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Kampa Havalandırma ve Sulama Sistemleri Ltd. Şti. olarak 2007 yılından bu yana Pompalar, Hidroforlar, Dalgıç
Pompalar, Sirkülasyon Pompaları, Fanlar, Sanayi Tipi Vantilatörler, Blower/Vakum Pompası gibi ürünlerinin üretiminin
yanı sıra “Petek Temizleme Makinaları ve Kimyasalları” ile de sektörümüzün öncüsü olmaya devam ediyoruz.
Binalardaki ısıtma sistemlerinin temizliğini 4 ayrı modelde üretilen ”Petek Temizleme Makinalarımız ve Kimyasalları”
ile bina sisteminizde oluşan kireç ve tortunun temizlenerek daha düşük maliyete daha fazla ısınmanız
sağlanmaktadır. Makinalarımız görünüşü, kullanımı, kalitesi ve özellikleriyle Türkiye'nin en beğenilen tesisat
temizleme makinasıdır.
Türk Patent Enstitüsü “Faydalı Model Belgesi” sahibi olduğumuzdan ürün ve üretim kalitemiz, ulusal standartlarda
kabul görmüş olup; yurt içi ve yurt dışındaki sektörel fuarlarda da adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz.

PRO 1
Fİyat: 2000 tl
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PRO-1

Model:

40 Litre

Sıvı Haznesi:

4 Bar / 40 mss

Basınç:

60 Litre / Dakika

Sıvı Debisi:

220 Volt

Voltaj:

600 Watt 0.8 Hp

Motor Gücü:

19 kg

Ağırlık:

35cm x 45cm x 75cm

Ölçüler (U x D x Y):

Kampa Pro-1deki Jet pompa ile basılan su jet gibi hızlıdır ve akışta türbülanslıdır. Yüzeylerden çok hızlı geçerken kullanılan kimyasalında
yardımıyla yüzeyi her süpürmesinde yüzeydeki kireç yada çamur katmanını incelterek makinenin tankında biriktirir. İşlem bittikten sonra
tesisattaki su boşaltılır ve yeni su basılır. Son olarak sistemdeki su boşaltılır ve temiz su ile doldurulup uygulama tamamlanır.
Kampa Pro-1 modelinde kombiden peteklere ve büyük tesisatların kimyasal ile temizliği, tesisat suyunun boşaltılması, yeni su
doldurulması gibi işlemler için özel üretilmiştir. Makine üzerindeki temizleme, doldurma ve boşaltma bağlantıları vardır. Bu sayede tek
noktadan zahmetsizce ve hızlı bir şekilde temizlik yapabilen özel bir makinedir.
Özel yapısı ile kimyasaldan zarar görmez.

VANA

FİLTRE

TAHLİYE VE POMPA HORTUMLARI

PRO 2
Fİyat: 2150 tl
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PRO-2

Model:

40 Litre

Sıvı Haznesi:

4 Bar / 40 mss

Basınç:

60 Litre / Dakika

Sıvı Debisi:

220 Volt

Voltaj:

600 Watt 0.8 Hp

Motor Gücü:

2000 Watt

Isıtıcı Rezistans

19.6 kg

Ağırlık:

35cm x 45cm x 75cm

Ölçüler (U x D x Y):

Kampa Pro-2 Clear Flow makinesi zamanla tesisatlarda oluşan kireç, hışır ve tortuların temizlenmesi için özel üretilmiş makinelerdir.
Ergonomik yapısı, şık görünümüyle müşterinize profesyonelliğinizi hissettirin. Makinemizde kullandığımız son derece kaliteli jet
pompasıyla 4 bar basınç ve 60 l/dak. su debisiyle kombi temizliğinden, kalorifer peteklerinin temizliği ve yerden ısıtma sistemlerinin
temizliğinde mükemmel sonuçlar vermektedir.
Kampa Pro-2deki Jet pompa ile basılan su jet gibi hızlıdır ve akışta türbülanslıdır. Yüzeylerden çok hızlı geçerken kullanılan kimyasalında
yardımıyla yüzeyi her süpürmesinde yüzeydeki kireç yada çamur katmanını incelterek makinenin tankında biriktirir. İşlem bittikten sonra
tesisattaki su boşaltılır ve yeni su basılır. Son olarak sistemdeki su boşaltılır ve temiz su ile doldurulup uygulama tamamlanır.

