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E‹E verilerine göre, ülkemizde elektri-
¤in % 47’si bina ve hizmetler sektö-
ründe tüketilmifltir. Bu verilerin 1999

y›l›na ait oldu¤u ve h›zl› kentleflme, 1999-
2009 aral›¤›ndaki ekonomik büyüme h›z›
göz önüne al›n›rsa, bu oran›n›n bir miktar
daha yükselmifl oldu¤u düflünülebilir. Ener-
ji ihtiyac›m›z›n % 62'sini ithalat yoluyla
karfl›lan›yor ve fosil yak›t kullanarak elek-
trik enerjisine dönüflüm sa¤layan santralle-
rin toplam verimi ise % 30. Yani ülkemiz-

de enerjinin verimli kullan›m›n›n önemi çok
aç›k. Enerji Kaynaklar›n›n ve Enerjinin
Kullan›m›nda Verimlili¤in Art›r›lmas›na
Dair Yönetmelik, befl ay önce Resmi Gaze-
te’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Yönet-
melikte yer verilen, enerji verimlili¤ini art›-
r›c› önlemler aras›nda yanma sistemlerinde
yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yak›t-
lar›n verimli yak›lmas›, ›s›tma, so¤utma, ik-
limlendirmede, ›s› transferinde en yüksek
verimin elde edilmesi, ›s› yal›t›m› ile ›s› ka-
y›plar›n›n en aza indirilmesi, at›k ›s› geri
kazan›m›, ›s›n›n ifle dönüfltürülmesinde ve-
rimlili¤in art›r›lmas›, elektrik tüketiminde
kay›plar›n önlenmesi, elektrik enerjisinin
mekanik enerjiye veya ›s›ya dönüflümünde
verimlili¤in art›r›lmas›, otomatik kontrol
uygulamalar› ile insan faktörünün en aza
indirilmesi, kesintisiz enerji arz› sa¤layacak
girdilerin seçimine dikkat edilmesi, makina-
lar›n enerji verimlili¤i yüksek olan teknolo-

jiler aras›ndan, standardizasyon ve kalite
güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edi-
lerek seçilmesi, inflaa ve montaj aflamas›nda
enerji verimlili¤i ile ilgili ölçüm cihazlar›n›n
temin ve monte edilmesi, yenilenebilir ener-
ji, ›s› pompas› ve kojenerasyon uygulamala-
r›n›n analiz edilmesi gibi önlemler, uygula-
malar yer al›yor.
Bununla beraber ›s›tma döneminde iç or-
tam s›cakl›klar›n›n 22 °C’nin üzerine ç›k-
mayacak flekilde ayarlanmas›, so¤utma dö-
neminde klimalar›n 24 °C’nin alt›na düfl-
meyecek flekilde ayarlanmas›, cihaz seçim-
lerinde A s›n›f› enerji tüketen cihazlar›n ter-
cih edilmesi de enerji tasarrufu için öneri-
lenler aras›nda.
Klimalarda enerji verimlili¤ini tahmin et-
menin en kolay yolu Enerji Verimlilik Ora-
n›'n› (EVO) hesaplamak. EVO klima cihaz-
lar›n›n etiketinde yer almayabilir. EVO;
Btu/saat oran›, Watt de¤erine bölünerek
bulunabilir. Örne¤in, 1,200 Watt ve
12,000 Btu/saat oran›na sahip bir ünitede
EVO oran› 10’dur. EVO oran›n›n yüksek
olmas› istenir. E‹E’nin önerisine göre; seçim
yaparken mümkün oldu¤unca daha yüksek
oranl› veya EVO 10' a yak›n modeller ter-
cih edilmelidir.
E¤er bir split sistem seçilirse, yukardaki for-
mülde toplam Watt de¤erini elde etmek için
iç ünitenin Watt de¤erine, d›fl ünitenin Watt
de¤eri ilave edilir. 
Maksimum verim için iç ve d›fl serpantinle-
rin verimlilik oranlar›n›n uyumlu olup ol-
mad›¤›ndan emin olunmal›d›r. Servis perso-
nelinin so¤utma serpantinlerini kolay te-
mizleyebilmesi için iç ünite hava girifl panel-
lerinin hareket edebilir flekilde montaj›n›n
yap›lmas› önemlidir. 
So¤utma, havaland›rma, hatta ›s›tma sis-
temlerinin enerji tüketimlerini azaltabilmek
için öncelikle enerji ihtiyac›n› azaltmak ge-
re¤i üzerinde duran uzmanlar; cihaz ve sis-
temlerin koruyucu bak›mlar›n›n düzenli
olarak yap›lmas›, yal›t›m ve günefl ›fl›nlar›-
n›n yaz aylar›nda binalar›n afl›r› ›s›nmas›na
yol açmamalar› için cam filmlerinin kulla-
n›m›n› tavsiye ediyorlar. TM

Enerji tasarrufu için ilk ifl;
enerji talebini azaltmak
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CIAT’tan Waterclean Sistem

Waterclean at›k su kullan›-
c›lar›n› Lejyonella, Pse-

udomona ve di¤er bakterilere
karfl› koruyan yenilikçi bir
konsepttir. Sistem, binalar›n su
tedarikinde bulunan veya da¤›-
t›m flebekelerinde do¤al olarak
üreyen bu bakterileri ortadan
kald›r›r. Waterclean Sistemi,
dünya çap›nda geçerli bir so-
run olan s›cak ve so¤uk at›k su
konusunu ele alan piyasadaki
ilk çözüm olma özelli¤i tafl›yor.
Lejyonella, hidro-telürik kö-
kenli bakterilerdir ve 20-
50°C’lik s›cakl›klarda üreyebi-
lirler. Bu nedenle Lejyonella
sorununun s›cak su ile iliflkili
oldu¤u yayg›n biçimde do¤ru-
lanmaktad›r. Mevcut sistemler
yaln›zca s›cak su sorununu ele
almaktad›r. Oysa bu çok bü-
yük bir hatad›r; bütün at›k su
da¤›t›m flebekeleri yaklafl›k 55 °C s›cakl›-
¤›nda bir s›cak su döngüsünden ve so¤uk
su borular›ndan oluflmakta ve bu so¤uk
su borular›n›n insan vücudu için 35 – 40
°C aras›nda uygun bir s›cakl›k seviyesine
getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle,
ar›t›lmam›fl so¤uk su borular› bakteri üre-
mesi aç›s›ndan daimi bir tehlike arz et-
mekte, ba¤lant› noktalar› ise Lejyonella-
n›n üremesi için son derece uygun bir or-
tam yaratmaktad›r. Dolay›s›yla so¤uk su
da t›pk› s›cak su gibi s›k s›k ar›t›lmal›d›r.
Waterclean Sistem, kurulmaya haz›r,
kompakt bir kittir. Bir dezenfeksiyon ›s›
eflanjörü ve tutma yata¤› ile at›k suyun s›-
cakl›¤›n› birkaç dakika boyunca 65°C’de
tutan ve bakterilerin ortadan kald›r›lma-
s›n› sa¤layan önleyici bir ifllemdir. ‹kinci
eflanjör ise s›cak suyun bir k›sm›n› döngü-
ye, so¤uk suyun bir k›sm›n› ise kullan›m
tedarik noktalar› ile PERL’e bakteri ol-
maks›z›n da¤›tabilir.
Waterclean Sistem ayr›ca zaman içinde ve
do¤ru kullan›m sayesinde mevcut flebeke-
nin ar›t›lmas›n› sa¤layan bir “ar›tma mo-
du”na sahiptir. Waterclean Sistem bu ne-
denle yeni kullan›c›lar ve ar›tma modülle-

