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Coolexpo So¤utma Klima 
Profesyonellerini Bekliyor...

Buzdolap So¤utma ve ‹klimlendirme Tek-
nisyenleri Odas› taraf›ndan düzenlen oto-
büs seferleri ile Ankara, ‹zmir, Bursa ve
Kayseri’den so¤utma profesyonelleri fua-
ra geliyor. ‹stanbul, ‹zmir, Isparta, Bal›-
kesir baflta olmak üzere pek çok ilimizin
ö¤retim kurumundan e¤itim üyeleri, ö¤-
retmenler de  Coolexpo fuar›n› ziyaret
edecek.
Üç gün sürecek olan fuar›n ilk günü aç›l›fl
seremonisinde aç›l›fl konuflmalar›n› taki-
ben; Türkiye so¤utma sektörünün kuru-
cular›na SOS‹AD Yönetim Kurulu tara-
f›ndan fiükran Plaketleri takdim edilecek.

T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›
heyeti fuar› ziyaret edecek 

Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkilileri 13
flubat cuma günü Coolexpo so¤utma tek-
ni¤i uzmanl›k fuar›nda kat›l›mc› stantla-
r›n› ziyaret ederek, sektörün durumunu
faaliyetlerini inceleyecek ve görüflmelerde
bulunacaklar. Yetkililer stant ziyaretleri
s›ras›nda  OTIM-ID program›na ve uygu-
lamalara yönelik fuar kat›l›mc›lar›n›n so-
rular›n› cevapland›racak.

‹KSODER stand›nda kariyer 
f›rsatlar› teknikerleri bekliyor

Coolexpo so¤utma tekni¤i uzmanl›k fua-
r› Meslek Yüksek okulu mezunu veya son
s›n›f ö¤rencileri ve sektör çal›flanlar› için
kariyer f›rsatlar› yaratacak.

Yerli yabanc› binlerce so¤utma
sektörü mensubu Coolexpo’ya 
geliyor

SS
ektörel fuarc›l›kta 26 y›ll›k tecrübe-
yi sunan ARES fuarc›l›k taraf›ndan
düzenlenen Coolexpo so¤utma tek-

ni¤i uzmanl›k fuar› SOS‹AD So¤utma Sa-
nayii ‹fladamlar› Derne¤i taraf›ndan des-
tekleniyor. 
Dünyadaki örneklerinde oldu¤u gibi ilk
kez ülkemizde de bir uzmanl›k fuar› sade-
ce iflgünlerinde ziyaret edilecek. Coolexpo
fuar› 12 flubat perflembe, 13 flubat cuma
ve 14 flubat cumartesi günleri ziyarete
aç›k olacak. 
Coolexpo so¤utma tekni¤i uzmanl›k fua-
r› haber ve duyurular› yaklafl›k alt› ay bo-
yunca Türk ve Avrupa sektör medyas›nda
genifl yer buldu. Ulusal ve uluslararas› et-
kin tan›t›m kapsam›nda; Türkiye ve yurt-
d›fl›ndan gelecek binlerce profesyonel zi-
yaretçiyi bekleyen Coolexpo fuar›n› baflta
www.refrige.com gibi  pek çok uluslara-
ras› sektör portal› birinci gündem olarak
duyurdu.
Yabanc› ziyaretçilerin yan› s›ra ‹stanbul

So¤utma Tekni¤i Uzmanl›k Fuar›

So¤utma endüstrisinin bölgesel merkezi Türkiye’nin so¤utma tekni¤i
uzmanl›k fuar› Coolexpo üç gün boyunca profesyonelleri buluflturacak.
So¤utma sektörünün küresel ve yerel markalar›, firmalar›, ürün ve
hizmetler yeni teknolojiler görücüye ç›kacak. ‹klimlendirme sektörünün
tasar›mc›lar›, üreticileri, iflletmecileri, taahhüt guruplar› büyük randevuyu
kaç›rmay›n...

DDeevvaamm››  22..  ssaayyffaaddaa......
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‹klimlendirme so¤utma teknikerleri
ve/veya adaylar› ‹KSODER taraf›ndan
oluflturulan veri bankas›na kay›t yapt›ra-
rak sektör firmalar›na ulaflabilme f›rsat›,
nitelikli tekniker talebi olan firmalar ise
arad›klar› personeli kayna¤›ndan bulma
f›rsat› yakalayacak.
‹KSODER stand› fuar boyunca sektör fir-
malar› ve e¤itimli teknikerlerin buluflma
yeri olacak. 

Teknik Liseler yar›fl›yor, 
kazan›yor

Coolexpo so¤utma tekni¤i uzmanl›k fua-
r› ilk iki gün boyunca ‹stanbul’da e¤itim
veren Endüstri Meslek Liselerinin kat›la-
ca¤› “Ar›za Teflhisi” yar›flmas›na ev sa-
hipli¤i yapacak. 
Yar›flmaya kat›lan; Samand›ra EML, Ya-
kac›k EML, ‹smet Aktar EML, Güllüba¤-
lar EML, Ba¤c›lar Endüstri Meslek Lisesi
fuar›n ilk günü ayn› heyecan› paylaflacak.
12 flubat perflembe günü saat 14.00 da
bafllayacak eleme yar›flmas›na kat›lan befl
okulun ekipleri ikinci tura kalabilmek
için çaba sarfedecek.
‹lk gün eleme yar›flmalar› sonucunda
ikinci gün yar›flmaya hak kazanan finalist
üç okulumuz aras›ndan birinci, ikinci ve
üçüncüyü belirleyecek final yar›flmas› 13
flubat cuma günü saat 14.00 da bafllayacak. 
Yar›flman›n hakemleri  Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin Bulgurcu, Yrd. Doç. Dr. Ayhan
ONAT Kadir ‹sa, Mr. Robert Bates göze-
timinde ter döken finalist okullar Bal›ke-
sir’de faaliyet gösteren DENEYSAN tara-
f›ndan üretilmifl Ar›za Bulma Simülatör-
lerini yar›flma sonuçlar›na göre kazanma
flans›n› elde edecek. Birinci okula 7000
TL, ikinciye 6000 TL ve üçüncüye 4000
TL de¤erindeki deney üniteleri hediye
edilecek.
Yar›flman›n 1.si, 2.si ve 3.sü okullara fua-
r›n son günü saat 17.00 da gerçekleflecek
olan kapan›fl seremonisinde yar›flma
ödülleri ve sertifikalar› takdim edilecek.  

Uluslararas› gündem Seminer
Program› ile Coolexpo’da 

Coolexpo so¤utma tekni¤i uzmanl›k fua-

r› üç gün boyunca dünya so¤utma sektö-
rünün gündemini yans›tan seminerlere
sahne olacak.
Seminer verecek yerli yabanc› davetli ko-
nuflmac›lar›n sunumlar›nda; Do¤al so¤ut-
kanlar, kompresör teknolojilerindeki ye-
nilikler, Is› eflanjörlerinde yenilikler, Mik-
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1122  fifiuubbaatt  PPeerrflfleemmbbee

11..  SSuunnuumm
Saat: 14.00
Konuflmac›: Önder Güvenç
Konu: So¤utkan olarak CO2 avantajlar›, 
dezavantajlar›
Firma: Johnson Controls International
22..  SSuunnuumm  
Saat: 15.00
Konuflmac›: Yücel Yorulmaz
Konu: El aletleri, uygulama teknikleri, ifl güvenli¤i
tedbirleri
Firma: Rothenberger
33..  SSuunnuumm
Saat: 16.00
Konuflmac›: F›rat  fien
Konu: Energy saving, elektronik valf, remote man-
agement and monitoring
Firma: CFM So¤utma / CAREL
44..  SSuunnuumm
Saat: 17.00
Konuflmac›: Mustafa Ayhan
Konu: Günefl enerjisiyle so¤utma
Firma: EB‹TT

1133  fifiuubbaatt  CCuummaa

11..  SSuunnuumm
Saat: 13.00
Konuflmac›: Mr. Adam Glowala (Teknik sat›fl
mühendisi)
Konu: Copeland digital scroll kompresörler ve dijital
kompresör teknolojisi ile kapasite kontrolu,
Copeland Discus kompresörler ve buhar enjeksiy-
onlu scroll kompresörlerde  enerji verimlili¤i
Firma: Frigoduman / Emerson Climate
Technologies GmbH
22..  SSuunnuumm  
Saat: 14.00
Konuflmac›: Mr. Fabio Tomi (Bölge sat›fl sorum-
lusu), Mr. Enrico Crippa (AR-GE Müdürü)
Konu: Fanlarda enerji verimlili¤i
Firma: Frigoterm / ELCO Spa

33..  SSuunnuumm
Saat: 15.00
Konuflmac›: Mr. Giacomo Pisano
Konu: Genel semi-hermetik, inverter uygulamal›
semi-hermetik, CO2 uygulamal› semi-hermetik
kompresörler
Firma: Çetinel So¤utma / DOR‹N
44..  SSuunnuumm
Saat: 17.00
Konuflmac›: Mr. Mark Lowry (RSES Baflkan
Yard›mc›s›), 
Mr. Robert Bates (Delaware Technical and
Community College IKS pro¤ram›nda ö¤retim
üyesi-NATE Mütevellisi)
Konu: Sürekli teknik e¤itim, sertifikasyon ve
A.B.D.’deki durum
Kurum: RSES / ‹SEDA

1144  fifiuubbaatt  CCuummaarrtteessii

11..  SSuunnuumm  
Saat: 12.00
Konuflmac›: Mr. Javier Moreno Nuez
Konu: ACC Kompresörleri 
Firma: At›l›m ‹ç ve D›fl Ticaret
22..  SSuunnuumm  
Saat: 13.00
Konuflmac›: Coflkun Mançuhan
Konu: ‹klimlendirme ve so¤utma sektöründe 
kullan›lan ›s› de¤ifltirgeçleri
Firma: Konuk Is›
33..  SSuunnuumm
Saat: 14.00
Konuflmac›: Mehtap Dinçer
Konu: So¤uk hatlarda yal›t›m
Firma: Ode Yal›t›m
44..  SSuunnuumm
Saat: 15.00
Konuflmac›: A. Mert Alta
Konu: So¤utma sistemleri enerji tüketiminde dijital
termostatlar›n önemi     
Firma: Cantek So¤utma Makinalar› 
San. Tic. Ltd. fiti.

Seminer Program›

ro ifllemcili kontrol, So¤utma uygulama-
lar›nda kullan›lan el aletleri-ifl güvenli¤i,
Enerji korunumu, Fanlarda enerji verim-
lili¤i, Günefl enerjisiyle so¤utma, So¤uk
hatlar›n yal›t›m›, Sürekli teknik e¤itim ve
sertifikasyon gibi konular toplam 12 otu-
rumla izleyicilerin ilgisine sunulacak. TM
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MTS Ariston’dan % 35 Yak›t Tasarrufu
Sa¤layan Yeni Yo¤uflmal› Kazan

Airfel’den ‹nverter Sürücülü Kompresörler

Ardo Is›t›c›lar

GGelifltirdi¤i ürünleri ile
yaflam alanlar›nda yük-

sek konfor sa¤layan MTS
Ariston, yeni Genus Premi-
um HP kazanlar›n› Türki-
ye’de sat›fla sunmaya baflla-
d›. Yüzde 35 yak›t tasarrufu
sa¤layan yo¤uflmal› cihazlar,
günefl enerji sistemi ile de
uyumlu hale getirilebiliyor. 
Kifliye özel konfor seçenekle-
ri sunan MTS Ariston’un ge-
lifltirdi¤i yüksek kapasiteli
Genus Premium HP cihazla-
r›n 45 kW ve 65 kW olmak
üzere 2 modeli bulunuyor. Kapasiteleri 45-
260 kW aral›¤›nda olan yo¤uflmal› cihaz-
larda, 4 kazana kadar kaskad ba¤lant›s›
yap›labiliyor. % 108.5 ile 4 y›ld›z verim
sa¤layan yüksek kapasiteli ürünler, ön ka-
r›fl›m sistemiyle gerçek yo¤uflma teknoloji-
sini sunuyor. 

Haftal›k Is› Program› Yapmak
Mümkün
Fonksiyonel kullan›m sunan Genus Premi-
um HP kazanlar, haftal›k s›cakl›k progra-
m› yapmaya olanak sa¤l›yor. Tercih edilen
s›cakl›k derecesi otomatik olarak prog-
ramland›r›larak kullan›ld›¤› mekan›n ›s›s›-

DDavran Group bünyesinde 1998 y›l›nda
kurulan PestGO Elektronik ve Kimya

Teknolojisi AR-GE Dan›flmanl›k San. ve
Tic. Ltd. fiti.’nin ürünü olan Ardo, elektri-
¤i kay›ps›z ›s›ya çevirerek k›z›lötesi ›fl›ma
yöntemi ile konforlu bir ›s›tma sunuyor.
Ürün, vücuttaki kan sirkülasyonunun h›z-
lanmas›n›, hücrelerin sa¤l›kl› kalmas›n›,
k›fl›n bile odada güneflin sa¤l›kl› etkisinin
yaflanmas›n›, deri alt›nda D Vitamini olu-
flumunun sa¤lanmas›n› temin ediyor.
Plazma TV esteti¤ine sahip duvara ve tava-
na monte edilebilen, siyah ve gümüfl çerçe-
ve seçene¤i sunan siyah  ayna Ardo, ürün
yan›nda hediye verdi¤i termostat›yla ›s›n›n
odada istenilen düzeyde sabitlenmesini
sa¤l›yor. Bu özelli¤iyle ›s›nd›kça daha az
elektrik harcanmas›n› sa¤layan Ardo, ald›-
¤› elektri¤in yüzde 99’unu kaloriye çeviriyor. 

Odun, kömür ve gazl› ›s›tma araçlar›ndan
yüzde 50 daha ekonomik ›s›tan Ardo, di-
¤er elektrikli ›s›t›c›lar gibi kapan›r kapan-
maz so¤umuyor. Aç›ld›ktan 10 dakika
sonra kapat›lsa dahi nano teknoloji ile ya-
p›lan kaplamas› sayesinde 15-30 dakika
daha ›s›tmaya devam ediyor. Ardo ›s›t›c›-
lar, 2.8 cm kal›nl›¤›nda; 46x 81 cm ve
66x111 cm. ebatlara sahip. Cihaz, 3 cm
mesafeden bile yakm›yor, ciltte kurumaya
neden olmuyor. Ardo, 20 metrekarelik bir
oday› (-) 10 derece so¤ukta, 24 saat 3-5
TL’lik enerji harcayarak oldukça ekono-
mik flekilde ›s›t›yor. Yüzde yüz yerli ürün
olan Ardo, dünya genelinde “Türk Paten-
ti”ne de sahip. TM

Bilgi: www.ardo.com.tr

n› hafta boyunca ayn›
derecede tutabiliyor.
Kablolu ve kablosuz s›-
cakl›k kontrol mekaniz-
malar›na sahip Genus
Premium HP kazanlar,
sessiz çal›flma özelli¤i ve
modern tasar›mlar› ile
mekanlarda fark yarat›-
yor. Yüksek kapasiteli
performans› ve yüzde 35
yak›t tasarrufu ile kulla-
n›c›lar›n›n gözdesi olma-
ya aday olan kazanlar,
taahhütçüler için de bü-

yük avantaj sa¤l›yor. Kaskad uygulamalar
için gerekli tüm aksesuarlar› sa¤layan kom-
biler, bölge-kaskad kontrolü için genifl
elektronik kontrol ekipmanlar› ile taahhüt-
çülerin iflini kolaylaflt›racak.
Kullan›m esnas›nda oluflabilecek ar›zalara
karfl›, hata kodlar›n› ve karfl›lafl›lan sistem
problemlerini genifl LCD ekran› sayesinde
aç›klay›c› bir flekilde sunan Genus Premi-
um HP, kullan›c›lar›n hangi bölümde ar›za
oldu¤unu saptamas›na olanak sa¤larken,
sorunun servisler taraf›ndan daha h›zl› gi-
derilmesi için büyük kolayl›k sa¤l›yor. TM

Bilgi: www.mts-tr.com

IIs›tma so¤utma havaland›rma sektörünün
öncülerinden Airfel taraf›ndan Türkiye

pazar›na sunulan MHI KX VRF sistemle-
rinde kullan›lan kompresörlerin tümü in-
verter sürücülüdür. Tamam› inverter kom-
presörler ile donat›lm›fl sistemlerin, inver-
ter kompresörün yan› s›ra ilave olarak sa-
bit h›zl› kompresör içeren sistemlere göre
sa¤lad›¤› önemli üstünlükleri vard›r. ‹k-
limlendirme sistemleri pik yüke göre tasar-
lan›rlar. Fakat y›l›n büyük bir zaman›nda
sistemler daha düflük k›smi yüklerde çal›-
fl›r. Bu nedenle kurulu sistemlerin sezonsal
verimlilikleri incelendi¤inde tamamen in-
verter kompresörlü sistemlerin özellikle

k›smi yüklerde inverter ve sabit kompresör
birlefliminden oluflan sistemlere göre daha
yüksek COP seviyelerinde çal›fl›r.
‹nverter kompresörlü sistemlerde sabit
kompresörlü sistemlere oranla bafllang›ç
an›nda oluflan elektriksel ve mekanik geril-
meler çok daha azd›r ve bafllang›ç ak›m› gi-
bi de¤erler daha düflüktür. Ayr›ca d›fl üni-
tedeki inverter kompresörün bozulmas›
durumunda di¤er inverter kompresör çal›fl-
maya devam edebilir. Böylece inverter sü-
rücü teknolojisi ile güç kontrolünün de-
vaml› olmas› sa¤lan›r. TM

Bilgi: www.airfel.com.tr 
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IIs›tma sektöründe, üretti¤i dayan›kl› ve
sa¤lam ürünler ile ön plana ç›kan Prot-

herm, Lynx kombileri yeniledi. Protherm
Lynx kombiler, basit ve kolay kullan›m› ve
düflük ses seviyesiyle kullan›c›s›na daha
konforlu bir ›s›nma sunuyor. 

Kombilerde yer alan dijital gösterge saye-
sinde, kapal› sistem su s›cakl›¤› ile tesisat-
taki su bas›nc› rahatl›kla takip edilebiliyor.
Elektronik sisteminde bulunan güçlü mik-
roifllemciyle ürünün tüm fonksiyonlar›
kontrol edilerek daha yüksek verimle ve
daha güvenli flekilde çal›flmas› sa¤lan›yor.
Ayarlanabilir otomatik by-pass sayesinde,
tüm ›s›tma sistemlerinde sorunsuz çal›flabi-
len Lynx kombilerde bulunan integral
eflanjör, h›zl› ve k›sa sürede s›cak su sa¤la-
y›p kireç oluflumunu da engelliyor. 
Elektronik ateflleme ve kademesiz alev mo-
dülasyonun yan› s›ra düflük ve yüksek tesi-
sat suyu bas›nc› erken uyar› sistemi saye-
sinde, cihaz su bas›nc›ndan dolay› devre
d›fl› kalmadan ya da emniyet ventilinden
su ak›tmadan önce tüketicisini uyarabili-
yor. Donmaya ve afl›r› ›s›nmaya karfl› ko-
ruma, pompa s›k›flmas›n› önleme, brulör
bekleme süresi gibi koruma sistemleri d›-
fl›nda, Lynx kombiler, meydana gelebile-
cek tüm sorunlarda kendisini ve kullan›c›-
lar› güven alt›na alacak emniyet sistemleri
ile donat›ld›. Protherm’in, özel e¤itimli ve
konusunda uzman personeli, sundu¤u
yayg›n mobil servis a¤› ve Türkiye’de do-
¤algaz›n bulundu¤u her ilde bulunan
1200’ün üzerindeki sat›fl noktas› ile Prot-
herm Lynx kombiler oldukça iddial›. TM

Bilgi: www.prothermkombi.com 
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Protherm Lynx
Kombiler Yenilendi 

Aknur’dan Logotherm Is›tma Sistemi

Omron’dan HVAC ve Bina Otomasyonu
Uygulamalar› için V1000

MMerkezi ›s›tma sistemlerinin, daire için-
de kombi, kat kaloriferi kazan› kulla-

n›m› gibi bireysel sistemlere göre daha az
kullan›m masraf› oldu¤u bir gerçek. Buna
ra¤men bireysel sistemlerin tercih edilmesi-
nin sebebi, daire sahiplerinin kulland›klar›
kadar yak›t paras› ödemek ve dairelerini
arzu ettikleri derecede ›s›tmak istemeleri.
LOGOTHERM, hem bu istekleri yerine
getirmek, hem de merkezi sistemin sahip
oldu¤u üstünlüklerden istifade etmek üze-
re gelifltirilen bir ›s›tma sistemidir.
Logotherm, apartman, ifl merkezleri gibi
birden fazla ›s›tma sistemi kullan›c›s›n›n
bulundu¤u yerleflim birimlerinde kullan›-
l›r. Sistemde merkezi bir kazan dairesi ve
kazan bulunur. Kazandan ç›kan s›cak su,
dairelerin d›fl›na, kap› yanlar›na konan Lo-
gotherm cihaz›na gelir ve buradan radya-
törlere çekilen borularla dairenin ›s›t›lmas›
temin edilir.
Logotherm’in içindeki ›s› de¤ifltirgeci -pla-
kal› eflanjör- vas›tas›yla da
kullan›m s›cak suyu temin edilir. Logot-
herm, sahip oldu¤u özelliklerle kombi ci-
hazlar›ndan farkl›d›r:

• Düflük ›s›tma giderleri
• Yüksek konfor temini (istenilen s›cak-

l›kta ve saatte ›s›tma yap›labilir veya ci-
haz tamamen kapat›labilir)

• Is›tma ünitesi d›flar›da oldu¤undan dai-
re içinde tehlike yoktur

• Daire içindeki oksijenin 
kullan›lmamas› da daire içine monte
edilen cihazlara göre sa¤l›k bak›m›ndan
üstünlük sa¤lar

• Cihaz, sahip oldu¤u tasar›m› ve üstün
teknolojisiyle düflük ar›za ihtimali
avantaj› sunar

• Tamir-bak›m kolayl›¤› sa¤lar. TM

Bilgi: www.aknur.com 

OOmron, HVAC
ve bina oto-

masyonu uygula-
malar› için pazara
sundu¤u V1000
serisi, patentli ta-
sar›m› ve modern
üretimi sayesinde,
bak›m gerektirme-
yen 10 y›ll›k kulla-
n›m ömrü sa¤l›-
yor. Cihaz, sahip
oldu¤u yeni özellikler ile beklentileri %
100 karfl›l›yor. V1000, on binde bir saha
ar›za oran› ortalamas›yla servis ömrü bek-
lentilerinin çok üzerinde performans gös-
tererek fark yarat›yor.

