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“EKONOMİZER ve YOĞUŞTURUCULAR”



CİMRİ MODÜL

ENERJİ TASARRUFUNDA DEVRİM!

MEKSİS EKONOMİZER ve 

                YOĞUŞTURUCULARI

“CİMRİ MODÜL”

MEKSİS A.Ş. SON YENİLİĞİ İLE;
KAYIP ENERJİ KAYNAKLARINIZI DEĞERLENDİRİYOR!..

Kazan ve Tesislerinizdeki ATIK ENERJİ DEĞERLENDİRİLİYOR.

Tasarruf Sağlanarak İŞLETME MALİYETLERİNİZ DÜŞÜYOR, 
DAHA EKONOMİK ISINIYORSUNUZ.

Çevremiz ve Dünyamız DAHA AZ KİRLENİYOR.
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* Sıcak su ve buhar kazanlarında 
   “dönüş suyu sıcaklığını yükselten” 
    ekonomizör uygulaması.

* Baca gazı enerjisinden faydalınalacak       
    harici bir boylerin ısıtılması.

* Bir düşük sıcaklık kazanında 
   “yoğuşturucu”  uygulaması.

CİMRİ MODÜL

CİMRİ PLAKA NEDİR?

NEDEN CİMRİ PLAKA?

Atmosfere atılan, atık kullanılmayan (Ka-

zan baca gazları, fırın ve jeneratör ekzosları 

v.s.) gazlardaki enerjiyi alarak, kullanılabi-

lir enerjiye dönüştürür.

Kayıp Enerji

Kazanılan 
Enerji

İnsanoğlu enerji ve enerji kaynakları elde edebilmek için ve daha iyi değerlendirebilmek için yıllardır milyarlarca para 
harcayarak çalışıyor, araştırma-geliştirme yapıyor, siyasetler geliştiriyor ve hatta savaşıyor. Pekiyi tüm bunlara 
rağmen ürettiğimiz enerjiyi iyi ve verimli bir şekilde kullanıyor muyuz? Kayıp enerjilerin bizlere nelere mal oldu-
ğunu biliyor muyuz?
Unutulmamalıdır ki! Enerjinin verimli kullanılmamasının bizlere ve çevremize iki yönlü zararı vardır;
 a) Enerjimizi verimli kullanmadığımız için daha fazla enerji tükettiğimizden dolayı 
      daha fazla para ödüyoruz.
 b) Fazla enerji tükettiğimizden dolayı daha fazla yakıt ve kaynak kullandığımızdan 
       çevre ve dünyamızı daha fazla kirletiyoruz.
Tüm bu dezavantajları minimuma indirmek için enerjimizi en verimli şekilde ve en az kayıpla kullanmamız gerekir. 
Cimri Plaka enerjinizi daha verimli kullanmak ve atık enerji kaynaklarını değerlendimek için Meksis A.Ş. tarafından 
dizayn edilmiş ve geliştirilmiş bir üründür. Birçok kullanım alanı olmakla birlikte, aşağıda belirtilen kullanım alanları 
yaygındır;
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CİMRİ MODÜL

TİPLER ve UYGULAMA ALANLARI

BY-PASSLI EKONOMİZER UYGULAMASI

A) CİMRİ EKO
Daha ziyade baca gazının sıcaklı-
ğının yüksek olduğu, yoğuşmanın 
mevzu bahis olmadığı yerlerde 
kullanılır. Karbon çeliğinden üre-
tilmiştir.

     

B) CİMRİ BY-PASSLI EKO
Baca gazının sıcaklığının yüksek ol-
duğu ve enerjinin harici cihazlarda 
kullanıldığı ve yoğuşma tehlikesi-
nin olduğu durumlarda her türlü 
yakıtla kullanılabilir. Baca gazı 
sıcaklığının düştüğü dönemlerde 
gazları otomatik kumandalı by-pass 
klopesi ile by-pass kanalına yönlen-
direrek kendisini yoğuşmadan ve 
düşük sıcaklık korozyonundan 
korur. Karbon çeliğinden üretil-
miştir.

