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Makro Teknik, 1998 yılında kurulmuştur. 18 yıllık uygulamacı geleneğinin üzerine 
inşa edilmiş, HVAC komponentleri üreten firmamız, müşteri odaklı bir ticari anlayışı 
benimsemiştir.

Firmamız, 1998 yılının ikinci yarısında, hava kanalı bağlantı elemanları olan, kanal 
flanşı ve aksamlarını imal ederek, üretime başlamıştır. İlerleyen zamanlarda taşıyıcı 
profiller, kelepçeler ve muhtelif montaj malzemelerini de ürün gamına katarak, ürün 
yelpazesini genişletmiştir.

Makro Teknik, sektörümüze daha nitelikli hizmet üretebilmek, müşterilerimize 
daha zengin bir ürün gamı ile, ekonomik şartlarda malzeme temini sağlamak için, 
2007 yılından itibaren satış programına tesisat ve yalıtım malzemelerini eklemiştir. 
Tesisat ve yangın izolasyonu malzemeleri konusunda stoklu çalışan firmamız, yalıtım 
bantları, yapıştırıcılar, mantolama dübelleri, izolasyon pimleri gibi aksesuarları ve 
tespit elemanlarını yurt içi ve yurt dışı müşterilerine ulaştırmaktadır. 

Makro Teknik fandan askı elemanlarına kadar, değişik ürünleri içeren ürün gamı 
ile, iyi bir çözüm ortağı olmuştur. Özellikle son dönemde sektörde yenilikçi anlayışı 
benimsemiş, modernizasyon ve Ar-ge çalışmalarına hız vermiştir.  

Sürekli üretim biçimini ve tekniğini geliştirerek, ürün çeşitliliğini ve müşteri 
memnuniyetini arttırmayı hedefleyen firmamız, doğru ürünleri, uygun fiyatlara tedarik 
etme anlayışını benimsemiştir. Şirket içi eğitimlere önem vermek, partnerlerimizle 
iyi ilişkiler geliştirmek, kaynak ve zaman yönetimi, kalite politikasını oluşturan 
maddelerimizden bazılarıdır.

İmalata 250 m2’lik bir alanda başlayan firmamız, 2003 yılının ikinci yarısından 
itibaren, üretimini daha büyük büyük sahalara taşımıştır. Bugün Ümraniye Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesinde 6000 m2 alan üzerine kurulmuş fabrikamızda tüm 
departmanlarımızla sektörümüze hizmet vermekteyiz. 

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, imal ettiğimiz her üründe, giriştiğimiz her 
yeni yatırımda, başlattığımız her yeni projede, gerekli olan enerjiyi müşterilerimizden 
almaktayız. Her zaman bunun bilincinde olan çalışanlarımız, şiarımızın müşteri 
memnuniyeti olduğunu kavramış ve bütün programlarını bu yönde oluşturmuştur.

Hakkımızda
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Makro Teknik established in 1998. Our company which is founded on 18 years application 
experience, manufactures HVAC components, embraces customer oriented trade 
principles.

Our company started to produce air duct flanges and its accessories which are air duct 
connection components. After a while Makro Teknik widened its product range by adding 
holder profiles, clamps and other ventilation  accessories.

Makro Teknik added to its sales program installation and insulation materials in order 
to serve with more options and to be able to cost lower for its clients since 2007. Our 
company, works with a wide range of fire isolation and installation, meet to domestic 
and global clients needs such us insulation tapes, siding Wall plugs, insulation pins etc 
and accessories.

Makro Teknik has been considered as a good solution partner for its customers with 
it’s wide product range like fans, hanging components and so many similar products. 
Especially recently it accepted innovative so that invested to Research-Development and 
modernisation activities.

Our company targets to serve to the customers with correct products with reasonable 
prices, by improving production methods and techniques continuously.  Training of 
staffs, improving of relations with customers, time and resource management are some 
of articles of our quality policy.

Makro Teknik had started to production in 250  m2 area, then moved bigger manufacturing 
facility from mid of 2003. Today it has a 6.000 m2 closed area in Ümraniye Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi and serves to HVAC sector with its well trained staffs.

We have been getting our all energy and motivation at all products we produce, at our 
every investment, at every new Project from our customers since our establishment day. 
All members of Makro Teknik family are aware of this situation so that they serve to our 
customers by keeping it in their mind and target customer satisfaction.

About Us
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Hava Kanalı Bağlantılarında Flanş Kullanılması 
Using Flange Joint in Duct System

Makro Teknik Flanş profilleri havalandırma kanallarında 
sağlamlık, sızdırmazlık ve montaj kolaylığı sağlar. TSE 
820 standartlarına uygun galvanizli sac kullanılmaktadır. 
Flanşın kanal yerleşim derzinde, sızdırmazlığı sağlayıcı 
donmaz, Bütil macun bulunmaktadır. 20 – 25 mm flanş 
tasarımında sızdırmazlık için ilave önlemler alınmıştır. Flanş 
seçim tablosunda ise DW 144 – TS EN 1507 standartlarına 
uygun olan bağlantı şekli, kanal ve flanşın montaj bilgileri 
verilmiştir.

Makro Teknik’s flanges are produced for maximum 
robustness, tightness and easiness of assembling at air ducts 
applications. Galvanised steel in line with TSE 820 standart 
is used at production. Non liquid, not frozen butyl mastic 
for tightness, is injected to suture where duct is placed.  
At design of 20-25 mm flanges additional measures are taken 
to seal. At flange diagram, it is shown connection types, air duct 
and flanges assembling methods at diagram according to  
DW 144 – EN 1507 standarts.
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Özellikler  Features (20-25 mm)

KOD NO Nitelik H(mm) W(mm) L(mm) Sac Kalınlığı(mm) Bağlantı Sınıfı Bağ Adedi

CODE NO Feature Height (mm) Width (mm) Lenght (mm) Steel Thickness(mm) Joint Class Pieces per Bundle

MTFL2005 GS 20 24 4000 0,6* J2** 4m. x 25

MTFL2505 GS 25 24 4000 0,6* J2, J3*** 4m. x 25

MTFL2005 GS 25 28.70 4000 0,70* J2, J3*** 5m. x 20

 ◗ A, B, C basınç sınıflarına uygundur.
 ◗ Yüksek miktarda eklenen Butil Mastik sayesinde  

C sızdırmazlık sınıfı garanti altına alınır.
 ◗ Oluklu sırt yapısı, yüksek basınç altında kanal contasının 

sabit kalması sağlar.
 ◗ Rijit yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar.
 ◗ Farklı kalınlık ve uzunluklarda üretilmektedir.

 ◗ Suitable for A, B, C pressure classes.
 ◗ High butyl mastic addition guarantees C class tightness.
 ◗ Its corrugated structure provides stability of duct gasket, 

under high pressure.
 ◗ It provides ease of installation thanks to rigid structure.
 ◗ It is produced at different thicknesses and lengths.

Aşağıdaki tabloda kesit ölçüleri, bağlantı tipi ve tanımları ve stok ölçüleri verilmiştir. 
At flange diagram, it is shown connection types, dimensions, air duct and flanges assemling methods.

GS: Galvanizli Sac Galvanised Steel
*Siparişe bağlı olarak 0,7 mm Sac’dan imal edilmektedir. *Depending on the order are made of 0.7 mm sheet.

** Yüksek basınç sınıfında, merkezi güçlendirici bar ile birlikte kullanılmalıdır. ** Denotes use of central tie bar - high pressure
*** Yüksek basınç (C) sınıfında J3 bağlantı sınıfını sağlamaz. *** Does not provide for J3 joint class in high pressure (C) class.

