
AYDA B‹R YAYINLANIR • MART 2009 • YIL:13 • SAYI: 122 • 5 TL. •  ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Su ve enerji kaynalar›nda tasarruf platformu olarak 

Suyun ve enerjinin küresel çaptaki kri-
tik önemi karfl›s›nda ISK sektörünün
çal›flmalar›; 10-14 Mart 2009 tarih-

leri aras›nda Almanya’n›n Frankfurt ken-
tinde yap›lan ISH fuar›nda görücüye ç›kt›.
Bu y›l 50. kurulufl y›ldönümünü kutlayan
ISH fuar›na 2361 firma kat›ld›. Dünya ISK
ve banyo tesisat ürünleri üreticileri, 200 bin
civar›nda ziyaretçiye ISK ve s›hhi tesisat
teknolojilerin sundu¤u sa¤l›k ve konfor ko-

flullar›n› gelifltirdi¤i, bununla beraber enerji
ve su kaynaklar›n›n daha tasarruflu kulla-
n›m›n› sa¤layan ürünlerini sundu. 
“‹nsanlar için su” bafll›¤›n› tafl›yan ve bafll›
bafl›na banyo alan›nda dünyan›n en büyük
fuar› say›lan “banyo deneyimi” bölümünde
700 firma yer ald›. Bu bölümün en önemli
etkinli¤i say›lan “Mavi Sorumluluk” ad›
verilen kampanya, dünya pazarlar›na yön
veren anlay›fl› da yans›tt›. Bu kapsamda iç-
me suyunda sürdürülebilirlik, tasarruf ve
hijyen sa¤layan ürün ve sistemler öne ç›ka-
r›ld›. Kampanyan›n ana fikri; içilebilir su
kaynaklar›n›n dünyan›n önemi en yüksek
varl›¤› oldu¤u ve bu alanda sorumluluk ta-
fl›mayan hiç kimsenin olamayaca¤› idi. Bu
fikrin benimsenmesi için yap›lan bilgilen-
dirmelerde; su tüketiminin 1950’den bugü-
ne alt› kat artt›¤›, dünya nüfusunun yakla-
fl›k beflte birinin (1.2 milyar kifli) temiz, içi-
lebilir su olanaklar›ndan, 2.5 milyar kiflinin
de s›hhi tesisat kullan›m›ndan mahrum ol-
du¤u gerçe¤inin alt› çizildi. ‹nsanl›k için ha-
yat›n sürdürülebilirli¤inin ba¤l› oldu¤u di-
¤er kaynaklar; enerji ve çevre için de, gerek
ürünlerini sergileyen firmalar›n stantlar›n-
da, gerekse etkinlik programlar›nda güçlü
vurgular tafl›yan mesajlar yer ald›. Fuara ül-
kemizden de 46 firma kat›ld›. TM

ISH Fuar›
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Madas’tan Alüminyum El Kurmal› Solenoid Ventil

Hem do¤algaz hem de LPG/LNG/CNG
gibi tüm gaz yak›tl› uygulamalarda

emniyet ön planda tutulmal›d›r. Herhangi
bir s›z›nt› durumunda hava ile kar›flan
gaz, en küçük bir k›v›lc›mla bile patlaya-
bilir. Bu tür kazalar› önlemenin en etkin
yöntemi, tesisatlarda gaz s›z›nt›s› olmas›
durumunda gaz ak›fl›n› ani kapatan sis-
temlerin kullan›lmas›d›r. Bunun için de
gaz tesisat› üzerine mutlaka bir el kurma-
l› solenoid vana kullan›l›r ve bu vana bir
gaz alarm cihaz› veya gaz kaçak sensörü
ile akuple çal›fl›r.
Türkiye de ortalama y›lda 20.000 adet
kazan dairesi do¤algaz dönüflümü,
600.000 adet bireysel ›s›tma (kombi) do-
¤algaz dönüflümü yap›lmaktad›r. Kazan
daireleri için el kurmal› solenoid vana uy-
gulamas› mecburi olup, di¤er bireysel uy-

gulamalarda mecburi de¤ildir. Kombi te-
sisat› yapt›ran daire sahipleri kendi istek-
leri durumunda bu emniyet sistemlerini
kullanmaktad›rlar. Son zamanlarda birey-
sel uygulamalarda da vatandafllar iflin
önemini benimsemifl ve giderek daha faz-
la uygulama yap›lmaktad›r. Bireysel daire
uygulamalar›nda en çok tercih edilen
ürün 3/4” ve 1” çap›ndaki el kurmal› so-
lenoid vanalard›r. 
Gaz ayar ve emniyet ekipmanlar› konu-
sunda dünyaca ünlü ‹talyan MADAS fir-
mas›n›n ürünleri Türkiye distrübütörü E-
Gaz Malzemeleri Ltd. fiti. ile pazara ulafl-
t›r›lmaktad›r.E-Gaz, daire tipi uygulama-
larda kullan›lmak üzere alüminyum göv-
deli yeni tip 3/4” ve 1” el kurmal› soleno-
id vanalar› da fiubat ay› itibariyle pazara
sunmufltur.   

Özellikleri

• Alüminyum enjeksiyon gövdeli
• Küçük ve kompakt yap›s› ile kolay

monte edilebilir
• Gaz kaçak testleri için manuel olarak

kapat›labilme imkan›
• 500 mbar’a kadar olan gaz bas›nçla-

r›nda kullan›labilir
• 12 -24-110-220 V ile çal›flabilen ürün

seçenekleri
• Gaz alarm cihaz› ve deprem sensörleri

ile akuple çal›flabilme
• Normalde aç›k ve normalde kapal›

model seçenekler
• IP 65 koruma ve uzun ömürlü bobin
• ‹ki y›l garanti TM

Bilgi: www.e-gaz.com.tr

ürünler
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ürünler

ABB Yeni Nesil Robot Çözümleri

ABB Robot grubunun üretti¤i çözüm
odakl› sistemler, imalat sanayisinde

üreticilerin verimlilik ve ürün kalitesini
yükseltirken çal›flanlar›n güvenli¤ini de
art›r›yor. IRB 5400 serisi boya robotlar›
sa¤lad›¤› boya ve zaman tasarrufu ile has-
sas boyama, düflük boya tüketimi, k›sa ifl-
lem süreleri ve boya uygulama donan›m›
ile etkili bir bütünleflme sa¤l›yor. ABB’nin
Entegre Proses Sistemi (IPS) ile boya ayar›
ve hava ak›fl› ayar›n›n kapal› devre regü-
lasyonu ve yüksek h›zda kontrolü sa¤la-
narak boya akmas› sonucu oluflan izler as-
gariye indiriliyor ve boya katmanlar›n›n
düzenli da¤›l›m› sa¤lan›yor.
IRB 360 FlexPickerTM ABB’nin 10 y›ll›k
ar-ge deneyiminin bulgular›yla g›da en-
düstrilerinin taleplerine uygun olarak
yükseltilen h›z›, art›r›lan yük kapasitesi ve
geniflletilmifl çal›flma alan› ile “ikinci ne-
sil” tafl›ma, yerlefltirme ve paketleme ro-
botu olarak gelifltirilmifltir. FlexPicker g›-
da sektöründe kullan›lan yöntemlere uy-
gun olarak temizlenmek üzere tasarlan-
m›flt›r ve y›kanabilir paslanmaz malzeme-
den üretilmifltir. ABB, tafl›ma ve yerlefltir-

me teknolojilerinin dünya lideri konumun-
dad›r. IRB 4600 tasar›m›, yörünge hassasi-
yeti ve hareket kontrolü gibi ABB robot
sistemleri gelene¤inin tüm ortak özellikle-
rini bar›nd›r›yor. Artan eriflim mesafesi ve
esnekli¤i sayesinde bu robot küçük olma-
s›na karfl›n, kendi s›n›f›nda en uzun eriflim
mesafesi ve her tür montaj seçene¤ine sa-
hip. IRB 4600, çevre dostu özellikleriyle
de öne ç›k›yor. Makina bak›m›, malzeme
tafl›ma, ark kayna¤›, kesme, da¤›tma, pa-
letleme ve paketleme, ölçümleme, çapak
temizleme, cilalama IRB 4600’ün temel
kullan›m alanlar›ndan baz›lar›d›r.
IRB 6640 yüksek üretim kapasitesi, az yer
kaplayan tasar›m›, kolay servis ve düflük
bak›m maliyeti ile muhtelif uygulamalarda
en mükemmel robot olarak öne ç›kmakta-
d›r. Pek çok a¤›r malzeme tafl›ma uygula-
mas› için en uygun robot olan IRB 6640’›n
basitlefltirilmifl forklift yuvalar› kolay ba-
k›ma olanak sa¤larken robot a¤›rl›¤›n›n
yaklafl›k 400 kg azalt›lm›fl olmas› kurulu-
mu daha da kolaylaflt›r›yor. TM

Bilgi: www.tr.abb.com

Airfel’den 
Digifel Kombi

Asmer Enerji’den “High Power”

Airfel’in, Ada-
pazar› Hen-

dek’te 50 bin mÇ
kapal› alana sahip
tesislerinde son
teknolojiyle üret-
ti¤i en yeni kombi
modelleri aras›n-
da yer alan “Digi-
fel” serisi kombi-
ler, üstün özellik-
leri ile dikkat çe-
kiyor.
Airfel Digifel seri-
si kombiler, % 93
oran›nda yüksek
verimle çal›flarak
tasarruf sa¤l›yor.

Test edilmifl sessiz çal›flma özelli¤ine, mo-
dern tasar›ma ve estetik görünüme sahip
kombiler, kolay monte edilebilme olana¤›
sa¤l›yor. Bak›rdan imal edilmifl eflanjöre
sahip Digifel hermetik kombinin 24 kW /
20,640 kcal/h ›s›tma ve kullan›m suyu ›s›t-
ma kapasitesi bulunuyor. Digital LCD ek-
ran ile takip kolayl›¤› sunan kombide ya-
k›t olarak do¤algaz ya da LPG kullan›labi-
liyor. 
12 farkl› emniyet sistemine sahip olan Di-
gifel kombiler, herhangi bir ar›zay› otoma-
tik olarak teflhis ediyor. Düflük flebeke su-
yu bas›nçlar›nda bile (0,5 Bar) k›sa sürede
s›cak su veriyor ve IPX5D elektriksel koru-
maya sahip. 92/42/EEC direktifine göre üç
y›ld›zl› yanma performans›, opsiyonel oda
termostat› ve düflük enerji tüketen üç h›zl›
sessiz pompas›yla Digifel, 3 y›l garanti ile
kullan›c›lar›n be¤enisine sunuluyor. TM

Bilgi: www.airfel.com.tr 

Asmer Enerji Ltd. fiti. taraf›ndan
imalat› ve pazarlamas› yap›lan

High Power Yak›t  Düzenleme ve Ta-
sarruf Cihazlar›, yak›tlar›n manyetik re-
zonans sayesinde yanma kalitesini art›-
r›yor. Ürün, yanma performans›n› mak-
simum seviyeye getirerek büyük ölçüde
tasarruf sa¤l›yor.
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i Motor Laboratuvar›
onayl› olan High Power, Türkiye’deki
birçok otel ve endüstriyel tesisin; ›s›tma
sistemleri, f›r›n ve haddehanelerinde,
konjenerasyon sistemlerinde, k›zg›n ya¤
kazan›, buhar ve s›cak su kazanlar›nda
ve araç filolar›nda baflar›yla kullan›l›-
yor.
Sistemin en büyük özelliklerinden biri,
ilk yat›r›m maliyetini 3-4 ay gibi çok k›-
sa zamanda geri ödeyebilmesi. High Po-
wer Yak›t Düzenleme ve Tasarruf Ci-

hazlar›, Türkiye'de Faydal› Model Pa-
tenti, Endüstriyel Tasar›m Belgesi, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n Garanti
Belgesi, ISO 9001-2000 - TUV Belge-
si’ne sahiptir ve bu alanda ihracat ya-
pan tek marka olma özelli¤ini tafl›mak-
tad›r.
LNG, LPG, motorin, benzin, do¤algaz
ve fueloil ile çal›flan bütün ekipmanda
High Power Sistemleri uygulanabiliyor.
Bu sistem daha iyi yanma sa¤lanmas›
nedeniyle, baca gaz› veya egzoz gazla-
r›ndan ç›kan kurumlarda azalma,
CO2'de artma, CO'da azalma, yanma-
m›fl hidrokarbonlarda azalma sa¤l›yor;
böylece çevre kirlili¤ini azalt›yor. Ürün,
bu özelli¤iyle birçok firman›n ISO çal›fl-
malar›nda 14001 çevre programlar›nda
kullan›l›yor. TM

Bilgi: www.highpower.com.tr

DÜZELTME 
Dergimizin 121. say›s›nda yay›mlad›¤›m›z
“Dorin H, H› ve CO2 Kompresörleri” bafll›kl›
ürün tan›t›m› metninde yer alan 
“Firma ASELCOM kurucu üyesidir” ifadesini
“Firma ASERCOM kurucu üyesidir” fleklinde
düzeltir, okurlar›m›zdan özür dileriz.
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Baymak’tan, FALKE 24 HCY Serisi Kombiler

Baymak, bünyesinde gelifltirdi¤i yeni ifl
modelleri ve Baxi’den alm›fl oldu¤u

teknolojik destek ile Türk mühendislerinin
de dahil oldu¤u Ar-Ge projesinin ürünü
olan FALKE 24 HCY Serisi Kombi’yi,
müflterilerinin be¤enisine sundu. Cihazlar,
üretim hatlar›nda son teknolojik yenilik-
lerle donat›lm›fl test cihazlar›yla 4 ayr›
noktada yap›lan 23 farkl› test sonucu  üs-
tün kalite güvencesi ile pazara sunuluyor.

Özellikleri

• 20.640 kcal/h kapasitede hermetik 
model

• 3 Y›ld›z Enerji verimlili¤i (92/42 CEE)
• Paslanmaz çelik plakal› kullan›m suyu

eflanjörü
• Çift eflanjör yap›s› ile konforlu ›s›nma

ve s›cak su temini

• Dijital LCD gösterge panosu
• Is›tma ve kullan›m suyu devresinde

donmaya karfl› tam koruma
• 24 saatte bir pompan›n çal›flmas› ile

pompa ve 3 yollu vanan›n t›kanmas›n›
önleyen sistem

• Kompakt ölçüler
• 13,7 lt/dk S›cak Su Kapasitesi
• Ar›za teflhis sistemi
• Elektrik motorlu 3 yollu vana
• Düflük enerjili sirkülasyon pompas› ile

elektrik enerjisi tasarrufu
• SIT SIGMA/Honeywell gaz valfi ile

yüksek modülasyon
• ‹ki ayr› ›s›tma s›cakl›¤› ayar aral›¤› ile

yerden ›s›tmaya uygun;
30 °C - 85 °C ve 30 °C - 45 °C

• ‹ki NTC sensör ile s›cakl›k kontrolü TM

Bilgi: www.baymak.com.tr 

Is›mas’tan Waterfurnace Is› Pompalar›

WaterFurnace ›s› pompalar›; yüksek
verimi, düflük iflletim maliyeti ve çev-

re dostu donan›m›yla 6 y›ld›r Is›mas A.fi.
distribütörlü¤üyle Türkiye pazar›na sunu-
luyor. WaterFurnace, R410a so¤utucu
ak›flkan›n› kullanarak çevreyi korurken
verimlili¤i ve performans› yüksek seviyele-
re ulaflt›ran ›s› pompas› sistemidir. Cihaz-
lar, yüksek verimlilik düflük iflletim mali-
yeti sunuyor. WaterFurnace, Yer & Su
Kaynakl› Is› Pompalar› ile k›fl›n ›s›tma ihti-
yac›n› karfl›larken, ayn› cihazla yaz›n da
so¤utma ihtiyac›n› karfl›layabiliyor. Çal›fl-
ma kolayl›¤› sa¤layan esnek çal›flma s›cak-
l›klar› ile sudan suya veya sudan havaya ›s›
pompalar›, farkl› kullan›m alanlar› için ge-
nifl ürün yelpazesine sahiptir. Is› pompala-
r› herhangi bir yak›t kullanmadan var olan
enerjinin istenilen yere tafl›nmas›n› sa¤la-
maktad›r. Bunu da sadece içerisinde yer
alan kompresörün harcad›¤› elektrik ile
gerçeklefltirmektedir.
R410a gaz› sayesinde
yüksek verimlili¤e ula-
flabilen WaterFurnace
›s› pompalar› bu tafl›n›-

m› oldukça düflük iflletim maliyetleri ile
gerçeklefltirebilmektedir. Yani kompresö-
rün harcad›¤› bir birim elektrik enerjisi ye-
rine her sisteme göre de¤iflmekle beraber
ortalama 3-4 kat ›s›tma veya so¤utma
enerjisi sa¤lamaktad›r. Yer kaynakl› ›s›
pompalar› ile bahçeden faydalan›larak bir
evin tüm y›l boyunca ›s›tma-so¤utma ihti-
yac› karfl›lanabilir. Su kaynakl› ›s› pompa-
lar› ile de al›flverifl merkezleri veya ofis bi-
nalar› gibi ticari binalarda yayg›nlaflan ka-
zan/kule sistemiyle, sistemin kendi iç den-
gesinden faydalanarak ›s›tma so¤utma ya-
p›lmas› mümkündür. TM

