
MADEN ENDÜSTRİSİ
ÇÖZÜMLERİMİZ



3

Gerek temsil ettiği firmalara, gerekse iç & dış pazarlardaki müşterilerine karşı başarılı hizmet vermeyi temel ilkesi 
olarak gören OTKONSAŞ, geniş ürün portföyünün de sağladığı avantajlarla, bugün pazarda özellikle aranan bir isim 
olmuştur.

Deneyimli mühendis ve ithalat ekibi ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan zengin stoku ile OTKONSAŞ; 
Türk endüstrisine proje dizaynı ve mühendislik, satış ve satış sonrası destek, pazar analizi, ekipman tedariki ve 
montaj hizmetleri vermektedir.

1986 yılında kurulan OTKONSAŞ A.Ş. temsil ettiği dünyaca ünlü firmaların ürünlerini Türkiye pazarındaki 
Madencilik, Petrol-Gaz, Petrokimya, Enerji, Demir & Çelik gibi endüstrilere sunmaktadır.

HAKKIMIZDA
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Sipariş & Teslimat Planlaması:
İlgili üreticilere siparişler geçilir ve son kullanıcıya 
teslimat planlaması ve çizelgesi sunulur. Bu plan her ay 
güncellenir.

Sipariş Onaylanması:
Üreticilerden alınan çizimler tarafımızca incelenir. 
Mühendislik firması ve son kullanıcı ile birlikte 
onaylanıp üretime onay verilir.

Lojistik Destek:
Sevk edilen vanalar listelenir ve lojistik takibi yapılır.

Third Party Testler:
Üreticinin tesislerinde son kullanıcı ile birlikte testlere 
katılınır. Test raporları ilgililere sunulur. 

Teklif & Bütçe Hazırlama:
Seçilen ekipmanların tamamı tarafımızdan fiyatlandırılır 
ve dokümanlarıyla birlikte son kullanıcıya sunulur.

Teknik & Ticari Revizeler:
Son kullanıcı ve mühendislik firmalarından gelen 
dönüşler dikkate alınarak teklif güncellenir ve son reel 
halini alır.

MADEN PROJESİNDE ADIM ADIM OTKONSAŞ

Mühendislik:
Mühendislik firmasından tedarik edilen ve 
izometrilerden çıkan ekipman listelerindeki özellikler 
tarafımızdan incelenir. Bu özelliklere yorumlar yapılır 
gerektiğinde müdahele edilir.

Ürün Seçimi:
Teknik özellikler belirlendikten sonra doğru uygulamaya 
doğru ekipmanın seçimi ve optimizasyon yapılır.
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Eğitim:
Üretici yetkili personelinin katılımıyla montaj öncesinde 
son kullanıcıya Montaj ve Bakım konularında eğitim 
verilir.

Döküman:
İlgili dokümanlar Türkçe’ye çevrilmiş bir şekilde son 
kullanıcıya sunulur.

Supervising & Devreye Alma
Montaj sırasında Otkonsaş sahada olup supervising 
hizmeti verir.

Eksik Ekipman Desteği 
Unutulan ekipmanlar ile ilgili Otkonsaş acil stok 

çalışmaları yapar. Bu ekipmanların gerektiği zamanda 
sahada olabilmesi için üreticileri organize eder.

Yedek Ekipman Desteği
Yedek ekipman gereksinimi için çalışma yapılır. Hangi 
ekipmandan kaç adet yedek alınması gerektiği ile 
ilgili Otkonsaş öngörülü bir liste oluşturur. Bu listeye 
yedek parçalar da eklenir. Onaylanan yedek ekipman 
ve parça tedarik edilir.

Atölye Desteği 
Son kullanıcının manuel tedarik edip sonrasında 
aktuatörlü hale getirmek istediği vanalar için aktuatör 
temini, montajı, testi ve vanaların bakım & onarımı 
atölyemizde gerçekleştirilir.

MADEN PROJESINDE ADIM ADIM OTKONSAŞ
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Slurry Bıçak Vanalar aşındırıcı ve yıpratıcı slurry akışkanları içeren en 
zorlu uygulamalara uyum sağlaması için tasarlanmıştır. Standart çift yönlü 
vanaların bu uygulamalarda kullanımı slurry akışkanların yapışma ve 
kuruma eğilimi olduğu için verimli olmayacaktır. Slurry Bıçak vanalar, tam 
sızdırmazlık sağlayan metal yay destekli elastomer conta, minimum basınç 
düşüşünü sağlayan kavitesiz akış yolu, salmastrasız dizaynı, vananın açılma 
ve kapanma hareketi sırasındaki kısa süre hariç doğrudan akışkanla temas 
halinde olmayan gövdesi ile hem kuru ve ıslak maddeleri hem de büyük 
parçacıklı maddeleri içeren zorlu uygulamalarda kullanıma uygundur.

