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ISITMA VANA İZOLASYON CEKETLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

AVANTAJLARI

KULLANIM ALANLARI

Yüksek enerji kazancı sağlar.

Yüksek yüzey sıcaklıklarını izole ederek güvenliğin sağlanmasında aktif rol oynar

Yüksek enerji tasarrufu ile çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı Sağlar

Kazan dairesinde aşırı ısınmadan kaynaklı mekanik, otomasyon ve elektronik

sistemlerin zarar görmesini engeller

Karbon ve hidrojen içermediği için yanıcı değildir ve olası bir yangın durumunda

alevlerin artmasına katkı sağlamaz.

Isı köprüsü oluşturabilecek (tel, metal kopça v.b.) materyaller içermez.

Hafif bir ürün olduğu için nakliye maliyetleri düşüktür

Kolayca sökülüp takılabilir ve kullanımı kolaydır.

İç ve dış ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Astbest ve kanserojen maddeler içermez. 

Buhar tesisatları, kızgın yağ tesisatları, ısıtma tesisatları

Kayse Isıtma Vana İzolasyon Ceketleri yalıtılacak vanaya veya farklı bir ekipmana 

göre özel olarak yapılır. Vana ceketi izolasyonu yapılacak ekipmanın etrafına 

sarıldıktan sonra yan yüzeyler birleştirilir. En son üst kısımlar özel olarak imal 

edilen iplerle bağlanıp montaj işlemi tamamlanır. 

Montaj öncesinde mutlaka izolasyonu yapılacak ekipmanda kaçak (sızıntı) olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ekipmanda sızıntı var ise önce sızıntı gideril-

meli, yana ceketi montajı daha sonra yapılmalıdır. 

UYGULAMALAR

GENEL
Kayse Isıtma Vana İzolasyon Ceketleri içerisinden sıcak akışkan geçen tesisatlardaki yana, çekvalf, pislik tutucu, kompansatör, eşanjör, 

pompa, boyler vb. bir çok ekipman için bu elemanlarda oluşan ısı kayıplarını en aza indirgemek amacı ile özel olarak üretilmiş 

izolasyon ceketleridir. 

Kayse Isıtma Vana Izolasyon Ceketleri taşyünü battaniye veya seramik battaniyeden, dışı silikon kaplı yanmaz kumaş 1200° C'ye kadar 

dayanıklı silikonsuz dokuyla kaplı olarak üretilmektedir. 

İç Kumaş

Dış Kumaş

Dikiş İpi

İzolasyon

Boğma İpi

Çalışma Sıcaklığı

Isı İletkenlik Katsayısı

80-100 g/m2 yanmaz Pu Kumaş / Seramik Kumaş / Cam Elyaf Kumaş

80-100 g/m2 Silikon Kaplı Yanmaz Kumaş

Isıya Dayanıklı Kevlar İp

Rabitz Telli Şilte Taş Yünü / Seramik Battaniye / Plaka Taş Yünü

Cam Elyaf Takviyeli İp

-20 / +1200 °C

0,44W/mK (0°C) / 0,1 W/mK (0°C) 
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SOĞUTMA VANA İZOLASYON CEKETLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

AVANTAJLARI

KULLANIM ALANLARI

Yüksek enerji kazancı sağlar.

Anında devreye alınması gereken yangın muslukları ve su sayaçları gibi ekipmanların donma riskini engeller.

Yüksek enerji tasarrufu ile çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlar.

Karbon ve hidrojen içermediği için yanıcı değildir ve olası bir yangın durumunda alevlerin artmasına katkı sağlamaz.

Soğutma sistemlerinde yoğuşmadan kaynaklanan korozyon, aşınma, sistem arızası vb. riskleri önler.

Isı köprüsü oluşturabilecek (tel, metal kopça v.b.) materyaller içermez.

Kolayca sökülüp takılabilir ve kullanımı kolaydır.

Hafif bir ürün olduğu için nakliye maliyetleri düşüktür.

İç ve dış ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Astbest ve kanserojen maddeler içermez.

Buhar tesisatları, kızgın yağ tesisatları, ısıtma tesisatları

GENEL
Kayse Soğutma Vana İzolasyon Ceketleri içerisinden soğuk akışkan geçen tesisatlardaki vana, çekvalf, pislik tutucu, kompansatör, 

eşanjör, pompa, boyler vb. bir çok ekipman için bu elemanlarda oluşan enerji kayıplarını en aza indirgemek amacı ile özel olarak 

üretilmiş izolasyon ceketleridir. 

Kayse Soğutma Vana Izolasyon Ceketleri taşyünü battaniye veya seramik battaniyeden, dışı silikon kaplı yanmaz kumaş 105° C'ye 

kadar dayanıklı silikonsuz dokuyla kaplı olarak üretilmektedir. 

Kayse Soğutma Vana İzolasyon Ceketleri yalıtılacak vanaya veya farklı bir ekipmana 

göre özel olarak yapılır. Vana ceketi izolasyonu yapılacak ekipmanın etrafına 

sarıldıktan sonra yan yüzeyler birleştirilir. En son üst kısımlar özel olarak imal 

edilen iplerle bağlanıp montaj işlemi tamamlanır. 

Montaj öncesinde mutlaka izolasyonu yapılacak ekipmanda kaçak (sızıntı) olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ekipmanda sızıntı var ise önce sızıntı gideril-

meli, yana ceketi montajı daha sonra yapılmalıdır. 

UYGULAMALAR

Dış Kumaş

Dikiş İpi

İzolasyon

Boğma İpi

Çalışma Sıcaklığı

Isı İletkenlik Katsayısı

80-100 g/m2 Silikon Kaplı Yanmaz Kumaş

Isıya Dayanıklı Kevlar ip 

Elastemerik Kauçuk Köpük μ ≥ 5000

PE Sökülebilir Kement + Cam Elyaf Takviyeli ip 

-40 / +105 °C

0,036W/mK (0°C)
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HESAPLAMALAR & TEKNİK BİLGİLER 
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