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PROCO Products kauçuk, teflon, metal,
kumaş bağlantı elemanları ve kauçuk
ördek ağzı vana üretiminde lider bir şirket
olup üretim geçmişi 1930’lu yıllarda kauçuk
bağlantı parçalarını keşfeden Uniroyal
şirketine dayanmaktadır. Daha önce
PROtective COatings of Fort Wayne
Indiana adı ile bilinmekte olan PROCO
Products yeni ismiyle üretime 1980 yılında
başlamıştır.

Geniş bir ürün yelpazesine ve hizmet ağına sahip olan PROCO Products tüm
dünyada yaygın acente ve distribütörleri ile müşteri memnuniyetini ön planda
tutarak kaliteli üretimi sürekli hale getirerek hizmet vermeyi amaç edinmiştir.
California ve Güney Kore olmak üzere 2 üretim tesisi bulunan PROCO Products
Amerika’da 3 stratejik noktada (California, Atlanta, Houston) dağıtım depolarına
sahiptir.

Proco Products Inc.



NEDEN ÖRDEK AĞZI VANALAR
Deniz deşarj borularının yükselticilerinde bulunan
difüzör delikleri dairesel yapıya sahip borulardan
oluşmaktadır.
Delik çapları hesaplanırken tesisin işletmeye alındığı
tarihteki debisi yerine “uzun zaman debisi” dikkate
alınır. Bu sebepten dolayı proje başlangıcında bazı
deliklerin kapatılması gerekebilir.
Diğer bir taraftan, deşarj olmadığı yada düşük debi ile
yapılan deşarj sırasında difüzöre tuzlu su ve çökeltilerin
girişi engellenmelidir. Engellenmediği takdirde
difüzörde tıkanmalar oluşabilir veya gerekli seyrelme
sağlanamayabilir.
Ördek ağzı vana kullanılması sayesinde:
 Proje ilk yıllarında bazı deliklerin kapatılmasına

gerek kalmaz
 Düşük debilerde bile atığın seyrelmesine katkıda

bulunur
 Hattın atıl olduğu durumlarda hatta tuzlu su –

çökelti girişi engellenir
 Deliklerde jet hızı arttırıldığından S1 seyrelme

değerlerinde yükselme sağlanır



Akış olduğunda oluşan iç basınç ile
Proflex Kauçuk Kontrol Vanası açılır.
Dış basınç, akış olmadığı zaman
vanaya baskı uygular ve geri akışı
engellemek için kapanmasını
sağlar.

ÇALIŞMA PRENSİBİ



GENEL ÖZELLİKLERİ

• Flanşlar standart ANSI 316, iç taraftaki
halkalar ise ANSI 304’tür.

• Flanş standardı olarak ANSI 125/150,
diğer delik standartları EN PN6/PN10
yada muadilidir

• Tüm vanalar için 35-50 yıl arası
çalışma ömrü garanti edilir

• Tüm vanalar geri akışı önleyecek
şekilde tasarlanmaktadır

• Ördek ağzı vanaların montajı
diğerlerine göre daha kolaydır

• Gürültüsüz çalışır ve su darbesi
problemlerini önler

SERİ 700 ÖRDEK AĞZI VANALAR



STYLE 710 – FLANŞLI TİP

Proco ProFlex™ Style 710 tipi kauçuk ördek ağzı
vananın bazı özellikleri:
• Her tür flanş konfigürasyonunda üretilebilir
• Kullanılan standart destek halkası 316 SS’dir

fakat başka özellikteki çelikler de mevcuttur
• Menfezdeki mevcut çek vananın bağlı

olduğu flanşlar kullanılarak ördek ağzı
vananın montajı kolayca yapılabilir

• Menfezde montaj toleransları az ise vana 30-
35 derece döndürülebilir

• NSF61 standardına uygundur



STYLE 730 – GEÇMELİ‐KELEPÇELİ TİP

Proco ProFlex™ Style 730 kauçuk ördek ağzı vananın
bazı özellikleri:
• Her boru çapına uygun olarak üretilebilir
• 730 serisi vanalar koruge borularda bile

