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Biz Kimiz?
Başer Mekanik olarak 20 seneyi aşkın tecrübemizle,
mekanik ve havalandırma tesisat
işleri yapmış olup, her
geçen gün çalışmaya, yeni ve daha yetkin işler yapmaya
devam etmekteyiz. Refereranslarımızdan bir kısmına ait isim
ve görsellerimizi aşağıda bulabilirsiniz.
Misyonumuz;
Montaj ve Servis hizmetlerinde Türkiye’ nin en iyi MEKANİK
Firması olmak,
Türkiyenin önde gelen firmaları ile yarışmak,
Teknolojik gelişmelerde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak
ve sektörümüzde öncü olmak,
Müşterimizin beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet üretmek,
En iyi hizmeti sunabilmek için nitelikli iş gücünü bünyemizde
yaşatmak.

Vizyonumuz;
Herkesin gerek işyerinde gerekse evlerinde sağlıklı yaşam
alanlarına sahip olması,
Hem müşteri hemde iş ortaklarımızın nezdinde ortak
çıkarlarımızda buluşup uzlaşmak
En iyi kalitede en makul fiyatlandırma ile hizmetler verebilmek
Toplum olarak insanların hayatına bir değer katmak
İşini en iyi şekilde yaparak karşılıklı memnuniyet çerçevesinde
titiz ve özverili olarak çalışmaktayız.
Size hizmet etmek, hayatınıza değer katmak ve sizin
memnuniyetiniz bizim mutluluğumuzdur.
Sizinle çalışmaktan onur duyarız.
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Merkezi Isıtma sistemleri
Merkezi ısıtma sistemleri uzun yıllar
kullanılacak
sistemler
olduğundan
tasarımı, cihaz ve tesisat armatürlerinin
seçimi, dizaynı ve kurulumu önemlidir.
firmamız kuruluşundan bu güne birçok
resmi ve özel kurumun kazan dairesi
kurulumu ve doğalgaz dönüşüm işini
başarı ile gerçekleştirmiştir. Kurulum
aşamasından yıllara yaygın bakım ve
onarım işleride dahil olmak üzere
müşterilerimize anahtar teslim projeler
sunmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz işlerde
teknolojik yenilikleri projelerimize yansıtırken kullanım kolaylığı, üst düzey emniyet
düşük yakıt tüketimi ile birlikte uzun ömürlü tesisler kurmaktayız. Firmamız
tarafından kurulan sistemler 2 yıl süre il e tüm ekipmanları dahil olmak üzere
garantimiz kapsamındadır.

Isınma ve Üretim Sistemleri
Gelişen endüstrinin vazgeçilmez alt
yapısı olan buhar, kızgın yağ ve kızgın
su sistemleri; ucuza mal edilebilmesi,
emniyet sistemlerinin en üst düzeyde
tutulması ve patlama riski oluşmaması
için gerekli olan cihaz seçimi ve alt
yapı sistemlerini oluşturarak anahtar
teslim, kullanıcıya teslim ediyoruz.
Tasarım
aşamasında
sistemlerin
risklerini göz önünde bulundurarak
arıza ve tehlike senaryoları hazırlayıp
olası muhtemel arıza ve kazaların oluşabileceği noktaları belirliyor ve emniyet
sistemlerini oluşturuyoruz.
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Klima Havalandırma Sistemleri
Klima Sistemleri
Günümüzde iklimlendirme sistemlerinin
gerekliliği, gerek yaşam gerekse iş
alanlarında
vazgeçilmez
unsurların
başında yer almaktadır. Bu nedenle
kullanılacak cihazların seçimi yapılırken
cihazlarının konumu, kapasitesi ve teknik
özelliklerinin doğru olarak seçilmesi
gerekmektedir. Firmamız merkezi klima
(VRV ve VRF) sistemleri, chiller klima
santrali, fancoil sistemleri, kanallı klima
sistemleri, hijyenik klima sistemleri,
split, multi veticari seri klimaların satış,
kurulum ve bakım hizmetlerini müşterilerine uygun koşullarda sunmaktadır.
Firmamız mühendisleri ücretsiz keşif yaparak cihaz kapasitesini konumunu
belirlemektedir. Birçok kurumsal markanın satışı ve montajı firmamız tarafından
yapılmaktadır.

Havalandırma Sistemleri
Havalandırma sistemleri optimum sıcaklığı,
nemi ve personelin sağlığını koruyarak aynı
zamanda amacına uygun (taze hava veya
egzoz havalandırması) çalışmalıdır.
Herhangi bir bölgenin havalandırma sistemi
düzenlenirken havalandırma kanalları ve
fanların büyüklüklerinin ve kanallardaki
hava akım hızlarının doğru hesaplanması
büyük önem taşımaktadır. Ameliyathaneden
Kapalı Garaj havalandırmasına müşterilerimize
ekonomik, doğruveetkin çözümler üretiyoruz.
Tesisinizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarımlar hazırlayarak, yapının fiziki koşullarına
uygun şekilde 5 yıl garantili olarak teslim ediyoruz.
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VRV - VRF Klima Sistemleri