rini yenilemek isteyenler için piyasadaki
en uygun ürünlerdendir. Her bir su tutma
noktas› için öngörülen yanmaz kutular›n
yan› s›ra uzaktan yönetme mekanizmas›
ürünü tamamlamakta ve kullan›c›lar için
maksimum güvenlik seviyesi ile yönetim
için maksimum izlenebilirlik seviyesi sa¤-
lamaktad›r. Sistem hiçbir kimyasal ya da
sarf malzemesi kullanmamaktad›r. Ekip-
man enerji tüketimini en aza indirgemek-
te olup HQE (‘Yüksek Kaliteli Çevre’)
standartlar›n› karfl›lamaktad›r.
Waterclean’in çal›flma ve tasar›m›n›n bü-
tün evreleri CIAT Grubunun araflt›rma
merkezinin deste¤iyle Eflanjör Bölümü ta-
raf›ndan kurum içinde yap›lm›flt›r. Ancak
deneysel kurulum testleri CNRL (Ulusal
Lejyonella Araflt›rma Merkezi) arac›l›¤›y-
la yap›lm›flt›r.
CALEFFI Fransa ‘Carlier Meskel’ siste-
minden al›nan lisans kapsam›nda gelifltiri-
len ve CIAT taraf›ndan sanayilefltirilen
Waterclean Sistemi 25-28 fiubat tarihleri
aras›nda Lyon’da yap›lan Enerji, S›cakl›k
Kontrol ve Su fuar›nda ENEO 2009 Alt›n
ödülünün de sahibi oldu. TM

Bilgi: www.ciat.com

Karasu Merkezi
Is›tma Sistemi
Kompansatörleri

Karasu Merkezi Is›tma Sistemi Kom-
pansatörleri, çok esnek olarak tasar-

lanm›fl körük eleman› sayesinde, boru hat-
lar›nda oluflan yüksek miktarlardaki gen-
leflmeleri absorbe etme özelli¤ine sahiptir.
Kompansatörlerde kullan›lan bilezikler,
k›lavuzlar ve d›fl boru, ürüne yüksek ölçü-
de sa¤laml›k ve uzun bir çal›flma ömrü ka-

zand›rmaktad›r. Koruyucu d›fl boru
(Kaver) ayn› zamanda, boru hat-

t› üzerindeki kompansatörlere,
d›flar›dan gelebilecek olas›

darbelere karfl›
koruma sa¤la-
y›p körü¤ün
delinme riski-

ni de ortadan kald›r-
maktad›r. Karasu Merkezi

Is›tma Sistemi Kompansatörlerinin dizayn›
s›ras›nda içine yerlefltirilen iç layner, afl›n-
d›r›c› özelli¤e sahip ak›flkanlara karfl› kom-
pansatörün körük eleman›n› korur, parti-
küllerin bo¤um aralar›na dolmamas›n›
sa¤lar. D›fl boru içerisine yerlefltirilen k›la-
vuzlar, burulmaya karfl› kompansatörü
korumakla kalmaz, kompansatörün üzeri-
ne binmesi istenmeyen afl›r› yüklenmeleri
de önler. Böylelikle kompansatörün ömrü-
nü önemli ölçüde uzat›r. Karasu Merkezi
Is›tma Sistemi Kompansatörleri, ba¤lant›
flekillerine göre flanfll› veya kaynak boyun-
lu olarak dizayn edilir. Kompansatörlerin
flanfllar›, boru k›s›mlar›, k›lavuzlar› ve bi-
lezikleri karbon çelik, körük k›s›mlar ise
çok katl› olarak tasarlanm›fl paslanmaz çe-
likten imal edilmifltir. Normal flartlarda bu
kompansatörler boru hatlar›n›n çal›flma
ortam›na göre tasarlan›rlar. Dizayn bas›n-
c› 10-25 bar dizayn s›cakl›¤› 150 °C’dir.
Karasu Merkezi Is›tma Sistemi Kompansa-
törlerinin en önemli avantaj›, çok fazla ek-
senel genleflmeyi kolayca absorbe edebil-
mesi ve burulmaya karfl› maksimum koru-
ma sa¤lamas›d›r. TM

Bilgi: www.karasumakina.com
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De Dietrich ve E.C.A. Türkiye’de
son dönemde çokça tart›fl›lan,

“merkezi ›s›tma sistemi mi, yoksa
kombi sistemi mi daha verimli” tart›fl-
malar›na nokta koyuyor. De Dietrich
duvar tipi yo¤uflmal› kombinin MC se-
risi hem yo¤uflma teknolojisi, hem
kompakt boyutlar› hem de birden çok
kombinin birbirine kaskat ba¤lant› ile
ba¤lanmas› sonucu yüksek kapasite ih-
tiyaçlar›na cevap verebiliyor. Gelece-
¤in ›s›tma sistemi olarak gösterilen,
yüksek verimlili¤e sahip bu cihazlara,
günefl enerji sistemleri entegre edilerek
enerji tasarrufu elde edilebiliyor. 
De Dietrich MC serisi, duvar tipi yeni ne-
sil yo¤uflmal› kombiler, günefl enerji sis-
temleri ile birlikte kullan›ld›klar›nda, kul-
lan›m suyunun talep edilen konfor s›cak-
l›¤›na ulaflmas› için harcanan enerji düflü-
yor ve enerji tasarrufu sa¤lan›yor. 35, 43,
65, 90 ve 114 kW olarak befl farkl› kapa-
site seçene¤iyle tüketicilerle buluflan De
Dietrich MC serisi yo¤uflmal› kombiler,
farkl› büyüklükteki mekanlar için geliflti-

E.C.A.’dan De Dietrich MC Serisi Yo¤uflmal› Kombi

Demat Depex Borular

ile uyumlu d›fl hava sensörü kullan›larak
da cihaz›n en ideal de¤erlerde çal›flmas›
sa¤lan›yor. De Dietrich duvar tipi yo¤ufl-
mal› kombiler, tüketicilere 3 y›l garanti
güvencesiyle sunuluyor. 
De Dietrich’in genifl hacimli mekanlarda-
ki çözüm önerilerinden di¤eri ise “döküm
dilimli merkezi kazanlar”d›r. De Diet-
rich’in döküm dilimli merkezi kazanlar›,
Türkiye’nin 1.246.000 kcal/saat kapasi-
tesine sahip tek döküm dilimli kazan› ol-
ma özelli¤ini tafl›yor. Kazana ilave edile-
cek ek dilimler sayesinde daha yüksek
›s›tma kapasitelerine rahatl›kla ulafl›labi-
liyor. De Dietrich döküm dilimli kazan-
lar, benzerlerinden yüzde 20 daha fazla
›s›tma gücü ile rakiplerine göre, ilave ola-
rak 15 dairelik fazla mekan› ›s›tabiliyor.
Diematic M3 kontrol paneli ile brülör
modülasyonlu çal›flt›r›labiliyor, kazan d›fl
hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak yönetilebili-
yor. Ürün, Türkçe menüsü ile kullan›m
kolayl›¤› sunuyor. TM

