
Lehimli Eşanjör Kullanma Kılavuzu



ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ
•	 Plakalı	Eşanjör
•	 Lehimli	Eşanjör
•	 Borulu	ve	Tübüler	Eşanjör
•	 Daire	Giriş	İstasyonları

BASINÇLI KAPLAR
•	 Boyler
•	 Akümülasyon	Tankları
•	 Genleşme	Tankları
•	 Paslanmaz	Proses		Tanklar
•	 Denge	kapları
•	 Hava	Ayırıcı
•	 Tortu	Tutucu

HİJYENİK PROSES BÖLÜMÜ
•	 Pastörizatörler	ve	Sterilizatörler
•	 CIP	Sistemleri	ve	Tubuler	Eşanjörler
•	 Komple	Paslanmaz	Proses	Eşanjörler
•	 Aseptik	Depolama	Tankları
•	 Gıda	Proses	Ekipmanları	ve	Tesisler

SIVI TRANSFER BÖLÜMÜ
•	 Rotary	Lobe	Pompalar
•	 Varil	Pompaları
•	 Monopompalar
•	 Domestik	Pompalar
•	 Hava	Diyaframlı	Pompalar
•	 Çift	Burgulu	Hijyenik	Pompalar
•	 Manyetik	Kaplinli	Santrifüj	Pompalar
•	 Hijyenik	Santrifüj	Pompalar
•	 Hortum	Pompalar
•	 Dozaj	Pompaları

Faaliyet	Konularımız
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Sürdürülebilir	Yenilikçilik,	
Kalite	Standardizasyonu	ve	Dinamizm
Isı ve akışkan transferi alanında bir uzmanlık merkezi haline gelen EKİN ENDÜSTRİYEL, kuruluşundan bugüne müşteri odaklı yaklaşımı ve 
dinamizmi ile tanındı.

MIT markası ile önce plakalı ısı eşanjörleri, ardından basınçlı kaplar, hijyenik proses ürünleri ve pompa grupları üretimine başlayan EKİN 
ENDÜSTRİYEL üretim gücünü, mühendislik alt yapısı ve Ar-Ge geleneğinden alıyor.

Kalite yönetim sistemini ISO 9001 ile belgelendiren EKİN ENDÜSTRİYEL, MIT markalı cihaz ve sistemleri için de ilgili uluslararası standart 
ve belgelere sahiptir.

MIT ürünleri dünya genelindeki şube ve bayi ağı içinde, yurt içinde olduğu kadar yurtdışında da mühendislik çözümleri  
sunmaktadır.

“Mühendisçe”	yaklaşımlar,	bütünleşik	çözümler
EKİN ENDÜSTRİYEL bütünleşik çözümler, paket sistemler kurgulayabilmeyi gözeterek ürün çeşitliliğini genişletmektedir. Sistem bazlı uz-
man satış yöneticileri ile projelerin çözüm ortağı olan EKİN ENDÜSTRİYEL, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için 
çalışmaktadır.

Plakalı ısı eşanjörlerinden tank ve boylerlere, daire giriş istasyonlarından pompalara uzanan geniş ürün gamı; sağlamlığı, uzun ömürlü 
oluşu, sorunsuz işletimi gibi avantajları ile müşterilerine katma değer sağlamaktadır.
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 Ürün Kullanım ve Ana Talimatlar El Kitabı

Ekstra sıcaklık 
kontrol arayüzü

Su
Soğutucu

Vidalar

Köşe delikleri

Su kanalları

Soğutma kanalları

Arka gövde plakası

Arka parça

Kafa parça
Ön gövde plakası

Plakalar: metal plakalar ısı 
transferini artırmak amacıyla 
oluklandırılmışır.
Akış kanalları: İki ardışık plaka 
arasında aynı tipte veya 
kombine halde kullanılır.

