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Isı İstasyonu Nedir? 
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Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı
monte edilerek, kullanım sıcak suyunu, ani ısıtma prensibiyle hazırlayan
ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir ünitedir.

Isı İstasyonu Tipleri Nelerdir?

Termostatik Kontrollü Isı İstasyonları

1-Termostatik kontrollü radyatörlü ısıtma
2-Termostatik kontrollü yerden ısıtma

Hidrolik Kontrollü Isı İstasyonları

1-Hidrolik Kontrollü Radyatörlü Isıtma
2-Termostatik Kontrollü Yerden Isıtma

Indirect Isıtmalı (Çift eşanjörlü) Isı İstasyonları

1-Hidrolik Kontrollü 
2-Termostatik Kontrollü



Isı İstasyonu Servis Hizmetleri Nelerdir? 

Projenize özel yapılan ısı istasyonu periyodik bakım anlaşması ile, yapılan anlaşmaya
göre, günün her saatinde veya mesai saatleri içerisinde, ısı istasyonlarlarında herhangi
bir sorun meydana geldiğinde veya herhangi bir sorun meydana gelmemesi için, ısı
istasyonlarına müdahale edilip, sorunların giderilmesi, gereken önlemlerin alınması
hizmetlerini kapsar.
 

Projenizde bulunan ısı istasyonu, kalorimetre, su sayacı vb, ünitelerde sorun meydana
geldiğinde, acil çözüm ihtiyacı olan,   tüm site ve apartmanlar ısı istasyonu bakım
anlaşması yaptırabilirler.

1- Yıllık Periyodik Bakım Anlaşması
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Projenizde bulunan ısı istasyonu ve ısı istasyonu tesisatınız için bir arıza tespitinde
bulunma ve onarım yapma hizmetidir. 
 

Bu hizmet çerçevesinden sahip olduğunuz ısı istasyonu cihazınız yetkili uzman ekip
tarafından incelenir. İnceleme sonucu ısı istasyonunuza müdahale edilmesi gerekir ise,
ısı istasyonunuza müdahale edilen veya değiştirilen parçalar  6 ay garantili  olacak
şekilde parçalar tercih edilir.

2- Standart Isı İstasyonu Servis Hizmeti

Isı İstasyonu Yıllık Periyodik Bakım Anlaşması  süresince limitsiz servis desteği, yılda bir kez ısı istasyonu periyodik
koruyucu bakım, arızalı cihazın müşteri yerinde onarılamadığı durumlarda yerine yedek cihaz bırakılması, garanti
hizmetleri, orijinal yedek parça desteği standart hizmetlerimizden olup gerektiği durumlarda projelere özel eleman
ve ek servis destekleri sağlanmaktadır.

M-Technic  uzman ekibi olarak verdiğimiz ısı istasyonu servis hizmetini  tüm ısı istasyonu marka ve
modellerine sunmaktayız.

Hangi Durumlarda Isı İstasyonu Servisini Aramalısınız?

Yaşadığınız ısı istasyonu arızaları farklı olabilir. Önemli olan bu ısı istasyonu arızalarında duyarlı olup, ısı istasyonu
performansınızı takip etmeniz gerekir. Birçok farklı ısı istasyonu arıza türü ile karşılaşabilirsiniz. Isı istasyonunuzun sürekli
aşırı bir şekilde ısı yayması, düşük verimli ısı istasyonu performansı ya da daire içi ısıtma ve sıcak su alamama gibi arızalar
durumunda M-Technic teknik servis hizmet ekiplerinden destek almalısınız.

Isı İstasyonu Servis Ücreti Nedir?

Isı istasyonu servis ücreti için arıza tespiti gerçekleştiren uzman ekip sizlere bir fiyat sunacaktır. Sunulan fiyat arızanızın
kapsamına göre değişecektir. Bazı arıza tespiti ile bazen parça değişimi gerekebilir. Bu durumda bu bedel servis ücretine
dahil edilir. Önemli nokta şudur ki, servis hizmetine başlanmadan önce ısı istasyonu servis hizmetin içeriği ve bedeli bu
hizmeti alacak aileye sunulur. M-Technic olarak ısı istasyonu arıza tespiti gerçekleştirdikten sonra servis ücretimizi sizlere
sunuyoruz.

Isı İstasyonu Servisinde Farkımız Nedir?

M-Technic olarak sunduğumuz hizmet tüm marka ve model ısı istasyonlarına özel servis hizmeti olarak verilmektedir. Isı
istasyonu hizmetinde kullandığımız tüm yedek parçalar orijinaldir. Verdiğimiz hizmetin işçiliği ve kullandığımız yedek
parçalarımız 6 ay boyunca garantilidir. M-Technic uzman ekibi olarak ısı istasyonu servisi alanında Marmara Bölgesi tüm
il ve ilçelerine hizmet vermekten memnuniyet duyarız.



Isı İstasyonu Başlıca Yedek Parçaları Nelerdir? 

Termostatik Kontrol Vanası

Termostatik Kontrol Vana İç Çekirdeği (Insert)

Hidrolik Oransal Kontrolör – PM Regülatör

Fark Basınç Kontrol Vanası – Balans Vanası

Plakalı Eşanjörler

Sirkülasyon Pompaları

Fleks Bağlantı Hortumları
Pirinç Malzeme ve Fittingsler
Kapalı Genleşme Tankları
Termometre ve Manometreler
Zone Vanaları
İhtiyacınız Olan Diğer Isı İstasyonu Yedek Parçaları
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