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KANALTEK 
HAVALANDIRMA VE BACA SİSTEMLERİ

2013 yılında faaliyet göstermeye başlayan Kanaltek Havalandırma ve Baca 
Sistemleri, Karadeniz Bölgesinde önde gelen projelerinde yaptığı havalandırma 
kanal imalatı ve montajında yakaladığı kalite güven ve dürüstlük politikası ile 
sürekli olarak büyümeye devam etmektedir

Günümüzde Rize Organize Sanayi Bölgesinde 2500 m2 kullanım alanlı fab-
rikamızda, Tam otomatik makinalar ile Galvaniz, Paslanmaz, DKP Siyah Saç 
gibi malzemelerden Spiral Kanal, Prizmatik Hava Kanalı, Paslanmaz Saç Kanal, 
imalatlarını yapmaktayız. 2019 yılında ISO 9001: 2016 standartlarında üretim 
kalitemizi arttırmış ve ayrıca Metal Baca sistemlerini de ürün yelpazemize kata-
rak 2020 yılına başlamış bulunmaktayız.

Yaşam Mahalleri; Otel, AVM, Rezidans, Fabrika, Restoran, Mağaza, Han-
gar vb. sektörlerde Havalandırma, İklimlendirme, Toz veya Duman Tahliyesi, 
Filtrasyon, ihtiyaçlarının, dünyaca kabul edilen SMACNA standartlarında yapıl-
ması amacıyla kalite ve güven esaslarını baz alarak imalat ve montaj sektörüne 
yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulmuştur. Müşteri memnuniyetini sürekli ön 
planda tutan firmamız, tecrübeli ve uzman kadrosuyla çok kısa sürede mekanik 
tesisat sektöründe lider firma olmayı hedeflemektedir. Kaliteli malzeme kulla-
nımı ile hizmet standardını üst düzeye çıkarmak, müşterilerin zaman ve ticaret 
süreçlerine saygı duymak, çevreye ve evrensel değerlere olan sorumlulukla-
rımızı yerine getirmek öncelikli ilkelerimizdir. Projelerde anlaşılan şartnameye 
sadık kalınarak sosyal çevreye saygı ve güven çerçevesinde taahhütlerin yerine 
getirilmesi prensibi ile % 100 hizmet, kalite ve memnuniyet odaklı pazar lideri 
olmak öncelik hedefmizdir.
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İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

Kanaltek Havalandırma ve Baca Sistemleri, sürekli gelişen ve değişen 
teknoloji ışığında aşağıda bahsedilen değerlerden ödün vermeden ulu-
sal ve uluslararası bir şirket olmayı hedeflemektedir.

Güvenilir ve dürüst olmak,
Tüm faaliyetlerinde güvenilir olmak, devlete, müşteriye, personele ve 
çözüm ortaklarına dürüst davranmak

Ekonomik Çözümler sunmak,
Verimli ve maliyeti düşük çözümler oluşturarak müşterimize 
ekonomik çözümler sunmak.

Kaliteyi geliştirmek,
Kaliteyi sürekli artırarak müşteri memnuniyetini beklentilerin üzerine 
çıkartmak.

Çalışanlarını geliştirmek,
Teknolojik gelişmeler hakkında personeli sürekli bilgilendirmek, 
eğitmek ve gelişmelerini sağlamak,

Başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak,
Faaliyetlerini kurumsal bir yapı ile sistem ve prosedürlerle bağlamış, 
ekip çalışmasını önemsemek, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

Çevreye özen göstermek,
Tüm faaliyetlerinde doğayı korumaya özen göstermek,
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ÜRÜN & İMALATLARIMIZ

BACA İMALATI

Kanaltek bünyesinde Baca Sis-
temleri imalatı ISO9001 Kalite Stan-
dardı ve EN1856-1Ürün Standardın-
da göre gerçekleştirilmektedir.

Metal baca imalatları TS EN1856-
1 ve TS EN1856-2 standartlarında 
CE ürün belgesine sahiptir. Tip ola-
rak ø600 mm’ye kadar olan parça-
lardaki tek cidarlı ve çift cidarlı ba-
calar olarak üretilmektedir.