Macun
Mastic

H 

W
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Kanalın Uzun Kenar Uzunluğu (mm) 
Duct Longest Side (mm)

400 600 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000

Min. Sac Kalınlığı (mm)
Min. Steel Thickness (mm)

0,6 0,8 1 1,2

Kanalın Uzun Kenar Uzunluğu (mm) 
Duct Longest Side (mm)

400 600 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000

Min. Sac Kalınlığı (mm)
Min. Steel Thickness (mm)

0,6 0,8 1 1,2

J1/S1
PS 20 3000 1600 1250 625

SS 20 3000 3000 1250 625

J2/S2
PS 20 2000 1600 1250 625

SS 20 3000 1600 1250 625

J3/S3
PS 25 1600 1250 1000 800

SS 25 2000 1600 1250 800

J4/S4
PS 25 800 800

SS 30 1000 800

J5/S5
PS 30 800 625

SS 30 800 800

J6/S6
PS 35 800

SS 35 800

J1/S1
PS 20 3000 1250 625

SS 20 3000 1250 625

J2/S2
PS 20 1250 1250 625

SS 20 1600 1250 625

J3/S3
PS 25 1600 1250 1000 800

SS 25 3000 1600 1250 800

J4/S4
PS 25 800

SS 25 800

J5/S5
PS 30 800 800 625

SS 30 1000 800 800

J6/S6
PS 35 625

SS 35 625

Bağlantı Sınıfı
Joint Class

Sac 
Steel

Flanş Tipi
Flange Type

Kanal Uzunluğu / Duct Length (mm)

Bağlantı Sınıfı
Joint Class

Sac 
Steel

Flanş Tipi
Flange Type

Kanal Uzunluğu / Duct Length (mm)

BASINÇ SINIFI A - (500 Pa Pozitif ve 500 Pa Negatif Basınç ile Sınırlı) 
PRESSURE CLASS A (limited by 500 Pa Positive - 500 Pa Negative Pressure)

BASINÇ SINIFI B - (501 Pa -1000 Pa arası Pozitif ve 501 Pa - 750 Pa arası Negatif Basınç ile sınırlı)  
PRESSURE CLASS B (Limited by 501 Pa - 1000 Pa Positive 501Pa - 750 Pa Negative Pressure)

DW 144’e göre Makro Teknik Flanşların Kullanım şekilleri 
Usage of Makro Teknik Flanges according to DW 144
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Kanalın Uzun Kenar Uzunluğu (mm) 
Duct Longest Side (mm)

400 600 800 1000 1250 1600 2000 2500

Min. Sac Kalınlığı (mm)
Min. Steel Thickness (mm)

0,6 0,8 1

J1/S1
PS 20 3000 625

SS 20 3000 625

J2/S2
PS 25 1250 800

SS 25 1250 800

J3/S3
PS 30 1250 800

SS 30 1250 800

J4/S4
PS 30 1000 800

SS 30 1000 800

J5/S5
PS 35 800 625

SS 35 800 625

J6/S6
PS 35 800 625

SS 35 800 625

Bağlantı Sınıfı
Joint Rating

Sac 
Steel

Flanş Tipi
Flange Type

Kanal Uzunluğu / Duct Length (mm)

BASINÇ SINIFI C - (1001Pa -2000 Pa arası Pozitif ve 750 Pa Negatif Basınç ile sınırlı)
Pressure Class C - (Limited by 1001 Pa - 2000 Pa Positive 750 Pa Negative Pressure)

1.  Flanşlar kanalın uzun kenarı ve flanşlar arasındaki maksimum mesafeye 
göre sıralanmıştır.

2.  Sütun 2’de PS: düz sac, SS: şekillendirme ile takviye edilen sac 
Takviye biçimi:
a) 400 mm aralıklarla kordonlanarak
b) Baklava şekli verilerek
c) 150mm aralıklar ile pilelenerek

3.  Paslanmaz Çelik kanallarda uygulanan sac kalınlıkları, galvanizli hava kanal-
larında uygulanan sac kalınlıkları ile aynı olmalıdır.

1. Flanges sorted by the long sides air duct and maximum length between flanges. 

2.  PS: standart steel, SS: formed sheet 
Formed shape:
a) Reinforced by longitudinal grooves
b) Giving way to crossed form
c) Waveform with 150mm range

3.  Sheet thicknesses applied in stainless steel duct should be the same as applied in 
thick galvanized steel ducts.
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Köşe Elemanları Corners (20-25 mm)

Kod No Nitelik W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ø1 (mm) Ø2 (mm) Ø2 x Ø3 (mm) Kalınlık (mm) Ağırlık (gr)

Code No Feature W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ø1 (mm) Ø2 (mm) Ø3 x Ø4 (mm) Thickness (mm) Weight (gr)

MTKE20 GS 13 68 50 6 8,5 8,5x12 2 25

MTKE25 GS 18,6 77,67 55,28 7 8,5 8,5x12 2 35

Makro Teknik köşe elemanları 20 – 25 mm 
flanş profillerine uygun olarak üretilmek-
tedir. Sağlam flanş çerçevelerinin oluş-
masını sağlar. Kanal sağlamlığını arttıra-
rak titreşim etkilerini en aza indirir. Köşe-
deki stoperli tasarımı sayesinde, köşe 
vidalarının çok sıkıldığı durumlarda bile, 
kanal contasının ezilmesini engeller.

Makro Teknik corner elements are 
produced suitable for 20-25 mm flange 
profiles. Provides strong flange frame. 
Minimize vibration effect while increases 
duct stability. Because of the stoper design 
at corners, despite the corner screws are 
tightened so much, blocks crashing of the 
duct seal.

GS: Galvanizli Sac Galvanised Steel

Düz Form Simple Form
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Özellikler  Features (30-35 mm)

KOD NO Nitelik H(mm) W(mm) L(mm) Sac Kalınlığı (mm) Bağlantı Sınıfı Bağ Adedi

CODE NO Feature Steel Thickness (mm) Joint Class Pieces per Bundle

MTFL3005 GS 30 23 4000 0,7 J3, J4* 4m. x 25

MTFL3505 GS 35 26 4000 0,7 J4, J5*, J6* 4m. x 25

MTFL3505 GS 35 31 5000 0,8-0,9-1 J4, J5*, J6* 5m. x 20

 ◗ A, B, C basınç sınıflarına uygundur.
 ◗ İmalatta eklenen butil mastik ile C sınıfı sızdırmazlık sağlanır.
 ◗ İhtiyaçlara uygun malzemeden, farklı kalınlık ve uzunluklarda 

üretilmektedir.
 ◗ Montaj kolaylığı sağlar.

 ◗ Suitable for A, B, C pressure classes..
 ◗ High butyl mastic addition guarantees C class tightness.
 ◗ From materials of different thicknesses and lengths according 

to requirements is produced. Can be produced in different thick-
nesses and lengths.

 ◗ Provides ease of installation.

Aşağıdaki tabloda kesit ölçüleri, bağlantı tipi ve tanımları ve stok ölçüleri verilmiştir. 
At flange diagram, it is shown connection types, air duct and flanges assemling methods.

GS: Galvanizli Sac Galvanised Steel
*Uygun sac kalınlığı sağlanmalı veya merkezi güçlendirici bar ile birlikte kullanılmalıdır.

* Proper steel sheet thickness should be use for air duct or denotes use of central tie bar.

Macun
Mastic

H 

W
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Köşe Elemanları Corners (30-35 mm)

Kod No Nitelik W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ø1 (mm) Ø2 (mm) Ø2 x Ø3 (mm) Sac Kalınlığı (mm) Ağırlık (gr)

Code No Feature W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ø1 (mm) Ø2 (mm) Ø2 x Ø3 (mm) Steel Thickness (mm) Weight (gr)

MTKE30 GS 23,60 97,20 70,60 8 11 11x14 2 60

MTKE35 GS 26,85 109 79,15 8 11 11 x 16 2,2-2,5 80

Makro Teknik köşe elemanları 30 – 35 mm 
flanş profillerine uygun olarak üretilmek-
tedir. Flanşlarla mükemmel uyum sağla-
yarak, yüksek basınçlı  hava kanallarında 
sağlamlığı arttırır.

Makro Teknik corner elements are 
produced suitable for 30 – 35 mm flange 
profiles. It provides excellent compatibility
with flange, increases the strength at
the high pressure air duct.

