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HAKKIMIZDA
Egevent, 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet
göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan
şirketimizin üretim yaptığı alanlar; difüzörler, özel difüzörle, helisel diﬁzörler
damperler, menfezler, vav terminal ve aksesuarlrı, susturucular, ısı geri
kazanım üniteleri ve dış hava panjurları.
Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi ile
kısa sürede sektöründe adını duyuran Egevent referanslarıyla da kendisini
ispatlayan bir ﬁrma olmuştur.
Hizmette dürüstlük ve kalite prensibi ile çalışan ﬁrmamızın teminatı
üretimde gösterdiği başarı ve sürekliliktir. Kalite sertiﬁkaları ile de üretimine
değer kazandıran ﬁrmamız, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı
teşekkür eder, bugün olduğu gibi gelecekte de sizlere kaliteli hizmet
vereceğine söz vermektedir.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
- Bilinen çevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak doğal yaşamı
koruyacak teknolojileri takip etmek.
- Yasal zorunlulukların uygulanması, doğal kaynakların korunması, hammadde
ve enerjinin, ürün kalitesini etkilemeden daha tasarruﬂu kullanılması,
çalışanlarımızın çevre konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi.
- Ayrıca gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm
imkan ve enerjimiz ile üretim yapmak
- Uygulanmakta olan ve planlanan faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları
ile etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli önlemleri risk oluşmadan temin
etmek
- Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde
müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli
önlemleri almak,
Egevent Ltd. Şti.'nin Kalite Prensibi, geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için
sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde
sağlamaktır. Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut
Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir
ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye
sunmak temel amacımızdır.
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DİFÜZÖRLER
Diﬀusers
EKA

KARE TAVAN DİFÜZÖRLERİ (KARE ANEMOSTATLAR)

Egevent EKA model kare anemostatlar havalandırma sistemlerinde bu tip
kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava debisini optimize etmek için
aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır. Özel olarak
hadde edilmiş 6063 alüminyum proﬁlden imal edilmiştir, standart kaplama
işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.
Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli
olarak üretilmektedir. Anemostad damperi ve plenum kutusu aksesuarlarıdır.

EYA

YUVARLAK TAVAN DİFÜZÖRLERİ (YUVARLAK ANEMOSTATLAR)

Egevent EYA model yuvarlak anemostadlar havalandırma sistemlerinde üﬂeme
difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal
edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır. Standart olarak vidalı üretilir.

EGA

GEMİCİ ANEMOSTATLARI (ALÜMİNYUM)

Egevent EGA model gemici anemostatları havalandırma sistemlerinde genellikle
küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal
edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da
yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir

ESD

SLOT DİFÜZÖRLER

Egeven ESD model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üﬂeme
difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür. Özel olarak
hadde edilmiş 6063 alüminyum proﬁlden imal edilmiştir, kanatlar hariç standart
kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile
yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir kanatlar ise siyah eloksal ile kaplanmaktadır. Plenum kutusu ve köşe parçası
aksesuarlarıdır.
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ÖZEL DİFÜZÖRLER
Special Diﬀusers
EFP

HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR

Egevent EFP model tavan tipi kabinler steril mahal istenen optik, elektronik, ilaç,
ameliyathane, gibi ortamlarda H13 ve H14 ﬁltreleri ile uygun hava ortamının
sağlanması amacı ile kullanılır. Filtreli plenumlar temiz oda teknolojisinin
uygulanmasında kullanılan başlıca havalandırma ürünüdür. Yandan ve üstten
giriş olmak üzere iki tipte üretilmektedir.

EDD

DÜŞÜK HIZLI DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER

Egevent EDD model düşük hızlı deplasmanlı difüzörler tavan yüksekliği 3,5
metre ve daha fazla olan mahallerde konfor kliması için kullanılmaktadır konferans salonları, sınıﬂar, toplantı salonları süpermarketler gibi düşük maliyetli ve
türbülanssız deplasmanlı klima sistem uygulaması yapılan yerler başlıca
kullanım alanlarıdır.