Tek cidarlı bacalarda kalitesi AISI 
316L malzeme kullanılmaktadır. Çift 
cidarlı bacalarda ise iç cidarın mal-
zemesi AISI 316L olup dış cidarı 
müşteriisteğine göre AISI 304, AISI 
430, Galvanizli (katı yakıtlarda tercih 
edilmektedir) veya Alüminyum Gof-
raj malzemesi olarak imal edilmek-
tedir.
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KBY10-DÜZ MODÜL 1 MT (İZOLASYONLU)

KB05-DÜZ MODÜL 0,5MT

KD45-DİRSEK 45°

KD45-DİRSEK 45° (İZOLASYONLU)
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KD90-DİRSEK 90°

KD90-DİRSEK 90° (İZOLASYONLU)

KTY90-TEE MODÜL 90°

KTY90-TEE MODÜL 90° (İZOLASYONLU)

RİFO-YAĞMUR ŞAPKASI
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BACA İMALAT HATTI
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BACA İMALAT HATTI



11

BACA İMALAT HATTI
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BACA MONTAJ UYGULAMALARI
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BACA MONTAJ UYGULAMALARI
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Kanaltek Havalandırma ve Baca Sistem-
leri, bünyesinde imalatı yapılan dikdörtgen 
hava kanalları imalatı müşteri isteklerine göre 
SMACNA standartlarında veya TS EN 10327 
standartlarına uygun olarak gerçekleştiril-
mektedir. Hava kanalı imalatında genellikle 
Galvanizli sac kullanılmakta olup, paslanmaz 
çelik hava kanalları da müşteri isteğine göre 
imal edilmektedir.

Çakma Flanşlı Kanal İmalatı: Hava kanal-
larında mastikli flanş ve köşeleri ile flanşlı 
olarak imal edilmektedir. Fittings parçaların-
da ise en zorlu parçalar bile CAD-CAM pro-
gramı ve CNC Plazma Makinesi ile kolayca 
imal edilmektedir.

Kendinden Flanşlı Kanal İmalatı: Kanal-
ların, kendinden flanşlı kanal makinası ile 
1200 mm ve 1300 mm eninde sacın işle-
nerek imalatına başlanır.

Kanal makinamızda 20-30 luk olar-
ak iki çeşit flanş üretmektedir. Flanş ölçü 
değişikliğinde 20 lik flanş ölçüsünden 30 luk 
flanş ölçüsüne 10 saniyede otomatik olarak 
ölçü değişikliği yapmaktadır. Bu hatta TDF/
TDC kendinden flanşlı kare kanal üretilmek-
tedir. Üretim Plc kontrol ile otomatik olarak 
gerçekleştirilir. Ayrıca her istasyon kuman-
da panelinden ayrı olarak kontrol edilir. Bu 
sayede standart çakma flanşlı kare kanal 
üretimide gerçekleştirilebilmektedir. Maki-
na kare kanal , kenet ve flanş makinalarının 
yaptıklarını tek başına gerçekleştirebildiği 
için amacımız zaman ve insan gücünden 
tasarruf sağlanmış olup üretim bandını en 
seri hale

getirmek olup , operatör kaynaklı hataları 
minimize edilmektedir.

Her türde imal edilen hava kanalları 
mühleti isteğine göre İzoleli ve İzolesiz olarak 
imal edilebilir ayrıca Akustik İzole yapılarak 
ses yalıtımı sağlanmaktadır.

KENDİNDEN 
FLANŞLI KANAL 

İMALAT HATTI
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SPIRAL KENETLI HAVA KANALI ÜRETİM ÇAPLARI

SPIROSYSTEM, ÇİFT CIDARLI İZOLELİ 
YUVARLAK HAVA KANALLARI

Spiral kenetli çift cidarlı kayayünü izoleli yuvarlak hava kanalları özellikle gemicilik ve yat 
imalatı sektöründe havalandırma sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Spiral kanallar tam 
otomatik “Tubeformer” makinesi ile imal edilirler ve iki kanal arasına kayayünü izolasyon 
malzemesi sarılarak izolasyonu sağlanmış olur. Standart olarak 3 mt boylarında imal edilen 
kanallar yine çift cidarlı ve izoleli fittingsler sayesinde birleştirilirler. İzoleli fittingslerde kau-
çuk conta sistemi ile maksimum sızdırmazlık ve enerji tasarrufu sağlanır. Standart kanal 
çaplarımız Ø 80 mm iç çap ile başlar ve Ø 250 iç çap ile biter. İstenilen durumlarda daha 
büyük çapda kanallar da çift cidarlı ve izoleli olarak imal edilebilirler.

