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Korku Krizi Derinlefltirir

tem, sistem. Evet küresel bazda bir yön-
tem, yönetme anlay›fl› de¤iflim zarureti ile
karfl› karfl›ya. 

Politik olarak pek çok farkl› fley söyleni-
yor: IMF, 2009’da ekonomi toparlanabi-
lir diyor, Euro Ülkeleri Ekonomik Grup
Baflkan›; Avrupa görece olarak ABD’den
iyi durumda diyor, George W. Bush, ‘flim-
diye kadar gereken önlemleri almasayd›k,
1929 buhran›ndan beter olurduk’ diyor.
Kriz bizi te¤et geçer diyenler var... Yani
herkes bir fleyler söylüyor. 

Gerçek olan flu ki, evet, hiçbir fley, eskisi
gibi olmayabilir. Yani bu krizi atlatmak
veya atlatamamak diye bir ikilemi de¤il,
de¤iflen dünya düzenine ayak uydurabil-
mek veya uyduramamak diye bir fley var.
Bunun için de tez elden “kriz yöneti-
mi”,”risk yönetimi” üzerinde kafa yor-
mak gerekiyor. Bunun da yolu bildikleri-
mize yenilerini eklemek zaruretini bilmek-
ten geçiyor. Zira ekonomik sistemi “ka-
s›p” beklemek ifle yaramayacak, çünkü di-
flimizi s›k›p beklersek bu kriz, asl›nda bu
yeni dünya düzeni seyrinden vazgeçip bize
önceki bildiklerimizle sürdürebilece¤imiz
bir ekonomik yap›y› geri getirmeyecek. 

Krizlerden güçlü ç›kabilmek mümkün,
krizlerin içindeki f›rsatlar› aramak ve bul-
mak mümkün. Ne demifller; “Beni öldür-
meyen fley, beni güçlendirir”. TM

MM
alum gündem kriz tabii, ama han-
gi kriz? ABD’nin Mortgage krizi
ile bafllayan furya diyorsan›z ve

enini boyunu bilemiyorsan›z, bir fleyi ha-
t›rlayal›m: bilgisizlik cesaretlendirir, az
bilgi korkutur, bilgisizli¤in cesaretine s›-
¤›nmak bat›r›r, az bilginin getirece¤i kor-
ku da bat›r›r. Krizden etkilenmemek için,
kendi flirketimiz için söz konusu olabile-
cek riskleri yönetebilmek gerek, bunun
için bilgiden kaynaklanan cesarete ihtiya-
c›m›z olacak.

Tamam, ABD mortgage piyasas›, 10 tril-
yon dolarl›k hacmiyle dünyan›n en büyük
piyasas›. Befl y›l önce, bankac›l›k deyimiy-
le “kredibilitesi” olmayan kiflilere “sub-
prime” denilen kredileri açmakla mali ya-
p›lar›n› k›r›lganl›k riskine açt›lar. Bu “sub-
prime” denilen kredilerin hacmi 1.5 tril-
yon USD hacmine ulaflt›. Son iki y›lda
ABD Merkez Bankas› faiz oranlar›n› art›r-
d›, konut sektörü durgunlu¤a, “subpri-
me” kredisi verilenler de ödeme güçlü¤üne
girdi. Neticede son bir y›l içinde 13 ABD
bankas› batt›. Zira sistemi gözden geçir-
mek yerine sistemi zorlamak ve hiç pefli-
nats›z yeni ev kredileri verme yoluna gi-
dildi. 

fiimdi buna ne demeliyiz? Mortgage krizi,
küresel finans krizi? TÜS‹AD Baflkan›,
“paradigma de¤iflikli¤i yaflan›yor” diyor.
Nedir paradigma? ‹zlenebilecek yol, yön-
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Demirdöküm’den Enerji Tasarrufu
Sa¤layan Titanyum Termosifonlar

DDemirDöküm, termosifonlara uzun
ömür, hijyen ve sa¤laml›k kazand›r-

mak için termosifonlar›n iç kazanlar›nda
titanyum ve zirkonyum katk›l› emaye kul-
lan›l›yor. S›cak su, içinde bulundu¤u kap-
lara, hem alkali hem de asitik etki yap-
maktad›r. Termosifonlar›n iç kazanlar›n›n
alkalilere, s›cak su ve su buhar›na karfl› di-
rencini Zirkonyum, aside karfl› direncini
ise içinde bulunan Titanyum sa¤l›yor. 
Titanyum katk›l› emayeler; yüksek elasti-
kiyetleri sayesinde iç ve d›fl yüzeylerin s›-
cakl›k de¤iflimlerinde problemsiz genleflme
sa¤lar, bu da termosifonlara sa¤laml›k ka-
zand›r›r. Ayr›ca, sac yüzeyinde homojen
bir yap› meydana getirir. Bu sayede sac yü-
zeyinde dayan›kl› bir koruma oluflturarak
termosifonlar›n daha uzun ömürlü olmala-
r›n› sa¤lar. Titanyum katk›l› emayeler ile
kaplanm›fl olan kazanlar›n iç yüzeylerinde
gözeneksiz bir yap› oluflturur. Bu özel yap›
bakteri ve mikroorganizmalar›n iç kazan
yüzeyine yerleflmelerini önleyerek hijyenik
bir ortam sunar.

Depolu su ›s›t›-
c›lar›ndan olan
termosifonlar-
da, ›s›t›lan su
termosi fonun
deposunda kul-
lan›ma haz›r
olarak bulunur.
S›cak suyun
uzun süre s›cak-
l›¤›n› koruyabil-
mesi ve daha az
enerji harcamas›
için termosifon-
lar›n ›s› yal›t›m-
lar›n›n en iyi fle-

kilde yap›lmas› gereklidir.  Is› yal›t›m› iyi
yap›lmam›fl (›s› yal›t›m malzemesi olarak
cam yünü kullan›lmas› v.b.) termosifonlar-
da, s›cak su daha k›sa sürede so¤uyacak,
suyun s›cakl›¤›n›n istenilen de¤ere gelebil-
mesi için termosifon tekrar çal›flarak daha
fazla enerji harcayacakt›r. Bu sebeple ter-
mosifonun ›s› yal›t›m›nda kullan›lan mal-
zeme ve kal›nl›¤› çok önemlidir. DemirDö-
küm Titanyum Termosifonlar, minimum

3 cm kal›nl›¤›nda monoblok poliüretan ile
yal›t›larak yüksek enerji tasarrufu sa¤la-
maktad›r.
DemirDöküm Titanyum Termosifonlarda
farkl› kullan›m suyu flartlar›nda sorunsuz
çal›flan yeni tasar›m ›s›t›c›lar ve uluslarara-
s› VDE belgesine sahip elektrik kompo-
nentleri kullan›lmaktad›r. DemirDöküm
Titanyum Termosifonlar›n elektrik dona-
n›mlar›, TSE’nin öngördü¤ü IP 24 D koru-
ma derecesine sahiptir. 
DemirDöküm Titanyum Termosifonlarda
kullan›lan, DIN 4753 normlar›n›n belirtti-
¤i ölçülerde magnezyum anod sayesinde,
cihaz korozyona karfl› korunuyor. 
Ayr›ca, 4 farkl› emniyet sistemiyle tam ko-
ruma sa¤lan›yor: Bas›nç yükselmelerine
karfl› emniyet ventili, donmaya karfl› oto-
matik termostat, afl›r› ›s›nma ve susuz çal›fl-
maya karfl› termal devre kesici ve yüksek
ak›ma karfl› özel flalter-N otomat. TM

Bilgi: www.demirdokum.com.tr

Ferroli’den Yeni
Divatop Kombi

FFerroli, 2008 k›fl sezonunda tüketicileri
yeni ürünlerle tan›flt›r›yor. Ürünlerini

tasarlarken tüketici ihtiyaçlar›n› kriter
alan Ferroli, yeni kombisi Divatop ile
konfor, güvenlik, sessiz çal›flma gibi bir-
çok farkl› özelli¤i bir arada sunuyor. 
24, 32 ve 37 KW’l›k üç farkl› kapasitede
sunulan Divatop kombi, tek bir konutun
›s›t›lmas›nda kullan›labilece¤i gibi, kas-
kad ba¤lama ile büyük mekanlar›n ›s›t›l-
mas›nda da rahatl›kla kullan›labiliyor.
Ferroli Divatop kombide, donma koru-
mas› (kalorifer devresindeki su s›cakl›¤› 5
°C’nin alt›na düfltü¤ünde otomatik olarak
su s›cakl›¤›n›n yükseltilmesi), otomatik by
pass sistemi (petek vanalar kapat›ld›¤›nda
pompan›n s›k›fl›p zarar görmemesi için su
ak›fl›n›n kendi içerisinde sirküle edilmesi),
otomatik hava atma pürjörü (kalorifer
›s›tma devresinin ve cihaz›n olas› bir ba-
s›nç art›fl›na karfl› korunmas›) gibi hem
ürünün, hem sistemin, hem de kullan›c›-
n›n güvenli¤ini sa¤layan 15 farkl› emniyet
sistemi bulunuyor.
Günefl enerjisinden yararlanma imkan›n›n
yüksek oldu¤u Türkiye için ideal bir ürün
olan Ferroli Divatop, günefl enerji sistem-
leri ile entegre çal›flabiliyor. Divatop bu
özelli¤iyle kullan›c›ya hem yak›t tasarrufu
hem de yüksek konfor sunuyor. Çok
fonksiyonlu LCD ekran›yla tüketiciye kul-
lan›m kolayl›¤› sa¤layan ve ekran›nda ar›-
zalar›n› da bildiren Ferroli Divatop, mo-
dern ve estetik tasar›m› sayesinde küçük
alanlara rahatl›kla monte edilebiliyor. TM

Bilgi: www.ferroli.com.tr
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FFriterm ürün kullan›c›lar›n seçimlerini
kolayl›kla ve do¤ruluk ile yaparak za-

mandan tasarruf etmeleri için gelifltirdi¤i
yaz›l›m sayesinde ülkemizde kendi sektö-
rü içerisinde bir ilke daha imza att›. Fri-
term Standart Ürün Seçim Program›,
ürün kullan›c›lar›ndan gelen öneriler ve
ürün teknolojisindeki yeniliklere ba¤l›
olarak gelifltirildi.
Friterm Ar-Ge Bölümü’nün, Standart
ürünlerin kolay, h›zl› ve do¤ru seçilmesi
amac›yla gelifltirdi¤i  "Friterm Standart
Ürün Seçim Program›’n›n" 4. versiyonu
Eylül ay›n›n sonunda tamamland›. ‹nter-
net arac›l›¤› ile sürekli güncelleme özelli-
¤ine sahip yaz›l›m›n 4. versiyonuna bir
çok ek ifllevler konularak teknik çal›flma
zenginli¤i art›r›ld›. www.friterm.com ad-
resinden ücretsiz indirebilece¤iniz V 4.0
ile bu hizmetten faydalanmaya an›nda
bafllayabilirsiniz.  

Program›n ortak özelliklerinde yap›lan
yenilikler:
• Kullan›c› dostu olmay› hedefleyen

yaz›l›m, zengin yard›m dosyalar›n›
kullan›c›lar›n›n hizmetine 
sunmaktad›r.

• EUROVENT ve TSE’nin takip etti¤i
EN 134875 normuna uygun flekilde
Ses Gücü Seviyesi (LWA) ve Ses
Bas›nç Seviyesi’nin (LPA) ayr› ayr›
gösterilmesi sa¤land›. ‹stenen ses
seviyelerine uygun, güvenilir ürün
zenginli¤i sa¤land›.

• Tasar›m, PDF olarak kaydetme, 
e-posta gönderme ifllemlerinin tek
tuflla yap›labilmesi sa¤land›.   

• Yazd›rma veya Kaydetme format›nda
içerik yönetimi: Detayl› Döküman,
Genel Döküman ve Teknik Döküman
olarak üç ayr› alternatif içerik kul-
lan›ma sunuldu. 

• Friterm Standart Ürün Seçim
Program›, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› taraf›ndan 5846 say›l› Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikir ve
Sanat Eserlerinin Kay›t ve Tescili
Hakk›nda yönetmeli¤inin 7. maddesi

uyar›nca, “‹lim ve Edebiyat Eserleri”
kapsam›nda kay›t ve tescil edildi.

Kuru so¤utucu ve glikol/sulu so¤utucu
seçiminde yap›lanlar:
• Friterm, Ar-Ge bölümünün

çal›flmalar› ile FRTCOILS yaz›l›m›n›
gelifltirirdi ve Kuru So¤utucu ve
Glikol/Sulu So¤utma Modülünün alt
yap›s›nda bu yaz›l›m›n›n  DLL’ni 
kullanarak ürün seçimini standart
flartlar›n d›fl›na ç›kartarak Teknik
çal›flma zenginli¤i yaratt›. 

• Ürün seçimi yap›l›rken ürünün enerji
sarfiyatlar›n›n dikkat edilmesi gerekli
önemli bir parametresi olmas› 
sebebiyle Kuru So¤utucu Modeller
için “Enerji S›n›f›” bilgileri eklendi. 

• Glikol/Sulu so¤utucular seçimleri art›k
çok kolay, Versiyon 4.0 üzerinden
istenilen flarta uygun olarak gerekli
zengin ürün tipleri içerisinden çok
h›zl› seçilebilmektedir.

fiok dondurucu seçiminde yap›lanlar:
• fiok Evaporatörleri kapasite aral›¤›

art›r›larak Yeni FSL 80 T serisi flok
dondurucu modelleri eklendi.

Kondenser seçiminde yap›lanlar:
• Modeller için “Enerji S›n›f›” bilgileri

eklendi. 
• Yeni STARBOX Modelleri eklendi.TM

Bilgi: www.friterm.com
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Friterm Standart Ürün Seçim Yaz›l›m› 
Version 4.0 

TeleNET’ten
Bilgisayardan
‹zleme ve Kontrol
Yaz›l›m›

PPEGO S.R.L so¤utma ve kontrol piya-
sas›nda genifl ürün çeflitlili¤i ile her çe-

flit uygulamaya uyum göstermektedir.
Standart ürünlerin yan› s›ra müflteri tasa-
r›m›na uygun ürünler yap›labilmektedir.
TeleNET; bilgisayar üzerinden izleme ve
kontrol sistemi sayesinde RS 485 ç›k›fllar›
kullan›larak bütün ürünleri izlemek ve
kontrol etmek mümkündür. TWRS 485
arabirimine 32 taneye kadar PEGO ürünü
ba¤lant› uzunlu¤u 500 metre civar›nda
olacak flekilde ba¤lanabilir. TWRS 485
arabirimi bilgisayar ile kendisine ba¤l› ci-
hazlar aras›ndaki köprüyü oluflturur.
TWRS 485‘e ba¤lanan her cihaza di¤er ci-
hazlarla ayn› olmayacak flekilde kendi ya-
z›l›m› üzerinden bir network adresi verilir.
TeleNET program› içinde yapaca¤›n›z ta-
n›mlamalar sonucunda her cihaz› bilgisa-
yar yaz›l›m› üzerinden izleyip müdahale
edebilirsiniz. TeleNET ‘in izleme özelli¤i
sayesinde arabirime ba¤lad›¤›n›z her ciha-
z›n›z› etiketleyip bilgisayar›n›zdan izleye-
bilirsiniz. Ba¤l› olan cihazlar›n tamam›n›
ayn› ekranda izleyebilir durumlar›n›
kontrol edebilirsiniz. Her bir cihaz ile il-
gili olarak çal›flma durumu, defrost,
alarm, fan, ayd›nlatma durum bilgilerini,
oda ve evaporatör s›cakl›klar›n›, set de¤e-
rini, kap› aç›k sinyalini ve cihaz›n alarm
sinyalini ayn› ekranda görebilirsiniz. Ayr›-
ca alarm bilgisi sizin belitmifl oldu¤unuz e-
mail hesab›n›za internetten ve cep telefo-
nunuzdan ulaflabilece¤iniz flekilde gönde-
rilir. TeleNET ayn› zamanda cihazlar›n›-
z›n yan›na gitmeden cihazlar› programla-
ma imkan› da vermektedir. Tek yapman›z
gereken istedi¤iniz cihaz› seçip kontrol
sekmesini seçmek. Cihaz›n parametre de-
¤erleri ekrana gelecek ve programlamay›
bitirdi¤inizi onaylad›¤›n›zda veriler derhal
cihaza yüklenecektir. TeleNET oda ve
evaporatör s›cakl›k de¤iflikliklerini, ayar-
lam›fl oldu¤unuz maksimum ve minimum
s›cakl›k de¤erlerini, alarm bilgilerini iste-
di¤iniz zaman aral›¤›nda grafikler ve tab-
lolar olarak sunar. TM

Bilgi: www.yukselteknik.com
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Akcor’dan Bi2 Sistem Terminali

