
 

 
 
 

AKSİYAL FANLI PAKET KULE ÖZELLİKLERİ; 
 
PVC FİLM TİPİ DOLGU : 
 
PVC Film tipi dolgular , sıcak suyun emilen hava ile karşılaşarak buharlaşmasını sağlar. 
Yüksek ısı transfer verimliliğine sahip olup temas yüzeyini arttırmak için kullanılırlar. 
Yüksek ısıl verim için maksimum oranda su hava teması sağlarlar. Dolgular, rijid Polyvinyl 
Choloride(PVC) malzemedendir ve çok geniş temas yüzey alanı için bal peteği formunda 
dizayn edilmiştir. 
Film Tipi Dolgular,temas süresini arttırıp su ile hava arasında ısı transferi sağlayarak hava 

ve suyu parçalara ayırırlar .Dolgular modüller halindedir ve herhangi bir kesim 
yapılmaksızın kule içinde yerleştirilir. 
Isıl şekil verilmiş PVC Film tipi dolgular ,yüksek soğutma verimi ile kuleniz için oldukça 
ekonomik bir çözümdür. Çeşitli kalınlıklarda ve yüksekliklerde kullanılabilme imkanı ile 
özel uygulamalarınız için , yeni bir konstrüksiyonda,acil tamiratlarda,kapasite 
iyileştirmelerinde ve yeniden dizayn uygulamalarında ihtiyaca cevap vermektedir. 
Paket kuleler için verimi yüksek düşük hatveli dolgular, inşai tip kuleler için daha geniş 
hatveli dolgular kullanılır. 
PVC Konstrüksiyon 
-Yüksek verim 
-Kolay ve hızlı montaj 
-UV Korumalı,                                                                                                                                                                  
 

Sıçratma Tipi Dolgu (Splash Bars) :  
  
Askıdaki katı madde miktarının yüksek olduğu veya çevre koşulları ile su kimyasının gerektirdiği takdirde sıçratma tipi grid 
dolgu kullanmaktayız. Ayrıca yüksek su sıcaklığı için dolgu maddesi Polipropilen olarak kullanılmaktadır. 
Yüksek verimli PVC Plastik dolgular özel uygulamalar için dizayn edilmiştir ve birçok kulede kullanılabilir. Çeşitli tip sıçratma 
tipi dolgu çeşitleri mevcuttur. Polipropilen Grid Tipi, PVC V Bar- Grid veya PVC Boru.CTP Grid , bigudi gibi. Uygulama 
alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRIFT ELİMİNATÖR (DAMLA TUTUCU) :  
 
 Emilen hava ile birlikte sürüklenip atmosfere atılan su 
taneciklerinin miktarını minimuma indirmek amacıyla özel 
olarak dizayn edilmiş eliminatörler (damla tutucular) 
kullanılmaktadır. 
Damla tutucular buhar,asid , dozajlama için kullanılan kimyasal 
maddelerden etkilenmeyecek şekilde korozyona uğramayan, 
mukavemeti yüksek PVC malzemeden imal edilmiştir. 

 
 



Karşı akışlı ,cebri çekişli ve cebri itişli kule uygulamaları için  
- Sağlam PVC konstrüksiyon 
- Düşük sıçratma kaybı 
- Yüksek verim 
- Mükemmel Drenaj 
- UV korumalı 
- Düşük damla basıncı 
- Korozyona karşı dayanıklı  
- Kolay,çabuk montaj 
- Kolay bakım ve temizlik  
- İhtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmışlardır. 

 
SU DAĞITIM SİSTEMİ :  
 Her kapasitede ve büyüklükte kule için su dağıtım sistemi dizayn’ı 
yapmaktayız. Kule büyüklüğüne, soğutma kapasitesine, su kalitesine ve 
kullanım yeri koşullarına göre aşağıdaki sistemler uygulanmaktadır : 
 
- Yerçekimi etkisine göre dizayn edilen Ahşap, paslanmayakarşı 
mukavemetli çelik veya CTP gibi malzemelerden imal edilen Açık Kanal 
Sistemi. 
Kanalın alt kısmında Polipropilen malzemeden yapılmış, yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı nozullar mevcuttur. 
- Basınçlı dağıtım prensibine göre çalışan PVC,CTP ve HDG gibi 
malzemelerden yapılmış , yüksek sıcaklıklara dayanıklı Polipropilen 
nozullar’ı içeren kapalı boru sistemi, soğutma kulesinin kapasitesi sıcak su 
dağıtım sisteminin dizaynı ile direk olarak ilgilidir.Özel bir uygulama için 
Sıcak su dağıtım sistemi seçilirken göz önünde tutulacak ilk husus 
pompalama yüksekliğidir. Kule uygulamasında pompalama yüksekliği 
statik yüksekliğin (Sıcak su giriş yüksekliğinin) suyun dağıtım sistemi 
içinde dağılması ve dolgu sistemi üzerine homojen olarak dağılması için 
gerekli basıncın toplamından oluşmaktadır. Pompalama yüksekliği kule 
konfigürasyonuna göre değişiklik gösterir.  
 