Çift Cidarlı Kanallar; Galvaniz, Boyalı Galvaniz, 304 ve 316L Kalite Paslanmaz Sac kul-
lanılarak da imal edilebilirler.
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MENFEZ GRUBU VE FLEXIBLE

İZOLASYON MALZEMELERİ    DAMPER VE KLAPE MALZEMELERİ
• CAMYÜNÜ İZOLASYON     • DİKDÖRTGEN HAVA DAMPERİ
• TAŞYÜNÜ İZOLASYON     • YUVARLAK HAVA DAMPERİ
• AKUSTİK NFAF İZOLASYON    • DİKDÖRTGEN YANGIN DAMPERİ
• KAUÇUK İZOLASYON     • YUVARLAK YANGIN DAMPERİ
• SERAMİK ELYAF İZOLASYON

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR
• CA METAL SERİSİ YUVARLAK KANAL TİPİ FAN
• LINEO SERİSİ YUVARLAK KANAL TİPİ FAN
• VENT SERİSİ YUVARLAK KANAL TİPİ FAN
• TGT TGHT SERİSİ YUVARLAK AKSİYEL FANLAR

YUVARLAK KANAL AKSESUARLARI
• YUVARLAK KANAL ŞAPKALARI (HER ÇAPTA )
• JET CAP’LAR ( HER ÇAPTA)
• KAREDEN YUVARLAĞA ADAPTÖRLER
• YUVARLAK KANAL KELEPÇELERİ ( HER ÇAPTA )
• YUVARLAK BAĞLANTI FLANŞLARI ( HER ÇAPTA )
• YUVARLAK DİRSEK,REDÜKSİYON, TE PARÇASI
• MANŞON, KLAPELER. ( HER ÇAPTA )

MENFEZLER - ANEMOSTADLAR
TOPLAYICI MENFEZLER
DAĞITICI MENFEZLER
LİNEER MENFEZLER
KARE PETEK MENFEZLER
YUVARLAK KANAL MENFEZLERİ
YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME MENFEZLERİ
KARE TAVAN ANEMOSTADLARI
YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADLARI
GEMİCİ ANEMOSDDTADLARI

PANJURLAR
SABİT PANJUR
KOLLU PANJUR
GENİŞ KANATLI PANJUR

İZOLELİ VE İZOLESİZ FLEXIBLE KANALLAR
ALUAFS ALÜMİNYUM FLEXIBE HAVA KANALI
ISOAFS İZOLELİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE KANAL
ISOAFS-POLY POLYESTER FLEXIBLE KANAL
SONOAFS-ALU AKUSTİK İZOLELİ FLEXIBLE KANAL
VINYLAFS ENDÜTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALI
SEMIAFS ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALI
SEMIAFS-INOX PASLANMAZ YARIESNEK KANAL
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HİZMETLERİMİZ

1- KLİMA SANTRALİ
1.500 m3/h ile 100.000 m3h debileri arasında 18 değişik boyut-

ta ve kapasitede standart olarak üretilmektedir. İstenildiği takdirde 
daha yüksek kapasitelerde de üretilmektedir. Hücre panelleri 25 
mm veya 50 mm kalınlığında taş yünü, Cam yünü ve poliüretan ile 
kaplanmıştır.Gövde yapısında alüminyum profil ve alümnyum köşe 
kullanılır.Hücre dışı elektrostatik toz boyalı sac, içi ise galvaniz sac 
kullanılarak imal edilir.

2- SULU SİSTEM FİLTRE
500-1.000-2.000-3.000-4.000 m3/h ve daha yüksek debilerde 

kirli, tozlu, dumanlı, yağlı havanın temizlenerek atmosfere atılmasını 
sağlamak amacıyla değişik kapasitelerinde farklı malzemelerden 
(304 kalite, 316 kalite veya boyanmış siyah sacdan) üretilebilmek-
tedir. İçerisinde kullanılan fıskiye sistemi sayesinde kirli havayı yağ-
murlama tekniği ile yıkayarak temizlemektedir.Havanın atış ağzına 
monte edilen propilen damla tutucular ile yıkanmış havanın suyu 
taşıması önlenir.Restorantlarda koku tutucu filtrenin önünde kul-
lanılarak koku tutucu filtrenin çok çabuk yağlanarak tıkanmasını 
önler.Hava atış ağzına tek emişli aspiratör veya hücreli aspiratör 
bağlanılarak kullanılabilir.

3- ISI GERİ KAZANIM CİHAZI
500-750-1.000-1.500-2.000-3.000 ve 4.000 m3/h kapasiteler-

inde 7 farklı modelde üretilebilmektedir. Isıtma ve soğutma yapılan 
ve taze hava ihtiyacı duyulan ofis, iş merkezi, konut gibi ortamlarda 
kullanılır. Yüksek verimli recuperatör eşanjörü ve direkt akuple, fan 
motoru ile hem çok sessiz hemde çok verimlidir.