BB i2, Olimpia Splendid patentli, iki
amaca hizmet eden özel bir sistem

terminali: hem ›s›t›yor, hem so¤utuyor.
K›fl›n ›fl›ma ve konveksiyon ile gerçek bir
›s›tma ünitesi, yaz›n hem havay› so¤utan
hem havan›n nemini alan güçlü bir klima.
K›fl›n bir üfleme cihaz›n›n tozlar› ve sesi
olmadan ›s›tma. Yaz›n do¤ru nem oran›n-
da ferahlat›c› so¤utma sa¤l›yor.
Bi2 ›s›s›n› radyasyonla çevreye vererek
t›pk› günefl ›fl›nlar› gibi ›s›s›n› tahliye et-
mektedir. Tozlar›n, toz zerrelerinin, aler-
jenlerin ve bakterilerin dolaflmas›na neden
olmaz. Havay› kurutmaz. Yüksek bir ses-
sizlikte çal›flmaktad›r ki, bu geceleri kulla-
n›lan meskenler için çok daha önemlidir.
Ayr›ca, so¤uk bir daireyi örne¤in da¤l›k
alandaki evinizi h›zl› flekilde ›s›tmak iste-
di¤inizde, Bi2 havaland›rma modunda ifl-
letilebilir. Bu durumda, s›cakl›k ayar›na
bir kez ulafl›ld›¤›nda, otomatik olarak ›fl›n
moduna geçmekte ve sonra s›cakl›klar› sa-
bit tutmaktad›r. Bu, büyük enerji tasarru-
fu ve mutlak sessizlik anlam›na gelir. 
Bi2 yaz aylar›nda arzu edilen so¤uk hava-
y› sa¤lamakta, s›cakl›¤› sabit tutmakta ve
çevrenin nemini almaktad›r. Tüm bunlar›
mutlak bir sessizlik içerisinde yapmakta-
d›r. Havaland›rma daima kontrol alt›nda
tutulmaktad›r: so¤uk hava tek bir alanda
yo¤unlaflmad›¤›, bunun yerine büyük bir
konfor sa¤lamak için odada eflit biçimde
da¤›t›ld›¤› için, do¤rudan boflaltma olma-
maktad›r. 
Bi2’nin ayn› zamanda fl›k bir tasar›ma sa-
hiptir: ‹ncedir, 20-25 cm’lik geleneksel
konveksiyon ›s›t›c›lara karfl›l›k yaln›zca

13 cm derinli¤indedir. Çok küçük alan ifl-
gal etmektedir, modern ya da geleneksel
tüm iç alanlarda kurulum için uygundur.
‹ç dekorasyona hiçbir biçimde müdahale
etmeksizin duvara ya da tavana monte
edilebilir; zeminde serbestçe durabilir.
Ayakl› ya da ayaks›z olarak kullan›labilir.
Buna ilave olarak, hiçbir keskin köflesi bu-
lunmayan cihaz, çocuk ya da yafll›lar›n
bulundu¤u ortamlar için de uygundur. 

Kurulumu ve temizli¤i kolay
Zeminde, duvarda veya tavanda (baz›
gömme modelleri bulunmakta fakat bun-
lar kesinlikle radyasyonlu plakas› bulun-
mayan yaln›zca fan-coil üniteleridir), bu
birimlerin kurulumu, tüm iç alan iklim-
lendirme birimleri gibi kolayd›r: delme
flablonu ve sa¤lanan ayarlanabilir köfle-
bentlerin kullan›lmas› yeterlidir. Gerekli
oldu¤unda, sökme de eflit ölçüde kolayd›r. 
Temizli¤i de rahatl›kla sa¤lanabilmekte-
dir. Filtrelerin temizlenmesi gerekti¤inde,
özel bir uyar› ›fl›¤› yanmaktad›r. Bunlar›
yuvalar›ndan ç›kar›p bir elektrikli süpür-
geyle temizlemeniz veya so¤uk suda y›ka-
man›z yeterlidir. Ayn› durum fan için de
geçerlidir.  

S›rr› kalbindedir
Radyasyon plakal› Bi2’nin mucizelerinden
biri özel Calostat valfidir. Is›tma s›ras›n-

da, bu valf s›cak suyun hem ›s› de¤ifltirme
birimine hem de radyasyon plakas›na ha-
reketini sa¤lamaktad›r. Bunun yerine, so-
¤utma s›ras›nda, ayn› valf so¤uk suyun
radyasyon plakas›na geçiflini engellemek-
tedir. 

‹leri elektronik kontroller
Uygun aksesuar kiti kullanarak, Bi2 ileri
elektronik mant›¤› ile yönetilebilir. Çok
say›da otomatik ifllev ve uzaktan kuman-
daya ilave olarak, esnek kullan›m ve azal-
m›fl tüketim ile kesin düzenlemeyi sa¤la-
maktad›r. 

Eksiksiz bir model gam›
Bi2 terminal ünitesinin: 3 versiyonu, 5
enerji derecelendirmesi ve 25 modeli bu-
lunmaktad›r: (radyasyon plakal› 10 iki
tonlu model, radyasyon plakas›z 10 iki
tonlu model (konveksiyon ›s›tma modelle-
ri) ve 5 gömme ünite). Üniteler beyaz ve
gümüfl renklerde seçenekler de sunar. TM

Bilgi: www.akcor.com.tr 
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TTemizoda uygulamalar›nda kullan›lan
HEPA filtrelere validasyon aflamas›nda

yap›lan testlerde, HEPA filtrenin monte
edildi¤i kutu ile filtre contas› aras›ndaki
s›zd›rmazl›k büyük problem oluflturmakta-
d›r. "Tavan Tipi Filtrelerde" s›zd›rmazl›¤›
kolayca en üst düzeyde tutmak için filtre
gövdesinde yer alan kanal›n özel bir dolgu
maddesi olan jel ile dolduruldu¤u "Jel dol-
gu contal› filtreleri" sundu¤u avantajlarla
tercih edilirler.

Özellikler
- "Jel dolgulu conta sistemi" ile imal edi-

len filtrelerin b›çak s›rt› fleklinde otur-
ma yüzeyi olan özel filtre kasalar›na
alttan hafifçe s›k›flt›r›larak, üstten ise
sadece b›rak›larak oturmas› sa¤lan›r.

1100 . tesisat market 11/2008

ürünler

Ulpatek Jel Dolgu Contal› Tavan Tipi Hepa / Ulpa Filtreler
Jelin sahip oldu¤u yumuflakl›k ve yap›fl-
kanl›k sayesinde kasa ile filtre aras›n-
daki s›zd›rmazl›k kolayca temin edilir.

- Kullan›lan jel, filtre gövdesindeki kanal
içerisinde ak›c› olmad›¤› gibi filtre ç›ka-
r›ld›ktan sonra da çok h›zl› bir flekilde

kendili¤inden eski haline gelir. ‹çeri¤in-
de zehirli madde bulundurmad›¤› için,
kullan›ld›¤› ortamda herhangi bir kon-
taminasyona neden olmaz.

- Jelli filtreler, EN1822’ ye göre verimlili-
¤i 99,97 ile 99,999997 aras›nda de¤iflen
kalitelerde (HEPA13, HEPA14, UL-
PA15, ULPA16, ULPA17) imal edilerek
bireysel s›zd›rmazl›k test sertifikalar› ile
beraber teslim edilir.

- Standart boyutlar›n›n d›fl›nda, istenilen
boyutlarda imal edilebilir.

- ‹laç, elektronik, g›da, kimya, t›p gibi
yüksek temizlik s›n›f›na ihtiyaç duyulan
çeflitli sektörlerde yüksek kalitede hava
temin etti¤i gibi validasyon sürelerini
k›salt›r. TM

Bilgi: www.ulpatek.com
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ürünler

Systemair Exproof Fanlar

BBinalar›n yang›ndan korunmas›
hakk›ndaki yönetmeli¤in 88. mad-

desinin 5. bendine göre “Do¤algaz, LPG
veya tehlikeli maddeler ile çal›flan yerler-
de fanlar›n ve havaland›rma motorlar›-
n›n patlama ve k›v›lc›m güvenlikli olma-
s› gerekir. Kablo ve pano tesisatlar›n›n
da k›v›lc›m güvenlikli olmas› flartt›r.” dü-
zenlemesi getirilmifltir.  Ayr›ca ayn› yönetmeli¤e göre kulla-
n›lacak olan her türlü ekipman, malzeme veya hizmetin, TSE
veya TSE taraf›ndan kabul gören uluslararas› bir onay kuru-
luflu taraf›ndan test edilerek ilgili standartlara uygunlu¤u
onaylanm›fl olmas› gerekmektedir. 2003 y›l›ndan itibaren
Avrupa Toplulu¤unda uygulanmas› zorunlu hale getirilen,
patlay›c› ortamlar›, patlay›c› ortamlarda kullan›labilecek
ekipmanlar› ve özelliklerini, al›nmas› gereken önlemleri ta-
n›mlayan, aç›klayan ve s›n›fland›ran yeni yaklafl›m direktif-
leri ve bu direktiflere uygunlu¤u gösteren sertifikalar, ATEX
“ATmosphéres EXplosives”  ad› alt›nda toplanm›flt›r. Tüm
bu düzenlemeler ile birlikte patlama ve k›v›lc›m riski tafl›yan
ortamlarda kullan›lacak ekipmanlar için sertifika zorunlulu-
¤u getirilmifltir. Bu alanda ekipman›n dünyada geçerlili¤i ve
kullan›m› en yüksek seviyede olan ATEX sertifikas›n› tafl›-
mas› riskli ortamlarda ürünün kolayl›kla kullan›labilece¤ini
göstermektedir.  Systemair ex-proof fanlar› sahip oldu¤u
özellikleri ve sertifikalar› ile tehlike arz edebilecek ortamlar-
da güven içinde kullan›labilir. 

ATEX’in uygulama alanlar›: 
Mekanik ekipmanlar, s›cak yüzeyler, mekanik k›v›lc›mlar,
kimyasal reaksiyonlar, statik elektrikten oluflan k›v›lc›m,
radyasyon  

Güvenlik Tipleri:
Yap›sal Güvenlik - Exi, artt›r›lm›fl güvenlik - Exe, k›v›lc›ma
dayan›kl› muhafaza - Exd, ya¤ - Exo, bas›nç - Exp, toz dol-
gu malzemeli - Exq

Systemair ex-proof fanlar›n özelikleri:
EEx e II T3 (ATEX), EEx e II T3/T4 (ATEX), EEx e II T3 ve-
ya EEx d II T4 (ATEX)s›n›f›nda sertifikal› ürünler, tüm fan-
lar IP44 ila IP54 koruma ve B ila F izolasyon s›n›f›na haiz,
Motora, harici motor koruma tertibat› (Ex s›n›f› termistör
rölesi) ba¤lanarak tam koruma sa¤lama, fan motoru 5-kade-
meli transformatör vas›tas›yla voltaj regülasyonu ile h›z kontro-
lüne uygun ürünler, galvaniz çelik üzeri elekrostatik f›r›n boyal›
gövde ve pirinç alafl›ml› fan kanad›.TM

Bilgi: www.systemair.com.tr
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testo Saveris

TTesto Saveris ölçüm sistemi üretim proseslerinde ve ortam-
da s›cakl›k ve nem de¤erlerini ölçer, raporlar ve limit de-

¤erler için alarm verir. 
testo Saveris üretim tesislerinde, so¤uk depolama ve donduru-
cu alanlar›nda ortama ve ürüne ait s›cakl›k de¤erlerinin izlen-
mesi, üretim sektöründe, depolama alanlar›nda, so¤utucular-
da ve havaland›rma odalar›nda iklimlendirme ve s›cakl›k de-
¤erlerinin izlenmesi ve raporlanmas›, araflt›rma - gelifltirme
kurumlar›nda, laboratuvarlarda ve hastanelerde havaland›r-
ma odalar›n›n, so¤utucular›n, kurutma odalar›n›n veya deney
düzeneklerinin iklimlendirme ve proses verilerinin kolay ve
güvenli bir flekilde izlenmesi, müzelerde, arfliv odalar›nda ik-
limlendirme koflullar›na ait verilerin merkezi olarak kay›t al-
t›na al›nmas› için otomatik bir sistemdir.
Bu sistemde, her uygulama için uygun farkl› radyo prob ve et-
hernet prob alternatifleri mevcuttur. Saveris ana ünite ve
problar aras›nda iki yönlü veri iletiflimi ve prob haf›zas› saye-
sinde ölçüm verilerinin güvenli¤i sa¤lan›r. Kablosuz kolay
ba¤lant› ile veri transferi gerçeklefltirilir. Limit de¤erler afl›ld›-
¤›nda PC’ye ba¤l› olmaks›z›n LED, röle ç›k›fl› veya SMS ile
alarm verme özelli¤i vard›r. Ana ünitenin her ölçüm kanal›
için 40,000 veri haf›zas› bulunur. Özel testo Saveris yaz›l›m›
ile ayr›ca:

• Kurulum esnas›nda h›zl› ve kolay konfigürasyon ve 
otomatik ölçüm bafllatma

• Alarm durumunda iste¤e ba¤l› olarak e-posta veya 
ekranda pop-up mesaj› ile uyar›

• Tüm alarm durumlar›n›n tablo format›nda tarihçesi
• Ölçüm verilerini kaydederek grafik veya tablo fleklinde

görüntüleme
• Belirlenen aral›klarda otomatik olarak PDF raporlar›

oluflturma gerçeklefltirilebilir. TM

Bilgi: www.testo.com.tr
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Ziehl-Abegg, tabiattan esinlenerek, yeni FE2owlet serisi fanları geliştirdi. Dünya’da bir ilk olarak 
Ziehl-Abegg Ar-Ge departmanı çalışanları laboratuarlarından çıkarak doğadan örnekler topladılar  

ve bunları bilimsel “aero-acustic” teknoloji ile birleştirdiler. Ve sonuç olarak komple radikal bir  
kanat geometrisi ortaya çıktı.

Baykuş (Owl), kuşlar kırallığının en sessiz uçan lideri olarak esin kaynağı oldu. 

Ve Owlet fan düşük ses seviyesi, güvenilirlik ve yüksek verim taleplerinin tamamına cevap veren  
bir tasarım harikası olarak sizlerin hizmetine sunuldu.

Z i e h l - A b e g g  Va n t i l a t o r  ve  M o t o r  S a n .  ve  Ti c .  L t d.  S t i .  ·  D e re b oy u  S o k .  S u n  P l a z a  K at : 1 3  ·  3 4 3 9 8  M a s l a k- I s t a n b u l  
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Doga teknolojiyle bulustu!˘
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ürünler

VViessmann Vitodens
100–W serisi yenilen-

di. Vitodens 100-W, Viess-
mann’›n kalite ve ürün per-
formans› ile ilgili tüm yük-
sek kriterlerini karfl›l›yor.
Bu nedenle, Viessmann du-
var tipi cihazlar sadece ye-
nilikçi teknoloji ve perfor-
mans aç›s›ndan de¤il, ayn›
zamanda güvenilirlik ve
uzun ömür bak›m›ndan da
üstün özelliklere sahip.

Özellikleri: 
• Küçük boyutlar ve hafif

yap›: Ak›ll›ca tasarlan-
m›fl cihaz iç yap›s› ve
kullan›lan kompozit
malzemeler sayesinde,
Vitodens 100–W kendi s›n›f›ndaki en küçük boyutlu ve hafif
kombiler aras›nda yer almaktad›r. 

• Sadece Viessmann taraf›ndan tasarlanan ve üretilen 
modülasyonlu (%33 - 100) MatriX-silindirik brülör ile sessiz
ve emniyetli iflletme, düflük zararl› madde emisyonu. 

• Sadece Viessmann taraf›ndan tasarlanan ve üretilen 
korozyona karfl› dayan›kl›, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten
imal edilmifl kal›n cidarl› Inox-Radial eflanjör ile yüksek 
iflletme emniyeti ve uzun ömür sa¤lanmaktad›r. Paslanmaz
çelik eflanjörün kendi kendine temizlenen düz yüzeyleri 
sayesinde eflanjör yüzeyleri t›kanmamakta ve bu nedenle 
sadece yeni cihazda de¤il, cihaz›n tüm kullan›m ömrü 
boyunca yo¤uflmadan ve yüksek verimden faydalanmak
mümkündür.

• Yüksek s›cak su konforu: EN 13203 Standard›’na göre, s›cak
su konforu en yüksek puan olan *** ile derecelendirilmifltir
(35kW kombi: 14 litre/dakika). S›cak su ç›k›fl›nda s›cakl›k
sensörlü elektronik kontrol sayesinde yüksek miktarlarda ve
sabit s›cakl›kta su elde edilir.

