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Daha Temiz Bir Dünya ve 
Daha Solunabilir Bir Hava için 
Sorumluluğumuzun Farkındayız ve 10 Yıldır 
Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Ediyoruz

Ülkemizin  çölleşmesine karşı yürütülen mücadelede
elinize ulaşan bu katalog sayesinde daha temiz bir

 Türkiye ve Dünya için
Katalog adedi kadar fidan

Havalandırma Grup 
tarafından dikilmiştir 
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Havalandırma Grup 10 yıllık tecrübesi, dinamik ve deneyimli 
kadrosuyla, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, havalandırma 
sektöründe firmalara tedarik anlamında en yüksek kaliteyi sunup 
destek olmakta ve bunları imalat tecrübesiyle birleştirip başarıyla 
uygulamaktadır. 
 
Sektörde en üst değeri yaratmayı ve bu değeri korumayı 
kendisine en büyük ilke edinen Havalandırma Grup Üretimde
ileri teknoloji gerektiren  makineler kullanmakta olup, çalışmalarını 
ISO 9001 kalite sistemi CE-TSE belgeleriyle bir araya getirerek, 
satış sonrası hizmetle müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi rekorunu kırmayı amaçlayan 
Havalandırma Grup elde edilen veriler ışığında sektörünün her zaman 
yanında olduğunu ve akılcı - cesur yatırımlarla, sahip olduğu geniş 
vizyonu ve geliştirmiş olduğu iş ortaklıkları ile bugünlere gelen 
Havalandırma Grup Ankaranın en büyük havalandırma firması 
olduğunu bir kez daha göstermiştir 
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Havalandırma sistemlerinde emici ve üfleyici olmak üzere bina cephesi
nde hava kanallarının ağzına monte edilir panjurun arka kısmına kuş ve 
yabancı madde girmesini engellemek maksadı ile metal rabiz teli takılır. 
Panjur kanatları dış kasaya 45˚ açı ile monte edilir.

Banyo ve wc lerde transfer menfezi olarak kullanılır. Menfezin arka kısm
ına haşare girmesini engellemek maksadı ile alüminyum rabiz teli takılır. 
Ayrıca transfer menfezi olarak ta kullanılabilir. Kanatlar yandaki kol 
sayesinde aşağı yukarı hareket ettirilerek açma kapama yapılır. 

Dairesel difüzörler firmamıza ait olan kalıplar ile DKP sacdan sıvama 
yöntemi ile imal edilirler. Anemostat kimyasal suyla temizlenip elektro
statik boya ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir.
Belirtilen ebatlarda anma ölçüsü belirtilerek sipariş verilmelidir. 
(Öncelikle ihtiyaç olan debi ye uyan anma ölçüsü belirlenmelidir.)
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Menfezler özel olarak haddelenmiş alüminyum profiller kullanılarak 
imal edilmiştir. Menfez dış kasa birleşim yerleri özel macun çekilip zım
para yapıldıktan sonra kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boya ile 
boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir. İstek üzerine 
her ebatta üretim yapılmaktadır.

Havalandırma sistemlerinde emiş ve üflemelerde kullanılır. Anemostat
lar monte edilecek yere göre iki, üç ve dört yönlü olarak imal edilmekte
dir. Hava ayarı için anemostat arkasına paralel damper monte edilmiş
tir.İstenildiğinde volüm damper monte edilebilir. Hava ayarı anemostat
ın ön yüzünde bulunan kol vasıtası ile yapılır.

Menfezler özel olarak haddelenmiş alüminyum profiller kullanılarak imal 
edilmiştir. Menfez dış kasa birleşim yerleri özel macun çekilip zımpara 
yapıldıktan sonra kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boya ile boyan
maktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir. İstek üzerine her ebat
ta üretim yapılmaktadır.
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Tek sıra kanatlı eğrisel volüm damperli menfezdir. Emici menfez 
olarak kullanılır. Silindirik hava kanallarına monte edilebilmesi için 
istenilen kanal çapına göre imal edilmektedir. Hava yönlendirmesi 
için ortadaki kanatlar ayarlanabilir olarak dizayn edilmiştir. Hava 
ayarı için menfezin arka kısmına volüm damper monte edilir. Bu 
menfezlerde hava ayarı menfezin ön yüzünde kanatların arasına 
monte edilmiş olan ayar anahtarı bir tornavida yardımı ile sağa sola 
hareket ettirilerek hava ayarı yapılır.