Bilgi: www.emas.com.tr

rildi. Ürün bireysel ola-
rak tek kullan›m›n›n ya-
n› s›ra, kaskad sistemler
olarak birden fazla ci-
haz›n birbirine seri ola-
rak ba¤lanmas› sonucu
merkezi ›s›tma sistemle-
rinde ideal çözüm ola-
rak öne ç›k›yor. MC se-
risi duvar tipi yo¤uflma-
l› kombilerle, 10 cihaza
kadar kaskad uygula-
mas› yap›labiliyor ve

1.140 kW (980.000 kcal/h) güç
elde edilebiliyor.
De Dietrich’in MC serisi yo¤uflmal› kom-
bilerde, eflanjör yüzey alan›n›n art›r›lma-
s›yla maksimum düzeyde yo¤uflma elde
ediliyor. Böylece %110’a varan verim de-
¤eri elde edilebiliyor. Bu sayede at›k baca
gazlar› içinde bulunan su buhar›ndaki giz-
li ›s›, dönen so¤umufl tesisat suyuna mak-
simum düzeyde aktar›larak enerji tasarru-
fu sa¤lan›yor. Kombi üzerinde standart
olarak bulunan Diematic 3 kontrol paneli

Demat Depex borular s›cak ve so¤uk
su tesisatlar›nda, yerden ›s›tma sis-

temlerinde kullan›l›r. Demat Depex boru-
larda yüksek yo¤unluklu yüksek s›cakl›k-
ta çapraz ba¤lanma ifllemi gören polieti-
len hammaddesi kullan›lm›flt›r. PEX-b
›fl›nlama yöntemi ile çapraz ba¤lan›rlar.
PEX borular› extruder üretim hatlar›nda

eski halini almaktad›r. Bu döfleme 
esnas›nda oluflabilecek bükülme 
hatalar›n›n düzeltilmesini sa¤lar.       

• Ba¤lant›lar› için hiçbir özel yap›flt›r›c›
ve kaynak makinesine gerek yoktur.

• Güçlü çapraz ba¤lar› yüksek ve düflük
s›cakl›k dayan›m›n› art›r›r, uzun
ömürlüdür.

• Kireçlenmez, paslanmaz, çürümez, 
kokusuz ve sa¤l›kl›d›r.

• Esnek yap›s› ve hafif olmas› montaj›n›
kolaylaflt›r›r.

• -40 ile +95 °C aras›nda kullan›ma 
uygundur.

PN 12,5 s›cak su borusu normal flartlar
alt›nda 8,1 barl›k bas›nçla çal›flt›r›l›rsa 50
y›ldan daha fazla dayan›r. TM

Bilgi: www.tuntas.com.tr

üretilmektedir. Ürünler 160 m, 100m’lik
kangallar halinde paketlenmektedir. Mavi
veya K›rm›z› k›l›fl› Pex borular 100m
kangallar halinde paketlenir. Demat PEX-
b tipi kangallar halinde buhar tanklar›na
konulur ve 10 saat kür uygulan›r. Zincir
yap›lar›nda % 65 crosslink de¤erine ulafl›-
l›r. DEMAT PEX borular TS 10762 EN
ISO 15875’e göre üretilir.

Teknik Özellikleri:

• Hammadde yüksek moleküllü ve 
yüksek yo¤unluklu polietilendir.

• Yüksek kimyasal dayan›ma sahiptir. 
• Afl›nmaya karfl› yüksek performans

gösterir.   
• Çapraz ba¤l› yap›s› sayesinde 

yumuflama s›cakl›¤›na kadar 
›s›t›ld›¤›nda termal haf›zas› sayesinde
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Kentleflmenin ve alana göre nüfus yo-
¤unlu¤unun artmas› baz› sorunlar›

da beraberinde getiriyor. Do¤ay› koru-
mak ve verilecek zarar› en aza indirmek
hepimizin görevi. Uzman Havaland›rma
bu bilinçle boyahane,
cilahane, polyes-
ter atölyeleri,
fabrika içindeki
tozlu bölümler,
fabrika bacalar›,
restoran kömür
›zgara bacalar›,
odun f›r›n› baca-
lar› ve kömürlü
kalorifer bacala-
r› için sulu filtre
üretiyor. Sistem-
ler paket tip olup
tafl›mas› ve yer de¤ifl-
tirmesi kolayd›r. Bak›m›
kolay, iflletme ömrü uzun ve iflletme mali-
yeti düflüktür. Firman›n ihtiyaca göre 3
farkl› tip ve kapasitede imalat› bulunu-
yor. Ürünler, 304 kalite paslanmaz sac-
dan kaynakl› imal ediliyor. Tozlu bölüm-
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MHI Duvar Tipi 
Split Klimalar

Onda’dan Shell&Tube Evaporatörler ve
Kondenserler 

Uz-Mak Sulu Filtre Sistemleri

Mitsubishi Heavy Industries Duvar Ti-
pi Split Klimalar Bireysel klima sis-

temlerinde kullan›lan iç ortam hava kali-
tesini artt›rmaya yönelik filtrelere sahip:
Do¤al enzim filtre, alerjen filtre ve y›ka-
nabilir fotokatalitik deodorant filtre.
Ürünün, çal›flmasa bile ortama negatif
iyon yayan do¤a ferahl›¤› sa¤layan iyon
sistemi bulunuyor. Kendi kendini temizle-
me özelli¤i ile birleflen alerjen temizleme
sistemi ve üzerinde bakteri veya mikrop
üremesine izin vermeyen anti mikrobik iç
ünite fan›, klimalar›n dikkat çekici özel-
likleri aras›nda. Tüm MHI modelleri çev-
re dostu R410A so¤utucu ak›flkan ile ça-
l›fl›yor ve RoHS direktiflerine uygun üre-
tiliyor. Klimalar, bünyesinde do¤aya za-
rarl› olan kurflun ve c›va gibi a¤›r metal-
leri bar›nd›rm›yor. MHI bireysel klima
sistemleri içerisinde de¤erlendirilen duvar
tipi split klimalar, sabit h›zl› ve inverter
serilerinde, 7.000-24.250 Btu/h kapasite
aral›¤›nda toplam 19 model ile her türlü
ihtiyac› karfl›layacak genifl bir ürün gam›-
na sahip. Ürünlerin tasar›mlar›nda enerji
verimlili¤i ön planda tutuluyor, 3 model
haricinde tüm modeller Avrupa enerji ve-
rimlili¤i standartlar›na göre A enerji s›n›-
f›nda yer al›yor. Geliflmifl inverter tekno-
lojisi, bu performans›n elde edilmesini
sa¤l›yor. Ayr›ca bu teknoloji ile MHI kli-
malar -15 °C’de dahi ›s›tma ve so¤utma
ifllemini gerçeklefltirebiliyor.  MHI birey-
sel klima sistemleri içerisinde bulunan
çoklu (multi) sistemler ile bir d›fl üniteye
4 adet iç ünite ba¤lanabilerek merkezi ik-
limlendirme projeleri yarat›l›yor. MHI,
hafif ticari sistemlerde de geliflmifl tekno-
lojinin kullan›m› ile küçültülmüfl boyut-
larda 13.000-85.400 Btu/h kapasite aral›-
¤›nda genifl ürün yelpazesini Airfel arac›-
l›¤›yla Türkiye pazar›na sunuyor. TM

