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MiT PLAKALI iSi EŞANJÖRLERİ 

Plakalı ısı Eşanjörlerinde Türkiye'nin en çok bilinen ve tercih edilen markalarından olan MiT Plakalı lsı Eşanjörleri 

sektörün sürekli gelişmesi adına günden güne yeni adımlar atmaya devam etmektedir. Tamamı Türkiye'de üretilen 

spesifik ürünlerle ürün gamını genişletmeyi hedef edinen Ekin Endüstriyel'in bu konudaki kararlılığının en somut 
göstergesi MiT Plakalı ısı Eşanjörleridir. 'Bir Hayalimiz Var' felsefesi ile kurulduğu günden bu yana çalışmalarını ara

lıksız sürdüren Ekin Endüstriyel personeli, hayallerinin gerçekleşmeye başladığını görmekte ve çıtayı yükselterek 

hayallerinin peşinden koşmaya devam etmektedir. 

Bu yolculukta, şirket organizasyon şemasının en tepesine yerleştirdiği müşterileriyle, kendisini sürekli zinde tutup 

gelişmesini sağlayan rakipleriyle ve kendisine destek veren bütün tedarikçileriyle iyi ilişkiler kuırarak sadece ticari 
olmakla kalmayıp sosyal anlamda da arkasında iyi izler bırakmak Ekin Endüstriyel'in olmazsa olmazlarındandır. 

MiT PLAKALI EŞANJÖRLERI ÇALIŞMA PRENSiBi MiT PLAKALI iSi EŞANJÖRÜNÜ OLUŞTURAN PARÇALAR 

Plakalı Eşanjörler, aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akış- MIT Plakalı lsı EşanjMeri Genel Olarak: 

kan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihaz- Üzerinde Giriş-Çıkış bağlantıları ve bilgileri bulunan ön gövde,

lardır. ısıtacak akışkan ve ısınacak akışkan, plakalar ile birbirin- Plakaları sabitlemek için kullanılan alt ve üst taşıma milleri, 
den tamamen ayrılmıştır. Sıvının gövde ile temasını engelleyen ilk plaka, 

Akışkanların geçişine izin veren ve ısı tr.ansferi sağlayan akış 

Standart plakalı eşanjörlerde toplamda dört adet giriş- çıkış plakalar� 

portu bulunur ve bunlardan ikisi ısıtıcı akışkanın, diğer ikisi ısı- Akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tama-

nacak akışkanın giriş ve çıkışlarıdır. Ozel üretim ile birden faz- men kapalı son plaka, 

la ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan �njörler üretmek de Üzerinde montaj ve bakım talimatı bulunan ve miller üzerin-
mümkündür. de hareket edebilen arka gövde, 

ı 

Plakaların belirli bir sıkma ölçüsünde tutulmasını sağlayan 

saplama ve pullardan oluşur. 
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Ôn gövde üzerinde yer alan MiT Plakalı Eşanjör Etiketi üzerinde; 
Eşanj<i<ünüzün Model bilgis,. 

Eşanj<i<ünüzün Plaka Sayısı,

E.şanjörünüzün Üretim Numarası, 

E.şanjörünüzün Kapasite Bilgisi, 

Eşanjörüruzün Test ve Kullanım Sıcaklığı. 

Eşanjörünüzün Test ve Kullanım Basınçları, 
E.şanjörünüzün Minimum Sıkma Ölçüsü, 

Ekin Endüstriyel iletişim bilgileri
mevcuttur. 
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CONTALI TİP PLAKALI iSi EŞANJÖRLERİ 

Model 504 513 514 S21 S22 617 637 647 

Genişlik mm 200 350 350 460 460 337 460 485 
Yükseklik mm 480 930 930 1090 1090 1047 1390 1750 

Derinlik min-rnak.s 200-400 250-1000 250-1000 250-1500 250-1500 250-1250 350-1500 350 · 1500 

Yatay eksen aralığı mm 70 140 140 210 210 150 238 225 

Dikey eksen aralığı mm 381 640 640 rıo 720 800 1070 1365 

Maks çıılıJma basıncı bar 20 20 20 20 20 20 20 20 

Test basıncı bar 25 25 25 25 25 25 25 25 
Ağırlık kg 23+o.25n 98+-0.1Sn 98+o.75n 225+1.ln 225+1.ln 116+0.91n 255+2n 336+2.3n 

Bağlantı çapı 1 1/4" Dişli l'Ojl ı<ya lfarql 2' [ijli ı<ya l\ınjl 4"Flanşlı 4"Flanjlı 2 V"l'llişli 3"Flanşh 4• Flanşlı 

Model 641 643 662 665 685 656 6125 6180 

Genişlik mm 610 815 610 775 790 770 920 1155 

Yükseklik mm 1450 1450 1870 1705 2170 1640 2895 2882 
Derinlik min-rnaks 350-1500 350-1500 400-2500 400 · 2500 600-3000 600-3000 600 -4000 600-4000 

Yatay eksen aralığı mm 296 395 296 395 353 365 440 596 

Dik.ey eksen aralığı mm 890 791 1292 1091 1478 930 1939 1842 

Maks çıılışma basıncı bar 20 20 20 20 20 20 20 20 

Test basıncı bar 25 25 25 25 25 25 25 25 

Ağırlık kg 380+2n 520+2.ln 547+3.ln 730+33n 850+3.Bn 720+3,2n 12ro+4.4n 1460+5,6n 
Bağlantı çapı 6" flanşlı S"flarşı 6"flarşı f5' flanşlı f5' Flanjlı 8"Flanşlı Hl" Flanjlı 12• Flanjlı 

Materyallar 

Plaka Materyali AlSI 316, Trıanyum, Hastelloy 

Bağlantı Materyali Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik 

Gövde Materyali Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik 

) 



HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) 

lardandır. MiT Plakalı Eşanjörleri ile kullanım suyunuz merkezi veya bireysel 

olarak üretilebilir. Eski sistemlerte kıyaslandığında daha hijyenik, daha verimli,

daha uzun ömürlü, 

daha ekonomik ve daha kom pakt olan bu sistem ile artık yaşanılan kireçlenme, 

aşırı klor kaynaklı deformasyon gibi problemlerde sistemi komple değiştirmek 

yerine ufak revizyonlarla sisteminiz ,eski performansına ulaşabilmektedir.

ts.ıtma Hattı ,�ıcıcıı 
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l)ı<.aıan 6) 3 Yollu Oransal vana
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11) Saklık SeosötO
12)Vana
13) Termomeue
ı.ı) Manomeue
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13 Gidiş Kolekt&O
3) PiSiik Tutucu 
4)vana 
5)-

7) Termometre
S)Manomeue
9)Yana
10)E$,anj0r IS) KulaınımAl.waırı 

Bölgesel ısıtma 

16) Resirkülasyon Ham
17)(ekvaılf 
18)Vana 
ıcı,vana

20)Çekvalf
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Geliş 
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21)Vana
22) Emnlyeı Ventili
23)\lana
:M) � Kolıet:ıoro
25) Koouof Panosu 

Bölgesel 1st Merkezleri, jeotermal kaynaklar, elektrik üretim tesis

leri gibi kaynaklardan gelen sıcak su kullanılarak bir bölge, bir ilçe,

hatta komple bir il bile ısıtılabilmektedir. Gelen kaynağın çeşidi-

ne göre özel dizayn edilen MiT Plakalı Eşanjörleri ile bölge zonla

ra ayrıla bilmekte ve her bina altına konularak binaların ihtiyacına 

uygun sıcak su üretilebilmektedir. 
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1) Kazan 
2) GldiŞ Kollettöıil 
3) Pisli: Tutucu
4)vana
S) !ıirl::aasyon Po� 
6) 3 Yollu Oransal vana
n Termometre 
8) Maınome'tfe

9)\lana 
10, Eşanjö< 
11) Sıcaklık SensötO
12)\laoa
13) Termometre
14)Manometre
15)Genle$ffle Deposu 
16)Vana

ı n Emniyet ventili 
18) RadyatOr\lanası 
19) Radyatör 
ıc& ltadyaıo, vanası
21) Sirkülasyon Po�sı
2l)ÇeM,V 
23)Çekvalf 
24) Pislik Tutucu

25) El'Yld)ıet veota 
26)Vaına
ın vana 
28) Termometre
29t Manomette 
� 00n0$ KollektOtO



HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) 

Yerden ısıtma Sistemleri nılan ıMITPl akalı Eşanjörleri,ısınanalan ile ısıtı.cı kaynak arasında bir

Daha fazla ısınma konforu istenen bölgelerde son zamanlarda koruyucu duvar görevi görmektedir. Yüksek korozyon dayanımı, 

sıklıkla kullanılmaya başlanan yerden ısrtma sistemlerinde, ısıtıcı komple paslanmaz yapısı ve özel dizaynları sayesinde MiT Plakalı 

kaynağın korozyonclan etkilenmesinin önüne geçmek için kulla- Eşanjörleri sisteminizi yıllarca sorunsuz kullanmanızı garanti eder. 

Basınç Kırıc.ı 

!)Kaz.an 
ı:, Gidiş Kolekt&O 
3) Pislik Tutucu 
4)Yana 
S) �syon Pompası 
6) 3 Yollu Oransal vana 
n Termometre 

S)Manomeue 
9)Vana 
10) f$.a,nj0r 
11) Sıc.akM: SeosOtO 
12)Vana 
il) Tennomeue 
14) Maınomette

15)\lana 
16)Genle$ffle Deposu 
17)\laoa 
18)Emnlyeı Ventili
19)\lana
20) Yerdentsıtma Gidiş Kolekt&O
21) Yerden ısıtma� Kollet:ıoro 

22)\laır\a 
2.3) Sırt:ülaS)'On Po�sı 
2") Çelı.valf 
25)PlslikTutucu 
2"l va.na
27)Ernnl)'et venıa 
:ısı va.na 
29) 00n0$ KollektOtO 

Çok katlı ve yüksek yapılarda sistemin yüksekliğinden kaynak

lanan ciddi basınçlar oluşmaktadır. Sistemden kaynaklanan bu 

basıncı tamamen en altta bulunun ısıtma - soğutma sistemine 

göndermek sistemin aşırı zor1anm.asına ve yorufmasıı.a sebep 

olur. Ayrıca tesisatı yüksek basınca dayanıklı armatürlerle kurmak 

gerektiğinden ilk yatırım maliyeti çok yüksek çıkmaktadır. Bu 

sistemlerde kazan dairesi veya soğutucu grup ile tesisat arasıı.a 

yerleştirilecek yüksek basınca dayanıklı MiT Plakalı Eşanjörleri, sis

temden gelen basıncı kendi içinde karşılayarak primer devredeki 

kazan · soğutma sisteminin düşük basıçlarda rahat çalışmasını 

sağlar. 

l)Kaıan 
2) Gidi$ KollekttıtO 
3) f>lslik Tutueu
4)\lana
S) SlrkOlasyonPompası 
6) 3 Yollu Oransal vana 
nTennomette 
8) Manometre
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9)Vana
IO)E$,anj0r 
11) Sıc.aklt Seosoıo 
12)Vana 
13)Tennometıe 
14) Maınorneue 
IS) Genleştne0eposu 
16)Yana 

17) El'Yriyel Venta 
18) ftadyat:Ot vanası
19) AaôjatOt
ıo, Radyatör vanası 
21) SlrkülasyooPompası 
22)(ekvalf
23)(:ekvalf
� Pısll: Tutueu

25) Emniyet Yerıtili
26)Vana
27)Vana
28) Terınorneue
29) Maoomeue
30) Donoş Kolek.1&0 

s 



HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) 

