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• VRF Klima • Havalandırma • Yangın Söndürme • Mekanik Tesisat Sistemleri 
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Zenta Mühendislik, olarak müşterilerimizin iklimlendirme ve tesisat ihtiyaçlarına çözüm 
bulmalarına yardımcı olurken yapı ya en uygun sistemleri uygulamayı hedefleriz. Üretici ve ithalatçı 
firmaların satış sonrası departmanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile kaliteden ödün vermeden VRF 
Klima sistemleri, Havalandırma, Yangın Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Otomasyon sistemleri konusunda 
Mekanik tesisat mühendisliğinin tüm çözümlerini kullanarak yönetmeliklere uygun, uluslararası 
standartlar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yüksek kalite ve verimlilikte hizmet vermektedir.

Satış ve uygulamalarını yaptığımız sistemlerin sonrasında da konusunda uzman ekibimizle takibini 
yaparak sistemlerin sürekliliğini garanti altına alarak müşterilerimize hizmetimizi sürdürmekteyiz.

Fabrika, bina toplu konut, hastane, Otel, okul, iş 
merkezi, alışveriş merkezi gibi birçok yapı için 
anahtar teslim projelendirme ve uygulamaları 
yerinde keşif ile veya mimari proje üzerinde 
çalışarak yatırım ve işletme maliyetlerine göre 
en uygun sistemlerin seçimi yapılarak proje 
üzerine çizimi ve uygulamaları yapılmaktadır.
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KEŞİF HİZMETLERİ 
Yerinde keşif hizmeti ile en uygun cihazların 
seçiminin yapılması ve montaj projesinin 
oluşturulması, Proje üzerinde cihaz ve montaj 
keşif listelerinin oluşturulması

PROJELENDİRME
Mimari tasarım üzerinde yapıya en uygun 
cihazların seçilerek yatırım maliyetini ve 
kullanım konforunu arttıracak şekilde 
çizimlerinin montaja uygun olarak proje 
üzerine yapılması.
 
MAALİYET ANALİZİ VE FİYATLANDIRMA
Yatırım ve işletme maliyetlerine göre en uygun 
marka ve model seçilerek fiyatlandırılması ve 
montaj maliyetleri ile birlikte hesaplanması.

MONTAJ HİZMETLERİ 
Tamamı kendi personelimiz olan tecrübeli ve 
eğitimli ekiplerimiz ile Yetkili Servisi olduğumuz 
VRF Klima sistemlerinin çalışma şartlarına ve 
montaj kurallarına uygun şekilde montaj 
yapılması.

SERVİS HİZMETLERİ 
Birçok marka VRF Klima sistemleri konusunda 
deneyimli ve eğitimli uzman kadromuz ile Yetkili 
Servisi olduğumuz VRF Klima sistemlerinde 
oluşan her türlü arızayı çözüme kavuşturulması.

PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİ 
Filtreleri temizlenmeyen bir ürünün %21 oranında kapasitesini yitirdiği; bu kapasite düşüşünü karşılayabilmek için %25 oranında enerji sarfiyatını arttırdığı tespit 
edilmiştir. Klima sistemlerinin enerji sarfiyatının düşürülmesi ve onarım maliyetlerinin azaltılması için eğitimli uzman kadromuz ile bakım hizmetlerinin yapılması

ENERJİ SARFİYATLARINDA İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ 
VRF klima sistemlerinin akıllı kontrol sistemleri ile adaptasyonu sağlanarak enerji sarfiyatlarında % 40 a varan tasarruf sağlayan projelerin yapılması

VRF KLİMA SİSTEMLERİ



• Fresh air and extraction systems

• Heat recovery

• Natural gas chimney

• AHU with DX

• Evaporative cooling 

• Smoke removal

• Vehicle exhaust fume extraction

• Konfor ve Egzost havalandırması 

• Isı geri kazanım sistemleri 

• Doğalgaz baca sistemleri 

• DX bataryalı Klima santralleri 

• Evoparatif soğutma sistemleri

• Duman Egzost sistemleri

• Otopark Egzost havalandırma
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HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ /
VENTILATION
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• Sprinkler sistemi

• Hidrant sistemler

• Yangın Dolabı sistemleri 

• Kuru tip Söndürme sistemleri

• FM200 Söndürme sistemleri 

• Sprinkler systems

• Hydrant systems

• Fire cabinet systems

• Dry extinguishing systems

• FM200 extinguishing systems

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ /
FIRE PROTECTION SYSTEMS



• Central Heating system design

• Sanitary ware systems

• Water treatment systems

• Swimming pool systems

• Rain water harvesting systems

• Merkezi ısıtma sistemleri 

• Temiz su tesisatları

• Atık Su tesisatları  

• Yağmur suyu tesisatları 

• Arıtma sistemleri 

• Havuz Sistemleri ve tesisatları 
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MEKANİK TESİSAT PROJE UYGULAMALARI /
MECHANICAL INSTALLATION
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REFERANSLARIMIZ

Nispetiye

Harmoni Park Newista 3M Manavgat Alanya Kestal G.Antep Emek

Kırkpınar Karasu Uğur Mumcu İzmit Yuvam Bursa Ordu

Mersin Forum Beylikdüzü  Toptan Fethiye Kemalpaşa Didim

Diyarbakır Forum

Çanakkale Troya Park

Diyarbakır 

Maslak HUB

Sultanahmet

Sultanbeyli

Şişli Newista

Klima Fabrika
AR-GE Ofisi

Klima Fabrika
Yemekhane Merkez Ofis Depo Acıbadem Cadde 149Lüleburgaz Showroom

Acıbadem EvleriMaltepe Ofis Hane’m Güneşli Ankara Satış Ofisi Newada Projesi

216 AVM

Pendik Showroom Osmanbey MağazaPendik Ofis Kadıköy Showroom

Kağıthane Merkez Ofis Merter Orhan Irmak
Tasarım Ofisi

Ofis Binası

Gaziantep Nakkaştepe - Florya
Kampüsleri

İkitelli BeylikdüzüKadıköy

Kent Ormanı

Sosyal Tesisler AHL Atelyeler ve Ofis Merkez OfisYönetim Binası Bandırma Santrali

Tüm Türkiye VRF Klima Sistemleri bakım ve onarım firmasıyız.



+90 (216) 336 72 71

+90 (216) 336 72 71

zenta.com.tr
info@zenta.com.tr


