




AYDA B‹R YAYINLANIR • fiUBAT 2009 • YIL:13 • SAYI: 121 • 5 TL. •  ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Türkiye’nin Pompa ‹hracat› 
400 Milyon Dolar› Aflt›
Geliflimini sürdüren endüstri alan› ve

zirai projeler, Türkiye’de pompa ve
kompresör sektörünü güçlü k›l›yor.

Bugün, Türkiye makine endüstrisi ihracat›-
n›n % 4.7’si ve üretiminin % 7’si, pompa ve
kompresör grubuna aittir. Pompa, endüstri
ve zirai alanlarda oldu¤u kadar, turizmden
yap› sektörüne uzanan genifl bir pazara sa-
hiptir. 
Sadece Türkiye için de¤il, dünya geneli için
de mega projeler aras›nda bulunan GAP çer-
çevesinde, pompa sektörü aç›s›ndan devasa
bir kapasite bulunuyor. GAP ile 1.8 milyon
hektarl›k bir alan›n sulu tar›ma aç›lmas› söz
konusu. Bu, Türkiye’de ekonomik anlamda
sulanabilir tar›m arazisinin (8.5 milyon hek-
tar) % 20’si demek. Bölgedeki hidroelektrik
santrallerin elektrik üretimi
potansiyeli ise y›lda 118 mil-
yar KWh. GAP’›n tamam-
lanmas› planlanan 2012 y›-

l›nda, 1.060.000 hektar alan sulu tar›ma
aç›lm›fl olacak. Bu projede muhtelif kamu
ve özel sektör birliktelikleri bulunuyor.
Proje tamamland›¤›nda kifli bafl›na gelirimi-
zin ise % 209 artmas› bekleniyor. Bu, gerek
Türkiye’nin gerek pompa sektörünün gelifli-

mi için önemli bir olanak
sa¤l›yor.
Türkiye’nin pompa alan›n-
da üretim süreci, 1950’lerin
ortalar›na uzan›yor. Sula-
mada kullan›lan pompala-
r›n üretimi için ise bafllang›ç
tarihi 1970 olarak kabul
ediliyor. Bugün için Türk

Pompa ve Vana Sanayicileri Derne¤i POM-
SAD’›n kay›tlar›na göre, Türkiye pompa ve
kompresör endüstrisinde genellikle küçük ve
orta ölçekli iflletmeler faaliyet gösteriyor. Bu
alanda % 10’u büyük ölçekli diyebilece¤imiz
yaklafl›k 135 üretici kurulufl bulunuyor. Sek-
törün istihdam kapasitesi ise 12.000 kifli ci-
var›nda. Bu kurulufllar›n bölgesel da¤›l›m›n-
da Marmara, Orta Anadolu ve Ege bölgeleri
ön planda. Bafl› çeken kentler ise; ‹stanbul,
Konya ve ‹zmir. Türkiye’nin pompa ihraca-
t›nda önde gelen kalemler (2007 verilerine
göre); pompa parça ve aksamlar› (134,4 mil-
yon $), rotary-pozitif deplasmanl› pompalar
(34,5 milyon $), santrifüj pompalar (28,3
milyon $). ‹hracat yap›lan ülkeler aras›nda
Almanya ve Irak baflta olmak üzere bat›da
ABD, ‹ngiltere, Fransa, Finlandiya, Belçika,

Do¤u Avrupa ülkeleri, do¤u, ku-
zey-do¤u ve bölge co¤rafyam›zda
Türki Cumhuriyetler, Suriye, Ür-
dün, M›s›r say›labilir. 2007’de
Türkiye’nin toplam pompa ve
kompresör ihracat› 412.5 milyon
USD hacmine ulaflt›.
Avrupa Vana Sanayicileri Derne¤i
CEIR ve Avrupa Pompa ‹malatç›la-
r› Derne¤i EUROPUMP’›n, ‹ngiliz
araflt›rma kuruluflu EIF’e (Europe-
an Foreceasting Ltd.) yapt›rd›klar›;
dünya nüfusunun 4.8 milyarl›k,
küresel has›lan›n % 90’l›k k›sm›na

sahip en yüksek has›laya sahip 63 ülkeyi,
madencilik ve proses endüstrisi toplam paza-
r›n›n % 75’ini, su ve kanalizasyon sektörü-
nün % 80’ini ele alan, 2008-2013 y›llar› ara-
s› tahminlerle 2004-2007 geçmifl verilerini,
ürün ve yedek parçalar baz›nda inceleyen
Pompa ve Vana Pazar› Raporlar›, yedek par-
çalar› hariç tutuldu¤unda, pompa y›ll›k pa-
zar›n›n 29 milyar USD, vana ve aktüatör y›l-
l›k pazar›n›n ise 30 milyar USD civar›nda
olufltu¤unu göstermektedir. 

Not: Telif haklar› CEIR ve Europump'a ait
olan raporlar, Türkiye'de sadece POMSAD
üyelerine, mutlak surette elektronik format-
ta, k›smen veya al›nt›lar halinde üçüncü fla-
h›slarla paylafl›lmayaca¤›na dair bir taahhüt-
name karfl›l›¤›nda veriliyor. TM
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Mitsubishi Electric MSZ-GE Split Klima Serisi 

KlimaPlus A.fi.’nin distribütörlü¤ünü
yapt›¤› Mitsubishi Electric Klima Sis-

temleri, yeni MSZ-GE Serisini ekonomik
›s›nmak isteyenlerin be¤enisine sunuyor.
Yüksek enerji verimi ve sessizli¤i sayesin-
de sektörde en çok tercih edilen klima ol-
maya aday olan MSZ-GE serisi inverter
teknolojisine sahip. 2.5 kW, 3.5 kW, 4.2
kW ve 5 kW kapasiteli dört modeli bulu-
nan MSZ-GE Serisi so¤utmada 4.59; ›s›t-
mada 4.57 de¤erlerine ulaflan COP’siyle
yüksek enerji tasarrufu sa¤l›yor. Standart
bir inverter A S›n›f› klimadan bile so¤ut-
mada % 43 daha fazla verim sa¤l›yor. 3.5
kW kapasiteli modelde inverter çal›flmas›
ile ›s›tma kapasitesi 5.3 kW’a kadar ç›ka-
biliyor. -10 °C d›fl hava s›cakl›¤›na kadar
so¤utma yapabilen seri -15 °C d›fl hava s›-

cakl›¤›na kadar da ›s›tma yapabiliyor. Is›-
t›c›l› modellerinde ise ›s›tma aral›¤› -20 °C
d›fl hava s›cakl›¤›na ulafl›yor. Sessiz çal›fl-
mada iddial› olan Mitsubishi Electric bu
seride ses seviyesini 19 dB’e kadar düflür-
müfl ve endüstrideki en düflük ses seviye-
sindeki ürünlerine bir yenisini eklemifltir.
Catechin; anti-viral, anti-oksidan ve mü-
kemmel koku giderme özellikli yeflil çayda
bulunan bir bioflavonoittir. Bu standart
filtreye ek olarak Anti Alerjik Enzim Filtre
maytlar›; polenleri ve di¤er alerjik madde-
leri filtre üzerinde toplayarak bunlar› ya-
pay enzimiyle yok eder. MSZ-GE serisin-
de kullan›lan DC motor, AC Motora göre
% 60 daha verimlidir. DC fan motoru da
DC Motor ile uyumlu çal›flarak yüksek
verime katk› sa¤lar. MSZ-GE serisinin

kompresöründe Nadir toprak m›knat›s›
kullan›lmaktad›r. Bu m›knat›s di¤er m›k-
nat›slara göre yüksek verim sa¤layan,
yüksek yo¤unluklu ve art›r›lm›fl manyetik
bir güç oluflturur; bu sayede yüksek verim
elde edilir. Serideki “I save” (Haf›za) mo-
du sayesinde tercih edilen, daha önce
ayarlanm›fl, s›cakl›¤a kumandadaki tek
dü¤meye dokunularak, kolayl›kla dönüle-
bilir. MSZ-GE serisinde yüksek verimli ›s›
de¤ifltirgeci bulunmaktad›r. Bu sayede ge-
nifl temas yüzeyi sa¤lanarak ekstra bir ve-
rim art›fl› sa¤lan›r. MSZ-GE serisi kom-
pakt yap›s› ile evler için ideal bir çözüm-
dür. 798 mm geniflli¤i ile oda içinde kap›
üstlerine bile rahatl›kla monte edilebilir. TM

Bilgi: www.klimaplus.com.tr

ürünler
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Dorin H, H› ve CO2 Kompresörleri

1918 y›l›nda kurulan Office Mario Do-
rin SPA firmas› so¤utma sektöründeki

lider kompresör üreticilerindendir. Firma
ASELCOM kurucu üyesidir. Ürün gam›n-
da yar› hermetik kompresörler, INVER-
TER uygulamalar› için yar› hermetik kom-
presörler (20 Hz-80 Hz), aç›ktip kompre-
sörler, yar› hermetik kom-
presörlü kondanser
üniteleri, aç›ktip
kompresörlü kon-
danser üniteleri
ve CO2 kom-
presörleri mev-
cuttur. CO2
kompresörleri
yar› hermetik mo-
deller, trans-critical
modeller, tek kademe-çift
kademe modeller ve sub-critical modeller
olmak üzere kendi içinde ayr›l›r.

HFC Yar› Hermetik 
Kompresörler - H Serisi
Yeni üretilmifl olan H serisi kompresörler
içersinde kompresör ana yataklar›, elek-
trik motorlar›, valf pleytler, pistonlar, dâ-
hili susturucu ve tahliye manifoldu gibi
parçalar yeniden dizayn edilmifltir. Tasa-
r›mdaki bu yenilikler, flu farkl›l›klar› orta-
ya ç›kartm›flt›r:

Yeni Dizayn Ana Yataklar›; 
• Ya¤›n so¤utucu ak›flkan içersindeki çö-

zünürlü¤ü yitirmesine karfl› daha 
toleransl›d›r.

• Likit tahribat›na karfl› daha yüksek 
tolerans sa¤lam›flt›r.

Yeni Dizayn Elektirk Motorlar›; 
• Düflük enerji tüketimi ve yüksek 

C.O.P. sa¤lamaktad›r.

Yeni Valf Pleyt Dizayn›; 
• Düflük ses seviyesi
• Düflük bas›nç kayb›
• Düflük bas›nç pulsasyonu
• Yüksek C.O.P. sa¤lamaktad›r.

Yeni Tahliye Manifoldu; 
• Valflerde düflük termal yükler

• Düflük ya¤ s›cakl›¤› 
• Daha iyi ya¤lama ve uzun kompresör

ömrü sa¤lamaktad›r.

INVERTER Uygulamal› Yar› 
Hermetik Kompresörler - HI Serisi
Özellikle INVERTER uygulamalar› için ta-
sarlanm›fl olan HI serisinde 20 Hz – 80 Hz
aras› uygulamaya uygunluk. Özel elektrik
motoru, düflük devirde uygulamalar için
özel kinematik akümülatör ve 5 de¤iflik
model ile ürün gam›nda yerini alm›flt›r.
HI serisi INVERTER l› olarak dizeyn edil-
mifl sistemlerde oluflturdu¤u avantajlar:
• % 40’a kadar enerji tasarrufu
• Kompresör durufl kalk›fl say›s›nda ciddi

azalma
• Yük de¤ifliminde lineer art›fl
• G›dalar için daha iyi koruma.
• Daha düflük ses seviyesi
• Daha uzun kompresör ömrü sa¤lamak-

tad›r.

Do¤al So¤utuculu 
Kompresörler - CO2 Serisi
CHFC ve HFC gazlar›n›n yasaklanmas› so-
nucunda firmalar çözüm olarak alternatif
so¤utucu ak›flkanlar bulma yoluna gitmifl-
lerdir. Bu çözüm noktas›nda DORIN afla-
¤›da belirtilmifl olan hususlar› göz önüne
alarak 1999 y›l›ndan bu yana CO2 kom-
presörleri üretimi üzerine çal›flmalar yap-
m›flt›r. 

CO2 Avantajlar›; 
• Ozon tabakas›n› inceltme potansiyeli

yoktur.
• Küresel ›s›nmaya yönelik potansiyeli

çok düflüktür.
• Yan›c› ve zehirleyici de¤ildir.
• Kritik s›cakl›k de¤eri uygundur.
• Özel hacimsel so¤utucu kapasitesi yük-

sektir.
DORIN firmas› üretimini gerçeklefltirdi¤i
CO2 kompresörlerinde yüksek operasyon
bas›nçlar›, ya¤lama, yüksek basma s›cak-
l›klar› ve yüksek so¤utma kapasitesini göz
önünde bulundurarak tasar›mlar›n› yenile-
mifltir. TM

Bilgi: www.cetinel.com.tr 

Vanox’tan Yeni
Sistem Diflli 
Kelebek Vana

Vanox Vana, yeni sis-
tem diflli kelebek va-

nalar› pazara sundu.
Ürün, c›vata, flanfl ve
somuna ihtiyaç duyma-
d›¤›ndan kolay ve h›zl›
montaj avantaj› sunu-
yor. Böylece malzeme,
iflçilik ve zaman tasarrufu da sa¤l›yor. Bo-
ru difli DIN normuna uygun olan kelebek
vana, her türlü plastik, bak›r, çelik boru ile
ba¤lanabiliyor. 

Özellikleri:  
• Yatay ve dikey olarak her pozisyonda

monte edilebilir.
• Sfero GGG-40 gövde ve pirinç klape

yap›s›yla zor flartlara ve korozyana da-
yan›kl›

• Yüksek kirlilik gösteren kumlu, çamur-
lu ve kireçli sularda çok verimli

• Ayarlanabilen Klape: mekanik 
stoplarla güvenli, kademeli olarak tam
aç›k, tam kapal› ve yar›m aç›k 
pozisyon 

• Gövde içinde sabitlefltirilmifl EPDM
contas› ile tam s›zd›rmazl›k

• Aç›k konumlar›nda ak›flkan kal›nt›s›
oluflmaz 

• Özel bak›m ve ya¤lama gerektirmez 

Kullan›m alanlar›:

Tar›m
Damlama Sulama Sistemleri, Peyzaj, Sula-
ma Sistemleri, Tar›m ‹laçlar›, Gübre
Endüstri
Su Ar›tma ve Da¤›t›m Sistemleri, Is›tma
So¤utma Havaland›rma Sistemleri, Gemi
‹nflas› ve Sondaj Tesisleri, Petrol fiebekele-
ri, Enerji Santralleri, Maden Sanayi, Ka¤›t
Sanayi, Yang›n Hatlar›
Genel Kullan›m
Su fiebekeleri (Deniz suyu, nehir suyu, ku-
yu suyu), Temiz ve Pis Su Tesisatlar›, ‹k-
limlendirme Sistemleri, Yang›n Hatlar›,
Barajlar TM

Bilgi: www.vanoxvana.com.tr
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Monclac, Sigarth AB taraf›ndan gelifltiri-
len patentli bir konsol sistemidir. Panel

radyatörler üzerinde dünya çap›nda 100
milyondan fazla Monclac konsollar› kulla-
n›lmaktad›r. Konsollar, özel ihtiyaçlara uy-
gun olarak üretilir. Dünya çap›nda piyasa-
larda bulunan birçok radyatör markas›na
uyumlu yaklafl›k 400 farkl› konsol sistemi,
firman›n ürün gam›nda mevcuttur. Ürünler,
her ortam ve koflula dayanacak mukavemet
ve yüksek yük tafl›ma kapasitelerine sahip-
tirler. Panel radyatörlerin en güvenilir flekil-
de as›lmas›n› sa¤layan Monclac konsollar›n
en büyük avantaj›, tek kiflinin son derece k›-
sa sürede montaj›na olanak sa¤layan ve son-
ras›nda ayar gerektirmeyen bir mekanizma-
ya sahip olmas›d›r. Bu fonksiyon bütün
dünyada tescilli marka “Monclac” olarak
kabul görmüfltür. Monclac konsollar, panel

radyatörlerin ; hastane, okul, restoran, ka-
mu kurulufllar› gibi ortamlarda kullan›ld›¤›
yerlerde maruz kald›klar› ekstra yükleri kal-
d›rabilecek yük dayan›m seviyesine sahiptir.
Konsollar, panel radyatörü üst ›zgara bölge-
si ve alt kaynak noktas›ndan tuttu¤u için,
ask› sac›na gerek duymaz, radyatörün her
iki taraf›n› da kullabilecek flekilde montaj›na
izin verir. Ayr›ca yukar› hareket engellendi¤i
için deprem durumunda ekstra güvenlik
sa¤lar. Sahip oldu¤u yayl› mekanizma saye-
sinde, ›s› fark›l›klar›ndan oluflan genleflmeyi
tolere etti¤i gibi, radyatörün, ç›kartaca¤›, ra-
hats›z edici sesleri de engellemektedir. Ask›
sac› gere¤i duymamas› sebebiyle, alç›pan du-
varlara, ahflap yüzeylere de as›lmay› müm-
kün k›larak birçok tesisatç›n›n karfl›laflt›¤›
problemlere çözüm sunar. TM

Bilgi: www.sigarth.com.tr

Sigarth’tan MONCLAC Konsollar
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KSB’den pompalar için yeni seviye kontrol ünitesi: 

LevelControl Basic 2

Wilo - Silent Master

KSB, Almanya’da yap›lacak ISH 2009
fuar›nda, yeni ürünü LevelControl Ba-

sic 2’yi pazarla buluflturacak. Bu yeni eko-
nomik kontrol ünitesi, bir ya da iki pom-
pay› kontrol etmek ve görüntülemek için
kullan›labilecek.
Bu ünite, ak›flkan seviyesini seviye flatörü,
analog sensör, birleflmifl pnömatik bas›nç
sensörü ile, ya da kabarc›k sistemi ile belir-
lemektedir. Motor gücüne ba¤l› olarak
pompalar ya direk, ya da y›ld›z üçgen flek-
linde çal›flabilirler. Elektrik faz› ve voltaj
izlenmesi, servis aral›klar›n›n izlenmesi Le-
velControl Basic 2’nin standart özellikleridir.
Kontrol ünitesi kompakt muhafaza ya da
paslanmaz çelik kabin içerisinde mevcut-
tur: mükemmel planlanm›fl gösterimi ile
çal›flmas› kolayd›r ve bütün önemli bilgile-
ri göstermektedir. Kontrol ünitesi opsiyo-
nel olarak flarj edilebilir batarya, sinyali-
zasyon gereçleri ve elektronik birimlere
güç vermek için flarj etme birimleri de mev-
cuttur. Bu, yüksek su alarm› için entegre

edilmifl alarm ve uygulanm›fl herhangi bir
korna veya uyar› lambas›n›n flebekeden ba-
¤›ms›z olarak çal›flmas›n› sa¤lar.
Görüntüleme ve güven fonksiyonlar› d›fl›n-
da yeni LevelControl Basic 2 kapsaml›
kontrol fonksiyonlar› sunmaktad›r. Yedek
pompalar›n kontrolünü, kullan›lmayan za-
man ya da ATEX modundan sonra fonksi-
yonel çal›flma kontrolünü de sa¤lamakta-
d›r. S›ral› açma ve kapama fonksiyonu,
e¤er iki pompa da ayn› anda aç›l›p kapat›-
l›yor ise, fazla bas›nc› önler ve demeraj
ak›mlar›n› düflürür. Dayan›kl› elektronik
birimler -10 °C den 50 °C dereceye kadar-
ki aral›klarda çal›flmak için dizayn edilmifltir.
Fabrika ayarlar› ve ünitenin genifl seçenek-
li ba¤lant› bölümü ile kolayca kurulum ve
devreye alma sa¤lanmaktad›r. Entegre edil-
mifl PC arayüzü gelecekte gerekebilecek
olas› yaz›l›m güncellemelerine de olanak
sa¤lamaktad›r. TM

Bilgi: www.ksb.com.tr 

W ilo Silent Master pompalar,
çok sessiz ve kesintisiz su te-

mini sa¤l›yor. Kompakt tasar›m›y-
la montaj kolayl›¤› sunan cihaz,
bas›nçl› su tedariki, ya¤mur suyu
de¤erlendirme sistemleri ve sulama
sistemlerinde kullan›l›yor. 

