
eko10000 SERİSİ
HİDROLİK KONTROL VANALARI

ÜRÜN TANIMI

Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile 

açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır. Vana minimum açma basıncı 0,5 

bar’dır. Esnek diyaframı, rijit yataklanmış vana mili ve çelik yayı sayesinde, yüksek basınçlı 

uygulamalarda kolay ve hızlı kontrol işlemi yapar ve darbe yaratmadan tam sızdırmaz 

şekilde kapanır. Ana vana gövdesi üzerine değişik pilot vanalar eklenerek, farklı birçok 

uygulamalarda kullanılabilir.

ÜRÜN TANIMI

Solenoid kontrol vanaları, üzerine monte edilmiş 3/2 yollu solenoid pilot vanaların uzaktan 

elektrik sinyali ile kumanda edilmesiyle açma-kapama işlemini gerçekleştiren hidrolik kontrol 

vanalarıdır. Solenoid pilot vanalara elektrik sinyali bir kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, 

PLC kontrol ünitesi vb. kontrol ekipmanları ile sağlanır. Solenoid pilot vananın üzerinde 

bulunan manuel kumanda vidası sayesinde, kolayca açma kapama sağlanabilir. Ana vana 

üzerinde isteğe göre 24 Volt AC 50Hz veya 60 Hz ila 12 Volt DC, 9 Volt DC latch ve 12 Volt 

DC latch normalde açık (N.O.) veya normalde kapalı (N.C.) solenoid bobinler kullanılabilir.

ÜRÜN TANIMI

Basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini, üzerine monte 

edilmiş basınç düşürücü pilot vanalar sayesinde, istenilen daha düşük bir basınç değerine 

düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç 

değerlerinden etkilenmeden ayarlanmak istenen çıkış basınç değerini sürekli kontrol ederek 

sabit tutar. Sistemde akış olmadığında, vana kendini tam sızdırmaz şekilde otomatik olarak 

kapatır. Sistemdeki vana giriş basınç değeri, ayarlanan çıkış basınç değerinin altına düştüğü 

zaman, vana kendini tam açar. Vana, sistemde yatay veya dikey pozisyonlarda kullanılabilir.

0036

0036

0036

eko10001 MANUEL HİDROLİK KONTROL VANASI

eko10002 SOLENOİD KONTROL VANASI

EKO 10003 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Manuel Kontrol
EL: Elektrik Kontrol

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı
PG: Manometre

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” M NV PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Elektrikli Kontrol
SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı
PG: Manometre

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” EL NV PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Basınç Düşürücü

EL: Elektrik Kontrol
NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

PG: Manometre
SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” PR EL PIR

Hızlı basınç tahliye kontrol vanası, su şebekelerin terfi hatlarında ve 

pompaların sistemde devreye girip çıkması sonucunda, su hızındaki ani 

değişimler neticesinde meydana gelen basınç dalgalanmalarını otomatik 

olarak hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini korumak 

amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Şebeke sisteminin 

basıncı, ayar noktasını aştığında vana kendini hızlı bir şekilde açar ve 

fazla basıncı tahliye ederek şebeke sistemini korur. Şebeke sistemindeki 

basınç değeri normal seviyeye düştüğünde ise vana kendini, darbe 

oluşturmadan yavaşça sızdırmaz bir şekilde otomatik olarak kapatır.

Pompa kontrol vanaları, su şebekelerin terfi hatlarında kullanılan booster (yatay milli) 
tip pompaların otomatik olarak devreye almak ve devreden çıkarmak için dizayn edilmiş 
olan kontrol vanalarıdır. Pompanın “start” butonuna basıldığı anda, pompa kontrol vanası 
kapalı pozisyondadır. Start butonuna basıldığından itibaren pompa devrini buluncaya 
kadar ki zamanda pompa kontrol vanası, kendini booster pompaya göre yavaşça 
açar. Pompanın “stop” butonuna basıldığında, öncelikle pompa kontrol vanası darbe 
yaratmayacak bir biçimde yavaşça kapanır. Pompa kontrol vanası tam sızdırmaz olarak 
kapandığında, vananın üzerindeki “Limit Switch” ile pompa devreden çıkarılır. Enerji 
kesilmesi gibi durumlarda pompa kontrol vanası, pompaya doğru geri akışı önlemek için 
bir çekvalf gibi çalışır ve sistemde ekstra bir çekvalf kullanımını ortadan kaldırır.

Koç darbesi önleme kontrol vanası, daha uzun su şebeke terfi hatlarında, 
pompaj sistemlerinde enerji kesilmesi sonucu oluşan enerji dalgalarını 
sönümleyen ve pompaların sistemde devreye girip-çıkması sonucunda, 
su hızındaki ani değişimler neticesinde meydana gelen koç darbelerini 
otomatik olarak hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini 
korumak amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Vana, 
azalan basınç dalgasını, sahip olduğu basınç sinyal borusu ve düşük 
basınç pilotu ile önceden hissederek hızlı bir şekilde açılır. Hat basıncı 
normal seviyeye ulaştığında vana kendini otomatik olarak tam sızdırmaz 
şekilde yavaşça kapatır.