Bilgi: www.isimas.com.tr
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DemirDöküm’ün Vaillant Group bünye-
sine kat›lmas›ndan sonra pazara sunu-

lan ilk kombisi olan Neva, Vaillant’›n Ar-
Ge ve inovasyon deneyimi ve DemirDö-
küm’ün tecrübesini bir arada yans›t›yor.
Neva kombilerin üretiminde kullan›lan
“One Piece Flow” (OPF) üretim teknoloji-
si dünyada kombi alan›nda ilk kez Vaillant
taraf›ndan uyguland›. fiimdi de Neva kom-
bi ile Türkiye’de ilk kez DemirDöküm ta-
raf›ndan uygulanmaya baflland›. 
OPF ad› verilen bu özel üretim teknolojisi-
nin en önemli amac›, ürün kalitesini en üst
düzeye ç›karmakt›r. Bu üretim teknolojisi
için DemirDöküm kombi fabrikas›nda özel
bir üretim hatt› oluflturulmufl ve operatör-
ler kapsaml› teknik e¤itimlerden geçirilmifl-
tir. Bu teknolojinin temel felsefesi üretilen
her bir ürünün üretim hatt› boyunca tek bir
sorumlu operatör taraf›ndan takip edilme-
sine dayanmaktad›r. Ürünlere yap›lan bu

yak›n takip, kalitenin
maksimum seviyeye
yükselmesini sa¤la-
maktad›r. DemirDö-
küm Neva Kombiler
bu üretim teknolojisi
sayesinde tüketicilerine
üstün bir kalite anlay›fl›
sunuyor. Neva kombi-

de bulunan “Gidifl-dönüfl suyu s›cakl›k
sensörleri” sayesinde, brülörün otomatik
gaz ayar› için tesisat suyu s›cakl›¤›, hem
eflanjör ç›k›fl›nda hem de eflanjör giriflinde
ölçülür. Böylece alev modülasyonu çok da-
ha hassas olur. Bu da verimi ve dolay›s›yla
yak›t tasarrufunu etkilemektedir. Tesisat
suyu s›cakl›¤›n›n istenilen de¤er aral›¤›nda
çal›flmas› Ak›ll› Is›tma Sistemli Neva kom-
bilerde çok daha hassas bir flekilde sa¤la-
n›r. Klasik kombilerde eflanjörde 5 su geçi-
fli bulunurken Neva kombilerde 7 su geçifli

DemirDöküm-Vaillant Group Sinerjisinin 
‹lk Kombisi: “Neva” 

Oventrop “Cocon Q” Kontrol vanas› 

bulunur. Is› transfer yüzeyi daha genifl ol-
du¤u için verim yükselirken gaz tüketimi
azal›r. Neva kombilerde, verimi üst düzey-
de sa¤lamak ve en sessiz çal›flma düzeyini
elde etmek için fan modülasyonu özelli¤i
bulunmaktad›r. Bu sayede, tüketilen gaz
miktar›na ba¤l› olarak fan›n gerekli hava
miktar›n› ayarlamas›yla, yüksek verim-dü-
flük ses seviyesi elde edilir. Normal klasik
kombilerden farkl› olarak Neva kombiler-
de kullan›lan kademeli fan modülasyonuy-
la fan devir h›z› ihtiyaca göre artar ya da
azal›r. Bu da hem kombinin verimini artt›-
r›r hem de son derece sessiz bir çal›flma sa¤-
lar. Ayr›ca “Low energy” özelli¤ine sahip
pompas›yla elektrik tüketimi de minimum
seviyeye indirilmifltir.Neva kombiler 92/42
CEE standartlar›na göre yap›lan testler so-
nucuna göre klasik kombilerin elde edebi-
lece¤i en yüksek verim s›n›f› olan 3 y›ld›z
verim s›n›f›ndad›r. Dijital ekran ve dokun-
matik tufllara sahip olan Neva kombiler,
son derece kolay bir kullan›ma sahiptir. TM

Bilgi: www.demirdokum.com.tr 

Oventrop “Cocon Q” kontrol vanas›
otomatik çal›flan debi ayarlay›c›s› (ta-

n›mlanm›fl anma de¤eri el ile ayarlanabi-
len) ve kontrol vanas›ndan oluflan bir va-
na kombinasyonudur. Kontrol vanas› bir
servo tahrik, bir s›cakl›k kontrol eleman›
veya bir volan ile donat›labilir (M 30 x
1.5 ba¤lant› diflli).
Armatür kullan›m alan› otomatik hidrolik
dengeleme ve ilave olarak so¤uk tavan,
fan-coil, konvektör, merkezi kalorifer ve-
ya yerden ›s›tma sistemlerinde bulunan
tüketicilerin veya sistem parçalar›n›n s›-
cakl›k kontrolüdür.
Armatür çinko oluflumuna mukavim pi-
rinçten, contalar› EPDM ve PTFE’dir. Va-
na mili paslanmaz çeliktendir.

Modelleri: DN 15’den DN 32’ye kadar,
ölçüm vanal› veya vanas›z, girifl: ba¤lant›
elemanl›, ç›k›fl: difli diflli veya girifl ve ç›k›fl:
difli diflli

Arzu edilen debi volan (Poz. 4) vas›tas› ile
ayarlanabilir. Anma de¤eri ayar›n›n yetki-
siz kifliler taraf›ndan de¤ifltirilmesi vola-
n›n yuvas›na oturtulmas› ile önlenir. Bu
ayar blokaj halkas›n› yuvas›-
na yerlefltirerek ilave olarak
emniyet alt›na al›nabilir. K›s-
mi yük durumu vanan›n üze-
rine tak›labilen bir servo tah-
rik veya bir s›cakl›k kontrol
eleman› ile kontrol edilebilir.
“Cocon Q” Kontrol vanas›
kesiti 3 bas›nç kademesi oldu-
¤unu göstermektedir. “p1”
armatürün girifl bas›nc›, “p3” de ç›k›fl ba-
s›nc›d›r. “p2” membran ünitesinde etkili
olan çal›flma bas›nc›d›r ve “p2”-“p3” ba-
s›nç fark›n›n sabit kalmas›n› sa¤lar.
”Cocon Q” Kontrol vanas› kendi içinde
üç vanan›n ifllevini bar›nd›rmaktad›r. En-
tegre edilmifl membran ünitesi (Poz. 1) ba-
s›nç fark› kontrol vanas› gibi etki eder,

ikinci (servo tahrik veya s›cakl›k kontrol
eleman› taraf›ndan kumanda edilen kon-
trol vanas› –Poz. 2) ve de üçüncü (volan
üzerinden ayarlanabilen balans vanas›

ünitesi – Poz. 3) vana üzerin-
deki “p2”-“p3” bas›nç fark›-
n› sabit tutarak kontrol eder.
K›smi yük çal›flmas›nda orta-
ya ç›kabilen çok de¤iflken
(örn. sistem parçalar›n›n aç›-
l›p kapanmas›) “p1”-“p3”
bas›nç farklar›nda dahi “p2”-
“p3” bas›nç fark› sabit tutu-
lur. Bu sayede %100 vana

otoritesine ulafl›labilmektedir Kontrol
aral›¤›ndaki (0.16 - 4 bar) azami hacimsel
debi (V), volan vas›tas› ile ayarlan›r. K›s-
mi yük aral›¤›nda, hacimsel debi, kontrol
vanas›n›n strok pozisyonuna göre isteni-
len debi de¤erine ayarlanmaktad›r. TM

Bilgi: www.oventrop.com.tr
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Faber Aktüatör Flanfll› Pirinç Küresel va-
nalar› 3”e kadar ölçüleriyle, bu alanda

Türkiye’de üretilen ilk ve tek yerli ürün olma
özelli¤ine sahiptir. Faber Küresel Vanalar, sa-
hip olduklar› ba¤lant› flanfl› ile pnömatik,
elektrikli veya hidrolik aktüatörler hiçbir ara
ba¤lant› parças› gerektirmeden direk vana
üzerine ba¤lanabilme imkan› sa¤lamaktad›r.
Küresel vanalar, vana ortas›nda bulunan bir
küre ve buna ba¤l› mil ve kol sayesinde 90
°C’lik bir çevrim hareketi sonunda aç›l›p ka-
panabilen vanalard›r. Genel olarak “on-off”
vanalard›r. Yani ya tam aç›k ya da tam kapa-
l› konumda kullan›lmalar› tavsiye edilir.
Ayar vanas› olarak kullan›lmamal›d›r. Teflo-
nun genleflmesi çok fazla oldu¤undan, yar›m
aç›k pozisyonda fliflme yapar ve kapama es-
nas›nda teflon tahrip olabilir.
Kolay açma, kapama ve s›zd›rmazl›k özelli¤i-
ne sahiptir. Küresel valflerde esas eleman, or-
tas›nda delik bulunan bir küredir. Pirinç kü-

resel vanalarda küre, pirinçten üretilir ve sert
krom-nikel ile kaplan›r. Küresel vanalar çok
aç›l›p kapanan veya çabuk kapanmas› iste-
nen yerlerde öncelikle kullan›l›r. S›zd›rmaz-
l›k; kürenin s›zd›rmazl›¤› ve milin s›zd›rmaz-
l›¤› olarak iki kademe ile sa¤lan›r. Vanalar
kullan›laca¤› yere göre uygun s›zd›rmazl›k
elemanlar› ile donat›lm›flt›r. Faber küresel va-
nalar tam geçifllidir (Tam geçiflli vana, küre
biçimli klapenin içindeki delik çap›, vanan›n
anma boyutuna eflit olan vanad›r). 
‹çme suyu, s›cak su, k›zg›n su, ya¤, yan›c› ol-
mayan gazlar, akaryak›t, bas›nçl› hava, bu-
har, alkali ak›flkanlar ve alkol tesisatlar›nda
kullan›labilir. Yan›c› gaz devrelerinde kulla-
n›lmamal›d›r. Petrol, ilaç, boya, ka¤›t ve çi-
mento sanayisinde genifl uygulama alanlar›
bulmaktad›r.

Özellikleri
• Adell genel amaçl› diflli vanalar›n›n gövde

Faber Aktüatör Flanfll› Pirinç Diflli Küresel Vanalar
boylar› TS 3148 standard›na uygun 
olarak üretilmektedir (1/2’den 3” 
ölçülerine kadar). 

• Diflleri TS 61, DIN 259’a uygun olarak
yap›l›r. 

• ‹ki yönden tesisata ba¤lanabilirler.
• Ürün yüzeyleri nikel kaplanmaktad›r.
• ‹flletme s›cakl›¤› minimum -20 °C, 

maksimum 80 °C’dir. 
• Maksimum iflletme bas›nc› 1/2 ve 3/4 için

PN 40, 1”,11/4”,11/2” ve 2” için PN 25
ve 21/2”, 3” ve 4” için ise PN 16 bar’d›r.

• Gövde, küre ve mil malzemeleri EN
12164 ve EN 12165 standartlar›nda 
pirinç malzemedir. 

• Faber Küresel Vanalar› CE belgesine 
sahip olup, her türlü yedek parça ve 
mühendislik deste¤i ile birlikte 2 y›l 
garantili olarak piyasa sunulmaktad›r.  TM

Bilgi: www.adell.com.tr

ürünler
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ürünler

ATC, VRF Klima Sistemlerinin sat›fl›na bafllad›. ATC VRF Klima
Sistemi, GMV “Dijital Scroll” serisi, konutlar›n, ticari binalar

ve ofislerin, otellerin, okullar›n ve kütüphanelerin ›s›tma ve so¤ut-
mas› için kullan›l›r. Gün veya y›l boyunca büyük ›s› yükü de¤iflik-
liklerinin oldu¤u yerlerde kullan›lmaya çok uygundur.
GMV serisi, ç›k›fl kapasitesini % 10 ile  % 100 aras›nda ad›ms›z
olarak ayarlayabilen yeni bir dijital scroll kompresöre sahiptir.
PMV (Pulse-Width Modulation) dijital de¤iflken kapasiteli elektro-
manyetik valf, hareketli scroll ve sabit scroll’un ayr›lmas› ve tekrar
birleflmesi ile sa¤lanan bas›nç kontrolü vas›tas›yla yükleme/boflalt-
may› gerçeklefltirebilir. PMV valf aç›ld›¤›nda, kompresör çal›flmaz.
Bir çevrim 10 saniye ve valf 2 saniye için kapal› ve 8 saniye için aç›k
ise, kompresör kapasitesinin % 20’si ile çal›fl›r.
GMV sistem, k›smi yüklerde çal›fl›rken, göreceli olarak yüksek EER
oran› ile çal›fl›r. Geleneksel merkezi klima sistemlerine göre % 40
veya daha fazla enerji tasarrufu sa¤layabilir. Kompresörleri en ve-
rimli, yani en ekonomik iflletme modunda kontrol etmek için, “PID
auto-adaptive method” kullan›r. GMV sistem, ak›ll› s›cakl›k kon-
trol teknolojisi ile birlefltirilmifl oldukça hassas geliflmifl bir s›cakl›k
kontrol sistemi kullan›r. Sistemin odadaki so¤utma ve ›s›tma yükle-
rinin de¤iflimini hissetmesini ve an›nda tam olarak s›cakl›¤› kontrol
etmesini sa¤lar. Böylece oda s›cakl›¤› hassas olarak kontrol alt›nda
tutularak, büyük ›s›l dalgalanmalar engellenmifl olur. GMV serisi,
her türlü iç ünite yük gereksinimlerini karfl›lamak için, % 10 yük ile
dahi uzun süre stabil ve sorunsuz olarak çal›flabilir. Dijital scroll
kompresörler, EMC/EMI (Electro Magnetic Compatibility / Interfe-
rence) problemi olmaks›z›n elektromanyetik dalgalara karfl› daha
uyumludur. ‹ç üniteler üzerinde bulunan “self-adjusting” teknoloji-
sine sahip elektronik genleflme valfleri yard›m›yla kompresör kapa-
sitesi devaml› hassas olarak kontrol alt›nda tutulur ve sistemin sta-
bil çal›flmas› sa¤lan›r.
Hem iç hem de d›fl ünite fanlar›, fan h›z›n› ad›ms›z ayarlamak için
orijinal, patentli bas›nç ve h›z ayarlama teknolojisine sahiptir. Yani,
düflük yük modunda COP’yi art›rmak için, fan motoru tam olarak
gereken h›z› ayarlayabilir. Orijinal tasarlanm›fl gaz-likit separatörü,
her türlü koflulda ak›fl miktar›n› eflit olarak da¤›tabilir. Böylece
kompresörün emniyetini güçlendirir. Paralel ba¤lanm›fl kompresör-
lerin ya¤ dengeleyici yap›s›, ünitelerin stabil olarak çal›flabilmesini
ve her bir kompresörün ya¤ gereksiniminin karfl›lanmas›n› sa¤lar.
Uzun mesafeli so¤utucu ak›flkan borulamas› mümkündür. D›fl üni-
teden en uzak iç üniteye kadar olan maksimum borulama mesafesi
300 m’dir. ‹ç ve d›fl üniteler aras›nda kot fark› maksimum 50 m’dir.
Ard›fl›k olarak ba¤lanm›fl 2 iç ünite aras›ndaki kot fark› maksimum
15 m’dir. Merkezi Kontrol Ünitesi (ZJ7011), 64 adete kadar Haber-
leflme Modülü (ZJ301-W)’nü kontrol edebilir. Sistem, tüm ünitele-
re, merkezi kontrol, bireysel kontrol veya seçilebilir kontrol ile ku-
manda edebilir. Birden fazla üniteyi birleflik kontrol (grup seçim
kontrol) ile bir grup olarak organize edebilir. Hata kodu ekran›, on-
line otomatik bulma ekran›, iflletme durumu göstergesi, zamanlay›-
c› (timer), saat, ve kendi kendine teflhis fonksiyonu gibi çeflitli ekran-
lar ve fonksiyonlar mevcuttur. TM