Çift sıra kanatlı eğrisel volüm damperli menfezdir. Üfleme menfezi 
olarak kullanılır. Silindirik hava kanallarına monte edilebilmesi için 
istenilen kanal çapına göre imal edilmektedir. Hava yönlendirmesi 
için ortadaki kanatlar ayarlanabilir olarak dizayn edilmiştir. Hava 
ayarı için menfezin arka kısmına volüm damper monte edilir. Bu 
menfezlerde hava ayarı menfezin ön yüzünde kanatların arasına 
monte edilmiş olan ayar anahtarı bir tornavida yardımı ile sağa 
sola haraket ettirilerek hava ayarı yapılır.

Havalandırma sistemlerinde hava transfer menfezi olarak, Fan-coil 
lerde emiş ve üfleme menfezi ve kapatılan radyatör önlerinde 
kullanılır.Standart olarak menfezin kanala montajı için ebatlar 10 
mm küçük imal edilir. Belirtilmesi halinde net ebatlarda imalat 
yapılabilir.



09

@

Havalandırma sistemlerinde emici ve üfleyici olarak kullanılır. 1 - 2 - 3 
- 4 sıralı veya daha fazla sıralı olarak üretilebilir. Ön panelde bulunan 
polietilen malzemeden yapılmış özel kanatçıklar sayesinde hava 
yönlendirme ve hava ayarı yapılabilir.

Alüminyum profilden yapılmış çerçeve içerisine polietilen kare 
petek veya perfore delikli sac monte edilerek yapılmıştır. Fan coil 
emişinde, asma tavanda kontrol kapağı olarak olarak kullanılır. 
Kontrol kapağı uygulamalarında menteşeli ve kilitli olarak imal 
edilmektedir. İstenildiğinde elyaf filtre monte edilebilir.

Havalandırma sistemlerinde emici ve üflemelerde kullanılır. Anemo-
statlar monte edilecek yere göre iki, üç ve dört yönlü olarak imal 
edilmektedir. Kullanılan yaylı sistem sayesinde orta kısım dış çerçe-
veden kolaylıkla çıkartılabilir. Dış kasa içten vidalandıktan sonra orta 
kasa tekrar yerine takılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Hava ayarı için 
anemostat arkasına paralel damper monte edilmiştir. İstenildiğinde 
volüm damper monte edilebilir.
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Bu tip menfezler havalandırma sistemlerinde emici ve üfleyici olarak 
kullanılır. Sabit ve eğri kanatlı yapıdadır. Bu nedenle yatay atışlara 
uygundur. Coanda etkisi istenilen durumlarda tavana aynı düzlemde 
monte edilmelidir. Bu durumda dairesel yayılma sağlanır. 4 m’ ye 
kadar olan yüksekliklerde kullanılır.

Havalandırma sistemlerinde soğutmaya yönelik üfleme menfezi 
olarak kullanılır. Kanat açıları sabittir ancak el yordamı ile açılar 
değişebilir. Montajda kesinlikle Menfez Box’ ı kullanılmalıdır.
Menfezler DKP sacdan plasma ile kesim yapıldıktan Sonra kanat 
açı ayarları yapılarak imal edilir.

Havalandırma sistemlerinde hava transfer menfezi olarak 
kullanılır. Kanatlar ve açıları sabittir ayarlama yapılamaz. Pozitif 
ve negatif basınçlı sistemlerde içeriden dışarıya veya dışarıdan 
içeriye serbest hava geçişini sağlamak üzere kapı veya duvara 
monte edilirler.

Montaj Difüzörün kutuya montajı mandallı kutunun tavana
asılması rot veya tel yardımıyla olmaktadır.Menfezlerle hav-
alandırma kanallarının birbirine bağlantısında kullanılır
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