Hidrolik çekvalf hat basıncı ile çalışan sistemdeki geri akışı önleyen otomatik hidrolik 

kontrollü çekvalfdir. Çıkış basınç değeri,giriş basınç değerini aştığında vana kendini 

darbe yaratmadan tam sızdırmaz şekilde kapatır. Giriş basınç değeri çıkış basınç 

değerini aştığında çekvalf kendini yavaşça açar. Böylece pompa start anında oluşan 

basınç dalgalanmasını da sönümler.

eko10013 HIZLI BASINÇ TAHLİYE 
KONTROL VANASI eko10016 POMPA KONTROL VANASI

eko10014 KOÇ DARBESİ ÖNLEME 
KONTROL VANASI

eko10015 HİDROLİK ÇEKVALF

Derin kuyu pompa kontrol vanası, derin kuyu (düşey milli) tip pompaların otomatik olarak 

devreye almak ve devreden çıkarmak için dizayn edilmiş bir tahliye kontrol vanasıdır. Vana 

ana hatta bir “TE” parçası ile bağlanır. Pompa çalışmadan önce vana açık konumdadır. 

Pompa çalışmaya başladığı anda vana kendini darbe yaratmadan yavaşça kapatarak, 

sistem basıncını kademeli olarak artırır. Pompa durmadan önce, vana kendini otomatik 

olarak yavaşça açar ve sistem basıncını kademeli olarak azaltır.

eko10017 DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI

Debi ayar kontrol vanaları, istenilen akış miktarını (debi) sınırlamak için 

dizayn edilmiş kontrol vanalarıdır. Ana vananın girişinde bulunan orifis 

fark basıncı meydana getirir ve vananın kontrol haznesine monte edilmiş 

3-yollu diferansiyel basınç ayar pilotu oluşan fark basıncını hissederek 

ana vanayı ayarlanan debide açılmasını sağlar. Böylece vana giriş 

basıncı ve debi değişimlerinden etkilenmeden istenilen debiyi otomatik 

olarak sınırlar ve sabit tutar. Filtrasyon sistemlerinde ters yıkama işlemi 

esnasında fazla akışı önleyerek fazla su kaybına engel olur.

eko10012 AKIŞ MİKTARI KONTROL VANASI



eko10000 SERİSİ
HİDROLİK KONTROL VANALARI

Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanaları, değişken debi ve giriş basıncından etkilenmeksizin 

iki nokta arasındaki diferansiyel basıncı sabit bir değerde tutar. Belirlenen üst basınç 

kolayca pilot ile ayarlanabilir. Booster pompaların drenajını, ısıtma ve soğutma 

sistemlerini, bypass hatlarını, filtreleri ve diğer benzer sistemleri kontrol edebilir.

Basınç sabitleme/düşürücü hidrolik kontrol vanası, giriş basıncını sabitleyerek çıkış 
basıncını istenilen değere düşüren kontrol vanalarıdır. Vana üzerinde iki adet pilot vana 
bulunur. İlk pilot vana basınç sabitleme pilotudur ve giriş basıncını sabitler. Diğer pilot 
vana basınç düşürücü pilot vanadır ve çıkış basınç değerini istenilen değere düşürerek 
sabit kalmasını sağlar. Basınç sabitleme/düşürücü kontrol vanası, bayır aşağı pompalama 
yapan pompaj sistemlerindeki aşırı akışı ve yüksek basıncı regüle ederek sistemin normal 
değerlerde çalışmasını sağlar. Vana akış miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş 
basıncını ve çıkış basıncını sürekli kontrol ederek sabit tutar.

Flatörlü seviye kontrol vanası, depolarda veya rezervuarlardaki su seviyesini sürekli 

kontrol eden hidrolik kontrol vanasıdır. Ana vana kontrolü 2 yollu modulating tip flatörlü 

pilot vana tarafından manuel olarak sağlanır. Depo veya rezervuar girişlerine monte 

edilen ana vana, su seviyesi maksimum seviyeye ulaştığında darbe yaratmadan tam 

sızdırmaz biçimde kapanır. Su seviyesi minimum seviyeye düştüğünde ise ana vana 

kendini tam açarak depo veya rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Vana açma-

kapama hızı istenen seviyede ayarlanabilir. Sistemde yatay veya düşey pozisyonlarda 

monte edilerek çalıştırılabilir.

eko10007 DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME 
KONTROL VANASI 

eko10008 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE 
SABİTLEME KONTROL VANASI

eko10009 FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

Elektrik flatörlü seviye kontrol vanası, depo veya rezervuar içine 

yerleştirilen elektrikli flatör sayesinde su seviyesini sürekli kontrol 

eden vanalardır. Depo veya rezervuardaki su seviyesi, istenilen değerin 

altına düştüğünde, elektrikli flatör, ana vana üzerinde bulunan solenoid 

bobine sinyal gönderir. Böylece ana vana kendini tam açarak depo veya 

rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Su seviyesi maksimum seviyeye 

ulaştığında ise, elektrikli flatör solenoid bobine tekrar sinyal gönderir ve 

ana vana kendini tam sızdırmaz biçimde kapatır. Vana sistemde yatay 

veya düşey pozisyonlarda monte edilerek çalıştırılabilir.

Diferansiyel flatörlü seviye kontrol vanası, depolarda veya rezervuarlardaki 

su seviyesini istenilen aralıklarda kontrol edebilen hidrolik kontrol vanasıdır. 

