitesi hakkındadır: TA-Luft Kaçak Emisyonu koşulları altında 
60.000 devirden sonra vana milinde herhangi bir sızdırma olmamalıdır. Zor olan kısım ise test için kullanılan maddenin 
Helyum – yani evrende bulunan en küçük moleküllerden birine sahip olan gaz olmasıydı.

Kafanızda daha net canlanması gerekirse: test koşulları altında atmosfere bir yılda sızacağı düşünülen helyum miktarı 0,5 
gramdan daha azdır!

• Kimya endüstrisine özel olarak tasarlanmıştır
• Yüzer küre, tam geçişli
• Yumuşak sit, RPTFE conta
• Bağlantı flanşı standardı: EN 1092-1
• Basınç sınıfı: PN16-40
• Alından alına boyutlar: kısa & uzun model
• Anti-statik cihaz EN 12662-2
• Mil sızdırmazlığı: V-ring salmastra
• Anti Blow-out mil
• Aktüatör bağlantısı standardı: ISO 5211
• Kapanma açısı >7°

Sertifikalar

• 97/23 EC PED ve AD2000 HP0 AB direktiflerine uygun

• Kaçak emisyonlar:    UNI EN ISO 15848, (ISO-FE-AH-C03-SSA)
         TA-LUFT (60000 döngü) VDI 2440
• FIRE SAFE: ISO 10497 / API 607 
• ATEX 94/9/CE’ye uygun, Atex A sertifikası (talebe istinaden)



Kelebek Vanalar

4 - Offset Yüksek Performanslı Kelebek Vanalar

Eşsiz 4-offset dizaynı ve yeni üretim teknolojisi ile Quadax®, -270°C ile +800°C 
arasındaki en zorlu koşullar altında bile en hassas sızdırmazlık taleplerini 
karşılayabilmektedir.

Patentli dizaynı, alıştırılmış sit ve disk alanı ile hem kusursuz ve sürtünmesiz 
hareket hem de homojen büzülme ve genleşme sağlar. Bu özellikleri ile yüksek ısı 
ve yüksek basınç farklılıklarına, oksijen uygulamalarına uzun süre dayanabilecek 
tek uzun vadeli çözüm Quadax® olmaktadır. Bu vanalar DN50 ile DN 1000 
boyutları arasında, 160 bar basınca kadar manuel, pnömatik, elektrik ve hidrolik 
aktüatörlerle sağlanabilmektedir.

Double Flanş, Lug, Gate Vana Değişimi, Alın kaynaklı
Karbon çelik, Paslanmaz çelik,
Özel materyaller (Duplex, Inconel, Bronz)
160 bar (2320 psi) ve üzeri
DN 1000 mm ve üzeri
Sıcaklık aralığı -270°C ila +800°C arası
Manuel, Dişli Kutusu, 
Pnömatik / Elektrik / Hidrolik aktüatörler

Uygulamalar:

Kreyojenik 
LNG ve LPG Sistemleri 
Rafineri / Petrokimya 
Enerji Üretimi 
Teknik Gazlar 
Maden
Kâğıt / Hamur 
Tank Çiftlikleri 
Merkezi Isıtma 
Deniz Suyu 
Uygulamaları 
Oksijen 
Diğer

Quadax® 4-offset: Vana gövdesinin dairesel ve daha büyük sit şekli ile eliptik koni 
şeklinde akış sağlanır.

Gövde Tipi:
Gövde Malzemesi:

Basınç Sınıfı:
Çap:
Sıcaklık sınıfı:
Operasyon:



Kelebek Vanalar

Wafer, Lug ve Double Flanş
Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Duplex, Al. Bronz,
Yüksek Performans Alaşımlar
ASME Class 150 – Class 300
DN 50 ila DN 2400 arası
Metal metale, RTFE, PTFE, Graphite
-196°C ila +816°C arası (Seçilen conta tipine göre değişiklik gösterir)
Manuel, Dişli Kutusu, 
Pnömatik / Elektrik / Hidrolik aktüatörler

Gövde Tipi:
Gövde Malzemesi:

Basınç Sınıfı:
Çap:
Conta Seçenekleri:
Sıcaklık sınıfı:
Operasyon:

Double & Triple Offset Yüksek Performanslı Kelebek 
Vanalar

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık uygulamalarında özel dizaynı 
sayesinde mükemmel performans gösterebilen double ve triple 
offset yüksek performanslı kelebek vanalar özellikle agresif ve 
abrasif akışkanlar için dizayn edilmiş olup uygulamaya göre 
pnömatik, elektrik aktüatör, dişli kutusu ve manuel uygulamaları 
mevcuttur.

Teknik Özellikler:

• Her iki yönde SIFIR SIZDIRMAZ
• Yapışmayan ve ısıl genleşmeyen sitler
• Mükemmel akış ve kontrol karakteristiği
• Contaya sıkı temas ve sıfır sızdırma elde edilir
• Kapatma torku düşüktür.



Kelebek Vanalar

Esnek Contalı Kelebek Vanalar

Farklı Conta seçenekleri sayesinde birçok türdeki akışkan uygulamalarında performans gösterebilen elastik contalı 
kelebek vanalar, pnömatik, elektrik aktüatör, dişli kutusu ve manuel uygulamalarıyla sorunsuz montaj ve kullanım sağlar.

Wafer, Lug, U-Section Wafer, Mono Flanş ve Double Flanş
Dökme Demir, Duktil Demir, Paslanmaz Çelik, Alüminyum Bronz
16 bar / 232 psi
PN 6 / PN 10 / PN 16
ASME CL 150
DN 50 ila DN 2400 arası
EDPM, Viton, PTFE, Nitril, Nitril DIN, Hypalon, Carboxyle Nitril, Therban, Fluorated 
Elastomer, Silikon
-40°C ila +200°C arası (Seçilen conta tipine göre değişiklik gösterir)
Manuel, Dişli Kutusu, 
Pnömatik / Elektrik / Hidrolik aktüatörler

Gövde Tipi:
Gövde Malzemesi:
Operasyon Basıncı:
Uç Bağlantısı:

Çap:
Conta Seçenekleri:

Sıcaklık sınıfı:
Operasyon:



Globe Tip Kontrol Vanaları

DN 15 - 750
PN 16 – PN 640
Max. 600 C
Kaynak ve Flanş Bağlantılı
(DIN/ANSI)
Döküm, Dövme
ve Alaşım Çelikleri
Tek sit dizayn, Kafes tip
Lineer veya Eşit Yüzdesel
Elektrik, Pnomatik, Hidrolik... vb.

