


Üretken Çözümler ‘in karşılığı olan Productive Solutions, Prodso Endüstriyel'in 
kuruluş amacını ifade etmektedir.

Endüstriyel Sanayi sektöründe 15 yıldır faaliyet göstermekte olan bir ekibin kurmuş 
olduğu Prodso Endüstriyel, emin ve sağlam adımlarla sektördeki farklılığını ortaya 
koymaktadır.

Prodso Endüstriyel, sanayiye ve endüstriyel mekanik tesisat sektörüne yeni yakla-
şımlarla farklı bakış açıları sunmakta, üretmiş olduğu çözümlerle artı değer oluştur-
maktadır.

PRODSO’nun Yolculuğu;
Görevimiz,
•  Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretir.
Planımız,
• Endüstriyel sanayi sektörü için, yenilikçi teknoloji ve hizmetleri müşterilerimizin 
kullanımına sunarak işletmelerinin verimliliğini ileri taşımayı taahhüt ediyoruz.
Hedefimiz,
• Müşterilerimize sunduğumuz hizmette, sektöründe ilk sırada yer almak. 

Değerlerimiz Prodso’da yaptığımız herşeyin temelini oluşturur: 
• Vizyonumuzu ve stratejimizi taviz vermeden sürdürmek.
• Müşterilerimizin karar verme sürecinde rehberlik etmek.
• Ödün vermeden verilen sözleri yerine getirmek.

HAKKIMIZDA



ÇÖZÜMLERİMİZ
• Enerji verimliliği çalışmaları

• Kazan Dairesi kurulumu 
• Kazan otomasyonu sistemleri

• Flaş Buhar Sistemleri
• Isı değiştirici paket sistemler

• Buhar kapanı ölçümleri, seçimleri ve 
raporlaması

• Sistem dizaynı ve projelendirme hizmetleri
• Prosesiniz için mükemmel enstrüman 

seçimleri.

ÇÖZÜMLERİMİZ



VENTURI TİP
BUHAR KAPANLARI 

Avantajları;

• Performans garantisi: Mükemmel venturi tasarımı ile 10 yıl performans garantisi sunar.
• Kalıcı enerji tasarrufu: Buhar maliyetlerinde% 10 -% 20 arasında kalıcı azalma
• Mükemmel yatırım getirisi: Geri ödeme genellikle 1-2 yıl arasında değişmektedir.
• Hızlı üretim: Daha hızlı sistem ısınması - daha kısa üretim süreleri
• Minumum bakım: Hareketli parça yok - kilitlenme hatası yok - minimum arıza süresi
• Yüksek güvenlik: Koç darbelerinden etkilenmez.

DÜNYASINA
HOŞGELDİNİZ.



VENTURI TİP
BUHAR KAPANLARI 

BUHAR KAPANLARI



BUHAR KAZANI ARMATÜRLERİ

Buhar kazanı ve otomasyon sistemleri
• Doğru kazan, doğru buhar
• Yüksek verim ile düşük enerji maliyetleri
• Paranızı havaya atmayın, yüzey blöf ve dip blöf sistmleri ile %30’a varan enerji tasarrufu
• Kazan kapasitesine göre emniyet ventili seçimi
• İzlerseniz ölçersiniz: 72 saat gözetimsiz kazan otomasyon sistemleri



KAZAN OTOMASYON SİSTEMLERİ



PAKET SİSTEMLER

Basınç düşürme istasyonları, flaş buhar sistemleri
• Flaş buhar sistemleri ile enerji tasarrufu: Verimli bir flaş buhar sistemi dizaynı ile %10 buhar 

tasarrufu sağlanabilir.
• Paket eşanjör sistemlerimiz ile atık buhardan sıcak su üretebiliriz.

• İşletmeniz için basınç düşürme istasyonları: Doğru basınçta buhar, güvenli işletme.



KONDENS POMPALARI

Mekanik kondens pompaları ile
kondens  transferi

Kollektör dizaynı



AKIŞKAN ÇÖZÜMLERİ



ZORLU AKIŞKAN ÇÖZÜMLERİ

Prodso Endüstriyel, pompa gamında 
geliştirme çalışmalarına devam 
ederken farklı sektörlerde, bireysel, 
konut ve endüstriyel ihtiyaçlara 
yönelik kaliteli, güvenilir ve akıllı 
çözümler sunuyor. Sıvıların transferi 
ve basınçlandırılması gereken her 
alanda profesyonel çözümler
bulabilirsiniz.



DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK BASINÇ
        MANUEL VANALAR, KONTROL VANALARI

Kontrol Vanaları 
Prodso Endüstriyel, ürün gamında bulunan küresel vana, plug vana, çekvana, 
kelebek vana, glob vana ve kontrol vanaları ile enerji sektöründe Türkiye'nin 
önde gelen işletmelerine akışkan kontrolü ve tesis emniyetinin sağlanması 
konusunda çözümler üretir. Ayrıca doğalgaz kombine çevrim santralleri, termik 
santraller ve jeotermal enerji tesislerinde prosese özel mühendislik hizmetleri 
sunmaktadır.



DE SUPERHEATER - BIÇAKLI VANALAR
         KELEBEK VANALAR - SEGMENT VANALAR
       



KOMPANSATÖRLER
         ESNEK METAL HORTUMLAR
         SEVİYE KONTROL CİHAZLARI VE SAYAÇLAR

Kompansatörler, esnek metal hortumlar, seviye kontrol cihazları ve sayaçlar
• Uzayın genleşmesine engel olamayız ancak doğru kompansatör seçimi ile boru uzamalarını kontrol edebiliriz.
• İster 1m, ister 1000m, paslanmaz flexible hortumlar ile sağlam bağlar kurun.
• En doğru seviye kontrol cihazları, sayaçlar ve ölçü kontrol sistemleri ile herşey kontrolünüz altında, siz arkanıza
   yaslanın ve otomasyonun keyfini sürün.



Kimkorkaryangından!

YANGIN

Yangın güvenliği;
Ölüm, yaralanma ya da maddi hasara 

neden olan bir yangının çıkma olasılığını 
azaltmaya yönelik önlemler bütünüdür. Bu 

önlemler, canlıların yangın yerinden 
kolaylıkla uzaklaşmaları ve olaydan 

olabildiğince az zararla kurtulabilmelerini 
sağlamayı da amaç edinir.

• Yüksek bilgi birikimi ve tecrübemiz ile 
işletmenizi olası yangın senaryolarına karşı 

koruyabiliriz,
 tabi siz isterseniz.
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