Ana vananın kontrol haznesine monte edilen 4 yollu diferansiyel kontrol 

pilotu sayesinde, su seviyesi istenilen maksimum seviyeye ulaştığında ana 

vana darbesiz tam sızdırmaz şekilde kapanır. Depo veya rezervuardaki 

maksimum ve minimum su seviyesi çok geniş aralıkta istenilen değerde 

kolaylıkla ayarlanabilir. Bu özelliğinden dolayı, pompa ile beslenen depo veya 

rezervuarların seviye kontrolü esnasında, pompa sürekli olarak devreye 

girip çıkmaz. Vana akış miktarı ve basınç değişimlerinden etkilenmeden, 

su seviyesini istenilen aralıklarda kontrol ederek sabit tutar. Alttan veya 

üstten beslenen depo veya rezervuarlarda rahatlıkla kullanılabilir.

eko10010 ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE 
KONTROL VANASI

eko10011 FLATÖRLÜ SEVİYE 
KONTROL VANASI

ÜRÜN TANIMI
Oransal basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini, çıkış 
basınç değerini yaklaşık 1/3 oranında düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Oransal 
basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç değerlerinden etkilenmeden çıkış 
basıncını yaklaşık 1/3 oranında düşürür. Sistemde akış olmadığında, vana kendini tam 
sızdırmaz şekilde otomatik olarak kapatır. Oransal Basınç düşürücü hidrolik kontrol 
vanaları, giriş basınç değerini, çıkış basınç değerine eşitlemez. Vanalar seri şekilde boru 
hattına yerleştirilmelidir, aksi takdirde sistem dengelenmez. İstenildiğinde oransal basınç 
düşürücülere pilot vana ilave edilerek kolayca bir regülasyon vanasına dönüştürülür.

ÜRÜN TANIMI

Solenoid kontrollü basınç düşürücü kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini istenilen 

daha düşük bir basınç değerine düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Ana vananın kontrolü, 

üzerine monte edilmiş 3/2 yollu solenoid pilot vanalar sayesinde gerçekleştirilir. Solenoid 

vanalara elektrik sinyali bir kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, PLC kontrol ünitesi v.b 

kontrol ekipmanları ile sağlanır. Böylece uygulama sistemlerinde otomasyon ile kontrol 

kolaylıkla sağlanır.

ÜRÜN TANIMI

Basınç sabitleme hidrolik kontrol vanası, vana giriş kısmındaki basınç değerini sabitleyen 

kontrol vanalarıdır. Hat basıncı, vana ayar basınç seviyesine ulaştığında vana açılır. Bu 

özelliği sayesinde pompaj sistemlerinde pompa motorunun yüksüz kalkmasını sağlar. 

Böylece pompanın start anında oluşturduğu pozitif basınç dalgalarını da önler. Vana akış 

miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş basınç değerini sürekli kontrol ederek sabit 

tutar. Akış olmadığında ise vana kendini tam sızdırmaz şekilde kapatır.
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0036

eko10004 ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ  
KONTROL VANASI

eko10005 SOLENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
KONTROL VANASI

eko10006 BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Basınç Düşürücü

EL: Elektrik Kontrol
NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

PG: Manometre
SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” PRD EL PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16”
Basınç Düşürücü
Elektrikli Kontrol

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

PG: Manometre

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” PREL NV PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Basınç Sabitleme
SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı
EL: Elektrik Kontrol

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” PS EL PIR



eko10000 SERİSİ
HİDROLİK KONTROL VANALARI

ÜRÜN TANIMI

Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanaları, değişken debi ve giriş basıncından etkilenmeksizin 

iki nokta arasındaki diferansiyel basıncı sabit bir değerde tutar. Belirlenen üst basınç 

kolayca pilot ile ayarlanabilir. Booster pompaların drenajını, ısıtma ve soğutma 

sistemlerini, bypass hatlarını, filtreleri ve diğer benzer sistemleri kontrol edebilir.

ÜRÜN TANIMI
Basınç sabitleme/düşürücü hidrolik kontrol vanası, giriş basıncını sabitleyerek çıkış 
basıncını istenilen değere düşüren kontrol vanalarıdır. Vana üzerinde iki adet pilot vana 
bulunur. İlk pilot vana basınç sabitleme pilotudur ve giriş basıncını sabitler. Diğer pilot 
vana basınç düşürücü pilot vanadır ve çıkış basınç değerini istenilen değere düşürerek 
sabit kalmasını sağlar. Basınç sabitleme/düşürücü kontrol vanası, bayır aşağı pompalama 
yapan pompaj sistemlerindeki aşırı akışı ve yüksek basıncı regüle ederek sistemin normal 
değerlerde çalışmasını sağlar. Vana akış miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş 
basıncını ve çıkış basıncını sürekli kontrol ederek sabit tutar.

ÜRÜN TANIMI

Flatörlü seviye kontrol vanası, depolarda veya rezervuarlardaki su seviyesini sürekli 

kontrol eden hidrolik kontrol vanasıdır. Ana vana kontrolü 2 yollu modulating tip flatörlü 

pilot vana tarafından manuel olarak sağlanır. Depo veya rezervuar girişlerine monte 

edilen ana vana, su seviyesi maksimum seviyeye ulaştığında darbe yaratmadan tam 

sızdırmaz biçimde kapanır. Su seviyesi minimum seviyeye düştüğünde ise ana vana 

kendini tam açarak depo veya rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Vana açma-

kapama hızı istenen seviyede ayarlanabilir. Sistemde yatay veya düşey pozisyonlarda 

monte edilerek çalıştırılabilir.

