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lerine ba¤l› ise bu, potansiyel bir tehdit
olarak, ülkenin “kendi kaderini tayin
hakk›”n› da zaman zaman gölgeleyecektir.
Tabii ki bir de iflin kontrol alt›na al›na-
mayan maliyet yönü de var. Hangi aral›k-
larla zam gelece¤ine kimsenin kehanette
bulunamayaca¤› bir enerji faturas› boyu-
tu, sanayicinin de, sokaktaki adam›n da
en önemli sorunlar› aras›ndad›r. Art›k
enerji tüketen her hangi bir cihaz› edine-
bilmek de¤il, onu kullanabilmek için ge-
reken bedeli ödeyebilmek esas mesele ola-
cak. Bankalar›n neredeyse almayana ihtar
çekece¤i kredi paketleri ile hiç peflinats›z
ve istedi¤iniz kadar taksitle her bir fleyi
edinebilmeniz mümkün. Bu noktadan
sonra sadece iki sorun var; krediyi nas›l
geri ödeyebilece¤iniz ve bir yandan kredi
geri ödemesi yaparken öte yandan gide-
rek artan enerji faturan›z› nas›l ödeyebile-
ce¤iniz...

Enerji tüketen bir cihaz alacak olan her
bir tüketici aday›, bu güçlüklerin yard›-
m›yla h›zla bilinçlenecek ve sat›c›lardan
cihaz›n, sat›fl koflullar›ndan önce enerji
tüketimi karakterinden bahsetmesini isteye-
cek. Sat›c›lar›n da bu süreci desteklemele-
ri gerekiyor, bunun için enerji verimli sis-
temler konusunda daha çok bilmeleri, an-
latacak daha çok fleye sahip olmalar› ge-
rekiyor. Öyle ya al›c›ya “frekans konver-
törlü” bir sistem önermek, bu sistemin
tüketicinin ne kadar yarar›na olaca¤›n›,
etrafl›ca aç›klayabilmek demek.

Bu süreçte sadece üretici firmalar›n har›l
har›l Ar-Ge yapmalar›, daha az enerji tü-
keten ürün gelifltirme yar›fl›na girmeleri
tek bafl›na yeterli de¤il, kesintisiz olarak
bu ürünleri satacak, iflletmeye alacak kifli-
lere bilgi aktarmalar› da bir o kadar
önemli.

Unutmadan söyleyelim; 1 Kas›m tarihin-
den itibaren geçerli olmak üzere do¤alga-
za “rekor” seviyede zam geldi. TM

AA
z tüketenin çok kazand›¤›/kazan-
d›rd›¤› “enerji tutumlusu” ürünler,
art›k sadece çevreye duyarl›, enerji-

nin d›fla ba¤›ml›l›¤›n› dert edinen, “ulu-
sal” olan› bafl tac› eden, sadece “kendin-
den olan”a de¤il, yer küreyi paylaflt›¤›m›z
ama yüzünü hiç göremeyece¤imiz bütün
co¤rafyalar›n insanlar›na karfl› sorumlu-
luk hissedenlerin tercihi de¤il. Zaten art›k
bir “tercih” bile say›lmaz, bir “zorunlu-
luk” olma yolunda epey mesafe katetti.
Enerji verimlili¤i ve enerji tasarrufu ala-
n›nda hangi ülkeler daha “duyarl›” soru-
sunun belki de efl de¤eri; hangi ülkelerin
konvansiyonel enerji kaynaklar› aras›nda
baflrolü alan petrol ve kardefli do¤algaz
aç›s›ndan en fakir oldu¤u sorusudur. Zira
onlar, dünya enerji tüketiminde en önem-
li dilime sahip bu kaynaklarda ve dolay›-
s›yla tüm d›fl politikas›nda göbekten d›fla
ba¤›ml›d›r. Ülke ekonomisini döndüren
en önemli unsur olan (ya da öyle olmas›
gereken) sanayinin en önemli girdisi;
enerjidir. Enerji yoksa üretim de yoktur.
Enerjinin süreklili¤ini sa¤lamak, enerjiyi
arz edenlerin istedikleri tavizleri alabilme-

Enerji tüketiminde 
“eli s›k›” ürünler devri
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SSo¤utma, Klima, havaland›rma sektörü
Coolexpo So¤utma Klima Havaland›rma

Tekni¤i Uzmanl›k Fuar› ile Uluslararas› Bü-
yük Buluflmaya Haz›rlan›yor.

Ares Fuarc›l›k taraf›ndan 12-14 fiubat 2009 ta-

rihlerinde ‹stanbul Fuar Merkezinde düzen-

lenecek olan Coolexpo So¤utma Klima Hava-

land›rma Tekni¤i Uzmanl›k Fuar›, dünyan›n

y›ld›z› parlayan endüstrisinin Türkiye’deki

en büyük ticari buluflmas› olacak.

So¤utma Sanayii ‹fladamlar› Derne¤i SOS‹-

AD taraf›ndan desteklenen fuar 2009’dan

bafllamak üzere iki y›lda bir düzenlenecek.

Fuarda  so¤utma, havaland›rma, klima alan›-

n›n ürün gruplar›nda yer alan; teflhir vitrinle-

ri ve reyonlar›, so¤uk depolar, so¤utucu ak›fl-

kanlar, kompresörler, buz makineleri, fanlar,

klima ve so¤utma gruplar›, servis montaj

aletleri gibi pek çok üründe uluslararas› mar-

kalar, yeni teknolojilerini sergileyecek. 

Fuar›n ziyaretçi profili içinde g›da, ilaç, lojis-

tik, turizm tesisleri, tekstil, catering, peraken-

de zincirleri, mega marketler, içecek endüstri-

si, iflletmecileri  ve teknik müdürleri, so¤ut-

ma, klima alan›nda e¤itim veren okullar, yük-

sek okullar ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler, so-

¤utma, klima sanayicileri ve ifladamlar› yer

al›yor. Coolexpo fuar› tan›t›m plan›nda ziya-

retçi hedef kitlesinin profiline uygun düflen,

de¤iflik sektörlerde 20’yi aflk›n Türkçe dergi,

Almanya, Fransa, ‹talya, ‹spanya, Ukrayna,

Rusya, Japonya, ‹skandinavya, Kuzey Afrika,

Güney Afrika ülkeleri dahil olmak üzere bir

çok ülkede yay›mlanan uzmanl›k yay›nlar›

yer al›yor. Fuar›n tan›t›m›, ilanlar, haber ve

duyurularla  ulusal ve uluslararas› sektör

dergilerinde portallarda web sitelerinde yer

almaya bafllad›. Üç gün sürecek fuar boyunca

so¤utma alan›ndaki yeni teknolojiler, ürün ve

uygulama bilgilerinin paylafl›laca¤› seminer

ve yar›flmalar so¤utma profesyonellerinin ilgi

oda¤› olacak. IIR - International Institute of

Refrigeration, ASERCOM – Association of

European Refrigeration Compressor and

Controls Manufacturers, EURAMMON - Ini-

tiative for natural refrigerants, IAATARI - In-

ternational Association for Aluminium Tech-

nology in Air Conditioning and Refrigeration

organizasyonlar›n›n destekledi¤i seminer

program› so¤utma, havaland›rma, klima tek-

ni¤i uzmanl›k alan›n›n kalbinin ‹stanbul’da

atmas›n› sa¤layacak. Küresel ›s›nma ile gide-

rek önemi artan, dünya ortalamas› %4 ve ül-

kemizde %6 büyüme h›z› ile geliflmekte olan

so¤utma, klima sektörü Coolexpo Fuar› ile

geliflimini gözler önüne serecek, Türkiye so-

¤utma, klima sektörünün uluslararas› aç›l›m›,

entegrasyonu h›z kazanacak. ❚
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So¤utma, Klima, Havaland›rma 
Alan›n›n Gelece¤ine Ifl›k Tutuyor

Coolexpo 
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Hoval Topvent Is›tma ve So¤utma
Apareyleri

AAirfel taraf›ndan pazara sunulan Hoval
Topvent, 25 metreye ulaflan üfleme

mesafesi, kanal gerektirmeyen tasar›m›,
uygulama kolayl›¤› ve ekonomikli¤iyle
kendini öne ç›karan, bir klima santralinin
sa¤layabilece¤i pek çok özelli¤i sa¤layan
›s›tma ve so¤utma apareyleridir. 
Sisteminde, modüler dizayn prensibi baz
al›nm›fl olup, uygulama ba¤›ms›z üniteler-
le sa¤lan›r. Ünitelerin debisi maksimum
10.000 m3/h olup, ihtiyaca göre çeflitli
kombinasyonlarda üniteler tasarlanabilir.
fiartland›r›lm›fl havan›n, mahale da¤›l›m›
Topvent'lerin ç›k›fl›ndaki Airinjector ile
sa¤lan›r. Airinjector, yüksek mesafelerden
çeflitli s›cakl›k ve debideki havan›n mahale
uygun olarak yay›lmas›n› sa¤layan patenti
Hoval’e ait olan difizördür. Hava da¤›l›m›;
ünite içinde bulunan klapelerin aç›land›r›l-
mas› vas›tas›yla, da¤›t›c›ya giren havan›n
izotermik, ›s›tma ya da so¤utma amaçl›
olarak yönlendirilmesiyle oluflur. Topvent
apareyler, ›s›tma ve so¤utma yapabilen re-
sirkülasyon üniteleridir. Kar›fl›m ve taze
haval› modelleri mevcuttur. Cihaz, sundu-
¤u hava da¤›l›m› kalitesiyle tek bir ünitede
1000 m2 alan iklimlendirebilir. Bu sayede
sistemde ünite say›s›n›n daha az kullan›l-
mas› yat›r›m ve tesisat maliyetine düflürür.
Bir ünite 70 kW so¤utma ve 150 kW ›s›t-
ma yapabilir. Is›tma ve so¤utma tek batar-
yadan yap›labilece¤i gibi, ayn› zamanda
dört borulu modeller de mevcuttur. Tasa-
r›m s›cakl›¤›na ba¤l› olarak 25 m üfleme
mesafesine sahiptir. Opsiyonel olarak de-
¤iflik s›n›f filtreler, susturucu, buhar batar-
yas›, elektrikli ›s›t›c›, ask› kiti, hidrolik
ba¤lant› ekipmanlar›, kondensasyon pom-
pas› ve exproof komponentler üniteye ek-
lenebilir. 
Topvent Commercial modeli; süpermarket
ve hipermarketler için özel olarak tasar-
lanm›flt›r. Ünite çat›ya kolayca yerlefltirile-
bilir ve tüm bak›m› çat›dan sa¤lanabilir.
Ünitenin büyük k›sm› çat›da oldu¤undan
dolay› da markette yer iflgal etmez. Özel
ses yal›t›m› sayesinde ses seviyesi çok dü-
flüktür. Bir ünitede 90 kW so¤utma, 180
kW ›s›tma yap›labilir. Tüm Topvent ve
Topvent Commercial ünitelerin direk gaz

yak›fll› modelleri mevcuttur.
Hoval Air-Injector, di¤er sistemlerin aksi-
ne, istenilen tasar›m koflullar›n› % 25-30
daha az hava debisiyle sa¤layabilir. Bu da
sistemde daha az ekipman gerektirir. Mer-
kezi sistemlerin aksine Hoval Yüksek Ta-
van Klima Sistemleri basma ve dönüfl ka-
nallar› gerektirmemektedir. Dolay›s›yla ka-
nal için ayr›lan yerlere gereksinim olmaya-
ca¤› gibi, kanal ve iflçilik maliyeti söz konu-
su de¤ildir. Tüm üniteler monteli ve elek-
trik ba¤lant›lar› yap›lm›fl olarak sahaya ge-
lir. Dolay›s›yla tesisata ba¤lanmas› kolay
ve çabuktur. Cihazlar›n tavana ya da çat›-
ya montaj›, de¤erli taban alan›n›n korun-
mas›n› sa¤lar.  Sistem daha sonraki ilaveler
ile genifllemeye ya da iflletme koflullar›n›n
de¤iflmesine müsaittir. Ayr›ca, yat›r›m in-
flaat›n her kademesinde yap›labilir. Enerji
tasarrufu konusunda Hoval Yüksek Tavan
Klima Sistemleri idealdir. Çat›dan olan ›s›
kayb› ve mahaldeki istenmeyen s›cakl›k
katmanlaflmas› minimize edilir. Sistemin
verimlili¤i sayesinde koflulland›r›lmas› ge-
reken hava miktar› düflüktür. Dolay›s›yla
motor elektrik sarfiyatlar› ve batarya ›s›l
yükleri de daha düflüktür. Kar›fl›m ve ›s› ge-
ri kazan›m uygulamalar›n›n yan›nda, özel
kontrol sistemi ile de iflletme maliyetleri
minimize edilmifltir.
Normal çal›flma saatlerinde servis ve ba-
k›m ifllemleri yap›labilir. Tüm sistemi dur-
durmaya gerek yoktur. TM

Bilgi: www.airfel.com

Kamerli Kat› ve
Gaz Yak›tl› Kalorifer
Kazanlar›

KKamerli Is› Sanayi, ucuz ve çok amaçl›
›s›nma prensibiyle her türlü kat› ve

gaz yak›t kullanabilen kalorifer kazanlar›-
n› gelifltirdi. Cihazlar›n alev dönüflümlü
modelleri, en ileri teknoloji kullan›larak
üretilmifl. Genifl doldurma ve kül alma ka-
pa¤› sayesinde yak›t doldurma, tutufltur-
ma ve kül alma rahatl›kla yap›labiliyor.
Ankastre fan›n birincil ve ikincil havay›
kazan içinde homojen olarak yaymas›
özelli¤iyle yan›fl gücü kuvvetlidir. Kül bo-
flaltma kolu vas›tas›yla genifl hacimli kül
kutusuna zahmetsiz ve tozsuz kül boflalt›-
labilir. ‹stenildi¤inde kolayl›kla do¤algaz,
fueloil veya motorin yakacak hale dönüfl-
türülebilir. 25.000-250.000 Kcal/h kapa-
sitelerde üretilen ürün, patentlidir ve tasa-
r›m› tescil edilmifltir.  

Çal›flma fiekli
Kazana, günlük yak›t ihtiyac› kadar kat›
yak›t doldurulur. Kalorifer kazan› nomi-
nal kapasite alt›nda veya önerilen yak›t d›-
fl›nda farkl› kullan›lmas› durumunda yak›t
uygunlu¤u için firmaya dan›fl›lmal›d›r.
Kat› yak›t üstten odun parçalar› veya di-
¤er emniyetli yan›c› malzemelerle tutufltu-
rulur. Fan aç›larak yanman›n h›zlanmas›
sa¤lan›r. Termostat istenen ›s›ya ayarla-
n›r. Kazan, termostat ve fan yard›m›yla su
s›cakl›¤›n› belli aral›kta sabit tutacak fle-
kilde sürekli devreye girer-ç›kar.  Boflalt-
ma kolu yard›m›yla kül boflaltma ifllemi
yap›l›r. TM

Bilgi: (0246) 218 96 90
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ÜÜntes paket hijyenik klimalar özellikle
hastanelerde ve temiz oda uygulama-

lar›nda kullan›lmak üzere tasarlanm›fl,
genifl kullan›m özelliklerine sahip cihaz-
lard›r. Amac›na uygun olarak haz›rlan-
m›fl mikroifllemci kontrolü vas›tas›yla
kullan›c›lar›na büyük kolayl›k sa¤lamak-
ta ve hijyenik ortam›n korunmas›na yö-
nelik uygulama yönlendirmeleri ile hata
riskini minimuma indirmektedir.  Gövde-
yi oluflturan profil, köfle ve paneller pas-
lanmaya dayan›kl› malzemelerden imal
edilmekte ve yap›lar› itibariyle cihaz için-
de kir ve bakteri birikimine yol açabile-
cek girinti ve ç›k›nt›lar bulunmamakta-
d›r. Cihaz, hijyenik ortamda kullan›lmak
üzere tasarland›¤›ndan, kullan›c›ya tüm
iç ve d›fl yüzeylerde kolay temizlik imka-
n› sunmaktad›r. Filtre de¤iflim iflleminin
kolayl›kla gerçeklefltirilebilmesi sa¤lan›r-
ken herhangi bir kontrolsüz hava ak›fl›na
müsaade etmeyecek özel k›zakl› ve yuval›
montaj flekilleri tasarlanm›flt›r.  D›fl yü-
zeyler, cihaz ömrünü uzatmak amac›yla
profiller eloksal boya, paneller ise d›fl or-
tamda dahi y›llarca bozulmadan kalabi-
len toz f›r›n boya ile boyanm›flt›r. Panel-
lerde yanmaya karfl› dayan›kl› yüksek yo-

¤unlukta taflyünü yal›t›m malzemesi kul-
lan›lm›flt›r. Cihaz panel profil birleflmele-
rinde ve profil köfle birleflimlerinde kulla-
n›lan contalar, cihaz ömrü boyunca yük-
sek dereceli s›zd›rmazl›¤› garanti etmekte-
dir. Cihazlarda hava damperleri yine yük-
sek dereceli s›zd›rmazl›k özellikleri ile ci-
haz çal›flmad›¤›nda hava ak›m› oluflmas›-
n› engellemektedir. 

Özelliklerinden baz›lar›: 
• % 100 taze hava ile çal›fl›r ünite, 

aspiratör ve vantilatör kompakt yap›
• Kar›fl›m hava ile çal›fl›r ünite, 

aspiratör ve vantilatör ayn› gövdede
kompakt yap›

• % 100 taze hava ile çal›fl›r ünite, su-
dan havaya ›s› geri kazan›m bataryal›,
aspiratör ve vantilatör ayn› gövdede
kompakt yap›

• TÜV onayl› DIN 1946 k›s›m 4’e göre
hijyen sertifikas›

• TÜV onayl› EN 1886’ya göre B s›n›f›
s›zd›rmazl›k

• Tüm filtrelerde bas›nca ba¤l› kirlilik
kontrolü TM

Bilgi: www.untes.com.tr

CCM-S, CM-AGP,TGM-AGP, CMM-
AGP serisi çift yak›t brülörleri, fuelo-

il ve gaz yak›t veya motorin ve gaz yak›t
ile kullan›labilecek flekilde imal ediliyor.
Alev kontrolleri ultraviole prensibi ile
sa¤lan›yor. 
CM-S tipi brülörlerde yanma iki ka-
demede gerçeklefliyor. CM-AGP,
TGM-AGP, CCM-AGP serileri,
do¤algazda AGP sisteminin
tüm avantajlar›na ve oransal
çal›flma prensibine haizdir-
ler. Bu sistemle tesislerde
buhar bas›nc› veya s›cak-
l›klar, oransal olarak sü-
rekli sabit tutulabiliyor.
Her kapasitede hava ba-
s›nc›, gaz bas›nc› ve ka-

zan karfl› bas›nc› dikkate al›narak sa¤la-
nan ideal gaz/hava oran› ayar› ile yüksek
verimli yanma temin ediliyor. TM

Bilgi: www.gokce.com

88 . tesisat market 10/2008

ürünler

Üntes Paket Hijyenik Klimalar

Gökçe Brülör’den Çift Yak›t Brülörleri

Grundfos CR
Pompa Serisi

NNeredeyse bütün endüstriyel çözümleri
içeren temel CR pompa serisi mevcut

en genifl serilerden biridir. Temel CR
pompa serisi; dökme demir, iki farkl› ka-
litede paslanmaz çelik ve tamamen titan-
yum versiyonlar›n›n da aralar›nda bulun-
du¤u dört farkl› malzemeye sahiptir. Seri
on bir nominal debiye göre tasarlanm›flt›r.
Yaklafl›k 50 barl›k bas›nç üretebilmekte
ve çeflitli salmastra ve kauçuk malzeme se-