Özellikleri:
• Domestik bas›nçl› su temininde

konfor için etkin çözüm.
• Tesisata kolayca monte 

edilebilir, kesintisiz su sa¤lar.  
• Yanl›zca 43dB (A) ile çok sessiz

çal›fl›r.
• Kuru çal›flma korumas› mevcut. 
• Entegre çek valfe sahip.
• Tak-çal›flt›r: Fifl ve kablo 

tak›larak kullan›ma haz›r ola-
rak teslim edilir. TM

Bilgi: www.wilo.com.tr
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3. TRION bacas›z sistem hava tahliyesi
(iç ortama ama tercihen ufak bir kanal
vas›tas› ile d›fl ortama) söz konusudur. 

Bu sistem ile, kullan›lan hava istenirse
tekrar iç ortama verilebilirse de, iç ortam
hava kalitesinin mümkün oldu¤u kadar
art›r›lmas› amac› ile d›fl ortama bir kanal
ile at›lmas› tavsiye edilir. Hava temizleme-
nin tek geçiflte % 95, çift geçiflte % 99 ol-
mas›ndan dolay› kalan % 5 veya % 1’in
bile ortama verilmesi uygun de¤ildir.

Çal›flma Prensibi
T2002 Model Bacas›z Davlumbaz mode-
limiz hava ak›m›n›n bir d›fl faktör taraf›n-
dan sa¤land›¤› kanal içi montaj projeleri-
ne uygundur.  Hava hacmi 2700-3400
m3/saattir. Ünite kombine bir alüminyum
iyonizer ve Trion'un devrimci paslanmaz
iyonizer bulundurur. Trion T serisi Elek-
trostatik H›zlanma Prensibini kullan›r.
Hava, bir motor veya blower ile çekilerek
y›kanabilir metal ön-filtreye sokulur ve

Ttion taraf›ndan gelifltirilen T2002 ha-
va temizleme cihazlar›, baca kurulu-

munun mümkün olmad›¤›, bu nedenle
herhangi bir mutfak kurulumunun yap›-
lamad›¤› yerlerde, yemek kokular›n›, du-
man›, zararl› maddeleri, tozu, isi etkili bir
biçimde yok ederek, küçük veya büyük
mekanlarda, konvansiyonel tip davlum-
baz modellerinin kurulmas›n› gereksiz k›-
lar. Opsiyonel kurulum modelleri ile %
99’a varan hava temizleme oran› ile fark
yarat›r. ‹çinde bulundurdu¤u “ Forever
Filter” sistemi ile, filtre sarf maliyetini
düflürür. “Sürekli Filtre” doldu¤unda ve-
ya temizleme zaman› geldi¤inde, kolay-
l›kla sürgülü bölmesinden ç›kar›l›r, temiz-
lenip duruland›ktan sonra tekrar yerine
tak›l›r.
TRION, 1947 y›l›ndan beri, ticari, endüs-
triyel, konut tipi, özellikle temiz, güvenli
ve konforlu iç mekan havas› elde etmek
üzere, hava temizleme cihazlar› gelifltir-
mekte ve piyasaya sürmektedir. T serisi
bacas›z davlumbaz modelleri ile ›zgarala-
r›n, k›zart›c›lar›n, odun yakan f›r›nlar›n
atmosfere sald›klar› kirli havan›n önüne
geçilir. Ç›kan hava % 90 oran›nda temiz
oldu¤undan, yaflan›lan mekanlar›n hava
kalitesinin korunmas›na da çok büyük
fayda sa¤lar.
Tipik bir mutfakta olmas› gereken venti-
lasyon sistemi flartlar›:

1. Restoran ›zgara ve ocak üzeri 
davlumbaz

2. Ç›kan kirli havay› ve kokuyu emmek
üzere bir fan

3. Kirli havan›n d›fl mekana at›m› için
baca

Bu sistemde kirli hava oldu¤u gibi d›flar›
at›l›r, herhangi bir temizlemeden geçiril-
mez. Havaya sadece kirli gazlar de¤il, kö-
tü kokular da kar›fl›r. 

TRION bacas›z davlumbaz sistemlerinde ise,
1. Restoran ›zgara ve ocak üzeri 

davlumbaz
2. Ç›kan kirli havay› ve kokuyu emmek

üzere bir fan

Trion T Serisi Bacas›z Davlumbaz Çözümleri

Teknik Özellikler
Trion Bacas›z Davlumbaz Modelleri Birim T 2002

Boyutlar (yükseklik x uzunluk x genifllik) mm 533x635x1.087

A¤›rl›k kg 80

Hava Ak›m› Kapasitesi (maks.) m3/saat 4420

Fan - Yok

Maks. Statik Bas›nç Pa -

Girifl Voltaj V/w/Hz 230/1/50

Güç watt -

Ç›k›fl Voltaj kW 12/6

Hücre Say›s› adet 2

Hücre A¤›rl›¤› kg 15

Uygulama Alan› - Genel

böylelikle büyük toz parçac›klar›ndan
ar›nd›r›l›r. Boyutu en fazla 0.01 mikron
olan parçac›klar ise çok güçlü bir elektrik
güç bölgesinden geçirilir. Burada parça-
c›klar negatif elektrik yükü ile yüklenir.
Bu negatif yüklü parçac›klar eflit aral›kl›
paralel dizilmifl toplay›c› bir yüzeyden ge-
çerler. Bu yüzeyler s›ras›yla negatif ve po-
zitif yüklüdürler. Negatif yüklü olanlar bu
parçac›klar› iterlerken, pozitif yüklü yü-
zeyler bu parçac›klar› çeker ve toplarlar.
Filtreye yap›flan parçac›klar, uygun za-
manda temizlenir ve filtre yeniden yerine
tak›l›r. Cihaz üzerinde bulunan ya¤ mus-
luklar›na drenaj ba¤lan›r, biriken ya¤ da
bu musluklardan at›l›r.
Cihaz, sadece yer sorunu olan mekanlar-
da veya mutfaklarda de¤il, çevre korun-
mas› bilincinin de geliflmesiyle artan kali-
teli temiz hava ihtiyac›n›n sa¤lanmas› ba-
k›m›ndan da pek çok avantaj sunar. TM

Bilgi: www.alize.org
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Is›tma teknolojisindeki geliflmeler sayesinde,
›s›t›c› cihazlarda giderek daha küçük ›s›

transfer yüzeyleri kullan›l›yor. Bu alanlarda
biriken kireç tortular› ise hem sistemin verim-
lili¤ini düflürerek enerji tüketimini art›r›yor
hem de ciddi ar›zalara yol aç›yor. Honeywell
taraf›ndan piyasaya yeni sürülen NK300soft
cihaz› hem su yumuflatma ünitesi içermesi
hem de eksiksiz bir ›s›tma tesisat› doldurma
kombinasyonu olmas› nedeniyle tüm bu so-
runlar› ortadan kald›r›yor. Cihaz sadece ›s›t-
ma sistemi suyunun güvenli bir flekilde dol-
durulmas›n› sa¤lamakla kalm›yor, ayn› za-
manda ›s›tma tesisat› suyunu yumuflatarak
kireç oluflumunu da önlüyor. NK300soft
hem EN1717 numaral› içme suyu koruma
standard›n›n, hem de VDI2035 numaral› su
yumuflatma standard›n›n tüm gerekliliklerini
karfl›l›yor.
NK300soft ayr›ca entegre bir BA tipi bir geri
ak›fl önleyici ve bas›nç düflürme vanas› içeri-

yor. Böylece sistemde do¤ru bas›nc›n olmas›-
n› ve kategori 4’e kadar olan ›s›tma tesisat su-
yunun geri akarak içme suyu tesisat›na kar›fl-
mamas›n› garanti ediyor. NK300soft kal›c›
olarak ›s›tma sistemi ile içme suyu tesisat›
aras›nda monte ediliyor, böylece ›s›tma siste-
minin bir hortum yard›m›yla dolduruldu¤u
günler geride kal›yor. Bu montaj sayesinde
tekrar dolumlarda tesisata hava kar›flmas› da
engellendi¤inden, sistemin boflalt›lmas› gibi
zaman al›c› ifllemlerin de önüne geçilmifl olu-
yor.
Is›tma tesisat›n›n doldurulmas› ve suyunun
tamamlanmas› s›ras›nda, su cihaz›n sodyum
tuzu ile doldurulmufl olan özel su yumuflatma
kartuflu içerisinden geçiyor. Bu s›rada oluflan
bir iyon de¤iflim prosesi sonucu, suyu sertlefl-
tiren kalsiyum ve magnezyum mineralleri
sodyum ile yer de¤ifltiriyor. Böylece, tesisat
kireçsiz ve yumuflak bir su ile doldurulmufl
oluyor. Ayr›ca istenirse suyun sertlik derecesi
bir ayar volan› ile kolayl›kla ayarlanabiliyor.

Honeywell NK300soft Su Yumuflat›c›l› Doldurma Kombinasyonu
Bu ifllemin en büyük faydas› ise, kuflkusuz
enerji verimlili¤inin artmas›. Özellikle ›s›
transferinin yap›ld›¤› yüzeylerde kireç oluflu-
munun engellenmesi sayesinde ›s›nma mali-
yetleri önemli ölçüde azal›yor. Ayr›ca siste-
min pompa, vana, boyler ve benzeri önemli
parçalar› daha az ar›za ç›kar›yor. Bu sayede
bak›m ve onar›m faaliyetleri azal›yor ve ›s›t-
ma sisteminin genel iflletme maliyetleri daha
da düflüyor. Yumuflat›lm›fl bir su ile doldurul-
mufl tesisat›n kullan›m ömrü uzuyor. Günü-
müzde pek çok boyler üreticisi, garantilerinin
geçerli olmas› için bir su yumuflat›c›n›n kulla-
n›lmas›n› flart kofluyor. Honeywell’in yeni
NK300soft cihaz›nda bulunan entegre geri
ak›fl önleyici içme suyunun kirlenmesini ön-
lüyor, yumuflat›lm›fl su etkili bir flekilde kireç
oluflumunu engelliyor ve sistemin verimini
art›r›yor ve entegre sayaç sayesinde su yumu-
flatma kartuflunun de¤iflim zamanlar› kolay-
l›kla takip edilebiliyor. TM

Bilgi: www.honeywell.com.tr

ürünler
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‹‹
nfrared çapraz ba¤lama üniteleri üre-
ten, Finlandiya menfleili Crosslink Fin-
land Oy; Çift burgulu çekme hatt› ge-

lifltiren, Alman Hans Weber Maschinen-
fabrik; dinamik kar›flt›rma, dozlama ve
kontrol üniteleri üreticisi Alman iNOEX;
yüksek moleküler a¤›rl›¤a sahip yüksek
yo¤unluklu, çapraz ba¤lanabilen polieti-
lenden mamul BorPEX™’te iki yeni kate-
gori gelifltiren Borealis, bu üretim hatt›n›
gelifltirmek için bir araya geldi; uygun ni-
telikte peroksitin tedarikçisi AkzoNobel,
di¤er katk› malzemelerinin tedarikçisi Ci-
ba firmalar› da bu birliktelik içinde yer
ald›.
Gerekli tüm komponentleri ile birlikte
kullan›ma haz›r haldeki kompakt PE-Xa
üretim hatt›, yüksek çal›flma h›zlar›nda
yüksek kaliteli üretimi mümkün k›lmak-
tad›r. “fiimdiye kadar, üreticiler, üretim

proseslerinde özel bir yap›m bilgisi ve
tekni¤ine sahip olmayan farkl› kompo-
nentler seçerlerdi” diyor Borealis Uygula-
ma Pazar› Yöneticisi Norbert Jansen. “Bu
sadece zaman ve maliyet aç›s›ndan cazip
olmad›¤› gibi üretimin sonuçlar› konu-
sunda –gerek kalite gerekse verimlilik aç›-
s›ndan- hiç bir güvence sa¤lam›yordu.”
PE-X borular, gaz ve evsel su da¤›t›msis-
temlerinde, uzak mesafe ›s›tma uygula-
malar›nda ve di¤er endüstriyel uygulama-
larda kullan›l›r. 
Özellikle yüksek s›cakl›klarda ve kimya-
sal dayan›m gerektiren uygulamalarda
çapraz ba¤l› polietilen önemli avantajlar
sunar. Esnekli¤inin yan› s›ra, sürtünmeye,
s›z›nt› riskine karfl› dayan›m›, düflük s›-
cakl›klarda da güvenle kullan›m› gibi
özellikler de, çapraz ba¤l› polietilen boru-
lar› tercih edilir hale getiriyor.

1122 . tesisat market 02/2009

Tek kademeli peroksit-çapraz ba¤l› polietilen borular; 

Borealis BorPEX’in 
Yeni Üretim Konsepti
Avrupa’n›n ekipman teknolojileri gelifltiren bir grubu ve materyal 
üreticileri, Borealis’le birlikte, plastik mamul üretiminde yarat›c› yenilik
de¤eri tafl›yan çözümler üreterek, yüksek performansl› peroksit-çapraz
ba¤l› polietilen borular için tek kademeli üretim prosesi gelifltirdi.

PE-X borular gaz ve evsel su da¤›t›m 
sistemlerinde kullan›lmaktad›r, ›s›tma için 
kullan›lan s›cak suyun da¤›t›m›nda ve di¤er en-
düstriyel uygulamalarda, gerek yüksek s›cakl›k-
lar›n tafl›nabilmesi gerekse çapraz ba¤l› polietile-
nin (crosslinked polyethylene) kimyasal dayan›k-
l›l›¤› ile  esneklik, düflük s›cakl›klara ve defor-
masyona yüksek dayan›m gibi önemli avantajlar
sunmaktad›r. 
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‹NOEX’le peroksidin do¤rudan
enjeksiyonu

PE-Xa boru üreticileri seri üretimleri için
genellikle polietilen, peroksit ve bileflik
fonksiyonlu katk›lar (antioksidan, UV
dengeleyiciler, vs) ayr›ca kuru kar›fl›mlar
al›rlar. iNOEX dozlama ve kontrol ekip-
manlar› ile flimdi bu bileflenlerin hepsi,
kesintisiz olarak ayn› hat üzerinde eks-
trüzyonda ve çapraz ba¤lama etaplar›nda
sürece dahil edilmektedir. 
iNOEX SAVEOMAT’ta statik ve dina-
mik kar›flt›rma prosedürlerinin kombi-
nasyonu, çok komponentli dozlama istas-
yonunda s›v› ve kat› materyalleri homo-

jen bir flekilde biraraya getirilmesini sa¤-
lar. Prosesin bu parças›, bir nozul sistemi
ile entegre edilmifltir. Bununla kar›flt›rma
prosesi boyunca, taneli haldeki peroksi-
din enjeksiyonunda, peroksitin nemlendi-
rilerek homojenli¤i sa¤lan›r.

Yüksek performansl›, çift burgulu
Weber çekme hatt›

Çift burgulu çekme hatt›, PE-Xa boru
üretiminde yayg›n olarak tercih edilmeye
bafllad›. Bu sistem, afl›r› ›s›nma olmaks›-
z›n mükemmel kar›fl›m ve homojenizas-
yon sa¤lamaktad›r. 

Çekme hatt› burgaçlar›, düflük sürtünme
ve en az ölü bölge sa¤layacak flekilde op-
timize edilmifltir. Üreticiler, de¤iflik tasa-
r›mlarda burgaçlar seçebilmektedir. Ma-
kinada, ölü bölge geometrisi de özel kal›p
kaplamalarla optimize edilmifltir.

iNOEX’ten yüksek güçte 
k›z›lötesi ›fl›n tekni¤i 

Yüksek güçte k›sa dalgaboyuna sahip in-
frared radyasyonla ›s›t›lan çekme hatt›
kafas›, çapraz ba¤l› boru cidar›n› olufltu-

rur. Proses hatt›nda uygulanan özel va-
kum kalibrasyon yöntemi ile 32 mm bo-
rular, 25 m/dk h›zda üretilebilir. Fire ora-
n› çok düflüktür. Temizleme iflleme için
sistem durdurulmaks›z›n hiç kesintisiz
çok uzun süre çal›flabilir.

CIBA katk›lar›yla uzun ömürlü
performans

Ciba, plastik endüstrisi katk›lar› konu-
sunda deneyimli bir kurulufl olarak, poli-
merlerin iyi koflullarda korunabilmesi
için stabilizasyon sa¤lar. 

AkzoNobel organik peroksitleri
ile güvenli iflleme ve dozlama 

AkzoNobel dünya çap›nda organik pe-
roksit tedarikçisidir. 
PE-Xa alan›nda da, yüksek performansl›
çapraz ba¤l› peroksit üretmektedir.

www.borealisgroup.com 
(infrastructure/plumbing & heating systems) TM
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sistem

Weber çift burgulu çekme hatt› çok düflük s›cak-
l›klarda çal›fl›r 

Statik ve dinamik kar›flt›rma prosedürleri
iNOEX SAVEOMATta kombine edilmifl-
tir. Çok komponentli dozlama 
istasyonu s›v› ve kat› materyalleri, homojen
biçimde kar›flt›r›r. 

BorPEX HE1878E yüksek h›zl› çal›flma koflullar› için özel olarak tasarlanm›flt›r. 
Weber çekme hatt› ile Finland Oy’un infrared çaprazba¤ teknolojisi biraraya getirilmifltir.
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sistem, sistemde sabit bas›nç, de¤iflken
debi isteniyorsa ve pompa ç›k›fllar›na bir
kontrol vanas› koyup, bu vanay› k›sarak
sabit bas›nç elde edecekseniz; yat›k e¤riye
sahip P2 pompas› daha iyi bir çözüm ola-
cakt›r, çünkü P2’nin basma yüksekli¤i
düflük debilerde daha düflüktür. Bu ne-
denle çekti¤i güç daha az olacakt›r. No-
minal güç=QxH (367xVerim)

2. Uygulama: 
E¤er uygulaman›z kesintili çal›flan iki
pompal› bir hidrofor sistemiyse, pompa-
lar belirli debi aral›klar›nda çal›flacaksa,
debi ihtiyac› minimum de¤erlerin alt›na
düfltü¤ünde pompan›n durdurulmas› iste-
niyorsa; dik e¤riye sahip P1 pompas› da-
ha iyi bir çözüm olacakt›r. Çünkü bir ba-
s›nç flalteri ile bu kontrol sa¤lanacakt›r.
Bu flartlar alt›nda P2 pompas›n›n kontro-
lü kolay olmayacak ve çok s›k devreye gi-
rip ç›kaca¤›ndan flalt say›s› s›n›r de¤erle-
rin üzerine ç›kabilecektir.