Havuz ısıtması 

ister yüzme havuzu olsun isterse sağlık amaçlı olsun bütün ha

vuzların belli sıcaklıklar arasında olması gerekir. Havuzları iste

nilen sıcaklıklar arasında tutmak amacı ile basit bir otomasyon 

yardımıyla MiT Plakalı Eşanjörleri kullanılmaktadır. Kompakt ya

pılan sayesinde havuzunuzun makine dairesinde çok az bir alan 

kaplayan MiT Plakalı Eşanjörleri, havuzunuzu istediğiniz sıcaklık

ta tutmanızı sağlar. 
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l)Havuz
2)Vana
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3) Havuz Sittaasyon Pompası
4) Emniyet ventili
S)Vana
6)Vaına
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7) Sıcal:lık Sens&ü
S)vana
9)Vana
IO)EşanjOt
11)\lana
12) � KollektOrO
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13) Kazan
ı,c) Gldii Kolet:!6'0
15) Pısa: lutuOJ
16} ıw.an Slılwlas)'OI\Pompası
ın 3 Yollu Oransal Vana
ıa,vana

Merkezi lsıtma Sistemleri temlerin daha verimli olması ve daha az enerji harcamasıdır. MiT 

Ülkemizde yürürlüğe giren yeni yasalar çerçevesinde merkezi Plakalı E.şanjörleri, merkezi bir kaynaktan gelen kızgın veya sac:ak 

sistemler özendirilmekte ve bazı durumlarda zorunlu hale geti- su ile konutların ısıtılması için gereken sıcak:suyu üretmekte, aynı 

rilmektedir. Bunun nedeni bireysel kullanımlara göre merkezi sis- zamanda da kullanım sıcak suyu temin edilebilmektedir. 
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l)Kazao
2) GldiŞ Kollet:tötO
3) Pısıı: Tutuo.ı 
.O vana
5) SııtülaS)'On Po�sı
6} 3 Yollu Oransal Vana
7) Terrnomette 

8) Manomette

9)\1.ına 

10) Eşanjör
11) Sıcaklık Sensoro
12)\lana
13) Termometre
14)Manometre
15)Genle$ffle Deposu
16)Vana

ı n Emniyet ventili 
18) Radyaıör\laı\asf
19) Radyatör
2C9 Radyaıö< vanası
21)Sirkülasyon Po�sı
ıı)Çelvall
23)Çekvalf 
24) Pls.lik Tutucu 

25 > Emnl)ıet veota 
26)Vaına 

V)v.ına
28) Termometre 
29) Manomette
3C9 OOnOj KollektötO



ENERJİ 

Jeotermal ısıtma Sistemleri konut ısıtmalarında, gerek kullanım suyu üretiminde kullanılan 

Jeotermal Kaynaklar bakımından zengin olan Türkiye, son enerji MIT Plakalı E.şanjörler, sektörde başarısını ka,nıtlamış ve bu konu-

krizlerinden sonra bu konudaki yatırımlarına hız vermiştir. Gerek da en çok tercih edilen markalar arasına girmiştir. 
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lsı Enerjisi Geri Kazanım Sistemleri artmııŞ ve giderler kısmında ilk sıralara otıurmuştur. Bütün bu 

Enerjinin gün geçtikçe daha da pahalı olduğu günümüz şart- hususlar dikkate alındığında Enerjinin Geri Kazanılma.sı çok

larında artık ne sanayide ne de bireysel kullanımlarda enerjinin önemli bir hal almıştır. MiT Plakalı Eşanjörleri, her sisteme uy-

boşa harcanmasına tahammül kalmamıştır. Sanayi kuruluşların- gun geniş plaka ve conta çeşitliliği ile lsıl enerjinizin boşa har-

da enerjiye ayrılan bütçeler son yıllarda %20-%40 oranlarında canmasını engeller. 
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ENERJİ 

Elektrik Üretim Tesisleri soğu·tmak için büyük paralar harcanmaktadır. işte bu nokta-
Termik santraller elektriğin üretildiği yerler olmanın yanı sıra da M iT Plakalı Eşanjörler devreye girip bu sistemlerde suyun 

çok büyük kızgın su kaynaklarıdır. Bu sistemlerde ortaya çı- bedava soğutulmasını sağladığı gibi buradan alınan ısı ener-

kan kızgın suyun soğutulması için ekstra sistemler kurulup jisi ile bir bölgenin tamamen ısıtılmasını da sağlar . 

.. ---------------. 
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Güneş Enerjisi Sistemleri 

1) Sepataıör
2) Pısll: Tutueu
3)vana
.(> 8asınç OüşOrOoJ
sıvana
<il vana

nv.ına 
8) Tennostaıık vana
9)vana
ıcıvana 
il) Vab.wn Kırıcı
ıı:,Eş�r

Alternatif enerji denilince ilk akla gelen güneş enerjisi sistemleri

dir. Kullanım sıcak suyu temininde ve konut ısıtmasında bedava 

enerji sağlayan bu sistemlerde ani su ısıtıcı olarak kullanılan MiT 

Plakalı Eşanjörleri sistemin daha venimli ve daha güvenli çalışma� 

sını sağlayarak sistemin ömrünü uzatır . 
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13) vana
14> Sıcal:lık Sensöt0
15) Genle$ffle Tankı 

16)\lana
17) Emnl)ıeı Ventli
18)\lana

19) Aadyatöt
20)Vana
21) Slrlwlasyool>ompası 

22)Çekvaılf
23)Çekvaılf
24) Pısll: Tutueu

25) Emniyet ventili
26)v.ına
27)Vana
28) Pislik Tuu.ıcu
29) Koodenstop
lı:»Vana
31)Vana



ENDÜSTRİ 

Hadde Yağı Soğutulması Bor Yağı Soğutulması 

Haddehanelerde kullanılan yağ. işlem sonucunda ısınır ve yağla- Sanayinin temel taşlarından olan bor yağı, özellikle talaşlı imala-

yıcı özelliği, bu sebeple işletme performansı azalır. hadde yağla- tın can damarıdır. Kesme ucundan alınacak maksimum verim ve 

rının optimum sıcaklıkta tutulabilmesi için MiT Plakalı Eşanjörleri maksimum ömür için bor yağının kalitesi ve sıcaklığı çok önem-

kullanılır. EşanjönJn sekonder devresine bağlanacak soğutma lidir. Bor yağının optimum sıcaklıkta tutulaıbilmesi için MiT Pla-

kulesi, ehiller devresi ve basit bir otomasyon sayesinde hadde kah Eşanjörleri ile beraber kullanılan soğutma kulesi veya ehiller 

yağınız istediğiniz sıcaklıklarda kalır ve işletmeniz maksimum maksimum verim sağlamaktadır. 

performansla çalışır. 