çeneklerinden olufl-
maktad›r.
CR pompalar›n da-
ha fazla endüstriyel
uygulamada kulla-
n›labilmesi için, ba-
z› önemli pompa
parçalar›, pompa-
n›n zor s›v›larla ça-
l›flmas›n› ya da özel
koflullar alt›ndaki
çal›flmalara ayak
uydurmas›n› sa¤la-
mak için tekrar ta-
sarland›. Grundfos,
CR pompa serisini,
birbiriyle iliflkili
dört modülden
oluflan bir yap›m
sistemi olarak gö-
rüyor:
Motorlar, salmas-
tra düzeni, pompa

parçalar› ve di¤er seçenekler:
Bütün modüller, her standart Grundfos
pompas›nda oldu¤u gibi test edilip onay-
lanm›fl, belgelenmifl ve kan›tlanm›flt›r.
Afl›nd›r›c›, zehirli, patlay›c›, kat›laflan,
kristalleflen ya da di¤er zor s›v›larla bafla
ç›kmak için birçok uygulamay› birlefltirip
efllefltirerek pompa ihtiyaçlar›n›z› karfl›la-
yabilirsiniz. Uygulaman›z k›s›tl› alan, dep-
rem riski, yüksek rak›m, sertifika gereksi-
nimleri, yüzey pürüzlülü¤ü, özel ba¤lant›-
lar gibi özelliklere sahipse ya da sadece
pompan›z›n flirket renklerine uygun olma-
s›n› istiyorsan›z CR pompa serisiyle tüm
bu özelliklere ulaflabilirsiniz. TM

Bilgi: www.grundfos.com.tr
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BBentone gaz brülörlerinin tamam›, Av-
rupa gaz direktiflerine göre do¤algaz

ve LPG yakmak üzere üretiliyor. A s›n›f›
emniyet elemanlar› kullan›lan brülörler,
üretim sonunda fabrikada test ediliyor.
Cihazlar, yanma odas› ön süpürme, oto-
matik ateflleme sistemleri, iyonizasyon
alev kontrolü ile emniyetlidir. Düzenli ya-
k›t hava kar›fl›m› özel olarak tasarlanm›fl,
ayarlanabilir yanma diski ve türbülatörü
ile düzenli ve yüksek verimde mavi alevli
mükemmel yanma, brülör durufllar›nda
servomotorla hava kapama sistemleri ile
ekonomiktir. Ayr›ca düflük CO sal›n›mla-
r› ve NOx de¤erleri ile çevre dostudur.
Brülör üzerine monte edilmifl elektronik
röle ve kumanda sistemi, minimum hava
ve gaz bas›nç presostatlar› ile tam otoma-

1100 . tesisat market 10/2008

ürünler

Bentone Gaz Brülörleri
tik olan brülörler, standart olarak kontrol
ve kumanda elemanlar›, gaz hatt› arma-
türleri ile komple teslim ediliyor. Alçak ve
yüksek yanma odas›, bas›nçl› kazanlar,
hava ›s›t›c›lar› ile buhar jeneratörü gibi ›s›
cihazlar›nda yanma odas› ve alev boylar›,
türbülatör çal›fl›rken d›flar›dan ayarlana-
biliyor. Brülörlerin ›s› üretim ünitelerine
rahatl›kla ba¤lanabilmesi, bak›m ve ayar
kolayl›¤› için kayar flanfl, aç›l›r flanfl ve k›-
lavuz çubuklar› kullan›lm›fl; elektrik ba¤-
lant›lar›n›n kolay ve hatas›z olmas› için de
soketler tercih edilmifl.  Bentone brülörler,
10 modelde 14,5-3200 kW kapasite aral›-
¤›nda do¤algaz ve LPG-Biyogaz yakabil-
me özelli¤inde tek, çift, modülasyonlu
olarak üretiliyor. TM

Bilgi: www.bentoneturkiye.com 
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Ferroli Domitech Kombiler

FFarkl› iklim koflullar›n› göz önünde bulunduran Ferroli,
yeni ürünü Domitech ile iklimin daha ›l›man oldu¤u ve

günefl enerjisinden yararlan›ld›¤› bölgeler için günefl enerji
sistemleri ile entegre çal›flabilme özelli¤i sunuyor. ‹klimin
sert geçti¤i bölgeler için ise cihaz›n donma korumas› var. Ka-
lorifer devresinde bulunan su s›cakl›¤›n›n 5 °C’nin alt›na
düflmesi durumunda donma korumas› kendili¤inden devreye
giriyor, kalorifer devresi su s›cakl›¤›n› yükseltiyor ve böylece
kombinin zarar görmesini engelliyor. 

13 Farkl› emniyet sistemi
Domitech’te donma korumas›n›n d›fl›nda; kireç önlemeden
bas›nç kontrolüne, s›cak su emniyet sisteminden ateflleme
kontrolüne her tür güvenlik önlemi düflünülmüfl. 13 farkl›
emniyet sistemiyle Domitech, yüksek güvenli¤i her noktada
standart haline getiriyor. Herhangi bir ar›za oluflumunda ek-
ran›nda uyar› iflareti gösteren Domitech, sorunun h›zl› fark
edilmesini sa¤l›yor. 

Maksimum konforla kullan›m kolayl›¤›
Domitech, çok fonksiyonlu LCD ekran› sayesinde büyük bir
kullan›m kolayl›¤› sunuyor. Cihaz›n çal›flma fonksiyonlar›-
n›n tamam›n›n izlenebildi¤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 bulu-
nuyor. Domitech’in sa¤lad›¤› bir di¤er kolayl›k da, haftal›k
ve günlük çal›flma program›n› planlama imkân›. Domitech’in
iste¤e ba¤l› olarak kullan›labilecek ve konforunu art›ran 5
farkl› aksesuar› da bulunuyor. TM

Bilgi: www.ferroli.com.tr
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WW184 kW-371 kW so¤utma kapasitesi aral›¤›nda üretilen cihazlar, 4 üni-
teye kadar birlefltirilebilme özelli¤ine sahip. Befl farkl› tip, tek veya çift

semi hermetik-vidal›-scroll kompresörlü üretilebilen kapasite kontrollü cihaz-
lar, çevre dostu R407C, R134 a so¤utucu ak›flkanlar› kullan›yor.

Özellikleri:
• Yüksek verimli kondenser bataryalar› ve shell and tube evaporatör  

(CE-PED sertifikal›)
• D›fl ortam flartlar›na dayan›kl› galveniz sac üzerine elektrostatik toz boya-

l› sa¤lam gövde yap›s›
• Sessiz çal›flan prostatik kontrollü aerofil kanatl› kendinden motorlu 

kondenser fanlar›
• Güç ve kumanda devrelerini kapsayan d›fl hava flartlar›na uygun elektrik

panosu
• Dijital termostat veya microprocessor kumanda sistemi
• Cihaz d›fl›na kadar uzanan galveniz flanfll› ba¤lant› borular› TM

Bilgi: (0224) 444 03 16

Fujima Hava So¤utmal› Scroll Kompresörlü Üniteler
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Yeni Oreon Klimalar

KLS Fancoil Cihazlar›

EElta A.fi.’nin , Oreon ‘A’ s›n›f› enerji verimlili¤ine sahip yeni
klimalar›, çevreye karfl› duyarl›l›¤› ve fl›k tasar›mlar›yla dikkat

çekiyor. Oreon klimalar;  ISO9001 ve CE gibi kalite ve sistem bel-
gelerine de sahip. Cihaz, R410A yeni çevreci so¤utucu ak›flkan› ile
iklimlendirme yapt›¤›ndan ozon tabakas›na ve do¤aya % 100
dosttur. 24 saat programlama özelli¤i sayesinde, istenen modda
çal›flma/kapama avantaj›na sahiptir. Auto Restart özelli¤i ile de
enerji kesintilerinden sonra kald›¤› yerden ve ayn› moddan çal›fl-
maya bafllamaktad›r. Uzun mesafeli borulama imkan› sayesinde
ise, istenilen mekanlarda kullan›m olana¤› sunmaktad›r. Üç kade-
meli filtreleme sayesinde ortamdaki kötü kokular›, polenleri ve si-
gara duman›n› yok ederken, “ionizer” özelli¤i sayesinde ortama
negatif iyon yayarak daha zinde bir ortam sunar. Oreon klimalar,
3 y›l cihaz garantisi ve 10 y›l yedek parça sa¤lama garantisi alt›n-
dad›r. TM

Bilgi: www.eltaklima.com

KKLS Fancoillerin tümü, EUROVENT
sertifikal› olarak üretiliyor. Gizli tavan

tipinde kanall› uygulamalar için iki ayr› se-
ride; 150 Pa cihaz d›fl› statik bas›nca kadar
kapasiteli, 260-1.820 m3/h hava debisi ve
1,3-11,1 kW so¤utma kapasitesi sunulu-
yor. ‹ki veya dört borulu sisteme uygun,
yüksek bas›nçl› fancoil cihazlar› için genifl
bir yelpazede kontrol seçenekleri de mev-
cut. Özel uygulamalar için; dik tip cihazla-
ra elektrostatik filtre, kaset tipi cihazlara
ise d›fl kaset tak›lma imkan› bulunuyor. 

Özellikleri:
• Radyal veya tanjant fanl› 
• Döfleme, duvar, tavan ve kaset tiplerinde gizli ya da 

kasetli model seçenekleri
• 3 veya 4 s›ra serpantinli
• 4 borulu sistemler için çift serpantinli
• Genifl kapasite aral›¤› TM

Bilgi: www.klsklima.com.tr
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BBa¤lant› elemanlar› sektö-
ründe 22 y›ld›r faaliyet

gösteren ve 1999 y›l›ndan be-
ri piyasaya kimyasal dübel
sunan ‹nka Fixing, Torofix
ürün gam›na normal ve çekiç
tipte cam tüp kimyasal dübel-
leri de ilave ederek dünyada
bu alandaki geliflmeleri ya-
k›ndan takip ediyor.
Torofix, giderek geliflen ve
büyüyen bir sektör olan kim-
yasal dübel alan›nda yüksek
fiyatl› alternatiflere, ekono-
mik yaklafl›mlar getiriyor.
Torofix, çift komponentli re-
çine esasl›, ekonomi ve kalite-
yi bünyesinde bulunduran bir kimyasal dübelleme sistemidir.
Özellikle di¤er sistemlerin yetersiz kald›¤› beton, boflluklu tu¤la,
tozlu ve dayan›m› belli olmayan duvarlar dahil tüm materyaller-
de kuvvetli ankraj yapar. Beton dolu tu¤la, briket, do¤al tafl, gra-
nit ve kaya üzerinde uygulanabilir. Rakiplerine göre h›zl› kürleflir.
Tiksotropiktir, yatay ve düfley dübelleme yap›labilir. Torofix, ‹s-
tanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlar›nda test edilerek kalite-
sini belgelemifltir. 

‹nka-Torofix Kullan›m Alanlar›
• Panjur montaj›
• Bina güçlendirme                                                       
• Otoyol ses panolar› montaj›
• Filiz ekimi
• Ifl›kland›rma sistemi montaj›
• Makinelerin zemin ve duvara montaj›
• Uydu anteni, televizyon vericisi montaj›
• Radyatör montaj›
• Boru montaj›
• GSM baz istasyonu montaj›
• Reklam panolar›n›n as›lmas›
• Tavan ve duvarda kablo sabitleme
• Trabzan, parmakl› ›zgara ve kap› montaj›
• Yol tabelas› montaj›
• Günefl k›r›c›, tente montaj›
• Posta kutular›, klozet ve banyo armatürü montaj›

Avantajlar›
• H›zl› kür al›r
• Düflük s›cakl›klarda dahi kullan›labilir
• Standart kartufl ile kullan›l›r
• Yüksek yük tafl›ma kapasitesine sahiptir
• Nakliye ile k›s›tlamalar› yoktur TM

Bilgi: www.inkafixing.com

‹nka’dan “Torofix” Sabitleme
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FFerroli RFA çat› tipi paket klimalar;
al›flverifl merkezleri, hipermarketler,

sinemalar, ofisler, kantinler ve restoranlar
gibi orta büyüklükteki alanlar›n iklimlen-
dirme ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla
hava-hava ›s› pompal› olarak tasar-
lanm›fl ünitelerdir. Paket tip klima ci-
hazlar›, her ortamda d›flar›ya montaj
için uygun boyal› galvaniz sacdan
imal edilmifltir. Koflulland›r›lm›fl hava
ile temasta olan bölüme kolay eriflilip,
temizlenebilen, d›fl ortamda ›s› kayb›-
n› en aza indirgeyen ve yap›n›n hem
içinde hem de d›fl›nda yo¤uflmay› ön-
lemek amac›yla yal›t›lm›fl metal yü-
zeylerden oluflmufltur. Her boyut için
genifl aksesuar seçenekleri mevcuttur
ve farkl› konfigürasyonlarda monte

Ferroli RFA Çat› Tipi Paket Klimalar
edilebilir. Seride, her biri ba¤›ms›z bir so-
¤utma devresi üzerinde bulunan scroll
kompresörler mevcuttur. Böylece parçal›
yüklerde bile toplam ve hissedilen so¤ut-

ma kapasitesi aras›ndaki oran›n sabit kal-
mas› sa¤lan›r, havan›n daha iyi ve verimli
olarak koflulland›r›lmas›n› garanti eder.
Her so¤utma devresinde iki çal›flma devre-

sini optimize etmek için iki adet ter-
mostatik expansion valf mevcuttur.
De¤iflken h›z kontrollü fanlar stan-
dartt›r. Bu özellik hem düflük d›fl or-
tam s›cakl›klar›nda so¤utma modun-
da, hem de yüksek d›fl ortam s›cakl›k-
lar›nda ›s›tma modunda çal›flmaya
olanak sa¤lar. Bu fanlar, yüksek tek-
nolojileri sayesinde gürültüsüz çal›fl›r-
lar. Üniteler R410A so¤utucu ak›fl-
kanl›d›r. Tüm versiyonlar, montajl›
ve fabrikada test edilmifl paket ünite
olarak teslim edilirler. TM

Bilgi: www.ferroli.com.tr
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CCIAT grubun sundu¤u yeni ›s› pompa-
s› Aquaciat Grand Inverter, yeni bir

de¤iflken güç kompresörünü kullanarak
sa¤lanan enerji miktar›n› ayarlama özelli-
¤ine sahiptir; böylece tam olarak ihtiyaç
duyulan enerji miktar› sa¤lan›r. Aquaciat
Grand Inverter, geleneksel makinelerden
% 30 daha az elektrik kullan›r ve % 35
daha kompaktt›r. Aquaciat Grand Inver-
ter, 40kW’den bafllayan orta ve yüksek
güç seviyeleri sa¤layan servis uygulamala-
r› için tasarlanm›flt›r.
Inverter, ›s› pompas› enerji ç›k›fl›n› kuru-
lumun as›l termal gerekliliklerine göre
ayarlayan yeni bir teknolojidir. Bu ayar-
lamay›, kompresör motor h›z›n› düzenle-
yerek yapar. Geleneksel makineler yaln›z-
ca aç›k/kapal› konumunda çal›fl›r ve iste-
nen s›cakl›¤a ulafl›ld›¤›nda dururlar. An-
cak inverter makineler, yaln›zca kompre-
sör h›z›n› en az seviyeye indirir. Kompre-
sör enerji ç›k›fl› kapasitesi % 30-100 ara-
s›na düzenli olarak de¤iflir. Aquaciat
Grand Inverter, elektronik bir regülatör
ile de¤iflken h›zl› elektrik motoru özelli¤i-
ne sahip bir spiro-orbital kompresör kul-
lan›r. 

CIAT’tan Aquaciat Grand Inverter Is› Pompalar›

Aquaciat Grand Inverter, gele-
neksel modellerden % 30 daha
az enerji kullan›p bu modellerle
ayn› enerji de¤erlerini kullanarak
elektrik sarfiyat›n› daha aza indi-
rir.
Kompresör durma/çal›flma döngüsünde
çal›flmaz; denetlenen de¤iflken h›zlarla sü-
rekli olarak çal›fl›r. Bu nokta çok önemli-
dir; çünkü elektrik gücünün büyük k›sm›
bafllama evresinde harcan›r. Aquaciat
Grand Inverter, “Soft Starter” olarak bi-
linen ve ani ak›m dalgas›n› s›n›rland›ran
kademeli bir elektronik bafllatma sistemi-
ne sahiptir. Geleneksel makinelerin aksi-
ne, bu üründeki bafllang›ç ak›m› tam yük
alt›ndaki nominal ak›mdan daha düflük-
tür. Cihaz daima enerjinin en etkili biçim-
de kullan›lmas›n› sa¤lar. Ayr›ca cihazda
standart bir elektronik bas›nç azalt›c› bu-
lunur; bu bas›nç azalt›c›, s›cakl›¤› sürekli
olarak kompresör kapasitesine göre ayar-
layan bir so¤utma sistemini etkinlefltirir.
Böylece düflük bas›nç, yüksek bas›nç ve
su s›cakl›¤›n›n düzenlenmesi aras›ndaki
dalgalanmalar›n s›kl›¤› üçte iki oran›nda
azalt›l›r.

Ayr›ca, Inverter en etkili ›s› transfer s›v›s›
olan su ile çal›flt›¤› için, so¤utucu kullanan
do¤rudan geniflleme sistemlerine k›yasla
ekolojik bir alternatif teflkil etmektedir.
Inverter, sahip oldu¤u özellikler sayesinde
HEQ gibi çevre görüflleri ile uyumludur.
Aquaciat Grand Inverter son derece kom-
paktt›r. De¤iflken güç sisteminde yaln›zca
bir tek kompresör ile fan birimine ihtiyaç
duymas› nedeniyle di¤er sistemlere k›yas-
la % 35 daha az yer kaplar. Sürekli çal›-
flan su ›s›tma ve so¤utma sistemi ise gele-
neksel birimlerde kullan›lan tampon tank›
gereksinimini ortadan kald›r›r.
Aquaciat Grand Inverter ›s› pompas›nda
fan da inverter tipindedir. Böylece yaln›z-
ca gereken hava ak›fl›n› sa¤lar. Gürültü se-
viyesi 10 metrede yaln›zca 43 dB(A)’d›r.
Gürültü bak›m›ndan kat› gereklilikleri

olan yerlerde bu tip fan, bir boruya da
ba¤lanabilir ve böylece Aquaciat Grand
Inverter birimi teknik bölmeler içerisine
kurulabilir.
Aquaciat Grand Inverter, düflük bak›m
maliyetleriyle de dikkat çekiyor. Öncelik-
le, kompresörün durma/çal›flma döngüsü
olmaks›z›n sürekli olarak çal›flmas›, ma-
ruz kalaca¤› mekanik gerilim seviyelerini
azalt›r ve birimin alt modüllerinin hizmet
ömrünü uzat›r. Ayr›ca, iki yerine yaln›zca
bir kompresör ve fan birimi oldu¤u için
ar›za riski azalt›lm›fl olur. Son olarak, sis-
temde transfer s›v›s› olarak suyun kulla-
n›lmas› dolay›s›yla bak›m ifllemlerini yö-
netmek daha kolayd›r. K›fl mevsiminde,
AQUACIAT GRAND INVERTER aç›k
havada -20°C’ye kadar düflen s›cakl›klar-
da 55°C’ye kadar s›cak su üretebilir. TM

Bilgi: www.ciat.com
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TECNAIR H serisi Paket Hijyenik Ameliyathane Klimalar›

Çerçiller’den ÇL 55 Tipi Radyal Vantilatörler

TTECNAIR H serisi Paket Hijyenik Ame-
liyathane Klimalar›, her türlü % 100

taze hava veya kar›fl›m havas› koflulland›r-
malar› için tasarlanm›flt›r. Referans orta-
ma göre odadaki yüksek veya alçak bas›n-
c› kontrol edebilen dinamik sisteme sahip-
tir. Direkt genleflmeli bataryal› OHU seri-
leri; genel ameliyathaneler, düflük s›cakl›k-
ta kalp ameliyat› yap›lan ameliyathaneler,
özel ortopedi ameliyathaneleri, düflük s›-
cakl›kta kalp ameliyat› yap›lan ameliyat-
haneler, yo¤un bak›m üniteleri, sterilizas-
yon odalar›, teflhis odalar›, virüs tedavisi,
yan›c›, nükleer, zehirli, radyoaktif ya da
genel olarak kirlenmifl materyaller, biyo-
teknoloji-patolojik anatomi laboratuvarla-
r› ve morglar için tasarlanm›flt›r. 
Ameliyathane klimalar›n›n en önemli gö-
revi, kimyasal ve bakteriyolojik kirlenmeyi
önlemektir. H serisi Ameliyathane klima-
lar› DIN 1946 bölüm 4 standartlar›na gö-
re tasarlanm›flt›r ve Almanya TÜV taraf›n-
dan onaylanm›flt›r. Üniteler, hava kaçak
testlerine uygundurlar ve yüksek/alçak ba-
s›nçta hava kaça¤› oluflturmazlar. Hava
da¤›t›m ünitelerinin tasar›m› bak›m›ndan
EN 1866’ya göre en üst s›n›f ’B’ olarak s›-
n›fland›r›lm›flt›r. Cihaz›n temel modelleri;
OHA (Hava ya da sulu tip kondenser ile
uyumlu direkt genleflmeli so¤utma devre-
si), OHU (So¤utma grubu ile çal›flacak su-
lu batarya), OHA HR (Hava ya da sulu tip
kondenser ile uyumlu ve ›s› geri kazan›ml›
direkt genleflmeli so¤utma devresi) ve
OHU HR (Sulu batarya ile çal›flacak so-

¤utma grubu ve ›s› geri kazan›m siste-
mi)’dir. 