0036

0036

0036

eko10007 DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME  
KONTROL VANASI 

eko10008 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE  
SABİTLEME KONTROL VANASI

eko10009 FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16”
Diferansiyel

Basınç Sabitleme

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

EL: Elektrik Kontrol

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” DIF EL PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16”
Basınç Düşürücü  

ve Sabitleme

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

EL: Elektrik Kontrol

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” PRPS EL PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16”
Modulating

Kontrol

EL: Elektrik Kontrol
NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

PG: Manometre
SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” FL EL PIR

Elektrik flatörlü seviye kontrol vanası, depo veya rezervuar içine 

yerleştirilen elektrikli flatör sayesinde su seviyesini sürekli kontrol 

eden vanalardır. Depo veya rezervuardaki su seviyesi, istenilen değerin 

altına düştüğünde, elektrikli flatör, ana vana üzerinde bulunan solenoid 

bobine sinyal gönderir. Böylece ana vana kendini tam açarak depo veya 

rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Su seviyesi maksimum seviyeye 

ulaştığında ise, elektrikli flatör solenoid bobine tekrar sinyal gönderir ve 

ana vana kendini tam sızdırmaz biçimde kapatır. Vana sistemde yatay 

veya düşey pozisyonlarda monte edilerek çalıştırılabilir.

Diferansiyel flatörlü seviye kontrol vanası, depolarda veya rezervuarlardaki 

su seviyesini istenilen aralıklarda kontrol edebilen hidrolik kontrol vanasıdır. 

Ana vananın kontrol haznesine monte edilen 4 yollu diferansiyel kontrol 

pilotu sayesinde, su seviyesi istenilen maksimum seviyeye ulaştığında ana 

vana darbesiz tam sızdırmaz şekilde kapanır. Depo veya rezervuardaki 

maksimum ve minimum su seviyesi çok geniş aralıkta istenilen değerde 

kolaylıkla ayarlanabilir. Bu özelliğinden dolayı, pompa ile beslenen depo veya 

rezervuarların seviye kontrolü esnasında, pompa sürekli olarak devreye 

girip çıkmaz. Vana akış miktarı ve basınç değişimlerinden etkilenmeden, 

su seviyesini istenilen aralıklarda kontrol ederek sabit tutar. Alttan veya 

üstten beslenen depo veya rezervuarlarda rahatlıkla kullanılabilir.

eko10010 ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE 
KONTROL VANASI

eko10011 FLATÖRLÜ SEVİYE 
KONTROL VANASI

Oransal basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini, çıkış 
basınç değerini yaklaşık 1/3 oranında düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Oransal 
basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç değerlerinden etkilenmeden çıkış 
basıncını yaklaşık 1/3 oranında düşürür. Sistemde akış olmadığında, vana kendini tam 
sızdırmaz şekilde otomatik olarak kapatır. Oransal Basınç düşürücü hidrolik kontrol 
vanaları, giriş basınç değerini, çıkış basınç değerine eşitlemez. Vanalar seri şekilde boru 
hattına yerleştirilmelidir, aksi takdirde sistem dengelenmez. İstenildiğinde oransal basınç 
düşürücülere pilot vana ilave edilerek kolayca bir regülasyon vanasına dönüştürülür.

Solenoid kontrollü basınç düşürücü kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini istenilen 

daha düşük bir basınç değerine düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Ana vananın kontrolü, 

üzerine monte edilmiş 3/2 yollu solenoid pilot vanalar sayesinde gerçekleştirilir. Solenoid 

vanalara elektrik sinyali bir kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, PLC kontrol ünitesi v.b 

kontrol ekipmanları ile sağlanır. Böylece uygulama sistemlerinde otomasyon ile kontrol 

kolaylıkla sağlanır.

Basınç sabitleme hidrolik kontrol vanası, vana giriş kısmındaki basınç değerini sabitleyen 

kontrol vanalarıdır. Hat basıncı, vana ayar basınç seviyesine ulaştığında vana açılır. Bu 

özelliği sayesinde pompaj sistemlerinde pompa motorunun yüksüz kalkmasını sağlar. 

Böylece pompanın start anında oluşturduğu pozitif basınç dalgalarını da önler. Vana akış 

miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş basınç değerini sürekli kontrol ederek sabit 

tutar. Akış olmadığında ise vana kendini tam sızdırmaz şekilde kapatır.

eko10004 ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 
KONTROL VANASI

eko10005 SOLENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
KONTROL VANASI

eko10006 BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



eko10000 SERİSİ
HİDROLİK KONTROL VANALARI

Diferansiyel Basınç Sabitleme Vanaları, değişken debi ve giriş basıncından etkilenmeksizin 

iki nokta arasındaki diferansiyel basıncı sabit bir değerde tutar. Belirlenen üst basınç 

kolayca pilot ile ayarlanabilir. Booster pompaların drenajını, ısıtma ve soğutma 

sistemlerini, bypass hatlarını, filtreleri ve diğer benzer sistemleri kontrol edebilir.