Chiller Grubu Devresi 

l)Yag Tanb 
2)Vaoa 
3)Vaoa 
4)Vaoa 

S)Vaoa 
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6) vag Sitkülaısyoo Pompası 
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nvana 
8)Yag Tunlu 
9)Ejanj0< 
ıaı vana 
11) :SlıtOlaS)'On Po�s-,
ıı:ı Pisli: Tutucu 

13) Gidiş Kollet:tötO 
l4)Soguıma Kulesı 
1S)00n0$ KollektOtO 
16) 3 YcAı Oransal vana 

17)\lana 

Düşük sıcaklıkta su istenen uygulamalar için soğutma kulesi gelebilecek herhangi bir olumsuz durumda çok büyük hasarlar 

genellikle yeterli gelmemektedir. Bu yüzden bu uygulamalarda oluşabilir. MiT Plakalı Eşanjörleri sistem ile ehiller devresini birbi-

chillerler tercih edilmektedir. Chiller grupları genellikle çok has- rinden ayırarak bu iki sistemin birbirinden bağımsız olarak çalış-

sas, çok pahalı ve tamiratı zor olan cihazlar olduğu için tesisattan masını, sadece aralarında ısı transferi yapmalarını sağlar. 

•



ENDÜSTRİ 

Soğutma Grubu Devresi 

Günümüzde endüstriyel tesislerde soğutma ihtiyaanın karşı

lanması için en yaygın kullanılan soğutma kaynağı. soğutma ku

leleridir. Açık ve kapalı olab
i

len bu kulelerin her iki çeşidinde de 

MiT Plakalı �njör kullanılmaktadır. Açık kulelerde ortamdan bir 

miktar katı partikül suya karışacağı i9in bu partiküllerin bulunduğu 

su direkt olarak soğutulacak sisteme gönderilemez. Soğutulacak 

sistem ile açık kule arasında MiT Plakalı Eşanjör kullanılarak. iki sis

tem ilci ayrı devre olarak birbirinden ayrılır ve MiT Plakalı �njörler 

bütün riskleri kendi üzerine toplar. Zaman içinde oluşabilecek bir 

kirlenme durumunda sadece eşanjör temizlenerek sistemin tekrar 

aynı performansta çalışması sağlanır. 
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1) Cooling Gtoup 
2)Vaılve 
3)Tank

7) Thermomıeter 
S)Monomeıer 

9)\/al,e 

Atık lsı Geri Kazanımı 

4)Vaılve 

5) CırculatiOo Pı.ımp
6)Valve

10) Heat Eıtehaınger
ll)Valve
ıı, ThermometH 

Sanayi tesislerinde çürük buhar, ku maş yıkamadan dönen sıcak 

su gibi boşa giden birçok ısı kaynağı vardır. Aynı zamanda tesis 

içerisinde kullanım sıcak suyu üretimi, ofis ısıtması gibi ısıya ih

tiyaç duyan uygulamalar da vardır. Mevcut ısı kaynaklarını ısıya 

gereksinim duyan kısma iletmek için kullanacağınız MiT Plakalı 

Eşanjörü ile hem ısınızı boşa harcamamış olursunuz. hem de 

ihtiyacınız olan ısı gereksinimi için ,ekstra maliyetten

kurtulmuş olursunuz. Üretimde rekabetin gitgide artttğı gü

nümüzde işletmeleri ra

hatlatacak en büyük faktör 

giderlerin düşürülmesidir. 

Giderler içinde en büyük 

kalemlerden olan ene�i 

giderleri, artık herkes için 

altın değerindedir ve boşa 

harcanması söz konusu ola

maz. Kabaca bir hesapla ısı 

geri kazanımı için kullanıla

cak bir eşanjci< artık 3-o ay 

içerisinde kendisini amorti 

etmekte ve işletmeye kısa 

süre içinde artı değer kat

maya başlamaktadır. 
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13) Monomeıer 
14)CirculatiOoP\.wnp 
ı S) lhermomeı:er
16) Monometet 

ınvaıve

18) SafetyValve 
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SÜT PASTÖRİZASYONU 

Temel gıda maddelerinden olan süt, üretimi ve toplanması- caklığın tekrar düşürülmesidir. Bu sayede sütün içerisindeki 

nın yanısıra sağlıklı olarak uzun süre saklanması zor olan bir bakterilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanır. MiT Plakalı Eşan-

gıda maddesidir. Bu yüzden tarih boyunca uzun süre sakla- jörleri pastörizasyona uygun olarak çok kademeli dizayn 

na bilmesi için çesitli yollar denenmiş ve son olarak pastöri- edilebilmektedir. Pastörizasyonda plakalı eşanjör kullanıl-

ze teknolojisi geliştirilmiştir. Pastörizasyon kaba anlatımıyla masının en büyük avantajı yüksek rejenerasyon değerlerine 

sütün hızlı bir şekilde yüksek sıcaklıklara çıkarılması ve sı- ulaşılabilmesidir. 