Ünitenin Yap›s›
Yap›, en az seviyedeki hava kaça¤›n› sa¤-
lamak üzere kaynakla birlefltirilmifl çelik
profillerden meydana gelmifl, kum püskür-
terek temizlenmifl, reçine kaplanm›fl ve en
son 60 mikron kal›nl›¤›nda beyaz epoksi
ile boyanm›flt›r. Bu ifllemler, sterilizasyonu
en üst seviye garanti  etmektedir. Sterili-
zasyon için kullan›lan gazlar›n alüminyum
üzerinde korozif etkisi vard›r. TECNAIR
ameliyathane klimalar›n›n bataryalar›nda
kullan›lan alüminyum kanatç›klar, bu ko-

rozyonu engellemek için koruyucu madde
ile kaplanm›flt›r. Distribütörleri paslanmaz
çeliktir. Paneller ses ve ›s› yal›t›m› sa¤la-
mak için 25 mm (d›fl ortama montajda 50
mm) kal›nl›¤›nda çift cidarl›, poliüretan
köpükten üretilmifltir. Ön paneller, ünite
çal›fl›rken, açmadan ünitenin içini kontrol
etmeyi sa¤layacak gözetleme camlar›na sa-
hiptir. Bu sayede iç hava kalitesinden ödün
verilmemektedir. Panellerin, anahtarl› ki-
litleri ve buhara dayan›kl› sterilize malze-
meden üretilmifl contalar› ünitenin içine
ulafl›m› ve bak›m› kolaylaflt›r›r. TM

Bilgi: www.alarko-carrier.com 

YYo¤un tozlu tanecikli, talafl-
l› havalar için özel olarak

tasarlanm›fl ÇL serisi vantila-
törler, orta bas›nçta küçük ve-
ya büyük hava debisi gerekli
olan yerlerde kullan›l›r. Tek
emiflli motora direkt akuple
veya kay›fl kasnakl› olarak
imal edilir. Çerçiller Makine
Sanayi taraf›ndan bu seri van-
tilatörlerde uygulanan negatif
bas›nçs›z kanat tasar›m› saye-

sinde fan içine nüfuz eden yo-
¤un tozlu havan›n, normal ge-
riye e¤ik kanatl› vantilatörler-
de k›sa sürede meydana getir-
mifl oldu¤u balans problemi
tamamen ortadan kald›r›l›r.
ÇL 55 serisi radyal vantilatör-
lerin rotorlar› düz ve seyrek
kanatl› olarak imal edilir.

Kullan›m alanlar›
Bu seri vantilatörler yo¤un

tozlu, talafll› aspirasyon ifllem-
lerinin gerçeklefltirildi¤i a¤aç
endüstrisinde boya, tekstil, çi-
mento, petrokimya tesislerinde
ayr›ca tanecikli materyal tafl›-
ma ifllemlerinin gerçeklefltiril-
di¤i sanayi tesislerinde kullan›-
l›r.
Debi: 1000 m3/h-200.000 m3/h
Max Bas›nç: 650 mmss TM

Bilgi: (0212) 472 06 24
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KK
azan, so¤utucular, motorlar, pom-
palar ve ayd›nlatma gibi teknik
ekipmanlar konfor, sa¤l›kl› yaflam

ve çal›flma koflullar› sa¤layabilir, ama bu
ekipmanlar binalarda enerji tüketiminin
% 40’›n› gerçeklefltirir. Bu nedenle sera
gaz› emisyonlar›n›n küresel toplam›n›n %
21’inden sorumludur. Siemens binalarda
enerji verimlili¤ini art›rmak için ürün, sis-
tem çözümleri ve stratejiler gelifltiriyor.
Binalar ve bölümlerinde ak›ll› entegre
otomasyon uygulamalar›, konfordan fe-
dakârl›k etmeden önemli enerji tasarrufu
sa¤l›yor.

Mükemmel ayar ve kontrol

Ölçüm ve kontrol ekipmanlar› ile optimi-
ze edilen bina otomasyon sistemleri, ›s›t-
ma, klima ve s›cak su haz›rlama sistemle-

rindeki (örne¤in ticari binalarda) enerji
verimlili¤ini %30’un üzerinde art›r›r. Bu,
enerji verimlili¤i s›n›flar›ndan, EN
15232’ye göre (Binalarda enerji Perfor-
mans›-Bina Otomasyonu, Kontrol ve Bi-
na Yönetimi) A s›n›f›na giriyor. Bu stan-
dart, bina otomasyonunu da enerji verim-
lili¤i s›n›flar›na göre A – D aras›nda s›n›f-
land›r›yor.

Radyatörler, fancoil üniteleri ve so¤uk ta-
van üniteleri ayarlayan gerekli elektronik
ba¤›ms›z oda kontrolü sistemleri kullan›-
larak çok büyük miktarda enerji tasarru-
fu sa¤lanabilir. Örne¤in, Desigo RX ba-
¤›ms›z oda kontrolü sistemleri Avrupa Bi-
na Otomasyon ve Kontrol Birli¤i (eu.bac)
taraf›ndan, mahallerde hassas kontrol ile
maksimum konfor  optimizasyonu sa¤la-
d›¤›ndan sertifikaland›r›lm›flt›r. Ayarla-
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Enerji Alan›nda Yarat›c› Yenilikler
Binalarda Enerji Verimlili¤i için Ak›ll› Çözümler 

Ayd›nlatma, ›s›tma, klima

ve benzeri tesisat 

elemanlar›, binalarda

toplam enerji tüketiminin

%40’›n› tüketmektedir. 

Bu tüketim ak›ll› bina

otomasyon sistemleri ve

kapsaml› enerji 

performans› sözleflme

çözümleriyle anlaml› 

ölçekte henüz 

indirgenebilmifl de¤ildir.  
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sistem

nan s›cakl›k de¤erini sadece bir derece dü-
flürmek, % 6 seviyesinde enerji tasarrufu
sa¤layabilmektedir. eu.bac taraf›ndan ser-
tifikaland›r›lm›fl kontrol elemanlar›, serti-
fikas›z ürünlere göre % 14 oran›nda daha
fazla enerji  tasarrufu sa¤lamaktad›r.
Enerjinin önemli miktar› cihazlar› çal›flt›r-
mak için harcanmaktad›r. Enerjiyi oburca
harcayanlar›n en bafl›nda; ›s›tma, hava-
land›rma ve klima ekipmanlar›n›n fanlar›
ve pompalar› gelmektedir. Yüksek verim-
li, tri-faze, a-senkron motorlar yeni nesil
enerji tasarruflu cihazlard›r ve standart
motorlara oranla % 40 oran›nda daha az
enerji tüketirler. Bir motorun toplam ma-
liyetini hesaplarken, sat›n alma maliyeti,
hizmet ömrü boyunca tüketti¤i enerji ma-
liyeti yan›nda çok fazla anlaml› de¤ildir.
Bu tip motorlar, uygulama alan›na ve ça-
l›flma süresine ba¤l› olmakla beraber,
önemli ölçekte enerji tasarrufu sa¤larlar.

Gerçek enerji tasarrufu 
yapanlar - frekans konverterleri ve
enerji tasarruflu motorlar

Pompalar ve fanlar nadiren tam kapasite-
de çal›fl›r. Çünkü teknik sistemler, en afl›-
r› k›fl ve yaz koflullar›na göre tasarlan›r.
Bu afl›r› koflullar›n gerçekleflti¤i süreler, ifl-
letim ömrü içinde son derece küçük bir di-
lime karfl›l›k gelir. Dolay›s›yla iflletim sü-
relerinin büyük k›sm›nda kapasitelerinin
sadece bir k›sm›n› kullan›rlar ve bu ne-
denle düflük verimlidirler; gere¤inden faz-
la enerji tüketirler. Sistemin maksimum
kapasitede çal›fl›rken hava ak›fl› s›k s›k
mekanik olarak k›s›tlan›r. Di¤er bir deyifl-
le, klima cihaz›n›n fan motoru tam güçle
çal›flsa bile havan›n sadece bir miktar› ge-
reklidir. Bu, enerjinin önemli bir miktar›-
n›n israf edildi¤i anlam›na gelir. Özellikle
pompalar›n ve fanlar›n y›l boyunca tam
güçte çal›flt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, bu
ekipmanlar›n iflletim ömürleri boyunca
çok yüksek iflletim maliyetleri ortaya ç›ka-
cakt›r. Frekans konvertörleri bu noktada
ideal bir çözüm olabilir. Bu çözüm, gere-
ken zamanlarda sadece gerekti¤i kadar
enerjinin tüketilmesini sa¤layacakt›r.
Siemens, SED2 frekans konvertörlerini,
bina teknolojilerinde bu tür sorunlar›n çö-

zümü için gelifltirdi. Bu konvertörler, ci-
hazlar›n tüm zamanlarda optimum çal›fl-
ma aral›¤›nda çal›flmas›n› ve böylelikle ge-
leneksel mekanik çözümlere (klasik valf
ve klapelere) göre % 50 oran›nda daha az
enerji tüketimini sa¤lar. Bu yeni frekans
konvertörleri tasarruf edilecek olas› enerji
ve amortisman süresi (ki bu tahminen bir
kaç ayd›r), SED2 EasySave yaz›l›m› ile ko-
layl›kla hesaplanabilmektedir.

Anahtar faktör: süreç fleffafl›¤›

Enerji korunumunun en önemli unsuru,
primer enerjinin daha az tüketilmesidir,
bu ise sürecin fleffaflaflmas›n› gerektirir.
Yap›lacak optimizasyonun baflar›s› ve
tam kapsaml› enerji tasarrufunun tek yo-
lu; sürekli olarak ölçümlemenin kay›t alt›-
na al›nmas› ve enerji ihtiyac›n›n örneklen-
mesinden geçer. Binalar›n enerji gereksi-
nimleri hakk›nda güvenilir bilgileri edine-
bilmek demek; tüm d›fl faktörleri göz önü-
ne alarak, daha önceki set de¤erleriyle
oluflan enerji ihtiyac›n›, ölçülenlerle karfl›-
laflt›r›labilmek demektir. Siemens Enerji
‹zleme & Kontrol (EMC) internet temelli
uygulamalar›,  enerji tüketiminin verimli
ve maliyete dayal›, kolayl›kla izlenebilme-
sini, kontrol edilmesini sa¤lamaktad›r.
Enerji tüketim verileri, manuel veya oto-
matik olarak merkezde kay›t edilmekte ve

Siemens Internet servis sa¤lay›c›s› üzerin-
de, kiflisel kullan›c› güvenli¤i sa¤lanarak
izlenebilmektedir . Herhangi bir PC ile in-
ternete girilerek EMC (Siemens Enerji ‹z-
leme & Kontrol) uygulamas›na ba¤lan›la-
bilmekte ve enerji raporlar› al›nabilmekte-
dir.

Koflullara özgü sistem 
optimizasyonu

Siemens Bina Teknolojileri için enerji ta-
sarrufu konsepti; enerji performans› söz-
leflmeleri gibi servis ve müflteri odakl› çö-
zümleri de içerir. Bu kapsaml› çözüm pa-
keti; daha az enerji gereksinimi duyan
modern teknik sistemlerin, iflletim ömrü
boyunca enerji verimlili¤inin art›r›lmas›
konusunda sürdürülebilirli¤i hedeflemek-
tedir. Bu yat›r›m›n maliyetlerinin karfl›-
lanmas›, enerji performans› sözleflmeleri
uygulamalar› ile garanti alt›na al›nabil-
mektedir. 

Bina otomasyonunda yeni 
standartlar

“Binalar›n Enerji Performans› –Bina Oto-
masyonu, Kontrol ve Bina Yönetiminin
Etkileri” için EN 15232 Avrupa Birli¤i
Standart› 2007’nin Temmuz ay›nda yü-
rürlü¤e girmifltir ve flu hususlar› içermek-
tedir:

• Enerji verimlili¤inin hesaplanmas›,
farkl› tipte binalar için kullan›c› profili
göz önüne al›narak yap›lmaktad›r. 

• Bu unsurlar enerji verimlilik s›n›flar›
dikkate al›narak yap›land›r›lm›flt›r. 

• Dört enerji s›n›f› vard›r; verimlili¤in en
yüksek oldu¤u s›n›f A olmak üzere, en
verimsiz olarak kodlanan D s›n›f›na
do¤ru bir derecelendirme söz 
konusudur.

Siemens ak›ll› bina ve oda kontrol oto-
masyon sistemleri ile konfordan taviz ver-
meden enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r.

Kaynaklar
http://pcs.khe.siemens.com/in
dex.aspx?nr=8216&detail=true&
para1=B1-0802-S10-Energy-Innovations.xml TM
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‹ki kardefl firma olarak faaliyet
gösteriyoruz

‹‹
detek, bina otomasyon sistemleri kuru-
lumu ve iflletmesi konusunda faaliyet
göstermek üzere 1998 y›l›nda kuruldu.

Çok yönlü düflünerek, enerji verimlili¤i ve
kontrol konusunda en iyi hizmeti sunma-
ya çal›fl›yoruz. Sistemlerimizin yanl›fl iflle-
tilmesi, hedefledi¤imiz baflar›ya ulaflma-
m›zdaki en büyük engel oldu¤undan flir-
ket içinde “Yönetim Hizmetleri” birimi-
mizi kurduk ve sistemlerin iflletmesini
devrald›k. “Enerji Yönetim” bölümü,
do¤rudan enerji konusuna yöneldi. Ay-

3366 . tesisat market 10/2008

Enerji Verimlili¤i Yasas› ç›kt›. Fakat uygulama 

noktas›nda pek çok soru iflaretini de beraberinde

getirdi. Denetlemelerin nas›l ve kimler taraf›ndan

yap›laca¤›, yasan›n getirece¤i zorunluluklar,

yap›lmas› gerekenler, teflvikler bu soru iflaretlerinden

sadece birkaç›.. Enerji verimlili¤i konusunda yasadan

da önce çal›flmalar yapan ve bugün de faaliyetini iki

kardefl firma ile sürdüren ‹detek ve EVD flirketlerinin

Genel Müdürü Ergin Kaya ile yasan›n ç›k›fl›ndan

bugüne gelinen noktay› ve merak edilenleri konufltuk.

Ergin Kaya
‹detek ve EVD flirketlerinin Genel Müdürü

©
 T
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“Enerji Verimlili¤i Yasas›, Türkiye
için ciddi anlamda bir devrim...”
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lerde uygulanaca¤›n›, bu alanda uzman
arkadafllar›m›z›n görüfllerini alarak ka-
rarlaflt›r›yor ve ne kadar tasarruf sa¤laya-
bilece¤imizi net olarak söyleyebiliyoruz.
Bu noktadan sonra da enerji yönetim sü-
recine bafll›yoruz. Bu süreçte en önemli
konulardan biri e¤itim. Binada çal›flan
her bir birime konuyla ilgili e¤itimler ve-
riyoruz. Çünkü sistemin kullan›m› sonu-
cu do¤rudan etkiliyor. Yapt›¤›m›z uygu-
lamalarla ald›¤›m›z sonuçlar çok çarp›c›.
Müflterilerimiz ayn› ifli, ayn› koflullarla %
30-40 daha az enerji tüketerek yapabili-
yor. Bu rakamlar, bir fabrikan›n, endüs-
triyel tesislerin, büyük binalar›n enerji
maliyetleri göz önüne al›nd›¤›nda çok
ciddi bir tasarruf anlam›na geliyor. Bize
gelen talepler do¤rultusunda, gerek sivil
toplum kurulufllar›yla birlikte gerekse flir-
ket olarak e¤itimler de düzenliyoruz. Ver-
di¤imiz e¤itimleri mutlaka kat›l›mc› pro-
filine göre flekillendiriyoruz. 2008 y›l›n›n
Kas›m veya Aral›k aylar› içinde de birer
e¤itim verece¤iz. Bu e¤itimler tam gün sü-
recek ve enerji ile ilgili tüm konular› irde-
lenip, detaylar›yla anlat›lacak. Enerji Ve-
rimlili¤i Yasas›’n›n ayr›nt›lar›ndan da
bahsedece¤iz ve örnek bir tesiste enerji
etüt çal›flmas›n› inceleyece¤iz.   

Yasa, ilgili tüm bakanl›klarca 
çok yönlü de¤erlendiriliyor

Enerji Verimlili¤i Yasas›, Türkiye için
ciddi anlamda bir devrim niteli¤i tafl›yor.
Enerji Verimlili¤i Yasas›’ndan önce, sek-
törde “enerji sadece endüstride çok yo-
¤un olarak kullan›l›yor” yaklafl›m› ha-
kimdi. Endüstriyel tesislerde bir enerji yö-
neticisi olmas› tavsiye ediliyordu. Yasa-
dan sonra enerjinin sadece endüstride de-
¤il, ticari binalarda, konutlarda ve ulafl›m
sektöründe de yüksek oranlarda tüketil-
di¤ine dikkat çekildi. Yasa, Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n koordinasyo-
nunda ç›kt›, ancak pek çok farkl› bakan-
l›¤› da ilgilendiriyor. Bu nedenle iflin her
aflamas› dikkate al›narak ilgili bakanl›k-
lar›n tümü iflin içine dahil oldu. Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›, enerji tüketen cihazla-
r›n asgari performans kriterlerini belirli-
yor. Bu kriterler belirlendikten sonra bir

yönetmelik oluflturulacak ve bu yönetme-
li¤e uymayan cihazlar›n sat›fl›, üretimi ve
ithalat› durdurulacak. Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakanl›¤›, bina enerji performans yö-
netmeli¤ini ç›karacak. Böylece her vatan-
dafl enerji verimlili¤i konusuna bireysel
olarak da dahil olacak. Çünkü bu yönet-
melikle binalar enerji s›n›fland›rmas›na
tabi tutulacak. Tüm dünyada bina sertifi-
kasyonu çok önemli bir konu. Türkiye’de
de bu yolda çal›flmalara bafllanmas› çok
güzel bir geliflme. Gereken teflvik ve kre-
dilendirme de flu anda üzerinde konuflu-
lan bir konu. Önümüzdeki süreçte bu ko-
nudaki yasal düzenlemeler yap›lacak. Yi-
ne merkezi sistemlerin ›s› pay ölçerler
kullan›larak kurulmas› konusunda da bir
yönetmelik ç›kt› ki bu da çok önemli.
Çünkü merkezi sistemler, bireysel sistem-
lere göre çok daha verimlidir. Ancak fa-
turalar›n paylaflt›r›lmas› konusundaki s›-
k›nt›lar yüzünden bireysel sistemler daha
çok tercih ediliyor. Bu yönetmelik, söz
konusu sorunu ortadan kald›racak. Ulafl-
t›rma Bakanl›¤›, kendi alan›nda belli dü-
zenlemeler getiriyor. Milli E¤itim Bakan-
l›¤› ise okullarda enerji verimlili¤inin ders
olarak okutulmas› konusunda çal›flmala-
r›na bafllad›. Yani Yasa, ilgili tüm bakan-
l›klarca çok yönlü de¤erlendiriliyor ve en
do¤ru flekilde uygulanmas› için çal›flmalar
son h›zla devam ediyor. 
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söylefli

d›nlatman›n da enerji verimlili¤i söz ko-
nusu oldu¤unda sahip oldu¤u pay› düflü-
nerek ayd›nlatma ile ilgili de bir depart-
man oluflturduk. Otomasyon sistemlerin-
de en önemli ad›m veri toplamakt›r. Bina
otomasyonlu cihazlara sahipse verileri
toplamak, ölçmek, de¤erlendirmek müm-
kün, yani iflimiz kolay. Ancak de¤ilse, ve-
ri toplama ifli zorlafl›r. Biz bu sorunun da
önüne geçebilmek için veri toplama-kay-
detme bölümümüzü oluflturduk. Firman›n
içinde tüm bölümler birbirinden ba¤›ms›z
faaliyet gösterebilecek altyap›ya sahip, ay-
n› zamanda da birbirlerini tamamlayan
birimlerdir. Bu birimlerin içinde en h›zl›
geliflim gösteren bölüm de “Enerji Yöne-
tim” bölümü oldu. Bu geliflmeye paralel
olarak enerji yönetim bölümümüzü ayr›
bir flirket haline getirme karar› ald›k. Böy-
lece 2005 y›l›n›n sonlar›nda EVD firma-
m›z› kurduk. fiirketin ismi de asl›nda il-
ginç bir süreç sonras›nda konuldu. Dün-
yada enerji yönetimi alan›nda faaliyet
gösteren flirketlere ESCO (Energy Service
Company) deniliyor. Türkiye’de de EVD
(Enerji Verimlili¤i Dan›flmanl›k) denilme-
si gibi fikirler at›ld› ortaya. Ancak daha
sonra böyle bir karar al›nmad›. Biz de flir-
ketimizin ismini EVD koyduk. Böylece iki
kardefl firma olarak faaliyet gösteriyoruz.
EVD, birçok baflar›l› uygulamaya imza
atarak neredeyse ‹detek boyutlar›na geldi.
Bu da bizi çok mutlu ediyor.