Borunun ve vananın alt yüzeyinde kalan katı maddeler diğer bıçak 
vanalarda hilal şeklinde birikinti oluşturarak vananın tam olarak 
kapanmasına engel olmakta ve zamanda sit yüzeyinde veya sürgü (gate) 
üzerinde aşınmalara neden olmaktadır. Slurry bıçak vanaların özel 
tasarımı sayesinde bu birikintiler vana altındaki yüzeye veya entegre bir 
oluk sistemi ile dışarı atılmaktadır. Bu tasarım ile slurry bıçak vanalar 
maden endüstrisi gibi aşındırıcı slurry maddelerin işlendiği endüstrilerde 
güvenilir bir operasyon sağlamaktadır.

SLURRY BIÇAK VANALAR

Çap : 50 - 750 mm (Daha büyük çaplar opsiyoneldir)
Çalışma Basıncı : 600 mm’ye kadar 7 bar - daha büyük çaplarda 5 bar
Bağlantı : Flanş, Full Lug, Wafer
Operasyon : Manuel, Elektrik/Pnömatik/Hidrolik Aktuatör

Malzeme Seçenekleri:
Gövde : Duktil Demir, Karbon Çelik ve Paslanmaz Çelik
Gate : Paslanmaz Çelik 304 veya 316 
Sit : Yayla güçlendirilmiş elastomer veya standart kauçuk
Kaplama : İki kat mavi epoksi kaplama (diğer seçenekler opsiyoneldir.)
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Metal gövdeye ve metal site sahip olan küresel vanalar en zorlu koşullara sahip uygulamalarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Sert ve aşınmaya dayanıklı conta yüzeyleri bu vananın en önemli parçasıdır. Bu parçada meydana 
gelecek bir sorun nedeniyle oluşan küçük bir sızıntı dahi büyük bir sızıntıya dönüşebilir ve çok yüksek maliyetli 
tamir işlemlerine yol açabilir.

Bu vanalarda milin tek parçadan oluşması küçük bir ayrıntı gibi gözükse de iki parçalı olanlara kıyasla küreyi 
açık veya kapalı pozisyona döndürmekte çok daha hassastır. Küre her kullanımda contaya hizalanabilir ve aynı 
hassaslıkla kapanır ve açılır. Aksi takdirde küre üzerinde aşınma oluşacağından sızıntılar olacaktır ve ürün ömrü 
kısalacaktır.

Metal sitli vanalar; dayanıklılıkları ve uygun maliyetli olmalarının yanında nikel, bakır, altın, demir ve fosfat 
konsantreleri, ince kül, tortul atıklar, kırmızı çamur ve benzeri birçok slurry akışkanı içeren uygulamalarda güvenle 
kullanılabilmektedir.

METAL SİTLİ KÜRESEL VANALAR

Basınç Sınıfı  : ANSI 150# - 4500#
Bağlantı  : SW, BW, RFF, RTJ, NPT
Operasyon : Manuel, Elektrik/Pnömatik/Hidrolik Aktuatör
Malzeme Seçenekleri : CF8M, WCB, F22, F91, A105, 316ss, İnconel,  
 Ferralium 255, Hasteloy, Monel, Alltoy 20,   
 Titanyum, Zirkonyum
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Yüksek Performans Kelebek Vanalar

Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık uygulamalarında özel dizaynı sayesinde mükemmel performans gösterebilen 
yüksek performanslı kelebek vanalar özellikle agresif ve abrasif akışkanlar için dizayn edilmiş olup uygulamaya göre 

pnömatik, elektrik aktuatör, dişli kutusu ve manuel uygulamaları mevcuttur.

Çift Eksantrik dizaynı sayesinde:
Contaya sıkı temas ve sıfır sızdırma elde edilir. 

Kapatma torku düşüktür. 

Diskin özel geometrisi sayesinde: 
Vana kapanırken disk ve conta arasındaki teması kolaylaştırır. 
Kapalı konumda ise sıkı oturmayı garanti eder.
Özel Disk ve Mil dizaynı sayesinde yüksek akış kapasitesi elde edilir. 
Basınç değişiklikleri ve akış yönündeki değişiklikler sıkılığı etkileme.