Bilgi: www.airfel.com

Onda, MPE, LPE ve HPE serisi Shell
& Tube Evaporatörler R134A, R22,

R404A, R507 ve R407C so¤utucu ak›fl-
kanlar› ile yüksek verimlilik ve güvenirli-
likle so¤utma sektörünün hizmetine su-
nuluyor. Bu seriler 10–3000 kW so¤utma
kapasitesi aral›¤›nda çal›flmaktad›r.
Ürünlerin tek girifl-ç›k›fll›dan  4 girifl-ç›-
k›fll›ya  kadar 4 ayr› modeli mevcuttur.
CT, M ve CM serileri ise 10–2000 kW
kapasite aral›¤›nda çal›flabilmektedir.
Tüm ürünler CE sertifikas›na sahiptir.
Ayr›ca üretimleri yüksek standartlar kali-
te sertifikas› olan ISO 9001:2000 ve RI-
NA, ASME, GL, GOST gibi en önemli
denetleme organlar› taraf›ndan garanti
edilmektedir. Onda hava so¤utucularda
her çeflit ürünü üretmektedir. 10kW’dan -

200 kW’a kadar de¤iflen ticari ve endüs-
triyel ünite so¤utucular›, hava so¤utmal›
kondenserler ve  10 kW’dan 1500 kW’a
kadar de¤iflen kuru so¤utucular gelifltir-
mifltir. Ayr›ca Onda, tek ve çift devirli 3
kW’dan 600 kW’a kadar de¤iflen pirinç
kaplamal› ›s› de¤ifltiricileri gelifltirmekte
ve üretmektedir. TM

Bilgi: www.cetinel.com.tr

lerin havas›n› temizleyerek havay› do¤ru-
dan d›flar› atmak mümkün. Sistem Su
devridaim yöntemi ile çal›fl›yor. Ayr›ca
kullan›ld›¤› alan›n havaland›rma ihtiyac›-
n› karfl›lar.
‹fllem s›ralamas› :

1. Hava önce nargile mant›¤›nda 
sudan geçer

2. Metal filtreden geçer
3. Metal filtreyi sistem kendisi sürekli su

ile temizler
4. Hava fiskiye vas›tas› ile püskürtülen

ya¤murlamadan geçer
5. Damla tutucu EU3 Standart  filtreden

geçer ve d›flar› at›l›r.

‹htiyaç halinde sistemin önüne aktif kar-
bon ünitesi de ilave ederek kokuyu mini-
mum düzeye indirmek mümkün. Cihaz-
lar, hava kanal› kullan›larak merkezi sis-
tem fleklinde çal›flmaya uygundur. Siste-
min patenti, Uzman Havaland›rma’ya
aittir. TM

Bilgi: www.uzmanhavalandirma.com
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Ulus Yap›’dan ENVIRO-TEC Hassas VAV Ünitesi

1979 y›l›nda “Mühendislik ‹çin Mü-
kemmellik” slogan›yla yola ç›kan ve

Enviro-Tec® markas› alt›nda VAV ünite-
leri üretmek üzere kurulmufl olan Envi-
ronmental Technologies, Inc., bugün 30
y›ll›k deneyimiyle VAV üniteleri üreti-
minde lider firmalar aras›nda yer al›yor.
Ürün yelpazesinde yer alan klasik tek ka-
nall› (single duct) VAV ünitelerinin yan›
s›ra, seri veya paralel tipte fanl› VAV üni-
teleri ve düflük yükseklikte (low-height)
VAV üniteleri ile tasar›mc›lar, yüklenici-
ler ve özellikle mimarî alan sorunu yafla-
yan bina sahipleri için çözümler üretile-
bilmektedir.
VAV/CAV Terminal üniteleri standart
olarak debi ölçüm istasyonu, damper,
damper motoru ve ilgili kontrol ekipman-
lar›ndan oluflur. Bir VAV cihaz›n› seçer-
ken dikkat edilmesi gereken önemli husus
VAV terminal ünitelerinin geçen havay›
ne kadar hassas ölçebildi¤idir. Bu da üni-
telerin hava girifl k›sm›na yerlefltirilen
fark bas›nç sensörünün bas›nc› ne kadar
hassas alg›layabildi¤i ile do¤ru orant›l›d›r.
Environmental Technologies, Inc. tara-
f›ndan gelifltirilmifl olan patentli Flow-
StarTM hava h›z› sensörleri sayesinde, ben-
zerlerinden çok daha hassas fark (dina-
mik) bas›nç ölçümleri yap›labilmektedir.
Flow-StarTM cihazlar›n tüm modellerinde
kullan›lmaktad›r. Ayr›ca ASHRAE’nin

merkezde ortalama (center-averaging)
prensibine uygun olarak yap›lan ölçümler
esnas›nda, aerodinamik yap›s› ile sensör-
de meydana gelen bas›nç düflümü, benzer
modellerden çok daha az oldu¤u için ses
seviyeleri de asgariye indirilmifltir.
Enviro-Tec® VAV Terminal Üniteleri ha-
va girifl k›sm› dairesel ve ç›k›fl kesiti dik-
dörtgen olarak dizayn edilmifltir. AS-
HRAE’ de tan›mland›¤› gibi sensörü, en
uygun ölçüm yap›ld›¤› dairesel k›s›mda-
d›r. Sensörden geçen hava damperden
geçtikten sonra damperin konumuna
ba¤l› olarak türbülansl› bir hal alacakt›r.
E¤er kesit dairesel devam etmifl olsa idi
türbülansl› hava cihaza ve hitap etti¤i di-
füzöre kanalda çarp›p ses yaparak devam
edecekti. Enviro-Tec® VAV cihaz›nda
damper, çift yo¤unluklu UL 181 , NFPA
90A ve ASTM C1071 normlar›na göre
üretilmifl yal›t›ml› ‘Plenum’ adl› kutunun
içinde yer al›r. Bu sayede, havan›n h›z›n›
art›rarak daha hassas ölçüm yapabildi¤i
dairesel kesitten ç›kt›ktan sonra hava h›z›
düflürülerek türbülanstan laminere dön-
dürülür ve bu da damperin yer ald›¤› ya-
l›t›ml› Plenum sayesinde cihazdan kay-
naklanan ve devam›nda kanalda yayaca¤›
ses güç de¤erlerinin çok düflük seviyelere
inmesini sa¤lar. Enviro-Tec® VAV cihaz-
lar›n›n damper motorlar› ve DDC, analog
veya pnömatik elektronik kontrol ünite-