Süt, plakalı eşanjör içerisinde bir döngü içer isindedir. Bu saye- nizatör, Holde< ve Oegazör gibi diğer ekipmanlar için hijyenik 

de ısıtmadan gelen ve soğutma kademesine giden sıcak süt ile giriş-çıkışlar isteğe göre dizayn edilebilmekte ve montaja hazır 

ısınmaya giden soğuk süt, rejenere kademesinde çarpışarak ısı halde teslim edilmektedir. 

transferi gerçekl�tirir. 

Gıda maddalerinde hijyen son derece önemlidir. Bu yüzden 

Enerji tasarrufu ve zaman kazandıran bu sistem sayesinde iş- gıda uygulamalarında kullanılan �njörler, tamamen paslan-

lem çok daha kısa sürelerde ve çok daha az maliyetlerde ta- maz olarak üretilir. 

mamlanmış olur. 

Gıda maddesi sadece paslanmaz yüzeylere ve gıdaya uygunluk 

Çok kademeli MiT Plakalı Eşanjörlerinde Seperatör, Homoje- sertifikası (FOA) almış özel contalarla temas eder. 
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UHT SÜT STERİLİZATÖRÜ 

Sterilizatör, özellikle süt ve süt ürünleri için yüksek sıcaklıklarda kaynama noktasından yukarıdaki sıcaklıklarda yapılan bu islenı-

(> 130°() mikrobiyal yükü sıfırlamak. için, özel olarak dizayn edil- Serde
,. 

ürün ve servis suyu akışları arasındaki basınç ve sıcaklık 

miş bir ünitedir. Plakalı ısı değiştiriciler ile yapılabilen sistemlerin kontrollerini ayarlamak dikkatli ve özenli bir çalısma gerektirmek-

yanısıra., tübüler ısı değiştiricili sistemler yüksek çalısma temposu tedir. Ayrıca direkt buhar enjeksiyonu olarak alternatif bir proses 

ve uzun ömürfü olma.sı dolayısıyla tercih edilmektedir. Özellikle metodu da bulunmaktadır. 

l 4 

3L+ 
Ktema Çıkışı 

" 

\ 
Saktcrili Sot Çıkışı 
(300L/H) 

ı -Pastörizatör 

2 • Krema Sepe-ratörü 

J. Ot,MM;k Stood.,d;fyoo
Sistemi 

4 - İki Fazlı BaktofOgatör 
S -Sterilizasyon 



GIDA VE HİJYENİK UYGULAMALAR 

1) Balans: ı.ankı
ı:ı Santrifüj po� 
3) Plakalı ısı d�IŞMci

6) Homojer'jıaıör 
nOeaeraııor
8) Sepata!llt

Krema 

çıluşı 

11) vogunU: regOlaı:OtO 
12) t<.onttol pompası 

4) Setleone tankı
S)�vaınası 

9' Basınç regülaıötO 
ı O) Kontrol vanası

13) ıı:ıema pasıörl?aS)'Onu
14)Standaır4zıe SÜI
lS)t<ıema akış regilb!6'0

Balans tankından (1) gelen çiğ süt, santrifüj pompa (2) aracılı

ğıyla pastörizatöre (3) gönderilir. Burada, çiğ süt standardi.ze ve 

pastörize sütle karşılaşır ve rejeneratif olarak 4°C'den 71°C'ye 

ön ısıtma yapılır. 

Oeaeratöre (7) gelen süt, vakum alhnda örn. 63.C'de kötü ko

kularından arındırılır. 

Santrifüj pompa (2) aracılığıyla separatÖfe (8) gönderilen süt, 

% 40 yağlı krema ve yağsız süte ayrılır. SeparatÖf çıkışındaki 

geri basıncın stabilitesi, yağsa süt çıkışındaki basınç regülatörü 

(9) ve kontrol vanası (10) ile sağlanır. Kremanın yağ oranı ise 11

no'lu yoğunluk regülatörü (yoğunluk iletim sistem O ve kontrol

vanası (10) aracılığıyla ayarlanır.

Krema pastörizatörüne (13) gelen krema, rejeneratif olarak 

önce 60°C'ye ısıtılır ve sonra 95°C"de pastörize edilir. Rejeneratif

olarak soğutulan kremanın öngörülen miktardaki kısmı krema

akıış regülatörü (15) aracılığıyla, sütle karışmak üzere süt hattına, 

d,ğer kısmı ise krema fazlası olarak krema tankıı.a gönderilir.

% 40 yağlı krema homojenizatöre (6) girmeden önce, süt hat

tından gelen sütle karşılaştırılarak yağ oranı % 12'ye ayarlanır 

ve parsiyel olarak homojenize edilir. 

Homojenizasyon işleminden sonra, kontrol vanası ile standar

dize süt akış vanası (14) arasında öyle bir denge sağlanır ki, süt 

otomatik olarak istenen yağ oranına (örn % 3'e) standardize 

edilir. 

Standardize edilen süt. 3 no1u pastörizatörde 78°C'öe 20sani

ye süreyle pastörize edilir. Pastörizasyon süresi 4 no'lu beklet

me tankı ile sağlanır. 

Rejeneratif olarak sisteme yeni giren soğuk süt ile 1crc·ye 

soğutulan süt. pastörlzatörün soğutma bölümünde soğutul

muş su ile4•c·ye soğutulur ve pastörize süt tankına gönderilir. 
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ASEPTİK DEPOLAMA TANKI 

Aseptik tank, sterilize olmuş ürünün dolum öncesi mikrobiyo- Makinaların arıza duruşlarında ürün kaybını önlemek, steriliza-

lojik ve diğer duyusal özellikler bakımından korunduğu bir ara törde ürün geri dönüşü ihtiyacını onadan kaldırmak ve üretim 

depolama ünitesidir. Kullanıcıya operasyon esnekliği sağlayan planlama esnekliği gibi avantajlar sağlamak.tadır. 

aseptik depolama tankı, ürünün sterilizasyonu ve dolum arasın-

da '"buffer· tank özelliği göstermektedir. 