GS: Galvanizli Sac Galvanised Steel

Düz Form Simple Form
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KOD NO Nitelik H(mm) W(mm) L(mm) Sac Kalınlığı (mm) Bağlantı Sınıfı Bağ Adedi

CODE NO Feature Steel Thickness (mm) Joint Class Pieces per Bundle

Paslanmaz Çelik  Stainless Steel

Kod No Nitelik W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ø1 (mm) Sac Kalınlığı (mm) Ağırlık (gr)

Code No Feature W (mm) L1 (mm) L2 (mm) Ø1 (mm) Steel Thickness (mm) Weight (gr)

MTPKE PS 13 68 50 6 2 23

MTPKE PS 18,6 77,67 55,28 7 2 35

Makro Teknik Paslanmaz çelik flanşlar 
sağlık, gıda gibi hijyenin önemli olduğu 
paslanmaz çelik kanal uygulamalarında 
kullanılır. 30-25 mm olmak üzere iki çeşit 
üretilmektedir. Uygun üretilen köşe-
ler ile sağlamlık ve sızdırmazlık garanti 
altına alınmıştır.

Makro Teknik Stainless flanges are used 
at stainless steel duct application of food, 
health etc where hygiene is important. 
Produced as 30-25 mm two sort. Tenacity 
and sealing is under guaranty by suitable 
corners.

PS: 304 Kalite Paslanmaz Sac 304 Grade Stainless Steel

PS: 304 Kalite Paslanmaz Sac 304 Grade Stainless Steel

Köşe Elemanı Corner

Flanş Ölçüleri Flange Size

MTPFL2005 PS 20 24 4000 0,6 J2, J3 4m x 25

MTPFL2505 PS 25 24 4000 0,6 J2, J3 4m x 25

MTPFL3005 PS 30 23 4000 0,6 J2, J3 4m x 25
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Bağlantı
Şekli Basınç Sınıfı Kanal Boyutu Flanşlar Arası 

Mesafe Sac Kalınlığı Çelik 
Güçlendirici

Güçlendirici 
Mesafe Yüzey Alanı Max. Test 

Kaçağı Seğim

Joint Types
Pressure 

Class
Duct Size

Distance  
Between Flanges

Steel Thickness
Steel 

Reinforcement
Distance of 

Reinforcement
Surface Area

Max. Test 
Leakage

Deflection

J1 A 1 x 0.35 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 6.75 4.13 4.00

J1 B 0.8 x 0.3 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 5.50 1.76 3.20

J1 C 0.6 x 0.2 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 4.00 0.67 2.40

J1 D 0.6 x 0.2 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 4.00 0.26 2.40

J2 A 1.25 x0.45 1250 1.0 25 x 25 x 3 625 8.50 5.2 5.00

J2 B 1 x 0.35 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 6.75 2.16 4.00

J2 C 0.8 x 0.3 1500 0.8 25 x 25 x 3 800 6.60 1.11 3.20

J2 D 0.8 x 0.3 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 5.50 0.35 3.20

J3 A 1.6 x 0.55 1500 1.0 30 x 30 x 5 800 12.90  7.89 6.40

J3 B 1.25 x 0.45 1500 1.0 30 x 30 x 5 800 10.20  3.26 5.00

J3 C 1 x 0.35 1500 0.8 30 x 30 x 5 800 8.10  1.36 4.00

J3 D 1 x 0.35 1250 0.8 30 x 30 x 5 625 6.75  0.43 4.00

J4 A 2 x 0.7 1500 1.0 40 x 40 x 5 800 16.20  9.92 8.00

J4 B 1.6 x 0.55 1500 1.0 40 x 40 x 5 800 12.90  4.13 6.40

J4 C 1.25 x 0.45 1500 1.0 40 x 40 x 5 800 10.20  1.71 5.00

J4 D 1.25 x 0.45 1500 1.0 40 x 40 x 5 625 8.50  0.54 5.00

J5 A 3 x 1 1250 1.2 50 x 50 x 5 625 20.00  12.24 12.00

J5 B 2.5 x 0.85 1250 1.0 50 x 50 x 5 625 16.75  5.36 10.00

J5 C 2 x 0.7 1250 1.2 50 x 50 x 5 625 13.50  2.27 8.00

J5 D 1.6 x 0.55 1250 1.0 50 x 50 x 5 625 10.75  0.69 6.40

J6 A 3 x 1 1500 1.2 60 x 60 x 5 800 24.00  14.69 12.00

J6 B 3 x 1 1250 1.2 60 x 60 x 5 625 20.00  6.40 12.00

J6 C 2.5 x 0.85 1250 1.2 60 x 60 x 5 625 16.75  2.81 10.00

J6 D 2.5 x 0.85 1000 1.2 60 x 60 x 5 500 13.40  0.86 10.00

Flanş Seçim Tabloları  Flange Selection Table

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(mm) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) m2 Lt/s Max. (mm)

NOTLAR
•  Bu bilgiler DW 144 - EN 1507 den çıkarılmıştır. (1) flanş şeklini (3) maksimum 

kanal ebadını (2) basınç sınıfını göstermektedir.
•   Kanal kenar oranları (aspect ratio) yaklaşık 3:1 dir. 
•   DW 144 - EN 1507 ’ e göre kanal kuvvetlendirici destekler sıcak çekilmiş profil 

olmalıdır. Ayrıca kuvvetlendirici destek kenet şekline uygun seçilmelidir. 
(Örn:J3/S3) (Kolon 6)

•   Alan kesinlikle sonlandırma parçalarını ihtiva etmez. (Kolon 8)
•   (9) nolu kolonda maksimum test kaçağı verilmiştir. Bu kaçak miktarı maksi-

mum test kaçağının %40’dır. Max. test kaçağı = yüzey alanı x max. sistem 
kaçağı x %40 

•   Max. seğim = Kanal genişliği x 1/250
  
Yukarıda bahsedilen test değerleri emiş kanalları için de geçerlidir.  

NOTES
•  All these information are DW 144 - EN 1507. (1)Flange joint type (3)Pressure Class (2) 

Max. duct size
• Aspect ratio is 3:1
•  According to DW 144 - EN 1507 reinforcement should be made from hot rolled steel. 

It must be selected best fit with clamps. (Exc. J3/S3) (Column 6)

•   Surface doesn’t include ending pieces.(Column 8)
•   (9)Max. testing leakage=Max. system leakage x surface area x % 40

•   Max. Deflection= Duct width x 1/250

Above mentioned test specification are the same for suction air ducts.

Maksimum Sızıntı ve Seğim Değerleri Maximum Leakage and Deflection
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Flanş Bağlantı Elemanları  Flange Joints

Kod No Nitelik L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) s (mm) Ağırlık (gr)

Code No Feature L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) s (mm) Weight (gr)

Kod No Nitelik L (mm) H (mm) W (mm) ØD (mm) s (mm) Ağırlık (gr)

Code No Feature L (mm) H (mm) W (mm) ØD (mm) s (mm) Weight (gr)

MTSTK GS 23 13 130 1 40

MTVTK25 GS 27 17 30 7 2 31

MTVTK25 GS 27 18 32 7 3 44

A, B (düşük, orta) basınç sınıflarında flanş 
sabitlemesinde kullanılır.

Used for fixing A and B pressure class 
flanges.

C ve D (yüksek) basınç sınıflarında flanş 
sabitlemesinde kullanılır. Yüksek basınç 
sınıflarında 20 cm, orta basınç sınıfla-
rında 25 cm aralıkla kullanılması tavsiye 
edilmektedir. 

Used for fixing C and D pressure class 
flanges. It’s recommended to use with 
20 cm intervals for high pressure and  
25 cm intervals for medium pressure class 
duct system.

