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HAKKIMIZDA
Ven Grup; 20 yılı aşan tecrübeye sahip yönetim kadrosuyla iklimlendirme ve 

havalandırma sistemleri konusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu 

sistemlerin imalatını ve montaj hizmetlerini yapmaktadır.

Amacımız; Müşterilerimiz için kalite, fiyat ve lojistik açıdan beklentilerini en iyi 

şekilde karşılamak ve her zaman öncelikli tercih edilecek iş ortağı olmaktır.

Ven Grup olarak; Geçmişten gelen tecrübe ve birikimini toplam kalite 

anlayışı ile birleştirerek müşteri memnuniyetini ve beklentilerini 

zamanında ve rekabetçi fiyatlarla karşılayan, kaliteden ödün 

vermeden, gelişen teknolojiyi yakından takip eden, dürüstlüğe 

ve satış sonrası hizmete büyük önem veren, kaliteyi ön 

planda tutarak hızlı bir üretim sistemi uygulayan firma 

olmanın gururunu yaşamaktayız.



Misyonumuz
Çevreye duyarlı, topluma, müşterilerine ve çalışanlarına güven veren, hukuk çerçevesinde 
belirtilen etik kuralları bağlayıcı bir şart olarak zorunluluk kabul etmek, gelişen yenilikleri 
takip ederek bu yenilikleri proje ve uygulamalara dahil ederek her projede insanı baz 
alarak belirlenen ihtiyaçları sentezlemek.

Vizyonumuz 
Sektörümüzde yaşanan gelişim ve değişime paralel olarak profesyonel yönetim, uzman 
teknik kadro desteği ile doğru çözüm ve uygulamalara imza atmak, inanılan, güvenilen, 
saygı duyulan, yapıcı ve yönlendirici bir kurum olarak devamlılığı hedef alıp, müşterilerin 
memnuniyetini ve güvenini kazanmaktır.

Kalite Politikamız
 Bilinen çevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak doğal yaşamı koruyacak 
teknolojileri takip etmek,
 Yasal zorunlulukların uygulanması, doğal kaynakların korunması, hammadde ve ener-
jinin, ürün kalitesini etkilemeden daha tasarruflu kullanılması, çalışanlarımızın çevre konu-
sunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 Ayrıca gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan ve 
enerjimiz ile üretim yapmak,
 Uygulanmakta olan ve planlanan faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları ile 
etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli önlemleri risk oluşmadan temin etmek,
 Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müda-
hale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak,
 Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve 
müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır. Bu temel prensip çerçevesinde sürekli 
gelişmeye açık olan mevcut kalite yönetim sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak 
suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye 
sunmak.
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YUVARLAK HAVA KANALLARI

PRİZMATİK HAVA KANALLARI

OVAL HAVA KANALLARI

Havalandırma ortamdaki kirlenmiş havanın dışarı atılarak ortama taze hava sunulması olayıdır. İnsan ya da malzemenin bulunduğu kapalı 
mekanlardaki hava kalitesi zamanla düşer. Bu düşüşe paralel olarak ortam havası sağlıklı nefes almayı engelleyici mahiyet taşımaya başlar. 
Kötü hava ortamdaki malzemelere de zarar vermeye ve koku bırakmaya başlar. Yeterli hava akımının olmadığı kapalı mekanlarda bu sorunu 
çözmek için havalandırma uygulamaları yapılır. Havalandırma kanalları bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yapılamasını sağlayan aparat-
lardır. Hava bu kanallar vasıtası ile taşınarak ortama salınır. Ortamdaki kötü hava da böylece yenilenerek daha sağlıklı bir hal alır.

Hava basıncına göre kanallar; alçak, orta ve yüksek basınçlı olarak sınıflandırılabilir. Buradaki basınç, sistemin toplam fan basıncı olup, 
havalandırma cihazlarının içinde oluşan kayıpları, kanal kayıplarını ve menfez kayıplarını da kapsamaktadır.