Özellikleri
• Küçük boyutlar
• Düflük gürültü teknolojisi
• 115200 kbps Modbus/Memobus 

haberleflme
• Yüksek ç›k›fl ak›m›
• Bitiflik monte edebilme imkan› 

sayesinde yer tasarrufu
• Kritik komponentler için ömür 

göstergesi
• Enerji tasarrufu
• Dahili PID kontrolör ile tek bafl›na 

bas›nç, s›cakl›k gibi ortam 
de¤iflkenlerini kontrol edebilme

• Emniyet kategorisi 3’e uygun dahili 
emniyet girifli TM

Bilgi: www.omron.com.tr 
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PFI Ortado¤u Endüstriyel So¤uk Oda Kap›lar›Baymak’tan Yeni
Linyitomat Plus
Serisi Kazanlar EEndüstriyel so¤uk oda kap›lar› üretimi

ve çözümleri üzerine faaliyet gösteren
PFI, sürme kap›lar ve mentefleli kap›lar ol-
mak üzere iki ana ürün gam›yla Türkiye
pazar›nda faaliyet gösteriyor. Ürünler,
kendi aralar›nda iklimlendirilmifl odalar›n
çal›flma frekanslar›na ve ›s›lar›na göre dört
ayr› tipe ayr›l›yor. Bu ürünler; - 40 °C de-
rece flok dondurucu, - 25 °C derece don-
mufl muhafaza, 0 °C derece so¤uk muhafa-
za, +18 °C derece iflletme alanlar› için uy-
gulanan kap›lard›r.

PVC Perdeler
PFI’›n 2009 y›l›nda Türkiye pazar›na su-
naca¤› yeniliklerden biri, “Fit Fast” pratik
kullan›ml› PVC flerit perdesi. PVC tafl›y›c›
sistemi, alternatifleri olan paslanmaz ve
galvaniz malzemelerden daha uzun daya-
n›ml›, daha hafif ve hijyenik bir ürün. 

Sürme Kap›lar
PFI ürünleri, kullan›m alanlar›na göre, kü-
çük bölmelerden büyük sürgülü kap›lara
kadar çeflitlilik gösteriyor. Firma, çok ge-
nifl bir yelpazede ve hemen hemen tüm ya-
p›larda uygulanabilme özelli¤ine sahip
ürünleri sektöre sunuyor. Ürünler, agro-
endüstriyel kullan›m, endüstriyel kulla-
n›m, süthane, bal›k iflleme tesisleri, lojistik,
flora-oda, k›rm›z› ve beyaz et tesisleri gibi
yap›larda tercih ediliyor.

Mentefleli Kap›lar
PFI Mentefleli kap›lar›ndan Mikonos seri-
si, yenilikçi flirket felsefesinin amblemi ola-
rak de¤erlendiriliyor. Ürün, kendi alan›n-
da, sa¤lad›¤› hijyen ve emniyet ile fark ya-
rat›yor.  Mikonos serisi kap›lar, yuvarlak-
laflt›r›lan kenarlar ve kromlu d›flbükey kö-

BBaymak, yo¤un teknoloji transferleri
ile haz›rlanan ve EMMA üretim

tesisinde özel olarak tasarlay›p üretti¤i
Yeni Linyitomat PLUS serisini
kullan›c›s›n›n be¤enisine sunuyor. Kat›
yak›tl› yeni Linyitomat Plus serisi birçok
yeni özelli¤i beraberinde getiriyor.
20,000–40,000–60,000–80,000 Kcal/h,
kapasitelerinde kullan›c›s›n›n be¤enisine
sunulan yüksek verimli Linyitomat Plus
serisi kazanlar ile Baymak, her geçen gün
artan enerji fiyatlar›na karfl› savafl›yor.

Özellikleri 
- Duman borulu sistem ile mükemmel

yanma ve yüksek verim
- Özel kül tepsisi ile zahmetsiz yükleme

ve kül temizli¤i
- Genifl 3 kapakl› tasar›m ile temiz ve

rahat kullan›m
- Kollu ve özel mentefle sistemi ile rahat

aç›p kapama ve istendi¤inde iki yana
aç›labilen kapaklar

- Hareketli ›zgara sistemi ile kül
silkeleme ve kül boflaltma bir arada

- Sökülebilir davlumbaz ile temizlik ve
bak›m kolayl›¤›

- Ayarlanabilir davlumbaz klapesi ile
yanma h›z›n›n ayar kolayl›¤›

- 3 Bar Maximum iflletme bas›nc›
- Yar› silindirik gövde ile kompakt

ölçüler. TM

Bilgi: www.baymak.com.tr

flelerden oluflan benzersiz bir yap›ya sahip
ve yüksek yo¤unlukta PU köpük dolgu sa-
yesinde mükemmel yal›t›m sa¤layan ça¤-
dafl bir tasar›m örne¤i. Ürünün, pozitif
(CTN) ve negatif (CBT) s›cakl›k uygulama-
s› için, üretilebilir ve farkl› renk, genifl ak-
sesuar seçenekleri de mevcut.

Sürme Kap› Otomasyonu
PFI, so¤uk oda kap› otomasyonun maksi-
mum performans› ile farkl› tipte kayar ka-
p› cihazlar›n› da üretiyor. Bütün otomas-
yon sistemleri, Avrupa standartlar›na göre
tasarlan›yor. Modeller hem ticari hem de
endüstriyel kullan›m için uygun. Powerma-
tic, endüstriyel üç fazl› elektromekanik ka-
p› otomasyonu, ters yönlü hareket kabili-
yeti ve kolay kurulumuyla firman›n en çok
tercih edilen modeli. 

Giyotin Sürme Kap›
Projelerde yer darl›¤›nda ihtiyaç olunan ge-
leneksel yatay kayar kap›lara en iyi alterna-
tif, dikey kayar kap›lard›r (Giyotin). Pozitif
s›cakl›k uygulamalar›nda 9 cm kal›nl›¤›nda
kap› kanad› (GTN 9) ve negatif s›cakl›k
uygulamalar›nda rezistansl› 12 cm kal›nl›-
¤›nda kap› kanad› (GBT12) kullan›l›yor.
Ürün, geleneksel dikey çal›fl›r kap› felsefe-
sinde, kald›rma ve dengeleme unsurlar›n›n
senteziyle üretiliyor.
Bununla beraber herhangi bir ar›za, çelik
kabloda meydana gelebilecek bir kopma ya
da beklenmedik bir duruma karfl› “para-
flüt” güvenlik sistemiyle donat›lm›fl. Oto-
matik ya da manuel olarak üretilebilen bu
model için de de¤iflik renk ve aksesuar se-
çenekleri mevcut.TM

Bilgi: www.pfimiddleeast.com
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CIAT’tan Yeni New Space 
Roof Top Üniteleri

TTicari ofisleri ›s›tmak ve serinletmek
için tasarlanan CIAT’›n yeni ürünü

Roof Top, etkin enerji kullan›m› ile ön
plana ç›kan ve çat›ya monte edilen kom-
pakt bir ünitedir. Ayn› güçte, enerji tüke-
timi eski modellere nazaran % 30 daha
azd›r. ‘So¤uk’ ve ‘çevrilebilir’ versiyonlar›
bulunan New Space, 17 model, gaz ›s›t›c›
versiyonu ve maksimum 390 kW’ye ç›kan
enerji oran›na sahip yedi adet montaj ti-
piyle çok genifl ürün serisine sahiptir.
R410A so¤utma s›v›s›n›n kullan›m› New
Space’in son derece kompakt olmas›n›
sa¤lamaktad›r. R410A, eflit güçte gelenek-
sel s›v›lardan % 20 daha az so¤utma yü-
kü gerektirmektedir. Bu durum ise, s›f›ra
eflit bir ODP (Ozon Afl›nd›rma Potansiye-
li) ile ekolojik avantaj sa¤lamaktad›r. Bu
durum ayn› zamanda termodinamik dev-
renin baz› parçalar›n›n boyutunu küçül-
tür, böylece makinelerin boyutu da küçül-
müfl olur.
New Space aktif bir enerji geri kazan›m
sistemi ile donat›labilir. Aktif geri kaza-
n›m sisteminde ekstra bir termodinamik
devre bulunmaktad›r. Böylece tahliye edi-
len havadan elde edilen enerjinin temiz
havada yeniden kullan›lmas›na olanak
sa¤lan›r. Tahliye edilen ›l›k hava, termal
performans› optimize etmek için ek bir ge-
ri kazan›m devresi içinden geçirilir. Temiz
havay› ifllemek için gereken enerji miktar›
azalt›l›r. Ayr›ca, enerji tüketimini azalt-
mak amac›yla bu ünitelerde do¤al so¤ut-
ma kullan›lmaktad›r (MO ve MT model-
leri hariç). Yo¤uflmufl hava ak›fl›n›n siste-
min esas gerekliliklerine uygun olmas› için
motorlu fanlar grubu de¤iflik h›zlarda (EC
motoru) çal›flt›r›labilir; bu da afl›r› enerji
tüketimini önler. G4 ve G6 ile G4 ve
F9’dan oluflan etkili bir çift filtrasyon,
blokaj oluflmas›n› önlemek için optimum
filtrasyon kalitesi sunmaktad›r. CO2 ve
VOC’leri tespit eden bir hava kalite pro-
bu, gerçek yenileme ihtiyac› do¤rultusun-
da temiz havan›n optimum kontrolünü
sa¤lar.
New Space’in entegrasyonu oldukça ko-
layd›r. Öncelikle 20-390 kW aras›nda de-

¤iflen büyük bir enerji aral›¤› sunmaktad›r
(17 model ve 7 montaj versiyonundan
oluflur); bu da herhangi bir uygulama için
en uygun boyutlu ürünü sa¤lar. Di¤er
yandan, havan›n pek çok yönde (tavan,
yanlar ve zemin) akmas›n› ve sirkülasyo-
nunu sa¤lar, dolay›s›yla alan k›s›tlamala-
r›n›n söz konusu oldu¤u durumlarda bile
kolayca entegre edilebilir. Yüksek enerji
tasarruflu yo¤uflma gaz ›s›t›c›s›, maksi-
mum % 105 LHV (düflük ›s›tma de¤eri)
oran›ndaki en üst seviyede etkilili¤i sa¤la-
mak için ön kar›fl›m ve modülasyon tek-
nolojisinden yararlanmaktad›r. Ayr›ca, ön
kar›fl›m teknolojisi havan›n karbon mo-
noksit ihtiva etmemesini garanti etmekte-
dir (CO = 0 devir/dk).
Cihaz, geliflmifl kontrol/komuta fonksi-
yonlar›na sahiptir. Bir uzaktan kumanda,
farkl› Roof Top ve bunlar›n modifikas-
yonlar›ndan gelen bilgiyi tek bir merkezde
toplar. Ayr›ca, üniteye özgü yaz›l›m, para-
metrelerin kontrol ve modifikasyonunun
uzaktan yap›lmas›na olanak tan›r. ‘Ak›ll›
buz eritme’ algoritmas› buz eritme fonksi-
yonunun döngü ve süresini ihtiyaç duyul-
du¤u flekilde ayarlar ve özel kartlar
MODBUS ve LON gibi farkl› protokoller
alt›nda iletiflime olanak tan›r.

Mevcut olan çoklu seçenekler üniteyi ke-
sin bir çözüm haline getirmektedir:
- Hava ak›m› varl›¤›n›n ve filtre 

bloklar›n›n takibi,
- Duman dedektörü ve afl›r› ›s›nma 

termostat›: Yang›n durumunda Roof
Top’ta güvenlik arac› ifllevi görür.

- Sert iklim koflullar› söz konusu 
oldu¤unda (yüksek nem gibi), nemi 
havadan ay›rmak için taze hava 
bölümü ile so¤utma kangal›n›n üst 
k›sm›ndaki damlac›k ay›r›c› devreye 
girer.

- Klima ünitesinin motorundaki 
yumuflak starter, boru sistemini bas›nç
uygulamas› s›ras›nda oluflan 
hasarlardan korur. TM

Bilgi: www.ciat.com

Wolf’ten 
Duvar ve Yer Tipi 
Kaskad’a Uygun
Yeni Yo¤uflmal›
Kazanlar

DDuvar ve yer tipi kaskada uygun model-
leri ile Wolf yeni yo¤uflmal› kazanlar›

pazara sundu. CGB 35–50–75–100 kW
Duvar tipi yo¤uflmal› kazanlar; yo¤uflmal›
kombiler ile ayn› özeliklere sahip olup; Ka-
zan modellerinde yanma odas› 180 derece
d›flar› dönebilen mafsall› sisteme sahiptir.
S›n›f›ndaki eflsiz özellikleri ile tektir. Gen-
leflme tank›, S›cak su haz›rlama boylerleri,3
yollu vana, emniyet ventili vb. tesisat akse-
suarlar› harici olarak kullan›lmaktad›r.
MGK 130–170–210–250–300 k W Yer ti-
pi Yo¤uflmal› kazanlar ise Yüksek verimli
(%110 )*,minimize edilmifl gövde yap›s› ile
her mekâna kolay kurulabilen, kaskad kul-
lan›ma uygun, otomatik kumanda panosu
ve kaskad kumanda sistemleri ile Yo¤ufl-
mal› kombilerdeki içyap›ya benzer kolay
sökme-takma ve kolay kullan›ml›d›r. Oda
termostat› hediyeli olup; servis hizmetleri
ve iflçilik maliyetleri ile en ekonomik ve
benzersizdir özelikler içerir. Kombi ve ka-
zan modelleri Günefl enerji sistemlerine ve
yerden ›s›tmaya uyumludur.

Bilgi: www.wolf.com.tr 
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HHoneywell otomatik karbonmonoksit
alarm cihaz› SF450EN’i piyasaya sür-

dü. Güvenilir ve yüksek kaliteli bu cihaz ko-
nutlar, karavanlar ve tekneler gibi kapal›
ortamlar için özel olarak tasarland›.
SF450EN yenilikçi elektrokimyasal hücre
teknolojisini kullanarak, tam hassasiyet ve
emniyet sa¤larken, 6 y›ll›k kullan›m ömrü-
nü de garanti ediyor (normal kullan›m flart-
lar› alt›nda). Cihaz ayr›ca Avrupa Birli-
¤i’nin evsel karbonmomoksit alarmlar›na
iliflkin EN50291:2001 standard›n› da mü-
kemmel olarak karfl›l›yor ve buna göre res-
mi olarak onaylanm›flt›r. Alg›lamas› ve fark
edilmesi maalesef son derece zor olan kar-
bonmonoksit (CO) gaz›, genellikle “sessiz
katil” olarak adland›r›l›yor. Bu konuda ya-
p›lan pek çok uyar›ya ra¤men, halen çok
say›da yetiflkin ve çocuk karbonmonoksit
zehirlenmesine maruz kal›yor, hatta hayat›-
n› kaybediyor. Honeywell Analytics yöneti-

cilerinden Adrian Keats “Maalesef hiçbir
duyu organ›m›z bizi karbonmonoksit ko-
nusunda uyaramad›¤› için, evimizde güve-
nilir bir karbonmonoksit alarm› bulundur-
mak tek çözüm” diyor. Çünkü karbonmo-
noksit gaz› tamamen renksiz ve kokusuz,
son derece zehirli bir gazd›r ve ailemizi ko-
ruman›n tek yolu güvenilir ve onayl› bir
karbonmonoksit alarm cihaz› kullanmakt›r. 

SF450EN CO alarm cihaz› hiçbir sensör,
parça ve pil de¤iflimine gereksinim duyma-
dan tam otomatik olarak çal›fl›yor. Kaliteli
ve güvenilir olmas›n›n yan› s›ra Honeywell
SF450EN, herhangi bir kablo ba¤lant›s› ge-
rektirmeden, özel montaj kiti sayesinde son
derece kolay tak›l›r ve hiçbir pil, sensör de-
¤iflikli¤i, kablolama gibi ilave ifllem gerektir-
mez. TM

Bilgi: www.honeywell.com
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Wilo’dan Yeni
Yo¤uflma Suyu
Tahliye Sistemi 

Uponor’dan Çok Katl› Kompozit Boru (MLCP) 

DDünyan›n en büyük pompa sistemleri
üreticilerinden Wilo’nun yeni ürünü

Wilo-Drainlift Con küçük ve kompakt ya-
p›s› ile kolayca kurularak, yo¤uflma suyu-
nun kolayca boflalt›lmas›n› sa¤l›yor. Wilo-
Drainlift Con, petrol veya gazla çal›flan
modern yo¤uflmal› kazanlarda, klima ve
so¤utma sistemlerinde ortaya ç›kan yo-
¤uflma suyunun boflalt›m›n›n yerçekimi ile
yap›lamad›¤› durumlarda, tahliye ifllemini
kolayca gerçeklefltirme özelli¤ine sahip.
Tesisat konumunun geri ak›m seviyesinin
alt›nda oldu¤u durumlarda kullan›labilen
Wilo-Drainlift Con pompalar, 2,4 pH de-
¤erine varan yo¤uflma suyunu dahi, hiçbir
sorun yaflamadan tafl›yabiliyor. Küçük,
kompakt ve esnek yap›s› ile duvara veya
cihaz içine kolayca yerlefltirilebilen Drain-
lift Con, afl›r› yo¤uflma suyu olufltu¤unda,
standart kontrol ünitesi kazan›n› devre d›-
fl› b›rakarak alarm sensörü arac›l›¤›yla ha-
ta mesaj› gönderebilme özelli¤ine de sa-
hip. Fark edilemeyecek kadar sessiz çal›-
flan Wilo-Drainlift Con Pompa, kullan›ma
haz›r tank, pompa ve kablolar monte edil-
mifl olarak sat›fla sunuluyor. TM

