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HAKKIMIZDA
NET İNOVASYON MAK.İNŞ.KALIP İTH.İHR.SAN.veTİC.A.Ş. 2002 yılında kurulmuş olup ilk ektapta SARNIÇ MODÜLER
SU DEPOLARI markasıyla prizmatik su depoları ve paslanmaz kaplı galvaniz su depoları ürünlerimizle sektörde yer aldık.
Firmamız kısa sürede yapmış olduğu imalatlarımızın kalitesi ve çeşitliliği ile kendini kanıtlamış ve piyasada aranan firmalar
arasına girmiştir.
Firmamız; sürekli üretim biçimini ve tekniğini geliştirmeyi, ürün çeşitliliğini arttırmayı ve bunu mümkün olan en tasarruflu
maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.
Gelişen ve değişen piyasa şartları dolayısıyla 2017 yılında faaliyet alanımıza diktörtgen hava kanalları,klima santralleri;
hücreli aspiratör ve vantilatörler,kanal tipi fanlar,aksiyal basınçlandırma ve duman tahliye fanları,jet fan imalatı da dahil edilmiştir.
Halen bu alandaki çalışmalarımıza üretimde yılların kazandırmış olduğu tecrübe ve yeni teknolojilerle "HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE"
sloganıyla devam etmekteyiz.
Yaklaşık olarak 5000 m² kapalı alana sahip fabrikamızda önce kaliteli üretim ilkemizle üretime soktuğumuz her üründe,giriştiğimiz
her yeni yatırımda,başlattığımız her yeni projede gerekli olan enerjiyi müşterilerimizden ve onların memnuniyetinden alarak hizmet
vermekteyiz.
Misyonumuz ; bütün departmanlarında istihdam edilen her kademedeki uzman personellerimiz ile, disiplin ile çalışarak,en kısa sürede,
optimum düzeyde ve en yüksek kalitede verimliliği sağlayara, sorunları yaşanmadan tespit edip uygun önlemleri alıp,sürdürebililiğini
sağlayarak sektörde her zaman bir adım önde olmaktır.
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KANAL TİPİ ASPİRATÖRLER

RECTANGULAR DUCT TYPE ASPIRATORS
Kanal tipi radyal fanlar, galvanizli celik gövdeden imal edilmiştir. Kendinden motorlu geriye eğik seyrek kanatlı fanlar
kullanılarak üretilmiştir. Yüksek performaslı, sessiz ve sorunsuz çalışmaktadır.
Rectangular duct type centrifugal fans are manufactured from galvanized steel body. Self-powered backward curved thin
airfoil fans are produced using blades. It operates in high performance, silent and smooth.

KANAL TİPİ SIĞINAK HAVALANDIRMA
SHELTER AIR CONDITIONING UNITS

Kanal tipi sığınak havalandırma cihazları, sığınaklarda taze hava ihtiyacını karşılamaktadır. Bu cihazlar iki farklı konumda
kullanılabilmektedir. Günlük kullanımlarda hava bypass hücresi vasıtası ile doğrudan yada G4 filtre üzerinden geçirilirek ortama
verilir. Savaş zamanlarında kullanım gerektiğinde ise bypass ünitesi yardımıyla hava bu kez, nükleer ve zararlı gaz serpintilerinden
arındırılmak için, G4 filtre, aktif karbon filtre ve hepa filtre üzerinden geçirilerek ortama verilmektedir.
Duct type shelter ventilation devices meet the need for fresh air in shelters. These devices can be used in two different positions.
In daily use, the air is passed through the bypass cell directly or through G4 filter and given to the environment. When it is necessary to
use during wartime, the air is passed through the G4 filter, the activated carbon filter and the hepa filter in order to remove the nuclear
and harmful gas spills with the aid of the bypass unit.

ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER
ROOF TYPE ASPIRATORS

Çatı tipi radyal fanlar, galvanizli celik gövdeden mamul olup elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Kendinden motorlu
geriye eğik seyrek kanatlı fanlar kullanılarak üretilmiştir. Yüksek performaslı, sessiz ve sorunsuz çalışmaktadır. Üründe kullanılan
şapka aluminyumdan imal edilmiş ve elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. Frekans ayarlayıcı ekipmanlar yardımı ile devir ayarı
yapılabilmektedir.
Roof type centrifugal fans are made of galvanized steel body and painted with electrostatic powder paint. It is produced using
Self-powered backward curved thin airfoil fans. It operates in high performance, silent and smooth. The cap used in the product is
made of aluminum and covered with electrostatic powder paint. The frequency can be modulated with the help of frequency adjuster
equipment (engine speed control).
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AKSİYAL FANLAR
AXIAL FANS

