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devam ediyor. Her yeni da¤›t›m bölgesi,
bir yerel ›s›tma pazar› oluflturuyor. Enerji
verimlili¤i yasas› ile birlikte enerjiyi verim-
li kullanan, tasarruf eden sistemler ve ci-
hazlarla ilgili bir yönelim bafll›yor. Netice-
de ›s›tma sektörü, Türkiye’deki y›ll›k hac-
mi 2 milyar dolara ulaflmas› beklenen bü-
yük bir alan. 2008’de do¤algaz tüketimi-
nin % 4 oran›nda artmas› bekleniyor. 
Ama eskiye oranla daha uzak görülü, daha
sa¤duyulu olmaya, daha fazla çaba göster-
meye, hatta biraz daha az kazanmaya zor-
luyor oyuncular›n›. 
Vites küçültmüfl gibi görünen ›s›tma sektö-
rünün çok yönde dayanaklara ihtiyac› var.
Is›t›c› ürünleri, “›s›l konfor ve enerji eko-
nomisi” temas›na entegre edecek yasal dü-
zenlemeler, sivil toplum örgütleri-meslek
organizasyonlar›-medya iflbirlikleri ile top-
lumda davran›flsal de¤iflikli¤in sa¤lanabil-
mesi, bu do¤rultuda etkin ar-ge çal›flmala-
r›, hizmet kalitesini art›racak insan kay-
naklar›n›n yetifltirilmesi, özetle pek çok
aç›dan do¤ru hamleler ve ak›lc› stratejiler
önem kazan›yor. 
Endüstriyel ›s›tma alan›nda durum biraz
daha iyi gibi gözüküyor. Son üç y›l içinde
buhar kazanlar›, k›zg›n su kazanlar› ihra-
cat› yaklafl›k % 63 seviyesinde bir art›fl
göstererek 125.182 milyon USD hacmine
ulaflt›. Sanayi tip f›r›nlarda da ayn› dönem
içinde iki buçuk kat civar›nda büyüme
kaydedilerek 41.996 milyon USD ihracat
gerçeklefltirildi. 
2007 y›l› genel makine sektörü ihracat›nda
en önemli kalemler ise buzdolaplar› ve
dondurucular. Üç y›ll›k dönem içinde ikiye
katlanan bu ürün grubunun 2007 y›l› ihra-
cat hacmi 1.449 milyar USD. Klima cihaz-
lar› da iki kat›n üzerinde büyüyen ve
222.014 milyon USD ihracat hacmine ula-
flan baflar›l› alanlardan bir di¤eri. 
‹hracat pazarlar›m›z›n a¤›rl›¤› AB ülkeleri.
Buradan da üretim yap›m›z›n ve kalitesi-
nin AB kriterlerini karfl›l›yor oldu¤u fikri
düflüyor usumuza. Buna da seviniyoruz. TM

Is›tma Pazar›

DD
ünya ›s›tma sektöründe, geçti¤imiz
y›l ve bu y›l›n ilk yar›s›nda, bölgele-
re göre de¤iflen oranlarda daralma

yafland›. Is›tma sektörünün bu keyifsiz sey-
rinden Türkiye de etkilendi ve birçok AB
ülkesine nazaran daha az oranda olsa da,
% 15-20 civar›nda bir düflüfl yafland›. Bu-
nun dünya genelinde çelik fiyatlar›n›n art-
mas›, euro yükselirken dolar›n ayak uydu-
ramamas›, ABD menfleli “mortgage” krizi
ile yat›r›mlar›n olumsuz etkilenmesi, siyasi
krizlerden beslenmeye çal›flan spekülatif
borsa ve finans giriflimleri ile h›zla devinen
ve ülkeyi terk eden s›cak para gibi genel
ekonomik sorunlarla da yak›ndan ilgisi var
elbette. Ama do¤algaz da¤›t›m› program›n-
daki aksamalar, küresel ›s›nman›n etkisi ile
neredeyse bahar› an›msatan, ›l›man k›fl ay-
lar›n›n da pay›n› unutmamak gerekiyor.
Türkiye ›s›tma sektörü yine de çok umut-
suz de¤il. Zira do¤algaz da¤›t›m› projeleri

Is›nam›yor...

***TESISAT-115  8/25/08  9:32 AM  Page 1



***TESISAT-115  8/22/08  2:10 PM  Page 2



***TESISAT-115  8/25/08  9:33 AM  Page 3



44 . tesisat market 08/2008

ürünler

Vendo Eko’dan termodinamik
günefl kolektörü

Solar PST

TTermodinamik günefl kolektörü sistemi,
termal günefl panelleri ve ›s› pompal› iç

ünite sistemini içeriyor. Çevreye karfl› du-
yarl› alternatif bir ›s›tma sistemi olan ter-
modinamik günefl kolektörü ›s›tma sistem-
leri, geleneksel elektrik veya mazotlu ›s›t-
ma sistemlerine göre yüzde 80 oran›nda
enerji tasarrufu sa¤l›yor. Termodinamik
günefl kolektörü sistemleri 60 °C’nin üze-
rinde s›cak su sa¤lama özelli¤i ile s›cak
kullan›m suyu, ›s›tma ve yerden ›s›tma sis-
temi, yüzme havuzu ›s›tmas› gibi farkl› uy-
gulamalar için tek bafl›na kullan›labiliyor.
Solar PST termodinamik günefl kolektörle-
ri, geleneksel günefl kolektörlerine göre da-
ha küçük ölçüde, daha az yer kapl›yor ve
daha verimli. 80x200 cm ebata sahip ko-
lektörler, her iki yüzeyinin de ›s›y› emmesi
sayesinde 3.20 metrekarelik bir ›s› topla-
ma yüzey alan› sunuyor. Kolektörler, içeri-
sinde so¤utucu ak›flkan›n geçifline uygun
yap›da ve ›s› transferini art›r›c› alüminyum
plakalardan olufluyor. 30 mikron kal›nl›-
¤›ndaki siyah-anotlu katman›yla ›s›y› yük-
sek seviyede transfer gücüne sahip ve ko-
rozyona karfl› dirençli olarak üretiliyor.  TM

Bilgi: www.vendo.com.tr

Strahlung Kolektör

IIs›tma yüzeyi 2.5 metrekare olan Strah-
lung Kolektör, Da¤san patenti ile üretili-

yor. Kolektör, sellektif yüzeyli; ve so¤uru-
culu¤u h›zland›rmak için ikinci bir M ka-
nad› kullan›lm›fl. Ayr›ca so¤urucu bak›r
boru içerisine y›ld›z fleklinde ikinci bir ba-
k›r boru konulmufl ve bu sayede ›s›tma yü-
zeyi art›r›larak yüksek verim elde edilmifl.
Strahlung Kolektör, özellikle ev ›s›tma ve
elektrik üretiminde kullan›l›yor ve on y›l
garantili. 

Ebad›: 1230x2000x100 mm
Kasa: Boyal› alüminyum profil
Üst Örtü: 4 mm temperli prizmatik solar
cam
S›zd›rmazl›k: Alüminyum ç›ta ve 
EPDM fitil
A¤›rl›k: 48 kg. TM

Bilgi: www.dagsan.com.tr

BBaymak, ‘A’ s›n›f› enerji verimlili¤ine
sahip yeni Baymak Elite klimalar ile

sezona iddial› girdi. Baymak Elite klimalar
9.000 Btu/h kapasiteden 41.000 Btu/h ka-
pasiteye kadar farkl› 6 de¤iflik modelle pa-
zara sunuluyor. ISO 9001, CE, DQS, Av-
rupa Enerji Sertifikas›, Çevre Sa¤l›¤› Serti-
fikas› gibi kalite ve sistem belgelerine sahip
Baymak klimalar; 3 kademeli filtreleme sa-
yesinde ortamdaki toz, polen, kötü koku
ve sigara duman›n› yok ederken, ionizer ile
ortama negatif iyon yay›yor. ‘I feel’ özelli-
¤i sayesinde, ortam s›cakl›¤›n› alg›layabi-
len uzaktan kumandan›n hissetti¤i s›cak-
l›k, istenen dereceye gelene kadar Baymak
Elite Klima, ortam› serinletmeye devam
ediyor. S›cakl›k ve iste¤e göre ayarlanan
fonksiyonlar, LCD ekrandan rahatl›kla ta-
kip edilebiliyor. Yüksek performansl› ›s›t-
ma, so¤utma ve fan konumu ile istenilen
konforu sa¤layan Baymak Elite klimalar,

sessiz çal›flma özelli¤i ile 26 db. düflük ses
seviyelerine kadar çal›flabiliyor. 
Ayarlanabilen yatay ve dikey hava
kontrolleri sayesinde homojen hava da¤›l›-
m› sa¤layan Baymak Elite, nemli bölgeler-
de yüksek nem alma kapasitesi ile konfor
flartlar›n› yükseltiyor. 24 saat ayarlanabi-
len ‘Timer’ ile klimalar, önceden ayarla-
nan zamanda çal›fl›yor veya kapan›yor.
Yatak odalar›nda ise ‘uyku konumu’ saye-
sinde kullan›c›ya rahat bir uyku sa¤l›yor.
Baymak Elite klimalar 3 y›l cihaz, 5 y›l
kompresör garantisi ve 10 y›l Baymak’›n
yedek parça sa¤lama garantisi alt›nda.
Üretimin 120 de¤iflik noktas›nda kalite
kontrolden geçen, a¤›r flartlardaki testler-
den yüksek baflar› ile geçmifl Baymak Elite
klimalar %100 kontrolden geçmifl olarak
tüketicilere sunuluyor. TM

Bilgi: www.baymak.com.tr

Baymak Elite Klimalar 
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EE.C.A, ilk dicom (Digitally Controlled
Combustion) sistemli konvansiyonel

kombi üretimi ile Türkiye’de bir ilke im-
za at›yor. Türkiye’nin ilk dicom sistemli
kombisi olan ve E.C.A Plus serisinde yer
alan Confeo Plus ve Fortius Plus kombi-
ler, “comfort” özelli¤iyle de su ve enerji
tasarrufu sa¤l›yor. Dicom sistemi; kon-
vansiyonel (yo¤uflmas›z) kombiler için ge-
lifltirilen yeni bir elektronik kontrol siste-
mi olarak tan›mlan›yor. Türkiye’de ilk
kez E.C.A taraf›ndan üretilen Dicom sis-
temli kombinin en büyük avantaj›, tüm
ayarlar›n fabrikada elektronik ana karta
ifllenmesi. Gaz valfinde manuel ayara ge-
rek b›rakmayan dicom teknolojisi saye-
sinde, kombinin montaj için kullan›laca¤›
mekana gelinceye kadar olas› sars›nt›lar-
dan dolay› gaz valfi ayarlar›n›n bozulma-
s› önleniyor ve tekrar manuel ayarlama
yap›lmas›na gerek kalm›yor. E.C.A Plus
serisinde yer alan yüksek su bas›nç emni-
yeti, kalorifer ›s›tma devresini ve cihaz›n›
olas› bas›nç art›fllar›na karfl› koruyarak
cihaz›n düflük su bas›nc›nda çal›flmas›n›
engelliyor. “By-pass” sistemi ve “pump
over-run” özelli¤i sayesinde kombi, tesi-
sattaki ›s›l y›¤›lmalar›n› engelliyor. 8 litre
olan geniflleme tank› ise kalorifer devre-
sinde dolaflan s›cak suyun genleflmesini
karfl›layan hacimde. Kombide bulunan
EMC filtre, elektromanyetik uyumsuz-
luklar› yok ediyor ve ateflleme emniyetini
sa¤l›yor. Donma korumas› ise, kalorifer
ve kullan›m suyu s›cakl›k sensöründe al-
g›lanan su s›cakl›k de¤erlerine göre oto-
matik olarak devreye giriyor. Limit ter-
mostat ise eflanjörden ç›kan suyun s›cak-
l›¤›n› 105 derece ile s›n›rland›r›yor ve sis-
temin çal›flmas›n› durduruyor. 

Ürün ömrü boyunca minimum
servis ihtiyac›

Sisteminde bulunan otomatik kalibras-
yon özelli¤i sayesinde E.C.A Plus serisin-
de yer alan dicom sistemli kombiler, öm-
rü boyunca fabrikada ayarlanan de¤erin-

de çal›fl›yor. Sistem, servis ve bak›m hiz-
metini daha kolay hale getiriyor ve kom-
bi bak›m› k›sa sürede yap›labiliyor. Di-
com teknolojisi, gaz valfi ve bürülör ba-
s›nc›n›n tamamen elektronik kart taraf›n-
dan kontrol edilmesini sa¤l›yor. 

Dicom ile çok daha sessiz ve 
ekonomik ilk yanma mümkün

E.C.A Plus serisinde, standart konvansi-
yonel kombilere göre ilk yanma daha ses-
siz gerçeklefliyor. Çünkü Dicom sistemli
kombilerde, brülörde gerçekleflen ilk yan-
ma, klasik sistemli konvansiyonel kombi-
lere göre daha düflük alev boyu ile gerçek-
lefliyor. 

Kullan›m suyu derecesini 
12 saat haf›zada tutuyor

“Comfort” özelli¤i, tüketicinin kullan›m
suyu al›flkanl›klar›n› 12 saat boyunca ha-
f›zada tutuyor ve bu süre buyunca kom-
binin her kullan›m›nda, suyun ayn› s›cak-
l›kta temin edilmesine imkan sa¤l›yor.
Böylece su armatürden so¤uk ak›p s›ca¤a
dönmeye bafllad›¤› s›rada, aradaki ›s› far-
k›n› ortadan kald›rarak hem enerji hem
de su tasarrufu sa¤l›yor. TM

Bilgi: www.emas.com.tr
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E.C.A, “‹lk Dicom Sistemli” Konvansiyonel
Kombi Üretimine Bafll›yor

Çukurova Is›’dan
Calorio Do¤algaz
Konvektörleri

CCalorio do¤algaz konvektörleri, ofis-
ler, dükkânlar, ma¤azalar, kafeler,

toplant› odalar›, fabrika içi odalar, yazl›k
odalar› gibi birim alan ›s›tmas›na ihtiyaç
duyulan pek çok mekânda uygulanabilen,
s›cak hava üflemek suretiyle ›s›tma yapan
cihazlard›r. Calorio elektronik atefllemeli
ve termostatik kontrollüdür. Calorio’nun
sahip oldu¤u en önemli özelliklerden biri
hermetik (yanma havas›n› d›fl ortamdan
al›p, egzozunu d›flar› atarak) çal›flmas› ve
kapal› yanma odas›na sahip olmas›d›r.
Hermetik kombilerdeki gibi baca fan› ve
hermetik baca borusu, geri tepme veya
rüzgârda sönmeyi önler, son derece emni-
yetli ve sorunsuz ›s›tma sa¤lar. Ayr›ca bu
baca fan› sayesinde yaln›zca 5 cm çap›n-
daki hermetik baca borular› metrelerce
uzat›labilmekte, hatta cihaz iç duvarlara
dahi kolayca uygulanabilmektedir. Haz›r
montaj malzemeleriyle 15 dakika gibi k›-
sa bir sürede montaj› yap›l›r. Küçük çap-
l› baca borusu sayesinde yan yüzeyden
çok kolay ç›k›fl yap›labilir ve d›flar›ya
uzamayan alüminyum döküm bir baca
kapa¤› tak›larak bina d›fl yüzeyinde de
dekoratif bir görünüm sa¤lan›r. Radya-
törlere ya da klasik do¤algaz sobalar›na
göre 1/3 oran›nda k›sa sürede ›s›tma ya-
pan, ›s›tt›klar› alanlarda radyatörlere gö-
re çok daha az yer kaplayan dekoratif gö-
rünümlü Calorio konvektörlerinin alter-
natif renk seçenekleri de mevcuttur. TM

Bilgi: www.cukurovaisi.com
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TTürkiye de yenilenebilir enerji kaynak-
lar›ndan günefl enerji sistemleri,  özel-

likle günefllenmenin yo¤un oldu¤u güney
sahil bölgelerin yan› s›ra di¤er bölgelerde
de yayg›n kullan›ma sahiptir. Ülkemizin
birçok bölgesinde do¤algaz›n yayg›nlafl-
mas› sonucunda, tüketiciler günefl enerjisi
ile s›cak su haz›rlama sistemlerine alter-
natif olarak do¤algazl› sistemleri kullan-
ma e¤ilimi gösterir. Ancak bu sistemler
birbirlerinin tam olarak alternatifleri ol-
may›p, de¤iflik kaynaklardan beslenen ve
birbirlerine entegre edilebilecek farkl› sis-
temlerdir. Ezinç uzun süreli ar-ge çal›fl-
malar› sonucunda bu iki sistemi entegre
edecek ve verimli flekilde çal›flmas›n› sa¤-
layacak yeni ürünü “Solar kit”i gelifltirdi.
Solar kit sayesinde evlerinde do¤algazl›
s›cak su üretim sistemi olanlar ayn› za-
manda günefl enerji sistemini de herhangi
bir sorun yaflamadan kullanabilecekler.
Bu sayede yaz aylar›nda ve y›l boyu mev-
sim geçifllerinde güneflli gün oran›nca do-

¤algaz kullan›m›ndan tasarruf sa¤lanabi-
lecek. Günefl enerji sisteminde elde edilen
s›cak su, önceden solar kit’te bulunan
yön de¤ifltirici vana termostat› cihaz›nda
ayarlanan s›cakl›k de¤erinden daha yük-
sek bir de¤erde ise solar kit’te bulunan
yönlendirme valfi, direkt olarak günefl
enerji sisteminden kullan›m s›cak suyu
sa¤lar. Günefl enerji sisteminde, yön de-
¤ifltirici vana termostat› cihaz›nda ayarla-
nan s›cakl›k de¤erinden daha küçük de-
¤erde s›cak su olmas› durumunda, Solar
kit’te bulunan yönlendirme valfi konum
de¤ifltirerek günefl enerjisinden elde edilen
düflük s›cakl›ktaki kullan›m s›cak suyu-
nun, do¤algazla ›s›tma gerçeklefltiren
kombi cihaz›ndan geçmesi sa¤lar ve böy-
lelikle istenilen s›cakl›kta kullan›m s›cak
suyu haz›rlan›r. Solar kit montaj› çok ko-
layd›r ve piyasada sat›lan tüm modülas-
yonlu kombilere monte edilebilir. TM

Bilgi: www.ezincmetal.com

RRehau Raugeo Is› Pompas› Borulama Sis-
temi ile ›s›tma ve so¤utma için topraktan
al›nan ›s›n›n tafl›nmas› sa¤lan›r. Is›tma ve
so¤utma, s›cak su haz›rlama, hava ›s›tma
ve so¤utma, aç›k alan ›s›tma Rehau
Raugeo’nun tipik kullan›m alanlar›d›r.
Sistem ›s›tmada gerekli oda s›cakl›¤›na
ulaflmak için ›s› pompas› cihaz›n› kulla-
n›r. Hava koflullar›na ve mevsimlere ba¤-

l› olmadan hesapl› enerji sa¤lama, CO2
emisyonunu azaltma ve ›s›tmada % 25,
serinletmede % 85 enerji tasarrufu sa¤la-
ma, Rehau Raugeo’nun sa¤lad›¤› avantaj-
lar aras›nda. Raugeo program› ayr›ca
sonda, serme ve enerji kulesi olmak üzere
3 farkl› kullan›m yöntemi de sunuyor. TM

Bilgi: www.rehau.com.tr
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EEnerji kaynaklar›n›n süratle azald›¤›,
fakat taleplerin artt›¤› ve dünyam›z›n

kirlendi¤i bu yüzy›lda Hoval, daha ve-
rimli ve çevreci sistemler gelifltirme so-
rumlulu¤unu yerine getiriyor. Hoval’in
ürün gam›nda; ›s› pompalar›, günefl ener-
jili sistemler, yo¤uflmal› ve geleneksel tip
kazanlar yer al›yor. Ülkemizde de yavafl
yavafl önemini hissettiren yo¤uflma tekno-
lojisi Hoval Ultragas modelinde de bulu-
nuyor. 