Ayn› ifli, ayn› koflullarla 
% 30-40 daha az enerji 
tüketerek yapabilmek mümkün

Bir teste bafllarken öncelikle iflletmenin
enerji giderlerinin ne kadar oldu¤unu sap-
t›yoruz. Hangi birimlerinde ne kadar
enerji kullan›ld›¤›n› tespit ediyoruz. Daha
sonra etüt çal›flmas›na bafll›yoruz. Bu ça-
l›flma ile enerjiyi nerelerden tasarruf ede-
bilece¤imizi görüyoruz. Etüt çal›flmas› en
az üç kiflinin iki hafta ile iki ay aras›nda
de¤iflen süredeki çal›flmas› sonucu tamam-
lan›yor. Birçok ölçüm aleti ile veriler top-
lan›yor, termal çekimler ve elektriksel öl-
çümler yap›l›yor. Bundan sonraki aflama-
da, elde etti¤imiz somut veriler do¤rultu-
sunda da hangi sistemlerin hangi bölüm-
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Enerji yöneticileri, sertifikal› 
olmak zorunda

Enerji Verimlili¤i Yasas›, endüstride ener-
ji tüketimi fazla oldu¤undan bu noktaya
daha çok a¤›rl›k veriyor. Endüstriyel te-
sisler için 1000 TEP’lik bir ç›ta konuldu.
Bu de¤erin üzerinde enerji tüketen tesisle-
rin tamam›nda bir enerji yöneticisi bulun-
durulmas› koflulu getirildi. Enerji yöneti-
cileri sertifikal› olmak zorunda. Bu serti-
fika, flu anda E‹E (Enerji ‹flleri Etüt ‹dare-
si) taraf›ndan veriliyor. E‹E’nin düzenle-
di¤i kurslara kat›lan ve kurslar› baflar›yla
tamamlayanlar, bu sertifikay› almaya hak
kazan›yorlar. Bunun ayn› zamanda yeni
bir ifl kolu ve ça¤›n mesle¤i oldu¤unu söy-
leyebilirim. Türkiye’deki enerji verimlili¤i
dan›flmanl›k firmalar› devlet kanal›yla
yetkilendirilecek. Baflvurumuzu yapt›k,
yetkimizi alabilmek için ilgili yönetmeli-
¤in ç›kmas›n› bekliyoruz. Yetkilendirilen
firmalar, enerji yöneticisi sertifikas› da
verebilecek. Yasa, bu sertifikay› verebil-
me yetkisini enerji verimlili¤i dan›flmanl›k
flirketlerine, üniversitelere ve meslek oda-
lar›na veriyor. Ancak yönetmelik ç›k›nca-
ya kadar, bu sertifikalar sadece E‹E tara-
f›ndan verilecek. Ticari binalarda ç›ta
500 TEP. Kamu binalar›nda ise 250
TEP’e indirilmeye çal›fl›l›yor. Ticari bina-
lar için enerji yöneticisi bulundurma ko-
flulu yok. Bunun yerine enerji yönetimi
firmalar›ndan hizmet alma zorunlulu¤u
getirildi. Böylece tüm sektörlerde bir iyi-
lefltirme sa¤lanabilecek. 

Projeler için devlet destekleri

Enerji tüketimini gönüllü olarak azalt-
mak isteyen endüstriyel tesislere, “Gönül-
lü Anlaflma” ad› verilen bir anlaflmayla
100.000 YTL’ye kadar destek veriliyor.
Süreç içinde verimlilik art›r›c› projeler
(VAP) gelifltirilirse, 500.000 YTL’ye ka-
dar projelerin % 20’si de desteklenebili-
yor. Ancak k›sa vadede geri dönüflüm
sa¤lanabilecek sistemler de¤il, befl y›l gibi
sürelerde kendini amorti edebilecek sis-
temler destekleniyor. Konunun yönetme-
li¤i henüz ç›kmad›¤›ndan hayata geçiril-
mifl bir örne¤i de flimdilik yok. Ancak bu

do¤rultuda Hollanda ile bir efllefltirme
projesi yap›ld›. Birtak›m pilot çal›flmalar
gerçeklefltiriliyor. Projede, Hollandal› uz-
manlar, E‹E, Türkiye’deki Enerji Verimli-
lik Dan›flman› flirketleri ve endüstriyel te-
sisler yer al›yor. Bu Enerji Verimlilik Da-
n›flman› flirketlerinden biri de EVD. fiu
anda üzerinde çal›flt›¤›m›z iki tesis var.
Bunlar›n biri Çimsa, di¤eri de Serel Sera-
mik. ‹ki ekibimizle bu tesislerdeki çal›fl-
malar›m›z› yürütüyoruz. Yap›lan pilot ça-
l›flmalar›n sonuçlar›, ç›kacak yönetmelik-
te etkili olacak.

fiirketler, faturalar›ndaki fark ile
ödeme yapabiliyor

Ticari binalarda da çok yo¤un enerji tü-
ketimi oluyor. Dolay›s›yla ticari bina sa-
hipleri de enerji giderlerini düflürmek üze-
re bize baflvuruyorlar. Hatta talep çok
yo¤un. Ancak belli konularda halen bir-
tak›m tereddütleri var. 
Örne¤in biz, gereken verileri toplay›p ça-
l›flmalar›m›z› tamamlad›ktan sonra, ne
kadar kazanç sa¤lanabilece¤ini net olarak
söylüyoruz. Fakat bazen yat›r›m›n amor-
ti süresi, direnç gösterilmesine sebep ola-
biliyor. Bu direnci k›rmak için her fleyden
önce flirketlerin size güveninin tam olma-
s› gerekiyor. Bizden referanslar›m›z, hatta
CV’lerimiz bile istenebiliyor. Bu konuda
yetkin bir firma oldu¤unuzu kan›tlar ve
taahhüt etti¤iniz verimi sa¤layaca¤›n›z›
garanti ederseniz, flirketlerin de güvenini
kazan›rs›n›z. Biz, yapt›¤›m›z etütler için
çok cüzi bir rakam al›yoruz. Etüt sonras›
elde etti¤imiz veriler sonucunda perfor-
mans anlaflmas› da yapabiliyoruz. Yani
flirketler, faturalar›ndaki fark ile ödeme

yapabiliyor. Bu çok çetin bir konu, ama
biz baz› örneklerini gerçeklefltirebildik.
Zaten kanunda da bu flekilde ödeme ya-
p›labilece¤i yer al›yor. Bu konuyu daha
da netlefltirebilmek için örneklemek iste-
rim. Kemikleflmifl enerji tüketimi olan bir
tesisi ele alal›m. Tesisin y›ll›k bir milyon
dolarl›k enerji tüketimi varsa ve bunu dü-
flürmek istiyorsa, flunu önerebiliyoruz: Siz
hiçbir masraf yapmayacaks›n›z, gereken
tüm çal›flmalar› ve masraflar› biz yapaca-
¤›z. Faturan›z› da befl y›l boyunca biz
ödeyece¤iz. Siz, bize befl y›l boyunca y›ll›k
950.000 dolar ödeyeceksiniz. Böylece si-
zin y›lda 50.000 dolar kâr›n›z olacak. Bi-
zim aç›m›zdan da kâr, flöyle sa¤lan›yor;
biz gereken çal›flmalar› yapt›ktan sonra
y›ll›k faturay› bir milyon dolardan
750.000 dolara düflürebiliyoruz. Böylece
y›lda 200.000 dolar kâr sa¤lam›fl oluyo-
ruz. Bu gelece¤in konusu olacak çok
önemli bir uygulama.

Türkiye, her geçen gün daha iyiye
do¤ru yol al›yor

‹nsanlar art›k daha bilinçli ve enerji veri-
mi konusunda daha somut ad›mlar atabi-
liyorlar. Eskiden amorti süresi bir y›ldan
daha fazla olan projeler kabul görmez-
ken, flimdi befl y›ll›k amorti süresi olan
projeler kabul ediliyor. Tabii bu noktada
devletin verdi¤i teflvikler ve çeflitli finans-
man destekleri de etkili oluyor. Öte yan-
dan enerji etüdü yapt›rmak üzere çok sa-
y›da talep var, bu belli bir fark›ndal›¤›n
yarat›ld›¤›n› gösteriyor. Talebin her geçen
gün artmas› Türkiye’nin bu konuda her
geçen gün daha iyiye do¤ru yol ald›¤›n›n
da göstergesi... TM
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söylefli

EVD Genel Müdür Yard›mc›s› Ayflin Hastekin, ‹detek ve EVD flirketlerinin Genel Müdürü Ergin Kaya
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Bildik fuar›n art›k yeni bir 
markas› var: Chillventa

ÇÇ
eyrek yüzy›l› aflk›n geçmifle sahip
IKK So¤utma, Havaland›rma, Kli-
ma Fuar›, bilindi¤i gibi fuar›n mar-

ka tesciline sahip VDKF (Alman So¤utma
Klima Derne¤i), fuar› organize eden
Nürnberg Messe ile anlaflmazl›¤a düflerek
yollar›n› ay›rm›fl ve alan›nda küresel bir
marka haline gelen IKK Fuar›n› Stutt-
gart’a tafl›ma karar›n› alm›flt›. Nürnberg
Messe ise sektörel talebin, fuar›n Nürn-
berg’te kalmas› do¤rultusunda oldu¤u-
nun alt›n› çiziyor ve yepyeni bir so¤utma,

havaland›rma, klima fuar› markas›n›;
Chillventa’n›n dünya tan›t›m› için kollar›
s›v›yordu. Neticede bu y›l›n ikinci çeyre-
¤inde VDKF, kat›l›m hacminin IKK mar-
ka imaj›n› koruyabilmek için yeterli ol-
mad›¤›n› beyan ederek IKK 2008 fuar›n›
iptal ettiklerini aç›kl›yordu. 
Chillventa böylelikle IKK fuar› kapsam›-
n›n ve misyonunun yeni markas› olarak
ilk s›nav›n› 15-17 Ekim tarihleri aras›nda
baflar›yla verdi. 
Chillventa’daki tek yenilik; ad›ndan iba-
ret de¤ildi. Fuar›n kapsam tan›m›nda da
anlaml› bir fark vard›; so¤utma, havalan-
d›rma, klima içeri¤ine ›s› pompalar› kat›l-
m›flt›. Almanya’da ›s› pompas› tesisatç›la-
r›na EU Sertifikas› veren yegane organi-
zasyon olan BWP (Bundesverband
Wärmepumpe) ile Nürnberg Messe’nin
birlikte organize ettikleri “Endüstriyel Is›
Pompas› Köyü” platformda, fuar›n yeni
konsepti ile ilgili ipucu veriyordu. 400 m2

Almanya’n›n Nürnberg kentinde

15-17 Ekim 2008 tarihleri

aras›nda yap›lan Chillventa

Uluslararas› So¤utma, Klima,

Havaland›rma ve Is› Pompalar›

Fuar›, 32.000 m2 net stant

alan›nda ürün ve hizmetlerini

sergileyen 800’ü aflk›n

kat›l›mc›s›, 30.000’in üzerinde

ziyaretçisi ile, büyük bir baflar›ya

imza att›. 43 ülkeden kat›l›mc›

firman›n yer ald›¤› Chillventa’da

‹ngiltere, ABD, ‹spanya ve

Çin’in yan› s›ra Türkiye’nin de

ulusal kat›l›m pavyonu vard›.

Chillventa güçlü bir s›nav› 
tam notla geçti
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yüzölçümüne sahip bu alanda, ›s› pompa-
lar›nda var›lan noktay› sergileyen firma-
lar›n yan› s›ra üç gün boyunca pek çok
konuflmac›n›n bilgi aktard›¤› bir forum
alan› bulunuyordu. Ayr›ca Uluslararas›
Is› Pompalar› Sempozyumunun ikincisi
de, fuardan bir gün önce, 14 Ekim tari-
hinde DKV (Alman So¤utma ve Klima
Toplulu¤u) yönetiminde Nürnberg Mes-
se’nin konferans merkezinde gerçekleflti-
rildi. Fuar›n etkinlik program› oldukça
iddial›yd›. Ondört ulusal ve uluslararas›
organizasyon, fuar›n onursal destekleyen
kuruluflu olarak fuar›n aç›k oldu¤u üç
gün boyunca da yirminin üzerinde etkin-
lik düzenlemiflti.
Pek çok küresel markan›n özel etkinlikle-
ri ile beraber, Chillventa so¤utma, klima,
havaland›rma ve ›s› pompalar› alan›n›n
ciddi bir efor isteyen maratonuna dönüfltü. 

‹lk Chillventa’n›n ana temas›:
“Enerji verimlili¤i ve enerji 
tasarrufu”
Fuar kapsam›ndaki ürün gruplar›n›n ne-
redeyse hepsi; ayn› ortak amaca odakl›y-
d›; primer enerjinin olabildi¤ince cimri
kullan›lmas›..Neredeyse “enerji tasarruf-

tesisat market 10/2008 . 4411

fuar

TTüürrkkiiyyee  UUlluussaall  PPaavvyyoonnuunnddaa    yyeerr  aallaann  ffiirrmmaallaarr::

DDii¤¤eerr  kkaatt››ll››mmcc››  TTüürrkk  ffiirrmmaallaarr››::

lu”, “enerji verimlili¤i yüksek” bafll›¤›n›
göremedi¤imiz stant yoktu. Bu görünüme
bakarak, enerji verimlili¤ini ve tasarrufu-
nu gözetmeyen ürünlerin –en az›ndan AB
ülkelerinde- pek flans› kalmad› denilebilir.
Tabii ki küresel ›s›nma ve ozon tabakas›-
n›n giderimi konusundaki ODP ve GWP
katsay›lar›n›n düflük oldu¤u so¤utucu
ak›flkanlar›n, özellikle amonyak ve kar-
bondiyoksitin parlayan y›ld›z›n› da unut-
mamak gerek.
Sadece yeni bir fuar de¤il, yepyeni bir fu-
arc›l›k anlay›fl› sergilemeyi amaçlayan
Chillventa, yeni kongre merkezi komplek-
si, zengin etkinlik program›, so¤utma, ha-
valand›rma, klima ve ›s› pompas› alan›na
odakl› kapsaml› bir web portal› ile daha
fazla beklentiye ve talebe yan›t vermeye
çal›flm›fl gözüküyor. Fuar›n bir önceki
IKK fuar›ndan %10 oran›nda daha az ka-
t›l›mc› firma kaydetmesine ra¤men artan
ziyaretçi say›s›, bu çabas›nda baflar› sa¤la-
d›¤›n›n en iyi göstergesi olsa gerek. 

Chillventa Fuar›’n›n, uluslararas› sektörel
yay›nlar›n sergilendi¤i iki stantta da Tür-
kiye ISK sektörünü yurtd›fl›nda tan›tan ve
‹ngilizce içerikle yay›nlanan tek baflvuru
kayna¤› HVAC&R TURKEY yerini ald›. TM
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Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Vefa Bayırı Sokak
Gayrettepe İş Merkezi C Blok No: 7/5 Gayrettepe / İstanbul
Tel: (0212) 217 0155 Faks: (0212) 217 0221
www.testo.com.tr infotesto@testo.com.tr

Enerji kayıplarınızı görün
Maliyetlerinizi düşürün

testo 880 Termal Görüntüleme Cihaz : Kesin ve güvenilir kontroller sayesinde mükemmel sonuçlar

End striyelü termografi

Bina iskeleti

Zemin alt s tma sistemi

K f olu umu

Bina termografisinde, infrared teknolojisi, s tma ve
havaland rma sistemlerindeki enerji kay plar n n h zl ve verimli
analizi i in idealdir. ok y ksek s cakl k z n rl (< 0.1 C)
sayesinde, testo 880 termal detayl bir
ekilde yal t mdaki hatalar , termal k pr leri ve binadaki hasarl

b lgeleri g r nt ler.

Zemin alt s tma ve boru sistemleri gibi ula lmas zor tesisatlarda
bile testo 880 ile ka ak olan b lgeler tespit edilebilir. Motorlu
odaklama ve 5-y nl kumanda kolu ile tek elle al t r labilme
zelli i sayesinde hasar n h zl ve kesin olarak tespit edilmesini ve

gerekli bak m n belirlenmesini sa lar.

Kablosuz prob ile al an tek termal olan
testo 880 in g sterdi i veriler yard m yla, tehlikeli, alerjen k f
olu umu nlenebilir ve hatta bir evin k elerinde ve oyuk
b l mlerinde meydana gelebilecek k f kontaminasyon riski
minimize edilir.
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Bina termografisi

Elektrik tesisatının bakımı
Düşük, orta ve yüksek voltajlı sistemlerde, infrared termografi ile
ısınma seviyeleri değerlendirilebilir. Böylelikle, arızalı bileşenler ve
bağlantılar erkenden tespit edilip gerekli önleyici faaliyetler
başlatılabilir. Sonuç olarak, yangın tehlikesi riski minimize edilir ve
üretim prosesinin durması engellenir.

Üretim prosesini izleme ve AR-GE

Mekanik tesisatın bakımı

Proses izleme, ürün kalite güvencesi veya araştırma geliştirme
alanlarında, daha fazla güvenlik ve kesin durum analizleri için
termal görüntüleme cihazı kullanımı bir önkoşul haline gelmiştir.
Üretim proseslerinde ısıtma komponentlerinin ısı dağılımındaki
anomaliler temassız olarak ve hızlıca tespit edilebilir. Elektrik
tesisatının kontrolünde; örneğin devre kartlarında, 10 cm'lik
minimum odak mesafesi aşırı ısınmış bileşenlerin doğru bir şekilde
belirlenmesine yardımcı olur. Yalıtımsız tanklarda yakıt seviyeleri
testo 880 ile kolaylıkla tespit edilebilir.

Özellikle mekanik bileşenlerdeki ısı değişimi, sürtünmeden, hatalı
ayarlamadan, parçalar arasındaki fazla boşluktan veya yetersiz
yağlamadan kaynaklanan gerilmenin işareti olabilir. testo 880
yüksek sıcaklık çözünürlüğü ile tam bir teşhis yapmanızı sağlar.
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ÜÜ
lkemizde, hemen hemen bütün
sektörlerde, farkl› özelliklere sahip
fanlar›n ço¤u, h›z kontrolü yap›l-

madan kullan›lmaktad›r.
‹flin durumuna göre On - Off olarak çal›-
flan fan motorlar›, havaland›rma, iç hava
de¤iflimi sürecinde önemli yer tutmakta
ve elektrik yükünün büyük bir yüzdesini
oluflturmaktad›r.
Bir ve üç fazl› asenkron motor için, mev-
cut devri hiçbir flekilde de¤ifltirmeden ay-
n› hava transferini yapan ve uygulanan
elektrik ücretlendirme tarifesine göre de-
¤iflmekle birlikte, ortalama olarak % 25
tasarruf sa¤layan bir teknoloji, ‹novasyon
Elektronik San. ve Tic. Ltd. fiti taraf›ndan
Türkiye ISK sektörüne sunuldu.

Çal›flma Prensibi

Sistem, cihaz›n içindeki bir mikroifllemci
yard›m›yla saniyede birkaç kez fan›n per-
formans gereksinimini saptamas› ve mo-

torun çal›flmas›n› bu verilere göre düzen-
lemesi fleklinde çal›fl›r. Böylece gereken
miktarda enerjinin verilmesiyle, bak›r,
demir ve m›knat›slanma de¤iflimi kay›pla-
r› üzerinden, belirtilen seviyede tasarruf
elde edilmifl olur (Minimum kay›p prensibi).
Tasarruf miktar›n› belirleyen hususlar;
çevre s›cakl›¤›, flebeke gerilimi, çal›flma
zaman›, motorun kalitesidir.
Böylelikle bir ayl›k ya da bir y›ll›k enerji
faturalar› toplam› üzerinden % 25’e ka-
dar elektrik tasarrufu elde edilebilir.

