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Hakkımızda
2015 yılında CNR FLEX A.Ş. bünyesinde makine alanında faaliyet göstermeye başlayan 
ve bu süreçte kendini her anlamda ileriye taşıyan firmamız, 2020 yılının ilk çeyreğinden 
itibaren ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine yine CNR Flex iştirakinde GRIFF Makine olarak 
devam etme kararı almıştır.

Amacımız;
Siz değerli müşterilerimize yüksek kalitede ve ekonomik şartlarda hizmet sunmak olan 
şirketimiz, 2015 yılında CNR FLEX A.Ş. bünyesinde makine alanında faaliyet 
göstermeye başlayan ve bu süreçte kendini her anlamda ileriye taşıyan firmamız, 2020 
yılının ilk çeyreğinden itibaren ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine yine CNR Flex iştirakinde 
GRIFF Makine olarak devam etme kararı almıştır. Kurucu ortaklarımızın sektörde uzun 
yıllara dayanan tecrübesi, şirketimizin önemli bir noktaya gelmesine olanak sağlamıştır. 
Satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda uzman olan ekibimiz, sizlere en uygun 
çözümleri üreterek, sisteminizin en verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bunun yanı 
sıra verdiğimiz satış sonrası teknik hizmet ile müşteri memnuniyetini her zaman üst 
düzeyde tutmak önemli amaçlarımız arasındadır. GRIFF enerji, ürün ve hizmet kalitesini 
sürekli arttırarak, müşterilerimizin memnuniyetini garanti altına almak ve onlarla uzun 
dönemli çözüm ortaklığı oluşturmak konusunda sürekli bir çalışma içerisinde olacaktır.

Hakkımızda

Vizyonumuz
GRIFF MAKİNE’yi sektöründeki problemlerden uzak, farklı çalışma disiplini ile
aranan marka haline getirmek.

Vizyonumuz

Misyonumuz
Misyonumuz alanında verdiğimiz her hizmette optimum çözümler ve minimum
maliyetlerle işlerinizi kolaylaştırmaktır.

Misyonumuz
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GRIFF DAİRE GİRİŞ SICAK SU İSTASYONLARI ÖZELLİKLERİ

KAZAN VE DENGE TANKI ŞEMASI

BÖLGESEL ISITMALI SİSTEM ŞEMASI

ISI İSTASYON İLE DİZAYN EDİLMİŞ
SİSTEM ŞEMALARI
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• Yüksek kaliteli hidronik komponentler 

• Projeye özel 3D tasarım 

• Sisteminize en uygun dizayn ve özel üretim imkanı 

• Performans testi için gerekli test laboratuvarı 

• Performans artırımına yönelik patentli dizayn GRIFF Daire Giriş Sıcak Su istasyonları sağladığı faydalar 

• Yerden tasarruf, az yer kapladığından dolayı dar alanlarda dahi kolay monte edilme 

• Komple sistem olarak üretildiği için, fabrikada test edilir ve tek bir tedarikçiden servis alma imkanı ve  

 garantisi 

• Merkezi boyler ve boyler sayaçlarından, resirkülasyon hattından, sıcak su sayaçlarından, ilave küresel   

 vanalardan, borulardan vb. ekipman maliyetlerinden tasarruf 

• Primer devrede düşük dönüş sıcaklığı sayesinde yüksek verimlilik 

• Kireç ve bakteri oluşumu riski en aza indirgenmekte

• Sıcak su depolanmasına gerek kalmadığından dolayı lejyonella riski ortadan kalmaktadır 

• Bireysel sistemlerde olduğu gibi daire içerisinde açık alev kaynağının ve gaz kaçak riskinin bulunmaması 

