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POMSAD VALVE WORLD FUARINDAYDI 

DERNEĞİMİZ HANNOVER MESSE FUARINA KATILACAK 

30 Kasım - 2 Aralık 2010 tarihleri arasında 
Almanya’nın Düseldorf şehrinde bu yıl 7. Ger-
çekleştirilen ve Vana sektörü için Dünya’nın 

sayılı Fuarları arasında kabul edilen Valve World Fuarı’na 
derneğimiz de standıyla katıldı. 

Fuar boyunca Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelerek der-
nek standını ziyaret eden kişilere, POMSAD ve Türk Pompa 
ve Vana sektörleri hakkında bilgiler verilirken, ziyaretçiler-

den gelen talepler doğrultusunda bilgilendirme yapıldı ve 
standı ziyaret eden ilgili kişilere üye kataloğumuz temin 
edildi. 

Fuara derneğimiz dışında, dernek üyemiz; Asteknik 
Vana, Duyar Vana, Faf Vana, Hacı Ayvaz ve SMS-Tork fir-
maları da katıldı. Katılan firmalar dışında fuarda birçok Türk 
ziyaretçi olması da dikkat çekti. 

Makine Tanıtım Grubu tara-
fından, Makine Sanayii Sektör 
Platformu üyelerine tanıtım yap-
ma fırsatı sağlanan, Hannover 
Messe Fuarı’na derneğimiz de 
katılacak. 21. ve 4. hollerde bu-

lunacak olan Makine Tanıtım Grubu standları içerisinde plat-
form üyesi arzu eden dernekler de kendi standlarıyla kendi-
lerinin ve üyelerinin tanıtımlarını yapmak fırsatını yakalaya-
caklar. Hazırlık ve reklam çalışmaları Makine Tanıtım Grubu 
tarafından yürütülen Fuar 4-8 Nisan 2011 tarihleri arasında 
Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek. 

9. AVRUPA TÜRBOMAKİNALAR KONFERANSI 
21-25 MART 2011 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA

21-25 Mart tarihleri arasın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ayazağa Kampüsü Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan Konfe-
ransın Lokal Organizasyon Ko-
mitesi Başkanlığını Derneğimiz 
Onur üyelerinden İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Mete Şen yürütmekte. Konferansın Organizasyon komitesi 
Başkanlığını ise, Arts et Métiers-ParisTech Üniversitesi’nden 
Prof. G. Bois yürütmekte. Organizasyon komitesi içinde bir-

çok Avrupa ülkesinden önemli Profesör ve Doktorların yer al-
dığı Konferans süresince Türbomakinalar konusunda önem-
li konular konularının uzmanı kişiler tarafından katılımcılara 
sunularak görüşülecek. 5 gün süresin-
ce bildirilerin dışında sosyal etkinlikler 
ve teknik gezi imkanları da katılımcıla-
ra sunulacak. Tam kayıt ücretinin 450€ 
olarak belirlendiği konferans hakkında 
detaylı bilgilere, diğer ödeme seçenek-
lerine ve on-line kayıt sayfalarına ulaş-
mak için www.etc9.itu.edu.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
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UL BELgESİ- UL İşARETİ AMERİKA UL 
(UNDERwRITES LABORATORIES INC.) 

VALFTEK® Yüksek Performans Küresel  
Vanalarının İmalatını Sürdürüyor..

ALARKO SİRKÜLASYON POMPALARI
HCPO Serisi - Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompaları

Firmamız yaklaşık 1 yıl süren teknik çalışma-
ları sonucunda detayları aşağıda açıklanan başta 
Amerika olmak üzere bir çok gelişmiş dünya ülke-
sinde geçerli ve prestiji yüksek olan,  hem ürünün 
hem de sistemin uluslar arası bazda kalitesini garantileyen UL 
belgesini almıştır.TORK markasıyla üretimini yaptığı ürünler-
de UL belgesini de belge pörtföyüne eklemiştir.

Underwriters Laboratories, Yönetim Sistemleri Sertifikas-
yonu ile birlikte bir asırdan uzun bir süredir Güvenlik Standart-
ları yazan, ürün testleri ve uyumluluk değerlendirmeleri ger-
çekleştiren, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir ürün güven-
liği sertifikasyon kuruluşudur. Genel merkezi Chicago’da bu-

lunan ve ABD pazarının lideri olan şirketin altı kı-
tada 62 şubesi ve köklü bir geçmişi var. 1905 yı-
lında bir yangın söndürme cihazı üzerine basılan 
ilk UL damgasıyla, bugüne kadar hakim olan ana 

faaliyet alanının temelini attı.UL logosu, her yıl küresel pazar-
da 71.000 imalatçının 21 milyarı aşkın ürününe eklenmekte-
dir. UL aynı zamanda yönetim sistemi standartları için 9000 
kayıt ve 62 ülkede 12.000’den fazla değerlendirme yapmıştır.  
Sertifikalama ABD hükümeti tarafından değil, fakat her eya-
lete özel olarak yerine getirilir. UL Sertifikası bazı eyaletlerde 
(Florida ve 4 eyalet) ve kendi kendini yöneten (Los Angeles vb 
gibi) eyaletlerde mecburidir, diğer eyaletlerde zorunlu değildir.