Çap Seçenekleri:
Basınç Sınıfı: 
Çalışma Sıcaklığı: 
Bağlantı: 

Gövde Malzemesi: 

Sit Yapısı: 
Karakteristik: 
Aktüatör: 



Proses Vanaları

Tank bottom tahliye vanaları proses kazanlarında ve reaktörlerinde kullanılmakta ve tıkanmayacak biçimde dizayn 
edilmektedir. Polimer ve yüksek viskoziteye sahip sıvılar gibi oda sıcaklığında katılaşması olası maddelerle kullanıma 
uygundur. Bu vanalar disk ve plunger tip olarak mevcuttur:

Disk Tipi Tank Bottom Vanalar

Disk tipi tank bottom vanalar açıldıklarında disk tamamen vana gövdesi içine geçer. Bu da engelsiz ve tam akış sağlar. 
Maksimize edilen port boyutları ile birlikte maksimum akış kapasitesi sağlanır.

Disk tipinin en önemli avantajı açma/kapama operasyonunun kısa stroklarla yapılmasıdır. Yükselen ve alçalan diskin 
kompakt ve hafif dizaynı tankların altındaki kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilmesini sağlamaktadır. 

Plunger (Piston) Tip Tank Bottom Vanalar

M Seal & Dual Seal dizaynına sahip piston tip tank bottom vanalar ölü alana sahip olmayan tahliye vanalarıdır. 
Açıldıklarında piston tamamen vana gövdesine girerek engelsiz tam akış sağlar. Maksimize edilen port boyutları ile 
birlikte maksimum akış kapasitesi sağlanır. M Seal polimer prosesleri gibi yüksek basınç ve yüksek sıcaklık uygulamaları 
için özel olarak geliştirilmiştir. Slurry ve yüksek vizkoziteye sahip orta seviye sıcaklık ve basınç uygulamaları için ise Dual 
Seal dizaynı mükemmel sızdırmazlık sağlar. 

• Boyut: 3/4” - 48 “ (DN20 - DN1200)
• Basınç Sınıfı: PN10 - PN250
• Sıcaklık:  -200 ... +815°C
• Basınç: Maksimum 630 bar / 9000 psig
• ASME B16.34 dizayn standardı
• ANSI, DIN, JIS, API gibi uluslararası standartlara uygundur.
• Karbon çelik, paslanmaz çelik, titanyum, Hastelloy, Duplex, Monel, 
• Tantalum, Zirkonyum gibi materyal seçenekleri mevcuttur.

• Boyut: 3/8” - 14” (DN10 - DN350)
• Basınç Sınıfı: PN10 - PN630
• Sıcaklık: -200 ... +815°C
• Basınç:  Maksimum 630 bar / 9000 psig
• ASME B16.34 dizayn standardı
• ANSI, DIN, JIS, API gibi uluslararası standartlara uygundur.
Karbon çelik, paslanmaz çelik, titanyum, Hastelloy, Duplex, Monel, 
Tantalum, Zirkonyum gibi materyal seçenekleri mevcuttur.



Proses Vanaları

Disk Tipi Diverter Vanalar

Disk tipi diverter vanalar bir akışı iki ayrı akışa dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Bu vanalar retansiyon (sıvı tutma) 
alanlarını en aza indirecek biçimdedir. Genellikle polimer proseslerinde reaktör izolasyon vanaları olarak kullanılırlar. 
Vakum packing ile kullanıldıklarında yüksek sıcaklıklı vakum uygulamalarında kullanım için idealdir. Bu vanalar çift 
yönlüdür.

Açıldığında disk tamamen vana gövdesine çekilir. Bu sayede engelsiz tam akış sağlanır. Maksimize edilmiş port boyutları 
ile birleştiğinde bu dizayn maksimum akış kapasitesi sağlar.

Piston Tipi Diverter Vanalar

Neredeyse tüm kimyasal proseslerde akışı yönlendirme ihtiyacı olmaktadır. Polimer ve balçık durumundaki yüksek 
viskoziteye sahip ürünlerin yönlendirilmesinde ise ölü alanı olmayan vanaların kullanımı önemlidir. Tam pistonlu 
tasarımlarımız ürünlerin/akışkanın vana içerisinde birikmesini ve vanayı tıkamasını engellemektedir. Bu vanalar talep 
edilen amaca uygun olarak özelleştirilebilmektedir.

• Boyut: 2” - 48 “ (DN50 - DN1200)
• Basınç Sınıfı: PN10 - PN250
• Sıcaklık: -200 ... +815°C
• Basınç: Maksimum 630 bar / 9000 psig
• ASME B16.34 dizayn standardı
• ANSI, DIN, JIS, API gibi uluslararası standartlara uygundur.
• Karbon çelik, paslanmaz çelik, titanyum, Hastelloy, Duplex, Monel, 
• Tantalum, Zirkonyum gibi materyal seçenekleri mevcuttur.

• Boyut: 1” - 24 “ (DN25 - DN600)
• Basınç Sınıfı: PN10 - PN630
• Sıcaklık: -200 ... +815°C
• Basınç: Maksimum 630 bar / 9000 psig
ASME B16.34 dizayn standardı
ANSI, DIN, JIS, API gibi uluslararası standartlara uygundur.
Karbon çelik, paslanmaz çelik, titanyum, Hastelloy, Duplex, Monel, 
Tantalum, Zirkonyum gibi materyal seçenekleri mevcuttur.



Proses Vanaları

Numune Alma Vanaları

Bu vanalar doğrudan boru hattından akışkan numunesi almak için 
kullanılırlar. Yüksek basınç altında ve hatta yüksek vakum koşullarında 
dahi kullanılabilirler.
 
Strahman numune alma vanaları hatasız bir şekilde numune almak 
üzere tasarlanmıştır. Tortu veya tıkanmalar bu vananın numune 
almasına engel değildir. Kapalı pozisyonda vana pistonu borunun iç 
yüzeyine kadar ulaşır ve vana girişinin tıkanması ihtimalini tamamen 
ortadan kaldırır. Vana açık pozisyonda iken ise piston bone içerisine 
tamamen çekilerek tam akışı sağlar.