lerinin kalibrasyonlar›, elektriksel ba¤lan-
t›lar›n›n tümü ve ünitelerinin ses gücü de-
¤erleri fabrika dahilindeki ETL ve AHRI
onayl› laboratuvarlarda yap›lmaktad›r.
Tüm Enviro-Tec® VAV üniteleri cETL ve
ARI880 sertifikal›d›r.
Enviro-Tec® SDR (Klasik - Tek kanall›)
model VAV Ünitesi mahale sevkedilen
flartland›r›lm›fl havay› tam olarak kontrol
etmek ve bu s›rada düflük bas›nç kayb› ve
ses seviyelerini sa¤lamak içintasarlanm›fl-
t›r. Ayn› üretim anlay›fl› ile üretilen elek-
trikli ›s›t›c›l› modelde, entegre elektrikli
›s›t›c› hava damperi önüne monte edilir.
Bu sayede tüm damper pozisyonlar›nda
düzgün hava ak›fl› sa¤lanm›fl ve dolay›s›y-
la ekipmanlar›n iflletme ömrü uzat›lm›flt›r.
Çeflitli ölçülerde 10 farkl› boyutta üretilen
modeller 170-13.500 m3/h hava debisi
aral›¤›nda çal›flabilmektedir. Bütün VAV
modellerinde oldu¤u gibi, SDR model
VAV ünitelerin tüm opsiyonlar›, ayn› en-
tegre tesis içinde fabrikasyon olarak üreti-
lir. Tümü entegre olan bu aksesuarlar;
elektrikli ›s›t›c›, s›cak su bataryas›, sustu-
rucu (kanal boyunca yay›lan sesi sönüm-
lemek için), çoklu hava ç›k›fl› ba¤lant› ku-
tusu (multiple outlet plenum) olarak s›ra-
lanabilir TM

Bilgi: www.ulusyapi.com

AHRI ve ETL sertifikalar›na sahip, UL ve NFPA normlar›na göre 
üretilmifl, 13.500 m3/h kapasiteye kadar ç›kabilen ürün a¤› ile 
dünyan›n en hassas ve sessiz VAV terminal ünitesi. Ürün Ulus Yap› stoklar›ndan hemen teslim edilebilir.
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Brötje Novadens Extra Premix Yo¤uflmal› Kombi

Premix yanma teknolojisine sahip No-
vadens Extra yo¤uflmal› kombiler %

109,8 (DIN 4702-T8) verimle çal›fl›yor.
Ürün, hava ve gaz›n ön kar›fl›m› ve özel
paslanmaz çelik brulörü sayesinde düflük
emisyon de¤erleri sunuyor. Ürünün y›ll›k
CO2 emisyon de¤erleri standart verime
sahip olan kombilere göre % 20 daha az.
Brötje Novadens Extra  Premix Yo¤uflma-
l› Kombi %30 k›smi yükte %107,5 verim-
lilikte çal›fl›yor. Yo¤uflmal› kombideki
modülasyonlu fan ile serinin tüm ç›kt›lar›
sabit verimliliktedir.   

Baca s›cakl›¤›n›n düflük olmas› sebebiyle
yanma esnas›nda ve kalorifer tesisat›nda
oluflan ›s› kay›plar› düflüktür.    

Özellikleri 

- Premix yanma teknolojisi
- Sökülebilir uzaktan kumanda
- Günlük ve Haftal›k çal›flma saatleri

programlama
- Dijital oda termostat› 
- Is›tma ve kullan›m suyu modunla 

yo¤uflma  
- D›fl hava sensörü opsiyonel  
- Elektrikli üç yollu vana 
- Geleneksel ›s›tma sistemlerine göre

enerji tasarrufu sa¤lar.
- Hermetik olarak 10 mt baca 

mesafesi TM

Bilgi: www.baymak.com.tr

ürünler
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KSB’den BoosterControl

KSB’nin pompa kontrol ürün grubun-
dan biri olan BoosterControl üniteleri,

otomasyon ihtiyac› olan bas›nçland›r›c›
sistemlerde uygulanabilen mikro ifllemcili
kontrol üniteleridir. Enerji tasarrufu ve ve-
rimlilik ad›na, 2-6 pompal› hidrofor sis-
temlerinde, piyasadaki konvansiyonel hid-
rofor sistemlere göre bak›m periyodunu 2-
6 kat›na kadar uzatarak, tesisin ihtiyac›
olan otomasyonu sa¤lar. Uygulama alan›
olarak; temiz su, at›k su, endüstri ve bina
tekni¤i segmentlerine hitabeden bu kon-
trol ünitesinin, kullan›m yerine ve amac›na
göre 2 modeli vard›r:

I. BoosterControl Basic
BoosterControl Basic modeli, frekans kon-
vertörüne ihtiyaç duymadan 1–3 adet 22
kW motor gücüne sahip pompa kontrol
sistemlerinde kullan›l›r. Kullan›m› ve ayar-
lanmas› çok kolay olan BoosterControl
Basic modeli, ilgili segmentlerin ihtiyac›
olan temel fonksiyonlara sahiptir.

• Eflit yaflland›rma,
• Çal›flma zaman›na göre s›ral› çal›flt›rma

(Cascade),
• Ar›za veya herhangi bir duruflta 

otomatik pompa de¤ifltirme,
• Servis ihtiyac›nda durufl ve çal›flma
• Genel hata mesajlar›
• Motorun termal durumu
• Sensör hatas› / Kablo hatalar›
• Pompa bafl›na ikaz mesaj›
• Sensör vas›tas›yla ak›fl bilgisi
• Servis ihtiyac› ikaz›
• Bas›nç anahtar› yard›m›yla kuru 

çal›flma ikaz›
• Ifl›kl› göstergeler yard›m›yla çal›fl›yor

bilgisi, dijital ve analog ç›k›fllarla 
izlenebilir.

II. BoosterControl Advanced
BoosterControl Advanced, Basic modeli-
nin sahip oldu¤u özelliklere ek olarak, da-
ha geliflmifl fonksiyonlara sahiptir. Bu kon-
trol ünitesi, frekans konvertörlü sistemler-
de 1-6 pompal› frekans konvertörlü / kon-
vertörsüz hidrofor sistemlerine entegre
edilebilir.

BoosterControl Advanced modeli ile pano
üstü 1 adet frekans konvertörü kontrol
edebilece¤i gibi, 6 pompal› hidrofor setle-
rindeki pompa üstü montaj frekans kon-
vertörlerini de kontrol edip, sistemin oto-
masyonunu sa¤lar. Tüm fonksiyonlar›n
görülebilece¤i 6 s›ra dijital ekrana sahip
olan bu modelde, menüye girebilmek ve
menü içinde dolaflabilmek için gerekli olan
navigasyon ve fonksiyon tufllar› panel üze-
rine uygun flekilde yerlefltirilmifltir.