Teknik Aç›klamas›

fiebeke gerilimi elektronik flalter olan
TRIAC ile kumanda aç›s› · ile devreye gir-
mekte birlikte gerilim mili saniyeler içeri-
sinde kesilir. TRIAC mikrokontrolcü ile
çal›flt›r›lmakta olup, kumanda aç›s› ·
program komutlar›na do¤rudan ba¤l›
olarak etkilenir.                                      
Cihaz, 1 veya 3 fazl› evsel alanda veya sa-
nayide kullan›lan asenkron indüksiyon
türü motorlara ba¤lanabilecek flekilde ta-
sarlanm›fl olup (buzdolab› v.b.) do¤rudan
flebeke ile aralar›nda ba¤lant› oluflturacak
flekilde ba¤lanmas›, devreye girmesi için
yeterli olacakt›r. Ba¤lant› sonras› cihaz
k›sa zamanda ayarlanm›fl en do¤ru de¤er-
lerde cihazlar› çal›flt›rmaya bafllay›p, fle-
beke gerilimlerine göre tasarruf moduna
geçifli sa¤lamaktad›r.

Bu Tasarruf, Teknik Olarak 
Nas›l Gerçeklefliyor?

Cihaz, faz kesiti al›nd›¤›nda efektif de¤er-
ler ile iflletme geriliminde düzenleyici ola-
rak görev yapmas›ndan dolay›, ak›m
efektif de¤eri düflecektir. Bu nedenle de-
mir ve bak›r kay›plar› aza inmekte, tüke-
tilen güç ve dolay›s›yla enerji de¤erinde
tasarruf bafllamakta, verim yükselmektedir. 
Bu esnada san›ld›¤› gibi motor devri
olumsuz etkilenmez. Zira bu süreç çok
küçük bir zaman dilimini kapsamaktad›r.

Havaland›rma Motorlar›n›n 
Elektrik Sarfiyat› % 25 Düflecek 
HHaakkaann  YY››lldd››rr››mm
‹novasyon Elektrik Elektronik Otomasyon 
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. fiti. Genel Müdürü
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teknik

TC Enerji Bakanl›¤›na ba¤l› olan kurulufl
E‹E Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresinde fiubat
2008 tarihinde yap›lan test neticesinde,
yap›lan ve al›nan iflten ödün verilmeksizin
eko kart› üzerinden verilen elektrikle çal›-
flan uygulama sonucu 
“Aktif Enerji Tüketimi” % 28.82 azal-
m›fl, “Reaktif Enerji Tüketimi”nde %
54.54 azalma sa¤lanarak normal duruma
göre eko mod ile çal›flan durumda hiçbir
flekilde hava debisinin de¤iflmedi¤i göz-
lemlenmifltir.

Kaynak: E‹E 
Say›: B.15.1.EIE.0.13.01.00.622/408

Test Bilgileri

Motor: Volt Marka, 0.37kw 1 fazl› 
indüksiyon
Fan: 0.37kw motora % 100 yükte 
çal›flacak flekilde radyal tip
Analizör: HIOKI model enerji analizörü
Anometre: Dutron model anometre 
kullan›lm›flt›r.

E‹E Taraf›ndan Test Edilen 
Fan Uygulamas›

Sisteme harmonik filtre konulmad›¤›nda

yaklafl›k % 36 oran›nda fazladan harmo-
nik oluflmufltur. Bu durum, ak›m, harmo-
nik filtresi ile yap›land›r›ld›¤›nda istenilen
de¤erlere kadar azalt›labilir.
Motor üzerinde enerji ölçümü yap›l›rken
pervane önüne monte edilen anometre ile
hava debisi ölçülmüfl ve normal çal›flma
flartlar›na göre bir de¤ifliklik görülmemifl-
tir. Motor devri e¤er de¤iflmifl olsayd›, bu
hava debisini de etkileyecekti. Bu, siste-
min motor devrini de¤ifltirmedi¤ini aç›k-
ça göstermektedir. Ayr›ca motor etiket
de¤eri 0,37 kW yani 370 watt gücünde-
dir. Motor yükünün % 76 verimle yap›-
land›r›ld›¤› bir uygulamada mükemmel
sonuç vermifltir. E¤er motor fan uygula-
mas›, motor veriminin % 100 kapasite-
sinde olsayd›, bu de¤erlerin en fazla % 10
daha az al›nmas›na yol açacakt›.
Asenkron indüksiyon motorlar›, yap›lar›
itibariyle ucuz ve basittirler. Sabit devir
ve sabit moment ile çal›flan uygulamalar
da en uygun çözümdür. Ancak bu motor-
lar›n dezavantajlar› da vard›r. Örne¤in
AC indüksiyon motorlar› DC motorlar
gibi yükte direkt kalkmaya tasarlam›fl
motorlar de¤ildirler. Sistem uygulay›c›la-
r› AC indüksiyon motor ile çal›flacak me-
kanik sistemlerde nominal devir ve güç

üzerinden gerekli motor gücünü hesaplar-
ken, ilk kalk›fl momenti için gerekli art›
güç de¤erini de ilave etmek zorundad›r-
lar. Bu de¤er ise % 25 ila % 50 kadar
motor türüne ve büyüklü¤üne göre de¤ifl-
mektedir.

‹flte as›l sorun burada bafll›yor. Motor ilk
kalk›fl momentini yendikten sonra 1 - 3
saniye kadar sonra nominal devrine ulafl›-
yor. Art›k motor kendisini nominal flart-
larda çal›flt›rmak için zorlasa da gere¤in-
den fazla olan bak›r – demir, motor içeri-
sinde demir-bak›r m›knat›slanmas›n›
oluflturuyor ve ›s› oluflturarak sabit devir-
deki bir sistemi gere¤inden fazla bir güç
ile çal›flmaya devam ediyor. Eko kart› ise
1 -2 saniye içinde motorun demir bak›r
m›knat›slanma kay›plar›n› bir mikroifl-
lemci vas›tas›yla hesapl›yor ve motora
karfl›s›ndaki mekani¤i çal›flt›rmas› gere-
ken güç ile sürmesi için motora en uygun
aç›larda gerilimi anahtarlamak suretiyle
optimal gerilim veriyor, güç tüketimi uy-
gun noktaya TORK kontrolü ile çekilmifl
oluyor. TM

AAkkttiiff  GGüüçç  ((wwaatttt)) RReeaakkttiiff  GGüüçç  ((VVaarr)) GGüüçç  FFaakkttöörrüü  ((PPFF)) GGeerriilliimm  HHaarrmmoonniikk  %% 11  --  33  --  55  --  77  AAkk››mm  HHaarrmmoonniikk  TTooppllaamm››  %%

Normal 281 Normal 550 Normal 0.45 Normal 2,71 1 - 3 - 5 - 7 Toplam› % 12,96

Eko kart ile yap›lan uygulama neticesinde;

AAkkttiiff  GGüüçç  ((wwaatttt)) RReeaakkttiiff  GGüüçç  ((VVaarr)) GGüüçç  FFaakkttöörrüü  ((PPFF)) GGeerriilliimm  HHaarrmmoonniikk  %% 11  --  33  --  55  --  77  AAkk››mm  HHaarrmmoonniikk  TTooppllaamm››  %%

EKO 200 EKO 20 EKO 0.62 EKO 2,64 1 - 3 - 5 - 7 Toplam› % 49,26

% 28 % 54 Düzelme Azalma Harmonik Filitre
Azalma Azalma Konulmad›¤›nda Art›fl
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Alfa Laval 1883 y›l›nda ‹sveç’te kurulan ve bugün dünyada 100’e yak›n ülkede faaliyet

gösteren bir firma. fiirketin son üç y›lda global cirosunu ikiye katlad›¤›n› ve Türkiye

Endüstriyel So¤utma ve Havaland›rma  pazar›nda daha aktif olmak için  yap›land›klar›n›

söyleyen Alfa Laval Türkiye Ekipman Bölümü Segment Müdürü ‹smail Uzman ve So¤utma

Ekipmanlar› Sat›fl Mühendisi Güngör Türköz ile Alfa Laval’›n Türkiye’deki Endüstriyel

So¤utma / Havaland›rma faaliyetlerini ve hedeflerini konufltuk...

‹smail Uzman
Alfa Laval Türkiye Ekipman Bölümü Segment Müdürü

Güngör Türköz
So¤utma Ekipmanlar› Sat›fl Mühendisi

“Alfa Laval’›n hedefi; Endüstriyel 
so¤utma ve havaland›rma konusunda 
global lider olmak”
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‹smail Uzman:

Alfa Laval’›n üç ana teknolojide
çal›flmalar› bulunmakta; Plakal›
›s› eflanjörleri (›s› transferi 
teknolojisi), ayr›flt›rma teknolojisi
(seperasyon) ve ak›fl ekipmanlar› 

AA
lfa Laval, Türkiye pazar›na ilk ola-
rak ana ekipmanlar› olan plakal›
›s› eflanjörleri ve santrifüj seperas-

yon ürünleri ile girdi. Alfa Laval global
cirosunu son üç y›lda ikiye katlad› ve bu-
gün üç milyar Euro gibi bir rakama ulafl-
t›. Co¤rafi olarak sat›fllar›n %40’› Avru-
pa’da, %40’› Asya’da, %20’si Kuzey ve
Güney Amerika’da olmaktad›r. Dünyada
as›l büyük yat›r›mlar, doymufl pazarlar-
dan çok, geliflmekte olan ülkelerde yap›l-
makta. Bunun en iyi örnekleri; Brezilya,
Rusya, Çin ve Hindistan’d›r. Büyüme aç›-
s›ndan bakarsak Türkiye de bu ülkelere
benziyor ama baz› konularda, yeniliklere
daha aç›k ve geliflimi h›zl› olan bir ülke.
Dolay›s›yla ülkemize merkezimiz taraf›n-
dan yap›lacak yat›r›mlar ve sat›fl strateji-
lerinde bu noktalar özellikle gözönünde
bulundurulmaktad›r.
Alfa Laval Türkiye, Dünyadaki tüm Alfa
Laval flirketlerinde oldu¤u gibi ayn› yap›-
lanma ile çal›fl›l›yor; Proses teknoloji,
Ekipman ve Yedek Parça/Servis depart-
man› olarak faaliyet göstermekteyiz. fiir-
ketimizin organizasyon yap›s› tamamen
müflteri ve uygulama odakl›d›r. Proses
uygulamalar›na yönelik sat›fllar›m›z› Tür-
kiye merkez ofisimiz yürütmekte. Proses
bölümü olarak; endüstriyel proses, ilaç,
kimya, demir çelik, petrokimya, madenci-
lik, çevre, enerji, bio-yak›t ve g›da tekno-
lojilerine (bitkisel/ hayvansal ya¤, zeytin
ya¤›, niflasta, maya, meyve suyu, bira fla-
rap vb) yönelik uygulamalara, seperatör,
dekantör, eflanjör ve komple tesis kurulu-
mu konusunda hizmet vermektedir. 
Ekipman bölümümüz müflterilerimizin
çeflitli ihtiyaçlar›na yönelik, k›smen daha
standart ürünlerin sat›fl›n› yaparak, uy-
gun ve do¤ru çözümler sunmaktad›r. Uy-
gulama alanlar› olarak konfor, ›s›tma ve
so¤utma, hafif sanayi uygulamalar›, en-

düstriyel so¤utma, OEM, hijyenik ak›fl
ekipmanlar› ve denizcilik uygulamalar›
sat›fl›n› sayabiliriz. Ekipman bölümümüz
a¤›rl›kl› olarak, özellikle de ›s›tma sektö-
ründe distribütörlerle çal›flmaktad›r. Tür-
kiye genelinde 12 ana distribütörümüz
vard›r. Plakal› eflanjörler, hafif sanayi se-
parasyon ekipmanlar›, pompalar, s›v› ta-
fl›ma uygulamalar›ndaki ekipmanlar›m›z›
distribütörler kanal›yla satmaktay›z. Dis-
tribütörlerimiz müflterilerimize co¤rafi
olarak yak›n olmakla yüz yüze ve daha
h›zl›, çal›flt›klar› konularda yetkin olduk-
lar› için daha etkili hizmet vermemizi sa¤-
lamaktad›rlar. Böylece tüm Türkiye de
yerel olarak varl›¤›m›z› distribütörlerimiz
vas›tas›yla sa¤lamaktay›z.

Türkiye endüstriyel so¤utma 
pazar› ve Alfa Laval

Is›tma-so¤utma çok temel bir ihtiyaçt›r.
Enerjinin kullan›ld›¤› alanlarda mutlaka
›s› transferi ekipmanlar› gerekmektedir.
Alfa Laval’›n dünya pazarlar›na sunmak-
ta oldu¤u tüm ürünleri Türkiye’de de
müflterilerimize sunmaktay›z. Ancak,
Türkiye endüstriyel so¤utma pazar› Alfa
Laval’›n daha aktif olmas› gereken bir pa-

zar. Merkezden ald›¤›m›z global yönlen-
dirme ve bilgi birikimi ile buradaki yat›-
r›mlar›m›z› organize etmekteyiz. Türki-
ye’nin refah seviyesindeki art›fl ve s›cak
bir ülke olmas›, mevcut so¤utma pazar›-
n›n daha da büyüyece¤ini göstermektedir.
Çünkü bu etkenler so¤utma ihtiyac›n›
artt›rmaktad›r. Örne¤in, Türkiye’de kifli
bafl› dondurma tüketimi senede 1-2 lt
iken bu rakam Almanya gibi refah seviye-
si Türkiye ye oranla yüksek Avrupa ülke-
lerinde 20 litrelere kadar ç›kabiliyor. Do-
lay›s›yla geliflen ülkelerdeki refah seviye-
sinin yükselmesi ile, çeflitli sektörlerdeki
tüketim ürünlerine olan ihtiyaçlar›n de-
¤iflmesi ve artmas›, Türkiye’de de yak›n
zamanda gerçekleflecektir. Paralel olarak
yiyecek endüstrisi, meflrubat endüstrisi,
mayac›l›k, bal›kç›l›k, tar›msal ürünlerin
saklanmas› gibi endüstriyel so¤utman›n
ihtiyaç oldu¤u noktalarda ve yeni yap›lan
AVM, hastane, askeri bina, ifl merkezi gi-
bi so¤utma / havaland›rma ihtiyac›n›n
bulundu¤u projelerde, so¤utma ekipman-
lar› kullan›m› ihtiyac› ortaya ç›kacakt›r.
Alfa Laval Türkiye olarak biz de, endüs-
triyel so¤utma ve havaland›rma konular›-
na daha fazla odaklanarak bu konudaki
çal›flmalar›m›za h›z vermekteyiz. Global
lideri oldu¤umuz so¤utma pazar›n›n böl-
gesel dilimlerinde de bu pozisyonumuzu
korumak ve pekifltirmek istiyoruz. Bu
do¤rultuda Türkiye’de etkinli¤imizi art›r-
mak için sene bafl›ndan itibaren, ayr› bir
departman olarak yap›land›k. Endüstri-
yel so¤utma uygulamalar› olan; amon-
yakl› so¤utma sistemleri, hava üniteleri
(evaporatör, kondenser, kuru so¤utucu),
freonlu sistem ekipmanlar› konusunda,
hedefimiz do¤rultusunda, sadece bu pa-
zara odakl› olarak, Güngör bey ile ürün-
lerimizi ve 125 y›ll›k bilgi birikimimizi,
Türkiye’de endüstriyel so¤utma konusun-
da faaliyet gösteren tüm firmalar ve kifli-
lerle paylaflmay› amaçl›yoruz.

Uygulamalar›n zorlad›¤› de¤erlere
daha çok yaklaflabilmek için 
ürünlerimizi sürekli gelifltiriyoruz

Rekabet gücünü art›rma aç›s›ndan, ürün
gelifltirmenin kesintisiz süreklili¤i hayati
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söylefli

Alfa Laval Türkiye Ekipman Bölümü 
Segment Müdürü ‹smail Uzman
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önem tafl›r. Alfa Laval, Ar-Ge yat›r›mlar›
konusunda  kendi sektöründe lider ko-
numda bir firmad›r. Her y›l toplam sat›fl-
lar›n yaklafl›k %2.7’si Ar-Ge’ye ayr›l-
makta ve y›lda yaklafl›k 25-30 yeni ürün
ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye’de, hatta
tüm dünyada enerji ve çevre konular›nda
artan bir duyarl›l›k mevcuttur. Özellikle
enerji maliyetlerindeki art›fllar, enerjinin
tasarruf edilmesi ile ilgili çal›flmalar› da
beraberinde getirmifltir. Alfa Laval, ve-
rimli enerji kullan›m› konusunda global
düzeyde çal›flmalarda bulunmaktad›r. Al-
fa Laval’›n, Ar-ge deki hedefleri, ürünleri-
mizi daha verimli hale getirmek, daha
yüksek s›cakl›k ve bas›nca dayanabilen,
zorlay›c› uygulamalarda daha yüksek ve-
rim al›nabilecek ürünler gelifltirmektir. 
Örne¤in, tekstil sektöründe, boyahaneler-
de kullan›lan at›k s›cak suyun ›s›s›ndan
faydalan›lmas› ciddi bir enerji tasarrufu
sa¤l›yor. Alfa Laval bu noktada t›kanma-
yan genifl aral›kl› eflanjörler ile çözümler
üretmektedir. At›k suyun ›s›s›n› sisteme
giren so¤uk suya transfer ederek ›s› geri
kazan›m› sa¤lanmaktad›r. Tekstil sektö-
ründe maliyetler ciddi anlamda önem ka-
zanmaya bafllad›¤› için bu konu üzerinde
son 4-5 y›ld›r çal›flmalar›m›z yo¤unlafl-
m›flt›r. Enerji giderleri gittikçe artmakta-
d›r ve bu nedenle de birçok tekstil firma-
s› yurtd›fl›nda yat›r›m yapma yoluna git-
mektedir. Bunu engellemek için hüküme-
tin de birtak›m çabalar› mevcuttur. Yap-
t›¤›m›z bir çal›flma sonucu elde etti¤imiz
verilere göre ortalama bir tekstil boyaha-
ne iflletmesinin (50m3/saat at›k su) elde
edebilece¤i enerji tasarrufu y›lda 450,000
Euro dur. Bugüne kadar Türkiye’de alt-
m›fl›n üzerinde uygulamas› bulunan Alfa
Laval Is› Geri Kazan›m Eflanjörleri ile,
tekstil sektörün de her y›l toplam
27,000,000 Euro enerji tasarrufu sa¤lan-
maktad›r. Is› geri kazan›m› konusunda
ayr›ca so¤utma çevriminde var olan ve
kondenserden havaya at›lan ›s›dan kulla-
n›m suyunun ›s›t›lmas› mümkündür. Bu
uygulamalara yönelik özel ürünümüz
olan Alfa Laval desuperheater sayesinde,
hiç bir ek enerji maliyeti olmadan ifllet-
melerin kullan›m suyunun ›s›t›lmas› da
gerçeklefltirilmektedir.

Güngör Türköz:

Alfa Laval Türkiye olarak 
endüstriyel so¤utmada çok 
büyük projelerde yer ald›k

Efes Pilsen, Yörsan ve Coca Cola fabrika-
lar› so¤utma uygulamalar› bu projelerden
birkaç›. So¤utma ihtiyac› olan iflletmeler-
de Alfa Laval yar› kaynakl› eflanjörleri
kullan›larak, amonyakl› so¤utma uygula-
malar› gerçeklefltirildi. Bunlar›n d›fl›nda
pek çok yeni yat›r›mda da yer almakta-
y›z. Örne¤in Gebze’de Namet taraf›ndan
kurulacak ve hem Türkiye’nin en büyük
et üretim tesisi olacak hem de Avrupa’ya
et ihracat› yapabilecek bir iflletme olacak
projenin, amonyakl› so¤utma eflanjörleri
Alfa Laval’a aittir. Bu proje kapsam›nda
toplam kapasite olarak 2800 kW’l›k so-
¤utma eflanjörü ile amonyak ve salamura
so¤utmas› yap›lm›fl, ayr›ca amonya¤›n
at›k ›s›s›ndan faydalan›larak kullanma
suyu ›s›tmas› sa¤layan 350 kW’l›k Alfa
Laval desuperheater eflanjörü tedarik
edilmifltir. Bunun d›fl›nda ‹talyan bir çiko-
lata firmas›n›n, Türkiye’de yapaca¤› bir
so¤uk oda projesinde de Alfa Laval eva-
poratörleri kullan›lacakt›r. Bu projede, üç
tane 4.000 metrekarelik, befl tane de 500
metrekarelik oda yer almaktad›r. Top-
lamda 23 adet freon gaz› ile so¤utma ya-
pan evaporatör, kurulacak bu so¤uk ha-
va tesisinde depolanacak kuru g›day› iste-
nen flartlarda saklanmas›n› gerçeklefltire-
cektir.