4- AKSİYAL ASPİRATÖR
Aksiyal aspiratörler 500 m3/h 80.000 m3/h’e kadar debi, 20 

mmSS - 150 mmSS Toplam Basınç Kaybını karşılayacak kapasit-
ede imal edilmektedir. Otopark eksoz emişi, merdiven basınçlandır-
ma fanı olarak kullanılabilirler.

5- HÜCRELİ ASPİRATÖR
Hücreli aspiratörler 500 m3/h ile 80.000 m3h debileri arasında16 

değişik boyutta standart olarak üretilmektedir. Hücre panelleri 25 
mm veya 50 mm kalınlığında taş yünü veya cam yünü ile kaplan-
mıştır.Hücre profilleri ve köşe elemanları alüminyumdur.

6- KANAL TİPİ ASPİRATÖR
Asma tavan içerisine rahatlıkla konulabilen hız anahtarı İle kul-

lanılabilen 1.000 m³/h ile 10.000 m3/h arası Kapasitelerde imal 
edilebilen sessiz çalışan fanlardır.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, 
Sanayi Bakanlığı’nın “Geri Dönüşüm Eylem Planı” 
ve “Ambalaj Atığı Yönetmeliği” kapsamında, atık ay-
rıştırma bacaları Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 
yerini alarak uygulanmaya başlanmıştır.

Toplu Konut İdaresi ve Belediyeler ile yapılan to-
plantılar, komisyon çalışmaları ve görüş alışverişleri 
sonucu şuan devam etmekte olan tüm projelerde Atık 
ayırma bacalarının yer alması sağlanmıştır. Böylece 
Sıfır Atık hareketinin başlangıcı olan kaynağında atık 
ayırma kolaylaştırılarak geri dönüşümün hızlanması 
sağlanmıştır.

Binalarda atık ayırma amaçlı baca 
sistemi TSE-K 569 Kriteri

ATIK AYIRMA BACA SİSTEMLERİ

ÇÖP
ŞUT
SİSTEMİ
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Günümüzde Otel, avm, konut, iş merkezi, fabrika, 
restoran, villa vb. tüm yapılarda kullanılan, merdiven 
hollerinden bir kapak ve kanal vasıtasıyla atıkların atık 
odasına iletildiği sistemdir.

İmar Yönetmeliği gereği ülkemizde kapıcı daireli 
ve 3 kat üzeri tüm binalarda zorunlu olan sistem, tüm 
yeni binalara ve mevcut binalara da uygulanabilmek-
tedir.

Manuel sistemlerde maliyet diğer sistemlere göre 
düşük, kullanımı kolay ve yapıda entegrasyon sağla- 
yacak otomasyonlara açık bir sistemdir.

Tüm yapılarda kolay uygulama ve pratik bir çözüm 
yolu sunmaktadır.

OTOMASYONLU ÇÖP ŞUTU SİSTEMİ
Günümüzde Otel, avm, konut, iş merkezi, fab-

rika, restoran, villa vb. tüm yapılarda kullanılan, 
merdiven hollerinden bir kapak ve kanal vasıtasıyla 
atıkların atık odasına iletildiği sistemdir.

Tüm modellerimiz aksesuarları ile entegre 
çalışabilmektedir. Bir pano vasıtasıyla tüm sistemi 
kontrol edebilir ve akıllı bina otomasyonlarından 
takip edebilirsiniz.

Otomasyonlu sistemlerde;
•Bir kapak açıldığında, diğer katlar kullanıma 

kapanmaktadır.
•Pano vasıtasıyla kapaklar bakım konumunda 

kilitlenebilir.
•Opsiyonel olarak, yıkama, fan, fırça, dezenfek-

siyon sistemleri eklenebilir. •Bina otomasyonuna 
bağlanabilir. •Elektrik kesintilerinde ve acil du- rum-
larda manuel müdahale fırsatı vardır.

MANUEL ÇÖP ŞUTU

OTOMASYONLU 
ÇÖP ŞUTU SİSTEMİ
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REFERANSLARIMIZ
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REFERANSLARIMIZ

İSTANBUL ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 
KENTSEL DÖNÜŞÜM

DENİZLİ EVORA EVLERİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU PROJESİ

İSTANBUL BEYOĞLU KAMPÜSEVİM

MALATYA ÇEVİKKUVVET HİZMET BİNASI
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