GS: Galvanizli Sac Galvanised Steel

GS: Galvanizli Sac Galvanised Steel

Sürgülü Tip Klemens Clips

Vidalı Tip Klemens G Type Clips

L1

L3

s

L2

L1
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Yoğunluk / Density 140 Kg/m3

Gerilme Direnci / Tensile Strength 400 kPa 

Uzama / Elongation % 150

Sıkıştırma Direnci / Compressive Resistance 20 - 50 kPa

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature -50 °C /+ 100 °C

Su Emme Değeri / Water Absorbtion % 8

MTFL2005 5 x 13 mm

MTFL2505 5 x 15 mm

MTFL3005 5 x 20 mm

MTFL3505 5 x 20 - 50 x 25 mm

Yoğunluk / Density 33 Kg/m3

Gerilme Direnci / Tensile Strength
(Lengthwise) 4.3 kg/cm2

(Widthwise)    3.0 kg/ cm2

Uzama / Elongation
(Lengthwise)   % 204

(Widthwise)  % 165

Sıkıştırma Sertliği / Compressive Hardness 0.32kg / cm2

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature -30 °C /+ 80 °C

Su Emme Değeri / Water Absorbtion % 8

MTEC513 Epdm 5 x 13 400 m. 

MTEC515 Epdm 5 x 15 400 m.

MTEC518 Epdm 5 x 18 400 m.

MTEC520 Epdm 5 x 20 400 m. 

MTPC513 Polietilen 5 x 13 400 m.

MTPC515 Polietilen 5 x 15 400 m.

MTPC518 Polietilen 5 x 18 400 m.

MTPC520 Polietilen 5 x 20 400 m.

Kanal Contası  Sealing Tape

Kod No Tipi Ölçüler (mm) Kolideki metraj

Code No Type Dimensions (mm) Meter per Package

Flanş Profili Conta Ölçüleri

Flange Profile Gasket Sizes

Kanal contası su, toz, duman, gürültü, yağ gibi 
dış etkenlere karşı kanal flanş sistemlerinde 
sızdırmazlık için kullanılır.

Used as sealing gasket in duct flange system 
against external effects such as water, dust, smoke, 
noise, oil and etc.

Polietilen Özellikleri Polietilen Features

EPDM Özellikleri EPDM Features

Tavsiye edilen Conta Ölçüleri  Recommended Seal Size
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Mastik  Mastic

Havalandırma kanallarında, flanşların birleşim yerlerinde ve köşelerde ve 
muhtelif hava sızıntısı olan yerlerde sızdırmazlığı arttırmak amacıyla kullanılır.

Used at air ducts, at joining of the flanges and at corners and similar areas where 
air leakage to enhance of sealing.

Açıklama:
Makro Teknik silikonlu akrilik mastik 

Description: 
Makro Teknik silicone acrylic mastic

MSDS & TEKNİK BİLGİ FORMU /  MSDS & TECHNICAL DATA SHEET

Özellikler:
 ◗ Çok kolay uygulama.
 ◗ Kuruduktan sonra sürekli olarak su itici katman oluşturan 

yapı
 ◗ Hava koşullarına dayanıklı 
 ◗ Kuruduktan sonra uzun süre elastik kalabilir.
 ◗ Boyanabilir, kullanılan yüzeyde yağdan etkilenmez.

Properties:
 ◗ Very easy application. 
 ◗ Form permanently water repellent layer after curing.  

 ◗ Resistant to air conditions.
 ◗ Stay elastic a long time after curing. 
 ◗ Paintable, after application surface is not affected from oil.

Uygulamalar
Ayrım yerlerinde, kapı ve pencere çerçevelerinin birleşme 
yerlerinde, prefabrik yapılarda, merdivenler ve süpürge-
liklerde, kaplamaların delinen kısımlarında, tesisat bacala-
rında, kanallarda ve oluklarda kapama ve dolgu malzemesi 
olarak kullanılır. Bunun yanı sıra duvar çatlaklarında, tuğla-
ları birbirine sabitlemede, beton ve alçı işlerinde, ahşapta, 
camda, seramik fayansta, metal ve sert PVC’de kullanılabilir.

Ambalaj şekli:
 ◗ Kartuş

Renkler:
 ◗ Beyaz
 ◗ Gri

Raf ömrü:
Açılmamış ambalajlarda, serin ve kuru şartlarda +5 ile +25°C 
sıcaklıktaki depolama alanlarında, 12 aydır.

Applications
For sealing, joints, seams and splits in door and window frames, 
window stil, prefab elemants, stairs, skirting boards, corrugates 
sheeting, chimneys, ducts and guttering. Also for seailng cracks 
in walls. Adheres to brick, concerete, plasterwork, wood, glass, 
ceramic tiles, metals and rigid PVC.

Packing
 ◗ Cartridge

Colors: 
 ◗ White 
 ◗ Grey 

Shelf life: 
12 months in unopened packing in a cool, dry, storage place at 
temperatures between +5°C and +25°C 

Özgül Ağırlık / Specific Gravity 1.52 ± 0.02 gr/cm3

Kuruma Süresi / Track Free Time 20 - 60 dk./min. (20°C, % 50 nem/humidity)

Tamamen Kuruma Süresi / Completely Dry Time 24 Saat (20°C, % 50 nem/humidity)    

% 100 Uzama / Modulus 100 % Elongation ≥ 0,20 MPa   

Max. çekme Mukavemeti / Max. Tensile Strenght ≥ 0,30 Mpa 

Çekme Mukavemeti / Tensile Strenght ≥ 0,10 Mpa

Teknik Veriler Technical Data
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Montaj  Installation

Flanş uygulanacak kanalın kenar-
larından 30 mm kısa olacak şekilde 
kesilmelidir. Flanşın formunun bozul-
maması ve parçacıkların macuna etki 
etmemesi için açılı kısmından kesilmesi 
gerekmektedir.

Makro Flange has to be cut 30 mm. 
shorter than the duct dimension.
In order to provide flange form stability 
and to stop chips falling into the 
mastic, the flange has to be cut from the 
angled parts.

Flanşlar uygun köşe elemanları ile 
birleştirilerek çerçeve haline getirilir. 
Köşe elemanları flanşlara zımbalanarak 
sabitlenir. Bu aşamadan sonra çerçeve 
kanala, kanal sacı flanş kanal yerleşim 
derzine oturacak şekilde yerleştirilir. 

Combine flanges with corners and 
complete the frame by seating the corner 
pieces into the flange. Use a mallet to seat 
the frame onto the duct.

Flanşlar matkap uçlu vida veya punch 
kullanılarak kanala sabitlenir. Bu işlem 
kanal kenarından 3 cm uzaklıkta 
başlatılıp 15 cm aralıklarla tekrarlanır. 
Çerçeve ile kanal arasındaki boşluklara 
meydana gelebilecek kaçaklara karşı 
silikon mastik sıkılır. Flanşın yüzeyi 
temizlenerek neopren conta yapıştı-
rılır. En son olarak kanallar birleştirilerek 
klemenslerle sabitlenir.

When seating the frame to the duct   
punch can be used. This process is started 
at the 3 cm distance from duct and 
repeated at every 15 cm. Apply water 
based sealant to all corners and ductwall. 
Apply the neoprene gasket around the 
perimeter of one duct section of the 
connection. Align duct sections to be 
connected and combined with clips.
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Flanş Test Düzeneği  Joint Performance Testing

DW/TM1 dökümanı flanşların nasıl test edileceğini ve test 
kriterlerini vermektedir. Yapılacak test flanşın mukavemetini 
ve sızdırmazlığını aşağıda verilen kriterler içerisinde ispat 
edecektir.

A )  Kanal basınç sınıfında maksimum pozitif basınç uygu-
landığında test edilen flanşlı bağlantının uzun kenarı 
1/250 oranından daha fazla seğim yapmamalıdır.

B )  Aşağıdaki Tablo 1.1’de verilen kabul edilebilir kaçağın  
% 40’ından fazla hava kaçağı olmamalıdır.

