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25 bar basınca dayanabilecek tek boru...
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Bu 5’linin 50 yıl garantisi var.

Patentli Kaynak Paftas›

Al›n Düzeltme Aparat›

Patentli Kaynak Makinesi

PP-R Ek Parçalar›
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Dizayn PP-R Boru Ek Parçaları

Oksi Plus Kombi Borusu
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Boru Sektöründe
Büyüme Sürüyor

plastik boru ihracat›n›n. Çelik boru ihra-
cat›m›zda Cezayir, ‹spanya ve ‹ngiltere ilk
üç s›ray› al›rken, plastik boru ihracat›-
m›zda ilk üç s›ra Rusya Federasyonu,
Irak ve Suriye’nin. Tüm Ortado¤u ülkele-
ri ve BDT ülkeleri de plastik boru ihraca-
t›m›z›n f›rsatlar› yüksek pazarlar›. 
Plastik boru alan›nda 143 milyon USD
tutar›nda ithalat›m›z da var. Plastik boru
ithalat›m›zda Almanya, ‹spanya, Fransa,
Danimarka ve ‹talya kaynak ülkeler. 
Genel çerçevesi ile boru sektörümüzün
küresel pazarlarda flans› büyük görünü-
yor. Çelik boru pazar›m›z›n daha büyük
olmas›n›n nedenlerinden sadece biri; bu
alandaki firma ölçeklerinin daha büyük
olmas›, teknoloji ve kalite konusundaki
yat›r›m yeteneklerinin bu do¤rultuda da-
ha fazla olmas› denilebilir.
Yayg›n bir genellemeye göre kendi ülke-
sinde, iç pazar›nda güçlü olamayan, d›fl
pazarda da güçlü olam›yor veya sürdürü-

lebilir bir geliflme
kaydedemiyor.
Plastik boru sektö-
ründe ar-ge’ye, kali-
fiye elemana yat›r›m
yapan, belirli bir öl-
çe¤in üzerindeki fir-
ma say›s›, yüzlerle
de¤il en fazla on’lar-
la ölçülebiliyor. 

Tabii ki plastik boru sektörünün önünde-
ki tek engel, belirli ölçe¤in alt›nda yüzler-
le ifade edilen firma olmas› ve rekabetin
geliflime ket vuracak ölçekteki sertli¤i de-
¤il. Hammadde temin edilen ana üretici
Petkim, termoplastik talebinin sadece üç-
te birini üretiyor. Sektör, hammadde ihti-
yac›n› a¤›rl›kl› olarak ithalatla karfl›l›yor.
Yetersiz kapasite kullan›m›, üretimde
kullan›lan enerjinin yüksek maliyeti de
cabas›... Buna ra¤men plastikler, büyüme
h›z›nda boru sektörünün lideri. CTP’leri
de yak›ndan izlemek gerek... TM

PP
aslanmaz çelik, plastik, pik döküm,
bak›r, ctp ve pek çok farkl› malze-
meden üretilen borular›n küresel

pazar›, y›lda ortalama % 4 oran›nda bü-
yüme kaydederken, Türkiye bu alanda
küresel ortalaman›n çok üzerinde bir h›z-
la geliflme kaydediyor.
Türkiye’nin boru alan›ndaki ihracat›n›n
en önemli pay›n› çelik borular al›yor. Çe-
lik boru üretiminde Almanya ve ‹tal-
ya’n›n ard›ndan Avrupa’n›n üçüncü bü-
yük üreticisi olan Türkiye’nin bu alanda

35 civar›nda üretici kuruluflu bu-
lunuyor. Plastik boru alan›nda
ise Kobi düzeyinde yüzlerce fir-
ma faaliyet gösteriyor. Bu alan-
da sektör, sadece 2005’ten
2007’ye, % 80 büyüme kaydet-
mifl. Yayg›n söylemi ile plastik,
kimyasal ifadesiyle polimerler üçe ayr›l›-
yor; ›s›t›l›p so¤utuldu¤unda eski formunu
alan termoplastikler, ›s›t›l›p so¤utuldu-
¤unda eski formunu alamayan termoset
plastikler ve polimer alafl›mlar› gruplar›
içinde termoplastikler polimerlerin özel-
likle boru alan›nda lider grubu say›l›yor.
Bu grupta; polietilen, çapraz ba¤l› polieti-
len, polibutilen, polipropilen, polivinilk-
lorür, akrilonitril butadin stiren malzeme-
ler bulunuyor. 
Boru ihracat›m›z 1.8 milyar USD hacmin-
de. Bunun yaklafl›k 460 milyon USD’›
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Akkon 210 Seri Solenoid Kontrol Vanas›

Termodinamik LCD Genifl Ekran Bluetech Kombi

AAkkon 210 Seri Solenoid Kontrol Va-
nas›, Bir elektriksel sinyal ile aç›l›p ka-

panan kontrol vanalar›d›r. Tesisata nor-
malde aç›k veya normalde kapal› pozis-
yonlarda monte edilirler.  Solenoid vanaya
elektriksel sinyal, do¤rudan bir flalter za-
man rölesi, saat, prob, seviye rölesi, bas›nç
ve s›cakl›k sensörü ve PLC kontroller gibi
enstrümanlar taraf›ndan verilir. Akkon,
direkt tesirli solenoid vanalara göre uygu-
lamada büyük ak›fl kapasitelerine uygun
ve genifl bir ürün çeflitlili¤i (DN50-
DN500) sunar. 

Teknik Özellikleri
• Diyaframl› tip aküatör montaj›na 

uygun 60° e¤ik yar› do¤rusal ak›fll›
gövdeye sahip

• Gövdede pasolanabilir, de¤ifltirilebilir
bronz burç

• Tek kontrol hazneli tip aküatör
• Diyafram; polyamid örgü kort bezli

çift kat neopren kauçuk
• Diyafram ve diyafram›n ba¤l› 

bulundu¤u klape, bir mil ile üst 
kapakta pasolanm›fl bronz burç ile 
yataklanm›fl ve diyafram›n ömrü 
uzat›lm›flt›r. 

• ‹ç yay, üst kapak ve klapeye d›flar›dan

merkezlenmifl olarak üst kontrol 
haznesinde montajl›

• Klape kauçu¤u afl›nmalara karfl› 
dikdörtgen profilli ve de¤ifltirilebilir 
tipte klapeye monteli

• Kontrol vanas›n›n tüm parçalar›, vana
gövdesini boru hatt›ndan sökmeden 
de¤ifltirilebilir

• Kontrol vanas› ve parçalar›n›n tüm 
yüzeyleri afl›nmaya dirençli, f›r›nda 
piflirilmifl toz Epoxy ile kaplamal›

• Tüm kontrol vanalar› bas›nç alt›nda
hidrostatik ve fonksiyon testlerine tabi

• Tüm kontrol vanalar› imalat ve iflçilik
hatalar›na karfl› 2 y›l garantili TM

Bilgi: www.akkonvana.com.tr

Aflman Tam Geçiflli
Pasolu Küresel Vana

AAflman Tam Geçiflli Pasolu Küresel Va-
na, yan›c› gazlar hariç, s›cak su, so-

¤uk su, hava, akaryak›t ve tar›msal amaç-
l› sulama tesisatlar›, ›s›tma-havaland›rma
tesisatlar›, flehir suyu flebekesi gibi alanlar-
da kullan›l›r. Vana gövdesi içinde bulunan
kürenin teflon s›zd›rmazl›k contalar› ara-
s›nda uyumlu olarak çal›flmas›yla ak›flka-
na yön veren, ileten, durduran bir vana ti-
pidir. Küresel vanan›n çal›flmas›, vana ko-
lunun hareket milini ve bu mil ile irtibat-
land›r›lm›fl kürenin dik eksen etraf›nda
tahdit pimi mesafesinde ileri geri döndü-
rülmesiyle sa¤lan›r.

Özellikleri
• Bas›nç kayb›n›n çok az olmas› 

sebebiyle ak›flkan›n ayn› bas›nç alt›nda
iletilmesini sa¤lar. 

• Aç›p kapamada zaman kayb›n›n az 
olmas›ndan dolay› zamandan tasarruf
sa¤lar. 

• Küre ve teflon s›zd›rmazl›k 
contalar›n›n uyumlu çal›flmas› 
karfl›s›nda s›zd›rmazl›¤›n devam›n›
sa¤layarak ak›flkan ve enerji tasarufu
sa¤lar. 

• Çal›flma s›cakl›¤›: -10 °C ila +180 °C
aras›ndad›r.  TM

Bilgi: www.izmirdokum.com

TTermodinamik Blue-
tech Kombiler, gaz

tüketiminin ve çevreye
verilen zarar›n mümkün
oldu¤unca düflük, elde
edilecek konforun ise
yüksek olaca¤› flekilde
tasarlanm›flt›r. Bir hafta
süreli olarak ayarlana-
bilen zaman saati ve
Kombi’nin çal›flma du-
rumunu gösteren büyük LCD ekran, ›s› ve
s›cak su s›cakl›¤› göstergeleri ile rahatl›k
sa¤lar.

Özellikleri
• Alev söndü¤ünde otomatik gaz kesme

özelli¤i ve Eflanjörün kuru yanmas›n›

engelleyici koruma sistemi,  Bacadan
geri tepmeleri önleyen hava bas›nç
anahtar› sayesinde otomatik kapanarak
can güvenli¤inizi de korumaktad›r.

• Çal›flt›¤› ortamdaki oksijeni tüketmeyen
ve çal›flt›¤› ortama zehirli yanma 
gazlar›n›n s›zmas›na izin vermeyen 
hermetik yap›s› bulunmaktad›r,

• Üç dakika geciktirme fonksiyonu 
sayesinde kombi’nin s›k s›k devreye 
girmesini engeller ve ömrünü uzat›r. 

• Is›nma  suyu s›cakl›¤› 30 – 80 °C 
aras›nda, kullan›m suyu s›cakl›¤› 
30 – 60 °C aras›nda ayarlanabilir.

• Bol yedek ve parça ve yayg›n servis 
a¤›na sahiptir. TM

Bilgi: www.termodinamik.com.tr
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BBak›r ve yumuflak metal malzemeden
mamül borular› iflleme makineleri

üreten T-drill (Finlandiya) firmas›n›n Tür-
kiye mümessilli¤ini yürüten Piem Ltd. fiti.
Te alma makinesinden sonra flarjl› boru
kesicisinin ithalat›na da bafllad›. Yenilikçi
bir ürün olan flarjl› boru kesici iç çap› 10
mm’den (3/8”) d›fl çap› 28 mm’ye (11/8”)
kadar 2,5 mm et kal›nl›¤›ndaki bak›r, alu-
minyum, plastik ve yumuflak demir metal-
den mamül borular› kesiyor. H›z›n› ve dal-
ma derinli¤ini metalin sertli¤ine göre oto-
matik ayarlayan kesme kafas› b›çaklar›n
ömrünü ciddi derecede uzat›yor. Talafl kal-
d›rmadan ve boruyu çevirmeden kesim ya-
pan alet, klasik bak›r boru kesme aparat-
lar›na göre daha dar alanlarda çal›flabil-
mekte, borular›n uç bölgelerini 30 mm bo-
yunda temizlemekte ve havfla açabiliyor.
Boruyu herhangi bir yere sabitlemeden tit-

reflimsiz ve iflaretlenen yerden kesme imka-
n›na sahip olan alet, kullan›c›lar›na zaman
tasarrufu ve kaliteyi bir arada sunuyor. 18
V DC, 2,2 A kapasiteli iki adet bataryas›
olan cihaz, flarj aleti ile birlikte kullan›fll›
bir çantada teslim ediliyor. TM

Bilgi: 0216 680 4155
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ATAG Yo¤uflmal› Kombileraquatherm
Firestop Borular

Piem’den fiarjl› Boru Kesme Aleti

AAlarko Carrier, ATAG'›n yeni ekono-
mik yo¤uflmal› kombi teknolojisinin

ürünü olan ATAG A modelini Avrupa ile
ayn› anda Türkiye pazar›na sunuyor.
ATAG A, eski ve düflük verimli kombileri
yenilemek ya da yeni infla edilen evlerde
kullanmak için fiyat ve kalite bak›m›ndan
güçlü bir performansa sahip. ATAG A, ta-
sar›m özellikleri ve üretiminde yüksek ka-
liteli malzemelerin kullan›lmas› sayesinde
sürekli yüksek verim, uzun ömür, düflük
bak›m ve onar›m masraflar› avantajlar›
sa¤l›yor. Cihaz, Avrupa standartlar›n›n al-
t›ndaki düflük emisyon oran›yla da çevre
dostu. 
ATAG; patentli, özel tasar›ml› paslanmaz
çelik düz borulu ›s› eflanjörü ile en yüksek
düzeyde ›s› transferi ve ömür boyunca ay-
n› yüksek verimi garanti ediyor. Ayn› za-
manda sadece 500 mm geniflli¤i ile duvara
kolayca monte ediliyor. Bu yüzden kulla-
n›ld›¤› mahalde fazla yer iflgal etmiyor. Ci-
haz, do¤ru tekni¤in ve dayan›kl› paslan-
maz çelik ›s› eflanjörünün kullan›lmas› sa-
yesinde 50 / 30 ºC çal›flma rejiminde %
107,5 verime ulafl›yor. ATAG A, yeni ge-
liflmifl yüksek verimli flebeke suyu ›s›tma

AAquatherm cam elyaf takviyeli borula-
r›n temel özelliklerini koruyup, kim-

yasal katalizörlerle daha da güçlendirerek
füzyon kayna¤›yla birlefltirilebilen firestop
boru sistemini üretti.
Aquatherm, firestop ile kullan›c›ya, al›c›ya
ve mühendislere 20 mm ile 125 mm ara-
s›nda de¤iflebilen çaplarda boru ve fitting-
slerden oluflan eksiksiz bir yang›n hatt› sis-
temi sunuyor.
Firestop boru fittingslerinin üretiminde
kullan›lan fusiolan PP-R(80)FS hammad-
desi uygulama alanlar›n›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için özel olarak tasarlanm›fl bir
plastik üründür. Gelifltirilme sürecinde
kullan›c›n›n daha rahat bir tesisat sistemi
döfleme ve sonraki uygulamalar›nda müm-
kün olan maksimum güvenlik iste¤i göz
önünde bulundurulmufltur.

Özellikleri
• Füzyon kayna¤›yla birlefltirilir. 

Boru ve fittingslerin birlefltirilmesini
kolaylaflt›racak yap›flt›r›c› veya dolgu
macunu gibi maddelere ihtiyaç yoktur.

•  Metal deaktivatörlü oldu¤u için 
korozyondan etkilenmez. 

• Cam elyaf takviyelidir. Cam elyaf 
katman daha yüksek mekanik 
mukavemet sa¤lar.

• Et kal›nl›¤› düflük oldu¤u için debisi
daha yüksektir.

• Cam elyaf katman sayesinde uzamas›
daha düflüktür bu sebeple de destek
(kelepçe) aral›klar› daha uzun 
tutulabilir.

• Hafiftir. Bu nedenle tafl›ma ve montaj›
daha kolayd›r.

• Zor alev al›r ve alevi tafl›maz. TM

Bilgi: www.gelisimteknik.com.tr

teknolojisi sayesinde su ›s›tmas›nda da
yüksek performans sunuyor. ATAG yo¤ufl-
mal› kombi, bugünkü gaz maliyetleri dik-
kate al›nd›¤›nda her y›l önemli ölçüde ta-
sarruf sa¤layarak hem birkaç y›l içerisinde
kendini amorti ediyor, hem de çevreye ve
ekonomiye katk› sa¤l›yor.
Alüminyum eflanjör kullan›lan yo¤uflmal›
kombilerde yo¤uflma suyundaki sülfürik
asit ile reaksiyona giren alüminyumun
oluflturdu¤u alüminyum sülfat, film taba-
kas› fleklinde eflanjör yüzeyinde birikerek
›s› transferini engeller. Ayr›ca zaman içeri-
sinde eflanjör yüzeyinde korozyona neden
olur. Bu sebeple ATAG uzun y›llard›r, sül-
fürik asit ile reaksiyona girmeyen ve dola-
y›s›yla üzerinde ›s› transferine engel olan
film tabakas› oluflmayan, korozyona u¤ra-
mayan paslanmaz çelik eflanjörler kullan›-
yor. ATAG eflanjörlerinde kanatç›ks›z pas-
lanmaz çelik düz borular kullan›l›yor. Böy-
lece kanatç›kl› borulu eflanjörlerde zaman-
la, kanatç›klar›n aras›nda parçac›klar›n bi-
rikmesiyle oluflan verim kayb› sorunu,
ATAG’da yaflanm›yor. TM

Bilgi: www.alarko-carrier.com.tr 
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PPompa ve hidrofor sistemlerinde suyun
bas›nc›n› ve debisini sürekli sabit tut-

may› sa¤layan cihazlar, bas›nç sensörü sa-
yesinde suyun bas›nc›n› hissederek frekans
kontrol cihaz›na komut gönderir. Böylece
minimum elektrik tüketimi, ve maksimum
verim avantaj› sunar. Cihaz, emifl yap›lan
depoda su bitti¤inde kendini kapat›r. Ayr›-
ca pompa motorlar›, voltaj düflüklü¤ünde,
afl›r› ve düflük ak›m topraklama hatlar›na
karfl› koruma sistemine de sahiptir. Cihaz-
da bulunan LCD ekran sayesinde pompa
motorlar›n›n çal›flma verimi ve kapasitesi
izlenebilir. 

Özellikleri
• Elektrik sarfiyat›n› minimuma indirir

ve kurulum maliyetini k›sa süre içinde
amorti eder. 

• Yüksek verim sa¤lar.
• Pompalar›n flalt say›s›n› minimum 

seviyeye indirger, sistemin ömrünü
uzat›r.

• Pompalar›n ilk çal›flmada çekti¤i 
demeraj ak›m, yumuflak geçifl sayesinde
ortadan kalkar ve devirli geçifl sa¤lan›r. 

• ‹nvertör sistemlidir. Pompalar 
dönüflümlü çal›fl›r, y›pranma asgari 
seviyeye indirilir ve eflit yafllanma 
sa¤lan›r.

• Sistemin bas›nc›ndaki su 
dalgalanmalar› ortadan kalkar, debi ve
bas›nçta süreklilik sa¤lan›r. 

• Mevcut mikroifllemci sayesinde di¤er
kontrol cihazlar›na ihtiyaç yoktur. TM

Bilgi: www.elegans.pumps.com

VVaran Pompa’n›n özellikle yüksek ba-
s›nçl› s›cak su-buhar kazanlar›, so¤ut-

ma tesisleri, hidroforlar ve yang›n ünitele-
rinde kullan›lmak üzere gelifltirdi¤i VKD
ve KD Dik Milli  Pompalar yüksek daya-
n›m, düflük afl›n›m, sessiz çal›flma gibi
avantajlar›yla ön plana ç›k›yor. Yekpare
döküm bronzdan üretilen VKD ve KD se-
risi fanlar›, perçinli fanlara göre çok daha
dayan›kl› ve kullan›c›s›na sorun ç›karm›-
yor. Pompa mili, afl›nmalara karfl› krom
kapl› olup, ›s›l ifllem prosesinde sertlefltiril-
mifltir. Pompa kalk›fl-durufllar›nda  mil
üzerinde oluflan yükün neden oldu¤u afl›n-
ma ise ara parçada standart olarak sunu-
lan çift s›ra bilyal› rulman deste¤i sayesin-
de hafifletiliyor.

Özellikleri
- Basabilece¤i s›v›lar: Düflük vizkoziteli

temiz s›v›lar, afl›nd›r›c› parçac›k 
bulunmayan az kirli so¤uk veya s›cak
sular

- 200 mt. basma yüksekli¤i ve 
maks. 35 m3/h debi kapasitesi,

- Çal›flma s›v› ›s›s› aral›¤›:
-10 ºC ile +110 ºC,

- Kullan›m alanlar›: yüksek bas›nçl› su

temininde, s›cak su kazan besisinde,
hidrofor tesislerinde, tar›msal sulama
ve ya¤murlamada, so¤utma 
tesislerinde, yang›n söndürmede 
kullan›ma uygundur,

- Malzeme;
• GG25 Pik döküm Gövde, difüzör ve

kademeler 
• C1050 krom kapl› tafllanm›fl çelik mil   
• Bronz döküm yekpare fan 
• Pompa mili yataklamas›: emifl taraf›

bronz burç, kaplin taraf› ise çift s›ra
bilyal› rulman ile yap›lm›flt›r 

• S›zd›rmazl›k; yüksek bas›nç ve ›s›ya 
dayan›kl› özel keçelerle sa¤lanm›flt›r.TM

Bilgi: www.varanpompa.com 

DDomak tek ve çok pompal› hidrofor
kitleri, apartmanlar, siteler, oteller,

fabrikalar, okullar, hastaneler ve tatil köy-
lerinde kullan›ma uygundur. Sessiz ve gü-
venilir bir cihaz olan hidrofor kiti, motor-
lar›n çal›flma süresini eflit olarak sa¤layan
rotasyon sistemine sahiptir. Susuz çal›flma-
ya karfl› koruma sistemi de bulunan cihaz,
sundu¤u montaj kolayl›¤› avantaj›yla da
tercih ediliyor. TM

Bilgi: www.domak.com.tr
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Varan Pompa’dan
VKD ve KD Serisi
Kademeli Dik
Pompalar

Domak Hidrofor Kitleri

Elegans Pumps
Çok Amaçl›
Frekans Sistemli
Hidroforlar
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PPetrol veya gazla çal›flan modern yo-
¤uflmal› kazanlarda ve klima ve so-

¤utma sistemlerinde yo¤uflma suyu orta-
ya ç›kar.  Wilo-DrainLift Con, boflalt›m›n
do¤al yerçekimi ile yap›lamad›¤› veya te-
sisat konumunun geri ak›m seviyesinin al-
t›nda oldu¤u durumlarda bu suyu boflalt-
mak için kullan›l›r. 2,4 pH de¤erine va-
ran yo¤uflma suyu, hiçbir sorun yaflanma-
dan tafl›nabilir. Çok fazla yo¤uflma suyu
olufltu¤unda, standart kontrol ünitesi ka-
zan› devre d›fl› b›rak›r ve harici ba¤lant›l›
alarm sensörü bir hata mesaj› verir. Ci-
haz, yo¤uflma suyu tahliye sistemine sa-
hiptir. Kolay kurulum, esnek kullan›m,
sessiz çal›flma ve güvenilirlik özellikleriy-
le de kullan›c›lar›na avantaj sa¤l›yor.
Ürün, kullan›ma haz›r tank, pompa ve
kablolar monte edilmifl olarak teslim edi-
liyor. 

Özellikleri
• Küçük, kompakt, esnek
• Fark edilemeyecek kadar sessiz çal›flma

(< 42 dB [A])
• Standart alarm devresi sayesinde 

yüksek güvenlik
• Duvara veya cihaz içine kolayca 

monte edilebilir (Hortumlar› ba¤lay›n 
ve çal›flt›r›n)

• De¤iflken besleme hatlar› ve çeflitli 
besleme adaptörleri (aksesuar olarak 
tedarik edilir) sayesinde esnek 
kullan›m. TM

Bilgi: www.wilo.com.tr

Wilo-Drainlift Con

BBorusan, kazan borular›n›n üretiminde
özel kalite malzemeler kullan›yor.

