Valtek Katalog.indd 1

08/04/19 01:53

Valtek Katalog.indd 2

08/04/19 01:53

Doğanın bizlere sunduğu kaynakların
kıymetinin bilinmesi ve inovatif
mühendislik uygulamalarının
hayata geçirilmesi arzusu, kuruluş
amacımızın temelini oluşturur.
Her yatırıma, tasarım – uygulama – devreye alma – teslim
sonrası periyodik bakım, süreçlerinin her adımında değer
katma düşüncesi, en önemli motivasyon kaynağımızdır.
“Mekanik Tesisat Mühendisliği” kavramına kattığımız bu
vizyon, bizi hem ulusal hem de uluslararası platformlarda
örnek bir lider olma misyonumuza her geçen gün biraz daha
yaklaştırıyor.
Değer Mühendisliği prensiplerini ilke edinerek 2014
yılında çıktığımız bu yolda, aramıza katılan tüm çalışma
arkadaşlarımızla aynı değerleri ve amaçları paylaşan güçlü bir
takım olarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.
Her aşamada koordinasyon hassasiyetinin bilinci ile hareket
eden bu takım sayesinde, maliyet optimizasyonundan iş
güvenliğine, proses güvenliğinden zaman çizelgesine ve
daha birçok alanda disiplinli çalışma alışkanlığını gelenek
haline getirmiş bulunuyoruz. Bu gelenek bizi müşterilerimizin
sonraki yatırımlarında da vazgeçilmez hale getiriyor.
Siz değerli işverenlerimiz ile paylaştıkça güven veren
yeteneklerimiz eşliğinde projelerinize çözüm bularak,
değer kattıkça artan teknik tecrübemiz, bizi, yaptığı her
işin arkasında sağlam bir şekilde durma sorumluluğunun
bilincinde paydaşlar yapıyor.
Bu güven yolculuğunda bizimle yürümeye var mısınız?
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ÇALIŞMA
ALANLARIMIZ
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ISITMA SOĞUTMA
VE HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

ISITMA SOĞUTMA
Her tesisin doğru kurgulanması, hem işletme hem de enerji maliyetleri
açısından büyük önem arz etmekte ve aksi durumlarda kurulan tesislerin
kullanıcı üzerinde yarattığı iş yükü ve maliyetler düşünülerek, sistemlerin
optimizasyonunu ve kurulum sonrası doğrulanmasını şirket misyonu
olarak belirlemekteyiz.
Binalarda ısı kayıp, kazanç hesaplarının yapılması, yöntem ve sistemin
belirlenmesinden saha uygulamalarına kadar anahtar teslim projeler
yürütülmektedir.
Endüstriyel tesislerde ihtiyaç duyulan ısıtma ve soğutma suyunun
tüketim noktalarına ulaştırılması pompalar, kazan, chiller ve soğutma
kuleleri gibi ana ekipmanların seçimi ve temini, ısı geri kazanım üniteleri
ve yardımcı ünitelerin sisteme dahil edilmesi ile senkronizasyonu gibi
konularda uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.
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HVAC PROSESLERİ
Yapılarda konfor havalandırması ve endüstriyel tesislerde ihtiyaç
duyulan karakteristikte havanın şartlandırılması ile kirli havanın yapıdan
uzaklaştırılması ana başlıkları hizmet alanlarımızdır.
Endüstriyel havalandırma başlığı altında; alanların
ihtiyacına bağlı nem alma veya nemlendirme
prosesine yönelik tasarım ve uygulamalar ile
birlikte zone kontrolünde basınç bağlı sistemlerin
oluşturulmasında tasarım, uygulama ve otomasyon
ihtiyaçlarını karşılayan anahtar teslim projeler
sunmaktayız.
İlaç ve gıda üretim alanlarında GMP, FDA ve
talebe uygun ISO Class temiz alan konseptlerinin
oluşturulmasında müşterilerimizle ortak projeler
yürütülmektedir.
Sistemlerin tasarım, montaj ve operasyon
kalifikasyonlarının yapılması ve proje sonunda
istenilen şartların validasyonu ile raporlandırılması
önemle üzerinde durduğumuz konulardır. Hali hazırda kurulu tesislerin
büyük bir kısmında, çalışan sistemlerin, tasarlanan kapasitelerde
olmadığı gözlemlenmekte ve bunun sonucunda işletmeler ihtiyacın
üzerinde çalışıp enerji kayıpları yaşamakta veya istenilen şartların altında
performans ile çalışmaktadır.
Bu açıdan projelerimizde ‘Kalifikasyon’ ve ‘Validasyon (Doğrulama)’
konuları bizim için kilit rol oynamaktadır.