Özellikleri:
• Genifl kapasite aral›¤›: 125 – 1440

kW aras›nda kapasite 
• Yo¤uflma tekni¤i sayesinde 

maksimum verim: 40/30 ºC iflletmede
DIN 4702-8’e göre % 109,9’ a varan
norm kullanma verimi 

• Modülasyonlu ön kar›fl›ml› brülör:
Ultragas kazanlar entegre brülörü 
sayesinde kapasitesini 12:1 oran›nda
k›sabilir. 60 Pa’a varan sevk bas›nc›
ile daha küçük baca 
boyutland›r›lmas›na olanak sa¤lar. 

• Ultraclean brülör teknolojisi: 3 mg /
kWh ‘a kadar düflük karbon 
monoksit, 26 mg/kWh’a kadar düflük
azot oksit miktar› ile çevre dostudur. 

• Sessiz iflletme: Ultragas kazanlar, ses
izolasyonlu Ultraclean brülörü ile 
57-74 dB (A) aras› ses seviyesini 
aflmayan sessiz iflletme özelli¤ine 
sahiptir.

• ‹ki adet dönüfl ba¤lant›s›: Daha düflük
s›cakl›¤› olan tesisat devreleri alt 
ba¤lant› a¤z›ndan ba¤lanarak 
yo¤uflma miktar› art›r›l›r.

• Alufer Özel duman borusu tasar›m›:
Duman taraf› alüminyum alafl›m›, su
taraf› paslanmaz çelik olan Alufer 
borular ›s› transfer yüzeyini befl kat
art›rarak etkin ›s› transferi sa¤lar.

• Daha küçük baca boyutlar›: Ultragas
kazanlar entegre brülörü sayesinde
130 Pa’a varan sevk bas›nc› ile daha
küçük baca boyutland›r›lmas›na ola-
nak sa¤lar. TM

Bilgi: www.airfel.com.tr

Ezinç’ten Solar Kit 

Rehau’dan  Raugeo Is› Pompas›

Airfel’den Hoval
Ultragas Yo¤uflmal›
Kazanlar
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IIs›tma teknolojisinin sa¤lam ve güvenilir
markas› Protherm, çeflitli kapasitelerde

hermetik ve bacal› Panther Serisi modelle-
riyle ve küçük boyutlar›yla her yere kolay-
ca uyum sa¤l›yor.

24 KTV T 18 Hermetik / KOVT 18
Hermetik ve Bacal› modellerin temel
özellikleri: 

• Dokunmatik dü¤me, dijital ekran
sayesinde kullan›m kolayl›¤› ve estetik
görünüm 

• Çift mikroifllemci teknolojisi ile daha
hassas kontrol sa¤lanarak yüksek
emniyet sistemleri 

• Çal›flma s›cakl›k aralar›nda istenilen
s›cakl›¤a kademesiz olarak 

ayarlayabilme imkân› 
• Tek tuflla konfor parametrelerinin

kolayca düzenlenmesi 
• Geniflletilen kademesiz alev 

modülasyonu sayesinde daha hassas
alev kontrolü 

• Özel tasar›m hidrolik blok sayesinde
h›zl› servis ve kolay montaj imkân› 

• Özel bas›nç regülatörlü gaz armatürü
sayesinde girifl bas›nç dalgalanmalar›
dengelenebiliyor. Bu sayede özellikle
k›fl aylar›nda gaz dalgalanmalar›ndan
etkilenmeden her zaman maksimum
güç ile çal›flabiliyor 

• Tüketicinin daha h›zl› ve her zaman
sabit s›cakl›kta s›cak su alabilmesi için
aqua sensörün hassasiyeti art›r›lm›flt›r

• Eflanjör plaka say›s› artt›r›larak s›cak

1100 . tesisat market 08/2008

ürünler

Protherm’den Yeni Panther Serisi Kombiler
su al›m miktar› dakikada 10,8 litreden
12 litreye yükseltilmifltir

• Erken uyar› sistemi ile ar›zas›z ve
sorunsuz çal›flma

• Yeni Panther kombiler günefl enerjili
sistemler gibi farkl› sistemlere
kolayl›kla monte edilebiliyor

• Farkl› tasarlanan baca aksesuarlar›yla
dikey ve yatay hermetik baca 
uygulamalar›

• Haftal›k ve günlük 3 ayr› programda
s›cak su ve ›s›tma sistemi s›cakl›k ayar›
yap›labiliyor. Ayr›ca bakteri önleme
fonksiyonu, tatil fonksiyonu, donmaya
karfl› koruma da bu sistemle 
sa¤lanabiliyor TM

Bilgi: www.prothermkombi.com
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ürünler

Hem Yo¤uflmal› Hem de Günefl Enerjili Kombi
Ferroli, Econcept Tech

IIs›tma ve so¤utma sektörünün
öncü firmalar›ndan Ferroli, du-

var tipi kombi ürünlerinde yeni
bir sayfa açt›. Günefl enerji sis-
temleriyle uyumlu olan Econcept
Tech yo¤uflmal› kombi serisi,
ayn› zamanda % 109 ›s› verimli-
li¤i (EN 677 standartlar›na göre)
ve yüksek verimli yanmay› sa¤la-
yan Premix (ön hava-gaz kar›fl›-
m›) teknolojisiyle de çevreye za-
rar vermiyor.
Econcept serisi yo¤uflmal› kom-
bilerin 25 kW ve 35 kW kapasi-
teli iki farkl› seçene¤i bulunuyor. Günefl enerji sistemleri ile
entegre çal›flabilme özelli¤i olan Econcept Tech serisi kulla-
n›m suyu temininde de yak›t tasarrufu ve ilave konfor sa¤l›-
yor. Ürünün kullan›m suyu haz›rl›k seçiminde Eko/konfor
alternatifleri bulunuyor. Cihaz konfor modunda çal›fl›rken
s›cak suya çok daha k›sa sürede ulafl›l›yor, Eko (ekonomik)
modunda ise kullan›m suyu istenildi¤i zaman ›s›t›lmaya bafl-
lan›yor, böylece bu noktada da yak›t tasarrufu sa¤lanm›fl
oluyor. Cihaz›n çal›flma fonksiyonlar›n›n tamam›n›n izlene-
bildi¤i LCD ekranda yaz-k›fl konumu eko/konfor seçimi gibi
birçok ayar›n kolayca yap›lmas›n› sa¤layan çok fonksiyonlu
kontrol ve kumanda paneli bulunuyor. Herhangi bir ar›za
oluflumunda cihaz›n ekran›ndaki alev iflareti sönüyor ve ka-
pal› devrede bas›nç düflmesi durumunda uyar› iflareti devre-
ye giriyor.  Econcept Tech serisi, bu özellikleriyle kullan›m›
büyük ölçüde kolaylaflt›r›yor. 
Econcept Tech yo¤uflmal› kombilerde kaskad (yan yana)
ba¤lant› imkan› da bulunuyor. Ürünün bu özelli¤i sayesinde
apartman dairelerinden, okul, hastane, ifl merkezi gibi çok
büyük binalara kadar de¤iflik büyüklüklerdeki mekânlar›n
›s›tma ihtiyac› kolayca karfl›lanabiliyor. TSE ve CE belgeleri-
ne sahip olan tüm Ferroli ürünleri, Türkiye geneline yay›lm›fl
toplam 170 adet servis ve 768 adet bayi-sat›fl noktas› ile tü-
keticiyle bulufluyor. 

Baz› Teknik Özellikleri
25 ve 35 kw’l›k iki farkl› kapasite seçene¤i. Premix (ön
kar›fl›m) teknolojisi kullan›lm›fl olup, %21-100 aras›nda
genifl güç modülasyon aral›¤›na sahiptir Özel alafl›ml› Ferroli
Patentli döküm alüminyum yo¤uflma eflanjörü ile artt›r›lm›fl
›s› geçifl yüzey alan›, %109’luk yüksek verim de¤eri (EN 677
standartlar›na göre). 92/42 EEC direktiflerine göre 4 y›ld›zl›
enerji verimlilik s›n›f›. Cihaz›n çal›flma fonksiyonlar›n›n
tamam›n›n izlenebildi¤i LCD ekran. Düflük NOx ve CO
emisyon oranlar› çevre dostu. TM

Bilgi: www.ferroli.com.tr

***TESISAT-115  8/22/08  2:11 PM  Page 12



***TESISAT-115  8/22/08  2:11 PM  Page 13



ürünler

Fenifl’ten Solartek ALESTA
Günefl Enerjisi Paket Sistemi 

AA lesta, tek kolek-
törlü günefl enerji-

si paket sistemi, ko-
nutlara yönelik s›cak
su  ihtiyac›n› karfl›la-
ma konusunda fonksi-
yonel ve estetik çö-
zümler üretebilmek
amac›yla gelifltirilmifl
bir üründür. Ülkemiz-
de yayg›n olarak kul-
lan›lmakta olan  do¤al
dolafl›ml› sistemlere
göre çok daha estetik görünüfllüdür. Sistem ekipmanlar›, alü-
minyum kompozit levhadan yap›lm›fl muhafaza kutusu içeri-
sine yerlefltirilmifltir. fiehirlerin co¤rafik konumlar›na ve ik-
limsel koflullar›na ba¤l›  olarak, kullan›m s›cak suyu ihtiyac›-
n› karfl›lama konusunda AB standartlar›nda hijyenik, fonksi-
yonel ve estetik çözümler sunmak amac›yla gelifltirilmifl bir
üründür. Tüm ekipmanlar, dekoratif görünümlü alüminyum
kompozit muhafaza kutusu içerisine yerlefltirilmifltir. S›cak
suyu haz›rlayan ve depolayan boyler ünitesi kolektör alt k›s-
m›na monte edildi¤i için benzer konforu sunan pompal› sis-
temler gibi daire içinde yer ayr›lmas›na gerek kalmaz. Siste-
min montaj› son derece kolayd›r, çok k›sa bir sürede tamam-
lanabilir. Paket sistem düz zemin üzerine yerlefltirildikten son-
ra daire ile sistem aras›ndaki boru tesisat›yla irtibatland›r›l›r.
Teras çat›, balkon, bahçe gibi düz zeminlere monte edilebilir.
Sistem ile birlikte sunulan Antikor 121 Solar Plus, so¤uk ik-
lim flartlar›nda donmay› önler ve sistemin korozyona karfl›
korunmas›n› sa¤lar.

ALESTA , paket  sistemde  bulunan  ekipmanlar
• Yüksek Verimli Seçici Yüzeyli kolektör (2,5 m2)
• Tek serpantinli emaye kapl› hijyenik boyler (160 litre)
• Elektronik kontrol paneli, kapal› genleflme tank›
• Sirkülâsyon pompas›, emniyet ventili
• S›cakl›k ve bas›nç göstergeleri, kontrol armatürleri
• Is› izolasyonlu iç boru tesisat›
• Is› transfer s›v›s› ( Antikor 121 Solar Plus )
• Alüminyum kompozit çerçeve d›fl ölçüleri:

G: 121,5 cm ; D: 177,5cm ; Y: 128 cm

ALESTA, paket sistemin özellikleri
Dört  mevsim  tasarruf, üstün  teknoloji, estetik  tasar›m yük-
sek  verim, hijyenik, s›cak  su, konforlu kullan›m TM

Bilgi: www.fenis.com.tr
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ürünler

HHeliotherm Is› pompas›, istenilen ortam› ›s›tmak (tercih edildi¤in-
de so¤utmak) için kullan›lan bir sistemdir. Is›tma ifllemi için ge-

rekli enerjinin % 82’si günefl enerjisinden, % 18’i elektrik enerjisin-
den sa¤lan›r.

Özellik ve Avantajlar›
• Ev içi kullan›m alan›ndan tasarruf (0.2 m2’lik ayarlama alan›

yeterli) sa¤lar.
• Is›nma ve depo alan›na ihtiyaç yoktur.
• Modern ve estetik bir görüntüye sahiptir.
• Sesi yutan özel yal›t›m› sayesinde f›s›ldar gibi sessiz çal›fl›r.
• Heliotherm ›s› pompal›  ›s›tma sistemleri sa¤l›kl› bir ›s›tma

so¤utma sa¤lar. Çal›fl›rken iklime, hava koflullar›na, dolay›s›yla
insan sa¤l›¤›na zarar veren hiçbir gaz sal›n›m› yoktur. Yak›t 
kullanan sistemlerde karfl›laflt›¤›m›z global ›s›nmaya neden olan
sera gaz› etkisi,  ›s› pompal› sistemlerde yoktur. 

• Yak›t ve yak›t deposu bulundurmaz (Yerleflim alan›n›z içinde
patlama yada yanma riski yoktur).

• Is› pompas› içinde kullan›lan ak›flkan yan›c› de¤ildir ve zehirsizdir.
• Baca ve at›k gaz çözümü gerektirmez.
• Gaz, akaryak›t ya da herhangi bir fosil yak›t gerektirmez.
• ‹flletim masraflar›, di¤er bütün sistemlerle k›yasland›¤›nda 

minimum de¤ere sahiptir.
• Sistemin kurulmas› için yap›lan masraf, birkaç y›l içerisinde

yap›lan tasarruf ile  kendini amorti eder.
• Bak›m gerektirmeyen bir iflletim sistemidir.
• Enerji tedarikine ba¤›ml› de¤ildir.
• Uzaktan bak›m konsepti, her defas›nda masraf yap›lmas› gereken

yerinde servis hizmetini ortadan kald›r›r.
• Ayr›ca telekomünikasyon tekni¤i vas›tas›yla ›s› pompas›n›n 

internet arac›l›¤›yla dünyan›n her yerinde uzaktan 
yönlendirilmesi mümkündür.

• K›fl›n ›s›tma amaçl› kullan›lan ›s› pompal› duvardan ›s›tma ve fan
coil sistemleri, gerekli ek küçük bir teçhizatla yaz›n da serinlemek
amac›yla kullan›labilir.

• Heliotherm Is› pompalar›yla ›s›, farkl› kaynaklardan al›nabilir
(Hava, toprak, deniz ya da göl suyu, yeralt› sular›).

• TWIN-X Tekni¤i: Depolanan günefl enerjisinin çok daha iyi bir
flekilde kullan›lmas›n› sa¤layan patentli bir teknolojidir.

• Web-control internet regülatörü ve tele-control (‹nternet Uzaktan
Kumanda Sistemi)

• Elektronik Enjeksiyon Sistemi (dsi Teknik): Heliotherm’in
gelifltirdi¤i elektronik bir enjeksiyon sistemi, ›s› pompas›n›n
çal›flmas› s›ras›nda  kendisini otomatik olarak ayarlar ve
dolay›s›yla, maksimum etki derecesi ve minimum iflletim 
masraflar›na ulafl›lmas›n› garanti eder.

• D-A-CH  kalite mührü: Heliotherm ›s› pompalar›; uzun 
ömürlülü¤ün, en yüksek etki derecesinin, güvenlik ve konforun
garantisi olarak ba¤›ms›z test merkezleri taraf›ndan test
edilmifltir. TM

Bilgi: www.thermotec.com.tr

Thermotec’ten 
Heliotherm Is› Pompas›

1166 . tesisat market 08/2008
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ürünler

SSolar Paket, Ezinç Metal San. ve Tic. A.fi. tara-
f›ndan piyasaya sürülüyor. Kapal› devre (In-di-

rect) olarak adland›r›lan cebri sirkülasyonlu pompa
ile çal›flan sistemlerde boylerler kullan›l›yor. Bu sis-
temlerde kolektör devresindeki ›s›t›c› ak›flkan bir
pompa ile sirküle ettiriliyor. Kolektörde dolaflan
ak›flkan debisi ve h›z›, kontrol cihaz› taraf›ndan
takip ediliyor. Solar paket ürünüyle pompa gru-
bu ve otomatik kontrol cihaz› boyler bünyesine
entegre edilmifl. Bunun yan› s›ra genleflme tank›,
hava tahliye cihaz› da solar paket bünyesinde
yer al›yor. Solar paket, bütün ekipmanlar› kendi
bünyesinde bar›nd›rarak daha h›zl› ve sistematik
bir flekilde çal›fl›yor. Ayr›ca montaj iflçili¤ini de bü-
yük ölçüde azalt›yor. Cebri sirkülasyonlu sistemler, yani pompa kul-
lan›lan sistemler do¤al sirkülasyonlu sistemlere göre yüzde 30-35 ora-
n›nda daha verimli çal›fl›yorlar. Do¤al sirkülasyonlu sistemlerde ak›fl-
kan 5-6 defa sirküle edilirken, cebri sirkülasyonlu sistemlerde bu say›
9-10 civar›nda oluyor. 
Solar paketin içi iki kat emaye ile kaplanm›fl. Bu sayede oldukça sa¤-
l›kl› ve hijyenik bir ortamda s›cak su eldesi sa¤lanm›fl. D›fl yüzeyi elek-
trostatik toz boya ile boyan›yor. ‹çine yerlefltirilen magnezyum anot
ile de korozyona karfl› direnç oluflturuluyor. Bu gibi özelliklerin yan›
s›ra 50 mm olan poliüretan yal›t›m ile de ›s›y› verimli bir flekilde mu-
hafaza ediyor. Duvara monte edilen ekstra hava tahliye cihaz›, genlefl-
me tank› gibi elemanlar› bünyesinde bar›nd›rarak yer tasarrufu da
sa¤l›yor. TM

Bilgi: www.ezincmetal.com

TTOPVEX TR ›s› geri kazan›ml› hava flartland›rma ünitesinin (AHU)
hava kanal› ba¤lant›lar› üstten olup özellikle yeni bina yönetmeli-

¤indeki s›k› enerji tüketimi ile ilgili yönetmeliliklere uygun olarak fan-
larda düflük enerji tüketimi sa¤layacak flekilde ta-

sarlanm›flt›r. Yönetmeliklerde bahsi geçen “dü-
flük enerji tüketimini” sa¤lamak için hava flart-
land›rma ünitelerinin düflük bas›nç kay›plar›
ile çal›flmas› önemlidir. TOPVEX TR düflük iç
hava h›zlar› ve daha genifl alanl› hava filtreleri
ile düflük bas›nç kay›plar› yarat›r. TOPVEX
TR lerin en önemli özelli¤i yüksek verimlilik
sa¤layan EC (Electronically commutated) mo-

torlar›d›r. EC motorlar voltaj düflümü ile devir
kontrolu yap›lan asenkron elektrik motorlar›na göre

en az % 50 oran›nda daha verimli çal›flmaktad›r. Hava flartland›rma
üniteleri iflletme montajina ve isteklerine uygun flekilde komple kon-
trol üniteleri ile teslim edilebiliyor. TM

Bilgi: www.systemair.com.tr

Ezinç Solar Paket

Systemair’den yeni üstten ba¤lant›l› 
hava flartland›rma (AHU) ünitesi 

TOPVEX TR
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ürünler

FFrigoduman A.fi.’nin  Türkiye mümessilli¤ini yürüttü¤ü Cope-
land so¤utma kompresörlerinin üretici firmas› EMERSON

iklimlendirme teknolojileri bu y›l, ‹ngiliz futbol tak›m› Arsenal’in
stadyumuna yap›lan so¤utma uygulamas›ndaki digital scroll
kompresörleri ile otel ekipmanlar› ve catering tedarik mükemme-
liyeti 2008 ödülleri kapsam›nda so¤utma ödülünün sahibi oldu.
Ayr›ca digital kompresörlerin çevreci tutumu so¤utma çevrelerin-
den büyük övgü ald›. Bu teknolojinin eflsiz yönü hiç kuflkusuz ya-
l›n yap›s›d›r. Standart Copeland Scroll eksenel uyum özelli¤ine
sahiptir. Bu özellik ile hareketli scroll parçalar daima birlikte op-
timal güçle yüklenirler.
Optimal güç tutan iki scroll, tüm çal›flma flartlar›nda verimlili¤in
teminat›d›r. Copeland digital scrollun çal›flma yap›s›n›n temelin-
de bu prensip yat›yor. Piston, tepedeki scrolla sabitlenerek bu sa-
yede piston yukar› kalkt›¤›nda scrollun da yukar› kalkmas›n› sa¤-
l›yor. Pistonun üzerinde, 0,6 mm çapl› s›zma deli¤iyle basma hat-
t›na ba¤lanm›fl modülasyon odas› bulunuyor. 
• Güç tüketimi: Kompresör yüklüyken tam yükteki enerji 

tüketimini gerçeklefltirir, ancak yüksüz iken motor herhangi
bir yük olmadan serbestçe çal›fl›r ve bu sayede güç tüketimi
oldukça düflük seviyede gerçekleflir. 