Bilgi: www.airtradecentre.com 

ATC VRF Klima Sistemleri
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Honeywell otomatik karbonmonoksit alarm cihaz› SF450EN’i piya-
saya sürdü. Güvenilir ve yüksek kaliteli bu cihaz; konutlar, kara-

vanlar ve tekneler gibi kapal› ortamlar için özel olarak tasarland›.
SF450EN en yenilikçi elektrokimyasal hücre teknolojisini kullanarak,
tam hassasiyet ve emniyet sa¤larken, 6 y›ll›k kullan›m ömrünü de ga-
ranti ediyor. Cihaz ayr›ca Avrupa Birli¤i’nin evsel karbonmomoksit
alarmlar›na iliflkin EN50291:2001 standart›n› da karfl›l›yor ve buna
göre resmi olarak onaylanm›fl durumda.
Alg›lamas› ve fark edilmesi maalesef son derece zor olan karbonmo-
noksit (CO) gaz›, ge-
nellikle “sessiz katil”
olarak adland›r›l›yor.
Bu konuda yap›lan
pek çok uyar›ya ra¤-
men, halen çok say›da
yetiflkin ve çocuk kar-
bonmonoksit zehirlen-
mesine maruz kal›yor,
hayat›n› kaybediyor.
Honeywell Analytics
yöneticilerinden Adri-
an Keats “Maalesef hiç bir duyu organ›m›z bizi karbonmonoksit ko-
nusunda uyaramad›¤› için, evimizde güvenilir bir karbonmonoksit
alarm› bulundurmak tek çözüm” diyor. Çünkü karbonmonoksit gaz›
tamamen renksiz ve kokusuz, son derece zehirli bir gazd›r ve ailemizi
koruman›n tek yolu güvenilir ve onayl› bir karbonmonoksit alarm ci-
haz› kullanmakt›r.
Tüm fosil yak›t (do¤al gaz, LPG, kömür, fuel-oil, odun, parafin vs.)
kullanan flofben, kombi, soba gibi alevli cihazlar CO gaz› oluflturabi-
len potansiyel tehlike kaynaklar›d›r. Bu nedenle bu tip cihazlar›n kul-
lan›ld›¤› konut veya ticari binalar, karavan ve tekne gibi kapal› alanlar
son derece tehlikeli olabilirler. Karbonmonoksit zehirlenmesinin bir di-
¤er tehlikeli yan› da ilk belirtilerin, genellikle bafl a¤r›s› ve halsizlik tar-
z›, so¤uk alg›nl›¤› gibi baflka hastal›klarla kar›flt›r›labilen semptomlar
olmas›d›r. Bu nedenle zehirlenenler çok daha üzücü sonuçlar oluflma-
dan durumu fark edemezler.
SF450EN CO alarm cihaz› hiçbir sensör, parça ve pil de¤iflimine gerek-
sinim duymadan tam otomatik olarak çal›fl›yor ve en az 6 y›ll›k kulla-
n›m ömrünü garanti ediyor. ‹nsanlar genellikle yang›n alarmlar›n› ta-
n›rlar, ancak karbonmonoksit alarmlar› da en az yang›n alarm cihaz-
lar› kadar önemlidir ve hayat kurtar›r. Kaliteli ve güvenilir olmas›n›n
yan› s›ra Honeywell SF450EN, herhangi bir kablo ba¤lant›s› gerektir-
meden, özel montaj kiti sayesinde son derece kolay tak›l›r ve hiçbir pil,
sensör de¤iflikli¤i, kablolama gibi ilave iflleme gerek yoktur. Bu özellik-
leriyle SF450EN tüm konutlar için ideal karbonmonoksit alarm ciha-
z›d›r. TM

Bilgi: www.honeywell.com
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Honeywell’den Ak›ll›
Karbonmonoksit Alarm›:
SF450EN
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lan›r. Sistem ömrü kullan›lan malzemele-
re göre 25-50 y›l aras›nda öngörülmekte-
dir. Karbon filmlerin kal›nl›klar› 1 mm ve
alt›ndad›r. 5 mm aluminyum folyolu izo-
lasyon ile 6 mm civar›nda bir yükseklik
yaratmaktad›r. Her mahalde ayr› termos-
tat kullan›ld›¤›ndan dolay› kontrolü çok
kolayd›r.  Bu sistemin uygulanmas› çok
basit olup yap›n›n herhangi bir bölgesin-
de ›s›tma cihaz› (Radyatör, Fan-coil, v.s.)
görünmedi¤inden, iç dekorasyonda ko-
layl›k sa¤lar.

Yerden ›s›tma toz yapar m›?

Yaflad›¤›m›z mahallin içerisinde uçuflan
tozlar›n nedeni, ortamdaki hava ak›m›-
d›r. Hava ak›m›n›n sebebi ise, mekandaki
s›cak hava ile so¤uk havan›n yer de¤ifltir-
mesidir. Bir ortamda gözle göremedi¤i-
miz tozlar›n yanmas› ve havada yüksel-
mesi ancak yüksek s›cakl›klarda müm-
kündür. Sobal› ve radyatörlü bir binada
radyatörlerin arka taraflar›na bakt›¤›m›z-
da duvarlar›n kirlenmifl oldu¤unu görü-
rüz, özellikle de perdelerimiz çok çabuk
kirlenir. Bu da yüksek s›cakl›kta yanan
kalorifer sisteminde radyatörlerimize ge-
len suyun en az 50 °C oldu¤undan gözle
göremedi¤imiz tozlar›n yanmas›n› ve
yükselmesini sa¤lar. Toz yanmas› 50 °C

Yaflam alanlar›nda, örne¤in bir salonda
taban yüzeylerinin sadece 25 °C ›s›t›lmas›
yeterlidir ve bu ›s› sa¤l›kl› bir insan›n ta-
ban alt› s›cakl›¤›d›r. ‹flte yerden ›s›tman›n
gizemi burada yat›yor. Yeryüzündeki bü-
tün canl›lar (bitkiler dahil) 23-25 °C s›-
cakl›kta geliflir, yeflerir ve sa¤l›kl› yaflar.
Fiziksel aç›dan bu uniform ›s›, ancak yer-
den ›s›tma ile gerçekleflir. Sistem, enerji
tüketimi ve çevre kirlili¤ini önemli ölçüde
azalt›rken, kullan›c›lar›na çok yüksek
konfor da sunar. Yer kaloriferinde, di¤er
sistemlerde var olan partiküller ve toz
oluflmaz.

Nas›l Uygulan›r? 

Yer kaloriferinin günümüzde en yayg›n
olan›, taban alt›na döflenen plastik esasl›
borularla yap›lan klasik sulu yerden ›s›t-
mad›r. Fakat son y›llarda özellikle Güney
Kore gibi ülkelerde uygulanmaya baflla-
nan karbon film, ülkemizdede h›zla uygu-
lanmaya bafllam›flt›r. Karbon film ›s›tma
özellikle bitmifl konut ve iflyerleri ile cami
›s›tmada ideal sonuçlar vermektedir. ‹ç
mekanlar›n de¤iflik ›s› ihtiyaçlar› ve kon-
trolü manuel veya elektronik ve duvar ter-
mostatlar› ile ayarlan›r. Karbon film üze-
rine beton, flap gibi malzemeler uygulan-
maz. Hal› ya da parke alt›na direkt uygu-

Yerden ›s›tma sistemin en güzel ör-
neklerinden biri antik Efes kentin-
de mevcuttur. Antik Efes kenti bu

sistem ile ›s›t›lm›flt›r, bugün de mevcut ka-
l›nt›lar› yerinde gezerek bu sistemi gör-
mek mümkündür. 2000 y›l önce, Roma
‹mparatorlu¤u’nda, Romal›lar bir döfle-
meden ›s›tma sistemi icat etti. Bu sistem
ocaktan gelen s›cak gazlar› kullan›yordu.
Gazlar döflemedeki kanallar içerisine b›ra-
k›l›yor, böylece döfleme ›s›t›l›yordu. Yani
yerden ›s›tma, yeni bir bulufl de¤il...
Yerden ›s›tma sistemi Almanya'da 50 y›l-
dan uzun bir süredir baflar›yla uygulan-
maktad›r.
Almanya'da yeni yap›lan yap›lar›n da %
40'nda Güney Kore'de tamam›nda yerden
›s›tma uygulanmaktad›r. Bu sistem ülke-
mizdeki yap›larda ise 25 y›ld›r uygulan-
maktad›r. 

Nas›l Is›t›r? 

Fizik kurallar› insan anatomisine uygun
uniform ›s›n›n taban zeminlerinden yük-
seldi¤ini ispatl›yor. Yer kaloriferi ya da
yerden ›s›tma diye adland›r›lan bu sistem,
›s›tma sistemleri içerisinde ayr› bir yer al›-
yor. Yer kaloriferi, tüm ›s›tma sistemleri-
nin olumlu yönlerini bir araya getirebilen
en sa¤l›kl› sistemdir. 

Mak. Müh. Abdünnur GÜNAY 
Fentek

Yerden Is›tma SistemleriYerden Is›tma Sistemleri
Yeni Nesil Yeni Nesil 
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den sonra bafllar. Konut ve iflyeri ›s›tma-
s›nda kullan›lan filmlerin yüzey s›cakl›¤›
45 °C civar›ndad›r. Döfleme yüzeyine ge-
len hissedilen s›cakl›k da 25-28 °C’dir.
Yerden ›s›tma, yüksek s›cakl›kta çal›flt›r›l-
maz, bundan dolay› mahalde s›cak so¤uk
hava dolafl›m› olmad›¤›ndan (her nokta-
dan hava s›cakl›¤› ayn› derece de ve ayn›
anda yükseldi¤inden homojen bir ›s› elde
edilir) toz yapmas› mümkün de¤ildir. Bu
nedenle hal›larda oluflan mite böcekleri
ve nem oluflumu da yerden ›s›tmada yoktur.

Karbon Filmli Yerden Is›tma 
binalar›n hangi aflamas›nda 
yap›lmal›d›r?

Karbon filmli yerden ›s›tma, binalarda in-
flaat bitimi döfleme öncesi yap›labildi¤i gi-
bi , parke döfleli mekanlarda parke kald›-
r›l›p alt›na film uygulamas› yap›l›p tekrar
ayn› döfleme uygulanabilir. Yerden ›s›tma
döflemesi bu flekilde ekstra bir çal›flma ya-
p›lmadan çabucak bitirilir.

Sa¤l›kl› m›d›r?

Hesap edilerek bulunmufl, asl›na uygun
gerçek ›s› kay›p miktarlar› ile uygulanan
yerden ›s›tma sistemleri, yap›larda üni-
form ve insan anatomisine uygun bir ya-
flama ortam› yarat›r. Sa¤l›kl› bir insan›n
koltuk alt› s›cakl›¤› 36,5 °C dir. Sa¤l›kl›
bir insan›n çevresindeki bulunan havada
20 ile 22 °C dir. Taban yüzeylerinin ise
23-25 °C’de tutulmas› en idealidir. Bun-
dan dolay› 23-25 °C’de tutulmak istenen
taban s›cakl›¤›na yak›n bir döfleme ›s›s›,

sa¤l›¤›m›z› koruyacak ve konforu devam
ettirecektir. Ayak s›cakl›¤›nda olan bir
döfleme, ayak sa¤l›¤› için de en ideal orta-
m› yaratacakt›r.
Yerden ›s›tmal› sistemde hava sirkülasyo-
nu (s›cak hava ile so¤uk hava yer de¤ifli-
mi) yoktur. Bundan dolay› da sa¤l›kl› bir
sistemdir.

Karbon film yerden ›s›tma pahal›
bir sistem midir?

Yerden ›s›tma ilk yat›r›mda di¤er kaliteli
›s›tma sistemlerine k›yasla iflletme giderle-
rinde % 20 tasarruf sa¤lamas› ve bak›m
giderlerinin olmamas›ndan dolay› daha
ekonomiktir. Ayn› zamanda konforlu ve
çevre dostudur.

Yerden ›s›tman›n sa¤lad›¤› 
avantajlar 

Yerden ›s›tma sistemlerinde elde edilen ›s›
% 100 yay›lma özelli¤ine sahiptir. Ba¤›l
neme ba¤l› olarak düflünüldü¤ünde, ›s›-
n›n bu özelli¤i kesinlikle olumlu bir un-
surdur. ‹letken ›s› ilk önce havay› daha
sonra insan vücudunu ›s›t›r. Halbuki ya-
y›lma özelli¤ine sahip ›s› , vücut taraf›n-
dan an›nda hissedilebilen bir ›s› de¤iflimi
yarat›r. Yerden ›s›tma, en sa¤l›kl› ›s›nma
yolu olarak kabul edilebilir çünkü bu sis-
temde hava sirkülasyonu yaflanmad›¤›
için toz zerreciklerinin havaya kar›flmas›
söz konusu de¤ildir. ‹letken ›s› ise bunun
aksine oldukça fazla miktarda hava sir-
külasyonu yaratt›¤› için ›s›nan havan›n
yükselip sürekli olarak yer de¤ifltirdi¤i
görülür. Ortamdaki ba¤›l nemin kontrol
alt›na al›nmas›da sa¤l›k aç›s›ndan önem-
lidir. Geleneksel ›s›nma yöntemleriyle k›-
yasland›¤›nda, yerden ›s›tma sistemleri ile
elde edilen ›s› tam anlam›yla enerji dostu-
dur. Bu anlamda yerden ›s›tma sistemleri-
nin gerçekten en ekonomik ›s›nma yolu
oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu sistem ayr›ca,
radyatör ihtiyac›n› ortadan kald›rarak
alandan da tasarruf edilmesini sa¤lar. Bu
sayede önemli ölçüde kolaylaflan iç deko-
rasyon uygulamalar›na ba¤l› olarak pen-
cere ve duvarlar›n engelsiz bir biçimde
kullan›labilmesine olanak sa¤lanm›fl olur.

Tüm bunlar d›fl›nda yerden ›s›tma sistem-
lerinin bak›ma ihtiyac› yoktur. 

Yeni nesil yerden ›s›tma 
sistemleri

Zemin ›s›tma yöntemleri aras›nda, ›slak
ve kuru olarak ikiye ayr›lan geleneksel
›s›tma sistemlerine ek olarak, elektrikle
çal›flan baflka sistemler de bulunur. Elek-
trikli ›s›tmada, su borular›ndan ziyade ze-
mine döflenmifl ›s›tma kablolar› ya da k›-
z›lötesi filmler kullan›l›r. Ço¤u zaman
elektrikli zemin ›s›tmas›n›n sadece bütün-
leyici bir sistem olarak kullan›labilece¤i
düflünülse de günümüzde en ideal temel
›s›tma sistemi olarak kabul edilen elek-
trikli ›s›tma sistemleri bulunuyor. Elek-
trikle çal›flan yerden ›s›tma sistemlerinin
sundu¤u avantajlar› flu flekilde s›ralayabi-
liriz:

Bölgesel ›s›tma

Birçok nedenden ötürü elektrikli zemin
›s›tma sistemleri oldukça ekonomiktir. Bu
sistemin sundu¤u en önemli avantaj sade-
ce belirli alanlar için özel bölgesel ›s›tma
imkan› tan›mas›d›r. Yay›lma özelli¤ine
sahip ›s› mekandaki havadan ziyade kifli-
yi ›s›tt›¤› için, zaman›n›z›n büyük bir bö-
lümünü geçirdi¤iniz mekanlar› ›s›tmay›
tercih edebilirsiniz. 

Ekonomik kurulum maliyetleri

Zeminde veya sistemin kendisinde her-
hangi bir yenileme yap›lma durumu söz
konusu oldu¤unda, herhangi bir fleyin sö-
külmesine ya da bir yerin y›k›lmas›na ge-
rek yoktur. Ayr›ca bu sistemde tesviye be-
tonuna ihtiyaç olmad›¤› için kuruma sü-
resi gibi bir zamana gerek kalmayacakt›r. 

Daha k›sa ›s›nma süresi

Karbon Film ile yerden ›s›tma sistemleri-
nin ›s›nma süresi daha k›sa oldu¤u için,
sistemi birkaç saat öncesinden devreye
sokmaya gerek yoktur. Is›tma elemanlar›
zemin kaplamas›na ne kadar yak›n olur-
sa, ›s› transferi de o kadar h›zl› olacakt›r. TM
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Parke alt› k›z›lötesi film uygulamas›

Parke

Is›tma Filmi 1 mm
Aluminyum Folyolu
‹zolasyon 5 mm

Oda Termostat›

Yer Sensörü
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Enerji milli servetimizdir ve 
kolayca harcanmamas› gerek

Techem ile olan iflbirli¤imizi fiubat
ay›nda düzenledi¤imiz bir toplant›
ile duyurduk. Ancak bu iflbirli¤inin

daha eskiye dayanan bir altyap›s› var el-
bette. Görüflmelerimiz uzun süredir de-
vam ediyordu. Techem’in ve Alarko’nun
ilkeleri do¤rultusunda bir kapsam olufl-
turduk. Bu altyap›y› tamamlad›ktan son-
ra iflbirli¤imizi kamuoyuna duyurduk. Bu
iflbirli¤inin çok önemli nedenleri var. Her
fleyden önce enerji, tüm dünyan›n bir nu-
maral› gündem maddesi. Enerji fiyatlar›
her geçen gün art›yor ve artacak; çünkü
kaynaklar k›s›tl›. Son zamanlarda Türki-
ye’de bu konuyla ilgili çok s›cak ve sevin-
dirici geliflmeler oluyor. Konuyla ilgili
birtak›m yasalar ve yönetmelikler ç›kt›.
Biz de Alarko olarak bu geliflmelerin d›-
fl›nda kalamazd›k. Enerji tasarrufu konu-
sunda faaliyetimizi art›rmak istedik. Za-
ten bu düflünce, flirketimizin yap›s›na da
çok uygun. Alarko olarak sürekli kendi
ürün gam›m›z› da enerjiyi daha verimli
kullanabilecek flekilde yeniliyor, gelifltiri-
yoruz. Köken olarak bir mühendislik fir-
mas›y›z; y›llard›r konusunda uzman kifli-
lerle çal›fl›yoruz, bilgi birikimlerimiz var.
Is›tma ve so¤utma ile ilgili her türlü ekip-
mana hakimiz, tüm malzemeleri tan›yo-
ruz. Techem, bizim uzmanl›k alan›m›zla

örtüflen bir ürün gam›na sahip. Üstelik de
faaliyet gösterdi¤i sektörde çok iyi refe-
ranslara sahip köklü ve kendini ispatla-
m›fl bir firma. Bu nedenle Techem ile ifl-
birli¤ine gittik. Hedefimiz özellikle daha
önce kurulmufl sistemleri gözden geçire-
rek o sistemleri daha verimli hale getire-
bilmektir. Enerji milli servetimizdir ve ko-
layca harcanmamas› gerekti¤ine inan›yo-
ruz. 