Line Blind

İzolasyon vanaları hiçbir zaman %100 güvenilir değildir. Bu nedenle çoğu 
güvenlik yönetmeliğinde Strahman line blindlar gibi pozitif shut-off 
cihazlarının gerekliliği belirtilir. Çoğu line blind tipleri açık pozisyondan 
kapalı pozisyona geçerken yakınında bulunan borunun da hareket 
etmesine ihtiyaç duyar. Strahman ile bu dezavantaj da bertaraf edilir.

• Tip: Disk tip, Plunger Tip
• 316 Paslanmaz Çelik gövde standarttır. 
    Alloy 20, Hastelloy B veya C, Titanyum, Nikel, Monel ve       
    Inconel seçenekleri de mevcuttur.
• Daha geniş akış kapasitesi için 45 derece çıkış
• Piston mili oluşan tortu ve kabukları kırarak tıkanmayı engeller
• Çalışma sıcaklığı: -200°C… 232°C
• Çalışma basıncı: Class 600#’e kadar

• Boru hattı sızıntılarına karşı tam izolasyon sağlar
• Pozitif pozisyonlama kilit sistemi
• Farklı conta tipleri
• Çalıştırmak için bir kişi yeterlidir
• Çap: 1” – 48”
• Basınç Sınıfı: ANSI 150 – ANSI 1500
• ANSI, ASME, TUV, NACE, API, USN, LLOYDS CRYOGENIC, FIRE 
SAFE



Proses Vanaları

Ceketli Gate Vanalar

Proses ekipmanının güvenliği çoğunlukla “anahtar ekipman” olan vanaların güvenilirliğine bağlıdır. Tam sızdırmazlık, tam 
geçişli dizayn, metal veya yumuşak sit dizaynı seçenekleri gibi seçeneklerin yanı sıra kimya proseslerindeki koşullarda 
dahi tam güvenilirlik sağlayabilmek için çok büyük çaplar, ceket koruması ve özel materyaller de mevcuttur. Ceketli 
vanalar özellikle polimer endüstrisinde kullanılmaktadır. 

• Boyut: 3/4” - 48 “ (DN20 - DN1200)
• Basınç Sınıfı: PN10 - PN250
• Sıcaklık: +550°C’ye kadar
• ASME B16.34 dizayn standardı
• ANSI, DIN, JIS, API gibi uluslararası standartlara uygundur.
Karbon çelik, paslanmaz çelik, titanyum, Hastelloy, Duplex, Monel, 
Tantalum, Zirkonyum gibi materyal seçenekleri mevcuttur.



Proses Vanaları

Slab Gate Vanalar 

• 48”e kadar standart boyutlar
• 800°C’ye kadar çalışma sıcaklığı
• Double block & Bleed
• Metal sit

Gate Vanalar

Spreyli Yıkama Vanaları

In-Line Vanalar

Sanitary (Hijyen) Vanaları

Diverter Vanalar

Metal Sitli Numune
Alma Vanaları

Diğer Proses Vanalarımız



Manuel + Spring Return Vanalar

Fusible Link

Yangına dayanıklı fusible link düzeneği yangın durumunda otomatik olarak akışı kapatması amacıyla geliştirilmiştir. 
Yanabilir gazların veya sıvıların, solventlerin, alkollerin, zehirli maddelerin veya diğer olası tehlikelere sahip maddelerin 
kullanıldığı sistemlerde akışı kapatarak koruma sağlamak için idealdir. 

Özellikleri:

• Yangın durumunda otomatik olarak kapanır.
• Maksimum korozyon dayanıklılığı için hava koşullarına dayanıklı yay grubu ve paslanmaz çelik üst plaka.
• Vana manuel olarak da çalıştırılabilir.
• Yangın durumunda otomatik olarak kapanır.
• Linkler 165 F ila 360 F arasında mevcuttur.
• 1/4” ila 24” arasındaki boyutlardaki tüm API 607 fire safe sertifikalı küresel veya kelebek vanalarla kullanıma uygundur.
• Ağır çalışma koşullarına uygun (heavy-duty) donanıma sahiptir.



Vana ve Aktüatör Kilitleri

QL Vana Kilidi

Aktüatör Güvenlik Kilidi

GL Vana Kilidi

Üretim yapılan firmalarda insan faktörü önemli bir yer tutmaktadır. Talimatları doğru uygulamamak, sistemi yeterince 
iyi bilmemek gibi operatör kaynaklı olan hatalar büyük endüstriyel kazalara neden olmaktadır. Bu kazaların önüne 
geçebilmek için sürekli yeni güvenlik sistemleri geliştirilmektedir.

Kilit sistemleri, bir akış prosesteki işlem sırasının uygulanabilirliğini sağlamak için geliştirilmiş basit mekanik cihazlardır. 
Bu kilitler sayesinde çalışanlarınızın, üretiminizin ve çevrenin güvenliği artmış olur. Bu kilit sistemleri, kilide özgü kodlu 
anahtarlara sahiptir.

Üç ayrı kilit sistemine sahip olan Aktüatör Güvenlik Kilidinin ilk 
parçası olan El çarkı sürücüsü (Handwheel Drive -  HWL) manuel 
kontrolü geçersiz kılmak içindir.

Güvenlik kilidinin ikinci bileşeni olan anahtar değişim biriminin 
(Actuated Key Exchange – AKE) amacı ise işlem sırasının doğru bir 
şekilde yapılmasını sağlamaktır. El çarkı sürücüsü için kullanılan 
anahtar değişim birimine takılır.  Takılan anahtar AKE üzerinde 
kalırken sıradaki kilidi açacak olan anahtar alınarak sıradaki 
işlem gerçekleştirilir. Bu sayede işlem sırasının takip edilmesi 
sağlanmaktadır.

Anahtar kilit ünitesi (Switch Lock Unit - SLU) ise QL ve GL kilitleri gibi 
vananın kontrolünü sağlamak içindir.