Günümüzde iklimlendirme sistemleri gerek yaşam gerekse çalışma alanlarının
vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu ortamlarda kullanılacak cihazların seçimi
yapılırken konumu, k işi sayısı, kapasite ve teknik özellikleri doğru olarak
seçilmesi gerekmektedir. Özellikle VRV–VRF sistemlerinin (çok iç üniteli merkezi
klima) ileride kapasite artırımı şansı olmadığından ve onarım maliyetlerinin
yüksek olmasından dolayı cihaz seçimine ve montaj kalitesine önem v erilmesi
gerekmektedir. Doğru kapasite ve doğru montaj metotları ile uzun yıllar sorunsuz
ve ekonomik tüketim ile çalışacak bu sistemler, hatalı seçim ve montajdan
kaynaklı sorunlu yüksek maliyetli sistemler haline gelmektedir. Tasarımları
uzmanlık ve liyakat gerektiren sistemeler kurulurken ortamın konumu da göz
önünde tutularak ısı geri kazanım, karışımlı taze hava, hava perdesi gibi
sistemleri ile birlikte tasarlanıp eş zamanlı olarak kurulmalı ve sistem bir paket
halinde çalıştırılmalıdır. Özellikleri gereği kullanıcıya birçok seçenek sunan bu
sistemlerin Otel, Banka, Mağaza, Restoran, Market, İstasyon ve Hastane vb. gibi
halka açık yerlerde merkezi kumanda ile kullanılması gerekmektedir. Merkezi
kumanda tüm cihazlara ( 50 adete kadar ) ayrı ayrı kumanda edilebildiği gibi
normal kumanda, zamanlama, kilitleme vb. gibi bir çok opsiyonu bulunmaktadır.
Doğ-Tek Mühendislik olarak tasarımdan cihaz satışı, elektrik tesisatları, merkezi
kumanda sistemi, drenaj tesisatı, hava perdesi, ısı geri kazanımı cihazı montajı
dahil çalışır vaziyette teslimi ve bakım onarım işler i de dahil müşterilerimize
hizmet sunmaktayız.
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Tesisat veYangın Sistemleri
Firmamız tarafından fabrika ve üretim
tesisleri, kızgın yağ, kızgın su, buhar,
basınçlı hava ve endüstriyel borulama
tesisatları, ısı eşanjörleri, endüstriyel su
arıtma
ve
yumuşatma
sistemleri
kapsamında tüm tesisat sistemlerinin
tasarımından çalışır vaziyette teslimine
kadar olan süreçlerde hizmet sunuyoruz.

Isıtma veSıhhi Tesisat
Merkezi sistem, kalorifer, sıcak su
tesisatı, radyant ısıtma, güneş enerjisi
sistemleri
firmamız
tarafından
kurulmaktadır.