Başlıca hizmet alanlarımız;
Endüstriyel Üretim Alanları
Temiz Alanlar
Nem ve Basınç Kontrollü Alanlar
Sıcak Odalar
Proses Hava Hazırlama
Depo Havalandırması
Konfor Alanları (Otel, Okul, Ofis, Konut vb.)
Hastaneler
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Günümüz dünyasının en önemli parametrelerinden bir tanesi enerjinin
kullanımıdır. Son yıllarda üretim tesislerinin konsantrasyonu ürün maliyetlerine
hatrı sayılır etkisi bulunan fabrika yardımcı işletmeler ekipmanlarına ait enerji
tüketimleridir.
ValTek olarak mevcut tesislerinin ısıtma ve soğutma sistemleri, pompa etüdleri
ekipman verimliliği, tesisat kontrolleri, iyileştirme analizinin yapılması ve
sonucunda bir rapor ile yatırım maliyetleri ve geri dönüş sürelerinin sunumunu
yapmaktayız.
Genel olarak karşılaştığımız, yıllar önce kurulmuş ve sıkça revizyon görmüş
sistemlerin sahada As - Built projelerinin olmaması ve revizyonlar sonucunda
hidrolik dengenin kaybolması gibi problemlerde bu çalışmanın sonucunda
ortadan kalkmaktadır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda tesislerin yardımcı işletmeler kısmında ilgili
sisteme ait yıllık enerji maliyetleri %30 ila %55 oranında düştüğü gözlemlenmiştir.
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TOZ TOPLAMA
SİSTEMLERİ
Proses alanlarında karşılaşılan önemli problemlerden biri, üretim
esnasında ortaya çıkan toz, duman, yağ buharı ve/veya gazların güvenli
şekilde, üretim alanından uzaklaştırılarak hem insan ve çevre sağlığı, hem
de üretilen ürün kalitesi üzerindeki negatif etkilerin bertaraf edilmesidir.
Özellikle kimya, ilaç, gıda, makine, orman ürünleri, kağıt, metal işleme,
maden, seramik, çimento, savunma, tekstil, sektörlerinde yoğun olarak
karşılaşılan bu problemin çözümü, uygun sistem seçimi ve doğru
mühendislik uygulamaları ile mümkün olmaktadır.
Üretim esnasında ortaya çıkan toz, gaz, duman vb. partikül içeren
atıkların ortamdan uzaklaştırılmasında dikkat edilmesi gereken önemli
hususlar, ortamdan uzaklaştırılacak maddenin partikül büyüklüğü ve
yoğunluğu, ilgili partikülün yanıcı, patlayıcı, zehirli ve veya insan ve çevre
sağlığına zararlı olup olmadığının belirlenmesidir.

