
ENDÜSTRİYEL TESİSLER
Referans Projeler



Endüstriyel Tesislerde yangınlar patlayıcı ve parlayıcı özelliktedir. Bu patlamalar ve
parlamalar tehlikeli durumunun yanı sıra yangın mahallini ve çevresini felakete dönüstürme
etkisine sahiptir. NFPA 20, TSE ve CE standartlarına uygun tek kademeli pompalar ile
çok kademeli yüksek basınçlı pompalar tesislerde konumlandırılmaktadır.
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LC Waikiki

İstanbul

DNP 150-315 yatay uçtan emişli 
200 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 1 adet yedek olmak üzere 
2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompa seti 
kullanıldı.

DSP 100-250 yatay ayrılabilir 
gövdeli 1 adet asıl 1 yedek 
olmak üzere 2 adet 160 kW 
elektrik motorlu pompa ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan yangın pompa seti 
kullanıldı.

İzmir

Petkim Kimya

Çorlu

Mavi Jeans

DSP 150-315 NFPA 20 yatay 
ayrılabilir gövdeli 160 kW 
elektrik motorlu 1 adet asıl ve 
197 kW dizel motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı. 

İstanbul

DSP 250-600 NFPA 20 yatay 
ayrılabilir gövdeli 414 kW dizel 
motorlu 1 adet asıl ve 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompadan oluşan set kullanıldı.

Türkiye 
Petrolleri

DNP 100-250 yatay uçtan emişli 
75 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl, 75 kW dizel motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet pompa 
ve tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere kullanılacak 1 adet jokey 
pompa seti kullanıldı.

Kayseri

Farmasol İlaç

Dilek Grup

Kocaeli

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 200 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 222 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.
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İzmir

DNP 80-250 NFPA 20 yatay 
uçtan emişli 73 kW elektrik 
motorlu 1 adet asıl ve 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

Koza Altın 
İşletmeleri

Gürsa 
Oluklu Mukavva 

İstanbul

DSP 150-315 NFPA 20 yatay 
ayrılabilir gövdeli 200 kW 
elektrik motorlu 1 adet asıl ve 
222 kW dizel motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompadan oluşan set kullanıldı.

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 185 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 197 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak üzere 
2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

İzmir

Mopak 

İstanbul

Horoz
Lojistik

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 200 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl DSP 150-315 yatay 
ayrılabilir gövdeli 197 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet pompa ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Kayseri

DSP 100-250 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 150 kW dizel motorlu 
1 adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

Turkuaz 
Seramik

Tekirdağ

DNP 65-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 75 kW elektrik motorlu 1 
adet asıl ve 75 kW dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
ana yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 
kullanılacak 1 adet jokey 
pompadan oluşan yangın pompa 
seti kullanıldı.

Ecostar
Termo Isı
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İstanbul

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 170 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan  set kullanıldı.

Öztiryakiler İzaydaş 

Kocaeli

DNP 80-250 yatay uçtan emişli 
75 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 66 kW dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompa seti kullanıldı.

DNP 80-200 yatay uçtan emişli 
30 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl, 34 kW dizel motorlu 1 adet 
Yedek olmak üzere 2 adet 
pompa ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompa seti kullanıldı.

Balıkesir

Gönenli 
Süt Fabrikası

Kütahya

Küpeliler 
Endüstri 

DSP 125-315 NFPA 20 yatay 
ayrılabilir gövdeli 160 kW elektrik 
motorlu 1 adet asıl ve 160 kW 
elektrik motorlu, 170 kW dizel 
motorlu 2 adet yedek olmak 
üzere 3 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

İstanbul

DSP 80-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 75 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

Pereja 
Kolonyaları 

Tekirdağ 

DSP 125-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 200 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 197 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

MTN Plastik
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Burdur

Penta Enerji

DNP 80-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 90 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 90 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet ana yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Nevşehir

Milhans Gıda 

DNP 100-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 110 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet ana yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Konya

DNP 100-315 yatay uçtan emişli 
90 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve dizel motorlu 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompadan oluşan set kullanıldı.

Lokal Enerji

DNP 65-315 yatay uçtan emişli 
75 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve dizel motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

İstanbul

HatSan 
Gemi İnşaa 

Kocaeli

Ereğli 
Tersanesi

DNP 100-315 yatay uçtan emişli 
90 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 90 kW dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

İstanbul

DNP 100-315 yatay uçtan emişli 
132 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve dizel motorlu 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompadan oluşan set kullanıldı.