ETS

TELESKOPİK DİFÜZÖRLER

Egevent ETS model teleskopik difüzörler 60 metreye kadar tavan yükseklikleri
olan mahaller için geliştirilmiş özel difüzörlerdir. Bu modeli teleskopik difüzörler
yüksek duvarlara veya tavana monte edilebilirler. Yüksek debideki havayı istenen
hızda ve istenen yere üﬂeyerek ideal konfor şartlarını temin ederler.

EKD

İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLERİ

Egevent EKD model ideal konfor difüzörleri tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha
fazla olan mahallerde hem konfor kliması uygulamalarında hem endüstriyel
uygulamalarda dört mevsim hava dağıtımı gerçekleştirmek için tasarlanmış özel
ünitelerdir. Fabrikalar, konser salonları, sinemalar, spor salonları uygulama
alanlarıdır.
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ÖZEL DİFÜZÖRLER
EJN

JET NOZULLAR

Egevent EJN model jet nozullar yüksek üﬂeme hızları ve uzun üﬂeme mesafesi
gerektiren mahallerin klimatizayon ve havalandırması için kullanılan ürünlerdir.
Düşük basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Yuvarlak kanallara
doğrudan bağlanabilirler ve üﬂeme yönleri elle ayarlanabilir.

ELAU

LAMİNER AKIMLI TAVANLAR

"Egevent ELAU model laminer akımlı tavanlar ameliyathane ve steril ortam
gerektiren uygulamalar için ideal havalandırma elemanlarıdır. Uygulama
yapılan ortamda son derece düşük partikül ve bakteri sayımı alınır.

EDT

DÖŞEME TİPİ DİFÜZÖRLER

"Egevent EDT model döşeme tip difüzörler tiyatro, konser, sinema, opera,
salonları gibi mahaller için hazırlanmıştır. Döner debi reglaj damperi vasıtsı ile
istenen hava debisi kolaylıkla ayarlanabilmektedir.
Düşük hızda ve düşük ses seviyesinde hava üﬂemesi gerçekleştirirler uygulamada
koltuk altına veya döşemeye serbest olarak yerleştirilirler monte ve demonte
işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilir.

EDTK

DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖRLER

"Egevent EDTK model konvektörler ideal uygulama yerleri pencere dibidir bu
sayede ısıtma özelliklerine ilave olarak buğulanmayı engellerler, vitrin camları
olan mağazalar, restoranlar, hava meydanları başlıca kullanım alanlarıdır.
Döşeme betonu içine yerleştirildikleri için mahalde yer kaplamayan ve homojen
bir ısı dağılımı sağlayan havalandırma ürünleridir.

www.egevent.com
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HELİS DİFÜZÖRLER
ESDA-1

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egevent ESDA-1 model helisel üﬂemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üﬂeme terminal üniteleridir.
Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

ESDA-2

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egevent ESDA-2 model helisel üﬂemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üﬂeme terminal üniteleridir.
Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

ESDA-3

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egvent ESDA-3 model helisel üﬂemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üﬂeme terminal üniteleridir.
Hava üﬂeme yönünü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

ESDD-5

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

Egevent ESDD-5 model helisel üﬂemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır, 15 metreye
kadar tavan yükseklikleri için ideal hava üﬂeme terminal üniteleridir. Talebe göre
plenum hücreli olarak üretilebilirler.

EDR

DÖNER GÖVDELİ DİFÜZÖRLER

"Egevent ERD model döner tavan difüzörü endüstriyel havalandırma ve konfor
klima sistemlerinde kullanıma uygundur konser, toplantı, sinema, tiyatro
salonları fabrikalar ve süpermarketler gibi tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha
yüksek olan mahallerde tercih edilir. Yaz ve kış kanat açıları ayarlanarak verimlik
sağlanır.
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DAMPERLER, DEBİ REGLAJ ELEMANLARI
EVCD

DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

Egevent EVCD model dikdörtgen kesitli debi reglaj damperleri havalandırma
sistemlerinde dikdörtgen hava ayar elemanı olarak kullanılır. Kanatlar özel
olarak haddelemiş 6063 alüminyum proﬁl, kasa ise galvaniz sacdan imal
edilmektedir. Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır

EVCY

DAİRESEL KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

Egevent EVCY model dairesle kesitli debi reglaj damperi havalandırma sistemlerinde yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır.
Galvaniz sacdan imal edilmektedir, klape üzerine sızdırmazlık contası uygulanır.
Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır

EJK

JALUZİ KLAPELER

"Egevent EJK model jaluzi klapeler tek yönlü hava akışını gerçekleştiren elemanlardır. Kanala monte edilen, dış duvar atış kısmına monte edilen ve dış duvar
emiş kısmına monte edilen olmak üzere 3 tipi vardır. Kanatlar senkronize hareket
için birbirine bağlanmışlardır.

