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KALİTE BELGELERİ
QUALITY CERTIFICATES

HAKKIMIZDA
SEY METAL; inşaat, enerji ve tüm endüstriyel sektörler
için ekipmanlar ve özel imalatlar, ayrıca tüm sektörler
için çelik yapı inşaatları yapmayı amaçlamaktadır ve bu
alandaki başarılı hizmetlerine devam etmektedir.

ABOUT US

SEY METAL, tasarım, imalat ve montaj süreçlerinde
müşterisinin ihtiyacı olan tüm çözümleri, kalite
standartlarına en uygun biçimde sunmaktadır.

SEY METAL was established in order to manufacture
equipment and special products for energy sector and all other
industrial sectors as well as construction of steel structures.

SEY METAL, proje süresince, sadece sözleşme yapılan
bir firma olarak kalmayıp, çözüm ortağı olma görevini de
üstlenir.

SEY METAL continues the successful services in these fields.

Kalite, zamanlama ve maliyet optimizasyonu SEY
METAL’in tüm projelerdeki temel felsefesidir.

SEY METAL, offers all the necessary solutions to your design,
manufacturing and erection processes in the most appropriate
way of quality standards.
SEY METAL, is not only a company that made the contract,
but also assumes the task of being your solution partner during
your projects.
Quality, timing and cost optimization are our basic principles
for all projects.
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RÜZGAR TÜNELİ

RÜZGAR TÜNELİ
ÇEŞİTLERİ

WIND TUNNEL

WIND TUNNEL
TYPES

Hızlarına Göre Rüzgar
Tüneli Çeşitleri

Types According to
Their Speed

• Ses altı hızlar için rüzgâr tüneli
• Ses hızına geçiş için rüzgar tüneli
• Ses üstü hızlar için rüzgâr tüneli

•Wind tunnel for subsonic speeds
•Wind tunnel for switching to sound speed
•Wind tunnel for supersonic speeds

Çevrim Tipine Göre
Rüzgar Tüneli Çeşitleri

Wind Tunnel Types
According to Cycle Type

•Kapalı rüzgâr tünelleri
•Açık rüzgâr tünelleri
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•Closed wind tunnels
•Open wind tunnels
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YAPISAL ÇELİK

Yapısal çelik sistemi, sanayi yapıları, ticari yapılar, okul,
hastane, spor tesisi, kültür merkezi, sosyal tesisler, depolar,
hangarlar vb. büyük ölçekli yapılarda en ideal yapı
çözümlerini sunan sistemdir.
Büyük ölçekli ve spesifik tasarımlı yapılar, yapısal çelik
sistemleri ile çok kısa sürede inşa edilebildiği için proje
sahiplerine büyük bir zaman ve maliyet avantajı
sağlamaktadır.
Yapısal çelik binalar, esnek yapıları ile hem daha estetik
hem de depreme karşı çok dayanıklıdır. İsteğe göre sökülüp
tekrar monte edilebilen yapısal çelik binalar, çeliğin geri
dönüşümlü bir malzeme olmasından dolayı da çevreci
ürünlerdir.
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STRUCTURAL STEEL SYSTEM

Structural steel system, industrial buildings, commercial
buildings, schools, hospitals, sports facilities, cultural
centers, social facilities, warehouses, hangars and so on. It
is the system offering the most ideal building solutions in
large scale buildings.
Large-scale and specifically designed structures can be
built in a very short time with structural steel systems,
providing a great time and cost advantage to the project
owners.
Structural steel buildings are more aesthetic and highly
resistant to earthquakes with their flexible structures.
Structural steel buildings, which can be dismantled and
reassembled upon demand, are also environmentally
friendly products since steel is a recyclable material.
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YAPISAL ÇELİK SİSTEMİN
AVANTAJLARI

ADVANTAGES OF
STRUCTURAL STEEL SYSTEM

•Esnek yapısı ile depreme karşı çok dayanıklıdır.

•It is very resistant to earthquake with its flexible structure.

•Esnek yapısı, mimari çizimleri kolaylaştırır ve özel tasarımlara imkân
tanır.

•Its flexible structure facilitates architectural drawings and allows for special designs.

•Ön üretimli yapısal çelik ürünler sadece cıvata bağlantısı ile monte edilir.
Ürün montajını hızlandıran bu özellik, yapısal çelik ürünlerin alternatiflerine kıyasla çok daha kısa sürede inşa edilmesini sağlar.