SRM teknolojisi kazan borular› 900°’de
tavlan›yor. Böylece kaynak bölgesinin ho-
mojenli¤i sa¤lan›rken ayn› zamanda iç ça-
pak da tamamen ortadan kalk›yor. 

Borular›n üretim aral›klar›: D›fl çap 21.3
mm-273.0 mm,  et kal›nl›¤› 2.0 mm-10
mm, boy 7 m (standart).  

Teknik Özellikleri 
• TS EN 10217-2 normunda 

üretilmektedir
• P235 GH (St 37.8) ve daha üst kalitede

Borusan Kazan Borular›
malzemeden üretilmektedir

• Et kal›nl›¤› (t) tolerans›: 
t ≤ 5,  ± % 1 veya 0.5 mm
5 < t ≤ 16, ± % 8 

• D›fl çap (d) tolerans›: d ≤ 219.1, ± % 1 
veya ±0.5 mm (hangi de¤er büyükse)
d > 219.1, ± 0.75 mm

• Boy tolerans›: -0 + 15 mm
• ‹ç çapak al›n›r.
• Verniklenir.
• % 100 manyetik testten 

(Eddy Current va Ultrasonik test) 
geçirilir. TM

Bilgi: www.borusanmannesmann.com

PPistonlu vanalarda s›zd›rmazl›k, iki
adet s›zd›rmazl›k ringi içinde hareket

eden ve bir vidal› mil ve volan yard›m›yla
kumanda edilen pistonla sa¤lan›r. Piston
en üst konumda oldu¤u anda vana tam
aç›k durumdad›r. Bu durumda üst ring
atmosfere karfl› d›fl s›zd›rmazl›¤› sa¤lar.
Piston en alt konumda oldu¤unda ise va-
na tam kapal›d›r. Alt ring, ak›flkan›n dev-
reye olan s›zd›rmazl›¤›n› sa¤lar. Böyle bir
s›zd›rmazl›k sisteminde yumuflak sitli bir
vana ortaya ç›kmaktad›r. Kapak somun-
lar› alt›ndaki disk biçimli yaylar vana s›z-
d›rmazl›k ringlerinin üzerine devaml› bir
sabit bas›nç tatbikini sa¤lar, bas›nç ve s›-
cakl›k de¤iflikliklerini kompanse eder.
Bask›l› tip globe vanalarla karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda pistonlu vanalar›n tipik özelli¤i pis-
tonun daima en az bir s›zd›rmazl›k ringi
taraf›ndan tutulmas›d›r. Bu nedenle açma
ve kapama s›ras›nda hiçbir titreflim ol-
maz. Pistonlu vanan›n ana özelli¤i iki si-
lindirik sit yüzeyinin (alt ring ve piston)
sadece vana kapanmaya bafllad›¤›nda bir-
biri ile temasa geçmesidir. Bonetti piston-
lu vanalar›na ait di¤er bir özellik ise, va-
na tam aç›k konumdayken pistonun ta-
mamen üst ring içine girmesidir. Bu saye-
de pistonun yan yüzeyleri (s›zd›rmazl›k
yüzeyi) ak›flkanla temasta de¤ildir, afl›n-
d›r›c›-korozif ak›flkanlardan ve pislikten
etkilenmemektedir. Globe tip bask›l› va-

nalar›n aksine, pistonlu vanalar iki yön-
lüdür. Yani proses hatt›na her iki ak›fl yö-
nünde de monte edilebilir. Bununla bera-
ber en yayg›n montaj, bas›nçl› ak›flkan›n
vana pistonunun alt›ndan girmesi fleklin-
dedir (gövde üzerindeki ok ideal ak›fl yö-
nünü gösterir). Metalik s›zd›rmazl›k yü-
zeyi olmad›¤›ndan vana içerisindeki par-
çalar kolayl›kla de¤ifltirilebilir, bask›l› va-
nalarda oldu¤u gibi, metal yüzeylerin tafl-
lanmas›, al›flt›r›lmas› gibi zahmetli meka-
nik ifllemlere gerek yoktur. Bonetti pis-
tonlu vanalar; Bas›nçl› Ekipmanlar Yö-
netmeli¤i (PED 97/23/EC), API 6FA &
BS 6775: Fire Safe, TALuft: German Cle-
an Air TÜV Manheim ve GOST sertifika-
lar›na haizdir. TM

Bilgi: www.valftek.com.tr 

Valftek Bonetti Pistonlu Vanalar
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KK limaPlus A.fi.’nin distribütörlü¤ünü
yapt›¤› Mitsubishi Electric Klima Sis-

temleri, ›s›tmada yeni bir alternatif yarat›-
yor. Mitsubishi Electric, klimadan 12 ay
boyunca faydalanmak isteyen kullan›c›la-
ra yönelik ürünleri ile fark yarat›yor. Mit-
subishi Electric Split Klimalar -25 °C d›fl
hava s›cakl›¤›na kadar ›s›tma ve -15 °C
so¤utma yapabiliyor. Hem klasik hem de
inverter serisi split klimalar, A Plus enerji
etiketine sahip olup (25/35 modelleri)
hem ›s›tma hem de so¤utmada çok daha
az elektrik tüketimi avantaj› sunuyor. 

Özellikleri
1. Tam konfor: Mitsubishi Electric klima-
lar s›cak havay› odan›n her köflesine ulafl-
t›r›r ve oda içinde s›cak havan›n homojen
olarak da¤›lmas›n› sa¤lar. Inverter Tekno-
lojisi ile klimay› içerisi ›s›nd›¤›nda kapat-
man›za gerek kalmaz. Klima kapasitesini
otomatik olarak azaltarak ortam s›cakl›-
¤›n›n sabit kalmas›n› sa¤lar. Böylece oda
içindeki s›cakl›k dalgalanmalar› engelle-
nir. Çok sessizdir (20 dBa).
2. MSZ-FD Kirigamine serisinde bulunan
I-See sensör ile klima cihaz› oda içini 150
derecelik bir aç› ile tarayarak so¤uk ve s›-
cak havan›n oda içinde tam ihtiyaç duyu-
lan yere yönlendirilmesini sa¤lar. Böylece
hem enerji tasarrufu hem de tam konfor
elde edilir. 
Bu geliflmifl alg›lama teknolojisi sayesinde
soldan sa¤a 150 derecelik genifl bir hava
ak›m› (so¤utma modunda 90°) ile odan›n
en uç noktalar›na kadar konforlu bir ik-
limlendirme elde edilir. I-See Sensör, oda
s›cakl›¤› ile birlikte duvar/döfleme s›cakl›-
¤›n› da ölçer. Böylece daha verimli so¤ut-
ma ve ›s›tma sa¤lan›rken enerjinin bofla
gitmesi engellenir. “Bölge Ayar›” fonksi-
yonuna da sahip olan bu yeni seri, bir tek
dü¤me ile odan›n sa¤, sol ya da tümünü
seçmenize imkan vererek verimli ve enerji
tasarruflu ›s›tma ve so¤utma yapmaya im-
kan tan›r.
3. ‹flletme Kolayl›¤›: Mitsubishi Electric
Klima ile ›s›n›rken elektrik kullan›ld›¤›
için yak›t türü malzemeleri saklama depo-
lama, aktarma gibi zahmetli ifllerle u¤rafl-

mak zorunda kal›nmaz. Ne içeride ne de
d›flar›da is, zift gibi havay› ve çevreyi kir-
letici unsur oluflmaz.
4. Güvenli: Çeflitli ›s›tma sistemlerinde
kullan›lan yan›c› maddeler nedeni ile tafl›-
nan patlama riski yoktur. Elektrik ›s›t›c›-
larda devrilme ya da baflka nedenler ile
oluflabilecek yang›n tehlikesi yoktur. Te-
mas ile oluflabilecek yan›k tehlikesi yoktur.
5. Ekonomik: Mitsubishi Electric Split
Klimalar› Inverter Teknolojisi ile di¤er sa-
bit h›zl› modellere göre % 30~40 tasarruf
elde etmektedir. Mitsubishi Electric split
klimalar enerji tüketiminde “A”s›n›f›
enerji etiketine sahip modelleri ile ve
5.33’e varan COP de¤erleri ile yüksek ve-
rim sa¤lar. Konutlarda kullan›lan ba¤›m-
s›z ›s›nma sa¤layan di¤er yak›tlar ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, örne¤in do¤algaza göre
yaklafl›k % 60 tasarruf sa¤lar.(MSZ-
FD25VABH modelinin igdas.com.tr’de
belirtilen yak›t fiyatlar› ile karfl›laflt›r›lmas›). 
6. Temiz bir ortam havas›, üstün filtrele-
me: Mitsubishi Electric Split Klimalarda
modele ba¤l› olarak bulunan Catechin Fil-
tre, Anti Alerjik Enzim Filtre ve Plasma
Duo Filtre sistemleri ile ortamdaki kirleti-
ciler derinlemesine temizlenir. Bu filtre sis-
temleri ortamdaki toz, polen, mayt ve di-
¤er rahats›z edici maddeleri toplad›¤› gibi
ayn› zamanda dezenfektasyon sa¤layarak
havadaki virüsleri yok eder. Kirigamine
Serisi’nde bulunan Plasma Duo Filtre Sis-
temleri sayesinde rahats›z edici kokular›
20 dakika içinde % 100 oran›nda ortadan
kald›r›l›r.
7. Destekleyici: Mevcut ›s›tma sisteminizi
destekler. Is›tma sisteminin devreye gir-
medi¤i gece geç saatlerde ya da sabah er-
ken saatlerde çal›flt›rarak ortam› ›s›tabilir-
siniz. TM

Bilgi: www.klimaplus.com.tr
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Mitsubishi Electric Klima SistemleriMcQuay Heat Pump
So¤utma Gruplar›

AA irfel taraf›ndan Türkiye pazar›na su-
nulan McQuay Heat Pump So¤utma

Gruplar›, -12 ºC d›fl hava s›cakl›¤›nda +50
ºC s›cak su üretebiliyor. Genelde bu seri-
deki cihazlar maksimum -5 ºC d›fl hava s›-
cakl›¤›nda ve maksimum +45 ºC s›cak su
verebilirken, McQuay Ar-Ge departman›
taraf›ndan gelifltirilen McEnergy Heat
Pump serisinde, frekans konvertörü kulla-
n›larak daha düflük s›cakl›klarda kompre-
sör kapasitesinin artmas› sa¤lanarak, ka-
pasite düflümü engellenmifltir. Bu sayede
minimum enerji sarfiyat› ile maksimum
kapasiteyi sa¤layan bir üründür. +7 ºC d›fl
hava s›cakl›¤›nda verim 3,06, 0 ºC ‘ta
2,66, -5 ºC’ta 2,36 ve -10 ºC’ta ise
2,06’d›r.
Tüm serisi iki kompresörlü ve iki ba¤›m-
s›z devreli olarak tasarlanan cihazlar, çev-
re dostu R134a gazl›d›r. McQuay ‘Single
Screw’ kompresör teknolojisi ile üretilen
so¤utma gruplar› marketteki en sessiz ve
titreflimsiz so¤utma grubudur. Ayr›ca bu
özelli¤i sayesinde dengeli yük da¤›l›m› ile
kompresör mil yataklar›n›n ömrü ikiz vi-
dal› kompresörlere oranla dört kat daha
uzundur. So¤utma grubunda yüksek ve-
rim ve sorunsuz çal›flma için gerekli olan
elektronik expansion valf, kompresör ve
fan termik rölesi, flow switch, iflletme za-
man sayac›, izolatör gibi opsiyonel parça-
lar standart olarak verilmektedir. Elektrik
panosundaki mikroprosesör kontrollü di-
jital ekrandan cihaz ile ilgili her türlü bil-
giye ulafl›lmaktad›r. Ayr›ca son 10 ar›za
sinyal bilgisine ulafl›labilmektedir. Bina
otomasyon sistemine ba¤lanabilen cihaz-
lar Modbus, BacNet, LonWorks gibi yaz›-
l›mlarla sorunsuz çal›flabilmektedir. TM

Bilgi: www.airfel.com.tr
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AABS firmas›n›n AFC serisi yeni kuru-montaj
at›ksu pompas›; emniyetli, verimli ve güve-

nilir bir çal›flma için tasarlanm›flt›r. Yeni AFC
serisi kuru-montaj pompa, kan›tlanm›fl AFP
serisindeki dalg›ç pompalar›n ve kuru-montaj
FR serisindeki pompalar›n en iyi özelliklerini
birlefltirmifltir.Sa¤l›k, çevre ve emniyet konula-
r›ndaki daha s›k› düzenlemeler at›ksu pompas›
seçiminin önemini art›rm›flt›r. ABS firmas›n›n
üretti¤i AFC serisinden kuru-montaj at›ksu
pompas›, yer seviyesine veya yer seviyesinin al-
t›na monte edilmek üzere tasarlanm›flt›r. Pom-
pan›n d›fl yüzeylerine at›ksu bulaflmad›¤› için,
rutin çal›flma esnas›nda at›ksu bulaflmas› riski
yoktur. Hazneye monte edilen pompan›n ba-
k›m gerektiren ekipmana ihtiyac› olmamas›n-
dan dolay›, ar›zalanm›fl ekipmana ulaflma ihti-

yac› ortadan kalkm›flt›r. Kuru-montajl›, ABS
firmas›nca üretilen AFC serisinden at›ksu
pompalar›n›n tasar›m› AFP serisinin hidrolik
aral›¤›nda test edilmifltir ve yine ABS firmas›-
n›n kuru montaj uygulamalar› için üretilen
AFP serisinden dalg›ç at›ksu pompas› ile de¤ifl-
tirilebilme imkan› vard›r. ABS firmas›n›n AFC
serisinden kuru-montaj at›ksu pompas› kon-
trablok çark› sayesinde, kat› maddeleri geçir-
me ile sürdürülebilir verim aras›ndaki uyumu
sa¤lamaktad›r. Taban›ndaki ayarlanabilir alt
plaka ile hem verimi hem de kat› at›k parçala-
r› iflleme kabiliyeti sa¤lanmakta olup, bu da
enerji masraf›n›n pompan›n tasarlanm›fl ömrü
boyunca asgari düzeyde tutulmas›na olanak
verir. TM

Bilgi: www.absgroup.com
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Yeni ABS Kuru-Montaj At›ksu Pompas› AFC
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Baymak’tan Active Driver 

BB aymak Makina A.fi. su grubunda Active Driver cihaz›n›
pazara sundu. Active Driver hidrolik sistem ba¤lant›la-

r›n›, bas›nç sensörünü, ak›fl sensörünü ve elektronik frekans
invertörünü içeren ve pompalar›n basma hat-
t›na kolayl›kla ba¤lanabilen çok yönlü bir
araçt›r. Active Driver her bir pompan›n
basma a¤z›na yerlefltirildi¤inde elektrik
pompas›n›n dönüfl h›z›n›, suyun ak›fl
oran›ndaki de¤ifliklikleri ele alarak, sabit
bas›nc› koruma yoluyla düzenlemektedir.
Böylece pompalar sadece ihtiyac› kadar çal›fl-
makta, dolay›s›yla enerji tüketimi yaklafl›k % 20 oran›nda
azalmaktad›r. Active Driver’›n içinden geçen su, ayn› zaman-
da iç k›s›mdaki elektronik parçalar›n so¤utulmas›nda da kul-
lan›lmaktad›r. 

Ürünün en önemli özelli¤i de¤iflken debilerde sabit bas›nç
sa¤lamas›d›r. Bas›nç de¤eri ürün üzerindeki göstergeden ta-
kip edilebilmekte ayr›ca  ‘’+’’ ve ‘’–‘’ tufllar›na bas›lmak sure-
tiyle  oldukça basit bir biçimde 1-9 bar aras›nda istenilen de-
¤erde  ayarlanabilmektedir.

Örne¤in; üç pompal› bir hidrofor siste-
mi ele al›nd›¤›nda su ihtiyac› nedeniyle
sistemde bas›nç düfltü¤ü zaman, su ihti-
yac›n› karfl›lamak amac›yla sadece tek
bir pompa devreye girer. ‹lk pompan›n
çal›flma düzeyi maksimuma ulaflt›¤›nda
ihtiyac durumuna göre ikinci ve üçüncü
pompalar da kademeli olarak devreye
girer. Böylece ihtiyaç duyulan su mikta-
r› sisteme rahatl›kla gönderilebilir.
Pompalar; Afl›r› gerilim, Kuru çal›flma,
Düflük voltaj, Maksimum bas›nç de¤e-
rinin afl›lmas› (ayarlanabilir), Active
Driver  elektronik bileflenlerinin afl›r›
›s›nmas› durumlar›nda Active Driver
vas›tas›yla devreden ç›kar.

Ürün Özellikleri 
- Sistemde  bas›nç sa¤lar.
- Sessiz çal›fl›r.
- Enerji tüketimini ciddi oranda azalt›r.
- Az yer kaplayan boyuta sahiptir.
- Düflük bak›m masraflar› vard›r
- Susuz çal›flmaya karfl› korumal›d›r.
- Genleflme tank› kullan›lmas›na gerek yoktur 

(Talep edilen durumlarda sadece 2-5 lt. tank 
kullan›lmas› yeterlidir). TM

Bilgi: www.baymak.com.tr 
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44y›l cihaz ve sensör (O2, CO) garantili, güve-
nilir baca gaz› analiz cihaz› testo 330-2LL

her durumda, ar›za veya acil durum olup olma-
d›¤›n› belirlemek, yasal s›n›r de¤erleri izlemek
veya günlük bak›m s›ras›nda kullanmak için
idealdir. Bak›m ve ar›za teflhisinde h›zl› müda-
haleye olanak sa¤lar. Çekifl ölçümü ve ilk s›f›r-
lama kalibrasyonu esnas›nda prob bacada yer-
lefltirildi¤i konumda kalabilir. ‹leri derecede kir-
lenmifl kazanlar gibi ola¤anüstü durumlardaki
uygulamalar için, testo’nun patentli teknolojisi
30,000ppm’e kadar güvenilir CO görüntüleme
garantisi sunar.

Özellikleri
• Cihaz diyagnoz özelli¤i
• Otomatik cihaz kaçak testi
• ΔT ölçümü, gidifl/dönüfl
• Ortam CO ölçümü
• Ortam CO2 ölçümü
• Gaz kaçak probu arac›l›¤›yla gaz kaçaklar›n› tespit etme
• Gaz bas›nc› için ¢P ölçümü
• Gaz/yak›t debisi, brülör kapasitesi hesaplama
• Sistem numaralar› da dahil olmak üzere 400 ölçüm veri 

haf›zas›
• Cep PC/Notebook’a veri aktar›m› için IRDA arayüzü
• PC’ye veri aktar›m› için USB arayüzü
• Otomatik kazanlar için arayüz
• TÜV onayl›
• O2, °C, hPa ve CO için EN 50379-2’ye göre test edilmifl
• Probu bacadan ç›karmadan çekifl modülü s›f›rlama. S›f›rlama 

süresi boyunca prob baca içinde kalabilir
• Probu bacadan ç›karmadan ölçüm hücreleri s›f›rlama TM

Bilgi: www.testo.com.tr 

testo 330-2 LL
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KK ontrol ve hareket teknolojilerinde
küresel öncülerden biri olan Parker

Hannifin flirketi, Sporlan ba¤›ms›z ve bir
flebekeye ba¤lanabilen control elemanla-
r›n› Almanya’n›n Nürnberg kentinde
Ekim ay›nda düzenlenen Chillventa 2008
Fuar›nda görücüye ç›kard›.  Kelvin II
ürün ailesi, iki basit “ayarla ve unut”
kontrol eleman›n› içeriyor: Elektrikli
Genleflme Valfi (EEVs) ve uzaktan ku-
mandal› servis gereci olarak bir gösterge.. 
Tüm Kelvin II kontrol elemanlar› çift ku-
tuplu ve tek kutuplu EEV kontrol ç›k›flla-
r› ile birlikte temin edilir; Üç s›cakl›k, bir
bas›nç girifli, iki dijital ç›k›fl ve Modbus
iletiflim ç›k›fl›.
Birincil fonksiyon; herhangi bir kapasite-

Yeni Sporlan Brand Kelvin II Kontrol Elemanlar›
de kullan›lan EEVs’de afl›r› k›zg›nl›¤›n
(superheat) kontrol edilmesidir. Havan›n
veya s›v›n›n s›cakl›¤›n› kontrol etme ama-
c›yla ilave bir s›cakl›k sensörü kullan›l›r.
‹kinci s›cakl›k girifli, dijital ç›k›fl kap› flal-
teri, defrost senkronizasyonu veya di¤er
fonksiyonlar için bir dijital ç›k›fl olarak
kullan›labilir. Dijital ç›k›fllar, kat› haldeki
röleler fleklinde tesis edilmifltir ve soleno-
idleri, kontaktörleri veya EEVs-PWM ti-
pini kontrol ederler. S›cak gaz bay-pas
hatt›n›n kontrolü, bafl bas›nc›n›n ve  kay-
nama alt› (subcooling) kontrolleri de iste-
¤e ba¤l› olarak mümkündür.
Kelvin IIS ba¤›ms›z kullan›ml› tipi, bir ya-
z›l›m yard›m›yla ayarlan›r. Böylelikle yet-
kisiz olarak sisteme girifl ve de¤ifliklik ya-

p›lmas› riskine karfl› korunma sa¤lar. 
Ailenin üçüncü üyesi; Kelvin IID ekran›-
d›r. Bf, di¤er Kelvin II komponentleriyle
birlikte bir set olarak kullan›l›r veya kul-
lan›lan bir Kelvin II biriminin uzaktan
müdahale edilmesine olanak veren paneli
gibi kullan›l›r. TM

Bilgi: www.phstock.com
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CLIVET ELFO Energy HORUS
Serisi Heat Pump Cihazlar 

‹‹MBAT’›n Türkiye distribütörü oldu¤u ‹talya’n›n öncü mar-
kas› CLIVET, yepyeni bir ürünle kullan›c›lar›n›n karfl›s›na

ç›k›yor. Yeni ElfoEnerji HORUS yüksek verimi, düflük ses se-
viyesi, düflük cihaz boyutu ve fl›k kompakt yap›s›yla dikkat çe-
kiyor. Do¤an›n yenilenebilir enerji avantaj›n› kullanarak dai-
ma en yüksek enerji verimlili¤ini elde etmeyi amaçlayan cihaz,
havadan havaya ›s› pompas› olarak tasarlanm›fl, ›s›tmaya gö-
re optimize edilmifltir. Is›tman›n yan›nda suyu, dolay›s›yla or-
tam› so¤utma özelli¤i ile de çift yönlü bir cihazd›r. Yerden ›s›t-
ma, radyant panellerle ›s›tma, fancoillerle ›s›tma ve so¤utma,
kullan›m için sürekli s›cak su elde etme gibi çeflitli  fonksiyon-
lara sahip olan HORUS, k›fl flartlar›nda ve yaz flartlar›nda
konforlu bir ortam sunuyor. Boyutlar›, tasar›m›, teknik özel-
likleri ve sa¤laml›¤›yla HORUS, ticari binalar›n yan›nda, kul-
lan›m ve montaj kolayl›¤›n›n öncelikli öneme sahip oldu¤u
konut sektörüne de uygundur. Bahçeye monte edilir ve zarif
dizayn› sayesinde, hiçbir teknik parça d›flardan görünmez.
HORUS ›s› eflanjörleri, rüzgardan ve kardan korunacak flekil-
de  tasarlanm›flt›r. Hava ak›fl› yere do¤ru oldu¤u ve çevredeki-
lere do¤ru olmad›¤› için, son derece sessiz çal›fl›r. Ürünün iç
mekan montaj› için kanall› versiyonu da mevcuttur.
Bu yeni ürün, enerji maliyetini azaltarak, çok yönlü montaj ve
komple sistem kontrolü ile son derece kullan›c› dostu ve ko-
nut uygulamalar›na özel yeni kontrol mant›¤› sayesinde, en
modern ›s›tma konseptlerine uygun olarak tasarlanm›flt›r. 