Bıçak Vanalar

Slurry ve Viskoz Akışkan Bıçak Vanaları

• Full port, Bi-directional (Çift yönlü), yükselen milli, iki parçalı sürgülü bıçak vanalar
• Kuru ve ıslak maddelerin yanı sıra büyük partiküllü maddeleri içeren uygulamalarda 
kullanım
• Salmastrasız dizayn
• Minimum basınç düşüşünü sağlayan kavitesiz akış yolu (flow path)
• Doğrudan akışkanla temas etmeyen gövde
• Birikintilerin oluşmasını önleyen ve böylece aşınmayı engelleyen tasarım
• Vananın hattan çıkartılmasına gerek duymadan sleeve ve gate değiştirebilme imkanı

Standart Bıçak Vanalar

• Genel çift yönlü (bi-directional) shut-off uygulamalarda kullanılmaktadır
• Değiştirilebilir, metal ile desteklenmiş elastomer conta
• Sınırlanmayan akış ve minimum basınç düşüşü sağlayan bağlantı noktaları (port 
opening)
• Yükselen / yükselmeyen mil seçenekleri

Çift Sürgülü Bıçak Vanalar

Selüloz ve yüksek konsantre veya kirlenmiş akışkan için tasarlanmış, kağıt endüstrisinde 
kullanılan çift sürgülü vanadır. Tüm bileşenleri aşınmaya maruz değiştirilebilir. İnme 
süresi konvansiyonel vanaların yarısıdır.

Boru Tipi Bıçak Vanalar

Selüloz ve yüksek konsantre veya kirlenmiş akışkan için tasarlanmış, kağıt endüstrisinde 
kullanılan çift sürgülü vanadır. Tüm bileşenleri aşınmaya maruz değiştirilebilir. İnme 
süresi konvansiyonel vanaların yarısıdır.



Aktüatörler

Pnömatik Aktüatörler

Heavy Duty Aktüatörler

Elektrik Aktüatörler

Hidrolik Aktüatörler

Gas over Oil Aktüatörler



Heavy Duty Pnömatik Aktüatörler

• Çift etkili ve yay dönüşlü (fail-safe) olarak mevcuttur.
• Dış vidası bulunmayan tamamen çelik yapı
• Tamamen değiştirilebilir güç silindirleri ve yay modülleri ile modüler dizayn
• Çeşitli Skotch -Yoke konfigürasyonları (simetrik, yarı eğimli ve eğimli) ile optimum ve maliyeti düşük vana kontrolü 
çözümleri sağlar
• IP66 sertifikasına sahip, tamamen korumalı hava koşullarına dayanıklı housing
• Sıkıştırılmış yaylar (set removal) optimum performans ve güvenilirlik sağlar
• Tamamen kaynaklanmış yay modülleri 
• Elektrosuz nikel kaplı silindir standarttır; sert krom kaplama, Xylan® veya Elektro-film kaplama opsiyoneldir
• El çarkı, dişli kutusu veya hidrolik/mekanik manuel override opsiyonları mevcuttur
• Mekanik pozisyon indikatörü bulunmaktadır.

Teknik Özellikler:

Besleme Basıncı: 3 – 12 Bar
Besleme Seçenekleri: hava, nitrojen, gaz
Tork: 2.000 – 30.000 Nm
Çalışma Basıncı:  -40°C … +160°C

Uygulamalar:

• Küresel vanalar
• Kelebek vanalar
• Plug vanalar
• Tüm çeyrek turlu mekanizmalar

Aktüatör, istenirse tamamen paslanmaz 
çelikten imal edilen kontrol paneli ile birlikte de 
sağlanabilmektedir.

Yay Dönüşlü

Çift Etkili



OMAL Pnömatik Aktüatörler

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AktüatörLER

Gövde: 
Tork: 
Dönme açısı: 
Bağlantı Flanş: 
Besleme Havası:
Çalışma Sıcaklığı: 

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AktüatörLER

Gövde: 
Tork: 
Dönme açısı: 
Bağlantı Flanş: 
Besleme Havası:
Çalışma Sıcaklığı: 

Aluminyum
8 Nm - 8000 Nm
90°
ISO 5211’e uygun
5,6 - 8 Bar
80° (150°C Spesiyal)

Aluminyum
8 Nm - 4000 Nm
90°
ISO 5211’e uygun
5,6 - 8 Bar
80° (150°C Spesiyal)

KADEMELİ PNÖMATİK AktüatörLER

Gövde: 
Tork: 
Dönme açısı: 
Bağlantı Flanş: 
Besleme Havası:
Çalışma Sıcaklığı: 

Aluminyum
30 Nm – 480 Nm
30-45-90°
ISO 5211’e uygun
5,6 - 8 Bar
80° (150°C Spesiyal)

Scotch-Yoke Dizayn

OMAL PNOMATİK Aktüatör KULLANMANIZ İÇİN 10 NEDEN

1. Özel strok dizaynı, güçlü yön değişimi sağlayarak açma-kapamada yüksek aktivite ve moment artışı sağlar.
2. Patentli, az sürtünmeli, sızdırmazlık contaları ve kılavuz contalar
3. Patentli, uzun ömürlü, otomatik yağlama pimi
4. Su geçirmez sızdırmazlık elemanı
5. Yağlamaya gerek yoktur.
6. Kaplanmış ve anotlanmış yüzey
7. Özel mil yatağı
8. Korozyona karşı anotlanmış yüzey
9. Çalışan parçaların hepsi çevresel korozyona karşı korumalıdır.
10. Metal metale çalışan hiçbir eleman yoktur



Ex-Proof Elektrik Aktüatörler ve Kontrol 

Çok Turlu & Çeyrek Turlu Aktüatörler

• Ex-proof (ATEX-NEMA) 
• Intelli+ entegre kontrol ünitesi
• Non intrusive settings
• Fieldbus seçenekleri
• Multiturn aktüatörlerde: 60Nm … 25 000Nm
• Çeyrek turlu aktüatörlerde: 200Nm … 500 000Nm
• Ex d/NEMA 7 explosion proof enclosure
• ATEX, IEC Ex , CSA/FM, CEPEL, GOST-EX Sertifika
• IP68 (10m / 96h) 
• Yangın ceketi veya özel kaplama ile yangın  anında 1000°C sıcaklıkta 90 
dakika operasyon imkanı

Failsafe Yay Dönüşlü Aktüatörler

• Ex-proof (ATEX-NEMA) 
• Tork aralığı: 60Nm … 25 000Nm
• Ex d/NEMA 7 explosion proof enclosure
• EEx d IIC T4 (T5 veya T6 opsiyon) - Ex II 2 G
• ATEX, IEC Ex , CSA/FM, CEPEL, GOST-EX Sertifika
• NEMA 7 - NEMA 9 sertifika
• IP67

Master Station

• DCS ile aktüatör arasındaki arayüzdür.
• Max. 3 farklı hat sürebilir.
• Açık protokol Profibus DPV1 kullanımı
• Max 120 aktüatör sürebilme
• Max hat uzunluğu 10.2 km
• Tarama hızı: 0.625 sn … max. 3sn
• Dokunmatik renkli ekran
• PC ayar ve kontrol seçeneği



Emniyet 
Ekipmanları

Patlama Diskleri

Alev Tutucular

Ventler

Emniyet ve Changeover Vanaları

Vana Kilit Sistemleri



Patlama Diskleri (Rupture Disk)

Rupture Disk Nedir?