1. Test set basınç çıkışı test edilecek kanala bağlanacaktır.
2.  Statik basınç dönüş borusu test edilecek kanala bağla-

nacak. Manometre sıfıra set edilecektir.
3.  Test edilecek kanalın flanş bağlantısında seğimin olup 

olmadığını kontrol edilebilmesi için dial gage sıfırına 
ayarlanacak ve flanş ortasına bağlanacaktır.

4.  Test set çalıştırılacak ve istenen test basıncına (500 Pa, 
1000 Pa, 1500 Pa veya 2000 Pa’a) çıkarılacaktır.

5.  Test set üzerindeki kontrol basıncın ±% 5 içerinde 
kalması sağlanacaktır. 

6.  Kaçaklar kontrol edilecektir.
• Flanş bağlantıları
• Kanal kapakları
• Boy kenetler

7.  Herhangi bir kaçak tespit edilirse, kaçaklar engellene-
cektir.

8.  Saat çalıştırılacak ve flow metrede okunan değerler 
kaydedilecektir.

9.  10 dakikadan sonra seğim kontrol edilecektir.
10.  15 dakikadan sonra toplam kaçağı kaydedilecektir.
11.  Basınçlı hava boşaltılacaktır.

DW/TM1 document explains how to test flanges and test
criterions. The test will prove flange strength and air
tightness with the criteria that mentioned below.
 

A) When maximum pressure in duct pressure class applied, 
the longer side of flanged connection ratio shouldn’t be 
more than 1/250.

B) There should not be more than 40% leakage of acceptable 
leakage that mentioned below in the schedule

1.  It will be connected to ex-pressure duct that will be tested.
2.  Static pressure turn pipe will be connected to the one 

which will be tested. Manometer will be tested in zero.
3.  In order to check, if there is section in testing flange 

connection, it will be adjusted to dial gage zero and will be 
connected to middle of flange.

4.  The test will be set running and raised to demanded 
temperature.(500, 1000, 1500, 2000)

5.  It will be provided that pressure above the set stays between 
±5%

6.  The leakages will be checked
• Flange connections
• Duct lids
• Size clamps

7.  In case determining any leakage, the leakages will be 
prevented.

8. The timing will be running and Flow will be rearing the 
values on the meter.

9.  The section in 10 minutes will be checked.
10.  It will estimate total leakages in 15 minutes.
11.  The pressure will be emptied.
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Test Koşulları
Kanal Yapısı: Tablo koşulları ölçüsü orta seviye takviye ve 
aralık bırakma takviye tablosuyla karşılaştırılabilir olmalıdır. 
Ek yerlerinde kulanılan mastikler için normal uygulama 
yolları ile kullanılmalıdır. 
Kanal genişliği, derinlik ve uzunluk: Kanal kısımları 
herhangi bir genişlikle test edilebilir. Tavsiye edilen; test 
bölümleri ölçü çeşitlerinden daha üst bir ölçüde test edil-
melidir. 
Askılar: Kanal seçim testleri trapez barlar ile ya da ayaklarla 
desteklenmelidir. 
Kaynak: Basınç için gerekli olan hava üfleyiciden ya da 
kompresörden destekli olarak verilmelidir. 
Basınç Yönetimi: Kanallarda test edilen basınç U şeklinde 
su manometreleri tarafından yapılmalıdır. Statik basınç 
musluğu hava ağzı bağlantısında olduğu gibi en az 15,5 cm 
olmalıdır. 
Test Basıncı: Kanal yapıları için verilen basınç sınıfı %100 ve 
%150 kalite seviyelerinde olmalıdır. 
Sapma Ölçümü: Bağlantı yerlerindeki testlerdeki sapma 
maksimum 1,27mm ve minimum 0,025mm seviyelerinde 
olmalıdır. Gösterge gösterildiği gibi yerleştirilmelidir

Test Sırası: 
1 Kurulumu test bağlantı yerlerine yapınız. Göstergeyi 

sıfırın altındaki basınç ölçümlerine ayarlayınız. 
2 Kanalın basıncını çalışma basıncına ayarlayın. 

3 Basıncı bırakın ve göstergenin okuduğunu kaydediniz.
4  Kanal basıncını 1 -1/2 olarak kanal çalışma basıncına 

ayarlayınız.
5  Basıncı azaltınız. Kanalı test ediniz. Göstergenin göster-

diği değeri kaydediniz
Performans Kriterleri 
Sertlik: Çapraz bağlantı yerleri takviyeli olduğunda maksi-
mum izin verilen sapma miktarı çalışma basıncı için 0.63 
mm olacaktır.
Kuvvet: Çapraz bağlantı yerlerindeki basınç, kayıpsız maksi-
mum 1-1/2 aralığında olmalı. 
Sızdırmazlık: Lütfen HVAC sızdırmazlık kriterlerini okuyu-
nuz.

Test conditions
Duct Construction: Sheet gauge, and intermediate reinfor-
cing and spacing shall be comparable with the reinforcement 
tables. Sealants shall be installed by the normal method of 
application for the joint under test.
Duct Width, Depth and Length: Duct sections tested may be of 
any width. It is recommended that test sections be constructed 
to a width that is the upper limit of the dimension ranges.
Hangers: Duct sections tested shall be supported by piers or 
trapeze bars .
Source: Air for pressurization shall be supplied from any source 
such as a pressure blower or compressor with capacity main-
tain test pressure.
Pressure Management: Static pressure in the duct being tested 
shall be measured with a vertical “U” tube water manometer. 
The static pressure tap shall be in the same end cap as the air 
inlet connection by at least 6 inches.
Test Pressure: For ducts constructed for a given pressure classi-
fication, the pressure for test purposes shall be 100% and 150% 
of the qualifying level.
Deflection Measurement: Deflection of the joint being tested 
shall be measured by a dial indicator with 0.01”maximum 
graduations and a 0.5” minimum range. The dial indicator 
shall be located and supported as indicated.
Test sequence:
1. Set up the dial indicator over the test joint. Record the dial 

indicator reading at zero gauge pressure.
2. Pressurize the duct to the operating pressure. Record the 

dial indicator reading. Examine duct.
3. Relieve pressure and record the dial indicator reading.
4. Pressurize the duct to 1-1/2 times the duct operating pres-

sure.
5. Relieve pressure. Examine duct. Record the dial indicator 

reading.
Performance Criteria
Rigidity: Where a transverse joint acts as a reinforcing, member 
its maximum allowable deflection will be 0.25 inches at a max. 
operating pressure.
Strength: Transverse joints must be able to withstand 1-1/2 
times the max. operating pressure without failure.
Airtightness: See the HVAC Air Duct Leakage Test Manual for 
evaluation criteria.

Statik basınç borusu
Static Pressure Tap

Kanal Takviyeleri
Reinforcements

Flanşlı bağlantı
a. Seğim
b. Hava kaçağı için 
test edilir.
Flange Joints

Şekil/ Picture 1.1

Test seti
a. Seğim
b. Manometre
c. Flowmetre
cihazlarını ihtiva eder.
Dial Indicator
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100 0,54 0,18

200 0,84 0,28

300 1,10 0,37

400 1,32 0,44

500 1,53 0,51

600 0,58 0,19

700 0,64 0,21

800 0,69 0,23

900 0,75 0,25

1000 0,80 0,27

1100 0,29 0,10

1200 0,30 0,10

1300 0,32 0,11

1400 0,33 0,11

1500 0,35 0,12

1600 0,36 0,12

1700 0,38 0,13

1800 0,39 0,13

1900 0,40 0,14

2000 0,42 0,14

2100 0,14

2200 0,15

2300 0,15

2400 0,16

2500 0,16

Hava Kaçak Miktarları / DW 144 - TS EN 1507
Amounts of air leakage / DW 144 - TS EN 1507

Statik Basınç Farkı Kanalda Olabilecek Maksimum Hava Kaçağı (lt/m2)

Static Pressure Difference Max. Air Leakage (lt/m2)