Malzeme sat›fl› de¤il, sistem sat›fl›
yap›yoruz

Is› pay ölçerleri uygulayabilmeniz için sis-
temi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü
mevcut binalarda yap›lacak uygulamalar
söz konusu oldu¤unda, uzun zamand›r
kullan›lan sistemler üzerinde bir ön çal›fl-
ma yap›lmas› gerekir. Is› pay ölçerlerin
do¤ru çal›flabilmesi için sistemde herhan-
gi bir aksakl›k olmamal›d›r. Tüm siste-
min gözden geçirilmesi en do¤ru sonucu
almam›z› sa¤lar. Is› pay ölçerler, bizim
için sadece malzeme de¤ildir. Bu nedenle
malzeme sat›fl› de¤il, sistem sat›fl› yap›yo-
ruz demek daha do¤ru olur. Bu çal›flma
s›ras›ndaki organizasyonunuz da profes-
yonelli¤inizin göstergelerinden biridir.
Çünkü insanlar›n evlerinde çal›fl›yoruz,
bir sistem kuruyoruz ve enerji verimlili¤i
sa¤lamay› taahhüt ediyoruz. Tüm bu ifl-
lemler s›ras›nda en çok önemsedi¤imiz

“Amac›m›z, enerji tasarrufunu 
bir yaflam biçimi haline getirmek..”

Alarko-Carrier Sanayi ve Ticaret

A.fi., fiubat ay›nda Alman ›s›

gider paylafl›m› flirketi Techem

ile merkezi sistemle ›s›nan 

konutlarda, ›s› giderlerinin

paylafl›m›nda kullan›lacak ›s› 

pay ölçerler için iflbirli¤i

anlaflmas› yapt›. Alarko art›k

Techem ürünlerinin sat›fl ve

servis hizmetlerini de verecek. 

Is› pay ölçerler, sa¤lad›¤› 

avantajlar ve Alarko-Techem

iflbirli¤i hakk›nda detaylar›, 

Alarko-Carrier Sanayi ve Ticaret

A.fi. Grup Koordinatör

Yard›mc›s› Haluk Ferizo¤lu

anlatt›...

Haluk Ferizo¤lu
Alarko-Carrier San ve Tic. A.fi. 
Grup Koordinatör Yard›mc›s›
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fley, müflterilerimizin memnuniyetini sa¤-
lamak ve güvenini kazanmakt›r. Bu çal›fl-
ma s›ras›nda ifli yapan arkadafllar›m›z›n
hal ve tav›rlar›n›n Alarko kimli¤ine yak›-
fl›r olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bu ne-
denle tüm çal›flanlar›m›za, bayi ve servis-
lerimize sürekli e¤itimler veriyoruz. Tec-
hem ile iflbirli¤imizi duyurmadan önce de
Techem ürünleri ve uygulamalar› ile ilgili
bayilerimizi ve servislerimizi bilgilendirdik.

Verilerin okunmas›, dairelere 
girilmeden d›flar›dan yap›labiliyor

Is› pay ölçerler, her radyatöre birer tane
tak›lan küçük cihazlard›r. Radyatörün
üzerine monte ediliyor. Ayr›ca her radya-
töre birer termostatik vana tak›l›yor.
Böylece radyatörün s›cakl›¤› ölçülebiliyor
ve ne kadar enerji tüketildi¤i ortaya ç›k›-
yor. Is› pay ölçerler bu verileri topluyor.
Daha sonra belirli aral›klarla bu veriler
radyo frekans kontrollü cihazlar ile ölçü-
lüyor. Kullan›lan enerji paylaflt›r›l›yor.
Genel anlam›yla ›s› pay ölçerlerin çal›flma
sistemi böyle. Bunu yaparken nelere dik-
kat etmek gerekti¤ine bakarsak; genellik-
le mevcut binalarda uyguland›¤›ndan sis-
temin gözen geçirilmesi gerekiyor. Sirkü-
lasyon pompas›n›n kontrol edilmesi veya
de¤ifltirilmesi, kazan›n kontrol edilmesi
gerekli. Tüm bu ifllemlerden sonra cihaz-
lar›n montaj› yap›l›yor.
Is› pay ölçerlerin montaj›ndan sonra, sis-
temdeki verilerin okunma aflamas› var.
Ürünü seçerken radyo frekans kontrollü
cihazlar› tercih ettik. Böylece verilerin
okunmas›, dairelere girilmeden d›flar›dan
yap›labiliyor. Okumalar›n sadece daire-
den yap›labilmesi biraz zordu. Okumaya
gitti¤inizde her aileyi yerinde bulamama
olas›l›¤›n›z çok yüksek. Is› pay ölçerler,
gün içerisinde toplad›klar› verileri muha-
faza ediyor. Okuma s›ras›nda d›flar›daki
görevli veri toplama cihaz› ile her bir ›s›
pay ölçerden gelen veriyi topluyor. Elin-
deki veriler ile her bir pay ölçerden ne ka-
dar enerji geçti¤ini hesaplayabiliyor.
Okuma bedeli olarak kullan›c›lardan dai-
re ve okuma bafl›na 1,5 Euro tahsil edili-
yor ve tükettikleri enerjiye karfl›l›l›k gelen
bedel kullan›c›lara paylaflt›r›l›yor. Bu afla-

mada kullan›lan program›n güvenilir ol-
mas› da birinci dereceden önem arz edi-
yor; çünkü verilere göre fiyatland›rma ya-
p›yorsunuz. Techem ile iflbirli¤i yapma-
m›z›n en önemli sebeplerinden bir di¤eri
de bu. Kulland›klar› program Techem’e
ait oldukça güvenilir ve kendini kan›tla-
m›fl bir program. Üstelik sadece veri top-
lamakla kalm›yor, ayn› zamanda sistem-
deki aksakl›klar› görebilmemize de ola-
nak sa¤l›yor. 

Sistem en az % 30 tasarruf 
sa¤l›yor

Bir fleyi ölçmeye bafllarsan›z, tasarruf ede-
bilirsiniz. Ölçülmeyen bir fley için herhan-
gi bir ifllem yapamazs›n›z, çünkü elinizde
somut veri yoktur. Is› pay ölçerler, kulla-
n›lan enerjiyi ölçüyor. Somut veriler su-
nuyor. ‹nsanlar her fleyden önce psikolo-
jik olarak bir tasarrufa bafll›yorlar. Kulla-
n›c›lar›n kullan›m al›flkanl›klar› de¤ifli-
yor; çünkü insanlar kulland›klar› enerji-
nin ölçüldü¤ünü ve kulland›klar› kadar
ödeyeceklerini biliyorlar. Dolay›s›yla
kimse enerjiyi bofla harcamak istemiyor.
Yani bir yandan afl›r› miktarda yanan ka-
loriferler, öte yandan çok s›cak oldu¤u
için aç›lan pencereler art›k olmayacak.
‹nsanlar gerekti¤i kadar ›s›nmay› tercih
edecekler. Oda s›cakl›klar› makul ölçüler-
de tutulacak. ‹nsanlara enerji tasarrufunu
bir yaflam biçimi olarak benimseterek ta-
sarrufu sürekli hale getirmek istiyoruz.
Techem’in daha önceki uygulamalar›n›n
sonuçlar›, sistemin en az % 30 tasarruf
sa¤lad›¤›n› gösteriyor. Elbette enerji ta-
sarrufunun boyutlar› binan›n yap›s›na
ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösteriyor. Bilin-
di¤i üzere yal›t›m çok önemli. Bina iyi bir
yal›t›ma sahipse, sa¤lanan enerji tasarru-
funun miktar› da art›yor. Is› pay ölçerler,
sa¤lad›klar› enerji tasarrufu ve adil payla-
fl›m düflünüldü¤ünde oldukça düflük bir
maliyete sahip. Radyatör bafl›na 48 Eu-
ro’luk (KDV hariç) bir maliyeti var.

Talep patlamas› yaflad›k...

Yurtd›fl›nda, özellikle Almanya’da ›s› pay
ölçerlerin kullan›m› çok yayg›n. Türki-

ye’de ise ›s› pay ölçerler pek tan›nm›yor-
du. Alarko-Techem iflbirli¤i ile bafllad›¤›-
m›z tan›t›m çal›flmalar› sonras›nda tam
anlam›yla bir talep patlamas› ile karfl›
karfl›ya kald›k. ‹nsanlar bu sistemle çok
ilgileniyor. Bunda, enerji fiyatlar›n›n gös-
terdi¤i art›fl›n etkisinin de büyük olu¤unu
düflünüyorum. K›fl mevsimi, uygulama
için uygun bir mevsim de¤il. Çünkü k›fl›n
insanlar ›s›tma sistemlerini kullanmak zo-
rundalar. Uygulama içinse, bizim sistem-
deki suyu boflaltmam›z gerekiyor. Dolay›-
s›yla flu an için uygulamaya geçmedik.
Fakat talep çok fazla, birkaç ay içinde uy-
gulamalara bafllayaca¤›z.

‹flimizi iyi yapt›¤›m›z› biliyor ve
kendimize güveniyoruz

Techem ile yapt›¤›m›z iflbirli¤inde hedef-
ledi¤imiz bir ciro var elbette. Fakat kesin
bir rakam telaffuz etmek yanl›fl olabilir.
Çünkü, bu iflbirli¤i ayn› zamanda bayile-
rimiz ve servislerimiz için de yeni bir ifl
kolu oldu. Onlar›n kazanc›, bizim ciro-
muza da yans›yacakt›r. Bunun yan› s›ra
çapraz sat›fl hedefliyoruz. Yani müflterile-
rimizle yüz yüze olaca¤›z, bu sistemleri
kurarken müflterilerimizin bizi ve ürünle-
rimizi daha iyi tan›mas› söz konusu ola-
cakt›r. Bu da cirosal anlamda bize art›
olarak dönecektir. Yapt›¤›m›z her ifl -
ürün kalitesinden ifli yapma kabiliyetine
kadar- firmam›z›n referans›d›r. ‹flimizi iyi
yapt›¤›m›z› biliyor ve kendimize güveni-
yoruz. Bu bir bütün; ne kadar iyi ifl yapar-
san›z, iflinize ne kadar sayg› gösterirseniz,
karfl›l›¤›n› da o oranda al›rs›n›z.. TM

tesisat market 03/2009 . 1199

söylefli

***TESISAT-122 son  3/18/09  4:26 PM  Page 19



Bu y›l onüçüncüsü gerçeklefltirilen
ve iki y›lda bir düzenlenen CLI-
MATIZACION’09 Uluslararas›

Klima, Is›tma, Havaland›rma ve So¤utma
Fuar›, 24-27 fiubat 2009 tarihleri aras›n-
da ‹spanya’n›n baflkenti Madrid’te
45.200 m2 alanda 35 ülkeden 681 fir-
man›n ve 1285 markan›n ürünle-
rini dünya pazarlar›na tan›tt›.
IFEMA taraf›ndan organize edi-
len ve AFEC (‹spanya ‹klimlen-
dirme Cihazlar› Üreticileri Birli-
¤i) taraf›ndan desteklenen fua-
r›n odak noktas›, enerji verim-
lili¤i ve çevreydi. Fuarda sergi-

lenen ürün ve teknolojilere de çevreye za-
rarl› etkilerin indirgenmesi, alternatif
enerji kullan›m› amaçlar› damgas›n› vur-
mufltu. Enerji verimlili¤i ve sürdürülebi-
lirlik kavramlar›n›n önlenemez yükselifli,
Climatizacion’09 fuar›nda da kendini his-
settiriyordu. 

Fuara ‹spanya d›fl›nda 34 ülkeden ge-
len 224 yabanc› firma bulunuyordu.  
Fuar›n çift say›l› salonlar› olan 8 ve
10.salonlar›nda klima ve havalan-
d›rma, 6.salonda ise endüstriyel
so¤utma firmalar› yer al›rken, tek
say›l› salonlar olan 5, 7 ve 9.sa-
lonlarda ›s›tma ve tesisat firmala-

r› bulunuyordu. Fuara kat›lan firmalar›n
sektörlere göre da¤›l›m›nda; klima sektö-
rü % 32.9, yal›t›m % 1.6, ›s›tma ve s›cak
su tesisat› %33.3, komponentler %2.8,
pompalar %1.1, endüstriyel ve ticari so-
¤utma % 8.9,  otomasyon ve kontrol ele-
manlar› % 3.2, boru ve vana % 2.8, tesi-
sat el aletleri % 6.7, havaland›rma ise %
2.8 oranlar› ile temsil edildi.       

‹spanya iklimlendirme sektörü 
cirosu; 5,340 milyar Euro

Sektörün üç ana birli¤i olan ‹klimlendir-
me Cihazlar› Üreticileri Birli¤i (AFEC),
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‹spanya
‹klimlendirme Pazar›
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‹spanya S›cak Su ve Is›tma Cihazlar› Üre-
ticileri Birli¤i (FEGECA) ile Ulusal So¤ut-
ma ve ‹klimlendirme fiirketleri Birli¤i
(ANEFRYC) taraf›ndan sa¤lanan verilere
göre, ‹spanya iklimlendirme sektörü
2008 y›l›nda 5 milyar 340 milyon Euro
tutar›nda ifl hacminin yan› s›ra 32.900 ki-
flilik istihdam yaratm›fl.
Is›tma ve klima sektörleri, her birinin 1
milyar 440 milyon Euro seviyesindeki ci-
rolar› ve ›s›tmada 144 milyon ve klimada
200 milyon Euro’ya ulaflan ihracat› ile ‹s-
panya’n›n önemli endüstrileri aras›nda.
Endüstriyel so¤utma alan›nda ulafl›lan
760 milyon Euro sat›fl hacminin 100 mil-
yon Euro’luk k›sm› ihracata karfl›l›k geliyor.

Klima: Olgunlaflm›fl fakat henüz 
doyuma ulaflmam›fl bir pazar 

Klima sektörü, 2008 y›l›n›n son çeyre¤in-
de keskin bir düflüfle sahne oldu. Bu du-
rum sektörün daha önceki dört veya befl
dönemde ortaya koydu¤u büyüme ra-
kamlar› ile büyük bir z›tl›k oluflturdu. Bu
durumun bir sonucu olarak, piyasan›n
toplam de¤eri 2006 ve 2008 y›llar› ara-

s›ndaki dönemde % 10 azald›. Son iki y›l-
da yaflanan ve 2008’in son çeyre¤inde ol-
dukça fliddetlenen gayrimenkul krizinin
etkileri ile geçti¤imiz yaz mevsiminin ola-
¤and›fl› bir flekilde serin geçmesi sonucu
tüketim düfltü.
‹klimlendirme cihazlar› üreticileri bu zor-
luklar›n üstesinden gelebilmek için piya-
saya tesisatlar›n enerji verimlili¤ini iyilefl-
tirmek üzere tasarlanm›fl ve üretilmifl ge-
nifl ürün serileri sunmakta ve günefl ener-
jisi, jeotermik enerji gibi yenilenebilir
enerjilerin kullan›m›na daha fazla yöneldi.
Öte yandan, sektörün olgunlu¤a eriflmifl
olmas›na karfl›n, pazar doygunlu¤una
ulaflmaktan henüz uzak oldu¤u hesaba
kat›ld›¤›nda, ‹spanyol iklimlendirme en-

düstrisinin önünde kat etmesi gereken
uzun bir yol bulundu¤u görülüyor. Ayr›-
ca, tadilat planlar› çerçevesinde teflvik
edilen ve ekonomik ömrünü doldurmufl
olan eski cihazlar›n yenileriyle de¤ifltiril-
mesi ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen
so¤utucular›n yenilenmesi gereklili¤i, ge-
lecek y›llarda iklimlendirme sektörün ge-
liflimine devam edece¤i kan›s›n› güçlendi-
riyor.
‹hracat›n vazgeçilmez bir amaç oldu¤una
inanan firmalar›n say›s› her geçen gün ar-
t›yor. Ancak baz› istisnalar›n haricinde,
‹spanya’da büyük ihracatç›lar›n,  fabrika
kurmufl olan çok uluslu flirketler oldu¤u
görülüyor. Bu durum ‹spanyol firmalar›-
na vizyon kazand›r›yor ve çabalar›n› tefl-
vik ediyor. ‹spanyol ihracatç›lar›n büyük
bir ço¤unlu¤u Fransa, Portekiz, Hollanda
ve Fas gibi ülkelere yöneliyor. 
Son y›llarda yabanc› gruplar›n ‹spanyol
firmalar›n› sat›n alma e¤iliminin güçlen-
di¤i görülmüfl, bu durum flimdilik üretimi
olumsuz yönde etkilememiflse de  istikrar
ve inovasyon kapasitesinde azalma orta-
ya ç›km›flt›r.
Sat›lan cihazlar›n yaklafl›k % 80’i özellik-
le Fransa ve ‹talya'dan yap›lan ithalatla
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SATIfiLAR* ‹HRACAT* ÇALIfiAN SAYISI

KL‹MA 1.440 200 6.500

ISITMA 1.440 144 3.000

ENDÜSTR‹YEL SO⁄UTMA 760 100 3.900

KURULUM 1.700 19.500

TOPLAM 5.340             444 32.900

*Milyon Euro olarak
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karfl›lanm›fl; kontrol sistemleri ve cihazla-
r› söz konusu oldu¤unda ise bu oran da-
ha da yukar›lara ç›km›flt›r. Bu alanda ön
plana ç›kan bafll›ca aktörler aras›nda;
Danfoss, Honeywell, Johnson Controls
ve Siemens bulunuyor.
Çin, Kore, Japonya gibi ülke menfleli ço-
kuluslu flirketler, özellikle evsel cihazlar
piyasas›n›n en aktif firmalar› aras›nda yer
al›yor. Bunlar aras›nda ‹spanya’da fabri-
kas› da bulunan Hitachi’nin yan› s›ra
Daikin, Mitsubishi, Panasonic, LG, Sam-
sung, Toshiba gibi firmalar bulunuyor. 
Orta ve büyük ölçekli cihaz tedarikçi fir-
malar› söz konusu oldu¤unda, kendi sat›fl
a¤› veya fabrikas› ile ‹spanya'da kayda
de¤er bir yere sahip olan Barselona’da
kurulu fabrikalar›yla Carrier, Johnson
Controls; Burgos’ta kurulu fabrikas›yla
Lennox; Cordoba, Montilla’da kurulu
fabrikas›yla CIAT veya Trane’den bahse-
dilebilir.
Hava da¤›t›m ve filtrasyon sektörü, esas
itibariyle “made in Spain” damgas› tafl›-
yor. Piyasan›n % 60 ile % 70’i ‹spanyol
firmalar› taraf›ndan üretilen cihazlar›n
egemenli¤i alt›nda. Bu bölümde ise Tecni-
vel, Termoven ve Koolair’in yan› s›ra Al-
man firmalar› Trox, Schako ve Wolf ön
plana ç›k›yor.