Özellikleri
• Son derece sessiz çal›flma
• D›fl hava flartlar›na karfl› dayan›kl›l›k
• 60 °C’ye kadar s›cak su elde etme
• -15 °C d›fl hava flartlar›nda bile ›s›tma
• Sa¤laml›k ve bak›m kolayl›¤›
• C.O.P > 3,9
• EN14511:2004 ve EUROVENT koflullar›na uygundur.
• Donmaya karfl› koruma sistemi
• Makine arayüzü ve oda zamanlay›c›s›-termostat olarak 

ifllev gören çok fonksiyonlu tufl tak›m›na sahip yeni 
uzaktan kumanda. 

• Ayarlanabilir ayaklar› olan saten cilal› AISI 304 
paslanmaz çelik taban.

• Dikkatle yap›lan testler ve de¤erlendirmeler, R407C 
so¤utucu ak›flkan›n R410A ve R134a’ya alternatif olarak
seçilmesini sa¤lad›. Yap›lan bu seçim, bu gaz›n düflük 
cihaz boyutu, yüksek verimlilik, ve daha genifl ölçekte 
çal›flma limitlerini birlefltirme kabiliyetinden 
kaynaklanmaktad›r (örn. 60 °C’ye kadar dahili s›cak su
temini).

• Modüler integral elektrikli rezistans, 2-4-6 kW. TM

Bilgi: www.imbat.com 

ürünler
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HSK Poolline Nem Al›c›
Klima Santrali                         

KK apal› havuz mahallerinde ba¤›l nem kontrol alt›na al›nma-
d›¤› zaman binada yap›sal hasarlara yol açmaya bafllar.

Ba¤›l nem genifl zaman aral›klar›nda % 62’nin üzerine ç›kt›-
¤›nda havuz suyuna kat›lan kimyasallardan buharlaflan klor,
yo¤uflan nem ile birleflip hidroklorik aside dönüflerek, ahflap ve
metal yüzeylerde korozyonu h›zland›r›r. Yüksek nem bakteri,
mantar ve virüslerin ço¤alacaklar› uygun ortam›n oluflmas›na
neden olur. Mikroorganizmalar›n faaliyetlerini ve say›lar›n›
azaltmak için ba¤›l nemi % 50-60 civar›nda tutmak gerekir. 
HSK “Poolline Nem Al›c› Klima Santrali” nemin havuz mahal-
lerinde kontrol alt›na al›nmas› için paket çözümler sunar. Is›
borulu ›s› geri kazan›m eflanjörü (Heat Pipe) ile ›s› geri kaza-
n›m uygulanarak enerji verimlili¤i yükseltilerek, iflletme mali-
yetleri en aza indirilir. HSK Poolline Nem Al›c› Klima Santrali
2500–15000 m3/h aral›¤›nda hava debisi ile 15-90 kg/h nem al-
ma kapasitesindedir; 55-330 m2 aral›¤›nda yüzey alan›na sahip
havuzlarda kullan›l›r. Servis kap›s›na sahip k›zakl›, ç›kar›labi-
lir polipropilen esasl› damla tutucular bak›m ve temizleme ko-
layl›¤› sa¤lar. Is› eflanjörlerinin alüminyum yüzeyleri havuz
kimyasallar›na dayan›m için epoksi kapl› olarak üretilir. Pas-
lanmaz çelik yo¤uflma tavas›, su tutmamas› için çift e¤imlidir.
Enerji verimlili¤i ve iflletme maliyetlerini düflürmek üzere ›s› ge-
ri kazan›m› ve yüksek verimli kompresörler ile donat›lm›flt›r.
Mikroifllemcili kontrol ünitesi ile gece, gündüz ve mevsim ge-
çifllerinde farkl› çal›flma biçimlerinde çal›flabilir.
HSK Poolline Nem Al›c› Klima Santralinin tercih edildi¤i baz›
projeler ise flöyle: Titanic Port Otel-Bak›rköy, Alanya Gold
City Otel, Dedeman Otel - Büyükçekmece, Dedeman Otel-fii-
le, Galeri Kristal-Antalya, Ottoman Palace Otel-Hatay, Trab-
zon Novotel, Botanik Konutlar› Sosyal Tesisleri-Ankara, Ba-
flakflehir Koza Evleri-‹stanbul, Pelican Hill, Yeflil Vadi Evleri-
‹stanbul, Gökmahal-‹stanbul, Bayrampafla Terazidere Spor
Kompleksi, Esenler Spor Kompleksi, Korupark Sosyal Tesisle-
ri Bursa, Had›mköy Spor Salonu, Okan Holding-Kazakistan,
Bakü Havuz-Azerbaycan. TM

Bilgi: www.hsk.com.tr

ürünler
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Hürpafl'tan Do¤algazl› fiömineler

HHürpafl, do¤algazl› ve LPG’li flömine
üretmeye bafllad›. fiöminelerin içine

yerlefltirilen do¤algaz içleri sayesinde bu
yöntem, ‹ngiliz klasi¤i ithal flömineler de
dahil olmak üzere tüm modellere uygula-
nabiliyor. Hürpafl fiömine’de ayr›ca, Fran-
s›z iç dökme demir haznelerini de bulmak
mümkün. Hürpafl flömineleri üç farkl› sis-
temle ›s›tma sa¤l›yor: 
Konveksiyon: Bu tip flöminelerde zemin-
den giren so¤uk hava, flöminenin davlum-
baz› alt›nda bulunan borulardan geçerken
›s›n›yor ve yak›n menfezlerden s›cak hava-
y› sirküle ediyor. 
Kondüksiyon: Döküm hazne ve yüzey, ba-
k›r kaplama sayesinde oluflan iletkenlik
özelli¤inden dolay› yüzeyden de ›s› sa¤l›-
yor.
Radyasyon: Hazneye verilen aç› sayesinde,

›fl›nma yoluyla yans›yarak radyasyon tipi
›s›y› sa¤l›yor.

Hürpafl fanl› flömine sistemi
Hürpafl’›n turbo da¤›t›m sistemli flöminele-
ri, kullan›ld›¤› odan›n d›fl›nda evinizin di-
¤er mekanlar›n› da ›s›tabiliyor. Fanl› da¤›-
t›m ad› verilen ve turbo sistemli hazneler
kullan›larak haz›rlanan bu modeller, s›cak
hava ç›k›fl ›zgaralar› ile da¤›t›m sistemine
ba¤lan›yor. fiöminenizin kuruldu¤u me-
kan istenen ›s›ya ulaflt›¤›nda, fan sistemi
otomatik olarak devreye giriyor ve böyle-
ce evinizin di¤er odalar› da ›s›n›yor.

Hürpafl kat flömine sistemi
fiömineler, özel bir radyatör sistemine ba¤-
lanabiliyor. Kat flömine kazanlar›nda ›s›t›-
lan su, klasik radyatör ›s›tma prensibi ile

çal›fl›yor ve döflenen borular arac›l›¤›yla
evin di¤er odalar›na pompalan›yor. fiömi-
ne taraf›ndan ›s›t›larak radyatörlere sirkü-
le edilen s›cak su sayesinde, hem flömine
hem de kat kaloriferi konforu bir arada
sunuluyor. TM

Bilgi: www.hurpas.com

ürünler
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GGrundfos Paket Tip Hidrofor Sistemi Hydro MPC’nin uygulama
alanlar›: su temini, sulama, endüstriyel tesisler, ar›tma sistemle-

ri ve bina hizmetleridir. Cihaz, GENIbus, Di¤er protokoller (Profi-
bus, LON, Modbus vb.) ve ethernet ba¤lant›s› özellikleriyle  uzaktan
kontrol ve izleme imkanlar›n› sunuyor.

Özellikleri
• Kullan›c› dostu operatör paneli
• Güvenilir ve yüksek verimli
• Montaj› ve çal›flt›rmas› kolay
• Operatör dili: Türkçe (18 farkl› dil seçene¤i)
• Saat program›
• Oransal bas›nç
• Durma fonksiyonu-iyilefltirilmifl durma fonksiyonu
• Pilot pompa
• Yumuflak bas›nçland›rma
• Acil durum çal›flmas›
• Pompa e¤ri bilgisi
• Debi tahmini
• Sabit girifl bas›nc›
• Limit afl›lmas›
• Pompan›n e¤ri aral›¤›n›n 

d›fl›nda çal›flmas›
• Pompa durma talebi
• Pompa çal›flma ve durma h›z›
• Yedek sensör
• Test çal›flt›rmas›
• fiifre korumas›

Teknik özellikleri
Tipler: -E, -ED, -ES, -EF, -EDF, -F, - S
Maksimum Debi de¤eri: 2 - 725 (m3/h)
Maksimum Basma yüksekli¤i: 10 - 160 (m)
Maksimum Bas›nç: 16 bar
S›v› S›cakl›¤›: 0…+70 (°C)
Ortam S›cakl›¤›: 0…+40 (°C)
Pompa Say›s›: 2 - 6 CR(I)(E) pompalar
Büyük Grafik Ekran (VGA 240 x 320 piksel)
Ekran ayd›nlatmas›
‹lk çal›flt›rma Sihirbaz›
Dahili yard›m özelli¤i TM

Bilgi: www.grundfos.com.tr

2288 . tesisat market 12/2008

ürünler

Grundfos Hydro MPC

***TESISAT-119  12/19/08  2:28 PM  Page 28



tesisat market 12/2008 . 2299

SSa¤l›k ve güvenlikle ilgili artan kayg›-
lar ve s›v› tafl›ma sistemlerinde meta-

lin yüksek maliyetli olmas›, plastik boru-
lar, musluklar, valfler, kazanlar ve di¤er
parçalar›n kullan›lmas›n› teflvik ediyor.
Plastikler daha temiz, daha güvenli ve da-
ha düflük maliyetli su sistemleri üretme
potansiyeli sunuyor ancak her bir malze-
menin kapsaml› testlerden geçirilmesi ge-
rekiyor. Mühendislik termoplastiklerinin
en güçlü ve ileri düzeyde de¤erlendirilme-
si amac›yla SABIC Innovative Plastics,
Bergen op Zoom, Hollanda’daki Ak›fl-
kanlar Mühendisli¤i Mükemmellik Mer-
kezi’nde eklemeler yapmak için yat›r›m-
lar gerçeklefltirdi. 2005 y›l›nda aç›lan
araflt›rma merkezi art›k tüm dünyadaki
müflterilerin genifl bir dizi test ekipman›-
na, daha kapsaml› ve uzun vadeli testlere,
son derece geliflmifl ve yenilikçi s›v› tafl›-
ma çözümleri gelifltirmelerine yard›mc›
olacak daha fazla bilimsel kayna¤a eriflim
imkan› sunacak.
“Bak›r h›rs›zl›¤›, bak›r fiyatlar›nda son
zamanlarda görülen art›fl›n sadece bir et-
kisi, di¤er bir etki ise bak›ra karfl› iyi al-
ternatifler bulma ilgisinin güçlenmifl ol-
mas›,” diyor Ak›flkanlar Mühendisli¤i
Mükemmellik Merkezi lideri Frank Hees-
sels. “Pirinç bir baflka sorun, çünkü pi-
rinç alafl›mlar üretmek için kurflun kulla-
n›lmaktad›r ve California, sa¤l›k nedeniy-
le kurflunun kullan›lmas›n› s›n›rlamakta-
d›r ve baflka yasalar›n da bunu takip et-
mesi beklenmektedir. Plastik, bak›r ve pi-
rince mükemmel bir alternatif malzeme-
dir. Parça üreticilerinin optimum çözüm-
leri bulmalar›na yard›mc› olmak için SA-
BIC Innovative Plastics bu ve di¤er müfl-
terilerle yak›n iflbirli¤i içinde çal›flarak,
yar›n›n s›v› tafl›ma uygulamalar›n›n gelifl-
tirilmesine yön vermek için dünya s›n›f›n-
da test ve de¤erlendirme imkanlar› olufl-
turmaktad›r.”
Ak›flkanlar Mühendisli¤i Mükemmellik

Merkezinin görevi, s›v› tafl›mak için rezin
ve bilefliklerin belirlenmesi, de¤erlendiril-
mesi ve optimize edilmesine yard›mc› ol-
makt›r. Klasik bak›r, paslanmaz çelik ve
pirinci SABIC Innovative Plastics’in
Noryl rezinleri ve LNP Lubricomp bile-
flikleriyle de¤ifltirmek, maliyetleri düflür-
meye, kurfluna maruz kalma riskinden
kaç›nmaya, parça entegrasyonu sa¤lama-
ya ve uzun ömür boyunca yüksek perfor-
mans sa¤lamaya yard›mc› olabilir. 

Güvenlik ve Dayan›kl›l›k 
Aç›s›ndan Hayati Önem Tafl›yan
Farkl›, Uzun Vadeli Testler
Metal parçalar için yayg›n olan k›sa va-
deli testler genellikle kullan›m ömrü bo-
yunca parçan›n performans›yla ilgili ye-
terli veya gerçekçi bir de¤erlendirme sa¤-
lamayacakt›r. Ayr›ca farkl› tip plastikler,
polimer kimyas›na ve takviyesine ba¤l›
olarak bir teste çok farkl› tepki verebilir.
Son olarak bir polimer bir dizi koflular
çok iyi performans gösterebilir ancak
baflka flartlarda kötü performans göstere-
bilir. Her bir malzeme için uygun uygula-
ma ve koflullar› de¤erlendirmeye yard›m-
c› olmak için uzun vadeli testler kritik
önem tafl›maktad›r ve SABIC Innovative
Plastics’in malzemelerinin bu karmafl›k
ortamda nas›l bir performansa sahip ol-
du¤u konusunda derin bilgiye sahip olan
Mükemmellik Merkezi, iyi bir kaynakt›r. 
Çok ihtiyaç duyulan bu deste¤i sa¤lamak
için, sabit bas›nçla akma k›r›lmas›
(LTHS) ve yorulma testi (de¤iflken ba-
s›nç) imkanlar›na zaten sahip olan Ak›fl-
kanlar Mühendisli¤i Merkezi, yeni ekip-
man ve test prosedürlerine kavufltu:

• Klorlu suyun, özellikle s›cak suyun,
plastikler üzerindeki etkilerini ölçmek
için klora maruz kalma testi.

• H›zl› ve sürekli s›cakl›k de¤iflimlerine
maruz kalan su borular›ndaki 

konektör ve contalar›n dayan›kl›l›¤›n›
de¤erlendirmek için s›cak-so¤uk flok
testi.

• S›cak su ve sürekli yüke maruz kalan
test çubuklar›n›n uzun vadeli 
dayan›kl›l›¤›n› araflt›rmak için bükme
akma k›r›lmas› testi.

Merkezin artan imkanlar›n›n baflka bir
yönü de, test edilecek uygulamalarda çok
daha fazla çeflitlilik olmas›d›r. “Malzeme
davran›fl›n›n, uygulama performans›na
nas›l dönüflece¤ini daha iyi anlamak için
testlerimizi kazan, musluk, boru konek-
törleri ve diflli borular› da kapsayacak fle-
kilde genifllettik. Ayr›ca müflterilerin ihti-
yaçlar›n› en iyi flekilde nas›l karfl›layaca¤›-
m›za yönelik bize geri bildirim de sa¤la-
maktad›r. Sonuç olarak SABIC Innovati-
ve Plastics, belirli su tafl›ma senaryolar›na
yönelik performans sunan ileri düzey bi-
leflikler gelifltirmifltir” diyor Heessels.

Yüksek Performansl› 
Rezinler ve Bileflikler
SABIC Innovative Plastics’in Noryl ve
Noryl GTX rezinleri, düflük su emme
özellikleri ve daha iyi do¤ruluk ve perfor-
mans sunan boyutsal stabilitelerinden do-
lay› su sayac› parçalar›nda ve pompa per-
vanelerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
LNP Lubricomp grafit dolgulu bileflikler,
afl›nma direnci, hidrolitik ve boyut stabi-
litesi ve düflük sürtünme katsay›s›ndan
dolay› su sayac› pistonlar› gibi su uygula-
malar› için mükemmel bir malzeme ada-
y›d›r. 
Ultem rezin, yüksek s›cakl›k, dar tolerans
ve içme suyu onaylar›yla birlikte uzun va-
deli stabilite gerektiren son derece teknik
uygulamalar için mükemmel bir malzeme
aday›d›r.
SABIC Innovative Plastics’in Ak›flkanlar
Mühendisli¤i Mükemmellik Merkezi
hakk›nda ek bilgi için, www.sabic-ip.com
adresini ziyaret edebilirsiniz. TM

SABIC Innovative Plastics, 
Su Tesisat Sistemleri için 
Yüksek Performansl› Malzemeler 

SABIC Innovative Plastics’in, Bergen op 
Zoom, Hollanda’daki Ak›flkanlar Mühendisli¤i
Mükemmellik Merkezindeki Klor Testi
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AA l›n Düzetme Aparat› ve Di-
zayn Özel Kaynak Paftas› ile 3

patentli bir sistem olan Dizayn
Oksi Plus Kombi borusu, trafllama
ad› verilen folyo soyma ifllemini or-
tadan kald›r›yor. Dizayn, bu tek-
noloji ile tesisatç›n›n zaman kayb›-
n›, kas yorgunlu¤unu ve t›rafllama
ile al›namayan, boru yüzeyinde ka-
lan folyonun kald›r›lmas› için ikin-
ci bir ifllemi engelliyor. Di¤er folyolu borularda folyosuz bölgeler-
den sisteme giren oksijen, suya ulafl›r ve neticesinde korozyon olu-
flur. Oksijen giriflinin sürekli olmas› radyatörlerin, kazanlar›n de-
linmesine, pompalar›n ar›za yapmas›na ve enerji sarf etmesine ne-
den olur. Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu oksijen moleküllerini
geçirmez ve sistemde korozyon olmaz. 
Dizayn Oksi Plus kombi borusu sehim yapm›yor. Oksi Plus Kom-
bi Borular›n›n k›sa parçalar› da rahatça kullan›labildi¤inden fire
miktar› en aza indiriliyor, boru israf› önleniyor. Dizayn Oksi Plus
kombi borusu folyonun ortada olmas› nedeni ile standart d›fl› çap
ölçüsüne sahip olmayan tek folyolu boru. Ayr›ca folyo ortada ol-
du¤undan görünen renk gri de¤il, tam beyaz. Bu özelli¤i sayesin-
de ekleme parçalar›yla ayn› renk uyumu sa¤l›yor ve estetik aç›dan
görüntü bozuklu¤u oluflturmuyor. TM

Bilgi: www.dizayngrup.com 

KK alitesi ve yüksek
verimlili¤i ile pa-

zara h›zl› girifl yapan
33 mm hatveli Prot-
herm Radyatörler,
yüksek konvektör
boylar› ve genifl su
dolafl›m kanallar› sa-
yesinde yüksek ›s›l
verimlili¤ine sahiptir.
Protherm Panel Rad-
yatörlerin üretiminde
paslanmaya dayan›k-
l› demir fosfat kaplama ve yafl boya teknolojisi uygulan›yor. 10 y›l
garantili Protherm Panel Radyatörler, 300 – 400- 500 – 600 ve
900 cm yanma ölçülerine sahip ve 40 cm’den 160 cm’ye kadar
10’ar cm, 160 cm’den 300 cm’ye kadar 20’fler cm artan uzunluk-
larda üretiliyor. Ortalama su s›cakl›¤› 70, oda s›cakl›¤› ise 20 de-
rece olan 1690 Watt/m panel radyatörlerin ›s›l güç testleri HLK
(Almanya) taraf›ndan EN 442’ye göre yap›l›yor.  TM

Bilgi: www.prothermkombi.com

ürünler

Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu

Protherm Radyatörler 
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CCLIMATIZACION'09, Uluslarara-
s› Klima, Is›tma, Havaland›rma ve
So¤utma Fuar›, IFEMA taraf›n-

dan organize ediliyor. 13.sü düzenlenecek
fuar, 2009’da 25.y›l›n› kutlayacak.
100.000 m2 alanda 1,000’i aflk›n kat›l›m-
c› kuruluflun ürün ve hizmetlerini sergile-
yecekleri fuar,  24-27 fiubat 2009  tarih-
leri aras›nda düzenlenecek. Fuar›n “Yara-
t›c› Yenilikler Galerisi” sergisinde yer ala-
cak ürünlerin 1 Mart 2007’den sonra pi-
yasaya sürülmüfl olmas› gerekiyor. Bu
kapsamda ›s›tma, s›cak su temini, so¤ut-
ma, kontrol teknolojileri alan›ndaki
ürünler aras›nda yap›lan seçimde CLI-
MATIZACION '09 Fuar›n›n “Yarat›c›
Yenilikler Galerisi”nde yer alan 18 ürün
flöyle:

AIRLAN’›n “Yarat›c› Ye-
nilikler Galerisi”nde sergi-
lenecek “Ak›ll› Defrost Sis-
temi”, ›s›tma so¤utma
pompalar›n› etkileyen def-
rosttan kaynaklanan tek-
nik sorunlar› ortadan kal-

d›ran etkin bir çözümdür. AIRLAN’ ›n
bu çŒzımı; yaln›zca d›fl bataryada buz-
lanma neticesinde gerekli oldu¤unda def-
rost çevrimini gerçeklefltirmekte ve böyle-

likle  y›ll›k defrost
çevrimi say›s›n›
dıflırmektedir. Her
çevrimden önce,
otomatik kontrol
eleman› defrostta

kullan›lacak yöntemi belirler; bu, ters
çevrim veya s›cak gaz enjeksiyonu olabi-
lir. Söz konusu duruma göre daha verim-
li olacak yöntemi belirler. Bunun sonu-
cunda ›s›tma so¤utma pompalar›n›n ener-
ji verimlili¤inde % 5 ile % 10 aras›nda
art›fl ve güç kapasitesinde % 10-15 art›fl
sa¤lan›r. AIRLAN, so¤utma sistemlerin-
de ayn› anda “Free Cooling” ve Rankine
çevrimini bir arada kullanmaya olanak
veriyor. D›fl havan›n so¤utma potansiye-
linden ücretsiz olarak yararlanan sistem,
ayarlanan so¤utma kapasitesi için yeterli
olmad›¤›nda, so¤utma çevrimi harekete
geçer. Bu, geleneksel “free cooling” sis-
temlerine oranla sistemin % 100 havalan-
d›rma yap›l›rken, % 40-50 enerji tasarru-
fu sa¤lar. 