• Yeni AquaBloc hidronik platform  ve multi fifl sistemi 
sayesinde servisi ve bak›m› kolay ve h›zl›d›r. 
Servis çal›flmalar› için yanlardan mesafe b›rakmaya gerek
yoktur. Bak›m ve parça de¤ifltirme için tüm komponentlere
ön taraftan eriflilebilmektedir.

• Sabit s›cakl›kta veya d›fl hava kompanzasyonlu iflletme için
dijital göstergeli yeni elektronik kontrol paneli, aksesuar ola-
rak temin edilebilen bir d›fl hava s›cakl›k sensörü ile d›fl hava
kompanzasyonlu olarak iflletilebilmektedir. TM

Bilgi: www.viessmann.com.tr

Viessmann Vitodens 100-W 
Yo€uflmal› Duvar Tipi Cihaz Serisi 
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VVestel, yeni nesil infrared ›s›t›c›lar›nda
kulland›¤› Türkiye’nin ilk

“Elektronik Devrilme Emni-
yeti” sistemiyle devrilmeden
do¤acak tehlikeleri teknolo-
jiyle önlüyor. Vestel Infrared
Is›t›c›, di¤er ›s›tma cihazlar›na gö-
re sa¤lad›¤› yüzde 85 enerji tasarrufuyla
da öne ç›k›yor. 
Vestel Infrared Is›t›c›’n›n üzerinde bulu-
nan özel elektronik emniyet sensörü saye-
sinde, cihaz›n herhangi bir yöne 30 dere-
ceden fazla yatmas› durumunda sistem
otomatik olarak kapan›yor; böylece dev-
rilmeden do¤acak olas› tehlikeler önleni-
yor. Enerjiyi, di¤er ›s›tma cihazlar›na k›-
yasla yüzde 85 oran›nda daha verimli ile-
ten ürün, sadece yönlendirilen kifli ve ob-

Vestel ‹nfrared Is›t›c›larda Devrilmeye Karfl› Teknolojik Koruma

jeleri ›s›tarak tasarruf sa¤l›yor.
Teknik üstünlüklerinin yan› s›ra, kullan›m
konforu ile de dikkat çeken Vestel Infra-
red Is›t›c›, kolay kurulum ve portatif tafl›-
ma özelli¤ine sahip. Parlak yüzeyli yan
kapaklar› ve estetik görüntüsüyle dikkat
çeken Vestel Infrared Is›t›c›’n›n 2000 W –
3000 W aras› dört farkl› modeli bulunuyor. 

Teknik Özellikler
• Elektronik Emniyet Sensörü
• Flamentte en iyi performansa sahip 

KANTHAL teller
• Is›ya karfl› dayan›kl› enerji kablolar› ve

plastik aksesuarlar
• Alüminyum gövde
• Verimli ›s› iletimi
• Korozyona dayan›kl› ön ›zgara 
• Uzaktan kumandal› model ile 2000W 

ile 3000W aras›nda de¤erlerde 
ayarlama imkan›

• Reflektör ve ön koruyucu ›zgara
• Özel üretim (piano black) yan kapaklar 
• Is›y› ›fl›kla k›sa sürede iletebilme özelli¤i
• Yüksek ›s› yayma özelli¤i 
• Su s›çramas›na karfl› korumaTM

Bilgi: www.vestel.com.tr
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Heliotherme 4000 

CCIAT’›n piyasa sürdü¤ü yeni Héliotherme 4000 hava ›s›t›c›
ROTOREX fan-motor düzene¤i ve JET+hava ak›fl› sistemi ile

eski nesil hava ›s›t›c›lara oranla % 20 daha fazla enerji tasarrufu
sa¤l›yor. Héliotherme 4000, k›fl›n s›cak havayla ›s›tmak, yaz›n ise
so¤uk hava sirkülasyonuyla serinletmek için ideal teknik ve eko-
nomik çözümdür. Héliotherme 4000 bafll›ca s›cak ve çok so¤uk
suyun harici üretildi¤i yerlerde kullan›lmak için tasarlanm›fl: sü-
per marketler (g›da, DIY veya bahçeler), al›flverifl merkezleri, de-
polar, lojistik platformlar, çok amaçl› salonlar, spor salonlar›, vb.
Héliotherme 4000, kendisine iki temel avantaj sunan ROTOREX
teknolojisinden yararlan›yor. Öncelikle, motorun elektrikli bobin-
leri fan göbe¤ine yerlefltirilmifltir ve motoru serinletmek için dep-
lase edilmifl hava kullan›l›r. Bu da daha serin çal›flan motorun per-
formans ve güvenilirli¤ini artt›r›r. ‹kincisi, rotor kanatlar› önceki
düz kanatlara k›yasla art›k daha yüksek profilli ve aerodinamik-
tir; böylece yeterli hava de¤iflimi h›z› daha kolay elde edilir.
Héliotherme 4000’de JET+çift defleksiyon yay›c› standart olarak
bulunmaktad›r. Bu yay›c›, bölümleri üst yüzeyde negatif bas›nç
yarat›p hava h›z›n› ve dolay›s›yla endüksiyonu art›ran bir uçak
kanad›yla benzer flekilde kullan›r; yani havay› ortam havas›yla ka-
r›flt›r›r. Enerjiden tasarruf edilmesinin yan› s›ra, hava buhar›n›n
katmanl› bir flekilde ak›fl› daha iyi akustik konfor sa¤lar. Söz ko-
nusu alan›n ›s›t›c›dan en iyi flekilde yararlanmas› için hava ak›m›
dört yöne gidecek flekilde ayarlanabilir; ayn› zamanda cereyan
olas›l›¤› ortadan kald›r›l›r.
Uygulamalara ba¤l› olarak üç kontrol tipi önerilmektedir; bunlar:
BOX MONO ECO elektronik birimi, üç fazl› motor birimi ve
elektrik bataryas› kontrol birimi. Yeni BOX MONO ECO birimi,
ölçülmüfl hava s›cakl›¤› ve programlanm›fl s›cakl›k ayar noktas›
aras›ndaki fark›n bir fonksiyonu olarak vantilatör h›zlar› ile eflan-
jör su besleme borusu üstünde oranl› kontrol sa¤lar. Sonuç olarak
çizgisel operasyon sa¤lan›r ve genellikle bafllama ve durmadan
kaynaklanan gürültü azal›r. Is›t›c›da bulunan saat, operasyonun
günün saatine göre ve Héliotherme 4000’in kullan›m›n› ihtiyaçlar
do¤rultusunda en iyi flekilde programlanmas›n› sa¤lar. Tek bir bi-
rim üç Héliotherme 4000 uygulamas›n› kontrol edebilir.
Héliotherme 4000 tüp geometrisi ve ince tasar›m›n en iyi kombi-
nasyonunu sunan yüksek performansl› bir eflanjör kangal›na sa-
hiptir. Elde edilen çift etkili kuru yüzey ›s› transferi 50
W/m2.K’den büyüktür. V fleklinde tabana sahip olan standart yo-
¤uflma tepsisi (so¤utucu modda) su birikimi ve lejyonella bakteri-
sinin üreme riskini ortadan kald›rmak için su damlac›klar›n› ka-
nallara ay›r›r. Héliotherme 4000 duvar ya da tavana monte edile-
bilir. Düflük bas›nçl› ya da yüksek bas›nçl› su versiyonlar› (termal
s›v›lar, bas›nçl› buhar) ile elektrikli versiyonlar› mevcuttur. 2600
m3/s’den 11150 m3/s’ye kadar ak›fl h›zlar›na sahip befl model mev-
cuttur. Tam teflekküllü kurulum ve kontrol/gözlem aksesuarlar›
mevcuttur: Standart I bölümünde duvara ya da tavana monte et-
mek için dirsek, havas›nda partikül bulunan ortamlar için filtre
ünitesi, üç fazl› motorlar için iki h›zl› anahtar, tümleflik filtreye sa-
hip 2 kar›flt›rma haznesi, vb. TM

Bilgi: www.ciatturkiye.com

ürünler
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Baymak Elite Klimalar 

BBaymak, sa¤lad›¤› elektrik sarfiyat› ve üstün performans›y-
la kullan›c›y› serinleten,  ‘A’ s›n›f› enerji verimlili¤ine sa-

hip yeni Baymak Elite klimalar 9.000Btu/h kapasiteden
41.000Btu/h kapasiteye kadar farkl› 6 de¤iflik modelle pazara
sunuluyor. ISO 9001, CE, DQS, Avrupa Enerji Sertifikas›,
Çevre Sa¤l›¤› Sertifikas› gibi kalite ve sistem belgelerine sahip
Baymak klimalar; 3 kademeli filtreleme sayesinde ortamdaki
toz, polen, istenilmeyen koku ve sigara duman›n› yok eder-
ken, ionizer ile ortama negatif iyon yayarak ferah ve taze ha-
va sa¤lar. 
Baymak Elite Klima ‘I feel’ özelli¤i sayesinde, ortam s›cakl›¤›-
n› alg›layabilen uzaktan kumandan›n hissetti¤i s›cakl›k, iste-
nen dereceye gelene kadar ortam› serinletmeye devam eder. S›-
cakl›k ve iste¤e göre ayarlanan fonksiyonlar, LCD ekrandan
rahatl›kla takip edilebilir. Yüksek performansl› ›s›tma, so¤ut-
ma ve fan konumu ile istenilen konforu sa¤layan Baymak Eli-
te klimalar, düflük ses seviyesinde çal›fl›r (26 db). 
Ayarlanabilen yatay ve dikey hava kontrolleri sayesinde ho-
mojen hava da¤›l›m› sa¤layan Baymak Elite, nemli bölgelerde
yüksek nem alma kapasitesi ile konfor flartlar›n› yükseltir. 24
saat ayarlanabilen ‘Timer’ ile Baymak klimalar, önceden ayar-
lanan zamanda çal›fl›r veya kapan›r. Yatak odalar›nda ise ‘uy-
ku konumu’ sayesinde kullan›c›s›na rahat bir uyku konforu
sunar. Baymak Elite klimalar 3 y›l cihaz, 5 y›l kompresör ga-
rantisi ve 10 y›l boyunca Baymak’›n yedek parça sa¤lama ga-
rantisi alt›ndad›r. Üretimin 120 de¤iflik noktas›nda kalite
kontrolden ve a¤›r flartlardaki testlerden yüksek baflar› ile
geçmifl Baymak Elite klimalar % 100 kontrol edilmifl olarak
tüketicilerine sunulur. TM

Bilgi: www.baymak.com.tr 

ürünler

Yeni Protherm Leopard
Kombilerle Çok H›zl› S›cak Su 

KKüçük boyutlar› ve modern tasar›m› ile tüketicilerin be¤e-
nisini toplayan Leopard kombiler yenilendi. Protherm’in

uygun fiyat ve kaliteli servis avantaj›yla sundu¤u Leopard
kombiler yüksek güvenlikte h›zl› s›cak su üretiyor. 

Özellikleri:
- Yenilenmifl tasar›m ve dijital ekran 
- Geliflmifl ar›za teflhis sistemi 
- Elektronik ateflleme 
- Basit ve kolay kullan›m 
- Düflük ses seviyesi 
- H›zl› s›cak su üretimi TM

Bilgi: www.protherm.com.tr
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Honeywell HF49 Tortu ve

Hava Ay›rma Cihaz›

IIs›tma suyu içerisinde bulunan toz ve pas gibi kirletici parça-
c›klar ›s›tma sistemleri için ciddi bir problem oluflturur. Bu

parçac›klar sadece radyatörlere, vanalara, pompalara ve ka-
zanlara zarar vermekle kalmaz, boiler ve borular›n içerisinde
tortu katmanlar›n›n birikmesine de neden olurlar. Bu durum
zaman içerisinde ›s›tma sisteminin performans›n›n azalmas›na,
hatta ar›zalanmas›na neden olur. Bu tehlikeyi kolayl›kla önle-
mek ise art›k Honeywell taraf›ndan sunulan yeni HF49 Tortu
ve Hava Ay›rma Cihaz› ile mümkün oluyor. Bu cihaz hem tor-
tu oluflturan kirletici parçac›klar› hem de havay› güvenilir bir
flekilde ›s›tma sisteminden
uzaklaflt›rarak sistemin prob-
lemsiz çal›flmas›n› ve daha uzun
ömürlü olmas›n› sa¤l›yor.
HF49 siklon prensibi ile çal›fla-
rak her türlü istenmeyen tortu
ve kirletici partiküllerin sistem-
den çok etkin bir flekilde temiz-
lenmesini garanti ediyor. Ama
bununla da s›n›rl› kalm›yor; en-
tegre m›knat›s› sayesinde frro-
manyetik özellikte metalleri de
›s›tma suyundan ay›r›yor. Tortu
oluflturan parçac›klar›n temiz-
lenmesi ile ›s›tma sisteminin s›-
k›flan kar›flt›rma vanalar› veya
azalan ›s›tma gücü gibi ciddi problemler ortaya ç›kartmas› da
engellenmifl oluyor. HF49 üzerinde bulunan entegre hava bo-
flaltma vanas› ile sistem içerisinde bulunan havan›n h›zl› ve ko-
lay bir flekilde boflalt›lmas›n› mümkün k›l›yor. Bu flekilde ›s›t-
ma suyu içerisinde bulunan ve istenmeyen hava etkin bir flekil-
de al›narak, doldurma s›ras›nda sisteme girmesi ve paslanma-
ya yol açmas› engelleniyor. Havan›n içerisinde bulunan oksijen
pas tortular›na ve yosunlaflmaya yol aç›yor. E¤er kapal› bir
›s›tma sistemi içerisinde oksijen bulunmazsa, bu problemlerin
oluflumu da engellenmifl oluyor. HF49 Tortu ve Hava Ay›rma
Cihaz›n›n de¤iflik montaj flekilleri cihaz›n tesisata kolayca ek-
lenmesini mümkün k›l›yor. Dönebilen ba¤lant› parças› sayesin-
de tesisatç›lar cihaz› gidifl veya dönüfl hatt›na yatay olarak da
monte edebiliyorlar. Dönüfl hatt›na montaj ile HF49, tesisattan
gelen suyun içerisindeki kirleticilerin boilere girmesini engelli-
yor. Gidifl hatt›na montajla ise HF49 vanalar› ve radyatörleri
boilerden gelebilecek parçac›klara karfl› koruyor. Sonuç olarak
Honeywell’in bu yeni cihaz› sayesinde irili ufakl› tüm ›s›tma
sistemlerinin bafll›ca problemlerinden birisi olan ›s›tma suyu
içerisinde bulunan kirleticiler ve pas problemi etkin ve kolay
bir flekilde ortadan kald›r›larak, sistemlerin daha uzun ömürlü
ve daha verimli olmas› sa¤lan›yor. TM

Bilgi: www.honeywell.com

ürünler
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Baltimore HFL-Hybrid Kapal› Devre So€utma Kulesi

TTC Grup Müh. Ltd. fiti. taraf›ndan
Türkiye pazar›na sunulan HFL

so¤utma kulesi Baltimore Aircoil’in
(B.A.C.) yeni tasarlad›¤› hibrit kapal›
devre so¤utma kulelerinden biridir. HFL
iç esnek iflletim modu sayesinde maksi-
mum so¤utma verimi sa¤lar. HFL; opti-
mal ›s›l performans, maksimum su ve
enerji tasarrufu sunan temiz ve güvenli bir
sistemdir. 

Özellikleri: 
• Kolay bak›m için harici so¤uk su

havuzlu e¤imli karter
• Kapal› devre 
• Önemli ölçüde su tasarrufu: Entegre

ak›ll› by-pass kontrol sistemi
• HFL’in üç çal›flma modu sayesinde

esneklik

• Islak iflletim s›ras›nda buhar oluflumu-
nun giderilmesi

• Etkili lejyonella risk denetimi
• Düflük sesli çal›flma
• Çok çeflitli yap›m materyalleri

• Sürdürülebilir geliflim: HDL yürürlük-
teki ekolojik yönetmelikleri bütünüyle
karfl›lamaktad›r.

• ‹ste¤e ba¤l›; entegre su ar›tma kiti,
hizmet sözleflmesi ve uzat›lm›fl garanti 

Tasar›m Özellikleri:
• Ayr› dahili so¤uk su haznesi
• E¤imli kuru karter
• Santrifüj fan
• Kuru so¤utma bataryas›
• Islak birincil yüzey batarya
• Oranlama ak›fl kontrol vanas› (by-pass

ayarlama)
• Kuru iflletim modu
• Adyabatik iflletim modu
• Kombine ›slak-kuru iflletim modu TM

Bilgi: www.tcgroup.com.tr

ürünler
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testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Ltd. Şti.
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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Bir ilkokul ö¤retmeninin 5 çocu¤undan biri olan Dr. Murat Akdo¤an, 1963’te do¤du. Haydarpafla

Teknik Lisesi’nin ard›ndan Marmara Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi. 