Spray Nozzle : Polipropilenden yapılmış spray nozüller kırılmaz ve yüksek sıcaklıklar ile korozyona karşı dayanıklıdır. 
 
ELEKTRİK MOTORU :  
Standard olarak uzun süre servis gerektirmeksizin problemsiz çalışacak şekilde TEFC korumalı, IP 55 yalıtımlı elektrik 
motorları seçilmektedir. 
 
KONTROL SİSTEMLERİ :  
 
 Kule kontrol sistemi, minimum işletme maliyetleri için dizayn soğuk su sıcaklığına göre hava akışı aracılığı ile soğuk suyun 
sıcaklığını kontrol etmek için motorun On/Off çalışmasıdır. Kontrol sistemi çekilen akımın ve fandaki titreşimin artması 
halinde motorun kapatılması esasına dayanır. 
 
Çift hızlı elektrik motoru :  
 
( İnşai tip ve tam endüstriyel otomasyon kule sistemleri içindir.)Çift hızlı kontrol sisteminde amaç çekilen enerjiyi 
azaltmaktır.Çift hızlı motorlar, havuzdaki soğuk su sıcaklığı kapasite sıcaklığı değerine yaklaştığında devrini azaltacaktır. 
Soğuk suyun sıcaklığı daha aşağıya düştüğünde ise motoru kapatacaktır. 
Motor hızını , havuza yerleştirilen ısı sensoru tarafından ölçülen sıcaklık esas alınarak değiştirecektir. 

 
Frekans Konverterli Kontrol Sistemi :  
 
( Önden ve üstten aksiyal fanlı endüstriyel kuleler için müşteri talebi doğrultusunda 
kule üzerine opsiyonel ilave edilir.)  Çift devirli motorda olduğu gibi , frekans konvertörü 
aracılığı ile hız kontrolü, tek devirli elektrik motorundan çekilen enerjinin azaltılması amacı ile 
dizayn edilmiştir.Bu tip kontrol sistemi daha ekonomik ve daha verimlidir. Kontrol sistemi çekilen 
akımın ve fandaki titreşimin artması halinde motorun kapatılması esasına göre çalışır. Motor hızını 
havuzdaki ısı sensorunun hissettiği sıcaklığa göre ayarlar. 
 

 
 
 
 



 
Titreşim şalteri; ( Müsteri talebine yönelik opsiyonel.)  
 
Mekanik ekipman şasesine yerleştirilen Titreşim Şalterinin amacı , titreşimin limiti 
aşması halinde motordan gelen enerjiyi keserek fanı durdurur. Elektromanyetik tip 
titreşim şalteri, etraftaki titreşimlerin etkisiyle hız kazanan kuvvetlere karşı metal top 
üzerinde dengeleyici manyetik çekim ile çalışan basit bir alettir. 
- Dikey olarak, daimi bir mıknatıs ve konik bir yuvada yer alan topu ile birlikte monte 
edilir. 
- Titreşim arttığında top hareketlenerek aşağı düşer ve microswitch’i çalıştırır. 
- Mikroswitch elektriği keserek motorun durmasını sağlar.  
- Titreşim şalteri resetlenmiş olarak sunulmaktadır. 

 
 
FAN : Enerji verimliliği için özel olarak dizayn edilen fanlar, cebri çekişli veya itişli olup 
kanat açıları sabit yada ayarlanabilir olarak iki ayrı şekilde fiyatla sunulur. Kanat 
malzemesi korozyona uğramayan CTP, Alüminyum, Çelik veya  polipropilen olarak farklı 
tutarlar ile sunulur. Yüksek verimli dizaynı ile ekonomik işletme için enerji tüketimi 
düşüktür. Ayrıca ses seviyesi mümkün olduğunca düşük seviyededir. Fan kanat açısı 
fabrika ayarlıdır ve dinamik olarak balansı yapılmıştır. Fan göbeği ve tablası genellikle 
çelik ve alüminyumdan imal edilmektedir. 
 
 

 

 
 
 

 