MEYVE SUYU PASTÖRİZASYONU / ŞURUP HAZIRLAMA ÜNİTESİ 

Meyve suyu, nekıar, düşük asitli (pH<4.6), izotonik ve pulplu içe

cekler gibi ürünlerin pastörizasyonu amacıyla üretilen bir sistem

dir. PastörizatMer, tübüler ya da pla kalı ısı değiştirici il aseptik do

lum ya da sıcak dolum şeklinde, ürünün ve ambalajın gereğine 

göre seçeneklere sahiptir. 

,. 

Ürünün içindeki çözülmüş halde bulunan oks
i

jenin uzaklaştı

rılması için isteğe bağlı olarak deaeratör ilave edilebilir. Ayrıca 

pulplu ürünlerde kullanılabilen homojenizatÖ< ürün kalitesini ar

tıran bir seçenek olacaktır. Sistem tam otomatik, yarı otomatik ya 

da manuel sistem olarak dizayn edilebilmektedir. 



YOGURT -AYRAN PASTÖRİZASYONU 

Süte uygulanan işlemler sonunucunda meydana gelen yoğurt 

da tıpkı sütte olduğu gibi bakterilerin yaşaması ve çoğalması 

için çok uygun bir ortamdır. Bu yüz,den süte uygulanan işlemle

rin benzeri yoğurt içinde uygulanmalıdır. MiT Plakalı Eşanjörleri, 

yoğurt uygulamlarına uygun. gap aralığı geniş olan ve yoğun 

akışkanlarda maksimum performans sunan ·Geniş Aralıklı• pla

kaları ile size en uygun çözümü sunmayı garanti eder. 

CiP Uygulamaları 

Süt, yoğurt gibi bakteri oluşumuna uygun gıda maddelerini iş

lenmesinde hijyenin çok büyük önemi vardır. Bu uygulamalarda 

gıda maddesinin işlendiği tüm işleme hattı, belli aralıklarla bak

teri oluşumunu engellemek amacıyla temizlenmelidir. Temizlik-

Kimyasal Uygulamalar 

te kullanılan bu sıvıya CiP adı verilir. Bu sıvı belirli debilerde ve 

belirli sıcaklıklarda sistemde dolaştırılmalıdır. CiP sıvısının isteni

len sı.caklıklarda tutulabilmesi için MIT Plakalı Esanjörleri kulla

nılmaktadır. 

Kimya sanayinde kullanılan kimyasal akışkanların prosese göre rumudur. Agresif kimyasallar plakalı eşanjörlerde, hem plakalar 

ısıtılması veya soğutulması gerekmektedir. Doğru sonuçlar alın- hem de contalar için risk oluşturur. Bu yüzden doğru plaka se-

ması için prosesin her aşamasında doğru sıcaklık değerleri ile çimi ve conta seçimi hayati önem taşu. MiT Plakalı Eşanjörlerde 

çalışılmalıdır. Buhar veya sıcak su ile tSftma yapılabileceği gibi Çift Karmanlı Plakalar, özel Viton Contalar gibi spesifik uygula-

soğutma kulesi ve ehiller gibi kaynaklar ile soğutma yapılabilir. malara uygun malzeme çesitliliği ile aradığınız bütün çözümleri 

Kimya sanayinde asıl problem kullanılan kimyasalın agresifik du- bulabilirsiniz. 
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DENİZCİLİK 

GEMiLERDE SOl:UTMA SiSTEMLERi 

Motor soğutma sistemleri ikiye aynılır. Doğrudan (direkt) ve do-- korunur. Motordan hareket alan deniz suyu pompası (aynı za-

laytı, iki devreli (indirekt) soğutma. Doğrudan soğutma sorunsuz manda egzost sistemi ve kovan yataklarını da suyla besleyebilir) 

olup, baştan deniz motoru olarak tasarlanm&Ş motorlara uygun- bir MiT Plakalı Eşanjörüne deniz suyu gönderir. tv\otordan gelen 

dur. Silindir blokları ve içinde su dolaşan diğer donanımları deniz ısınmış tatlı su MiT Plakalı Eşanjörün içindeki plakalarda dolaşır-

suyuna dayanıklı alaşımlar ve tutyalar ile korunur. Tüm dıştan tak- ken deniz suyu marifetiyle soğutularak motora geri döner. 

ma deniz motorları ve küçük güçlü içten takma motorların çoğu 

bu şekilde yapılmışlardır. Motordan tahrik alan bir deniz suyu

pompası suyu emerek motor içinde dolaştırır ve soğutmayı sağ

lar. Bu pompa motorun en çok zeri.anacağı durumda bile yeterti

soğutma sağlanması düşüncesiyle ölçülendirildiğinden normal

kullanımda motor aslında gerekli olan ideal çalışma sıcaklığına 

ulaşmaz ve soğuk çahşu. Bu nedenle bir by-pass hattı ve termos

tat ile motora gönderilen suyun debisini ayarlayan ve motorun 

yeteri kadar ısınmasını sağlayan tertibatlar geliştirilmiştir. 

iki devreli soğutma sistemlerinde motor içinde (aynen kara la

şıtları veya stasyoner endüstri motorlarında olduğu gibi} tatlı su 

dolaşır. Böylelikle motorun iç aksamı deniz suyunun etkisinden 
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DENİZCİLİK 

MERKEZi SO�UTMA SiSTEM 
Merkezi soğutma sistemlerinde deniz suyu kullanılarak sekonder ta

raftaki tatlı su sirkülasyon hattı soğutulur. Soğutulmuş olan bu tatlı su 

sirkülasyon hattındaki soğuk su, moıor suyu soğutması ceket suyu 
soğutması gibi soğutma ihtiyacı olan sistemlerdeki Eşanjöfler için 

soğutucu akıjl<an görevi görmektedir. Sekonder devrede tatlı su ku� 

lanı iması makine hatlaıında bulunan c:ile\/feelemanlanndaki korcızyo
nu ve yıpranmayı azalttığı gibi yedekleme ııe bakım maliyederini de 

minimum seviyeye indirir. MiT Plakalı Eşanjörleri ile sisteminiz daha 

gınıenli ve daha uzun ömürlü olur. 