• Yüksek dönemsel enerji verimi: Dijital scroll performans›
JIS&ARI ‘ya göre ölçülmüfltür ve mükemmel bir dönemsel
enerji verimi oran› gösterir. Dönemsel enerji verim oran›n›n
(SEER) avantaj› tandem konfigürasyon-sabit h›z kompresörü
ile tandem dijital scroll kompresör- söz konusu olunca daha
da artar. ‹ki kompresörle tam güç çal›fl›rken, sistem yüksek
bir EER’ e ve % 50 kapasiteye sahiptir; tek kompresör tam
güç çal›fl›rken sistem, yine yüksek EER’de çal›fl›r.

• Ya¤ Dönüflümü. Dijital scroll, ya¤ separatörü ya da geri
dönüflüm sistemleri gerektirmez. 

• Nem Giderme: Dijital scroll kompresör çok iyi bir nem
giderme özelli¤ine sahiptir. Çünkü invertörden daha düflük
emme bas›nc›yla çal›fl›r.

• Elektromanyetik Müdahale: Sistem cüzi miktarda 
elektromanyetik dalga üretir çünkü scrollar›n yükleme ve
boflalt›lmas› mekanik bir ifllemdir. 

• H›zl› Düflüfl: Dijital scroll, yüklü ve bofl devir süresini
de¤ifltirerek, % 100 kapasiteden % 10’a ya da tam tersine ani
geçifller yapabilir. Dijital scroll % 10’a kadar düflük 
kapasiteye inebildi¤inden  by passlara gerek kalmaz, bu da
tasarruf sa¤lar ve sistemi kolay k›lar.

• Küçük Boyutlu Olmas›: Daha küçük alan kaplar. Ayr›ca
cihaz›n ebad›n›n küçük olmas›, düflük materyal, paketleme,
depolama ve yükleme masraf› demektir. Dijital scroll, basit
yap›s› sayesinde, daha küçük olabilecek flekilde tasarlanabilir.

• Opsiyonel So¤utkanlar: Dijital scroll’un sadece R22 ve R407C
versiyonlar› bulunur. Copeland Corporation bu teknolojiyi 
R410A ile de gelifltirmektedir. TM

Bilgi: www.frigoduman.com.tr

“Dijital Scroll Teknolojisi”
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YYeni Vitodens 200–W serisi,  26/29 ve
35 kW yo¤uflmal› kombi ve ›s›t›c›

modelleri ile 45, 60, 80 ve 105 kW yo¤ufl-
mal› duvar tipi kazan modellerinden olufl-
maktad›r. Vitodens 200–W, farkl› kapa-
sitelerdeki yüksek kaliteli model seçenek-
leriyle her türlü bireysel ve merkezi ›s›tma
ihtiyac›na cevap verebilmektedir.
Hava fazlal›k katsay›s› Lambda, yakma
havas› miktar›n›n yak›t miktar›na oran›-
d›r. Yakma havas›n›n yak›tla beraber iyi
bir flekilde kar›flabilmesi için yakma hava-
s› miktar›n›n yak›t miktar›ndan belli  bir
ölçüde fazla olmas› gerekmektedir. E¤er
yakma havas› miktar› yak›t miktar›ndan
gere¤inden fazla ölçüde yüksek olursa,
yakma havas› ve yak›t birlikte iyi bir fle-
kilde kar›flmazlar ve “fakir kar›fl›m” deni-
len verimsiz yanmaya neden olan yüksek
bir hava fazlal›k katsay›s› oluflur. Benzer
flekilde yakma havas› miktar› yak›t mik-
tar›ndan gere¤inden az ölçüde yüksek
olursa, yak›t›n hepsi yak›lamaz ve “zen-
gin kar›fl›m” dedi¤imiz afl›r› yak›t tüketi-
mine neden olan düflük bir hava fazlal›k
katsay›s› oluflur. Yüksek verimli ve zarar-
l› madde emisyonlar› düflük bir yanman›n
sa¤lanabilmesi için hava fazlal›k katsay›-
s›n›n her koflulda belli bir de¤erde ve sa-
bit olmas› gerekir. Gaz kalitesinde yani
gaz›n ›s›l de¤erinde bir azalma oldu¤u du-
rumda fakir kar›fl›m oluflmakta ve verim-
siz yanma olmaktad›r. Benzer flekilde gaz
kalitesindeki bir art›fl zengin kar›fl›m olufl-
turarak yak›t sarfiyat›n› art›r›r. Lambda
Pro Control sistemine sahip olmayan ci-
hazlar gaz kalitesindeki de¤iflimleri fark
edememekte ve örne¤in gaz›n ›s›l de¤eri
düfltü¤ünde binay› ›s›tmak için hem yak-
ma havas› taraf›nda hem de paralel ola-
rak yak›t taraf›nda modülasyon yaparak
›s›tma kapasitelerini yükseltmektedirler.
Oysa bu durumda gaz kalitesi zaten dü-
flük oldu¤undan, hem hava hem de gaz
taraf›nda modülasyon yap›lmas›, sadece
fakir kar›fl›mla çal›flma noktas›n›n daha
üst modülasyon seviyelerine tafl›nmas›na
neden olmaktad›r. Yani cihaz fakir kar›-
fl›mla verimsiz olarak çal›flmaya devam
etmektedir. Üstelik daha fazla fan modü-

lasyonu yaparak yani daha gürültülü ça-
l›flarak.
Lambda Pro Control sistemi gaz kalite-
sindeki de¤iflimleri ölçebilen yenilikçi bir
sistemdir:
Gaz›n ›s›l de¤erindeki bir azalma, fakir
kar›fl›m oluflturarak alev s›cakl›¤›n›n düfl-
mesine neden olur. Alev elektrik ak›m›n›
ileten bir ortamd›r ve alev s›cakl›¤›n›n
düflmesi ile alevin elektrik iletkenli¤i de
azalmaktad›r. Alevin elektrik iletkenli¤i-
nin azald›¤›, brülördeki mevcut iyonizas-
yon elektrotundan geçen iyonizasyon ak›-
m›ndaki azalma sayesinde ölçülmektedir.
Ölçülen bu parametre, Vitotronic kontrol
paneline aktar›lmakta ve kontrol paneli
oransal gaz valfine komut göndererek gaz
valfini daha çok açmaktad›r. Böylece sa-
dece yak›t miktar› art›r›larak kar›fl›m zen-
ginlefltirilmekte ve hava fazlal›k katsay›s›
Lambda tekrar optimal de¤erine döndü-
rülmektedir.
Gaz dönüflümlerinde meme de¤iflimi  ge-
rekmez, devreye almada kolayl›k sa¤la-
n›r. Yanma kalitesinin sürekli olarak
kontrolü ve ayarlanmas› sayesinde sürek-
li olarak yüksek verimde çal›flma, düflük
emisyonlar ve düflük ses seviyesi sa¤lan›r.
Sistem zaten mevcut olan iyonizasyon
elektrotunu kulland›¤›ndan bak›m gerek-
tiren ve ar›za yapabilecek Lambda sensö-
rü gibi ilave komponentlere ihtiyaç duy-
madan çal›fl›r. 

Teknik özelliklerinden baz›lar›
• Küçük boyutlar ve hafif yap›: Ak›ll›ca

tasarlanm›fl cihaz iç yap›s› ve kullan›-
lan kompozit malzemeler sayesinde Vi-
todens 200–W serisi cihazlar benzer
rakipleri ile k›yasland›¤›nda % 30'a
varan daha ufak hacme sahiptir. 

• Düflük ses seviyesi: 26/29 kW Vitodens
200-W’nin k›smi yükteki çal›flma sesi
< 32 dB (A).

• Yeni: Sadece Viessmann taraf›ndan ta-
sarlanan ve üretilen MatriX-silindirik
brülör ile sessiz ve emniyetli iflletme,
düflük zararl› madde emisyonu ve uzun
ömür. Emisyon de¤erleri “Mavi Me-
lek” çevre flartnamesi s›n›r de¤erlerinin
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Yeni Vitodens 200 W Yo¤uflmal› Kombi, Is›t›c› ve Duvar Tipi Kazanlar

oldukça alt›nda kalmaktad›r. MatriX-
silindirik brülör genifl bir modülasyon
aral›¤›na (% 25 - 100) sahiptir ve bu
sayede kazan daha az dur-kalk çal›fl-
makta, bekleme kay›plar› da daha az
olmaktad›r.

• Sadece Viessmann’da olan Ak›ll›
Lambda Pro Control yanma kalitesi
kontrolü gaz tipini otomatik olarak ta-
n›r ve gaz kalitesi veya iflletme koflulla-
r› de¤iflti¤inde yanmay› otomatik ola-
rak yeni duruma uygun hale getirir. 

• Sadece Viessmann taraf›ndan tasarla-
nan ve üretilen korozyona karfl› daya-
n›kl›, yüksek kaliteli paslanmaz çelik-
ten (1.4571) imal edilmifl kal›n cidarl›
Inox-Radial eflanjör ile yüksek iflletme
emniyeti ve uzun ömür sa¤lanmakta-
d›r. Paslanmaz çelik eflanjörün kendi
kendine temizlenen düz yüzeyleri saye-
sinde eflanjör yüzeyleri t›kanmamakta
ve bu nedenle sadece yeni cihazda de-
¤il, cihaz›n tüm kullan›m ömrü boyun-
ca yo¤uflmadan ve yüksek verimden
faydalanmak mümkün olmaktad›r.

• Yüksek s›cak su konforu: Kombi cihaz-
lar EN 13203 Standard›’na göre, s›cak
su konforu *** ile derecelendirilmifltir
(dT=30 K’de 26/29kW kombi: 14 lit-
re/dakika, 35 kW kombi: 17 litre/daki-
ka). Konfor fonksiyonu ile, istenirse
kombi cihazdaki konfor tipi plakal›
eflanjörün kullanma suyu k›sm› sürekli
s›cak tutulabilmekte ve bu sayede he-
men s›cak su elde edilebilmektedir. S›-
cak su ç›k›fl›nda s›cakl›k sensörlü elek-
tronik kontrol sayesinde yüksek mik-
tarlarda ve sabit s›cakl›kta su elde edilir.

• Viessmann taraf›ndan tasarlanan ve
üretilen dijital Vitotronic kontrol pane-
li ile sabit s›cakl›kta ya da alternatif
olarak d›fl hava kompanzasyonlu ifllet-
me. Kontrol paneli ar›za tespit sistemi-
ne ve dizüstü bilgisayar için Optolink
arabirimine sahiptir. Vitotrol 100
UTD, Vitotrol 200 ve 300 kablolu ya
da kablosuz oda termostatlar› / uzak-
tan kumandalar aksesuar olarak kulla-
n›labilir. TM

Bilgi: www.viessmann.com.tr
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HHava h›z› ölçümleri için yeni kompakt
anemometre testo 417, entegre 100

mm’lik pervane probuyla elektronik öl-
çüm cihazlar› pazar›nda yeni bir ürün...
Hava debisi do¤rudan ekranda görüntüle-
nir. Kanal alan bilgileri kolayl›kla cihaza
girilebilir. Hava s›cakl›k de¤eri, debi yönü
–emme yada üfleme ak›fl›– ekranda görün-
tülenir. Minimum/Maksimum de¤erleri de
ekranda okunabilir. 
Hold özelli¤i ile mevcut ölçüm ekranda sa-
bitlenebilir. S›cakl›k, hava h›z› ve debisi
için zamana veya adede ba¤l› ortalama de-
¤erleri hesaplanabilir. Karanl›k ve lofl or-
tamlarda kullan›m için ekran ayd›nlatma
özelli¤i vard›r. Opsiyonel huni seti, hava-
land›rma ›zgaralar›ndaki ve ç›k›fl plaklar-
da güvenli ölçüm sa¤lar.

Teknik özellikleri:

(bataryas› ve kalibrasyon protokolü ile
birlikte) 
- Sensör tipi : H›z için Ø100 mm 

pervane, S›cakl›k için NTC (cihaza en-
tegre)

- Ölçüm aral›klar›: 
H›z: 0,3 ile 20 m/sn aras›nda
S›cakl›k: 0 ile +50 °C aras›nda

- Rezolüsyon: 0.01 m/sn / 0.1 °C
- 2 sat›rl› LCD gösterge
- 2 ölçüm de¤erini (s›cakl›k ve debi) 

ayn› anda ekranda gösterme
- Hold/Maksimum/Minimum 

fonksiyonlar›
- Zamana ba¤l› ve çok noktal› ortalama

de¤er ölçümü

Hava h›z› ve debisi ölçümleri için yeni anemometre: testo 417

- ft/dak dönüflümleri
- Otomatik kapanma
- Kanal ç›k›fllar›nda vb. h›z ve s›cakl›k

ölçümleri için prob sistemi  
- Ekran ayd›nlatma
- Hacimsel debi hesaplama (girilen 

kesit ebatlar›na göre)
- Ölçümü durdurma/ekran dondurma

fonksiyonu TM

Bilgi: www.testo.com.tr
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SSpinchiller serisi gruplar, kullan›mda
k›smi yüklerde çal›flma ihtiyac›n›n

yüksek olmas› tespiti ile verim optimizas-
yonu için gelifltirilmifl olup, normal çal›fl-
ma flartlar›nda da sa¤lad›¤› yüksek verim-
le fark yarat›yor.
Kendini adapte edebilme yetene¤i; elek-
tronikteki son geliflmeler ile çal›flma para-
metrelerinin tüm sistemin yük koflullar›na
uygun olmas› sa¤lanmakta, enerji tüketi-
mi optimize edilmekte, düflük ses seviyesi
sa¤lanmakta ve cihaz›n ömrü art›r›lmak-
tad›r. Güvenilir scroll kompresörler ve ge-
liflmifl elektronik kontrol sayesinde benzer
kapasitedeki geleneksel cihazlara göre da-
ha güvenlidir.
SPINCHILLER serisi chiller gruplar› 410 a
gazi ile 157 kW ile 510 kW aral›¤›nda,
407 c gaz› ile 177 kW ile 927 kW aral›¤›n-
da ve birçok de¤iflik özellikte imal edil-
mektedir (Is› pompas›, hava ve su so¤ut-
mal› kondenserli, ›s› geri dönüflüm ve free-
cooling özelliklerinde, radyal fanl›-indoor
installation, gibi). Daha küçük kapasiteler
için ayn› tasar›ma sahip ELFO ENERJ‹ se-
risi gruplar 4 kW ile 153 kW kapasite ara-
l›¤›na sahiptir.

Standart Grup Özellikleri
• Scroll kompresör; termik koruma,

yüksek so¤utucu ak›flkan emme
s›cakl›¤›, kauçuk titreflim önleyici
takoz, ya¤ flarj›, akustik ve d›fl hava
korumal› kabin (Kompresör durdu¤u
zaman so¤utucu ak›flkan içine ya¤
s›z›nt›s›n› engellemek için ya¤ ›s›t›c›
otomatik olarak devreye girer).

• D›fl hava koflullar›nda maksimum
direnç sa¤layan, s›cak-galvanizlenmifl
ve önceden boyanm›fl alüminyum ile
kaplanm›fl sacdan mamul gövde

• Alüminyum kanatl› ve flafl›rtmal› bak›r
borularla donat›lm›fl ›s› de¤ifltirici 
serpantin

• 316 paslanmaz kalite çelik pirinçle
lehimlenmifl levhal›, genifl de¤ifltirici
yüzeyli, d›fl yüzey kondensasyona karfl›
›s› yal›t›ml› direkt genleflmeli ›s›
de¤ifltirici

• D›fltan rotor ile üç fazl› çal›flabilen,
termik korumal› metal çerçeveli
alüminyum kanatl› helisel fan 

So¤utucu Ak›flkan Devresi
Cihazlar ba¤›ms›z so¤utma devreleri ile
donat›lm›flt›r.
• Solenoid valf
• Elektronik genleflme valfi
• Yüksek bas›nç anahtar›
• Düflük bas›nç anahtar›
• Yüksek bas›nç güvenlik vanas›
• Alçak bas›nç güvenlik vanas›
• De¤ifltirilebilir anti-asit kartufllu filtre
• Kompresör basma kapama vanas›
• S›v› hatt› kapama vanas›
• S›v› ak›fl› ve nem alg›lay›c› 

Elektrik Paneli
• Ana pano kilidi
• Yard›mc› güç kayna¤› devresi içi

yal›tkan trafo
• Kompresör devre kesici
• Fan afl›r› yük devre kesici
• Tompresör kontrol kontaktörü
• Fan kontrol kontaktörü
• Faz kesici fan h›z kontrolü
• Oransal integral su s›cakl›k kontrolü
• Antifiriz koruma
• Kompresör afl›r› yük korumas› ve

zaman sayaç
• Hata kodunu ekranda gösteren 

problemi kendi alg›layan sistem
• Kompresör çal›flma zaman› göstergesi
• Uzaktan aç/kapa kontrol
• Otomatik kompresör çal›flma rotasyon

kontrolü biriken hata sinyali için röle
• ‹stenen s›n›rlarda girifl (0÷10V veya

4÷20Ma d›fl sinyale göre çekilen güç
s›n›r›) -70 °C ve 90 °C tipleri hariç

• H2O antifriz ve so¤utucu gaz›n 
yüksek bas›nc›na karfl› alarm 
fonksiyonu; böylece so¤utma kapasite-
si düflürülür ve cihaz›n kapanmas›
engellenmifl olur.