• Tüketim ile doğru orantılı olarak herkese harcadığı enerji kadar adil faturalandırma
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GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ SİSTEM ŞEMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ BÖLGESEL ISITMA SİSTEM ŞEMASI GRIFF G-WH-FS-20
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Isıtma sisteminin istasyondan bağımsız olması durumunda tercih edilen bu cihaz ile kullanım sıcak 

suyu ani su ısıtıcısı (eşanjör) ile üretilmektedir. Sıcak su musluğu açıldığında, şebekeden gelen soğuk 

su, ısı eşanjöründe, ısı kaynağından (akaryakıt veya doğalgazlı, yoğuşmalı kazanlar, bölgesel ısıtma, 

güneş enerjisi, jeotermal enerji kaynakları vs.) gelen sıcak su ile ısıtılarak hazırlanır ve sıcaklık bir termo-

statik kontrol vanası ile kontrol edilir.
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GRIFF G-DH-FS-20

Direkt Isıtmalı İstasyonlar, ani su ısıtıcısı (eşanjör) ve fark basınç kontrollü ısıtma sistemi içeren cihazlardır. 

Sıcak su musluğu açıldığında, şebekeden gelen soğuk su, ısı eşanjöründe, ısı kaynağından (akaryakıt veya 

doğalgazlı, yoğuşmalı kazanlar, bölgesel ısıtma, güneş enerjisi, jeotermal enerji kaynakları vs.) gelen sıcak 

su ile ısıtılarak hazırlanır ve sıcaklık bir termostatik kontrol vanası ile kontrol edilir. Isıtma hattı üzerinde yer 

alan fark basınç kontrol vanası ile radyatör termostatları için en iyi çalışma koşulları sağlanmış olur.

GRIFF G-UH-FS-20

YERDEN ISITMA KİT'Lİ DİREKT ISITMALI DAİRE GİRİŞ SICAK SU HAZIRLAMA İSTASYONU 

Yerden Isıtma Kitli Direkt İstasyonlar, ani su ısıtıcısı (eşanjör) ve yerden ısıtma kit'li (pompa + termostatik 

yana + karışım devresi) ısıtma sistemi içeren cihazlardır. 

Sıcak su musluğu açıldığında, şebekeden gelen soğuk su, ısı eşanjöründe, ısı kaynağından (akaryakıt veya 

doğalgazlı, yoğuşmalı kazanlar, bölgesel ısıtma, güneş enerjisi, jeotermal enerji kaynakları, ısı pompası vs.) 

gelen sıcak su ile ısıtılarak hazırlanır ve sıcaklık bir termostatik kontrol vanası ile kontrol edilir. Isıtma hattı 

üzerinde yer alan ısıtma kit'i (pompa + termostatik yana + karışım devresi) ile yerden ısıtma sistemleri için 

en iyi çalışma koşulları (uygun sıcaklık seviyesi) sağlanmış olur.

www.griffmakine.com www.griffmakine.com6 7



PASLANMAZ FLEX HORTUM AVANTAJLARI

KULLANILAN BAŞLICA EKİPMAN VE ÖZELLİKLERİ

Kendini Her Anlamda Geliştirmiş Ekibimizle

        Mekanik Alanlarda
Tasarım, İmalat, Ürün Modelleme ve Revizyon İhtiyaçlarınıza

        Çözümler Üretiyoruz...