Bilgi: www.wilo.com.tr 

UUponor Çok Katl› Katl› Kompozit Boru (MLCP); PERT (S›cakl›k dayan›m› yük-
seltilmifl polietilen), yap›flt›r›c› madde, uzunlamas›na örtüfltürülerek kaynaklan-

m›fl alüminyum, yap›flt›r›c› madde, PERT olmak üzere 5 katmandan olufluyor.
MLCP, çok katl› kompozit özellikleriyle metal ve plastik borular›n avantajlar›n› tek
üründe birlefltiriyor. Plastik ve alüminyum birleflimi sayesinde borular, esnek ve bü-
külebilir, sa¤lam, oksijen geçirmez ve ayn› zamanda bas›nç ve s›cakl›¤a yüksek da-
yan›ml›d›r. MLCP sisteminde kullan›lan alüminyum katman tam bir flekil koruma ve
çok düflük ›s›l uzama miktar› sa¤lar.  2008 y›l›nda Uponor Zella Mehlis fabrikas›
çok katl› kompozit boru (MLCP) imalat› 500 milyon metreyi aflt›. Dünya çap›ndaki
yüksek talebi karfl›lamak için 2007 y›l›n›n ortas›ndaki yeni imalat hatt› yat›r›m›yla
kapasite art›r›ld›. Uponor Zella-Mehlis, Almanya fabrikas›nda dünyan›n her yerin-
deki müflterileri için 12-110 mm aras› çaplarda, kangal ve düz boy olarak imalat ya-
p›yor. Bu borular s›cak ve so¤uk su sistemlerinde kullan›l›yor. Uponor Merkez Av-
rupa CEO’su; “Gelecekteki MLCP pazar›n›n oda¤›n›, ofis binalar› ve hastaneler gi-
bi çok katl› binalar olarak görmekteyiz. MLC boru sistemlerimiz ana da¤›t›m sistem-
leri ve kolon hatlar›nda da tercih edilen ürünler olacak’’ diyerek MLCP’nin gelece-
¤ini özetliyor.  Zella-Mehlis’ teki Uponor üretim merkezi, çok katl› borular›n imalat
ve deneme-uygulama yeridir. 18 üretim hatl› imalat merkezine ek olarak, Uponor’un
önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olarak görev yapan “Technikum” da burada
bulunmaktad›r. Di¤er yandan Uponor Akademi e¤itim merkezi, uygulamac›, tasa-
r›mc› mühendis ve mimarlara yönelik çok genifl flekilde e¤itim imkanlar› ve seminer-
leri ile destek vermektedir. TM

Bilgi: www.uponor.com/international

Honeywell’den Ak›ll› Karbonmonoksit
Alarm› Sf450en
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FFrigomak, ‹ntergrup ile yapt›¤› iflbirli¤i
sonunda ‹talyan HiRef S.p.a. Chiller

Gruplar›n› Türkiye pazar›na sunmaya baflla-
d›. ‹talya'da Galletti Group bünyesinde bu-
lunan HiRef S.p.a.'n›n gelifltirdi¤i Free-Coo-
ling Sistem Chiller Gruplar›, yüksek enerji
tasarrufu sa¤l›yor. Cihaz, iflletmelerde %
30’a varan enerji tasarrufu sa¤l›yor. Free-
cooling konfigürasyonu; d›fl hava s›cakl›¤›-
n›n, sistemde dolaflan proses s›v›n›n s›cakl›-
¤›ndan düflük oldu¤u tüm koflullarda istisnai
tasarruf sa¤lar. Free-cooling devresinin per-
formans›, d›fl hava s›cakl›¤› ile dolaflan pro-
ses suyun s›cakl›¤› aras›ndaki farka ba¤l›d›r.
Proses suyu hatt›n›n chiller grup içerisinde 3
yollu termostatik vana ile ayr›lmas› ve kon-
densere monte edilen bataryadan geçmesi,
d›fl hava s›cakl›¤›n›n düflük oldu¤u dönem-
lerde (Kas›m-Nisan) kompresör gruplar›n›n

devreden ç›kmas›yla proses suyunun set edi-
len de¤erlere gelmesini sa¤layarak ifllevini
yerine getirmektedir. 

Özellikleri
• 47,9 kW - 918,3 kW kapasite aral›¤›
• 410 A Ozon dostu so¤utucu ak›flkan gaz› 
• Danfoss MultiScroll Kompresör ile 

daha sessiz, daha verimli ve proses su
so¤uklu¤una ba¤l› olarak kademeli 
flekilde devreye girifl-ç›k›fllar ile enerji 
tasarrufu (E.E.R. / E.S.E.E.R. / C.O.P)

• EBM HyBlade, Axial Fan, EC Motor,
Step kontrolü, Modülasyon fan h›z 
kontrolü ve EC (brushless) Kondenser
Fan Motorlu (EC Motorlar›; elektronik
düzene¤i bir mikroifllemciyle sa¤lanan
DC motorudur ve direkt AC ana 
flebekesine ba¤lan›r. Geleneksel AC 

1144 . tesisat market 01/2009

ürünler

Frigomak’tan HiRef FS Serisi Free-Cooling Chiller Gruplar›
motorlar›n›n 1/3 oranda enerji 
tüketimine sahiptir. Dünyada 5 y›ld›r
pek çok sahada uygulanmaktad›r.) 

• D›fl hava koflullar›nda maksimum 
direnç sa¤layan galvanizlenmifl AISI 316
Paslanmaz gövde

• Grafik ekranl›, dokunmatik, alarm 
reset ve parametre indeksli CAREL 
Digital kontrol board

• PED 97/23  Güvenlik Uygunlu¤u
• Servomotor valf ile grup içi su ak›fl 

kontrolü
• Elektronik kontrollü pCO+PGD  

Electrical Expensiyon valf. (Freon gaz›
genleflme kontrolü)

• Tüm ekipmanlar› SIEMENS ile 
donan›ml› elektrik kumanda panosu. TM

Bilgi: www.frigomak.com
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SSabroe ChillPAC paket amonyak so-
¤utucular flimdi yeni SABCube vidal›

kompresör tasar›m›yla sunuluyor. Chill-
PAC so¤utucular toplam iflletme maliyet-
leri, dolayl› so¤utma ve ileriye dönük
uyumlu do¤al so¤utucu ak›flkanlar›n
önemli oldu¤u durumlarda büyük avan-
taj sa¤l›yor. ChillPAC tasar›m›, tamamen
kaynakl› özel dizayn eflanjörlerinin yan›
s›ra önceden biçimlendirilmifl borulara
sahiptir. Bu özellikler s›z›nt› riskini mini-
mize ederken, son derece yüksek bir gü-
venlik ve güvenilirli¤i temin eder.  
Eflanjörleri ve di¤er bileflenlerinin birbir-
leriyle iyi bir flekilde entegre olmas› saye-
sinde komple bir Sabroe ChillPAC ünite-
si son derece küçük bir alan gerektirir.
Bu, kullan›lan yeni vidal› kompresör tipi,
dahili s›v› ay›r›c›l› yeni plakal› (shell-and-
plate) evaporatör dizayn›n›n yan› s›ra,
dahili yüksek bas›nçl› flamand›ral› genlefl-
me valf sistemine sahip yeni plakal› kon-
denser tasar›m› için de geçerli bir özelliktir. 

Genifl So¤utucu Yelpazesi 
Sabroe ChillPAC amonyakl› so¤utucu se-
risi, yeni vidal› kompresör versiyonu da
dahil olmak üzere toplam 17 modelden
oluflmaktad›r. Tümü, farkl› çal›flma ko-
flullar›na uyumlu olarak optimize edilmifl-
tir. Ayr›ca bireysel ihtiyaçlar›n karfl›lan-
mas›na yönelik özellefltirilmifl çözümler
de sunulmaktad›r. Tüm ChillPAC vidal›
kompresör versiyonlar› standart olarak
(VSD) de¤iflken h›zl› tahrik sistemleri ile
birlikte temin edilir. Tüm ChillPAC so¤u-
tucular PED (Avrupa Bas›nçl› Ekipman-
lar Yönergesi) ve CE onay›na sahiptir. 

Avantajlar›
Standart ChillPAC vidal› serisi so¤utucu
ürün yelpazesi fabrika montajl› olup,
Sabroe’nun yenilikçi vidal› kompresör di-
zayn› üzerine kuruludur.  
Sabroe ChillPAC dizayn›, yaln›zca amon-
yak kullanan taflmal› evaporatör sistemi
üzerine kuruludur. Bu özellik, son derece
yüksek bir COP ile ola¤anüstü bir k›smi
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SABCube Vidal› Kompresör Tasar›m›yla
Johnson Controls’ten ChillPAC paket amonyakl› so¤utucular

yük performans›n›n yan› s›ra, yo¤uflma s›-
cakl›klar›n›n ortam s›cakl›¤› farklar›ndan
tam faydalanmas›na imkan vermesi nede-
niyle kondenser bas›nc›nda herhangi bir
s›n›rlama olmamas›n› temin eder. 
ChillPAC’in tamamen yeni kompakt di-
zayn›, geleneksel so¤utucu dizaynlar›na
k›yasla benzersizdir. ChillPAC daha dü-
flük bir a¤›rl›¤a sahip olup, yar›dan az so-
¤utucu ak›flkan kullan›m›n›n yan› s›ra yi-
ne yar›dan az kaplama alan›na sahiptir.
Boyut aç›s›ndan HFC/HCFC so¤utucular-
la ayn› veya daha küçük bir yap›ya sahip-
tir. 
Tüm Sabroe ChillPAC üniteleri sevk›yat
öncesinde uzman Hat Sonu (End of Line –
EOL) Test Merkezi’nde so¤utucu ak›fl-
kanla test edilir. Bir kapasite testi de ger-
çeklefltirilebilmektedir. 
Sabroe standart çözümlerinin kullan›lma-
s› güvenli¤i artt›rman›n yan› s›ra yüksek
düzey güvenilirlik ve düflük iflletme mali-
yetleri sunar. Ayr›ca tüm dünyada servis
hizmetleri ve parçalara kolay eriflim imka-
n› sa¤lar. Amonyak bugün çevre aç›s›n-
dan en kabul edilebilir ve gelecekle en
uyumlu so¤utucu ak›flkand›r. Ola¤anüstü
güvenilirli¤i ve son derece düflük enerji tü-
ketimi de toplam iflletme maliyetlerinin
mümkün olan en düflük düzeyde olmas›n›
temin eder.
Küçük boyutlar› sayesinde kurulum mali-
yetlerinin ve di¤er taraftan alçak diferan-
siyel bas›nç sayesinde enerji tüketiminin
daha düflük olmas›n› sa¤lar. Mevcut
HCFC so¤utucular için kolay, güvenli ve
maliyet aç›s›ndan etkin bir yükseltme im-
kan› sunar. 
Fabrika testleri, belirtilen performans› te-
yit eder ve so¤utucu ak›flkan flarj›n›n ve
gerekli ba¤lant›lar›n tamamlanmas›ndan
itibaren devreye alma ve çal›flt›rma ifllem-
lerinin sorunsuz bir flekilde gerçeklefltiril-
mesini sa¤lar. Daha güvenli ve daha k›sa
devreye alma süreleri de genel maliyeti
büyük oranda düflürür. TM

Bilgi: www.johnsoncontrols.com.tr 

RREFCO firmas›n›n üretimini yapt›¤›
servis elemanlar› ve test cihazlar› ara-

s›nda yerini alan Digimon so¤utucu ak›fl-
kanlar›n flarj ve vakum edilmesini sa¤la-
yan dijital bir manifoldtur. Cihaz, fl›k ve
farkl› tasar›m›, ergonomik yap›s› ve bir o
kadar kullan›m kolayl›¤›yla ileri teknoloji-
yi içinde bar›nd›r›yor. Okunakl› ve genifl
LCD ekran›, manüel tufllar› yard›m›yla
kullan›m va bak›m kolayl›¤› sa¤l›yor. Di-
gimon,  50 çeflit so¤utucu gaz›n bilgilerini
de haf›zas›nda tutuyor.  Üzerinde bulunan
harici s›cakl›k alg›lay›c›s› ile “Subcooling”
ve “Superheating” ölçümlerini yapabiliyor.

Özellikleri
• Cihaz›n Azami Çal›flma Bas›nçlar›: 

Alçak bas›nç [40 bar / 580 psi / 4000
kPa / 4MP]’a kadar. Yüksek bas›nç
[60 bar / 870 psi / 6000 kPa / 6
Mpa]’a kadar.

• Bas›nç Ölçme Hassasiyeti:
0,01 bar / 0,5 psi / 0,001 Mpa / 1 kPa

• Bas›nç Birimleri: Bar / psi / kPa / MPa
• Pozitif Bas›nç Aral›¤›: >0,3 bar / >4,35

psi / >30 kPa / >0,03 MPa
• S›cakl›k Ölçme Hassasiyeti: 

0,5 °C / 0,1 °F
• Vakum Birimleri: mbar / Microns
• Güç Kayna¤›: 9V’luk pil (6F22) TM

Bilgi: www.cetinel.com.tr 

Çetinel’den  
REFCO Digimon 

11

66

55
22

44

33

1. Düflük bas›nç ba¤lant›s› 1/4” SAE
2. Yüksek bas›nç ba¤lant›s› 1/4” SAE
3. Düflük bas›nç subab› (mavi)
4. Yüksek bas›nç subab› (k›rm›z›)
5. Vakum + So¤utucu gaz ba¤lant›s› 1/4” SAE
6. Harici s›cakl›k sensörü 
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ÜÜlkemizde son y›llarda artan
sa¤l›k sektörü yat›r›mla-

r›yla birlikte Hijyen Klima
Santrali ihtiyaçlar›nda da art›fl
gözlenmektedir. HSK bu ihti-
yaca cevap vermek üzere 2005
y›l›nda Hijyen Klima Santrali
AR-GE çal›flmalar›n› bafllatt›
ve 2006 y›l›nda da TÜV-
NORD hijyen sertifikas›n› al-
d›. Hijyen Klima konusunda
ihtiyaç duyulan önemli bir
ürün de ameliyathaneler ve te-
miz odalar için tasarlanan
“Paket Hijyen Klima”lard›r.
HSK bu ihtiyac› karfl›layacak
“HML” isimli ürün grubunu
ise 2007 y›l›nda üretim band›-
na ekledi. 2.500 m3/h’den bafl-
lay›p 9.500 m3/h debiye kadar
6 model seçene¤i bulunan
HML cihaz›, HSK Hijyen Line
Klima Santrali serisi ile ayn›
gövde yap›s›n› paylafl›yor. Pa-
ket Hijyen Klima Santrali’nin tasar›m›n-
da yatan temel mant›k, “toz, kir birikimi-
ne izin vermeyen yap› oluflturmak, temiz-
lenebilir ve temizli¤i kontrol edilebilir ol-
mak” fleklinde özetlenebilir. ‹skeleti olufl-
turan profiller, paneller aras›nda gizli
kald›¤›ndan iç yüzeyler girinti-ç›k›nt›s›z,
olabildi¤ince düzgün hatlardan oluflmak-
tad›r. Böylece toz ve kirleticilerin birikimi
önlenmektedir. Mediline Hijyen Klima
Santralleri doktor, hemflire ve hasta sa¤l›-
¤› için gerekli hava de¤iflimi, ›s›, nem mik-
tar›n› sa¤lar; hastal›k yap›c› bakteri ve vi-
rüslerin ortama girmesini engeller. Ameli-
yathanelerde, yo¤un bak›m ünitelerinde
temiz ortam sa¤layan hijyen klima sis-
temlerinin bulunmas› gerekmektedir. Hij-
yen Klima Santralleri, solunum yolu ile
çevresine hastal›k bulaflt›rma riski olan
hastalar›n bulundu¤u odalar›n negatif ba-
s›nç alt›nda tutulmas›n› sa¤lar; böylece
bakteri ve virüslerin d›fl ortama kaçmas›-
n› engeller. Yo¤un Bak›m ünitelerinde ya-
tan hastalar baflta olmak üzere enfeksi-
yon kapma riski yüksek olan hastalar›n
yatt›¤› odalar da pozitif bas›nç alt›nda tu-

tularak d›flar›dan içeri hava girifli engelle-
nir. Bu sayede enfeksiyon kapma riski
yüksek olan hastalar›n bulundu¤u ortam-
lar›n hava izolasyonu sa¤lanm›fl olur. Do-
lay›s›yla Paket Hijyen Klima Santralleri,
hastanelerdeki hijyen koflullar›n›n sa¤lan-
mas›nda anahtar rol oynamaktad›r.
Mediline Paket Hijyen Klima Santralleri
ile ameliyathane ve temiz odalarda sa¤l›k-
l›, taze ve temiz hava ile iklimlendirme
sa¤lanmaktad›r. Santralin EN 1886’ya
göre filtre kaçak s›n›f› “F9” ve gövde s›z-
d›rmazl›¤› “B” s›n›f›na uygundur. ‹ç ve
d›fl cidarlar›n birbiri ile temas›n› kesen, ›s›
köprüsüz tasar›m› nedeniyle yüzeylerinde
yo¤uflma gerçekleflmez. Standart 50 mm
kal›nl›¤›ndaki panellerin iç cidar› paslan-
maz sacdan, d›fl cidarlar› galvanizli sac
üzeri elektrostatik f›r›n boya ile kapl› ola-
rak üretilmektedir. Is› ve ses yal›t›m›
amac›yla 50 mm tafl yünü kullan›lmakta-
d›r. Kolay temizlenebilen iki adet salyan-
gozsuz fan, motorlar›na direkt ba¤l›d›r ve
frekans konvertörleri ile sürülürler. Filtre-

lerin kirlili¤inin artmas› ile de¤iflen
bas›nca karfl›l›k, debiyi sabit tutacak
fleklide frekans konvertörleri fan
devrini ayarlar. Tüm hava emifl ve
üfleme ba¤lant›lar› damperler ile
donat›ld›¤›ndan sistemin çal›flmad›-
¤› zamanlarda ters yönden hava ak›-
fl›na izin verilmez. Direkt genleflme-
li so¤utma, sulu ›s›tma, buharl›
nemlendirme, nem alma ve F9’a
kadar iki kademe filtreleme özel-
likleri ile paket klima fonksiyonla-

r›n›n tümünü yerine getirecek do-
nan›ma sahiptir. So¤utma çevri-
mi için iki ba¤›ms›z devrede bi-
rer scroll tip hermetik kompre-

söre sahiptir. Kompresörlerden bir
adedi s›cak gaz enjeksiyon valfi ile
kapasite kontrolü yapabilecek
özelliktedir. Böylece de¤iflen d›fl
hava koflullar› ve farkl› iç s›cakl›k

talepleri do¤rultusunda so¤utma ka-
pasitesini ayarlayabilir. So¤utma devresi
hava so¤utmal› kondenserleri, sistemin
d›fl ortamda duracak bölümü olup 30
m’ye kadar ana üniteden uza¤a yerlefltiri-
lebilir. So¤utucu evaporatör ve sulu ›s›t›c›
alüminyum yüzeyleri temizleme kimya-
sallar›n›n korozyon riskine karfl› epoksi
kapl›d›r. Elektrik panosu, kompresörler
ve buharl› nemlendiriciler ›s› izolasyonlu
ve hava ak›fl›ndan yal›t›lm›fl bir bölmede
bulunmaktad›r. Böylece bak›m veya ar›za
müdahaleleri s›ras›nda hijyen bölgeler
maksimum koruma alt›nda tutulmufl
olur. Normal iflletme koflullar›nda % 100
taze havay› flartland›rarak ortama üfleye-
cek flekilde tasarlanan HML Paket Hijyen
Klima Santrali, yönetmeliklerin izin ver-
di¤i yer ve koflullarda taze hava ve iç ha-
vay› kar›fl›m yaparak da kullanabilecek
damper sistemine sahiptir. Böylece enerji
tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Tüm iflletme
operasyonlar› programlanabilir, mikroifl-
lemcili kontrol ünitesi taraf›ndan yönetil-
mektedir. Veri okuma ve girifl ifllemleri
LCD display üzerinden yap›lmaktad›r. TM

Bilgi: www.hsk.com.tr
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HSK’dan TÜV NORD Hijyen Sertifikal› Paket Hijyen Klima Santrali
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KKontherm, müflteri ihtiyaçlar›n›
en iyi flekilde karfl›layabilmek

için, KD-KS Serisi Standard Hava
So¤utmal› Kondenserler, KCD-KCF
Serisi Endüstriyel Hava So¤utmal›
Kondenserler ve KES-KEV Serisi
Standart So¤uk Oda Evaporatörleri ile
ürün gruplar›n› yeniledi. Tüm ürünler,
Kontherm taraf›ndan gelifltirilen özel
bir yaz›l›m sayesinde, ›s›l hesaplarla bir-
likte maliyet analizleri de yap›larak, ka-
pasitelere göre optimum boyutlar› sa¤layacak flekilde seçildi.
Tüm ›s› de¤ifltiricileri için maksimum kapasite, minimum so¤u-
tucu flarj› gerektiren devreleme ve minimum ses seviyesi standart-
lar› sa¤land›. Standart olarak ROSENBERG, ZIEHL-ABEGG
veya muadili yüksek verimli fanlar tercih edildi.
KD-KS Serisi Standard Hava So¤utmal› Kondenserler, kapasite
de¤eri 0,6KW ile 104KW aras›nda de¤iflen ürünlerden olufluyor.
Kullan›lan fanlar Ø200-Ø250-Ø300-Ø350-Ø400-Ø450-Ø500
mm çapta ve say›s› 1-6 aras›nda de¤ifliyor. 
KCD ve KCF Serisi Endüstriyel Hava So¤utmal› Kondenserler
kapasite de¤eri 12,5KW ile 785KW aras›nda de¤iflen ürünlerden
olufluyor. Kullan›lan fanlar Ø500-Ø630-Ø800 mm çapta ve sa-
y›s› 1-12 aras›nda de¤ifliyor. 
KES-KEV Serisi Standart So¤uk Oda Evaporatörleri, ENV SC1
flartlar›nda, kapasite de¤eri 0,8KW ile 60KW aras›nda de¤iflen
ürünlerden olufluyor ve 4-6-8-10 mm hatve seçenekleri bulunu-
yor. Kullan›lan fanlar Ø300-Ø350-Ø400-Ø450-Ø500 mm çap-
ta ve say›s› 1-4 aras›nda de¤ifliyor. 0 / +5 °C oda s›cakl›lar› için
R1 ve -35 / 0 °C donmufl oda s›cakl›¤›nda R2 tip elektrikli def-
rost sistemleri tercih ediliyor. Ayr›ca piyasa beklentileri dikkate
al›narak, paslanmaz kabin ve epoksi kaplamal› fin seçene¤ine de
sunuluyor.   Maliyetlerin çok önemli oldu¤u günümüz flartlar›n-
da, ›s› de¤ifltiricilerinin endüstriyel so¤utmada önemli bir etken
oldu¤u düflünülerek ilk sat›n alma maliyetleri ve iflletme giderle-
ri birlikte ele al›nd›¤›nda özellikle KS Serisi Kondenserler ve KES
Serisi Evaporatörlerde TL/kW oran›nda gözle görülür iyilefltir-
meler sa¤land›. Is› de¤ifltiricileri kal›p tipi, hatve, uygun hava de-
bisi seçimi, toplam kapasite ve maliyet analizleri birlikte düflünü-
lerek endüstriyel so¤utman›n be¤enisine sunuluyor.                    