Bir Sistem için tehlikeli olan basınç değerinde patlayıp bu basıncı tahliye eden 
ekipmanlardır.

Reverse Buckling Dizayn

Reverse Buckling diskler günümüzde patlama diski teknolojileri içerisinde en iyisidir. 
BS&B tarafından icat edilen bu diskler birkaç milibardan 4800 bara kadar olan geniş 
bir aralıktaki patlama basınçları için basınç tahliye çözümleri sunmaktadır.

Patlama basıncı materyal özellikleri ile diskin kubbeli yapısının birleşimi ile kesin 
olarak kontrol edilebilmektedir. Reverse Buckling diske basınç uygulandığında basınç 
çevrimi ve titreşimli koşullarda bile minimum patlama basıncının %100’üne kadar 
dayanabilmektedir.

Etkinleştiğinde parçalanmadan patlamak üzere tasarlanan bu disklerin vana 
masraflarını azaltmak adına ve mükemmel sızdırmazlığın sağlanabilmesi için basınç 
tahliye vanaları ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

• Basınç diskin dış bükey tarafında
• Uzun Ömür
• Vakum destek aparatına gerek yok
•%0 Tolerans imkanı
• Fragmentasyona uğramaz

Forward Acting Dizayn

Forward Acting diskler BS&B patlama disklerini 1931’de geliştirdiğinden beri proses 
uygulamalarının temel taşlarından biri olmuştur. 1934 yılında geliştirilen Type B diski 
tüm patlama disklerinin atası sayılır ve hala birçok uygulamada tercih edilen disk 
olmaktadır.
 
Basıncın içbükey kısma uygulandığı diskler gerilim kuvvetine maruz kalırlar. Forward 
Acting diskler patlama basıncını materyalin gerilme direnci ile kontrol eder.
 
Düşük basınçlarda, polimerizasyon proseslerinde ve tanker araçlarında yaygın 
biçimde kullanılmaktadır.



Patlama Diskleri (Rupture Disk)

Boyutlar 
Nominal boru yarıçapları 1/8” ila 72” arası (3,125 ila 1800 mm)

Set Basıncı
0.07 ila 9300 barg arası

Sıcaklık
-215 ila 538 °C arası

Materyaller
Alüminyum, Nikel, 316(L), C276, Alloy 400, Alloy 600, Titanyum, Tantal

Performans Toleransı
Kullanıcı ve üretici tarafından birlikte kararlaştırılır

Maksimum Çalışma Basıncı
Normal çalışma koşullarında diske uygulanan maksimum basınç, 
minimum patlama basıncının %50’si ile %100’ü arasındadır. 
Daha yüksek çalışma basıncı disk materyalini hareket ettirir bu da 
cihazın yorulmasına neden olur.

Ayrıca Emniyet Vanaları ile kullanıldığında:

Akışkan ile vana arasındaki izolasyonu sağlar
Emniyet vanalarından önce kullanılması sıfır sızdırmazlığı sağlar. Bu da olası bir malzeme kaybını engeller.
Emniyet vanalarında ki maliyeti minimize eder.
Emniyet vanalarında ki bakım masraflarını azaltır

Grafit Patlama Diskleri

BS&B her bir grafit patlama diskini saf grafit bloklarından üretmektedir. Reçine ile doyurulan gözenekli grafit her türlü 
agresif kimyasala karşı dayanıklıdır. Özellikle düşük patlama basınçları için uygundur.
 
• 1/2” (12 mm) ila 60” (1200 mm) arası çaplarda mevcuttur
• Korozyona karşı üstün dayanıklılık
• 400°F’den 800°F’ye kadar çalışma sıcaklığı aralığı
• (0.25 - 1000psig) (0.017 - 70 Bar) Geniş patlama basıncı aralığı
• Düşük patlama basıncı toleransları



Alev Tutucular & Ventler

BS&B FlameSaf alev tutucu ürünler ”söndürme aralığı” adı verilen bir teknik prensibi kullanmaktadır. Özel olarak 
sarmalanan (coiled) tutucu elementler normal akışın devam etmesine izin verirken alevlerin yayılmasına karşı bir bariyer 
oluşturacak şekilde üretilmiştir. Farklı her uygulamanın alev alma durumuna bağlı özel olarak seçilen söndürme aralığı 
alevlerin geçemeyeceği kadar küçüktür ve böylece alev “tutulmuş” olur. Özel olarak sarmalanan (coiled) tutucu elementler, 
ağ tipi tutuculara göre daha istikrarlı ve daha güvenilirdir.
 
BS&B FlameSaf ürün serisi boru sistemleri ve ekipmanlarındaki alev alma ve patlama risklerinin de güvenli biçimde 
yönetilmesini kapsamaktadır. Hat sonu ve hat içi cihazları yanında entegre tutuculara sahip P/V ventleri mevcuttur. 

Kullanım amacı: Alev alma, istikrarlı veya istikrarsız infilak, sürekli yanma, kısa süreli  yanma

Nominal Çap: 6 – 400 mm 

Metal folyo elementi: Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik, Özel Alaşım, Plexiglas

Gövde/Kaplama: Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik, Özel Alaşım, Duktil Demir



Alev Tutucular & Ventler

Alev Alma

Alev alma, alevlerin ses hızının altında dağıldığı patlayıcı bir yanma 
sürecidir. Hat sonu ve hat için alev tutucular mevcuttur. Hat içi alev 
tutucular monte edilirken tutuşma kaynağından maksimum uzaklığa 
yerleştirme kuralına bağlı kalınmalıdır.