kullanılabilmektedir
• SS 304 kelepçeler standarttır fakat diğer özellikteki

çelik kelepçeler de mevcuttur
• Menfezde montaj toleransları az ise vana 30-35

derece döndürülebilir
• NSF61 standardına uygundur



STYLE 720 – HAT İÇİ FLANŞLI TİP

ProFlex™ Style 720 kauçuk ördek ağzı vananın bazı
özellikleri: 
• Aşındırıcı çamurun etkilerine dayanım sağlamak için

malzeme tamamen kauçuktur
• NSF 61 standardına uygundur
• Çok sessiz çalışır, koç darbesi yoktur
• Geri akışı önlemek için tasarlanmıştır
• Bakım ve enerji maliyeti yok denecek kadar azdır
• Bükülme ya da donma olmaz
• Her tür klape vana ile değişimi kolay yapılır
• 1” ten 96” e kadar üretimi yapılabilir
• Beton boyuya uygulanabilmesi için özel iç çapta

üretim yapılır



STYLE 740 – HAT İÇİ SÜRMELİ TİP

Some notable features of the Proco ProFlex™ Style 740 
include:
• Aşındırıcı çamurun etkilerine dayanım sağlamak için

malzeme tamamen kauçuktur
• NSF 61 standardına uygundur
• Çok sessiz çalışır, koç darbesi yoktur
• Geri akışı önlemek için tasarlanmıştır
• Bakım ve enerji maliyeti yok denecek kadar azdır
• Bükülme ya da donma olmaz
• Her tür klape vana ile değişimi kolay yapılır
• 1” ten 96” e kadar üretimi yapılabilir
• Beton boyuya uygulanabilmesi için özel iç çapta üretim

yapılır



ÖRNEK TEKNİK ÇİZİM



MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM EL KİTABI



KLASİK ÇEKVALFLAR
Klasik çek vanalar kapağın yüküne bağlı olarak
açılır/kapanırlar. Bu nedenle açılmaları ve kapanmaları
daha fazla yük gerektirir.
Paslanmaları en büyük problem oluşturur.
Diğer bir taraftan kıyıda kullanıldıklarında dalga
etkilerinden ya da önlerine biriken kum/çakıl yüzünden
açılmada problem yaşayabilirler.
Açıldıklarında önlerinde kum/çakıl birikirse, bu sefer
kapanma problemi yaşayabilirler.
Kapanmaları sırasında oluşturdukları ses rahatsız edicidir.



UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Caboolture Shire, 
Australia

S.Carolina

Klasik çek vanaların ördek ağzı vanalar ile
değişimi



UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Seri 700 vanalarda koç darbesi ve
vananın aniden kapanması gibi
problemler yoktur.
Vana hiç bir hava koşulunda paslanmaz,
yapışmaz yada dayanıklılığını yitirmez
Kauçuk yapı katı cisimlerin sıkışması
durumunda bile kapanmaktadır.



UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Gel-git yüzünden vanaların
önünde biriken kum ve
molozlara rağmen vanalar tam
kapasite çalışmaktadırlar.



AKIŞ TESTİ

Vanaların doğal ortamdaki durumları 
sağlanmıştır.
Su seviyesi arttırılarak vananın su altında düzgün
çalışıp çalışmadığı test edilmiştir.



AKIŞ TESTİ SONUÇLARI

ProFlex vanalar Utah Water Research
merkezinde test edilmiştir. Testler sırasında
vanaların istenilen şartlarda çalıştığı
gözlemlenmiştir.



UYGULAMA ALANLARI
Bakıma gerek duyulmadığından, kum, çakıl ve
buzlardan dolayı tıkanma yaşanmadığından ve
paslanmadığından çok geniş bir uygulama alanına
sahiptir.
• Atıksu arıtma tesisleri
• Drenaj ve kanalizasyon sistemleri
• İçme suyu bekleme tankları
• Pompa koruma
• Yağmur suyu deşarjı
• Su baskını kontrolü
• Atıksu difüzörleri
• Maden deşarjı ve maden atığı göleti



MCG MÜHENDİSLİK
Deniz Boru Hatları Mühendisliği ve 

Teknolojik Ürünler Tedariği
www.mcgmuhendislik.com.tr

İlginize teşekkür ederiz…

Proco Products Inc
www.procoproducts.com