Alfa Laval’›n tüm hava so¤utmal›
ürünleri ve ürünlerindeki her 
ünite, Eurovent sertifikas›na 
sahiptir

Endüstriyel so¤utma pazar›nda, özellikle
evaporatörler, kondenserler ve kuru so-
¤utucular gibi hava ünitelerinde, standar-
dizasyon ve sertifikasyon konular›nda ek-
siklikler mevcuttur. Alfa Laval’›n tüm ha-
va so¤utmal› ürünleri ve ürünlerindeki
her ünite, Eurovent sertifikas›na sahiptir.
Bu, Alfa Laval’› birçok noktada rakiple-
rinden çok daha ön s›ralara tafl›maktad›r.

Eurovent sertifikas›na sahip ürünler, ifl-
letmelere çok büyük avantajlar sa¤lamak-
tad›r. Ayr›ca ürünün sa¤layaca¤› kapasite
konusunda ba¤›ms›z bir belgelendirme
kuruluflu taraf›ndan verilen bu belge, ifl-
letmenin ihtiyac› olan so¤utma gücünü
kesinlikle elde edebilece¤inin garantisidir.
Bununla beraber, kullan›lan elektrik
enerjinden tasarruf anlam›nda fark yara-
taca¤› kesindir. Günümüzde önemli glo-
bal sorunlardan biri olan enerji talebinde
ve maliyetlerindeki art›fl gözönüne al›nd›-
¤›nda, kullan›lan enerjiden tasarruf et-
mek, bir ürün sat›n al›n›rken dikkat edil-
mesi gereken en önemli nokta olarak ön
plana ç›kmaktad›r. Bu nedenle Eurovent
sertifikal› bir cihaz kullanan iflletme, raki-
bine oranla enerjiden ciddi avantaj sa¤la-
maktad›r. Amonyakl› so¤utma sistemle-
rindeki uygulamalarda kullan›lan yar›
kaynakl› plakal› eflanjörler konusunda,
Alfa Laval tüm dünyada ve Türkiye’de
pazar lideri konumundad›r. Bu konuda
sundu¤umuz en büyük avantaj, enerji ve-
rimlili¤idir. Bunun d›fl›nda yüksek bas›nç-
larda yüksek ›s› transferi elde etme avan-
taj› sunulmaktad›r. Amonyak sistemlerin-
de ve Freon sistemlerinde kullan›labilen
yar› kaynakl› eflanjörlerimizin, iflletme
bas›nçlar›na gösterdi¤i esneklik sayesin-
de, lehimli tip eflanjörlerde (BHE) görüle-
bilen, eflanjörün hasar görmesi sorunu or-
tadan kalkmaktad›r. Dolay›s›yla iflletme-
lerin bak›m-yenileme gibi ekstra masraf-
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lar›ndan yüksek oranlarda tasarruf etme-
si söz konusudur. Buna bir de amonya¤›n
do¤al bir so¤utucu ak›flkan olmas›, yük-
sek verimli so¤utma yapabilmesi, uzun
ömürlü ve yenilenebilir olmas› da ekle-
nince avantajlar daha aç›k olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Türkiye’deki en yeni çal›fl-
malar›m›z ise karbondioksit-amonyak
kaskad sistemleridir. Türkiye için yeni
olan bu uygulamalar için liderlik etmek
üzere faaliyetlerimizi yo¤un olarak sür-
dürmekteyiz. Alfa Laval ürün yelpazesin-
de özellikle bu konu üzerine tasarlanm›fl
ürünler bulunmaktad›r.  CO2 di¤er do¤al
veya HCFC’lerle k›yasland›¤›nda daha
yüksek verimli ve daha düflük s›cakl›klar-
da (-50 °C gibi) so¤utma yapabilen bir
ak›flkand›r. Do¤al bir kaynak olmas›,
ozon tabakas›na zarar vermemesi ve kü-
resel ›s›nma etkisinin s›f›r olmas› nedeniy-
le global hedefimize çok uyan bir ak›fl-
kand›r. Dolay›s›yla CO2 uygulamalar› bi-
zim için çok önemli bir aland›r.  

Bilginin paylafl›lmas› flartt›r

So¤utma sistemleri, belli bir yap›m yönte-
mi, bilgisi ve uzmanlaflma gerektirmekte-
dir. Malzeme seçimi ve sistem kurulumu
konular›na Alfa Laval olarak yaklafl›m›-
m›z; aç›k teknoloji ve bilgi transferidir.
Birebir yapt›¤›m›z görüflmelerle ve üç ay-
da bir haz›rlad›¤›m›z yay›nlar›m›z ile dai-
ma müflterilerimizi ve sektörümüzü bilgi-
lendirmekteyiz. Sadece so¤utma pazar›na
yönelik teknik bilgi ve ürünlerin yerald›-
¤›, dünyadaki örnek so¤utma uygulama-
lar› hakk›nda bilgilere yer verildi¤i “NE-
AR Refrigeration” isimli bültenimiz, pa-
zarda iletiflimde oldu¤umuz herkese gön-
derilmektedir. Bilginin paylafl›lmas› flart-
t›r. Bilgiyi paylaflt›¤›n›zda hem kendinize
hem de sektöre çok büyük fayda sa¤laya-
biliyorsunuz. Böylece sadece biz de¤il, ül-
kemiz de kazan›yor. Günümüzde bilgi,
çabalayan her insan taraf›ndan elde edile-
bilmektedir. Bir konuyu baflkalar›ndan
önce bilmek, sadece zaman aç›s›ndan bir
avantaj sa¤layabilir. Bilgi paylafl›ld›kça
kendini gelifltirebilir, ço¤alabilir ve fayda
yarat›r. Bu nedenle bilginin paylafl›lmas›
gerekti¤ini düflünüyoruz. Sektörümüzü

bilgilendirmeyi bir gereklilik olarak gör-
mekteyiz, sektörden ald›¤›m›z öneriler,
geri dönüfller de bizi gelifltirmektedir. Ör-
ne¤in, eflanjör konusunda Alfa Laval bir
okul gibidir. Alfa Laval’›n web sitesinde
ürün ve uygulamalara yönelik bilgi ban-
kalar› bulunmaktad›r. Müflterilerimizle
ve ifl ortaklar›m›zla aram›zda köprü vazi-
fesi kuran ve her an on-line detayl› ürün
bilgilerine, yurtd›fl› stok seviyelerine, ver-
dikleri siparifllerin hali haz›rdaki son du-
rumuna, ürün seçim programlar›na ve
projelerinde kullanmak için ürün teknik
çizim bilgilerine dahi ulaflabilecekleri
“AlfaLaval Access” isimli extranet site-
miz sayesinde bilgi paylafl›m›n› bir ad›m
ileri götürüyoruz. Bu uygulamam›z ayn›
zamanda müflteri baz›nda özeldir ve Alfa
Laval’›n bilgi paylafl›m›nda ulaflt›¤› nok-
tay› çal›flma ortaklar›m›za nas›l sundu¤u-
muzun bir örne¤idir. 

Do¤ru oldu¤u san›lan yanl›fl 
bilgiler mevcut

Pazar araflt›rmas› çal›flmalar›m›zda karfl›-
m›za ç›kan flu ki; do¤ru oldu¤u düflünü-
len çok yanl›fl bilgiler bulunmakta. Örne-
¤in amonyak, Türkiye’de tehlikeli, zarar-
l› ve hatta ölüme sebebiyet verebilecek bir
ak›flkan olarak görülüyor. Bu düflünce ta-
mamen yanl›flt›r. Amonya¤›n tabi-
i ki belli bir ppm seviyesinden sonras› in-
san vücuduna zararl›d›r. Buna karfl›n, her
insan günde belli miktarlarda amonyak
üretmektedir. Amonyak, di¤er so¤utucu
ak›flkanlarla (freonlarla ) karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda yapay bir so¤utucu ak›flkan de¤il-
dir. Zaten ozon tabakas›na verdi¤i zarar
s›f›rd›r. Amonya¤›n kokusunun kötü ol-
du¤u da do¤rudur, fakat bu ayn› zaman-
da çok büyük bir avantajd›r. Sistemde
herhangi bir kaçak olursa, fark edilme-
mesi mümkün de¤ildir. Böylece ar›zalara
çok h›zl› müdahale edilebilmektedir. Ay-
r›ca amonyak patlay›c› bir madde de¤ildir. 
Bilinmesi gereken önemli bir konu da,
kuru so¤utucularla aç›k kuleler aras›nda-
ki ciddi farklard›r. Her fleyden önce aç›k
kulelerde yüksek miktarlarda su kayb› ol-
maktad›r. Su devaml› buharlaflt›¤›ndan
sürekli besleme suyu ilave edilmesi gerek-

mektedir. Ancak su buharlafl›rken suyun
içerisindeki mineraller ve iyonlar buhar-
laflmad›¤› için, konsantrasyonlar› sürekli
artmakta ve suyun sertli¤i ve klorür oran-
lar›, kulenin ilk devreye al›nd›¤›ndan kat
ve kat üzerinde olmaktad›r. Bu durum
hem kirlenmeye hem de kulenin so¤utma
hizmeti verdi¤i di¤er ekipmanlarda ko-
rozyona yol açabilmektedir. Aç›k kuleler-
de ayn› zamanda kirlenme nedeniyle iflçi-
lik maliyetleri mevcuttur. Kirlenme ise,
tüm iflletmedeki sisteme zarar verebil-
mektedir. Kuru so¤utucular kapal› sis-
temlerdir. Bu sebeple korozyon engelleyi-
ci kimyasallar kullan›lmas›na ihtiyaç du-
yulmamaktad›r. Dolay›s›yla, kuru so¤u-
tucular ile aç›k kule ilk yat›r›m maliyetle-
ri aras›nda fark görülse de, kuru so¤utu-
cular›n iflletmeye sundu¤u avantajlar çok
fazla olmaktad›r. Kuru so¤utucu ile aç›k
kule aras›ndaki ilk yat›r›m fark›, 6-12 ay
gibi k›sa bir sürede amorte edilmektedir.
Bu konularda da bilgilendirme çal›flmala-
r›m›z sürmektedir.

‹smail Uzman:

Alfa Laval Üniversitesi’nde 
e¤itim...

Alfa Laval ailesine kat›lan her yeni arka-
dafl›m›z en geç üç ay içerisinde mutlaka
‹sveç’te iki haftal›k oryantasyon e¤itimine
kat›lmakta ve e¤itimin ilk haftas›, ‘Alfa
Laval Üniversitesi’ dedi¤imiz bünyemizde
olan bir e¤itim kurumunda Alfa Laval’›n
tüm bölümleri, flirket kültürü, kurumsal
aktiviteleri, iletiflim teknikleri, do¤aya ve
insana sayg›l› çal›flma prensipleri, temel
flirket etik ve de¤erleri ile ilgili, e¤itimle-
rin verilmesi ile tamamlanmaktad›r. Son-
raki haftada ise aileye yeni kat›lan arka-
dafl›m›z›n çal›flt›¤› departmana göre, ‹sveç
merkezin organize etti¤i, e¤itim ve bilgi-
lendirme süreci bafllamaktad›r. Bu süreç-
te, ürünler, seçim programlar›, ilgili uygu-
lamalar konusunda bilgi al›n›rken, her
zaman müflterinin beklentilerine çözüm
sa¤layabilme yöntemleri ö¤retilmektedir.
Ancak herfleyden öte, elde edinilen en
faydal› nokta ise, Alfa Laval ‹sveç ve di-
¤er  ülkelerden e¤itime gelen Alfa Laval
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çal›flanlar› ile kurulan dayan›flma a¤›d›r.
Bunun d›fl›nda, çal›flan, ilgili bölümün y›l-
l›k toplant›lar›na kat›lmakta ve kendi bö-
lümünün tüm dünyadan toplad›¤› bilgiler
ile belirledikleri stratejilerine dahil ol-
maktad›r. Alfa Laval Türkiye olarak da
e¤itim çal›flmalar› sürmektedir. Sat›fl ka-
nallar›n›n faliyetlerini optimize etmek
için çeflitli çözümler üreterek, teknik, lo-
jistik destek sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca dis-
tribütörlerimiz için periyodik seminerler
ile teknik ve ticari yeteneklerini gelifltir-
meyi amaçlamaktay›z. Özetle, yetkin dis-
tribütörler oluflturarak müflterilerimize en
optimal çözümleri sunmay› hedeflemek-
teyiz. Bunun d›fl›nda, plakal› eflanjörler
ürün ve uygulamalar› hakk›nda, sektöre,
üniversitelerin mühendislik fakültelerine,
ilgili müflteri segmentlerine e¤itimler ver-
mekteyiz.

Güngör Türköz:

Alfa Laval, Endüstriyel so¤utma
ve havaland›rma üniteleri 
konusunda dünya çap›nda çok
ciddi bir pazar pay›na sahip,

Alfa Laval’›n hedefi; endüstriyel so¤utma
alan›nda kullan›lan ekipmanlar›n global
lideri olmak ve bu pozisyonu korumakt›r.
Bu yüzden bize uygun firmalar› sat›n al-
ma sürecine girilmifltir. 
Endüstriyel so¤utma ve havaland›rma pa-
zar›nda lider konumunday›z ve önümüz-
deki süreçte de pazar›n % 40-45’inde söz
sahibi olmay› hedefliyoruz. Türkiye’de
ise, endüstriyel so¤utma pazar›n› tam ola-
rak anlamak, ürünlerin hem tan›t›m›n›
hem de sat›fl›n› tek noktadan yapmak için
çal›fl›yoruz. Hava so¤utmal› ünitelerimi-
zin üretimi bugün üç ana fabrikada yap›l-
maktad›r; ‹talya, Hollanda ve Finlandiya.
Ana üretim merkezimiz iki y›l öncesine
kadar yanl›zca ‹talya’dayd›. Ayr›ca bu
fabrikada bak›r lehimli ve boru tipi eflan-
jörlerin de üretimi yap›lmaktayd›. Global
büyüme hedefleri do¤rultusunda Hollan-
dal› endüstriyel so¤utucu ekipman üreti-
cisi Helpman sat›n al›narak Alfa Laval
bünyesine dahil edilmifltir. Helpman’›n
ürün gam›, daha spesifik ürünlerin de Al-

fa Laval ürün gam›na dahil edilmesi ile
önemli avantajlar sa¤lamaktad›r. Help-
man markas› Kuzey Avrupa pazar›nda
endüstriyel so¤utma uygulamalar› konu-
sunda lider bir markad›r. Ürünleri, uygu-
lama bazl› olarak özellefltirilmifltir. Yay-
g›n olarak et ve tar›m ürünlerinin (meyve
sebze) so¤utulmas› konular›nda çal›fl-
maktad›r. Ürün bazl› özellefltirilmifl hava
ünitelerine (evaporatörlere) örnek olarak
muz sarartma evaporatörleri verilebilir.
Bu üründe evaporasyon s›cakl›¤› ve oda
s›cakl›¤› sarartman›n gerçekleflece¤i en
uygun s›cakl›kta sabitlenmifltir. Seçim
yapmak için depolanacak palet adedinin
ve diziliflin nas›l yap›laca¤›n› belirlemek
yeterlidir. So¤uk odan›n ayd›nlat›lmas›
için ›fl›kland›rma da bu üründe gözönüne
al›nm›fl ve ünite üzerinde bütünleflik ola-
rak sunulmaktad›r. 
Alfa Laval’›n yat›r›mlar›, 1956 y›l›nda
Finlandiya’da kurulmufl olan ve endüstri-
yel havaland›rma / so¤utma pazar›n›n
güçlü firmalar›ndan Fincoil’in sat›n al›na-
rak Alfa Laval ailesine kat›lmas›yla de-
vam etmifltir. Fincoil, ürünlerinin %
80’ini ihraç eden bir firmad›r. Özellikle
Norveç, ‹sveç, Finlandiya, Danimarka,
Rusya ile Kuzey ve Do¤u Avrupa ülkele-
rinde çok güçlüdür. Fincoil, bu pazarlar-
da kullan›lan kuru so¤utucu ve hava so-
¤utmal› kondenserlerin lider üreticisidir.
Kullan›m alanlar› oldukça genifl olan Fin-
coil ürünleri, yayg›n olarak endüstriyel
proseslerde güç santrallerinde, AVM,
hastane, okul, askeri binalarda, g›da  üre-
tim tesislerinde, birac›l›k ve meflrubat
üretim tesislerinde kullan›lmaktad›r.
Alfa Laval’›n bu üç merkezinde (‹talya,
Hollanda, Finlandiya) üretilen hava üni-
teleri, (evaporator, kondenser ve kuru so-
¤utucular) müflterilerimizin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda tasarlan›p üretimi gerçek-
lefltirilen ürünlerdir. Uygulama alanlar›;
ticari ve endüstriyel so¤utma / havalan-

d›rma olarak ayr›lmaktad›r. Endüstriyel
uygulamalar kapsam›nda g›da endüstrisi,
seralar ve so¤uk depolar baflta olmak
üzere, süper marketler gibi so¤uk raflar›n
kullan›ld›¤› tüm ticari uygulamalar için
de ekipman sa¤lamaktay›z. Tüm bunlar›n
yan› s›ra, Alfa Laval kuru so¤utucular›
ürün gam›, geleneksel aç›k kule uygula-
malar›na son derece efektif ve tasarruflu
bir alternatif sunmaktad›r. Basit bir he-
sapla, örne¤in bir g›da veya meflrubat
üretim tesisinde Türkiye flartlar›nda
1000-1200 kW’l›k aç›k kule ve kuru so-
¤utucu yat›r›m› planland›¤›nda, kuru so-
¤utucu yat›r›m›, tüm bak›m, kimyasal ve
su tüketimi masraf noktalar›ndan muaf
oldu¤u için, aç›k kule yat›r›m› ile aras›n-
daki fark› 6-12 ay içerisinde kapatmakta-
d›r. Bu süre sonras›nda aç›k kulenin yap-
maya devam edece¤i mecburi harcama-
lardan iflletmeyi tasarruf ettirmektedir.
Bu noktada Türkiye gibi k›fl›n çok so¤uk
hava s›cakl›klar›nda hayat›n sürdü¤ü bir
ülkede kuru so¤utucu yat›r›m› yapan bir
iflletmenin, k›fl aylar›nda da so¤utulmas›
gereken iflletme bölgelerinde “free coo-
ling” diye adland›r›lan “bedava” so¤ut-
madan yararlanmas› anlam›na gelmekte-
dir. Kuru so¤utucu sayesinde k›fl flartla-
r›nda, iflletmede so¤utma çevrimini kapa-
tarak, elektrikten çok yüksek miktarlarda
tasarruf edilmesi mümkündür. 