İnfilak

İnfilak; bir şok dalgası ile karakterize edilen sesten daha hızlı yayılan 
bir patlamadır. İnfilak, tutuşma kaynağından uzak alanlarda olan boru 
hatlarında meydana gelir.
(L > 50 x DN)
 
Hat içi bir infilak - alev tutucunun alev tutma kapasitesi hat içi alev 
tutucudan daha fazladır. İnfilak (detonasyon) tutucu olarak tasarlanan 
cihazlar aynı zamanda alev tutucu olarak da koruma sağlamaktadır.

Stabilize Yanma
 
Stabilize yanma, bir alevin istikrarlı biçimde bir alev tutucu elementi 
içinde yanmasıdır. Böyle durumların varlığı, dayanıklılık koşullarına 
uygun olan tutucu modelinin seçilmesini gerektirir. 
 
BS&B FlameSaf kısa süreli yanıcı alev tutucular kullanıcının ısıyı 
gözlemlemesini sağlayan integral ısı sensörüne sahiptir. Eğer daha 
önceden belirlenen sınır aşılırsa, kullanıcı uygulamaya özgü biçimde 
kararlaştırılan süre içerisinde yanmayı durdurmak için kapatma 
prosesini başlatabilir.



Alev Tutucular & Ventler

In – line (Hat içi) Alev Tutucular

Hat Sonu Vent

End of line (Hat sonu) Alev Tutucular

Hat İçi Vent

Alev alma, alevlerin ses hızının altında dağıldığı 
patlayıcı bir yanma sürecidir. Hat sonu ve hat için 
alev tutucular mevcuttur. Hat içi alev tutucular 
monte edilirken tutuşma kaynağından maksimum 
uzaklığa yerleştirme kuralına bağlı kalınmalıdır.

Hat sonu ventler, depolama tankı içerisindeki basıncı 
dengeleyerek tank içerisinde bulunan maddenin 
kaybını engeller. Hat sonu ventleri havalandırma 
hattı egzozunun sonuna doğrudan monte edilir. Hem 
basınç hem de vakum tahliye özellikleri bulunur.

Ventler, kazan ve depolama tanklarının bağımsız olarak havalandırılması için kullanılır ve bu nedenle de müsaade 
edilmeyen basınç ve vakuma karşı da koruma sağlamaktadır.
 
PVV’ler, basınç set basıncının %10 üzerine çıktığında tamamen kalkan ağırlıkla çalışan vanalar içerir. Böylece en düşük 
ürün kaybı ile maksimum performans sağlanmış olmaktadır.

Ağırlıkla çalışan basınç ve vakum ventleri ek olarak alev tutucu elementler ile donatılmıştır. 
Vent ve Alev tutucu elementlerin kombinasyonu, iki sistemin faydalarını tek bir kompakt cihazda bir araya getirmektedir.

Pressure Vacuum Vents (PVV) / Pressure Vacuum Relief Valves

Hat sonu alev tutucular, örneğin bir tank üzerinde biriken 
yanıcı gaz bulutunun bir kıvılcım ile alev alması sonucu 
oluşan sınırlandırılamayan yanmanın durdurulması ve 
söndürülmesi için kullanılırlar. Bu alev tutucular statik ve 
ölçülebilir olduklarından alev tutucu elementin söndürme 
aralığı (quenching gap) ile tanımlanmaktadırlar. Bu da teknik 
olarak çizilmelerini, ölçülmelerini ve kontrol edilmelerini 
sağlamaktadır.

Hat içi ventler depolama tankındaki basıncı dengeleyerek 
tank içerisinde bulunan maddenin kaybını engeller. Bu 
vanalar doğrudan havalandırma hattı egzozu üzerine monte 
edilir.



Emniyet & Changeover Vanaları

“D”den “T”ye tüm orifislerde emniyet vanası çözümü sunabilmektedir. Buna ilave olarak ekstra geniş olan “V” ve “W” 
orifisleri; ANSI 150 ila ANSI 2500 arasında flanş seçenekleri de sunabilmektedir. Firma bu tip emniyet cihazlarını özellikle 
petrol & gaz, petrokimya & kimya ve boru hatları için tedarik etmektedir.

Changeover Vanaları

Emniyet Vanaları

Pilot Operatörlü Emniyet Vanaları

Dizayn: ASME B16.34, ASME B16.5 flanş 
Boyut: 1/2” ila 12” arası 
Gövde: Karbon, Alaşım veya Paslanmaz Çelik
Set basıncı: 100 barg’a kadar
Sıcaklık Sınıfı: -270 ila 565ºC arası
Sertifikalar: ATEX 94/4/EC, PED 97/23/EC, ISO 9001/ISO 14001

Dizayn: ASME Class 150# - 2500# 
              Tam veya yarı nozul seçenekleri
Bağlantı: Flanşlı, kaynaklı, vidalı
Gövde: Karbon alaşım veya paslanmaz çelik, Cast veya forged
Seat: Metal veya Soft seat
Basınç sınıfı: 7 – 14500 PSI arası
Boyut: 1/2” ila 12” arası (DN 15-35)
Sıcaklık Sınıfı: -270 ila 565ºC arası

• ASME BPVC Section VIII Division 1
• API STD 520 / API STD 526 / API STD 527
• ASME B16.5,  EN1759-1 veya EN1092-1 Flanş Delikli
• Full Nozzle
• Metal Sit
Çaplar: 1” to 12”
Set Basıncı: 431 bar’ a kadar
Sıcaklık Aralığı: -196°C ila +260°C
Gövde Malzemeleri:  Karbon Çelik, Alaşım Çeliği, Paslanmaz ve Süper Alaşım Çelikleri

Vakum ve Düşük Basınç Relief 
Vanalar Combined PVRV

Çap: 2” - 12” flanşlı
Set P: 2 mbarg ila 3 barg arası
Set vac.: (-)2 mbarg ila
                (-)60 mbarg arası
Sıcaklık: -196˚C ila +260˚C arası
Malz.: Alu - CS - SS

Acil Durum Relief Manway
Çap: 10” - 24”
Malz.: Alu - CS – SS

Gauge Hatches
Çap: 3” - 8”
Sıcaklık: -196˚C ila +538˚C arası
Malz.: Alu - CS - SS