EFD

YANGIN DAMPERLERİ

Egevent EFD model yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangının
etrafa yayılmasını önlemek amacı ile yangın alanını sınırlamak için kullanılır.
Gövde ve kanatlar ısıya dayanıklı olacak şekilde izole edilmekte ve talebe göre
yangın anında otomatik kapamalı veya kontrollü olarak üretilmektedir.

EKTF

KANAL TİPİ FİLTRELER

Egevent KTF model kanal tipi ﬁltreler uygulamada kanal üzerine monte edilebilecek tarzda tasarlanmıştır. Her iki ucunda montaj ﬂanşlar bulunmaktadır.
Filtrelerin tamamı kolay sökülüp takılabilmeleri için kızaklar üzerine
yerleştirilmiştir.
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MENFEZLER
ECS, ECS+DA

ÇİFT SIRA KANATLI VE ÇİFT SIRA KANATLI + DAMPERLİ

Egevent ECS model çift sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde
üﬂeme kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksende hareketlidir. Özel olarak
haddelenmiş 6063 alüminyum proﬁl den imal edilmiştir, standart kaplama
işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.
Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır

ETS,ETS+DA TEK SIRA KANATLI VE TEK SIRA KANATLI+DAMPERLİ MENFEZLER
Egevent ETS model tek sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş
kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksende hareketlidir. Özel olarak
haddelenmiş 6063 alüminyum proﬁl den imal edilmiştir, standart kaplama
işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.
Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır.

EKP

KARE PETEK MENFEZLER

Egevent EKP model menfezler havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak
kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum proﬁlden imal edilmiştir,
standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz
boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da
yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal
veya yay sistemli olarak üretilmektedir.

ELM

LİNEER MENFEZLER

Egevent ELM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı olarak
fan-coil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üﬂeme ve emiş
menfezi olarak ta kullanılabilmektedir. Özel olarak hadde edilmiş 6063
alüminyum proﬁlden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016
renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir,
çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.
Menfez damperi, plenum kutusu ve kör kasa aksesuarlarıdır.
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MENFEZLER
EPM, EPM+DA

PERFORE MENFEZLER

Egevent EPM model perfore menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve
üﬂeme menfezi olarak kullanılmaktadır. Çerçeveleri özel olarak hadde edilmiş
6063 alüminyum proﬁlden imal edilmiştir, menfez kısımları perfore DKP saçtan
üretilmektedir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal
kaplama da yapılabilmektedir, debi reglaj damperleri alüminyum proﬁlden zıt
kanatlı veya paralel kanatlı olarak üretilebilir.

ETM

KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

Egevent ETM model transfer menfezler havalandırma sistemlerinde bir taraftan
bakıldığında diğer tarafın görünmemesi özelliği ile mahaller arası hava transferinde kullanılmaktadır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum proﬁlden
imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal
kaplama da yapılabilmektedir.

EYCS,EYCS+DA

YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLİ VE DAMPERSİZ MENFEZLER

Egevent EYCS model yuvarlak kanal menfezleri Havalandırma sistemlerinde
hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063
alüminyum proﬁlden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016
renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standart vidalı üretilir. Menfez
damperi ve saptırıcı kanatlar aksesuarlarıdır

EKK

KONTROL KAPAKLARI

Egevent EKK modeli kontrol kapakları kanal içinde uygulaması gerçekleştirilmiş hava
iklimlendirme ekipmanlarının örneğin hava ısıtma ve soğutma, hava debi kontrol
cihazları, gibi kontrollerinin ve bakımlarının yapılması amacı ile kullanılmaktadır.
Standart üretim ölçüleri dışında müşteri talebi ölçülerinde özel boyutlara üretilebilmektedir. Kasa özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum proﬁlden imal edilmiştir,
standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile
yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir, kapak
kasa boyutuna göre mukavemet sağlayacak kalınlıkta saçtan üretim yapılır.