So¤uk oda evaporatörlerinin özellikleri:
• Faz ve h›z kontrol seçeneklerine uygunluk,
• Standart elektrik kutular› ve elektrik defrost sistemi,
• Tercih edilebilir fin malzemesi (Alüminyum, Bak›r, Epoksi

Kaplamal› Alüminyum)
• Kaçak hava ak›m›n› kesen alüminyum iç ›zgara,
• Elektrostatik toz boya veya paslanmaz kabin,
• Minimum so¤utucu flarj› için özel devreleme,
• Aç›l›r-kapan›r mentefleli drenaj tavas›. TM

Bilgi: www.konukisi.com

Kontherm Hava So¤utmal› 
Is› De¤ifltirici Serileri
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OOrta ve küçük ölçekli yerlerin ›s›tma, so¤utma, havaland›r-
ma ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kullan›l›rlar. Özellikle ci-

haz yerleflimi ile ilgili mimari problemlerin bulundu¤u alanlar-
da kompakt yap›lar›yla, uygun proje çözümleri yarat›r.
Hava debisi 1.000 - 6.000 m3/h aras›ndad›r.

Özellikleri
• Düflük yükseklikleri sayesinde asma tavan içine monte 

edilebilir.
• D›fl iskeleti oluflturan kenar proilleri ve takviye profilleri

6063 (AIMgSi0.5) kalitede alüminyum malzemeden imal
edilmektedir.

• Panel d›fl cidarlar› 1 mm galvaniz sacdan imal edilmifl
olup, yal›t›m için iç cidarlar› kauçuk yal›t›m malzemesi ile
kapl›d›r.

• Hava girifl noktas›nda alüminyum malzemeden mamul 
hava damperi ile teçhiz edilmifltir.

• Cihazlarda G3-G4 kalitede kaba filtreler kullan›lmaktad›r.
• Kanal tipi klima santralleri sadece ›s›tma seçene¤i ile tercih

edilebildi¤i gibi istenildi¤inde so¤utma amaçl› olarak da
üretilmektedir. Is›t›c› bataryalarda kapasite ihtiyac›na ba¤l›
olarak 1, 2, 3 s›ral› so¤utucularda ise 2, 4, 6,8 s›ral› olarak
üretilmektedir.

• So¤utucu bataryalar alt›nda paslanmaz sacdan mamul 
yo¤uflma tava sac› ile opsiyonel olarak toplu sifonlu drenaj
teçhiz edilir.

• Ünitelerde kullan›lan fanlar statik ve dinamik olarak 
dengelenmifl, öne e¤ik kanatl›, yüksek verimli, radyal çift
emiflli fanlard›r. Fan ve motor grubunu lastik izolatör 
üzerine monte edilmifltir. Fanlar, üç fazl› elektrik motorlar›
taraf›ndan kay›fl kasnak ile tahrik edilmifltir. Üç farkl› fan
h›z› tercihi mümkündür. Ancak fan h›z› tercihi imalat 
öncesinde yap›lmal›d›r. Daha sonradan yap›lacak 
de¤ifliklikler mümkün olmamaktad›r. TM

Bilgi: www.untes.com.tr

Üntes Kanal Tipi Klima Santrali
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ürünler

FFerroli, her geçen gün de¤iflen tüketici
talepleri karfl›s›nda yeni ve etkili çö-

zümler gelifltirmeye devam ediyor. Kul-
land›¤› teknolojiyle standartlar›n üzerine
ç›kmay› hedefleyen Ferroli, ürünlerini ta-
sarlarken cihazlar›n “yüksek verimli, em-
niyetli ve çevreci” olma özelli¤ine büyük
öncelik tan›yor. Ferroli’nin tüketicilere
sundu¤u son yenilik ise; yo¤uflmal› bir
kazan olan Energy Top W. Ferroli, 125
kW kapasiteli yo¤uflmal› kazan› Energy
Top W’yi kompakt ölçülerle duvar tipi
olarak Türkiye pazar›na sunan ilk marka
oldu. Yüksek verimli Energy Top W, kul-
lan›m suyu için harici boylerle kullan›ld›-
¤›nda sudaki zararl› ‘lejyonella’ bakterisi-
nin oluflmas›n› da önlüyor. 5 adete kadar

Ferroli “Energy Top W” Kazan
kaskad ba¤lant› sayesinde büyük mekan-
lar için etkili bir çözüm olan Energy Top
W, % 109 verimle çal›flarak önemli oran-
larda tasarruf sa¤l›yor. En çevreci ürün
anlam›na gelen “NOx 5. s›n›f emisyon
özelli¤i”ne sahip olan cihaz, yüksek em-
niyet özellikleriyle de kullan›c›ya büyük
bir konfor sunuyor. 

Özellikleri 
• Duvar tipi, hermetik, premix 

teknolojisine sahip, yo¤uflmal› kazan
• 80 ve 125 kW’l›k iki farkl› kapasite

seçene¤i
• Frekans kontrollü fan ile her 

kapasitede ideal hava-gaz kar›fl›m› 
elde etmesiyle yüksek verim

• 92/42 EEC direktifine göre dört 
y›ld›zl› enerji verimlilik s›n›f›

• Sessiz çal›flma 
• Elektronik ateflleme sistemi
• Kontrol paneli; cihaz›n çal›flma 

fonksiyonlar›n›n tamam›n›n 
izlenebildi¤i mikro ifllemci kontrollü,
dijital ekran

• D›fl hava sensörüne ba¤lanmas› 
durumunda, d›fl hava kompanzasyon
paneli görevi yapabilme

• Modülasyonlu oda termostatlar› ve
uzaktan kumandal› oda termostatlar›-
na ba¤lanabilme olana¤›

• CE ve TSEK belgeleri 
• 3 y›l garanti  TM

Bilgi: www.ferroli.com.tr
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‹‹hlas Fuarc›l›k taraf›ndan düzenlenen
Boru ve Ek Parçalar› Fuar›, 05 - 08
Mart 2009 tarihleri aras›nda,‹stanbul

Fuar Merkezi’nde, beflinci kez sektöre ev
sahipli¤i yapacak. 
2005’ten bu yana verimli y›llar geçiren
Türk boru sektörü, özellikle 2006 y›l›nda
yapt›¤› at›l›mlar ile son y›llar›n en verim-
li sektörlerinden biri olarak de¤erlendiri-
liyor. Yurtiçi pazarda do¤algaz yat›r›mla-
r› ve özellikle konut hareketlili¤inden son
derece olumlu etkilenen sektör, yurtd›fl›
pazarlarda da boy gösteriyor. Sektörün
Türkiye’deki ilk ve tek fuar› olan
Boru ve Ek Parçalar› Fuar›, 2009
y›l›nda tekrar sektörünü bir ara-
ya getirip, ticareti ve ekonomiyi
daha verimli hale getirmeyi he-
defliyor. Fuar›n y›llard›r profes-
yonel ziyaretçi odakl› çal›flmalar›
ve giderek büyüyen baflar›s›, ile-
riki y›llar için de ümit veriyor.
Ülkemizde her gün bir yenisi ha-
yata geçirilen do¤algaz projeleri,
altyap› çal›flmalar›, yeni konut
inflaatlar› ve ihracattaki baflar›l› yükselifl,
Boru 2009’da bir kez daha gözler önüne
serilecek. Üreticiler, sat›n alma yetkilileri,
müteahhitler ve belediyeler dahil olmak
üzere sektörün tüm mensuplar›, geçen se-
nelerde oldu¤u gibi bu y›l da Boru Fua-
r›’nda yeniden bir araya gelecekler. Fuar,
özellikle ‹SK‹, UGETAM, KOSGEB,
DÇÜD, POMSAD, ÇEB‹D ve GESAD ta-
raf›ndan tam destek görüyor. Daha bir-
çok sanayi ve ticaret odalar› ve organize
sanayi bölgelerinden destek gören Boru
ve Ek Parçalar› Fuar›, 2009 y›l›nda boru
sektörüne hareketlilik getirmeye haz›rla-
n›yor.
5. Uluslararas› Boru ve Ek Parçalar› Fua-
r›, her türlü boru ve ek parçalar› üreticile-
ri ile zengin bir ziyaretçi profilini bulufltu-

racak. Türk boru sektörünün spesifik
fuar›nda sergilenecek ürünler aras›nda;
plastik, çelik, paslanmaz, metal, galvaniz,
dökme, termal, bak›r, beton, asbest, alü-
minyum ve demir borular, boru hammad-
deleri, boru üretim makineleri, teknoloji
ekipmanlar›, ölçme ve kontrol ekipman-
lar›, ek parçalar yer al›yor. Boru 2009
Fuar›’n› ziyaret etmesi hedeflenen ziyaret-
çi profili ise: Nalburlar, belediye yetkilile-
ri, su ve kanalizasyon idareleri, müteahhit
flirketler, kamu kurulufllar›, mühendis ve
mimarlar, tar›m kredi kooperatifleri, zi-

raat odalar›, yap› marketleri
yetkilileri, yap› malzemesi sa-
t›c›lar›, tesisatç›lar, uygulay›-
c›lar, akademisyenler, mobil-
ya ve gemi endüstrisinden ve
yan sektörlerden gelen ziya-
retçiler.
Geçti¤imiz senelerde, yüzlerce
yabanc› ziyaretçinin gezdi¤i
fuar, yurt d›fl› ba¤lant›lar›n›,
güçlendirerek sürdürü-
yor.Fuara, ‹talya, Almanya,

Fransa, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Ka-
nada, Bulgaristan, ‹ngiltere Çek Cumhu-
riyeti, Romanya, Birleflik Arap Emirlikle-
ri, Kore, Tayvan, Avusturya, Polonya,
Yunanistan, M›s›r, Suudi Arabistan, Çin,
S›rbistan ve Amerika gibi ülkelerden de
pek çok firma kat›l›mc› olarak ifltirak
edecek. 
Boru ve Ek Parçalar› Fuar›’n›n düzenlen-
di¤i ilk seneden bu yana takipçisi olan
Dünya Borucular Birli¤i (‹TA) ise, Türk
boru sektörünün dünyaya aç›lmas›nda
farkl› iflbirlikleri sa¤l›yor. Özellikle böyle
bir ihtisas fuar›n›n Türkiye’de düzenlen-
mesinin avantaj oldu¤unu ve büyük bir
ivmeyle büyüme kaydeden ve fuar›n her
zaman destekçisi olduklar›n› belirten ‹TA
yetkilileri, Türkiye’nin çok ciddi anlamda

önem arz eden, gösterdi¤i sürekli geliflme
ile  tüm dünyan›n dikkatini çeken bir pa-
zar oldu¤unun alt›n› çiziyorlar. 

Paslanmaz Sektörü Hedeflerini
Geniflletiyor

Dünyan›n en fazla paslanmaz çelik üreten
ülkelerinden; ABD, Japonya, Çin, Alman-
ya, ‹talya, Güney Kore, Fransa, Hindis-
tan, Tayvan ve ‹spanya'n›n paslanmaz çe-
lik üretimindeki paylar›, yüzde 80 civa-
r›nda. Paslanmaz çelik üretiminin, 2010
y›l›na kadar 30 milyon ton civar›nda bir
seviyeye ulaflmas› bekleniyor. Sektör gün
geçtikçe büyüyor. Son 5 y›lda ortalama
büyümesi % 10 olan demir çelik sektörü,
dünyada önemli yer tutuyor. Türkiye'de
paslanmaz çelik üretimi, yeralt›, yerüstü
ve insan kaynaklar›n› harekete geçirerek,
ülkedeki insanlar›n ihtiyaçlar›na cevap
verebilecek seviyede bir teknoloji. Türki-
ye’de paslanmaz boru sektörü her y›l, %
5-7 oran›nda büyüme kaydediyor. Bu ve-
riler, paslanmaz boru sektörünün önü-
müzdeki senelerde hedeflerini daha da
büyütece¤ini gösteriyor. 

Belediyeler Tercihini Boru 
Fuar›’ndan Yana Kulland›

Artarak ço¤alan konut inflaatlar›, h›z ka-
zanan altyap› çal›flmalar› ve yepyeni do-
¤algaz projeleri ile birlikte gündeme gelen
yerel yönetimler, fuar›n en büyük ziyaret-
çi profilini oluflturacak. Ülkemizin tüm il
ve ilçe belediyelerinin davet edildi¤i fuar,
belediye mensuplar›n› buluflturan dev bir
platform olacak. Kat›l›mc› firmalar› do¤-
ru hedefe yönlendirecek olan fuar, sektö-
re beflinci imzas›n› atmaya haz›rlan›yor.

Ayr›nt›l› bilgi için: www.ihlasfuar.com TM
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5. Boru ve Ek Parçalar› Fuar› 
Mart Ay›nda Gerçeklefltirilecek
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ÜÜlkemizin ilk ve tek “Günefl Enerji-
si” odakl› fuar› olan Günefl Ener-
jisi Teknolojileri Fuar›, Türki-

ye'nin günefl enerjisi alan›nda üretim mer-
kezi olmas› yolunda büyük ad›mlar at›l-
mas›na f›rsat tan›yor. 26 fiubat–1 Mart
2009 tarihleri aras›nda, ‹stanbul Fuar
Merkezi’nde ikinci kez sektöre kap›lar›n›
açacak fuar, dünyadaki son teknolojilerin
ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir
arada sunuldu¤u ticari bir platform olma-
y› hedefliyor. 
Dünya üzerinde yaflanan küresel ›s›nma
ve iklim de¤ifliklikleri, temiz enerji kay-
naklar›na duyulan gereksinimi günden
güne art›r›rken, yaflanan enerji krizleri de
alternatif enerji kaynaklar›na yönelimi
zorunlu k›l›yor. Co¤rafi konumu itibariy-
le günefllenme alan› ve süresi oldukça
yüksek olan Türkiye ise gün geçtikçe Gü-
nefl Enerjisi Teknolojileri konusunda da-
ha duyarl› hale geliyor. ‹hlas Fuarc›l›k,
dünya üzerindeki en son teknolojik gelifl-
meleri ve konusundaki en son sistemleri,
2. kez Günefl Enerjisi Fuar›’nda bir araya
getiriyor.
Sektörde ilk defa ‹hlas Fuarc›l›k taraf›n-
dan düzenlenen ve Ana sponsorlu¤unu
Tunçmatik ve Kyocera’n›n birlikte yapt›-
¤› Günefl Enerjisi Teknolojileri Fuar›, ko-
nusuyla ilgili dernekler taraf›ndan da tam
destek görüyor. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanl›¤› baflta olmak üzere, KOS-
GEB, TEMA Vakf›, Temiz Dünya Ekolo-
ji Derne¤i, HES‹AD, Enerji Profesyonelle-
ri Derne¤i, ÇEVKOR, GÜNEfiE ve daha
birçok kurum, bu fuarda etkinlikleri ile
göz dolduracak. 
Temiz enerji sektörünün en önemli ve ge-
liflme potansiyeli en yüksek olan günefl

enerjisi sektörü, dünya teknolojilerini ül-
kemize tafl›yor. 1990’l› y›llardan bu yana
dünyada y›ll›k ortalama % 30 büyüme
gösteren sektör, ülkemizde de gün geçtik-
çe gelifliyor. Uzmanlar, Türkiye’nin enerji
konusundaki ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›-
n›n ve artan enerji ihtiyac›n› karfl›laman›n
çaresinin günefl enerjili sistemler olaca¤›
konusunda birlefliyor. 
Avrupa’n›n en güneflli ülkelerinden biri
olarak kabul edilen Türkiye’de, bu konu-
ya yo¤unlaflan bir fuar›n olmas›, dünya
çap›nda tan›nm›fl ve Türkiye’de yat›r›m
yapmaya gönüllü birçok dünya markas›
taraf›ndan da yo¤un ilgiyle karfl›lan›yor.
Günefllenme alan› oldukça yüksek olan
ülkemiz, bu co¤rafi özelli¤i avantaja dö-
nüfltürme konusunda en büyük deste¤i,
bu fuar ile al›yor. 2. Günefl Enerjisi Tek-
nolojileri Fuar›, üretim, yan sanayi, ihra-
cat, ithalat ve pazar geliflimi yan› s›ra, ni-
hai tüketici için de büyük f›rsatlar sunuyor. 
Fuar, planlanan etkinlikleri ile hem kat›-
l›mc› firmalara hem de ziyaretçilerine te-
miz enerjinin önemini anlatmay› hedefli-
yor. Sempozyumlar ve firma konferansla-
r›n›n yan› s›ra ziyaretçilerin de kat›l›m
gösterece¤i flekilde planlanan birçok fark-
l› etkinlikten olufluyor. Özellikle renkli
seminerlerin gerçeklefltirilece¤i fuarda,
sektörün öncü kurulufllar› verecekleri
konferanslar ile sektörü ayd›nlatacak.

Günefl enerjisiyle 
gerçeklefltirilecek ilk konser... 

Mo¤ollar grubunun üyesi olan müzisyen
Taner Öngür, yepyeni bir proje ile fuarda
olmaya haz›rlan›yor. Grubundan ayr›
olarak 2008 Mart ay›nda piyasaya sun-

duklar› “Serap Ya¤›z + Sular›n U¤ultusu”
isimli albümleri ile 26 fiubat 2009 günü
fuar›n aç›l›fl›n›n ard›ndan bafllayacak
konserin en önemli özelli¤i, tamamen gü-
nefl enerjisiyle beslenen bir ses sistemi ile
gerçeklefltirilecek olmas›... Bu, küresel
›s›nma ve h›zla geliflen yenilenebilir enerji
çal›flmalar›n›n, kültür ve sanat hayat›nda
bir yank› bulmas›, konunun hayat›m›z›n
her alan›nda önemli bir yeri olmas› gerek-
ti¤ini vurgulamak üzere gönüllü bir etkin-
lik olacak.

Ziyaretçi profili ve ürün gruplar›

Günefl Enerjisi Teknolojileri Fuar›’n›n
a¤›rlayaca¤› ziyaretçi profili flöyle: 

Toptanc›lar, ihracatç›lar, ithalatç›lar, dis-
tribütörler, temsilcilikler, sat›n alma yet-
kilileri, ambalaj ve geri dönüflüm sektör-
lerinden ziyaretçiler, günefl enerjili sistem
üreticileri, montaj atölyesi sahipleri, yö-
neticiler, mühendisler, yetkili servis gö-
revlileri, teknisyenler, belediyeler, müte-
ahhitler, kooperatifler ve turizm iflletme-
leri. Günefl Enerjisi Teknolojileri Fua-
r›’nda yer alacak günefl enerjili ürünler
ise; fotoelektrik mamulleri, yap› entegras-
yon ürünleri ve uygulamalar›, ›s› koruma
materyalleri, yeni materyal ve teknolojile-
ri, fotovoltaik ürün ve üretim teçhizatlar›,
flarj ürünleri ve teçhizatlar›, so¤utma ve
›s›tma teçhizatlar›, tamamlay›c› otomatik
kontrol cihaz ve enstrümanlar›, özel levha
ve dolgular›, su ›s›t›c› ve ürün teçhizatla-
r›, günefl enerjili sistem üreticileri, montaj
atölyesi sahipleri ve ithalatç› flirketler. 