26 yafl›nda, Ocak 1990 tarihinde Baymak’›n fabrika müdürü oldu. 

Konkordato ilan edilen Baymak’›n yeniden yap›land›r›lmas› sürecinde Sistem Pazarlama’y› kurdu,

Baymak’›n yaklafl›k 20 milyon dolar hacmindeki borçlar›n› ödedi. 1998’de Wolf Grup, yönetiminde

Dr.Murat Akdo¤an’›n kalmas› kofluluyla Baymak’›n % 85 hissesini ald›. Wolf Grubu’nun küresel

stratejilerinin bir sonucu olarak Baymak’taki hisseleri Baxi Grubu ve Dr.Murat Akdo¤an’a sat›ld›.

Dr.Akdo¤an, bugün, Baymak’›n % 50’sine sahip orta¤›, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan›. 

“Baymak, kabul etmeliyim ki çok büyük emekle at›lan temellerin üzerinde ve büyük bedeller

ödenerek yeniden var oldu. Bugün ise dünyaya üretim yap›yoruz” diye bafll›yor sözlerine Türkiye’nin

en baflar›l› ifladamlar›ndan Dr. Murat Akdo¤an ve sektörü uyar›yor: fiu anda tüm dünyan›n içinde

bulundu¤u krizin etkileri kolay geçmeyecek...

Geçmifli bir baflar› öyküsü niteli¤i tafl›yan Baymak’›n Genel Müdürü Dr. Murat Akdo¤an ile global

krizi, Baymak’›n gelecek hedeflerini, yeni yat›r›m ve üretim faaliyetlerini konufltuk.

Murat Akdo¤an
Baymak Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan› 

“Baymak’›n vizyonu Türkiye için
çal›flmak, Türkiye’ye hizmet etmek..”
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diklerimde ne kadar hakl› oldu¤um orta-
ya ç›kt›. Bu çok sert bir darbe.. Ancak bi-
zim bu konuda bir endiflemiz yok, hatta
art›yla ç›kaca¤›z... 20 y›ld›r bu sektörde
iflinin bafl›nda bulunan nadir insanlardan
biriyim. Di¤er flirketler bu süre içinde de-
falarca genel müdürlerini de¤ifltirdi. Tec-
rübelerime dayanarak söyleyebilirim kri-
zin etkileri çok derin olacak... Bu kriz bel-
ki bizim duda¤›m›z› uçuklat›r, ama bafl-
kalar›n›n ci¤erini sökecektir...

fiimdiden söylüyorum ki 2009’da
çok büyük de¤iflimler olacak; yeni
bir düzen ortaya ç›kacak

fiu an içinde bulundu¤umuz global kriz
de tüm krizler gibi geçecek. Ancak bu
noktada önemli olan flu ki, krizden sonra
ne olacak? 2010’da sektörde neler de¤ifle-
cek, bizi  neler bekliyor, hangi flirketler
birleflecek, bunlar›n hesab›n› yap›yoruz.
fiimdiden söylüyorum ki 2009’da çok bü-
yük de¤iflimler olacak; yeni bir düzen or-
taya ç›kacak. Ülkeler bile yap›lar›n› de¤ifl-
tirecek. Avrupa Birli¤i, Avrupa Birleflik
Devleti olma yolunda ad›m ad›m ilerleye-
cek.. Bu ad›mlar›n 2009 y›l›nda at›laca¤›-
n› göreceksiniz. Biz 2010’da olas› düzene
karfl› nas›l davranaca¤›m›z› hesapl›yoruz.
Bizim için kriz, flimdiden bitti.. Ancak

pek çoklar›n›n krizi Ocak 2009 itibariyle
hissedeceklerini söyleyebilirim. 

Avrupa’n›n en büyük ve en 
modern tesislerini kurduk

Baymak “dünyan›n en büyük çelik ka-
zan, boyler ve kombi üretim tesisini kur-
mak, dünyan›n en büyük günefl kolektörü
üreticilerinden biri olmak ve ürün gam›n-
da yer alan di¤er ürünleri de daima gelifl-
tirmek” üzere yola ç›kt›. Bu do¤rultuda
çelik kazan ve boyler tesisi ile ilgili yat›-
r›mlar›m›z› tamamlad›k. Kombi üretim
tesisinin ise ilk etab› tamamlanm›fl du-
rumda. Avrupa’n›n en büyük ve en mo-
dern tesislerini kurduk. Tesislerimiz son
teknoloji ürünlerle donat›ld›. Kombi üre-
tim tesisimiz ise tamamland›¤›nda dünya-
n›n say›l› üretim tesislerinden biri olacak.
Üç y›l içinde kapasitemiz 450.000 olacak.
Biz flu anda günefl kolektörü de üretiyo-
ruz. Ancak 2009’in ilk çeyre¤inde yepye-
ni bir hat siparifli verece¤iz ve dünyan›n
en modern günefl kolektörü üretim hatt›-
n› kuraca¤›z. Tüm cihazlar›m›z otomas-
yonlu olacak. Bizim istedi¤imiz makineler
Türkiye’de üretilmedi¤inden cihazlar›n
tamam› yurtd›fl›ndan –özellikle Alman-
ya’dan- gelecek. Bu hedefleri gerçeklefltir-
mek için her fleyden önce çok ciddi çal›-
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söylefli

Baymak’›n krizi hasars›z 
atlataca¤›ndan kimsenin 
kuflkusu olmas›n

BB
aymak bir kriz yönetimi uzman›-
d›r. 91 krizinden sonra edindi¤imiz
tecrübe sonucu çok iyi bir kriz yö-

netim stratejisi gelifltiren flirketimizin bu
konuda Türkiye’de en iyi oldu¤unu söyle-
yebilirim. 91’in tecrübesi sayesinde, daha
sonradan yaflanan krizlerde de b›rak›n ge-
ri gitmeyi, Baymak, büyümesini sürdür-
müfltür. fiu anda dünyan›n içinde bulun-
du¤u krizi de önceden hissettik. Sinyaller
çok aç›kt›... Tüketici e¤ilimindeki, reka-
bet koflullar›ndaki de¤ifliklikler, ekonomi-
deki geliflmeler, böyle bir krizin gerçekle-
flece¤inin habercisiydi. Biz bu geliflmeleri
çok iyi izleyip, bizi nas›l etkileyebilece¤ini
hesaplad›k ve tedbirlerimizi ald›k. Kas›m
ay›nda mortgage olay›n›n çok ciddi bir so-
run olarak dönece¤ini öngörmüfltük. Bu,
tamamen Amerika’n›n sorunu gibi görü-
lürken, ben bu krizin tüm dünyay› etkile-
yebilecek boyuta gelece¤ini söylüyordum.
Bu do¤rultuda ilk ald›¤›m›z tedbir, da¤›-
t›m kanallar›m›zdaki yap›lanmam›zda
birtak›m de¤iflikliklere gitmek oldu. Yani
ana bayilerimizin riskli sat›fllara girmeme-
sini sa¤lad›k. Birden çok firman›n ürünle-
rini satan ve taahhüt yapan flirketlere mal
verilmesini ask›ya ald›k, bu gibi firmalara
ürün sat›fl›n›, münhas›r bayilerimizin ter-
cihine b›rakt›k. Buna büyük zaman ve
emek harcad›k, sonucunda Baymak için
riski en aza indirgemifl olduk. Baymak,
1996 y›l› Ocak ay›ndan beri bankalara
para satan bir flirket haline gelmifltir. Biz
kriz sürecini o kadar ciddiye ald›k ki, Ey-
lül ay›nda tüm yat›r›mlar›m›z› yapm›fl, da-
¤›t›m kanallar›m›z› yap›land›rm›fl ve fi-
nansal tüm tedbirlerimizi alm›fl halde kri-
zi bekler konuma gelmifltik. Dolay›s›yla
Baymak’›n bu krizi hasars›z atlataca¤›n-
dan kimsenin kuflkusu olmas›n. 9 Eylül
tarihinde fabrikam›z›n aç›l›fl›n› yapt›ktan
sonra, kriz konusunda sektörü de uyar-
maya bafllad›k. Hatta bu konuda flahsen
bir sunum da yapt›m. Söylediklerimi alg›-
layanlar, gerçekten de krizle ilgili tedbir
almaya bafllad› ve görüldü¤ü gibi üzerin-
den çok fazla zaman geçmeden de söyle-
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flan bir ar-ge departman›n›z olmal›; Bay-
mak sürekli çal›flan ve üreten bir ar-ge de-
partman›na sahip. Araflt›rma-gelifltirme
ile ürün gelifltirme, birbirinden ayr› düflü-
nülmesi mümkün olmayan, ancak birbi-
rinden farkl› kavramlard›r. Üretimin dü-
flünce ve fikir aflamas› ar-ge k›sm›n›, bu-
nun hayata geçirilme aflamas› ise ürün ge-
lifltirme k›sm›n› oluflturur. Bizim ar-ge de-
partman›m›z da bu iki aflaman›n paralel
yürüdü¤ü bir yap›ya sahiptir. Biz pek çok
konuda üretime ayn› anda girdi¤imiz için
onlara çok ifl düflüyor. Çünkü dünyaya
çelik kazan üretece¤im diyorsan›z, her ül-
kenin kendi standartlar›na, taleplerine
uygun yüzlerce çeflit ürünü, ürün gam›-
n›zda bulundurman›z gerek. 

2010 y›l›nda 2000 kiflilik bir 
istihdam› sa¤lamay› ve 150 
milyon dolarl›k y›ll›k ihracat 
yapmay› hedefliyoruz

Elektrik üreten günefl pillerinin imalat›
için de bir birim oluflturduk. Bu konuda-
ki çal›flmalar›m›z sürüyor. Bir de endüs-
triyel pazarda ›s›tma so¤utma alan›nda
faaliyet gösterece¤iz. Çünkü iyi bir reka-
bet ortam› yakalad›k. Bundan faydalan-
mak istiyoruz. Özetle flunun bilincindeyiz
ki, Türkiye’nin bizden bekledi¤i bir so-
rumluluk var: Teknoloji. Biz de tüm yat›-
r›mlar›m›zla ülkemize hizmet ediyor, bü-
yük bir teknoloji transferi gerçeklefltiriyo-
ruz. Bir di¤er sorumlulu¤umuz ise istih-
dam yaratmak. Geçti¤imiz ay 30’un üze-
rinde yeni eleman ald›k, y›l sonuna kadar
bu rakam›n 60-70’e ulaflmas›n› hedefliyo-
ruz. Bilindi¤i gibi “Kaynak Okulu”muz
var. Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortak olufl-
turulmufl bir proje bu. 20’flerli gruplar
halinde kay›t al›yor ve e¤itim veriyoruz.
Önümüzdeki süreçte bu say›n›n 40’a ç›k-
mas›n› istiyoruz. Bilindi¤i gibi sektörün
kalifiye elemana ihtiyac› var. Biz de dün-
yan›n en iyi kaynakç›lar›n› yetifltiriyoruz.
2010 y›l›nda 2000 kiflilik bir istihdam›
sa¤lamay› ve 150 milyon dolarl›k y›ll›k
ihracat yapmay› hedefliyoruz. Türkiye’de
teknolojiye ihtiyaç var, teknoloji üretiyo-
ruz; istihdama ihtiyaç var, istihdam yara-
t›yoruz; dövize ihtiyaç var, döviz getiriyo-

ruz. Bir de ›s›tma sektörünün d›fl ticaret
fazlas› vermesini istiyoruz. Bunun için de
Baymak, bütün rakipleri için bu sektöre
yat›r›m yapmak isteyenler çok do¤ru, çok
önemli bir modeldir. Zaten Baymak’›n
vizyonu Türkiye için çal›flmak, Türki-
ye’ye hizmet etmek..

Bugün Avrupa’ya, “Türkiye’de
üretilen kazan, dünyan›n en iyi
kazan›d›r” dedirtebiliyoruz 

Orta¤› oldu¤umuz flirketlerin üretimlerini
Türkiye’ye tafl›ma sürecimiz de çok kolay
olmad›. Özellikle ikna aflamas› oldukça
büyük bir çaba ve karfl›l›kl› güven gerek-
tiriyordu. Baxi ile ortakl›¤›m›z bafllad›-
¤›nda onlar›n üretim hatlar›n› Türkiye’ye

tafl›mak gibi bir düflünceleri kesinlikle
yoktu. Öncelikle Baxi’yi ikna etmemiz ge-
rekiyordu. Biz onlara üç konuda garanti
verdik. Bunlar›n ilki çok iyi bir sevkiyat-
t›. Yani “sizin bir ayda teslim edilebilece-
¤iniz sipariflleri bir haftada sevk edebili-
riz” dedik. ‹kincisi çok daha kaliteli üre-
timdi. Bir kere çok daha genç bir nüfusa
sahibiz. Ayr›ca okulumuzda elemanlar›-
m›z› kendimiz yetifltiriyoruz. Dolay›s›yla
daha kaliteli bir üretim yapabiliriz dedik.
Son olarak da daha uygun maliyetle üre-
tim yapaca¤›m›z› taahhüt ettik. Yine de
üretimin ülkemize tafl›nmas› konusunda
bizi oldukça yorduklar›n› söyleyebilirim.
Önce Fransa’daki tesisleri ülkemize tafl›-
d›k, vaat etti¤imiz her fleyi gerçeklefltirdi-
¤imizi gördüklerinde Danimarka’daki te-
sislerin de Türkiye’ye tafl›nmas› karar›
al›nd›. Biz onlar›n bekledi¤inden de iyi
üretim gerçeklefltirdik. Sadece maliyet
avantaj› de¤il, kalitede de çok büyük fark
yaratt›k. Sonraki süreçte ise onlar›n müfl-
terilerini ikna aflamas› vard›. Biz de onla-
r›n en büyük al›m yapan firmalar›n› tesis-
lerimize davet ettik. Buradaki ürünlerimi-
zi gösterdik. Almanya’da üretilen kazan-
larla k›yaslamalar yapt›k. Sonuçta onlar›
da ikna ettik. fiu anda tüm dünyadan si-
parifl al›yoruz. Bu süreçle ülkemizin yurt-
d›fl›ndaki imaj›na da katk›da bulunmufl
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olduk. Çünkü bugün Avrupa’ya, “Türki-
ye’de üretilen kazan, dünyan›n en iyi ka-
zan›d›r” dedirtebiliyoruz. 

Bizim için en büyük sosyal proje,
toplumu bilinçlendirmektir

Baymak, e¤itime çok de¤er veren bir fir-
mad›r. Bu biraz da benim e¤itimci ol-
mamdan kaynaklan›yor. Hedefimiz Tür-
kiye’nin en yüksek e¤itimli flirketi olmak.
Bu do¤rultuda Baymak bünyesinde flu an-
da yüksek lisans e¤itimi veriliyor. Türki-
ye’nin en genç ve en yüksek e¤itimli kad-
rosuna sahibiz. Pek çok sosyal projede
yer al›yoruz elbette ancak bizim için en
büyük sosyal proje, toplumu bilinçlendir-
mektir. Bugün Türkiye’nin bütçe aç›¤›n›n
tamam› enerjiden kaynaklan›yor. Enerji-
de d›fla ba¤›ml› bir ülkeyiz. Bu noktada
insanlara flunu benimsetmemiz gerekiyor:
enerji tasarrufu. 
Türkiye’de günefl, çok büyük bir avantaj.
Günefl enerjili sistemlerin kullan›m›n›
sa¤lamam›z gerekiyor. Bunu ticari bir
kayg›yla söylemiyorum, tam tersi bu bir
sosyal sorumluluktur. Bugün günefl fakiri
say›labilecek Almanya’da y›lda 500.000
adet günefl kolektörü sat›l›yor. Ülkemizde
ise bu sistemleri kullanm›yoruz. Bu konu-

da yat›r›mlar, tan›t›mlar yaparak toplu-
mu bilinçlendirmeye çal›fl›yoruz. Bir di¤er
konu ise yo¤uflmal› kombilerin kullan›m›.
Yo¤uflmal› kombiler y›llarca “sosyete
ürünü” diye lanse edildi. Baymak bu an-
lay›fl› de¤ifltiriyor. Bu sistemin verimini
anlatarak kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmaya
çal›fl›yor. fiunun bilincinde olmal›y›z ki,
Türkiye’nin enerji tasarrufuna tüm dün-
yadan daha çok ihtiyac› var. Bunu insan-
lara anlatmak, kabullendirmek için çal›fl›-
yoruz. Bugün bütün Türkiye do¤algaza
gelen % 22 zamma tepki gösteriyor. Bu
beklenen bir fleydi. Üstelik enerji fiyatlar›
her geçen gün biraz daha artacak, bu bir
gerçek. Bu nedenle ülkemizin acilen ener-
ji tasarruflu cihazlar› ve do¤al kaynaklar›
kullanma yoluna gitmesi gerek. Baymak
bu konuda bilinçlendirme çal›flmalar›na
son sürat devam ediyor.
Ben bir ilkokul ö¤retmeninin çocu¤uyum.
Teknik lisede okurken üniversite e¤itimi
akl›m›n ucundan bile geçmiyordu. Bir an
önce mezun olmak, çal›flmak ve aileme
yard›mc› olmak istiyordum. Ancak hem
çal›fl›p hem okuma noktas›na gelince –ki
benim meslek lisesinden teknik liseye ge-
çiflimin sebebi de budur, çünkü teknik li-
selerde gece e¤itim al›n›rd›. Böylece gün-
düz çal›flabiliyordum- aileme yük olma-

dan üniversite okuyabilece¤imi görünce
karar›m› de¤ifltirdim. Bunun ne anlama
geldi¤ini bilen bir insan›m, bu nedenle ifl-
çilerimizin üniversitede okuyan tüm ço-
cuklar›na burs veriyoruz. Bunun d›fl›nda
Baymak’›n % 100 vergilendirilmifl kazan-
c›yla hastane yapt›k. Bu hastanenin elde
edece¤i tüm kazanç da kimsesiz çocukla-
ra vakfedilmifltir. Bu hem istihdama kat-
k›, hem topluma katk› sa¤l›yor. Çünkü
hem do¤ru düzgün sa¤l›k hizmeti verili-
yor, hem de kimsesiz çocuklara fayda
sa¤l›yor. Bundan daha büyük bir sosyal
sorumluluk projesi var m›? 