BOYALI HAVA KANALLARI FLEXIBELHAVA KANALLARI



HAVALANDIRMA FANLARI

www.vengrup.com
4

ÇATI TİPİ ASPİRATÖR SALYANGOZ TİPİ ASPİRATÖRLER

Havalandırma fanları basınç farkı meydana getirerek hava akışını sağlayan cihazlardır. Oluşturulan basınç farkı sayesinde sıcak ya da soğuk 
hava istenilen doğrultuda yönlendirilmektedir.

Ven Grup olarak ürettiğimiz yeni nesil fanlar ile enerjiyi daha verimli kullanmayı hedeflemekteyiz.

DUMAN TAHLİYE FANI BASINÇLANDIRMA FANI

YUVARLAK KANAL TİPİ FAN



VSD   SLOT DİFÜZÖRLER

Ven Grup VSD model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme 
difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür. Özel olarak 
hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, kanatlar hariç 
standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz 
boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir kanatlar ise siyah eloksal ile kaplanmaktadır. Plenum kutusu 
ve köşe parçası aksesuarlarıdır.

Ven Grup VGA model gemici anemostatları havalandırma sistemlerinde 
genellikle küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. Alüminyum-
dan imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal 
kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir.

VGA   GEMİCİ ANEMOSTATLARI (ALÜMİNYUM)

VKA  KARE TAVAN DİFÜZÖRLERİ (KARE ANEMOSTATLAR)

Ven Grup VKA model  kare anemostatlar havalandırma sistemlerinde bu tip 
kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır, uygulama gereksinim-
lerine bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava debisini optimize etmek için 
aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır. Özel olarak 
hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmak-
tadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 
Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli 
olarak üretilmektedir. Anemostad damperi ve plenum kutusu aksesuarlarıdır.

VYA  YUVARLAK TAVAN DİFÜZÖRLERİ (YUVARLAK ANEMOSTATLAR)

Ven Grup VYA model yuvarlak anemostadlar havalandırma sistemlerinde 
üfleme difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. Alüminyumdan 
imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır. Standart olarak vidalı üretilir.
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Ven Gurp VKD model ideal konfor difüzörleri tavan yüksekliği 3.5 metre ve 
daha fazla olan mahallerde hem konfor kliması uygulamalarında hem 
endüstriyel uygulamalarda dört mevsim hava dağıtımı gerçekleştirmek için 
tasarlanmış özel ünitelerdir. Fabrikalar, konser salonları, sinemalar, spor 
salonları uygulama alanlarıdır.

Ven Grup VTS model teleskopik difüzörler 60 metreye kadar tavan yükseklikleri 
olan mahaller için geliştirilmiş özel difüzörlerdir. Bu modeli teleskopik difüzörler 
yüksek duvarlara veya tavana monte edilebilirler. Yüksek debideki havayı 
istenen hızda ve istenen yere üfleyerek ideal konfor şartlarını temin ederler.

Ven Grup VDD  model düşük hızlı deplasmanlı difüzörler tavan yüksekliği 3,5 
metre ve daha fazla olan mahallerde konfor kliması için kullanılmaktadır 
konferans salonları, sınıflar, toplantı salonları süpermarketler gibi düşük 
maliyetli ve türbülanssız deplasmanlı klima sistem uygulaması yapılan yerler 
başlıca kullanım alanlarıdır.

Ven Grup VFP model tavan tipi kabinler steril mahal istenen optik, elektronik, 
ilaç, ameliyathane, gibi ortamlarda H13 ve H14 filtreleri ile uygun hava 
ortamının sağlanması amacı ile kullanılır. Filtreli plenumlar temiz oda teknolo-
jisinin uygulanmasında kullanılan başlıca havalandırma ürünüdür. Yandan ve 
üstten giriş olmak üzere iki tipte üretilmektedir. 