Is›tman›n Gelece¤i: konfor, 
emniyet ve daha az tüketim 

Yüksek seviyeli rakamlara ulaflan yeni
konut yap›m› sayesinde birkaç y›l› kapsa-
yan sürekli büyümeye kaydeden sektör
için, FEGECA’n›n verilerine göre, 2007
y›l›ndan bu yana kendini hissettiren küre-
sel kriz dolay›s›yla, ›s›tma cihazlar› sat›fl-
lar›nda önemli bir düflüfl yaflanm›fl.
Bu durumdan en fazla etkilenen alt sek-
törler; do¤algazl› kombiler, kazanlar ve
alüminyum radyatörler olurken, ‹nflaat
Teknik Yasas› uygulamas›n›n ön gördü¤ü
beklentilere ulafl›lamasa da termik günefl
panellerinin sat›fllar›nda önemli oranda
art›fl görülmüfl. Pazar pay›n› art›ran di¤er
bir ürün de yo¤uflmal› kazanlar olurken,
bu ürünler do¤algazl› kombilerinin top-
lam sat›fllar› içinde küçük say›labilecek
bir dilim alm›fl, % 9'luk sat›fl hacmine

ulaflm›fl.
Art›fl gösteren ürün gruplar›, sektörün
toplam cirosunun çok fazla düflmesini en-
gellemifl. Bununla ilgili olarak, FEGECA,
2008 y›l› için sektör baz›nda ‹spanyol en-
düstrisinin 1 milyar 440 milyon Euro'luk
sat›fl hacmine ulaflt›¤›n› ve bu rakam›n da
bir önceki döneme k›yasla yaklafl›k %
10’luk bir düflüfle karfl›l›k geldi¤ini belir-
tiyor. Bu rakamlar içinde, Avrupa gene-
linde gerçeklefltirilen sat›fllar›n % 8’ini ‹s-
panya gerçeklefltirmifl. 
FEGECA Baflkan› Miguel Cervera'ya gö-
re, “Is›tma sektörü için en öncelikli konu,
daha az enerji sarfiyat› ve daha fazla em-
niyetle birlikte konfor kalitesini art›ran
seçenekleri kullan›c›ya sunan yeni ürünler
ç›karmakt›r”. ‹flte özellikle bunlar, RI-
TE’nin yeni hedef olarak belirledi¤i üç
kavram› oluflturuyor. Gayrimenkul piya-
sas›ndaki düflüfl, tadilat ve yenileme paza-
r›na do¤ru bir kay›fl› beraberinde getir-
mekle birlikte, cazip, yenilikçi, kârl›
ürünlerin proje sorumlular›na ve kullan›-
c›lara sunulmas›, bu gibi ürünlerin kuru-
lumuna karar verilmesinde önemli ola-
cakt›r. 2009 y›l› bu türden inisiyatiflerin
prati¤e döküldü¤ü, kurulu kazan park›n-
da kapsaml› bir de¤iflim için y›llard›r üze-
rinde çal›fl›lmakta olan bir piyasaya do¤-

ru geçiflin h›zland›¤›, verimlilik ve çevreye
sayg› anlam›nda yeni ürünlerin günümü-
ze uygun hale getirilecek özelliklerle do-
nat›ld›¤› bir y›l olacak.
Is›tma sektöründe en fazla ön plana ç›kan
firmalar aras›nda Adisa, Baxi-Roca, Do-
motermia, Domusa, Fagor, Ferroli, Fon-
dital, Immergas, Incaltec, Rayco, Mana-
ut, MTS, Robert Bosch, Runtal, Saunier
Duval, Sedical, Sime Hispania, Tradesa
ve Vaillant say›labilir.

Endüstriyel So¤utma

Endüstriyel so¤utma sektörü 2008 y›l›n-
da 760 milyon Euro’luk bir ciroya ulafl-
m›fl olup, bu rakam›n 100 milyon Eu-
ro’luk k›sm›n› ihracattan gelen sat›fllar
temsil ediyor. Öte yandan sektör 3900 ki-
flilik yeni istihdam yaratm›fl. ‹spanya’n›n
ihracat› özellikle Fransa, ‹talya, Fas, Por-
tekiz ve ‹ngiltere gibi ülkelere yönelmifl-
ken, yap›lan ithalatlar›n menfle-
i ço¤unlukla ‹talya, Fransa, Belçika, Al-
manya ve Portekiz olmufl. 
Cubigel, Eurofred, Hussman Koxka, Fri-
gicoll, Axima, Pecomark, Hispan Distri-
bución Frío, Salvador Escoda, Ramón
Vizcaíno ve York ‹spanya’da faaliyet gös-
teren bafll›ca firmalar. TM
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‹stanbul da yap›lan Metro al›flverifl mer-
kezi projesi, Yeflil Bina konsepti kapsa-
m›nda yap›lm›fl ve projenin tamamlan-

mas› tarihinden bugüne AB Çevre Ödülü,
ULI Avrupa Mükemmellik Ödülü, En ‹yi
Gayrimenkul Ödülü, ArkiPARC Gayri-
menkul Ödülü, Y›l›n Mimari Ödülü, Av-
rupa Al›flverifl merkezi Ödülü gibi birçok
ödül alm›flt›r. Almanya Metro MAM gru-
buna ait olan, ‹stanbul Ümraniye ‹kea ya-
n›ndaki arazi, al›flverifl merkezi olarak de-
¤erlendirilmifl ve “Yeflil Bina” konsepti ile
yap›lm›flt›r. Binan›n mimari projelendir-
mesi Turgut Alton Mimarl›k, Mekanik
projelendirmesi ise  Çilingiro¤lu Mühen-
dislik taraf›ndan üstlenilmifltir. Gerek mi-
mari gerekse mekanik grubun önerileri ile
klima sisteminde toprak kaynakl› ›s›
pompas› uygulamas›na karar verilmifltir.
Bu karar›n ard›ndan projede alternatif
sistemlerin karfl›laflt›r›lmas› sonucunda
projelendirme ve dizayn uygulamas›na
geçilmifltir. Bu seçimle birlikte toprak uy-
gulamas›n›n tamam› ve gerekli cihazlar›n
temini FORM taraf›ndan yap›lm›flt›r.
2005 y›l›nda bafllayan dizayn, 2006 y›l›n-
da toprak çal›flmalar›n›n ard›ndan hesap-
lamalar, seçimler, sistem boyutland›rma-
lar›, toprak taraf›n›n hesaplanmas›, dikey

sondajlar›n yap›lmas› ve borulama 2007
Haziran ay›na kadar devam etmifltir. Uy-
gulaman›n sonucunda18,327 metre dikey
borulama yap›larak Avrupa’n›n en büyük
toprak kaynakl› uygulamalar›ndan biri
tamamlanm›flt›r. Sistem 2007 y›l›n›n
A¤ustos ay›nda devreye al›nm›flt›r. 

Projelendirme

Toprak kaynakl› uygulama için ilk afla-
mada belirlenen alanda iki örnek sondaj
yap›lm›fl ve buradan elde edilen toprak
verilerine göre dizayn aflamas›na geçil-
mifltir. ‹lk oluflan projeci hesaplar›na göre
2,380 kW so¤utma ve 1,227 kW ›s›tma
yükü belirlenmifltir. Bu yükler ve ayl›k
da¤›l›mlar› tablo olarak detay toprak he-
saplar›n›n yap›labilmesi için Amerika’da-
ki bir firmaya gönderilmifltir.
Toprak kaynakl› ›s› pompas› sistemi, tica-
ri binalara uyguland›¤›nda, topra¤a yan-
s›yan yük süreklilik göstermektedir. Ayr›-
ca çok say›daki sondaj›n birbirlerine olan
yak›nl›¤› ve kümelenmesinden dolay› da
toprak ile olan enerji al›flverifli çok de¤i-
flik flekiller almaktad›r. Buna ilaveten yaz
ve k›fl aras›nda bir dengeleme ve topra¤›n
afl›r› so¤utulup ›s›t›lmamas› çok büyük

önem kazanmaktad›r. Bütün veriler bir-
lefltirildi¤inde topra¤a yap›lacak borula-
ma adedi, uzunlu¤u, birbirinden uzakl›k-
lar› gibi birçok faktörün, 20 y›ll›k bir top-
rak s›cakl›¤› de¤iflimi ile hesaplanmas›
normal hesap metotlar› ile yap›lmas› im-
kans›z bir hal almaktad›r. Bu konuda
özel gelifltirilmifl bilgisayar programlar›,
formülasyon hesaplar› ve hepsinden
önemlisi, deneyim ilavesi ile alternatif çö-
zümlerin yap›lmas› çok az say›da firma-
n›n do¤ru çözebildi¤i bir detayd›r.
Amerika’daki deneyimli firma taraf›ndan
yap›lan ilk de¤erlendirmeler, Kas›m
2005’te 9 alternatif senaryo olarak al›n-
m›flt›r. Bunlar üzerinden Metro, mimari
ve mekanik projeciler ile yap›lan çal›flma-
lar ile bu çözümlerin say›s› 14’e kadar ç›-
kar›larak Amerikan firmas› taraf›ndan
hesaplanm›flt›r ve sondaj uzunlu¤u, boru
çap›, kuyular aras› mesafe, sondaj adedi,
kule kapasitesi ve kulenin yaz-k›fl kulla-
n›m miktar› gibi birçok nokta dikkate
al›nm›flt›r; alternatiflerden biri seçilmifltir.
Uygulama için fakl› noktalar de¤erlendi-
rilmifl, ancak bina d›fl›nda yeterli yer ol-
mamas›ndan dolay› binan›n alt›na uygu-
laman›n yap›lmas› ve bunu takiben inflaat
grubu taraf›ndan inflaat›n yap›lmas›na
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karar verilmifltir.
Proje ofisi gerekli ilave hesaplamalar› ya-
parak sistemin klasik sisteme oranla ilave
yat›r›m›n kaç senede geri ödenece¤ine da-
ir hesaplamalar› yapma imkan› bulmufl-
tur. Klasik sistem olarak hava so¤utmal›
gruplar ve 4 borulu fan coil sistemi de¤er-
lendirilmifltir. Bu hesaplamalar sonucun-
da ön yat›r›m olarak daha pahal› olan
toprak kaynakl› sistemin 9 sene içinde
enerji tasarrufu sayesinde aradaki maliyet
fark›n› geri ödeyebildi¤i hesaplanm›flt›r.
Bu noktadan sonra sistem klasik sisteme
göre enerji ekonomisi sayesinde para ka-
zand›rmaya bafllamaktad›r.

Uygulama

Bu süreci takip eden 6 ay boyunca toprak
uygulamas›n›n ihale edilmesi sa¤lanama-
m›fl; 2006 y›l›n›n ortas›nda sistem uygula-
mas› ihale edilerek bafllanmas› istenmifl-
tir. Ancak bu tarihte inflaat grubunun gel-
di¤i nokta itibar› ile uygulaman›n öngö-
rülen yere yap›lmas› imkans›z olmufltur.
Yeni belirlenen yerleflimde toprak de¤er-
leri farkl›l›k göstermifl, hem haval› son-
dajdan çamurluya geçilmesi, hem de son-
dajlar›n yap›m›nda ilk 30 metrenin afl›r›
çökmelerden dolay› demir borulama ile
geçilmesi zorunlu hale gelmifltir. Bunun
d›fl›nda da farkl› derinliklerde y›k›lmalar
ile karfl›lafl›lm›fl ve istenen metraja ulafl›l-
mas› baz› noktalarda çok uzun bir süreç
almaya bafllam›flt›r.
‹nflaat›n bitifl süreci aç›s›ndan k›salan za-
manda, uygulaman›n zorunlu olarak
farkl› bir flekil almas› gerekmifltir. Her
sondaj için iki gün maksimum süre veril-
mifl ve bu süre sonunda gelinen derinlikte
b›rak›lmas› mecburi hale gelmifltir. Ancak
bu flekilde mevcut kötü toprak koflulla-
r›nda, istenilen zaman içinde bitirilerek
inflaat›n tamamlanmas› mümkün olabil-
mifltir. Bu kararda otomatikman yap›lan
sondajlar›n tümünün ayn› uzunlukta ol-
mas› de¤il birço¤unun farkl› metrajlarda
olmas›n› ortaya ç›karm›flt›r.
Farkl› sondaj metrajlar› ise su hatt›n›n
balanslanmas› konusunda yeni bir prob-
lem getirmifltir. Normalde “reverse re-
turn” sistemi ile kendinden balansl› bir

sistem yaratabilecekken, metrajlar de¤i-
flince bunun farkl› bir flekilde yap›lmas›
zorunlu olmufltur. Bunu çözmek için Al-
manya’da bir firmaya özel toplay›c› ko-
lektörler yapt›r›lm›flt›r. Bu kolektörlerde-
ki her hat, üzerinde olan ba¤›ms›z debi
ölçer ve vana sayesinde, hatlar aras› ba-
lanslama yap›labilir hale gelmifl, hatta is-
tenilen hatt›n tamamen devre d›fl› b›rak›l-
ma imkan› da elde edilmifltir.