VANA

FİLTRE

TAHLİYE VE POMPA HORTUMLARI

PRO 3
Fİyat: 2300 tl
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PRO-3

Model:

40 Litre

Sıvı Haznesi:
Çift Yön:

Ters Yıkama Özelliği

Basınç:

4 Bar / 40 mss
60 Litre / Dakika

Sıvı Debisi:

220 Volt

Voltaj:

600 Watt 0.8 Hp

Motor Gücü:

19 kg

Ağırlık:

35cm x 45cm x 75cm

Ölçüler (U x D x Y):

Kampa Pro-3 Clear Flow makinesi zamanla tesisatlarda oluşan kireç, hışır ve tortuların temizlenmesi için özel üretilmiş makinelerdir.
Ergonomik yapısı, şık görünümüyle müşterinize profesyonelliğinizi hissettirin. Makinemizde kullandığımız son derece kaliteli jet
pompasıyla 4 bar basınç ve 60 l/dak. su debisiyle kombi temizliğinden, kalorifer peteklerinin temizliği ve yerden ısıtma sistemlerinin
temizliğinde mükemmel sonuçlar vermektedir.
Kampa Pro-3deki Jet pompa ile basılan su jet gibi hızlıdır ve akışta türbülanslıdır. Yüzeylerden çok hızlı geçerken kullanılan kimyasalında
yardımıyla yüzeyi her süpürmesinde yüzeydeki kireç yada çamur katmanını incelterek makinenin tankında biriktirir. İşlem bittikten sonra
tesisattaki su boşaltılır ve yeni su basılır. Son olarak sistemdeki su boşaltılır ve temiz su ile doldurulup uygulama tamamlanır.

FİLTRE

TAHLİYE VE POMPA HORTUMLARI

PRO 4
Fİyat:2450 tl
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PRO-4

Model:

40 Litre

Sıvı Haznesi:
Çift Yön

Ters Yıkama Özelliği

Basınç:

4 Bar
60 Litre / Dakika

Sıvı Debisi:

220 Volt

Voltaj:

600 Watt 0.8 Hp

Motor Gücü:

2000 Watt

Isıtıcı Rezistans

19.6 kg

Ağırlık:

35cm x 45cm x 75cm

Ölçüler (U x D x Y):

Kampa Pro-4 Clear Flow makinesi zamanla tesisatlarda oluşan kireç, hışır ve tortuların temizlenmesi için özel üretilmiş makinelerdir.
Ergonomik yapısı, şık görünümüyle müşterinize profesyonelliğinizi hissettirin. Makinemizde kullandığımız son derece kaliteli jet
pompasıyla 4 bar basınç ve 60 l/dak. su debisiyle kombi temizliğinden, kalorifer peteklerinin temizliği ve yerden ısıtma sistemlerinin
temizliğinde mükemmel sonuçlar vermektedir.
Kampa Pro-4deki Jet pompa ile basılan su jet gibi hızlıdır ve akışta türbülanslıdır. Yüzeylerden çok hızlı geçerken kullanılan kimyasalında
yardımıyla yüzeyi her süpürmesinde yüzeydeki kireç yada çamur katmanını incelterek makinenin tankında biriktirir. İşlem bittikten sonra
tesisattaki su boşaltılır ve yeni su basılır. Son olarak sistemdeki su boşaltılır ve temiz su ile doldurulup uygulama tamamlanır.
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FİLTRE

TAHLİYE VE POMPA HORTUMLARI

TEMİZLEME KİMYASALI

Fİyat

30 KG ( BİDON )

1lt ( ŞİŞE )

8lt ( KOLİ )

400 TL

25 TL

190 TL

1lt

8lt

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

30 KG

Tesisat temizliğinde kullanılan kimyasallar İNHİBİTÖRLÜ olup, hiç bir metal yada plastik aksama zarar vermez, krozyona uğratmaz.
Temizlik sonrasında nötrleştirme için bir madde kullanmanıza gerek yoktur, suyla durulama yapmak yeterlidir. Kireç, tortu, hışır gibi
sistemde ısınmaya engel olan kirliliği ortadan kaldırır.

KORUMA KİMYASALI

Fİyat

30 KG ( BİDON )

1lt ( ŞİŞE )

8lt ( KOLİ )

400 TL

25 TL

190 TL
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

30 KG

1lt

8lt

Tesisat temizliği yapıldıktan sonra sistemde oluşacak kireç, kışır, tortu ve çamurlaşma problemini engellemek için amacıyla kullanılır.
Yeni binalarda ise oluşacak kirliliği önlemek için kullanılır.
Sistem koruma kimyasalı düzenli kullanıldığında chiller gruplarında leigionella bakterisinin oluşmasını önler. Zararlı mikroorganizmalar
küf ve mantar oluşumuna olanak vermez.

Firmamız uzun yıllardır siz değerli müşterilerimiz için tesisat temizleme makina ve kimyasallarının üretimini yapmaktadır. Aynı zamanda
havalandırma ve sulama sistemlerinde tüm Türkiye’ye satışını yapmaktayız.

Hizmetlerimiz
Tesisat Temizleme Makinaları
Tesisat Temizleme Kimyasalları
Sulama Sistemleri
Havalandırma Sistemleri
Su Pompası
Dalgıç Pompa
Hidrofor
Aspiratör
Vantilatör
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