Düşük Basınç Orta Basınç Yüksek Basınç Sınıfı

Low Pressure Medium Pressure High Pressure

PA A sınıfı / A Class B sınıfı / B Class C Sınıfı / C Class D Sınıfı / D Clas

Tablo 1.1

Makina odaları ana kolon kanalları / Machine rooms, main colon ducts C

Katlar içindeki ana dağıtım kanalları / Main distrubution ducts in the floors B

Dağıtım kanalları ve atış ağızları / Distrubution ducts and shoots A

Kullanım Yerleri Basınç Sınıfı

Usage Places Pressure Class

Kullanım Yerlerine Göre Tavsiye Edilen Asgari Basınç Sınıfı 
The Recommended Min. Pressure Class According to Usage Places



19

Kanal Basınç Sınıfı Statik Pressure Limit Ortalama Hava Hızı Hava Kaçağı
Duct Pressure Class Static Pressure Limit Average Air Speed Air Leakage

Pozitif Negatif
(maximum)

Positive Negative

Düşük / Low 500 500 10 Sınıf A / Class A

Orta / Middle 1000 750 20 Sınıf B / Class B

Yüksek / High 2000 750 40 Sınıf C / Class C

Yüksek / High 2500 750 40 Sınıf D / Class D

Hava Kaçağı Teorisi  The Air Leakage Theory

Kanal sisteminde hava kaçak miktarının istenilen limitler 
içinde olması aşağıda belirtilen hususlar açısından önem-
lidir.
A-Gereğinden büyük veya az verimli cihazların kullanılması 
sonucu ortaya çıkabilecek ilave enerji maliyetinin bertaraf 
edilmesi ve enerjinin boşa kullanılmasının engellenmesi,
B-Hava kaçağının çok yüksek olması neticesinde hava dağı-
lımının sağlanması için gereken ilave işçilik maliyetinin 
engellenmesi,
C-Hava kaçağına bağlı olarak sesin minimuma indirilmesi.
D-Özellikle frekans değiştiricilerin kullanıldığı sistemlerde 
karşılaşılan problemler.
Sıfır kaçak tehlikeli gazların dağıtım sistemlerinde aranan 
özellik olmakla birlikte normal uygulamada amaç değildir. 
Böyle bir amaç çok fazla işçilik ve zaman alacağından mali-
yeti çok fazla artıracaktır.

The fact that the amount of air leakage in a duct system is in 
the desired limits is important with respect to the following 
points:
A-Blocking of extra energy cost because of using lower-useful or 
bigger than needed devices and preventing of energy wasting.

B-To avoid extra labor costs due to air circulation because of
high air leakage.to minimize noice due to air leakage.

C-Minimize of voice because of air leakage.
D- Especially problems which are seen in systems in which
frequency changers are used.
Zero leakage is a preferable  for hazardous gases as well not 
target at normal applications. To aim of zero leakage increases 
of labour and time and effects the costs so much.

Yuvarlak veya dikdörtgen kanallarda hava kanalında ki 
kaçak miktarı her ne kadar değişen kanal ebadı veya kulla-
nılan fittings sıklığına göre değişse de pratikte hava kanalı 
alanıyla orantılı değişmektedir.

The amount of air leakage changes in practical proportion-
ally with the area of the air duct, despite the fact that round 
and rectangular ducts or the density of the fittings used make 
changes to the air leakage amount.

Verilen bir basınçta dikkate alınan kanal alanının bir orifi-
sinde olan hava kaçağı orifisin şekline göre değişecektir. 
Monte edilen kanal sisteminde kaçak orifisleri değişik ölçü-
lerde olacaktır. Dolayısıyla basınç / hava kaçağı bağlantısı ile 
ilgili kesin bir değer verme imkanı yoktur.
Ancak yapılan testler göstermiştir ki hava kaçağı basıncın 
0,65 gücü ile orantılıdır. Bu değer EUROVENT tarafından 2 / 
2 dökümanın hazırlanmasında kabul edilmiştir.

The air leakage in an orifice, will change with the shape of the 
orifice, for a given pressure. The leakage orifices in an assem-
bled duct system will have varying sizes. Therefore no exact 
pressure / air leakage relation can be given.
But tests have shown that the air leakage is 0,65 force of 
pressure. This value has been approved by EUROVENT for the 
preparation of the 2/2 document.

A - )  Hava kaçaklarında izin verilen limitlerin ele 
alınmasında öncelikle kanallardaki basınç 
sınıfları ele alınmalıdır.

A - )  Before discussing the allowed air leakage 
limits, the pressure in the ducts has to be dealt 
with.

Hava Kanallarında Kaçaklar Leakages in Air Duct

Hava Kaçağı – Alan İlişkisi  Air Leakage – Area Relation

Hava Kaçağı – Basınç İlişkisi   Air Leakage – Pressure Relation

Hava Kaçaklarında Kabul Edilebilir Limitler    Acceptable Limits For Air Leakage

Tablo 1.2 / Table 1.2

pa pa M / sec
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B - )  Yüksek basınçta çalışmakta olan tüm kanalların test 
edilerek hava kaçak limitleri uygunluğu saptanmalıdır. 
Orta basınç ve düşük basınçta olan kanal sistemle-
rinin sızdırmazlık testlerinin yapılması standartlarda 
bir zorunluluk olarak getirilmemelidir. Orta ve düşük 
basınçlı kanallarda basınç testi isteniyorsa projenin 
spesifikasyonlarda bu hususun belirtilmesi gereklidir. 
İzin verilen hava kaçağı EN 1507’de sızdırmazlığın dört 
basınç standardı altında toplanmıştır. Class A, B, C için 
verilen değerler Eurovent’te belirtilen değerlerin aynı-
sıdır. EN 1507 düşük basınç kanal sistemlerinde Class 
A, orta basınç kanal sistemlerinde Class B ve yüksek 
basınç kanal sistemlerinde Class C ve Class D sızdırmaz-
lık standartlarını belirtmektedir.

B - )  All ducts working under high pressure must be tested, 
if they are meeting the air leakage requirements. 
The leakage tests for middle and low pressure systems 
should not be made mandatory according to the stand-
arts. If tests are wished for low and middle pressure systems, 
this should be mentioned in the project specifications. 
The allowed air leakage has been combined under 4 
pressure standards in DW 144 - EN 1507 . Values given 
for Classes A,B,C are the same as mentioned in Eurovent.  
DW 144 - EN 1507 is mentioning leakage standarts Class 
A for low pressure systems, Class B for middle pressure 
systems and Class C and Class D for high pressure systems.

C - ) T ablo 1.2’de verilen değerlerin kullanılmasıyla her 
basınç sınıfında izin verilen hava kaçak miktarları 
hesaplanmıştır.

D - ) Hava Kaçağı – Toplam Hava Debisi İlişkisi :
Hava kaçağı kanal yüzey alanına bağlı olduğu için hava 
kaçağı toplam hava miktarının bir yüzdesi olarak belirtile-
mez. Aynı zamanda performans standartı olarak da belli bir 
hava kaçak yüzdesi kabul edilebilir bir değer olarak verile-
mez.
Ancak yapılan bir çok testler, çalışma şartlarında düşük 
basınç klima kanallarında, hava kaçaklarının toplam hava 
miktarının % 6’sı kadar, orta basınç klima kanallarında  
% 3’ü kadar, yüksek basınç klima kanallarında da  
% 2 - % 0,5’i kadar olacağını göstermiştir.
Şekil. 1.4 hava miktarının yüzdesi olarak hava kaçak miktarını 
vermektedir. Tasarımcı için önemli olan kanal sisteminde 
kaçaklar nedeniyle olacak ve izin verilen toplam hava kaça-
ğının bilinmesidir. Dolayısıyla tasarımcı basınç sınıfı (Class A, 
B, C) toplam kanal yüzey alanını hesaplar, sistemin ortalama 
basınç farkını (pressure difference) tahmin eder ve çalışma 
debisini de ekleyerek 
Tablo 1.1 vasıtasıyla toplam kaçak miktarını ve bunun 
debiye oranını bulabilir.
Ayrıca tasarımcı kabul edebileceği toplam hava kaçağı 
miktarına karar verir. Toplam kanal yüzeyini hesap ederek 
sistemin basınç farkını (system pressure difference) tahmin 
eder ve bu bilgiler ışığında gereken basınç sınıfına karar 
verir.