3. Uygulama: 
E¤er uygulaman›zda frekans konvertör
entegre edilmifl pompalar kullanacaksa-
n›z, sistemi sabit bas›nçta çal›flt›rma hede-
findeyseniz; dik e¤riye sahip P1 pompas›
ideal bir çözüm olacakt›r. Bu sayede ça-
l›flma frekans aral›¤›n›z (yani pompa de-
vir/h›z aral›¤›n›z) daha genifl olacak ve
daha kolay ve hassas bir kontrol sa¤laya-
bileceksiniz. TM

teknik
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farkl› imalatç›n›n teklif etti¤i pompalar da
80 m3/h, 120 m basma yüksekli¤i verile-
rini sa¤l›yor. Ancak afla¤›da fiekil 1’de de
görüldü¤ü gibi pompalar›n performans
e¤rileri farkl› flekillere sahip olup, biri ol-
dukça yat›k (P2), di¤eri ise oldukça dik
(P1) bir e¤riye sahip olmas›na ra¤men, 80
m3/h, 120 m çal›flma noktas›nda her iki
pompa da % 78 hidrolik verime sahiptir,
di¤er noktalarda da hidrolik verimleri ay-
n›d›r. Peki siz hangisini sat›n al›rd›n›z? 
Birinci sorunuz flu olmal›: “Bu pompalar›
hangi uygulamada kullanaca¤›m ve nas›l
kontrol edece¤im?” Afla¤›da baz› uygula-
malardan örnekler verilmifltir.

1. Uygulama: 
E¤er uygulaman›zda sürekli çal›flan bir

Genelde pompa imalatç›lar› bir
pompay› tasarlarken belirli uygu-
lamalar› hedeflerler. Düflük özgül

h›z› esas alarak tasarlanan pompalar›n e¤-
rileri daha yat›kt›r, özgül h›z› yüksek olan
pompalar ise daha dik e¤riye sahiptir.
Amaç hedeflenen uygulaman›n çal›flma
noktas›nda en yüksek verimi sa¤lamakt›r.
Ancak gerçek hayatta pompalar tek bir
çal›flma noktas›nda çal›flmazlar minimum
debi ile maksimum debi aras›nda belirli
bir çal›flma aral›¤›na sahiptirler. Bu ne-
denle herhangi bir uygulama için pompa
seçiminde e¤rinin flekline de bak›lmas›
önemlidir. 
Diyelim ki 80 m3/h, 120 m basma yüksek-
li¤ine sahip bir pompa sat›n almak istiyor-
sunuz ve iki firmadan teklif geldi ve iki

Pompa Performans E¤risinin
fieklinin Pompa Seçimine Etkisi
Derya ÇUHA
E¤itim ve Endüstriyel ‹liflkiler Yöneticisi
Grundfos Pompa Sanayi ve Tic. Ltd. fiti.

Dik ve yat›k e¤rilere sahip iki ayr› pompan›n performans e¤rileri

Sabit devirli
pompa

Frekans 
konvertör entegre 

edilmifl pompa

Bir pompa sat›n almak istedi¤inizde, de¤iflik imalatç› ve pompa sat›c›lar›ndan çok farkl› pompa 
tipleri ve e¤ri flekillerine sahip pompa teklifleri gelebilir, peki sizin uygulaman›z için hangisi daha iyi? 
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Coolexpo, dünyadaki di¤er uzman-
l›k fuarlar› gibi Pazar gününü kap-
samad›. Fuar kapsam›nda gerçek-

lefltirilen sunumlarla so¤utma sektörün-
deki geliflmeler ve yenilikler, kat›l›mc›lar
ve ziyaretçiler ile paylafl›ld›. Fuar süresin-
ce toplam on üç sunum gerçeklefltirildi.
Seminer program›na kat›l›m, yayg›n ka-
naatin aksine çok büyük oldu.
So¤utma Sanayi ‹fl Adamlar› Derne¤i
(SOS‹AD) ve KOSGEB taraf›ndan destek-
lenen Coolexpo, Ares Fuarc›l›k taraf›n-
dan düzenlendi. 5123 metrekare alanda
düzenlenen fuara, 88 firma kat›ld›. Fuar›,
324’ü yabanc› olmak üzere 10.774 pro-
fesyonel ziyaretçi gezdi.  
12 fiubat Perflembe günü gerçeklefltirilen
aç›l›fl töreninde konuflan Ares Fuarc›l›k
Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Genço¤-
lu: “Enerji tasarrufu ve verimlili¤ini, hij-
yen koflullar›n› zorunluluk haline getiren
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Türkiye’nin ilk So¤utma Tekni¤i Uzmanl›k Fuar› 

COOLEXPO
Görkemli Bir Bafllang›ç Yapt›
Bu y›l ilki gerçeklefltirilen Coolexpo Fuar›, Türkiye’nin ilk “So¤utma Tekni¤i Uzmanl›k Fuar›”

olarak sektör temsilcilerini a¤›rlad›. 12-14 fiubat 2009 tarihlerinde ‹stanbul Fuar Merkezi’nde

gerçeklefltirilen fuar, pek çok yenili¤e sahne oldu. 
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yasal düzenlemeler, güçlü bir yar›fl› bera-
berinde getiriyor. H›zl› de¤iflim gösteren,
geliflim potansiyeli yüksek olan uzmanl›k
alanlar› tüm dünyada genel çerçevede dü-
zenlenen fuarlar›n bünyesinden ç›karak
ba¤›ms›z sektörel platformlar haline geli-
yor. So¤utucu ak›flkanlarda Türkiye’nin
tabi oldu¤u dönüflüm sürelerinin sonuna
do¤ru ilerliyoruz. Bu alandaki yasalar,
so¤utucu ak›flkan al›mlar› ve de¤ifltirilme-
lerinde “ehliyet” ar›yor. Hem bu zorunlu-
luk hem de son dört y›l içinde Türkiye so-
¤utma sektörünün örgütlenmesini ta-
mamlamas›, Coolexpo So¤utma Tekni¤i

Uzmanl›k Fuar›’n›n düzenlenmesini ge-
rekli k›ld›. Geliflmenin bu aflamas›nda
Coolexpo; sektörel geliflmeleri, ürün ve
teknolojileri sergilemekle kalmay›p, dün-
ya gündemini yans›tan seminerleri ve ya-
r›flmalar›yla da fayda odakl› bir büyük
buluflmaya sahne olacak” dedi.
Aç›l›flta yapt›¤› konuflmada SOS‹AD Yö-
netim Kurulu Baflkan› Emre Akdo¤an ise
özetle flunlar› söyledi: “So¤utma, so¤ut-
man›n birlikte var oldu¤u tüm sektörler-
den gelen, mesle¤ine sahip ç›kan, iflini ge-
lifltirmek isteyen ve bunun için de bugün
bir arada oldu¤umuz tüm meslektafllara,

dostlara, çözüm ortaklar›m›za, de¤erli
büyüklerimiz ve de¤erli yat›r›mlar›m›z;
gençlerimize, sesimiz, yol arkadafllar›m›z
bas›n mensuplar›na derne¤imiz SOS‹AD
ad›na teflekkür ediyorum. Küresel kriz,
tüm dünyay› oldu¤u gibi ülke pazar›m›z›
da etkiledi. Karamsarl›k galiba en kolay›..
Biz, zoru seçtik: Zoru ve do¤ru olan›...
Sektörümüzün gücünü göstermesinin
flimdi tam zaman› dedik. Gelece¤e yön
verecek düflüncelerin ürünü olan teknolo-
jileri ve yat›r›m fikirlerini “ifle yarar pro-
jelere” dönüfltürmek için; tam zaman› ol-
du¤una inand›k. Ve do¤ru yer olan Coo-
lexpo’day›z... Türkiye, küresel krizin ön-
cesinde de, bugün ve sonras›nda da dina-
mik aktörlerin hizmet verdi¤i, dinamik
bir pazar. Türkiye’nin bu alana odakl› ilk
ihtisas buluflmas› olan COOLEXPO’da,
Gerek bu dinamizmi, Gerekse buzda¤›n›n
su alt›nda kalan kat be kat büyük hacmi-
ni; potansiyelimizi bir nebze olsun yans›-
tabilmeyi amaçl›yoruz. COOLEX-
PO’nun, baflar›l› ifl iliflkileri kadar, semi-
ner ve sunumlar›yla, beceri yar›flmas›yla
keyifli ve verimli bir gündem oluflturma-
s›n› diliyoruz...”
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Türki-
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Ares Fuarc›l›k Yönetim Kurulu Baflkan› 
Hakan Genço¤lu

SOS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› 
Emre Akdo¤an

Fuar alan› : 5123 m2

Kat›l›mc› firma say›s› : 88
Temsil edilen firma say›s› : 412 
Yerli ziyaretçi say›s› : 10.450 
Yabanc› ziyaretçi say›s› : 324 
Toplam ziyaretçi say›s› : 10.774
Gerçeklefltirilen sunum say›s› : 13
Da¤›t›lan davetiye say›s› : 180.000
Coolexpo ilanlar›n›n yer ald›¤› yay›n say›s› : 23

Say›larla Coolexpo
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Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan gerçekleflti-
rilen bas›n turunda, ulusal ve uluslararas›
bas›n mensuplar›na fuar alan› gezdirile-
rek, firmalar ve dikkat çeken yeni ürünle-
ri hakk›nda bilgi verildi.  
Fuar›n kat›l›mc› firmalar›, Coolexpo’nun
özellikle küresel krizin yafland›¤› flu gün-
lerde sektörün hareketlenmesini sa¤lad›-
¤›n› ve kendileri için bir moral kayna¤›
oldu¤unu belirttiler. Fuar›n ziyaretçileri-
nin tamam›n›n profesyonel ziyaretçi ol-
du¤unu söyleyen kat›l›mc›lar, ifl iliflkileri-
ni gelifltirme, yeni ürünleri tan›ma ve tek-
nolojik geliflmeleri takip etme anlam›nda
da fuar›n çok verimli oldu¤unu ifade etti.
Coolexpo’nun so¤utma alan›na odakl› ilk
fuar olmas›na ra¤men, gerek organizas-
yonun bütünü, gerekse ziyaretçi hedef
kitlesine yönelik iletiflim çal›flmalar› itiba-
r›yla parlak bir baflar› sergiledi¤ini belir-
ten kat›l›mc›lar, gelecek Coolexpo Fua-
r›’na kat›lma konusunda istekli olduklar›-
n› dile getirdiler. 
Fuar›n kapan›fl kokteyli 14 fiubat akflam›
düzenlendi. Kokteyl s›ras›nda At›l›m ‹ç ve
D›fl Ticaret Ltd. fiti.’ne “En iyi stand tasa-
r›m›” ödülü verildi. Ayr›ca Nate ve RSES
yetkililerine ‹SEDA Baflkan Yard›mc›s›
U¤ur Otaran taraf›ndan teflekkür edilerek
hediyeler takdim edildi.

ye’de ilk kez so¤utma sektörünün dua-
yenlerine, sektöre yapt›klar› katk›lar› için
teflekkür plaketleri takdim edildi. A.Ke-
mal Duman, Ahmet Akgün, Ahmet Y›l-
maz ad›nda Onursal Y›lmaz, Haydar
Yüksel, ‹brahim Savc›, K. Jirayir Da¤de-
virenel, M. Rag›p Ekflio¤lu ad›na Erim
Ekflio¤lu, M›g›rd›ç S›rabyan, Muammer
Kantarc›, Mustafa Turhan, Orhan Gür-
soy, Özcan Saraço¤lu, Sabri Gürsoy, Ali
Ka¤›tç›, Kurken Mirzahanyan ve Hasan
Yeflilçay, Coolexpo’da plaket alan isim-
lerdi.   

Teknik Liselerin Yar›flma 
Heyecan› 

‹lklerin Fuar› Coolexpo, teknik lise ö¤-
rencilerini ilk kez branfl fuar›nda bir ya-

r›flma ile sektörle buluflturdu. Fuar süre-
since düzenlenen Teknik Liseler Aras› Ya-
r›flmalar, sektörün gelecekteki temsilcileri
için farkl› ve heyecanl› bir deneyim oldu.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu, Yard.
Doç. Dr. Ayhan Onat, Kadir ‹sa ve Ro-
bert Bates’in hakemli¤ini yapt›¤› yar›flma-
lara, Samand›ra Endüstri Meslek Lisesi,
Yakac›k Endüstri Meslek Lisesi, ‹smet
Aktar Endüstri Meslek Lisesi, Güllüba¤-
lar Endüstri Meslek Lisesi, Ba¤c›lar En-
düstri Meslek Lisesi ve Band›rma ‹MKB
Endüstri Meslek lisesi olmak üzere alt›
teknik okul kat›ld›. 
Fuar›n ilk gününde alt› okul, Deneysan’›n
üretti¤i cihazlarla ar›za teflhisi üzerine uy-
gulamal› s›nava tabi tutuldu. Bu s›nav›
baflar›yla geçen Ba¤c›lar, Samand›ra ve
Band›rma Endüstri Meslek liseleri ö¤ren-
cileri, ikinci gün yaz›l› s›nava girdi. S›nav-
lar sonucunda birincilik ödülünü Band›r-
ma ‹MKB Endüstri Meslek Lisesi, ikinci-
lik ödülünü Ba¤c›lar Endüstri Meslek Li-
sesi, üçüncülük ödülünü ise Samand›ra
Endüstri Meslek Lisesi ald›. Yar›flmada
birinciye Ares Fuarc›l›k, ‹kinciye SOS‹AD
ve üçüncü okula ise Do¤a Sektörel Yay›n
Grubu (DSYG) taraf›ndan, yar›flmada
kullan›lan deney setleri hediye edildi. Ya-
r›flmalar›n ödül töreni, 14 fiubat Cumar-
tesi günü gerçeklefltirildi. 

Coolexpo yabanc› bas›n 
mensuplar›n›n da ilgi oda¤›yd›

Coolexpo, yabanc› bas›n mensuplar›n›n
da yo¤un ilgisiyle karfl›land›. Birçok ülke-
nin sektörel dergilerinin editörleri, Coo-
lexpo kapsam›nda düzenlenen bas›n
program›na kat›ld›. Program›n ilk aya-
¤›nda yerli ve yabanc› bas›n mensuplar›-
na Alda¤ fabrikas› gezdirildi. Ard›ndan
fuar alan›nda bir bas›n toplant›s› düzen-
lendi. Bas›n toplant›s›nda, Ares Fuarc›l›k
Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Genço¤-
lu, SOS‹AD Baflkan› Emre Akdo¤an, ‹s-
tanbul Buzdolab› So¤utma ve iklimlendir-
me Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar›
Odas› Baflkan› Özcan Saraço¤lu ve SOS‹-
AD Genel Sekreteri Vahe Da¤devirenel,
yerli ve yabanc› bas›n mensuplar›na fuar
hakk›nda detayl› bilgileri aktard›lar.  

1188 . tesisat market 02/2009

©
Te

si
sa

t 
M

ar
ke

t
©

Te
si

sa
t 

M
ar

ke
t

©
Te

si
sa

t 
M

ar
ke

t

©
Te

si
sa

t 
M

ar
ke

t
©

Te
si

sa
t 

M
ar

ke
t

***TESISAT-121 son  2/26/09  12:43 PM  Page 18



tesisat market 02/2009 . 1199

fuar

Çetinel So¤utma - Erol Varan Yar›c›

Her fleyin ilki sanc›l› olur. Ancak Coolexpo genel anlamda bizi
memnun eden bir fuar oldu. Fuar›n so¤utmaya odakl› uzmanl›k
fuar› olmas›, sektörümüz için çok iyi bir geliflme. Fuar›n Pazar
gününü kapmamas› da bence gayet mant›kl›, çünkü daha önce
kat›ld›¤›m›z fuarlardan gözlemledi¤imiz kadar›yla Pazar günleri
fuara konuyla ilgisiz kifliler gelebiliyor. Fuar›n Pazar günü devam
etmesi, ziyaretçi profilini olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Coolexpo’da tüm ziyaretçilerin profesyonel olmas› memnuniyet
verici. Bir sonraki fuarda da yer alaca¤›z. 

CFM So¤utma - F›rat fien

Coolexpo’dan çok memnunuz. Fuar, yurtd›fl› fuarlarla çak›flmay-
acak bir zamanda düzenlendi. Ayr›ca Pazar gününü kapsam›yor
olmas› da ziyaretçi profili anlam›nda olumlu sonuçlar do¤urdu.
Bunu gelen ziyaretçilerin tamam›n›n profesyonel olmas›na 
dayanarak söylüyorum. Bence Coolexpo ilk oldu¤u halde çok
baflar›l› bir fuard›. Fuarda enerji tasarruflu ve çevre dostu 
ürünlerimizi sergiledik. Gördü¤ümüz ilgiden çok memnunuz. 

Yüksel So¤utma - Adnan Yüksel

Coolexpo’da ticari iliflkilerimizi gelifltirdik, marka bilinirli¤imizi
art›rmay› hedefledik ve hedefimize ulaflt›k. Ayr›ca fuar›n 
günlerinden ve zaman›ndan oldukça memnunuz. Özellikle içinde
bulundu¤umuz kriz ortam›nda bizler için çok büyük bir moral
oldu¤unu belirtmek isterim. Coolexpo, kesinlikle çok baflar›l›yd›.
Tüm fuarlar›n böyle olmas›n› diliyorum.

Can Oto - Muzaffer Kaya

Fuar bizim için çok baflar›l› geçti. Gerçekten ilgili kifliler geldi.
Ziyaretçi say›s› az gibi görünse de tamamen profesyonel bir
ziyaretçi profili vard›. Coolexpo, ticari iliflkiler anlam›nda da
beklentilerimizi karfl›layan bir fuard›. Önerim sadece fuar›n Pazar
gününü de kapsamas› olabilir. Müflterilerimizin Pazar günü fuara
ay›racak daha fazla vakit bulabilece¤ini düflünüyorum. Genel
olarak de¤erlendirirsem Coolexpo baflar›l› bir fuard› ve sonraki
Coolexpo’da da yer alaca¤›z. 

Asses - Kemal Sökmen

Coolexpo müflterilerimizle iliflkilerimizi güçlendirmek için bize
çok yard›mc› oldu. Ziyaretçilerimiz tamamen konusunda uzman,
ilgili kiflilerdi. Kurdu¤umuz iliflkilere bakarak fuar›n çok baflar›l›
oldu¤unu söylemeliyim. Biz burada yer ald›¤›m›z için çok 
memnunuz. Bir sonraki Coolexpo’da da mutlaka yer alaca¤›z. 

