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ÜRÜN

4 blokta 314 daireden oluşan, 
İstanbul'un yükselen değeri 
Basın Ekspres Yolu'nun yanı 

başında hayata geçirilen Güneşbahçe 
Evleri projesinde, yüksek enerji verimli-
liği ve kaliteye sahip ETNA ürünleri ter-
cih edildi.Ulaşım akslarının ortasındaki 
merkezi konumu ve okul, hastane, AVM, 
otel, iş merkezi, kongre salonu, tiyatro, 
sinema  vb. sosyal imkanlara yakınlığı 
ile ön plana çıkan proje kapsamında; 
EILR serisi frekans kontrollü, kuru 
rotorlu sirkülasyon pompası, PFK KO 
serisi frekans kontrollü hidrofor sistem-
leri, EFP serisi parçalayıcı bıçaklı atıksu 
drenaj pompaları, FOSDEP otomatik 
atıksu toplama ve transfer üniteleri ve 
NFPA 20 standardına uygun yangın 
pompası tesis edildi.

Son yıllarda yangın sektöründe çok 
sayıda aktörün yer alması, yoğun 
bir rekabet yaşanmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin 
doğru tercihlerini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi, giderek önem kazanmak-
tadır. Bu doğrultuda pazarlama ala-
nında oldukça fazla çalışma yapıldığı 
görülmektedir. Bu çalışmalarda genel 
olarak; düşük fiyat, yatırım maliyeti ve 
sertifikasyonlar gözetilerek geçmişte 
yapılan işler ve ürünler referans gös-
terilmektedir. ISP SAPFIR ise konuya 
çözüm noktasında proje bazlı ürün gamı 
ile çözüm bulmaktadır. Ancak yapılan 
çalışmalarda tüketicilerin satın almayı 
planladıkları ürünleri kendi tasarruf-
larında değerlendirmeye çalıştıkları 
görülmektedir. Bilinmeli ki her yangın 

ISP SAPFIR BAKIM MAALİYETLERİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

EILR Serisi Kuru Rotorlu Sirkülasyon 
Pompası Özellikleri
 •  Ecodesign direktifine (ErP 

2009/125/EC) uygun üretim
•  Geliştirilmiş hidrolik tasarım
•  HVAC sistemlerinde sıcak & soğuk 

suyun sirkülasyon çevrimlerinde 
kullanıma uygundur.

•  GG25 döküm malzemeden pompa 
gövdesi, motor desteği ve fan.

•  Maksimum 280 m3/h debi ve 103 mSS 
basınç aralığında geniş ürün gamı.

•  In-line (aynı hat üzerinde giriş-
çıkış) bağlantı ile tesisata direkt 
bağlantı imkanı

•  Harici soğutmalı asenkron 
trifaze IE3 motor kullanımı ve 
975/1450/2900 d/dk motor 
seçeneği

türü aynı değerlendirilmemeli ve doğru 
çözümler bulunarak en kıza zamanda 
söndürülerek can ve mal kaybına mani 
olunmalıdır. Maalesef ülkemizde yangın 
yönetmelik ve şartnameleri konut ve 
patlayıcı kimyasal alanları neredeyse bir 
tutmakta ve sektörü hantal hale getir-
mektedir. Avrupa ülkelerinde kendini 
kanıtlamış ve bilinen firmalarla çözüm 

odaklı çalışarak yol almış ISP SAPFIR, 
tüm endüstriyel alanlarda, ısrarla pro-
jeler yapmakta ve bakım maliyetlerini 
ortadan kaldırmaktadır. Sektörlere 
paralel olarak ürün gamının hem kısa 
zamanda yangına müdahalesi hem de 
en kısa zamanda söndürmesine odakla-
nılmıştır, açık alanda ise rakibi olmayan 
çalışmalar yapmıştır. n

ETNA’DAN EILR SERİSİ KURU ROTORLU 
SİRKÜLASYON POMPASI

dergi  •  web •  mobi l
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Yangın ve Güvenlik dergisi açık ara önde...
Reklam vereceğiniz dergiyi seçerken, karşılaştırın. 
Yangın Güvenlik dergimizin web istatistikleri, 
okunma, paylaşım, beğeni ve takip sayıları 
rakiplerinden açık ara önde.

Dergimizi tercih eden, reklam verenlerimize 
teşekkür ederiz.

www.yanginguvenlik.com.tr

https://www.facebook.com/YanginveGuvenlik

https://twitter.com/YanginGuvenlik

https://www.linkedin.com/showcase/yangin-ve-guvenlik-dergisi/
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•  PN16 basınç sınıfında emiş ve 
basma flanşları, flanş üzerinde 
manometre ölçüm noktaları

•  IP55 koruma, F izolasyon sınıfı
ETNA; gelişmiş pompa özelliklerini 

ileri teknoloji ile buluşturarak kaliteli, 
güvenilir, enerji verimliliği yüksek, çev-
reye duyarlı ve düşük işletme maliyetli 
ürünlerini sektörün ve son kullanıcıların 
hizmetine sunuyor. n