Yangın Tesisatları
Yangın hidrant, yangın pompası, yangın
sipringleri, sulu kuru söndürme sistemleri
firmamız tarafından kurulmaktadır.
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Doğal Gaz veLPG Tesisatları
Doğalgaz her türlü endüstri, sanayi, toplu
konut ve konutların ekonomik olduğu
sürece vazgeçilmez enerji kaynağıdır.
Yakıt olarak diğer yakıtlara göre baca gazı
emisyonu açısından en çevreci yakıt
türüdür. Kullanım kolaylığı ve ucuz olması
bakımından sanayi tesislerinde tercih
edilen yakıtların başında gelir. Sanayi
tesislerinin doğalgaz dönüşümü, teknik
şartnameler çerçevesinde, gazın teslim
noktasında yakıcı cihaz ve ünitelerine
kadar boru şebeke ve bu şebekeler dahilinde teknik emniyetin sağlanması, tüm
kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar
dahilinde olmalıdır. Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz
teslim noktalarına kadar %100 maksimum kapasite artışına uygun olmalıdır. Kazan
daireleri, buhar-kızgın yağısı santralleri, pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip
fırınlar, tekstil amaçlı tesislerde ram öz makinaları, döküm ergitme ocakları,
homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, daldırma tip ergitme havuzları, döner tip ısı
jeneratörlü kurutucular ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik,
üflemeli gaz brülörleri ve gaz bekleri, EX-proof emniyet sistemleri, teknik şartname
açısından irdelenmeli, doğru tercihler yapılmalı ve gerekli adaptasyonlar yerine
getirilmelidir. Özellikle kapalı mekanlarda olası gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet
tedbirleri özenle alınmalıdır. Firmamız müşterilerine bu kapsamda hizmetsunmaktadır.
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Bakım veOnarım Sistemleri
Kazan Brül ör Bakım veOnarım
Kazan ve brülör üretim ve ısıtma
sistemlerinin ana unsurlarıdır. Enerji
tasarrufu ve verimliliğinin maksimum
seviyelerde tutulması açısından kazan
ve brülörün; verimli, emniyetli ve doğru
değerlerde çalışması gerekmektedir.
Tüm bu etkenler göz önünde tutularak
bakım ve onarım işlemlerinin, alanında
uzman
ve
eğitimli
personeller
tarafından doğru ekipman kullanılarak,
ölçümlerinin Makina Mühendisler Odası
ve TSE’ nin belirlemiş olduğu periyodik
bakım metotlarına uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Tesisat Bakım veOnarım
Özellikle tesisat üzerindeki armatürlerin
kontrol ve bakımı, sistemin verimliliği ve
güvenliği
açısından
önemli
rol
oynamaktadır. Bu bağlamda merkez
ısıtma ve üretim tesislerinde, mevcut
tesisat ve armatürlerin periyodik bakım
ve onarımı Firmamız tarafından konusunda
uzman ekiplerce yapılmaktadır. Yapmış
olduğumuz
bakımlarda
termostat,
prosestat,
manometre,
hidrometre,
termometre, emniyet ventili gibi kontrol
cihazlarının ölçüm doğruluğu,sirkülasyon
pompası,akım kontrolü, gaz alarm cihazı, seloneyd vanagibi cihazların tümü ayrı ayrı
kontrol edilerek ayrıntılı bir şekilde kontrol edilir.
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Klima Sistemleri Bakım veOnarım
Enerji tasarrufu ve çalışma v erimliliğinin uzun ömürlü olması ve insan sağlığını etkileyen
zararlı mikroorganizmalardan korunması ve iş gücü kaybının engellenmesi için doğru
bakımın periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Çağımızın vazgeçilmezlerinden olan
klimalar bulundukları her ortamda ( iş ve yaşam) v erimli ve steril koşullar sağlamalıdır.
Görevleri gereği, ortamda hava sirkülasyonunu sağlayan bu cihazlar, konfor ortamı
sağladığı kadar solunum yoluyla da bazı riskler oluşturabilmektedir. Bu sistemlerin
taşımış oldukları sıcak ya da soğuk havayı ortama yansıtabilmesi ve sağlık açısından risk
arzetmemesi için periyodik bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması bir
zorunluluktur.
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Otomasyon Sistemleri Bakım veOnarım
Otomasyon sistemleri verimliliği arttırma
açısından kurulduğundan dolayı doğru
ölçümlere dayanarak çalışması önem arz
etmektedir. Otomasyon sistemi birçok
noktada bulunan anahtarlardan aldığı
değerlere göre sistemi
kumanda
ettiğinden, bu sistemin periyodik olarak
bakımlarının yapılması ve raporlanması,
izlenebil irliğinin olması açısından büyük
önem taşımaktadır. Otomasyon sistemleri
uzak bağlantılar ile kontrol edilebildiği gibi olası muhtemel arızalarında uzak
bağlantı il e arızasınında tespit edilebilmesi gerekmektedir, bu nedenle bakımlarda
sadece pc üzerinden kontrol edil mesi yeterli değildir. Sistemin kontrol ettiği tüm
cihazlara ait sigorta, kontaktör, termik, siviç vb. gibi tüm ekipmanların kontrol
edilmesi gerekmektedir.

Teknik Bina Yönetimi

Binalarda,
üretim
tesislerinde,
hastanelerde, otellerde, sitelerde mevcut
ortak alan ve buralarda bulunan
sistemlerin arıza onarımları, gerek
periyodik bakım ve onarım, gerek
personel istihdamı ile çözümlenmektedir.
Tesisinizin teknik ihtiyacı ve şartlarına
göre
belirlenmiş,
işlevselliklerinin
devamlılığı için takip ve çözüm hizmetleri
sunar. Teknik işletmeyi üstlenerek,
tesisinizin daha uygun koşullarda ve
kalitede kesintisiz hizmet verilebilmesi
amacı ile firmamız hizmetlerini sürdürmektedir. Günlük, haftalık aylık periyotlarda
müşterilerimize raporlar sunulmaktadır. Firmamız tarafından dışarıdan
mühendislik desteğide verilmektedir.
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Referanslarımız

*Ankara Podium AVM AltınYıldız Mağazası
*Beyaz İnşaat Haliç Rezidans
*Ankara Ankamall AVM Altın Yıldız Mağazası
*Arena Park AVM Altın Yıldız Mağazası
*Forum İstanbul AVM Enzahome
*İBB İstanbul Geneli Spor Salonları
*Tema İstanbul Bahçeşehir Koleji
*Beyaz İnşaat Kağıthane Beyazhane Rezidans
*Sakarya Üniversitesi Hendek Kampüsü Ablok Kat İlavesi Havalandırma
*Sakarya Geyve PTT Binası
*Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi Geçici Hizmet Binası Havalandır
*Sakarya Hendek Milli Eğitim Bakanlığı 100 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu
*Sakarya Hendek Milli Eğitim Bakanlığı 100 Kişilik Erkek Öğrenci Yurdu
*İstanbul Esenler Kadın Doğum Hastanesi
*Yeşilköy Tıp Merkezi
*Liv İnşaat Liv Marmara Evleri
*Yıldırım İnşaat Panorama Küçükköy Konutları
*GEMAK Tuzla Tersane 1200 Kişilik Yemekhane
*Scotty Kabataş Ofis Havalandırma İşleri
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