ELT

LİF TUTUCU MENFEZLER

Egevent ELT model lif tutucu menfezler havalandırma sistemlerinde mahalden
çekilen hava içerisinde bulunan liﬂeri tutmak amacı ile kullanılır özellikle hava
kalitesinin arttırmak için uygulandığı sektörler tekstil üretimi, gıda üretimi ve
sağlık sektöründeki ameliyathane gibi temiz hava ihtiyacı olan ortamlardır.
Tekstil sektörü in istenen DIN 4185’e uygundur. Talebe göre yuvalarına vida veya
yay ile monte edilecek şekilde üretilebilmektedirler.
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VAV TERMİNAL VE AKSESUARLARI
EDH-D KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER
Egevent EDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en
ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üﬂenen ve atılan hava miktarının
oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın
ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak
işletme maliyeti azaltılmış olur.

EDH-Y YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ
Egevent EDH-Y model yuvarlak kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üﬂenen ve atılan hava miktarının
oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın
ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak
işletme maliyeti azaltılmış olur.

EVRS

CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ

Egevent EVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji
kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar.
Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak
artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

EDK

DEBİ ÖLÇÜM ÜNİTELERİ

Egevent EDK model debi ölçüm üniteleri hava kanallarındaki hava debilerini ve
hızlarını hassasiyetle ölçülebilen ekipmanlardır. Ölçümleri cihaz içine
yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava
hızlarını ±%5 hassasiyetle ölçerler.

EEH

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Egevent EEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal edilmektedir. Üﬂeme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır tek veya üç
kademeli olarak üretilmektedirler.
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SUSTURUCULAR
ESA

DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

Egevent ESA model dikdörtgen kesitli kanal tipi susturucular havaya haraket
veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek
amacı ile tasarlanmıştır. Talep ve ihtiyaca göre tasarlanıp üretilmektedir.

EYSA-EDSA

DAİRESEL KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

"Egevent EYSA ve EDSA model dairesel kesitli kanal tipi susturucular havaya
haraket veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini
düşürmek amacı ile tasarlanmıştır. Yuvarlak konsentrik splitterli (EDSA) ve
splittersiz (EYSA) olmak üzere iki ana tipte üretilmektedir.

ISI GÜÇ KAZANIM ÜNİTELERİ
EGKU

ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

Egevent EGKU model ısı geri kazanım üniteleri, oﬁs, derslik, toplantı salonları
gibi temiz hava ihtiyacı olan mahallerde en ekonomik havalandırma çözümüdür.
Yazın mahaldeki soğuk hava enerjisini dış ortamdan gelen taze hava üzerine
kışında mahaldeki sıcak hava enerjisini dış ortamdan gelen taze hava üzerine
aktararak enerji tasarrufu gerçekleştirir. Havalandırma işleminin işletme
maliyetini oldukça düşürdüğü ve enerjinin verimli kullanılmasını sağladığı için
yatırım maliyetlerini çok kısa sürede amorti etmektedir. Kabin yüksekliği düşük
olduğu için asma tavan içine, yükseltilmiş taban içine veya duvar panelleri
arasına monte edilebilmektedir.
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DIŞ HAVA PANJURLARI, JALÜZİLER
EDHP

DIŞ HAVA PANJURLARI

Egevent EDHP model dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava
kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak
kullanılır dış ortamlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. şeylerin girmesini
engelleme işlevi yapar. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum proﬁlden
imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 6016 renk kodlarında
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre natural alüminyum
eloksalı da yapılabilmektedir. Standart oarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes
aksesuardır.

EKFP

KUM FİLTRELİ DIŞ HAVA PANJURLARI

Egevent EKFP model kum tutuculu dış hava panjurları havalandırma
sistemlerinde hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış
açıklarını korumak, kum taneciklerinin zararlarına mani olmak ve ses iletimini
engellemek için tasarlanmıştır.

12

www.egevent.com