• Ayar de¤erlerinin görüntülenmesi,
hata kodlar› ve parametre indeksi
aç/kapa ve alarm reset dü¤meleri

• De¤erleri artt›rmak ve azaltmak için
yukar› ve afla¤› dü¤meleri

• Grafik ekranl› arayüz terminali
• Bina yönetim sistemiyle ba¤lant›

halinde olma imkan› (iste¤e ba¤l›) TM

Bilgi: www.imbatsogutma.com
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‹mbat’tan Clivet-Spinchiller Serisi Hava So¤utmal› Su So¤utma Gruplar› - R-410A
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Özellikle alüminyum radyatör ve

günefl enerjisi sistemleri üzerine

uzmanlaflan Fenifl Teknik Ürünler

A.fi.’nin Genel Müdürü 

N.Celal Toro¤lu, Fenifl grubunun 

faaliyetlerini, yeni ürünlerini, 

ar-ge çal›flmalar›n› ve enerji 

verimlili¤i için yap›lmas› 

gerekenleri Tesisat Market’e

anlatt›...

N. Celal Toro¤lu
Fenifl Teknik Ürünler A.fi. Genel Müdürü

“Hedefimiz 2008 y›l›n› 
20 milyon dolar›n 
üzerinde ciro ile 
kapatmak”
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Alüminyum radyatörleri istenen
renk ve ebada göre tasarlay›p
imal ediyoruz

FF
enifl Alüminyum, bizim lokomotif
flirketimiz. Yurtd›fl›ndan alümin-
yum hammaddesi ithal ediyor; onu

profil hale getirip Fenifl Ticaret A.fi. ka-
nal› ile dünyan›n 72 ülkesine ihraç ediyo-
ruz. Bu ülkeler içinde ABD, Kuzey Afri-
ka, Ortado¤u ve AB ülkeleri yer al›yor.
Toplam üretiminin % 50’sini yurtd›fl›na
ihraç ediyoruz. 
Fenifl Alüminyum bünyesinde iki flirket
daha var. Biri Fenifl Sistem ki bu flirket,
binalar›n d›fl cephe giydirmesini yap›yor.
Fenifl Sistem’in referanslar› aras›nda;
Kanyon, Sabiha Gökçen Havaalan›, Ak-
merkez, Atatürk Havaliman›, Metro City
gibi çok say›da proje yer al›yor. Di¤er flir-
ketimiz ise Fenifl Teknik Ürünler A.fi..
Burada ise Alurad marka alüminyum rad-
yatörler ile Solartek marka seçici yüzeyli
günefl enerji kolektörleri üretiyoruz. Alü-
minyum radyatörleri istenen renk ve eba-
da göre tasarlay›p imal ediyoruz. 2005 y›-
l›na kadar a¤›rl›kl› olarak butik çal›fl›yor-
duk. 2005 y›l›ndan sonra ortaya ç›kan
büyük projelerden bize teklifler gelmeye
bafllad›. Teklifler art›nca büyük konut
projelerine de girmeye karar verdik. Bu
tarihten itibaren çok say›da projede yer
ald›k. Kanyon Residence, ‹stinye Park
Residence, Taksim Residence, Metro
City’nin yeni bölümü, Palladium, Star
Gate, Uphill Court, A¤ao¤lu, Incity, Park
Vadi Evleri gibi projelerde Alurad’›n de-
¤iflik modelleri kullan›ld›. 
Dekoratif radyatörler konusunda da bize
gelen taleplerde art›fl olmaya bafllad›. Bu
nedenle bir yandan tasar›mc›larla görüflü-
yor, bir yandan da  dekoratif radyatörle-
rin ›s›l verimlerini art›rma konusunda ar-
ge faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. ‹h-
racat aya¤›m›zda ise esas olarak büyük
Türk Müteahhit firmalar› ile çal›fl›yoruz.
Müteahhitler, yurtd›fl›nda yapt›klar› pro-
jelerde alüminyum radyatör kullanmak
istiyorlar ve bu taleplerini bize iletiyorlar.
Son zamanlarda bu flekilde taleplerin art-
mas› nedeniyle yurtd›fl› ihracat departma-
n›m›z› yeniden yap›land›rd›k. Bunlar›n

d›fl›nda yurtd›fl›nda bayilik isteyenler ol-
du. Bu konuda görüflmelerimizi yapt›k ve
flu anda ‹rlanda ve Romanya’da bayimiz
var. Bir de Bulgaristan’dan bayilik isteyen
kurulufllar var, onlar› da de¤erlendiriyo-
ruz. ‹lk 6 ay ciromuz, 10 milyon dolar›
aflt›. Hedefimiz bu y›l› 20 milyon dolar›n
üzerinde ciro ile kapatmak. 

Üretim için gerçek anlamda 
çal›flan flirketlerin korunmas› 
gerekti¤ine inan›yorum

fiirketimizde bir ar-ge departman›m›z var
ve çok yo¤un çal›fl›yoruz. Biz ar-ge’nin
bir departmanda üç kiflinin çal›flmas› ile
olaca¤›na inanm›yoruz. Ar-ge’nin en iyi,
bir flirket içinde tüm çal›flanlar›n ifle dahil
olmas› ile yap›laca¤›na inan›yoruz. Çün-
kü anl›k ortaya at›lan bir fikir, de¤erlen-
dirilip, gelifltirilip çok farkl› sonuçlar do-
¤urabiliyor. Bu nedenle bir departman›-
m›z olmakla birlikte hepimiz bu depart-
mana dahiliz diyebilirim. 
Yapt›¤›m›z çal›flmalar sonucu Alurad’da
“Meltem” diye yeni bir model ürettik ve
2008 y›l› itibariyle sat›fl›na bafllad›k. Mel-
tem, yapt›¤›m›z en verimli radyatör. Bir
de “Konsept” ad›yla dekoratif radyatör-
ler için çal›flmalar›m›za devam ediyoruz. 
Solartek Yeni Nesil Günefl Enerji Sistem-
leri üzerine yapt›¤›m›z çal›flma sonucu
Alesta adl› ürünümüzü ortaya ç›kard›k.
Alesta için faydal› model belgemizi ald›k.
Birçok ürünümüzün endüstriyel tasar›m
tescilini al›yoruz. Fakat ne yaz›k ki sürek-
li taklit ediliyoruz. Üstelik taklit edenler
de bizim yapt›¤›m›z ürünün içinde sadece

bir tek komponenti de¤ifltirerek endüstri-
yel tasar›m tescilini alabiliyorlar. Bu du-
rumda bizim fikri eme¤imizin yok edildi-
¤i bir gerçek. Üretim için gerçek anlamda
çal›flan, fikir üreten flirketlerin korunmas›
gerekti¤ine inan›yor, bu konuda gerekli
çal›flmalar›n da yap›lmas›n› istiyorum. 
Bu y›l, Alurad markam›z tüm Avrupa ül-
kelerinde tescil edildi. Yani Alurad art›k
Avrupal›... Bu arada Türki Cumhuriyet-
ler’de de tescil ifllemleri bitmek üzere. Ay-
r›ca EN belgesine ve GOST sertifikalar›na
sahibiz. Bir de CE sertifikam›z var. Ürün-
lerimizin her modeli için CE belgesini
yurtd›fl›ndan al›yoruz. Ne yaz›k ki radya-
törler için Türkiye’de herhangi bir ku-
rumdan CE belgesi alam›yoruz. Belgeleri
yurtd›fl›ndan almam›z gerekiyor ve bu
çok maliyetli bir ifl. 

2010 y›l›na kadar ilk 1000 
sanayi kuruluflu aras›na girmeyi
hedefledik

Önümüzdeki dönemde B ve B Art› konut-
lar için üretim yapmaya bafllayaca¤›z. ‹h-
racat›m›z› art›rmay› planl›yoruz. Ürün
gam›m›zda birtak›m yenilikler olacak.
Türkiye’de çok say›da A ve A Art› olarak
tabir edebilece¤imiz binalar yap›ld›. Ben
pazar›n doydu¤unu düflünüyorum. Yat›-
r›mc›lar da art›k B ve B Art› konut yap›-
m›na a¤›rl›k vermeye bafll›yor. Biz de
ürün gam›m›zda bu konutlar için yenilik-
ler yapaca¤›z. Türkiye’nin büyük müte-
ahhit firmalar› Rönesans, Enka, Tepe
Grubu, Mesa, Summa ‹nflaat gibi birçok
firma ile çal›fl›yoruz. 2010 y›l›na kadar
ilk 1000 sanayi kuruluflu aras›na girmeyi
hedefledik, bu hedefe do¤ru yol al›yoruz. 

Yeni Nesil Günefl Enerji 
Sistemlerine geçmek laz›m

Bir de üzerinde çok çal›flt›¤›m›z Solartek
marka günefl kolektörümüz var. Tübitak
ve Nato Bilim Grubu ile birlikte yapt›¤›-
m›z çal›flmalar sonucunda alüminyum se-
çici yüzeyli kolektörler ürettik. Bu çal›fl-
may› 1996-1998 y›llar› aras›nda yapt›k.
Piyasada genellikle boyal› kolektörler
vard›r. Bu kolektörler günefl ›fl›nlar›n›n %

tesisat market 08/2008 . 3311

söylefli

©
 T

E
S

‹S
AT

M
A

R
K

E
T

***TESISAT-115  8/22/08  2:12 PM  Page 31



92’sini emiyor, fakat bunun % 85’ini ge-
ri yans›t›yor. Yani çok az bir verimle ça-
l›fl›yorlar. Bu nedenle biz bu ifle hiç girme-
dik. Alüminyum Seçici yüzeyli kolektör-
ler ise günefl ›fl›nlar›n›n % 93’ünü emiyor,
%85’ini faydal› enerjiye dönüfltürebili-
yor. Bizim yapt›¤›m›z kolektörler ise em-
di¤i % 95 ›fl›n›n sadece % 8’ini geri yan-
s›t›yor. Dolay›s›yla verimi çok yüksek.
Biz ürünümüzün maliyetini de elimizden
geldi¤ince düflük tutmaya çal›flt›k fakat
ürünümüz piyasadaki boyal› kolektörlere
göre daha yüksek bir fiyata sahip. Tabii
bu durumda ilk yat›r›m maliyeti yüksek
bir ürün ortaya ç›kt›. Çok büyük proje-
lerde bu ürünleri kulland›k, fakat bireysel
sistemlerde ne yaz›k ki merdiven alt› tabir
edebilece¤imiz kolektörler, fiyat avantaj›
sebebiyle ra¤bet görüyor. Fiyat›m›z› ne
kadar düflürsek de boyal› kolektörlerle
rekabet edebilecek seviyeye indirmemiz
mümkün de¤il. Bu nedenle büyük otellere
ve yurtd›fl›na sat›fl yapmay› tercih ettik.
Yurtd›fl›nda ürünlerimizi Almanya, Avus-
turya, Belçika, Hollanda, ‹rlanda ve Uk-
rayna gibi yerlere satt›k. Dikkat ederseniz
yurtd›fl›nda sat›fl yapt›¤›m›z yerler, çok
fazla günefl alan yerler de¤il. Ürünlerimi-
zin bu ülkelerde tercih edilmesi, kalitemi-
zin ve verimimizin de bir göstergesi... 
Solartek’in ard›ndan da paket bir sistem
olan Alesta’y› ürettik. Özellikle Akdeniz
Bölgesi’nde insanlar, boylerleri koyabile-
cekleri bir alanlar› olmad›¤› için sorun
yafl›yorlard›. Biz, bu sorunu çözmek için
yeni nesil pompal› sistemler gelifltirdik.
Ayr›ca pompas›z sistemlerin kullan›ld›¤›
depolar sa¤l›kl› de¤il. Bu depolarda 25-
30 derecelik durgun su olufluyor. Bu da
Lejyonella diye adland›r›lan bir virüsün
üremesine sebep oluyor. Bu nedenle biz
bu sistemleri yapm›yoruz. Bu sistemlerin
Türkiye’de kullan›lmas› taraftar› da de¤iliz. 

Seçici Yüzeyli Kollektörler 
tercih edilmeli

Türkiye, bu kadar yo¤un günefl alan bir
ülkeyken günefl enerjisi sistemlerini ve-
rimli bir flekilde kullanm›yor. Bunun te-
melinde bilgi eksikli¤i oldu¤unu düflünü-
yorum. Türkiye’nin günefl enerjisi üretimi

1998 y›l›nda 210 bin ton eflde¤er petrol-
den, 2007 y›l›nda ise 420 bin ton EDP’ye
ulaflt›. Resmi verilere göre 18 milyon ko-
nutun 4 milyonunda günefl enerjili s›cak
su sistemleri kullan›l›yor. Avrupa’da ES-
TIF’in yapt›¤› ve tüm AB ve aday ülkeleri
kapsayan bir araflt›rmaya göre ülkemizin
189 milyon metrekare termal teknik po-
tansiyeli var. Bu da y›ll›k 149 bin GW/h,
yani bugünkü petrol fiyatlar›yla y›ll›k 10
milyar dolar tasarruf demek. Bunun üze-
rine mekân ›s›tma sistemlerinde de günefl
enerjili sistemlerin kullan›lmas› ekstra bir
tasarruf sa¤layacakt›r. Ço¤unlukla Akde-
niz ve Ege bölgelerinde kullan›lan termik
günefl kolektörlerinin getirisi, Elektrik ‹fl-
leri Etüt ‹daresi verilerine göre 420 bin
ton EDP’ye karfl›l›k 359 milyon do-
lar/y›l’d›r. Tabii ham petrol fiyat› varil
bafl›na 125 dolar baz al›narak hesaplan›r-
sa. Bu veriler sadece piyasada mevcut bo-
yal› kolektörlere göredir. Çünkü piyasada
sadece % 2 oran›nda seçici yüzeyli kolek-
tör kullan›l›yor, kalan % 98’i boyal› ko-
lektör.. Bu kolektörlerin tamam› seçici
yüzeyli kolektörlerle de¤ifltirilirse, enerji
getirisi y›ll›k 774 bin ton EDP’ye karfl›l›k
663 milyon dolar olaca¤› gibi flehirlerin
üzerinde gözüken kolektör say›s› da yar›-
ya inecektir. Ayn› zamanda küresel ›s›n-
ma ve sera gaz› sal›n›m miktarlar› konu-
sunda da ciddi bir tedbir al›nm›fl olacak-
t›r. Avrupa’da farkl› uygulamalar da var.
Mesela bir bölgede kolektör tarlalar›
oluflturup bütün kasabaya oradan s›cak
su da¤›t›m› yap›l›yor. Biz de ülke olarak
günefl enerjisinden sonuna kadar yarar-
lanmak zorunday›z. 

Barcelona Modeli örnek 
al›nabilir

Barcelona Belediyesi 2001 y›l›nda Barse-
lona’da günefl enerjili sistemlerin kullan›-
m›n›n art›r›lmas› için flöyle bir karar ald›:
Yeni yap›lan ya da yenilenecek tüm bina-
larda elde edilecek s›cak su için gerekli
enerjinin % 60’›n›n günefl enerjisi sistem-
lerinden elde edilmesi zorunlulu¤unu ge-
tirdi. Ard›ndan bu model tüm Avrupa’da
kabul gördü ve 2008 y›l›nda Barselona
modeli olarak AB direktiflerine girdi. Ben

de yapt›¤›m yaz›flmalarda ilgili kurumlara
Barselona modelini uygulama önerisi ge-
tirdim. Yeni yap›lacak ve yenilenecek bi-
nalar için zorunluluk getirelim. Bununla
ilgili de bankalarla görüflüp uygun kredi
imkanlar› sa¤lamalar› için çal›flmalar ya-
pal›m önerisini sundum. Umuyorum ki
geliflmeler de bekledi¤imiz flekilde olur.. 

Bak›fl aç›m›z› de¤ifltirmeliyiz

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde,
belediyeler ve tesisatç›lar için seminer ve
konferans çal›flmalar›m›z olacak. Çünkü
asl›nda her fleyin temelinde bilgi eksikli¤i-
nin yatt›¤›na inan›yoruz ve bu y›l bu ek-
siklikleri gidermek için çal›flaca¤›z. Kat›l-
d›¤›m›z bir fuarda, konuyla ilgili çok çar-
p›c› bir örnek yaflad›m. Bir Türk çift gelip
standda bulunan günefl enerjisi sistemle-
rinden birinin fiyat›n› sordu. Ben de onla-
ra yard›mc› olabilmek için evde kaç kifli
olduklar›n›, ne kadar s›cak su ihtiyaçlar›
oldu¤unu anlamak üzere birtak›m sorular
sordum. Dediler ki “ne yapacaks›n bun-
lar›? Sen bize fiyat›n› söyle..” Fiyat› söy-
ledim. “Çok pahal›ym›fl” deyip gittiler...
Baflka bir gün ise bir Alman çift geldi ve
kolektör almak istediklerini söylediler.
Fakat bir farkla... Ben daha hiçbir fley
sormadan anlatmaya bafllad›lar: “Evde
iki kifli yafl›yoruz. Yaz aylar›nda Alman-
ya’dan akrabalar›m›z geliyor ve s›cak su
kullan›m miktar›m›z art›yor. Bir de havu-
zumuz var. K›fl›n iki ay Almanya’ya gidi-
yoruz. Bu koflullar alt›nda bize uygun sis-
tem hangisidir? Bir de mümkünse sertifi-
kalar›n›z› görmek ve burada servisinizin
olup olmad›¤›n› ö¤renmek istiyoruz”. Fi-
yat› en son konufltuk... Bak›fl aç›lar› o ka-
dar farkl› ki... Bizim insanlar›m›zda da bu
bilinci oluflturmam›z gerekir.
Ayr›ca tesisatç›lar›n yapt›klar› baz› hata-
lar yüzünden al›nan kolektör çal›flmaya-
biliyor ya da verimi düflüyor. Yanl›fl ko-
numland›rma kolektörlerin verimini dü-
flürüyor. Bu gibi sorunlar›n yaflanmamas›
için tesisatç›lara e¤itimler düzenleyece¤iz.
Solartek için baflka bir projemiz ise ›s›t-
maya destek sa¤lamak. Bu sayede ciddi
miktarlarda enerji tasarrufu sa¤layabili-
yoruz. TM
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alg›ç pompalarda motor korumas›-
n›n önemi ve yöntemleri, motorun
çal›flt›¤› ortam gere¤i kuru tip mo-

torlardakinden biraz daha farkl›d›r. Bu
motorlar hem fiziki yap›lar› hem de çal›fl-
t›klar› ortam bak›m›ndan di¤er motorlar-
dan ayr›l›rlar. Kuyuda çal›flan bir dalg›ç
motorun yanmas›, yaratt›¤› yüksek mali-
yetin yan›s›ra iflçilik ve zaman kayb›na ne-
den olur. Dalg›ç motorlarda temelde 3 çe-
flit hata söz konusudur. Elektriksel hata-
lar, mekanik hatalar ve mekanik hatalar›n
neden oldu¤u elektriksel hatalar…
En s›k karfl›lafl›lan elektriksel hatalar›n 
% 80’i stator sarg›lar›n›n yanmas› sonucu
oluflur. Stator sarg›lar›n›n yanmas›na ne-
den olan olaylar›n bafl›nda “faz kayb›”,
“voltaj dalgalanmas›”, “voltaj dengesizli¤i
ve afl›r› yüklenme” gelir. 

