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Tecrübe

Çevre Dostu Mühendislik

Konutlarınız İçin Profesyonel Çözümler

İhtiyacınızın Tam Karşılığı

Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın AR-GE,

Gelişmiş pompa özelliklerini, inovatif teknoloji

Villalar, apartmanlar, ticari binalar v.b. kullanım

ETNA konutsal paket tip hidrofor sistemleri

üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış

ile

alanlarında anlık değişen su tüketimi, özel talepleri

geniş ürün çeşitliliğine sahiptir. Negatif kottan

sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün vermeden

performanslı, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı ve

karşılayabilen esnek sistemlere ihtiyaç duyar.

(-8 metre) emiş yapabilen JET ve JET INOX serisi,

sizi ve yatırımlarınızı koruyoruz.

düşük işletme maliyetli ürünleri sektöre ve son

harmanlayarak,

kaliteli,

güvenli,

yüksek

kullanıcılara sunuyoruz.
ETNA markası altında; in-line kuru rotorlu
sirkülasyon

pompaları,

uçtan

emişli

susuz çalışmaya karşı pompayı koruyan ve denge

Yüksek verimli, sessiz, bakım gerektirmeyen ve

tankı bakım gerektirmeyen MINI HIDRO serisi, tek

uzun yıllar güven ve konforla kullanabileceğiniz

pompa ile 30 m3/h – 60 mSS değerini verebilen,

ETNA konutsal paket tip hidrofor sistemleri

norm

Sürdürülebilir ürünler sunma vizyonu ile yola

-3 metreden emiş yapabilen SCT ve 2 SCT serisi

pompalar, yatay-dikey çok kademeli santrifüj

çıkan ETNA, Türkiye’de ve dünyanın pek çok

pompalar, atık su drenaj pompaları, konut ve

ülkesinde prestijli projelerde tercih ediliyor ve

YPH serisi ile ihtiyacınızın karşılığı olan bir ETNA

ticari binalar için hidrofor sistemleri, TS EN 12845

güvenle kullanılıyor.

çözümü mutlaka vardır.

basınçlı su temininde profesyonel çözümler sunar.

ve az yer kaplayan, sessiz, yatay, çok kademeli

ve NFPA 20 normlarına uygun yangın pompa
ve hidrofor sistemlerinden oluşan geniş ürün
gamı ile bina tekniğine yönelik komple çözümler
sunuyoruz.
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MINI HIDRO Serisi

JET INOX Serisi

Ürün Özellikleri

Ürün Özellikleri

Debi

: 1-2 m h

Debi

: 0,6-1,8 m3/h

Basınç

: 20-40 mSS

Basınç

: 30-43 mSS

Pompa Gövdesi

: GG20 Döküm

Pompa Gövdesi

: AISI304 Paslanmaz Çelik

Fan

: Pirinç

Fan

: Pirinç

Max. Çalışma Basıncı

: 10 Bar

Max. Çalışma Basıncı

: 10 Bar

Sıvı Sıcaklığı

: 0-50 ˚C

Sıvı Sıcaklığı

: 0-50 ˚C
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•

Otomatik hidrofor sistemleridir.

•

Paket hidrofor sistemleridir.

•

Basınç kontrol ünitesi, ihtiva ettiği akış sensörü
ile pompanın susuz çalışma ihtimalini minimize
eder ve pompayı korur.

•

Paslanmaz pompa gövdesi avantajı sunar.

•

Pompa sahip olduğu ventüri mekanizması ile
maksimum 8 m’den emiş yapabilmekte, emiş hattı
su ile dolu olsa bile hava-su karışımını tahliye
edebilmektedir.

•

Denge tankı bakım ve tamirat gereksinimlerini
ortadan kaldırır.

•

Pompa sahip olduğu ventüri mekanizması ile
maksimum 8 m’den emiş yapabilmekte, emiş
hattında su tam olarak dolu olmasa bile hava-su
karışımını tahliye edebilmektedir.

JET Serisi

YPH Serisi

Ürün Özellikleri

Ürün Özellikleri

Debi

: 1-4,8 m3/h

Debi

: 3,6 m3/h

Basınç

: 40-55 mSS

Basınç

: 48 mSS

Pompa Gövdesi

: GG20 Döküm

Pompa Gövdesi

: AISI304 Paslanmaz Çelik

Fan

: Pirinç

Fan

: Noryl

Max. Çalışma Basıncı

: 10 Bar

Max. Çalışma Basıncı

: 10 Bar

Sıvı Sıcaklığı

: 0-50 ˚C

Sıvı Sıcaklığı

: 0-50 ˚C

•

Paket hidrofor sistemleridir.

•

Paket hidrofor sistemleridir.

•

Pompa sahip olduğu ventüri mekanizması ile
maksimum 8 m’den emiş yapabilmekte, emiş
hattı su ile dolu olsa bile hava-su karışımını
tahliye edebilmektedir.

•

Sessiz çalışma özelliği.

•

Yüksek debi ve basınç gereksinimleri için idealdir.
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SCT Serisi
Ürün Özellikleri
Debi

: 8-11 m3/h

Basınç

: 43-60 mSS

Pompa Gövdesi

: GG20 Döküm

Fan

: Pirinç

Max. Çalışma Basıncı

: 10 Bar

Sıvı Sıcaklığı

: 0-50 ˚C

•

Paket hidrofor sistemleridir.

•

Maksimum -3 m’ye kadar negatif kottan emiş
imkanı sağlar.

2 SCT Serisi
Ürün Özellikleri
Debi

: 2 x (8-11 m3/h)

Basınç

: 43-60 mSS

Pompa Gövdesi

: GG20 Döküm

Fan

: Pirinç

Max. Çalışma Basıncı

: 10 Bar

Sıvı Sıcaklığı

: 0-50 ˚C

•

Paket hidrofor sistemleridir.

•

Bahçe sulama, yüksek debili su ihtiyacını
karşılamak için uygundur.

•

Maksimum -3 m kadar negatif koddan emiş imkanı
sağlar.
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ETNA markası altında; Gelişmiş pompa özelliklerini, inovatif teknoloji ile harmanlayarak,
kaliteli, güvenli, yüksek performanslı, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı ve düşük işletme maliyetli
ürünlerimizi sektöre ve son kullanıcılara sunuyoruz. Sürdürülebilir ürünler sunma vizyonu ile
yola çıkan ETNA, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde prestijli projelerde
tercih ediliyor ve güvenle kullanılıyor.
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Satış Sonrası Hizmetler
35 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 97 adet servis noktası
ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli yanınızdayız.

Ekim 2018 - 1000 Adet

(Devreye alma, bakım & arıza giderme, yedek parça temini.)

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 14
34775 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx) • Fax : +90 216 561 47 50
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