Ayr›nt›l› bilgi için: www.ihlasfuar.com TM
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Günefl enerjisi Sektörü, 
‹kinci Buluflmaya
Haz›rlan›yor
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BB
u bafllang›ç cümlesi bile kafalar›-
m›z›n ne kadar kar›fl›k oldu¤unu
gösteriyor. Derin çöküntü duru-

munu ifade eden “kriz” kelimesinin yan›-
na “f›rsat” kelimesi gelebilir mi? Herkes
bu sorunun peflinde. Yöneticilerimiz “psi-
kolojik” diyor. Anl› flanl› yap›lar, vücut
kimyam›z› nas›l düzeltebilece¤imiz konu-
sunda seminerler veriyor. “Biz” de gere¤i-
ni yap›yor ve kriz ile yaflamaya devam et-
menin teorisini gelifltiriyoruz.

Üç y›l önce bir fuar nedeniyle tan›flt›¤›m
mimar bey bilgisayar›ndaki “I love you
kriz” yaz›s›n› göstererek “ya biterse ne
olur bizim halimiz?” diye sormufltu flaka
yollu. Gerçekten de 27 y›ll›k ifl yaflam›m-

da “oh” dedi¤im gün neredeyse say›l›d›r.
Her fleye ra¤men yaflaman›n ve yaflatma-
n›n yolunu bulmad›k m› y›llard›r? Demek
ki “enseyi karartman›n gere¤i yok”.
“Ölen ölür, kalan sa¤lar bizimdir” deme-
mifl mi atalar›m›z... Sesi ç›kan sa¤lar ara-
s›nda saym›fl olacak ki de¤erli Tesisat
Market çal›flanlar› bize sayfa ay›r›p sesi-
mize kulak vermifller. Sa¤ olsunlar.

Bir buçuk y›l önce de bir söylefli yapm›fl
ve yay›nlam›fllard›. O zaman pek kriz ke-
limesi seslendirilmiyordu. Daha çok art-
makta olan ifl potansiyeline karfl›n hava-
land›rma kanal› üreticilerinin sorunlar›n›
dile getirmifl ve temel sorun olarak gördü-
¤ümüz “y›k›c› rekabet” konusunda neler

yapabilece¤imizi sorgulam›flt›k. Geçen on
sekiz ay süresince, sorunumuzun ortak
oldu¤u konusunda görüfl birli¤ine ulaflt›-
¤›m›z sekiz üretici firma ile ortak bir ze-
minde bir araya gelerek düzenli toplant›-
lar yapmaya bafllad›k.

Bu s›rada gördük ki; rekabet fiyatta de¤il
kalitede olmal›d›r. Ucuz asl›nda pahal›-
d›r. Kalite için standartlaflma flartt›r. Üre-
tim ve uygulama test edilebilmelidir. Bu-
nu gerçeklefltiren ülkeler ileri ülkeler ol-
maktad›r. Dolay›s› ile onlar›n yapt›¤› ve
ülkemizin ilgili kurumlar›n›n kabul etti¤i
standartlar› sektörün bilgisine sunmak ve
uygulanabilirli¤ini sa¤lamak üzere hare-
kete geçtik.

3322 . tesisat market 01/2009

Kriz F›rsat Yarat›r! (m›)?
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AKS Alüminyum Kanal Sistemleri San. Tic. Ltd. fiti.
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Bu arada ulaflmak istedi¤imiz noktan›n
ekonomideki karfl›l›¤›n› kendi alan›m›z-
dan yola ç›karak hesaplayabilmek üzere
k›sa bir çal›flma yapt›k. Ülkemizde k›rk
y›ld›r klima havaland›rma sistemleri ku-
ruldu¤unu kabul ederek bu süre içerisin-
de kullan›lan hava kanallar›ndaki kaçak-
lardan ortaya ç›kan kayb›n parasal karfl›-
l›¤›n› hesaplamaya çal›flt›k. 

Buldu¤umuz sonuç inan›lmazd›. Sadece
hava kanallar›m›zdaki kaçaklardan 2009
y›l›nda B‹R M‹LYAR USD karfl›l›¤› ener-
ji kaybetmifl olaca¤›z. Tamamen kabulle-
re dayal› yaklafl›msal bir hesapla buldu-
¤umuz bu sonuç asl›nda kay›plar›m›z› ön-
leyebilsek ne kadar büyük bir kazanc›m›-
z›n olaca¤›n› da gösteriyor bizlere.

Bu arada, 2008 y›l›nda petrol fiyatlar›nda
yaflanan ola¤anüstü art›fl nedeni ile bütçe-
de oluflan büyük enerji yükünün azalt›l-
mas› amac› ile yap›lan çal›flmalar kapsa-
m›nda Enerji Verimlili¤i Yönetmeli¤i ya-
y›nlad›. Bu yönetmelikte binalar için
enerji kimli¤i oluflturulmas› ve toplam
enerji tüketiminin azalt›lmas› için tesisat
elemanlar›n›n seçimi ve kullan›m›nda
uyulmas› gerekli kurallar düzenlenmifltir. 

Buna göre;
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›nca 5 Ara-
l›k 2008 CUMA günü Resmî Gazete Say›:
27075’te yay›nlanan B‹NALARDA
ENERJ‹ PERFORMANSI YÖNETME-
L‹⁄‹ madde 18 paragraf (5) de “Hava
kanallar› s›z›nt› limitleri TS EN 1507 ve
TS EN 12237’ye göre belirlenir ve rapor-
lan›r” denilmektedir.

fiimdi gelelim bu yaz›n›n bafll›¤›na... Bu
yap›lanlar ile KR‹Z ne kadar ilgilidir? Ya
da neden “derin çöküntü” yaflan›r? Bu
sorunun havaland›rma tesisat›ndaki kar-
fl›l›¤› sa¤lanan fayda karfl›l›¤›nda ödedi¤i-
miz bedelin ne oldu¤unu bilmekle bulu-
nabilir. Standartlar ve bunlar›n uygulan-
mas›ndaki detaylar› önemsemeyince olan
fludur: Bir yat›r›mda harcad›¤›m›z birim
bedel karfl›l›¤›nda elde etti¤imiz fayda,
yar›flma içinde oldu¤umuz rakiplerin elde
etti¤inden daha az ise, biz eksik kal›r›z,

geri düfleriz. Ayn› maliyet ile kay›ps›z ya
da en az kay›pla çal›flan sistemleri kuran-
lar, di¤erlerine göre öne geçerler. Yap›la-
r› güçlüdür. Verimleri yüksektir. Dolay›-
s›yla çöküntülere yani krizlere daha daya-
n›kl›d›r. Ellerinde arta kalan  olanaklar›
daha yüksek yaflam düzeyi oluflturmakta
kullan›rlar. 

Biliyoruz ki, kay›plar›n anlam› da görece
de¤iflmektedir. Krizde iflini kaybeden iflçi,
sadece iflini de¤il, güvencelerini de, özgü-
venini de, belki evdeki hastas›n› iyilefltire-
bilme ümidini de yitirir. Oysa o kifliyi bir
ay yaflama ba¤layacak olan miktar baflka
bir kifli için önemsiz olabilir.

fiimdi lütfen “Sadece hava kanallar›m›z-
daki kaçaklardan 2009 y›l›nda B‹R M‹L-
YAR USD karfl›l›¤› enerji kaybetmifl ola-
ca¤›z” fleklinde daha önce ifade etti¤imiz
araflt›rma sonucunu bir kez daha düflüne-
lim. Haf›zam beni yan›ltm›yor ise 1980
y›l›nda ülke olarak demokratik sistem
içinde ödeyemedi¤imiz borç toplam› yak-
lafl›k 3,4 milyar USD idi. Daha güncel bir
örnek ile Gazze’deki y›k›m›n maddi bede-
linin 1.4 milyar USD oldu¤u yaz›l›yor bu
günlerde. Manevi bedeli ise s›n›rs›z. 
Bizim krizimiz kendi yanl›fllar›m›zdan do-
¤uyor. E¤er bireyler, iflletmeler, yönetici-
ler kriz nedeni ile “niçin kaybediyoruz?”
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❱ BEKLENT‹M‹Z

‹lgili idareler taraf›ndan; yukar›da an›lan
yönetmelik hükümleri gere¤i kesinlikle
uygulat›lmal›d›r.

❱ TTaassaarr››mmcc››llaarr  ttaarraaff››nnddaann;;
‹lgili üretim ve test standartlar› proje ve
flartnamelerde aç›k flart olarak 
belirtilmelidir.

❱ YYaatt››rr››mmcc››llaarr  ttaarraaff››nnddaann;;
Test garantisi sa¤lamayan hava 
kanallar›na yat›r›mlar›nda yer 
verilmemelidir.

❱ UUyygguullaammaacc››llaarr  ttaarraaff››nnddaann;;
S›zd›rmazl›k testleri titizlikle 
uygulanmal›, yukar›da at›fta bulunulan
yönetmelik hükümlerine uygunluk kesin
olaraksa¤lanmal›d›r. 

Tüm meslektafllar›m›za krizden yeniden
do¤mufl olarak ç›kmay› diliyoruz. 

sorusuna yan›t arar ve bulurlar ise iflte bu
sonuç bence krizin yaratt›¤› f›rsatt›r. Do-
lay›s›yla flimdi biz ‘Hava Kanal› Üreticile-
ri’ olarak sektördeki krizi f›rsata çevirebil-
mek için meslektafllar›m›z› afla¤›daki öne-
rilerimizi de¤erlendirmeye davet ediyoruz. TM
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Amac›m›z, müflterilerimize, 
ürünlerimizle ayn› kalitede hizmet
sunmak

OO
mron Elektronik, 1933’ten beri
faaliyet gösteren Japon menfleli
bir firma. ‹lk üretti¤i ürünler, Ba-

sic elektronik komponentler diye adland›-
r›lan zaman röleleri ve endüstride kullan›-
lan güç  rölelerdir. 6,5 milyar dolarl›k
dünya ciromuzun önemli bir bölümünü
Ar-ge ye ay›r›yoruz ve yaklafl›k 75 y›ld›r
ar-ge faaliyetlerimiz çok h›zl› bir flekilde
devam ediyor. Çok genifl bir otomasyon
ürün yelpazesine sahibiz. Kendi fabrika-
lar›m›zda ve kendi teknolojimiz ile üreti-
mini yapt›¤›m›z PLC, Sürücü, servo, mo-

1933 y›l›nda Japonya’da kurulan Omron Elektronik,

bugün tüm dünyada tan›nan ve hizmet verdi¤i 

alanlarda kalitesini ispatlam›fl bir firma. Firman›n

Türkiye Sat›fl Müdürü Serdar Okur, bu baflar›n›n, çok

iyi bir pazar analizi ve sürekli çal›flan ar-ge departman›

ile sa¤land›¤›n› vurguluyor ve ekliyor: 

“Farkl› sektörlerdeki uygulamalar›yla otomasyon

alan›nda dünya devi haline gelen Omron, V1000

ürünüyle HVAC sektöründe de iddial›...”   

“Dünya devi Omron, HVAC 
sektöründe de faaliyet gösteriyor”

Serdar Okur
Omron Türkiye Sat›fl Müdürü
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otomasyon ürünleri kullanmaktan kor-
kuyor, mekanik sistemleri tercih ediyor-
du. Tabii insanlar›n al›flkanl›klar›n›n ve
mekanik sistemlere müdahale etmenin
daha kolay olaca¤›n› düflünmelerinin çok
büyük etkisi vard›. Türkiye’de faaliyet
göstermeye bafllad›¤›m›zda öncelikle in-
sanlar›n korkular›n› giderme ve sistemin
avantajlar›n› anlatma yolunu seçtik. Bu
anlamda ciddi çaba harcad›k. Konferans-
lar verdik, tan›t›mlar yapt›k, mevcut pro-
jelerimizle örnekler gösterdik ve sonuçla-
r›n› bütün bu çabalar›m›z›n ard›ndan al-
maya bafllad›k. 1991 y›l›nda makinelerin
% 20’sinde otomasyon vard›; flu anda bu
oran % 70’lere kadar ç›kt›. Müflterileri-
miz bugün, ihtiyaçlar› olan ürünleri bili-
yor ve bizden talep edebiliyorlar. Bu du-
rum, san›r›m otomasyonun son y›llardaki
gelifliminin en net ifadesi. Pazar geniflle-
dikçe biz de yeni ürünler gelifltirdik ve
müflterilerimize sunduk. Bizim felsefemiz;
müflterilerimizin ihtiyaçlar›ndan yola ç›-
karak, onlar› do¤ru anlamak ve onlara
do¤ru çözümü sunmak. Yani ürün satm›-
yoruz, çözüm sunuyoruz. Bu nedenle
müflterilerimizle bire bir görüflmeyi tercih
ediyoruz. Üretim felsefemizde de bu anla-
y›fl hakim. Omron, bir ürünü gelifltirme-
den önce pazar analizi yapar ve pazarda-
ki eksikleri ç›kar›r. Ard›ndan konuyla il-
gili ar-ge faaliyetlerini bafllat›r. Ortaya ç›-
kan ürünün rakiplerinden farkl› pek çok
yenili¤i ve özelli¤i bar›nd›rmas›n› hedefle-

yerek ürün gelifltirir. Bu ürün gam›m›zda
yer alan tüm ürünlerimizde geçerli. Genifl
ürün a¤› ile dokundu¤unuz her ürünün
üretiminde Omron olarak var›z. Bu ne-
denle slogan›m›z; “hayat›n›za dokun-
duk”. Nasa’n›n üretimini yapt›¤› bir uzay
meki¤inde PLCmiz ile oluflturdu¤umuz
çözümle, bu ç›tay› daha da yükselttik ve
art›k uzayda da var›z.  

V1000 ile ‹klimlendirmede 
farkl› ve yüksek konfor 
yaratmay› hedefliyoruz 

Bir teknoloji firmas› olan Omron; gelifltir-
di¤i üstün ve patentli özelliklere sahip ve
özel yaz›l›m› ile kiflisellefltirilen V1000
AC Motor sürücüleriyle HVAC uygula-
malar›nda da faaliyet göstermektedir. 
V1000 h›z kontrol cihazlar›; sahip oldu-
¤u  özel software deste¤i ile havaland›r-

tion, IPC, sensör, komponentler gibi
200.000’i aflk›n ürün ile komple bir fabri-
ka veya makine otomasyonu yapabilmek-
teyiz. 
Otomasyon çok genifl bir alan. Bizim her
ürünümüz, farkl› sektörlerde kullan›lan
makinelere veya ifle hitap edebilir. Oto-
masyon her zaman fabrikadaki yetkili ki-
flileri bilgilendiren, iflleri h›zland›ran, ra-
porlamay› kolaylaflt›ran, yap›lan iflin veri-
mini art›ran, kontrol sa¤layan ve tasarruf
avantaj› sunan bir sistem. Bu sistem için-
de birçok ekipman yer al›yor. Veriyi top-
layabilmek, aktarabilmek, raporlama ya-
pabilmek için sensörler, PLCler, IPCler,
haberleflme sistemleri gibi pek çok ürün
gerekiyor; Omron da bu hizmetin tama-
m›n› kendi ürün kapasitesiyle sunabili-
yor. 
Hollanda, Japonya, Çin, Singapur ve
Amerika’da genel merkezlerimiz bulunu-
yor. Dünya genelinde ço¤unlu¤u Japon-
ya’da olmak üzere birçok da fabrikam›z
var. Bahsi geçen merkezlerin alt grupla-
r›nda da onlara ba¤l› olarak 35 ülkede
ofisimiz ve 135 ülkede distribütörümüz
mevcut. 
1991 y›l›nda Omron Corporation’›n En-
düstriyel Otomasyon bölümüne ba¤l› ola-
rak  Türkiye’de faaliyet göstermeye baflla-
yan Omron Electronics Ltd. fiti. Avrupa
merkezi olan Hollanda’ya ba¤l› ve Türki-
ye’nin yan› s›ra Bulgaristan, Makedonya,
Moldova, ‹ran, Ürdün, Lübnan ve Suri-
ye’yi de yönetmekte ve 50 kiflilik mühen-
dislik kadrosu ile bu ülkelerdeki müflteri-
lerinin otomasyon ihtiyaçlar›na cevap
vermektedir. OEM pazar›nda lider pozis-
yonda bulunan firmam›z baflta otomotiv,
g›da, seramik, yiyecek, içecek, metal,
akaryak›t ve inflaat gibi pek çok sektörde
ürün sat›fl› yapmakta ve müflterilerimizin
ihtiyaçlar›na yönelik özel çözümler gelifl-
tirmektedir.

Hayat›n›za dokunduk

Omron, fabrika ve makine otomasyonun-
da uzmanlaflm›fl bir firma. Bu alanlarda
15 y›lda Türkiye’de çok fley de¤iflti. Om-
ron Türkiye kuruldu¤u zamanlarda PLC
sistemleri hiç kimse bilmiyordu. Herkes
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ma, so¤utma ve klima tesisatlar›nda üst
düzey kontrol imkan› verirken, yüksek
konforlu bir iklimlendirme de sa¤l›yor.
V1000 iklimlendirme kalitesinin yan› s›ra
enerji tasarruf fonksiyonu ile iklimlendir-
mede kullan›lan fan ve pompa motorlar›-
n› en optimum de¤erlerde ve en verimli
flekilde çal›flt›rarak HVAC uygulamala-
r›nda kayda de¤er bir enerji tasarrufu
sa¤l›yor.
Motorun verimli çal›flmas› enerji tasarru-
funun yan› s›ra motoru daha uzun ömür-
lü hale getiriyor ve motorun yap›s›nda
oluflan y›pranma ve mekanik problemleri
önlüyor.

Ak›ll› sürücü  V1000 motora 
göre parametrelerini kendi 
belirleyebiliyor

V1000 gerçekten özel bir ürün. Her fley-
den önce içinde kullan›lan çok say›da pa-
tentli parça var. Bir sürücüde (driver) en
önemli fley, IGBT’dir. Bu ürün, sürücü-
nün kalbi say›labilir. V1000’de kulland›-
¤›m›z IGBT önemli  parçalardan biri.
Fazla ›s›nmayacak flekilde tasarland›¤›n-
dan yük alt›nda çal›flma ömrü çok fazla.
Bunun yan›nda V1000’in içinde bulunan
elektronik komponentler bir sensör vas›-

3366 . tesisat market 01/2009
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tas›yla cihaz, ar›za yapmadan önce ‘ar›za
yapmak üzere oldu¤unu’ haber verebili-
yor. Yani cihaz kendi diliyle size “ben ar›-
zalanaca¤›m” diyor. Bu özellik sayesinde
cihaz›n›z ar›za yapmadan müdahale etme
flans›n›z oluyor ve zaman, verim ve ifl
kayb›n›z olmadan çal›flmaya devam ede-
biliyorsunuz; sisteminiz durmuyor. Has-
tane uygulamalar›nda bu özellik hayati
bir önem kazan›yor. Cihaz›n motoru ta-
n›ma, 10 y›l servis ömrü, sessiz çal›flma,
115200 kbps  Modbus/Memobus haber-
leflme, yüksek ç›k›fl ak›m›, bitiflik monte
edebilme imkan›, kritik komponentler
için ömür göstergesi, dahili PID kontrolör
ile tek bafl›na bas›nç, s›cakl›k gibi ortam
de¤iflkenlerini kontrol edebilme ve emni-
yet kategorisi 3’e uygun dahili emniyet gi-
rifli gibi çok büyük avantajlar› da var.
Ürünlerimizin sat›fl sonras› hizmetlerini
de biz sa¤l›yoruz.