Düşük Basınç POSRV

Pilot: Modulating
Çap: 2” - 12”
Set P: 0.01 ila 5 barg arası
Sıcaklık: -160˚C ila +80˚C arası
Malz.: Paslanmaz Çelik – Egzotik 
Alaşımlar

MBP “Heat Exchanger Institute”

Çap: 6” - 30”
Basınç: 1 barg’ a kadar
Sıcaklık: 150˚C



Enstrümanlar

Basınç ve Sıcaklık Switchleri

Basınç ve Sıcaklık Transmitterları

Basınç Regülatörleri

Enstrüman Vana ve Fittingleri

Elektropnömatik Dönüştürücüler



Paslanmaz Çelik Basınç Regülatörleri

Korozif akışkanlarla kullanıma uygun 
Fairchild Basınç Regülatörü

Go Paslanmaz Çelik Basınç Regülatörleri

Genel Özellikler

- Daha yüksek hassasiyet için geniş kontrol diyafram alanı
- Akış koşulları altında basınç düşüşlerini telafi eden aspiratör dizaynı
- Viton elastomerler korozif materyaller ve ortamlarda kullanıma uygundur
- Ayrı Kontrol yuvası diyaframı ana akıştan ayırarak titreme ve sesleri engeller
- Hat veya panel olarak montaj seçenekleri kurulumda esneklik sağlar

Basınç Aralığı: 0-10 ila 2-150 psig
Boru çapı: 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT
Besleme: 500 psig, [35 Bar] maksimum
Hassasiyet: 1” (2.54 cm) Water Column
Ortam Sıcaklığı: -28C ila 149C
Materyal:
Gövde: Paslanmaz Çelik
Diyafram Teflon kontrol ile Viton
Trim Paslanmaz Çelik ve Teflon

• Back Pressure,
• Dome Loaded,
• Electrical Heated,
• High Pressure,
• High Purity,
• LNG,
• Single Stage,
• Steam Heated Seçenekleri ile:

Giriş basıncı: Maks. 10.000 psig
Process Port: 1/4, 1/8 FPNT
Ortam Sıcaklığı: -40C ila 260C
Gövde Materyali: 316L Paslanmaz Çelik
                               Opsiyon Pirinç, Monel®, Hasteloy®, Titanyum

CSA ve ATEX sertifikalarına sahiptir. Çevir ve kilitle mekanizması



Hortum Bağlantı Kaplinleri

DRY DISCONNECT COUPLINS

Çap: 1”, 2”, 2 1/2”, 3”, 4”, 6”, 8”
Materyal: Aluminyum, Paslanmaz Çelik
Bağlantı: BSP / NPT dişli / DIN ASA / TW / TTMA flanş
   Talep üzerine diğer tip flanş ve dişliler sağlanır.
Conta: FKM (Viton), NBR (Nitrile), Chemraz, Kalrez
 Talep üzerine diğer tip contalar sağlanır.
Çalışma Basıncı: PN10 - PN25

NATO STANAG 3756’a uygun ürünlerle uyumludur.

Montaj ve demontaja yardımcı olan 
yerleşik mafsallı parçalar

Ergonomik kare veya yuvarlak tutacak ile 
tek harekette operasyon

Çevir ve kilitle mekanizması

Çapraz kontaminasyonu 
engelleyen seçici sistem

Kılavuzluk eden ve koruyan 
lastik tampon

Endüstri standartlarına göre tasarlanmış 
ve üretilmiştir

2”, 3” ve 4” için kilitleme pini standart 
olarak yerleşiktir

Diğer markaların ürünleri ile eşleştirilebilir

Sızdırmayan otomatik vana açılışı ve 
kapanışı



Kritik Akışkanlar için Esnek Hortumlar

Uygulamanıza özel olarak seçilen hortumlar hem aşındırıcı 
akışkanların ve zehirli veya sıcak kimyasalların iletiminde hem 
de kimya, farmasötik ve gıda endüstrilerinde akışkanların 
aktarımında kullanılabilmektedir. Prosesiniz için en uygun 
esnek hortumun seçimi ürünlerinizin kalitesinin geliştirilmesi, 
tesisinizde oluşabilecek arızaların en aza indirilmesi ve hepsinden 
önemlisi çalışanların güvenliği açısından son derece yüksek 
öneme sahiptir.

Esnek hortumlar kimyasal, farmasötik ve gıda endüstrilerindeki 
çeşitli uygulamalarda maksimum güvenilirliği sağlayabilmek 
adına sadece yüksek kaliteli materyallerden üretilmektedir.

Geniş malzeme çeşitliliği ile aşınan medyadan kaynaklanan korozyon, aşınma ve kirlenme sorunlarına çözüm kolayca 
bulunabilmektedir.

• Düz ve sarmallı PTFE, FEP ve MFA hortumlar
• Steril ürünlerin ve gıda ürünlerinin iletimi için silikon (peroksit veya platinyum uygulanmış) boru sistemi
• UPE (yüksek atomik ağırlıklı Polietilen) ve EPM
• EPDM, PU ve NBR hortumlar
• PP, PTFE veya UPE iç kaplamalı kompozit esnek hortumlar
• Sarmallı SS 316L veya SS 321 ve paslanmaz çelik örgü hortumlar

Comp PP Comp PTFE Comp OIL Comp HI-TEMP

Tüm esnek hortumlar 30 tip bağlantı ile üretilebilir. Flaşlı, dişli, quick coupling, Tri-clamp, DIN 11851, DIN 28450, SMS 
bunlardan sadece birkaçıdır. 