Flex Hortum, imalattaki yolculuğuna hassas bir şekilde üretilmiş olan “paslanmaz şerit sac” olarak 
başlar. Daha sonra, bir üretim hattında TİG kaynağı metodu ile kesintisiz olarak kaynak edilir ve boru 
halini alır. Sonrasında ise yine aynı hat üzerinde bulunan formlama ile boğumları oluşturulur ve esnek 
flex imalat süreci sonlanır. Devamında ise sızdırmazlık testine tabi tutulur.
Esnek hortumlar, paslanmaz çelik şerit sacdan imal edilirler. Bir metalin “paslanmaz çelik” olarak 
adlandırılabilmesi için yapısında ağırlıkça en az %10.5 oranında Krom elementinin bulunması 
gereklidir.
• Sistemin montajı pratik ve kolaydır. Rijit boru kullanılan geleneksel sistemlere oranla çok daha  
 hızlıdır ve zamandan kazanırsınız.
• Flex boru sayesinde tesisatlar da ki yanlış ölçülerin düzeltilmesine gerek olmadan ürün montajı  
 yapılabilir.
• Bükme yarıçapı aşılmamak kaydıyla kesit daralmadan montaj edilebilir. Sistemin esnekliği ve   
 bükülebilirliği sayesinde dirsek kullanımına ihtiyaç yoktur.
• Kullanım ömrü yüksek olmasından dolayı oldukça ekonomiktir.
• Tesisatta yüksek sıcaklık farkları olacağından zamanla oluşacak gerilme ve çekilme durumunda rijit  
 borularda kaçaklar oluşacaktır. Flex boruda böyle bir durum söz konusu değildir.
• Rijit çelik borunun sıcaklığa bağlı uzama katsayısı sıcaklık değişimi 60 derecede 0,012 mm’dir. Bu  
 durum zamanla tesisat kaçaklarında asıl sebeptir.
• Yangın dayanımı yüksektir. (EN 1775-650 °C)
• Mekanik zorlamalara (çekme, bükme vb.) dayanımı oldukça yüksektir. Flex boru, esnek yapısı   
 sayesinde deprem sırasında rijit boruya kıyasla çok daha güvenlidir.
• Yüksek basınçlı tesisatlar da daha az bağlantı elemanı kullanıldığı için sızdırmazlık oranı çok daha  
 yüksektir.
• Diğer hortumlara göre ekstra özellikleri sayesinde maksimum güvenlik sağlar. 
• Flex bağlantı hortumları, titreşim ve gürültüye neden olacak sorunları çözer.
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TERMOSTATİK KONTROL VANASI FARK BASINÇ (AP) KONTROL VANASI

Özellikler: 

• Vana, fark basıncını kontrol etmek için dahili bir yay ve diyafram sistemi  
 içermelidir.

• Bağlantı ağızları iç dişli olmalıdır.

• 5-25 kPa fark basınç aralıklarında çalışabilen tipte olmalıdırlar.

• DP control vanası dönüş hattına bağlanmalı, gidiş hattında ki basıncı  

 hissedebilmesi için 1 m uzunluğun da harici bir bakır kapiller boru  

 içermelidir.

LEHİMLİ PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ

Lehimli Plakalı Isı Eşanjöründe, ısı kaynağından (akaryakıt veya doğalgazlı, yoğuşmalı kazanlar, bölgesel 

ısıtma, güneş enerjisi, jeotermal enerji kaynakları vs.) gelen sıcak su ile şebekeden gelen soğuk su ısıtılarak 

hazırlanır.

Özellikler: 

• Asimetrik Plaka geometrisi sayesinde, yüksek verimlilik ile düşük  
 basınç kaybı

• Minimum Çalışma Sıcaklığı: 0 °C

• Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 100 °C

• Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar (100 °Ude )

• Plaka Malzemesi: AlS131 6

• Lehim Malzemesi: Saf Bakır

• 6 Adet Bağlantı Ağzı (4 adet eşanjör ön yüzeyinde 2 adet eşanjör arka  
 yüzeyinde.)
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Termostatik Kontrol Vanası, eşanjörden elde edilen kullanım sıcak suyunun sabit sıcaklıkta muslukla-

ra gitmesini sağlar. 

• Harici herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan çalışır.

• Kompakt bir yapıya sahip olup, montajı ve kullanımı çok basittir.

• Hızlı ve hassas sıcaklık kontrolü sağlayan sıvı dolguludur ve tepkime hızını arttıran sarmal sensöre  

 sahiptir.

• Çok düşük debilerde dahi sabit sıcaklıkta kontrol sağlar.

• Değişken sıcaklık sınırlama ve bloklama için gizli stoplar mevcuttur.

• Kullanım sıcak su ihtiyacının olmadığı, bekleme zamanlarında, sensörün yapısı ve konumu sayesinde  

 minimum enerji kaybı sağlar.