Faz Kayb›
Faz kayb› flebekenin motor taraf›nda olup
olmamas›na ba¤l› olarak iki türlü gerçek-
leflir: “Primer faz kayb›” ve “sekonder faz
kayb›”. Primer faz kayb› olmas› durumun-
da motorun iki faz sarg›s›ndaki ak›m, no-
minal ak›m›n % 115’i civar›nda, üçüncü
faz sarg›s›ndaki ak›m ise % 230’u civar›n-
da gerçekleflir. Sekonder faz kayb› olmas›
durumunda ise motorun iki faz sarg›s›nda-
ki ak›m, nominal ak›m›n % 173’ü oran›n-
da olurken üçüncü faz sarg›s›ndaki ak›m
ise s›f›rd›r.

Voltaj Dalgalanmas›
Voltaj dalgalanmas›n›n dalg›ç motorlarda-

ki etkileri normal kuru tip motorlardakine
göre biraz daha farkl›d›r. Dalg›ç motorlar-
da voltaj›n artmas› ve azalmas› ak›m›n art-
mas›na neden olur. Motorlarda çal›flma
voltaj› tolerans› ±% 10’dur ve voltaj bu
de¤erler aras›ndayken motor ak›m›nda
çok hafif dalgalanmalar olur. Tecrübeler
göstermifltir ki düflük voltaj, yüksek voltaj-
dan daha s›k karfl›lafl›lan bir sorundur. 

Çok basitçe voltaj›n azalmas›n›n veya art-
mas›n›n etkileri afla¤›daki gibi aç›klanabilir:

• Voltaj›n % 10’a kadar artmas› 
durumu: Pompa devrinin artmas›na
ba¤l› olarak debi ve bas›nç biraz artar,
motor ak›m› biraz artar.

• Voltaj›n % 10’dan fazla artmas› 
durumu: Pompa devrinin artmas›na
ba¤l› olarak debi ve bas›nç artar, bu-
nun yan›nda motor ak›m› çok artar.
Motorun kalk›fl torku ve kalk›fl ak›m›
yükselir. Kolon borular›n›n ve mekanik
tesisat›n daha fazla yorulmas›na neden
olur ve belki pano elemanlar›n›n zarar
görmesine neden olur. 

• Voltaj›n % 10’dan az düflmesi duru-
mu: Pompa devrinin azalmas›na ba¤l›
olarak debi ve bas›nç azal›r. Voltaj›n
azald›¤› orandan motor ak›m› artar.

• Voltaj›n % 10’dan fazla azalmas› 
durumu: Debi ve bas›nç azal›r, motor
ak›m›nda ciddi bir art›fl olur. Afl›r› yük
koruyucular devreye girebilir.

Voltaj Dengesizli¤i
Yap›lan çal›flmalar göstermifltir ki voltaj
dengesizli¤i, dalg›ç motorlarda en fazla
hataya neden olan olaylar›n bafl›nda gelir.
Bilinenin aksine voltaj dengesizli¤i, voltaj
dalgalanmas›ndan farkl›d›r ve motorun
her üç faz›ndaki voltaj›n birbirinden farkl›
olmas› olarak tan›mlan›r. Her üç fazdaki
voltaj de¤eri toleranslar›n içinde olsa bile
voltaj dengesizli¤i sorunu mevcut olabilir.
Yüzde olarak ifade edilir ve afla¤›daki fle-
kilde hesaplan›r. 
Standartlar voltaj dengesizli¤i konusunda
kesin bir s›n›r koymasa da % 1’in alt›nda
kalmas›n› tavsiye etmektedirler. Voltaj
dengesizli¤i kendisinden kat kat daha bü-
yük ak›m dengesizli¤ine neden olur (yakla-

Dalg›ç Motorlar›n Korunmas›
SSeerrkkaann  ÖÖ¤¤üütt
Grundfos Türkiye Bursa Bölge Müdürü
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kolay ve güvenilir bir cihazd›r.
Afla¤›daki parametreleri izler ve kontrol
eder:

• Yal›t›m direnci,
• Motor s›cakl›¤› (Sar›lamayan 

motorlarda standart olarak bulunan
ve sarg› içerisine gömülmüfl durumda-
ki Tempcon s›cakl›k sensörü)

• Voltaj dengesizli¤i,
• Motorun yüklenme durumu,
• Kuru çal›flma (seviye elektroduna 

gerek b›rakt›rmaz)
• Afl›r›/düflük voltaj,
• Faz s›ras›,
• Faz kayb›,
• Motorun çekti¤i güç,
• Güç faktörü,
• Dur-kalk say›s›,
• Çal›flma süresi,

MP204 tüm bu parametreleri izler ve kay-
deder, hemen hemen her parametre için
bir uyar› limiti bir de kesme limiti bulun-
maktad›r. Sözkonusu parametre uyar› li-
mitine ulaflt›¤›nda MP204 kullan›c›y› uya-
r›r ancak motoru devre d›fl› b›rakmaz fa-
kat dijital ekran›nda oluflan hatay› anla-
tan bir kod belirir ne zamanki kesme limi-
tine ulafl›l›rsa MP204 motoru devre d›fl›
b›rak›r ve kullan›c›dan müdahele bekler.
Bünyesinde bar›nd›rd›¤› dahili ak›m tra-
nasformatörüyle 120Ampere kadar, hari-
ci ak›m transformatörüyle ise 1000Ampe-
re kadar kullan›labilir. 
Yukar›da bahsetti¤imiz olas› problemlerin
tamam› kendini ›s›nma fleklinde gösterir.
MP204, Grundfos MS tip motorlarda (sa-
r›lamayan motorlar) kullan›lan Tempcon
sensörü ile enerji kablosu üzerinden daha
yüksek bir frekansta haberleflerek moto-
run sarg› s›cakl›¤›n› direkt olarak izler ve
kontrol eder. Sonuçta motor içerisindeki
s›cakl›k kayna¤› sarg›n›n kendisidir ve s›-
cakl›¤›n›n direkt ölçülmesi çok önemlidir.
Örne¤in motor içerisindeki s›cakl›¤› ak›m›
ölçerek anlamaya çal›flan termik röleler,
ço¤u zaman yetersiz kal›r. Örne¤in termik
röleler kuyudaki su s›cakl›¤›n›n yüksek ol-
mas› durumunda veya su h›z›n›n düflük
olup motorun so¤uyamamas› durumunda
motoru koruyamaz. Çünkü motorun çek-
ti¤i ak›m bu tür olaylardan etkilenmez. TM

teknik

fl›k 6-10 kat aras›) ayr›ca motorun normal
›s›nmas›na ek ›s›nmalar yarat›r. Bu proble-
min neden oldu¤u ek ›s›nma denklemi flöy-
le ifade edilebilir: EK ISINMA: 2* (%VD)2

Örne¤in normal flartlar alt›nda çal›fl›rken
normal ›s›nmas› 45 °C olan bir motorun
% 2 civar›nda bir voltaj dengesizli¤i alt›n-
da çal›flmas› durumunda ›s›nmas› 
53 °C civar›nda olacakt›r. Motorun en za-
y›f taraf›n› oluflturan sarg›lar›n yal›t›m k›-
s›mlar›n›n ömürlerinin s›cakl›kla ters
orant›l› oldu¤u düflünülürse böyle bir s›-
cakl›k art›fl›n›n nelere neden olabilece¤i
daha iyi anlafl›l›r. Montsinger yasas› gere-
¤i s›cakl›¤›n her 10 °C’lik art›fl›nda sarg›
ömrü yar›ya iner.
Örne¤in normal flartlar alt›nda ömrü 10
y›l olan bir sarg›n›n ömrü 10 °C’lik s›cak-
l›k artmas› sonucu 5 y›la düfler. Bir 
10 °C’lik art›fl daha gerçekleflirse ömür 2.5
y›l olur. Unutulmamal›d›r ki dalg›ç moto-
run ömrünü sarg› ömrü belirler.

Voltaj dengesizli¤inin olas› 
sebepleri:

• Tek fazl› yüklerin dengesiz bir flekilde
da¤›lm›fl olmas›,

• Kalitesiz flebekeler,
• Güç faktörünün düzgün bir flekilde 

yükseltilememesi,
• Oluflabilecek faz-toprak k›sa devreleri,
• Da¤›t›m sisteminde oluflabilecek aç›k

devreler,

Voltaj dengesizli¤ine karfl› önlem olarak
(motor tipi ne olursa olsun) motor flebeke-
ye ba¤lan›rken her üç faz s›rayla kayd›r›la-
rak ba¤lan›r. Üç fazda kayd›r›ld›¤› için
dönme yönü de¤iflmeyecektir. Hangi ba¤-

lant› fleklinde en düflük dengesizlik söz ko-
nusu ise motor o ba¤lant› flekli ile çal›fl›r
halde b›rak›lmal›d›r.

Voltaj dengesizli¤i konusunda baflka bir
önlem olarak da yukar›daki grafi¤e uygun
olarak derating ifllemi yap›labilir.

Ölçülen voltaj dengesizli¤inin yüzde ola-
rak de¤erinin ne oldu¤una göre gereken-
den daha büyük bir güçte motor seçilir.

Afl›r› Yüklenme
Dalg›ç motorlar normal kuru tip motor-
lardan daha farkl› bir yap›ya sahip motor-
lard›r bu nedenle farkl› bir afl›r› yük koru-
mas›na ihtiyaç duyarlar. S›cakl›k kompan-
zasyonlu ve devreyi h›zl› kesen bir koruma
söz konusu olmal›d›r. Dalg›ç motor pano-
lar› ortalama -10 °C ile +50 °C aras›ndaki
ortamlarda çal›flmaktad›r. Bu farkl› s›cak-
l›k de¤erleri termik rölelerin açma kapama
de¤erlerinin de¤iflmesine neden olur. Stan-
dart tip kesiciler Class 20 veya Class 10 ol-
maktad›r. Bu tip koruma röleleri bazen
motor devre d›fl› b›rakmada gecikmektedir
ve motor yanmaktad›r. Örne¤in Class 20
motorun yükü normalden 6-7 kat fazla
iken bile yaklafl›k 20 sn boyunca motora
yol verebilir.

Motor Koruma Ünitesi - MP204
Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda Grundfos firmas›-
n›n gelifltirdi¤i “MP204 Motor Koruma
Ünitesi”, özellikle dalg›ç motorlar için çok
baflar›l› bir koruma gerçeklefltirebilmekte-
dir. MP204 motor koruma cihaz›, Grund-
fos firmas› taraf›ndan gelifltirilerek 2006
y›l›nda piyasaya sürülmüfltür. Ülkemizde
de gerek kiflisel kullan›c›lar taraf›ndan ge-
rekse baz› belediyeler taraf›ndan kullan›l-
m›fl ve son derece memnun kal›nm›flt›r.
MP204 motorlar›n 24 saat süreyle izlen-
mesi ve korunmas› için gelifltirilmifl bir
motor koruma ünitesidir. Kullan›m› çok
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Dr. Martin Viessmann'›n 3. kuflak temsilcisi

olarak yönetti¤i Viessmann, 1917 y›l›nda

Almanya’da kuruldu. Bugün uluslararas› alanda

öncü ›s› tekni¤i sistemi üreticilerinden biri olan

firman›n ürün gam›nda; s›v›-gaz yak›tl›, 

yer-duvar tipi yo¤uflmal› ve yo¤uflmas›z kazanlar

ile ›s› pompalar› ve günefl enerjisi sistemleri gibi

yenilenebilir enerji sistemleri, kontrol-iletiflim 

sistemleri ve tüm sistem komponentleri yer

al›yor. “Viessmann’›n misyonu sektöre öncülük

etmek” diyen Viessmann Endüstriyel Kazanlar

ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ürün Sat›fl

Müdürü fiaban Durmaz, Viessmann’›n Türkiye

yap›lanmas›n›, yeni ürünlerini ve yenilenebilir

enerjili sistemlerin avantajlar›n› Tesisat Market’e

anlatt›... 

fiaban Durmaz
Viessmann Endüstriyel Kazanlar ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ürün Sat›fl Müdürü

“Viessmann’›n misyonu
sektöre öncülük etmek”
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Viessmann y›lda 60 bin kifliye 
e¤itim veriyor

VV
iessmann, merkezi Almanya’da bu-
lunan bir aile flirketi. Toplam
8.200 çal›flan› mevcut. Global ciro-

su 1.4 milyar Euro. fiirketin 12 fabrikas›
var ve bunlar›n ço¤u Almanya’da. Fransa
ve Amerika’da da fabrikalar› bulunuyor.
Türkiye’de 8 tane bölge müdürlü¤ü var.
Bu bölge müdürlüklerinin ikisi ‹stan-
bul’da, di¤erleri ise Bursa, Konya, Antal-
ya, Kayseri, ‹zmir ve Ankara’da bulunu-
yor. Viessmann Türkiye, 1995 y›l›ndan
beri faaliyet gösteriyor ve sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetleri yürütüyor. Türkiye’de
çok genifl bir servis a¤›m›z var. Sat›fl ve
sat›fl sonras› hizmetler konusunu çok
önemsiyoruz. Yapt›¤›m›z tüm çal›flmalar-
la hedefimiz, müflteri memnuniyetini sa¤-
lamak. Onun d›fl›nda çok ciddi bir dokü-
mantasyon çal›flmas› yap›yor, bu do¤rul-
tuda tüm bayi ve servislerimizi bilgilendi-
riyoruz. Viessmann e¤itime son derece
önem veren bir firma ve çat›s›nda y›lda
60 bin kifliye e¤itim veriyor. Bunlar›n d›-
fl›nda sivil toplum kurulufllar›yla ortak
çal›flmalar›m›z da oluyor. Ayr›ca üniver-
siteler, meslek liseleri ve meslek yükseko-
kullar›nda e¤itim ve seminerler düzenli-
yoruz. 

Alternatif enerjiler konusunda 
yat›r›mlar›m›z› uzun y›llard›r 
yap›yoruz

Viessmann’›n yenilenebilir enerjiler konu-
sunda çok yo¤un çal›flmalar› var. Is› pom-
palar› ve günefl kolektörlerini kendi fabri-
kalar›nda üretiyor. Yeni yo¤uflmal› duvar
tipi kazanlar, 628 kW’a kadar orijinal
MatriX brülörlü yo¤uflmal› yer tipi ka-
zanlar ve yo¤uflmal› kombilerin yeni tip-
leri bu y›l Türkiye pazar›na sunuldu. Ay-
r›ca ›s› pompalar›na do¤al so¤utma ve
aktif so¤utma kitleri eklendi. Yani bir ›s›
pompas› ald›¤›n›zda, bu kitler vas›tas›yla
kompresör kullanmaya gerek kalmaks›-
z›n topra¤›n so¤uklu¤unu binaya aktara-
rak so¤utma ihtiyac›n› karfl›layabilirsiniz.
2009’da da pazara sürülecek yeni ürünle-
rimiz olacak.  

Bunun d›fl›nda Viessmann, biyokütle ka-
zanlar› için Mawera flirketini, daha do-
mestik odun yakma sistemleri için de Köb
flirketini geçen y›l sat›n ald›. Pelet kazan-
lar› da Viessmann’›n ürün gam›nda yer
al›yor. Ancak Türkiye’de pelet kullan›l-
mad›¤›ndan bu ürünleri Türkiye’ye getir-
miyoruz. Ayr›ca biyoyak›tlar konusuyla
ilgili Biotem firmas› sat›n al›nd›. Yani al-
ternatif enerjiler konusunda yat›r›mlar›n›
uzun y›llard›r yapan bir firmay›z. Bu ko-
nuda ürün gam›m›z oldukça genifl. Hatta
Viessmann, konvansiyonel ürünleri bile
biyoyak›tlar› yakabilecek flekilde tasarla-
y›p üretiyor. 

Viessmann için ar-ge çok önemli

Viessmann, standartlar› belirlemeyi
amaçlayan ve 2000’in üzerinde patente
sahip bir firma. Temel prensiplerinden bi-
ri yenilikçi olmak. Bunun için de çok cid-
di bir disiplinle çal›fl›yor. Ar-ge departma-
n›nda 100’ün üzerinde eleman bulunu-
yor. Berlin fabrikas›ndaki ar-ge laboratu-
var›nda 4.000 kW’l›k bir kazan› bile test
edebiliyoruz. Ar-ge Viessmann için çok
önemli. Mesela Viessmann’›n getirdi¤i ye-
niliklerden biri olan “Lamda Pro Con-
trol” yanma kontrolü, ciddi bir ar-ge ça-
l›flmas›n›n ard›ndan ortaya ç›kt›. Yo¤ufl-
mal› cihazlar›m›zda kullan›lan bu yanma
kontrolü, yak›t kalitesine ba¤l› olarak gaz
ve hava kar›fl›m›n› de¤ifltiriyor. Çünkü
kulland›¤›m›z do¤algaz›n kar›fl›m› sabit
de¤il. Bu da yanma verimlili¤ini düflürü-
yor. Bu sistemle biz bu durumu ortadan
kald›r›yoruz. Bugün do¤algaza biyogaz
kar›flt›r›lsa bile, bu cihazlar yine maksi-
mum verimle yanma sa¤l›yor.  fiu anda

hidrojen yak›c› sistemler, yak›t hücreleri
üzerine ar-ge çal›flmalar› da sürüyor.  
Hedefimiz, ar-ge çal›flmalar›m›zla yeni
ürünler gelifltirerek sektördeki öncü ko-
numumuzu sürdürmek.. 