Standart: EN 13765 Type 2/3/4, AS 2117 Type 3 Grade 1&2
Sıcaklık: -40 C ila +200 C arası
Nominal basınç: 150 psi / 10 bar, 225 psi / 15 bar



Enstrümanlar

* EXPROOF BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

* EXPROOF SMART TİP PROSES (BASINÇ / FARK BASINÇ / AKIŞ / SEVİYE) TRANSMITTERLERİ

* EXPROOF SICAKLIK TRANSMITTERLERİ

* EXPROOF BASINÇ / FARK BASINÇ / VAKUM SWITCH LERİ

* EXPROOF SICAKLIK SWITCHLERİ

* DİYAFRAM SEAL

* EXPROOF ELEKTROPNÖMATİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

* EXPROOF SOLONOID VALF

* ZENER BARİYER

* GALVANİK İZOLATÖRLER 
 PROGRAMLANABİLEN KONVERTÖR
 KONVERTÖR
 RÖLE
 GÜÇ KAYNAKLARI

* FIELDBUS - REMOTE I/O
 LOCAL BUS SİSTEM (LB) (Zone 2 veya Güvenli Bölge Montaj)
 FIELD BUS SİSTEM (FB) (Zone 1 Montaj)



Needle, Ball & Check Vanalar, Manifoldlar

• Dişi NPT 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 & 1”
• 6.000 psi’ye kadar çalışma basıncı
• 150C’ye kadar çalışma sıcaklığı
• Pozitif shut-off için floating ball

• 1/4” ve 1/8” NPT ve Gyrolok
• 316 paslanmaz çelik veya pirinç 
gövde
• 5000 psig’e kadar çalışma basıncı
•-54 ila +232C arası çalışma 
sıcaklığı

• 1/8 ila 1” arası giriş çapı
• 0.17 ila 0.43” arası orifis
• 316 paslanmaz çelik, karbon 
çelik, Hasteloy ve Monel gövde 
seçenekleri

• Full 316/316L Dual Certified 
paslanmaz çelik parçalar
• NACE MR-01-75 
spesifikasyonlarına uygunluk
• Entegre Gyrolok tube fitting 
bağlantı seçenekleri ile

• Düşük operasyon torku
• 316 SS ile NACE MR-01-75/ISO 15156
• Değiştirilebilir sit ve seal
• Opsiyonel Locking Kit

• .047” orifis
• 1° ve 3° miller çok daha iyi ölçümleme 
kontrolü sağlar
• Panel olarak montaj tüm vanalarda 
opsiyoneldir

• 6000 psig’e kadar çalışma basıncı
•-75C ila +538C arası çalışma sıcaklığı
• Tüm standart parçalar 316 SS’tir
• Özel yüksek toleranslı NPT

• Monel, Dupleks, Super Dupleks, 
Titanyum, Hasteloy gibi egzotik 
materyal seçenekleri
• Direct, Remote, Flat Face Remote & 
Direct Enclosure seçenekleri
• 1/2” ve 10 mm giriş çapı seçenekleri

Küresel Vanalar

Metering (Ölçüm) Vanaları

Needle Vanalar

Manifoldlar



Tube & Pipe Fittings

1. Controlled Ferrule Drive: borunun aşırı gerilmesini veya iç çapını küçültecek kadar çok sıkıştırılmasını önleyerek 
yüksek basınç/vibrasyon koşullarında maksimum kullanıcı güvenliği sağlar. Borunun deformasyona uğramasını 
engelleyen mekanik stop sağlayan tasarım ayrıca  akışı  maksimize ederek sistem verimliliği artar.

2. Alın sızdırmazlığı (butt seal): İkinci bir sızdırmazlık sağlar ve ölü alanı ortadan kaldırır. Bağlantı sızdırmazlığını ve 
kullanıcı güvenliğini maksimize eder.

3. Gümüş kaplı vida dişleri: Gevşemeyi engeller ve ürünün aşırı ısılara karşı (700˚C’ye kadar) dayanıklı olmasını sağlar. 

4. Özel yüksek toleranslı NPT dişler: ANSI Standart B1.20.1 – Basic + ¼ ile Basic +1 Gevşemeyi ve vibrasyonu azaltarak 
-altı dişli bağlantılarda %63’e kadar daha sıkı tolerans ile – daha güvenli ve daha dayanıklı bir bağlantı sağlar.

5. Boru soketindeki hafif konik şekil borunun demontaj sırasında bağlantıya yapışmasını önler.

Materyal Seçenekleri:

 316/316L & 6Mo
Dupleks & Super Dupleks
Alloys 625 & 825
Monel ® & C276
Titanyum

Gyrolok® Özellikleri ve Avantajları



Servis
Tamir

Test

Bakım



Servis 

Bir Otkonsaş A.Ş. Yatırımı olan Enkosaş, İstanbul merkezli vana ve enstrüman bakım odaklı son teknoloji makineleri 
ve tam sertifikasyonlu, tecrübeli ekibiyle endüstriye hizmet vermek amaçlı kurulmuş bakım satış ve mühendislik 
firmasıdır. Makine parkımızda endüstriyel bakım gereksinimlerini karşılamak amacı ile tam donanımlı ve en yeni 
teknolojiye sahip makineler mevcuttur.

Ekip eğitimlerine verdiğimiz önem ile teknik ekibimizi her zaman güncel eğitimler ile sertifikalandırarak sizlere en iyi 
hizmeti vermek için gereken en iyi makine ekip dengesini en üst seviyede tutmak firmamızın ilkesidir.

Gerek tam donanımlı atölyemizde gerekirse de müşterilerimizin sahasında verebildiğimiz bakım hizmetleri ile 
katma değer yaratmaya ve tesislerin duruş sürelerini kısaltmaya çalışıyoruz. Mobil servis ekiplerimiz ile tesislerin 
duruş takvimlerine göre organize olup vana bakım ve kalibrasyonlarını müşterilerimiz duruş takvimi içerisinde 
tamamlayarak tesislerin en yüksek performans ile çalışmasına destek oluyoruz.

Tesislerde uzun süreler hizmet vermiş vanaların performans testleri de tarafımızdan yapılabilmektedir. 24 inç - 700 
bara kadar vanaları test edebilen makinemiz sayesinde artık her türlü vananın bütün testleri yapıldıktan sonra güvenle 
kullanımına geçilebilecektir. Test makinesi ile emniyet vanalarının test ve sertifikalandırılması da tarafımızdan 
yapılmaktadır.

Sunduğumuz hizmetlerin detayları ve diğer hizmetleri görmek için web sitemizi www.enkosas.com ziyaret 
edebilirsiniz.



Bize Ulaşın

Koşuyolu Mahallesi Ali Nazıma Sokak No:24 34718 Koşuyolu - İSTANBUL
T: +90 216 326 39 39 pbx 

F: +90 216 545 98 76
E: sales@otkonsas.com
W: www.otkonsas.com