Cesare Bonetti İtalya lisansı ve ortaklığı ile imalat yapan Valftek, 2010 yılın-
da ürün gamına kattığı dövme çelik küresel vanaların imalatını başarıyla sür-
dürmektedir.

PN40 ve ASME 800 lb basınç sınıfında, DN15-
65 (1/2” - 21/2”) çaplarında, Çelik,LF2,Paslanmaz çelik malzemeden üretilen bu küresel va-
nalar -46 0C ile 2600C sıcaklık şartlarında, 40-140 bar basınçları kapsamaktadır. Yüzer küreli 
olarak imal edilen küresel vanaların sızdırmazlık sistemi Valftek olarak patentlidir. 

Bonetti ®markası ile üretilen bu küresel vanaların %85 i dış piyasaya ihraç edilmektedir. 

Alarko Carrier Enerji Perfor-
masn Yönetmeliği kapsamın-
da başlattığı ürün geliştirme ça-
lışmalarına hızla devam ediyor. 
Değişen akışkan debisine göre 
otomatik kademe değiştiren 
HCPO serisi sirkülasyon pom-
palarını Ocak 2011’de piyasa-
ya sürdü. Devam eden proje ta-

mamlandığında  Frekans İnvertörlü  ve Sabit Mıknatıslı Mo-
tor ve sürücülü modellerinide yakında piyasaya sürecek. 

     gELİşMİş, ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Binalarda Enerji Performans Yonetmeliği madde 

12/6’ya tam uygunluk
• Termik koruma
• Ters donufl uyarısı ve koruması
• Kilitli rotor algılama ve arıza sinyali
• Eksik faz ve faz sırası kontrolu
• IP44 koruma sınıfı
• Değişken şebeke gerilimine göre değişken kontrol al-

goritması ile yüksek güvenlik ve uzun ömür.
•  Uzaktan kontrol 
• İsteğe bağlı otomatik veya manuel hız kontrolu
• Çalışma sinyal lambasını harici sinyal labasına bağlama.
Özellikleriyle yüksek konfor.

ÜYELERİMİZDEN
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ÜLKE ALICI KREDİSİ 
UYgULAMASI 
HAYATA gEÇİYOR

HALKBANK’TAN MAKİNE İMALATÇILARINA 
ÖZEL DESTEK PAKETİ 

SEKTÖRDEN

Türk Makine İhracatçıları tarafından yurtdışına gerçek-
leştirilecek ihracatın orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nak-
di krediler ile desteklenmesi amacıyla Makine ve Aksamla-
rı İhracatçı Birliği ve Türk Eximbank arasında sözleşme im-
zalandı. Bu sözleşme sayesinde makine ihracatçısı, müş-
terisi için sağlayacağı kredi ile yurtdışında makine satacak. 
Bu anlaşma ile Ülke Alıcı Kredisi Programı’, Türkiye’de ilk 
defa makine sektörü için uygulanacak. Makine ihracatçıla-
rının yurtdışında daha rahat müşteri bulabilmesini sağlaya-
cak olan uygulamada makine sektörü 500 milyon dolar kre-
di kullanmayı hedefliyor. Kredi tutarı ihraç edilecek ürünlerin 
yüzde 85’i ile sınırlı tutuluyor. 

Uygulama hakkında detaylı bilgilere ve değişik dillerde 
hazırlanmış olan kataloğa www.oaib.gov.tr adresinden ula-
şabilirsiniz. 

Ülke Alıcı Kredi Programı Vadesi
- 250.000 dolara kadar olan işlemler için 6 ay ile 1 yıl ara-

sı ödemesiz toplam 3 yıl
- 250.000 – 1.000.000 dolar arası işlemler için 6 ay - 1 yıl 

arası ödemesiz toplam 4 yıl
- 1.000.000 dolardan büyük işlemler için 6 ay ile 1 yıl ara-

sı ödemesiz toplam 5 yıl
- Kredi anlaşması kapsamında borçluya uygulanacak 

faiz 6 aylık Eurolibor/Libor+spread

Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği ile Halkbank ara-
sında makine imalat sanayine destek olmak ve sektörün 
ihracat payını artırmak amacıyla bir sözleşme imzalan-
dı. İmzalanan protocol kapsamında, makine imalatçıları-
na ve makine alıcılarına, Makine İmalat Sanayi Destek 
Paketi kapsamındaki krediler ve diğer finans ürünlerinden 
özel koşullarla yararlanma imkanı sağlandı. Halkbank, 
birlik üyesi makine ihracatçılarının sermaye gereksinimi-

ni, üretim süreçlerindeki verimliliği artırmaya ve yeni ya-
tırımlara yönelik finansman ihtiyacını karşılarken müşte-
rilerine de makine alımı için kredi kolaylığı sağlayacak. 
Destek paketi kapsamında ödemesiz dönem dahil olmak 
üzere 10 yıla varan vadelerle kredi kullandırılıyor. 

İmzalanan protokol hakkında detaylı bilgileri içeren 
kataloğa www.oaib.gov.tr/content/docs/hb_protokol_bro-
sur.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 