Elimizden geldi¤ince her alanda
fayda yaratmak istiyoruz

Bu y›l Omron’ un 75. y›l›n› kutluyoruz.
Her y›l kurulufl günümüzde toplum yara-
r› için bir fleyler yapmak üzere bir aktivi-
te belirleyip gerçeklefltiriyoruz. Bu her ül-
ke için geçerli.  Mesela park temizliyor,

çöp topluyor, çocuk esirgeme kurumlar›-
n›, huzurevlerini ziyaret ediyoruz. Tüm
flirket çal›flanlar›m›zla bu aktivitelere ka-
t›l›yoruz. ‹fl d›fl›nda da topluma katk› sa¤-
lamak bizim için çok keyifli.. Ayr›ca Om-
ron Türkiye olarak Y›ld›z Teknik Üniver-
sitesi’nde kurdu¤umuz bir laboratuar›m›z
var. Burada tüm ürünlerimiz çal›fl›r vazi-
yette yer al›yor. Omron ürünleri ile ilgili
e¤itimlerimizi bu laboratuarda veriyoruz.
Ö¤renciler ürünleri tan›yarak, bozarak,
tamir ederek, yani ‘bilerek’ mezun olu-
yorlar. Bizler, elimizden geldi¤ince her
alanda fayda yaratmay› seviyor, istiyo-
ruz. Bu nedenle e¤itime küçük de olsa bir
katk›m›z›n olmas›, bizleri çok mutlu edi-
yor. TM
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OO
rtado¤u; Bahreyn, Kuveyt, Birle-
flik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin
kurulu oldu¤u ve dünyan›n, orta-

laman›n üstünde ekonomik geliflme göste-
ren bir bölgesidir. Örne¤in; 2007 y›l›nda
ülkelerin ya¤ ve gaz sat›fl›ndan elde ettik-
leri gelir yaklafl›k olarak 400 milyar do-
lard›r. Bu ekonomik büyüme, bölgedeki
nüfusun sürekli olarak artmas›n›n berabe-
rinde getirdi¤i bir sonuçtur. Büyümekte
olan bu nüfusa gerekli olan g›day› gerek-
ti¤i kadar ve gerekti¤i tazelikte sa¤lamak
amac›yla g›da endüstrisinde bir rekabet
ortam› oluflmufltur. Bu talebi karfl›layabil-
mek amac›yla, Ortado¤u üzerinde boydan
boya, yüksek kapasiteli da¤›t›m merkezle-

ri kurulmaktad›r.
Eurammon icra kurulu üyelerinden, Ge-
orges Hoetrickx’in taraf›ndan, amonyakl›
so¤utma sistemlerinin Ortado¤u’da g›da
depolama ve üretilme ifllemlerinde yayg›n
olarak kullan›ld›¤› belirtilmifl, h›zl› büyü-
menin sonucu olarak ortaya ç›kan artan
enerji maliyetlerine de bir çözüm olarak
gösterilmifltir.

Kraft G›da, Bahreyn

Kraft g›da, do¤al so¤utucular› tercih eden
firmalardan biridir. Uluslararas› g›da ve
içecek firmas› olan ve daha çok Jocobs
kahve, Philadelphia peyniri, Miracle

Ortado¤u’da kurulu olan

F&B endüstri amonyak 

üzerine yat›r›m yap›yor

Do¤al Yollarla

So¤utma
Do¤al Yollarla

So¤utma
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Del Monte, Dubai

Uluslararas› meyve üretici ve içecek fir-
mas› olan Del Monte, Dubai’de, yeni bir
taze meyve, meyve suyu ve salata üretim
fabrikas› kurdu. 30000 m2’lik alana sahip
fabrikada, klimatize edilmifl çok say›da
üretim hatt›, so¤uk hava deposu ve so¤ut-
ma grubu bulunmaktad›r. Tesisin so¤ut-
ma ihtiyac› indirekt amonyakl› so¤utma
sistemi ve bu sistemle birlikte çal›flan bir
so¤utma çevrimi ile karfl›lanmaktad›r.
Kullan›lan so¤utma çevrimi sayesinde,
do¤al so¤utucunun yüksek verime ulafl-
mas› sa¤lamaktad›r. Sistemde 4000 kg
amonyak kullan›lmaktad›r. Is›nan gaz
evaporatif bir kondenserde 40 ºC’de yo-
¤uflmaktad›r. Yüksek s›cakl›k reaktörün-
de su, düflük s›cakl›k reaktöründe ise gli-
kol, so¤utucu ak›flkan olarak kullan›l-
maktad›r. So¤utma, yerlefltirilen 2 adet
plakal› ›s› de¤ifltiricisi ile sa¤lanmaktad›r.
Yüksek s›cakl›k bölgesinde, her birinin
evaporasyon s›cakl›¤› 1 ºC ve so¤utma
kapasitesi 630 kW olan, 3 adet tek fazl›
kompresör kullan›lmaktad›r. Bu hatta su,
6 ºC’ye kadar so¤utulmaktad›r. So¤utu-
lan su, so¤uk depolarda, klima sistemle-
rinde, koridorlarda ve düflük s›cakl›k böl-
gesindeki glikolun ön so¤utulmas›nda
kullan›lmaktad›r. Düflük s›cakl›k bölge-
sinde de yine 3 adet tek fazl› kompresör
kullan›lmaktad›r. Bu bölgede so¤utma
kapasiteleri 600 kW olup evaporasyon s›-
cakl›klar› –16 ºC’dir. Düflük s›cakl›k böl-

gesinde kullan›lan glikol sayesinde üretim
odalar› ve so¤uk odalar –10 ºC’ye kadar
so¤utulmaktad›r. Sistemde bulunan ye-
dinci bir kompresör herhangi bir ar›za
an›nda devreye girmekte ve üretimin de-
vam etmesini sa¤lamaktad›r. 

Panda, Riyad

Johnson Controls benzer bir sistemi Pan-
da fiirketler grubu için kurmufltur. Grup,
Suudi Arabistan g›da perakendecisi olup,
Riyad’da 2008’de faaliyete geçen bir da-
¤›t›m merkezi kurmufltur. Gerekli olan
so¤utma, ayr› iki so¤utma çevrimi ile bir-
likte çal›flan yerçekimi etkili amonyakl›
so¤utma sistemi taraf›ndan merkezi ola-
rak sa¤lanmaktad›r. So¤utma çevrimle-
rinden biri so¤uk depolar›n so¤utulmas›
için gerekli olan glikolun s›cakl›¤›n› 10
ºC’ye düflürmektedir. Bu çevrimde, Alfa
Laval taraf›ndan yap›lan plakal› ›s› de¤ifl-
tiricileri kullan›lmaktad›r. ‹kinci so¤utma
çevrimi, donduruculardaki kar›n eritilme-
si ifllemi için kullan›lmakta olup, amon-
yaktan al›nan ›s›n›n glikole aktar›lmas›
ile gerçeklefltirilmektedir.
George Hoetrickx, do¤al so¤utkanlar›n
sadece enerji verimli olmad›klar›n›, ayn›
zamanda ozona zarar vermediklerini ve
küresel ›s›nmaya yol açmamalar› sebebiy-
le çevre dostu olduklar›n› da belirtmifltir.
Bu sayede, do¤al so¤utkanlar›n gelecekte
küresel iklimin korunmas›nda büyük
öneme sahip olacaklar› vurgulanm›flt›r.
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Whip mayonezleri ile tan›nan bu firma,
enerji içecekleri ve peynir üretimi için
Bahreyn’de yeni bir üretim merkezi kur-
maktad›r. Bu üs ayn› zamanda üretilen g›-
dalar›n bütün Ortado¤u’ya da¤›t›m›n› da
gerçeklefltirecektir. Sürdürülebilir ve eko-
nomik so¤utmada so¤utma sistemlerinin
önemi artt›¤› için, Johnson Controls tara-
f›ndan tesise amonyakl› so¤utma sistemi
kurulmufltur. 
Tesisin merkezinde, amonyakl› bir so¤ut-
ma grubu bulunmaktad›r. Bu sistem
amonya¤›n so¤utulmas› ile suyu 2 ºC’ye
kadar indirebilmektedir. Sistemin toplam
so¤utma kapasitesi 8000 kW, evaporas-
yon s›cakl›¤› ise 0 ºC’dir. Sistemde so¤ut-
kan, borular yard›m› ile farkl› bölgelere
da¤›t›lmakta; böylece üretim yap›lan böl-
gelerde gerekli so¤utma sa¤lanmaktad›r.
Sistem ayr›ca, 4 adet h›z› ayarlanabilir
kompresör, 2 adet plaka tipi ›s› de¤ifltiri-
cisi, 1 adet yerçekimi ile çal›flan ay›r›c› ve
3 adet evaporatif kondenser içermektedir.
60000 m2’lik üretim tesisi için kurulan bu
so¤utma sistemi, 2007 y›l›n›n sonlar›nda
devreye al›nm›flt›r.

IranDubai Co, Busshehr

Sebze meyve toptanc› flirketi olan Iran
Dubai Co. fiirketi tüm Orta Asya genelin-
de bir çok so¤uk oda ve da¤›t›m merkezi-
ne sahiptir. Persian körfezinde bulunan
‹ran Liman›’nda, flirkete ait olan bir depo-
nun geniflletilerek so¤uk depo haline geti-
rilmesi gerekmektedir. Bunun için Günt-
ner taraf›ndan tasarlanm›fl olan, yüksek
bas›nca dayan›kl› ve 4.5 m’den uzun ol-
mayacak 33 adet amonyak evaporatörü
üretilmifltir. 3700 m2’lik alan› çevreleyen
bu depoda, -25 ºC’den 15 ºC s›cakl›¤a ka-
dar birçok so¤uk oda bulunmaktad›r.
Evaporasyon s›cakl›klar› –33 ºC ile 5 ºC
aras›nda de¤iflen bu bölmeler 50 kW’l›k
so¤utma kapasitesine sahiptir. Depo içeri-
sinde muzlar›n saklanabilmesi için ayr› bir
bölme bulunmaktad›r. Bu bölmenin s›-
cakl›¤› 13.5 ºC, evaporasyon s›cakl›¤› 7.5
ºC ve so¤utma kapasitesi ise 123 kW’t›r.
Sistem üzerinde oluflan buz kütleleri ise s›-
cak amonyak gaz› kullan›larak eritilmek-
tedir.
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Amonyak (NH3)

Amonyak, endüstriyel so¤utma tesislerin-
de 130 y›ldan daha uzun süredir baflar›l›
bir flekilde kullan›lmaktad›r. Renksiz bir
gaz olup bas›nç alt›nda s›v›laflabilmekte
ve keskin flekilde kokmaktad›r. Ozon
Afl›nd›rma Potansiyeli (ODP-Ozone Dep-
letion Potential) ve Küresel Is›tma Potan-
siyeli (GWP-Global Warming Potential)
s›f›rd›r. Yüksek enerji verimlili¤i sayesin-
de dolayl› küresel ›s›nma potansiyeli de

oldukça düflüktür. Amonyak yan›c› ve de-
riye karfl› toksiktir. Buna ra¤men do¤al-
gaza göre 50 kat daha yüksek tutuflma
enerjisine sahip olup tutuflmas› için alev
deste¤ine ihtiyaç duyar. Amonyak, at-
mosferdeki neme olan ba¤›ml›l›¤› nede-
niyle ‘zor alevlenen’ s›n›f›nda bulunmak-
tad›r. Amonyak toksik olmas›na ra¤men
3 mg/m3 alt›ndaki konsantrasyonlarda
keskin bir kokuya sahip olup ikaz niteli-
¤indedir. Bu durum amonya¤›n sa¤l›¤›
tehdit eden konsantrasyonlara ulaflma-

dan hissedilebilmesine olanak sa¤lar.
Amonyak havadan hafif oldu¤u için h›z-
l›ca yükselir.

Karbondioksit (CO2)

Kardondioksit’in, so¤utma tarihinde 19.
yüzy›ldan öncesine dayanan uzun bir geç-
mifli vard›r. Karbondioksit renksiz bir gaz
olup bas›nç alt›nda s›v›laflmaktad›r. Ko-
kusu ve tad› hafif ekflidir. Kapal› so¤utma
çevrimlerinde kullan›ld›¤› müddetçe kar-
bondioksit Ozon Afl›nd›rma Potansiye-
li(ODP-Ozone Depletion Potential) s›f›r
olup, Küresel Is›tma Potansiyeli(GWP-
Global Warming Potential) oldukça dü-
flüktür(GWP=1). Karbondioksit yan›c› ol-
mayan, tepkimeye girmeyen ve havadan
a¤›r olan bir gazd›r. Karbondioksit nar-
koz etkisine sahip oldu¤undan belirli bir
konsantrasyonun üzerinde insan sa¤l›¤›-
na zararl›d›r. Karbondioksitin di¤er so-
¤utkanlara göre daha düflük kritik s›cak-
l›k de¤erine sahip olmas› sebebiyle daha
önceki çal›flmalar bu fark›n kapat›lmas›-
na yönelik daha etkin so¤utma sistemi ta-
sar›m› oluflturma yönünde olmufltur. Kar-
bondioksit do¤ada fazlas› ile bulundu-
¤undan geri dönüflüm ve/veya at›k yöne-
timine ihtiyaç duyulmamaktad›r.

Kaynak: eurammon TM
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OOzzoonn  AAflfl››nndd››rrmmaa  PPoottaannssiiyyeellii  ((OODDPP)) KKüürreesseell  IIss››ttmmaa  PPoottaannssiiyyeellii  ((GGWWPP))

Amonyak (NH3) 0 0

Karbondioksit (CO2) 0 1

Hidrokarbonlar (Propane C3H8, Butane C4H10) 0 3

Su (H2O) 0 0

Kloroflorohidrokarbonlar (CFCs) 1 4680–10720

K›smi halojen klorofloro-hidrokarbonlar (HCFCs) 0.02–0.06 76–12100

Per-florokarbonlar (PFCs) 0 5820–12010

K›smi halojen floro hidrokarbonlar (HFCs) 0 122–14310

OOzzoonn  AAflfl››nndd››rrmmaa  PPoottaannssiiyyeellii  ((OODDPP))
Ozon tabakas›, düflük s›cakl›k flart›nda UV ›fl›nlar›na maruz kald›¤› zaman katalitik reaksiyon ile ozonu oksijene çeviren klorin ve bromin sebebiyle
zarar görmektedir. Bilefliklerin ODP de¤eri R11 ile k›yaslanarak gösterilmektedir(ODP R11=1).

KKüürreesseell  IIss››ttmmaa  PPoottaannssiiyyeellii  ((GGWWPP))
Küresel ›s›nma dünyadan yans›yan ›s›n›n dünyaya geri dönmesini sa¤layan atmosfer gazlar›n›n art›fl› ile meydana gelmektedir. Bilefliklerin GWP
de¤erleri CO2 ile k›yaslanarak gösterilmektedir(GWP CO2= 1).
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Dünyanın Önde Gelen Uluslararası Bina
Enerji Teknolojileri, Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Banyo ve Mutfak Ekipmanları Fuarı
Frankfurt/Almanya

10.  – 14. 3. 2009

Su Yaşamdır!
Etkin kullanım sistemleri ve yenilenebilir enerjiler
Aircontec – Soğutma, Klima, Havalandırma

ISH dünyanın önde gelen Uluslararası Bina Enerji Teknolojileri, Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Banyo ve Mutfak Ekipmanları Fuarı olmaya devam ediyor. Fuarın ana teması su
ve enerji kullanımının sürekliliği üzerine kurulmuştur. Bu fuarda banyo bölümü üreticileri banyolar 
için dizayn odaklı ve süreklilik sağlayan ürünlerini sergileyecekler. Bina, Enerji ve Klima teknoloji-
leri bölümde ise Green Building Technologies – etkin kullanım sistemleri, modern ısıtma ve klima
teknolojilerini yenilenebilir enerjiler ile kombine şekilde kullanan ürünler sergilenecek.

ISH 2009 – Endüstrinin 50 yıllık fuar ortağı! Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın!

www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com
Tel. 0212 296 26 26
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Bugün edindi¤imiz bilgi ve 
tecrübeyi, çal›flkanl›¤›m›za 
borçluyuz

BB
en Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ma-
kine Mühendisli¤i Bölümü mezu-
nuyum. Klima sektörüne 1993 y›-

l›nda HSK firmas›nda girdim. ‹fle teklif
haz›rlamay› ö¤renerek bafllad›m.. ‹ki ar-
kadafl olarak bu ifli yürütüyorduk. ‹ki-
mizdeki fark fluydu; birimiz daha çok
ofiste çal›flmaya müsait bir yap›dayd› ben
daha çok d›flar›da olmay› seviyordum. Bu
nedenle sat›fla yönelik çal›flmaya baflla-
d›m. Bafllang›çtan itibaren bu flekilde ça-
l›flmaya odakland›m. ‹lk y›l›m›n ard›n-
dan, flirket içinde bir departman olufltur-

2006 y›l›nda kurulan TC Grup Mühendislik,

2008 y›l›nda Baltimore Aircoil ile temsilcilik

anlaflmas›n› imzalad› ve sektöre h›zl› bir girifl

yapt›. Baltimore Aircoil firmas›yla ilk y›l›nda 1.2

milyon euro ciro yapan flirketin Genel Müdürü

Tarkan Cüneyit, “Hedefimizden uzaklaflmadan

ürün çeflitlili¤imizi art›rmak istiyoruz. Hedefimiz

ise Türkiye’de marka olmak” diyor.. 

“Hedefimiz; Türkiye’de Marka Olmak”

Tarkan Cüneyit: 
TC Grup Mühendislik Genel Müdürü 
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duk, çal›flmalar›m›za daha sistemli devam
ettik. Bugün sektörde faaliyet gösteren
birçok arkadafl›m›z› yetifltirdik. HSK bir
okul gibidir. Bu okuldan ben ve birçok
arkadafl›m mezun olduk. Bize kazand›rd›-
¤› çok fley oldu¤u için sizin vesilenizle
HSK’ya teflekkür etmek isterim. HSK’da
çal›fl›rken yurtd›fl›na YORK International
firmas›n›n e¤itimine gittim. Teknik, cihaz
özellikleri ve sat›fl pazarlamay› içeren 4.5
ayl›k bir e¤itim ald›m. Daha sonra Türki-
ye’ye dönerek ilk kez eline diz üstü bilgi-
sayar al›p haz›rlad›¤›m sunumlarla müfl-
terilerimizle görüflmelere giderek sat›fl
yapmaya bafllad›m. Bu flekilde bir çal›flma
Türkiye için çok yeniydi ve insanlar›n çok
dikkatini çekiyordu. Kulland›¤›n›z vücut
hareketleri, göz temas› sat›fl›n en önemli
unsurlar›ym›fl, bunu da ö¤rendim. Tabi-
i yine HSK’dan ald›¤›m altyap›n›n, bafla-
r›mda etkisi çok büyüktü. U¤ur Bey, Vu-
ral Bey bize akflam mesai saatlerinden
sonra bir-iki saatlik e¤itim verirdi. Bunla-
r›n çok faydas›n› gördüm. Daha sonra ay-
n› sistemi kendi flirketimde ifle ald›¤›m
elemanlarla da uygulamaya çal›flt›m fakat
olmad›. Hepsi çok iyi e¤itimliydi, yaban-
c› dili olan, üniversite mezunu çocuklard›
fakat örne¤in “Vural Ero¤lu ile bir saat
sohbet etmenin” ne demek oldu¤unu, ne-
ler kazand›rabilece¤ini ne yaz›k ki anla-
yamad›lar ve ayr›ld›lar. Biz, çok yo¤un
çal›fl›r, çok yorulurduk; bugün edindi¤i-
miz bilgi ve tecrübeyi de buna borçluyuz. 

