Boyler Genel Özellikler / Genel Tanım

MIT Kazan boylerleri, inovatif yapısı, tasarımı ve çevreye duyarlı izolasyonu ile kullanıcıların
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Tecrübesi ile müşteri taleplerine bağlı olarak farklı tasarımlara
kolaylıkla uyum sağlamaktadır.
MIT Kazan boylerlerinin içerisi titanyum katkılı emaye kaplanarak daha hijyenik olması sağlanmış ve
dayanıklılığı artırılmıştır. Ürünlerimizde kullandığımız emaye, bor ve silisyumdan oluşan ana yapı ağır
metal içermez ve Rohs değerlerini kapsamakta olup emaye değerleri Avrupa standartlarında yer
almaktadır.
Emaye kaplı Boylerler magnezyum anot çubuğu ile korozyon korumasıaltına almıştır. Magnezyum
anot depo içinde meydana gelen elektroliz yardımıyla çözünerek, emaye kaplamanın ihtiyacı olan
noktalara yapışır ve depo ömrünü uzatır. Boylerlerde Avrupa Standartlarına uygun kimyasal
bileşenlerde Magnezyum Anot Çubuk kullanılarak depo ömrü en üst seviyeye çıkartılmıştır.

EKİN ENDÜSTRİYEL HAKKINDA
Ekin Endüstriyelin kuruluş amacı ve hayali Türkiye’ de üretilemeyen her şeyin bir gün %100 yerli
sermaye ile ülkemizde üretilmesidir. Bu hayalini gerçekleştirmeye en iyi bildiği konu olan Plakalı
Eşanjör imalatı ile başlangıç yapan Ekin Endüstriyel, yıllar geçtikçe yeni ufuklara doğru yol almaya
devam edecektir. Yerli malı kalitesizdir önyargısını kırmak için yoğun çabalar sarf eden Ekin
Endüstriyel, üretimine başlar başlamaz, ISO 9001-2000, CE ve GOST sertifikasyonlarını almış ve bu
konuda kendisini sürekli denetim altında tutmaktadır.

‘Kavgacı’ değil ‘Uzlaşmacı’ bir politika izlemeyi kendisine hedef edinen Ekin Endüstriyel, rakip
firmalarla, tedarikçileriyle ve müşterileriyle her zaman iyi ilişkiler kurmuştur ve bundan sonrada
kurmaya devam edecektir. Ekin Endüstriyel, kendi ürettiği Eşanjörlerin yanı sıra Danfoss’ un Plakalı
Lehimli Eşanjörleri ve Contalı Plakalı Eşanjörlerinde Türkiye Distribütörlüğünü üstlenmiştir. Ekin
Endüstriyel, plakalı Eşanjör üretiminin yanı sıra konusunda uzman teknik ekibi ile diğer markalara ait
Eşanjörler içinde servis ve yedek parça hizmeti sağlamaktadır.
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