Gece üçte veya sabah beflte 
ça¤›r›n, Baymak servisi kap›n›za
gelir ve hizmet verir

Baymak sat›fl sonras› hizmetler kavram›-
na da yeni bir boyut kazand›rm›flt›r. Biz
bir fark yaratmak istedik. 7 gün 24 saat
servis hizmeti vermeye bafllad›k. Bu ifl için
çok ciddi yat›r›m yapt›k. Buradan kâr el-
de edip etmedi¤imizi sorarsan›z, samimi-
yetle söylüyorum ki herhangi bir kâr›m›z
yok. Di¤er firmalar maddi bir beklenti
içinde olduklar›ndan 7x24 hizmet vere-
miyorlar. Biz sat›fl sonras› hizmetten para
kazanm›yoruz, zaten bunu hedeflemiyo-
ruz. Bizim kazanc›m›z rekabet avantaj› ve
müflterilerimizin güveni. Bu bizim için her
fleyden önemli. Gece üçte ça¤›r›n, sabah
beflte ça¤›r›n, Baymak servisi kap›n›za ge-
lir ve hizmet verir. Bu da Baymak’› di¤er
firmalardan farkl› k›lar. 

Baymak Türkiye pazar›n›n 
lideridir

Baymak fikir üretir, sektör de Baymak’›
takip eder. Biz sektöre yol gösteriyoruz,
bilgilendiriyoruz. Bunu söylerken sadece
sat›fl rakamlar›yla konuflmuyorum. Son
iki y›lda çok sat›fl yapan, bana göre pazar
lideri de¤ildir. Bir firma, yapt›¤› yenilik-
lerle, ülkesine sa¤lad›¤› fayda ile, sektörü-
ne katk›s› ile pazar lideri olur; Baymak
böyle bir firma. Bu nedenle Baymak Tür-
kiye pazar›n›n lideridir. Çok ciddi bir di-
sipline sahip, çok zeki ve çok cesur bir flir-
ketiz. Baflar›m›z›n s›rr› da bu... TM
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EC motorlar ilk olarak

1970’lerde bilgisayar

endüstrisi için gelifltirildi.

Bilgisayar endüstrisinin 

ihtiyac› olan bu motorlar

düflük enerjili ve yüksek 

verimli ve ülkeden ülkeye

farkl›l›k gösteren elektrik

voltaj›ndan etkilenmeyecek

tipte olmal›yd›. Yo¤un

araflt›rma ve gelifltirme

çal›flmalar› ile bu teknoloji

havaland›rma alan›nda fan

motorlar›nda kullan›lmaya

bafllanm›flt›r. 

EC Fanlar 
YYaassiinn  UUZZUUNN
Systemair Sat›fl Mühendisi

EE
C’nin anlam› “Electronically Com-
mutated” yani elektronik de¤iflken-
li DC (do¤ru ak›m) motordur. Bu-

rada de¤iflkenle anlat›lmak istenen; elek-
trik ak›m›n›n yönünün geriye veya ileriye
elektronik olarak de¤ifltirilmesidir. Gele-
neksel AC motorlarda bu, mekanik ola-
rak yap›lmaktad›r. EC motorlar sabit
m›knat›sl› olup, ak›ma göre dönüfl yönü-
nü elektronik olarak ayarlar. Bu nedenle,
AC (alternatif ak›mla çal›flan) motorlarda
oldu¤u gibi ak›m de¤iflmelerinde güç kay-
b›na neden olmaz. Alternatif ak›m, sürek-
li olarak negatiften pozitife ve sonra tek-
rar negatife dönen flekilde bir e¤ridir. Mo-
torun içindeki bu dönme veya de¤ifliklik
motoru hareket ettiren manyetik itme
alanlar›n› oluflturur. Alternatif ak›ml› mo-
torlardaki bu kay›p verimsizli¤e ve motor-
da ›s›nmaya neden olur.

EC motor teknolojisinin 
Avantajlar›

1. Daha verimli
2. Düflük iflletme ve bak›m maliyeti
3. Düflük ses seviyesi
4. Düflük ›s› kay›plar›, daha az afl›r› ›s›n-

ma riski
5. Küçük boyutlar
6. Kolay kontrol
7. ‹stenilen çal›flma noktas›na 

mükemmel uygunluk
8. Kontrol ünitesinin motorun üzerinde

olmas›
9. Uzaktan kumanda imkan›
10.De¤iflken h›zlarda verim kayb› ve ses

seviyesi art›fl› olmamas›
11.0-10V DC ile kontrol edilebilmesi.

EC ve AC motor kay›p 
karfl›laflt›r›lmas›

EC motorlarda bak›r, demir ve sürtünme
kay›plar› daha az ve kayma kayb› olmad›-
¤› için daha verimlidirler.

Neden EC Fan? 

Almanya’da yap›lan araflt›rmalara göre ifl-EC Motor AC Motor

***TESISAT-118  11/17/08  1:46 PM  Page 36



• Bak›m gerektirmeyen d›fltan rotorlu 
EC motor

• Bas›nç kontrolü ile fan h›z› ayar›
• Geriye e¤ik seyrek kanatl› radyal fan
• Gövde alüminyum malzemeden 

korozyona mukavim
• Dikey hava at›fl yönü

Hücreli Fan (MUB- EC) 
Özellikler

• Motor fana direkt akuple
• Yüksek verim
• Düflük ses seviyesi
• Bak›m gerektirmeyen d›fltan rotorlu 

EC motor
• Bas›nç kontrolü ile fan h›z› ayar›
• Geriye e¤ik seyrek kanatl› radyal fan
• Gövde alüminyum çerçeve, galvaniz 

çift cidarl› panel aras› 20 mm kaya 
yünü yal›t›ml›

• Bina içi ve d›fl›na montaja uygun
• Hava at›fl yönü istenirse üstten, 

al›ndan ve yanlardan olmak üzere 
kapaklar sökülerek sahada 
ayarlanabilir, modüler panel
dizaynda

Is› Geri Kazan›ml› Havaland›rma
Ünitesi (VX) Özellikler
• Çift cidarl› 50mm ›s›l & akustik 

yal›t›m
• Plakal› ›s› eflanjörü (% 50-55 verim)
• Elektrikli ›s›t›c›l›
• Otomatik defrost fonksiyonlu 

(defrost ›s›t›c›l›)
• EU7 taze hava filtresi
• EU2 egzoz filtresi
• Entegre kontrol paneli, 

(otomatik yaz/k›s konumu, 
s›cakl›k & fan kademesi set, alarm

Topvex-Rotovex Is› Geri
Kazan›ml› Havaland›rma Ünitesi 
Topvex TR ›s› geri kazan›ml› havaland›r-
ma ünitesinin en önemli özelliklerinden
biri yüksek verimli EC motorlara sahip
olmas›d›r. EC motor teknolojisiyle kulla-
n›lan plug fanlar da verimlili¤i art›rmak-
tad›r. 
EC motorlar asenkron motorlara göre %
50 daha az elektrik harcamaktad›r. TM

tesisat market 11/2008 . 33337777

sistem

letme maliyetlerinden, eski fan, pompa ve
kompresyon sistemlerinin optimizasyonu
ile y›ll›k 2,6 milyar euro tutar›nda tasar-
ruf sa¤lanabilir. Enerji kaynaklar›m›zdan
daha verimli yararlanmak için SYSTE-
MAIR EC motora sahip ürün gam›n› ge-
niflletmektedir. Grafikte EC motor ile
kontrol ile di¤er kontrol yöntemlerinin
enerji tüketimleri k›yaslanm›flt›r.

Ürün Gam›

Systemair her alanda oldu¤u gibi bu alan-
da da sektörümüze çok genifl bir ürün yel-
pazesi ile hizmet vermektedir. Afla¤›da Ba-
s›nç kontrollü merkezi konut havaland›r-
mas› için önerdi¤imiz EC motorlu ürün
yelpazemiz bulunmaktad›r. 

Çat› Fan› (DVC-P EC) 
Özellikler

• Enerji tasarrufu
• Yüksek verim
• Düflük ses seviyesi
• Motor fana direkt akuple

DVC-P EC motorlu çat› Fan›

MUB-EC hücreli Fan 

VX Konutlar için Is› Geri Kazan›ml›

Havaland›rma Ünitesi

Topvex-Rotovex Is› Geri

Kazan›ml› Havaland›rma Ünitesi

EC Motor

Bak›r kayb›

Demir kayb›

Sürtünme ve di¤er 

kay›plar

Kayma kay›plar›

AC Motor
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fiirket, gelirinin % 6’s›n› 
ar-ge departman›na ay›r›yor

SS
ystemair, ‹sveç kökenli, dünya ça-
p›nda 1800ü aflk›n çal›flan› ve his-
selerinin % 40’› borsada olan, çok

ortakl› anonim bir flirkettir. Faaliyet ala-
n›m›z d›fl ortamdan, atmosferden, iç orta-
ma kadar olan, kanal hariç, havaland›r-
ma ekipmanlar›n›n tümünü üretmek ve
müflterilerimizin hizmetine sunmakt›r.
Systemair’in son üç y›ld›r kabul etti¤i ve
uygulad›¤› global büyüme stratejisi, çeflit-
li pazarlardaki yeni flirketlerin sat›n al›n-
mas› yoluyla büyümektir. fiirket bu do¤-

Systemair, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da

faaliyet gösteren dünyan›n önde gelen havaland›rma

firmalar›ndan biri. Son on y›l içinde y›ll›k ortalama

% 15’lik büyüme sa¤layan firman›n Türkiye

Direktörü Özgür Sar›fak›o¤lu, “Türkiye pazar›nda

da lider konumda olmay› hedefliyoruz” diyor...

Özgür Sar›fak›o¤lu
Systemair Türkiye Direktörü

“Türkiye’deki hedefimiz; 
pazarda lider konuma gelmek”

©
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Systemair Türkiye ise, % 100 yabanc›
sermayeli olarak 2001 y›l›nda faaliyetine
bafllad›. Biz de Systemair’in havaland›rma
ürünlerini Türkiye’de pazarl›yoruz.  

Elimizden geldi¤ince sektördeki
bilgi seviyesini art›rmaya, sahip
oldu¤umuz bilgi ve tecrübeyi 
sektörle paylaflmaya çal›fl›yoruz

‹ç hava  flartlar› yaflam kalitesinin önemli
paremetrelerinden olan sa¤l›kl› ve ferah
mekanlar›n oluflturulmas›na dair önemli
göstergelerden biridir. Yaflam alanlar›nda
iç hava kalitesi verimlili¤i bire bir etkile-
yen de¤erlerde oldu¤unu unutmamak ge-
rekir.   Bu düflünce ile Systemair ayr›ca
Danimarka Üniversitesi bünyesinde kuru-
lan International Centre for Indoor Envi-
ronment – ‹ç mekân için Uluslararas›
Merkez’de iç hava kalitesi üzerine yap›lan
bilimsel çal›flmalar›n da sponsorudur.
Systemair Türkiye olarak elimizden geldi-
¤ince sektördeki bilgi seviyesini art›rma-
ya, sahip oldu¤umuz bilgi ve tecrübeyi
sektöre aktarmaya çal›fl›yoruz. Binam›z-
da seminer salonumuz ve teflhir merkezi-
miz bulunuyor. Burada seminerler, e¤itim

çal›flmalar› düzenliyoruz. Önceleri toplu
e¤itimler veriyorduk. Ayn› anda birbirin-
den farkl› pozisyonlardaki insanlara yap-
t›¤›m›z sunumlardan istedi¤imiz verimi
alamad›¤›m›z› görünce, e¤itimlerimizi ka-
t›l›mc› profiline göre düzenledik. Bize ge-
len talepler do¤rultusunda da e¤itimler
veriyoruz. fiirket bünyesinde düzenli ola-
rak gerçeklefltirdi¤imiz iç e¤itimlerimiz de
bulunmaktad›r. Ayr›ca ‹sveç’te bulunan
Systemair Akademi’de, bünyemizde çal›-
flan arkadafllar›m›z üç kademeli bir e¤i-
timden geçiyorlar. 

Düz yoldan gitmek...

Systemair’in temel felsefesi “düz yol”dur
(straight way). Yani bir fleyin etraf›ndan
dolaflmak zaman ve verim kayb›na sebep
olmaktad›r; bu nedenle düz yoldan git-
mek en do¤ru seçimdir. Bu mant›kla yola
ç›kan bir flirket olarak üretti¤imiz ilk
ürün, kanal fan›d›r. Küçük kanal fanlar›-
n› dünya pazar›na sunan ilk firma oldu-
¤umuzdan bu alanda en iyi ürüne sahip
oldu¤umuzu söyleyebilirim. Zaten ürü-
nümüzle ilgili yap›lan tüm testlerde elde
edilen sonuçlar da bunu kan›tl›yor. Ürün
gam›m›zda yal›t›ml› dikdörtgen ve kare
kanal fanlar› da bulunuyor ki bunlar her
türlü uygulamaya uygundur. Ayr›ca bu
fanlar›n kullan›lmas› s›ras›nda ihtiyaç du-
yulabilecek her türlü aksesuar ve otomas-
yon cihazlar›m›z da mevcuttur. 

Belli standartlar›n olmamas› çok
büyük bir eksiklik

Systemair, Türkiye’de pazar lideri konu-
munda de¤il. Ancak bulundu¤u birçok
pazarda liderli¤ini y›llard›r sürdürüyor.
Bizim Türkiye’deki hedefimiz, pazarda li-
der konuma gelmek. Türkiye havaland›r-
ma pazar› zaten küçük bir sektör; yani bu
alanda çok fazla aktör yok. Dolay›s›yla
yurtd›fl› ile  k›yasland›¤›nda çok fazla ek-
sik var. Özellikle belli standartlar›n olma-
mas›, bu konudaki en büyük eksiklik.
Mesela Avrupa, enerji verimlili¤i konu-
sunda bize k›yasla çok çok daha ileri se-
viyede. Bizde ise enerji verimlili¤i ile ilgili
çal›flmalar yeni bafllad›. Yasan›n baz›

rultuda her sene % 15 büyümektedir. fiu
anda 330 milyon euro global ciroya ulafl-
t›k. Sat›n ald›¤›m›z flirketlerin en bilineni
ise ‹ngiliz Matthews & Yates (M&Y),
flirketidir. M&Y’›n ‹ngiltere’deki üretim
tesisleri Almanya’daki fabrikaya tafl›nm›fl
ve oradaki üretim ile birlefltirilmifltir. ‹n-
giltere’de ise özellikle tünel ve metro ha-
valand›rmas› konusunda uzmanlaflm›fl bir
ekibin oluflturdu¤u M&Y birimi aç›k b›-
rak›lm›flt›r. Böylece M&Y’›n tünel ve
metro havaland›rmas› konusundaki tec-
rübesinden faydalan›lmas› amaçlanm›flt›r.
fiirketin Avrupa’daki en büyük üretim te-
sisleri ‹sveç ve Almanya’da bulunuyor.
Bunun d›fl›nda Danimarka, Norveç, Lit-
vanya, ‹spanya, Slovenya, Slovakya,
ABD, Kanada ve Malezya’da üretim yap›-
yoruz. ‹sveç’teki fabrikam›zda kanal fan-
lar› ve kompakt klima santralleri üretil-
mektedir. Özellikle klima santrallar›m›z
son derece yüksek teknolojili ürünlerdir.
Bu ürünler, daha çok Kuzey Avrupa ve
Rusya gibi kuzey ülkelerinde yo¤un ola-
rak tercih edilmektedirler. Türkiye’de de
bu ürünlerin sat›fl›na yak›n bir zamanda
bafllayaca¤›z. Türkiye’de bu alanda çok
aktif oldu¤umuz söylenemez ancak önü-
müzdeki befl y›l içinde gerçeklefltirmek is-
tedi¤imiz çok büyük hedeflerimiz var. fiir-
ket, her y›l gelirinin az›msanmayacak bir
k›sm›n› ar-ge çal›flmalar›na ay›r›yor. Çok
büyük ve geliflmifl bir ar-ge departman›
var ve sürekli çal›flmalar yap›l›yor. Kendi
bünyesindeki AMCA sertifikal› test labo-
ratuvar› deste¤indeki ar-ge faaliyetleri-
miz, her zaman enerji verimlili¤i ile para-
lel yürür. Örne¤in ürün gam›m›zda yer
alan EC  teknolojili fan motorlar› ile, ih-
tiyaca göre elektrik tüketimi yapan ve
enerji tüketimi konusunda çok ciddi
avantajlar sunan ürünlerimiz bulunmak-
tad›r. 
‹htiyaca göre motorun çal›flt›r›lmas›nda
iki yöntem var; biri frekans kontrollü
motorlar, di¤eri de EC motorlar. Ancak
EC motorlar, frekans kontrollü motorla-
ra göre en az % 5 daha az enerji tüketir.
Bu çok geliflmifl bir teknoloji ürünüdür.
Bu motorun uyguland›¤› ürünler sayesin-
de, Systemair 2008 y›l›nda Avrupa Çevre
Ödülü de ald›. ©
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alanlarda ç›kard›¤› yönetmelikler olduk-
ça baflar›l› ancak henüz üzerinde çal›fl›l-
mam›fl pek çok konu var. Bu eksiklerin
zaman içinde tamamlanaca¤›n› düflünü-
yoruz. 