Hedefimizden uzaklaflmadan ürün
çeflitlili¤imizi art›rmak istiyoruz

1998 y›l›n›n sonunda HSK’dan ayr›ld›m,
1999 Ocak ay› itibariyle York’un Do¤u
Akdeniz Bölge Müdürlü¤üne bafllad›m.
Buradan 5-6 ülkeye de sat›fl yap›yorduk.
Bölgedeki en h›zl› büyümeyi gösteren ül-
ke Türkiye idi. Bu nedenle York, Türkiye
ofisini açmaya karar verdi. Biz de bu do¤-
rultuda çal›flmalara bafllad›k. Bu dönem-
de ben York Türkiye’de Ankara ve Do¤u
Türkiye sat›fl müdürü olarak ifle baflla-
d›m. Uzun bir süre burada çal›flt›ktan
sonra 17 fiubat 2006’da kendi flirketim
olan TC Grup Mühendislik firmas›n›
kurdum. Akabinde ‹talya’daki Mostra

Convegno Expocomfort Fuar›’nda Türki-
ye pazar›nda sat›fl›n› yapabilece¤imiz
ürünler üzerine bir araflt›rma yapt›k. BI-
NI firmas›n›n Türkiye distribütörlü¤ünü
ald›k. Çok say›da projede ürünlerimiz
kullan›ld›. Halen bu markan›n Türkiye
temsilcili¤ini yürütüyoruz. Yine MON-
TAIR (Daha önce Transklima ve Form
A.fl taraf›ndan Türkiye’de sat›fllar› ger-
çeklefltirilmiflti) firmas› ile anlaflt›k ancak
tam pazar› oturttu¤umuzda firma kapan-
d›. Bu nedenle devam edemedik. Ard›n-

dan Euroklimat ile hassas kontrollü kli-
ma cihazlar›, askeri çad›r tipi klimalar
üzerine çal›flmaya bafllad›k. So¤utma
gruplar› ile ilgili de ACM Kalte klima ile
çal›fl›yoruz. Hedefimiz Türkiye’de marka
olmakt›; dolay›s›yla bu ürünlerle s›n›rl›
kalmak istemedik. Bu do¤rultuda Balti-
more Aircoil firmas›n›n Türkiye temsilci-
li¤i için çal›flmalar›m›za bafllad›k. Yapt›-
¤›m›z görüflmeler sonras›nda 15 May›s
2008’de anlaflmam›z› imzalad›k. Önce
ASELSAN projesinde Baltimore Aircoil
ürünleri kullan›ld›. Bu bizim için prestij
sa¤layan bir projeydi. Daha sonra Oyak
Renault Bursa, Ataköy Sheraton ve Sabi-
ha Gökçen Havaalan› gibi projeleri de re-

ferans listemize ekledik. Böylece 5 ay gibi
k›sa bir sürede 1.2 milyon euro ciroya
ulaflt›k. Bu, bizim için çok büyük bir ge-
liflme. ‹stanbul’da ürünlerimizin tan›t›ld›-
¤› bir de seminer gerçeklefltirdik. Düzen-
ledi¤imiz seminere kat›lanlar, alan›nda
uzman, ilgili kiflilerdi. Bu anlamda çok
baflar›l› bir seminer oldu. Bunlar›n d›fl›n-
da yurtd›fl›ndan çok say›da firmadan tek-
lif al›yoruz, görüflmeler yap›yoruz. Bunu
yapmam›z›n as›l nedeni, Avrupa menfleli
ürünlerle Türkiye pazar›nda bir yere ka-
dar rekabet edebilmemiz. Bu nedenle al-
ternatif flirketlerle de görüflmelerimizi
sürdürüyoruz. Elbette temas halinde ol-
du¤umuz firmalar›n kaliteleri, üretim te-
sisleri ve üretim teknolojileri bizim için
çok büyük önem tafl›yor. Görüfltü¤ümüz
firmalardan baz›lar› 1500 kiflilik ar-ge de-
partman›na sahip. Resmi bayi olmamak-
la birlikte Viessmann’›n ürünlerini sat›yo-
ruz. Farkl› ürün aray›fllar›m›z da var. He-
defimizden uzaklaflmadan ürün çeflitlili¤i-
mizi art›rmak istiyoruz.
fiu anda Baltimore Aircoil ile yolumuza
devam ediyoruz. Baltimore Aircoil firma-
s› bizi aileden görüyor. Bu da bizi çok
mutlu ediyor. TC Grup Mühendislik ola-
rak 5 kiflilik bir kadromuz var. ‹çinde bu-
lundu¤umuz belirsizlik ortam› nedeniyle
biraz daha temkinli davranmak istiyoruz.
Kadromuz flimdilik yeterli. 

Çok say›da büyük projede yer 
al›yoruz

Bu y›l ‹stanbul Anadolu Yakas›’nda yap›-
lacak Akmerkez Al›flverifl Merkezi’nde ve
ayr›ca Etiler Akmerkez’in yenilenmesi
projesinde de yine Baltimore Aircoil
ürünleri ile teklif veriyoruz. Pendik’te ha-
lihaz›rda yap›m›na devam edilen bir al›fl-
verifl merkezi ve Aslantepe projesi için
teklifler haz›rl›yoruz. Bunun d›fl›nda yer
ald›¤›m›z çok say›da büyük proje bulunu-
yor. Endüstriyel so¤utma alan›nda da çok
güzel geliflmeler var. Mesela Rusya’da ya-
p›lan Oyak fabrikas›nda ürünlerimiz kul-
lan›ld›. G›da firmalar›, plastik enjeksi-
yon, otomotiv yan sanayisi gibi tesislerde
de çal›flmalar›m›z yak›n zamanda baflla-
yacak. 
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Yurtd›fl›ndan çok say›da 

firmadan teklif al›yor, 

görüflmeler yap›yoruz. 

Bunu yapmam›z›n as›l 

nedeni, Avrupa menfleli 

ürünlerle Türkiye pazar›nda 

bir yere kadar rekabet 

edebilmemiz. Bu nedenle 

alternatif flirketlerle de 

görüflmelerimizi 

sürdürüyoruz. Elbette temas

halinde oldu¤umuz firmalar›n 

kaliteleri, üretim tesisleri ve

üretim teknolojileri bizim için

çok büyük önem tafl›yor. 
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Ekonomik kriz, bizim için çok
korkutucu de¤il

Biz gençli¤imizle, heyecan›m›zla, yapt›¤›-
m›z ifle duydu¤umuz sayg›yla çok baflar›-
l› ifllere imza att›k. Rakip firmalar›m›zla
birlikte talip oldu¤umuz ifllerin yaklafl›k
% 90’›n› ald›k ve baflar›yla tamamlad›k.
Sektörde daha çok tan›nmaya bafllad›k.
Özetle flimdilik gidiflat›m›zdan oldukça
memnunuz. H›z›m›z› kesmeden de yolu-
muza devam edece¤iz.
fiu an içinde bulundu¤umuz ekonomik
kriz, bizim için çok korkutucu de¤il. Bu-
nu, sahip oldu¤umuz maddi birikimlere
güvenerek de¤il, piyasadaki ifllerin yo-
¤unlu¤una bakarak söylüyorum. 

Kötü ürün satmak gibi bir 
lüksümüz yok

Ürün gam›m›zda; Baltimore Aircoil so-
¤utma kuleleri, evaporatif so¤utucular gi-
bi ürünlerimiz yer al›yor; bunun d›fl›nda
so¤utma gruplar›m›z, fancoiller, hassas
kontrollü klimalar, yerli imalat klima
santrallerimiz var. Aspiratörler, ›s› geri
kazan›m cihazlar› da ürün gruplar›m›zda
yer al›yor. Bizim kötü ürün satmak gibi
bir lüksümüz yok. Ürünün menfle-
i hangi ülke olursa olsun, biz satt›¤›m›z
ürünün arkas›nda durmak zorunday›z.
Yapt›¤›m›z iflten keyif almam›z› sa¤layan
en önemli etken de di¤er firmalarla reka-
betimiz hiçbir zaman y›k›c› olmamas›. So-
nuçta hepimiz birbirimizi tan›yoruz, sek-
tördeki birçok kifli ile eskiye dayanan bir
dostlu¤umuz var. Bunun iflimize yans›ma-
s› da paslaflarak çal›flmak. Yani biz onlar-
dan ürün alabiliyoruz, onlar da bizden.
‹liflkilerimizin bu flekilde olmas› bizi çok
mutlu ediyor. Firmalar›n zaman içinde
gösterdikleri baflar›l› büyüme grafi¤i bizi
de umutland›r›yor. Sonuçta bizim de do¤-
ru ifller yaparak büyüyebilece¤imizin en
önemli göstergesi bu.. 

Türkiye’de dünyadaki birçok 
yenili¤i baflar›yla uygulayabilecek
çok say›da firma var

Türkiye so¤utma pazar› çok büyük bir

h›zla büyüyor. 90’l› y›llarda Türkiye pa-
zar›n›n emekledi¤ini söylerdik. Bugün
sektör yürüyor, ama koflmuyor. Mesela,
fancoilin Türkiye nihai tüketici (rezi-
dans,lüks siteler ve villalar) pazar›na tan›-
t›lmas› için 90’l› y›llarda çok çal›flt›k. Bafl-
lang›çta; yani Türkiye’de uygulama ör-
nekleri yokken bu konuda çok zorland›k.
Ancak daha sonra, -hatta çok sonra- ver-
di¤imiz çaban›n karfl›l›¤›n› ald›k. Türki-
ye’de dünyadaki birçok yenili¤i baflar›yla
uygulayabilecek çok say›da firma var.
Tek sorun, ikna aflamas›nda yaflan›yor.
Bu yüzden biraz yavafl ilerliyoruz. Ben
pazardaki büyümenin önümüzdeki y›llar-
da daha da h›zlanaca¤›n› düflünüyorum.
Bir kere Türkiye’de ciddi anlamda al›flve-
rifl merkezi yat›r›m› var. Bu da pazarda
ciddi bir potansiyel oldu¤unu gösteriyor.
Bizim de bu nedenle 2009 ciro hedefimiz
3 milyon euro.

Ürünlerimizin kalitesine çok 
güveniyoruz

Baltimore Aircoil firmas›n›n özellikle Trilli-
um serisini Türkiye pazar›na sunmak iste-
dik. Çünkü Trillium serisinde neredeyse
yok denecek kadar az miktarda su kullan›-
yoruz. Özellikle dünyan›n su s›k›nt›s› yafla-
d›¤› günlerde bu ürünlerin çok efektif oldu-
¤unu düflünüyorum. Bu ürünler ilk yat›r›m
maliyeti yüksek olmas›na ra¤men çok k›sa
sürede kendi maliyetini karfl›layan ürünler-
dir. Yat›r›mlar›m›z› yaparken biraz daha
uzun vadeli düflünmenin yararl› olaca¤› ka-
n›s›nday›m. Çünkü sadece ilk yat›r›m mali-
yeti k›stas al›nd›¤›nda ortaya ç›kan siste-
min iflletme, bak›m maliyeti çok yüksek;
sistemin ömrü ise oldukça k›sa olabiliyor.
Bu anlamda Baltimore Aircoil firmas›na,
ürünlerimizin kalitesine çok güveniyoruz
ve ürünlerimizin daima arkas›nday›z. TM
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BB
irebir ba¤›ms›z üniteler ile tesis edi-
len so¤utma sistemleri, bir tesiste
her bir deponun di¤erlerinden ba-

¤›ms›z olarak ve maksimum yükte ihtiya-
c› karfl›layacak flekilde çal›flabilmesini sa¤-
lamaktad›r. Ancak enerji sarfiyat›, kuru-
lum ve iflletme maliyeti yüksektir. 
Firmam›z öncelikle merkezi sistemler ile
orta ve büyük ölçekli projelerin daha dü-
flük ilk yat›r›m ve iflletme maliyeti ile tesis
edilmesi üzerine merkezi so¤utma cihazla-
r› üretimine bafllam›fl ve bu sistemin olum-
suzluklar›n›n yok edilmesi yönünde ar-ge
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Bu yönde yap›-
lan çal›flmalar sonucunda invertörlü mer-
kezi so¤uk depo sistemi, split ya da paket
tipi so¤uk oda sistemlerine göre % 20’le-
re varan enerji tasarrufunu merkezi sis-
temlerden daha ileriye götürerek, split ya
da paket sistemlerden % 25-30, gelenek-
sel dizayna sahip merkezi sistemlerden  %
5 ile % 10 daha yüksek enerji tasarrufu
sa¤lar.
So¤utma tesislerinde sürekli dinamik yük

söz konusudur. Muhafaza edilen ürün sü-
rekli olarak dolar, boflal›r, miktar› azal›r,
artar; gün içinde ve aylara göre, hem d›fl
hava s›cakl›¤›na, hem de ürün de¤iflimleri-
ne ba¤l› olarak so¤utma ihtiyac› sürekli
de¤iflkenlik arz eder. De¤iflken yük ihtiya-
c›n› karfl›lamak için birebir sistemler on-
off çal›flma yaparlar ve kompresörlerin
her bir devreye girifl ç›k›fl› ile enerji sarfi-
yat› artar. Buna ba¤l› olarak sistemin öm-
rü ve ar›za oran› da artar, istenen iç s›cak-
l›klarda homojenlik ve hassasiyet sa¤lana-
maz. Merkezi so¤utma sistemlerinde ise
dinamik yük ihtiyac› için kademeli çal›fl-
ma, iki veya daha fazla so¤utma kompre-
sörü kullan›larak sa¤lan›r. ‹ki kompresör-
lü bir sistem ile maksimum dört kademeli
kapasite kontrollü çal›flma, üç kompre-
sörlü bir sistem ile de maksimum alt› ka-
demeli kapasite kontrollü çal›flma sa¤la-
n›r. 
Her iki sistemde de so¤utma çevriminde
gaz bas›nçlar›nda ani ve önemli inifl ç›k›fl-
lar söz konusudur. Bu durum çevrimdeki

genleflme valfinin bu ani de¤iflikliklere ce-
vap verme kabiliyeti s›n›rl› kalmakta ve
evaporatör ünitelerinin (iç ortamdaki sis-
teme ait ›s› eflanjörünün) performans›n›
kötü yönde etkilemektedir. Sonuçta iç
ünitede buzlanma, buzlanmaya ba¤l› per-
formans kayb›, iç s›cakl›k de¤iflimleri,
enerji sarfiyat›nda art›fl, muhafaza edilen
üründe s›cakl›k ve nem de¤iflimi, ürün
kayb› gibi olumsuz sonuçlar ortaya ç›k-
maktad›r.
Merkezi so¤utma ünitelerinin kompresör-
lerinin kademesiz oransal çal›flmalar›n›n
sa¤lanmas› ile so¤utma çevriminde gaz
bas›nc› stabil hale gelir, genleflme valfi ani
bas›nç de¤ifliklikleri olmadan en yüksek
performans ile gaz ak›fl› ve genleflmesini
sa¤lar, evaporatörde buzlanma ve defrost
ihtiyac› minimuma iner.
‹nvertörlü merkezi sistem cihazlar›m›z›n
iflletme ekonomisinin yan› s›ra bir di¤er
önemli özelli¤i de sistemde bulunan so-
¤utma kompresörünün kapasitesini % 20
daha art›rabilmesi, kapasite kontrol (ka-

‹mbat ‹nvertör Kontrollü
Merkezi So¤uk Depo Sistemi
TTeevvffiikk  CCaannddaann  
‹mbat So¤uk Depo Departman› Sat›fl Pazarlama Müdürü 
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varan kapasite art›fl›,
• Çal›flma s›ras›nda dur-kalklar› 

(Demeraj) yok ederek ilave % 2-3
enerji tasarrufu,

• “Demeraj” ak›mlar›n› yok ederek
kompresörlerde demerajlardan oluflan
hasar›n ortadan kald›r›lmas› 
avantajlar›n› sunmaktad›r. 

Merkezi kademesiz ‹nverter kontrollü
olarak üretilen ‹MBAT merkezi so¤uk de-
po cihazlar›n›n, sistemin önemli enerji
sarfiyat noktas› olan ve iç ortam flartlar›
ile muhafaza edilen ürün kalitesini direkt
etkileyen defrost sistemini de gelifltirmifl,
sistemi bir bütün olarak ele alm›flt›r. Bu
durumda yukar›da belirtilen enerji tasar-
ruf oranlar›na ilaveten % 5-10 oran›nda
ek enerji kazan›m› sa¤lanabilmektedir. 
So¤utma sistemlerindeki buzlanman›n
çözülmesi yani defrost ihtiyac› için kulla-
n›lan s›cak gazl›, s›cak sulu ve elektrikli
olmak üzere üç yayg›n teknik söz konusu
olup en yayg›n olarak kullan›lan›; elek-
trikli defrost tekni¤idir. 
‹MBAT sistemde, so¤utma sistemlerinin
toplam enerji sarfiyat›n›n % 10-15’ini
gerçeklefltiren buzlanman›n oluflumunu

ve olufltu¤unda giderilmesini sa¤layan
defrostun, % 40-50 oran›nda daha az
enerji sarf ederek, en uygun zamanda
bafllamas›n›, de¤iflken yüklere karfl› h›zl›
cevap verebilmesini sa¤layan elektrikli,
elektronik mikroifllemcili, ihtiyaca göre
defrost sistemi kullanmaktad›r.

• Gerekti¤inde defrost
• Optimal enerji noktas›nda defrost
• Gizli ›s› geri kazan›m›
• Elektrikli defrost ile defrost süresince 

ek ›s› geri kazan›m›
• Yüksek çal›flma güvenli¤i
• Düflük personel giderleri
• 3 parametre ile ayar imkan› 

(oda s›cakl›¤›, defrost modu, 
fan modu)

So¤utma sistemlerinin üçüncü önemli ta-
mamlay›c› ekipman› olan evaporatörün
de sistemin performans›na ve muhafaza
edilecek ürüne etkisi büyüktür. En az yo-
¤uflma ve en az ürün kütle kayb› sa¤laya-
cak yüksek verimli evaporatör tasar›m›
ile sistem bir bütün olarak tamamlan-
maktad›r.
Kademesiz çal›flma yapan invertör kon-
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deme) say›s›n› da sonsuz say›lara ç›kara-
bilmesidir. Di¤er bir özellik; sistemin s›k
s›k devreye girip ç›kmas›n› önleyerek sis-
temin en fazla hasar gördü¤ü ve ciddi
ak›mlar çekmesine neden olan “demaraj”
ak›mlar›n›n önüne geçilmesi, böylelikle
enerji tasarrufunun yan›nda kompresörle-
rin ömürlerinin artmas›, ar›za yapma ihti-
mallerinin de minimuma inmesidir. “De-
meraj”dan kaynaklanan kay›plar› önle-
mek için invertörün yan› s›ra kompresör-
lerde “kapasite kontrol” ve “soft start”
uygulamas› da yap›lmaktad›r.

Özetlersek; ‹nverter kontrollü merkezi so-
¤utma gruplar›;

• Benzerlerine göre devir kontrolü ile 
% 10’lara varan enerji tasarrufu,

• Uyguland›¤› kompresörlerde % 20’ye

Kapasite

4 kompresöre kadar

0- 100 %

0- 100 %
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15 - 80 Hz

Genifl Çal›flma Aral›¤›

Yüksek evaporasyon s›cakl›¤› 
Yüksek COP faktörü

multi-step kontrol tekli kompresör kontrol

invertör kontrolü

2

Defrost Gereklili¤i ve ‹htiyaca Ba¤l› Defrost Kontrolü Çal›flma Prensibi

Serpantin Yüzey
S›cakl¤›

°C

tR Set

t1 [K]

Defrost

So¤utma
Açma

Kapama

Defrost
Gereklili¤i

t1, Bt1, A

Zaman

Defrost
Açma 

Kapama
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trollü so¤utma kompresörleri ile donat›l-
m›fl merkezi so¤utma sistemi, bütün ola-
rak ele al›nd›¤›nda flu avantajlar› sunar;

- Tesis ilk yat›r›m maliyetinin 
düflürülmesi (Birebir ba¤›ms›z cihazlar
ile tesis edilen sistemlere göre 
% 30-40 oran›nda ilk yat›r›m maliyeti

düfler)
- Evaporatörde en az yo¤uflma ile 

üründe kütle kayb›n›n azalt›lmas› ve
ürün kalitesinin art›r›lmas›

- Komple sistem verimlili¤inin 
yükseltilmesi ile iflletme maliyetinin
düflürülmesi  (Merkezi klasik 
sistemlere göre % 25-30, birebir 

sistemlere göre % 40-50 oran›nda
enerji tasarrufu sa¤lanmas›)

- Depo s›cakl›¤›nda en az de¤iflim ve
homojenlik sa¤lanarak so¤uk zincirin
bozulmamas›

- Sistemin çal›flma ömrünün uzat›lmas›
ve ar›za oran›n›n azalt›lmas› ve 
iflletmede kolayl›k sa¤lanmas›. TM
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Gizli Enerji Geri Kazan›m› Çal›flma Prensibi

t Yüzey Serpantin
Yüzey S›cakl¤›

So¤utucu 
fan›

So¤utma ihtiyac›tL 1 Hava Girifli

Zaman

tR Set

ON
OFF

ON
OFF

°C

Gizli Enerji Geri Kazan›m› Çal›flma Prensibi

Buhar Üretimi
Yok

Defrost 
Sonland›

So¤utma
Aç›k

Is›tma
Is›tma

Zaman

S
›c

ak
l›k

Evaporatör Fan›
Aç›k

‹zmir Kemalpafla Organize Sanayi Bölgesinde 3500 m2’si kapal› olmak
üzere toplam 6500 m2 alanda MBT marka so¤utma ve klima cihaz ve
sistemleri imalat›n› sürdürmekte olan ‹MBAT, ilave makine yat›r›m› ile
sektöründe kapasite ve pazar pay›n› art›r›c› yat›r›mlar›na h›zla devam
ediyor.