Basınç sabitleme/düşürücü hidrolik kontrol vanası, giriş basıncını sabitleyerek çıkış 
basıncını istenilen değere düşüren kontrol vanalarıdır. Vana üzerinde iki adet pilot vana 
bulunur. İlk pilot vana basınç sabitleme pilotudur ve giriş basıncını sabitler. Diğer pilot 
vana basınç düşürücü pilot vanadır ve çıkış basınç değerini istenilen değere düşürerek 
sabit kalmasını sağlar. Basınç sabitleme/düşürücü kontrol vanası, bayır aşağı pompalama 
yapan pompaj sistemlerindeki aşırı akışı ve yüksek basıncı regüle ederek sistemin normal 
değerlerde çalışmasını sağlar. Vana akış miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş 
basıncını ve çıkış basıncını sürekli kontrol ederek sabit tutar.

Flatörlü seviye kontrol vanası, depolarda veya rezervuarlardaki su seviyesini sürekli 

kontrol eden hidrolik kontrol vanasıdır. Ana vana kontrolü 2 yollu modulating tip flatörlü 

pilot vana tarafından manuel olarak sağlanır. Depo veya rezervuar girişlerine monte 

edilen ana vana, su seviyesi maksimum seviyeye ulaştığında darbe yaratmadan tam 

sızdırmaz biçimde kapanır. Su seviyesi minimum seviyeye düştüğünde ise ana vana 

kendini tam açarak depo veya rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Vana açma-

kapama hızı istenen seviyede ayarlanabilir. Sistemde yatay veya düşey pozisyonlarda 

monte edilerek çalıştırılabilir.

eko10007 DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME 
KONTROL VANASI 

eko10008 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE 
SABİTLEME KONTROL VANASI

eko10009 FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

ÜRÜN TANIMI

Elektrik flatörlü seviye kontrol vanası, depo veya rezervuar içine 

yerleştirilen elektrikli flatör sayesinde su seviyesini sürekli kontrol 

eden vanalardır. Depo veya rezervuardaki su seviyesi, istenilen değerin 

altına düştüğünde, elektrikli flatör, ana vana üzerinde bulunan solenoid 

bobine sinyal gönderir. Böylece ana vana kendini tam açarak depo veya 

rezervuarın sürekli dolu kalmasını sağlar. Su seviyesi maksimum seviyeye 

ulaştığında ise, elektrikli flatör solenoid bobine tekrar sinyal gönderir ve 

ana vana kendini tam sızdırmaz biçimde kapatır. Vana sistemde yatay 

veya düşey pozisyonlarda monte edilerek çalıştırılabilir.

ÜRÜN TANIMI

Diferansiyel flatörlü seviye kontrol vanası, depolarda veya rezervuarlardaki 

su seviyesini istenilen aralıklarda kontrol edebilen hidrolik kontrol vanasıdır. 

Ana vananın kontrol haznesine monte edilen 4 yollu diferansiyel kontrol 

pilotu sayesinde, su seviyesi istenilen maksimum seviyeye ulaştığında ana 

vana darbesiz tam sızdırmaz şekilde kapanır. Depo veya rezervuardaki 

maksimum ve minimum su seviyesi çok geniş aralıkta istenilen değerde 

kolaylıkla ayarlanabilir. Bu özelliğinden dolayı, pompa ile beslenen depo veya 

rezervuarların seviye kontrolü esnasında, pompa sürekli olarak devreye 

girip çıkmaz. Vana akış miktarı ve basınç değişimlerinden etkilenmeden, 

su seviyesini istenilen aralıklarda kontrol ederek sabit tutar. Alttan veya 

üstten beslenen depo veya rezervuarlarda rahatlıkla kullanılabilir.

0036

0036

eko10010 ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE  
KONTROL VANASI

eko10011 FLATÖRLÜ SEVİYE 
KONTROL VANASI

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı  (ISO-ANSI) 2”-16” Elektrikli Flatör Switch

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı

PG: Manometre

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

FL 6” FLEL NV PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16”
Diferansiyel Seviye 

Kontrol

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı
PG: Manometre

PS: Basınç Sabitleme
EL: Elektrik Kontrol

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” DIFL EL PIR

Oransal basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini, çıkış 
basınç değerini yaklaşık 1/3 oranında düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Oransal 
basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç değerlerinden etkilenmeden çıkış 
basıncını yaklaşık 1/3 oranında düşürür. Sistemde akış olmadığında, vana kendini tam 
sızdırmaz şekilde otomatik olarak kapatır. Oransal Basınç düşürücü hidrolik kontrol 
vanaları, giriş basınç değerini, çıkış basınç değerine eşitlemez. Vanalar seri şekilde boru 
hattına yerleştirilmelidir, aksi takdirde sistem dengelenmez. İstenildiğinde oransal basınç 
düşürücülere pilot vana ilave edilerek kolayca bir regülasyon vanasına dönüştürülür.

Solenoid kontrollü basınç düşürücü kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini istenilen 

daha düşük bir basınç değerine düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Ana vananın kontrolü, 

üzerine monte edilmiş 3/2 yollu solenoid pilot vanalar sayesinde gerçekleştirilir. Solenoid 

vanalara elektrik sinyali bir kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, PLC kontrol ünitesi v.b 

kontrol ekipmanları ile sağlanır. Böylece uygulama sistemlerinde otomasyon ile kontrol 

kolaylıkla sağlanır.

Basınç sabitleme hidrolik kontrol vanası, vana giriş kısmındaki basınç değerini sabitleyen 

kontrol vanalarıdır. Hat basıncı, vana ayar basınç seviyesine ulaştığında vana açılır. Bu 

özelliği sayesinde pompaj sistemlerinde pompa motorunun yüksüz kalkmasını sağlar. 