Fark Basınç (AP) Kontrol Vanası, dairenin ısıtma tesisatında sabit diferansiyel basıncı (5-25 kPa) 

sağlayarak kontrol vanaları (termostatik radyatör veya motorlu vanalar) için optimum çalışma 

koşullarını sağlar. Bir diğer görevi ise, ısıtma hattında göreceli olarak fazladan bir basınç farkı yaratarak 

kullanım suyu hattında talep olduğunda ısıtma suyunu kullanım suyu eşanjörüne yönlendirmektir.
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STATİK BALANS VANASI

TERMOMETRE, MANOMETRE

YERDEN ISITMA SİRKÜLASYON KULLANIM SICAK SU RESİRKÜLASYON POMPASI

Opsiyonel Olarak İlave Edilebilecek
Ekipman ve Özellikleri

PİSLİK TUTUCU, KÜRESEL VANA

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

KAPAK
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Kullanım Sıcak Suyunun 35K (10ºC - 45ºC) Isıtılması Durumunda Kullanım Sıcak Su Kapasitesi (kw)

FS24 EŞANJÖR PERFORMANS EĞRİSİ
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Kullanım Sıcak Suyunun 35K (10ºC - 45ºC) Isıtılması Durumunda Kullanım Sıcak Su Kapasitesi (kw)

FS20 EŞANJÖR PERFORMANS EĞRİSİ  
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Kullanım Sıcak Suyunun 35K (10ºC - 45ºC) Isıtılması Durumunda Kullanım Sıcak Su Kapasitesi (kw)

FS32 EŞANJÖR PERFORMANS EĞRİSİ

Kullanım Sıcak Suyunun 35K (10ºC - 45ºC) Isıtılması Durumunda Kullanım Sıcak Su Kapasitesi (kw)

FS28 EŞANJÖR PERFORMANS EĞRİSİ  
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Kullanım Sıcak Suyunun 35K (10ºC - 45ºC) Isıtılması Durumunda Kullanım Sıcak Su Kapasitesi (kw)

FS36 EŞANJÖR PERFORMANS EĞRİSİ  

Kullanım Sıcak Suyunun 35K (10ºC - 45ºC) Isıtılması Durumunda Kullanım Sıcak Su Kapasitesi (kw)

FS40 EŞANJÖR PERFORMANS EĞRİSİ
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TEST & DÖKÜMANTASYON

TASARIM & SEÇİM

Daire Giriş Sıcak Su Hazırlama İstasyonu boyutlandırılmasında seçiminde göz önünde bulundurulan 

başlıca parametreler aşağıdaki şekildedir: 

• Her dairedeki ısıtma kapasitesi (Isı Kaybı)

• Gerekli kullanım sıcak su kapasitesi

• Primer devre besleme sıcaklığı (Yaz/Kış)

• Şebeke suyu sıcaklığı (Yaz/Kış)

• Gerekli kullanım suyu sıcaklığı

Proje dahilindeki tüm veriler ışığında hazırlanan daire giriş istasyonları, test istasyonumuzda

performans testine tabi tutulabilmekte olup test sonuçları talep edilmesi durumunda ibraz

edilmektedir. 

Test diyagramlarımızda, Sıcaklık - Zaman , Debi - Zaman , Fark Basınç - Zaman eğrileri yer almaktadır. 

Performans testi esnasında gözlemlenebilecek noktalar:

• Termostatik vana tepki ve kapatma süresi

• Kullanım suyu ve ısıtma hattının eş zamanlı çalışması

• Sıcak su kullanımı olmadığı durumlarda enerji sarfiyatı

• Sistemdeki basınç kayıpları

www.griffmakine.com

www.griffmakine.com

Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın!

griffmakine griffmakinegriff.makine griffmakinegriffmakine
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İstasyon Mah. Yazmalı Sok. No:12, 41250 Kartepe/KOCAELİ
T: +90 (262) 502 29 28  •  G: +90 (534) 792 15 85  •  E: info@griffmakine.com
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