Gemide Bulunan Diğer Soğutma uygulamaları: 
-Ana MotOf Soğutma

Bütün kapasiteler için en uygun çözümleri sunan MT Plakalı Eşan

jörleri le ilk yatınm maliyetleriniz minimum sevjyelerde tutulmak
tadır. Farklı plaka açıları ve çeşitleri ile bütün sistemlere tam uyumlu 

çalışabilen eşanjörlerimizde Paslanmaz Çelik. Titanyum gibi plakalar 

standaıt olarak sunulmakla birlikte ihtiyacınıza u>9un farlclı plaka 
malzemeleri de kulanılabilmektedir. Denizcilik sektöründe standart 

gÖl'deleı kullaniabileceği gibi ağı�ığın önemli olwğıı durumlarda

sektöre özel dizayn edilmiş komple Alüminyum ve Alüminyum ala
şımlı hafif gövdeler de kullanılabilmektedir. 

Denizcilik sektörürün en önemli soruru deniz suyunun aşı-ı korozif
etlciıidir. MiT Plakal Eşanjörleri Komple Titanyum ve Titanyum alaşımlı 

316 plakaları ile bu probleminçöruıründe her zaman yannızdadır. iWT 

Plakalı Eşanjörler( bir gemide ihtiyaç duyulabilecek her prosese uygun 
plaka. oonta ı.e gövde çejitleriyte sektörun tek çörum nolcta,ıdır. 

- Yağlama Yağı Soğutulması

-Caınshaft Soğutulması
- fuel Oil lsıtılrnası

-Su Distilasyon Soğutucu

C . 
�• 

1) � makine

2) Yardımcı makine 
S) LT. rnetkezi soguıucula, 
6) HT. meıtezı S09utuculaır 

9) Yardımcı elemcWaır 
10, Havasogutucu şarjı 
ll)Lubeyaos�u 3) LT • ta:ıe su po�lan 

.O Oenız suyu pompaları 
n Oenız suyunu ıuzsuııa:surma � ön ısıııo 
8) HT • taze su pompalan 

1 
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MiT Plakalı EşanjörTeknolojisi 

Plakalı E.şanjör pazarının yükselen değeri olan MiT Plakalı 1st Eşanjörleri asıl ,gücünü arkasında her zaman kendisini destekleyen tasarım 

ekibinden almaktadır. Bütün teknolojilerin sıradanlaştığı Plakalı Eşanjör pazarında hala yapılabilecek yeniliklerin olduğunu kanıtlayan 

Ekin Endüstriyel tasarım ekibi gün geçtikçe yeni çalışmalarla karşınızda olmaya devam edecektir.

Servıls Kol.aytı91 ıçın. 
Emn.iyetPulu 

HonıoJendagılım ıçın, 
oagıt ım Kanalları 

Mattd guveıılnı.z ıçın 
CE Etik.eti 

HiJYenlk uygul.ııın.-ılar ıçın. 
Kauçuk A�ıı 

Montaj kolayh9, ,çın; 
Karşılık Flan�Lcıtı 

Yu!ı.sek dayanım ıçın. 
3 Kal\allı Contalar 

• 

• 

Kolay b.ık.ım açın. 
Saplama KıtnaHarı 

.. 

• 

.. 

.. 

• 

.. 

Kolay servis ve bakım için; 

Emniyet Pulu 
Karşılık Flanşları 
Saplama Kanalları 
Sabitleme Ayakları 
Marka güveniniz için; 
Gövde Üzerinde Test Etiketi 
Gövde Üzerinde CE etiketi 
Kapasite, Model Sıcaklık Basınç Etiketi 

Yeni 3 kanallı conta sistemi ile daha fazla performans; 

31lü Esnek Basma Kanalları: Standart contalardaki düzlemsel 
basma yüzeyinin aksine simetrik üç farklı basma yüzeyi sayesin-
de kalıcı deformasyonun ana conta gövdesi üzerinde oluşma
sının önüne geçilmektedir. Kanalcıkların üzerinde oluşan defor
masyon, kanalcıkların elastikiyeti sayesinde kalıcılık oranı düşük 
defo,masyon şeklinde oluşmaktadır. Bu sayede eşanjMer defa
larca kez bakıma alınmasına rağmen contaların değiştirilmesine 
gerek kalmamaktadır. 
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Sabitlemek ıçin. 
Sabitleme Ayakları 

.. , 
. .. . ..ı ....... 

.. 

.. 

.. 

.. 

&nın oln,ak IÇin, 
Test Etiketi 

Eşanjör Üzerinde Servis Bakım Talimatı 
Hijyenik uygulamalar için; 
Komple Paslanmaz Gövde 
Gövdeyi Saran Kauçuk Ağız 
Contalar 
Daha uzun ömür için; 
üç Kanallı contalar 
Viton, Silikon, ACJlı, EPOM, NBR 
Titanyum, SMO, 316 Plakalar 

ince Kesitli Basma Yüzeyi: Plakalı eşanjörlerde, standart conta
larda bir önceki plakaya basan yüzeyler kalın kesididir. ince kesitli 
basma yüzeyi. contaların üst yüzeylerinin conta ana gövdesin
den V şeklinde ayrılarak ön plakaya dar kesit ile basarak yüzeyde 
genişlemesine sebep olmakta ve bu sayede basınç dalgalanma· 
larında daha yüksek dayanım göstermesini sağlamaktadır. 