Ferroli - ‹lyas Can Atacan

Coolexpo bir ilk. Pek çok ilki de bünyesinde bar›nd›r›yor.
Dünyadaki hiçbir endüstriyel fuar, Pazar gününü kapsamaz,
Coolexpo da Türkiye’de ilk kez bu uygulamay› gerçeklefltirdi.
Profesyonel ziyaretçi say›s› memnuniyet vericiydi. Özellikle Pazar
günü fuar›n olmamas›n›n bu durumda etkili oldu¤unu düflünüyorum.
Zamanlama olarak da Coolexpo’nun çok do¤ru bir zamanda
yap›ld›¤›n› söyleyebilirim. Ayr›ca ben kat›l›mc›lar›n, sektörün bu
fuara sahip ç›kmalar›n› arzu ediyorum. Örne¤in kat›l›mc›lar›n
ellerindeki davetiyeleri müflterilerine ulaflt›rmalar› çok önemli.
Bence o davetiyelerin çekmecelerde durmamas› gerek.. Bizlerin de
yapabilece¤imiz katk›y› esirgemememiz laz›m. Coolexpo bir ilk
olarak baflar›l› bir fuard›, zaman içinde çok daha iyi olaca¤›na
inan›yorum.  

Gemak Genel So¤utma Makineleri - Raflit Ak›n

Coolexpo, ilk olmas›na ra¤men oldukça tatmin edici bir fuar
oldu. Ziyaretçi profilinin tamamen ilgili kiflilerden oluflmas› 
bizleri çok memnun etti. Ayr›ca fuar›n Pazar gününü 
kapsamamas› çok do¤ru bir yaklafl›m. Yurtd›fl› fuarlar›n
tamam›nda fuarlar Cumartesi günü biter. Bu anlamda Coolexpo
Türkiye’de bir ilki uygulad›. Fuar›n önümüzdeki y›llarda çok
daha iyi olaca¤›na inan›yorum. 

Technicold Teknik So¤utma -Gürkan Uru¤kök

Coolexpo so¤utma odakl› düzenlenen ilk fuar. ‹lk olmas› 
sebebiyle bu kadar yo¤un bir ilgi ile karfl›laflaca¤›m›z› tahmin
etmemifltik. Fuar beklentimizi aflt›. Kat›l›mc›lar, ziyaretçi profili
ve organizasyon çok baflar›l›yd›. Bir dahaki Coolexpo’da da yer
almay› düflünüyoruz.

Rothenberger - Feridun U¤ursoy

Coolexpo’dan genel anlamda memnunuz. Ziyaretçi profili de
bizim için tatmin ediciydi. Gelen tüm ziyaretçilerimiz profesyonel-
di. Özellikle yabanc› ziyaretçi oran›ndan çok memnunuz. Ben,
fuar›n Pazar gününü de kapsamas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Pazar günü daha fazla ziyaretçinin gelebilece¤ine inan›yorum.

Yüksel Teknik - Yüksel Turgut

Coolexpo bizim için çok iyi geçti. Zaman›ndan da, ziyaretçi 
profilinden de, organizasyondan da çok memnunuz. ‹lk fuar›n
baflar›s›na bakarak önümüzdeki y›llarda çok daha iyi bir fuar
haline gelece¤ini düflünüyorum. Bu nedenle gelecek Coolexpo’da
yer alaca¤›z.   

Coolexpo Fuar› Kat›l›mc› Yorumlar›
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12 fiubat Perflembe

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

13 fiubat Cuma
1.Sunum
Saat: 11.00
Konuflmac›lar: Cem Tekin Yavuz ve Orhan Dokumac›
Konu: Ozon tabakas›n› incelten maddelerin ithalat›na iliflkin
mevzuat ve Otim-ID Program›
Kurum: T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›
2. Sunum
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 enjeksiyonlu scroll kompresörlerde  enerji verimlili¤i
Firma: Frigoduman / Emerson Climate Technologies GmbH
3. Sunum 
Saat: 14.00
Konuflmac›: Mr. Fabio Tomi (Bölge sat›fl sorumlusu), 
Mr. Enrico Crippa (AR-GE Müdürü)
Konu: Fanlarda enerji verimlili¤i
Firma: Frigoterm / ELCO Spa
4. Sunum
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
5. Sunum
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 

14 fiubat Cumartesi
1. Sunum 
Saat: 12.00
Konuflmac›: Mr. Javier Moreno Nuez
Konu: ACC Kompresörleri 
Firma: At›l›m ‹ç ve D›fl Ticaret
2. Sunum 
Saat: 13.00
Konuflmac›: Coflkun Mançuhan
Konu: ‹klimlendirme ve so¤utma sektöründe kullan›lan ›s›
de¤ifltirgeçleri
Firma: Konuk Is›
3. Sunum
Saat: 14.00
Konuflmac›: Mehtap Dinçer
Konu: So¤uk hatlarda yal›t›m
Firma: Ode Yal›t›m
4. Sunum
Saat: 15.00
Konuflmac›: A. Mert Alta
Konu: So¤utma sistemleri enerji tüketiminde dijital termostat-
lar›n önemi     
Firma: Cantek So¤utma Makineleri San. Tic. Ltd. fiti.

Coolexpo Fuar Etkinlikleri
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KSB çok genifl bir ürün 
yelpazesine sahip

1871 y›l›nda Almanya’da kurulan
KSB A.G, bugün 19 ülkede 30’un
üzerinde fabrikas› ve 15.000 çal›fla-

n›yla dünyan›n lider markalar›ndan biri.
2008 y›l›nda yine çift rakaml› büyüme
göstererek 2 milyar euro civar›nda bir ci-
roya ulaflt›k. Kaliteli, uzun ömürlü ve az
enerji tüketen pompa ve vanalar› ile en-
düstriyel tesislerden flehir su flebekelerine,
binalardan ar›tma tesislerine, enerji san-
trallerine kadar hemen her alanda uzun
y›llard›r hizmet veren bir flirketiz. Yeni-
likçi ürünlerimiz ve ar-ge yat›r›mlar›m›zla
sürekli kendini gelifltiren ve her zaman en
yüksek müflteri memnuniyetini hedefle-
mekteyiz. KSB’nin faaliyet alanlar› rek-
lam slogan›m›zda da belirtti¤imiz gibi:
“Her türlü ak›flkan için pompalar-vana-
lar-servisler”dir. 
Ürünlerimiz, ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001, Gost, TSE kalite belgelerine sa-
hiptir. KSB çok genifl bir ürün yelpazesine
sahiptir. Pompa, vana, hidrofor, yang›n

KSB, 19 ülkede 30’dan fazla fabrikas›yla pompa,

vana ve ba¤lant› elemanlar› üretiminde dünya devi

firmalardan biri. 120 ülkede 15.000 çal›flan›yla

hizmet veren KSB Grup’un, 2008 y›l›nda sipariflleri

2,2 milyar euro, sat›fllar› ise 2 milyar euro olarak

gerçeklefltirilmifl. KSB Türkiye ise Ankara’da bulunan

20.000 m2 aç›k, 7.000 m2 kapal› alana sahip 

fabrikas›nda yatay santrifüj norm tipi, santrifüj çok

kademeli, inline tip pompa, yang›n setleri ve hidrofor

üretimi yapmaktad›r ve üretiminin 25%’ini ihraç

ediyor. Ankara ve ‹stanbul’da bulunan merkez

servisleri ve Türkiye çap›na yay›lm›fl yetkili servisleri

ile tüm tesislerde her tür pompa için tamir, periyodik

bak›m, devreye alma, montaj süpervizörlü¤ü gibi

hizmetleri veren firman›n Genel Müdürü Sinan

Özgür ile KSB’nin 2009 y›l› faaliyetlerini konufltuk...

“2009’da pek çok yeni ürünümüzü 
pazara sunaca¤›z”

Sinan Özgür  
KSB Pompa, Armatür San. ve Tic. A.fi. 
Genel Müdürü
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söndürme sistemlerimiz ile enerji, endüs-
tri, bina hizmetleri, su ve at›k su, maden-
cilik ve petro kimya alanlar›na hizmet
sunmaktay›z. 

KSB Pompa, Armatür San. ve Tic. A.fi fir-
mas› 1964 y›l›nda mümessillik olarak gir-
di¤i Türkiye pazar›nda daha sonra üretim
tesislerini de devreye soktu ve 1987 y›l›n-
da anonim flirket haline dönüfltü. KSB
A.G firmas›n›n Türkiye uzant›s› ve %
100 Türkiye mevzuat›na tabi bir anonim
flirkettir. 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço-
suna göre firmam›z›n toplam öz sermaye-
si 12 milyon TL’dir. ‹leri teknoloji ile do-
nat›lm›fl fabrikam›z ve Türkiye genelinde
110 çal›flan›m›zla faaliyet gösteriyoruz.
KSB Türkiye’nin üretim ve idari merkezi
Ankara’da, sat›fl ve pazarlama müdürlü-
¤ü ‹stanbul’da bulunuyor. Servis ve yedek
parça müdürlü¤ümüz de yine ‹stan-
bul’dad›r. Adana, Antalya, Bursa, ‹zmir,
‹zmit ve Konya’da da bölge müdürlükle-
rimiz mevcut. Firmam›z ayr›ca 17 ana ba-
yi, 30 tali bayi ve 18 servis orta¤› ve bi-
rimleri ile hizmet vermektedir.

KSB için ar-ge, hem zevk hem 
görev...

S›kça söylendi¤i gibi, “de¤iflmeyen tek fley
de¤iflimdir”. Teknoloji ile birlikte yenilik-
ler de sürekli olarak devam etmelidir.
Özellikle KSB gibi dünya çap›nda refe-
rans sahibi firmalardan sürekli yenilikler
beklenir. KSB 138 y›ld›r inovasyona ciddi
anlamda yat›r›m yapan ve ar-ge faaliyet-
lerini hem zevk, hem de görev olarak be-
nimsemifl bir firma. Üç ana konuda ar-ge
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz; otomas-
yon, hidrolik ve malzeme teknolojisi. Ar-
ge faaliyetlerimizin son dönemde ortaya
koydu¤u ürünlerimizden baz›lar› Alman-
ya’da yap›lacak ISH ve ACHEMA 2009
fuarlar›nda sergilenecek. LevelControl
Basic 2 de bu ürünlerden biri. Bu yeni
ekonomik kontrol ünitesi, bir ya da iki
pompay› kontrol etmek ve görüntülemek
için kullan›labilecek. Yeni ürünlerimiz-
den paket at›ksu pompa istasyonlar›m›z
da ISH Fuar›’nda görülebilecek. 
2009 y›l›n›n Mart ay›nda yeni nesil ileri
teknoloji hidroforlar›m›z pazara sunula-

cak. Nisan ay›nda ise daha genifl ürün
yelpazeli ve sertifikal› yang›n söndürme
setleri piyasaya sürülecek. EFF1 dedi¤i-
miz elektrik motorlar›n›n standart motor
olarak teklif edilmesi de Mart 2009’da
gerçeklefltirmeyi düflündü¤ümüz yenilik-
ler aras›nda. Bunlar›n d›fl›nda, bu y›l pa-
zarla buluflacak çok say›da ürünümüz de
mevcut. 

Binlerce önemli projede 
ürünlerimiz kullan›l›yor

KSB’nin her sektörde, dünya genelinde
pek çok önemli referans› var. Mesela Du-
bai’de yap›m› süren 800 metre yüksekli-
¤inde dünyan›n en yüksek binas›n›n pom-
palar› KSB taraf›ndan temin edilmifltir.
Ayr›ca dünyan›n en büyük adliye saray›
projesi olan Kartal Adliye Saray›nda da
pompa ve hidroforlar KSB markal› ola-
cakt›r. 122.650 m2 arazi üzerine infla
edilmekte olan bu yap›n›n toplam kapal›
alan› 340.000 m2 olarak planlanm›flt›r.
‹çinde baro baflkanl›¤›, avukat bekleme-
dinlenme yerleri, postane, banka flubeleri,
nüfus memurlu¤u, iki büyük ve bir küçük
kafeterya, bir adet 500 kiflilik ve iki adet
75 kiflilik konferans salonu, yemekhane,
kütüphane, krefl, lostra, kuaför salonu,
jimnastik salonu, fitness salonu ve sa¤l›k
ünitesi gibi mekanlar yer alacak olup,  2
bin 700 araçl›k otopark infla edilecektir.
Projede KSB’nin üstün teknoloji ürünü,
yüksek verimli 354 adet pompas›, 82 adet
kontrol ve otomasyon panosu, 178 adet
kontrol modülü, 3 set frekans kontrollü
hidrofor ünitesi, ayr›ca pek çok aksesuar
kullan›lacak. Yine Suudi Arabistan’da
267 metre yüksekli¤e sahip “Al Faisaliah
Tower”’da da tercih edilen pompa ekip-
manlar›n›n % 80’i KSB markal›d›r. Bun-
lar›n d›fl›nda ürünlerimizin kullan›ld›¤›
binlerce önemli proje bulunuyor. 

Türkiye pompa sektörü çok h›zl›
gelifliyor

Türkiye pompa sektörü çok h›zl› bir fle-
kilde gelifliyor, büyüyor. Pek çok yüksek
teknoloji ürünü, yüksek verimli yeni nesil
pompa ilk önce Türkiye pazar›na ulafl›-
yor. Üstün bilgi birikimine sahip, araflt›r-

mac› ve uygulamac› Türk proje ve taah-
hüt firmalar›n›n pay›n›n bu duruma çok
büyük etkisinin oldu¤una inan›yorum.

Pompa seçiminde dikkat edilmesi
gereken hususlar

Pompa seçiminde dikkat edilmesi gereken
baz› hususlar vard›r. Bunlar›n bafl›nda
pompan›n çal›flma flartlar› ve kullan›lacak
ak›flkanla ilgili detay bilgilerin do¤ru ola-
rak sa¤lanmas› gelir. Bunun yan›nda
pompan›n çal›flaca¤› sistemin özellikleri-
nin de sa¤l›kl› olarak bilinmesi önem ta-
fl›r. Bu bilgilere göre de en verimli pompa
seçilmelidir. Özetle bilgi birikimi çok
önemlidir. Araflt›rmalara göre, pompala-
r›n ilk yat›r›m maliyeti 10 y›ll›k iflletme
maliyetinin % 5’ini oluflturmaktad›r. Ka-
lan % 95’lik maliyetin % 3-5’ini servis,
yedek parça, % 90 k›sm›n› da enerji gi-
derleri oluflturmaktad›r. Pompa seçerken
ve sat›n al›rken bu noktaya özellikle dik-
kat edilmelidir. Bu konuda en çok hata
yap›lan nokta, pompan›n yeterli kapasite
ve basma yüksekli¤ini sa¤layamayaca¤›
(sistem bilgisinin sa¤l›kl› olmamas› nede-
ni ile) düflüncesi ile emniyet marjlar›n›n
çok yüksek tutulmas›d›r. Bu verilere göre
seçilen pompa, iflletmede seçildi¤i nokta-
n›n genellikle çok alt›nda, verimsiz bir fle-
kilde çal›flmaktad›r. Hatta bazen pompa
e¤ri d›fl›na ç›kmakta ve kavitasyonlu çal›-
flabilmektedir. Bu flekilde çal›flan pompa-
n›n hem ömrü çok k›sa olmakta, hem de
verimsiz çal›flmadan dolay› gereksiz ener-
ji israf›na yol açmaktad›r. Bunun önüne
geçmek için pompa seçiminde kullan›lan
de¤erlerin mümkün oldu¤unca iflletme
flartlar›ndaki de¤erlere uygun olmas›, da-
ha verimli ve uzun ömürlü pompa seçimi-
ni sa¤lar. TM
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D
e¤iflken h›zl› santrifüj pompalar
için kablodan mile verim; motorun
mile kazand›rd›¤› enerjinin, moto-

ra verilen elektrik enerjisine oran›n› ifade
etmektedir. fiekil 1, bu olguyu aç›klamak-
tad›r. Aç›kça görülmektedir ki kablodan
mile verim,  motor ve de¤iflken h›zl› sürü-
cünün veriminin kar›fl›m›d›r. Tabi-
i ki motor ve sürücü veriminin basit çar-
p›m›na eflit de¤ildir ama pompa milinin
en düflük h›zdan en yüksek h›za ç›karken-
ki gerçek fren beygir gücünden (faydal›
güç) etkilenen bir verimdir. Kablodan mi-
le verim afla¤›daki formül ile hesaplan›r.

Pompa fren beygir gücünü ölçmek zorun-
da oldu¤unuz için, sahada, kablodan mi-
le verimi belirlemek zordur ve bir dina-
mometre gerektirmektedir. Kablodan su-
ya verim, pompa verimini içermekte ve

sahada hesaplanabilmektedir. fiekil 2.
Kablodan suya verimin denklemleri:

Pn burada ondal›k ola-
rak pompa verimidir (2)

Veya:

Burada 

Q = sistemdeki debi U.S. ölçü birimlerin-
den gpm (galon/dakika)

H = pompalama sistemi bafll›klar›na ba¤-
lanm›fl fark bas›nç transmiterleri taraf›n-
dan ölçülen net pompalama yüküdür (feet).

kW = Watt transmiteri ile ölçülen, pom-
palama sisteminin de¤iflken h›z sürücüsü-
ne giren güç miktar›d›r. 

Kablodan suya verim pompalar›n prog-
ramlanmas› için kullan›lmakta idi, fakat
pompa yükünün ölçülmesi için fark ba-
s›nç transmiteri gerektirmedi¤inden, kab-
lodan suya verimin yerini girifl gücü (kW)
alm›flt›r. 
Santrifüjlü pompalar genellikle de¤iflken
tork makinalar› olarak kabul edilmekte-
dirler. Tork, h›z›n karesi ile do¤ru orant›-
l› olarak de¤iflir. 

burada M tork, S pompa
h›z›d›r. 

Bu denklem pompan›n, santrifüjlü pom-
palardaki benzeflim kurallar›na (bir pom-
padaki yükün, pompa h›z›n›n karesi ile
de¤iflti¤ini belirten) uygun olarak çal›flt›-
¤›n› gösterir. Su sisteminde sabit bir yü-
kün oldu¤u, ço¤u de¤iflken h›zl› so¤uk su
veya kondenser pompalar›nda bu geçerli
olmamaktad›r. So¤uk su sistemlerinde,
terminal ünite, borulama sistemi ve kon-
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HVAC Pompalar›nda Verim
Yazan : James B. (Burt) Rishel P.E.
Çeviren : Meriç Noyan Karatafl

Tasar›mc›lar›n, k›smi yük durumundaki enerji tüketimini
hesaplamas› için bir yol bulmaya ihtiyaçlar› vard›r. Fakat,
veriler her zaman ulafl›l›r olmayabilir. Bu makalede, biraz
iyi matemati¤in u¤raflmaya de¤er oldu¤unu görece¤iz. 