Bu detaylar kapsam›nda sondaj ifline bafl-
lanm›fl ve süreç içerisinde 2 ile 6 sondaj
makinesi aras›nda çal›fl›larak ilerlenmifltir.
Kullan›lan borular PN 16 – SDR 11 kali-
tesinde polietilen evsafta borular olmufl-
tur. Borular ucundaki özel U parçan›n
yüksek bas›nca dayan›kl› olan ve bir defa
indirildikten sonra tekrar ç›kar›lamaya-
ca¤›ndan % 100 garantili olmas› gereken
bir borudur. Bu nedenle ‹sviçre’den test
edilmifl olarak haz›r ithal edilmifllerdir.
Buna ilave üçüncü bir boruda dolgu iflle-
mi için kullan›lmak üzere birlikte indiril-
mifltir.
Her sondaj birbirinden yaklafl›k 6 metre
uzakl›kta ve bina temel noktalar› dikkate
al›narak yap›lm›flt›r. Aç›lan kuyuya indi-
rilen boru gerçek inen metraj olarak kay›t
edilmifltir. Baz› kuyularda boru indirme
s›ras›nda oluflan çökmelerden dolay› aç›-

lan kuyudan daha az boru indirilebilmifl,
bu durumlarda kuyu boru metraj miktar›
ile an›lm›flt›r. Her indirilen boru dolgu
öncesi bas›nç testine tabi tutularak sa¤-
laml›¤› teyit edilmifltir.   
Sondajlar 8’li olarak bir araya getirilerek
yukar›da bahsedilen kolektörlerde top-
lanm›flt›r. Böylece binan›n alt›nda 15 set
8’li sondajdan oluflan, 15 kolektörlü bir
borulama sistemi oluflturulmufltur.
Yap›lan sondajlara borulaman›n indiril-
mesini takiben, üçüncü dolgu borusunun
kullan›m› ile kuyular doldurulmufltur.
Dolgu kar›fl›m› yüksek bas›nçl› pompalar
ile yap›lm›flt›r. Bunu takiben kuyulardan
ç›kan borular ayr›flt›r›larak kolektörlere
tafl›nm›fl ve ba¤lanm›flt›r.
Tamamlanan 15 x 8 toplam 120 adet
sondaj sonucunda toplam 10,333 metre
boyuta ulafl›lm›flt›r. Ancak farkl› boyut-
land›rmalardan dolay› arzu edilen toplam
rakama ulafl›lamam›flt›r. Bu nedenle ilave
sondaj noktas› aranm›fl ve bina çevresin-
de 2 yeni lokasyon saptanarak ayn› flekil-
de bu noktalarda da sondaj yap›lm›flt›r.
Sonuçta 3 ayr› noktada 8’li kolektörleri
ile oluflturulan sondaj gruplar›, faz 1 -2 -
3 olarak adland›r›lm›fl ve toplamda 208
sondaj adedine ulafl›lm›flt›r.
Kolektörlere ba¤lanan borular›n, kolek-
törlerden mekanik odaya tafl›nmas› 4”
(100 mm) borular ile yap›lm›flt›r. Bunlar-
da di¤er borular gibi, PN 16 , SDR 11
standard›ndad›r. Yatay tafl›nan bu boru-
lar yine gidifl gelifl olarak ayr›larak arala-
r›na izolasyon eklenmifltir.
‹flin yap›m› boyunca yaklafl›k 6 de¤iflik
süreçte borular›n su bas›nç testleri tekrar-
lanarak hatt›n problemsiz oldu¤u teyit
edilmifltir. Yap›lan ifllemin tamam›n›n
toprak alt›na gömülmesi ya da üzerinin
beton kaplanmas›ndan dolay› tekrar aç›l-
mas› imkan› olmayaca¤›ndan bu nokta
çok önemli olarak öngörülmüfltür.
Tüm borular mekanik odaya tafl›nd›ktan
sonra 500 mm çap›nda ana gidifl ve gelifl
kolektörleri ile ba¤lanm›flt›r. Her bir ko-
lektörde toplam 26 adet 100 mm ba¤lan-
t› bulunmaktad›r.
Toplamda ulafl›lan sonuç 18,327 metre
dikey borulama olmufltur. Bu da kuyu
bafl›na ortalama 88 metre derinlik olufl-
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turmaktad›r ancak kuyular›n boyutlar›
40 metre ile 150 metre aras›nda de¤iflken-
lik göstermektedir. Toplam boru metraj›
olarak bak›ld›¤›nda ise 18 bin metre di-
key borulama gidifl gelifl olarak hesaplan-
d›¤›nda yaklafl›k 36 bin metre borudan
oluflmaktad›r. Buna ilaveten yataylarda
hesapland›¤›nda toprak alt›na toplam gö-
mülen boru miktar›, farkl› çaplarda ol-
mak üzere, 55,000 metre civar›ndad›r.
Toprak borulamas› süreci boyunca proje
ile ilgili olarak da çeflitli de¤ifliklikler or-
taya ç›km›flt›r. Bina yerleflim ve istenilen
ayd›nlatma donelerindeki de¤ifliklikler-
den dolay› kapasiteler de¤iflmifl ve so¤ut-
ma de¤erleri % 38 civar›nda artarak
3,250 kW’a ulaflm›flt›r. Is›tma kapasitesi
ise 1,200 kW’larda kalm›flt›r. Yap›lan
toplam sondaj miktar› yaklafl›k 1,000
kW kapasiteye denk geldi¤inden, so¤ut-
ma için eksik kalan 2,500 kW kapasiteyi
karfl›layacak flekilde kapal› devre kule te-
minine gidilmifltir. 
Is›tmadaki eksik 200 kW için ise bir ›s›
geri kazan›m metodu öngörülmüfltür.
Al›flverifl merkezinde aç›lacak süpermar-
ketin so¤uk oda ve so¤utma vitrinlerinin
ba¤›ms›z hava so¤utmal› kondenserine,
sudan gaza eflanjör konularak kondenser-
den at›lan ›s› k›fl›n toprak taraf›na aktar›-
lacakt›r. Bu sayede toprak taraf›na ilave
bir 200 kW kapasite sa¤lanm›fl olacakt›r. 
Sondajlar›n son aflamas›nda kuyular›n ve-
rimlili¤inin daha net bir flekilde belirlene-
bilmesi için Çukurova Üniversitesi ile or-
tak bir test yap›lm›flt›r. Türkiye’de yaln›z
bu üniversitede bulunan ve test aparat›
olan makine ile yaklafl›k 2 haftal›k bir sü-
reç boyunca 5 adet kuyu test edilmifl ve

sonuçlar› rapor olarak al›nm›flt›r. Bu ra-
porlar sonucunda 2.6 W/mK toplam top-
rak termal geçirgenlik de¤eri hesaplan-
m›flt›r. Bu de¤er tekrar Amerika’daki fir-
maya bildirilerek, de¤iflen kapasite koflul-
lar› ve borulaman›n son hali ile ilk yap›-
lan çal›flmalar›n tekrarlanmas› sa¤lanm›flt›r.
Bina içi su tesisat›, ilave ›s› kayb›na neden
olmamak için ara plaka eflanjör kullan›l-
madan yap›lm›flt›r. Bu nedenle oldukça
büyük bir borulama hatt› ç›km›fl ancak 5
adet seri ba¤lant›l› frekans kontrollü
pompa ile çözümlenmifltir.
Bina içinde tüm küçük dükkanlar sudan
havaya ›s› pompas› cihazlar› ile çözüm-
lenmifltir. Her bir ünite ayr› termostat ile
kontrol edilmekte ve bina otomasyonu ile
ba¤lant›l› çal›flmaktad›r. Sinema ve bü-
yük dükkanlar daha yüksek kapasitedeki
“sudan havaya paket klima heat pump”
cihazlar ile çözümlenmifltir. Bu cihazlar›n
bir k›sm› çat›ya bir k›sm› ise bina içine
ekipman odalar›na konulmufltur. Bu ci-
hazlar›n üzerinde ayn› zamanda ekono-
mizer bulunmakta olup, mekan›n gerek-
tirdi¤i koflullara göre imkan oldu¤unda
direk d›fl havay› içeriye basarak so¤utma-
y› sa¤layabilmektedirler. Tüm taze hava
santralleri Rotary tipi yüksek verimli ›s›
geri kazan›m sistemlidir. Bu sayede d›fl
hava içeriye ›s› geri kazan›m ile ›s›t›l›p so-
¤utularak verilebilmektedir. Ayr›ca tüm
›s› pompas› cihazlar›n›n girifllerindeki se-
lenoid vanalar sayesinde, cihaz›n kom-
presörü durdu¤unda kondenser su ak›fl›
da durdurulmaktad›r. Bu sayede sisteme
basan frekans kontrollü pompada k›s-
makta ve enerji tasarrufu sa¤lanmakta-
d›r. Sistemdeki kapal› devre kulede fre-
kans kontrollü fanlar ve düflük ses seviye-
li özel fan kanat dizayn› ile seçilerek mi-
nimum ses ve enerji kullan›m› sa¤lanma-
ya çal›fl›lm›flt›r.
Genel sistem su ak›fl› olarak dizayn, kule-
den geçen suyun miktar›n› ayarlayabil-

mektedir. Bu sayede kuleden sadece so¤u-
tulmak istenen miktarda su geçirilebil-
mektedir. Ayn› flekilde topraktan geçen
su miktar› da ayarlanabilir durumdad›r.
Gereken durumlarda cihazlar tamamen
ak›fl d›fl›nda b›rak›larak suyun kule ile
toprak aras›nda dolaflmas› da sistem aç›-
s›ndan mümkündür. Bu geçifl mevsimle-
rinde ya da yaz›n, d›fl hava müsait oldu-
¤unda topra¤›n d›fl havan›n enerjisi ile so-
¤utulabilmesi imkan›n› sa¤lamak amac›y-
la kurgulanm›flt›r.
Binada oldukça detayl› bir bina otomas-
yonu mevcuttur. Tüm cihazlar›n çal›flma
durumlar›, set de¤erleri, kulland›klar›
kondenser suyu miktar›, çektikleri kw
enerji kontrol ve kay›t edilebilmektedir.
Burada amaç sistemin çal›flmas›n› düzenli
olarak kontrol ederek gerekli düzeltmele-
ri yapmak ve gerçek harcanan enerji ba-
z›nda sistemin gelecek y›llarda do¤ru bir
de¤erlendirmesini yapabilmek olmufltur.    
Binada bunlar d›fl›nda da çeflitli enerji ta-
sarruf sistemleri kurgulanm›flt›r. Tüm ça-
t›lar ilave izolasyon ve toprak ile kapla-
narak çat›dan olabilecek kay›plar›n bü-
yük mertebede önüne geçilmifltir. Binan›n
izolasyonunda özellikle yüksek verimli
malzemeler kullan›lm›flt›r. Kullan›lan
camlar tam al›nda olmay›p geride tutula-
rak daha az günefl alacak flekilde dizayn
edilmifltir (gölgeleme art›r›lm›flt›r).
Avrupa’daki en büyük toprak kaynakl›
uygulamalardan biri ‹stanbul’da 18,327
metre dikey borulama metraj› ile tamam-
lanm›flt›r. Klasik sisteme göre hesaplanan
ilave maliyet geri dönüfl süresi 9 y›l civa-
r›ndad›r. Bina, yeflil bina konsepti kapsa-
m›nda toprak kaynakl› ›s› pompas› d›fl›n-
da da farkl› yaklafl›mlara sahiptir. Uygu-
lama sürecinde karfl›lafl›lan problemler
farkl› flekillerde çözüm bulmufltur. Sistem
yaklafl›k 1,000 kW kapasite de¤erinde
öngörülerek eksik kalan so¤utma kapasi-
tesi kapal› devre kule yükü ile çözümlen-
mifltir. TM
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Kazan içerisinde bulunan su tama-
men saf de¤ildir. Kimyasal iflleme
u¤rayan ham su kat› partiküller

içerir. Bu kat› maddeler gerek erimifl, ge-
rekse süspansiyon halinde bulunurlar.
Kazan buhar üretti¤inde, suyun içerisin-
deki maddelerin yo¤unlu¤u giderek artar
ve bu maddeler kazan ›s› transfer yüze-
yinde birikir ve bir tabaka oluflturur;

• Is› transferini engeller
• Sistemin ömrünü k›salt›r

Su yüzeyinde köpük fleklinde birikir ve
buhar ile tafl›narak:

• Kontrol cihazlar›n›n ar›zalanmas›na
• Is› eflanjör yüzeylerinde birikim 

yapmas›na
• Kondenstoplar›n t›kanarak 

ar›zalanmas›na neden olur.

Kazan içerisinde bulunan kat› maddeler
süspansiyon veya erimifl halinde bulunurlar.
Süspansiyon halinde bulunan maddeler
çöker ve kazan dibinde birikir. Bu mad-
delerin kazandan tahliyesi kazan alt blö-
fü ile yap›l›r.
Erimifl halde bulunan maddelerin tama-
men al›nmas› mümkün de¤ildir. Ancak,
bir miktar kazan suyu d›flar› al›narak yo-
¤unlu¤u düflürülür. Bu ifllem ideal olarak
otomatik üst blöf sistemi  sistemleri ile
gerçeklefltirilir.

Do¤ru seçilmifl kazan alt blöf sistemleri ile:

• Enerji Tasarrufu
• Kazan Verimlili¤i
• Uzun Kazan Ömrü sa¤lan›r.

Blöf Sistemleri
Kazan üst blöf sistemleri farkl› flekilde
gerçeklefltirilebilir:

1- Manuel blöf sistemleri
Bu sistemde blöf vanas› belli aral›klarda
manuel olarak aç›larak kazan suyu blöf
edilir. Bu sistemde enerji kayb› fazlad›r.

2- Devaml› blöf sistemi
En basit flekli ile devaml› aç›k olan bir i¤-
ne vanad›r. Bu sistemin mahzuru ak›fl›
azaltmak için vanan›n siti supaba çok ya-
k›n çal›flmas› h›z yükselmesi ve dolay›s›y-
la afl›nma nedeniyle vana ömrünün k›sal-
mas›d›r.

3- Elektronik (otomatik) blöf sistemi
Elektronik blöf sistemleri kazan suyunun
TDS de¤erini devaml› ölçer. Ayar edilen
TDS seviyesine göre blöf vanas› otomatik
olarak aç›l›r ve gerekli miktarda kazan
suyu blöf edilerek istenilen TDS de¤eri
muhafaza edilir.
Kazan suyu s›cakl›¤›n›n artmas› ile elek-
trik iletkenlik de¤eri de artar. Örne¤in
elektrik iletkenli¤i her ºC art›flta % 2 ar-
tar. Bu nedenle bu tür cihazlar›n s›cak-

l›k/iletkenlik de¤erlerini iyi alg›lamalar›
gerekir. fiekilde görülece¤i gibi çal›flma
e¤risi ortalama de¤erin ya üstünde ya da
alt›ndad›r. Üzerindeki konumda erimifl
kat› madde miktar› yüksek, alttaki ko-
numda ise düflük ancak, enerji kayb› faz-
lad›r. fiekilde görülece¤i gibi çal›flma e¤ri-
si ortalama e¤riye çok yak›n ve enerji
kayb› optimumdur.

Kazan Otomatik Yüzey (Üst) 
Blöf Sistemleri

Özellikler :
• Kazandaki toplam erimifl kat› madde

seviyesinin otomatik kontrolü.
• Asgari blöf ile enerji tasarrufu
• Toplam erimifl kat› maddelerin dijital

gösterge ile an›nda okuma imkan›

Blöf miktar›n›n hesaplanmas›:

F.S
Blöf miktar›:  ––––––––

B-F

Kazan Otomatik Blöf Sistemleri ve 
Enerji Geri Kazan›m›
Mak. Müh. Cafer Ünlü
Intervalf 

Duyarga Kontroler

Blöf vanas›
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F: Besi suyunun toplam erimifl kat› 
madde miktar› (ppm veya μS/cm)

B: Kazan suyunun istenilen toplam 
erimifl kat› madde seviyesi (ppm veya
μS/cm)

S: Kazan buhar kapasitesi (kg/h)

Örnek: Manuel ve Otomatik 
Blöf Sisteminin Karfl›laflt›r›lmas›
ABCX firmas›nda kazan yüzey blöfü her
3 saatte bir manuel olarak yap›lmaktad›r.
Blöf yap›lmadan önce ve yap›ld›ktan son-
ra kazan suyundan numune al›narak TDS
de¤erleri ölçülmekte ve kaydedilmekte-
dir. Bir ayl›k ölçüm sonuçlar› de¤erlendi-
rildi¤inde ortalama TDS de¤eri 3300
μs/cm olarak hesaplanm›flt›r. Kullan›l-
makta olan kazan kapasitesi 10000 kg/h
olup, kazan tam kapasite ile çal›flmakta-
d›r. Kazan besi suyu TDS de¤eri 500
μs/cm olarak ölçülmüfltür. Kazan imalat-
ç›s› firma, kazan TDS de¤erinin maksi-
mum 5000 μs/cm olabilece¤ini belirtmifltir. 

Kazan kapasitesi : 10000 kg/h 
Kazan bas›nc› : 7 bar
Buhar s›cakl›¤› : 170,50oC
Kullan›lan yak›t : Fuel Oil No: 4
Besi suyu (TDS) de¤eri : 500 μs/cm
Kazan suyu TDS de¤eri : 3300 μs/cm 
Müsaade edilen max. 
TDS de¤eri : 5000 μs/cm

Blöf miktar›n›n hesaplanmas›:

Blöf miktar› =   F   x  S
–––––––––

B - F

F : Besi suyu TDS de¤eri
B : ‹stenilen kazan suyu TDS de¤eri

S : Kazan kapasitesi

1. 5.000 μs/cm iletkenli¤i sa¤lamak için
yap›lacak blöf miktar›:

500 x 10000
Blöf miktar› = –––––––––– = 1.111 kg/h

(5000 - 500)

2. Mevcut duruma göre yap›lan blöf mik-
tar›;
Manuel blöf yap›ld›¤›ndan kazan suyu
TDS ortalama de¤eri: 2.300’dür.

500 x 10000
Blöf miktar› = –––––––––– = 1.785 kg/h

(3300 - 500)

Burada gere¤inden fazla blöf yap›ld›¤›
aç›kça gözlenmektedir.