Günefl enerjili sistemler 
yayg›nlafl›yor

Is› pompalar›m›z ve günefl enerjili sistem-
lerimiz özellikle Güney ve Ege Bölgelerin-
de birçok projede kullan›ld›. Art›k Ana-
dolu’daki oteller de günefl enerjili sistem-
ler kuruyorlar. Günefl enerjili sistemler
yayg›nlafl›yor. Viessmann’›n bugünkü
ürün gam› sektörden biraz daha ileride..
Mesela ›s› pompalar›n› Türkiye’de tan›-
tan ilk firmalardan biriyiz. Kald› ki kon-
vansiyonel cihazlar›m›z da, yo¤uflmal› sis-
temlerimiz de çok yüksek verimli. ‹stan-
bul’da yap›lan Riva Konaklar› projesinde
de 132 adet toprak kaynakl› ›s› pompa-
m›z kullan›ld›. Bu proje, konutlarda kul-
lan›lan en büyük toprak kaynakl› ›s›
pompas› uygulamalar›ndan biri oldu. 

Yenilenebilir enerji sistemleri 
teflvik edilmeli

Türkiye’de bilindi¤i gibi Enerji Verimlili-
¤i Yasas› ç›kt›. Bizim üzerimize düflen; ya-
say› desteklemek. Ancak gördü¤üm kada-
r›yla yasa, evsel kullan›mdan çok sanayi
ile ilgili çal›flmalar yap›yor. Yani bireysel
kullan›mla ilgili tavsiye niteli¤inde çal›fl-
malar› var fakat teflvik konusunda yap›l-
m›fl bir çal›flma henüz yok. Teflvikler, sa-
nayi için geçerli. Asl›nda do¤algaz›n kul-
lan›ld›¤› flehirlerde, bireysel sistemler da-
ha çok tercih ediliyor ve bu durumda ev-
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sel sistemler de ciddi miktarlarda do¤al-
gaz tüketiyor. Bence evsel sistemlerin tefl-
vik edilmesi için Avrupa’daki uygulama-
lara benzer birtak›m çal›flmalar yap›labi-
lir. Avrupa ülkeleri, termik kolektörlerin
önünü açmak için her türlü kolayl›¤› sa¤-
l›yor. Mesela ‹talya’da günefl enerjili sis-
tem kullanmak istiyorsan›z, önce bir pro-
je firmas› ile görüflüp projelendirme yap-
t›r›yorsunuz. Daha sonra taahhüt firmas›
ile görüflüp projenize uygun ürünü seçi-
yor ve ürün maliyeti ile montaj bedelini
hesaplat›yorsunuz. Üç y›l içinde gelir ver-
gisinden toplam faturan›z›n % 50’sini
karfl›layabiliyorsunuz. ‹spanya’da yeni
yap›lan binalar›n s›cak su ihtiyac›n›n mi-
nimum y›ll›k % 40’›n› günefl enerjili sis-
temlerle karfl›lama zorunlulu¤u getirildi.
Türkiye’de de zaman içinde bu tür teflvik-
lerin olaca¤›na, gereken yasal düzenleme-
lerin yap›laca¤›na inan›yorum. 

Ülkeler art›k primer enerji hesaplamalar›
ile teflvik stratejilerini ayarl›yor
Enerji verimlilik yasas› ile birlikte Türki-
ye’de de tüm dünyada oldu¤u gibi “pri-
mer enerji” kavram› gündeme geldi. Art›k
bir binan›n ›s›tma so¤utma masraflar›n›
sadece evin içindeki ihtiyaç do¤rultusun-
da hesaplam›yoruz. Bu ifllemler yap›l›r-
ken; enerji üretiminden bafllay›p, ›s›tma

so¤utma yükü, kay›plar gibi pek çok kri-
teri de hesaba kat›yoruz. Yani bir evin ›s›-
t›lmas› ya da so¤utulmas› için ülke olarak
ne kadar enerji harcad›¤›m›z› hesapl›yo-
ruz. Almanya’da bu denklemle hesapla-
malar yap›ld›¤›nda elektrik üretimi % 40
gibi bir verimle gerçeklefliyor. Is› pompa-
s› kullan›ld›¤›nda en az primer enerji kul-
lan›lm›fl oluyor. Ülkeler art›k primer
enerji hesaplamalar› ile teflvik stratejileri-
ni ayarl›yor. Karbondioksit üretimini dü-
flürmek için, enerji ba¤›ms›zl›¤›n› elde et-
mek için farkl› stratejiler gelifltiriliyor. El-
bette alternatif enerji kullan›m›nda çevre-
yi korumak, yak›t tasarrufu etmek için
tercih edilebiliyor. Bu sistemlerin kullan›-
m› bir statü olarak da alg›lanabiliyor.
Türkiye’de insanlar genellikle daha az ya-
k›tla ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için bu sis-
temleri tercih ediyorlar. 
Günefl kolektörlerinde termik ve fotovol-
taik sistemler vard›r. Termik sistemlerde
sa¤lanacak optik verim % 80-85 aras› de-
¤iflir. Fotovoltaik panellerde ise % 18 ci-
var›ndad›r. Bir termik günefl kolektörü
üretiminde ortaya ç›kan karbondioksit,
sekiz ay sonra nötrleniyor. Üretimdeki
kirlenme de böylece ortadan kalk›yor.
Art›k bu hesaplamalar ile sistemler kuru-
luyor ve yeni normlar›n temeli oluflturu-
luyor. 

Do¤algaz› alternatif enerji 
sistemleri ile entegre ederek 
olabildi¤ince tasarruflu ve 
verimli kullanmam›z gerek

Ülkemizin güney bölgelerinde kolektörler
çok yo¤un bir flekilde kullan›l›yor. Fakat
bunlar›n ço¤u aç›k sistem. Aç›k sistemler
hem kötü görünen hem de sa¤l›ks›z sis-
temler. Türkiye’de kapal› sistemleri daha
çok büyük oteller gibi iflletmeler tercih
ediyor. Asl›nda günefl enerjili sistemler
çok daha verimli kullan›labilir. Aç›k sis-
temlerin getirdi¤i birçok sorun var. Mese-
la sirkülasyon hatlar› yok. Yani suyu aç-
t›¤›n›zda s›cak su muslu¤a ulafl›ncaya ka-
dar ak›tman›z gereken su, israf ediliyor.
Dolay›s›yla bir taraftan tasarruf etmeye
çal›fl›rken di¤er taraftan israf, mant›kl›
de¤il... Bu tür sistemlerin do¤ru kullan›l-
mas› için bir mühendislik yaklafl›m›n›n
olmas› gerekir. Is› pompalar›n›n ya da gü-
nefl kolektörlerinin sa¤lad›¤› avantaj›, fi-
yat olarak söyleyebilmek mümkün de¤il.
Çünkü enerji fiyatlar› sürekli de¤ifliyor.
Ancak flu kadar›n› söyleyebilirim ki ›s›
pompalar› % 75 oran›nda enerji tasarru-
fu sa¤l›yor. Bir ›s› pompas› ve bir günefl
kolektörü kombine edilirse 100 kW/s
enerji ihtiyac›n›n 90 kW/s’i çevreden te-
min edilebiliyor. ‹flin di¤er taraf›nda,
bunlar ilk yat›r›m maliyetleri yüksek sis-
temler. Fakat enerji fiyatlar›n›n art›fl gra-
fi¤ine bak›ld›¤›nda, cihazlar›n kendini
çok daha k›sa sürede amorti edece¤i ve
uzun vadede kullan›c›s›na sa¤layaca¤› ka-
zanç bir gerçek... Tüm bunlardan, “do-
¤algaz kullan›lmamal›d›r” diye bir sonuç
da ç›kar›lmamal›. Do¤algazda kükürt bu-
lunmad›¤› için çevreci bir yak›t türü. Do-
¤algaz elbette kullan›lacak, fakat önemli
olan do¤algazl› cihazlar›n verimi. Mesela
yo¤uflmal› sistemler do¤algazdan maksi-
mum verim elde etmenizi sa¤lar. Is›tmada
kullan›lan do¤ru bir cihaz, at›k enerjiyi
de kullanarak harcanan enerjinin tama-
m›n› faydal› ifle dönüfltürüyor. Avru-
pa’daki trend; “do¤algaz kullan›lacaksa,
bunu, alternatif enerji sistemleri ile enteg-
re ederek olabildi¤ince tasarruflu ve ve-
rimli kullanmak”. Bizim de bu yaklafl›m›
benimsememiz gerek. TM
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Renaissance Development,

Rusya kökenli bir firma ve

Rusya, Ukrayna ve Türkiye’de

yat›r›m yap›yor. Özellikle

al›flverifl merkezleri üzerine

Türkiye’de farkl› illerde çok

say›da yat›r›m yapacak 

firman›n ‹stanbul’daki ilk 

projesi Optimum Outlet

Al›flverifl Merkezi. Yap›m›na

Eylül 2007 tarihinde bafllanan

projenin detaylar›n› Rönesans

Al›flverifl Merkezleri Mekanik

Grup fiefi Ömer Kaya,

kullan›lan rooftop ve ›s› 

pompalar›n›n özelliklerini ise

Form A.fi. Sistem Sat›fl

Mühendisi P›nar Çak›r anlatt›... 

‹stanbul’da yeterli say›da al›flverifl
merkezi yok

RR
önesans bir Rus firmas›. Son bir
y›ld›r Türkiye’de yat›r›m yap›yor.
Türkiye’de 20-25 tane AVM proje-

si hedeflerimiz aras›nda. Optimum bura-
daki ilk projemiz. Ancak bunun d›fl›nda
yap›m› süren al›flverifl merkezi projeleri-
miz de var. bunlar›n biri Gaziantep’te biri
de Adana’da. Bunun d›fl›nda Kad›köy
Kültür Merkezi projemiz var. Projede
hem al›flverifl merkezi hem de kültür mer-
kezi olacak. Al›flverifl merkezi k›sm›n› biz,
kültür merkezi k›sm›n› ise Kad›köy Bele-
diyesi iflletecek.
Türkiye’de özellikle son dönemlerde aç›-
lan al›flverifl merkezleri, “al›flverifl ç›lg›nl›-
¤›” olarak yorumlan›yor ve “bu kadar
al›flverifl merkezine ihtiyaç var m›?” deni-
liyor. Ancak duruma farkl› bir bak›fl aç›-
s›yla yaklaflt›¤›m›zda, al›flverifl merkezleri-
nin çok say›da insana istihdam yaratt›¤›
bir gerçek. Ayr›ca insanlar al›flverifl mer-
kezlerine sadece bir fleyler sat›n almak için
gelmiyor. Bu tür yap›lar kompleks yap›lar
oldu¤undan, yemek, e¤lence, spor gibi
pek çok farkl› amaca hizmet verebiliyor.

Buradan bak›ld›¤›nda “‹stanbul’da yeterli
say›da al›flverifl merkezi yok” bile denilebilir...

Optimum Outlet Al›flverifl 
Merkezi, 29 Ekim’de aç›lacak

Optimum Outlet Al›flverifl Merkezi, Yeni
Sahra’da, yap›m›na Eylül 2007 itibariyle
bafllad›¤›m›z bir proje. Ulafl›m aç›s›ndan
çok rahat bir bölge olmas› sebebiyle Al›fl-
verifl Merkezini Yeni Sahra’da yapmaya
karar verdik. Projede toplam inflaat alan›
137.000 metrekare. Bunun yaklafl›k 50
bin metrekaresi kapal› otopark alan›. Befl
bodrum kat› olacak. Bunun 4’ü otopark
alanlar›na ayr›ld›. 1. bodrum kat hiper-
market ve yap› markete ayr›lacak. Girifl
kat, birinci ve ikinci kat daha çok ma¤a-
zalar›n yer ald›¤› ve kafelerin bulundu¤u
bir alan olacak. Buray› di¤er al›flverifl mer-
kezlerinden ay›ran en önemli farklardan
biri, burada net 400 metrekarelik bir buz
pistinin olmas›.. Bildi¤im kadar›yla Ana-
dolu yakas›ndaki al›flverifl merkezleri için-
de buz pisti yok. Üçüncü kat›n bir k›sm›
al›fl›ld›¤› üzere yemek kat› olacak. Bu kat-
ta ayr›ca 4.500 metrekarelik alan, bir
elektronik market için ayr›ld›. Bina top-

“Cihaz Tercihlerimizde En Önemli 
Kriterler; Kalite ve Servis...”

Ömer Kaya
Rönesans Al›flverifl Merkezleri 
Mekanik Grup fiefi 

“Cihaz Tercihlerimizde En Önemli 
Kriterler; Kalite ve Servis...” 
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Kulland›¤›m›z cihazlar›n 
COP de¤erlerinin yüksek 
olmas›na özellikle özen gösterdik

Optimum Outlet Al›flverifl Merkezi’nde,
rooftop ve ›s› pompalar› kulland›k. Kira-
l›k alanlarda özellikle kirac›lar›n daha
konforlu bir ›s›tma so¤utma sa¤lamalar›
için ›s› pompalar›n› tercih ettik. So¤utma-
y› daha iyi çözebilecek su kaynakl› ›s›
pompalar›na a¤›rl›k verdik. Genel me-
kânlarda ise hava so¤utmal› rooftoplar
kullan›ld›. Bu rooftoplar›n en önemli
özelliklerinden biri direkt yanmal› do¤al-
gaz brülörlü olmas›. Is›tma ise merkezi
sistemden beslenen 1000’er kW’l›k 3 adet
kazan ile sa¤lan›yor. Binada toplam
8.500 kW civar›nda bir so¤utma yükü
var. Bunun 3.650 kW’› rooftoplarla,
4.350 kW’› ›s› pompalar› ile sa¤lan›yor.
Bir de 500 KW’ l›k chillerimiz var. Is›t-
mada ise toplam 5.700 kW l›k yük söz
konusu. Bunun, yaklafl›k yar›s› rooftoplar
ile geri kalan› da kazanlar ile sa¤lan›yor.
Kulland›¤›m›z cihazlar›n COP de¤erleri-
nin yüksek olmas›na özellikle özen gös-
terdik. Projede Form A.fi.’nin ›s› pompa-
lar› kullan›ld› ki bu cihazlar›n COP de-
¤erleri 5 civar›nda... 
Is› pompalar›, al›flverifl merkezlerinde ye-
ni yeni kullan›l›yor ve çok say›da avantaj
sunuyor. Mesela kirac›lar›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda, sistemde adaptasyonlar
yap›lmas› mümkün. Bir de ›s› pompas› ile
herkesin ba¤›ms›z olarak ›s›tma ya da so-
¤utma yapma imkân› var. COP de¤erleri
yüksek oldu¤undan di¤er cihazlara k›yas-
la daha verimli. Optimum Outlet Al›flve-
rifl Merkezi’nde 21 adet Lennox rooftop,
270 adet ClimateMaster ›s› pompas›, üç
adet 1450 kW’lik kapal› tip so¤utma ku-

lesi kulland›k. So¤utma kulelerimiz de
Decsa markal›. Bunlar›n d›fl›nda ›s›tma
için kulland›¤›m›z kazanlar Buderus’a,
brülörler Dreizler’e, pompalar ise Wi-
lo’ya ait. Özellikle rooftop cihazlar› se-
çerken kanal dirençlerinin fazlal›¤›ndan
dolay› dönüfl fanl› olmas›na özen göster-
dik. Cihazlar gereken dönemlerde serbest
so¤utma da yapabilecek. Bu anlamda ter-
cih etti¤imiz cihazlar›n çok iyi oldu¤unu
düflünüyorum. Ayr›ca markalar›n refe-
ranslar›, bize servis kalitesinin de istedi¤i-
miz düzeyde oldu¤unu gösteriyor. Zaten
cihazlar›n en verimli ve en do¤ru flekilde
kullan›labilmesi için cihazlar›n ilk devre-
ye al›nmas› ve montaj› sat›n ald›¤›m›z
markalar›n servisleri taraf›ndan gerçek-
lefltiriliyor.

Binalarda en önemli konulardan
biri yang›n güvenlik sistemleri

Bunlar›n d›fl›nda bilindi¤i üzere binalarda
en önemli konulardan biri yang›n güven-
lik sistemleri. Türkiye’de özellikle son y›l-
larda çok ciddi geliflmeler oldu, yeni yasa-
lar ç›kt›. Ama dünya ile k›yaslad›¤›m›zda
daha çok yolumuz var diyebilirim. Uygu-
lama noktas›nda birtak›m eksikliklerimiz
var. Bunlar› derhal gidermemiz gerek. Bu-
nu denetleyen kurulufllar›n yap›land›r›l-
mas›na da dikkat edilmeli. Konuyla ilgili
yeni yönetmeli¤i okudum. Birtak›m ek-
siklikler olmakla birlikte % 90 oran›nda
uygun bir yönetmelik. Ancak uygulanma-
y›nca bir fley ifade etmiyor elbette... Bu
projede için hem sprinkler sistemi hem
yang›n dolaplar› kullan›yoruz. Bunlar›n
d›fl›nda yang›n zonlar›nda baz› tedbirler
ald›k. Duman tahliye sistemleri kullan›-
yoruz.  12 adet 55.000 metreküplük du-
man tahliye sistemimiz var. Kulland›¤›-
m›z tüm cihazlar için olas› bir yang›n
an›nda hangisinin ne zaman devreye gire-
ce¤i hesaplan›yor. Sistemi buna göre ku-
ruyoruz. Kurdu¤umuz sistem ile tahliye
en fazla 10-15 dakika içinde gerçeklefli-
yor. Bu süre zarf›nda duman tahliyesi sis-
temleri de, sprinkler sistemleri de devreye
giriyor. Ayr›ca yang›n merdivenleri de in-
sanlar›n en rahat ç›kabilecekleri flekilde
konumland›r›ld›. Bunlar›n yan›nda mer-
diven ve asansör bas›nçland›rma fanlar›-
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proje

lam 9 katl› olacak ve binada yaklafl›k 180
ma¤aza yer alacak. Al›flverifl merkezi ola-
rak tek dezavantaj›m›z, çok fazla aç›k
alana sahip olamamam›z. Arsan›n %
90’n›n› bina oluflturuyor. Bunun d›fl›nda
kalan alanlar› yeflil alan ve yürüyüfl yolu
için ay›rd›k. Bir aksilik ç›kmazsa 27 Ka-
s›m 2008 tarihinde aç›l›fl›m›z› gerçeklefltir-
meyi planl›yoruz.