(1)

(3) ’dir
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trol vanas› için sistemde pompa yükü sa¤-
lanmas› amac›yla belli bir fark bas›nç
mevcut bulundurulur (fiekil 3). Konden-
ser sistemindeki sabit yük, so¤utma kule-
si ve çiller kondenserindeki sürtünme yük
kayb›na eklenmektedir (fiekil 4). Bu, ne-
den bu kadar önemlidir? 
Önemlidir çünkü bu ek yük, pompan›n
normal de¤iflken tork makinas› olarak ça-
l›flmas›n› engellemektedir. fiekil 5, toplam
pompa yükü 75 ft., sabit fark bas›nc› 15

ft., 600 ton ve 1200 gpm’lik so¤uk su sis-
teminin yük e¤risini göstermektedir. Ayn›
flekil, 1200 gpm, 75 ft. su sütunu yükü,
fark bas›nc› olmayan ve normal de¤iflken
tork performans› ile çal›flan pompal› bir
baflka sistemin de yük e¤risini içermekte-
dir. E¤riler, ço¤u so¤uk su sisteminin mi-
nimum de¤erleri olan, 360 gpm ve % 30
h›z ile bafllam›flt›r. Hesaplamalar›n kolay-
laflt›r›lmas› amac›yla sadece bir adet çiller
gösterilmifltir. Tablo 1 bu iki e¤ri için ger-
çek verileri ve pompa h›z› ve fren beygir
gücü de¤erlerinin birbirlerinden farklar›-
n› göstermektedir. 
fiekil 4, 5 adet 600 tonluk çillerin bulun-
du¤u, de¤iflken h›zl› pompalar›n kullan›l-
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çeviri

fiekil 1: So¤uk su sitemlerinin yük e¤rileri

fiekil 2: Kondenser su sitemlerinin yük e¤rileri

fiekil 3: Kablodan mile verim e¤risi fiekil 4: Kablodan mile verim fiekil 5: Kablodan suya verim

Tablo 1: Fren Beygir Gücü ile Pompa H›zlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›

Pompa Pompa h›z› Pompa fren Pompa Pompa h›z› Pompa fren
yükü (devir/dakika) beygir gücü yükü (devir/dakika) beygir gücü

360 20.40 867 2.5 6.75 531 0.7

480 24.60 964 3.8 12.00 708 1.7

600 30.00 1,077 5.5 18.75 885 3.3

720 36.60 1,201 7.9 27.00 1,062 5.7

840 44.40 1,637 11.1 36.75 1,239 9.0

960 53.40 1,695 15.1 48.00 1,416 13.5

1,080 63.60 1,739 20.2 60.75 1,593 19.2

1,200 75.00 1,770 26.4 75.00 1,770 26.4

Sistem 
ak›fl debisi 

(gpm)
Sabit yüklü so¤uk su sistemi De¤iflken tork operasyonu

Minimum ak›fl

Minimum 
ak›fl

Minimum h›z

Sabit yüklü 
so¤uk su sistemi

Sabit yüklü 
kondenser 
su sistemi

Ak›fl debisi (x100 gpm)

Ak›fl debisi (x1000 gpm)

Pompa h›z› (x 100 rpm)

Ak›fl debisi (x100 gpm)

De¤iflken tork
operasyonu

De¤iflken tork
operasyonu

Besleme 
gücü (kW)

De¤iflken frekans 
sürücü (VFD)

Fren beygir
gücü

Ak›fl 
ölçer

Besleme 
gücü

Kontrol

Ko
nt

ro
l

Kontrol 
merkezindeki

Watt 
transmiteri

Kontrol merke-
zindeki Watt 
transmiteri

Fark bas›nç
transmiteriDe¤iflken 

h›z sürücülü
kontrol
merkezi

De¤iflken 
h›z sürücülü

kontrol 
merkezi

Pompa mili

Si
ste

m
 y

ük
ü 

- 
ft

Si
ste

m
 y

ük
ü 

- 
ft

Ka
bl
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er
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d›¤› bir kondenserli su sistemini göster-
mektedir. Bir çok durumda, kondenser
pompalar›n›n de¤iflken h›zl› yap›lmas›
çok az enerji tasarrufu sa¤layabilmekte-
dir. Pompada tasarruf edilen enerji mik-
tar›, çillerin kondenserinde de¤iflken ak›fl
oldu¤u durumda harcanan ek enerjiden
ço¤u zaman daha az olmaktad›r. Tek de-
¤iflken yük sistem sürtünmesi bulunmal›-
d›r – ki bu örnekte bu de¤er 35 ft’tir -.
Sadece, birkaç çiller ve oldukça büyük
miktarda sistem boru yük kayb› oldu¤u
durumlarda de¤iflken h›z sistemi kullan›-
labilir. 
Görüldü¤ü üzere sabit yük, so¤utma ku-
lesi ve çiller kondenserinin yük kay›plar›-
n›n toplam› üzerine bir ek yük olufltur-
maktad›r. fiekil 6 kondenser için sistem
yük e¤risini gösterirken, ayn› zamanda
de¤iflken tork makinas› olarak çal›flan bir
pompan›n da benzer pompa e¤risini gös-
termektedir. Tablo 2’de iki sistemin yük
e¤rilerinde, Tablo 1’dekinden daha bü-
yük bir fark oldu¤u görülmektedir. Çiller
konderserlerinde sabit ak›fl oldu¤u için
Tablo 2’de sadece 5 ak›fl vard›r ve bu 5
ak›fl›n geçti¤i 5 çiller, so¤utma sisteminde

de¤iflen yüke göre aç›k veya kapal›d›rlar. 
Tablo 1 ve 2’deki verilerden aç›kça görül-
mektedir ki, HVAC su sistemlerinin ve
de¤iflken tork operasyonunun kablodan
mile verim e¤rileri farkl›l›k göstermekte-
dir. Ne yaz›k ki, yüksek yüklerde çal›flan
bir pompan›n kablodan mile verim e¤risi
ve gerçek de¤iflken tork operasyonu için
bilinen yay›nlanm›fl veriler bulunmamak-
tad›r. Bu yüksek yükler için kablodan mi-
le verim de¤erleri, düflük h›zlardaki bey-
gir gücü de¤erlerinden yüksek olmal›d›r. 
Tablo 3, de¤iflik h›zlardaki kablodan mi-
le verimleri gösterirken fiekil 5 de, yuka-
r›da belirtilen çiller sistemine uygun 30
hp’lik, yüksek verimli, aç›k çerçeve, dam-
la s›zd›rmaz motorun kablodan mile ve-
rim e¤risini göstermektedir. 
Bu veriler, yazar›n de¤iflken h›zl› pompa-
lar ve de¤iflken frekansl› sürücüler üzerin-
deki deneyimine dayanarak al›nm›flt›r. Bu
veriler yerine, de¤erlendirilen pompan›n
gerçek fren beygir gücü ve h›z›n› baz alan
bir e¤ri kullan›lmal›d›r. Bu makalenin ya-
y›nlanmas›n›n sebebi de¤iflken h›zl› sürü-

cü endüstrisindeki insanlar› hibrid pom-
palama operasyonlar› için veri gelifltirme-
ye yönlendirmektir. Bunun sayesinde,
HVAC mühendisleri de¤iflken h›zl› pom-
palarda enerji varsay›mlar›n›, kabul edile-
bilir bir hassasiyette yapabilirler. Tablo 1
ve Tablo 2’deki so¤uk su sistemi ve kon-
denser su sistemi için verilen, fren beygir
gücü ve pompa h›z› verileri kablodan mi-
le verim e¤rilerini hesaplayabilecek kadar
yeterli olmal›d›r. 
Tüm yeni so¤uk su sistemlerinin pompa-
lar› de¤iflken h›zl› oldu¤u için, k›smi yük
koflullar›ndaki enerji tüketiminin hesap-
lan›labilmesi için, bilinen motor boyutu,
tipi, pompa h›z› ve fren beygir gücünde
kesin kablodan mile verim verilerinin bu-
lunmas› gereklidir.

Kaynak:

1. Rishel, Durkin, and Kincaid, 
HVAC Pump Handbook, McGraw Hill
Companies, New York City, NY, 2006,
page 299. TM
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fiekil 6: So¤uk su sistemi

fiekil 7: Kondenser Su sistemi

Tablo 2: Fren beygir gücü ile pompa h›zlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

Pompa Pompa h›z› Pompa fren Pompa Pompa h›z› Pompa fren
yükü (devir/dakika) beygir gücü yükü (devir/dakika) beygir gücü

1,800 26.4 1,422 16.9 2.4 71 0.3

3,600 30.6 1,468 18.8 9.6 283 2

5,400 37.6 1,554 21,5 21,6 443 6.8

7,200 47.4 1,634 25.2 38.4 1133 16.2

8,400 60 1,770 31,7 60 1770 31.7

Sistem 
ak›fl debisi 

(gpm)
Sabit yüklü so¤uk su sistemi De¤iflken tork operasyonu

Tablo 3: Kablodan mile verimler

Pompa h›z› Pompadan Pompa h›z› Pompadan
(devir/dakika) mile verim (devir/dakika) mile verim

400 39 1,200 83

600 55 1,400 86

800 67 1,600 88

1,000 77 1,770 89

Çiller

Minimum ak›fl
vanas›

So¤utma kuleleri

Sistemin sürtünme
bas›nç kayb› 35 ft.

Kulelerdeki 
ek yük = 12 ft

Pompalar 1800 gpm
ve her biri 60 ft.

Çillerlerdeki kay›p
= 13 ft.

So¤utma 
serpantinleri

15 ft.’e set edilmifl
uzak fark bas›nç 

transmiteri

Pompa
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• Araflt›rma / Is› Pompas› Pazar› H›zl› Büyüyor

• Araflt›rma / Avrupa Is› Pompas› Pazar› 2008

• Teknik / Hava Kaynakl› Is› Pompalar›

• Proje / Otel Is›tma ve So¤utmas›nda Is› Pompas› Kullan›lmas›n›n Avantajlar›

• Teknik / Hava Kaynakl› Is› Pompas› Sistemleri
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K
azanlar gibi konvansiyonel ›s›tma
ürünleri pazar›ndaki düflüflün veya
en az›ndan olabildi¤ince küçük

ilerlemenin arka plan›nda ›s› pompalar›
pazar›ndaki büyüme var. Frans›z ›s› pom-
pas› pazar› sadece 2007’de % 30 büyüme
gösterdi, bunda  anlaml› ölçüdeki vergi
avantajlar›, büyük rol oynad›.
2007’de, küresel ›s› pompas› pazar› yak-
lafl›k 477,000 sat›fl adedine ulaflt›, Pazar
hacminin %24.8’sine sahip Çin ile birlik-
te, Fransa, ‹sveç ve Almanya. Küresel ›s›
pompas› pazar›n›n %82’sine karfl›l›k geliyor.
Overall, toprak/su’dan suya ›s› pompas›
sistemleri pazar›n dominant ürünleri. Ha-
vadan suya tipler de özellikle Fransa, Ja-
ponya, ‹sviçre ve Norveç’te yayg›n. Top-
rak/su’dan suya ›s› pompalar› Almanya
pazar›n›n büyük k›sm›n› elinde tutuyor,
havadan suya tiplerde de büyüme sürü-
yor, toprak kaynakl› ve sudan suya ›s›
pompalar›ndaki % 6 düflüfle karfl›n bu
gruptaki büyüme % 16.
Is› pompal› su ›s›t›c›lar› görece olarak kü-
çük bir pazar say›l›r; Bu pazar›n büyük
bir k›sm›n› Çin elinde tutuyor. Çin’de
2007 y›l›nda bu alanda sat›lan ürün ade-
di 64, 400. 5kW’tan küçük evsel kulla-
n›ml› ›s› pompalar› bu segmentin en po-
püler ürünleri. Di¤er su ›s›t›c›lar›yla kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, yüksek fiyat ve müflteri
bilincinin oluflturulamam›fl olmas› pre-
vents iç ortam havas› kaynakl› ›s› pompa-
lar›n› engelleyen faktörler. Bu alan Çin’de
bir nifl market konumunda. Slovenya’da
bu tip sistemlerde toprak/su’dan suya ve-
ya havadan suya ›s› pompalar› daha çok
tercih görüyor.
2006’da iki haneli büyüme oranlar›na
karfl›n, Almanya ›s› pompas› pazar› sade-
ce % 1.5 büyüyebilmiflti. Ancak 2007’de

kat› yak›tl›, gaz ve motorin yak›tl› kazan-
lar gibi konvansiyonel ›s› üreticilerinin %
25 düflüfl göstermesi ile ›s› pompas› paza-
r› sa¤l›kl› bir büyüme e¤ilimine girdi,
2008’de de % 9-10 büyüme oldu¤u tah-
min ediliyor. Bu grubun popülerli¤inin
artmas› ile daha ziyade bu alana odakl›
uzman kurulufllar›n yan› s›ra pazara bir
kaç yeni oyuncu da girdi. Almanya’da,
klima alan›ndaki baz› büyük tedarikçi,
invertör kontrollü havadan suya ›s› pom-
pas› ve s›cak su temini ifline girdi.
‹ngiltere küçük bir ›s› pompas› pazar›na
sahip ama belirgin büyüme kaydediyor,
2007’de 3,000 cihaz sat›lm›fl. Enerji fiyat-
lar›n›n yükselmesi bu büyümede ana et-
ken. Toprak/Su kaynakl› ›s› pompalar›,
pazar lideri olarak büyümesini sürdüre-
cek görünüyor. Bu büyüme devlet taraf›n-
dan da destekleniyor, 2008’in son çeyre-
¤inde 900 euro devlet deste¤i onayland›.
‹sviçre, yüksek penetrasyon oran› ile Av-
rupa pazar›nda en fazla geliflme gösteren
pazarlardan biri olma pozisyonunu koru-

yor. Bu pazar, 1990’lardan beri, y›ll›k %
13 büyüme oran› ile geliflme kaydediyor.
BSRIA, 2008- 2010 periyodunda özellik-
le Bat› Avrupa, Japonya ve Çin’de yenile-
nebilir enerjiler alan›nda büyümenin ke-
sintisiz sürmesini bekliyor. Pek çok ülke-
de enerji s›k›nt›s›, yap›lar konusundaki
yasal düzenlemelerin yan› s›ra enerji ve-
rimlili¤ine yönelik ürünleri hem ticari
hem de konutsal alanda öne ç›karacak.
Bunun için pek çok yerde vergi indirimi
ile teflvikler art›yor. Bu teflvikler Fran-
sa’da % 50 oran›na vard›. Bu ise kazan ve
klima üreticilerinin ›s› pompas› ifline gir-
melerine yol gösterdi. Tedarikçiler, daha
ürünleri belgelendirilmeden, da¤›t›ma gir-
meden sürekli de¤iflen teknik ve yasal ge-
reksinmelerle karfl› karfl›ya kald›.
Fosil yak›t fiyatlar› gelecek y›llarda da
yüksek seyredecek, Pek çok ülke yenilene-
bilir kaynaklardan elektrik üretimi için
proje gelifltirecek. Günefl ve rüzgar, en
popüler olanlar, ve biokütle CHP tesisle-
ri, önemli ölçekte artacak veya gerekli gü-
venli¤i karfl›layabilecek hükümetlerde ye-
ni nükleer santraller izin alabilecek.
Genel olarak, uygulamac›lara, müteah-
hitlere yap›lan sat›fl, en iyi da¤›t›m kana-
l›. Bunu toptanc›lar izliyor. Hollanda’da,
sat›fllar›n % 84’ü uygulamac›lara. Japon-
ya pazar›nda, bayiler arac›l›¤› ile niha-
i tüketicilere sat›fl, bask›n konumda. Yeni
konut infla sektörü küresel ›s› pompas›
pazar›nda ana ivmelendirici; yeni yap›lan
tesisatlar Japon pazar›n›n önde gelen ala-
n›. Bunu yak›n ara ile Norveç izliyor. Ev-
sel ›s› pompas› uygulamalar› daha çok
alan ›s›tmas›na yönelik. Bunun tersine,
Japonya, Çin ve Slovenya ve ABD ›s›
pompas› pazar› sadece s›cak su haz›rlama
amaçl›. TM

Is› Pompas› Pazar› H›zl› Büyüyor
BSRIA’n›n yeni araflt›rmas› dünya ›s› pompas› pazar›n›n h›zl› büyüdü¤ünü gösteriyor. 
AB ve ulusal düzenlemeler yenilenebilir enerji kullan›m›n›, binalarda enerji verimlili¤i 
ile ilgili mevzuat ve finansal teflviklerle birlikte destekliyor, tüm bunlar ›s› pompalar›n›n
geliflimini ivmelendiriyor. 
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araflt›rma

I
s› pompas› pazar›, pek çok Avrupa ül-
kesinde kesintisiz büyümesini sürdürü-
yor. (bkz flekil 1). En büyük büyüme

kaydeden ülke ‹talya’d›r (%33). Fransa
(%30), Norveç (+27%), Finlandiya
(+25%) ve Avusturya (+15%) di¤er
önemli oranda büyüme kaydeden ülkeler-
dir. Almanya’daki büyüme oran› ise %
1,5 seviyesinde kalm›flt›r. ‹sviçre pazar›
güçlenmeye bafllad›. S›ra d›fl› bir büyüme
gösterdi¤i uzun y›llardan sonra ‹sveç pa-
zar›nda ise % 23’lük bir düflüfl yafland›.
Bu düflüfl ›s›tma pazar›n›n afl›r› fliflmesi
nedeniyle beklenen bir düflüfl oldu. Özel-
likle bir ailenin yaflad›¤› müstakil evlere
yönelik konutsal ›s› pompalar› pazar› ne-
redeyse doygunluk noktas›na geldi. Is›
pompalar›, bugün ‹sveç pazar›nda müsta-
kil evlerde kullan›lan en yayg›n ›s›tma sis-
temi (yaklafl›k % 34). Pazar›n geliflme
alan› daha çok apartman tip konutlar ve
ticari alan uygulamalar›d›r. Restorasyon
pazar›n› da buna dahil etmek gerekir. Al-
manya pazar› 2007’de ani bir durgunlu¤a
girdi ve ›s› pompas›ndaki sat›fllar sadece
% 1,5 oran›nda artt›. Pazar› yavafllatan
faktörlerden biri de vergi oranlar›n›n 1
Ocak 2007’ten itibaren art›r›lmas› oldu. 
‹rlanda, ‹ngiltere, Hollanda ve Do¤u Av-
rupa ülkeleri gibi geliflen pazarlarda, pa-
zar›n toplam büyüklü¤ü çok fazla olmasa
da, art›fl oranlar› yüksek seyrediyor .
Almanya, Avusturya ve ‹sviçre’de sat›flla-
r›n büyük k›sm› toprak kaynakl› ›s› pom-
palar› grubunda.  Norveç ve Finlandi-
ya’da ise havadan-havaya ›s› pompalar›
bask›n konumda.  Bu durum, evlerin bü-
yük ço¤unlu¤unun do¤rudan rezistansl›
›s›t›c›larla donat›lm›fl oldu¤u için flafl›rt›c›

say›lmaz. Havadan-havaya ›s› pompalar›
‹skandinav ülkelerinde konfor so¤utmas›
ifllevi de bulunan ›s›t›c› cihazlar olarak,
elektrikli sistemlerle birlikte kullan›l›yor.
Ortam havas›n› bir ›s› kayna¤› olarak
kullanan ›s› pompalar›, özellikle son bir
kaç y›l içinde anlaml› büyüme kaydetti.
Toplam sat›fl grafikleri göz önüne al›nd›-
¤›nda, hava kaynakl› ›s› pompalar› 2007
y›l›nda Avrupa ›s› pompalar› pazar›nda
öne ç›km›fl görünüyor. Araflt›rmaya göre
2007’de sekiz ülkedeki toplam pazar,

392.756 ünite hacminde. Bu, bir
önceki y›ldaki 370.447 üniteye
göre %6’l›k bir büyümeyi gösteri-
yor. 2008 y›l› için de, ‹sveç hariç,
tüm Avrupa ülkelerinde iki hane-
li büyüme oran› oldu¤u tahmin
ediliyor.