Böylece pompanın start anında oluşturduğu pozitif basınç dalgalarını da önler. Vana akış 

miktarı değişimlerinden etkilenmeden, giriş basınç değerini sürekli kontrol ederek sabit 

tutar. Akış olmadığında ise vana kendini tam sızdırmaz şekilde kapatır.

eko10004 ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 
KONTROL VANASI

eko10005 SOLENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
KONTROL VANASI

eko10006 BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



eko10000 SERİSİ
HİDROLİK KONTROL VANALARI

Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile 

açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır. Vana minimum açma basıncı 0,5 

bar’dır. Esnek diyaframı, rijit yataklanmış vana mili ve çelik yayı sayesinde, yüksek basınçlı 

uygulamalarda kolay ve hızlı kontrol işlemi yapar ve darbe yaratmadan tam sızdırmaz 

şekilde kapanır. Ana vana gövdesi üzerine değişik pilot vanalar eklenerek, farklı birçok 

uygulamalarda kullanılabilir.

Solenoid kontrol vanaları, üzerine monte edilmiş 3/2 yollu solenoid pilot vanaların uzaktan 

elektrik sinyali ile kumanda edilmesiyle açma-kapama işlemini gerçekleştiren hidrolik kontrol 

vanalarıdır. Solenoid pilot vanalara elektrik sinyali bir kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, 

PLC kontrol ünitesi vb. kontrol ekipmanları ile sağlanır. Solenoid pilot vananın üzerinde 

bulunan manuel kumanda vidası sayesinde, kolayca açma kapama sağlanabilir. Ana vana 

üzerinde isteğe göre 24 Volt AC 50Hz veya 60 Hz ila 12 Volt DC, 9 Volt DC latch ve 12 Volt 

DC latch normalde açık (N.O.) veya normalde kapalı (N.C.) solenoid bobinler kullanılabilir.

Basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini, üzerine monte 

edilmiş basınç düşürücü pilot vanalar sayesinde, istenilen daha düşük bir basınç değerine 

düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç 

değerlerinden etkilenmeden ayarlanmak istenen çıkış basınç değerini sürekli kontrol ederek 

sabit tutar. Sistemde akış olmadığında, vana kendini tam sızdırmaz şekilde otomatik olarak 

kapatır. Sistemdeki vana giriş basınç değeri, ayarlanan çıkış basınç değerinin altına düştüğü 

zaman, vana kendini tam açar. Vana, sistemde yatay veya dikey pozisyonlarda kullanılabilir.

eko10001 MANUEL HİDROLİK KONTROL VANASI

eko10002 SOLENOİD KONTROL VANASI

EKO 10003 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

ÜRÜN TANIMI

Hızlı basınç tahliye kontrol vanası, su şebekelerin terfi hatlarında ve 

pompaların sistemde devreye girip çıkması sonucunda, su hızındaki ani 

değişimler neticesinde meydana gelen basınç dalgalanmalarını otomatik 

olarak hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini korumak 

amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Şebeke sisteminin 

basıncı, ayar noktasını aştığında vana kendini hızlı bir şekilde açar ve 

fazla basıncı tahliye ederek şebeke sistemini korur. Şebeke sistemindeki 

basınç değeri normal seviyeye düştüğünde ise vana kendini, darbe 

oluşturmadan yavaşça sızdırmaz bir şekilde otomatik olarak kapatır.

Pompa kontrol vanaları, su şebekelerin terfi hatlarında kullanılan booster (yatay milli) 
tip pompaların otomatik olarak devreye almak ve devreden çıkarmak için dizayn edilmiş 
olan kontrol vanalarıdır. Pompanın “start” butonuna basıldığı anda, pompa kontrol vanası 
kapalı pozisyondadır. Start butonuna basıldığından itibaren pompa devrini buluncaya 
kadar ki zamanda pompa kontrol vanası, kendini booster pompaya göre yavaşça 
açar. Pompanın “stop” butonuna basıldığında, öncelikle pompa kontrol vanası darbe 
yaratmayacak bir biçimde yavaşça kapanır. Pompa kontrol vanası tam sızdırmaz olarak 
kapandığında, vananın üzerindeki “Limit Switch” ile pompa devreden çıkarılır. Enerji 
kesilmesi gibi durumlarda pompa kontrol vanası, pompaya doğru geri akışı önlemek için 
bir çekvalf gibi çalışır ve sistemde ekstra bir çekvalf kullanımını ortadan kaldırır.

ÜRÜN TANIMI
Koç darbesi önleme kontrol vanası, daha uzun su şebeke terfi hatlarında, 
pompaj sistemlerinde enerji kesilmesi sonucu oluşan enerji dalgalarını 
sönümleyen ve pompaların sistemde devreye girip-çıkması sonucunda, 
su hızındaki ani değişimler neticesinde meydana gelen koç darbelerini 
otomatik olarak hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini 
korumak amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Vana, 
azalan basınç dalgasını, sahip olduğu basınç sinyal borusu ve düşük 
basınç pilotu ile önceden hissederek hızlı bir şekilde açılır. Hat basıncı 
normal seviyeye ulaştığında vana kendini otomatik olarak tam sızdırmaz 
şekilde yavaşça kapatır.

