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NKS sistem; eşsiz panel yapısı ve yüksek standartta ki 
aksesuarları  sayesinde,  yüksek  bir  performans garan-
tisi sağlar. Panellerde ki PIR ( Poliizosiyonurat)  ve üzeri-
ne kaplanan Goflajlı Alüminyum Folyo sayesinde yalıtım 
ve hijyen özellikleriyle klasik (galvaniz ve paslanmaz) 
uygulamalardan üstündür.

Kendinden Yalıtımlı
Hava Kanalı Sistemi

130mm
λ = 0,060   W/ºK.hCAM YÜNÜ

100mm λ = 0,046   W/ºK.hKAYA YÜNÜ

80mm λ = 0,036   W/ºK.hPOLİSTREN

50mm λ = 0,023   W/ºK.hPOLİÜRETAN

50mm λ = 0,0206 W/ºK.hPIR

50mm λ = 0,018   W/ºK.hNKS

NEDEN NKS

PANEL YAPISI

BAKIM ve İŞLETME

NKS sistemlerinde kullanılan paneller; Kapalı hücre 
yapısına sahip yüksek yoğunluklu (52 Kg/m3) PIR malze-
meden üretilmiştir.
Üzerindeki Alüminyum Folyo; Mukavemet sağladığı gibi, hijyen 
ve UV dayanımı özelliklerini de arttırır.

PIR malzemenin klasik yalıtım malzemelerine göre*  2 kata varan yüksek 
ısı yalıtım değerleri söz konusu olup,   klasik galvaniz sac aksine düşük 
λ=0,0206(PIR) W/m˚K değerine sahiptir.

Bu özellikleri sayesinde yüksek nemin korozif etkilerine karşı direnci de yüksektir. 
        

280mm
λ = 0,128   W/ºK.hAHŞAP

Paneli oluşturan malzemelerin yapısı sayesinde, NKS hava kanalı sisteminin; 

• Uzun yıllar boyunca bakıma ihtiyacı yoktur. 

• Panellerin üzerinde ki alüminyum folyo zaman içinde korozyona uğramaz. 

• İlk günkü özelliği korur ve parçacık tutmaz. 

• Havayı sağlıklı ve kayıpsız bir biçimde taşır. 

• Bakım ve tamiri gerektiren özel durumlarda, montajı gibi kanalı sökmek ve takmak  

   basit ve kolaydır. 

• Hafif yapısından dolayı kolay bakım yapılabilir ayrıca yapıya statik yük getirmez.

MONTAJ

NKS sistem ile kullanılan montaj aksesuarları; hızlı ve doğru bir 
montajı garanti altına alır. Alüminyum profiller kullanılır. Bağlantı 
noktalarında kullanılan gizli flanşlar, tek bir PVC yardımı ile birleşti-
rilir.

Bağlantı noktalarında ki sızdırmazlık değerleri EN1507’e göre 
klasik tarzda ki havalandırma kanallarına göre, yüksektir. 

NKS paneller, klasik galvaniz sac kanala göre 7 kat düşük ağırlığı 
vardır. Bu sayede kolay ve hızlı monte edilebilir. Şantiye ortamında 
kolay işlenebilir. 

Hiçbir şekilde ekstra izolasyon gerektirmediğinden hem izolasyon 
malzemesi hem de işçilik ve imalat masraflarında tasarruf sağlar.



1-ISI YALITIMI
Sabit ve sürekli ortam ısısını güvence altına alarak, ısı yalıtımın-
da mükemmel performans sergiler. 
NKS panellerde ilave ısı yalıtımına ihtiyaç yoktur.
NKS Panelin λ= 0,018 W/m˚K ısı iletim katsayısı sayesinde, 
klasik galvaniz sac havalandırma kanallarına göre %60’a varan 
enerji tasarrufu sağlar.

4-KOROZYONA DAYANIKLI
NKS hava kanalı sistemi kullanılan panellerin yapısı sebebiyle 
her türlü su temaslarına dayanıklıdır. PIR paneller kapalı hücre 
yapısı sayesinde suyu bünyesine almaz. 
PIR Panelin özellikleri sayesinde su ve nem ile deforme olmaz.
NKS ile yapılan uygulamalarda Tesisatın ömrü Klasik yöntemle-
re göre çok daha uzundur. Revizyona gerek yoktur.