Renkli Kulakçık: Bütün Plakalı Eşanjör contalarında malzemesini 
belirleyen renkler bulunmaktadır. Standart contalarda bu renkler 
imalat sonrasında conta yüzeyi boyanarak belirlenir. Uzun süre 
kullanılan bu contalarda akışkanın yıpratması ve dış hava koşulları 
sebebiyle bu boıalar silinmekte ve belli bir süre sonunda contanın 
malzemesinin belirlenmesi imkansız hale gelmektedir. MiT Eşan
jör contalarında sabitleme kulakçıklarından birisi tamamen renkli 
malzemeden yapılmaktadır. Bu sayede conr.a ne kadar yıpranırsa 
yıpransın malzemesinin ne olduğu her zaman bilinmektedir. 



MiT Plakalı Eşanjörlerde Plaka Çeşitleri 

STANDART PLAKALAR ÇiFT KORUMALI PLAKALAR 

MiT Plakalı Eşanjörterde, kullanım steak suyu temini, düşük basınçlı Proseste kullanılan iki akışkanın kesinlikle birbirine karışmaması

buhar uygulamaları, mekan ısıtması gibi standart uygulamalarda gerek.en durumlarda MiT Çift Korumalı Plakalar sistemin tamamen 

kullanılan plakalardır. Ôzel dağıtım kanalları, ihyiyaca göre dizayn güvende olmasını sağlar. Bu eşanjörlerde iki plaka birbirine kay-

edilebilen geniş ve dar açılı çeşitleri, minimum basınç kayıpları ile naksız olarak birleştirilmiştir ve bu iki plaka arasında akışkan rahat-

maksimum verim alınabilen özel plaJca derinlikleri ile bu tür uygu- ça ak.abilmektedir. Herhangi bir kaçak durumunda akışkan diğer 

lamalarda en doğru çözüm sunmaktadır. akışkana karışamadan bu iki plakanın arasından dışarı sızar ve ön-

ceden müdahale edilebilir. Standart contalı eşanjörlere benzerfiği 

GENiŞ ARALIKU PLAKALAR sebebiyle kolayca sökülüp temizlenebilir. 

Bazı U)'9Ulamalarda '*'njö< içinden geçecek akışkanın içerisinde 

katı partiküller bulunabilmektedir. Bu uygulamalar için MiT Ekibi· 

nin özel olarak dizayn ettiği geniş aralıklı plakalar ile akışkan içinde
bulunan partiküller eşanjör içindeki kanallara takılmadan )'Oluna

devam edebilmekte ve eşanjör içindeki kirlenme minimum dü

zeylerde tutulabilmektedir. Geniş aralıklı dizayn edilen bu plakalar
aynı zamanda standart plakalara gö<e daha kalındır. Bu sayede 

akışkan içinde bulunması muhtemel olan korozif etmenlere karşı

da dayanım artmaktadır. Ozellikle tekstil sanayinde atık ısı geri ka· 
zanımında optimum verimi sağlamak açısından kullanılmaktadır. 

YARI KAYNAKLI PLAKALAR 

Agresif akışkanların ve yüksek sıcaklıkların olduğu bazı uygula· 

malarda conta ömürleri çok kısa olabilmektedir. Bu yüzden bu 

uygulamalarda agresif akışkanın olduğu tarafta conta kullanmak 
yerine iki plakanın birbirine lazer kaynağı ile kaynaklanchğı MIT Yarı 

Kaynaklı Plakalar kullanılması tavsiye edilmektedir. Eşanjörde diğer 

taraftaki akışkan standart uygulamalardaki gibi contalı yüzeyden 

geçmektedir. Bu sayede sisteminiz güvende olmakla beraber 

'*'nj<i<e de kolayca bakım yapılabilir. 

EVAPORATÖR PLAKALAR! 

MiT EvaporatÖf teknolojisi endüstriyel akışkan ve kimyasal pro· 
seslerdeki konsantrasyon gereklerine yanıt vermek için dizayn

edilmiştir. Uzun yıllardan beri oluşan bilgi birikimi ve araştırma fa

aliyetleri sonucu MiT bu konuda eşsiz çözümler sunabilmektedir. 
Ürün viskozitesi, ısı karakteristikleri, konsantrasyon, verim ve üretim 

miktarlarına göre borulu ve plakalı tip ısı eşanjörleri önermektedir. 

Ayrıca ürün tipi ve el<onomik faktörlere bağlı ola@kevaporatör tele 
geçişi� ısı ve buhar sıkıştırrnasız gibi değişik uygulamaları vardır. 
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Neden MiT Plakalı Eşanjör Kullanmalıyım? 

• Çok yüksek verimlerle ısı transferi yapmaktadır.

• Kompak! yapılan sayesinde çok az yer kaplamaktadır.

• Tamamen demonte hale getirilip temizlenebilir.

• Geniş plaka ve conta çeşidiliğine sahiptir.

• Tamamen Türkiye'de üretilmektedir.

• Geniş servis ve bayilik ağına sahiptir.

• Ana üretici tarafından pazara sunulmaktadır.

• Her zaman en ekonomik çözümdür.

• Güleryüzlü, çözüm odaklı ve konusunda uzman mühendisleri tarafından dizayn edilmekte ve

müşterilerilerine sunulmaktadır. 

MIT-ESP 

• CE, 150, GOST, BV gibi kalite belgelerine sahiptir.

• 2 yıl boyunca Ekin Endüstriyel garantisi altındadır.

• Size en kısa teslim süresi ile ulaştırılır.

MiT Piakaiı Eşanjörlerinin dizaynında Ekin Endüstriyel YaZJlım Takımının uzun süren çalışmalarının sonucunda geliştirilen MiT - ESP 
programı kullanılmaktadır. Basit ve kullanımı kolay arayüzü, seçilen prosese göre kullanıcısını uyaran ve otomatik düzeltmeler 
yapan uyarı sistemi ve yanl&Ş seçim yapılmasını engelleyen akıllı kontrol sistemi ile bu konuda yapılmış yazılımlar içinde Türkiye' 

de i lk ve tek olma özelliği taşımaktadır. 
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