Hidrolik çekvalf hat basıncı ile çalışan sistemdeki geri akışı önleyen otomatik hidrolik 

kontrollü çekvalfdir. Çıkış basınç değeri,giriş basınç değerini aştığında vana kendini 

darbe yaratmadan tam sızdırmaz şekilde kapatır. Giriş basınç değeri çıkış basınç 

değerini aştığında çekvalf kendini yavaşça açar. Böylece pompa start anında oluşan 

basınç dalgalanmasını da sönümler.

0036

0036

eko10013 HIZLI BASINÇ TAHLİYE  
KONTROL VANASI eko10016 POMPA KONTROL VANASI

eko10014 KOÇ DARBESİ ÖNLEME  
KONTROL VANASI

eko10015 HİDROLİK ÇEKVALF

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı  
(ISO-ANSI)

2”-16”
Hızlı Basınç 

Tahliye
EL: Elektrik Kontrol

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” QR NV PIR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı  
(ISO-ANSI)

2”-16”
Hızlı Basınç 

Tahliye

EL: Elektrik Kontrol

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” QR NV PIR

Derin kuyu pompa kontrol vanası, derin kuyu (düşey milli) tip pompaların otomatik olarak 

devreye almak ve devreden çıkarmak için dizayn edilmiş bir tahliye kontrol vanasıdır. Vana 

ana hatta bir “TE” parçası ile bağlanır. Pompa çalışmadan önce vana açık konumdadır. 

Pompa çalışmaya başladığı anda vana kendini darbe yaratmadan yavaşça kapatarak, 

sistem basıncını kademeli olarak artırır. Pompa durmadan önce, vana kendini otomatik 

olarak yavaşça açar ve sistem basıncını kademeli olarak azaltır.

eko10017 DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI

ÜRÜN TANIMI

Debi ayar kontrol vanaları, istenilen akış miktarını (debi) sınırlamak için 

dizayn edilmiş kontrol vanalarıdır. Ana vananın girişinde bulunan orifis 

fark basıncı meydana getirir ve vananın kontrol haznesine monte edilmiş 

3-yollu diferansiyel basınç ayar pilotu oluşan fark basıncını hissederek 

ana vanayı ayarlanan debide açılmasını sağlar. Böylece vana giriş 

basıncı ve debi değişimlerinden etkilenmeden istenilen debiyi otomatik 

olarak sınırlar ve sabit tutar. Filtrasyon sistemlerinde ters yıkama işlemi 

esnasında fazla akışı önleyerek fazla su kaybına engel olur.

0036
eko10012 AKIŞ MİKTARI KONTROL VANASI

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı  
(ISO-ANSI)

2”-16”
Akış (Debi) 

Kontrol

NV: Açma-Kapama Hız Ayarı
PG: Manometre

EL: Elektrik Kontrol

Posizyon
İndikatö r

Milli

F 6” FL NV PIR



eko10000 SERİSİ
HİDROLİK KONTROL VANALARI

Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile 

açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır. Vana minimum açma basıncı 0,5 

bar’dır. Esnek diyaframı, rijit yataklanmış vana mili ve çelik yayı sayesinde, yüksek basınçlı 

uygulamalarda kolay ve hızlı kontrol işlemi yapar ve darbe yaratmadan tam sızdırmaz 

şekilde kapanır. Ana vana gövdesi üzerine değişik pilot vanalar eklenerek, farklı birçok 

uygulamalarda kullanılabilir.

Solenoid kontrol vanaları, üzerine monte edilmiş 3/2 yollu solenoid pilot vanaların uzaktan 

elektrik sinyali ile kumanda edilmesiyle açma-kapama işlemini gerçekleştiren hidrolik kontrol 

vanalarıdır. Solenoid pilot vanalara elektrik sinyali bir kontrol cihazı, zaman rölesi, şalter, 

PLC kontrol ünitesi vb. kontrol ekipmanları ile sağlanır. Solenoid pilot vananın üzerinde 

bulunan manuel kumanda vidası sayesinde, kolayca açma kapama sağlanabilir. Ana vana 

üzerinde isteğe göre 24 Volt AC 50Hz veya 60 Hz ila 12 Volt DC, 9 Volt DC latch ve 12 Volt 

DC latch normalde açık (N.O.) veya normalde kapalı (N.C.) solenoid bobinler kullanılabilir.

Basınç düşürücü hidrolik kontrol vanaları, yüksek giriş basınç değerini, üzerine monte 

edilmiş basınç düşürücü pilot vanalar sayesinde, istenilen daha düşük bir basınç değerine 

düşüren hidrolik kontrol vanalarıdır. Basınç düşürücü kontrol vanası debi ve giriş basınç 

değerlerinden etkilenmeden ayarlanmak istenen çıkış basınç değerini sürekli kontrol ederek 

sabit tutar. Sistemde akış olmadığında, vana kendini tam sızdırmaz şekilde otomatik olarak 

kapatır. Sistemdeki vana giriş basınç değeri, ayarlanan çıkış basınç değerinin altına düştüğü 

zaman, vana kendini tam açar. Vana, sistemde yatay veya dikey pozisyonlarda kullanılabilir.

eko10001 MANUEL HİDROLİK KONTROL VANASI

eko10002 SOLENOİD KONTROL VANASI

EKO 10003 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

Hızlı basınç tahliye kontrol vanası, su şebekelerin terfi hatlarında ve 

pompaların sistemde devreye girip çıkması sonucunda, su hızındaki ani 

değişimler neticesinde meydana gelen basınç dalgalanmalarını otomatik 

olarak hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini korumak 

amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Şebeke sisteminin 

basıncı, ayar noktasını aştığında vana kendini hızlı bir şekilde açar ve 

fazla basıncı tahliye ederek şebeke sistemini korur. Şebeke sistemindeki 

basınç değeri normal seviyeye düştüğünde ise vana kendini, darbe 

oluşturmadan yavaşça sızdırmaz bir şekilde otomatik olarak kapatır.