Proje aflamas›nda do¤ru ifl 
yapmak daha kârl›

Projelerimizde cihaz seçimi aflamas›nda
iki çok önemli kriterimiz var. Bunlar›n il-
ki kalite, ikincisi ise servis... Fiyat, ancak
bunlardan sonra gelebilecek bir kriter.
Kaliteli bir cihaz al›nd›¤›nda daha az ar›-
za durumu söz konusu oluyor, ar›za du-
rumunda da servis, en h›zl› flekilde müda-
hale edebiliyor. Servisin yedek parça bu-
lundurmamas›, arand›¤›nda hemen mü-
dahale edememesi çok büyük bir deza-
vantaj. Bir cihaz›n sadece kalitesi, bu an-
lamda yeterli de¤il. Mekanik sistemler ne
kadar sorunsuz ya da az sorun ç›karabile-
cek cihazlar olursa, binan›n iflletmesinde
o kadar rahatl›k sa¤layacakt›r. Al›flverifl
merkezleri gibi büyük binalar›n enerji gi-
derleri toplamda çok ciddi miktarlarda
oldu¤undan elimizden geldi¤ince bu mas-
raflar› minimize edecek cihazlar› tercih
ediyoruz. 
Dünyada art›k yeflil bina denilen bir kav-
ram ortaya ç›kt› ki ben yak›n zamanda
Türkiye’de de böyle binalar›n yap›laca¤›-
n› düflünüyorum. Yeflil binalar çevreyi
kirletmeyen, verimlili¤i çok yüksek olan
A enerji s›n›f› cihazlar›n kullan›ld›¤› bina-
lard›r. Is› yal›t›mlar› çok iyidir. ‹flin proje
aflamas›nda çerçevesinin iyi çizilmesi, ya-
t›r›mc›n›n da itiraz etmemesini sa¤l›yor.
Çünkü bu sistemlerle tasarlanan binala-
r›n kimse için zarar› yok; ne çevreye, ne
yat›r›mc›ya, ne kullan›c›ya, ne de ülkeye..
Zaten yeni ç›kan yasalar do¤rultusunda
çok say›da bina yenilenmek durumunda
kalacak. Bu nedenle ikinci bir masraf ye-
rine daha proje aflamas›nda do¤ru ifl yap-
mak daha kârl› bir durum. Biz de bu pro-
jede gerek yal›t›m aç›s›ndan, gerekse me-
kanik sistemler aç›s›ndan istenilen düzey-
de sa¤l›kl› bir bina yap›yoruz.  
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dellerden farkl› olarak ekstra ses yal›t›m›,
standart olarak sunulmufltur. Is› pompa-
lar›, kullan›m aç›s›ndan bak›ld›¤›nda pek
müdahale gerektirmeyen, kullan›m› ol-
dukça basit ünitelerdir. Sadece pislik tu-
tucular›n ve filtrelerin düzenli olarak te-
mizlenmesi yeterlidir.

Rooftoplar bedava 
so¤utma yapabilir

Projede kullan›lan 21 adet, tamam› at-
mosferik brülörlü do¤algaz yakmal›,
R410a gazl› Lennox Rooftoplar sayesin-
de ekonomik ›s›tma kontrolü sa¤lanabil-
mektedir.
Cihazlar % 100 alüminyum d›fl kasa ta-
sar›m› ile daha hafif ve paslanmaya karfl›
10 y›l garantilidir. Taze hava ile iklimlen-
dirme yapabilmesini sa¤layan oransal
damperli ekonomizer sistemine ilave ola-
rak radyal dönüfl egzoz fan› sayesinde be-
dava so¤utma yapabilir. Çift fanl› cihaz-
lar yüksek cihaz d›fl› statik bas›nçlar› kar-
fl›layabilmektedir. ‹ç hava kalite sensörü
kullan›lmaktad›r. “Modbus” haberleflme
arayüzü kullan›larak bina otomasyonu ile
kontrol imkân› sa¤lanm›flt›r. Proje kapsa-
m›nda ‹talyan menfleili Decsa marka aksi-
yal fanl› kapal› tip 3 adet so¤utma kulesi
kullan›lm›flt›r. Özel DecsaProt kaplama-
s›yla korozyon ve oksitlenmeye karfl› 5 y›l
garantilidir.

“FORM olarak tüm Türkiye’de 
çok genifl bir servis a¤›m›z var”

Tüm Türkiye’de çok genifl bir servis a¤›-
m›z var. Gerekli müdahaleyi hemen yapa-
biliyoruz. Özellikle söz konusu al›flverifl
merkezleri oldu¤unda, tüm ma¤azalar›n
devreye alma ifllemi aç›l›fla yak›n bir tari-
he denk geliyor. Bu durum ciddi bir yo-
¤unlu¤a sebep oluyor. Çözüm olarak
farkl› bölgelerden destekledi¤imiz ekiple-
rimizle hiçbir s›k›nt› yaflanmadan devreye
alma ifllemi gerçeklefltiriyoruz. Oluflabile-
cek ar›zalar için her türlü sorunu an›nda
çözebilecek genifl uzman kadromuzla ser-
vis hizmeti veriyoruz. Bunun da bizi
önemli projelerde markalar›m›z›n kalitesi
yan›nda tercih sebebi haline getirdi¤ini
düflünüyorum. TM

pa’n›n en büyük ar-ge merkezlerinden bi-
rine sahip olan Lennox ayn› zamanda Av-
rupa ve Amerika’da ciddi pazar pay›na
sahiptir. Ayn› flekilde Climatemaster da
dünyan›n en büyük ›s› pompas› üreticile-
rinden biri.

Is› pompas› sistemi kendi içinde
›s› geri kazan›m› yaparak çal›fl›yor

Is› pompas› sisteminin al›flverifl merkezle-
rinde özellikle ma¤azalar k›sm›nda tercih
edilmesinin sebebi, ayn› anda ba¤›ms›z
olarak hem ›s›tma hem so¤utmay› iki bo-
rulu sistemle sa¤layabilmesi ve borular›n
yal›t›ma ihtiyaç duymamas›d›r. ‹lk yat›-
r›m aç›s›ndan bak›ld›¤›nda % 30-60 daha
küçük bir kazan sistemin çal›flmas› için
yeterli olabiliyor. Sistemin tasarlanan ça-
l›flma su s›cakl›¤› 15-30 °C aral›¤›ndad›r.
Dolay›s›yla su 15°C’nin alt›na indi¤inde
kazan devreye girer ve 30°C ‘in üstüne
ç›kt›¤›nda so¤utma kulesi devreye girer.
Sistemde dolaflan su 15-30°C aral›¤›nda
ise kule ve kazan devreye girmeden sistem
kendi içinde ›s› geri kazan›m yaparak ça-
l›fl›r. Bu da enerji ve iflletme verimlili¤i
aç›s›ndan en önemli tercih nedeni olmak-
tad›r. Vurgulamak istedi¤im bir di¤er
nokta ise herkesin harcad›¤› enerji kadar
bedel ödemesi. Bu özellik, iflletme aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda klasik sistemde s›kça
karfl›lafl›lan s›k›nt›lardan biri olan ortak
giderlerin paylaflt›r›lmas› konusunda
önemli bir avantaj sa¤l›yor.

Is›tmada COP de¤erleri 5,5; 
so¤utmada EER de¤erleri 5,0

Optimum Outlet Al›flverifl Merkezi’nde
kullan›lan 270 adet yeni R410a gazl› TS
serisi Climatemaster ›s› pompalar›n›n
COP de¤erleri ›s›tmada 5,5; EER de¤erle-
ri so¤utmada 5,0 civar›ndad›r. Di¤er mo-

m›z var. Yani ilk hedef, insanlar›n duma-
na maruz kalmadan çok h›zl› bir flekilde
tahliye edilmesi. Bunu gerçeklefltirmek
için de tüm tedbirlerimizi ald›k. 

Form A.fi. Sistem Sat›fl Mühendisi 
P›nar Çak›r:

Al›flverifl merkezlerinin mekanik projele-
rinin % 90’a yak›n› ›s› pompas›, so¤utma
kulesi ve rooftoplardan olufluyor

Son zamanlarda yeni aç›lan ve aç›lacak
olan al›flverifl merkezlerinin % 90’a yak›n
mekanik tesisat projeleri ›s› pompas›
(WSHP), so¤utma kulesi ve rooftoplar-
dan olufluyor. Al›flverifl merkezi baz›nda
bak›ld›¤›nda iklimlendirme için ma¤aza-
lar k›sm›nda ›s› pompalar›; ortak hacim-
ler, sinemalar ve hipermarket gibi büyük
hacimli alanlarda paket klimalar en ve-
rimli ve uygun çözümü sunuyor. Opti-
mum Outlet Al›flverifl Merkezi’nde, ma-
¤azalar k›sm›nda Climatemaster Is› Pom-
palar›, ortak hacimler ve market k›sm›n-
da ise Lennox Rooftoplar kullan›ld›. Is›
pompalar›n›n so¤utma çal›flmas› için de
‹talyan menfleli Decsa Kapal› Tip So¤ut-
ma Kuleleri kullan›ld›. Bu projede tercih
edilen rooftop cihazlar konusunda Avru-
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Lowara 20 y›ld›r Türkiye’de... 

AA
sl›nda ALP Pompa’n›n geçmifli çok
uzun de¤il.  Genç bir kurulufl ve di-
namik bir kadroya sahip.  Zaten

ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi cesur ve ta-
mamen birtak›m oyunu içinde hareket
eden bir kadromuz var. Ben de bu ekibin
bir parças›y›m. Lowara ise Türkiye’deki
geçmifli 20 seneye dayanan bir firma. Lo-
wara, paslanmaz çelik ürünleri ile hep sa-
nayi ve sulama sektöründe faaliyet gös-
termifl ve bu konuda da oldukça flöhretli.

4488 . tesisat market 08/2008

Dünyan›n 55 ülkesinde fabrikasyon paslanmaz çelik pompa

ve su teknolojilerinde faaliyet gösteren Lowara, 20 y›ld›r

Türkiye pazar›nda yer al›yor. ALP Pompa ise Lowara’n›n

Türkiye Distribütörlü¤ünü yürütüyor. Müflterilerine daima en

iyi ürün ve hizmeti en iyi fiyatla sunmay› hedeflediklerini

söyleyen ALP Pompa Bina Teknolojileri Proje Sat›fl Lideri

Ertunç Cündübeyo¤lu, ITT Lowara’n›n Türkiye’deki yeni

çal›flmalar›n› dergimize anlatt›.. 

Ertunç Cündübeyo¤lu
ALP Pompa Bina Teknolojileri HVAC Proje Sat›fl Lideri

“HVAC Sektöründe Tüm ‹htiyaçlar› 
Karfl›layabilecek Bir Ürün Gam›m›z Var”
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Pompalar›m›z›n hepsi ITT’nin 
sahibi oldu¤u fabrikalarda 
üretiliyor

ALP Pompa’n›n yap›lanmas› ise temelde
üç ana merkeze dayan›yor; ‹stanbul, An-
kara ve ‹zmir. Bunun d›fl›nda genifl bayi
ve servis teflkilat› var. Türkiye’de müflteri-
lerimize yüksek ürün kalitesi, h›zl› ve ka-
liteli standart bir hizmet ve gerçekçi fiyat
sunmaya çal›fl›yoruz.  

Proje sat›fllar›m›zda devreye alma ifllemi-
ni Merkez Servis birimi yap›yor. Bu ald›-
¤›m›z her projede böyle. Bunun d›fl›nda,
ürünlerimiz zaten iki y›l garanti kapsa-
m›nda.  Ürünlerimiz yüksek kalitede ol-
du¤u için üretim ar›zas› ile ilgili herhangi
bir endifle tafl›m›yoruz. Bunun d›fl›nda
montaj ve kullan›m hatalar›nda ise ço¤u
zaman ücret talep etmeden gerekli de¤i-
flimleri yap›yoruz. Bir de bak›m sözleflme-
leri var. Bunlar kendi içlerinde ikiye ayr›-
l›yor. Birinde malzemeler dahil bir fiyat
ç›kar›l›yor, di¤erinde sadece servis hizme-
ti veriliyor. fiirketimizin Türkiye’deki ça-
l›flma flekli özetle böyle...

Müflterilerimizle aram›zdaki 
güven çok önemli

Ald›¤›m›z projelerde cihazlar devreye al›-
n›p sorunsuz çal›flmaya bafllad›¤›nda “o
ifli bitirdik” diyebiliyoruz. Sat›fltan sonra
devreye alma ifllemlerini biz yapt›¤›m›zda

herhangi bir sorun yaflam›yoruz. Ancak
bu ifllem farkl› kiflilerce yap›l›rsa sorunlar
ç›kabiliyor. Cihazlar›n garanti kapsam›n-
da olabilmesi için devreye yetkili servisler
taraf›ndan al›nmas› flart. Bunu müflterile-
rimize söylüyoruz, ancak aksi durumda
bir sorunla karfl›lafl›rlarsa da çözümünde
yine elimizden geldi¤ince yard›m etmeye
çal›fl›yoruz. Bizim için müflterilerimizin
ma¤dur olmamas› ve aram›zdaki güven
çok önemli... 

Belli ölçülere kadar siparifl 
üzerine üretim de yapabiliyoruz

ITT Lowara Türkiye Distribütörlü¤ü ola-
rak ald›¤›m›z önemli projeler var. Mesela,
Taflyap› A.fi. taraf›ndan Maslak’ta yap›-
m› bitmek üzere olan Mashattan proje-
sinde Lowara pompalar tercih edildi.
Mashattan, toplam 140 dönümlük çok

Daha sonra bir Amerikan firmas› olan
ITT, flirketi sat›n al›yor. ITT, çal›flma
stratejisi olarak, kâr eden ya da kâr ede-
ce¤ine inand›¤› flirketleri sat›n alarak üst
düzey yönetim sistemlerini adapte ederek
büyümeyi benimseyen çok sanayili bir flir-
ket. Temel olarak üç alanda faaliyet gös-
teriyor. Savunma Elektroni¤i, Ak›flkan
Teknolojisi, Hareket ve Ak›fl Kontrol Sis-
temleri. ITT’nin 2007’de sat›fl geliri 9.1
milyar dolar. Çal›flan say›s› da dünya ge-
nelinde 40 bin kifli ve 55 ülkede faaliyet
gösteriyor.  Ak›flkanlar teknolojisinde ise
geçen y›l flirketin geliri 3.5 milyar dolar.
Bu anlamda dünyan›n en büyük pompa
grubu... Kuzey ‹talya’da fabrikasyon pas-
lanmaz çelik ve Polonya’da motor fabri-
kas› bulunan Lowara da Ak›flkan Tekno-
lojisi grubunda yer al›yor. Lowara, 40 se-
ne önce paslanmaz pompa üretimine bafl-
lam›fl ve Avrupa’da gerçekten çok önemli
bir konumu var.   

Ak›flkan Teknolojileri grubu da kendi
içinde 3’e ayr›l›yor.  At›ksu (Water and
Waste Water), Endüstriyel (Industrial
Process), ve bizim içinde bulundu¤umuz
grup olan Konutsal ve Ticari Su (Residen-
tial and Commercial Water). Bu grupla-
r›n içerisinde muhtelif pompa firmalar›
(Goulds, Lowara, Vogel, Flygt, AC, Bell
and Gosset) ar›tma firmalar›, vana firma-
lar›, eflanjör firmalar› gibi su ile ilgili her
biri pazarlar›nda önemli konuma sahip
birçok firma var.
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büyük bir proje ve 33 katl› 10 ak›ll› kule-
den olufluyor. Belki de Türkiye’nin en bü-
yük lüks konut projesi. Bu projede 230
adedi frekans konvertörlü olmak üzere
450’yi aflk›n sirkülasyon pompas›, 20’si
frekans konvertörlü 24 adet 3 pompal›
komple paslanmaz çelik  hidrofor ve 46
adet pissu  pompas› kullan›ld›.  Projenin
y›ld›z› ise sadece Lowara ürün gam›nda
bulunan ve tamamen pompa için üretil-
mifl üst düzey mikroifllemcili frekans kon-
trol cihaz› olan Hydrovar. Bu cihaz›m›z,
motordan ayr›labilme özelli¤i ile pompa
sektöründe özel bir yere sahip. Ayr›ca
elektronik olarak oldukça fazla donan›-
ma sahip ve otomasyonlu bir cihaz.  
Ayr›ca Ataköy Novus, W Hotel, Mariott
Courtyard Airport Hotel, ‹zmir Soyak
Mavi fiehir, Uphill Court, Neo Pendik
AVM, Oyak Kent gibi birçok önemli pro-
jede ürünlerimiz tercih edildi.

‹lk olarak zihniyetler de¤iflmeli

Enerji tasarrufu, tüm dünyan›n üzerine
çok fazla yo¤unlaflt›¤› ve çok önemsedi¤i
bir konu. Türkiye’de de yeni yasalarla,
yönetmeliklerle enerji tasarrufu konusun-
da çok güzel geliflmeler oluyor. Fakat ilk
olarak zihniyetlerin de¤iflmesi gerekti¤ine
inan›yoruz. Enerji verimlili¤i ve tasarrufu

sa¤layan cihazlar›n di¤erlerine göre belli
bir fiyat fark› var. Bu fark, ilk aflamada
insanlar› ürkütüyor. Asl›nda olaya biraz
daha genifl aç›yla bak›lmal›. Bu ürünler,
ilk yat›r›m maliyetleri yüksek olsa dahi
uzun vadede kendini amorti edebilen, üs-
telik hem kullan›c›s›na hem de ülkeye ka-
zanç sa¤layan sistemler. Yani her fley ilk
etapta ödenen para de¤il... Bu anlay›fl›,
insanlar›n benimsemesi gerek. Mesela
al›flverifl merkezleri, fabrikalar gibi enerji
tüketiminin çok daha yo¤un oldu¤u yer-
lerde A enerji s›n›f› cihazlar›n sa¤layaca¤›
tasarruf çok ciddi boyutlarda. Bunlar›n
göz ard› edilmemesi gerek. Türkiye asl›n-
da tar›m ülkesi oldu¤u halde, neredeyse
g›da maddelerini bile ithal eder olduk.
Günefl enerjisinden faydalanabilecekken,
bu sistemleri kullanm›yoruz. Asl›nda ülke
olarak elimizdeki kaynaklar› daha iyi de-
¤erlendirmemiz gerekti¤ini unutmama-
m›z gerek. Ülkemizin, sahip olduklar›m›-
z›n k›ymetini bilmemiz gerek. Bilindi¤i gi-

bi ülkemizde ve dünyada su miktar› git-
tikçe azal›yor. Buna ba¤l› olarak enerji fi-
yatlar› her geçen gün art›yor. Yat›r›mc›la-
r›n tüm bunlar› hesaplamas›, uzun vadeli
düflünmeleri çok daha kârl› sonuçlar do-
¤urur. Bunun d›fl›nda enerji tasarrufu ar-
t›k yaflamsal bir zorunluluk olma yoluna
do¤ru gidecek. Ülkemiz su kaynaklar› ba-
k›m›ndan çok zengin bir ülke iken kay-
naklar›n yanl›fl de¤erlendirilmesi sonucu
bugün su s›k›nt›s› yaflayabiliyoruz. Oysa
Avrupa ve Amerika’da çok daha bilinçli
davran›l›yor. Türkiye’de son zamanlarda
enerji verimlili¤i sa¤layan pompalar kul-
lan›lmaya baflland›. Biz yat›r›mc›lara sa¤-
layacaklar› kâr›n fizibilitesini yap›yor,
edebilecekleri tasarrufu rakamlarla orta-
ya koyuyoruz.   Birçok parametreye göre
de¤ifliklik göstermekle birlikte, uygun sis-
temlerle umulmad›k oranda tasarruf sa¤-
layabiliyorsunuz. Birçok konuda geç kal-
d›¤›m›z kesin ancak geç de olsa bir fleyle-
ri de¤ifltirmek için çaba harc›yor olmam›z
güzel bir geliflme. Bu geliflmelerin ülkemi-
zi daha iyi yerlere getirece¤ine inan›yo-
ruz. TM
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2007’de 31.1 Milyar Dolar Olarak Gerçekleflti