Lehimli Eşanjör İç Yapısı

Kompakt Yapı: Kullanılan paslanmaz çelik, yüksek ısı transferi sağla-

maktadır.

Güvenlik: Paslanmaz çelik ve bakır, yüksek kalitede lehim materyalle-

ridir. Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanım sağlamakla beraber sistemin 

ömrünü uzatır.

Su İhtiyacı: Yüksek ısı transferi verimi ile lehimli eşanjörlerde borulu 

eşanjörlere kıyasla %30 su kullanımı yeterli olmaktadır.

Hafiflik: Lehimli eşanjörler borulu eşanjörlere kıyasla %20-30 daha 

hafiftir. Bu da lojistik masraflarını alt seviyelere çekmektedir.

Daha Az Kirlenme Faktörü: Yüksek türbülanslı akış, kirlenme faktö-

rünü azaltarak eşanjörün bakıma girme süresini uzatmaktadır.

Dağıtıcı Kullanımı: Soğutma evaporasyon verimini artırır ve soğut-

ma akış yönünden gelen kuvveti ortadan kaldırır.

Ekler: Müşterilerden gelen istekler doğrultusunda çeşitli türde bağ-

lantılar tasarlanabilir. Sıcaklık sensörü, saplama cıvata ve sıcaklıktan 

koruma sigortası gibi...

Kullanıma Uygun Akışkanlar;

• Su, buhar

• Yağ

• Organik çözücü

• Gaz

Bağlantı Metodu

Parçaları gelebilecek zararlardan korumak için eşanjör direkt ana par-

ça ile bağlanmamalıdır. Hava sızdırmalığını sağlamak için vidalı kapak 

kullanılmalıdır. Vidalı bağlantı hattındaki verilere ulaşmak için ergo-

metre kullanabilirsiniz.

Bakırı Lehimleme Hattı: Temiz kaynak yüzey alanı; kloratlı lehim 

sıvısı ile temizlenmiştir. 40-50 gümüş esaslı rot kullanılmıştır. Kaynak 

sıcaklığı 650°C’ye kadar çıkmaktadır.

Cıvata Bağlantıları: Oluşan tork kuvvetinin cıvataları koparmaması 

ve plakaya zarar vermemesi için cıvatalar özel bir oranda sıkılmalıdır.

Montaj: Eşanjör etiketi doğru okunacak şekilde borulama sistemine 

dik olarak yerleştirilmelidir. Eğer boru hattında titreşim var ise uzun 

borular ve yüksek ısıl genleşme lehimli eşanjörü etkileyecektir. Eşan-

jör ile bağlanacağı hat arasına kauçuk tampon yerleştirilmelidir. Ayrıca 

boru sistemi çok uzun ise şok absorbeli kompresör, kıvrımlı borular 

veya sönümleme araçları kullanılmalıdır.

İzolasyon: Bu ürün evaporatör (buharlaştırıcı) görevi görebilmekte-

dir. Kurulum yapmadan önce lütfen bu bilgileri okuyunuz. Daha de-

taylı bilgiler edinmek için Lütfen Ekin Endüstriyel’e ulaşın.
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 Ürün Kullanım ve Ana Talimatlar El Kitabı

Model Etiketi

Etiketlerimizde birçok özellik ve bağlantı bilgileri mevcuttur.
NOT
1. Eşanjör içerisinde kullanılan su temiz ve içerdiği iyon mik-

tarı düşük olmalıdır. Sülfürik asit ve sülfür oksidan gibi mad-

deler klor korozyonunu artırır. Ph değeri 7 ila 9 arasında ol-

malıdır. Ph değerinin artması kireçlenmenin artmasına ve 

dolayısı ile korozyon oluşmasına neden olmaktadır.

2. Cihazı kirlilikten arındırmak için soğutma suyu devresinde 

su pompasının önüne koyulan filtrelerin göz aralıkları, su 

kalitesini ve koruma derecesini etkiler bu nedenle göz ara-

lıklarının 0,5 ila 1,5 mm arasında olması gerekmektedir.