Genel pazar e¤ilimleri
Is› pompalar›, 2007’de pazar ge-
liflimi aç›s›ndan en cazip ürün

gruplar›ndan biri oldu. Is› pompalar› ya-
p›lar için sadece bir ›s›tma kayna¤› olarak
kabul görmedi, ayn› zamanda sera gazla-
r›n› ve primer enerji tüketimini azaltan
özelli¤i ile öne ç›kt›. Bunda, yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n› teflvik
eden yasal mevzuatlar da etken oldu. Ter-
sinir üniteler de dahil olmak üzere tüm
alan ›s›tmas›nda kullan›lan ›s› pompalar›
pazar›, 2007’de 392.756 adede ulaflt›
(bkz fiekil 2). Pek çok uzman bu hacme
80.000 -100.000 ünitenin daha ilave edil-
mesi gerekti¤ini ve 2007 y›l› pazar›n›n
yaklafl›k 500.000 ünite olarak de¤erlendi-
rilmesi gerekti¤ini öne sürüyor. Is› pom-
palar› pazar› henüz çok büyük bir pazar
say›lmaz, ama genel olarak HVAC paza-
r›ndaki durgunlu¤a karfl›n düzenli büyü-
me gösteriyor.  Pazar, yeni binalar ve ye-
nileme pazar› olarak iki bölümde, her iki
bölüm de konut yap›lar› ve konut olma-
yan yap›lar olarak de¤erlendiriliyor (bkz
Tablo 1). TM

fiekil 1: 8 Avrupa ülkesi için ›s› pompas› sat›fllar›ndaki de¤iflim

fiekil 2: Ülkelere göre alan ›s›tmas›nda kullan›lan 
›s› pompas› pazar›: 2007

Avusturya

Toplam 2005

Toplam 2006

Toplam 2007

Finlandiya Fransa Almanya ‹talya Norveç ‹sveç ‹sviçre

Tablo 1: Daha Küçük Ünitelerin Pazar Segmentleri
Yeni Binalar Yenileme

Konutsal: Müstakil evler Kitlesel Pazar Gelifliyor Büyük Ölçekte Geliflmemifltir
(‹sveç ve ‹sviçre hariç)

Konutsal: Apartmanlar Daha Küçük Bir Pazar Geliflimi Bire Bir ‹liflkilerle Geliflebilir
Söz Konusudur

Ticari Binalar Ticari Alanda Is›tma ve So¤utma Bire Bir ‹liflkilerle Düflük ‹flletme
Sektöründe Is› Pompalar›n›n Pazar Giderlerini Önemseyen

Doygunlu¤u Düflüktür Yat›r›mc›larla Büyük Bir Geliflme
Kaydedilebilir

Faydal› linkler
www.retscreen.net/tr/home.php
www.managenergy.net/indexes/I161.htm
www.groundreach.eu
www.ehpa.org
www.ehpn.de
www.geo-exchange.ca
www.egec.net/target/targets.htm
www.geoexchange.org
www.iga.igg.cnr.it/geo/journal.php
www.igshpa.okstate.edu
www.heatpumpcentre.org
www.waermepumpe.de
www.izw-online.de

Avrupa Is› Pompas› Pazar› 2008
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teknik

H
ava kaynakl› ›s› pompalar› gele-
neksel kazan sistemlerine karfl› bir
düflük enerji alternatifi olarak ka-

bul görüyor. Hava kaynakl› ›s› pompala-
r›, toprak kaynakl› ›s› pompalar›n›n iflle-
timine benzer. Ancak ›s›, topra¤a nazaran
d›fl havadan daha iyi çekilir, ç›kar›l›r. Ha-
va kaynakl› ›s› pompalar›; havadan hava-
ya veya havadan suya olarak s›n›flan›r;
hava koflullar›na ba¤l› olarak ›s› da¤›t›m
sistemi havay› veya suyu kullan›r. Hava
kaynakl› ›s› pompalar›n›n, toprak kay-
nakl› ›s› pompalar›na karfl› temel avanta-
j›; daha düflük tesisat maliyetleridir. Top-
rak kaynakl› bir ›s› pompas› için yeralt›n-
da sondajlarla aç›lan bir alt yap› gerektirir. 

Sistem Tipleri
Binan›n ›s› yükü karakteristi¤i bilindi¤i
zaman, y›l boyunca d›fl hava s›cakl›¤›n›n,
kaç saat belirli de¤erin alt›nda oldu¤u ve
yard›mc› ›s› takviyesine ihtiyaç olaca¤›
hesaplanabilir. Grafikte çizginin alt›ndaki
alan gereken enerjiyi, k›rm›z› alan ise tak-
viye ›s›t›c›dan gelecek kWh miktar›n› gös-
teriyor. BS EN 15450; hava kaynakl› ›s›
pompas›n›n destek enerji ile beslenme
oran›n›n  total enerji kullan›m›n›n %
5’ini geçemeyece¤ini flart kofluyor. Hava-
dan havaya ›s› pompalar› bina içine do¤-
rudan ›s› verecek flekilde tasarlan›rlar. Is›,
d›flar›da yer alan ve evaporatörü bar›nd›-
ran d›fl ünite yard›m› ile d›fl ortam hava-
s›ndan al›n›r. Kondenser bina içinde gere-
ken alanda havay› ›s›t›r.
Binada birden çok alan›n ayn› anda ›s›t-
may› ihtiyac› olursa veya alan çok büyük-
se, bir hava da¤›t›m sistemi,  hava besle-
mesi için kullan›labilir. Farkl› alanlar› ›s›-
tabilmek için çoklu iç ünite kullan›labilir.
Bir havadan havaya ›s› pompas›, sadece
›s›tma amaçl› veya paket tip olarak tasar-
lanabilir. Split sistemler, her bir bölge için
iki ayr› sistem tesis edilmedikçe ›s›tma ve
so¤utmay› ayn› anda yapamazlar. VRF
sistemler,  so¤utma modundayken, birim-
lerden at›lan ›s›dan, ›s›tma modundaki bi-
rimler için ›s› geri kazan›m› gerçeklefltirir.

Havadan havaya ›s› pompalar›n›n, hava-
dan suya ›s› pompalar› karfl›s›nda avanta-
j› daha düflük so¤utucu s›cakl›¤›d›r (kon-
denserden geçen havan›n s›cakl›¤›/sink
temperature). Bu daha yüksek COP ve ›s›l
ç›kt›n›n daha büyük olmas› demektir.
(COP, kaynak ve so¤utucu s›cakl›¤› ara-
s›ndaki fark›n azalmas› ile artmaktad›r) 
Havadan-Suya ›s› pompalar› ›s› toplar or-
tam olarak suyu kullan›r. Is›nm›fl su, alan
›s›tmas› veya kullan›m amaçl› s›cak su ge-
reksinimlerini karfl›lar.  

Performans 
Bir ›s› kayna¤› olarak kullan›lan havan›n
potansiyel dezavantaj›; ›s› pompas›n›n
molar so¤urma performans katsay›s›d›r
(coefficient of performance-COP). Is›nma
gerektiren dönem boyunca d›fl hava s›-
cakl›¤›, s›k s›k toprak s›cakl›¤›n›n alt›na
düflebilir.  Bu düflük s›cakl›k, COP de¤e-
rinin de azalmas›na neden olabilir.
Baz› hava kaynakl› ›s› pompas› üreticileri,
COP’yi 4 veya daha fazla verebiliyor. Fa-
kat bu verilere ihtiyatl› yaklaflmak gere-
kir. Paket tip ›s› pompalar› için ilgili test
standart› BS EN 14511’dir. Bir havadan-
suya ›s› pompas› için standart testler 7 °C
d›fl hava s›cakl›¤›nda yap›l›r (kaynak s›-
cakl›¤›). Bundan düflük d›fl hava s›cakl›-
¤›nda, COP de düflececektir, ›s› pompas›-
n›n ›s›l ç›kt›s› da.. Çok so¤uk k›fl sabahla-
r›nda, binan›n ön-›s›t›lmas› gerekti¤inde,
uygulamaya ba¤l› olarak bu azalma, an-
laml› seviyelere ç›kabilir.
Is› pompas›n›n COP’sini etkileyen bir di-
¤er faktör ise ›s›nm›fl besleme havas›n›n

veya bina içinde dolaflan suyun s›cakl›¤›-
d›r. Bir havadan-suya ›s› pompas› için BS
EN 14511, ak›fl s›cakl›¤›n› 45 °C, dönüfl
s›cakl›¤›n› 40 °C olarak belirtir.
S›cakl›klar bu belirtilen de¤erlerin üzerin-
deyse COP (ve ›s› ç›kt›s›) düfler. Bunun
anlam› ›s› pompalar›, her ne kadar düflük
s›cakl›kl› sistemler ise de (döflemeden ›s›t-
ma sistemleri gibi), konvensiyonel hidro-
nik ›s›tma sistemleri ile 60 oC ve daha
yüksek sirkülasyon s›cakl›klar›yla kulla-
n›ld›¤›nda düflük COP de¤eri söz konusu-
dur. Yüksek ak›fl s›cakl›klar›, ›s› pompa-
lar›nda düflük COP’ye yol açar.  Düflük
ak›fl s›cakl›klar› da daha büyük radyatör
yüzeyi gerektirir.
Test koflullar› (ve üreticilerin belirtti¤i
COP de¤eri) tesisat›n tasar›m› ve iflletme
koflullar›na göre uygulamada anlaml›
farklar gösterebilir. Hava kaynakl› ›s›
pompalar›, buna karfl›n çevre ve iflletme
aç›s›ndan baz› avantajlara sahiptir. Bu
avantajlar›n bafl›nda enerji tüketimi gelir.
COP de¤eri üç olan bir hava kaynakl› ›s›
pompas›, bir kilovat elektrikle üç kilovat
›s› enerjisi sa¤layacakt›r. Örne¤in elek-
trikle ›s›tma sistemi, bu tip bir ›s› pompa-
s› ile de¤ifltirildi¤inde önemli ölçüde kar-
bon tasarruf edilmifl olacakt›r. Bunun d›-
fl›nda hava kaynakl› ›s› pompas›n› gele-
neksel kazanlarla karfl›laflt›r›rsak,  yanma
olmayacakt›r ve parlama, patlama  riski
de bulunmayacakt›r. Gaz ç›kt›lar› yüzün-
den havaland›rma ihtiyac›, fanlardan
kaynaklanan gürültü, kirlilik gibi sorun-
lar olmayacakt›r.  Üstelik ›s› pompalar›
uzun ömürlü ve düflük iflletme maliyetlidir. TM

Hava Kaynakl› Is› Pompalar›
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Therme Maris Spa & Termal Otel - Dalaman

3344 . tesisat market 02/2009

Dalamanda bulunan, termal sa¤l›k
merkezi olarak kullan›lan Therme
Maris Oteli’nde düflük s›cakl›kl›

jeotermal kaynak, ›s› pompas›nda kaynak
olarak kullan›larak otel ›s›tmas› ve so¤ut-
mas›, boyler ›s›tmas› ve havuz ›s›tmas›
sa¤lanm›flt›r. 
Oteldeki ilk uygulama 2005 y›l›nda yap›l-
m›flt›r. Otelin 26°C’deki düflük s›cakl›kl›
jeotermal kayna¤› 2 adet EKW17 model
WaterFurnace marka ›s› pompas›nda kay-
nak olarak kullan›lm›fl ve otelin 3 adet ha-
vuzu duvardan ›s›tma yöntemi ile ›s›t›l-
m›flt›r. Kaynak taraf›nda kullan›lan jeo-
termal suyun cihaza zarar vermemesi için
kaynak taraf›nda titanyum eflanjör kulla-
n›lm›flt›r. Havuz duvarlar›na döflenen ka-
pal› devre ›s›tma sisteminde ›s› pompas›-
n›n jeotermal kayna¤› kullanarak sa¤lad›-
¤› 55°C’deki s›cak su dolaflt›r›larak havuz
›s›tmas› sa¤lanm›flt›r. Bu ›s›tma sistemi ile
LPG’ye göre % 87,5 tasarruf sa¤layan
otel yönetimi sistemden memnun kalm›fl
ve tüm otelde mahallerin ›s› pompas› sis-

Otel Is›tma ve So¤utmas›nda 

Is› Pompas› Kullan›lmas›n›n
Avantajlar›

Korhan Alt›nkaya - Özlem Çetin 
Is›mas A.fi.

Therme Maris Otel Odalar› . Ön Cepheden Görünüfl
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sa¤lanabilmektedir. 
Is›tmadaki avantaj› yüksek olan jeoter-
mal kaynak so¤utmada da oldukça ve-
rimli olarak kullan›labilmektedir. Özel-
likle so¤utma ihtiyac›n›n en yüksek oldu-
¤u yaz aylar›nda hava so¤utmal› bir chil-
lerin hem s›cak olan havadan dolay› hem
de günefllenmeden dolay› verimi düflmek-
tedir. Bu nedenle 27°C’deki s›cak say›lan
kaynak bile hava kayna¤›ndan yaklafl›k

olarak % 40 daha kârl› olmaktad›r. Bu
avantajlar düflünülerek kurulan sistemde
ilk önce ihtiyaç alanlar› belirlenmifltir.

Bina ›s›tmas› 300.000 kcal/h’lik LPG ka-
zan› ile sa¤lanmaktayd›. Ayn› flekilde iki
adet 300 tonluk boylerde bu LPG kazan›
ile ›s›t›lmaktayd›. Çift serpantinli olan bu
boylerlerdeki günefl enerjisi deste¤i eski-
den oldu¤u gibi sisteme destek olacak fle-
kilde b›rak›ld›. Is› pompas› sistemi kura-
rak yüksek verimlilik sa¤layarak iflletim
maliyetlerinin azalaca¤›n› bilen otel yöne-
timi daha önceden ›s›t›lmayan bir tatl› su
havuzunun da ›s›t›lmas›n› istedi. Is›tma
ihtiyaçlar› bu flekilde belirlenen otelde so-
¤utma ise merkezi bir chiller ile sa¤lan-
maktayd›. Daha öncede belirtti¤imiz gibi
›s› pompas›yla so¤utmada düflük s›cakl›k-
l› jeotermal kayna¤›n kullan›lmas› hava
kaynakl› chillere göre % 40 kârl› flartlan-
d›rma yapma imkan› vermektedir. So¤ut-
ma kapasitesi de belirlenen otelde yap›la-
cak ›s› pompas› yat›r›m›n›n en k›sa süre-
de kendisini amorti etmesi ve kurulacak
sistem ile maksimum verimlili¤in sa¤lan-
mas› için oldukça kapsaml› bir sistem ku-
rulmufltur. Bu sayede ›s› pompas› çal›flma
süresinin optimum olmas› sa¤lanm›flt›r.
Sistemin boflta durmas› engellendikçe
kârl›l›k yükseltilmifltir. Toplamda 200
kW kapasitedeki ›s› pompas› sistemi 1
adet NKW130 model iki kademeli ve 1
adet EKW17 model tek kademeli ›s› pom-
pas› ile birlikte kurulmufltur. Is› pompas›
sistemi ile k›fl›n; 300 ton tatl› su havuzu-
nun ›s›t›lmas›, 3 tonluk 2 adet çift serpan-
tinli boyler ›s›t›lmas› ve 175.000 kcal/h
kapasitede otelin genel ›s›tmas› düflük s›-
cakl›kl› jeotermal kaynak kullanan ›s›
pompas› sayesinde sa¤lanm›flt›r. Pik yük-
ler için daha önceden kurulu olan
300.000kcal/h’ lik LPG kazan› sistemde
b›rak›lm›flt›r. Yaz›n ise 3 tonluk iki adet
çift serpantinli günefl enerjisi destekli boy-
lerin ›s›t›lmas›; otel so¤utmas› yap›l›rken
bedavaya sa¤lanm›flt›r. Boyler ihtiyac›
yokken ise otel so¤utulmas› ›s› pompas›n-
da düflük s›cakl›kl› jeotermal kaynak kul-
lan›larak sa¤lanm›flt›r. Daha önceden var
olan chiller sistemi de pik yükler için ka-
zan gibi devrede b›rak›lm›flt›r. Yaz›n boy-
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temi ile ›s›t›lmas› ve so¤utulmas› istenmifltir.
Ç›kan termal su, otel çevresindeki do¤al
havuzlarda birikmekte ve kullan›lmakta-
d›r. Kaynak s›cakl›¤› yaklafl›k olarak 27
0C civar›ndad›r. Is›tmada kullanmak için
düflük olan bu jeotermal su s›cakl›¤› ›s›
pompas›nda kullan›ld›¤›nda yüksek ve-
rimlilik sa¤layan bir kaynak haline dönüfl-
mektedir. Ayn› verimlilik deniz suyunun
so¤utma ihtiyac›nda kullan›lmas›yla da

Havuz ›s›tmas› için kurulan ›s› pompas› sistemi. Türkiye deki ‹lk düflük s›cakl›k jeotermal kaynakl› ›s›
pompas› sistemi 2005 y›l›nda kurulmufltur.