ValTek Yapı Teknolojileri bünyesinde
uygulanan “Toz Toplama Sistemleri”, her biri
üzerinde titizlikle durulmak üzere; “tasarımuygulama-devreye alma-periyodik bakım”
başlıkları altında uluslararası standartlara
uygun olarak çözüme kavuşturulmaktadır.
Öncelikle detaylı MSDS formları ile özellikleri belirlenen partiküllerin
ortamdan uzaklaştırılması için kullanılacak havalandırma sisteminin
kurgusu yapılırken, filtrasyon biçimi (Islak veya kuru filtrasyon),
filtre grubunun vakum kapasitesi (yüksek vakum, standart vakum),
patlamadan ve yangından korunma donanımı ve filtre grubunun
malzeme seçimine kadar tüm kriterlerin uluslararası standartlara uygun
şekilde ve hassas mühendislik hesapları yapılarak belirlenir.
Gerekli filtre özellikleri belirlendikten sonra borulama tasarımı,
partikülün büyüklüğü, yapışma özelliği, nem oranı gibi özelliklerine göre
kullanılacak kanal malzemesi, kanal içi hava hızları, kanalın pürüzlülüğü
ve dikiş yönü gibi tüm parametreler dikkate alınarak, 3D olarak yapılır.
Bilgisayar ortamında yapılan tasarımda sistemin kontrol noktaları, uygun
otomasyon sistemi seçimi ile donatılarak minimum yatırım ve işletme
maliyeti ve maksimum faydayı sağlayacak sistem tasarımı tamamlanır.
Tasarımı tamamlanan ve yatırımcı tarafından onaylanan sistemin
uygulamasında da aynı disiplin, hassasiyet ve özen gösterilerek sistem
çalışır duruma getirilir. Gerekli validasyon süreci de tamamlandıktan
sonra sistem kullanıcısına teslim edilir.
Periyodik bakım anlaşmaları sonrasında sistemin düzenli bakımları da
Valtek tarafından yapılabilmektedir.
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PROSESE ÖZEL
SU SİSTEMLERİ
Özellikle ilaç ve gıda üretim proseslerinde ürünle temas edecek
suyun insan sağlığı açısından yüksek öneme sahip oluşu kullanılacak
suyun hazır hale getirilmesinde yüksek teknolojiye sahip arıtma ve
şartlandırma sistemlerinin kullanımını zorunlu hale getirmektedir.
ValTek yoğun olarak çalıştığı bu sektörlerdeki su ihtiyacının karşılanması
açısından konusunda uzman yerel ve uluslararası partnerlerle işbirliği
yaparak global standartlara (USP,GMP, FDA vb.) uygun nitelikte ve
karakterde su tipinin hazırlanmasını sağlamaktadır.
Hazırlanan su kalitesinin proses boyunca korunabilmesi için borulama
tasarımının ve uygulamasının da aynı hassasiyetle yapılması gerekliliğinin
bilincinde olan uzman ekibimiz, kullanılacak boru tipi, bu boruların
birleştirme yöntemi, sökülebilirliği, temizlenebilirliği, kullanılacak
valf tipleri ve otomasyon ile ölçüm noktalarının hassasiyetle seçimi,
konularında validasyon dahil tüm aşamaları titizlikle yürütmektedir.
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PROSES BORULAMA
Proseslerin ana ihtiyaçları doğrultusunda üretim ortamına hammadde
ve/veya toz, sıvı, gaz halindeki akışkanların taşınabilmesi için gerekli
olan tesisat sistemlerinin tasarım ve uygulamasının, prosese özel olarak,
konusunda uzman mühendisler tarafından yapılmasının gerekliliği
bilinmektedir.
İlgili ürün, hammadde ve/veya yarı mamulün depolandığı alandan
prosese taşınması esnasında belirli özelliklerini kaybetmemesi, sıcaklık,
basınç, nem oranı vb. bazı fiziksel özelliklerinin belirli sınırlar içerisinde
kalması ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak boru, komponent ve
ekipmanların özel olarak seçilmesi ve sistemin bir bütün olarak ele alınması
gerekmektedir.
ValTek Yapı Teknolojileri bünyesinde, endüstri tesislerinin bu tür mekanik
tesisat ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan uzman ekibimiz, aşağıda
belirtilen özelliklerdeki sistemlerin tasarım, uygulama, devreye alma ve
periyodik bakım süreçleri hassasiyetle yönetmektedir.
Bu kapsamda; iki ve üç cıdarlı borulama, düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip
orbital kaynaklı borulama, sürekli detay temizlik ihtiyacı olan proseslere
özel tamamı kelepçeli ve kolay sökülebilir borulama sistemlerinin yanında
prosese özel borulama tipleri de geliştirilebimektedir.
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BUHARLI ISITMA
SİSTEMLERİ