AREA’n›n sundu¤u, Su So¤utmal› Area
Ünitesi, (Water Cooled Area) bir so¤utma
kompresörüne entegre ediliyor, di¤er ge-
leneksel so¤utuculara nazaran, çok daha
kolay monte edilebiliyor. Ünite, sessiz ve

verimli bir yatay scrol kompresör ve sulu
kondenseri çal›flt›rmaktad›r. Sistem, bir
kuru so¤utucu eklenmesi ile tamamlan›r.
Bu sistem, geleneksel so¤utuculara naza-
ran daha sessizdir. Ayr›ca tesisat süresi
aç›s›ndan da avantaj sa¤lar, minimum so-
¤utma yükleri sayesinde enerji tüketimini
de azalt›r.

BAXI CALEFACCIÓN’un yeni teknolo-
jik geliflmelerle pazara sundu¤u Ecogen
kombi, ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n› kar-

fl›larken ayn› zamanda 1
kW elektrik üretiyor. Göv-
de paneli içinde titreflimsiz
ve sessiz çal›fl›r. Ebad›, gele-
neksel kombilerden daha
büyük de¤ildir.  Baxi Gro-
up’a göre, %90 enerji ve-
rimli bu mikro-kojeneras-

yonlu kombinin ana faydas›; çevre dostu
olufludur. 

CIATESA’n›n, Kompakt, tersine çevrile-
bilir havadan suya ›s› pompas› “Aquaciat
Grand Inverter”, “in-
verter” teknolojisi ile
donat›lm›flt›r. Bu cihaz,
özellikle büyük bina-
lar, ifl ve al›flverifl mer-
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ürünler

44y›l cihaz ve sensör (O2, CO) garantili, güve-
nilir baca gaz› analiz cihaz› testo 330-2LL

her durumda, ar›za veya acil durum olup olma-
d›¤›n› belirlemek, yasal s›n›r de¤erleri izlemek
veya günlük bak›m s›ras›nda kullanmak için
idealdir. Bak›m ve ar›za teflhisinde h›zl› müda-
haleye olanak sa¤lar. Çekifl ölçümü ve ilk s›f›r-
lama kalibrasyonu esnas›nda prob bacada yer-
lefltirildi¤i konumda kalabilir. ‹leri derecede kir-
lenmifl kazanlar gibi ola¤anüstü durumlardaki
uygulamalar için, testo’nun patentli teknolojisi
30,000ppm’e kadar güvenilir CO görüntüleme
garantisi sunar.

Özellikleri
• Cihaz diyagnoz özelli¤i
• Otomatik cihaz kaçak testi
• ΔT ölçümü, gidifl/dönüfl
• Ortam CO ölçümü
• Ortam CO2 ölçümü
• Gaz kaçak probu arac›l›¤›yla gaz kaçaklar›n› tespit etme
• Gaz bas›nc› için ¢P ölçümü
• Gaz/yak›t debisi, brülör kapasitesi hesaplama
• Sistem numaralar› da dahil olmak üzere 400 ölçüm veri 

haf›zas›
• Cep PC/Notebook’a veri aktar›m› için IRDA arayüzü
• PC’ye veri aktar›m› için USB arayüzü
• Otomatik kazanlar için arayüz
• TÜV onayl›
• O2, °C, hPa ve CO için EN 50379-2’ye göre test edilmifl
• Probu bacadan ç›karmadan çekifl modülü s›f›rlama. S›f›rlama 

süresi boyunca prob baca içinde kalabilir
• Probu bacadan ç›karmadan ölçüm hücreleri s›f›rlama TM

Bilgi: www.testo.com.tr 

testo 330-2 LL
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KK ontrol ve hareket teknolojilerinde
küresel öncülerden biri olan Parker

Hannifin flirketi, Sporlan ba¤›ms›z ve bir
flebekeye ba¤lanabilen control elemanla-
r›n› Almanya’n›n Nürnberg kentinde
Ekim ay›nda düzenlenen Chillventa 2008
Fuar›nda görücüye ç›kard›.  Kelvin II
ürün ailesi, iki basit “ayarla ve unut”
kontrol eleman›n› içeriyor: Elektrikli
Genleflme Valfi (EEVs) ve uzaktan ku-
mandal› servis gereci olarak bir gösterge.. 
Tüm Kelvin II kontrol elemanlar› çift ku-
tuplu ve tek kutuplu EEV kontrol ç›k›flla-
r› ile birlikte temin edilir; Üç s›cakl›k, bir
bas›nç girifli, iki dijital ç›k›fl ve Modbus
iletiflim ç›k›fl›.
Birincil fonksiyon; herhangi bir kapasite-

Yeni Sporlan Brand Kelvin II Kontrol Elemanlar›
de kullan›lan EEVs’de afl›r› k›zg›nl›¤›n
(superheat) kontrol edilmesidir. Havan›n
veya s›v›n›n s›cakl›¤›n› kontrol etme ama-
c›yla ilave bir s›cakl›k sensörü kullan›l›r.
‹kinci s›cakl›k girifli, dijital ç›k›fl kap› flal-
teri, defrost senkronizasyonu veya di¤er
fonksiyonlar için bir dijital ç›k›fl olarak
kullan›labilir. Dijital ç›k›fllar, kat› haldeki
röleler fleklinde tesis edilmifltir ve soleno-
idleri, kontaktörleri veya EEVs-PWM ti-
pini kontrol ederler. S›cak gaz bay-pas
hatt›n›n kontrolü, bafl bas›nc›n›n ve  kay-
nama alt› (subcooling) kontrolleri de iste-
¤e ba¤l› olarak mümkündür.
Kelvin IIS ba¤›ms›z kullan›ml› tipi, bir ya-
z›l›m yard›m›yla ayarlan›r. Böylelikle yet-
kisiz olarak sisteme girifl ve de¤ifliklik ya-

p›lmas› riskine karfl› korunma sa¤lar. 
Ailenin üçüncü üyesi; Kelvin IID ekran›-
d›r. Bf, di¤er Kelvin II komponentleriyle
birlikte bir set olarak kullan›l›r veya kul-
lan›lan bir Kelvin II biriminin uzaktan
müdahale edilmesine olanak veren paneli
gibi kullan›l›r. TM

Bilgi: www.phstock.com
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CLIVET ELFO Energy HORUS
Serisi Heat Pump Cihazlar 

‹‹MBAT’›n Türkiye distribütörü oldu¤u ‹talya’n›n öncü mar-
kas› CLIVET, yepyeni bir ürünle kullan›c›lar›n›n karfl›s›na

ç›k›yor. Yeni ElfoEnerji HORUS yüksek verimi, düflük ses se-
viyesi, düflük cihaz boyutu ve fl›k kompakt yap›s›yla dikkat çe-
kiyor. Do¤an›n yenilenebilir enerji avantaj›n› kullanarak dai-
ma en yüksek enerji verimlili¤ini elde etmeyi amaçlayan cihaz,
havadan havaya ›s› pompas› olarak tasarlanm›fl, ›s›tmaya gö-
re optimize edilmifltir. Is›tman›n yan›nda suyu, dolay›s›yla or-
tam› so¤utma özelli¤i ile de çift yönlü bir cihazd›r. Yerden ›s›t-
ma, radyant panellerle ›s›tma, fancoillerle ›s›tma ve so¤utma,
kullan›m için sürekli s›cak su elde etme gibi çeflitli  fonksiyon-
lara sahip olan HORUS, k›fl flartlar›nda ve yaz flartlar›nda
konforlu bir ortam sunuyor. Boyutlar›, tasar›m›, teknik özel-
likleri ve sa¤laml›¤›yla HORUS, ticari binalar›n yan›nda, kul-
lan›m ve montaj kolayl›¤›n›n öncelikli öneme sahip oldu¤u
konut sektörüne de uygundur. Bahçeye monte edilir ve zarif
dizayn› sayesinde, hiçbir teknik parça d›flardan görünmez.
HORUS ›s› eflanjörleri, rüzgardan ve kardan korunacak flekil-
de  tasarlanm›flt›r. Hava ak›fl› yere do¤ru oldu¤u ve çevredeki-
lere do¤ru olmad›¤› için, son derece sessiz çal›fl›r. Ürünün iç
mekan montaj› için kanall› versiyonu da mevcuttur.
Bu yeni ürün, enerji maliyetini azaltarak, çok yönlü montaj ve
komple sistem kontrolü ile son derece kullan›c› dostu ve ko-
nut uygulamalar›na özel yeni kontrol mant›¤› sayesinde, en
modern ›s›tma konseptlerine uygun olarak tasarlanm›flt›r. 

Özellikleri
• Son derece sessiz çal›flma
• D›fl hava flartlar›na karfl› dayan›kl›l›k
• 60 °C’ye kadar s›cak su elde etme
• -15 °C d›fl hava flartlar›nda bile ›s›tma
• Sa¤laml›k ve bak›m kolayl›¤›
• C.O.P > 3,9
• EN14511:2004 ve EUROVENT koflullar›na uygundur.
• Donmaya karfl› koruma sistemi
• Makine arayüzü ve oda zamanlay›c›s›-termostat olarak 

ifllev gören çok fonksiyonlu tufl tak›m›na sahip yeni 
uzaktan kumanda. 

• Ayarlanabilir ayaklar› olan saten cilal› AISI 304 
paslanmaz çelik taban.

• Dikkatle yap›lan testler ve de¤erlendirmeler, R407C 
so¤utucu ak›flkan›n R410A ve R134a’ya alternatif olarak
seçilmesini sa¤lad›. Yap›lan bu seçim, bu gaz›n düflük 
cihaz boyutu, yüksek verimlilik, ve daha genifl ölçekte 
çal›flma limitlerini birlefltirme kabiliyetinden 
kaynaklanmaktad›r (örn. 60 °C’ye kadar dahili s›cak su
temini).

• Modüler integral elektrikli rezistans, 2-4-6 kW. TM

Bilgi: www.imbat.com 

ürünler
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HSK Poolline Nem Al›c›
Klima Santrali                         

KK apal› havuz mahallerinde ba¤›l nem kontrol alt›na al›nma-
d›¤› zaman binada yap›sal hasarlara yol açmaya bafllar.

Ba¤›l nem genifl zaman aral›klar›nda % 62’nin üzerine ç›kt›-
¤›nda havuz suyuna kat›lan kimyasallardan buharlaflan klor,
yo¤uflan nem ile birleflip hidroklorik aside dönüflerek, ahflap ve
metal yüzeylerde korozyonu h›zland›r›r. Yüksek nem bakteri,
mantar ve virüslerin ço¤alacaklar› uygun ortam›n oluflmas›na
neden olur. Mikroorganizmalar›n faaliyetlerini ve say›lar›n›
azaltmak için ba¤›l nemi % 50-60 civar›nda tutmak gerekir. 
HSK “Poolline Nem Al›c› Klima Santrali” nemin havuz mahal-
lerinde kontrol alt›na al›nmas› için paket çözümler sunar. Is›
borulu ›s› geri kazan›m eflanjörü (Heat Pipe) ile ›s› geri kaza-
n›m uygulanarak enerji verimlili¤i yükseltilerek, iflletme mali-
yetleri en aza indirilir. HSK Poolline Nem Al›c› Klima Santrali
2500–15000 m3/h aral›¤›nda hava debisi ile 15-90 kg/h nem al-
ma kapasitesindedir; 55-330 m2 aral›¤›nda yüzey alan›na sahip
havuzlarda kullan›l›r. Servis kap›s›na sahip k›zakl›, ç›kar›labi-
lir polipropilen esasl› damla tutucular bak›m ve temizleme ko-
layl›¤› sa¤lar. Is› eflanjörlerinin alüminyum yüzeyleri havuz
kimyasallar›na dayan›m için epoksi kapl› olarak üretilir. Pas-
lanmaz çelik yo¤uflma tavas›, su tutmamas› için çift e¤imlidir.
Enerji verimlili¤i ve iflletme maliyetlerini düflürmek üzere ›s› ge-
ri kazan›m› ve yüksek verimli kompresörler ile donat›lm›flt›r.
Mikroifllemcili kontrol ünitesi ile gece, gündüz ve mevsim ge-
çifllerinde farkl› çal›flma biçimlerinde çal›flabilir.
HSK Poolline Nem Al›c› Klima Santralinin tercih edildi¤i baz›
projeler ise flöyle: Titanic Port Otel-Bak›rköy, Alanya Gold
City Otel, Dedeman Otel - Büyükçekmece, Dedeman Otel-fii-
le, Galeri Kristal-Antalya, Ottoman Palace Otel-Hatay, Trab-
zon Novotel, Botanik Konutlar› Sosyal Tesisleri-Ankara, Ba-
flakflehir Koza Evleri-‹stanbul, Pelican Hill, Yeflil Vadi Evleri-
‹stanbul, Gökmahal-‹stanbul, Bayrampafla Terazidere Spor
Kompleksi, Esenler Spor Kompleksi, Korupark Sosyal Tesisle-
ri Bursa, Had›mköy Spor Salonu, Okan Holding-Kazakistan,
Bakü Havuz-Azerbaycan. TM

Bilgi: www.hsk.com.tr

ürünler
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Hürpafl'tan Do¤algazl› fiömineler

HHürpafl, do¤algazl› ve LPG’li flömine
üretmeye bafllad›. fiöminelerin içine

yerlefltirilen do¤algaz içleri sayesinde bu
yöntem, ‹ngiliz klasi¤i ithal flömineler de
dahil olmak üzere tüm modellere uygula-
nabiliyor. Hürpafl fiömine’de ayr›ca, Fran-
s›z iç dökme demir haznelerini de bulmak
mümkün. Hürpafl flömineleri üç farkl› sis-
temle ›s›tma sa¤l›yor: 
Konveksiyon: Bu tip flöminelerde zemin-
den giren so¤uk hava, flöminenin davlum-
baz› alt›nda bulunan borulardan geçerken
›s›n›yor ve yak›n menfezlerden s›cak hava-
y› sirküle ediyor. 
Kondüksiyon: Döküm hazne ve yüzey, ba-
k›r kaplama sayesinde oluflan iletkenlik
özelli¤inden dolay› yüzeyden de ›s› sa¤l›-
yor.
Radyasyon: Hazneye verilen aç› sayesinde,

›fl›nma yoluyla yans›yarak radyasyon tipi
›s›y› sa¤l›yor.

Hürpafl fanl› flömine sistemi
Hürpafl’›n turbo da¤›t›m sistemli flöminele-
ri, kullan›ld›¤› odan›n d›fl›nda evinizin di-
¤er mekanlar›n› da ›s›tabiliyor. Fanl› da¤›-
t›m ad› verilen ve turbo sistemli hazneler
kullan›larak haz›rlanan bu modeller, s›cak
hava ç›k›fl ›zgaralar› ile da¤›t›m sistemine
ba¤lan›yor. fiöminenizin kuruldu¤u me-
kan istenen ›s›ya ulaflt›¤›nda, fan sistemi
otomatik olarak devreye giriyor ve böyle-
ce evinizin di¤er odalar› da ›s›n›yor.

Hürpafl kat flömine sistemi
fiömineler, özel bir radyatör sistemine ba¤-
lanabiliyor. Kat flömine kazanlar›nda ›s›t›-
lan su, klasik radyatör ›s›tma prensibi ile

çal›fl›yor ve döflenen borular arac›l›¤›yla
evin di¤er odalar›na pompalan›yor. fiömi-
ne taraf›ndan ›s›t›larak radyatörlere sirkü-
le edilen s›cak su sayesinde, hem flömine
hem de kat kaloriferi konforu bir arada
sunuluyor. TM

Bilgi: www.hurpas.com

ürünler
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GGrundfos Paket Tip Hidrofor Sistemi Hydro MPC’nin uygulama
alanlar›: su temini, sulama, endüstriyel tesisler, ar›tma sistemle-

ri ve bina hizmetleridir. Cihaz, GENIbus, Di¤er protokoller (Profi-
bus, LON, Modbus vb.) ve ethernet ba¤lant›s› özellikleriyle  uzaktan
kontrol ve izleme imkanlar›n› sunuyor.

Özellikleri
• Kullan›c› dostu operatör paneli
• Güvenilir ve yüksek verimli
• Montaj› ve çal›flt›rmas› kolay
• Operatör dili: Türkçe (18 farkl› dil seçene¤i)
• Saat program›
• Oransal bas›nç
• Durma fonksiyonu-iyilefltirilmifl durma fonksiyonu
• Pilot pompa
• Yumuflak bas›nçland›rma
• Acil durum çal›flmas›
• Pompa e¤ri bilgisi
• Debi tahmini
• Sabit girifl bas›nc›
• Limit afl›lmas›
• Pompan›n e¤ri aral›¤›n›n 

d›fl›nda çal›flmas›
• Pompa durma talebi
• Pompa çal›flma ve durma h›z›
• Yedek sensör
• Test çal›flt›rmas›
• fiifre korumas›

Teknik özellikleri
Tipler: -E, -ED, -ES, -EF, -EDF, -F, - S
Maksimum Debi de¤eri: 2 - 725 (m3/h)
Maksimum Basma yüksekli¤i: 10 - 160 (m)
Maksimum Bas›nç: 16 bar
S›v› S›cakl›¤›: 0…+70 (°C)
Ortam S›cakl›¤›: 0…+40 (°C)
Pompa Say›s›: 2 - 6 CR(I)(E) pompalar
Büyük Grafik Ekran (VGA 240 x 320 piksel)
Ekran ayd›nlatmas›
‹lk çal›flt›rma Sihirbaz›
Dahili yard›m özelli¤i TM

Bilgi: www.grundfos.com.tr
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SSa¤l›k ve güvenlikle ilgili artan kayg›-
lar ve s›v› tafl›ma sistemlerinde meta-

lin yüksek maliyetli olmas›, plastik boru-
lar, musluklar, valfler, kazanlar ve di¤er
parçalar›n kullan›lmas›n› teflvik ediyor.
Plastikler daha temiz, daha güvenli ve da-
ha düflük maliyetli su sistemleri üretme
potansiyeli sunuyor ancak her bir malze-
menin kapsaml› testlerden geçirilmesi ge-
rekiyor. Mühendislik termoplastiklerinin
en güçlü ve ileri düzeyde de¤erlendirilme-
si amac›yla SABIC Innovative Plastics,
Bergen op Zoom, Hollanda’daki Ak›fl-
kanlar Mühendisli¤i Mükemmellik Mer-
kezi’nde eklemeler yapmak için yat›r›m-
lar gerçeklefltirdi. 2005 y›l›nda aç›lan
araflt›rma merkezi art›k tüm dünyadaki
müflterilerin genifl bir dizi test ekipman›-
na, daha kapsaml› ve uzun vadeli testlere,
son derece geliflmifl ve yenilikçi s›v› tafl›-
ma çözümleri gelifltirmelerine yard›mc›
olacak daha fazla bilimsel kayna¤a eriflim
imkan› sunacak.
“Bak›r h›rs›zl›¤›, bak›r fiyatlar›nda son
zamanlarda görülen art›fl›n sadece bir et-
kisi, di¤er bir etki ise bak›ra karfl› iyi al-
ternatifler bulma ilgisinin güçlenmifl ol-
mas›,” diyor Ak›flkanlar Mühendisli¤i
Mükemmellik Merkezi lideri Frank Hees-
sels. “Pirinç bir baflka sorun, çünkü pi-
rinç alafl›mlar üretmek için kurflun kulla-
n›lmaktad›r ve California, sa¤l›k nedeniy-
le kurflunun kullan›lmas›n› s›n›rlamakta-
d›r ve baflka yasalar›n da bunu takip et-
mesi beklenmektedir. Plastik, bak›r ve pi-
rince mükemmel bir alternatif malzeme-
dir. Parça üreticilerinin optimum çözüm-
leri bulmalar›na yard›mc› olmak için SA-
BIC Innovative Plastics bu ve di¤er müfl-
terilerle yak›n iflbirli¤i içinde çal›flarak,
yar›n›n s›v› tafl›ma uygulamalar›n›n gelifl-
tirilmesine yön vermek için dünya s›n›f›n-
da test ve de¤erlendirme imkanlar› olufl-
turmaktad›r.”
Ak›flkanlar Mühendisli¤i Mükemmellik

Merkezinin görevi, s›v› tafl›mak için rezin
ve bilefliklerin belirlenmesi, de¤erlendiril-
mesi ve optimize edilmesine yard›mc› ol-
makt›r. Klasik bak›r, paslanmaz çelik ve
pirinci SABIC Innovative Plastics’in
Noryl rezinleri ve LNP Lubricomp bile-
flikleriyle de¤ifltirmek, maliyetleri düflür-
meye, kurfluna maruz kalma riskinden
kaç›nmaya, parça entegrasyonu sa¤lama-
ya ve uzun ömür boyunca yüksek perfor-
mans sa¤lamaya yard›mc› olabilir. 

Güvenlik ve Dayan›kl›l›k 
Aç›s›ndan Hayati Önem Tafl›yan
Farkl›, Uzun Vadeli Testler
Metal parçalar için yayg›n olan k›sa va-
deli testler genellikle kullan›m ömrü bo-
yunca parçan›n performans›yla ilgili ye-
terli veya gerçekçi bir de¤erlendirme sa¤-
lamayacakt›r. Ayr›ca farkl› tip plastikler,
polimer kimyas›na ve takviyesine ba¤l›
olarak bir teste çok farkl› tepki verebilir.
Son olarak bir polimer bir dizi koflular
çok iyi performans gösterebilir ancak
baflka flartlarda kötü performans göstere-
bilir. Her bir malzeme için uygun uygula-
ma ve koflullar› de¤erlendirmeye yard›m-
c› olmak için uzun vadeli testler kritik
önem tafl›maktad›r ve SABIC Innovative
Plastics’in malzemelerinin bu karmafl›k
ortamda nas›l bir performansa sahip ol-
du¤u konusunda derin bilgiye sahip olan
Mükemmellik Merkezi, iyi bir kaynakt›r. 
Çok ihtiyaç duyulan bu deste¤i sa¤lamak
için, sabit bas›nçla akma k›r›lmas›
(LTHS) ve yorulma testi (de¤iflken ba-
s›nç) imkanlar›na zaten sahip olan Ak›fl-
kanlar Mühendisli¤i Merkezi, yeni ekip-
man ve test prosedürlerine kavufltu:

• Klorlu suyun, özellikle s›cak suyun,
plastikler üzerindeki etkilerini ölçmek
için klora maruz kalma testi.

• H›zl› ve sürekli s›cakl›k de¤iflimlerine
maruz kalan su borular›ndaki 

konektör ve contalar›n dayan›kl›l›¤›n›
de¤erlendirmek için s›cak-so¤uk flok
testi.

• S›cak su ve sürekli yüke maruz kalan
test çubuklar›n›n uzun vadeli 
dayan›kl›l›¤›n› araflt›rmak için bükme
akma k›r›lmas› testi.

Merkezin artan imkanlar›n›n baflka bir
yönü de, test edilecek uygulamalarda çok
daha fazla çeflitlilik olmas›d›r. “Malzeme
davran›fl›n›n, uygulama performans›na
nas›l dönüflece¤ini daha iyi anlamak için
testlerimizi kazan, musluk, boru konek-
törleri ve diflli borular› da kapsayacak fle-
kilde genifllettik. Ayr›ca müflterilerin ihti-
yaçlar›n› en iyi flekilde nas›l karfl›layaca¤›-
m›za yönelik bize geri bildirim de sa¤la-
maktad›r. Sonuç olarak SABIC Innovati-
ve Plastics, belirli su tafl›ma senaryolar›na
yönelik performans sunan ileri düzey bi-
leflikler gelifltirmifltir” diyor Heessels.