AA
vrupa ülkelerinin pek ço¤unda ›s›t-
ma sektörü düflüfl gösterdi. Alman-
ya ve ‹talya’da, kazan sat›fllar›nda-

ki düflüfl dramatik seviyede gerçekleflti.
Almanya, konutsal kazan pazar›nda %
37 gerileme kaydederken, kayb›n önemli
oran› yer tipi cihazlarda görüldü.  Zira
tüketici hangi ›s›tma ekipman›n›n kendi-
sine yap›lan harcamay› geri ödeyebilecek
oldu¤unu ve hangi teknolojiyi seçmesi ge-
rekti¤i konusunda iyiden iyiye karars›zl›-
¤a düflmüfltü. Özellikle son bir kaç y›l
içinde geleneksel ›s›tma pazar›nda ›s›
pompalar› baflta olmak üzere yenilenebi-
lir enerjiler üzerindeki rekabet yükselifl-
teydi. 
Konutsal kazan sat›fllar› yaklafl›k olarak
11.5 milyon cihaz hacminde gerçekleflti.
Bu hacim, bir önceki y›l›n neredeyse üçte
biri kadar gerisinde.  
Tüm kazan sat›fllar› içinde kombi tip
kombine ani ›s›t›c› cihazlar›n pay› olduk-
ça büyük. Bu oran Güney Kore ve ‹ngilte-
re için toplam kazan pazar›n›n %
34.5’ine karfl›l›k geliyor. 
Elektrikli termosifonlar dahil küresel s›-
cak su haz›rlama pazar›, tüm ›s›tma paza-

r›n›n % 39’unu oluflturuyor. Geçti¤imiz
y›l, Rusya s›cak su haz›rlama pazar› çok
büyük s›çrama göstererek 2006’daki pa-
zar hacmini % 19 oran›nda büyüttü.
Almanya, ‹talya, Güney Kore ve Çek
Cumhuriyeti ticari kazan pazar›nda bü-
yük ölçekte düflüfl kaydedildi. ‹spanya
radyatör pazar›ndaki keskin düflüfl, bir
önceki y›la göre % 17 oran›ndayd›. Pazar
beklentileri de bu düflüflün sürece¤i do¤-
rultusunda.
Yo¤uflmal› duvar tipi kazan, kombi paza-
r›n›n, üç büyük ülkede yo¤unlaflt›¤› görü-
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Dünya Is›tma Sektörü 
Pazar Hacmi

lüyor: ‹ngiltere, Hollanda ve ‹talya. Bu üç
ülke, bu alandaki dünya pazar›n›n %
74’ünü kaps›yor. Yerli üreticilerin pek
çok ülkede bafl rolde oldu¤u görülüyor.  

Konutsal Kazanlar

‹ngiltere, 1.7 milyon cihaz ile dünyan›n
konutsal kazan pazar›nda liderli¤ini sür-
dürüyor.  Gelece¤e yönelik tahminler de
bu liderli¤in yak›n gelecekte de devam
edece¤i do¤rultusunda. Bu alanda ikinci
s›rada Güney Kore ve üçüncü s›rada ‹tal-
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ya yer al›yor. Almanya, 2007’de konutsal
kazan pazar›nda tahminlere göre % 37’ye
varan düflüflle karfl›laflt›. Tüm kazan grup-
lar› da bu durumdan etkilendi. Özellikle
yer tipi kazanlarda  % 30-40 aras›nda dü-
flüfller yafland›. Benzer bir durum baflta
Fransa ve ‹talya olmak üzere di¤er Avru-
pa ülkelerinde de yafland›. 
2007’de 6.27 milyon cihazla Avrupa’da
›s› pazar›n›n bask›n aktörü, duvar tipi ka-
zanlar/kombilerdi. ‹ngiltere, dünya topla-
m›n›n neredeyse yar›s›n› kapsayan, dün-
yan›n en büyük yo¤uflmal› kazan pazar›.
Güney Kore mazotlu/bas›nçl› jet/ yo¤ufl-
mas›z kazanlarda pazar liderli¤ini sürdü-
rüyor. Bu ürün grubunda dünya genelinde
farkl› derecelerde düflüfl kaydetti. Bu dü-
flüflün en yüksek oranda yafland›¤› yer, %
40.5 ile ‹ngiltere oldu. 

Ticari Tip Kazanlar

Ticari tip kazan pazar› yaklafl›k % 0.3 gi-
bi küçük bir farkla pozisyonunu koruyor.
Gelecek bir kaç y›l sonra bu pazar›n %
3.1 gibi küçük de olsa istikrarl› bir büyü-
me oran›na sahip olaca¤› bekleniyor. Al-
manya, ‹talya, Güney Kore ve Çek Cum-
huriyeti bu alanda en büyük düflüflün kay-
dedildi¤i ülkeler oldu. 2007, Alman ticari
kazan pazar›ndaki düflüfl, konutsal pazar-
da oldu¤u seviyelere varmad›. Ticari tip
kazan pazar› % 8 oran›nda daralma gös-
terdi, Oysa bu oran konutsal kazan paza-
r›nda % 30’lara varm›flt›. Düflüfl, temel
olarak bas›nçl› jet-gaz yak›tl› kazan gru-
bundan kaynaklan›yor. 2007’de toplam
60.000 mazot yak›tl› kazan sat›ld›. Asya
bu tip kazanlar›n en yo¤un sat›ld›¤› bölge.
Gaz yak›tl› kazan pazar› ABD’de düzenli
olarak sa¤l›kl› bir büyüme e¤ilimi gösteri-
yor. Ön kar›fl›ml› gaz yak›tl› kazanlar,
ABD ticari tip kazan pazar›n›n % 35 ora-
n› ile en yayg›n tipi. Japonya’da ön kar›-
fl›ml› gaz yak›tl› kazanlar›n h›zl› büyüme
göstermesi bekleniyor ancak atmosferik
yakma sistemli kazanlar›n fiyat› bir engel. 
Enerji tüketimi ile ilgili yasal düzenlemele-
rin bask›s›, yo¤uflmal› kazan teknolojisini
Avrupa’da yüksek talep ile buluflturuyor.
2007’de Avrupa’da 486.000 yo¤uflma
teknolojisine sahip kazan sat›lm›fl. Hol-
landa bu alanda Avrupa pazar›n›n %

30’unu kaps›yor ve lider konumda.
Tüm bölgelerde, 2007 y›l›nda 50-100 kW
ç›k›fl gücüne sahip kazanlar›n daha fazla
sat›ld›¤› görülmekte. Bunun yegane istis-
nas› Asya Pasifik bölgesi. Bu bölgede en
çok sat›lan kazanlar, 100-300 kW ç›k›fl
gücü aral›¤›nda.

Su Is›tma - S›cak Su Haz›rlama

Elektrikli, depolu s›cak su haz›rlama ci-
hazlar›, dünya ›s›tma pazar›n›n lider
ürünleri.  Toplam ›s›tma pazar›n›n %
39’unu karfl›l›yor. Asya Pasifik bölgesinde
bu alanda Çin’in liderli¤i flüphesiz ki süp-
riz de¤il. Avrupa pazar›n›n yaklafl›k %
18’ine karfl›l›k gelen Fransa, bu alanda ilk
s›ray› al›yor. Ama onu yak›n ara ile Rus-
ya ve ‹talya takip ediyor.
Elektrikli ani s›cak su ›s›t›c›lar ise ›s›tma
sektörünün bask›n ikinci ürün grubu. Bu

alanda dünya pazar›n›n % 81’ini Brezilya
oluflturuyor. Bu bask›n konum, elektri¤in
Brezilya’da gazdan daha ucuz olmas›na
dayan›yor.
‹talya’da elektri¤in oldukça pahal› olmas›
nedeniyle, elektrikli ani su ›s›t›c›lar› eko-
nomik bulunmuyor ve tüketicinin tercihi
depolu tiplerden yana. Zira bu tipler ener-
ji verimlili¤i aç›s›ndan daha avantajl›. ‹flte
bu nedenlerle ‹talya’da elektrikli s›cak su
›s›tma sistemleri fazlaca bir öneme sahip
de¤il. 
Japonya, yeni yeni bafla güreflen Çin ile
birlikte s›cak su haz›rlama sistemleri pa-
zar›n›n Asya’daki lideri konumunda. Gaz-
l› ve depolu sistemler bu pazarda ön plan-
da de¤il. Bu tip cihazlar Japon evleri için
fazlaca yer kaplamas› nedeniyle kullan›fll›
görünmüyor. Japonya’da daha çok gazl›
ani s›cak su ›s›t›c›lar ra¤bet görüyor. Bu
tip cihazlarda Japonya, Asya Pasifik böl-
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gesi pazar›n›n % 85’ini elinde bulunduru-
yor.  
Rusya pazar› ciro baz›nda art›fl kaydetti.
2007’de, bir önceki y›la oranla % 19 ar-
t›flla cirosu 270.1 milyon dolara yükseldi.
Bunun temel nedenlerinin bafl›nda bölge-
sel ›s›tma a¤›n›n desteklenmesi gereklili-
¤iydi. Zira yaz mevsimi boyunca, en az›n-
dan bir ay süreyle bölgesel ›s›tma sistemi-
nin devre d›fl› b›rak›l›yor ve ›s›tman›n ge-
rekti¤i k›fl aylar› haricinde de banyo
amaçl› s›cak su ihtiyac› varoluyordu.  Ay-
r›ca ömrünü tamamlayan cihazlarla ilgili
yenileme ihtiyac› da bafl göstermiflti. Bat›
Avrupa’n›n tersine, elektrikli, depolu sis-
temler yayg›nlaflmaya bafllad›. Bu bölgede
su ›s›t›c› sistemler, henüz duvar tipi kom-
bilere pazar›n önemli bir dilimini kapt›r-
m›fl de¤il. 
Gazl› su ›s›t›c› sat›fllar›, ayn› anda hem
mekan ›s›tmas› hem de s›cak su temini ih-
tiyac›n› karfl›layan kombine cihazlar›n ar-
tan sat›fllar› ile bir miktar engellendi. 
Dünya genelinde elektrikli, depolu su ›s›-
t›c›larda en çok emaye kapl› çelik kullan›-
l›yor. Dünya pazar›n›n % 36.8’i, Avrupa
pazar›n›n % 80’i bu malzemeden mamul
ürünlere ait. Asya Pasifik bölgesinde ise
galvanize çelik su ›s›t›c›lar› yayg›n. Fakat
gelecekte bunun de¤iflece¤ine dair göster-
geler var. 

Radyatörler ve Döflemeden Is›tma

Dünya radyatör pazar› di¤er çelik radya-
törlerin gördü¤ü ilginin art›fl›na da para-
lel olarak istikrarl› bir büyümenin iflaret-
lerini veriyor. ‹spanya radyatör pazar›,
bir önceki y›la göre % 17 gibi sert bir dü-
flüfl kaydetti. Gelecek y›llarda da bu düflü-
flün sürece¤i tahmin ediliyor. Döküm de-
mir radyatörler 2007 y›l›nda % 15 düflüfl
kaydetti. Bu düflüflün de gelecek y›llarda
devam edece¤i düflünülüyor. Alüminyum
radyatörler, özellikle döküm demir rad-
yatör pazar›ndan pay almay› sürdürüyor.
Döküm demir radyatörlerin a¤›r, demode
ve tafl›ma-depolama güçlü¤üne sahip ola-
rak alg›lanmas›, bu sonucu getiren en
önemli etmen. 
Havlu ›s›t›c›lar görece olarak yeni ürün
say›l›r ve sadece Rusya pazar›nda pazar
pay›n› h›zl› art›r›yor. Bu pazarda havlu
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›s›t›c›lar›n geliflme h›z› % 25’e vard›. Av-
rupa, havlu ›s›t›c›l› radyatör pazar›n›n %
87’sini elinde tutuyor.
Döflemeden ›s›tma pazar›n›n 2006-2011
dönemi içinde istikrarl› bir büyüme kay-
dedece¤i öngörülüyor.
‹talyan pazar› bu alanda 2007’de % 9 bü-
yüdü. Döflemeden ›s›tma, ra¤bet gören bir
seçenek olmaya bafllad›. Konutsal alanda-
ki yeni geliflmeler, su bazl› döflemeden ›s›t-
ma sistemlerini, çok yüksek elektik fiyat-
lar› nedeniyle cazip hale getiriyor. 

Tedarik Yap›s›

Avrupa konutsal kazan pazar›nda yedi
büyük oyuncu bulunuyor: Bosch, Baxi,
Vaillant, Viessmann, MTS Group, Riello
ve Ferroli. Bu firmalar›n ana flemsiyeleri
alt›nda birden çok marka yer al›yor. Bu
markalar›n baz›lar›, belirli ülkelerin pa-
zarlar›na yönelik. 
Asya Pasifik bölgesinde büyük kapasiteli
konutsal kazan üretimi dünya pazarlar›-
n›n önemli bir k›sm›n› oluflturuyor. Rin-
nai ve yo¤uflmas›z duvar tipi kazan firma-
s› Kiturami hariç, bu tür üreticiler özellik-
le kendi ülke pazarlar›nda güçlü. Asya Pa-
sifik bölgesinde, bayilik sistemi içindeki
üreticiler, ana tedarikçileri oluflturuyor.
Kuzey Amerika kazan üreticileri de kendi
bölge s›n›rlar› ile k›s›tl› gibi. Zira var olan
ürünlerini AB yasal düzenlemelerine uy-
durmak güç geliyor.

Bas›nçl› Jet sistemler pazar›nda Kore, ken-
di pazar›nda iki büyük flirketi; Kiturami
ve Kyungdong ile bask›n bir konumda bu-
lunuyor. Bosch ve De Dietrich Remeha ise
duvar tipi kaskad sistemler konusunda
bafl› çekiyor. Çelik panel radyatörlerin
dünya pazarlar›ndaki ana tedarikçileri
Rettig, Caradon Stelrad ve Vaillant. Ret-
tig, pazar lideri. Fondital ve Ferroli, alü-
minyum radyatör pazar›n›n önemli bir di-
limini elinde bulunduruyor. ‹spanya’da
yerli alüminyum radyatör üreticileri Ray-
co, Roca ve Ferroli; Asya Pasifik bölgesin-
de Chunfeng ve Shanxi Qingxu Beilushu
döküm demir radyatör grubunun bask›n
firmalar›. Döflemeden ›s›tmada ana teda-
rikçiler: ABD’de pazar›n en büyük dilimi-
ni elinde bulunduran Uponor, Avrupa’da
da k›smen Almanya ve ‹talya pazarlar›nda
tan›n›rl›¤a sahip. Rehau da benzer flekilde
Avrupa’da önemli bir pazar bölümünü
elinde tutarken, ABD pazar›ndan da pay
al›yor. ‹ngiltere havlu kurutucu radyatör
pazar›nda, bir “kendin yap” zinciri olan
B&Q, aç›k ara pazar lideri.
Ani gazl› su ›s›t›c›lar› konusunda Çin’de
önde gelen tedarikçiler; Vanward, Marco
ve Vantage.
Rinnai ve Noritz de Asya Pasifik bölgesi-
nin hat›r› say›l›r tedarikçileri aras›nda.
Elektrikli, depolu su ›s›t›c› pazar›nda, Çin,
‹talya, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde iyi
bir pazar konumuna sahip olan MTS
Group lider say›l›yor. AO Smith de özel-
likle ABD ve Çin’de bu ürün grubunun
büyük oyuncusu konumunda. TM

BSRIA’n›n Dünya Is›tma Pazar›
araflt›rmas›, 2008’in Mart ay›nda
yay›nland› ve 29 ülkeyi içermekteydi. 
Her bir ülke; konutsal kazanlar,
endüstriyel/ticari kazanlar, s›cak su
haz›rlama, radyatörler ve döflemeden
›s›tma alt bafll›klar›nda de¤erlendirmeye
tabi tutuldular.  Her bir alt bafll›ktaki
rapor, benzer yap›da ve hacimde olup,
ekonomik arka plan, pazar büyüklü¤ü,
pazar e¤ilimleri, stratejik analizler, pazar
paylar›, ihracat hacimleri, da¤›t›m 
kanallar› gibi ölçümlemeleri içeriyor.

Ayr›nt›l› bilgi: www.bsria.co.uk/wmi
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SSaahhiibbii  vvee SSoorruummlluu  YYaazz››‹‹flfllleerrii  MMüüddüürrüü
‹smail Ceyhan
iceyhan@dogayayin.com

YYaayy››nn  YYöönneettmmeennii
Dr. Oya Bak›r
oyabakir@dogayayin.com

YYaazz››  ‹‹flfllleerrii
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

RReekkllaamm  GGrruupp  KKoooorrddiinnaattöörrüü
Asrin Bak›r Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

RReekkllaamm  MMüüddüürrüü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

AAbboonnee  vvee  OOkkuurr  SSoorruummlluussuu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

GGrraaffiikk  
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopao¤lu

SSaayyffaa  DDüüzzeennii
Ömer Duman

UUllaaflfltt››rrmmaa  vvee  DDaa¤¤››tt››mm
Yavuz Erdo¤an

BBaasskk››  vvee  CCiilltt
Altan Bas›m Ltd. - Ayd›n Avc›
Yüzy›l Matbaac›lar Sitesi/Ba¤c›lar
Tel: 0212. 629 03 74

YYaayy››nnllaayyaann
Do¤a Yay›nc›l›k ve ‹letiflim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti.

YYöönneettiimm  YYeerrii
Alinaz›m Sk No: 30 34718 
Kofluyolu-Kad›köy/‹STANBUL
TTeell:: (216) 327 80 10 Pbx.
FFaakkss:: (216) 327 79 25
IInntteerrnneett:: www.dogayayin.com
EE--ppoossttaa:: info@dogayayin.com

FFiiyyaatt››  ::  5 YTL.
YY››llll››kk  AAbboonnee  ::  50 YTL.

©© 22000088  DDoo¤¤aa  YYaayy››nncc››ll››kk  LLttdd..fifittii..
IISSSSNN:: 1302-8073

TTüümm  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddaa¤¤››tt››llmmaakkttaadd››rr..  

BBaass››nn  KKaannuunnuu’’nnaa  ggöörree  yyeerreell  ssüürreellii

yyaayy››nndd››rr..
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Tesisat Market Dergisi’nde yer alan ürün
tan›t›m yaz›lar› ve firma menfleili teknik
bilgi aktar›mlar›ndaki içerikten, bilginin
menflei olan firma sorumludur.
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