Kaynarca 
Tersane 
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DNP 40-250 yatay ayrılabilir 
gövdeli 22 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet ana yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Balıkesir

Banvit
Yem Fabrikası

Çekok Gıda

İstanbul

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 200 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

DNP 80-250 yatay uçtan emişli 
55 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 66 kW dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

Kayseri

Oylum
Bisküvi Fabrikası 

Dolu Oyuncak

İstanbul

DNP 80/315 yatay uçtan emişli, 
110 kW elektrik motorlu 1 Adet 
asıl 1 adet yedek olmak üzere 2 
adet pompa ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompa seti kullanıldı.

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 185 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 197 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

Kahramanmaraş 

Alteks Boya

İstanbul

Turex

DNP 80-315 NFPA 20 yatay 
uçtan emişli 90 kW elektrik 
motorlu 1 adet asıl ve 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı. 
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Yüksel
Fındık Fabrikası

Gebze

DNP 80-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 110 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 100 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet ana yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Akan Group 

İstanbul

DNP 150-315 yatay uçtan emişli 
75 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 1 adet yedek olmak üzere 
2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

DNP 80-250 yatay uçtan emişli 
75 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 66 kW 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 Adet jokey 
pompa seti kullanıldı.

İstanbul

Emas

İstanbul

YarnArt İplik

DSP 125-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 170 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

TOR Group

İstanbul

DSP 100-250 yatay ayrılabilir 
gövdeli 75 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompadan oluşan set kullanıldı.

Bambi Yatak

İzmir

DNP 80-250 yatay uçtan emişli 
55 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl 1 adet yedek olmak üzere 2 
adet yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompa seti kullanıldı.
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DNP 32-250  yatay uçtan emişli 
7,5 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl 9 kW dizel motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet pompa 
ve tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere kullanılacak 1 adet jokey 
pompa seti kullanıldı.

İzmir

Özgün Boya

Balıkesir

ZSR
Mühimmat

DSP 125 -315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet ana yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Tekirdağ

DSP 125-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 1 adet asıl 160 kW 
elektrik motorlu ve 1 adet yedek 
150 kW eşanjörlü dizel pompa 
ve tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere bir jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Gökçağ Tekstil

DSP 150 -315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kw elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 170 kw dizel 
motorlu bir adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

İstanbul

Akropol
Kimya

İstanbul

Şirikoğlu 
Mensucat 

DNP 80-250 yatay uçtan emişli 
75 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 66 kW 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompa seti kullanıldı.

İstanbul

DSP 125-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 132 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 150 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

Burhanoğlu 
Kimya
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Setaş Kimya

Tekirdağ

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli  1 adet asıl 1 adet yedek 
olmak üzere 2 adet 145 kW 
dizel motorlu NFPA 20’ye uygun 
pompa ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere  1 adet 3 kW 
jokey pompa seti kullanıldı.

DNP 80 / 250 yatay uçtan emişli, 
55 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl, 66 kW dizel Motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet 
pompa ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere 1 adet jokey 
pompa seti kullandı.

Düzce

Hakoğlu Metal

DSP 150-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 170 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet ana yangın pompası 
ve tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere kullanılacak 1 adet jokey 
pompadan oluşan yangın 
pompa seti kullanıldı.

Tekirdağ

İlteks Kimya

Manisa

Halsan Halı 

DNP 65-250 yatay uçtan emişli 
137 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl ve 42 kW dizel motorlu 1 
adet yedek olmak üzere 2 adet 
yangın pompası ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 1 
adet jokey pompadan oluşan 
set kullanıldı.

İstanbul

DNP 50-250 yatay uçtan emişli 
30 kW elektrik motorlu pompa 
ve tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

İpek Tül

Tekirdağ

DSP 150 -315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 160 kw elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 170 kw dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet yangın pompası ve 
tesisat kaçaklarını gidermek 
üzere 1 adet jokey pompadan 
oluşan set kullanıldı.

Gülersan
Yağlama Cihazları
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DNP 100-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 110 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl ve 125 kW dizel 
motorlu 1 adet yedek olmak 
üzere 2 adet ana yangın 
pompası ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompadan oluşan 
yangın pompa seti kullanıldı.

Gebze

Yoldaş Enerji

Adana

Narova 
Tarım İlaçları

DNP 50-250 yatay uçtan emişli 
22 kW elektrik motorlu 1 adet 
asıl, 24 kW dizel motorlu 1 adet 
yedek olmak üzere 2 adet 
pompa ve tesisat kaçaklarını 
gidermek üzere kullanılacak 1 
adet jokey pompa seti kullanıldı.

Kahramanmaraş

DSP 125-315 yatay ayrılabilir 
gövdeli 132 kW elektrik motorlu 
1 adet asıl 150 kW dizel motorlu 
1 adet yedek olmak üzere 2 
adet pompa ve tesisat 
kaçaklarını gidermek üzere 
kullanılacak 1 adet jokey pompa 
seti kullanışmıştır.

Tüsa Tekstil 
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