Üç y›l garanti veriyoruz

Bizim sektördeki en büyük farkl›l›¤›m›z,
sat›fl sonras› hizmet organizasyonumuz-
dur. Satt›¤›m›z ürünlerin bak›m, garanti,
devreye alma gibi hizmetlerin tamam›n›
biz sa¤l›yoruz. Müflterilerimizle periyodik
bak›m anlaflmalar› imzal›yoruz. Türki-
ye’de kendi ekibimiz d›fl›nda 20  yetkili
servisimiz bulunuyor. Yasa gere¤i Türki-
ye’de sat›fl› yap›lan ürünlerin iki y›l ga-
rantisi olmak zorundad›r. Biz, sat›fl›n›
gerçeklefltirdi¤imiz ürünlere üç y›l garan-
ti veriyoruz.

Systemair’in sahip oldu¤u 
markalar

Systemair’in hedefi, 2012 y›l›nda global
cirosunu flimdikinin iki kat›na ç›karmak.
Bu do¤rultuda Türkiye’den beklenti çok
büyük. Kompakt klima santralleri, en-
düstriyel klima santralleri, tünel havalan-
d›rmas› gibi alanlarda pazar faaliyetleri-
mizi geniflletece¤iz. Systemair’in sahip ol-
du¤u farkl› markalar da var. Frico bun-
lardan biri. Di¤erleri ise Fantech ve VE-
AB. Frico markas›, hava perdeleri, fanl›
›s›t›c›lar ve radiant ›s›t›c›lar gibi ›s›tma
sistemlerinde; VEAB kanal ›s›t›c›lar›, fan-
l› ›s›t›c›lar ve nem alma cihazlar› konu-
sunda uzmanlaflm›flt›r. Fantech ise firma-
n›n Kuzey Amerika’da kulland›¤› marka-

d›r. Sundu¤u ürünler aras›nda evsel ›s› ge-
ri kazan›m üniteleri, kanal ›s›t›c›lar› ve di-
¤er havaland›rma üniteleri vard›r. Ancak
tüm sat›fllar için global marka Systema-
ir’dir. Firma, Türkiye’de faaliyet göster-
meye bafllamadan önce Türkiye’deki di-
¤er tüm Systemair bayiliklerinin anlaflma-
lar›n› iptal etmifltir. Ancak, Systemair’in
sahip oldu¤u di¤er markalar›n bayileri
Türkiye’de bulunuyor. 

Ürünlerin do¤ru montajlanmas›
çok önemli

Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz. Bu
do¤rultuda Türkiye’de üretim yapmay›
da düflünüyoruz. fiu anda çeflitli ürün
gruplar›n›n Türkiye’de üretimi için mali-
yet analizleri yap›l›yor. Yani konuyla ilgi-
li çal›flmalar›m›z sürüyor. 
Bu büyümeyi gerçeklefltirirken, Türkiye
havaland›rma pazar›n›n geliflimine de
katk›da bulunmak istiyoruz. Mesela ben-
ce sektörün en büyük sorunu montaj-uy-
gulama s›ras›nda yap›lan hatalar. Do¤ru
ürün seçilmifl ve tercih edilmifl olabilir an-
cak do¤ru kurulum yap›lmad›¤›nda ürü-
nün beklenen performans› göstermesi
mümkün de¤ildir. Montajda yap›lan ha-
talar, ürünün kalitesine de gölge düflürü-
yor, marka imaj›n› zedeliyor. Bu çok
önemli bir konu. Türkiye’deki tüm sek-
törlerin en büyük yaras› bu.. Mesela bi-
zim tüm motorlar›m›zda bir termal koru-
ma sistemi bulunuyor. Fan motorundaki
iki adet kablonun, yani termal koruma
uçlar›n›n, bir anahtara ba¤lanmas› flart-
t›r. Bu garanti flartlar›m›zda da yazmak-
tad›r. Bu ba¤lant› yap›lmazsa motor ter-

mal koruma alt›nda olmayaca¤›ndan ya-
nabilir ve ürün garanti kapsam›n›n d›fl›na
ç›kabilir. Yani müflteri yeni bir ürün al-
mak zorunda kal›r. Bu hem marka için,
hem müflteri için ciddi bir sorun. Bu ne-
denle ekibin ürünü iyi tan›mas› ve do¤ru
montaj yapmas› çok büyük önem tafl›r. 
Bunu sa¤lamak için gerçekten üzerine çok
önem verdi¤imiz bir web sitemiz var,
www.systemair.com.tr. Tüm müflterileri-
mizi ve kullan›c›lar›m›z› bu siteyi kullan-
maya davet ediyorum. Ürünlerimizin
montaj› ile ilgili olarak her türlü ayr›nt›
ve dikkat edilmesi gereken detaylar bu si-
tede detayl› olarak aç›klanm›flt›r. Elektrik
ba¤lant› flemalar›ndan s›kça sorulan soru-
lara kadar pek çok maddeye bu sitede yer
verilmifltir. 
Ayr›ca sitemizdeki online seçim program›
sayesinde ihtiyaç duyduklar› her türlü ha-
valand›rma ürününü, aksesuarlar›yla ve
kontrol cihaz›yla birlikte seçebilirler. 

Systemair referanslar› 

Biz otopark havaland›rmas› sistemleri de
kuruyoruz. Özellikle jet fanlar›m›z›n kul-
lan›ld›¤› çok say›da proje var. Mesela An-
talya Özdilek, Forum Kapadokya ve Te-
kirda¤ Al›flverifl Merkezi Tekira’daki oto-
park havaland›rmas› projelerini A’dan
Z’ye biz gerçeklefltirdik. Özdilek’teki uy-
gulama alan›m›z 36.000 metrekare, Teki-
ra’daki uygulamam›z ise 32.000 metreka-
relik alanlarda gerçeklefltirildi.  Ayr›ca tü-
nel havaland›rmas› konusunda da çeflitli
uygulamalar›m›z var. Bunlardan biri ‹z-
mit Bat› Tünelleri. Buradaki jet fanlar›n
tümü Systemair’e aittir. Bunlar›n d›fl›nda
‹stinye Park Al›flverifl Merkezi, Capacity
Al›flverifl Merkezi, Selenyum ve Real
Meydan Al›flverifl Merkezi’nde de çok sa-
y›da ürünümüz kullan›ld›. EC Motorlar›n
kullan›ld›¤› iki projemiz var. Bunlar: Bah-
çeflehir Konutlar› ve Dushanbe Hyatt Re-
gency. Yurtd›fl›nda ki referanslar›m›z ise:
Dubi Mall (Birleflik Arap Emirlikleri),
Buckingham Saray› (‹ngiltere), Trinity
College (‹rlanda), Embankment Tower
(Rusya), Berlin Merkez ‹stasyonu (Al-
manya), Yeni Barselona Havaalan› (‹s-
panya), Kopenhag Havaalan› (Danimar-
ka) olarak özetlenebilir. TM
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Temel Bilgi

TT
ekstil hava da¤›t›m sistemleri hava-
n›n havaland›rma, ›s›tma, so¤utma
veya filtreleme ünitelerinden bir

odan›n veya mekân›n belirli noktalar›na
spesifik da¤›t›m› için tasarlanm›flt›r. Hava
kanal›n üzerine belirli bir amaçla farkl›
boylarda yerlefltirilen perfore deliklerle
da¤›t›l›r. Bu flekilde çok ilgi çekici teknik
etkiler elde edilebilir ve çok zor taleplere
çözüm sa¤lanabilir. Kullan›lan ürünler
yang›n direnci, hijyen, dayan›kl›l›k ve es-
tetik ihtiyaçlar›na cevap verebilir. Talep
edilen hava h›zlar›na ulaflmak için perfo-
re deliklerin adet, boyut ve yönlerini be-
lirlemek çok önemlidir. Her proje verilen
koflullara uygun orijinal bir tasar›m ile
boyutland›r›l›r ve teklif edilir. Özel ola-
rak gelifltirilen, sistem ile temin edilen
montaj malzemesi, h›zl› ve kolay mon-
taj/demontaj sa¤lar. Do¤ru kanal flekli ve
uzunlu¤u uygulama alan›na göre seçilir.
Çaplar hava debisine göre belirlenir. Üfle-
nen havan›n bas›nc›, s›cakl›¤›, uygulama
yüksekli¤i ve çal›flma alanlar›n›n yerlefli-
mi kanal›n üzerinde aç›lan deliklerin bo-
yut ve yönlerinin belirlenmesinde etkendir.

Avantajlar

Tekstil hava da¤›t›m sistemlerinin gele-
neksel kanal ve difüzör sistemlerine karfl›
baz› avantajlar› mevcut. En önemli ve her
yat›r›mda göz önünde bulundurulacak
avantaj ise maliyetten tasarruf. Difüzör
kullan›lmadan homojen hava da¤›t›m›
sa¤layan, kanal›n iç ve d›fl yüzeyini ayn›
s›cakl›kta tutan geçirgen kumafllar ile ya-
l›t›ma gerek duyulmadan so¤utma yapan
bu sistemin montaj› da çok kolay. Kanal-
lar›n beraberinde gelen ask› sistemi ile
raylar›n kolayca montaj› yap›l›yor, kanal-
lar bir perde gibi as›l›yor. Ayr›ca katlana-
bilen, bofl hacim kaplamayan kanallarla
lojistik ve depolama masraflar› minimu-
ma iniyor.
G›da, ilaç, laboratuvar, kozmetik gibi hij-
yenin çok önemli oldu¤u alanlarda ku-
mafl kanal mükemmel bir seçim. Y›kama
talimatlar› bulunan kumafl kanallar›n de-
montaj› ve endüstriyel makinelerde y›-
kanmas› geleneksel sistemlerin temizli¤in-
den daha kolay ve daha etkin. Kanallarda
yo¤uflma olmamas› da bakteri oluflumu-
nu engelliyor. Ayr›ca anti bakteriyel özel
kumafllar, plastik veya paslanmaz çelik

Tekstil Hava Da¤›t›m Sistemleri
AArrii  ZZAALLMMAA
Akcor Havaland›rma Sistemleri 

Tüm yönlerde hava da¤›l›m›

Yönlendirilmifl hava da¤›l›m›
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montaj malzemeleri standart avantajlar›n
üstünde bir hijyen sa¤l›yor.
Dar zamanlarda çok ifli olanlar için ku-
mafl kanal yine do¤ru seçim. Montaj, de-
montaj ve tafl›ma masraflar›n›n yan› s›ra
süreleri de k›sal›yor, acil ifller yetifliyor.
Sistemin esnekli¤i de çok fazla. Kanalla-
r›n üzerindeki lazer deliklerin boylar› ve
pozisyonlar› tamamen iste¤e ba¤l›. Bo-
yutlarda yap›lan de¤iflikliklerle hava h›z-
lar›, kanal›n üzerinde belirlenen pozis-
yonlar› ile havan›n yönü belirleniyor. Bu
sistemle yüksek kar›fl›m oran› ile düflük
h›zlarda hava da¤›tmak veya uzak mesa-
felere üfleme yapmak mümkündür.

Kumafl kanallar mimari aç›dan farkl›
renk ve flekil kombinasyonlar› ile tüm ih-
tiyaçlar› karfl›layabiliyor. Dairesel, yar›m
daire, çeyrek daire, belirli bir aç›da veya
sektör olarak istenilen renkte üretilen ka-
nallar›n kumafllar› da farkl› birçok çeflit-
te. Mimari esteti¤in yan› s›ra farkl› ku-
mafllar›n as›l amac› tüm ihtiyaçlara cevap
verebilmek. Farkl› kal›nl›klarda, geçir-
genlik seviyelerinde ve fiyatlarda kumafl-
lar›n yan›nda farkl› yang›n s›n›flar›, anti
bakteriyel, anti statik kumafllar ile güven-
lik göz ard› edilmiyor. Ayr›ca hafif kumafl
kanallar ile havaland›rma sistemleri ku-
rulurken bina yüklerinin artmas› engelle-
niyor, deprem, yang›n gibi do¤al afetlerin
ve kazalar›n yarataca¤› zararlar azal›yor.

Özel uygulamalar

Mikro-perforasyon
Kumafltan ç›kacak hava miktar› kumafl›n
yüzeyinde belirlenen say›da çok küçük
delikler (yaklafl›k 0,4 mm) yakarak sa¤la-

n›r. Bu tip bir kumafl, hava en az›ndan
EU3 ile ön filtrelenmifl ise bas›nç kayb›
de¤erini de¤ifltirmez ve sadece estetik ve
hijyenik sebeplerle y›kanmay› gerektirir.
S›cak bir havan›n ortama da¤›t›m› so¤uk
bir havan›n da¤›t›m›ndan çok farkl› bir
yaklafl›m gerektirir. Membran difüzör bu
iki farkl› çal›flma flekli aras›nda de¤iflimi
sa¤lar, böylece etkili ›s›tma ve esintisiz
so¤utma yarat›r.

Ard›fl›k ve yap›sal perforasyon,
damperler

Testler ve ölçümler deliklerin yerleflimi-
nin havan›n difüzörden da¤›l›m›n› etkile-
di¤ini kan›tlam›fltr. Daha eflit bir da¤›t›m
sa¤layacak özel bir yerleflim gelifltirilebi-
lir. Kanal içindeki statik bas›nc›n (ve bu
sebeple hava ç›k›fl›n›n) ilerleyifli damper-
ler kullan›larak ayarlanabilir.

Gerdirme ve destek

K›sa difüzörler için en iyi ve en ekonomik
çözüm bir gerdirme kullanmak. Daha
uzun difüzörlerde gerdirme görüntüyü
gelifltirir. Destekler gerdirme telinin daha
ekonomik bir alternatifidir.

tesisat market 11/2008 . 44445555

teknik

Kumafl kanal flekilleri

Is›tma So¤utma
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teknik

Yal›t›ml› kanal ve susturucular

Yal›t›ml› tekstil kanallar havaland›r›lma-
yan alanlardan geçifl için kullan›l›r. Is›
kayb›n› azalt›rken ayn› zamanda susturu-
cu görevi de görür.

Tekstil nozullar

Kumafltan yap›lan bu nozullar ›s›tmada
10 metreye kadar, havaland›rmada 25
metreye kadar hava at›fl›n› mümkün k›lar.

BBiirr  tteekkssttiill  ddiiffüüzzöörr  ffaann  ddeevvrreeddeenn
çç››kktt››¤¤››nnddaa  nneeyyee  bbeennzzeerr??

TTeekkssttiill  ddiiffüüzzöörrlleerr  hhaavvaa  eemmiiflflii  iiççiinn  
kkuullllaann››llaabbiilliirrlleerr  mmii??

Hay›r, kanal›n flekli kanal içindeki bas›nç
ile sa¤lan›r. Daha da fazlas›, filtrelenme-
mifl bir havan›n geçifli kanal› çok çabuk
kirletir.

TTeekkttiill  ddiiffüüzzöörrlleerriinn  kkuullllaann››mm  öömmrrüü  nnee
kkaaddaarrdd››rr??