Do¤al termal havuzlar. Termal otelde do¤al olarak oluflan termal havuzlar ›s› pompas› sisteminde kay-
nak olarak kullan›lmaktad›r.

proje
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lerdeki kullan›m suyunun bedava ›s›t›l-
mas› sistemin toplam tasarruf miktar›n›
ciddi oranda art›rm›flt›r. Ayr›ca 3 kademe
halinde otomasyonlu olarak kurulan ›s›
pompas› sistemi ihtiyaç oran›na göre dev-
reye girdi¤i için toplam iflletmedeki tasar-
ruf miktar› yükselmektedir. 
Therme Maris Otel’de kayna¤›n verimlili-
¤i ve aç›k sistem olarak uygulanabilirli¤i
sayesinde ilk yat›r›m maliyeti düflmüfltür.
Çünkü yer/su kaynakl› ›s› pompas› uygu-
lamalar›nda gerçeklefltirilen projeler ve
yap›lan hesaplamalar sonucunda en pa-
hal› ›s› pompas› sistemi sondaj yöntemi
ile oluflturulan dikey kapal› sistemken en
ucuz sistem aç›k sistem olarak yer üstü
veya yer alt› suyu kullanan sistemler ol-
mufltur. Aç›k sistemin ucuz olmas›ndaki
en önemli sebep kaynak taraf› kurulu-
munda kullan›lan boru miktar›n›n ve iflçi-
li¤inin az olmas›d›r. Ayr›ca inflaat masra-
f›n›n ortadan kalkmas› ilk yat›r›m mikta-
r›n›n düflmesini sa¤lamaktad›r.
Kapal› yer alt› ›s› de¤ifltiricisi oluflturulur-

ken en düflük yat›r›m maliyetine yatay he-
lezon yöntemidir. Bu yöntemde sondaj
yöntemine göre kaz› maliyetinin çok dü-
flük olmas›, ilk yat›r›m maliyetini de dü-
flürmektedir. Hem düflük ilk yat›r›m ma-
liyeti hem de oteldeki tüm ›s›tma ve so-
¤utma ihtiyaçlar›na ›s› pompas› ile müda-
hil olunabildi¤i için sistemin geri ödeme
süresi 8 ay gibi k›sa bir süre olmaktad›r.
Çünkü Is› Pompas› sistemi otel iflletmesi-
ne yaz ve k›fl mevsimleri boyunca % 84
kâr ettirmektedir. Bu oran›n yaklafl›k
miktar› ise 180.000 dolard›r. 
Tasarruf oran›n ve miktar›n›n bu kadar
yüksek olmas›ndaki en önemli etken düz-
gün bir proje ile sistem çözümlemesi ya-
p›lm›fl olmas›d›r. Hem otelin iflleyiflini et-
kilememek hem de tek cihaz ile tüm ihti-
yaçlara en verimli flekilde cevap verebil-
mek için ciddi bir mühendislik çal›flmas›-
na ihtiyaç duyulmaktad›r. Aksi takdirde
bu tür ticari yerlerde ›s› pompas› kurulu-
muna bir kazan veya chiller montaj› ola-
rak bak›l›rsa tasarruf miktar›n› bu düzey-
lere ç›karmak mümkün olmayacakt›r. Bu
konuda yetiflmifl ve tecrübeli uygulay›c›
firmalara olan ihtiyaç burada kendini da-
ha da belli etmektedir. TM
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proje

Is› pompas› makine dairesi. Eskiden var olan
kazan ve chiller tesisat› sökülmemifl sisteme 
dahil olunmufltur.

Is› pompalar› kaynak taraf› eflanjör dairesi. Eflanjör havuzun üst k›sm›nda oluflturulan daire içerisine
gizlenmifltir.

NKW130 model sudan suya ›s› pompas›. Maki-
ne dairesine tafl›nma esnas›nda

Uygulama Y›l›: 2008

Kullan›lan Is› Pompalar›: 1 adet - NKW130 Sudan suya Yer Kaynakl› Is› Pompas›

1 adet - EKW17 Sudan suya Yer Kaynakl› Is› Pompas›

fiartland›r›lan Alan: K›fl Uygulamas›

300 ton tatl› su havuzu (38°C s›cakl›k)

3 ton kapasiteli 2 adet çift serpantinli, günefl destekli boyler

Otel Is›tmas›

Yaz Uygulamas›

Boyler ›s›tmas› (Bedava)

Otel So¤utmas›

Kaynak Taraf›: Aç›k Sistem - Düflük S›cakl›kl› Jeotermal Kaynak

‹flletme Kar› Yüzdesi: Tam Kapasitede - Ortalama: % 84

Her Sene Edilen Kar: 180.000 $ (LPG’ ye ve Chillere göre toplam)
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Girifl

Dünya üzerinde fosil bazl› yak›tlar›n
s›n›rl› olmas› ve enerji gereksinimi-
nin her geçen gün katlanarak art-

mas›, yak›t fiyatlar›n›n yak›n gelecekte
bugün bulundu¤u seviyenin üzerinde ola-
ca¤› gerçe¤ini bize göstermektedir. 1999
y›l›nda 10 dolar/varil olan ham petrol fi-
yat› Temmuz 2008’de 146 dolar/varil’e
yükselmifltir. Global ekonomik kriz gibi
nedenler ile bugünlerde 50 dolar/varil se-
viyesine gerilemifltir. Ancak ham petrol fi-
yat›n›n yak›n gelecekte 200 dolar/varil
de¤erinin üzerine ç›kma olas›l›¤› yüksek
görünmektedir. Dünya üzerinde bulunan
enerji kaynaklar›ndan; do¤algaz rezervle-
rinin 35-40 y›l, petrol rezervlerinin 40-45
y›l ve kömür rezervlerinin 150-180 y›l
aras› bir sürede tükenece¤i tahmin edil-
mektedir. Dünyada her geçen gün enerji
talebi artmaktad›r; fakat önümüzdeki y›l-
larda bu talebi karfl›lamaya yetecek kadar
arz› sa¤lamak mümkün olmayacakt›r.
Dünya genelinde enerji arz›nda yeni ara-
y›fllar do¤rultusunda fosil yak›t kullan›m›
yerini h›zla yenilenebilir enerji kaynakla-
r›na devretmektedir. Kullan›lan sistemle-
rin yak›t türü, çevresel etkileri, sürdürüle-
bilir olmas› ve maliyetleri irdelenirken bu

irdelemenin yap›ld›¤› elek her geçen gün
daha da s›k›laflmaktad›r. Günefl enerjisi,
rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, jeoter-
mal enerji, dalga enerjisi, biyo-enerji gibi
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kulla-
n›lmas›na yönelik devlet teflvikleri ise her
geçen gün artmaktad›r. Özellikle Alman-
ya ve Fransa gibi ülkeler bu tarz teflvik
mekanizmalar› sayesinde senelik enerji
tüketimlerini % 30-40 azaltarak sa¤lanan
teflviklerin meyvelerini toplamaya baflla-
m›flt›r. Bu tarz yenilenebilir enerji kay-
naklar›n›n ulusal enerji kayna¤› olarak
kullan›lmas›n›n yan› s›ra binalarda da
enerji tüketiminin azalt›lmas› amaçl› kul-
lan›m› art›k dünya genelinde çok yayg›n
bir flekilde kullan›lmaktad›r. 5 Aral›k
2008 tarihinde resmi gazetede yay›nlanan
Binalarda Enerji Verimlili¤i Yönetmeli-
¤i’nin 10. bölümünün 22. maddesi uya-
r›nca enerji ekonomisi anlam›nda, yeni
yap›lacak binalarda inflaat alan› 20.000
m2 ve üzerindeki binalarda 15 y›lda geri
kazan›lmas› durumunda hava kaynakl›,
su kaynakl› veya toprak kaynakl› ›s›
pompas› sistemlerinin uygulanmas› zo-
runludur. Yine ayn› madde uyar›nca yeni
yap›lacak olan ve kullan›m alan› 1000 m2

ya da  üzerinde olan oteller, hastaneler,
yurtlar ve benzeri konaklama amaçl› ko-

nut harici binalar ile spor merkezlerinde-
ki merkezi ›s›tma ve s›hhi s›cak su sistem-
lerinde günefl enerjisi toplay›c›lar› ile sis-
temin desteklenmesi zorunludur. Yeni ç›-
kan yönetmelikler ve kanunlar›n denet-
lenmesi, uygulamaya geçilmesi, Türki-
ye’de yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› anlam›nda önemli bir
süreç teflkil etmektedir. Bu süreçte ›s›
pompas› ve günefl enerjisi gibi sistemlerin
kullan›m› enerji ekonomisi sa¤lanmas› ve
küresel ›s›nman›n önlenmesi bak›m›ndan
her geçen gün önem kazanmaktad›r.
Is› pompas› teknolojisi uzun y›llard›r bi-
linmekle birlikte, ticari olarak yayg›n kul-
lan›lmaya bafllanmas›, ancak son y›llarda
mümkün olabilmifltir. Is› pompalar›nda
fosil yak›tlar kullan›lmad›¤› için alternatif
›s›tma sistemi olarak adland›r›l›r. Is›
pompalar›n›n çal›flmas› için gereken elek-
tri¤in üretiminde fosil yak›tlar›n kullan›l-
d›¤› unutulmamal›d›r. Bu durumda bile,
›s›tmada sistem verimleri göz önüne al›n-
d›¤›nda, 3,5 COP ile çal›flan bir ›s› pom-
pas› do¤algazdan % 21 daha ekonomik
çal›flabilmektedir. Ayn› karfl›laflt›rma mo-
torin için yap›lacak olursa yine ayn› ve-
rimle çal›flan bir ›s› pompas› motorin ile
çal›flan sistemlere göre % 73 mertebele-
rinde ekonomi sa¤layabilmektedir.

3388 . tesisat market 02/2009

Hava Kaynakl› 
Is› Pompas› Sistemleri
Fatih ÖNER - Murat TÜRKMEN
Is›san Is›tma ve Klima Sanayi A.fi.
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1. Is› Pompas› Nedir?

Is› pompalar›, hava, toprak, göl, deniz gi-
bi do¤ada bulunan ve günefl taraf›ndan
devaml› yenilenen düflük s›cakl›k kaynak-
lar›ndaki enerjiyi bir so¤utucu ak›flkan
(R410A, R407C vb.) çevrimi vas›tas› ile
do¤adan alarak mahalin ›s›tma ve tersinir
çal›flarak so¤utma gereksinimini de karfl›-
layan sistemlerdir.
Bizim inceleyece¤imiz hava kaynakl› ›s›
pompas› sistemlerinde ise havan›n do¤al
›s›s› çekilerek bu mekanlara döflenecek
yerden ›s›tma, radyatör veya fancoil sis-
temleriyle mahale aktar›l›r.
Is› pompalar› yüksek verimli sistemler
olup ›s› etkinlik katsay›s› olarak ifade edi-
lebilen 2,7 ila 6,3 de¤erleri aras›nda de¤i-
flen COP’ye sahiptir. Baflka bir ifadeyle,
2,7 kW ila 6,3 kW aras›nda ›s› ç›k›fl› elde
etmek amac›yla sadece 1 kW'l›k bir elek-
trik girdisi yeterlidir. Oysa fosil yak›tlar›
kullanan kazanlar›n verimleri motorinde
% 85-89 ve do¤algazda klasik kazanlar-
da %90-93, yo¤uflmal› kazanlarda
%107-110 mertebelerindedir.

Is› pompas› çal›flma mant›¤› toprak, hava
veya su gibi ›s› kaynaklar›ndan elde edi-
len enerjinin ›s› pompas›n›n kapal› devre-
sinde bulunan buharlaflt›r›c› üzerinden
al›nmas› ile ›s› tafl›y›c› s›cakl›¤›n›n art›r›l-
mas› ve buharlaflt›r›lmas›, kompresör yar-
d›m› ile bas›nç ve s›cakl›¤› iyice art›r›lan
gaz›n enerjisini yo¤uflturucu üzerinden
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teknik

kullan›lacak kapal› devrede bulunan suya
aktar›lmas›na dayal›d›r (fiekil 3). Yo¤ufl-
turucuda enerjisini b›rakan gaz, tekrar
buharlaflt›r›c›ya girmeden genleflme vana-
s›ndan geçirilir.
Is› pompalar› hava, su veya toprak kay-
nakl› olabilir. Bu üç kaynaktan yararlana-
rak ›s›tma yapabilen çok say›da alternatif
çözüm üretilebilir. Burada havadan suya
›s› pompalar› üzerinde durulacakt›r.

2. Hava Kaynakl› Is› Pompalar›

Cihaz üzerinden geçen havadan çekilen
›s›, kapal› s›cak sulu ›s›tma devresinde do-
laflan suya aktar›l›r (fiekil 4). S›cak sulu
›s›tma devresinde su s›cakl›¤› 55 °C de¤e-
rine kadar ç›kart›labilir. Bu nedenle ›s›
pompalar›n›n kullan›ld›¤› s›cak sulu ›s›t-
ma sistemleri düflük s›cakl›k ›s›tma sis-
temleri (40/30°C) olarak planlanmal›d›r.
Bu amaca en uygun çözüm döflemeden
›s›tma sistemleridir.
Konutlarda ve küçük ticari uygulamalar-
daki ›s› pompalar›nda hava çok kullan›lan
bir ›s› kayna¤›d›r. Hava s›cakl›¤› –18 ile
24 °C kabul edilebilir. So¤utucu ak›flkan
s›cakl›¤› ›s›tma modunda d›fl hava s›cakl›-
¤›ndan 6-11 °C daha so¤uktur. Hava kay-
nakl› ›s› pompalar›nda d›fl hava s›cakl›¤›
ve buz oluflumu en önemli iki tasar›m pa-
rametresidir. Hava s›cakl›¤› düfltükçe ›s›t-
mada ›s› pompas›n›n verimi ve kapasitesi
düfler. Cihaz k›fl›n ›s›tma yükünü belli

fiekil 1: Klasik sistemler ve ›s› pompas› sistemleri için gereken primer enerji oranlar› karfl›laflt›rmas›

fiekil 2: Is› pompas›–Fosil yak›t iflletim maliyeti karfl›laflt›rmas› (09.02.2009)

fiekil 3: Is› Pompas› Çal›flma Prensibi ve So¤utucu Ak›flkan Çevrimi
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oranda karfl›larken, yaz›n so¤utma mo-
dunda afl›r› büyük kalmamal›d›r. Opti-
mum cihaz boyutlar› aç›s›ndan seçilecek
denge s›cakl›¤› çok önemlidir. Is› pompa-
s›n›n binan›n ›s› yükünün tamam›n› kar-
fl›lad›¤› en düflük d›fl s›cakl›k de¤erine
denge s›cakl›¤› denir. Bu s›cakl›¤›n alt›n-
daki hava s›cakl›klar›nda ikinci bir yar-
d›mc› ›s›t›c› devreye girmelidir. Bu ›s›t›c›
genellikle elektrikli ›s›t›c›d›r (fiekil 5). Öte
yandan d›fl hava s›cakl›¤› 5,5 °C mertebe-
lerine indi¤inde d›fl serpantinin yüzey s›-
cakl›¤› 0 °C mertebelerindedir. Bu d›fl s›-
cakl›¤›n alt›nda çal›flmada eflanjörde buz
oluflumu gözlemlenir. Oluflan buzun eri-
tilmesi için defrost gereklidir. Defrost sa-
y›s› pek çok faktöre ba¤l›d›r. Nemli ik-

limlerde defrost ihtiyac› 20 dakikada bir
de¤erine kadar inebilir. Bu s›rada kaybe-
dilen zaman ve harcanan elektrik enerjisi
sistem veriminde hesaba kat›lmal›d›r. Ge-
nellikle denge s›cakl›¤› 5 °C mertebelerin-
de veya üzerinde olacak flekilde ›s› pom-
pas› seçilir. Havadan suya ›s› pompala-
r›nda mutlaka takviye ›s›tma yap›lmas›
ihtiyac› vard›r.

3. Hava Kaynakl› Is› Pompas›
Sistem Elemanlar›

3.1 Hava Kaynakl› Is› Pompas› 
‹ç Ünitesi

‹ç ünite, ›s›tmada so¤utucu ak›flkandaki

enerjiyi, döflemeden ›s›tma sisteminde,
radyatörlerde ve s›cak kullan›m suyu
boylerinin serpantininde dolaflan suya;
so¤utmada ise fancoillere aktar›r. ‹ç ünite
fiekil 6 ’daki hava kaynakl› ›s› pompas›
bileflenlerinden görülebilir. ‹ç ünite man-
t›¤› split tip hava kaynakl› ›s› pompas› sis-
temlerinde kullan›lmaktad›r. Yeni geliflen
teknolojiyle birlikte iç ünite ve d›fl ünite-
nin birlefltirilmesiyle yeni nesil monoblok
cihazlar da üretilmektedir. Split sistemler-
deki iç ünitelerin baz› özellikleri afla¤›da
s›ralanm›flt›r:

• ‹htiyaca göre sadece ›s›tma veya 
›s›tma so¤utma yapabilen iç üniteler
bulunmaktad›r.

• Ç›k›fl suyu s›cakl›klar› ›s›tmada 
25-55°C, so¤utmada 5-22 °C 
aral›¤›nda olabilmektedir. Bu de¤erler
split tip hava kaynakl› ›s› pompas›
için geçerli olup, iç ünite ve d›fl 
ünitenin tek parça oldu¤u sistemlerde
(monoblok) geniflletilebilmektedir.

• Tek enerjili (monoenergetic) iflletim
için su devresi eflanjörünün ç›k›fl›nda
ek elektrikli ›s›t›c› bulunmaktad›r.

• Su devresinde, pompa, kapal› 
genleflme tank›, pislik tutucu, flow
switch ve otomatik hava purjörü 
bulunmaktad›r.

• ‹ç ünite, ›s›t›lacak mahalde 
bulunaca¤›ndan ses seviyeleri 
30 dB (A) gibi düflük seviyelerdedir.

3.2 Hava Kaynakl› Is› Pompas› 
D›fl Ünitesi

D›fl ünite, çevredeki havadan düflük s›-
cakl›ktaki ›s›y› al›r ve s›cakl›¤›n› artt›r›r.
S›cakl›¤› yükseltilen ›s› daha sonra so¤u-
tucu ak›flkan devresi vas›tas› ile iç üniteye
aktar›l›r. D›fl ünite al›fl›lagelmifl split kli-
ma d›fl ünitesi görünümüne sahiptir.

• D›fl ünite çal›flma s›cakl›klar›, ›s›tma
iflletimi için –20 °C ila 35 °C, 
so¤utma iflletiminde ise 15 °C ila 43
°C aral›¤›nda de¤iflmektedir. 
Özel teknolojiyle üretilmifl yeni nesil
monoblok sistemlerde bu de¤erler 
geniflletilmifltir.
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fiekil 4: Hava Kaynakl› Is› Pompas› Prensip fiemas›

fiekil 5: Hava Kaynakl› Is› Pompas› Seçim Grafi¤i
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• De¤iflken d›fl hava s›cakl›klar› ve iç
yüklere ba¤l› olarak, kapasitelerini
ayarlayabilen inverter kompresörlü
sistemler, daha yüksek enerji verimli-
li¤i ile çal›flt›klar›ndan, genelde tercih
edilmektedirler.

• D›fl ünitelerin ses seviyeleri özellikle
gece iflletimlerinde çok önemlidir. 
Inverter kompresör kullan›m› ile ses
seviyeleri minimum seviyelere 
düflürülmektedir.

• Türkiye flartlar›nda konutlarda trifaze
elektrik bulunmad›¤›ndan monofaze
d›fl üniteler avantaj sa¤lamaktad›r.

• Hava kaynakl› ›s› pompalar›n›n ›s›tma
ve so¤utma kapasiteleri d›fl hava 
s›cakl›¤› ve ç›k›fl suyu s›cakl›klar›na
göre de¤iflmektedir. 

