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İnsanlar hayatlarını kontrol 
edebildikleri, yani olaylar kendi 
kontrolleri altında geliştiği öl-

çüde başarılı sayılırlar. Hayatımızda kontrolümüz dışında gelişen 
bir durum veya olgu istemeyiz. Bu durum firmalar/üretim tesisleri 
için de geçerlidir. Kontrolümüz altında ne kadar parametre varsa, 
o kadar uzun vadeli planlar yapabilir, stratejiler geliştirebiliriz. Üre-
tim tesisinizdeki herhangi bir prosesin girdisini, çıktısını, miktarını, 
basıncını, sıcaklığını vb. kontrol edemiyorsanız, kaliteli çıktı ürete-
mez, standardizasyonu sağlayamaz ve geleceğe dönük yatırım 
planları yapamazsınız.

İnsanların hayatlarını kontrol altına almaları için gerekli olan 
en önemli araç; bilgidir. Üretim tesislerindeyse proseslerin 
kontrolünü vanalar sayesinde elinizde tutabilirsiniz. Dolayısıy-
la doğru vana seçimi, üretimin ve işletmenin geleceğini belir-
leyen önemli unsurlardan biridir. Tüm endüstriyel tesislerin ve 
tüm proseslerin ihtiyaç duyduğu bu önemli makinalar firmamız 
tarafından 30 yılı aşkın bir süredir tedarik edilmekte ve prosesle-
re özel çözümler üretilmektedir. 

Otkonsaş deneyimli kadrosu ve yıllara dayanan tecrübesi ile 
son kullanıcının endüstriyel vana ve beraberinde ihtiyaç duyu-
lan tüm ekipmanlar ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 
Projeler henüz yatırım aşamasındayken tecrübelerimizi pay-
laşmaya başladığımız bu uzun süreçte verilen danışmanlık için 
hiçbir bedel talep etmemekteyiz. Doğru ve optimum seçimle-
rin yapılması, endüstrilerin ve işletmelerin verimini artırmakta 
ve ömrünü uzatmaktadır. Bu, bizler için yeterli bir ödüldür. 

Otkonsaş vana çözümleri ile ilgili danışmanlık verdiği işletme-
lere teknik seçimlerin yanında ticari optimizasyon da sunmak-
tadır; günün sonunda her şey finansal güce bağlıdır. Firmamız, 
sırasıyla; doğru ürünün seçiminde, bütçelenmesinde, lojistiğin-
de, testlerinde, eğitim ve denetleme süreçlerinde, yedekleme 
stratejisi oluşturmada ve servis aşamasında son kullanıcılara çö-
zümler sunmaktadır. Firmamız aynı hizmet ve ürünleri ihtiyacın 
fiziksel veya finansal büyüklüğü ne olursa olsun sunmakta ve 
çözüme ihtiyacı olan kullanıcıyı asla geri çevirmemektedir. 

Otkonsaş, satış sonrası desteklerini ve hizmetlerini artırabilmek 
adına yaptığı yatırımla Enkosaş Vana Bakım firmasını kurmuştur. 
Enkosaş, kadrosu ve makine parkuru ile tüm vana ve ekipman-
larının test, tamir, devreye alma hizmetlerine odaklanmıştır. Bu 
amaçla 700 bara kadar sertifikalı test yapabilen test makinaları 
tedarik edilmiş ve son kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

TANITIM

Otkonsaş, Endüstriyel Vana 
Çözümleriyle Madencilik Sektörüne 
Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Enkosaş kendi bünyesinde vanaların hat üzerinde veya atöl-
yemizde standartlar dahilinde 24” çapa ve 700 bara kadar 
sızdırmazlık ve gövde dayanım testleri yapabilmekte ve sertifi-
kalandırabilmektedir. Ayrıca bu vanaların nasıl kontrol edildiği 
de çok önem arz ettiğinden, firmamız tüm aktuatör (Hareket 
verici) çözümlerini sunabilmekte ve hat üzerindeki her hangi 
bir vanaya da bu çözümleri uygulayabilmektedir.

Dolayısıyla grup firmalarımızın ürün ve hizmetleri, ihtiyaç sa-
hiplerinin tüm beklentilerine yanıt verecek şekilde geliştiril-
miştir. Yatırımın en başındaki teknik seçimlerden, yıllar sonra 
ihtiyaç duyulabilecek tamir, bakım ve testlere kadar işletmenin 
her aşamasında çözüm sunabilmekteyiz. Grup firmalarımız bu 
ürün ve hizmetleri tüm endüstrilere sunmakta, tüm endüstri-
lerde son kullanıcılara çözümler üretmektedir. 

Maden endüstrisi, proseslerin kritikliği ve zorluluğu nedeniyle 
vana seçimlerinin en önemli olduğu endüstridir. Endüstrilerde, 
bir prosesi “Ağır Ortam Şartları” diye adlandırmamız için;

• Yüksek basınç,
• Yüksek sıcaklık,
• Mekanik aşındırma,
• Kimyasal aşındırma, 

Şartlarından en az ikisinin olması gerekmektedir.

Petrol & Gaz endüstrisinde genelde aynı anda en fazla iki baş-
lığı görebilirsiniz. Enerji, Petrokimya ve Demir - Çelik Endüstri-
sinde üç koşulun aynı anda görüldüğü uygulamalara rastlaya-
bilirsiniz. Maden proseslerinde ise bu dört koşulun aynı anda 
görüldüğü uygulamalar mevcuttur ve bunların dışında kalan 
kısımlar da hiç hafife alınacak prosesler değildir. Dolayısıyla 
ülkemizde maden endüstrisine A’ dan Z’ ye çözümler üretebil-
mek işin en zor kısmıdır.  

Firmamız gerek uzman kadrosuyla gerek ürün yelpazesiyle ve 
gerek hizmet olanakları ile maden endüstrisine tüm uygula-
malarda çözümler sunmaktadır.Bugüne kadar özellikle altın, ba-
kır, nikel, krom, bor vb. madenlerin işlendiği proseslere çözümler 
sunduk ve sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili konumuzla alakalı tav-
siyelerde bulunduk. 2018 yılı sonu itibariyle maden endüstrisine 
tedarik ettiğimiz 20.000 adetten fazla vanamız başarıyla çalışmak-
tadır. 2019 yılında da yatırımlarımız ve çözümlerimizden sizleri ha-
berdar etmeye devam edeceğiz. 

otkonsas.com

40



ÜRÜN SEÇİMİ

TEKLİF VE BÜTÇE HAZIRLANMASI

SİPARİŞ VE TESLİMAT PLANLAMA

TESTLER

EĞİTİM

DENETLEME & DEVREYE ALMA

YEDEK EKİPMAN DESTEĞİ

SERVİS, BAKIM, ONARIM, MONTAJ
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