Kumafl k›sa dönemli bir çözüm de¤ildir.
Yüksek kalite kumafllardan yap›lan
kanallar 15 y›l veya daha uzun süre
dayan›r. En fazla 50 defa y›kanabilen

hafif kumafllar (yaklafl›k 100 g/m2) veya
y›rt›lmas› daha kolay polietilen folyolar
daha k›sa ömre sahip olabilirler.

BBiirr  tteekkssttiill  ddiiffüüzzöörrüünn  bbaass››nnçç  kkaayybb››
nneeddiirr??

Farkl› flekillere sahip olmayan iyi 
tasarlanm›fl bir difüzörde yaklafl›k her
noktada eflit sabit bir statik bas›nç
vard›r. Kumafl perforasyonu statik
bas›nc›n ortalamas›na göre hesaplan›r.
Baflka bir deyiflle, difüzör ba¤land›¤›
kanal d›fl bas›nc›na göre tasarlan›r.
fiekilli parçalar ve türbülans ekolayz›rlar›
dikkat edilmesi gereken ek bas›nç
kay›plar› yarat›r. Difüzörün içinde 
düzenli olarak azalan h›zlar sonucunda
sürtünme bas›nç kay›plar› çok düflüktür.
Standart kumafllarda kullan›labilen en
düflük bas›nç 50 Pa olurken, bu hafif
kumafllarda 20 Pa’d›r.

KKiirrlleerr  yyüüzzüünnddeenn  tt››kkaanndd››kkllaarr››nnddaa
ddiiffüüzzöörrlleerree  nnee  yyaapp››llmmaall››??

Mikro-perforasyonlu ve daha büyük 
perforasyon delikli difüzörler e¤er mini-
mum ön filtre EU3 ile kullan›l›rlarsa asla
tamamen t›kanmazlar. Bu yüzden
bak›mlar› (genelde çamafl›r maki-
nesinde y›kama) sadece estetik, hijyen
ve verim için gereklidir. Mono filaman
kumafllar›m›z y›llarca kullan›ld›ktan
sonra bile içten temizliklerini korurlar.

TTeekkssttiill  ddiiffüüzzöörrlleerr  kküüfflleenneebbiilliirr  mmii??

Küf nemli ve havas›z her tür malze-
menin üzerinde üreyebilir. Buna antibak-
teriyel ifllemli kumafllar da dahil. Bunun
sebebi de küflerin bakteri olmamas›d›r.
Bu sebeple kumafllar› nemli paketleyip
saklamay›n veya uzun süre ifllem d›fl›
b›rakmay›n. Küf kumafltan hiçbir flekilde
ayr›lamaz.

KKaarree  kkeessiittllii  ddiiffüüzzöörrlleerr  kkuullllaann››llaabbiilliirr  mmii??

Sadece düzgün desteklenirlerse. Bu
destekten sonra bile flekil hiçbir zaman
kusursuz olmaz. fiiflirilen bir kumafl her
zaman dairesel bir flekil almaya çal›fl›r.

TTeekkssttiill  ddiiffüüzzöörrlleerr  ffiillttrree  oollaarraakk  ddaa  iiflfllleevv
ggöörrüürr  mmüü??

Geçirgen malzeme kullan›lm›flsa,
kumafl›n yüzeyinden at›lan hava için
kumafl filtre görevi görür. Kumafl›n kir
oran› artt›kça, bas›nç kayb› artar ve
hava debisi azal›r. Bu yüzden kumafl›n
y›kanmas› önemlidir. Perfore kumafl›n
kullan›m›n›n aç›k ara en iyi çözüm
olarak kabul ediyoruz. Perfore kumafllar
filtre görevi görmeseler bile, bas›nç
kayb› de¤erinin de¤iflimini önlerler ve
ihtiyaç olan y›kama say›s› dikkate
al›nacak oranda azal›r. Kumafl kanal, bir
hava filtreleme de¤il, hava da¤›t›m
ürünüdür. TM

S›kça sorulan sorular

DDaaiirreesseell  ddiiffüüzzöörr  ––  mmoonnttaajj  flfleekkllii  kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaass››

Tek ask›l›

- - - - - fiiflik ––––– Hava tedariksiz

Çift ask›l›
Destekli 
tek ask›

Gerdirmeli
tek ask›
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KK
onforlu bir yaflam alan›n›n olufltu-
rulmas›; söz konusu mekan›n sa-
dece ›s›t›l›p - so¤utulmas› beklenti-

lerinin çok ötesine geçmifl ayn› zamanda
ses seviyesi, iç hava kalitesi, nem ve taze
hava oran› gibi birçok parametrenin opti-
mum de¤erlerde sa¤lanmas›n› da kaç›n›l-
maz k›lm›flt›r. Bu geliflmelere paralel ola-
rak 1950’li y›llarda split klimalar ile bafl-
layan lokal konfor çözümleri, modern
mimarinin tüm beklentilerini tam olarak
karfl›layan VRF-De¤iflken So¤utkan De-
bili (Variable Refrigerant Flow) çoklu
merkezi klima sistemlerinin pazara sunul-
mas› ile yeni bir boyut kazanm›flt›r. 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 80 y›-
l› aflk›n deneyimi ile bu tarihe kadar gelifl-
tirmifl oldu¤u ileri klima teknolojilerine
bir yenilik daha ekleyerek KX serisi VRF
klima sistemlerini gelifltirmifltir. Airfel ta-
raf›ndan Türkiye pazar›na sunulan KX
serisi klimalarda performans› ispatlanm›fl
olan yeni so¤utucu ak›flkan R410A ve
DC inverter teknolojisi gibi di¤er birçok
ileri teknoloji baflar› ile kullan›lm›flt›r. KX
klimalar binalar›n gelecekteki iklimlen-

dirme ihtiyaçlar›n› da karfl›layacak flekil-
de tasarlanm›flt›r. “Daha Güzel Yar›nlar
‹çin” slogan›yla yola ç›kan ve teknoloji-
den gelen gücünü tüm konfor beklentile-
rini karfl›lamak üzere ürünlerine yans›tan,
Türkiye’nin VRF klima sistemlerinde li-
der markas› MHI, Airfel’in öncülü¤ünde
kusursuz ürün ve hizmet anlay›fl›, dene-
yimli ve uzman kadrosuyla sektörde bü-
yümeye devam etmektedir.

VRF Sistem Nedir?

Klima teknolojisinin bir ad›m daha ileri
tafl›narak; bir d›fl üniteye tek bir bak›r bo-
ru hatt› üzerinden de¤iflik tip ve kapasite-
lerde çok say›da iç ünitenin ba¤lanabildi-
¤i, ›s›tma ve/veya so¤utma yapabilen di-
rekt genleflmeli merkezi klima sistemleri-
dir. Modüler ve kompakt yap›lar›, esnek
tasar›m kriterleri, enerji verimlili¤i, her
mahalin ba¤›ms›z olarak kontrol edilebil-
mesi, bak›m kolayl›¤›, uzun ömürlü ol-
mas›, sessiz çal›flmas›, yedekleme gerek-
tirmemesi, çevre dostu olmas› ve kolay ifl-
letilebilmesi gibi üstün özellikleri ile ön
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Yeni Nesil (MHI KX Serisi) 
VRF Klima Sistemleri

Günümüzde h›zla de¤iflen

trendler ve artan yaflam 

standartlar› ile birlikte, 

tüketici tercihlerinin de¤iflmesi

ve konfor anlay›fl›n›n

yerleflmesi, klimalar› günlük

yaflant›m›z›n önemli bir parças›

haline getirmifltir. Yaflam 

alanlar›n›n iklimlendirilmesi

art›k bir lüks de¤il tam tersine

bir ihtiyaç halini alm›flt›r. 

RR››ffaatt  SSAARRII
Airfel A.fi 
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plana ç›kan VRF klima sistemleri evlerden
ifl merkezlerine, otellerden plazalara, has-
tanelerden çok katl› ak›ll› binalara kadar
bir çok yap›da uygulanabilmektedir. 

KX VRF Sistemleri Nas›l Çal›fl›r?

Bir VRF klima sistemi temelde d›fl ortama
yerlefltirilen bir d›fl ünite grubu, buna ba¤-
l› çok say›da iç ünite, hassas kontrollü bir
otomasyon sistemi, bak›r boru hatt› ve
sistemde dolaflan so¤utucu gazdan oluflur
(Resim 1). D›fl üniteden ç›kan bak›r boru
çifti (gaz ve s›v›) iç üniteler boyunca siste-
mi dolaflarak tekrar d›fl üniteye geri dö-
ner. Her bir iç ünitenin ana bak›r boru
hatt›na ba¤lanmas› için joint ad› verilen
Y-tipi bak›r ba¤lant› elemanlar› kullan›l›r. 
Geliflmifl kontrol teknolojisi ile birbirin-
den ba¤›ms›z ortamlar ayr› ayr› kontrol
edilebilirken sadece ihtiyaç olan alanlar
için iklimlendirme yap›l›r. ‹htiyaç olma-
yan alanlar için ise enerji harcanmaz. Sis-
temin kalbini, iç ünitelerden gelen kapasi-
te talebine göre toplam kapasiteyi çok
hassas olarak ayarlayabilen DC inverter
kompresörler ve odan›n ihtiyac›na göre
geçen gaz debisi ayarlayan iç ünitedeki
modülasyonlu elektronik ak›flkan kontrol
valfleri oluflturur. Böylece tüm sistem sa-
dece ihtiyaca cevap verecek kadar çal›fl›r
ve minumum seviyede enerji tüketir. Bu
sayede bir d›fl ünite grubuna 48 adete ka-
dar farkl› kapasitede ve tipte iç üniteler
ba¤lanabilir ve her bir iç ünite birbirinden
ba¤›ms›z olarak veya gruplar halinde
kontrol edilebilir. ‹ç ünite kapasite topla-
m› d›fl ünite kapasitesinin % 50’sinden
az ve % 130’undan fazla olmad›¤› sürece
de¤iflik kombinasyonda sistemler olufltu-
rulabilir.
VRF sistemlerde iç ortam s›cakl›¤› (+)(-)
0,5 °C hassasiyetle kontrol edilir. Her üni-
tede standart olarak bulunan s›cakl›k ve
bas›nç sensörleri yard›m›yla her bir iç üni-
te, d›fl üniteye olan uzakl›¤›ndan veya di-
¤er ünitelerin konumundan etkilenmeksi-
zin kapasite ihtiyac›n› tam olarak belirler
ve gerekli ihtiyaç iki kablolu kutupsuz bir
sinyalizasyon kablosu üzerinden  d›fl  üni-
teye bildirilir. D›fl ünite taraf›ndan sistem
genelinde herhangi bir kapasite dalgalan-

mas› olmadan sadece ihtiyaca cevap vere-
cek flekilde enerji transferi gerçeklefltirilir.
Bu sayede sistemdeki ünitelerin say›s› ve-
ya boru hatt›n›n direnci ne olursa olsun
bütün ünitelerin performans› sürekli izle-
nerek en yüksek performansta çal›flmas›
sa¤lan›r. 
Temel olarak MHI KX VRF klima sistem-
leri iki borulu ›s› pompas› ve üç borulu ›s›
geri kazan›ml› tip olmak üzere iki tipte ta-
sarlanabilir. 

‹ki Borulu Heat Pump Sistemler

‹ki borulu KX VRF Sistemleri 11,2 KW
ile 136 KW kapasite aral›¤›nda 24 model
d›fl ünite ve 2,2 kw ile 28 kw kapasite ara-
l›¤›nda 14 farkl› model ve toplam 74 adet
iç ünite ile en genifl ürün yelpazesine sa-
hiptir. Sistemde d›fl ve iç üniteler aras›nda
gaz ve s›v› olmak üzere iki bak›r boru hat-
t› dolafl›r. Bu sistemlerde ayn› anda yaln›z
›s›tma veya yaln›z so¤utma yapmak müm-
kündür (Resim 1).

Üç Borulu Is› Geri Kazan›ml› 
Heat Pump Sistemler

Üç borulu sistemde iki borulu sistemden
farkl› olarak iç ünitelerin öncesinde yer-
lefltirilen bir ak›flkan kontrol kutusu mev-
cuttur. D›fl ünite ile ak›flkan kontrol kutu-
su ve iç üniteler aras›nda gaz, s›v› ve emifl

hatt› olmak üzere üç ayr› bak›r boru hatt›
dolafl›r. Bu sistemler ile eflzamanl› olarak
›s›tma ve /veya so¤utma yap›labilir. 
Özellikle mevsim geçifllerinde veya ›s› yü-
künün bina genelinde çok de¤iflken oldu-
¤u durumlarda ayn› anda ›s›tma ve/veya
so¤utma ihtiyac› söz konusu olur. Üç bo-
rulu sistemler ile so¤utulan mekanlardan
gaz devresine çekilen ›s› yükü d›fl ortama
at›lmak yerine ›s›t›lan mekanlarda kulla-
n›larak enerji geri kazan›m› yap›labilir.
Özelliklede so¤utma yükünün ›s›tma yü-
küne eflde¤er oldu¤u durumlarda, iki bo-
rulu tipe göre daha az güç harcayarak %
50’lere varan oranda daha az elektrik
enerjisi tüketilir.

Her Mekana Uygun Mükemmel
Klima Sistemi

Günümüzde bir iklimlendirme sisteminin
enerji tasarruflu olmas›, esnek montaj li-
mitlerine ve fonksiyonelli¤e sahip olmas›,
kolay kullan›l›r ve güvenilir olmas› olmaz-
sa olmaz flartlard›r. Üstün teknolojik özel-
liklere sahip MHI KX VRF sistemleri tica-
ri ortamlardan konutlara kadar birçok
de¤iflik uygulamada insanlar›n klima ko-
nusundaki her türlü beklentilerine tam ce-
vap veren eflsiz bir klima sistemidir. Genifl
iç ünite ürün yelpazesi kullan›c›ya seçim
özgürlü¤ü tan›r (Resim 2).
KX serisi klima sistemleri; özellikle ifllet-

Resim 1. ‹ki Borulu Heat Pump VRF Sistemi
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me ve bak›m maliyetlerinin düflük olmas›
istenen projelerde, ›s› yükü ihtiyac›n›n
çok de¤iflken oldu¤u yap›larda, cam giy-
dirme cepheli modern binalarda, mimari
dokusunun de¤iflmesi istenmeyen tarihi
yap›larda, büyük tesisat flaftlar›n›n isten-
medi¤i binalarda, bölümleri farkl› kulla-
n›c›lara kiralanan ve enerji tüketim
kontrolü istenen ifl merkezleri ile plaza-
larda yayg›n bir flekilde kullan›lmakta-
d›r. Bu özellikleri ile iklimlendirilecek or-
tam›n birden fazla bölüme ayr›ld›¤› ofis-
lerde, enerji tasarrufunun ön plana ç›kt›-
¤› ve her odada farkl› taleplere cevap ve-
rebilecek esnek kullan›m›n önemli oldu¤u
otellerde, ifl merkezlerinde, rezidanslarda,
hastanelerde, al›flverifl merkezlerinde vaz-
geçilmez bir klima sistemidir.

MHI Otomasyon Çözümleri ile
Güç Kontrol Alt›nda

‹klimlendirilecek olan sistem ne kadar
büyükse kullan›lan cihaz say›s› ve kuru-
lan kapasite de o ölçüde büyük olacakt›r.
Sistem büyüdükçe merkezi olarak kontrol
kaç›n›lmaz olur. Bununla beraber KX
VRF sistemleri otomasyon sistemleri ile
donat›lm›fl olarak son kullan›c›ya sunu-
lur. Bu aflamada tek yap›lmas› gereken,
istenilen kontrol tipine karar verilmesidir.
KX VRF sistemlerinin sundu¤u genifl oto-
masyon ekipmanlar›ndan biri kesinlikle
en uygun çözümü sa¤layacakt›r.
Kontrol sistemi, iç ve d›fl ünitelerin bir ile-
tiflim kablosuyla birlefltirilmesi ile dijital
bir a¤ çerçevesinde infla edilmifltir. S-NET
olarak adland›r›lan bu iletiflim sistemi sa-
yesinde tek bir hatta 48 adete kadar iç
ünite ba¤lanarak, üniteler ayr› ayr› ku-
manda edilebilece¤i gibi merkezi kuman-
da seçenekleri ile tek bir merkezden de
kontrol edilebilir. Ayr› so¤utkan devrele-
rinin, yine s-net protokolü sayesinde ileti-
flim hatlar› (iç-d›fl üniteler aras›nda kontrol
sinyallerinin iletildi¤i yol) birlefltirilerek
çok say›da iç ve d›fl ünitenin yani da¤›t›k
sistemlerin kontrolü tek merkezden sa¤la-
nabilir. Bu sistemler MHI taraf›ndan ta-
sarlanan merkezi kumanda sistemlerine
uygun çal›flabildi¤i gibi di¤er bina oto-
masyon sistemlerine de ba¤lanabilirler.TM
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MMHHII  KKXX  VVRRFF  SSiisstteemmlleerriinnii  TTeerrcciihh  EEttmmeekk  ‹‹ççiinn  1100  ‹‹yyii  NNeeddeenn

Tam anlam› ile bir teknoloji harikas› olan MHI KX VRF klima sistemleri son derece düflük enerji tüke-
timleri, modüler yap›s› ve genifl iç ürün yelpazesi ile ön plana ç›kar. MHI KX Klima sistemlerini ayr›ca-
l›kl› k›lan 10 iyi neden afla¤›daki gibi özetlenebilir:

11..  HHaassssaass  KKaappaassiittee  KKoonnttrroollüü
KX serisinin sahip oldu¤u eflsiz teknoloji ve tamam› inverter kompresörler ile donat›lm›fl d›fl üniteler ile
% 4 - % 100 aral›¤›nda oransal kapasite kontrolü yap›l›r.