‹smail Uzman:

Türkiye’de hedeflerimiz ve yeni
yat›r›m planlar›m›z

Geliflen Türkiye pazar› ve hedeflerimiza
do¤rultusunda yeni yat›r›mlar planlan-
maktad›r. 2009 y›l› itibariyle faaliyetleri-
mizi Samand›ra’daki yeni binam›za tafl›-
yaca¤›z. Yeni binam›zda 2000 metrekare-
lik ofis, toplant› ve seminer salonlar›,
1000 metrekarelik montaj atölyemiz ve
servis-bak›m merkezimiz olacakt›r. Bu sa-
yede, flu an atölyemizde montaj›n› yapa-
bildi¤imiz plakal› ›s› eflanjör ünitelerimi-
zin haricinde, daha büyük ünitelerimiz ve
bu sene sonunda ürün gam›m›za kat›la-
cak yeni plakal› eflanjör modellerimizin
de montaj› yapabilecektir. TM
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Toprak alt› borulama ve toprak
üstü HVAC sistemlerinin 
basitlefltirilmesinin faydalar›

TT
icari bina sahiplerinin toprak kay-
nakl› ›s› pompalar› (GSHP) hakk›n-
daki düflünceleri “Binalar›m›zda is-

tedi¤imiz tek sistem bu” gibi pozitif uç
noktalardan “Bu sistemleri bir daha asla
kullanmayaca¤›z” gibi negatif uç nokta-
lar aras›nda de¤iflmektedir. Kurulum ma-
liyetleri ft2 fiyat› $12 ile $50 seviyelerinde
de¤iflirken iflletme maliyetleri de bu ara-
l›klarda de¤iflebilmektedir. Ancak, bafla-
r›l› uygulamalara farkl› iklim ve bina tip-
lerinde karfl›lafl›labilir. Yeni Yap›lar Ens-
titüsü’nün “Getting to Fifty” isimli veri-
taban›nda bulunan ve yönetmeli¤e uygun
binalardan % 50 daha az enerji tüketen
binalar listesinde, listede yer alan binalar-
dan % 20’sinin GSHP sistemine sahip ol-
du¤u belirlenmifltir. Bu durum GSHP’nin
pazar penetrasyon oran› % 1’den düflük
olmas›nda ra¤men gerçekleflmifltir.

Bu makalede toprak alt› borulama ve
toprak üstü HVAC sistemlerinin basitlefl-
tirilmesi ile kapal› çevrim GSHP’lerin ma-
liyetlerinin nas›l düflürülebilece¤i, enerji

kullan›m›n›n nas›l azalt›labilece¤i, güve-
nilirli¤in ve konforun nas›l artt›r›labilece-
¤i tart›fl›lmaktad›r.

Tasar›m Felsefesi

Proje planlar› incelendi¤inde, genellikle
mühendis olmayan üçüncü kiflilerin (top-
rak hatt› müteahhidi, boru tedarikçisi gi-

bi) bir mühendis ile birlikte klasik HVAC
uygulamalar›ndan yola ç›karak toprak al-
t› çevrimini tasarlad›¤› görülmektedir.
Bunun sonucunda toprak alt›nda yeterli
›s› transferi sa¤layamayan ve buna ba¤l›
olarak yüksek enerji tüketimi ile çal›flan
bir toprak alt› çevrimi elde edilmektedir.
Güvenilir, maliyet ve enerji verimli GSHP
tasarlama ifllemi, klasik HVAC bak›fl aç›-

Ticari Binalar için Toprak
Kaynakl› Is› Pompalar›
YYaazzaann::  SStteevvee  KKaavvaannaauugghh
ÇÇeevviirreenn::  ÖÖnnddeerr  BBaalliioo¤¤lluu,,  TTuu¤¤rruull  KKooddaazz

fiekil 1: HVAC sistem tiplerine göre enerji tüketimleri
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s›ndan uzak bir sistem tasarlama yaklafl›-
m› gerektirmektedir. Genellikle gelifltiril-
mifl alt sistemlere sahip merkezi sistemle-
rin (VAV gibi) ve enerji yönetimi sistem-
lerinin tekil ekipmanlara göre daha az
enerji tüketti¤ine inan›lsa da fiekil 1’de
yer alan ölçüm sonuçlar› bu inanc›n tersi-
ni iflaret etmektedir. GSHP’ler merkezi
sistem taraf›ndan beslenen tekil ›s› pom-
pas› sistemlerinin enerji tüketimi de¤erle-
rinin azalt›labilece¤ini ifade etmektedir.
Karfl›lafl›labilecek zorluklardan birisi ise
fan/pompa enerji tüketimi de¤erlerinin
düflürülmesi ve merkezi hava ve su da¤›t›-
m› sistemlerinin kontrol karmafl›kl›¤›d›r.

Toprak Is› De¤ifltiricileri

Yatay olarak daha fazla yüzey alan›na
(ton bafl›na yaklafl›k 150 ile 400 ft2) ihti-
yaç duyduklar›ndan dolay› toprak ›s› de-
¤ifltiricileri dikey olarak topra¤a monte
edilmektedirler. Ancak, borular çoklu bi-
çimde üst üste katlanabildiklerinden (ke-
siflen halkalar fleklinde) dolay› yatay ola-
rak da topra¤a yerlefltirilebilmektedirler.
Bu durumda toprakta tafl, kaya v.b bu-
lunmamas› gerekmektedir.

Dikey boru yap›lar› afla¤›daki gibi karak-
terize edilirler:

• Dikey sondajlar 4-6 inç çap›nda ve
maksimum 600 ft derinli¤e kadar
(Ortalama olarak 200-300 ft
civar›ndad›r) aç›lmal›d›r. Ayr›ca dikey
sondajlar aras›nda 20-30 ft mesafe
olmal›d›r.

• 300 ft’e kadar olan derinliklerde 1
inç, 500 ft’e kadar olan derinliklerde
11/4 inç ve daha derin derinliklerde
11/2 inç çap›nda ›s›l ifllem görmüfl
yüksek yo¤unluklu polietilen (HDPE)
U tüp fleklinde boru kullan›lmaktad›r.

• U boru ile aç›lan sondaj aras›nda, bu
bölgeye su girmesini ve ›s› geçiflini
artt›rmak amac›yla s›va veya dolgu
malzemesi yerlefltirilmektedir. Is›l
iletkenli¤i yüksek s›va kullan›m› ile
sondaj boyu, s›radan s›va malzemesi
kullan›lan durumlara göre % 15-35
oran›nda azalt›lmaktad›r2,3.

Is› de¤ifltirici uzunluklar›n› azaltma yönü-
ne gidilirken transfer olan ›s›n›n % 70-
80’i topra¤a iletildi¤inden flüpheci yaklafl-
mak faydal›d›r.

Ek ücret (5000 ile 10000 dolar aras›)
ödeyip çevrimi toprak içerisine dikey yer-
lefltirme ve sistem tasar›m›na ba¤l› olarak
›s›l özellik testleri uygulama afla¤›daki ne-
denlerden dolay› genellikle önerilmektedir:

• En kötü senaryo datalar› kullan›larak
çevrim tasar›m› optimize edilebilir.

• Sondaj›n zorlu¤u belirlenebilir ve bu
flekilde müteahhidin en kötü senaryo
üzerinden teklif vermesinin önüne
geçilebilir.

• Test çevrimi kal›c› bir toprak ›s›
de¤ifltiricisi olarak kullan›labilir.
Küçük projeler için, ›s›l özelliklere
“Geo-Heat Center
(http://geoheat.oit.edu/techpap.htm#h
ydro)” adresinden ulafl›labilmekle bir-
likte dikey çevrimlerin fiyatlar›, d›fl
komponentler baz›nda ton bafl›na
1500 ile 2500 dolar aras›nda
de¤iflmektedir. Bu fiyatlar toprak
alt›nda bulunan borulaman›n fiyat-
lar›n› kapsamamaktad›r ve fiyatlar

çevrimin tipine göre farkl›l›k göster-
mektedir.

Çevrim Tipleri

Tekil: GSHP’ler için önerilen ilk alterna-
tif tek ›s› pompal›, kompresör ile birlikte
çal›flan tek sirkülasyon pompas› ve
HDPE’den malzemeli, toprak alt›nda tek
bir çevrimden oluflan en basit tekil çevrim
tasar›m›d›r (fiekil 2). Bu tip çevrimlerin:

• Kontrolü kolayd›r.
• Ba¤lant› maliyetlerinin minimum 

seviyede olmas›ndan dolay› genelde 
en ucuz yöntemdir.

• Teknisyenler taraf›ndan makul süreler
içerisinde kurulup servis hizmeti 
verilebilir.

• Tek veya iki katl› binalar için en 
uygun sistemlerdir.

• “De¤iflken ›s›l yük” seviyesi düflük
olan binalar için uygundur.

• Korozyon inhibitörlerine ihtiyaç 
duymaz.

Yar› Merkezi: Tekil çevrimlerin kullan›la-
mad›¤› binalara yar› merkezi çevrimler
(fiekil 3) kullan›lmas› önerilmektedir. Bir-
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fiekil 2: Tekil kapal› çevrim GSHP

U-Borusu sondaj deli¤i (20-25 ft ayr›lma)

On/off
Pompa

3 yollu pürjör/
yal›t›m vanalar› Besleme 

kanal›

Kapal› ›s› 
pompas›

Dönüfl
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çok durumda, ›s›l yükün de¤iflmesi duru-
mu tüm binan›n birbiri ile “ba¤lanmas›y-
la” çözümlenebilmektedir. Örne¤in, bi-
nan›n do¤uya bakan s›n›flar› bat›ya ba-
kan s›n›flar› ile ›s› pompalar› ile birbirine
ba¤lanabilir veya ›s›l yükü ö¤len maksi-
muma ulaflan bir kafeterya ile ›s›l yükü
akflam saatlerinde pik yapan spor merke-
zi birbirine ba¤lanabilir. ‹kinci örnekte
bulunan suyu ›s›tma yükünün büyük bir
k›sm› mutfa¤a yerlefltirilen su ›s›t›c›l› ›s›
pompalar› ile karfl›lanabilmektedir.

Yar› merkezi çevrimlerin:
• Kontrolü kolayd›r
• Genifl çapta toprak içi ba¤lant›s›, 

hafriyat masraf› ve büyük miktarda
toprak alt› borulama 
gerektirmedi¤inden dolay› maliyetleri
göreceli olarak daha düflüktür

• Teknisyenler taraf›ndan makul süreler
içerisinde kurulup servis hizmeti 
verilebilir

• Tekil çevrimlere göre daha büyük 
binalarda kullan›labilir

• Binan›n de¤iflken yük durumlar› 
baflar› ile kullan›labilir

• % 100 HDPE borular 
kullan›labildi¤inden korozyon 
inhibitörlerine ihtiyaç duyulmaz

Merkezi: Tekil veya yar› merkezi sistem-

lerin kullan›lamad›¤› durumlarda merke-
zi çevrimler önerilmektedir (fiekil 4). En
yüksek maliyetli (daha derin ve genifl top-
rak ba¤lant›lar›, toprak alt› borulama,
valfler, merkezi kontrol, ek pompa kapa-
sitesi) 4, en az verimli (daha fazla pompa
gücü nedeniyle) ve en yüksek servis per-

soneli giderlerine sahip olmalar›na ra¤-
men bu tip çevrimler afla¤›daki avantajla-
ra sahiptir:

• En k›sa dikey yap›ya sahiptir
• Hibrid sistemlere entegresi kolayd›r

(Is›nma ihtiyac›n› karfl›layabilen bir
çevrimin so¤uma kulesi/s›v› so¤utma
ile kullan›m› ile so¤utma yükü de 
karfl›lanabilir-fiekil A)

• Tek grup ba¤lant› ile uzaktaki çevrim-
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fiekil 3: Yar› merkezi kapal› çevrim GSHP

fiekil 4: Merkezi kapal› çevrim GSHP

fiekil A: S›n›rl› alan içerisinde çevrimlerin 
montaj›n›n görünümü. Bu tip alanlar toprak alt›
çevrimli/s›v› so¤utmal› hibrid GSHP’ler için en
uygun alanlard›r.

Besleme 
kanal›

Çek valf Dönüfl

Is› pompas›

U-borusu sondaj deli¤i (20-25 ft ayr›lma)

Kapal› ba¤lant›
(besleme hatt›)

Ek ba¤lant›lar

Ek ba¤lant›
yal›t›m borular›

WC, kat 2-4

Kübikler

Özel ve grup ofisleri

Özel ve grup ofisleri

4 katl› ofis binas›

Kat 1, hol

Ters-dönüfl

Opsiyonel bölge

Dengeleme/yal›t›m vanas›

4 ek ba¤lant› grubunda 32 U-boru

20-25 ft aral›kl› U-borusu sondaj deli¤i

Purjör

Purjör

On/Off
sirkülasyon
pompas›
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lerin kontrolü kolayd›r.
• Binalardaki de¤iflken yük durumunu

tamamen avantaja dönüfltürebilir.

Is› Pompalar›, D›fl Ortam ve 
Kontrol

GSHP uygulamalar›nda en yayg›n kulla-
n›lan ekipman dikey, afla¤›-yukar› ak›fl›
ve konsol ünitelerini kapsayan iyilefltiril-
mifl sudan havaya ›s› pompalar›d›r. Su-
dan havaya ›s› transferine sahip kompo-
nentler verimlilik aç›s›ndan en yüksek de-
¤ere sahiptir. Çünkü, havadan so¤utkana
›s› transferi gerçeklefltirilen evaporatör ve
kondenserlerde s›cakl›k fark› son derece
düflük olmaktad›r. Bu durumu avantaja
çevirebilmek amac›yla fan ve pompa güç-
lerinin azalt›lmas› ve toprak alt›nda yer
alan çevrimin s›cakl›k art›fl›n›n (so¤utma-
da) veya azal›fl›n›n (›s›tmada) minimize
edilmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Sudan suya ›s› pompal› sistemlerde top-
rak çevrimi ile bina çevrimi aras›ndaki s›-
cakl›k fark› düflük oldu¤unda, fan gücü
minimize edildi¤inde ve pompalar›n uy-
gun seçilip do¤ru kontrol edilmesi sonu-
cunda verim son derece yüksek olmakta-
d›r. Yüksek verimli bir sudan suya ›s›
pompas›na örnek 90°F ile 100°F aras›nda
su s›cakl›¤›na ihtiyaç duyan ve fans›z bir
zeminden ›s›tma sistemidir. Düflük verim-
li bir sisteme örnek ise 125°F s›cakl›kta
suya ihtiyaç duyan yüksek statik bas›nçl›
VAV uygulamalar›d›r.

Sudan havaya ›s› pompalar› uygulamalar›
ve girifl s›v› s›cakl›klar› göz önüne al›na-
rak (ELT)5 kapasitelerine (Bir saatteki ‹n-
giliz Is›l Birimi-BTU/h) ve verimliliklerine
göre (Enerji verimlili¤i oran›, EER ve per-
formans katsay›s›, COP) de¤erlendiril-
mektedir. Sudan havaya ›s› pompalar›n›n
de¤erlendirme kriterleri:

• Toprak çevrimli ›s› pompalar›
(GLHP): 77°F ELT so¤utma modun-
da, 32°F ELT ›s›tma modunda. 

• GLHP’ler (k›smi yük): 68°F ELT
so¤utma modunda, 41°F ELT ›s›tma
modunda.

• Toprak-su ›s› pompalar› (GWHP):
59°F ELT so¤utma modunda, 50°F
ELT ›s›tma modunda.

• Su çevrimli ›s› pompalar (WLHP):
86°F ELT so¤utma modunda, 68°F
ELT ›s›tma modunda.

So¤utma modunda (% 47 ba¤›l nem) iste-
nilen hava girifl s›cakl›klar› (EAT) 80.6°F
ve ›s›tma modunda 68°F’d›r. Kapasiteler
kanal veya borular içerisinde havay› ve
suyu da¤›tmada kullan›lan fan veya pom-
pa güçlerini kapsamaz.

Optimum ticari sistemler so¤utma mo-
dunda 80°F ile 90°F aras›nda ve ›s›tma
modunda 45°F ile 55°F s›cakl›klar› ara-
s›nda çal›flan toprak çevrimleri ile elde
edilmektedir. Böylece WLHP’de 86°F gi-
rifl su s›cakl›¤› so¤utma kapasitesi ve EER
için en yak›n gösterge olmaktad›r. Is›tma
modunda, GWHP’de 50°F girifl su s›cak-
l›¤› birçok ticari uygulamada en optimum
nokta olmaktad›r. fiekil 5’te 85°F ELT ve
75°F EAT de¤erlerine sahip, standart ha-

va ak›fllar›nda (400 cfm/ton) d›fl statik
fan bas›nçlar›n› içeren iki yüksek verimli
GLHP ürünün deklare edilen verimlerinin
k›yaslamas› bulunmaktad›r. Genel ola-
rak, ›s› pompas› küçüldü¤ü zaman verim
artmaktad›r. 68°F s›cakl›ktaki kondenser
suyu ile çal›flan dual kapasiteli ›s› pompa-
lar›nda e¤er tam yük verimleri özelliklere
(spesifikasyon) eklenmemiflse, deklare
edilen verimler yan›lt›c› olabilmektedir.

Özellikle so¤uk iklimlerde havaland›rma
havas›, en iyi ›s› geri kazan›m ünitesine
sahip d›fl ortam hava sistemleri ile sa¤lan-
maktad›r. Bu uygulaman›n merkezi hava
da¤›t›m› sistemleri için gereksiz masraf
oldu¤u düflünülse de bu yöntem ile hava-
land›rma verimi artmakta ve d›fl hava
flartland›rma gereksinimleri azalt›lmaktad›r.
Bir toprak çevriminin maliyeti ft2 bafl›na
3 ile 8 dolar aras›nda bir ek maliyet getir-
mektedir. GSHP’lerin ekonomik kapasi-
teleri HVAC sistemlerinde standart olan
gereksiz ekipmanlar›n sistemden uzaklafl-
t›rmalar› ile art›r›labilir. E¤er kaliteli bir
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fiekil 5: Deklare edilen verim ile düzeltilmifl verim

2 basamakl› EER

Tek basamakl› EER

2 basamakl› düzeltilmifl EER Tek basamakl› düzeltilmifl EER

Nominal so¤utma kapasitesi, ton
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toprak çevrimi kurulmuflsa, basit ve mali-
yet performans› yeterli olan kontrol sis-
temleri, örne¤in zon termostatlar› gerekli
olabilir.

Kaynaklar:
1) EIA. (2003). Commercial building

energy consumption survey. 
Washington, DC: Energy Information
Administration.

2) Spilker, E.H. (1998). Ground-
coupled heat pump loop design using
thermal conductivity testing and the
effect of different backfill materials
on vertical bore length. ASHRAE
Transactions, 104, pt. 1, 775-779.

3) Impact of grout on required GSHP
bore length. (1998, Nisan). Outside
the Loop, p. 1. Available at
http://geokiss.com/tech-
news/vol1no2.PDF

4) ASHRAE. (2007). 2007 ASHRAE
handbook--HVAC applications (ch.
32). Atlanta: American Society of

Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers.

5) AHRI. (2008). Directory of certified
product performance, 
water-to-air and brine-to-air heat
pumps. Arlington, VA: Air-
Conditioning, Heating, and 
Refrigeration Institute. Available at
http://www.ahridirectory.org/
ahridirectory/pages/ari
DirectoryMain.aspx

GSHP’ler hakk›nda ek bilgi
http://geokiss.com adresinden temin
edilebilir. TM
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Mühendisler K.I.S.S* ve Tell

2004 y›l›nda Illinois’in merkezinde bulu-
nan McLean yerel yönetimi, bölgede

bulunan en eski 6 ilkokulun HVAC sistem-
lerini GSHP ile de¤ifltirdi.

Bölge inflaat koordinatörü Jeff Monahan:
“Kurulum esnas›nda giderler ft2 bafl›na 20
dolar›n alt›nda tutuldu ve toplam enerji
masraflar› % 40 oran›nda azald›. Bak›m
gereksinimleri de sadece standart proje yö-
netimi masraflar›na indirgendi. Ö¤renciler
ve personel azalan gürültü ve artan kontrol
kabiliyeti nedeniyle toprak alt› sistemden
son derece memnun” diyor.

Columbia CM Engineering Inc’ten Kirk
Mescher bölgenin baflar›l› GSHP tasar›m-
lar›ndan fazlas›yla sorumlu. Afla¤›da yer
alan özelliklerin adaptasyonu ile bak›m,
enerji ve kurulum giderlerinde gözle görülür
bir tasarruf yap›lmas›n› sa¤lad›:

• S›cakl›klar› 45°F ve 85°F aras›nda 
çal›flan bir dikey toprak alt› çevrimi 
tasarland›

• Tek borulu bir iç su da¤›t›m› çevrimi
• Düflük yük sirkülasyon pompas›na 

sahip sessiz sudan havaya çal›flan ›s›
pompas›

• Zon termostatlar›

Enerji kullan›m›, enerji tasarrufu program›
çerçevesinde sürekli olarak izleniyor. Prog-
ram yöneticisi Bruce Boswell’in aktard›¤›na
göre, GSHP kullan›lan okullarda ayd›nlat-
ma ve yal›t›m iyilefltirmeleri yap›lmaks›z›n
“Energy Star” s›n›r› yakalanm›flt›r.