Yüksek Performansl› 
Rezinler ve Bileflikler
SABIC Innovative Plastics’in Noryl ve
Noryl GTX rezinleri, düflük su emme
özellikleri ve daha iyi do¤ruluk ve perfor-
mans sunan boyutsal stabilitelerinden do-
lay› su sayac› parçalar›nda ve pompa per-
vanelerinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
LNP Lubricomp grafit dolgulu bileflikler,
afl›nma direnci, hidrolitik ve boyut stabi-
litesi ve düflük sürtünme katsay›s›ndan
dolay› su sayac› pistonlar› gibi su uygula-
malar› için mükemmel bir malzeme ada-
y›d›r. 
Ultem rezin, yüksek s›cakl›k, dar tolerans
ve içme suyu onaylar›yla birlikte uzun va-
deli stabilite gerektiren son derece teknik
uygulamalar için mükemmel bir malzeme
aday›d›r.
SABIC Innovative Plastics’in Ak›flkanlar
Mühendisli¤i Mükemmellik Merkezi
hakk›nda ek bilgi için, www.sabic-ip.com
adresini ziyaret edebilirsiniz. TM

SABIC Innovative Plastics, 
Su Tesisat Sistemleri için 
Yüksek Performansl› Malzemeler 

SABIC Innovative Plastics’in, Bergen op 
Zoom, Hollanda’daki Ak›flkanlar Mühendisli¤i
Mükemmellik Merkezindeki Klor Testi
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AA l›n Düzetme Aparat› ve Di-
zayn Özel Kaynak Paftas› ile 3

patentli bir sistem olan Dizayn
Oksi Plus Kombi borusu, trafllama
ad› verilen folyo soyma ifllemini or-
tadan kald›r›yor. Dizayn, bu tek-
noloji ile tesisatç›n›n zaman kayb›-
n›, kas yorgunlu¤unu ve t›rafllama
ile al›namayan, boru yüzeyinde ka-
lan folyonun kald›r›lmas› için ikin-
ci bir ifllemi engelliyor. Di¤er folyolu borularda folyosuz bölgeler-
den sisteme giren oksijen, suya ulafl›r ve neticesinde korozyon olu-
flur. Oksijen giriflinin sürekli olmas› radyatörlerin, kazanlar›n de-
linmesine, pompalar›n ar›za yapmas›na ve enerji sarf etmesine ne-
den olur. Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu oksijen moleküllerini
geçirmez ve sistemde korozyon olmaz. 
Dizayn Oksi Plus kombi borusu sehim yapm›yor. Oksi Plus Kom-
bi Borular›n›n k›sa parçalar› da rahatça kullan›labildi¤inden fire
miktar› en aza indiriliyor, boru israf› önleniyor. Dizayn Oksi Plus
kombi borusu folyonun ortada olmas› nedeni ile standart d›fl› çap
ölçüsüne sahip olmayan tek folyolu boru. Ayr›ca folyo ortada ol-
du¤undan görünen renk gri de¤il, tam beyaz. Bu özelli¤i sayesin-
de ekleme parçalar›yla ayn› renk uyumu sa¤l›yor ve estetik aç›dan
görüntü bozuklu¤u oluflturmuyor. TM

Bilgi: www.dizayngrup.com 

KK alitesi ve yüksek
verimlili¤i ile pa-

zara h›zl› girifl yapan
33 mm hatveli Prot-
herm Radyatörler,
yüksek konvektör
boylar› ve genifl su
dolafl›m kanallar› sa-
yesinde yüksek ›s›l
verimlili¤ine sahiptir.
Protherm Panel Rad-
yatörlerin üretiminde
paslanmaya dayan›k-
l› demir fosfat kaplama ve yafl boya teknolojisi uygulan›yor. 10 y›l
garantili Protherm Panel Radyatörler, 300 – 400- 500 – 600 ve
900 cm yanma ölçülerine sahip ve 40 cm’den 160 cm’ye kadar
10’ar cm, 160 cm’den 300 cm’ye kadar 20’fler cm artan uzunluk-
larda üretiliyor. Ortalama su s›cakl›¤› 70, oda s›cakl›¤› ise 20 de-
rece olan 1690 Watt/m panel radyatörlerin ›s›l güç testleri HLK
(Almanya) taraf›ndan EN 442’ye göre yap›l›yor.  TM

Bilgi: www.prothermkombi.com

ürünler

Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu

Protherm Radyatörler 
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CCLIMATIZACION'09, Uluslarara-
s› Klima, Is›tma, Havaland›rma ve
So¤utma Fuar›, IFEMA taraf›n-

dan organize ediliyor. 13.sü düzenlenecek
fuar, 2009’da 25.y›l›n› kutlayacak.
100.000 m2 alanda 1,000’i aflk›n kat›l›m-
c› kuruluflun ürün ve hizmetlerini sergile-
yecekleri fuar,  24-27 fiubat 2009  tarih-
leri aras›nda düzenlenecek. Fuar›n “Yara-
t›c› Yenilikler Galerisi” sergisinde yer ala-
cak ürünlerin 1 Mart 2007’den sonra pi-
yasaya sürülmüfl olmas› gerekiyor. Bu
kapsamda ›s›tma, s›cak su temini, so¤ut-
ma, kontrol teknolojileri alan›ndaki
ürünler aras›nda yap›lan seçimde CLI-
MATIZACION '09 Fuar›n›n “Yarat›c›
Yenilikler Galerisi”nde yer alan 18 ürün
flöyle:

AIRLAN’›n “Yarat›c› Ye-
nilikler Galerisi”nde sergi-
lenecek “Ak›ll› Defrost Sis-
temi”, ›s›tma so¤utma
pompalar›n› etkileyen def-
rosttan kaynaklanan tek-
nik sorunlar› ortadan kal-

d›ran etkin bir çözümdür. AIRLAN’ ›n
bu çŒzımı; yaln›zca d›fl bataryada buz-
lanma neticesinde gerekli oldu¤unda def-
rost çevrimini gerçeklefltirmekte ve böyle-

likle  y›ll›k defrost
çevrimi say›s›n›
dıflırmektedir. Her
çevrimden önce,
otomatik kontrol
eleman› defrostta

kullan›lacak yöntemi belirler; bu, ters
çevrim veya s›cak gaz enjeksiyonu olabi-
lir. Söz konusu duruma göre daha verim-
li olacak yöntemi belirler. Bunun sonu-
cunda ›s›tma so¤utma pompalar›n›n ener-
ji verimlili¤inde % 5 ile % 10 aras›nda
art›fl ve güç kapasitesinde % 10-15 art›fl
sa¤lan›r. AIRLAN, so¤utma sistemlerin-
de ayn› anda “Free Cooling” ve Rankine
çevrimini bir arada kullanmaya olanak
veriyor. D›fl havan›n so¤utma potansiye-
linden ücretsiz olarak yararlanan sistem,
ayarlanan so¤utma kapasitesi için yeterli
olmad›¤›nda, so¤utma çevrimi harekete
geçer. Bu, geleneksel “free cooling” sis-
temlerine oranla sistemin % 100 havalan-
d›rma yap›l›rken, % 40-50 enerji tasarru-
fu sa¤lar. 

AREA’n›n sundu¤u, Su So¤utmal› Area
Ünitesi, (Water Cooled Area) bir so¤utma
kompresörüne entegre ediliyor, di¤er ge-
leneksel so¤utuculara nazaran, çok daha
kolay monte edilebiliyor. Ünite, sessiz ve

verimli bir yatay scrol kompresör ve sulu
kondenseri çal›flt›rmaktad›r. Sistem, bir
kuru so¤utucu eklenmesi ile tamamlan›r.
Bu sistem, geleneksel so¤utuculara naza-
ran daha sessizdir. Ayr›ca tesisat süresi
aç›s›ndan da avantaj sa¤lar, minimum so-
¤utma yükleri sayesinde enerji tüketimini
de azalt›r.

BAXI CALEFACCIÓN’un yeni teknolo-
jik geliflmelerle pazara sundu¤u Ecogen
kombi, ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n› kar-

fl›larken ayn› zamanda 1
kW elektrik üretiyor. Göv-
de paneli içinde titreflimsiz
ve sessiz çal›fl›r. Ebad›, gele-
neksel kombilerden daha
büyük de¤ildir.  Baxi Gro-
up’a göre, %90 enerji ve-
rimli bu mikro-kojeneras-

yonlu kombinin ana faydas›; çevre dostu
olufludur. 

CIATESA’n›n, Kompakt, tersine çevrile-
bilir havadan suya ›s› pompas› “Aquaciat
Grand Inverter”, “in-
verter” teknolojisi ile
donat›lm›flt›r. Bu cihaz,
özellikle büyük bina-
lar, ifl ve al›flverifl mer-
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kezleri, oteller gibi yerlerde kullan›l›r. Sis-
temin en önemli yarat›c› yenili¤i; h›z› de-
¤iflken devirli kompresör motoru, elek-
tronik genleflme valfi ve vantilatör motor-
lar› ile kombine edilmifl olmas›d›r.  Tüm
bu cihaz ve komponentler, çal›fl›rken çok
az miktarda enerji tüketir. Her biri nomi-
nal kapasitesinin alt›nda, sistem gereksi-
niminin % 95’inde çal›fl›r.  

CLIMATE MASTER’›n “Yarat›c› Yeni-
likler Galerisi”nde sergilenen ürünü
Tranquility THW; yüksek verimli, sudan
suya (ters çevrimsiz-sadece ›s›tma) ›s›
pompas›, bir fan coil grubu veya döfleme-

den ›s›tma sistemiyle ve dü-
flük s›cakl›k yay›c›s› (emit-
ters) ile ba¤lant›land›r›lm›fl-
t›r. Bu sistem, yüksek verim-
lilik ihtiyac› olan, birbirin-
den ba¤›ms›z farkl› alanlar›n
›s›t›lmas› ve s›cak su temini

gerektiren konutsal uygulamalar için ta-
sarlanm›flt›r. Y›ll›k enerji tüketim maliye-
ti aç›s›ndan özel scroll kompresörü ile ci-
haz, rakipsiz bir avantaj sunmaktad›r. Bu
sistem 0 ºC su s›cakl›¤›ndan 63ºC e kadar
su s›cakl›¤›na ulaflabilmektedir. 0 ºC ça-
l›flma koflulunda evaporatöre giren suya
antifriz eklenir. Sistem çok düflük ses se-
viyesinde çal›fl›r. ‹lave jeotermal toplaç-
larla geniflletilebilir.

COINTRA’n›n, günefl enerjili termosta-
tik gaz yak›tl› su ›s›t›c›s›, s›hhi tesisatlar-
da s›cak su temini için üstün yenilikler
sunmaktad›r. Üzerindeki dijital panel
yard›m›yla su s›cakl›¤› dere-
cesi ve termostatik ayarlar›n
elektronik olarak yap›labil-
mesi mümkündür. Yani se-
çilen s›cakl›k ayar›na göre
tamamen gerekti¤i kadar
gaz tüketilir ve bu özellik,
gaz tüketiminde % 20 ora-
n›nda bir tasarruf sa¤lar.
Günefl enerjili, termostatik Microtop ay-
r›ca kullan›c›lar›na istenilen s›cakl›ktaki
suyun miktar›n› belirleme olana¤› da su-
nar. Böylelikle istenilen su s›cakl›¤›n›n so-
¤uk su ile kar›fl›mla elde edilmesi gerek-
meyece¤i için, hem gerekenden fazla mik-
tarda su ›s›t›lmam›fl olur, hem de tüketi-

len su miktar›nda da % 35 tasarruf sa¤la-
n›r. Bu model günefl kollektörlü sistemler-
le de kullan›labilir. 

DAIKIN’in yeni Conveni Pack  sistemi de
“Yarat›c› Yenilikler Galerisi”nde sergile-
nen ve özellikle her tür ma¤aza için ideal
bir ürün.  Sistem, bir d›fl üniteye sahiptir,
mekan›n ›s›t›lmas› veya havaland›rmas›-

n›n at›k ›s›s›n› kulla-
n›r, yüksek ve düflük
s›cakl›klarda so¤ut-
ma sa¤lar. Conveni
Pack sisteminin te-
mel avantajlar›; tüke-

timi y›lda % 50 azaltmas›, at›k ›s›y› kul-
lannmas›, kompakt tasar›ma ve sessiz ifl-
letim özelli¤ine sahip olmas›d›r. Ayn› za-
manda ortam s›cakl›¤›n› istenilen konfor
koflulunda sabit tutabilir. Bu sistem; dört
kanall› kaset, yatay tavan üniteleri, kanal
üniteleri gibi iç ünite çeflitleriyle de modü-
ler ve ölçeklenebilir yaklafl›mlara uygun-
dur.

DOMUSA CALEFACCIÓN S. COOP
flirketinin Solar Evolution 30 FD ürünü,
s›hhi tesisatlarda s›cak su temini için kul-

lan›lan hibrit ›s› üreti-
cidir. Ana ›s› kayna¤›
olarak günefl enerjisi,
takviye enerji kayna¤›
olarak dizel yak›t kul-
lan›r. Is›tmay› yo¤ufl-
ma teknolojisini kulla-

narak gerçeklefltirir.  Bu ürünün en yara-
t›c› yenili¤i tasar›mc›lar› zorlayan yeni
Teknik Yap› Kodlar› (Technical Building
Code - CTE) do¤rultusunda konutlar›n
›s› üretim gereksinimlerini karfl›layabil-
mesidir. 

FERROLI’nin “Yarat›c› Yenilikler Gale-
risi”ndeki ürünü; Jeotermal Sudan Suya
Is› Pompas› (HPWW Model). Bu ürün, s›-
cak su üretici sistemlerin sudan suya ›s›
pompas› (IH suffix) veya tersinir sudan
suya ›s› pompas›n›n da (IP suffix) bulun-
du¤u grubun, ›s› yay›l›m› için jeotermal
kaynak kullanan bir üyesi. Sistemle ilgili
beklentilerin ço¤u iklimlendirme, ›s›tma
ve s›cak su haz›rlama tesisat›n›n tüm ele-
manlar›n›, entegre enerji yönetimi çerçe-

vesine alabilmek do¤rultusunda. Sistem,
bir merkezi panelle sudan suya jeotermal
›s› pompas›, günefl kollektörleri, su akü-
mülatörleri, konvansiyonel kazan ve rad-
yatör, döflemeden ›s›t›c›lar gibi ›s› yay›c›-
lar›n›n (emitter) fonksiyonlar›n› düzenler. 

IPEAGUAS’un yar› parabolik termal gü-
nefl kolektörü Ipesol, s›cak su haz›rlama-
da kullan›l›r. Bu s›cak su üretici sistemin
bir akümülatöre gereksinimi yoktur ve
evin su da¤›t›m sistemine veya münferit
bir tüketim noktas›na
ba¤l›yken an›nda s›cak
su üretebilir. Yar› para-
bolik sistem IPESOL
(NPS-13707) plastik gü-
nefl kolektörü sadece 8
kg a¤›rl›¤›ndad›r ve çok
az yer kaplar. Rüzgarl›, f›rt›nal›, dolu, so-
¤uk gibi güç hava koflullar›na dayan›kl›-
d›r. Sabit bas›nç koflullar› alt›nda günefl
kolektörüne so¤uk su giriflini kontrol
edecek hidrolik cihazlar bulunmaktad›r.
Kolektörden gelen s›cak su, so¤uk su ile
kombine edilerek tüketim için istenilen su
s›cakl›¤› temin edilir.

OLIMPIA SPLENDID’in Bi2 SLR ürünü,
fan coilleri gelifltirilmifl bir versiyondur.
Bir yandan, ›s›y› havaland›rma ve ›fl›n›m
yoluyla bir radyatör gibi sa¤larken öte
yandan, güçlü bir klima gibi çal›fl›r, taze
ve nemi al›nm›fl hava sunar. Fonksiyonla-
r› cebri havaland›rmadaki bir split cihaz
gibidir. Bi2 SLR ›s›y› ortam havas›n› ku-

rutmadan sa¤lar, azami
enerji tasarrufu ve sessizli-
¤i garanti eder (ekipman›n
ön cephesindeki radyatör
paneli, modeline ba¤l› ola-
rak % 15 ile % 25 aras›n-

da fan coilin gücünü art›r›r). Ayr›ca iste-
¤e ba¤l› olarak h›zl› ›s›tma opsiyonu var-
d›r. Bu opsiyonda Bi2 SLR güçlü bir ha-
valand›rma modundan, programlanan s›-
cakl›¤a ulafl›ld›¤›nda otomatik olarak
radyatör moduna geçer. Tasar›m aç›s›n-
dan bir devrim niteli¤inde olan 12.6 cm’-
lik kal›nl›¤›, bütünüyle metalik gövdesi,
keskinlikleri bar›nd›rmayan yumuflak
hatlar› ile çocuklar›n ve yafll›lar›n buluna-
bilece¤i mekanlarda güvenli bir tercihtir.
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ROBERT BOSCH’un yo¤uflmal› kazan›
microCHP, Stirling teknolojisi ile üretil-
mifltir, hem ›s›tma hem de s›cak su ihtiya-

c›n› karfl›larken evde kullan›l-
mak veya flebekeye aktar›lmak
üzere elektrik de üretir. Is› ve
elektri¤i birlikte üreten bu yeni
teknoloji % 20’yi aflan oranda
enerji tasarrufu sa¤lar, böyle-
likle CO2 sal›n›m›n› da azalt›r.
Bir Stirling motor, bir brülör,
bir vantilatör, bir ›s› hücresi ve

bir gaz valfinden oluflan bu ›s›tma sistemi
çevre dostudur. 

SAMSUNG ELECTRONICS’in hem kli-
ma hem ›s›t›c› olan yeni MB Serisi, yeni
nesil filtre sistemiyle sa¤l›¤›n korunmas›
ve verimlili¤i bir araya getiriyor. 4.3’e ka-
dar yüksek COP (Coefficient of Perfor-
mance) ve komple filtrasyon sistemi ile
Samsung’un bu yeni ›s›t›c›-klimas›, mak-
simum konfor ve maksimum sessizlik
sa¤l›yor. S-Inverter teknolojisi enerji tü-
ketimini % 50’ye kadar azalt›r. Güçlü iz-

leme ve kontrol siste-
miyle istenilen s›cakl›¤›
h›zl› bir flekilde sa¤lar
ve yönetir. Sa¤l›k aç›-
s›ndan önemli bir ya-

rar sa¤layan Micro Plasma Ion sistemi,
iyon üretimi ile saf ve temiz hava sa¤l›-
yor. Auto Roof Shutter sistemi, ekipman
kapand›¤› zaman, toz giriflini engellemek
için otomatik olarak cihaz›n hava panjur-
lar›n› kapat›r. Cihazdaki yeni "Good Sle-
ep II" fonksiyonu ile, ›s›tma modunda da,
so¤utma modunda da gece boyunca en iyi
konfor koflulunu sa¤lar ve oda içindeki
nemi otomatik olarak ayarlar.

SAUNIER DUVAL, sudan suya ›s› pom-
pas› ve yo¤uflmal› kazandan oluflan bir
hibrid sistem sunuyor, dahili bir hidrolik
modül, harici bir sensör, rad-
yo dalgalar› ile ayarlanan
krono-termostat ve ak›ll› ifl-
letim sisteminden oluflan ci-
haz›n krono-termostat›; oda-
da ›s›tma ihtiyac› oldu¤unda,
bu ihtiyac› alg›l›yor ve dahili
hidrolik modül ve yo¤uflmal› kazan›n
enerjiiyi üretmesi için bir radyo sinyali

gönderiyor. Performans›n›n s›n›rlar› da-
hilinde, iki ›s› jeneratöründen biri, harici
sensör taraf›ndan belirlenen s›cakl›k ihti-
yac›n› karfl›lamak üzere ›s›tma tesisat›
için s›cak su üretir. Bu, en iyi iflletme ma-
liyetini garanti eder, d›fl ortam s›cakl›¤› ve
iç ortam s›cakl›¤› ölçümlerini karfl›laflt›-
r›r, üretilecek s›cak suyun miktar›n›, iç
ortam s›cakl›¤›n›n hangi dereceye getirile-
ce¤ini ayarlar. 

TRADESA’n›n yarat›c› yeni-
li¤i TES Enerji Kulesi, üç
yüksek-verimli enerji üretim
teknolojisinin mükemmel
dengelendi¤i bir entegrasyon
sa¤lar. Tesisat› çok kolayd›r.
Ön kar›fl›ml› yo¤uflmal› ›s›
üreticisi, bir ›s› pompas›, ka-
r›fl›m vanalar› ve pompalardan oluflan
TES Enerji Kulesi; pek çok farkl› tesisat
sistemi ve günefl enerjili kolektörlerle bir-
likte kullan›labilmesi için tasarlanm›flt›r.
Bu enerji üreticisi, an›nda s›hhi tesisat›n
s›cak suyunu karfl›layabilmek için bir
akümülatörü besler. Sistem iki ›s›tma te-
sisat›na da hizmet verir: radyatörler için
yüksek s›cakl›k üretirken döflemeden ›s›t-
ma sistemi için de düflük s›cakl›kl› bir alt
yap›n›n ihtiyac›n› karfl›lar. Tüm sistem
CLIMASUN taraf›ndan yönetilmek üzere
kablolanm›flt›r, arkadan ayd›nlat›lan ek-
ran› ile kullan›m kolayl›¤› sa¤lar. Bu elek-
tronik paneli ile üç enerji kayna¤› TES ta-
raf›ndan yönetilir ve enerji verimlili¤ini
sa¤layacak yönde ayarlan›r, enerji tedari-
ki için; önce günefl enerjili sistemle bafllar,
›s› pompas› ile devam eder ve yo¤uflmal›
kazanla biter. Böylelikle ›s›tma için enerji
kullan›m›nda en çevreci kaynaklar›, gü-
nefl enerjisini ön planda de¤erlendirir.
Yo¤uflmal› sistem performans› %
108’dir, günefl panelleri y›lda 3.5 Gj ener-
ji temin eder ve ›s› pompas› elektriksel ay-
g›tlardan kaynaklanan ›s› kay›plar›n› geri
kazan›r ve akümülatör sistemi bunu yeni-
den kullan›r, böylelikle COP’nin en az›n-
dan 4’e ulaflmas› mümkün olur.

TROX España firma-
s›n›n ak›ll› so¤utmada
ileri teknojiye sahip
ürünü (Advance IT

Cooling System) data ifllem merkezleri
(DPC) gibi kritik ortamlar›n so¤utulma-
s›nda karbondiyoksit kullan›yor. Bu sis-
tem, bankac›l›k, finans, sa¤l›k ve askeri
birimler gibi yüksek oranda yo¤unlu¤un
olabilece¤i ve esneklik ihtiyac›n›n oldu¤u
yerler için ideal. Karbondiyoksit ideal bir
so¤utucu ak›flkand›r, çünkü karbondi-
yoksit, elektronik kablolama ve cihazlar
için hiçbir risk tafl›m›yor. Karbondiyok-
sitli sistemin so¤utma kapasitesi yedi kat
artm›flt›r, bu sistemle su ve enerji tüketimi
% 40’a kadar düflürülebilmektedir.  