Müflteri memnuniyeti ve kaliteyi benimsemifl hizmet anlay›fl›yla ar-ge
çal›flmalar›na sürekli ve düzenli yat›r›m yapan, mevcut ürünleri müflteri
beklentileri do¤rultusunda sürekli gelifltiren ‹MBAT, 2002 y›l›ndan beri
ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini baflar›yla uygulamakta, MBT
markas›yla üretti¤i cihazlar›nda TSEK, CE ve GOST sertifikalar› bulun-
maktad›r. Ayr›ca teknolojisi yenilenerek pazara sunulan klima santralleri
için de EUROVENT sertifika çal›flmas› son aflamaya gelmifl durumdad›r.
‹MBAT’›n ar-ge çal›flmalar› dahilinde yürütülen baz› projeleri, TTGV ve
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmektedir. G›da so¤utmas›na yönelik zor-
lanm›fl hava ak›ml› h›zl› so¤utma sistemi, 2005 y›l›nda TTGV ve
TÜB‹TAK taraf›ndan teknolojik yenilik ve üstünlü¤e haiz bulunup
desteklenmifl ve ilgili ürün ticarilefltirilmifltir. Bu sistem yafl meyve
sebzelerin h›zl› so¤utma prosesinde kullan›lmak üzere gelifltirilen, has-
sas s›cakl›k ve nem kontrollü, direkt genleflmeli, zorlanm›fl hava ak›ml›
so¤utma sistemi olup hasat sonras› ürünlerin en k›sa sürede ve en az
enerji maliyeti ile muhafaza s›cakl›¤›na düflürülmesini sa¤lamaktad›r.

Dolay›s›yla ürün kalitesi artmakta, raf ömrü uzamaktad›r. Ürünlerin ulus-
lararas› piyasada rekabet gücü artmakta, böylece ülke ekonomisine
katk› sa¤lamaktad›r. 2007 y›l›nda bafllanan iki proje yine TÜB‹TAK
taraf›ndan desteklenmifl ve 2008 y›l›nda her iki proje de baflar› ile
tamamlanm›flt›r. Ar-ge çal›flmalar›n›n odakland›¤› bu projelerden biri
enerji verimlili¤i ve hijyen yönü ile fark yaratan, yeni seri klima santral-
leri, di¤eri ise yüksek enerji tasarrufu ile iflletme maliyetini düflüren
invertörlü merkezi so¤uk depo sistemidir. ‹MBAT bu yat›r›mlar›yla, 2008
y›l›nda Ege Bölgesi Sanayi Odas› taraf›ndan ödüllendirilmifltir. 

Standart ürünlerinin yan› s›ra ürün grubunda; h›zl› ön so¤utma cihazlar›,
hassas s›cakl›k ve nem kontrollü klima cihazlar›, vinç kabini klima ciha-
zlar›, floklama üniteleri, paket tohum çimlendirme odalar›, sarartma sis-
temleri, vidal› kompresörlü merkezi sistem so¤uk depo sistemleri gibi
ürünlerine flimdi yüksek enerji tasarrufu ile iflletme maliyetlerini mini-
mum düzeylere düflüren invertörlü merkezi so¤uk depo sistemleri yer
almaktad›r. ‹MBAT bu özelli¤iyle ülkemizde teknolojiyi menfleinden tak-
lit veya transfer eden firmalardan olmay›p teknoloji üreten, gelifltiren
mühendislik firmas› kimli¤ini ön plana ç›karmaktad›r. Orta ve büyük
ölçekli yat›r›mlar dahil ülkemizde so¤uk depo pazar›n›n % 90’›, ‹MBAT’›n
da üretmekte oldu¤u birebir ba¤›ms›z split ya da monoblok olarak
üretilen cihazlar ile karfl›lanmaktad›r.

‹‹MMBBAATT  SSoo¤¤uuttmmaa  HHaakkkk››nnddaa
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AA
vrupa’n›n yeni yüksek önem arz
eden kömürlü güç santrallerinin
ço¤unun tasar›mc›lar› geleneksel U

borulu besleme suyu ›s›t›c›lar›na göre tat-
min edici teknik ve ekonomik avantajlar
sunan yeni bir ›s› eflanjör sistemine ilgile-
rini yönlendirmifllerdir. Almanya’daki
yüksek verimli kömürlü güç santrallerin-
de eskiden beridir kullan›lan, bafll›kl›
(header) tip besleme suyu ›s›t›c›lar› -Sna-
ke (Y›lan) ›s›t›c› ya da bafll›kl› ›s›t›c› ola-
rak da bilinmektedir-, gittikçe yayg›nla-
flan bir teknoloji olmas›na ra¤men,
ABD’de çok yayg›n olarak kullan›lma-
maktad›r.
Dünyan›n en büyük bafll›kl› ›s›t›c›lar› bofl
iken 270 tondan daha a¤›r gelmektedir.
Üç adet bafll›kl› ›s›t›c› ve ayr› bir k›zg›n
buhar so¤utucu, yüksek bas›nçl› ›s›t›c› di-
zisini oluflturur. Bu ›s›t›c›lar genelde dikey

olarak kurulurlar ve borulama sistemine
ba¤l› olarak üç ile dört su geçidine sahip-
tirler. 
U borulu tip ›s›t›c›lar düflük bas›nçlar ve
kütle debi de¤erlerinde kullan›l›rken, bafl-
l›kl› ›s›t›c›lar ise ço¤unlukla yüksek ba-
s›nç ve kütle debilerinde kullan›l›rlar. Ay-
na yerine bafll›k borular› kullan›lan bir
›s›t›c›, çal›flmaya bafllama an›nda daha iyi
bir termoelastik iflleyifl davran›fl›na, tür-
bin harekete geçifline veya güç santrali
çevrim operasyonuna imkan vermektedir.
Tüm bu avantajlar› sayesinde, bafll›kl› ›s›-
t›c›lar Almanya’daki yüksek bas›nç aral›-
¤›na sahip güç santrallerinde kabul gör-
müfllerdir. 

ABD hariç her yerde popüler

Almanya’daki yüksek verimli kömürlü

Is› Eflanjörü Teknolojisi
Avantajlar›;

Büyük fosil yak›tl› santraller için, bafll›kl› ›s›t›c›lar, 
U borulu ›s›t›c›lara iyi bir alternatif olabilirler

YYaazzaann ::  JJöörrgg  SSttaahhllhhuutt  vvee  DDiirrkk  BBaanndd  //  Balcke-Dürr GmbH
ÇÇeevviirreenn ::  MMeerriiçç  NNooyyaann  KKaarraattaaflfl  

güç santrallerinde, bafll›kl› ›s›t›c›lar eski-
den beri kullan›lmaktad›rlar. Bafll›kl› ›s›t›-
c›lar, RWE Power’›n Almanya’n›n Neu-
rath kentindeki 1100 MW’l›k linyitli elek-
trik santraline ait, F ve G ünitelerinde kul-
lan›lmaktad›r (BOA 2 ve 3). Ulusal Da¤›-
t›m Plan› 2008-2012 gere¤ince, Alman-
ya’da yaklafl›k 30 kömürlü güç santrali in-
fla edilmektedir. Bu santrallerin her biri-
nin nominal güç ç›kt›s› 600-1100 MW
aras›nda olup, planlanan toplam güç ç›k-
t›s› 26 GW olarak beklenmektedir. Bu
santraller, % 45’i geçen verimleri, esnek
santral iflleyiflleri ve yüksek eriflilebilirlik-
leri ile yeni standartlar yaratacaklard›r.
fiüphesiz ki tüm bu özellikleri bafll›kl› ›s›-
t›c›lar ile kazanacaklard›r. 
Yüksek bas›nçl› bafll›kl› ›s›t›c›lar, bir süre
için Danimarka’da da kullan›lm›flt›r. Ave-
döre, Ensted ve Nefo gibi 300-600 MW
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aras› güç ç›kt›lar› olan kömürlü güç san-
tralleri, bafll›kl› ›s›t›c›lar ile onlarca y›l ba-
flar› ile hizmet vermifllerdir. 
Güney Afrika’daki birçok konvansiyonel
güç santralinde, geleneksel olarak bafll›k-
l› ›s›t›c›lar kullanm›flt›r. Fakat, yüksek ba-
s›nçl› bir ›s›t›c› dizisinin al›fl›lm›fl kurulu-
mu d›fl›nda, Güney Afrika’daki bafll›kl›
›s›t›c›lar, her birine iki yüksek bas›nçl› ›s›-
t›c› ba¤lanm›fl paralel boru dizileri fleklin-
de tasarlanm›flt›r. Bafll›kl› ›s›t›c› kullan›-
lan ilk büyük ölçekli güç santrallerinden
biri, 1975’de faaliyete geçen ve toplam
kapasitesi 6 x 600 MW olan Duvha Güç
Santrali’dir. 
A¤›r enerji k›tl›klar› sebebiyle, Güney Af-
rika önümüzdeki 10 y›l içerisinde toplam
kapasitesi 20 GW’tan fazla olacak yeni
kömürlü güç santralleri infla etmeyi plan-
lamaktad›r. Bu yeni güç santralleri bafll›k-
l› ›s›t›c› teknolojisinin tatmin edici avan-
tajlar› ve ifllevsel kalitesi sebebiyle, bu
teknoloji kullan›larak tasarlan›lacaklar-
d›r.
Tarih boyunca Çin ve Güney Kore,
ABD’nin güç santrali teknolojisinden ol-
dukça etkilenmifltir fakat bafll›kl› ›s›t›c›
teknolojisine yönelik ilgi, bu yerlerde de
artmaktad›r. Güney Koreli güç santrali ifl-

letmecisi KEPCO’nun planlama iflletmesi
olan Kore Enerji Mühendisli¤i fiirketi
(KOPEC), “Next Generation Thermal
Power Plant” isimli 2006 tarihli araflt›r-
mas›nda, bafll›kl› ›s›t›c›lar›n, U borulu tip
›s›t›c›larla karfl›laflt›r›ld›¤›nda ortaya ç›-
kan teknik ve ekonomik avantajlar ayr›n-
t›l› bir biçimde aç›klanm›flt›r. Ne yaz›k ki
bu teknoloji ABD’de yayg›n olarak bilin-
memektedir. Amerika’daki kömürlü güç
santrallerinde, 90’lara kadar baz› U boru-
lu tip ›s›t›c›larda ciddi hasarlar yaflanana
kadar U borulu tip ›s›t›c›lar kullan›l›yor-
du.

EPRI Çal›flmas›

Güç santrallerindeki U borulu ›s›t›c›larda,
12 - 15 y›ll›k kullan›mdan sonra hasarlar
meydana gelmifltir. Bu duruma, ayna ve
kolektör birleflimi gibi kal›n duvarlar›
olan bileflenlerdeki gerilme k›r›klar› sebe-
biyet vermektedir. Bu hasarlar, güç san-
tralinin güç ç›kt›s›nda de¤iflmelere, ona-
r›mlar için planlanmam›fl ar›za kay›p za-
manlar› ve ço¤u sefer de ›s›t›c›lar›n yeni-
lenmesine sebebiyet vermektedir. EPRI
(The Electric Power Research Institute)
Amerika’daki kömürlü güç santrallerini

hasardan koruyacak, kullan›labilirlikleri-
ni artt›racak ve ayn› anda iflletim maliyet-
lerini de azaltacak seçeneklerin belirlen-
mesi için 1990 y›l›nda bir çal›flma yap-
m›flt›r.
Bahsedilen EPRI çal›flmas›, bafll›kl› ›s›t›c›
teknolojisinin teknik ve uzun dönem eko-
nomik avantajlar›n›n alt›n› çizip, bafll›kl›
›s›t›c› teknolojisine geçiflin faydalar›n›
aç›klam›flt›r. New York’taki 100 MW’l›k
Glenwood santralindeki 5 ünite 1991 y›-
l›nda bafll›kl› ›s›t›c›lar ile yenilenmifltir.
Bunu 1996’da Missouri’deki Sioux güç
santralinin 2 ünitesi takip etmifltir. 
ABD’de inflas› planlanan güç santralleri-
nin baz›lar›nda bafll›kl› ›s›t›c› teknolojisi-
nin kullan›lmas› planlanmaktad›r fakat
bu konsept, Amerikal› eflanjör üreticileri-
nin teknoloji ile yeterli deneyime sahip ol-
mamalar›ndan ötürü tutunamayabilir. Bu
da geleneksel U borulu ›s›t›c› kullan›m›na
devam edilebilece¤ini göstermektedir. 

Teknik Avantajlar

U borulu ve bafll›kl› ›s›t›c›lar, boru ve
gövde k›s›mlar›n›n ayr›lmas› ve ›s› eflanjör
borular›n›n tasar›mlar› baz›nda, temel
olarak farkl›l›klar göstermektedir. 
U borulu ›s›t›c›larda, besleme suyu ile ›s›t-
ma buhar› ayna ve U borusu demeti ile
birbirlerinden ayr›lmaktad›rlar. Bafll›kl›
›s›t›c›da ise bafll›klar ile y›lan flekilli boru
demeti ile ayr›lmaktad›r. U borulu ›s›t›c›-
larda besleme suyu, kolektörün girifl k›s-
m›ndan girer, U borular›ndan geçerek ni-
hayetinde kolektörün ç›k›fl k›sm›ndan
terk eder. Bafll›kl› ›s›t›c›larda ise, besleme
suyu girifl bafll›¤›ndan girer, y›lan flekilli
borulardan üç ila dört geçifl yaparak ç›k›fl
bafll›¤›ndan üniteyi terk eder (fiekil 1).
Kritik üstü buharl› güç santrallerinde,
yüksek bas›nçl› ›s›t›c›lar, boru k›sm›nda
300-400 bar’l›k iç bas›nca dayanmak zo-
rundad›r. Besleme suyunun kütle debisi
400-800 kg/sn aras›nda de¤iflmektedir.
Bu s›n›r koflullar›nda, ›s›t›c›n›n bas›nca
dayan›kl› bileflenleri s›cakl›ktaki k›sa dö-
nem de¤iflimlere oldukça a¤›r tepki veren
kal›n duvarlara sahip olmak zorundad›r.
Bu olgu da, bileflenlerin duvar kal›nl›¤›
artt›kça artan ikincil gerilmelere sebebi-
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fiekil 1

Ayna

Bafll›k Bafll›k
Y›lan flekilli boru

U borusu

UU  bboorruulluu  bbeesslleemmee  ssuuyyuu  ››ss››tt››cc››ss››
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***TESISAT-120  2/5/09  5:40 PM  Page 51



5522 . tesisat market 01/2009

teknik

yet vermektedir. 
U borulu ›s›t›c›larda, ayna duvar kal›nl›¤›
en yüksek olan bileflendir. Yüksek güç
ç›kt›s› olan güç santrallerinde aynan›n
duvar kal›nl›¤› tasar›m verilerine ba¤l›
olarak 400-800 mm aras›ndad›r. Testler
500 mm üzerindeki et kal›nl›klar›n› kritik
olarak kabul etmektedir. Duvar kal›nl›k-
lar› kritik de¤eri aflt›¤›nda, kal›n olan ay-
na ile nispeten  daha ince olan kolektör
gövdesinin ba¤lant› noktalar›nda geçici
rejim s›cakl›k da¤›l›mlar› sebebiyle yük-
sek gerilmeler oluflmaktad›r. Bu olgunun
sonuçlar›, ço¤unlukla ayna ile kolektör
aras›ndaki geçifl alanlar›nda k›r›klar›n
meydana gelmesidir. 
Bu tip bir hasar fiekil 2’de, metalografi ve
sonlu elemanlar analizi ile gösterilmifltir.
Mikrograf aynan›n tahliye olu¤undaki
belirgin k›r›klar› ve malzeme için
730N/mm2’den fazla olan kritik gerilme
de¤erlerini göstermektedir. Metalografi
ve sonlu elemanlar analizi sonuçlar› aç›k-
ça göstermektedir ki k›r›lmaya “genleflme
kaynakl› korozyon” sebebiyet vermektedir. 
Gerilmelerin kontrol edilebilmesi için ay-
na kal›nl›¤›n›n azalt›lmas› gereklidir. U
borulu ›s›t›c›lar bu yüzden yüksek bas›nç-
l› alanda iki dizi olarak –di¤er bir deyiflle
iki paralel borulama dizisinde iki ünite
olarak– düzenlenmifltir. Bu flekilde, besle-
me suyu kütle debisi yar›ya düflürülerek
gerekli gövde ve ayna kal›nl›¤› azalt›lm›flt›r. 
Yine de, U borulu ›s›t›c›lar›n termoelas-
tikli¤i nispeten düflük kalmaktad›r. Daki-

kada 10–15 °F’l›k s›cakl›k gradyanlar›
güç santrallerinde çok uzun çal›flmaya
bafllama ve devreden ç›kma  sürelerine, s›-
n›rl› say›da yük de¤iflimine imkan verebil-
mektedir. Bu sebepten çevrim an›nda ifl-
lem yapmaktan kaç›n›lmal›d›r. 
Kritik üstü güç santrallerindeki U borulu
›s›t›c›lar›n 10–15 y›ll›k kullan›m ömürleri
olup, güç santrallerinin 40 y›ll›k kullan›m
ömürleri boyunca üç defa de¤ifltirilmesi
gerekmektedir. Bafll›kl› ›s›t›c›lar›n üstün
termoelastik özellikleri, birçok avantaj
sa¤lamaktad›r. U borulu ›s›t›c›lardan
farkl› olarak, girifl ve ç›k›fl bafll›klar›n›n
70–120 mm kal›nl›¤›nda duvarlar› vard›r.
Buna ba¤l› olarak, gerekli bafll›k duvar
kal›nl›¤› ayn› koflullardaki U borulu ›s›t›-
c›n›n gerekli ayna duvar kal›nl›¤›n›n %
15’ine denk gelmektedir. 
Bafll›k ve gövde aras›ndaki geometrik sü-
reksizliklerin sebep oldu¤u kabul edile-
mez gerilmelerden, duvar kal›nl›klar›n›n
ve kal›nl›k de¤iflimlerinin azalt›lmas› ile
sak›n›lm›fl; bu sayede termal k›r›klardan
meydana gelen hasarlardan da korunmufl-
tur. Bafll›kl› ›s›t›c›larda bafll›k/gövde geçifl-
lerinde oluflan gerilmeler, U borulu ›s›t›c›-
lar›n geçifl alanlar›nda oluflan gerilmeler-
den çok daha azd›r. 
Bafll›kl› ›s›t›c›lar›n termoelastik tasar›m›
yüksek yük de¤iflimi say›l› güç santralle-
rinde, esnek iflletim flekline imkan ver-
mektedir. Dakikada maksimum 40 °F’l›k
s›cakl›k de¤iflimi yüksek h›zla çal›flmaya
bafllama / devreden ç›kmaya imkan verir-

ken, 35–50 y›ll›k kullan›m ömrüne de ula-
flabilmektedir. Ayr›ca, ›s›tma bölümü, çift
dizili sistem olarak tasarlanmak zorunda
de¤ildir. 

Kârl›l›k

Bafll›kl› ›s›t›c›lar, U borulu ›s›t›c›lara oran-
la santral iflletiminde daha fazla esnekli¤i
ile daha fazla yük de¤iflimine izin vermek-
tedir. Bafll›kl› ›s›t›c›lar ayr›ca, U borulu
›s›t›c›lara göre yat›r›m, iflletme ve bak›m
giderleri baz›nda çok daha fazla maliyet
etkindir. 
Bafll›kl› ›s›t›c›ya yap›lan bir yat›r›m, yak-
lafl›k 500 MW ç›kt›da amorti etmeye bafl-
lamaktad›r. Hem U borulu hem de bafll›k-
l› ›s›t›c›lar, 500 MW alt› santrallerde tek
dizili olarak tasarlan›rken, daha yüksek
ç›kt›larda –1100MW’a kadar– bafll›kl› ›s›-
t›c›lar tek s›ra olarak tasarlanabilirken, U
borulu olanlar çift dizi tasarlanmak zo-
runda kalmaktad›r. Bu da bafll›kl› ›s›t›c›la-
r›n maliyet düflürücü bir baflka yönüdür. 
Bafll›kl› ›s›t›c›lar›n iflletim ve bak›m mali-
yetleri de 500 MW alt›nda çok daha dü-
flüktür, çünkü bafll›kl› ›s›t›c›lar›n düflük
ar›za oranlar› ve yüksek kullan›m ömürle-
ri vard›r. EPRI’nin 51 güç santralindeki
(35’i Amerika’da, 16’s› Avrupa’da olmak
üzere) 200 yüksek bas›nçl› ›s›t›c› üzerinde-
ki hasar s›kl›klar› ve sebepleri üzerine
yapt›¤› çal›flma, bafll›kl› ›s›t›c›lar›n kulla-
n›lmas›n›n daha iyi sonuçlar verdi¤ini ka-
bul etmifltir. TM

fiekil 2: Ayna/kollektör geçifl alan›ndaki mikrograf ve gerilme da¤›l›m›
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