C) CİMRİ YOĞUŞTURUCU
Daha ziyade baca gazlarının düşük 
olduğu ve gazların bünyesinde 
suyun yoğun olduğu yakıtlarda 
(doğalgazda) kullanılır. Komple 
paslanmaz çelikten üretilir.

By-Passlı ekonomizer ekonomizörü düşük baca koroz-

yonundan korumak için kullanılan sistemdir. Bu uygula-

mada duman gazları yoluna koyulan bir termostat vasıtası 

ile duman gazı sıcaklıkları, istenmeyen değerlerin altına 

düşerse servomotor kumandalı damper, ekonomizer girişi-

ni otomatik olarak kapayarak gazları direk bacaya verir. Bu 

sistem aynı zamanda baca gazları ile harici bir ısıtma 

yapılacak ise yaygın olarak kullanılır.

By-Pass Kelepçesi

CİMRİ EKO / Yoğuşturucu

By-Passlı EKO
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CİMRİ MODÜL

CİMRİ PLAKANIN ÜSTÜN VASIFLARI

Çok değişik pozisyon ve konumlarda kazan ve bacaya bağlanabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

* Ekonomizör olarak kullanılabildiği gibi doğalgazda (kısmen diğer yakıtlarda) paslanmaz olarak imal edilerek 
“yoğuşturucu” olarakta kullanılabilir. 

* İçerisindeki özel tirbülasyon sistemleri ile çok ufak hacimlerde veya ebatlarda baca gazı sıcaklıklarını maksimum 
oranda düşürerek büyük tasarruf sağlar. 

* Gaz tarafı dirençleri çok düşüktür, gaz devresinde ilave basınç yaratmaz.

Her yöne dönebilir kafası sayesinde giriş/çıkış 
ağız konumları her yönde değiştirilebilir.

Bakımı kolaydır ve her türlü yakıtla kullanılabilir. Alt 
ve üst kapakları açılarak rahatlıkla tüm ısıtma yüzeyleri 
temizlenebilir.

Hafiftir, kolay taşınabilir ve monte edilebilir. Mevcut kazan sistemine rahatlıkla adapte edilebilir.
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CİMRİ MODÜL

TESİSAT UYGULAMALARI
1- EKO - YOĞUŞTURUCU olarak kullanıldığında iki tür uygulama mevcuttur.

A) Toplam sistem dönüş suyunun 

     EKO - YOĞUŞTURUCU’dan geçirildiği uygulama;

2- BY-PASS’lı EKO kullanılması ve 

     dış kaynaklı bir tüketici kullanılması halinde;

B) Dönüş suyunun kısmen 

     EKO - YOĞUŞTURUCU’dan geçirildiği uygulama;
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CİMRİ MODÜL

BAĞLANTILAR ve ÖNEMLİ PARÇALAR

PARÇA NO PARÇA veya BAĞLANTI API
1 Su giriş flanşı
2 Su çıkış flanşı
3 Gaz giriş kanalı
4 Gaz çıkış kanalı
5 Dönebilir gaz giriş davlumbazı
6 Dönebilir gaz çıkış davlumbazı
7 Dranaj ağzı
8 Gaz giriş temizleme kapağı
9 Gaz çıkış temizleme kapağı

10 EKO - YOĞUŞTURUCU gövde
11 Taşıma halkası
12 Ayak bağlantı yerleri
13 Termostat, Emniyet ventili bağlantı ağzı

8 5 2 13 11 12 4 6 9 9 4

1377110123

7



Mekanik Sistemler

MEKANİK SİSTEMLER İMALAT ve MÜH. SAN. A.Ş. 
 Sincan Sanayi Sitesi 3. Caddesi No: 97  Sincan / ANKARA   
Tel: 0.312 271 43 05 - 06    Faks: 0.312 271 43 04

www.meksis.com.tr    
meksis@meksis.com.tr
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