22..  DDaahhaa  FFaazzllaa  EEnneerrjjii  TTaassaarrrruuffuu
DC Inverter kompresör kontrolü ve gelifltirilmifl ›s› eflanjör performans› sayesinde sektördeki en üst
COP seviyeleri ve yüksek enerji tasarrufu elde edilmifltir. 8 HP modeli için so¤utmada 3.93 ve ›s›tma-
da 4.18 COP de¤erleri ile sektördeki en üst seviyeye ulafl›lm›flt›r.

33..  UUllttrraa  KKoommppaakktt  TTaassaarr››mm
8HP’den 24HP’ye kadar tek d›fl ünite ile çözüm ve standart 0.972 m2 taban alan› ile rakipsiz montaj ko-
layl›¤› sa¤lanm›flt›r. Kompakt tasar›m› sayesinde tek bir modül ile sektörün en yüksek kapasite (68 kW)
de¤erine ulafl›lm›flt›r. 

44..  BBeennzzeerrssiizz    ÇÇöözzüümmlleerr
Genifl iç ünite yelpazesi (74 model) ve sektörün en ince (18cm) kanall› tip klimas› ile benzersiz tasa-
r›m imkanlar› sunar.

55..  DDaahhaa  KKüüççüükk  BBoorruu  ÇÇaappllaarr››
Ozon dostu so¤utucu ak›flkan R 410 A gaz›n›n kullan›lmas›yla daha küçük çapl› bak›r boru kullan›m›
ve düflük maliyetli borulama mümkün olmufltur.

66..  EEssnneekk  BBoorruullaammaa  TTeekknnoolloojjiissii
Küçük çapta boru kullan›lmas›na ba¤l› olarak so¤utucu ak›flkan kullan›m›n›n azalt›lmas›, bunun sonu-
cunda da uzun borulama (160 m) ve yüksek toplam boru uzunlu¤u (510 m) mesafesi sayesinde, tasa-
r›m esnekli¤i sa¤lanm›flt›r.

77..  MMaakkssiimmuumm  ÇÇaall››flflmmaa  KKooflfluullllaarr››
-20 °C’de ›s›tma ve  +43 °C’de so¤utma yapabilme özellikleri ile zorlu çal›flma flartlar›nda bile kesinti-
siz konfor sunar.

88..  KKoollaayy  KKuullllaann››mm
Otellerden ifl merkezlerine, villalardan rezidanslara kadar çeflitli büyüklükteki yap›larda, farkl› yönetim
ihtiyaçlar›n› karfl›layan kullan›c› dostu geliflmifl kontrol sistemleri ile donat›lm›flt›r. 

99..  MMaakkssiimmuumm  GGüüvveenniirrlliikk  vvee  UUzzuunn  ÖÖmmüürr
Kompresörlerin rotasyonlu çal›flt›r›larak çal›flma sürelerinin eflitlenmesi ile gereksiz yüklenmeler orta-
dan kalkar ve kompresörün kullan›m ömrü artar. Inverter kompresörler kullan›ld›¤› için, rotasyon s›ra-
s›nda afl›r› yük oluflmas› önlenir. Böylece d›fl ünitelerin ve kompresörlerin ömürleri standart VRF sis-
temlerinden daha uzun olmaktad›r. 

1100..  YYeeddeekklleemmee  FFoonnkkssiiyyoonnuu  
D›fl ünitelerde birden fazla kompresör bulundu¤u için herhangi bir kompresörün ar›zalanmas› duru-
munda di¤er kompresör veya di¤er modüller acil durum çal›flmas›na devam ederek yedekleme çal›fl-
mas› yaparlar. Böylece muhtemel ar›zalar giderilene kadar konfor flartlar›n›n devaml›l›¤› sa¤lan›r.

Resim 2. KX VRF Sistemleri ‹ç Ünite Ürün Yelpazesi
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BB
ir yanda karbon sal›n›m›, küresel
›s›nma, öte yanda enerjinin gide-
rek artan maliyeti ve sürdürülebi-

lirli¤ine yönelik kayg›lar, mekanik tasa-
r›mc›lar› flartname gereklerini yerine geti-
rebilmek için zorluyor. ‹ngiliz hükümeti
tüm yeni okullarda 2016’da “s›f›r-kar-
bon” seviyesi hedefliyor. ‹ngiltere’de
okullarda havaland›rma ile ilgili standar-
d› yerine getirirken düflük yat›r›m ve ifllet-
me gideri sa¤layacak yöntemlere; Kier ve
Mott MacDonald’›n yapt›¤› Westfield ve
Meadowhead ortaokul projeleri, örnek
teflkil ediyor. 
Mott MacDonalds’dan Andrew Mylius;
"Pencereleri açarak havaland›rmak,
okullarda temiz havay› içeriye alacak ta-
bii ki ekonomik, verimli ve sürdürülebilir
bir iklimlendirme çözümü. Ö¤retmenler
de bu çözümü gerekti¤i gibi kullanmay›
çok iyi bilirler" diyor. "Ö¤rencilerin ye-
terli temiz havay› alabilmeleri için pahal›
fanlara, kanallara ihtiyac›n›z yok. Do¤ru
tasarlanan pencerelerin bu ifli gayet iyi
halledebildiklerini Sheffield’deki iki or-
taokul projesi ile gördük, üstelik harca-
nacak bedelin sadece bir k›sm› ile."
Ö¤le yeme¤inden sonraki ilk derste, s›n›-
f›n içi ›l›k ve havas›z olur, ö¤renciler
uyuklamaya bafllar ve ö¤retmen esneme-
sini engellemeye çal›fl›r. Bu, tasar›mc›lar›n
engellemeye çal›flt›klar› çok s›k tekrarla-
nan bir senaryodur. 
Tasar›mc›lar›n havaland›rma sisteminde

göz önüne ald›klar› fleyler, s›n›flar›n çok
s›cak ve çok so¤uk olmamas›, yeterli taze
havan›n sa¤lanmas›d›r. 
Mott MacDonald’›n teknik müdürü Ed-
die Murphy; "Mevcut okul binalar›na
bak›n, s›n›flar›n pek ço¤unda, pencereler
kapal› iken, CO2 konsantrasyonu 2000
ppm’in üzerindedir" diyor. "Sa¤l›k gere¤i
bu miktar rutin olarak maksimum 1000
ppm olmal›d›r ve CO2 konsantrasyonu
asla 1500ppm’in üzerine ç›kmamal›d›r".
Pek çok yasal düzenleme flu havaland›r-
ma oranlar›n› flart koflar: kifli bafl›na mi-
nimum 3l/s maksimum 8l/s. Bu oranlar›
tutturabilmek için tasar›mc›lar s›n›flar
için üretilmifl fanlar› kullan›r. Baz› tasa-
r›mlarda kanal özelli¤i, yüzer bir hava
ak›fl› sirkülasyonu sa¤lar. 
Murphy, bu fan ve kanallar›n gereklili¤i-
ne meydan okuyor. "Fanlar, yasalar›n ge-
rektirdi¤i havaland›rma oranlar›n› sa¤lar,
bununla beraber ortama gürültü yayar,

bu kez gürültü ile yasal s›n›rlar› tuttur-
makta zorlan›rs›n›z" diyor. "Fanlar ve
otomatik kanal kontrol sistemleri masraf-
l›d›r, s›n›f bafl›na 6000 euro ek maliyet
getirir.
Okul binalar› yapmak için olmasa da ifl-
letmek için ayr›lan bütçeler hep s›n›rl›d›r.
E¤er ifle ekstra mekanik ve elektrik ayg›t-
lar sokacaksan›z, iflletim ve bak›m için,
tesis ederken oldu¤u gibi ekstra ödeme
yapacaks›n›z. Okullar›n bütçeleri müm-
kün mertebe e¤itimle ilgili harcanmal›.
Ayg›tlar› üreteceksiniz, tesis edeceksiniz,
iflleteceksiniz, bir yandan da karbon sal›-
n›m›n› art›racaks›n›z. Sürdürülebilirlik
bunun neresinde?" 

K›s›tl› bütçenin anlam›, binan›n kanall›
bir sistemde inflas›n›n kolay kolay kabul
edilemez olufludur. Murphy; "bütün ihti-
yaçlar›n›z çok iyi tasarlanm›fl bina d›fl
cephesi ve pencerelerdir" diyor. Kanallar›
elimine ederek kazanc›n›z, okul bafl›na

Okullarda Havaland›rma
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500,000 Pound’dur. 
Kullan›lan pencereler 1180 mm geniflli-
¤inde, 2 m yüksekli¤indedir ve 2.900 mm
yüksekli¤indeki tavandan bafllar. Düfley
olarak, 400 mm yüksekli¤inde tepeden
itibaren e¤imle inen camlarla bölünmüfl-
tür, ortada 1020 mm yüksekli¤inde ekse-
nel cam ve altta 300 mm e¤imle inen cam
bulunmaktad›r.
Murphy; "Pencereler gün›fl›¤›n› ve hava-
n›n serbest ak›fl›n› y›l boyunca mümkün
k›lar.  Burada kritik olan nokta; insanla-
r›n y›l boyunca pencereleri yeterli oranda
aç›p açmayaca¤›d›r" diyor.  S›n›ftaki her
çocuk 65W, her yetiflkin de 100W gücün-
deki ayd›nlatma ampulüne eflde¤er ›s› ya-
yar. Çocuklar pencerenin alt›ndan ald›¤›
taze havay› ›s›tarak d›fla verir. Bu CO2
yüklü s›cak hava ise pencerenin üzerinden
d›fla at›l›r. Her s›n›fta üç pencere bulun-
maktad›r.
Her iki okulda da olas› problemli koflul-
lar göz önüne al›narak ›s›l model geliflti-
rilmifltir. Kalabal›k s›n›flar için yap›lan
performans hesab›na göre pencere say›s›
de¤iflebilmektedir. CFD (Say›sal ak›flkan-
lar dinami¤i), oda nüfusuna göre tasar›m›
modellemektedir. 

fiantiye testleri BSRIA 
taraf›ndan yap›lm›flt›r

CFD modellemesinin do¤rulu¤unu test
etmek noktas›nda BSRIA Ocak 2007’de
her bir okulda en kötü koflullara sahip
olabilecek iki s›n›fta fizik performans
testleri uygulam›flt›r. S›cakl›k ve CO2
konsantrasyonu uygun seviyede bulun-
mufltur. Ölçülen CO2 miktar›; 900 ppm –
1100 ppm aral›¤›ndad›r.
Murphy; "Ne öngördük ne bulduk” di-

yor; “Hava sirkülasyonunu, s›n›f›n nüfu-
su yönetiyor. Sistem kendi kendini regüle
ediyor. S›n›f boflald›¤›nda do¤al hava ak›-
fl› yavafll›yor, oda so¤umaya bafll›yor.
Benzer flekilde, güneflten gelen bir ›s› zin-
ciri de , oda içindeki havay› ›s›t›yor ve ha-
valand›rmay› h›zland›r›yor".
Bunun, yönetilmesi gereken bir havalan-
d›rma sistemi oldu¤u konusunda çal›flan-
lar› ayd›nlatmak gerek. Bunun için bu sis-
temin nas›l etkin kullan›laca¤›na dair bir
k›lavuz haz›rlamak yerinde olacakt›r.
"Ö¤retmenlerin d›flar›s› so¤ukken pence-
reyi kapatmak gerekti¤i fikrinden kurtul-
malar› laz›m. Sadece pencereyi daha fazla
veya daha az açmalar› gerekecek. Ayr›ca,
pencereye yak›n ilk s›ra ile pencere ara-
s›nda makul bir mesafe b›rak›lmas› yerin-
de olacak. Böylece pencereye yak›n otu-
ran çocuk hava ak›m›n› hissetmeyecektir.
So¤uk hava yere do¤ru inecek ve da¤›la-
cakt›r". Pencere önlerindeki herhangi bir
so¤uk etkisi, tavana yerlefltirilmifl radyant
›s›t›c›larla önlenebilir. Bu, güneflin ›s›tma-
s› gibi hissedilecektir.
D›fl hava s›cakl›¤› yükseldi¤inde serbest
hava ak›fl› konusunda bir s›k›nt› olabilir.
Yani sistemin motoru güç kaybeder.
Odaya giren hava ile oday› terk eden ha-
va aras›nda yüksek s›cakl›k fark› olursa,
sistem daha verimli hale gelir. Yaz mevsi-
minde, d›fl hava s›cakl›¤› ile iç hava s›cak-
l›¤› yak›n seviyededir, bu takdirde kon-
veksiyon yavafllayacakt›r. Durgun bir
günde, pencere aç›kl›k aral›¤› art›r›ld›kça,
görece olarak küçük bir hava de¤iflimi
olacakt›r.
"Önceleri kayg›land›k, "diyor Murphy;
"sistemin çal›flmayaca¤› varsay›lan pek
çok saat modelledik, pek çok iklim koflu-
lunu s›nad›k, sistemin ifle yaramayaca¤›

zaman; y›lda bir saati geçmiyordu. Dola-
y›s›yla bu bir saat yüzünden onca paran›n
cebri bir havaland›rma sistem tasar›m›
için harcanmas›n›n verimli olmayaca¤›n›
gördük. Bu, uygun bir d›fl cephe ve pence-
re sistemi ile çözülebilir bir fleydi."
BSRIA Meadowhead’de ve Westfield
okulunda 2007’nin Ocak ay›nda testleri-
ni yapt›. Her bir okulun en sorun yarata-
cak iki s›n›f›nda, BSRIA her s›raya her bir
çocu¤u temsilen bir metal tüp yerlefltirdi,
ö¤retmen için de ilave edilen tüple birlik-
te toplam 32 tüp mevcuttu. Her bir tüpte
ö¤renciler için 65 W’l›k, ö¤retmen için
100 W’l›k ampul vard›. Böylelikle s›n›f›n
tam nüfusu mevcutken üretece¤i ›s›ya eflit
koflul sa¤land›. Pek çok noktadan benzer
koflula eflde¤er karbondioksit b›rak›ld›.
Gün boyunca s›n›ftaki ve koridorlardaki
CO2 seviyesi izlendi. Konfor s›cakl›¤›n›
sa¤layacak flekilde pencereler pek çok
farkl› aç›larda, pozisyonlarda aç›ld› ve
kapat›ld›.
Her bir pozisyondaki de¤erler ayr› ayr›
kaydedildi. Her iki okulda da testler, bir
haftada tamamland›. Testler yap›l›rken
Westfield’de hava rüzgârl› ve Meadowhe-
ad’de durgundu. 
BSRIA bir sorunla karfl›laflmad›¤›n› rapor
etti; “Okullarda Havaland›rma” ile ilgili
yasal düzenlemede (Building Bulletin 101
Ventilation of School Buildings) oldu¤u
gibi minimum 3l/s kifli bafl›na havaland›r-
ma ihtiyac›n›n temin edildi¤ini saptad›.
CO2 konsantrasyonu maksimum seviye
olan 1500 ppm’i geçmedi, hafta boyunca
süren testlerde konsantrasyon ortalamas›
900-1100 ppm aras›nda kald›.
BSRIA’dan William Booth’un konuyla il-
gili bir notu var: testler k›fl›n yap›ld›¤› için
sistem verimli olarak çal›fl›yordu. Zira d›fl
hava s›cakl›¤› düflükken ve rüzgârl› bir
hava varken yüksek hava de¤iflim oranla-
r› sa¤lanabiliyor. Ama bir y›l sonra yaz
koflullar› hakk›nda da bilgi almak gerek.

Not: “S›f›r Karbon” seviyesini temin ede-
cek düzenlemelerde, pellet yak›tl› kazan-
lar ön plana ç›k›yor.

http://www.bsria.co.uk/news/classroom-
ventilation-testing-of-alternatives/ TM
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