ÜRÜN TANIMI
Pompa kontrol vanaları, su şebekelerin terfi hatlarında kullanılan booster (yatay milli) 
tip pompaların otomatik olarak devreye almak ve devreden çıkarmak için dizayn edilmiş 
olan kontrol vanalarıdır. Pompanın “start” butonuna basıldığı anda, pompa kontrol vanası 
kapalı pozisyondadır. Start butonuna basıldığından itibaren pompa devrini buluncaya 
kadar ki zamanda pompa kontrol vanası, kendini booster pompaya göre yavaşça 
açar. Pompanın “stop” butonuna basıldığında, öncelikle pompa kontrol vanası darbe 
yaratmayacak bir biçimde yavaşça kapanır. Pompa kontrol vanası tam sızdırmaz olarak 
kapandığında, vananın üzerindeki “Limit Switch” ile pompa devreden çıkarılır. Enerji 
kesilmesi gibi durumlarda pompa kontrol vanası, pompaya doğru geri akışı önlemek için 
bir çekvalf gibi çalışır ve sistemde ekstra bir çekvalf kullanımını ortadan kaldırır.

Koç darbesi önleme kontrol vanası, daha uzun su şebeke terfi hatlarında, 
pompaj sistemlerinde enerji kesilmesi sonucu oluşan enerji dalgalarını 
sönümleyen ve pompaların sistemde devreye girip-çıkması sonucunda, 
su hızındaki ani değişimler neticesinde meydana gelen koç darbelerini 
otomatik olarak hızlı bir şekilde atmosfere tahliye eden, şebeke sistemini 
korumak amacıyla dizayn edilmiş bir emniyet kontrol vanasıdır. Vana, 
azalan basınç dalgasını, sahip olduğu basınç sinyal borusu ve düşük 
basınç pilotu ile önceden hissederek hızlı bir şekilde açılır. Hat basıncı 
normal seviyeye ulaştığında vana kendini otomatik olarak tam sızdırmaz 
şekilde yavaşça kapatır.

ÜRÜN TANIMI

Hidrolik çekvalf hat basıncı ile çalışan sistemdeki geri akışı önleyen otomatik hidrolik 

kontrollü çekvalfdir. Çıkış basınç değeri,giriş basınç değerini aştığında vana kendini 

darbe yaratmadan tam sızdırmaz şekilde kapatır. Giriş basınç değeri çıkış basınç 

değerini aştığında çekvalf kendini yavaşça açar. Böylece pompa start anında oluşan 

basınç dalgalanmasını da sönümler.

0036

0036

0036

eko10013 HIZLI BASINÇ TAHLİYE 
KONTROL VANASI eko10016 POMPA KONTROL VANASI

eko10014 KOÇ DARBESİ ÖNLEME 
KONTROL VANASI

eko10015 HİDROLİK ÇEKVALF

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Pompa Kontrol
PS: Basınç Sabitleme

FR: Akış Kontrol
PG: Manometre

F 6” PC PG

ÜRÜN TANIMI

Derin kuyu pompa kontrol vanası, derin kuyu (düşey milli) tip pompaların otomatik olarak 

devreye almak ve devreden çıkarmak için dizayn edilmiş bir tahliye kontrol vanasıdır. Vana 

ana hatta bir “TE” parçası ile bağlanır. Pompa çalışmadan önce vana açık konumdadır. 

Pompa çalışmaya başladığı anda vana kendini darbe yaratmadan yavaşça kapatarak, 

sistem basıncını kademeli olarak artırır. Pompa durmadan önce, vana kendini otomatik 

olarak yavaşça açar ve sistem basıncını kademeli olarak azaltır.

eko10017 DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16”
Derinkuyu

Pompa Kontrol

QR: Hızlı Basınç Tahliye

PG: Manometre

F 6” DPC QR

Bağlantı Çap Kontrol Özelliği Ek Özellikler Opsiyonlar

F: Flanşlı (ISO-ANSI) 2”-16” Hidrolik Çekvalf
PG: Manometre

SV-3: 3 Yollu Manuel Vana

Posizyon
İndikatör

Milli

F 6” HCV PG PIR

Debi ayar kontrol vanaları, istenilen akış miktarını (debi) sınırlamak için 

dizayn edilmiş kontrol vanalarıdır. Ana vananın girişinde bulunan orifis 

fark basıncı meydana getirir ve vananın kontrol haznesine monte edilmiş 

3-yollu diferansiyel basınç ayar pilotu oluşan fark basıncını hissederek 

ana vanayı ayarlanan debide açılmasını sağlar. Böylece vana giriş 

basıncı ve debi değişimlerinden etkilenmeden istenilen debiyi otomatik 

olarak sınırlar ve sabit tutar. Filtrasyon sistemlerinde ters yıkama işlemi 

esnasında fazla akışı önleyerek fazla su kaybına engel olur.

eko10012 AKIŞ MİKTARI KONTROL VANASI