3. Antifriz kullanmanın önemi unutulmamalıdır. Antifrizler 

donma noktasını azaltarak sistemi donma ile oluşabilecek 

ağır hasarlardan korumaktadır.

4. Ürünün sisteme dik olarak yerleştirilmesi ve montaj yapıl-

ması gerekmektedir.

YAĞ GİRİŞ

SU GİRİŞYAĞ ÇIKIŞ

SU ÇIKIŞ
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03

01

02
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 Bağlantı Şekilleri

Lehimli plakalı ısı 

eşanjörlerinin yaygın olarak 

kullanım alanlarını sıralamak 

gerekirse; 

• Isı pompaları uygulamaları,   

• Endüstriyel tip soğutucularda kondenser 

ve evaporatör uygulamaları,

• Hava soğutucular ve soğutma 

uygulamaları, 

• Fabrika atık ısısından faydalanma, 

• Binaların havalandırılması,

• Gemilerde ısıtma soğutma, 

• Tüm endüstriyel uygulamalar,

• Bölgesel ısıtma, 

• Kaskad sistemleri,

• Ekonomizer olarak,  

• Ön soğutma,

• Kızgın buhar.

KULLANIM SUYU ISITMASI

Eşanjörlerinizin bağlantısını 1 ya da 2 no’lu seçenekte belirtildiği şekilde yapabilirsiniz.
Eşanjörlerin tesisat montajı şekilde görüldüğü gibi dik pozisyonda yapılmalıdır.

RADYATÖR ISITMASI EVAPORATÖR KONDENSER

Q1:	Kazandan	Gelen
Q2:	Kazana	Geri	Dönen
Q3:	Şebeke	Girişi
Q4:	Kullanım	Sıcak	Suyu

1

2

1

2

1

2

1

2

Q1:	Kazandan	Gelen
Q2:	Kazana	Geri	Dönen
Q3:	Radyatörden	Dönen
Q4:	Radyatöre	Giden

Q1:	Soğutulacak	Likit	Girişi
Q2:	Soğutulacak	Likit	Çıkışı
Q3:	Soğutucu	Gaz	Girişi
Q4:	Soğutucu	Gaz	Çıkışı

Q1:	Isıtıcı	Gaz	Girişi
Q2:	Isıtıcı	Gaz	Çıkışı
Q3:	Isıtılacak	Likit	Girişi
Q4:	Isıtılacak	Likit	Çıkışı

Q4:	Kazandan	Gelen
Q3:	Kazana	Geri	Dönen
Q2:	Şebeke	Girişi
Q1:	Kullanım	Sıcak	Suyu

Q4:	Kazandan	Gelen
Q3:	Kazana	Geri	Dönen
Q2:	Radyatörden	Dönen
Q1:	Radyatöre	Giden

Q4:	Soğutulacak	Likit	Girişi
Q3:	Soğutulacak	Likit	Çıkışı
Q2:	Soğutucu	Gaz	Girişi
Q1:	Soğutucu	Gaz	Çıkışı

Q4:	Isıtıcı	Gaz	Girişi
Q3:	Isıtıcı	Gaz	Çıkışı
Q2:	Isıtılacak	Likit	Girişi
Q1:	Isıtılacak	Likit	Çıkışı



Kalite, tecrübe ve teknolojinin buluştuğu
ortak noktadasınız

Sahip Olduğumuz Kalite Belgeleri:



Ekin Endüstriyel Isıtma-Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.

DES	San.	Sit.	107.	Sok.	No:2	Y.	Dudullu	/	Ümraniye	/	İstanbul

Tel	 :	444	35	46	(Türkiye’nin	Her	Yerinden)

Faks	 :	0216	660	13	08

E-mail	 :	info@ekinendustriyel.com

Web	 :	www.ekinendustriyel.com