BoosterControl Advanced kontrol ünitesi,
Basic modelindeki fonksiyonlara ek olarak
afla¤›daki özellikler eklenmifltir:

• Kullan›m› kolay operatör paneli
• Jokey pompa kontrolü
• Yang›n pompa sistemlerinde oldu¤u 

gibi acil durum an›nda direkt 
çal›flabilme

• Sistemdeki vanalar›n hata mesaj›n›n 
al›nabilme özelli¤i

• Bas›nç sensörü veya flatör yard›m›yla
kuru çal›flma ikaz›

• Ekranda çal›fl›yor bilgisi
• Seviye kontrolü
• Servis arayüzü yard›m›yla detayl› 

parametrik ayar
• Tüm bunlara ilave olarak 

BoosterControl Advanced modelinde
LON, Profibus, Modbus-RS 485 
haberleflme arayüzleri de mevcuttur.

BoosterControl Advanced modeli, KSB
otomasyon ürünlerinden, frekans konver-
törü PumpDrive ile birlikte kullan›lmas›
durumunda, “Dinamik bas›nç kompanzas-
yonu” özelli¤i sayesinde kullan›c›ya enerji
verimlili¤i konusunda büyük avantaj sa¤-
lar. D›flar›dan herhangi bir debi ölçümüne
gerek olmadan, dinamik fark bas›nç ile
ayar noktas› telafisi yapmaya yarar. Sonuç
olarak, bu ölçüm yard›m›yla, dikkate al›n-
mas› gereken boru sürtünme kay›plar› tela-
fi edilmifl olur. ‹htiyaç noktas›nda debiye
ba¤l› olmaks›z›n sabit bas›nc› güvence alt›-
na al›r. TM

Bilgi: www.ksb.com.tr
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testo 410 
Hava H›z›, S›cakl›k
ve Nem Ölçümü Tek
Bir Cihazda

Eberle’den Yeni Kablosuz Oda Termostat›

Testo 410-1 hava h›z› ve s›cakl›k ölçer,
40 mm pervanesi sayesinde hava ç›-

k›fllar›ndaki noktasal ölçümler için ideal-
dir. Ayr›ca zamana ba¤l› ortalama de¤er
hesab› mümkündür.
Hava h›z› ve s›cakl›¤a ek olarak testo
410-2, hava nemini de ölçer. Testo pa-
tentli nem sensörü, hassas ölçümü garan-
ti eder. Bu yolla, hava koflullar› güvenli
bir flekilde kontrol edilir. testo 410-2 ek
olarak Uzun süreli kararl› Testo nem sen-
sörü ile hava nemi ölçümü ve Yafl termo-
metre ve çi¤leflme s›cakl›¤› ölçümü özel-
liklerine de sahiptir. 

Özellikleri
• S›cakl›k ölçümü ile birlikte h›z 

ölçümü
• Zamana ba¤l› ortalama debi hesab›
• Hold fonksiyonu ve minimum/

maksimum de¤erleri görüntüleme
• Aç›k hava için rüzgar so¤u¤u hesab›
• Ekran ayd›nlatmas› TM

Bilgi: www.testo.com.tr 

Almanya Nürnberg’de s›cakl›k kontrol
ve termostat üretimini sürdüren

Eberle, ISH fuar›nda yeni kablosuz oda
termostat› “Instat+ 868”i ilk kez sergile-
di. Yeni kablosuz oda termostat› mevcut
binalarda kurulum s›ras›nda
karfl›lafl›lan problemlere ba-
sit ama etkili bir çözüm su-
nuyor. Ayarlanan oda s›cak-
l›¤›n› radyo frekans› kulla-
narak, ›s›tma sistemini kon-
trol eden al›c›ya aktar›yor.
Bu sayede ev içersindeki tüm oda-
larda kablo çekme masraf› ve temizlik
problemi olmadan s›cakl›k kontrolü
mümkün hale geliyor.  
Kullan›m› çok basit olan Instat+ 868 RF,
aktüatörlü sulu yerden ›s›tma, kombi
kontrol, elektrikli zeminden ›s›tma ve ›s›
pompalar› sistemlerinde kullan›labiliyor.
Tatil ve parti fonksiyonlar› ise genel s›-
cakl›k program›nda bir de¤ifliklik yapma-

dan, ayarlanan zaman aral›¤›nda oda s›-
cakl›¤›n› istedi¤iniz de¤ere çekmeye im-
kân sa¤l›yor. Instat+ 868’in sahip oldu¤u
ifllemci, oda s›cakl›¤›n›n istenilen de¤ere
ulaflma zaman›n› ö¤renerek, istedi¤iniz s›-
cakl›k de¤erine istedi¤iniz zamanda ulafl-

man›z› sa¤l›yor. Örne¤in akflam ifl-
ten eve döndü¤ünüzde evinizin 22
derece olmas›n› istiyorsan›z, oda
termostat› sizin için gerekli hesap-
lamalar› otomatik yaparak eve
döndü¤ünüzde evinizi 22 derecede

bulman›z› sa¤l›yor. 
Is›tma ve so¤utma sistemlerinin birlikte
kullan›ld›¤› sistemlerde yaz aylar›nda so-
¤utma kontrolü de sa¤lan›yor. ‹stenme-
yen zamanlarda termostat tamamen ka-
pat›labilir. Cihaz ayr›ca, küçük çocukla-
r›n ayarlar› de¤ifltirme riskine karfl› tufl
kilidi özelli¤ine de sahip. TM

Bilgi: www.eberle.com.tr 

Mikropor SMAC - Ön Filtrasyonlu 
Koku Filtreleri

SMAC,  Türkiye de ilk ve tek, F6 s›n›f›
ön filtrasyonu, Aktif Karbon (AC)

medya ile ayn› filtrede bir araya getirilmifl
koku filtresidir. Mikropor koku filtrele-
rinde, aktif karbon türevi malzemelerin en
yeni ve verimli ürünü olan iki sentetik yü-
zey aras›na s›k›flt›r›lm›fl aktif karbon tane-
ciklerinin oluflturdu¤u sandwich yap› kul-
lan›lmaktad›r. Bu yap› sayesinde koku fil-
trelerinde ilk kez yüzey alan› geniflletilebil-
mektedir. Pilelenebilme özelli¤i ile artan
filtrasyon alan›, filtrelerin uzun süre so-
runsuz çal›flmas›n› sa¤lar. Dökme dolum
yöntemiyle çal›flan panel tip veya silindi-
rik AC filtrelere nazaran zaman içinde AC
zerrecikleri oturma yapmaz, s›zd›rmazl›k-
lar›n› kaybetmez. Bu tip klasik koku fil-
trelerine nazaran havan›n teneffüsü daha
rahat gerçekleflti¤inden daha düflük fark
bas›nçlar› ile çal›fl›r, enerji tasarrufu sa¤-
lar. Koku filtrasyonunun en uzun süreli
kesin çözümüdür. 