VAILLANT “Yarat›c› Yenilikler Galeri-
si”nde yeni ürünü actoSTOR VIH CL 20
S ile yer al›yor. Bu üründe
316L-tip paslanmaz çelik,
polistrenle yal›t›lm›fl iki ayr›
10 litreli, toplam 20 litre ka-
pasiteli akümülatör bulunu-
yor. Ekipman, akümülatö-
rün gereken yükü alabilmesi
için sensörler, ak›fl/debi alg›-
lay›c›, pompa ayarlay›c›, genleflme depo-
su, 10-bar emniyet vanas› ve küçük bir
elektronik paneli gibi komponentlerle do-
nat›lm›flt›r. TM
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fiirket Ürün
AIRLAN Ak›ll› Çözümleme 

Sistemi
AIRLAN Free cooling + Rankine
AREA Water Cooled AREA
BAXI CALEFACCIÓN Ecogen
CIATESA Aquaciat Grand Inverter
CLIMATE MASTER Tranquility THW

Günefl enerjili 
COINTRA termostatik gaz yak›tl› 

su ›s›t›c›s›
DAIKIN Conveni Pack
DOMUSA CALEFACCIÓN Evolution Solar 30 FD

FERROL‹
Jeotermal Sudan Suya 
Is› Pompas› (PHWW)

IPEAGUAS Ipesol
OLIMPIA SPLENDID Bi2 SLR
ROBERT BOSCH Micro CHP
SAMSUNG Serie MB

Sudan suya ›s› pompas› 
SAUNIER DUVALL ve yo¤uflmal› kazandan 

oluflan hibrid sistem
TRADESA TES Enerji Kulesi

TROX
Advance IT Cooling 
System

VAILLANT actoSTOR VIH CL 20 S

Yenilik Galerisi Ürünleri
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Dizayn Grup olarak her y›l 
8-10 adet patentli ürünü pazara
sunuyoruz

ÜÜ
retim, bir ülkenin gerek siyasi ge-
rekse ekonomik aç›dan en önemli
güçlerinden biridir. Dizayn Grup

olarak üreticili¤i her zaman böyle de¤er-
lendirdik. Ülkemize katk› sa¤lamak için
her zaman daha iyisini üretmemiz gerek-
ti¤ine inand›k. Bu nedenle flirketimizin
ana felsefesini, Ar- Ge’ye yat›r›m yap-
mak, patent gelifltirmek ve buradan ald›-
¤›m›z güçle fark yaratmak olarak belirle-
dik. Dizayn Grup Türkiye’de endüstriye
dönüflmüfl patent say›s› ile ilk 2 firmadan
biridir. S›ra d›fl› ürünler gelifltiriyoruz. Bu

Dizayn Grup, Ar- Ge yat›r›mlar› ve patent üretimi ile faaliyet

gösterdi¤i sektörde fark yaratmay› hedefleyen ve kuruldu¤u 

günden beri çal›flmalar›n› bu do¤rultuda sürdüren, Türkiye’nin

en güçlü firmalar›ndan biri. fiirketin Yönetim Kurulu Baflkan›

‹brahim Mirmahmuto¤ullar› ile, Dizayn Grup’un felsefesini,

baflar›s›n›n s›rr›n› ve Türkiye pazar›n›n bugününü, yar›n›n›

konufltuk... 

‹brahim Mirmahmuto¤ullar›
Dizayn Grup Yönetim Kurulu Baflkan› 

“Sadece kendi teknolojisini
üretebilen ülkeler ba¤›ms›zd›r”
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fl›lamam›flt›r. 
Ürünlerimiz, ülkemizde ve dünyada bir-
çok projede kullan›ld›. Moskova, Kaza-
kistan, Kuzey Irak, Dubai, Katar gibi ül-
kelerde çok büyük projelerde  Dizayn
ürünleri tercih edildi. Palmiye Adalar›,
Old Tower Burj Dubai, Nil Nehri Sualt›
Geçifl Projesi, Büyükçekmece Deniz De-
flarj Projesi, Hong Kong Adalar Aras›
Ba¤lant› Projesi, Hollanda Bechtel Enka
Rijmond Enerji Merkezi, ‹zmir ENKA
Bechtel Elektrik Santrali Projesi, ‹zmir
Büyük Kanal Projesi, Salihli fiehir Is›tma
Projesi, Gaza Güç Santrali So¤utma Suyu
Sa¤lama Projesi de referans projelerimiz
aras›nda yer al›yor. 

Beyin Göçüne Karfl› Beyin Gücü!

‹lkini 2002 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz
"Beyin Göçüne Karfl›, Beyin Gücünü Tefl-
vik Ediyoruz!" kampanyas› ise endüstriye
dönüflebilecek, proje, bulufl ve yeni fikir-
leri maddi ve teknik aç›dan destekleyerek,
genç beyinlerin bilgi birikimlerini Türki-
ye’nin ayd›nl›k yar›nlar› ad›na kullanma-
lar› için tüm engelleri ortadan kald›rmay›
hedefliyoruz. Bu proje, büyük bir sivil
toplum projesidir. 

Ülkemizde ciddi bir beyin göçü yaflan›-
yor. Çok k›ymetli insanlar›m›z› kaybedi-
yoruz. Bu insanlar ülkemizde arad›klar›n›
bulamad›klar›nda farkl› ülkelere gidiyor-
lar. Çünkü projeleri ile flirketlerin kap›s›-
n› çald›klar›nda arad›klar› deste¤i bula-
m›yor, projelerini gerçekten anlay›p yo-
rumlayacak entelektüelli¤e sahip insan-
larla muhatap olam›yorlar. Bu durumda
da önlerindeki iki yoldan birini tercih edi-
yorlar. Ya baflka bir ülkeye göç edip pro-
jelerini orada hayata geçiriyorlar (ki bu
tercih k›smen kötünün iyisi, çünkü so-
nuçta baflka bir ülkede de olsa insanl›¤a
hizmet ediyorlar) ya da en kötüsünü seçip
küsüyor ve üretmekten vazgeçiyorlar. Biz
bunlar›n olmas›n› istemiyoruz. Bu neden-
le yeni fikirleri A’dan Z’ye destekliyoruz.
Bunun d›fl›nda ö¤rencilere burs sa¤l›yo-
ruz. Sadece üniversite talebelerine de¤il li-
se talebelerine de burs veriyoruz. ‹stiyo-
ruz ki okumaya hevesli olan zeki çocuk-
lar, maddi imkâns›zl›k nedeniyle kaybe-
dilmesin, ülkemize kazand›r›ls›n. 

Krizin s›n›rland›r›lmas›n›n yolu,
karamsarl›¤› bertaraf etmekte 
gizli 

Ben, ülkemizin potansiyeline inan›yorum.
Bugün için Türkiye pazar›nda bir küçül-
meden bahsedilmiyor, büyümenin yavafl-
lad›¤›ndan bahsediliyor. Türkiye pazar›-
n›n 2009 y›l›nda minimum % 2 büyüme-
si bekleniyor. Böyle bakt›¤›m›zda bizlerin
biraz daha umutlu olmas› gerekiyor. Pi-
yasalarda, Türkiye’de her fley s›f›rlanm›fl
gibi bir yaklafl›m sergileniyor. Oysa Tür-
kiye büyümeye devam ediyor. Yine Tür-
kiye’de 600 milyar dolarl›k bir gayr› safi
milli has›laya ulafl›lacak, yine insanlar ifli-
ne gücüne gidecek. Belki çok az bir k›sm›
istenmeyerek iflten ç›kar›lacak. Ancak %
98’i ifllerine devam edecek. 
Barda¤›n dolu taraf›na bakt›¤›n›zda, krizi
psikolojik bir açmaza sürüklememifl olur-
sunuz. Krizin büyümesini bu flekilde önle-
yebiliriz. Ben krizin s›n›rland›r›lmas›n›n
yolunun karamsar psikolojinin  bertaraf
edilmesinde gizli oldu¤unu düflünüyo-
rum. Zaten bugünkü krizi 2001 y›l›nda

ürünleri de patent alt›na al›yoruz. 50 Ar-
Ge mühendisi ile Dizayn Grup de¤il ulu-
sal, dünyada da kendi sektöründe lider
durumda. Her y›l 8-10 adet patentli ürü-
nü pazara sunuyoruz. Bu y›l Ar- Ge için
% 5.5 oran›nda bir bütçe ay›rd›k. Ar- Ge
yap›yor olmay› hem bizim için hem de
ülkemiz için çok önemsiyoruz. 2003 y›-
l›nda sat›fllar›m›z için de ki patentli ürün-
lerimizin oran› % 30’ken, bu y›l % 70’e
yükseldi. Hedefimiz bu oran› % 90’a ç›-
karmak. Malzeme, ürün, proses, proje ve
projelerin detay uygulama Ar-Ge’si ol-
mak üzere befl ana konuda Ar- Ge yap›-
yoruz. Bizim sektörümüzde, kimi kay-
naklardan elde etti¤imiz veriler ›fl›¤›nda,
tüm dünyada da en çok patent üreten fir-
ma oldu¤umuzu görüyoruz. Sektörün
yeryüzündeki ilklerini oluflturuyoruz. Ar-
Ge yaparken odak noktalar›m›z; ›s› trans-
feri, ak›flkan transferi ve enerji. Bu üç
noktada uzmanlaflm›fl ve ciddi anlamda
derinleflmifl bir firma oldu¤umuzu söyle-
yebilirim. Bizi yak›n tan›yanlar, bu derin-
li¤i bilirler. fiirketimizin görünen k›sm›,
buzda¤›n›n sadece 1/9’u’dur. Kalan 8/9
ise, bizim derinlerde, dünyan›n gelece¤ine
ürün haz›rlayan yönümüzü temsil eder.

Ürünlerimizi, en az befl ayr› 
konuda rakiplerinden 
farkl›laflt›ramam›flsak, 
kendimizi baflar›s›z sayar›z

Pek çok ürünümüz s›ra d›fl›d›r. Ürünleri-
miz, en az befl ayr› konuda rakiplerinden
farkl›laflmazsa, kendimizi baflar›s›z saya-
r›z. Çok farkl› sorunlara çözümler sunan
spesifik ürünlerimiz de ürün gam›m›zda
yer al›yor. Mesela –40 derecelere dayana-
bilen PP-R borular›m›z var ki Dizayn, bu
konuda da dünyada efli olmayan bir ör-
nektir. Teknoloji araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetleri sonucu Dizayn Grup, 2001 y›-
l›nda 1600 mm çaptaki boruyu PN 12,5
bas›nçta üreterek, imkâns›z denileni ba-
flarm›fl, kendi rekorunu arka arkaya üç
kere k›rarak bir dünya rekoruna imza at-
m›flt›r. Bu rekor, Türkiye’nin endüstriyel
bir ürünle k›rd›¤› ilk dünya rekoru olma
özelli¤ini tafl›maktad›r. Bugün, Tüm dün-
yada, bu rekorun 1. kademesine bile ula-
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yaflad›¤›m›z krizle k›yaslarsak, ülkemizin
birçok art›s› var. Türkiye bu krizin üste-
sinden gelecek. Tek fark flurada, 2001
krizinde dünya ekonomisi çok daha ra-
hatt›, firmalar›m›z d›flar›dan kaynak bul-
ma konusunda s›k›nt› yaflam›yordu. fiim-
di ise dünya küresel olarak s›k›nt›da. D›fl
kaynak bulma kabiliyetimiz zay›flad›.
Ancak bizim bankalar›m›z çok güçlü. Öy-
le ki bu y›l 14 milyar YTL kâr bekliyor-
lar. Bu çok büyük bir rakam. Sanayi her
flekilde büyüdü. Merkez bankam›zda ha-
t›r› say›l›r miktarda döviz var. Cari aç›¤›-
m›z var ama bu kriz ayn› zamanda cari
aç›¤› küçültme etkisi yapacak. Çünkü
özellikle son tüketim malzemelerinin it-
halat›na do¤al bir s›n›rlama gelecek. Ül-
kemizin girdilerinin en büyü¤ü petrol ki
onun da fiyat› çok düfltü. Böyle bak›ld›-
¤›nda kriz çok can yak›c› de¤il. Her fley-
den önce sakin olmay› ve pani¤i bertaraf
etmeyi bilmemiz gerekiyor. Panik yapan
bir sektöre bankalar kredi açmaz. Hem
güç kaybetti¤ini söyleyeceksin, hem de
kredi talep edeceksin. Kapitalist sistem-
lerde güçlü olana, gemisini yüzdürene,
mutlu gözükene, a¤lay›p s›zlanmayana
kredi verilir. Bu nedenle sanayicimiz, ifl
adamlar›m›z güçlü olmal› ve güçlü görün-
meli. Türkiye için çok ciddi bir sorun
yok. 2009 biraz zorlay›c› olacak ancak
bence krizin en zor aflamas› bu y›l atlat›l-

d›. Dünyada gerekli tedbirler al›nd›. Dev-
letler batmaz, flirketler batar. Devletler,
flirketleri kurtar›yor. 
Dizayn Grup olarak, 2001 krizinden etki-
lenmifltik. Ancak bugün, yaflanan krizi
f›rsata dönüfltürme niyetindeyiz. Tekno-
loji üreten bir firmay›z. Her ürün grubun-
da yepyeni ürünler gelifltirdik. Bunlar› pa-
zarla buluflturaca¤›z. Moralimiz  yüksek.
Ülkemizin de moralini yükseltmemiz ge-

rek. Krizi f›rsata dönüfltüren örnekler bu-
lup, halk›m›za, ifl dünyam›za bunlar› gös-
termeliyiz. 2009 için çok büyük hedefler
koyduk, bu hedefler do¤rultusunda büyü-
yece¤iz. Biz limitleri zorlayan bir flirketiz.
‹nsan kayna¤›na çok önem veriyoruz. Li-
mitlerinizi ancak de¤erli insanlarla zorla-
yabilirsiniz. Biz de bu nedenle, yetenekli,
bilgili ve çal›flkan insanlarla çal›flmaya
özen gösteriyoruz.

Ülkemiz bizden baflar› bekliyor

2007’ye göre ihracat›m›z› % 100’ün üze-
rinde art›rd›k. 2009’da daha da yüksek
bir hedef belirledik. Bu kadar sa¤lam bir
ekiple bu hedefe ulaflaca¤›m›za inan›yo-
ruz. Karamsarl›k istemiyoruz. Çünkü ka-
ramsarl›k yanl›flt›r ve isyand›r. Üstelik de
sonu yoktur. ‹flimize bakmam›z laz›m.
Bizlerin karamsarl›¤a kap›lma lüksü yok-
tur. Bizler ifli ve sorumluluklar› olan in-
sanlar›z. Ülkemiz bizden baflar› bekliyor.
Milletimize karfl› sorumluluklar›m›z› ye-
rine getirmek ad›na ihracat yap›yor, tek-
noloji üretiyoruz. Yani Türkiye’nin ba-
¤›ms›zl›¤› için mücadele veriyoruz. Ba-
¤›ms›zl›k diyorum, çünkü bence sadece
teknolojisini kendisi üretebilen ülkeler
ba¤›ms›zd›r. TM
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Dizayn Grup

1987 y›l›nda ›s›tma ve s›hhi tesisat sektöründe proje gelifltirmek ve uygulamak amac›yla
kurulan Dizayn Grup, 1992 y›l›nda yerden ›s›tma borular›yla üretim hayat›na bafllad›.

Bugün 12 mm’den 1600 mm çapa kadar yüksek bas›nçl›, 50 mm’den 3600 mm çapa
kadar düflük bas›nçl›, içinden ak›flkanlar›n geçti¤i 23 ayr› sistemde, 4 bini aflk›n boru ve
ek parça üretiyor. Ürün gruplar›; Üstyap› Ürün Grubu (bina içi temiz su sistemleri, bina içi
at›k su sistemleri, bina içi ›s›tma tesisat› sistemleri, radyatör ürün grubu), Alt Yap› Ürün
Grubu (içme suyu sistemleri, kanalizasyon sistemleri, do¤algaz sistemleri, ön izolasyonlu
flehir ›s›tma sistemleri) ve Tar›msal Sulama Ürün Gruplar› (damlama sulama sistemleri,
ya¤murlama sulama sistemleri, sondaj borular›). Ayr›ca 85 adet patent ile Türkiye’de en
çok teknoloji üreten firmalardan biri olarak Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan ödüllendirildi.
Bugün 23 ayr› sistemde 4 bin çeflit ürün üreten ve ikisi Beylikdüzü, biri Çorlu’da olmak
üzere 3 ayr› fabrikada Toplam 35 bin metrekarelik kapal› alanda üretim yapan flirket, bu
ürünleri aralar›nda Avrupa Birli¤i ülkeleri, ABD, Güney Amerika ve Uzakdo¤u ülkelerinin
de bulundu¤u 72 ülkeye ihraç ediyor. 

fiirketin sahip oldu¤u uluslararas› kalite sertifikalar›ndan baz›lar› ise; SGS ISO 9001
(‹ngiltere), SKZ (Almanya), DVGW (Almanya), Hygiene Institute (Almanya), KIWA 
(Hollanda), QAS (Avustralya) ve AENOR (‹spanya)’d›r. 
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Is›san ve Daikin firmalar›n›n, Daikin markas› ile 2009 y›l›
içerisinde pazara sunulacak yeni seri cihazlar› aras›nda; yeni
seri su so¤utmal› VRV sistemler, so¤uk iklimler için üretilen
yeni seri hava so¤utmal› VRV sistemler, super multi sistem ve
VRV sistem aras›ndaki bofllu¤u dolduran daha düflük ilk
yat›r›m maliyetine sahip daha büyük kapasiteli super multi 
sistemler, çok büyük kapasitelerde dahi A s›n›f› enerji 
seviyesine sahip ticari tip (skyair seri) klimalar, yine VRV ile
Skyair serisi aras›ndaki kapasite anlam›ndaki bofllu¤u 
dolduran ticari tip multi ba¤lant›l› klimalar var. 

Yeni Seri Daikin Cihazlar ve
Sa¤lad›¤› Avantajlar
MMaakk..  MMüühh..  AArraass  MMAALLCCII
Is›san

1.Yeni Seri Su So¤utmal› 
VRV sistemler

BB
ilindi¤i gibi VRV sistem tek bir d›fl
üniteye (veya d›fl ünite grubuna)
tek bir bak›r boru hatt› ile ba¤lana-

bilen çok say›da iç ünite ile tüm ba¤›ms›z
mekanlarda ›s›tma ve/veya so¤utma ve
k›smi havaland›rma yaparak istenilen ik-
lim koflullar›n› sorunsuz sa¤layan üstün
bir klima teknolojisidir. VRV, ingilizce
Variable Refrigerant Volume kelimeleri-
nin (De¤iflken So¤utucu Ak›flkan Debisi)
k›saltmas›d›r. VRV sistem ilk defa halen
bu sistemlerin öncülü¤ünü yapan Japon
DAIKIN Industries Ltd. firmas› taraf›n-
dan 1982 y›l›nda icat edilmifltir ve akabin-
de bu firma taraf›ndan sistemin patenti
al›nm›flt›r. Dolay›s›yla ürünlerinde bu is-
mi kullanma hakk› sadece Daikin Indus-
tries Ltd. firmas›ndad›r. 
Bu sistemler modüler, kompakt ve esnek
yap›lar› ile çok katl› binadan tek bir villa-
ya kadar tüm yap›larda esnek uygulama
imkan› sunmaktad›r. Bir tek gidifl ve dö-
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adet). Eski serilerde bu rakam 32 idi.
Is› geri kazan›ml› sistemde ›s›tma-so¤ut-
ma mod de¤iflimini sa¤layan yeni seri gaz
da¤›t›m kutular›n›n kullan›lmas› ile hava
so¤utmal› ›s› geri kazan›ml› sistemlerde
oldu¤u gibi bireysel ›s›tma so¤utma geçi-
fli çok daha verimli flekilde ve çok daha
k›sa sürede gerçekleflmektedir. 
Yine borulama mesafeleri ve limitler ge-
lifltirilmifl, örne¤in ilk branflmandan son-
raki maksimum borulama mesafeleri di-
¤er tüm üçüncü nesil Daikin VRV’ lerde
oldu¤u gibi 90 m’ ye ç›kar›lm›flt›r. 
Yeni seri su so¤utmal› VRV sistemlerde
özel üretim ile kapal› devre toprak kay-
nakl› çal›flan uygulamalar da yap›labil-
mektedir. Normal d›fl üniteler (+10 ~ +45
°C) aral›¤›nda çal›flmaktad›r. Özel üretim
d›fl üniteler ›s›tmada -10 °C’ ye kadar ça-
l›flabilmektedir.
Yeni seri su so¤utmal› VRV d›fl üniteler,
yeni seri hava so¤utmal› ›s› geri kazan›m-
l› d›fl üniteler gibi, geliflmifl ya¤ geri topla-
ma özelli¤i sayesinde ›s›tma modunda ke-
sintisiz çal›flmaya devam ediyor (Ya¤ geri
toplama özelli¤i, cihazlar hem ›s›tma hem
so¤utma modunda çal›fl›rken sisteme ka-
r›flan ya¤› d›fl ünitedeki kompresöre tafl›-
mak için d›fl ünitelerin belli bir çal›flma
saatinden sonra gerçeklefltirdi¤i bir mod
olup sistem ›s›tmada çal›fl›rken geçici ola-
rak ›s›tmay› kesintiye u¤ratan bir ifllem-
dir, yeni seri cihazlarda sistem bu mod-
dayken de ›s›tmaya devam edebilmektedir).