Austin, Teksas’ta Ball Drilling Co.’dan Lon-
nie Ball’›n belirtti¤ine göre, 1985 y›l›ndan
itibaren bölgede 100’den fazla GSHP siste-
mi için di¤er firmalarla birlikte toplam 17423
ft boyunda dikey sondaj ifllemi gerçekleflti-
rilmifltir. McLean bölgesinde oldu¤u gibi, ilk
kurulumlar iyilefltirmek için gerçeklefltirilmifl
ve fiekil B’de yer alan tekil ›s› pompalar› da

son derece iyi çal›flm›fllard›r. Mühendisler
birkaç merkezi sistem kursa da, çevrede
yer alan yeni okullardaki sistemlerin tümü
tekil sistemlerdir.

Austin’de bulunan MEP Engineering
Inc.’den Mike Green ise flunlar› söylüyor:
“Ofisimizde bulunan insanlarla konufltum
ve onlar› ak›lda kal›c› sistemler tasarlama-
lar› için cesaretlendirdim. Kaliteli insan sa-
y›s› giderek azal›yor. Onlar d›flarda bir yer-
lerdeler ancak müteahitler projelere düflük
bütçe ay›rd›klar›ndan dolay› bu kiflileri elde
edemiyor. Bu nedenle projeleri basit tutma-
l›y›z.”

Steve Kavanaugh, Alabama 
Üniversitesi’nden emekli profesör, ASHRAE
ve ASME organizasyonlar›n›n üyesidir. Ayn›
zamanda, ASHRAE yay›nlar›ndan olan
“HVAC simplified” isimli kitab›n yazar› ve
“Ground Source Heat Pumps” isimli kitab›n
yard›mc› yazar›d›r. Y›llar boyunca, GSHP ve
HVAC sistemlerinde enerji verimlili¤i 
konular›nda 100’den fazla seminer vermifltir.

** Basit ve sa¤lam tut - Keep it simple and solid

fiekil B: Austin, Teksas’ta iyilefltirilmifl 
bir tekil GSHP

çeviri
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Faaliyet gösterdi¤imiz pazarlar›n
birço¤unda lider konumday›z

UU
ponor Türkiye ofisimizi, 10 Ekim
2008 tarihi itibariyle açt›k. Türki-
ye için yeni bir firma olsak da, as-

l›nda bu y›l 90. y›l›m›z› kutlayan çok
köklü bir flirketiz. Uponor, 1918 y›l›nda
Finlandiya’da kurulmufl ve 23 ülkede
kendine ait flirketleri olan bir firma. fiir-
ketimiz Finlandiya, Almanya, ‹sveç, ‹r-
landa, ‹ngiltere, ‹spanya, Danimarka, Ka-
nada ve ABD olmak üzere dokuz ülkede
17 fabrika’da üretim yap›yor. Uponor
yerden ›s›tma, tesisat ve altyap› çözümle-
ri konular›nda faaliyet gösteriyor. 
Geçen y›l Uponor’un net sat›fl› 1.2 milyar
Euro’dan fazla ve 4.700 çal›flan› var. fiir-
ketin hedefi kuruldu¤undan beri öncü

Uponor, 1918’de Finlandiya’da kurulan ve özellikle

tesisat, yerden ›s›tma-so¤utma sistemleri ve altyap›

çözümleri konusunda uzmanlaflan bir firma. Bugün

dünyan›n 23 ülkesinde kendine ait flirketleri ile faaliyet

gösteren Uponor’un Türkiye’deki irtibat ofisi ise

geçti¤imiz günlerde aç›ld›. Uponor’un Türkiye Genel

Müdürü Okan Öztürk ile, flirketin Türkiye’deki

yap›lanmas›n›, çal›flmalar›n› ve hedeflerini konufltuk...  

Okan Öztürk
Uponor Türkiye Genel Müdürü 

“Kurdu¤umuz sistemler, vadetti¤imiz 
kalitenin örneklerini teflkil ediyor”
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söylefli

Öncelikli hedefimiz kendimizi ve
ürünlerimizi Türkiye pazar›nda
tan›tmak

Uponor Türkiye’nin halihaz›rda iki sat›fl
kanal› var, Is›yer ve GC Tesisat. Pazar›n
büyüklü¤üne paralel olarak sat›fl kanalla-
r›n›n say›s›n› art›r›p Türkiye genelinde
aktif olmak ve sat›fl kanallar›m›z yoluyla
firmam›z› ve ürünlerimizi tan›tmak ama-
c›nday›z.
Türkiye’deki irtibat bürosu olarak faali-
yet gösteren ofisimizi  süreç içinde hedef-
lerine ulaflt›r›p Uponor’u oturmufl bir flir-
keti haline getirmek ve pazarda kal›c› ol-
mak öncelikli hedeflerimiz aras›nda.

Yerden ›s›tma sistemleri, enerjiyi
daha az harcayan, çok verimli 
sistemlerdir

Türkiye’de as›l odaklanaca¤›m›z alan, te-
sisat ve yerden ›s›tma sistemleri olacak.
Yerden ›s›tma sistemleri Avrupa ve Kuzey
Amerika ile k›yasland›¤›nda Türkiye’de
çok küçük bir paya sahip. Bu sistemler,
enerjiyi daha az harcayan, çok verimli sis-
temlerdir. Is› transferi yüzey alan›n›n ge-
nifl olmas› ve sistemde kullan›lan suyun
daha düflük bir s›cakl›k aral›¤›nda çal›fl-
mas› sistemi radyatör sistemlerine oranla
çok daha verimli ve tasarruflu k›lar. Dü-
flük besleme s›cakl›¤› yerden ›s›tma siste-
minin alternatif ›s› kaynaklar› (›s› pompa-
s› vb.) ile kullan›lmas›na da olanak verir.
Yerden ›s›tma sistemleri radyatörle ›s›t-
maya göre alan› daha özgürce kullanma
imkân› sunar, radyatör sisteminde oldu¤u
gibi kullan›m alan› kayb› yaflanmaz.

Yerden ›s›tma sistemleri, dünyada hat›r›
say›l›r bir pazar pay›na sahipken Türki-
ye’de sadece lüks konutlarda, villalarda
kullan›l›yor. Bunun sonucunda da ‘lüks’
bir sistem olarak alg›lan›yor. Oysa yerden
›s›tma, san›ld›¤› gibi pahal› ya da lüks bir
sistem de¤il. Uzun vadede düflünüldü¤ün-
de, asl›nda ilk yat›r›m maliyetini çok k›sa
sürede amorti edebilen bir sistem, çünkü
verimi, di¤er sistemlere göre daha yüksek.
Sa¤lad›¤› enerji tasarrufu % 50’lere ka-
dar ç›kabiliyor. Türkiye’deki enerji fiyat-

lar› dikkate al›nd›¤›nda yerden ›s›tman›n
lüks de¤il ihtiyaç oldu¤unu bile söyleye-
biliriz. Yerden ›s›tma sistemleri her yön-
den hayat› kolaylaflt›r›yor. Kullan›m aç›-
s›ndan da yine di¤er sistemlere k›yaslan-
d›¤›nda pek çok avantaj sunuyor. Fakat
bunlar Türkiye’de yeteri kadar bilinmi-
yor. Ayr›ca daha önceki yanl›fl ya da ek-
sik uygulamalar›n da yerden ›s›tma sis-
temlerinin Türkiye’de yayg›n olarak kul-
lan›lmamas›nda etkili oldu¤unu düflünü-
yorum. Yerden ›s›tma sistemleri döfleme-
nin alt›na yerlefltirilen bir sistem. Yap›lan
bir hata ya da yanl›fl malzeme seçimi, sis-
temde ç›kabilecek bir ar›za durumunda
büyük maliyetleri de beraberinde getiri-
yor. Çünkü sistemdeki ar›zan›n giderile-
bilmesi için döflemelerin de sökülmesi ge-
rekiyor. Oysa sistem do¤ru projelendiril-
di¤inde ve kaliteli malzeme seçimi yap›l-
d›¤›nda ar›za oran› neredeyse s›f›rd›r. Biz
asl›nda bir yandan Uponor’u Türk paza-
r›na tan›t›rken, öte yandan da bu konu-
daki yanl›fl izlenimlerin silinmesi için de
çaba harcayaca¤›z. 

Tesisat ve radyatör ba¤lant› 
sistemleri konusunda uzman›z

Uponor tesisat ve radyatör ba¤lant› sis-
temleri konusunda y›llar›n verdi¤i tecrü-
beyle sektörde çok önemli bir aktördür.
PEx-a (engel metoduyla çapraz ba¤lanm›fl
polietien boru) ve Quick & Easy (h›zl› ve
kolay) ba¤lant› yöntemi Uponor’u bu ko-
nuda di¤er firmalardan ay›ran özellikler-
dir. Pex-a borunun esnekli¤i üzerine ku-
rulu olan bu sistem sayesinde tesisat, rad-
yatör ve yerden ›s›tma sistemlerinin uygu-
lamas› çok daha h›zl› ve güvenli bir flekil-
de sa¤lan›r. Pex-a borular› ve ba¤lant›
elemenlar› 16 mm’den 110 mm’ye kadar
üretilmektedir.
MLCP (Is›s› yükseltilmifl polietilen ve alü-
minyumdan oluflan çok katmanl› kompo-
zit boru) Uponor’un tesisat, radyatör ve
yerden ›s›tma sistemleriyle ilgili bir di¤er
çözümüdür. MLCP alüminyum ve PERT
malzemelerin özelliklerini bünyesinde
toplayan ve pres ba¤lant›lar› sayesinde
uygulamas› çok kolay ve h›zl› olan bir bo-
ru sistemi olarak tan›mlanabilir. MLCP
borular› ve ba¤lant› elemanlar› 14 mm’-

olarak ç›tay› yükseltmek ve her zaman
servis verdi¤i sektörde en ön s›rada ol-
makt›r. Zaten flu anda faaliyet gösterdi¤i-
miz pazarlar›n birço¤unda da lider ko-
numday›z; özellikle Avrupa ve Kuzey
Amerika’da. Uponor’un ürünleri yüzden
fazla ülkede sat›l›yor. Faaliyet gösterdi¤i-
miz alanlar› temel olarak ay›racak olur-
sak; çapraz ba¤l› polietilen ve çok kat-
manl› kompozit borularla tesisat, radya-
tör ve yerden ›s›tma sistemleri ile altyap›
çözümleri diyebiliriz. Türkiye’de odak-
lanmay› düflündü¤ümüz alanlar aras›nda
altyap› çözümleri yer alm›yor. 
Uponor, 2003 y›l›nda Wirsbo flirketini ta-
mam›yla kendi bünyesine katt›. Asl›nda
Wirsbo, Uponor’dan çok daha eski bir
flirket ve geçmifli 1620 y›l›na kadar uzan›-
yor. 1989 y›l›ndan beri Is›yer arac›l›¤›yla
Wirsbo, Türkiye pazar›nda yer al›yor. Is›-
yer, Wirsbo temsilcili¤i ile Türkiye’de
PEx borular›n›n kullan›ld›¤› yerden ›s›t-
ma sistemlerini baflar›l› bir flekilde uygu-
lad›. Bu sayede Uponor’un ismi Türki-
ye’de çok bilinmese de Wirsbo tan›n›yor.
2006 y›l›nda Uponor’un yönetim kurulu-
nun ald›¤› kararla Uponor bünyesindeki
tüm markalar ‘Uponor’ ad› alt›nda birlefl-
tirildi. Art›k Wirsbo’nun üretti¤i PEx-a
borular› da Uponor Wirsbo Pex-a borula-
r› olarak an›l›yor. 
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den 110 mm’ye kadar üretilmektedir.
Uponor taraf›ndan gelifltirilen ve çok çe-
flitli üretilen Pirinç ve PPSU’dan imal ba¤-
lant› ekipmanlar› ile h›zl› ve güvenli ba¤-
lant›lar kolayl›kla yap›labilmektedir.

Müflterilemize yaz›l›m deste¤i de
sa¤l›yoruz

Uponor taraf›ndan gelifltirilen HSE adl›
bir yaz›l›m›m›z var. Bu yaz›l›m ile siste-
min gereksinimlerine göre kullan›lacak
malzemeler hesaplanabiliyor. Gerek ka-
pal› gerekse aç›k alanlar için yerden ›s›t-
ma, tesisat ve radyatör sistemleri kurabi-
liyoruz. Bunlar› projelendirmek üzere de
söz konusu yaz›l›m›m›z› kullan›yoruz.

10 y›l sistem ve ürün garantisi 
veriyoruz

Uponor sistemlerinin ve sistemde kullan›-
lan her bir ürünün 10 y›l garanti süresi
bulunuyor. Bu garanti süresi tüm dünya-
da oldu¤u gibi Türkiye’de de geçerlidir.
Uponor’un Finlandiya’l› bir flirket oldu-
¤unu söylemifltik. Kuzey ülkelerinde in-
sanlar evlerini yaparken en uzun süre, en
verimli ve konforlu kullanabilecekleri sis-

temleri tercih eder, geçici çözümlerle ilgi-
lenmezler. Uponor’un özellikle kuzey ül-
kelerindeki liderli¤i bu ba¤lamda zaten
sistemlerinin kalitesini ispatl›yor. Uponor
sistemleri ile evinizdeki odalar›, iste¤iniz
do¤rultusunda farkl› s›cakl›klarda ›s›tabi-
lirsiniz. Bu sistemlerdeki ›s› içerideki ve
d›flar›daki sensörlerle otomatik olarak
ayarlan›r. 
Uponor’un Türkiye irtibat bürosu olarak,
önümüzdeki süreçte “Uponor Akademi”
plan›m›z› da hayata geçirece¤iz. Burada
yerden ›s›tma sistemleri ve Uponor çö-

zümleri ile ilgili hem tan›t›m, hem de e¤i-
tim çal›flmalar› yapaca¤›z. Zaten kurdu-
¤umuz sistemler, vaadetti¤imiz kalitenin
örneklerini teflkil ediyor. Böylece insan-
lar, yerden ›s›tma sistemlerinin kendileri-
ne sa¤layaca¤› avantajlar› yaflayarak gö-
rebilecekler. 

Krizlerin do¤ru analizlerle 
avantaja çevrilebilece¤ine 
inan›yoruz

Türkiye’de inflaat sektörünün büyüme h›-
z›nda ciddi bir yavafllama var ama paza-
r›n hala büyük oldu¤u da aflikar. Dünya-
n›n içinde bulundu¤u kriz, flirketlere za-
rar verse de biz krizlerin do¤ru analizler-
le avantaja çevrilebilece¤ine inan›yoruz.
Bu nedenle Türkiye gibi büyük bir pazar-
da da tüm dünyada gösterdi¤imiz baflar›-
y› yakalayabilece¤imizden kuflkumuz
yok. Uponor, Türkiye pazar›nda irtibat
bürosu kurarak sadece kap›y› aralad›.
Bundan sonraki süreçte dahil oldu¤umuz
projelerle kendimizi ispatlayaca¤›z. 

Türkiye’de ayn› kulvarda 
oldu¤umuz çok fazla flirket yok

Uponor dünya üzerinde co¤rafi olarak
geniflleme stratejisi izliyor, bu ba¤lamda
yak›n zamanda H›rvatistan ve Slovak-
ya’da da ofisler açacak. Ancak Türkiye,
hem pazar›n›n büyüklü¤ü, hem de co¤ra-
fi konumu itibariyle Uponor’un daha çok
önemsedi¤i bir ülke. Türkiye’de büyü-
mek, Uponor’un öncelikli hedeflerinden
biri. Uponor olarak kendimizi sistem ve
çözüm üreticisi olarak tan›ml›yoruz, bu
anlamda Türkiye’de ayn› kulvarda oldu-
¤umuz çok fazla flirket yok. 

Uponor, sadece yerden ›s›tma 
de¤il, yerden-duvardan-tavandan
so¤utma da yap›yor

Uponor, sadece yerden ›s›tma de¤il, yer-
den-duvardan-tavandan so¤utma da ya-
p›yor. Örne¤in Bangkok Havaliman›’nda
Uponor yerden so¤utma sistemleri kulla-
n›ld›. Sistem, 150.000 metrekarelik bir
alanda baflar›yla uyguland›. Bu sistemle-
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rin, bildi¤im kadar›yla Türkiye’de bir ör-
ne¤i yok. Bu sistemler, yerden ya da du-
vardan paneller kullan›larak uygulan›yor.
Daha çok Körfez ülkelerinde yerden so-
¤utma sistemleri tercih ediliyor. Sistem
yerden ›s›tma sistemi ile benzerlik gösteri-
yor. Ancak sistemi besleyen bir ›s›t›c› de-
¤il, so¤utucu. Bu sistemle de ciddi enerji
tasarruflar› sa¤lanabiliyor. Sorunsuz bir
uygulamay› garanti alt›na almak için, uy-
gulay›c›lar› da mutlaka e¤itiyoruz. Upo-
nor olarak uygulad›¤›m›z aktif beton sis-
temimiz var. Bina yap›l›rken borular do¤-
rudan zeminin içine yerlefltiriliyor. Böyle-
ce binan›n kendisi ›s›t›l›p so¤utuluyor. Bu
sistemin uyguland›¤› bir binada, sistemi
geceleyin aktif hale getirdi¤inizde, bina-
n›n so¤umamas›n› ya da ›s›nmamas›n›
sa¤layabiliyorsunuz. Bu sistem ›s›tma ya
da so¤utma için tek bafl›na bir çözüm de-
¤ildir ancak sa¤lad›¤› % 60’a kadar ener-
ji tasarrufuyla ciddi bir avantaj sunar. 

Slogan›m›z “Daha Fazla”

Hedefimiz daima daha iyiye ulaflmak ol-
du¤u için, ar-ge faaliyetlerimiz de büyük
bir h›zla sürüyor. Bütün bunlar için çok
büyük bütçe ve insan kayna¤› ayr›l›yor ve
çok ciddi çal›fl›l›yor. Bunlar›n sonuçlar›n›
da zaten al›yor ve ürünlerimize de hemen
yans›t›yoruz. Bütün ürünlerimiz, konforu
art›rmak üzere sürekli gelifltiriliyor. Sun-
du¤umuz sistemlerle daima öncü olmay›
hedefliyoruz. Bu yüzden de slogan›m›z;
“Simply More” (Daha Fazla). TM
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DDüünnyyaa’’ddaa::

❯ Yerden ›s›tma ve k›lcal so¤utma sistemleri, Villla Jova Otel, Algarve, Portekiz

❯ Uponor so¤utma sistemi-Suvarnabhumi havaliman›, Bangkok

❯ Uponor tesisat sistemi. 42 katl› konut binas› Benidorm, ‹spanya

❯ ‹spanya’n›n üçüncü yüksek binas› Sacyr Vallehermoso’da, Uponor Quick&Easy sistemi 

❯ Kopenhag’daki yeni opera evi Uponor ›s›tma ve so¤utma sistemleriyle donat›lm›flt›r. 

Çevreci ve ekonomik so¤utma sistemi deniz suyunu kullanmaktad›r ve ›s›tma, 

enerji verimli alan ›s›tmas› ile sa¤lanm›flt›r. 

❯ Dubai, Golden Mile bölgesinde otel ve konut olarak de¤erlendirilen çeflitli yüksek 

binalarda Uponor tesisat sistemleri kullan›lm›flt›r.  

TTüürrkkiiyyee’’ddee::

❯ Tepe ‹nflaat, Nar City, su tesisat›.

❯ Neo Yap›, Kemer Country, tesisat sistemi.

❯ Sabiha Gökçen THY ve MNG hangarlar›, yerden ›s›tma.

❯ Befliktafl Sporium, yerden ›s›tma, 10.000 m2

❯ Mayadrom, su tesisat›.

❯ Toray ‹nflaat, Bursa, 1300 konut, tesisat sistemi.

❯ Sabanc› Üniversitesi lojmanlar›, radyatör sistemi.

Hedefimiz daima daha iyiye 
ulaflmak oldu¤u için, ar-ge 
faaliyetlerimiz de büyük bir 

h›zla sürüyor. Bütün bunlar için
çok büyük bütçe ve insan 

kayna¤› ayr›l›yor ve çok ciddi 
çal›fl›l›yor. Bunlar›n sonuçlar›n›

da zaten al›yor ve 
ürünlerimize de hemen 

yans›t›yoruz.

©
 T

E
S

‹S
AT

M
A

R
K

E
T

***TESISAT-117  10/21/08  4:16 PM  Page 70



***TESISAT-117  10/21/08  4:16 PM  Page 71



7722 . tesisat market 10/2008

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..

EK‹M 2008 • SAYI 117

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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