Koku filtrelerinin kullan›m›nda, bu filtre-
lerden önce minimum F6 s›n›f› bir filtre-
nin kullan›lmas›, AC tanelerinin uzun sü-
re sorunsuz çal›flabilmeleri aç›s›ndan çok
önemlidir. Aksi kullan›mlarda, AC zerre-
cikleri, koku partikülleri d›fl›nda di¤er
partikülleri de tutarlar ve kullan›m amaç-
lar›n›n d›fl›nda kal›rlar. Bu tip bir kulla-
n›m, AC filtrelerin ömrünü ciddi oranda
düflürür. 
SMAC, ekstra bir ön filtrasyon kademesi
olmayan hava santrallerinde veya hava-
land›rma sistemlerinde kullan›lmak üzere
gelifltirilen bir koku filtresidir. Filtre kendi
bünyesindeki, sentetik F6 materyali ile
AC’den önce ön filtrasyon yaparak AC ta-
nelerini korur. Bu sayede daha uzun süre,
sürekli artan kalitede koku filtrasyonu ya-
p›larak, filtre maliyetlerinden yüksek
oranda tasarruf sa¤lan›r. TM

Bilgi: www.mikropor.com.tr
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Enerji verimlili¤inin öneminin her geçen
gün artt›¤› ça¤›m›zda, ürünlerin sade-

ce ilk yat›r›m maliyetleri de¤il, iflletme ma-
liyetleri de çok büyük önem arz etmekte-
dir. ‹mbat So¤utma’n›n distrübütörü ol-
du¤u ‹talya’n›n öncü firmalar›ndan Cli-
vet, sinema salonlar› için özel olarak gelifl-
tirdi¤i yeni MUL‹T‹PLEX - CSNX Serisi
rooftoplar› pazara sundu. Enerji verimlili-
¤i esas›na dayanan tasar›m› ile Multiplex
serisi rooftoplar,  gizli ›s›n›n yüksek oldu-
¤u sinema, tiyatro gibi kalabal›k mekânla-
r›n iklimlendirilmesi için ideal bir çözüm
sunuyor. Cihaz, düflük debilerde yüksek
so¤utma kapasiteleri elde ederek, kanal
kesitlerinde küçülme sa¤l›yor. Büyük
oranda ilk yat›r›m maliyetini azaltmas›n›n
yan›nda, mimarideki s›k›nt›lar› da mini-
mize ediyor. 

Özellikleri

• Maksimum d›fl hava s›cakl›¤›nda bile
% 80 taze hava oran›nda çal›flabilme,

• Kurulum kolayl›¤›
• S›cakl›k, nem ve iç hava kalitesi 

kontrolü yapabilme,
• ‹çerideki insan yo¤unlu¤una göre taze

hava miktar›n› otomatik olarak 
ayarlayabilme,

• Termodinamik ›s› geri kazan›m›,
• Bas›nç düflümüne göre otomatik 

olarak debi ayar› yapabilen yüksek 
verimli plug fanlar ile düflük eneji 
sarfiyat›,

• Cihaz›n›z›n de¤iflken yüklere karfl› 
verimli çal›flmas›n› temin eden 
elektronik expansion valfi,

• Thermal free cooling,

Clivet’ten % 35’e Varan Enerji Tasarruflu Paket Klima Cihazlar›
• K›smi yüklerde cihaz›n verimlili¤ini

önemli ölçüde artt›ran özel asimetrik
kompresör dizayn›,

• Günlük, haftal›k programlama imkân›
sa¤layan, cihaz›n tam otomatik 
çal›flmas›n› temin eden geliflmifl  
elektronik kontrol paneli,

• Yüksek verimli, sessiz, özel kanat 
dizayn›na sahip  aksiyal kondenser
fanlar›,

• Çevre dostu, yüksek verimli R410a 
so¤utucu ak›flkan›,

• Donmaya karfl› özel koruma sistemi ve
özel defrost sistemi,

• Elektronik filtrasyon,
• ‹flletme maliyetini koltuk bafl›na % 35

düflüren enerji tasarrufu. TM

Bilgi: www.imbat.com

ürünler
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• DIN 1946/4'ün özellikle yüksek 
seviyede sterilite gerektiren 
ameliyathaneler için gerektirdi¤i 
flartlar›n yerine getirilmesi.

• Uygun dezenfeksiyon ve bak›m 
kolayl›¤›.

• Fark bas›nç presostad› ve s›zd›rmazl›k
testi için ba¤lant› kolayl›¤›.

• Tüm tavanlara kolayca montaj.
• Entegre medikal gaz ve vakum sistemi

ba¤lant›s›n›n sa¤lad›¤› kullan›m 
kolayl›¤›. TM

Bilgi: www.gonka.com.tr
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ürünler

Termodinamik
Euromat Merkezi
Sistem Kalorifer
Kazan›

Gönka’dan Laminar Flow Sistemi

Carrier’dan AQUASNAP 

Termodinamik EKY/S Model kazanlar,
üstün teknoloji kullan›larak firman›n

ürün yelpazesinde bulunan ani su ›s›t›c›
(boyler) ile uyumlu çal›flacak flekilde
tasarlanm›flt›r.
Termodinamik EKY/S Model kazanlar,
kömür, prina, f›nd›k kabu¤u gibi kat›
yak›t seçenekleri kullan›lmak üzere üretil-
mifltir. 140.000 kcal/h kapasiteden
160.000 kcal/h kapasiteye kadar farkl›
ihtiyaçlara cevap verebilecek flekilde
tasarlanm›flt›r. Otomatik yak›t besleme
özeli¤i ile yüksek verim sa¤lar ve kul-
lan›m› kolayd›r. EKY/S serisi kazanlara
kat› yak›tlar› (odun, kömür, prina v.s.)
elle yükleme yapmak da mümkündür.

Özellikleri

• Elektronik kumanda paneli ile 
sistemin tüm aflamalarda kontrolü
mümkündür. Çok hassas ve verimli
çal›flmas› ile yak›t tasarrufu sa¤lar,
kazan ömrünün uzamas›na katk›da
bulunur.

• EKY/S kazanlar›n benzerlerinden
önemli bir üstünlü¤ü; yak›t›n bitti¤i
elektronik kumanda paneli sayesinde
hissedilerek bofl yere fan ve yükleme
motorun saatlerce çal›flmas›na mani
olmas›d›r.

• Kazan suyu s›cakl›¤› kumanda 
termostat› ile ayarlanmakta, su
s›cakl›¤›n›n herhangi bir nedenle 
100 °C’ye yükselmesi halinde el ile
çal›flmas› sonland›r›labilen limit 
termostat devreye girer ve fan› 
durdurarak emniyet sa¤lar.

• ‹stenildi¤i anda brülör ilavesi ile s›v›
veya do¤algaz yak›tl› kazana
dönüflebilir.