2.So¤uk ‹klimler için VRV

Çal›flma prensibi olarak heat pump hava
so¤utmal› VRV’den farkl› flekilde iki ka-
demeli so¤utucu ak›flkan s›k›flt›rma, ba-
s›nçland›rma sistemine sahiptir. Bu du-
rum, d›fl ünitenin yan›na harici bir fonk-
siyon ünitesi monte edilerek sa¤lanm›flt›r.
Fonksiyon ünitesi so¤utucu ak›flkan›n bu-
har ve s›v› fazlar›n› ay›rarak s›v› faz›n› %
100 ›slakl›kta d›fl üniteye göndermek
amac›yla çal›flmakta, buhar faz›nda dö-
nen ak›flkan› kendi içindeki kompresör
devresinde bas›nçland›rmaktad›r. Bu sa-
yede so¤utucu ak›flkan daha genifl bir ara-
l›kta bas›nçland›r›l›p ›s› tranfseri gerçek-
lefltirilmekte, hem daha verimli hem de
daha yüksek kapasiteli ›s›tma-so¤utma ifl-
lemi gerçekleflmektedir.
So¤uk iklimler için üretilen VRV d›fl üni-
teler 10-20 HP kapasite aral›¤›nda mev-
cuttur. Kaskad uygulamas› yap›lama-
maktad›r.
So¤uk iklimler için üretilen VRV sistemin
as›l amac› VRV sistemi en so¤uk bölge-
lerde dahi tek bir ›s›tma kayna¤› olarak
kullanabilmektir. So¤uk bölgeler için üre-
tilen VRV d›fl üniteler, heat pump d›fl üni-
telere göre ayn› d›fl hava s›cakl›¤›nda (d›fl
hava s›cakl›¤› düfltükçe bu fark daha çok
ortaya ç›kmaktad›r) çok daha yüksek ve-
rimlilikte çal›flmakta, enerji maliyetleri
anlam›nda karfl›laflt›r›ld›¤›nda ciddi bir
avantaj sunmaktad›r. K›yaslamak gere-
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nüfl bak›r boru hatt› ile birden çok iç üni-
teyi çal›flt›rabilen sistemlerdir. Bu özellik
VRV sistemler ile Multi Sistemleri birbi-
rinden ay›ran en temel özelliktir.
Daikin’ de 5 seri VRV sistem bulunmak-
tad›r. 
Bu seriler, sadece so¤utma modunda çal›-
flan hava so¤utmal› yaln›z so¤uk d›fl ünite-
ler (5-18 HP (14-50.4 kW)), hem ›s›tma
hem so¤utma modunda çal›flan hava so-
¤utmal› heat pump d›fl üniteler (5-54HP
(14-151,2 kW)), ayn› anda ›s›tma ve so-
¤utma amaçl› kullan›ma imkan veren ha-
va so¤utmal› ›s› geri kazan›ml› d›fl üniteler
(8-48 HP (22,4-134,4 kW)), hem ›s›tma
hem so¤utma modunda çal›flan su so¤ut-
mal› heat pump d›fl üniteler (10-30 HP
(28-84 kW)), yine ayn› anda ›s›tma ve so-
¤utma amaçl› kullan›ma imkan veren ›s›
geri kazan›ml› su so¤utmal› heat recovery
d›fl üniteler (10-30 HP (28-84 kW))  ola-
rak s›ralanabilir.   
2009 y›l›nda pazara sunulacak yeni seri su
so¤utmal› VRV sistemlerin en önemli
özelli¤i daha genifl d›fl ünite seçene¤i sun-
mas›. Mevcut su so¤utmal› sistemlerden
farkl› olarak 8 ve 10 HP olmak üzere iki
ayr› temel modülden olufluyor. Kaskad
uygulamas› ile eski serilerde elde edileme-
yen farkl› kapasite seçenekleri sa¤lan›yor.
Bu sayede 8 ile 30 HP kapasite aral›¤›nda
kombinasyonlar ile sistemlerin kapasite
ihtiyac› karfl›lanabilecek.
Daha fazla say›da iç ünite yeni seri su so-
¤utmal› d›fl ünitelere ba¤lanabiliyor (36
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kirse -10 °C d›fl ortam, +20 °C iç ortam
flartlar›nda bu d›fl üniteler %100 yükte
çal›fl›rken her kapasitede 3 üzerinde COP
vermektedir. Ayr›ca so¤uk bölgeler için
üretilen d›fl üniteler -25 °C d›fl hava s›cak-
l›¤›na kadar performans vermektedir. 
So¤uk iklimler için üretilen d›fl ünitelerin
defrost s›ras›ndaki performans› heat
pump d›fl ünitelere göre 2 kat daha iyidir.
Örneklemek gerekirse; Heat pump ünite-
nin defrosttan ç›k›p iç ünitelerin yüksek
fan devrinde s›cak hava üflemesi için ge-
çen süre, so¤uk iklimler için üretilen VRV
d›fl ünitenin defrosttan ç›kmas› ve iç üni-
telerin maksimum konforda ›s›tma yap-
mas› için geçen süreden iki kat fazlad›r. 
D›fl hava s›cakl›¤› düflünce heat pump
ünitelerin ›s›tmada çal›flmaya bafllamas›
ve iç ünitelerin maksimum konforda orta-
m› flartland›rmas› için geçen süre ilk çal›fl-
t›rma an›nda, so¤uk iklimler için üretilen
VRV d›fl ünitesine göre 2,5 kat daha ya-
vaflt›r.  

3. Daha Büyük Kapasiteli 
Super Multi  

Bilindi¤i gibi super multi sistemler VRV
sistemler ve Multi sistemler aras›ndaki
geçifli temsil etmektedir. Sistemde, gaz da-
¤›t›m kutular›na yerlefltirilen elektronik
genleflme vanalar› sayesinde borulama

mesafeleri, kot farklar› multi sistemlere
göre gelifltirilmifltir. D›fl ünite kapasiteleri
multi sistemlere göre daha büyüktür. An-
cak yine de kapasiteler VRV sisteme göre
çok daha küçüktür. Mevcut super multi
d›fl üniteler 4-6 HP kapasite aral›¤›nda-
d›r.
Bu kapasiteler özellikle villa tipi uygula-
malarda s›k›nt›ya sebebiyet veriyordu.
Kullan›c›lar, super multi sistem seçerek,
mono split klimalar›n bireysel kullan›ma
yönelik tüm olanaklar›ndan (gece ayar
modu, konfor modu, 6 ayr› fan devri,
plazma ›fl›nlar›ndan 9 kat daha güçlü
flash streamer teknolojisi, çok yüksek ka-
liteli filtreler, güçlü çal›flma modu, estetik
japonya tasar›m ödüllü üniteler) fayda-
lanma hakk›na sahipti, ancak VRV sis-
tem seçerek bu özelliklerin hiçbirinden
faydalanam›yordu. Çünkü toplam kapa-
site ihtiyac› villan›n ›s› yüklerine ba¤l›
olarak 2 veya 3 super multi d›fl üniteyi
seçmeyi gerektiriyordu, bu da çok daha
fazla bak›r boru, çok say›da d›fl ünite ve
ayn› kapasitedeki VRV sisteme göre daha
fazla ilk yat›r›m maliyeti demekti.    
2009 senesi için pazara sunulacak daha
büyük kapasiteli super multi d›fl üniteler
ile kapasiteler 18 HP’ ye kadar artt›r›ld›.
Bu d›fl ünitelere yine mono split klimala-
r›n tümü ba¤lanabilecek.
Bu ünitelerde hava so¤utmal› VRV sis-
temdeki tüm elektronik kontroller ve ge-
liflmifl defrost kontrolleri yer alacak.

4. Yeni Seri Multi Ba¤lant›l› 
Skyair (Ticari tip) Üniteler

Skyair serisi klimalar sektörde ticari tip
cihazlar olarak an›lmakta ve (7,1 -25
kW) aral›¤›nda yer almaktad›r. 1 ila 4
aras›  iç ünitenin 1 tek d›fl üniteye tek bir
bak›r boru hatt›yla ba¤land›¤› bu siste-
min en büyük özelli¤i tüm iç ünitelerin
ayn› anda ayn› ›s›tma-so¤utma flart›n›
sa¤lamak üzere çal›flmas›d›r. ‹ç ünitelerde
so¤utucu ak›flkan kontrol devresi yoktur.
Bu nedenle sistemde tek bir kumanda yer
almakta, iç ünitelerin tamam› ayn› s›cak-
l›¤› elde etmek için çal›flmaktad›r. 
Bu tip bir uygulama tek zonlu sistemlerde
kullan›lmakta, birden fazla mahali tek bir

sistemle flartland›rmak gerekti¤inde VRV
sisteme geçilmekte, VRV sistem de ilk ya-
t›r›m maliyeti anlam›nda Skyair serisi ci-
hazlara göre (ihtiyaç olan kapasite asl›n-
da düflük oldu¤u için) ilk yat›r›m maliye-
ti anlam›nda daha fazla ç›kmakta idi.
Yeni seri multi ba¤lant›l› Skyair üniteler
ile bu boflluk giderilmektedir. 2009 y›l›n-
da piyasaya sunulacak yeni multi ba¤lan-
t›l› Skyair serisi cihazlar (20-25 kW) ka-
pasitelerde olacak, bu cihazlara özel kaset
tipi ve gizli tavan tipi üniteler ba¤lana-
cakt›r. Minimum 2, maksimum 4 adet iç
ünite bir d›fl üniteye ba¤lanmakta, farkl›
kapasitelerde iç üniteler ayn› d›fl ünite ile
birlikte çal›flabilmektedir. Üstelik iç üni-
telerin her biri farkl› mahalleri flartland›-
rabilmektedir. VRV sisteme göre de ilk
yat›r›m anlam›nda avantaj sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca 2009 y›l› içinde markete sunula-
cak yeni seri Skyair cihazlar büyük kapa-
sitelerde dahi A s›n›f› enerji seviyesine sa-
hip olacak. 

5.Di¤er Yenilikler 

2009 y›l›nda sat›fla sunulacak daha yük-
sek verim sa¤layan tasar›m›yla yeni daire-
sel at›fll› kaset tipi üniteler, yeni inverter
fanl› gizli tavan tipi üniteler de yer al›yor.
Ad› geçen tüm yeni sistemler ve cihazlar,
ISISAN Kofluyolu Uygulamal› E¤itim
Merkezinde (ISISAN AKADEM‹) 2009
y›l› içinde montajl› flekilde yer alacak ve
ISISAN AKADEM‹ ziyaretçilerinin ince-
lemesine sunulacakt›r. TM
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Parlar Yap› Malzemeleri
Ticaret, 1978 y›l›nda I¤d›r’da
kurulan ve 1980 y›l›ndan
itibaren de Baymak bayisi
olarak faaliyetini sürdüren bir
firma. Ülkemizin en do¤usunda
gerçeklefltirdi¤imiz söyleflimizde
firma sahibi Türesin Parlar,
küçük yerleflim birimlerinde
flirketlerin sahip olduklar› 
avantajlar› ve yaflad›klar› 
sorunlar› anlatt›...

Türesin Parlar
Parlar Yap› Malzemeleri Ticaret Genel Müdürü

Güvendi¤imiz markalar için 
gönül rahatl›¤› ile müflterilerimize
garanti verebiliyoruz

PP
arlar Yap› Malzemeleri Ticaret ku-
rulmadan önce, Parlar Ç›rç›r Fabri-
kas›’n› iflletiyordum. Babam ise in-

flaat malzemesi sat›fl› yap›yordu. Ancak
pamuk ekimi neredeyse s›f›ra inince, Do-
¤u’da pamuk yetiflen tek yer olan I¤d›r’da
bile ç›rç›r fabrikalar› kapand›. Ard›ndan
baba mesle¤ine devam etme karar› ald›m.
1978 y›l›ndan beri de ayn› iflle meflgulüm.
1980 y›l›nda Baymak bayili¤ini ald›m.
Halen Baymak bayisi olarak faaliyet gös-
teriyorum. Do¤u’da yafl›yor olman›n bi-
zim için birtak›m avantajlar› var. Küçük
yerleflim bölgelerinde insanlar her fleyden
önce birbirlerini tan›r ve sözlerine itibar

eder. Bu nedenle burada markalar›n güve-
nilirli¤i bayiler ile sa¤lan›r. Özetle bayi ne
derse do¤rudur. Müflteriyi ikna etme nok-
tas›nda da yine bayiler karar vericidir. Ge-
rek ürün seçimi gerekse sat›fl sonras› hiz-
metlerde müflteriler sadece bayiye güve-
nir. ‹nsanlar, ald›klar› ürünle ilgili sat›fltan
sonra da bir muhatap bulabilmek isterler.
I¤d›r Türkiye’ye güneflin do¤du¤u yer..
Yani çok uzak.. Bu nedenle insanlar için
mal› ald›klar› kiflinin sözü de¤erlidir. Gü-
vendi¤imiz markalar için gönül rahatl›¤›
ile müflterilerimize garanti verebiliyoruz.
Baymak zaten kalitesini ve gücünü ispat-
lam›fl bir marka. Bu nedenle bugüne dek
hiçbir sorun yaflamad›k, müflterilerimizi
hiç ma¤dur etmedik. Ancak yaflad›¤›m›z
s›k›nt›lar›n bafl›nda yine bu dostluk iliflki-
si geliyor. Çünkü müflterilerimize baz› ti-
cari toleranslar göstermek durumunda

“Küçük Yerleflim Birimlerinde 
Marka; Bayinin Sözüdür”
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ölçümlemeler, hatta projelendirme bile
dahildir. ‹nflaatlara gidip bir mühendis gi-
bi çal›fl›yoruz. Yap›lan binalarda detayl›
bir projelendirme çal›flmas› bugüne kadar
neredeyse yoktu.. Bu nedenle bu ifli de biz
üstlenmek durumunda kal›yorduk. Bu
durumun bugün için de çok farkl› oldu¤u
söylenemez. Biz mühendis de¤iliz, ancak
yapt›¤›m›z hesaplamalar neredeyse bire
bir do¤ru ç›kar. San›r›m burada tecrübe-
nin k›ymeti söz konusu.. 

I¤d›r’da do¤algaza talebin 
yüksek olaca¤›n› sanm›yorum

I¤d›r’a do¤algaz›n gelece¤i söyleniyor. Bu
konuda flimdiye dek yap›lan herhangi bir
çal›flma bildi¤im kadar›yla yok. Do¤alga-
z›n I¤d›r için avantajl› ve dezavantajl› ol-
du¤u yönleri olabilece¤ini düflünüyorum.
Özellikle son dönemde do¤algaza gelen
zamlar nedeniyle en az›ndan ilk etapta I¤-
d›r’da talebin çok yüksek olaca¤›n› san-
m›yorum. Ayr›ca yeniliklere al›flmak in-
sanlar için zordur.
I¤d›r’daki ilk merkezi sistemleri, kalorifer
tesisatlar›n› da ben kurdum. Ancak insan-
lar radyatörleri gördüklerinde bu kadar
küçük cihazlar›n evlerini ›s›tabilece¤ine
inanm›yorlard›. Hatta evlerindeki kurulu
sobay› kald›rm›yorlard›. Sobalar ancak
sistemin güvenilirli¤ini alg›lad›klar›nda
kald›r›ld›. ‹nan›yorum ki do¤algaz için de
ayn› durum gerçekleflecektir. Ancak do-
¤algaz›n I¤d›r’daki gelifliminde merkezi
sistemlerin ön planda olaca¤›n› san›yo-
rum. Tüm dünya da merkezi sistemlerin
daha verimli oldu¤unu savunuyor. Birey-
sel sistemler verim-maliyet iliflkisi aç›s›n-
dan cazip görülemeyebilir. Do-
¤algaz›n bizim üretmedi¤i-
miz, ithal etti¤imiz bir
enerji kayna¤› oldu¤u dü-
flünüldü¤ünde merkezi
sistemlerin ülkemiz için
daha do¤ru oldu¤u ka-
n›s›nday›m. Üstelik ve-
rimlilik ve insanlar›n
ödeyecekleri enerji
faturalar› aç›s›ndan
merkezi sistemin
avantajlar› da göz

önünde bulundurulunca, burada yine
merkezi sistemin ve günefl enerjili sistem-
lerin kullan›laca¤›n› düflünüyorum. 
Do¤algaz›n I¤d›r için en büyük avantaj›
ise, hava kirlili¤ini azaltmas› olabilir. I¤-
d›r, bildi¤iniz üzere bir ova ve k›fl›n flehre
çöken is ve duman yüzünden ciddi oran-
da akci¤er rahats›zl›¤› yaflan›yor. Do¤al-
gaz›n bizim için en cazip yan› bu..

Panik, flirketleri do¤ru bir 
analizden uzaklaflt›r›yor

Türkiye, dünyan›n içinde bulundu¤u kü-
resel krizden nasibini almaya bafllad›. Her
ne kadar daha önce yaflad›¤›m›z krizler-
den dolay› kriz yönetiminde uzmanlafl-
maya do¤ru giden bir ülke olsak da, her
kriz bizleri belli zararlara u¤rat›yor. Bu
krizi de di¤erleri gibi atlataca¤›z elbette.
Ancak önemli olan, olabildi¤ince az ha-
sarla atlatmam›z. Krizin büyümesindeki
ilk etken, insanlar›n harcamalar›n› dur-
durmas›d›r. Paralar yast›k alt› edilince,
piyasada s›cak para ak›fl› duruyor ve ifller
biraz daha ç›kmaza giriyor.. Her fleyden
önce içinde bulundu¤umuz durumu iyi
analiz etmemiz ve en önemlisi panikten
uzaklaflmam›z gerek. Panik, flirketleri
do¤ru bir analizden uzaklaflt›r›yor. Ülke
olarak krizden etkilenece¤imiz kesin.

2009 y›l›n›n zorlu bir y›l
olaca¤› da.. Ancak hepi-
mizin ifline sahip ç›kmas›
gerekiyor. Bu nedenle
belki normalden biraz
daha fazla yorulaca¤›z
ama yine de iflimize dört
elle sar›laca¤›z. TM
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söylefli

kal›yoruz, fakat malzeme ald›¤›m›z firma-
lardan böyle bir talepte bulunam›yoruz.
Dolay›s›yla müflterilerimize gösterdi¤imiz
tolerans› da kendi cebimizden karfl›lamak
durumunda kal›yoruz. Bir di¤er s›k›nt›m›z
ise nakliye bedelinin yüksek olmas›. ‹n-
sanlar ne yaz›k ki en kaliteliyi en ucuza al-
mak istiyorlar. Biz de müflterilerimize en
kaliteli ürünü en uygun fiyatla satmay› is-
teriz elbette ancak çok ciddi oranlarda
nakliye ücreti ödüyoruz. Kaliteli ürün al-
malar›n›n onlara sa¤layaca¤› avantaj› an-
latmak ve onlar› bu ürünlere yönlendir-
mek konusu da yine yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar
aras›nda. ‹nsanlar için örne¤in bir mus-
luk, çok fazla farkl› özelli¤i bar›nd›rmaz..
Her halükarda ayn› ifllevi 50 YTL’lik bir
musluk da, 200 YTL’lik bir musluk da gö-
rür. Ancak birini iki ay kullan›rs›n›z, di¤e-
rini 10 y›l.. Bunu anlatmak çok güç olabi-
liyor. Canlar› yan›nca hakl› oldu¤umuza
inan›yorlar. Çünkü s›k s›k yeni ürün al-
mak ve bu ürünün montaj-servis ücretini
ödemek daha pahal›ya geliyor. Sonuçta ifl
yine; “Bayi ne derse do¤rudur” noktas›na
var›yor.  

Müflterilerimizin inflaat 
malzemeleri ile ilgili tüm 
taleplerini karfl›layabiliyoruz

Ç›kan yeni ürünler ile ilgili düzenlenen
bayi toplant›lar› ile bilgilendiriliyoruz.
Bunun d›fl›nda Baymak merkezden gelen
arkadafllar›m›z da bize cihazlar›n kullan›-
m› ile ilgili bilgilendirme yap›yorlar. Bize
ulaflt›r›lan ürün kataloglar› da yeni ürün-
leri tan›mam›zda yard›mc› oluyor. Yine
de herhangi bir konuda s›k›nt›m›z olursa
merkezden yard›m alabiliyoruz. Bayiler
için birlikte çal›flt›klar› markalar›n güve-
nilirli¤i ve kalitesi çok önemli. Bizim müfl-
terilerimize verdi¤imiz güvence, ana fir-
malar›m›zdan ald›¤›m›z güvencedir. Par-
lar Yap› Malzemeleri olarak Baymak d›-
fl›nda yine bayisi oldu¤umuz pek çok infla-
at malzemesi firmas› var. Ayr›ca seramik
sat›fl› da yap›yoruz. Özetle müflterilerimi-
zin inflaat malzemeleri ile ilgili tüm talep-
lerini karfl›layabiliyoruz. Buradaki inflaat-
lar›n tüm teknik deste¤ini de biz vermek
durumunda kal›yoruz. Buna ürün seçimi, ©
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‹‹
çinde yüzme havuzlar›n›n bulundu¤u
e¤lence ve ticaret sektörlerine ait bina-
larda, genelde yüksek miktarlarda

enerji ihtiyac› duyulur. Uygulama k›lavu-
zu ECG 078’e göre yüzme havuzunun yer
ald›¤› s›radan bir e¤lence merkezinde,
günlük enerji kullan›m› 1579
kWh/m2’dir. Karfl›laflt›rma yapt›¤›m›zda
s›radan bir spor tesisinde bu de¤er sadece
448 kWh/m2 olmaktayken, iklimlendirme
sisteminin kullan›ld›¤› ofis binalar›nda ise
404 kWh/m2 olmaktad›r.
Yüzme havuzlar›n›n bulundu¤u binalar-
da, enerjinin tüketildi¤i yerler;
Büyük oranda, enerji; mevcut mekânlar›n
›s›t›lmas›nda ve dâhili s›cak su sa¤lanma-
s›nda kullan›l›rken, spor salonlar› ve eg-

zersiz alanlar›n›n oldu¤u yerlerde de so-
¤utma amac›yla kullan›l›r.
Bunun yan›nda yüzme havuzunun yer al-
d›¤› binalarda belli bafll› kullan›mlar› flöy-
ledir;

1. Müflterilerin havuza girebilece¤i kabul
edilebilir s›cakl›¤a kadar havuz 
suyunu ›s›tmak için. Genellikle bu 

s›cakl›k ana havuz için 28-30°C 
civar›ndayken, çocuklar ve yeni 
ö¤renenler için olan havuzlarda 
30-32°C’ ye kadar ç›kabilir.

2. Havuzun bulundu¤u binan›n 
s›cakl›¤›n›, havuz suyu s›cakl›¤›ndan 
1 veya 2°C daha fazla olacak flekilde
genellikle 30-31°C’ye kadar ›s›tmak
için. E¤er havuzun üzeri 
örtülemiyorsa ki bu al›fl›lm›fl bir 
durumdur, bu yüzden s›cakl›¤›n 
korunmas› için sistem günde 24 saat,
y›lda 365 gün bu koflulu sa¤layacak
flekilde çal›flmal›d›r.

3. Bina içerisinden nem alarak, nem
kontrolünü sa¤lamak için. Havuzdan
buharlaflan nemi almak, binan›n 

Havuzlardan Enerji Geri Kazan›m›
Çeviren: MMuussttaaffaa  BBuuzzkkaann
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dokusunu ve duvarlar›n› oluflabilecek
hasarlardan korumada bafll›ca yoldur.

4. ‹nsanlar için taze hava sa¤lamak ve
havuzdan kaynaklanan çeflitli 
kimyasal kokular› seyreltmek için.

Bunlarla birlikte beflinci gereksinim ise en
az di¤erleri kadar önemli olan ve artan
enerji kullan›m ücretleriyle bugünlerde
tart›fl›lan, ›s› geri kazan›m›d›r.