C - ) In using the values of table 1.2, each allowed air leakage 
amount of the pressure class has been calculated 

D - ) Air Leakage - Total Air Flow Relation:
Because the air leakage is related to the duct surface area, the 
air leakage cannot be given as a percentage of the total air 
flow rate. At the same no air leakage percentage can be given 
as an allowed value for a performance standart.

But many tests have shown, that under working conditions in 
low pressure air conditioning ducts, the air leakage is 6% of the 
total air flow, in middle pressure air conditioning ducts 3%, in 
high pressure air conditioning ducts 2% - 0.5%.

Picture 1.4 is showing the air leakage as a percentage of the air 
flow. For the designer it is important to know the total allowed 
air leakage for the duct system. Therefore the designer will 
calculate the pressure class (Class A,B,C) the total duct surface 
area, will estimate the average pressure difference, will add the 
working flow rate, and will find with table 1.1 the total leakage 
amount and its flow rate.

Furthermore the designer will decide the value of the total air 
leakage amount, which will be accepted calculating the total 
duct suface area, he will estimate the system pressure differ-
ence and with this information he will decide over the pressure 
class by using all of those information..

Hava Kaçaklarında Kabul Edilebilir Limitler    Acceptable Limits For Air Leakage

Hava Kaçağı Sınıfı 1 m2 Kanaldan 1 sn. de Kaçabilecek Hava Mik.(l/s)
Air Leakage Class  Leak Air Amount From The Duct Per 1 m2 in 1 second (l/s)

Düşük Basınç Sınıfı(500 Pa)-A / Low Pressure Class (500 Pa)-A 0.027 x p0.65

Orta Basınç Sınıfı(1000 Pa)-B / Middle Pressure Class (1000 Pa)-B 0.009 x p0.65

Yüksek Basınç Sınıfı(2000 Pa)-C / High Pressure Class (2000 Pa)-C 0.003 x p0.65

Yüksek Basınç Sınıfı(2500 Pa)-D / High Pressure Class (2500 Pa)-D 0.001 x p0.65

Hava Kaçak Limitleri / DW 144 - EN 1507  Tablo 1.3 
Air Leakage Limits / DW 144 - EN 1507 Table 1.3
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( a )  Düşük ve Orta Basınç Sınıfları – Kaçak Limitleri (DW 144 - EN 1507) 
Low and Medium Pressure Class -Leakage Limits (DW 144 - EN 1507)

( b )  Yüksek Basınç Sınıfları – Kaçak Limitleri (DW 144 - EN 1507) 
High Pressure Class -Leakage Limits (DW 144 - EN 1507)
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Maximum Müsaade Edilen Kaçak (l/s)
Maximum Allowed Leakage (l/s)

91,8 92 138.8 139

Hava Akış Yüzdesi / Percentage of Air Flow ( % ) 4.58 4,6 2,31 2,3

 Hava Miktarının Yüzdesi Cinsinden Hava Kaçakları (DW 144 - EN 1507)
Air Leakages in Percentage of the Amount of Air (DW 144 - EN 1507)

Hava Kaçakları Tablosunu Kullanma Örneği 
Example for the Usage of the Air Leakage Table

Şekil/ Picture 1.4

Ortalama Basınç Farkı / Average Pressure Difference 320 Pa 800 Pa  

Kanal Alanı / Duct Surface Area 80 m2 200 m2

Hava Miktarı / Air Flow Rate 2 m3 / h 6 m3 / h

Örnek 1 Örnek 2
Example 1 Example  2

Hesaplanan Tablodan
Okunan Hesaplanan Tablodan

Okunan
Calculated Read from Table Calculated Read from Table

Tablo 1.4 / Table 1.4

Sınıf/ Class A Sınıf/ Class B

EUROVENT tablolarına göre hazırlanmıştır.

Kaçak/Leakage (l/s)
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Kanalda Hava Kaçak Testinin Yapılması  
A Typical Test Program for an Air Leakage Test

A – Sızdırmazlık Sınıfı Belirlenecektir. The Leakage Class Will Be Determined

SINIF/Class A 500 Pa. Pozitif basınca kadar/Until positive pressure
SINIF/Class B 1000 Pa. Pozitif basınca kadar/Until positive pressure
SINIF/Class C 2000 Pa. Pozitif basınca kadar/Until positive pressure
SINIF/Class D 2500 Pa. Pozitif basınca kadar/Until positive pressure

B – Test Basıncı Belirlenecektir. The Test Pressure Will Be Determined

Test yapılacak her bir zonun test basıncı belirlenmeli ve test 
basıncı ortalama basıncını karşılamalıdır.
P

m
 = Ortalama çalışma basıncı

P
1
  = Kanal başında çalışma basıncı

P
2
  = Kanal sonunda çalışma basıncı

The test pressure of each zone, to be tested, should be deter-
mined and the test pressure should meet the average pressure.
P

m
 = Average working pressure

P
1
 = Working pressure at the start of the duct

P
2
 = Working pressure at the end of the duct

C – Test Zonları Belirlenecektir. The Test Zones Will Be Determined

Test cihazı ve sahada çalışma şartları dikkate alınmalıdır. The test equipment and the work area conditions should be 
taken into account.

D –  Test Yapılacak Kanal Alanı Hesaplanacaktır.  
The Duct Surface Area of the Test Will Be Calculated

E –  İzin Verilen Toplam Hava Kaçak Miktarı Hesaplanacaktır.  
The Allowed Total Air Leakage Amount Will Be Calculated

F – Test Prosedürü Testing Procedure

F1  Kanallarda hava kaçağı özel bir cihazla ölçülür. Burada 
örnek olarak verilecek olan cihaz FLAKT / ABBA mode-
lidir. ABBA; hız ve hava debisinin ayarlanabildiği bir fan, 
statik test basıncının ve boru içinden geçen hava debi-
sinin okunduğu 2 adet U tube monometre; 100 veya 50 
mm çapında ölçme borusu ve flexible borudan oluş-
maktadır.

F2  Testi yapılacak bölümlerdeki bütün açıklıklar (menfez 
bağlantı ağızları, branşman ağızları vb.) sızdırmazlık 
sağlanacak şekilde kapanır.

F1  The air leakage in the ducts will be measured with a special 
device. Here given sample device is the FLAKT / ABBA model. 
ABBA is comprised of the following; one fan in which the 
speed and the flow rate can be adjusted, 2 U-tube manom-
eters, whith which the static pressure and the flow rate 
through the measurement can be read; 100 or 50 mm 
measuring pipe and flexible tubing.

F2  All openings (grilles connection points, branches etc) in the 
test areas should be sealed.
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1800 5 16 50

1600 16 50 152

1400 26 79 238

1200 35 110 331

1000 50 150 448

800 64 193 580

600 84 252 757

400 119 357 1073

200 177 533 1600

F3  Test cihazı uygun bir şekilde hava kanalına bağlanır 
ve fan çalıştırılarak devri yavaşça arttırılmaya başlanır. 
Burada amaç kanal içi basıncı artırıp öngörülen kanal 
test basınç değerine ulaşmaktır. Bu değer kanal üzerine 
monte edilen monometre sayesinde okunur. Ortalama 
statik basınç değerine ulaştıktan sonra ölçüm yapılma-
dan önce fan 5 dakika çalıştırlmalıdır.