3.3 Hava Kaynakl› Is› Pompas› Boyleri

Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda düflük
cihaz kapasiteleri ve ç›k›fl su s›cakl›klar›n-
dan dolay› yüksek hacimli boyler kullan›-
m› gerekmektedir. Uygun serpantin yüze-
yine sahip, her hacimde boyler, sistemle
uyumlu oldu¤u durumlarda kullan›labi-
lir. Hava kaynakl› ›s› pompalar›, kulla-
n›m suyu ›s›tmas› için –20 °C ila +35 °C
aral›¤›nda çal›flabilirler. 35 °C d›fl hava s›-
cakl›klar›n›n üzerinde ve termik dezen-
feksiyon için boylerin üzerinde bulunan
elektrikli ›s›t›c›lar kullan›l›r. Elektrikli ›s›-
t›c›lar, yayg›n kullan›m›n d›fl›nda, serpan-
tinin bulundu¤u k›sm›n sadece ›s› pompa-
s› ile ›s›t›lmas› mant›¤›ndan dolay›, ser-
pantinin üst k›sm›nda bulunmal›d›r. Bu
flekilde boylerin tamam› de¤il sadece ihti-
yaç halinde kullan›lan k›sm› ›s›t›lacakt›r.
Boylerin iç hacim ve serpantin yüzey kap-
lamalar› en yüksek hijyen flartlar›n› sa¤la-
mal›d›r. 

3.4 Hava Kaynakl› Is› Pompas› 
Kontrol Ünitesi

Günümüzde kontrol üniteleri, enerji ve-
rimlili¤inin art›r›lmas› için, bir sistemin
en önemli bileflenlerinden biri haline gel-
mifltir. Özellikle hava kaynakl› ›s› pompa-
lar›nda, d›fl hava s›cakl›¤›ndan dolay› ci-
haz kapasitelerinin ve iç yüklerin de¤ifl-

ken olmas›, cihaz kapasite aral›klar›n›n
çok yak›n olmas› (6,7,8,11,14,16 kW gi-
bi) ve kullan›m s›cak suyu ›s›tmas› nede-
niyle geliflmifl otomatik kontrol sistemleri
bulunmal›d›r. Bu kontrollerin bafl›nda in-
verter kompresör kullan›m› gelmektedir.
Kontrol için gerekli olan temel veriler
afla¤›da s›ralanm›flt›r:

• D›fl hava s›cakl›¤› (d›fl ünite üzerinde
bulunan s›cakl›k sensörü yard›m› ile
ölçülür)

• Ç›k›fl suyu s›cakl›¤› (kullan›c› 
taraf›ndan ihtiyaca göre maksimum
de¤ere ayarlan›r, e¤ri yard›m› ile d›fl
hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak de¤iflir)

• Boyler s›cakl›¤› (kullan›c› taraf›ndan
ihtiyaca göre ayarlan›r ve boyler 
üzerindeki sensör yard›m› ile ölçülür)

Bu veriler ›fl›¤›nda kontrol ünitesi ile afla-
¤›daki kontroller yap›larak enerji ekono-
misi sa¤lan›r.

• ‹nverter kompresör, ihtiyaca göre 
çal›flarak enerji tüketimini azalt›r.

• Is› pompas›n›n d›fl ünite kullan›m› ile
ihtiyac› karfl›layamad›¤› durumlarda
ve defrost çal›flmas›nda ek elektrikli
›s›t›c› devreye girer.

• S›cak kullan›m suyu ihtiyac› 
karfl›lanamad›¤› ve termik 
dezenfeksiyon iflletiminde boyler 
içerisindeki elektrikli ›s›t›c› devreye 
girer.

• S›cak kullan›m suyu ihtiyac› oldu¤u
durumlarda, üç yollu vana kontrol
edilerek s›cak su boyler serpantinine
gönderilir. Boyler önceli¤i, d›fl hava 
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak kontrol 
ünitesi taraf›ndan belirlenir.

• Gaz s›cakl›¤› belirli bir dereceye 
ulafl›ncaya kadar su devresi pompas›
çal›flmaz. Böylece ›s›tma için ilk 
çal›flt›rmada özellikle fancoil 
kullan›lan sistemlerde mahale so¤uk
hava üflenmesi engellenmifl olur.

• Is›tma iflletiminde, cihaz›n d›fl hava 
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak çal›flaca¤› 
e¤rinin bafllang›ç (en düflük) ve bitifl
(en yüksek) de¤erleri girilerek cihaz›n
bu e¤ri üzerinde çal›flmas› sa¤lan›r. 

4. Hava Kaynakl› Is› Pompas› 
Sistemlerinin Toprak ve 
Su Kaynakl› Is› Pompalar›na 
Göre Avantajlar›

• Hava her yerde bulunur ve;
- Toprak kaynakl› ›s› pompalar› için 

gerekli olan topra¤a
- Su kaynakl› ›s› pompalar› için gerekli

olan göl, nehir veya deniz gibi su 
kayna¤›na gerek yoktur.

Bu nedenle, hem flehir d›fl›nda kalan böl-
gelerde hem de flehir içinde HKIP en es-
nek çözümdür.

• Hava kaynakl› ›s› pompas› 
kullan›m›n›n di¤er bir avantaj›, 
yat›r›m maliyetlerinin toprak kaynakl›
›s› pompalar›na göre daha düflük 
olmas›d›r. Toprak kaynakl› ›s› 
pompalar› için oldukça yüksek 
kurulum ve sondaj maliyetleri gerekir-
ken hava kaynakl› sistemler için bu
maliyetler ortadan 
kalkmaktad›r. Sondaj sonras› zeminin
performans›n›n ne olaca¤› ço¤unlukla
belirsizdir, hatta zeminin zamanla
performans› da ›s›tma ve so¤utman›n
dengesiz olmas› durumunda de¤iflebil-
mektedir. Bunun yan›nda, yüksek ve
sabit kaynak s›cakl›¤›ndan dolay› top-
rak ve su kaynakl› ›s› pompalar› daha
yüksek COP de¤erlerine ulaflmaktad›r.

5. Is› Pompas› ‹flletim fiekilleri

Mahal ›s›tmas› sa¤layan ›s› pompalar›, s›-
n›r flartlar›na ba¤l› olarak esas itibariyle
çeflitli flekillerde iflletilebilmektedir. Seçi-
len iflletim tarz›, öncelikle binadaki mev-

fiekil 6: Hava Kaynakl› Is› Pompas› Sistem Ele-
manlar› ve Uygulamas›
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cut veya planlanan ›s›tma sistemine ve se-
çilen ›s› kayna¤›na göre belirlenmektedir.
Yat›r›m maliyetleri ile iflletim maliyetleri
aras›ndaki dengenin kullan›c› yarar›na
optimize edilmesi gerekir. 
Afla¤›da verilen ›s› pompas› grafik örnek-
lerinde split tip (iç ve d›fl üniteli) hava
kaynakl› ›s› pompalar› göz önüne al›n-
m›flt›r.

5.1 Monovalent (Tekli) ‹flletim

Is› pompas›, sistemdeki tek ›s› kayna¤›d›r
ve y›l›n en so¤uk gününde ›s›nma ihtiya-
c›n›n % 100’ünü karfl›layacak flekilde bo-
yutland›r›l›r. Monovalent iflletimde en
yüksek enerji tasarrufu sa¤lanmas›na kar-
fl›n ›s› pompas› ›s›tma sezonunun büyük
bir bölümünde k›smi yükte çal›fl›r ve ilk

yat›r›m maliyeti tek enerjili iflletime göre
daha yüksektir. Burada toprak ve yeralt›
suyu optimum ›s› kaynaklar›d›r, çünkü
bu ›s› kaynaklar› d›fl s›cakl›ktan hemen
hemen ba¤›ms›z olup düflük d›fl hava s›-
cakl›klar›nda da yeterince ›s› verebilmek-
tedir. Teknik nedenlerden dolay› kullan›-
lan ›s› pompas›na ba¤l› olarak ›s›tma dev-
resi tasar›m s›cakl›klar› 55 °C veya 60
°C’yi geçmemelidir.

5.2 Monoenergetic (Tek Enerjili) 
‹flletim 

Is› pompas› y›ll›k ›s›nma ihtiyac›n›n %
80-90’›n› karfl›layacak flekilde boyutlan-
d›r›l›r. Is› pompas›, y›l›n en so¤uk günle-
rinde ortaya ç›kan ek ›s›nma ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› için elektrikli ›s›t›c› ile des-
teklenir. Bu ek ›s›t›c› hem kullan›m suyu,
hem de mahal ›s›tmas›n› ideal olarak des-
tekleyebilir. Bu durumda termik dezen-
feksiyon iflletimi için kullan›m suyu s›cak-
l›¤›n›n art›r›lmas› da mümkündür. Tek
enerjili iflletim ile ›s› pompalar›n›n biraz
daha küçük boyutland›r›labilmesi ve op-
timum iflletim bölgesinde daha uzun çal›-
flabilmesi sayesinde yat›r›m maliyetleri ile
iflletim maliyeti aras›nda optimum denge
sa¤lad›¤›ndan ›s› pompas› uygulamalar›-

n›n büyük bir ço¤unlu¤unda bu sistem
önerilir. Burada, ek ›s›t›c›n›n elektrik sar-
fiyat›n› mümkün oldu¤unca düflük tuta-
bilmek için do¤ru bir tasar›m önemlidir.

5.3 Bivalent (‹kili) ‹flletim

Is› pompas›n›n yan› s›ra daima ikinci bir
›s› üreticisi, genellikle mevcut s›v› yak›tl›
bir kazan kullan›lmaktad›r. Villa ve ikiz
villalarda bu iflletme tarz› özellikle klasik
hava kaynakl› ›s› pompalar› ile kombine
edilebilir. Denge noktas› s›cakl›¤›na ka-
dar ihtiyaç, ›s› pompas› ile karfl›lanmakta
ve belirli bir d›fl hava s›cakl›¤›ndan itiba-
ren, örne¤in 0°C’in alt›nda s›v› yak›tl› bir
kazan devreye girmektedir. Bu sistemler,
daima iki ›s› üreticisi gerektirdi¤inden,
ekonomik nedenlerle art›k tercih edilme-
mekte ve nadiren uygulanmaktad›r. Biva-
lent iflletim paralel veya seri olabilir.

5.3.1 Paralel Ba¤l› Bivalent ‹flletim 

Mevcut ›s›tma sistemi y›l›n en so¤uk gü-
nünde tüm kapasiteyi karfl›layacak flekil-
de boyutland›r›l›rken, ›s› pompas›, ›s›tma
sezonunun ço¤unda enerji tüketimini
azaltarak ›s›tma sa¤lar. 
Is› pompas›n›n seri ba¤lanmas› durumun-
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fiekil 7: Hava Kaynakl› Is› Pompas› Sistemi ile
Toprak Kaynakl› Is› Pompas› Sisteminin Karfl›-
laflt›r›lmas›
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da, y›l›n en so¤uk günüdeki kapasite
mevcut ›s›tma sistemi ile birlikte çal›flma
ile karfl›lan›r.

6. Türkiye fiartlar›nda Hava 
Kaynakl› Is› Pompalar›n›n 
Kullan›labilirli¤i

• Yüksek verim, daha az enerji tüketimi
ve kullan›c› için düflük elektrik 
faturalar› anlam›na gelir. 

• Do¤algaz fiyatlar›n›n elektrik 
fiyatlar›ndan daha h›zl› artmas› 
beklenilmektedir. Bu sebeple ›s› 
pompas› iflletme maliyetleri, klasik 
kazan iflletme maliyetlerine göre daha
düflük olacakt›r. 

• Do¤algaz olmayan bölgelerde, ›s›tma
için en iyi çözüm olarak 
görünmektedir. Do¤algaz olan 
yerlerde fizibilite iyi çal›fl›lmal›d›r. 
‹lk yat›r›m maliyeti incelenmelidir. 

• Deprem riski yüksek olan bölgelerde,
do¤algaz ile çal›flan cihazlar›n tedbir
al›nmadan kullan›lmas› tehlike arz
edebilece¤inden bu tip bölgeler için
hava kaynakl› ›s› pompalar› 
önerilebilir. 

• Is›tman›n yan›nda so¤utma 
opsiyonunun da olmas› cihaz için 
ciddi bir avantaj sa¤lar. 

• Hava kaynakl› ›s› pompalar›, hem 
flehir içinde hem de esnek ve kolay 
uygulanabilirli¤i sayesinde flehir 
d›fl›nda kalan bölgelerde kullan›labilir. 

• Yak›n gelecekte PV modüller ile 
elektrik üretimi daha düflük maliyetli
olacak ve sistemler tamam›yla 
ba¤›ms›z, piyasalardan/krizlerden 
etkilenmeyen, sürekli, sorunsuz, 
çevreci ve ucuz enerji 
sa¤layabileceklerdir. 

7. Hava Kaynakl› Is› Pompas› ve
Günefl Enerjisi Destekli (Kullan›m
Suyu Is›tmas›) Is›tma Sistemi

Is› pompas› veya di¤er alternatif enerji
sistemleri enerji verimlili¤i anlam›nda bir-
birlerini destekleyen sistemler olarak ta
kullan›lmaktad›r. Alternatif sistemlerin
genelinde fosil yak›t  olmamas› nedeniyle
elektrik enerjisi kullan›lmaktad›r. Bu se-
beple bu tarz sistemler ileriki y›llarda tek-
nolojinin geliflmesiyle beraber, rüzgar ve-
ya fotovoltaik kolektörler gibi sistemlerle
entegrasyonu ile elektrik üretimi bu sis-

temlerden sa¤lanabilmektedir. Günümüz-
de daha yayg›n bir kullan›m ise ›s›tma ve-
ya so¤utma sistemlerinde ›s› pompalar›y-
la beraber kullan›m suyu ›s›tmas›nda gü-
nefl enerjisi entegrasyonu sa¤lanmas›d›r. 

Is›tma, so¤utma ve yüksek kullan›m s›cak
suyu gereksinimleri, bu tip bir ›s› pompa-
s› uygulamas›nda günefl enerjisi sistemle-
rinden faydalan›larak yüksek verimle
karfl›lanabilmektedir. Günefl enerjisi, kul-
lan›m suyu ›s›tmas›nda ve düflük s›cakl›k-
l› ›s›tma sisteminin desteklenmesinde kul-
lan›lmaktad›r. Günefl enerjisi ile kullan›m
suyu ›s›t›lmakta, günefl enerjisinin yeter-
siz kald›¤› durumlarda ›s› pompas› veya
boyler elektrikli ›s›t›c›s› devreye girmekte-
dir. Sistemdeki motorlu üç yollu vana ile
›s›tma-so¤utma devreleri, boyler devre-
sinden ayr›l›r, gerekti¤inde boyler iflletimi
için kullan›m suyu önceli¤i sa¤lan›r. Sis-
temde ›s›tma devresi döflemeden ›s›tma,
so¤utma devresi ise fancoil üniteleri ile
tasarlanm›flt›r. Is›tma iflletiminde döfleme-
den ›s›tma pompas›, so¤utma iflletiminde
fancoil devre pompas› çal›flmaktad›r. Her
iki devre sirkülasyon pompalar›, efl za-
manl› çal›flmamaktad›r. Sistem ›s›tmada
d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak tan›mla-
nabilir bir e¤ri ile çal›flabilmektedir. So-
¤utma iflletiminde ç›k›fl suyu s›cakl›¤›, se-
çilen fancoillerin tasar›m s›cakl›¤›na ba¤-
l› olarak, genellikle kullan›c› taraf›ndan
kumanda ünitesi üzerinden seçilmektedir.
So¤utmada verimli bir iflletim için fancoil
devresi tasar›m s›cakl›klar›n›n, klasik sis-
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temlere göre yüksek seçilmesi önerilmek-
tedir. Is›tma iflletiminde günefl enerjisin-
den fayda sa¤layabilmek için, günefl ener-
jisi sisteminde büyük hacimli özel termo-
sifon tip depo boyler kullan›lmaktad›r.
K›fl›n ›s›tma deste¤i yap›laca¤› için kolek-
tör adedi art›r›lm›flt›r. Yaz›n kolektörler-
den elde edilecek ›s›n›n s›cak su ihtiyac›-
n›n çok üzerinde olmas› ihtimali ve at›l
kapasite durumu kolektör adedinin belir-
lenmesinde dikkate al›nmal›d›r. Is›tma
deste¤i, tesisat dönüfl suyu s›cakl›¤›n›n,
depo boyler s›cakl›¤› ile karfl›laflt›r›lmas›
prensibine dayan›r. Depo boylerdeki su
s›cakl›¤›, tesisat dönüfl suyu s›cakl›¤›ndan
yüksek ise, tesisat dönüfl suyu üç yollu va-
na üzerinden depo boylere girer. Depo
boylerin üst k›sm›ndaki s›cak su, denge
kab› üzerinden ›s› pompas› dönüflüne
yönlendirilir. Bu sayede ›s› pompas›nda
daha düflük gidifl-dönüfl s›cakl›k fark›
sa¤lanmas›ndan dolay›, inverter kompre-
sör devri otomatik olarak azal›r. Enerji
tasarrufu sa¤lan›r. Tesisat dönüfl s›cakl›-
¤›, depo boyler s›cakl›¤›ndan yüksek ise,
tesisat dönüflü do¤rudan ›s› pompas›na

geri döner. Özellikle geçifl mevsimlerinde
d›fl hava s›cakl›¤› nispeten yüksek oldu¤u
için ›s›tma devresinde ihtiyaç duyulan s›-
cakl›klar düflüktür. Dönüfl suyu s›cakl›¤›-
n›n düflük olmas› ve mevsime ba¤l› olarak
depo boyler s›cakl›¤›n›n yüksek olmas›,
bu tip sistemlerin geçifl mevsimlerinde
çok yüksek verimle çal›flmas›n› sa¤lar. ‹ç
ünite içerisinde bulunan yedek ›s›t›c›, ›s›t-
ma iflletiminde denge s›cakl›¤›n›n alt›nda
devreye girer. Boyler ›s›tmas›nda yedek
›s›t›c› devreye girmemektedir. 

Sonuç

Türkiye’de yenilenebilir enerjilerin kulla-
n›m› yan› s›ra, alternatif sistemler de her
geçen gün daha fazla gündeme gelmekte-
dir. Is› pompalar›, günefl enerjisi sistemle-
ri, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidro-
lik enerji gibi alternatif enerji kaynaklar›-
n›n yayg›n kullan›m› ile daha de¤iflik bir
dünya görüflü günlük yaflam›m›za hakim
olacakt›r. S›n›rs›z ve sorumsuzca enerji
tüketiminin yerini bilinçli, çevreye sayg›l›
ve ihtiyac› karfl›lamaya yönelik enerji kul-

lan›m› alacakt›r. Böyle bir ortamda da re-
fah düzeyini en fazla enerji tüketen yerine
en verimli enerji kullanan belirleyecektir.
Türkiye’de de benzeri bir anlay›fl›n hakim
olmas› ile yenilenebilir enerji kaynaklar›-
n›n önemi daha da artacakt›r. 
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