Manuel blöf yap›lmas› durumunda;
D›flar›ya at›lan kazan suyu 
yüzdesi =  1.785 kg/h   

––––––––––  = % 0,1785
10.000 kg/h

Otomatik blöf yap›lmas› durumunda;
D›flar›ya at›lan kazan suyu
yüzdesi =  0.111 kg/h   

––––––––––  = % 0,1111
10.000 kg/h

Hesaplanan iki blöf miktar›ndan 1.si ifl-
letme için ideal TDS de¤erini veren oto-
matik blöf sistemi ile sa¤lanan sonuçtur.
2. blöf, manuel blöf sistemi ile sa¤lanan
sonuçtur.
‹ki durumu mukayese edecek olursak, iki
blöf aras›nda 674 kg/h’lik ciddi bir fark
vard›r. Bunun anlam› manuel blöf ile ge-
reksiz yere su, yak›t ve kazan kimyasalla-
r› sarfiyat› yap›lmaktad›r.
Bu kay›plar› parasal olarak de¤erlendire-
cek olursak afla¤›daki sonuçlara var›r›z:

Su:   1.785 - 1111  kg/h x 24 = 674 kg
674 kg x 24 = 16.176 kg
Verilere göre suyun ton fiyat› = 1,80
TL’dir.
Günlük su kayb› = 29 TL

Yak›t:  Bu iflletmede manuel blöften dola-
y› % 6,74 oran›nda fazla blöf yap›lmak-
tad›r. Blöf ile at›lan su, yüksek ›s› ihtiva
eden s›cak sudur. Bu suyu elde etmek için
yak›t sarf edilmifltir. Dolay›s›yla blöf ile
birlikte yak›t da at›lmaktad›r.
Kazan suyu blöf miktar›n›n % 1 düflürül-
mesi ile sa¤lanan yak›t kazanç yüzdesi 7
bar için 0,19 (Kaynak: Spirax Sarco ve
‹ngiltere Enerji Araflt›rma Enstitüsü). Bu-
rada % 16,7 oran›nda fazla blöf yap›ld›-
¤›na göre, yak›t kayb›:

Bu iflletmedeki verilere göre günde
18.200 kg fueloil tüketilmektedir.

1,28
18200 x –––––– = 232,96 kg/gün fueloil

100 bofla harcanmaktad›r. 

Parasal de¤er olarak hesaplarsak:
Fueloil No: 4’ün fiyat›= 1,54 TL/kg
232,96 x 1,54 = 358,70 TL fueloil kayb›
vard›r.

Kimyasal Kayb› : 
Kimyasal madde birim fiyat› 1,5 TL 
(ton su için)
16,17 ton /gün x 1,5 TL = 24,25 TL

Günlük toplam kay›p: 
Su + Yak›t + Kimyasal = 29 + 358,70 +
24,25 =411,95 TL

Bu iflletmede buhar kazan›n›n manuel ya-
p›lmas›ndan dolay› günde 411,95 TL’lik
kay›p vard›r. Otomatik yüzey blöfü ile bu
kay›p önlenecektir. TM
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Manuel Blöf Sistemi Otomatik Blöf sistemi

ABCX Sanayi Firmas›nda Kazan TDS De¤erinin
Zamana Ba¤l› De¤iflimi 

Kazan Bas›nc› Blöf miktar›n›n % 1
(bar) düflürülmesi ile  sa¤lanan

yak›t kazanç yüzdesi

7 % 1,9

10 % 2,1

17 % 2,5

25 % 2,8

= % 6,74 x 0,19 = % 1,28
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Talebe ba¤l› havaland›rma

Havaland›rma ve klima tesislerinde en
çok enerjiyi fan ve hava  koflulland›rma
ifllemleri (›s›tma, so¤utma ve nem düzen-
leme) kullan›r. Bu nedenle, fanlar müm-
kün oldu¤unda kapat›lmal›, sadece yeter-
siz hava konforu durumlar›nda mümkün
olan en düflük h›zda çal›flt›r›lmal›d›r. Ça-
l›flt›rma ve d›flar›dan içeriye transfer edi-
len hava miktar›;  talebe ba¤l› kontrol
(hava kalitesi sensörü (IAQ) ve CO2 yo-
¤unlu¤u sensörleri ile), kifli say›s›na ba¤l›
kontrol (varl›k dedektörleri ile) veya s›-
cakl›k, nem gibi de¤iflkenlere ba¤l› olan
sürekli çal›flma modu ile kontrol edilebi-
lir. ‹fllem istenilen flartlar sa¤lan›lana ka-
dar devam eder. Daha sonra tesis tekrar
kapan›r.

Is› geri dönüflümü

Havaland›rma sistemlerindeki ›s› geri dö-
nüflümü ekipman› önemli miktarda enerji
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ana sebebidir.
Bu sebeple, Siemens, HVAC kontrol sis-
temlerinin de dahil oldu¤u ak›ll› ve enerji
tasarrufu sa¤layan ürünlere büyük önem
verir. Klasik uygulamalardaki  fonksiyo-
nel ünitelere ek olarak, EN 15232’ye uy-
gun  enerji tasarrufu sa¤layan moduler
Synco 700 serisi kontrol cihazlar›, uygula-
malara kolayca monte edilebilir ve etkin-
lefltirilebilir. Enerji tasarrufu özellikli bu
cihazlar;  havaland›rma kontrol cihazlar›-
n› (Synco RMU) ve ›s›tma kontrol cihaz-
lar›n› (Synco RMH and RMK) kapsar.
Afla¤›da, fonksiyonlarla ilgili  özet bilgiler
verilmifltir:

• Talebe ba¤l› havaland›rma
• Is› geri dönüflümü
• Gece so¤utmas›
• Is›tma devresi kontrolü optimizasyonu
• Is›tma devresinin (h›zl›) yeniden 

konumland›r›lmas›
• ‹ste¤e ba¤l› ›s›tma ve so¤utma enerjisi

üretimi

Synco, Siemens'in ›s›tma, havalan-
d›rma, iklimlendirme ve so¤utma
(HVAC) alanlar›ndaki bütün uygu-

lamalar› için gelifltirmifl oldu¤u çok yönlü
ve modüler kontrol cihazlar›n›n genel ad›-
d›r. Synco kontrol  cihazlar›n›n bütün mo-
delleri, A s›n›f› enerji verimlili¤ine uyacak
enerji tasarrufu özelliklerini ve optimum
önkoflullar› sa¤lar.  Maliyet ve enerji ta-
sarruflu  HVAC kontrol sistemi, herhangi
bir programlamaya gerek kalmadan mon-
te edilebilir. Hatta mevcut tesislerde, ge-
rekli fonksiyonlar önemli bir programla-
ma bilgisine gerek duyulmadan kolayl›kla
etkinlefltirilebilir. Ak›ll› ve entegre bina ve
oda otomasyon özellikleri sayesinde, kon-
fordan ödün verilmeden % 30’a varan
enerji tasarrufu ve CO2 emisyonu düflüflü
sa¤lanabilmektedir.
Dünya genelinde enerjinin % 41’inin bi-
nalar taraf›ndan kullan›lmas› ve bu enerji-
nin de % 85’inin de mekan› ›s›tmak için
harcanmas›, bina otomasyonunda enerji
tasarrufunun bu kadar önemli olmas›n›n

Siemens HVAC Kontrol:  

Konfordan Ödün Vermeden 
Enerji Tasarrufu 
P›nar ÇEL‹K
Siemens San. ve Tic. A.fi. 
Endüstri Sektörü Bina Teknolojileri HVAC Ürünleri
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tasarrufu sa¤layabilir. Is› geri dönüflümü,
ard› s›ra devam eden ifllemlerle gerçeklefl-
tirilir. ‹lk olarak maksimum miktarda ›s›
geri dönüflümü sa¤lan›r ve daha sonra
›s›tma ve so¤utma ifllemleri etkinlefltirilir.
Buna ek olarak, ›s› geri dönüflümü ekip-
man›n› kullanma ifllemi, kullan›lan hava
ve d›fla hava s›cakl›¤› karfl›laflt›rmas› baz
al›narak yap›l›r. Bir hata durumunda ›s›
geri dönüflümü sisteminden gelen besle-
menin durmas› sonucu ›s›tma ve so¤utma
bataryalar› taraf›ndan enerjinin telafi
edilmesi fazladan enerji kullan›m›na se-
bep olaca¤› için ›s› geri dönüflümü sistemi
sürekli olarak izlenir. Verimlili¤in belli
bir limitin alt›na düflmesi halinde bir hata
mesaj› al›n›r.

Gece So¤utmas›

Odalar›n bofl oldu¤u gece boyunca, oda-
lar so¤uk d›fl hava ile serinletilir. Bu saye-
de gün boyunca so¤utma için kullan›lan
enerji minimum seviyeye indirilebilir. Ge-
ce so¤utma sistemi d›fl hava ve iç hava s›-
cakl›klar› aras›ndaki karfl›laflt›rmaya göre
çal›fl›r ve gerekli oda s›cakl›¤› sa¤lanana
kadar çal›fl›r halde kal›r.

Baflla/Bitir ( Start/ Stop)  
kontrollü ›s›tma devresi 
optimizasyonu

Optimum bafllang›ç kontrolünün amac›,
çal›flma periyodunun bafl›nda belirlenen
konfor veya ön konfor  koflullar›n› sa¤la-
yabilmektir. Bu sebepten ötürü, ›s›tma
devresi d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
belirlenen çal›flma periyodu bafllamadan
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EN 15232 ‘ye göre BACS enerji performans›
s›n›flar›: binalar›n enerji verimlili¤i-bina
otomasyonu ve yönetimine etkileri

Enerji tasarrufu özelli¤iyle Modüler HVAC Kontrol Cihaz› Synco 700

Ek modüller ve ba¤›ms›z kullan›m özellikleriyle Modüler HVAC Kontrol Cihaz› Synco 700
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önce bir süre çal›flt›r›l›r. E¤er odada bir
s›cakl›k sensörü mevcutsa kontrol cihaz›
bir sonraki de¤ifliklik için oda s›cakl›¤›n›
da hesaba katar. E¤er odada s›cakl›k sen-
sörü yoksa, optimizasyon fonksiyonlar›
odan›n bir modelini kullan›r. Bu model
d›fla hava s›cakl›¤›na, binan›n zaman sa-
bitine ve odan›n s›cakl›k art›fl oran›na gö-
re gerekli oda s›cakl›¤›n› belirler.
Optimum bitir kontrolü, konfor modun-
dan ekonomi moduna geçildi¤inde s›cak-
l›¤›n konfor veya önkonfor modundaki
koflullar›n hemen alt›nda kalabilmesini
sa¤lamak için mümkün oldu¤unca k›sa
sürede ›s›tma devresini kapat›r. Optimum
bitir kontrolü e¤er odada s›cakl›k sensörü
varsa gerçeklefltirilebilir.

Is›tma devresinin h›zl› yeniden
konumland›r›lmas›

Çal›flma modu konfor veya ön konfor-
dan, ekonomi ya da koruma moduna ge-

çerse, h›zl› yeniden konumland›rma et-
kinlefltirilir, ›s›tma devresi pompas› ve ka-
r›flt›rma vanas› kapat›l›r. ‹stenilen oda s›-
cakl›¤›na ulafl›lana kadar ›s›tma devresi
kapal› kal›r. Sonuç olarak, pompan›n ça-
l›flma süresi kayda de¤er bir miktarda
azal›r. Bu fonksiyon s›cakl›k istenilen dü-
zeye ulaflt›¤›nda veya yeniden konfor mo-
duna geçildi¤inde sona erer.

Talebe ba¤l› ›s›tma ve so¤utma
enerjisi üretimi

Is›tma kazan› veya so¤utucu sadece ›s›t-
ma veya so¤utma enerjisine ihtiyaç duyul-
du¤unda çal›flmal›d›r. Is›tma, so¤utma ve
DHW bölümlerinden gelen bilgiye ba¤l›
olarak, Synco kontrol cihazlar› veriyi,
KNX veri yolu arac›l›¤›yla  paylafl›r. Kon-
trol cihaz›, bölümlerden gelen bu taleple-
re ba¤l› istenen ayar noktalar›n› hesapla-
yarak, ›s›t›c›lar› ve so¤utucular› yeniden
konumland›r›r. Bu sayede pompalar›n sü-

rekli çal›flmas› minimum süreye indirilir.

Sonuç
Standart HVAC kontrol cihazlar›nda en-
tegre halde bulunan enerji tasarrufu özel-
likleri sayesinde Siemens maliyet tasarru-
fu ve çevre koruma konular›nda belirgin
bir yarar sunar. Sonuç olarak, HVAC uy-
gulamalar› herhangi bir özel çaba gerek-
tirmeden planlanabilir ve bafllang›çtan iti-
baren üst düzey enerji verimlili¤i sa¤lan›r.
Kolayl›kla aktiflefltirilebilen enerji tasar-
rufu fonksiyonlar›, kullan›m› optimize
eder ve tesisin de¤erini artt›r›r.
HVAC tesislerindeki bütün enerji tasar-
rufu özellikleri iste¤e ba¤l› kullan›ma ve
bina kullan›c›lar›na elveriflli hava koflulla-
r› sa¤lamaya göre tasarlanm›flt›r.
Synco, A S›n›f› enerji verimlili¤ine uygun-
lu¤u sa¤lamak için önemli önkoflullar
sa¤lar ve standart sistemlere göre ofis
alanlar›nda %30’a varan enerji tasarrufu
sa¤lar.  TM

3322 . tesisat market 03/2009

sistem

De¤iflken: Talebe ba¤l› havaland›rma kontrolü  ile “Sürekli ›s›tma modu”
çal›flma prensibi

“Is›tma devre kontrolü optimizasyonu”  çal›flma prensibi

“Gece so¤utmas› için aç›l›fl kriteri” çal›flma prensibi

Talebe ba¤l› havaland›rma 
kontrolü ile konfor ve enerji 
tüketimini optimize eden IAQ 
(hava kalitesi) sensörü

Konfor Konfor

S›cakl›k
Optimum bafllang›ç Optimum durma

Zaman

Mekan›n kullan›mda 
oldu¤u zaman dilimi

Ekonomi

RT reel
de¤eri

OT reel
de¤eri

Konfor sonu Gece so¤utmas› Konfor 
bafllang›c›

Oda ile d›fl hava s›cakl›¤› fark›

S›cakl›k
ayar›

Reel de¤er

Reel de¤er

Ayar

Ayar

Konfor
sonu

Konfor
bafllang›c›

Ekonomi modu

Sürekli
›s›tma modu

Ekonomi
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cakt›r. Bir küresel vanada kaçak, giriflten
ç›k›fla do¤ru yatak boyunca gerçekleflebi-
lir. Vanan›n içerisindeki ak›flkan, atmos-
fere kaçmad›¤› sürece bu durum kaçak
emisyon olarak kabul edilmemektedir.
Öte yandan bir harici kaçak, örne¤in, va-
nan›n içerisinden d›fl ortama supap conta-
s› veya gövde contas› yoluyla kaçmas› de-
mektir. Bu tip kaçaklar çevreye zarar ver-
di¤inden kaçak emisyon olarak adland›-
r›lmaktad›rlar. 
Fittingsler, vanalar ve di¤er ak›flkan sis-
tem bileflenlerinin sebep oldu¤u kaçaklar
y›ll›k maliyetlerde büyük art›fllara neden
olabilir. Örnek vermek gerekirse, 50.000
fittingse sahip olan bir santralin, bu fit-
tingslerden oluflan kaçak emisyonlar›n se-
bebiyet verdi¤i y›ll›k ortalama ekonomik
kayb› 25.000 dolardan fazlad›r. Bu tip
örnekler, vakaya sistem tasar›m›n›, ürün
seçimini ve bak›m konusunu toplam ma-
liyet yaklafl›m›n› ele alarak yaklaflmay›
gerekli k›l›yor. Bu makale, yayg›n kulla-
n›lan bir vana tipi olan, yüksek debili ak›-
fla ve etkin sistem kapamalarda kullan›lan
küresel vanalardaki kaçak emisyonlara
odaklanmaktad›r. 
Küresel vanalardaki kaçak emisyonlar›
kontrol etmekteki kritik nokta, yap›lacak

Reaktör ventilleri ve kazan egzoz ç›-
k›fl borular›ndaki noktasal emis-
yonlara (ekipman kaçaklar›) dünya

çap›nda çok daha büyük bir dikkatle e¤i-
linmektedir. Gulf Coast gibi bölgelerde,
ABD yönetmelikleri kaçak emisyonlar
üzerine düflmeye bafllamaktad›r. Ayr›ca
Avrupa Birli¤i’nin Birleflik Kirlilikten Ko-
runma ve Kontrol Bürosu (IPPC) kaçak
emisyonlar›n azalt›lmas› için kapsaml› bir
direktif yay›nlam›flt›r. 
Kaçak emisyonlar çeflitli flekillerde tan›m-
lanmakta ve sadece bir boruya, kanal ve-
ya ventile özgü olmamaktad›r. Bunlar
hammaddelerin ifllenmesi, y›¤›n madde ifl-
lenmesi ve buna benzer prosesleri de kap-
samaktad›r.
Genel emisyonlara nazaran kaçak emis-
yonlarda e¤ilim daha yüksek standartlara
ve daha yo¤un incelemeye do¤ru yönel-
mektedir. Mevzuatlar, emisyonlar konu-
sundaki yeni düzenlemeleri ç›kard›¤›nda,
kaçak emisyonlar›, bu mevzuatlarda
(özellikle bu mevzuatlar Yüksek Reaktivi-
tedeki Hassas Organik Bileflikler –
HRVOC  ile ilgili ise) en bafl› çekecektir.
Kaçaklar dahili ve harici kaçaklar olabi-
lirken, her türlü emisyonun kaçak emis-
yon olarak kabul edilmesi de yanl›fl ola-

Yazan : Michael Adkins ve Pete Ehlers, Swagelok Co.
Çeviren : Meriç Noyan Karatafl

Kaçak Emisyonlar› Kontrol Edin

Do¤ru küresel 
vanan›n seçilmesi 
harici kaçaklar› 
kontrol etmeye ve 
maliyetleri azaltmaya
yard›mc› olur.
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uygulama için uygun küresel vanay› seç-
mektir. Uygulama ile ilgili do¤ru bilgileri
gözden geçirerek ifle bafllay›n: bas›nç ve
s›cakl›k aral›klar›, ortam›n temizli¤i, peri-
yodik iflletmenin frekans›, gereksinim du-
yulan bak›m s›kl›¤›, kabul edilebilir ka-
çak oran›, ak›fl gereksinimleri ve kirlene-
bilme potansiyeli. Daha sonra iflletim pa-
rametreleriniz ile en çok ba¤daflan vana
teknolojisinin, performans özellikleri ve
malzeme uyumunu da göz önünde bulun-
durarak seçiminizi yap›n›z. Kaçak emis-
yonlar›n kontrol edilmesi ve toplam mali-
yet konusunda çok önemli olan iki tasa-
r›m özelli¤ine odaklanaca¤›z: gövde con-
tas› tasar›m› ve supap contas› tasar›m›. 