Basınç Sınıfı  : PN 10 – 100 
Çap  : DN50 ila DN900 arası
Sıcaklık Sınıfı  : -40 C min. ila +400 C arası max.
Malzeme  : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik 

Triple Offset Kelebek Vanalar
Triple ofset metal sitli vanalar esnek contalı kelebek vanalara ve yüksek performans kelebek vanalara göre daha 
yüksek basınç ve sıcaklıklarda performans gösterebildikleri gibi, tüm akışkan uygulamalarında da konvansiyonel ve 
yüksek performans kelebek vanalara göre daha sorunsuz çalışırlar.

Basınç Sınıfı :  ASME Class 150 ve Class 300
Çap : DN80 ila DN2400 arası (3" ila 96")
Sıcaklık Sınıfı : -196°C ila +816°C arası
Malzeme : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Duplex, Al. Bronz
 Yüksek Performans Alaşımlar

KELEBEK VANALAR
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Genel Özellikler:

* Kaynaklı ve Flanşlı bağlantı seçenekleri
* Kaçak emisyonunu önleyen, firesafe dizayn

Çap : 1/2 - 24" 
Basınç Sınıfı : ANSI 150 – 4500
Malzeme Seçenekleri : Karbon çelik, Paslanmaz Çelik  
 Dupleks/Super Dupleks, Monel, Nikel,  
 Inconel, Hasteloy, Titanyum, Zirkonyum

2 ve 3 Yollu Plug Vanalar
Basınç Sınıfı : PN10 & 16 (ANSI150 & 300 & 600)
Çap : DN15 ila DN400 arası (1/2" ila 16")
Sıcaklık Sınıfı : Max. 200 ºC
Plug Malzemesi : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Gövde Malzemesi : Dökme Demir, Karbon Çelik,   
 Paslanmaz Çelik

Pinch Vanalar
Çap  : DN 25 - 1000
Çalışma Sıcaklığı : -50...+160 C
Operasyon Seçenekleri : Manuel, Elektrik/Pnömatik/Hidrolik Aktuatör
Malzeme Seçenekleri : Gövde: GRS/Fe, AISI 316, Aluminyum
Esnek İç Kaplama : SBRT, EPDM, NR, NBR, CSM, EPDMB, CR, IIR,  
 NRF, NBRF, HNBR, FPM, PU

Gate, Globe & Check Vanalar

Diyafram Vanalar
Basınç Sınıfı : PN16
Çap : DN15 ila DN350 arası (1/2" ila 14")
Sıcaklık Sınıfı : Max. 175 ºC
Diyafram Malzemesi : Natural, Butil, Neopran, EPDM, Nitrile, Hypalon,   
 Viton, Silikon, PTFE
Gövde Malzemesi : Dökme Demir, Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
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Patlama Diskleri (Rupture Disk)
Hatlardaki basıncı istediğiniz değerde ve yüksek bir hassasiyette tahliye 
edebilen rupture diskler bazı durumlarda emniyet vanalarının önüne konarak 
bu ekipmanlarda kullanacağınız malzeme maliyetini büyük ölçüde azaltıp, sıfır 
sızdırmazlık sağlayarak emniyet vanalarının çalışma ömrünü uzatır. İstemiş 
olduğunuz basınç patlama değerine kadar sorunsuz olarak çalışır.

Patlama Basıncı Aralığı : 0,14 - 6.900 Bar arası
Çap : DN2 ila DN1100 arası (1/8" ila 44")
Sıcaklık Sınıfı : Max: 482 C
Malzeme : Tantalum - Hasteloy Alloy - 
 316 SS - Titanium - Incomel Alloy - FEP -  
 Monel Alloy - Nicel Alloy - Aluminyum

Hat İçi ve Hat Sonu Alev Tutucular
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 alev tutuculara sahip P/V 
ventleri de 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

Hat İçi ve Hat Sonu Pressure Vacuum Vent (PVV)
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.