ÖZEL DİFÜZÖRLER
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İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLERİ VKD

TELESKOPİK DİFÜZÖRLER           VTS

DÜŞÜK HIZLI DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER          VDD

HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR        VFP



Ven Grup VJN model jet nozullar yüksek üfleme hızları ve uzun üfleme mesafesi 
gerektiren mahallerin klimatizayon ve havalandırması için kullanılan ürünlerdir. 
Düşük basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Yuvarlak 
kanallara doğrudan bağlanabilirler ve üfleme yönleri elle ayarlanabilir.

Ven Grup VLAU model laminer akımlı tavanlar ameliyathane ve steril ortam 
gerektiren uygulamalar için ideal havalandırma elemanlarıdır. Uygulama 
yapılan ortamda son derece düşük partikül ve bakteri sayımı alınır.

Ven Grup VDT model döşeme tip difüzörler tiyatro, konser, sinema, opera, 
salonları gibi mahaller için hazırlanmıştır. Döner debi reglaj damperi vasıtsı ile 
istenen hava debisi kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Düşük hızda ve düşük ses 
seviyesinde hava üflemesi gerçekleştirirler uygulamada koltuk altına veya 
döşemeye serbest olarak yerleştirilirler monte ve demonte işlemleri kolaylıkla 
gerçekleştirilir.

Ven Grup VDTK  model konvektörler ideal uygulama yerleri pencere dibidir bu 
sayede ısıtma özelliklerine ilave olarak buğulanmayı engellerler, vitrin camları 
olan mağazalar, restoranlar, hava meydanları başlıca kullanım alanlarıdır. 
Döşeme betonu içine yerleştirildikleri için mahalde yer kaplamayan ve homojen 
bir ısı dağılımı sağlayan havalandırma ürünleridir.
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VDTK    DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖRLER

VDT   DÖŞEME TİPİ DİFÜZÖRLER

VLAU   LAMİNER AKIMLI TAVANLAR

VJN      JET NOZULLAR
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        HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER          VSDA-1

Ven Grup VSDA-1 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. 
Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER       VSDA-2        
    

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER       VSDA-3        
    

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER       VSDA-5        
    

Ven Gurp VSDA-2 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir.  
Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler. 

Ven Grup VSDA-3 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 
metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. 
Hava üfleme yönünü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebil-
irler.

Ven Grup VSDD-5 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler 
içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır, 15 metreye 
kadar tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe 
göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

   DÖNER GÖVDELİ DİFÜZÖRLER VDR

Ven Grup VRD model döner tavan difüzörü endüstriyel havalandırma ve konfor 
klima sistemlerinde kullanıma uygundur konser, toplantı, sinema, tiyatro 
salonları fabrikalar ve süpermarketler gibi tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha 
yüksek olan mahallerde tercih edilir. Yaz ve kış kanat açıları ayarlanarak verimlik 
sağlanır.
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Ven Grup VKTF model kanal tipi filtreler uygulamada kanal üzerine monte 
edilebilecek tarzda tasarlanmıştır. Her iki ucunda montaj flanşlar bulunmak-
tadır. Filtrelerin tamamı kolay sökülüp takılabilmeleri için kızaklar üzerine 
yerleştirilmiştir.

VKTF KANAL TİPİ FİLTRELER

VFD         YANGIN DAMPERLERİ

VJK        JALUZİ KLAPELER

Ven Grup VVCY model dairesle kesitli debi reglaj damperi  havalandırma 
sistemlerinde yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmak-
tadır. Galvaniz sacdan imal edilmektedir, klape üzerine sızdırmazlık contası 
uygulanır. Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır

VVCY DAİRESEL KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

VVCD DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

Ven Grup VVCD model dikdörtgen kesitli debi reglaj damperleri havalandırma 
sistemlerinde dikdörtgen hava ayar elemanı olarak kullanılır. Kanatlar özel 
olarak haddelemiş 6063 alüminyum profil, kasa ise galvaniz sacdan imal 
edilmektedir. Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesu-
arıdır

Ven Grup VJK model jaluzi klapeler tek yönlü hava akışını gerçekleştiren 
elemanlardır. Kanala monte edilen, dış duvar atış kısmına monte edilen ve dış 
duvar emiş kısmına monte edilen olmak üzere 3 tipi vardır. Kanatlar senkronize 
hareket için birbirine bağlanmışlardır.