Isı enerjisinin transferinde hızlı ve etkili bir akışkan olan buharın, endüstride, bölge ve/
veya proses ısıtmasında yaygın kullanım alanına sahip olduğu bilinmektedir. Buharlı
ısıtma sistemleri, doğası gereği yüksek basınç ve sıcaklık ihtiva ettiğinden, tasarımda
göz önünde bulundurulması gereken en önemli iki kriter, önem sırasına göre
“güvenlik” ve “verimliliktir”.
Buharlı ısıtma sistemlerinde güvenlik ve verimlilik açısından buhar hattı borulaması
ne kadar önemliyse, ısıtma prosesini tamamlayıp kaynağına (kazan jeneratör vb.) sıvı
fazda geri dönen ve “kondens” olarak adlandırdığımız hattın borulaması da o kadar
önemlidir.
Sağlıklı kondens akışının sağlanamadığı prosesler için “sürekli olarak arıza riski altında
ve enerji yönünden verimsiz çalışmaktadır” demek yanlış olmayacaktır.
Tüm bu parametrelerin dışında sistemin sağlıklı çalışabilmesi için tasarım, uygulama,
devreye alma ve periyodik bakım süreçlerinin, konusunda uzman mühendislerce ve
hassasiyetle yürütülmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Valtek Yapı Teknolojileri
olarak endüstriyel tesislerde
buharlı ısıtma sistemlerin
tasarımı ve uygulaması, ilgili
uluslararası standartlara (EN
13480, ASME B31.1, B31.3
ve B31.9, DIN 4754) uygun
olarak yapılabilmekte ve
işveren tarafından talep
edilmesi halinde sistemin
ilgili standarda uygunluğu
akredite 3. taraf onaylanmış
kuruluşlar tarafından
belgelendirilebilmektedir.
Bu sayede sadece basınçlı
ekipmanlar değil tüm buhar
sistemine CE işaretlemesi
yapılabilmektedir.
ValTek bünyesinde, tesis
yönetimlerinden buharlı ısıtma
sistemlerine ilişkin gelen
yatırım taleplerine cevaben
yapılan çalışmalar aşağıdaki
ana başlıklarla özetlenebilir.
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ANALİZ: Yeni sistem yatırımlarında; proses ihtiyacına uygun parametrelerin
belirlenmesi (sıcaklık, basınç vb.) Çalışmakta olan tesis yatırımlarında; mevcut
sistemin güvenlik ve verimlilik yönünden analizi ve raporlama (buhar kapanı
ölçümleri, termal görüntüleme ile ısı kayıp ölçümleri, buhar kuruluk derecesi
ölçümleri, çaplandırma ve hız ölçümleri vb.)
HESAPLAMA: Standartlara uygun şekilde mühendislik hesaplamaları
PROJELENDİRME: Sistem dizaynı ve Projelendirme (P&Id, 2B Plan ve 3B
Modelleme)
BÜTÇELENDİRME: Spesifikasyonlarının belirlenmesi ve bütçelendirme
UYGULAMA: Onaylı projenin ilgili standart ve kurallara uygun şekilde
uygulanması
TEST VE DEVREYE ALMA: Proje değerlerine göre testler ve devreye alma
hizmetleri
PERİYODİK BAKIM: Teslim Sonrası düzenli periyodik bakım
hizmetleri
ValTek olarak alanında uzman takım arkadaşlarımızla buhar alanında
yaptığımız diğer çalışmalara örnek olarak aşağıda belirtilen sistemler
verilebilir.
Temiz (foog grade) buhar, pişirme, sterilizasyon, pastörizasyon
sistemleri
Kazan, degazör-kondens sistemi, flaş buhar sistemi, autoclav,
reaktör, kurutucu, nemlendirici vb. buharlı üniteler
Basınç düşürme istasyonları, kondens cebi, kondens pompa
istasyonları, buhardan sıcak su elde etmekte kullanılan skid eşanjör
istasyonları
Desuperheater sistemleri
Termokompresör sistemleri
Enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün arttığı çağımızda, buharın
kullanıldığı tüm sektörlerde, tecrübelerimizi paylaşma motivasyonu
ile endüstri tesislerinden gelen talepler doğrultusunda zaman
çizelgesinin elverdiği ölçüde, buharlı prosesler ile ilgili sunum ve bilgi
paylaşımı toplantıları düzenleyerek sektöre ve meslektaşlarımıza
destek olmaya çalışıyoruz.
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YANGIN SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE
ALARM SİSTEMLERİ
Yangınla mücadele amacıyla alınan güvenlik tedbirlerinin önemi, her alanda
hızlı gelişmelerin yaşandığı çağımızda gün geçtikçe daha fazla önem
kazanmaktadır.
Yangın algılama ve alarm sistemleri, muhtemel bir yangında can ve mal
kaybını asgari düzeyde tutma amacına
hizmet eden, öncü ve stratejik
önemi yüksek sistemler olarak
nitelendirilebilir. Bu sistemleri,
tüm yapılarda yangınları ilk
anda tespit etmek, gerekli
birimleri sesli ve ışıklı uyarıcılarla
harekete geçirerek hayat ve
mülkiyet koruması için uygulanan
elektronik sistemler olarak
tanımlamak mümkündür.
Endüstriyel yapıların, iş merkezlerinin,
hastanelerin, kısaca yaşayan tüm
binaların, güvenlik ve kontrol sistemlerine
modern yangın algılama sistemlerinin
entegrasyonu, güvenlik yönetimi için en
önemli unsurlardan birisidir.
Yangın algılama ve alarm sistemleri;
çalıma prensiplerine göre, konvansiyonel
(adreslenemeyen), loop hatlı
(adreslenebilir) ve kablosuz sistemler
olarak üç ana başlık altında toplanabilir,
bunlara ilave olarak gaz algılama ve hava
örnekleme sistemleri de sayılabilir.
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ValTek Yapı Teknolojileri bünyesinde; yangın
algılama ve alarm sistemlerinin tasarım, uygulama
ve periyodik bakımları “Türkiye Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”,
NFPA, EN, VDS vb. yerel ve uluslararası
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Standartlar ve yönetmelikler ışığında, güncel
teknolojik gelişmeleri takip ederek seçilen
algılama ve alarm cihazları ile tasarlanan sistemler,
amaçlanan en yüksek koruma seviyesinin
sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Sistem
tasarımının, standartlara uygun şekilde, tesis
dahilindeki her mahal için ayrı ayrı tehlike sınıfı
tespiti yapılarak, profesyonel bir ekip tarafından
gerçekleştiriliyor olması müşterilerimizden
aldığımız olumlu geri dönüşlerin kaynağıdır.
Olası tehlikeleri uygun sınırlar içerisinde tutabilmek, titiz bir yönetim ve
iyi bir organizasyon anlayışıyla mümkündür. Algılama konusunda yapılan
çalışmalarda amacın, doğru sistem seçimi sayesinde tehlike anında en hızlı ve
etkili sonuçları almak olduğu gözden kaçırmadığımız bir kriterimizdir
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OTOMATİK SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ
Otomatik söndürme sistemleri; yapılardaki yangın anında, insan gücüne gerek
kalmaksızın kolaylıkla yangının söndürülmesini sağlayan sistemler olarak tanımlanabilir.
Tesis kriterleri ve kimyasal özellikli maddelerin MSDS verileri çerçevesinde, uygulanan
sistem tasarımları sayesinde uygun söndürme metodu seçimi yapılarak, yangının
kontrol altına alınması sağlanır. Otomatik söndürme sistemleri aşağıdaki ana başlıklarda
toplanabilir.

SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri
Islak Borulu Sprinkler Sistemleri
Ön Tepkili (Preaction) Sprinkler Sistemleri
Baskın (Deluge) Sprinkler Sistemleri

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Düşük Genleşmeli Köpükler
Orta Genleşmeli Köpükler
Yüksek Genleşmeli Köpükler

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
FM-200 Gazlı Söndürme Sistemi
Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemi
Karbondioksit Gazlı Söndürme Sistemi
Argon Gazlı Söndürme Sistemi
Yangın güvenliğine yapılacak yatırımlar, ilk bakışta ölü yatırım gibi görünse de
unutmamalıdır ki alınan bu önlemler ve yangın söndürme sistemleri olası bir tehlike
anında can ve mal güvenliğinin sigortalarıdır. Başlangıçta yapılacak doğru bir yatırım
tesisi, ürünleri, binayı ve bina mensuplarının can güvenliğinin uzun süre yangın riskine
karşı korunmasını sağlayacak, ihtiyaç anında harekete geçmek üzere hazır bekleyecektir.
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PERİYODİK
BAKIM-ONARIM
HİZMETLERİ
Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin periyodik
bakımlarının uzman kişiler tarafından yapılması, sistemin
ihtiyaç anında hatasız
çalışabilmesi için gerekli
en önemli kriterdir.
Düzenli, sürekli ve kararlı
çalışmanın en önemli
unsuru olan periyodik
bakımın yapılmasıyla arıza
olasılığı azalmaktadır. İlgili
yönetmelik ve kılavuzlarda
da tanımlanan ve yapılması
zorunlu kılınan bakım türü
periyodik bakımlardır.
Periyodik bakım koruyucu
bir bakım olup oluşabilecek
arızaların önceden
saptanarak önlenmesi
amaçlanmaktadır. Bakımlar
sırasında yapılan bazı
işlemler şu şekildedir;
Testler sonucu değişmesi gereken parçalar ve/veya
cihazlar değiştirilir.
Cihazların ve sistemin performansları incelenir.
Tesisat durumu denetlenir, mimari yapının güncel haline
göre uygunluk durumu kontrol edilir.
Söndürme sistemlerinde pompa ve vana gruplarının
kontrolleri yapılır.
Yangın dolapları, hidrant hatları, yangın hortumları
sağlamlıkları test edilerek bakım işlemi kontrol listesinde
(check list) işaretlenerek devam edilir.
Her bir periyodik bakımdan sonra onaylı periyodik
bakım raporu müşterilerimize teslim edilir.
Bu işlemler teknik saha ekibimiz tarafında itinalı bir
şekilde hizmetinize sunulmaktadır. Bakım onarım
hizmetlerimiz için teknik saha ekibimiz yurtiçi ve yurtdışı
faaliyet göstermektedir.
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