Is› Geri Kazan›m Zorunlulu¤u

Dan›flmanl›k yapan mühendislerin hiçbiri
yukar›da bahsedilen bu önemli faktörleri
dikkate almadan havuzun bulundu¤u bi-
nan›n hizmet alanlar›n› tasarlamamal› ve
havaland›rma sistemlerini belirlememeli-
dir. Bu tip binalarda enerji tüketimini
azaltmak için bir fleyler yap›lmal›d›r.
Dan›flmanl›k yapan mühendislerin birço-
¤u havuz suyunu göz önünde bulundurur
ve suyun ›s›t›lmas› için ihtiyaç duyulan
gereksinimleri hesaba katar. Havuz suyu
yüksek ›s› yüküne sahiptir. Dan›flmanl›k
yapan mühendislerin birço¤u gerekli olan
›s› yükünü sa¤lamada CHP sistemini, so-
lar sistemi veya yeralt› kaynakl› ›s› pom-
pas›n› kullanarak suyun yüksek s›cakl›k-
lara kadar ›s›t›lmas› gereksinimini orta-
dan kald›r›rlar.
Bununla birlikte kapasitesi 200–300 kW
olan ›s› de¤ifltiricisi ile suyun s›cakl›¤›n›
48 ile 72 saat aras›nda, h›zl› bir flekilde
yükseltecek havuz suyu kalorifer sistemi
boyutland›r›l›r. Havuz suyunun istenilen
s›cakl›kta tutulmas› s›ras›nda meydana
gelen sürekli s›cakl›k kayb› ise 55 kW ci-
var›ndad›r, bu de¤er de yaklafl›k olarak
200 kW’›n % 30’udur.
‹flletme s›ras›ndaki ›s› kayb›n›n ço¤u, ha-
vuz yüzeyinden havaya suyun buharlafl-
mas›ndan kaynaklanmaktad›r. S›radan
bir 6 kulvarl› 25m’lik bir havuzdan orta-
lama olarak saatte 65 litre su buharlafl›r.
Tüm bu nemin sahip oldu¤u enerji, 2258
kJ/kg’l›k suyun gizli ›s›s›d›r. Di¤er bir de-
yiflle 65 l/h nem, bize 41 kW enerji verir
ve bunun yan›nda geri dönüfltürülebilme-
yi bekler. Bilhassa geçmiflte kullan›lan
birçok geleneksel havaland›rma sistemi
kullan›labilir gizli enerjiyi bofla harcar.
1960–1970 y›llar› aras›nda tasarlan›p in-

fla edilen birçok bölgesel havuz, nem al-
may› sa¤lamak için % 100 taze hava ile
çal›flarak tüm enerjisini kaybetmekteydi.
Genelde bu havuzlar›n birço¤undan ›s›
geri kazan›m› yap›lmad›¤› gibi bunlar›n
büyük bir bölümü günümüzde de kulla-
n›lmaktad›r. Böylece de enerjinin önemli
bir k›sm› egzoz havas›yla d›flar› at›lmak-
tad›r. 
Havuz bulunan binalar›n havaland›rma
sisteminin tasar›m› ile ilgili birçok prensip
nem almay› sa¤lamak için % 100 taze ha-
van›n kullan›lmas›yla oluflmufltur. Fakat
o zamanlar enerji fiyatlar› flu ana göre
çok daha ucuzdu ve günümüzdeki gibi fi-
yatlar› h›zla yükselmiyordu. CIBSE,
ISRM veya ILAM ’›n tavsiyeleri saatteki
hava de¤ifliminin 4 ile 10 aras›nda olmas›
ya da nemli alanda 10 ile 15 l/s/m3 olma-
s›d›r. Bunun yan›nda nem alma iflleminin
taze hava ile gerçeklefltirilmesi gerekme-
mekte ve geri dönüflüm havas› da nem al-

mak için kullan›labilmektedir.
Günümüzdeki havuz projelerine dan›fl-
manl›k yapan mühendisler, çapraz plaka-
l› ›s› de¤ifltiricilerinin kullan›ld›¤› klima
santrallerinde fan›n h›z kontrolünden ya-
rarlanarak, ›s› geri kazan›ml› en iyi çö-
zümleri tasarlayabilir ve uygulayabilirler.
Bunun için en iyi yol, egzoz havas›ndaki
duyulur ›s›y› ve varsa az miktardaki gizli
›s›y› geri kazanmakt›r.
So¤uk hava üzerinden egzoz havas› geçi-
rilerek ›s› geri kazan›m›n›n yap›ld›¤› kli-
ma santrallerinde, ›s› geri kazan›m veri-
minin % 80’e kadar ç›kabilece¤i tahmin
edilir. K›fl dizayn koflullar›nda d›fl hava-
n›n -5°C, egzoz havas›n›n ise 30°C oldu-
¤u durumda hiç flüphesiz bu durum ger-
çekleflebilir. Peki ya herhangi bir yaz se-
zonunda s›cakl›¤›n 5°C ya da günlük or-
talama s›cakl›¤›n (UK) 10°C oldu¤u du-
rumda verim düfler mi? Tabii ki ›s› trans-
feri için önemli olan ΔT s›cakl›¤›n›n
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35°C’ den 20°C’ ye düflmesiyle ayn› oran-
da verim de düfler.
Is› pompal› nem al›c› kullan›m›yla, belir-
gin bir flekilde avantaj sa¤lanabilir. Sade-
ce havaland›rma sistemlerinde de¤il ha-
vuzun bulundu¤u bölgede re-sirkülasyon
yapm›fl hava da kar›fl›m havas›na sahip-
tir, fakat ›s› pompas› kullan›m› havuzlar-
da daha uygun olmaktad›r. Is› kayna¤›
olarak kullan›lan yaklafl›k 30°C’de olan
hava, so¤utucu s›cakl›¤›na çok yak›nd›r.
Termodinamik prensipler ›s› pompas›n›n,
havan›n 30°C yada suyun 28-30°C oldu-
¤u durumda optimum verimlilikte çal›fla-
ca¤›n› destekler. Böylece de kompresörün
kulland›¤› enerjiden 5 kat daha fazla
enerji, geri kazan›m ile elde edilebilir.

Merkezde Is› Pompas›

So¤utma sisteminin ana eleman› olarak
kullan›lan ›s› pompalar›, elektrikle çal›-
flan kompresörler arac›l›¤›yla bas›nçl› gaz
çevrimini gerçeklefltirirler.
Örne¤in yüzme havuzlar›nda ›s› pompal›
so¤utma çevrimi ile evaporatör içerisinde,
havuzun bulundu¤u yerden gelen s›cak
nemli havadan ›s› absorbe edilir. Evapo-
ratör içerisindeki so¤utucu ak›flkan, eva-
poratör üzerinden geçen havan›n s›cakl›-
¤›n› absorbe ederek s›v› halden gaz haline
geçer. Baz› so¤utucular›n düflük s›cakl›k-
ta kaynamak gibi kendine has özellikleri
vard›r. Bundan dolay› evaporatörde ha-
van›n so¤ukla temas etmesi ile içerisinde-
ki nemin bir k›sm›, ›s› de¤ifltiricisinin yü-
zeyinde yo¤uflur. Böylece havadaki nemin
yo¤uflmas›yla, tutulan gizli ›s› ak›flkana
transfer olur.
Gaz halindeki ak›flkan›n kompresöre gel-
mesiyle birlikte burada bas›nc› ve s›cakl›-
¤› yükselir. S›cak ve yüksek bas›nçl› gaz
daha sonra buradan kondansöre geçer.
Kondansör, su veya hava ›s› de¤ifltiricisi
olarak kullan›labilir. Düflük s›cakl›ktaki
su veya hava, ›s› de¤ifltiricisinden geçer-
ken so¤utucu ak›flkan ›s›s›n› kaybederek
gaz faz›ndan s›v› faz›na geçer.
Is› pompas›, ›s› transferinde elektrik ener-
jisiyle çal›flan kompresöre göre daha kul-
lan›fll› oldu¤u için avantajl›d›r. At›k veya
serbest ›s› kaynaklar›ndan enerji elde edil-

mesinde, ›s› pompas›na kompresörün ek-
lenmesiyle de daha fazla enerji absorbe
edilebildi ve ortalama bir ›s› transferi bu
flekilde gerçeklefltirilebilir oldu.
Performans katsay›s› (COP) ›s› pompas›-
n›n verimini ifade eder ve cihaz›n üretti¤i
›s› enerjisi miktar›n›n cihaz›n tüketti¤i
enerjiye oran›d›r. Genellikle 1’den büyük
olan bu say› çal›flma koflullar›na ve hangi
tür ›s› pompas›n›n kullan›ld›¤›na ba¤l›d›r.
Örne¤in yüzme havuzlar›n›n bulundu¤u
yerdeki nemli havan›n sahip oldu¤u gizli
›s›, geri kazan›m ile tekrar kazan›larak
havuz suyuna aktar›labilir veya ortam ha-
vas›n›n ›s›t›lmas›nda kullan›labilir.
Calorex HRD 30 gibi nem alabilen ›s›
pompal› havaland›rma sistemleri, içeri-
sinde havuz bulunan binalar›n ihtiyaçlar›-
n› karfl›layacak nem alma, suyun ve hava-
n›n ›s›t›lmas› gibi tüm fonksiyonlar› geri
dönüflüm enerjisiyle yapabilir ve gerekti-
¤inde ilave olarak d›fl kaynakl› LPHW
kayna¤›n› kullanabilir. Bunun yan›nda
taze hava sa¤layabilir, insanlar›n ihtiyac›
olan minimum hava miktar›n› kontrol
edebilir, kimyasallar› seyreltebilir ve nem
miktar›n› tekrardan ayarlayabilir. Bu sa-
yede ortam havas›n›n ›s›t›lmas› için ihti-
yaç duyulan enerjiyi minimumda tutabilir.
Sistemin 2,5–3 aras›nda de¤iflen COP de-
¤eri, havuz suyuna ve ortam havas›na
gönderilen geri kazan›lm›fl enerjinin
kompresörlerin ve fanlar›n kulland›¤›

enerjiye oran›d›r. Böylece verimin %
250–300 aras›nda oldu¤u görülür bu de-
¤er çok uygun gibi görünen çift recupera-
torlü AHU’lar ile elde edilen maksimum
% 80’lerdeki ›s› transferi verimi ile karfl›-
laflt›r›l›r.
325 m2 ana havuz ve 110 m2 e¤itim havu-
zuna sahip bir e¤lence merkezinin tüketti-
¤i enerji miktar›n› ele ald›¤›m›zda
AHU’nun iflini yapan ›s› pompas›, iyi bir
uygulama oldu¤una inan›lan çift recupe-
ratorlü AHU’ya göre 1.100.000 kWh da-
ha az enerji tüketir. Enerji tüketimiyle
birlikte CO2 emisyonu da y›ll›k 160 ton
azal›r. K›yaslad›¤›m›zda bu de¤er %
40’›n üzerinde bir azalmaya karfl›l›k gelir. 
Northampton’s Oundle okulunda kurulu
olan sistemin verdi¤i ampirik veriler bu
görüflü destekler niteliktedir. Daha önce
kurulmufl olan Calorex HRD sisteminin
modernlefltirilmesiyle sisteme soyunma
odalar›n›n havaland›r›lmas› ile yüksek ve-
rimli yeni kazanlar ilave edildi. Okulda
yap›lan bu uygulama ile enerji tüketimi-
nin üçte birine ve y›ll›k iflletme maliyeti-
nin yar›ya düfltü¤ü (£22k’ den £11k’ e)
görüldü.
Umar›z biran önce enerji kullan›m›na
dikkat eden mühendislerle ve müflterilerle
birlikte, öncelikle artan enerji giderlerinin
ve CO2 emisyonunun azalt›lmas› için sis-
temler yenilenirken ›s› pompal› çözümler
tercih edilir. TM
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çeviri

IISSII  GGEERR‹‹  KKAAZZAANNIIMMLLII  NNEEMM  AALLIICCII

So¤uk ortam koflullar› için maksimum mekanik nem al›m›.
Suda ve havada maksimum ›s› enerji geri kazan›m›

BByyppaassss  ddaammppeerrii  ttaazzee  hhaavvaa  vvee  eeggzzoozz  hhaavvaass››  ddaammppeerrlleerrii

Kompresör 1 çal›fl›rken yüksek oranda nem al›r, havada ve suda ›s› geri kazan›r.
Kompresör 2 çal›fl›rken suda ›s› geri kazan›r, ortama ortalama taze hava verir
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tel konuklar›n›n konfor talepleri
yüksektir. Konaklayacaklar› oda
için para öderken s›cak su, iyi ay-

d›nlat›lm›fl bir mekân ve so¤uk k›fl gecele-
rinde bile dilediklerinde pencereyi arala-
yabilme beklentisi içindedirler. Otel yö-
neticilerinin enerji tüketiminin düflürül-
mesine yönelik çabalar› konuklar›n kon-
forunu etkilememelidir. Modern bina yö-
netim sistemleri, konuklar›n konforunu
etkilemeden enerji giderlerini düflürme
imkân›n› sunmaktad›r. Örne¤in enerji
üretimi ve enerji tüketiminin ihtiyaca gö-
re ayarlanmas› ile enerjinin bofla harcan-
mas›, çeflitli flekillerde engellenebilmekte-
dir. Bu sayede, her otel binas› için hangi
uygulaman›n do¤ru oldu¤u ortaya ç›kar›-

labilmektedir. ‹flletme maliyetlerini dü-
flürme amac›yla ele al›nan, örne¤in perso-
nel ve servis alan›nda yap›lan tasarruflar
gibi di¤er önlemler, konuklar›n memnu-
niyeti aç›s›ndan olumsuz sonuçlar do¤u-
rarak rezervasyon oran›n›n düflmesine se-
bep olmaktad›r.  

Bir otel içerisinde yüksek enerji tüketimi-
nin nedenleri flunlard›r:

• Konuk odalar›n›n havaland›r›lmas›
• Konuk odalar›ndaki aç›k pencereler
• Konuk odalar›n›n ayd›nlat›lmas›
• Yüzme havuzu alan›n›n 

iklimlendirilmesi
• Konferans mekânlar›n›n 

Otellerde Enerji Verimlili¤i
HHaannnneess  LLÜÜTTZZ
Ürün Yöneticisi / CentraLine c/o Honeywell GmbH

iklimlendirilmesi
• Restoranlar›n iklimlendirilmesi
• Mutfa¤›n havaland›r›lmas›
• S›cak su temini
• Lobinin iklimlendirilmesi ve aç›k 

kalan kap›lardan kaynaklanan enerji
kay›plar›

Enerji verimlili¤i nas›l 
iyilefltirilebilir?

• Temiz hava gereksiniminin azalt›lmas›
(Hava kalitesinin kontrolü, timer/za-
manlay›c›, kifli-hareket alg›lay›c›lar ile
daha etkin bir kontrol)  

• Hava debisinin azalt›lmas› (fanlar›n
enerji tüketimi) 
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• Belirli alanlarda s›cakl›¤›n 
düflürülmesi (›s› transfer kay›plar›n›n
azalt›lmas›)  

• Konvansiyonel fosil yak›t tüketiminin
azalt›lmas› (alternatif enerji 
kaynaklar›) 

• So¤utma uygulamalar›nda enerji 
tüketiminin azalt›lmas› (daha etkin
kontrol, ›s› geri kazan›m›, alternatif
so¤utma sistemleri) 

• ‹flletme süresi (daha etkin kontrol, 
zaman-programlar›, di¤er otomasyon
sistemlerine ba¤lanma) 

• Bak›m ve servis, ›s› de¤ifltiricilerin 
serpantinlerin düzenli olarak 
temizlenmesi ve filtrelerin 
de¤ifltirilmesi 

• Çevreci yaklafl›mlar›n taahhüt 
edilmesi  

Bunun için hangi kontrol 
teknikleri uygulanabilir?   

• Hava kalitesinin kontrolü
• Odalar›n ba¤›ms›z kontrolü  
• Otomatik geciktirme fonksiyonu
• Fanlar için frekans ayarlamas›
• Düflük s›cakl›kl› ›s›tma sistemleri
• S›k s›k aç›lmakta olan kap›lardan 

dolay› enerjinin bofla harcanmamas›
için otelin girifl salonunda ve di¤er
alanlar›ndaki kap›larda hava perdesi
kullan›m›

• Is›tma/so¤utma ve entalpi geri 
kazan›m›

Hangi etkenler enerjinin daha az
tüketilmesine yard›mc› olur?

• Personel taraf›ndan kolayl›kla 
kullan›labilen manuel devre 
anahtarlar›

• Enerji tüketiminin izlenmesi
• Var olan sistemlerin en aç›k, kolay 

alg›lanabilir ve yönetilebilir biçimde
entegrasyonu

• Do¤algaz, petrol, elektrik tedarikçileri
ile fiyat pazarl›¤›n›n yap›lmas›

• Daha düflük maliyet getirebilece¤i 
düflünülen; do¤algaz, petrol gibi enerji
kaynaklar›na, bölgesel ›s›tma 
yöntemlerine otomatik geçifl sa¤lama

Hangi alternatif teknolojiler ile
enerji masraflar› düflürülebilir?

• Is›tma ve so¤utma için günefl enerji 
sistemleri 

• Is› pompalar›
• Temel enerji yükleri için, ›s›n›n ve

enerjinin kombine halde üretilebildi¤i
CHP sistemler

• Absorpsiyonlu so¤utma
• Rüzgâr ve su gibi “ücretsiz” enerji

kaynaklar› 
‹mkân dâhilinde olan bu olanaklar›n her
birinin ticari aç›dan avantajlar› ayr› ayr›
ele al›nmal›d›r. Uygun olabilecek enerji
tasarruf yöntemleri, her otel binas› için
ayn› olmayabilir. Temiz hava besleme sis-
teminin optimizasyonu gibi baz› uygula-
malar, pek çok otelde yat›r›m›n en k›sa
süre içinde geri dönebildi¤i uygulamalar-
dand›r.  
Di¤er olas› iyilefltirici önlemler için, ku-
marhane, spor salonlar› veya konser sa-
lonlar› gibi farkl› bina türlerinde önemli
ölçekte farklar görülebilmektedir.  
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teknik

Otellerde enerji tüketen sistem ve uygulamalar
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CentraLine, bu enerji verimlili¤i dökü-
manlar›nda otellerde enerji tüketimini
azaltacak teknikler aras›nda özellikle iç
hava kalitesi kontrolü ve de¤iflken devirli
fanlara de¤inmektedir.  Bu do¤rultuda iki
otelde yap›lan özel uygulama örne¤ine
yer verilmektedir. 

Örnek 1: Otel odas›

‹deal durum:

1) Bir oda kullan›lmad›¤›nda, oda içi 
düflük düzeydeki “gece” ›s›s›nda 
tutularak, temiz hava girifli devre d›fl›
b›rak›lm›fl, lambalar söndürülmüfl ve
televizyon kapat›lm›flt›r.

2) Müflteri otele girifli kesinleflti¤inde,
odan›n iklimlendirme sistemi her an
devreye girmeye haz›r (Standby) ›s›
düzeyine getirilerek, temiz hava girifli
asgari derecede tutulmaktad›r.

3) E¤er odada müflterinin mevcudiyeti
harekete duyar elemanlar taraf›ndan
alg›lanm›flsa veya enerji sistemini 
devreye alan yuvaya oda anahtar kart›
yerlefltirilmiflse normal bir temiz hava
da¤›t›m› sa¤lan›r, ›s› uygun bir 
de¤erde tutulur ve d›flar›s› karanl›k
olunca ayd›nlatmalar devreye girer.

4) Banyo aspiratörü, banyodaki nemin
artmas› veya müflterinin 
havaland›rmay› manuel olarak 
müdahelesi ile birlikte devir h›z›n› 
art›r›r. (otomatik olarak befl dakika
çal›flmaya ayarlanm›flt›r). 

5) Müflterinin pencereyi açmas› halinde
sistem, odan›n ›s›s› “standby” konu-
muna döndürür ve temiz hava giriflini
asgari düzeye indirir. 

6) Müflteri oday› terk eder etmez, odan›n
›s›s› “standby” konumuna döner, te-
miz hava girifli asgari düzeye iner, ay-
d›nlanma ve televizyon kendili¤inden
devre d›fl› kal›r. 

7) Müflteri hesab›n› ödeyip ayr›ld›¤› za-
man, oda, gece ›s›s›na döner ve temiz ha-
va girifli durur.  
Enerji tasarrufu ile ilgili yap›lan hesapla-
malara göre, oda ›s›tma sistemi için basit
bir zamanlay›c›, bir radyatör vanas› ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda %40 daha fazla enerji
tasarrufu sa¤layabiliyor. Odan›n bofl veya
dolu olufluna göre sistemin çal›flma modu-
nu ayarlanabilmesi, enerji tüketimini ve
bedelini ilave olarak %5-10 aras›nda
azalt›r (Bu oran ayarlanan s›cakl›k de¤er-
lerine ve standby modunda kalan süreye
göre de¤iflebilmektedir). CentraLine’›n
sundu¤u, otelin oda otomasyonu ile rezer-
vasyon sistemi aras›ndaki ak›ll› ba¤lant›
yap›s›, iflletme hizmet harcamalar›n› da s›-
f›ra indirmektedir.
Bu rezervasyon sistemleri CentraLine’›n
bina otomasyon sistemine pek çok flekilde

ba¤lanabiliyor, sadece iklimlendirmeye
de¤il ayn› zamanda elektrik beslemesine
ve güneflliklere de kumanda edebiliyor.

Örnek 2: Enerji tüketiminin 
izlenmesine yönelik teknikler

‹deal durum:
1. Yüzme havuzu, mutfak, restoran, otel

odalar› gibi pek çok farkl› alan›n 
elektrik tüketimi 24 saat 
izlenebilmektedir. 

2. Is›tmadaki enerji hareketi de her bir
oda için ayr› ayr› izlenebilmekte, kap›

‹deal otel odas›

Modern rezervasyon sistemi (kaynak: “InnQuestSoftware”)

(1) Fancoil ç›k›fl›
(2) Banyo aspiratörü
(3) Pencere temas› duyar eleman›
(4) Is›tma / havaland›rma ayarlama birimi
(5) Ayd›nlatma Kontrol
(6) Günefllik Kontrol
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ve pencerelerin nerede aç›k olup 
olmad›¤› tespit edilebilmektedir.  

3. S›cak  su tüketimi, vanadan geçen su
miktar› olarak otel odalar›nda ve 
di¤er s›cak su tüketiminin olabilece¤i
alanlarda ayr› ayr› izlenebilir, 
musluklar›n damlat›p damlatmad›¤›
veya tam olarak kapat›l›p 
kapat›lmad›¤› görülebilir.

4. Konferans salonlar›nda veya otel 
odalar›nda kullan›lan so¤utma enerjisi
ölçülebilmekte ve otelin tercihine göre
ise müflterinin hesab›na 
yaz›labilmektedir. 

5. Tüketim grafi¤inin günlük 
karfl›laflt›rmalar› sayesinde 
düzensizlikler tespit edilebilmekte, bu
sayede enerji tüketiminin azalt›lmas›
yönünde hedefler saptanabilmektedir.

6. Enerjideki temel yükün tespit edilmesi
ve minimal duruma getirilmesi 
mümkün olabilmektedir. 

Enerji tüketiminin izlenmesi tabiî ki do¤-
rudan bir enerji tasarrufu sa¤lamayacak-
t›r. Ancak otel yöneticisine enerjinin nere-
de ve ne zaman tüketildi¤ine dair bir tes-
pit yapma f›rsat› sunup daha sonra gerek-
li iyilefltirmeleri uygulayabilmesine ola-
nak sa¤layacakt›r.
Baz› yöneticilerin ise, binalarda enerji ta-
sarrufu sa¤layan bu denli çok olas›l›¤›n
karfl›s›nda gözü korkmaktad›r. Hangi
olanaklar en büyük tasarruf potansiyelini
sunmakta ve bundan ötürü ise hangileri
öncelikli olarak ele al›nmal›d›r? Enerji tü-
ketimini nas›l denetleyebilir ve optimize
edebiliriz? CentraLine’›n ortak kuruluflla-
r›nda da oldu¤u gibi, ›s›tma, havaland›r-
ma ve iklimlendirme alan›nda tecrübeli ve

uzman kifliler otel yöneticilerine en iyi fle-
kilde dan›flmanl›k yapma amac› ile ihti-
yaç duyulan bilgileri sunmaktad›r. 
Bu uygulamalarla otel müflterileri herhan-
gi bir fark hissetmeyecek, otelinin iflletme
maliyetleri ise hissedilir oranda azalabile-
cektir. 
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Kaynaklar:
- CentraLine
- “InnQuestSoftware”
- www.energylens.com

CentraLine ile ilgili ayr›nt›l› bilgi:
www.centraline.com TM

Enerji tüketiminin izlenmesi 

(1) Cihazlar gece boyunca çal›fl›yor mu?
(2) Bina hafta sonunda kapal› ise bütün enerji ne için kullan›l›yor?
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