Gövde Contas› Tasar›m›

Gövde contalar›n›n en yayg›n olarak kul-
lan›lan iki çeflidi vida tipi (1) ve flanfl tipi-
dir (2). Vida tipi conta daha sa¤lam bir
conta oldu¤undan yüksek sistem bas›nc›-
n› mümkün k›larken, flanfl tipi conta hat
üzerindeki vanan›n h›zl› ve kolay bak›m›-
na imkan vermektedir. 
Vidal› tip conta, iki adet diflli vida ile kü-
re ve yatak contas›n›n gövdeye ba¤lanma-
s›ndan sonra ba¤lan›r. Vidal› tip conta-
n›n, contalama alan› nispeten daha kü-
çüktür. Sonuçta, 1000 veya 2000 psig
(689 veya 1378 bar) bas›nçlara kadar ça-
l›flabilme imkan› veren oldukça efektif bir
contad›r. 
Flanfl tipi gövde contas› kullan›lan vana-
lar, birbirine flanfllar, contalar ve somun-
lar ile ba¤l› olan 3 ayr› k›s›mdan olufl-
mufltur. Bu bileflenler aras›ndaki contala-
ma alan› daha büyük oldu¤undan, bu ta-
sar›m daha düflük bir tasar›m bas›nc›na
izin vermektedir. Flanfllar birbirlerine sal-
mastralar ile ba¤land›¤›ndan, conta mal-
zemesi üzerindeki geometrik k›s›tlama
daha azd›r ve bu, çok daha genifl bir con-
ta malzemesi seçmeye imkan vermektedir. 

Üreticinin standart conta malzemesi her
zaman çözüm de¤ildir. Sistem tasar›mc›-
lar› conta malzemesi seçiminde tüm iletim
aral›¤› üzerindeki seçenekleri de¤erlendi-
rirken bu seçenekler metal contalar›, bir-
çok de¤iflik tip elastomer O-ringleri ve

Grafoil contalar› da içermelidir çünkü bu
seçeneklerin uygun olarak seçilmesi çok
daha dayan›kl› bir vana tasar›m› sunabi-
lirler. Flanfl tipi contadaki c›vatalar yeter-
li conta yükünün karfl›land›¤›n› garanti
eden yüksek kademeli malzemeden olma-
l›d›r. 
S›zd›rmazl›k malzeme seçim kolayl›¤›n›n
ötesinde, flanfl tipi contan›n avantaj› ba-
k›m kolayl›¤› sa¤lamas›ndad›r. C›vatalar
söküldü¤ünde vana gövdesi sistem üze-
rinde ask›da kalarak tüm vanan›n sökül-
mesine gerek kalmadan onar›lmas›na izin
verir. Yatak ve gövde contalar› kolayl›kla
ulafl›labilirdir. Kaçak emisyonlar› ile ilgili
düzenlemeler kat›laflt›kça, bak›m ve ona-
r›m daha da önem kazanacakt›r. 
S›z›nt›lar sadece s›zd›rmazl›k elemanla-
r›ndan de¤il gövde malzemesinden de
meydana gelebilir. Vanalar› nitelendirir-
ken, sistem tasar›mc›lar› gövde malzeme-
sinin döküm mü, talafll› imalat m› oldu-
¤una dikkat etmeli, bütünlü¤ü ve muaye-
nesi üzerine araflt›rmalar yapmal›d›r. Üre-
tici, hammadde tedarikçisine ne gibi bir
flartname sunmufltur? Ne tür kalite kon-
trol prosedürleri uygulanm›flt›r? Lisansl›
Malzeme Test Raporu gövde malzemesi-
ni ilgilendiren en kritik sorulara bile ce-
vap olmaktad›r. 

Supap Tasar›m›

Bir küresel vanada sistem ak›flkan›n›n –is-
ter s›v› ister gaz olsun– supap veya gövde
ara yüzünden s›zma yapmad›¤›n› garanti
eden araçlar olmal›d›r. Bu bir supap con-
tas›n›n görevidir. Yeterli periyodik ifllet-
me frekans› ile, tüm supap contalar› afl›n-
maya maruz kal›r ve bu da kaça¤a sebe-
biyet verebilir. Fakat baz› contalar, belir-
li uygulamalarda di¤erlerinden daha ve-
rimlidir. 
En basit ve ilkel teknoloji, supab› çevrele-
yen tek parçal› bir contadan oluflmakta-
d›r. S›k›flt›rma c›vatas› s›k›ld›kça genellik-
le politetrafloretilenden (PTFE) yap›lan
conta, ezilerek supap ile gövde muhafaza-
s› aras›ndaki bofllu¤u doldurur.
Ne yaz›k ki, PTFE ve buna benzer conta
malzemeleri, bu tip malzemelerin zaman-
la flekil de¤ifltirmesi anlam›na gelen “so-

¤uk ak›m”a e¤ilimlidirler. So¤uk ak›m et-
kisi bas›nç ve s›cakl›k ile artar. Baz› du-
rumlarda conta geçmemesi gereken alan-
lara s›k›fl›p s›zarak etkinli¤ini kaybeder
ve bu da sistemdeki ak›flkan›n d›flar› kaç-
mas›na neden olur. 
“So¤uk ak›m” etkisinin dengelenmesi
için, özellikle uygulama bas›nc›n ve s›cak-
l›¤›n sürekli de¤ifltirildi¤i durumlarda,
conta üzerindeki s›k›flt›rma yükünün art-
t›r›lmas› için s›k›flt›rma vidas›n›n daha s›k
s›k›flt›r›lmas› gereklidir. Ek s›k›flt›rma su-
pap üzerine uygulanan kuvveti art›rarak
tahrik için gerekli olan kuvveti yükseltir.
Bu tekrarl› s›k›flt›rma ifllemleri sonucunda
conta s›k›flt›rma c›vatas› de¤ifltirilmeye
ihtiyaç duyabilir. 
Bu basit contalama teknolojisi s›k gözle-
me ve ayarlanmaya gereksinim duyar ak-
si taktirde s›z›nt› oluflabilir. Kaçak emis-
yon riskinin azalt›lmas› için tek parçal›
conta tasar›m›, s›cakl›k ve bas›nç dalga-
lanmalar›n›n minimum oldu¤u, periyodik
iflletmenin limitli oldu¤u ve gözlem ve gö-
rüntülemenin s›kl›kla ve kurall› bir biçim-
de yap›ld›¤› uygulamalarda kullan›lmal›d›r.
Çift parçal› flerit yatak conta tasar›m› tek
parçal› tasar›m›n gelifltirilmifl bir flekli
olup, afl›r› afl›nma olmadan vanan›n ko-
lay tahriklenmesine imkan verir. fierit
conta tasar›m›, biri di¤erinin içerisine
geçmifl iki contadan oluflmaktad›r. Con-
talar›n kesiti üçgen fleklindedir ve biri di-
¤erinin içerisine geçti¤inde dikdörtgen
fleklinde bir kesit olufltururlar. Supab›n
conta s›k›flt›rma c›vatas›ndan kuvvet uy-
guland›kça, diyagonal yön boyunca bir-
birlerine do¤ru itilirler ve bu da kuvveti
yatay ve eflit bir biçimde supap ve gövde
muhafazas› üzerinde da¤›t›r. Conta c›va-
tas›ndan gelen çok az bir bas›nçla bile su-
pap ile gövde muhafazas› aras›nda daya-
n›kl› bir conta meydana gelmifl olur. 
fierit contan›n do¤ru flekilde görevini ye-
rine getirebilmesi için, ›s›l periyodik iflle-
tim boyunca “so¤uk ak›m” oluflmamas›
için iki PTFE conta do¤ru konumda tu-
tulmal›d›r. Bu yüzden flerit tasar›m›ndaki
conta, uygun bir biçimde tespit edilmeli-
dir ki conta destek halkalar› ve salmastra
kapa¤› yönünden contaya uygulanan ba-
s›nç eflit bir flekilde da¤›labilsin.
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Bak›m ve onar›m s›kl›¤›n›n azalt›lmas›
için flerit tasar›m›, contada “canl› yük”
yaratan yay olan Belleville rondelas› içe-
rebilir. Canl› yük, conta üzerinde s›cakl›k
ve bas›nç dalgalanmalar›nda, conta üze-
rindeki bas›nc›n eflit olarak da¤›lmas›na
yard›mc› olur. Bu yaylar contan›n bir ara-
da tutulmas› için, conta üzerinde bir ön
kuvvet yarat›rlar. Yüksek s›cakl›klarda
yay s›k›flarak contaya genleflebilmesi için
bir alan yarat›r. Düflük s›cakl›klarda ise
geniflleyerek conta üzerindeki bas›nc›n ol-
mas› gereken düzeyde kalmas›n› sa¤lar-
lar. Bu “canl› yük” belirli bir ön kuvvet
sayesinde contay› tek parça olarak tut-
maktad›r. Yaylar olmasayd›, conta nispe-
ten daha dar bir alanda genleflip büzül-
mek zorunda kalacakt›. Bu durumda yük-
sek bir s›cakl›kta conta genleflirken supap
üzerindeki yük artacak ve “so¤uk ak›m”
etkisi meydana gelebilecekti. 
Baz› vana tasar›mlar› sistem bas›nc›n› su-
pap üzerinde artmas›na izin verir. Bir
“canl› yük”lü sistem bunu meydana getir-
mekte – contan›n geniflleme ve daralma-
s›ndaki gibi – ve conta üzerinde sabit bir
bas›nc› mümkün k›lmaktad›r. 
Tek parça contal› vanalar da yay ve ben-
zeri elemanlara sahip olabilirler ama fle-
ritli conta tasar›m›ndaki kadar efektif
olarak ifl göremezler. Bu yaylar PTFE
contan›n belli bir orana kadar genleflip
daralmas›na izin verir ama flerit tasar›m›
olmaks›z›n supap üzerindeki tutarl› ba-
s›nç sa¤lanamaz. Tek parça contal› bir
vana yayda yüksek ön kuvvet gerektir-
mekte, bu da contan›n d›flar›ya do¤ru ka-
vis verip gerilmesine sebebiyet vermekte-
dir. Vanaya s›k açma kapama durumun-
da tekrarl› tahrik uyguland›¤› durumda,
contadaki afl›nma hatr› say›l›r boyuta ge-
lebilir. Bu afl›nma da contan›n s›k s›k de-
¤ifltirilmesine ve de dolay›s›yla kaça¤a ne-
den olur. 
Di¤er bir etkili supap contalama yöntemi
O-ring tasar›m›d›r. Uygun bir biçimde ta-
sarland›¤› taktirde bu teknoloji, yüksek
bas›nçl›, düflük bas›nçl› veya genifl bas›nç
aral›¤› gerektiren uygulamalarda esneklik
sa¤lamaktad›r. (Örne¤in, bir pistonda ba-
s›nç içi dolu iken bas›nc› 2.300 psig
(158.5 bar) olurken, neredeyse boflken ise

bas›nc› 100 psig (6.9 bar) olabilmekte-
dir).
O-ringler genellikle floroklorokarbon
FKM gibi yüksek elastikli¤e sahip olan
malzemelerden yap›l›rlar. O-ringlerde,
çift parçal› flerit tasar›m›ndaki gibi s›k›fl-
t›rma c›vatas› ile yarat›lan bas›nca gerek-
sinim duyulmaz. O-ringlerin bas›nc› daha
çok sistemde hareket halinde olan ak›fl-
kandan sa¤lan›r. Ak›fl›n bas›nc› artt›kça
O-ring deforme olur ve supap üzerindeki
bas›nç artar. Buna karfl›n, gaz ak›fl›ndaki
bas›nç düfltü¤ünde O-ring gevfler ve su-
pap ile gövde aras›ndaki bofllu¤u doldu-
rur. Elastik olmas› sayesinde O-ringin ke-
sit alan› deforme ve reforme olarak o an-
ki koflula uygun bir conta fleklini al›r. 
O-ring kullan›lacak uygun bir conta tasa-
r›m›, O-ringi yüksek bas›nç alt›nda koru-
yacak, genellikle PTFE’den yap›lm›fl bir
destek halkas› veya buna benzer baflka
bir mekanizman›n varl›¤›n› gerektirir. Bu
destek halkas› O-ringin ekstrüzyon aral›-
¤›n› düflürmek ve bir arada tutmak için
tasarlanm›flt›r. E¤er O-ring spesifik ölçü-
lerinin ötesine uzamaya uygun de¤ilse, ifl-
letim halinde O-ring kopabilir. Ekstrüz-
yon s›z›nt›lara neden olup, vanay› hare-
kete geçiren torku art›rabilir.
O-ring tasar›m› yüksek bas›nçta oldukça
efektiftir. Tasar›m›n, s›cakl›k, bas›nç ve
kimyasal özellikleri elastomerin spesifi-
kasyonlar› ile s›n›rl›d›r. Kullan›c›, sistem-
de kullan›lacak ak›flkan›n elastomer ile
etkileflimi konusunda insiyatif almal›d›r. 

Supap Hizas›zl›¤›

Supap contas› tasar›m›n› ilgilendiren ko-
nular›n ötesinde, supapta oluflacak s›z›n-

t›lara, supap hizalamas› da ek bir sebep
olarak gösterilebilir. Supap, herhangi bir
sebepten ötürü e¤ilir veya 
Bir yöne do¤ru zorlan›rsa, dengesiz afl›n-
ma sonucu s›z›nt› oluflabilir. Hizas›zl›k
oluflmas›n›n iki temel sebebi vard›r. Bun-
lardan ilki uygunsuz aktuatör konumu
olarak gösterilebilir. Supap ile aktuatö-
rün merkez çizgileri hizalanmaz ise supap
e¤ilecek, bu da supap contas›n›n dengesiz
afl›nmas›na sebebiyet verecektir. 
‹kinci durum ise emniyet ventil contas›n›n
zarar görmesi supab›n e¤ilmesine neden
olmas›d›r. 
Bu konunun anlafl›labilmesi için, ilk ola-
rak küresel vana anatomisi gözden geçi-
rilmelidir. Küresel vanalar yüzen veya si-
lindir yatakl› küre tasar›mlar›ndan her-
hangi birisini kullanabilir. Yüzen küre ta-
sar›m›nda, küre vana içerisinde tespit
edilmifl de¤ildir ama iki mesnet aras›nda
yüzmektedir. Kapanma pozisyonunda
küre contas›, pozitif bas›nç fark› sebebiy-
le düflük bas›nçl› taraftaki mesnete do¤ru
itilir. 
Buna karfl›n silindir yatakl› tasar›m küre-
den farkl› bir tasar›m kullanmaktad›r.
Daha çok, bu geometri küreye üstten ve
alttan monte edilmifl silindirlerden olufl-
maktad›r. Bu sistem vana gövdesine otur-
tulmufltur ve silindirler ile ak›fl yönünde
hareket edilmesi engellenmifltir. Küre
aç›lmak veya kapanmak için dönerken,
silidirler de silindir yataklar› içerisinde
dönerler. 
Silindirler küreyi yatak içerisinde uygun
bir biçimde hizalayarak kürenin ak›fl yö-
nündeki hareketini engellerler. Su darbesi
durumunda dahi küre silindirler ile küre
merkezde tutulur. 
Bir küresel vanan›n seçiminde tasar›mc›
malzeme uyumlulu¤u bas›nç ve s›cakl›k
aral›klar›, istenilen bak›m s›kl›¤› ve tah-
rikleme frekans›n› göz önünde bulundur-
mal›d›r. 
Bir vanan›n gerçek maliyeti sadece sat›n
alma maliyeti de¤il toplam maliyetidir.
Artan hammadde maliyetleri, h›zla s›kla-
flan ve kat›laflan çevreye uygunsuzluk ce-
zalar›, s›kl›kla yap›lan bak›m maliyetleri
ve yenileme maliyetleri de göz önünde
bulundurulmal›d›r. TM
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