Ven Grup VFD model yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangının 
etrafa yayılmasını önlemek amacı ile yangın alanını sınırlamak için kullanılır. 
Gövde ve kanatlar ısıya dayanıklı olacak şekilde izole edilmekte ve talebe göre 
yangın anında otomatik kapamalı veya kontrollü olarak üretilmektedir.
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Ven Grup VLM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı 
olarak fan-coil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üfleme ve 
emiş menfezi olarak ta kullanılabilmektedir. Özel olarak hadde edilmiş 6063 
alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 
renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer 
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, 
çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. 
Menfez damperi, plenum kutusu ve kör kasa aksesuarlarıdır.

 KARE PETEK MENFEZLER        VKP

Ven Grup VTS model tek sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde 
emiş kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksende hareketlidir. Özel olarak 
haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmak-
tadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 
Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır.

     TEK SIRA KANATLI VE TEK SIRA KANATLI+DAMPERLİ MENFEZLER        VTS,VTS+DA

Ven Grup VCS model çift sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde 
üfleme kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksende hareketlidir. Özel olarak 
haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama 
işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmak-
tadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. 
Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır

 ÇİFT SIRA KANATLI VE ÇİFT SIRA KANATLI + DAMPERLİ         VCS, VCS+DA

Ven Grup VKP model menfezler havalandırma sistemlerinde emiş menfezi 
olarak kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal 
edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrosta-
tik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama 
da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise 
mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.

 LİNEER MENFEZLER            VLM
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Ven Grup VLT model lif tutucu menfezler havalandırma sistemlerinde 
mahalden çekilen hava içerisinde bulunan lifleri tutmak amacı ile kullanılır 
özellikle hava kalitesinin arttırmak için uygulandığı sektörler tekstil üretimi, 
gıda üretimi ve sağlık sektöründeki ameliyathane gibi temiz hava ihtiyacı olan 
ortamlardır. Tekstil sektörü in istenen DIN 4185’e uygundur. Talebe göre 
yuvalarına vida veya yay ile monte edilecek şekilde üretilebilmektedirler.

VLT LİF TUTUCU MENFEZLER

VYCS,VYCS+DA  YUVARLAK KANALLAR İÇİN

Ven Grup VTM model transfer menfezler havalandırma sistemlerinde bir 
taraftan bakıldığında diğer tarafın görünmemesi özelliği ile mahaller arası hava 
transferinde kullanılmaktadır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum 
profilden imal edilmiştir,  standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk 
kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler 
ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

VTM KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

VPM, VPM+DA PERFORE MENFEZLER

Ven Grup VPM model perfore menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve 
üfleme menfezi olarak kullanılmaktadır. Çerçeveleri özel olarak hadde edilmiş 
6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, menfez kısımları perfore DKP saçtan 
üretilmektedir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal 
kaplama da yapılabilmektedir, debi reglaj damperleri alüminyum profilden zıt 
kanatlı veya paralel kanatlı olarak üretilebilir.

Ven Grup VYCS model yuvarlak kanal menfezleri Havalandırma sistemlerinde 
hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 
alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 
renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer 
renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standart vidalı üretilir. Menfez 
damperi ve saptırıcı kanatlar aksesuarlarıdır

VKK KONTROL KAPAKLARI

Ven Grup VKK modeli kontrol kapakları kanal içinde uygulaması gerçekleştirilmiş 
hava iklimlendirme ekipmanlarının örneğin hava ısıtma ve soğutma, hava debi 
kontrol cihazları, gibi kontrollerinin ve bakımlarının yapılması amacı ile kullanılmak-
tadır. Standart üretim ölçüleri dışında müşteri talebi ölçülerinde özel boyutlara 
üretilebilmektedir. Kasa özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal 
edilmiştir,  standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik 
toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da 
yapılabilmektedir.



