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Mobil
Buhar

Santralleri
Basın düğmeye;
Buhar, sıcak su, ısıtma suyunuz hizmetinizde...

Şimdi şantiyelerinizde, işyerlerinizde
herşey daha kolay, daha pratik...

Kullanım
Suyu için 

Mobil
SantrallerYOK... Montaj problemi.

 İnşaat problemi.
 Yer problemi.

  Paket ünitedir. Elektrik, yakıt, su, tasfiye ve tüm tesisat  
 donanımlarını üzerinde ihtiva eder. Devreye girmesi için  
 sadece bir düğmeye basmanız yeterlidir.
 Seyyar bir ünitedir, özel konteynerlerindan dolayı   

 rahatlıkla taşınıp istenilen yerde ve şartta problemsiz  
 kullanılabilir.
 Bünyesinde özel dizayn edilmiş Buhar jeneratörü ve

 Kazanlar sayesinde çok kısa zamanda yüksek verimli   
 buhar, sıcak su ve kullanma suyu ihtiyaçlarınıza derhal  
 cevap verir.
 Konteynerler ısı izolasyonlu olduğundan her türlü hava  

 şartında başarı ile çalışır.
 İsteğe bağlı olarak sadece buhar, sıcak su, kullanma suyu  

 veya hepsini üretecek şekilde tamamı ile ihtiyaca göre
 dizayn edilip, üretilebilir. Değişik ihtiyaçlara göre özel  
 dizayn yapılır.
 Tüm tesisat bağlantıları tek noktadan çıktığından   

 kullanımı, montajı ve bakımı çok pratiktir.
 Konteynerler kullanılan ekipmanlara göre özel olarak  

 dizayn edildiğinden çok sağlam, kullanışlı ve uzun   
 ömürlüdür.
 Ebatları ufaktır ve iç kullanımı işletmecilerin rahat hareket  

 edebileceği şekilde dizayn edilmiştir.
 Konteynerler tüm ekipmanların kolaylıkla dışarı   

 çıkartılması ve içeri alınabileceği şekilde dizayn edilmiştir.  
 Ön kapak komple açılabilir şekildedir, bu nedenle bakımı  
 ve tamiri çok kolaydır.
 Her yakıtta uygun (motorin, fuel-oil, gaz, lpg vs.) olarak  

 üretilebilir.

Neden
Mobil Buhar

Santralleri

Açık Mobil Santral Kapalı (Konteynerli) Mobil Santral
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Meksis; 30 Yıllık tecrübesi ile sanayimizin ve halkımızın hizmetinde.

Basın düğmeye;
Buhar, sıcak su, ısıtma suyunuz hizmetinizde...

Tek ünitede 1500 kişinin duş alabileceği ve 
tüm sıcak su (kullanım suyu) ihtiyaçlarınız için 
pratik ve mobil çözüm...

Kullanım
Suyu için 

Mobil
Santraller
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Beton
Santralleri için
Isıtma (veya soğutma) 

için Mobil Isıtma
Santralleri

Beton 
Kürleme için

Mobil
Santraller

Şantiye ve fabrikalarınızdaki Beton kürleme 
için pratik ve mobil çözüm...
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Meksis; 30 Yıllık tecrübesi ile sanayimizin ve halkımızın hizmetinde.

Beton
Santralleri için
Isıtma (veya soğutma) 

için Mobil Isıtma
Santralleri

Artık - 55oC'den +55oC'ye kadar
sağlıklı beton hazırlayıp dökme 
imkanına sahipsiniz...
 Kutuplardan Ekvatora kadar her yerde...
 Yılın 12 ayında ara vermeksizin...
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Merkezi
Isıtma için 

Mobil
Santraller

Çok Gayeli
Kullanımlar

(buhar + sıcak su + kalorifer sistemi)

için Mobil
Santraller

Şantiyemizdeki konteynerların ısıtılmasında 
veya diğer ısıtma işleriniz için pratik ve mobil 
çözüm...



7

Meksis; 30 Yıllık tecrübesi ile sanayimizin ve halkımızın hizmetinde.

Çok Gayeli
Kullanımlar

(buhar + sıcak su + kalorifer sistemi)

için Mobil
Santraller

Aynı anda hem buhar, hem kullanım suyu, 
hem de kalorifer suyu ihtiyaçlarımız için pratik 
ve mobil çözüm...



Mekanik Sistemler

MEKANİK SİSTEMLER İMALAT ve MÜH. SAN. A.Ş. 
 Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. VE 3. Sanayi  
Bölgesi 2009.cad. No:6 Temeli-ANKARA   
Tel: 0.312 271 43 05 - 06    Faks: 0.312 271 43 04

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

Basım Tarihi: 15 Haziran 2013 Basım Yeri: Open Ajans Reklam Org. Tekstil Tur. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 0312 236 0044 www.openajans.com
Bu materyal 15 Haziran 2013 tarihinde 1000 adet olarak KOSGEB desteğiyle basılmıştır.

www.kosgeb.gov.tr