5- HİJYENİK ve ÇEVRE DOSTU
Alüminyum folyo, kir tutmayan ve korozyona uğramayan yapısı 
sayesinde uzun yıllar boyunca hijyenik özelliklerini korur. 
Klasik galvaniz sac havalandırma kanallara göre, bakteri oluşu-
mu düşüktür.  Bina hastalığına(Hasta Bina Sendromu)  karşı iyi 
bir çözümdür.  PIR yalıtım malzemesi zaman içinde tozuma 
yapmaz.  Avrupa İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumu 
(OSHA)’nun yayınlamış olduğu son rapora göre cam yünü ve 
taş yünü insanlar için olası kanserojenler kısmında yer almakta-
dır. 

141-b gazı içermediğinden dolayı halojen (HCFC) içermez. 
Avrupa normlarına uygun yeni nesil çevreye dost gaz ve kimya-
sallar kullanılmaktadır.

NKS Kanal sistemi hijyenik olduğundan dolayı Sağlık ve Gıda 
sektöründe güvenle kullanılabilir.

6- SES YALITIMI
NKS kompozit panel PIR malzemenin yalıtım özellikleri sayesin-
de, mükemmel akustik izolasyon, sessizlik ve titreşimsizlik 
performansına sahiptir. Rw=16dB

7- UV DİRENCİ
NKS Panelin her iki yüzeyindeki alüminyum kaplama, UV ışınla-
rının geçişine engel olur. Çok uzun yıllar stabil özelliğini korudu-
ğundan dolayı panelin özelliği bozulmamaktadır.

8- DEKORATİF
Uygulama ortamlarında dekoratif ve şık ayrıcalıklar sunar. 
Kendiliğinden yalıtımlı yapısı sayesinde estetik görünüm sağlar. 
Klasik galvaniz sac kanallara uygulanan yalıtım malzemelerin 
oluşturduğu kötü görüntüler ve bu malzemelerin zaman 
içerisinde deforme olma riski, NKS panellerde hiçbir zaman 
yaşanmaz. Ayrıca NKS paneller boyanabilme özelliğine sahiptir.

9- MONTAJ
Hafifliği ve kolay işlenebilmesi sayesinde montajı kolaydır. 
Yapım ve montaj adımları basittir. Bıçak takımlarının bulunduğu 
bir alet çantası ve bir masa ile şantiyede imalat ve montaj kolay-
lığı ile uygulama yapılabilir. Revizyonu kolaydır.

10- LOJİSTİK
Hazır kanallar havaleli malzeme olduğundan dolayı nakliye de 
çok yer tutmaktadır. NKS Hafif yapısı ve paket olarak teslim 
edilmesi sayesinde nakliye de kolaylık sağlar. Şantiyede şartla-
ra ve projeye uygun olarak kolayca imalat ve montaj yapılabilir. 
Bu sebeple, hazır kanalın taşınmasındaki riskleri ortadan kaldır-
maktadır. Nakliye avantajı sayesinde ekonominize katkı sağla-
maktadır.

2- ENERJİ TASARRUFU
NKS Panelin Isı iletim katsayısının (λ= 0,018 W/m˚K)klasik 
yöntemlerde kullanılan diğer yalıtım malzemelerinden düşük 
olması nedeniyle, bağlantı noktalarında kullanılan gizli flanş 
teknolojisiyle hem iletimden kaynaklanan hem de bağlantı 
noktalarındaki ısı kaçaklarının önlenmesi açısından ciddi enerji 
tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı 
sağlar.

3-HAVA VE ISI KAYBINA SON
NKS hava kanalı sistemi, hava kaybı ve sızdırma açısından 
geleneksel sac kanallara göre 3-4 kat daha fazla üstün perfor-
mansa sahiptir. TS EN 1507 standardına göre 1100Pa basınçta 
0,25 lt/m2sn hava kaçağı ile Class C sınıfına uygundur.
Kurallarına uygun imalat ve montaj edildiğinde Class D sızdır-
mazlık sınıfına girmektedir.

“NKS kanal sistemi, klasik tarzda yapılmış
iklimdirme kanallarına göre önemli
avantajlar içermektedir.”

Fark Yaratan
Madde10
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