EMNİYET SİSTEMLERİ
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Safety Hatch

Pressure/Vacuum

Release Valves

Yüksek Kapasiteli Basınç Düşürücü Vanalar

EMNİYET SİSTEMLERİ

Çap : 1/2’’ ila 2’’
Gövde Materyalleri : Karbon çelik, paslanmaz çelik, “egzotik” materyaller
Trim Materyalleri : Paslanmaz çelik (std.), “egzotik” materyaller
Diyaframlar : Polikloropren, EPDM, FKM, paslanmaz çelik, diğer
Maksimum Giriş basıncı : 103,4 barg (rating class 600)
Regüle edilen basınç aralığı : 0,0012 – 52 barg
Sıcaklık : -196°C ila 300°C

Emniyet Vanaları
“D”den “T”ye tüm orifislerde; buna ilave olarak ekstra geniş olan “V” ve “W” orifislerde 
de emniyet vanası çözümleri sunulabilmektedir. Ayrıca ANSI 150 ila ANSI 2500 arasında 
flanş seçenekleri de mevcuttur.

Set Basıncı : 0,35 bar ila 431 bar arası
Çap  : 1” ila 12” arası
Sıcaklık Sınıfı  : -270 ila 565 ºC
Malzeme  : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Alaşım Çeliği
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Globe Kontrol Vanaları

Desuperheater

Rotary Kontrol Vanaları

KONTROL VANALARI

Gövde Seçenekleri : Z tipi, T (straight) tipi, Açılı (90˚) tip
Basınç Sınıfı  : ANSI 150 ila ANSI 4500 arası
Çap  : 1 1/2” ila 30” arası
Sıcaklık Sınıfı  : -196˚C ila +538˚C
Malzeme  : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Krom Alaşım    
 Çeliği, Monel, Aluminyum Bronz, Hastelloy, 
 Duplex/Super Duplex

Basınç Sınıfı : ANSI 150 ila ANSI 4500 arası
Çap : Giriş: 40mm ila 500 mm arası
   Çıkış : 40mm ila 1000 mm arası
Malzeme : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik ve
   Krom Alaşım Çeliği 

Basınç Sınıfı : ANSI150 ila ANSI600 arası
Çap : 1” ila 18” arası
Sıcaklık Sınıfı : -196˚C ila +538˚C
Malzeme : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Alaşım Çeliği          
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Multiturn, 
Çeyrek Turlu,
Yay Dönüşlü,
Yüksek Hassasiyetli Elektrik Aktuatörler & Kontrol Üniteleri

Elektro-Hidrolik Aktuatörler

AKTUATÖRLER

ATEX EExd veya CSA/UL explosion proof
ATEX Zone 1 ve 2 tehlikeli alan sertifikalarına sahiptir

Elektrik Besleme : (VAC)  380/440V - 3 fazlı - 50/60 cycle - 0.375kW
   110/240 - tek fazlı - 50/60 cycle - 0.375kW
Elektrik besleme : (VDC)  24 VDC 100W
Çalışma Sıcaklığı : -60 ila +60 C
Hidrolik Akışkan : Madeni Yağ veya geri dönüşümlü sıvı
Manuel override : Hidrolik el pompası veya mekanik handwheel

Elektrik Aktuatörler
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HOKE – Gyrolok® bağlantı elemanları patentli dizaynları 
ile montaj ve uygulama sırasında insan faktörünü ortadan 
kaldırarak tam güvenlik sağlamaktadır. Özel dizaynlarında 
bulunan mekanik stop ile fazla sıkılma problemini engeller, 
sıkışma ve deformasyona bağlı sızıntıları ve sonuç olarak da 
sızıntıların sebep olabileceği türlü tehlikeleri engeller.

ENSTRÜMAN & FITTINGLER

Relative Pressure Transmitter

Endüstriyel Pressure Switch

Endüstriyel Diyafram
Pressure Gauge

Diyafram Seal

Endüstriyel Kompakt
Pressure Switch

Diyafram Seal – to weld

316/316L & 6Mo
Dupleks & super Dupleks
Alloys 625 & 825
Monel ® & C276
Titanyum gibi egzotik materyal seçenekleri ile

* Tube Fittings
* Monoflanş & Double Block & Bleed Vanalar
* Integral & Standart Enstrüman manifoldları
* Ball, Needle, Metering Vanalar
* Tubing
* Enstrüman Vanalar
* Gaz ve Hidrolik Basınç Regülatörleri
* Hızlı Bağlantı Kaplinleri
* Enstrüman Filtreleri
* Tam Entegre Sampling Sistemleri
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STOK VANALAR



Koşuyolu Mahallesi Ali Nazıma Sokak No:24 34718 Koşuyolu – İSTANBUL
Tel : +90 216 326 39 39 pbx  Faks: +90 216 545 98 76

sales@otkonsas.com
www.otkonsas.com 

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ
ÜRETİM TAAHÜT ve TİCARET A.Ş.