VAV TERMİNAL VE AKSESUARLARI

www.vengrup.com
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Ven Gurp VEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak 
imal edilmektedir. Üfleme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlan-
mışlardır tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.

 KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR         VEH 

Ven Grup VDK model debi ölçüm üniteleri hava kanallarındaki hava debilerini 
ve hızlarını hassasiyetle ölçülebilen ekipmanlardır. Ölçümleri cihaz içine 
yerleştirilmiş iki adet pilot tüpü vasıtasıyla yaparlar. 2 m/s üzerindeki hava 
hızlarını ±%5 hassasiyetle ölçerler.

 DEBİ ÖLÇÜM ÜNİTELERİ           VDK

Ven Grup VVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji 
kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. 
Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak 
artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

 CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ         VVRS 

Ven Grup VDH-Y model yuvarlak kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojiler-
inin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava 
miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına 
alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde 
düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

 YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ        VDH-Y

 KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER        VDH-D

Ven Grup VDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin 
en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının 
oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın 
ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak 
işletme maliyeti azaltılmış olur.
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SUSTURUCULAR

ISI GÜÇ KAZANIM ÜNİTELERİ

www.vengrup.com

Ven Grup VGKU model ısı geri kazanım üniteleri, ofis, derslik, toplantı salonları 
gibi temiz hava ihtiyacı olan mahallerde en ekonomik havalandırma 
çözümüdür. Yazın mahaldeki soğuk hava enerjisini dış ortamdan gelen taze 
hava üzerine kışında mahaldeki sıcak hava enerjisini dış ortamdan gelen taze 
hava üzerine aktararak enerji tasarrufu gerçekleştirir. Havalandırma işleminin 
işletme maliyetini oldukça düşürdüğü ve enerjinin verimli kullanılmasını 
sağladığı için yatırım maliyetlerini çok kısa sürede amorti etmektedir. Kabin 
yüksekliği düşük olduğu için asma tavan içine, yükseltilmiş taban içine veya 
duvar panelleri arasına monte edilebilmektedir.

VGKU ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

Ven Grup VYSA ve VDSA model dairesel kesitli kanal tipi susturucular havaya 
haraket veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini 
düşürmek amacı ile tasarlanmıştır. Yuvarlak konsentrik splitterli (VDSA) ve 
splittersiz (VYSA) olmak üzere iki  ana tipte üretilmektedir.

Ven Grup VSA model dikdörtgen kesitli kanal tipi susturucular havaya haraket 
veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek 
amacı ile tasarlanmıştır. Talep ve ihtiyaca göre tasarlanıp üretilmektedir. 

VSA DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

VYSA-VDSA           DAİRESEL KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR



DIŞ HAVA PANJURLARI, JALÜZİLER

FAN-COIL

www.vengrup.com
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Ven Grup VKFP model kum tutuculu dış hava panjurları havalandırma sistem-
lerinde hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış 
açıklarını korumak, kum taneciklerinin zararlarına mani olmak ve ses iletimini 
engellemek için tasarlanmıştır.

 KUM FİLTRELİ DIŞ HAVA PANJURLARI        VKFP

Ven Grup VFC serisi fan-coil cihazları bağımsız klima uygulaması istenen okul, 
büro, otel ve benzeri yerler için. uygun cihazlardır. Özellikleri itibariyle klima 
sistemi bulunmayan mevcut binalara kolaylıkla tatbik edilebilirler.

 FAN-COIL              VFC

Ven Grup VDHP  model dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava 
kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak 
kullanılır dış ortamlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. şeylerin girmesini 
engelleme işlevi yapar. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden 
imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 6016 renk kodlarında 
elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre natural alüminyum 
eloksalı da yapılabilmektedir. Standart oarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes 
aksesuardır.