Aksiyel fanlar seçilen modele göre 100-150000 m3 /sa arası hava miktarı, 1000 Pa’ya kadar da basınç üretmektedir.
Pervane kanatları plastik yada aluminyum olarak üretilebilmektedir. Gövde celik sacdan mamuldür. Standart olarak
galvanizli, isteğe bağlı olarak da boyalı gövde üretimi de yapmaktayız. Fanlar 3-5-7-8-9-12 kanatlı olarak üretilebilmektedir
ve sahada her türlü itiyaca, en uygun ürünü seçebilme imkanı sunmaktadır.
Axial fans produce air quantity between 100-150000 m3 / h according to the selected model and pressure up to 1000
Pa. Propeller blades can be produced as plastic or aluminum. The body is made of steel sheet. We also produce galvanized and
optionally painted body as standard. The fans can be produced as 3-5-7-8-9-12 airfoil and offers you the possibility to choose the
most suitable product in the field.

TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI
HEAT RECOVERY VENTILATORS

Bu tip klima santrallerinde kullanılan rekoperatör sayesinde mahalden dışarı atılan havanın ısısı geri kazanılımış olur
ve enerjiden tasarruf sağlanmış olur. Hücre içerisinde serpantin kullanılmaz ısıtma veya soğutma istenmesi halinde
cihazın önüne veya arkasına kanal tipi serpantin yerleştirilir.Profil iç yüzeyleri tamamen kapalı olarak dizayn edilmiştir.Bu sayede
içerisinde pislik birikimine yol açabilecek girinti ve çıkıntıların oluşması engellenmiştir.1000-5000 m3/h debilerde imalatlar mevcuttur.
Thanks to the recuperator used in this type of air handling units, the heat of the air blown out from the room is recycled.
Therefore, energy savings can be achieved.Serpentine is not used in the cell.If heating or cooling is required, channel type serpent ine
is placed in front of or behind the device. The profile inner surfaces are designed to be completely closed.
the formation of indentations and protrusions which may lead to accumulation of impurities in the interior is prevented.

JET FANLAR
JET FANS

Aksiyal jet fanlar, kapalı otoparklarda, tünellerde hava akımını sağlamak için kullanılmaktadır. Isı dayanımlı ve ısı dayanımsız
olarak iki şekilde üretimi yapılmaktadır. Isı dayanımsız fanlar -20 ile 40 ºC arasında çalışabilmektedir. Isı dayanımlı fanlar ise yangın
esnasında çalışabilen özel üretim fanlardır. Bu sayede ortamdaki dumanı kesintisiz olarak.dışarı atabilmektedir. Bu cihazlarda
dayanım şiddetine göre farklı motor seçenekleriyle, çalışma imkanı sunmaktadır.. Not: 200º/2h, 300ºC/2h, 400ºC/2h dayanımlı
motor seçenekleri için firmamızla irtibat kurunuz.
Axial jet fans are used in indoor parking lots, the tunnels to provide air flow. It is produced in two forms as heat- resisting and
heat-incompetent fans. Heat incompetent fans can operate between -20 and 40 °C. Heat-resistant fans are special production fans
that can work during the fire. Heat-resistant fans are special production fans that can work during the fire. In this way, the smoke in
the environment can be discharged without interruption. These devices offer the possibility of working with different engine options
according to the strength of the resisdance. Note: Please contact our company for 200° / 2h, 300°C / 2h, 400°C / 2h engine options.
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HÜCRELİ ASPİRATÖRLER
CABINET TYPE VENTILATORS

Hücreli tip çift emişli öne eğimli santrifüj fanlar: 500-50000m3 / saate kadar hava miktarı, 0-800 pa arası basınç üretmektedir.
Hücrelerin panelleri 24mm olup, ısı ve sese karşı yalıtım için panel aralarında taş yünü kullanılmıştır.
Not: Standart ürünler dışında ihtiyaca yönelik tasarım ve çözümler sunmaktayız.
Cabinet type double suction centrifugal fans inclined forward: The amount of air up to 500-50000m3 / hour produces pressure
between 0-800 Pa. Panels of the cells are 24 mm and stone wool is used between panels for insulation against heat and water.
Note: Apart from standard products, we offer the design and solutions oriented for specific needs.
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