•Pre-fabricated structural steel products can only be mounted with bolt connections. This feature, which accelerates product assembly, allows structural steel
products to be built in a much shorter time than alternatives.

•Yapısal çelik binalar, istenildiği takdirde herhangi bir zayiat olmaksızın
sökülüp tekrar monte edilebilir.

•Structural steel buildings can be dismantled and reassembled without any casualties.

•Çelik, geri dönüşümlü bir malzeme olduğu için yapısal çelik sistem çevreyi
korur.

•Since steel is a recyclable material, the structural steel system protects the environment.

•Ön üretim, inşa sürecinin her aşamasını denetim altında tutmayı sağlar.
Üretimin her aşamasının denetlenmesi, şantiyedeki olası aksaklıkları ortadan kaldırır. Yapısal çelik ürünler, cıvata bağlantısı dışında bütün işlemleri tamamlanış olarak şantiyeye sevk edildiği için zaman kaybı yaşanmaz.

•Pre-production allows to control every step of the construction process. Supervision of every stage of production eliminates possible disruptions on the construction site. As structural steel products are shipped to the construction site with all
operations except bolt connection, there is no waste of time.
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PROSES EKİPMANLARI

PROSES EQUIPMENTS

PROCESS PRODUCTION MODELS

PROSES ÜRETİM MODELLERİ
• Basınçlı tanklar

• Pressure tanks

• Depolama tankları ve silolar

• Storage tanks and silos

• Reaktörler ve karıştırıcılı tanklar

• Reactors and mixing tanks

• Gövde / borulu tip ısı eşanjörleri

• Body / tube type heat exchangers

• Özel amaçlı proses ekipmanları

• Special-purpose process equipment

• Modüler skidler

• Modular scids

• Boru parça imalatları

• Pipe parts manufacturing

10 / www.seymetal.com

www.seymetal.com / 11

EŞANJÖR

HEAT EXCHANGERS

• Isı değiştiricidir.

• Heat exchanger.

• Plakalar sayesinde ısıyı değiştiren makinelerdir.

• They are machines that change the heat thanks to the plates.

• Farklı uygulamalarda plakalar sayesinde ısıtma soğutma yapan cihazlardır.

• They are heating and cooling devices thanks to the plates in different applications.

• Sıcak yağı soğutup kullanım suyunu yağ sayesinde ısıtmaya yarayan tesisat malzemesi

• Installation material for cooling hot oil and heating domestic water through oil

• Gemiler için harika bir ısınma kaynağı olan ekipmanlardır.

• They are a great source of warming for ships.

• Merkezi sistemlerde veya kombilerin içerisinde kullanılan cihazlardır.

• They are used in central systems or in combi boilers.

• Ekin Endüstriyel tarafından yerli olarak Türkiye’de ilk defa üretilen cihazlardır.

• Heating and cooling equipment used in accumulation tanks in HVAC applications.

• Isı geri kazanım için kullanılan cihazlardır.

• Industrially produced by indigenous crops are devices for the first time in Turkey.

• Sistemi tortu, pislik ve aşırı basınçtan koruyan makinelerdir.

• They are used for heat recovery.

• Sıcaklık değerleri farklı akışkanların sıcaklıklarını değiştirmeye yarayan cihazlardır.

• They protect the system from sediment, dirt and overpressure.

• Agresif gaz ve sıvı uygulamalarında yüksek basınca dayanıklı tesisat ekipmanıdır.

• Temperature values are the devices for changing the temperature of different fluids.

• Pres makinelerinde hidrolik devrelerin soğutulması için kullanılan araçlardır.

• They are the tools used for cooling hydraulic circuits in press machines.

• Jeotermal suyun ısısını kullanma suyunu ısıtmak için kullanılabilen makinelerdir.

• They are machines that can be used to heat the heat of geothermal water.
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DEPOLAMA TANKLARI

STORAGE TANKS

• Depolama tankları, standartlara göre depolanacak
maddeler için sızdırmaz saklama araçlarıdır.
• Depolama tanklarına yönelik gereklilikler, depolanacak
malzemelerin madde özelliklerine göre farklıdır.
• Ayrıca depolama tankları, depolama sistemlerinin
öncesindeki ve sonrasındaki proseslerin de dikkate
alınması ile tasarlanmalıdır.

• Storage tanks are sealed storage devices for substances to
be stored according to standards.
• The requirements for storage tanks differ according to the
material properties of the materials to be stored.
• In addition, storage tanks should be designed with
consideration of processes before and after storage systems.
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