 DIŞ HAVA PANJURLARI          VDHP



STANDART 
TİP 

KLİMA 
SANTRALİ

Klima santrallerimiz; 14 ana ve 42 ara 
modelden oluşmakta ve 1,500 m3/h-140,500 
m3/h  kapasite aralığında ihtiyaca bağlı olarak 
ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sistemlerinde esnek çözümler üretmekteyiz.

KULLANIM ALANLARI
Oteller. hastaneler, sinema, restaurant, fuar 
alanları, ilaç fabrikaları, kimya sektörü, 
otomativ, alışveriş, merkezleri, konutlar, tekstil 
fabrikaları, gıda ve kağıt endüstrisi.

Firmamızın hedefi; problemlere doğru 
mühendislik yaklaşımı yaratarak ekonomik, 
hızlı ve yüzdeyüz müşteri memnuniyetine 
dayalı çözümler üretmektir.
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HİJYENİK
KLİMA 

SANTRALİ
Ven Grup olarak; Hastane temiz oda, ilaç 
üretimi, mikrobiyolojik laboratuarlar, gıda 
sanayi ve hassas odalar gibi yüksek 
mühendislik deneyimi gereken yerlerde; 
tasarım danışmanlık, proje geliştirme ve 
mühendislik, anahtar teslimi mekanik taahüt, 
malzeme satışı, satış sonrası bakım ve onarım 
hizmetleri, validasyon, kalifikasyon ve eğitim 
konularında bir bütün olarak hizmet 
vermekteyiz.

Kalite yönetim sistemleri altında hizmet veren 
firmamız; hijyenik ve konfora yönelik klima ve 
havalandırma sistemlerini, havalandırma 
tesisatı, mekanik tesisat, filtrasyon, elektrik 
güç kumanda panoları, otomatik kontrol ve 
otomasyon bölümlerini de içerecek şekilde 
anahtar teslimi yapılır.

16



NEM
ALMA

SANTRALİ
Nem alıcılar, kapalı mekanlar için enerji 
tasarruflu, nem kontrolu sağlamaya yönelik 
cihazlardır. İç ortam ve dış ortam arasındaki 
sıcaklık farkının yüksek olduğu kış ayları ve 
serin geçen yaz akşamlarında ısı farkı arttıkça 
duvar ve cam yüzeylerde terlemeler olouşur. 
Havada bulunan nem oranı %60 ile %65 
üzerine çıktığtı zaman mekana zarar vermeye 
başlar.

KULLANIM ALANLARI
Evlerde, depolarda, arşivlerde müzelerde, 
kapalı yüzme havuzlarında, buz pateni 
sahalarında, fitness ve sağlık merkezlerinde, 
seralarda, mahzenlerde, inşaat sektöründe, 
korozyon korumasında, su arıtma ve dolum 
tesislerinde kullanılır.
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NEM
ALMA

SANTRALİ

HÜCRELİ
ASPİRATÖRLER VE

HÜCRELİ
VANTİLATÖRLER

Ven Grup Hücre aspiratörleri ihtiyacınıza 
yönelik kapasitelerde üretilmektedir. Hücre 
panelleri 25 mm veya 50 mm kalınlığında taş 
yünü, cam yünü ve poliüretan ile 
kaplanmaktadır. Kullanılan fanlar geriye veya 
öne eğimli (seyrek kanatlı) ithal fanlardır. 
Titreşim ve sesi engellemek amacıyla fan ve 
motor tertibatının hücre ile teması konnoktör 
ile sağlanmıştır. Kasnak tertibatı sıkma burçlu 
olup, rahatlıkla sökülüp takılabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
İşyerleri, ofisler, kafeteryalar, maerketler, 
fabrikalar, restaurntlar, yemekhaneler, toplantı 
salonları gibi mekanların havalandırma 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
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REFERANSLARIMIZ



Bahçelievler Mah. Sakarya Cad. 
No.17 Yazıbaşı, Torbalı, İzmir

+90 232 275 20 21
+90 542 434 16 97

info@vengrup.com
www.vengrup.com
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