F4  İkinci manometrede (fan ile kanal arasındaki boruya 
bağlı olan) okunan basınç farkı havanın hızından basıncı 
gösterir. (velocity head), bu da ölçüm yapılan kana-
lın her tarafı kapalı olmasına rağmen hava hareketinin 
olduğunu, yani bir miktar havanın dışarıya sızdığını 
gösterir. Burada amaç sıfır sızdırmazlık olmadığından 
yapılan ölçüm sonucuna göre seçilen sızdırmazlık sınıfı-
nın kabul edilebilir hava kaçağı limitleri dahilinde olması 
kabul edilebilir sonuçtur. Alınan basınç değeri, üretici 
firmanın sağladığı çevrim tabloları veya grafikler yardı-
mıyla kanal kesitindeki kaçak miktarı tespit edilir. Test 
15 dakika boyunca sürdürülüp kaçak miktarlarında artış 
olup olmadığı gözlenmelidir.

F5  Alınan sonuçlar test raporuna işlenir.

F3  The testing device will be connected to the duct appropri-
ately, the fan will be operated and its speed will be acceler-
ated gradually. Here the aim is to increase the pressure to 
reach the duct testing pressure. This value will be read from 
the manometer, which is mounted on the duct, after reach-
ing the average static pressure value, the fan should work 
for 5 minutes before measuring.

F4  The second manometer (which is mounted on the duct 
between fan and pipe) shows the speed of the air from 
the pressure difference (velocity head), this will show that 
although the duct is sealed from all sides an air flow to the 
outside is existing. Because the aim here is not to achieve 
zero leakage, the result is acceptable, if the leakage is in the 
limits of the sealing class selected. With the pressure value 
and the calculating tables and charts of the producing 
company, the leakage amount in the duct will be deter-
mined. The test should be run for 15 minutes to see if there 
are increases in the leakage amounts.

F5 The measured results will be written into the test report

Kanalda Statik Basınç (Pa) Sızdırmazlık Sınıfında Max. Test Alanı(m2)
Duct Static Pressure (Pa) Max. Test Area in Leakage Class(m2)

Max. Kanal Alanı / Max. Duct Area / DW 144 - EN 1507 Tablo 1.5 / Table 1.5

A B C
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Genel / General

Proje Adı / Project Name New Hospital Project

Bina Ref. / Building Reference Ward Blok 2.

Bölüm 1- Fiziki Değerler / Part 1 - Physical values

A Test Yapılacak Kanal Bölümü / A Duct Part to be Tested Word Supply System 3. Floor

B Resim Numarası / B Picture Number 20433/12

C Basınç Sınıfı / C Pressure Class Class B (Projeci tarafından/ From project supervisor)

D Test Statik Sınıfı / D Test Static Class 400 Pa (Projeci tarafından/ From project supervisor)

E Sızdırmazlık Sınıfı / E Leakage Class 0.44 lt/sec/m2

F Test Altındaki Kanalın Yüzey Alanı / F the Surface Area of the Duct Tested 80 m2 (Aşağıda yapılan hesaplamaya göre/From the calculation made below)

G İzin Verilen max. Hava Kaçağı / G Allowed Maximum Air Leakage 35.2 lt/sec. (e ve f çarpılarak/ By multiplying e and f)

Bölüm 2 –Test Değerleri / Part 2 - Test Values

A Kanal Statik Basınç Okuması / A Read Duct Static Pressure 400 Pa (Manometreden okunan değer/Value read from manometer)

B Akışı Okuyan Cihazın Tipi / B Device Type which Measures the Flow Rate Low Pressure Test rvg (İmalatçı ve tip belirt/Producer and type to mentioned)

C Akışı Okuyan Cihazın Okuma Aralığı / C Reading Interval of the Flow Measuring Device 0 to 100 lt/sec.

D Cihazda Okunan Değer / D Value Read from Device 35 Pa

ECihazda Okunan Değere Karşılık Gelen Hava Kaçağı 
E The Air Leakage which Corresponds to Value Read from the Device

F Test Süresi (Yaklaşık 15 dak.) / F Test Duration (Approximately 15 minutes) 20.5 lt/sec.

Testin Tarihi 02.02.83 / Test Date 02.02.83 15 min.

Testi yapan(A) / Test maker Testi gözlemleyen / Test observer

800 x 750 3100 12550 54.405

600 x 650 2500 5570 13.925

300 x 300 1200 1200 1.440

305 Ø 958 7000 6.706

205 Ø 785 4500 3.533

Toplam 80.009

En, Derinlik veya Çap (mm) Çevre (mm) Uzunluk (mm) Alan (m2)
Width, Depth or Diameter (mm) Circumference (mm) Length (mm) Area (m2)

Hava Kaçak Testi İçin Tipik Test Diyagramı
A Typical Test Program for an Air Leakage Test

Akış Ölçüm Cihazı
(Fan emiş tarafına
yerleştirilebilir)
Flow indicator

Eğrisel Manometre
Curved Manometer

Kanal Basınç
Ölçme Ünitesi
Pressure Indicator

Test Altındaki Kanal
Duct for Testing

Boşaltma Vanası
(Frekans konvertörlü
kanallar için
gerekli değildir.)
Discharge Gate

Elektrikli Fan
Electric Fan

Örnek Test Raporu / Sample Test Report Tablo/Table 1.6

 Tablo/Table 1.7

Test No:....................

Şekil/ Picture 1.5
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Kaçakların Tespit Edilmesi Finding the Leaks

Yapılan ölçümler sonucu elde edilen değerler beklene-
nin üzerinde çıkarsa kaçakların azaltılması için aşağıdaki 
yöntemlerden birini kullanmak suretiyle kaçak tespit edilip 
önlenir ve test tekrarlanır. Aşağıdaki işlemler fan çalışır 
durumda iken yapılacaktır.

A- Duman Tabletleri:
  Bunlar yoğun bir şekilde duman çıkaran kapsüllerdir. 

Duman, kaçak olan yerlerden çıkacağı için tespit edil-
mesi ve kaçağın giderilmesi mümkündür. Duman testi 
en sağlıklı ve pratik test yöntemidir. 

  
B- Dinleyerek :
  Kaçak yerlerinden çıkan hava orifisin geometrisi ve kanal 

basıncına göre siddeti değişen ıslık benzeri bir ses çıkarır.

C- Hissederek :
  Kanalın üzerine (ağırlık kaçak noktası olmak üzere) el 

gezdirmek suretiyle kaçak olan yerler tespit edilebilir. 
(Elin ıslak olması işi kolaylaştıracaktır.)

D- Köpük :
  Köpük olası kaçak bölgelerine sürülüp gözlenir. Kaçak 

olması halinde baloncuklar oluştuğu gözlenecektir.

E- Bakarak ve El Yordamıyla:
  Özellikle ilk bakışta görülmesi zor, kanalın arka tara-

fında kalan ve montajı esnasında işçinin zorlanmasın-
dan kaynaklanabilecek imalat eksiklikleri olabilir. Bunlar; 
flanşlı imalatta conta, civata, somun eksiklikleri, flanşsız 
imalatta ise kanal birleşim noktalarının iyi sabitlenme-
mesinden doğan eksiklikler olabilir. Bu yöntem çok fazla 
miktarda hava kaçağı olması durumunda etkili olur.

If the values measured are higher than awaited, than the below 
mentioned methods can be used to find the leak and fix it and 
then to repeat the test. The operations below have to be made 
while the fan is running.

A-  Smoke Tablets:
  These are intensively smoke producing capsules. Because 

the smoke will come out of the leakage points, these can 
be determined and fixed. The smoke test is the most reliable 
and practical testing method.

B- By Listening:
  There is a strong voice from the leakage point depending on 

the geometry of the orifice and the duct pressure.

C- By Feeling:
  By going over the duct surface (especially leakage points) by 

hand, so leakage points can be determined. (If the hand is 
wet, the job is made easier)

D-  Foam:
  Foam is spread over the leakage areas and the outcome 

is observed. If there are leakages, then small bubbles will 
appear.

E-  By Looking and Manually:
  There can be production deficiencies due to the worker 

having difficulties during the assembly, because the areas 
are in the back of the duct, these are especially hard to 
notice. These are; for production with flanches, seals, miss-
ing nuts and bolts; for prodcuction without flanches defi-
ciencies due to duct connection errors. These method is 
especially effective in cases of big air leakages.






