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2010 Yılında kurulmuş olan firmamız;
Mühendislik alanında Isıtma,
Soğutma, İklimlendirme ve Mekanik
Sistemler dalında hizmet vermeye
başlamış olup birçok projeye
başarıyla imza atmıştır.
Kurulduğu günden beri kapsamlı ve
her açıdan uzmanlık gerektiren farklı
türlerde projeleri üstlenip, kendimizi
sürekli geliştirmeyi amaçladık.
Zorlu Mekanik olarak; İnsana ve
doğaya saygı temelinde değer
yaratma bilinci ile gelişerek ve
geliştirerek geleceğe doğru yol
alıyoruz.
Değer yaratma ve bu değerleri
paylaşarak birlikte yaşatma prensibi
ile Türkiye’de ve dünyada öncü
projelere imza atıyoruz. Çevresel,
sosyal ve ekonomik açıdan
sürdürülebilir bir dünya için
mühendislik ve teknoloji gücümüzü
stratejik becerilerimiz ile 

birleştirerek yenilikçi girişimlerde
bulunuyoruz.
Başladığı her işi takım çalışması ile
güvenilir bir şekilde tamamlayan,
müşteri memnuniyetini birinci sırada
değerlendiren firmamızın başarısı iş
ortaklarımızın, yatırımcı
ortaklarımızın ve çalışanlarımızın
mutluluğu ile doğru orantılı olarak
artırmak hedeflerimizin en başında
gelmektedir.
İnsana ve doğaya saygı duyarız,
Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları
yaratırız. Yaşayan her canlının yaşam
hakkına saygı duyarak, Daha güzel
bir dünya için ekonomik açıdan
sürdürülebilir sosyal sorumluluk
projeleri geliştirir ve hayata geçiririz



Açık Alan Serinletme ve Soğutma Sistemi Nedir?
Açık Alan Serinletme ve Soğutma Sistemleri, işletmeler tarafından yaz aylarında
tercih edilir. Bu sistemlerin kullanım amacı, kullanıldığı alanda 10 ile 20 derece

sıcaklığın daha düşük hissedilmesini sağlar.
Açık Alan Serinletme ve Soğutma Sistemi Nasıl Yapılır?

Şebeke suyu, yüksek basınçlı bir pompa sayesinde, borular ve buna bağlı özel
memeler aracılığıyla atomize olmuş ortama salınan su zerrecikleri sıcak hava

tarafından buharlaşma emilimi sırasında açığa çıkan enerji ile ortamı serinletir. Bu
sistem kapalı ortamların nemlendirilmesi içinde kullanılır. Kapalı ortam olması

gereken nem oranına ulaşana kadar serinletme fonksiyonunda (+%65) işlem
gerçekleştirilir. En sağlıklı ve konforlu hava koşulu insan için ısı olarak 23- ile 25
derece arasında iken olması gereken nem oranı ise %45 ile %65 arasındaki nem

oranıdır.
Açık Alan Serinletme ve Soğutma Sistemi Nasıl Çalışır?

Evaporatif soğutma sistemleri, püskürtme memeleri ile yüksek basınç ünitesinde
üretilen su zerrecikleri 3-7 mikron çapındadır. Havada kalma özelliğine sahip su

zerrecikleri bir sis tabakası oluşturur, böylece ıslatma ve damlama gibi
olumsuzluklara neden olmadan ortamda tümüyle buharlaşır. Buharlaşma ile ortam 5
ile 20 oC arasında sıcaklık kaybeder. Böylece sistemin uygulandığı ortam yaşanabilir

ve rahat bir ortam haline gelir.
Açık Alan Serinletme ve Soğutma Sistemi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Açık Alan Serinletme ve Soğutma Sistemi çok farklı alanlarda, farklı özelliklerden
dolayı kullanılır. Restoran ve kafeteryalar, oteller ve tatil köyleri, açık alan alışveriş
siteleri ve spor tesisleri, açık alan fuar ve gösteri merkezleri, villa bahçe ve terasları,

havuz başı ve plaj tesisleri, arkeolojik kazı alanları gibi açık alanların
serinletmesinde kullanılır. Aynı zamanda depo ya da fabrikalarda nemlendirme ve

serinletme için kullanılırken; araçların dezenfeksiyonunda bu sistem kullanılır.



Buharlı Soğutma ve Serinletme Sistemleri
Aşırı sıcak yaz aylarında geliştirmiş olduğumuz buharlı soğutma ve

serinletme sistemleri sayesinde cafeleriniz, kafeteryalarınız, restoranlarınız
ve müşterilerinizi ağırlayabileceğiniz tüm açık alanlarınızda buharlı soğutma
ve serinletme sayesinde artık bir adım öndesiniz. Ortamda bulunan havayı 10
ila 15 dereceye kadar düşüren bu sistem ile birlikte ortam bulunan sinek ve

haşeratları ortamdan uzaklaştırarak ferahlatıcı bir ortam sunarsınız.
Açık ve yarı acık alanlarda nem oranının değişimine göre farklı nozul

başlıkları ve farklı boru çapları akışa göre hesap edilerek pompa gurupları
seçilerek proje bazında farklılıklar göstermektedir. Örneğin; nem oranı

yüksek olan bölgelerimizde Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çap
oranı değişmekle birlikte; vantilatör üzerine paslanmaz ringler yapılarak 0,15

delik çaplı nozullar dizilerek 90c açılık çalışarak ortamın ısı seviyesini
yaklaşık 10 ile 15 derecede hissedilir bir serinlik yaşanabilir.

Serinletme vantilatörlerimiz düşük enerji tüketimi ile de ön plana
çıkmaktadır. Kafe ve restoranların açık ve yarı açık alanlarında 30 m2 ye bir
adet 65 cm çapında 4 nozullu vantilatör yeterli gelmektedir.Bir adet yüksek
basınçlı pompa ile bir ile otuz adet serinletme vantilatörü kullanılabilir. Açık
alan serinletme sistemine istenir ise dojaz pompası entegre edilerek ortama

istenilen bir kokuyu da rahatlıkla verilebilmektedir.
Serinletme sistemlerinin hiçbir şekilde bulunduğu ortama zararı olmamakla
birlikte çevreye duyarlı ve doğa dostu bir sistemdir. Açık alanlarda bulunan

bu sisteme gelen müşteriler nemli ve aşırı sıcak bir hava varken serin ve
ferah bir ortamdan mutlu bir şekilde ayrılırlar.



Ürünlerimiz ve Teknik Özellikleri

70-120 Bar çalışma basıncı ile sağlanan tam sisleme
Yüksek basınçta çalışmaya dayanıklı ve uyumlu özel tesisat boruları ve malzemeleri

İstendiğinde pompa üzerinde debiyi ayarlama
Yüksek basınçta aşınmayan ve paslanmaz çelik nozullar

Gıda uygulamaları ve agresif ortamlar için tamamı paslanmaz çelik tesisat olanağı
Damlama koruma sistemiyle giriş ve çıkışlarda damlatma yapmadan çalışma

Pompaya entegre otomasyon panosu seçeneği

Pompalar





Bağlantı Aparatları



Filtre Grupları