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

Bilgi: www.termodinamik.com.tr

Gönka Laminar Flow Sistemi yenile-
nen tasar›m› ve ek özellikleriyle dik-

kat çekiyor. Sistem yeni tip paslanmaz çe-
lik hava da¤›t›m kutusu, hepa filtreler,
transparan hava da¤›t›c›s›, tavan lambas›
ba¤lant›s›, steril cam bölme, medikal gaz
prizlerinden olufluyor.
Steril cam bölme laminar hava ak›m›n›n
operasyon alan›na sevkini ve süreklili¤ini
sa¤lamakta, dolay›s›yla sürekli hava ak›-
fl›na maruz kalan bölgede mikroorganiz-
ma bar›nd›r›lmayacak ve ortamdan uzak-
laflt›r›lacakt›r.
Medikal gaz prizleri EN 737-1 standart-
lar›na uygun çift emniyetli, filtreli, medi-
kal gaz santrallerinden veya bas›nçl› tüp-
lerden elde edilen medikal gazlar›n ameli-
yathaneye verilmesini sa¤lamaktad›r.

Özellikleri
• Laminar ak›fl sayesinde operasyon 

bölümünden partikül ve mikroplar›n
uzaklaflt›r›lmas›.

Carrier, yeni AQUASNAP’la büyük ticari
ve endüstriyel klimalarda R410A so¤u-

tucu ak›flkan› kullan›m alan›n› geniflletti.
R32 ve R125’in %50 oran›nda dengeli bir
biçimde kar›flt›r›lmas›ndan oluflan R410A,
çok etkili termodinamik özellikleriyle karar-
l› bir so¤utucu ak›flkand›r. AQUASNAP so-
¤utma gruplar› ve ›s› pompalar›, R410A’yla
daha az elektrik tüketerek daha yüksek ka-
pasite sa¤l›yor ve elektrik üretirken sal›nan karbon
dioksit miktar›n› azaltarak global ›s›nman›n azalt›lmas›na katk›da bulunuyor.ayr›ca
Carrier üretim tesislerinde yeniden kullan›labilir malzeme kullan›lmas› ve tesislerin ISO
14001 belgeli (çevre dostu) oluflu, çevreye uyumlu ulafl›lmas›n› sa¤l›yor. 

Özellikleri
• Alüminyum mikro kanall› ›s› eflanjörü mchx
• Düflük frekansl›; gürültüye son
• Daha küçük daha az yer kaplar
• Montaj› kolay
• Daha verimli, daha tasarruflu, daha çevreci TM

Bilgi: www.alarko-carrier.com.tr
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Tekni¤i, Bina Otomasyon Yönetim Sis-
temleri - De¤iflen Enerji Politikalar›na
Yönelik Uygulama Teknikleri ve Zorun-
luluklar›, Yeflil Bina,  Pompalar ve Sistem
Verimlili¤i, Tesisatlarda Su Darbeleri ve
Boru Hatlar›, Sözlü ‹letiflim - Diyalog Yö-
netimi + Sözsüz ‹letiflim Bedenimizin Dili
(Konufltur Bakal›m Endam›n›)” konula-
r›nda seminerler yer al›yor. 

Kongre kapsam›nda “Temel S›hhi Tesisat
Teknolojisi, Yang›n Söndürme Sistemleri,
Nemlendirme Teknolojisi ve Uygulama-
lar, ‹klimlendirmenin Temel Prensipleri
ve ‹ç Hava Kalitesi, Sanayide Enerji Ta-
sarrufu Yöntemleri, Pompa Dizayn›, Ka-
lorifer Tesisat› Hesab› ve Uygulamal› Ör-
nek, Do¤algaz Uygulamalar›, Temel ve
Uygulamal› Psikrometri, fiantiye Kurulu-
flu, Test Y›kama ve Devreye Alma ‹fllem-
leri, Kurutman›n Temelleri ve Endüstriyel
Kurutucular” konular›nda 15 kurs dü-
zenlenecek.

8 May›s 2009 tarihinde düzenlenecek pa-
nelin konusu ise “Türkiye’de Enerji Ve-
rimlili¤i Yasa ve Yönetmelikleri” olarak
belirlendi. TM
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teskon 2009’un ana temas› 

“Binalarda Enerji Performans›” 

Önümüzdeki y›llarda Tesisat Mü-
hendislerinin en önemli u¤rafl
alanlar›ndan biri de binalar›n

enerji performans›n›n sertifikaland›r›lma-
s› olaca¤› düflünülerek IX. Ulusal Tesisli-
¤i Kongresi’nin bu y›lki temas› “Binalar-
da Enerji Performans›” olarak belirlendi.
Kongrenin Sosyal Etkinlikler kapsam›nda
‹zmir’de düzenlenecek “Binalarda Enerji
Performans›” temas›na uygun olarak,
“Okullarda ve Evlerde Enerjinin Verimli
Kullan›m› Liseleraras› Proje Yar›flmas›”
çal›flmalar› da devam ediyor. 

IX. Ulusal Tesisat Mühendisli¤i Kongresi;
Düzenleme ve Yürütme Kurulunun çal›fl-
malar› do¤rultusunda, teskon program
çal›flmas› tamamland›. Dört gün sürecek
kongrede 9 salonda 5 sempozyum, 11 se-
miner, 15 kurs, 130 teknik sunum, 45
oturum, 1 panel ve sosyal etkinlikler dü-
zenlenecek. teskon 2009'da “Bina Fizi¤i,
Binalarda Enerji Performans›, Is›l Konfor,
‹ç Hava Kalitesi, So¤utma Teknolojileri”
befl de sempozyum bulunuyor. 

Programda “Sanayide ve Konutlarda Do-
¤algaz, Jeotermal Enerji, Yüksek Yap›lar,
Ya¤›fl›n Toplanmas› ‹le Gri At›k Suyun
De¤erlendirilmesindeki Temel Planlama-
lar, Hastanelerde ‹klimlendirme ve Hava-
land›rma, So¤utma Suyu ve Ters Ozmoz

teskon ad›yla markalaflm›fl 

Ulusal Tesisat Mühendisli¤i 

Kongresi'nin dokuzuncusu 

6-9 May›s 2009 tarihlerinde 

‹zmir'de, Tepekule Kongre ve 

Sergi Merkezi'nde 

gerçeklefltirilecek.

Ayr›nt›l› bilgi için: www.teskon.mmo.org.tr
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Saat Anadolu Akdeniz Ege Karadeniz Marmara Kordon Körfez Bayrakl› ‹mbat
Salonu Salonu Salonu Salonu Salonu Salonu Salonu Salonu Salonu

09.00-10.30 AÇILIfi OTURUMU
10.30-11.00 ARA
11.00-13.00 Oturum 1A Oturumu 1B Oturum 1C

Binalarda Enerji Is›l Konfor Teknolojik 
Performans› Sempozyumu Sempozyumu Araflt›rma

13.30-14.30 Ö¤le Yeme¤i
14.30-16.00 Oturum 2A Oturum 2B Oturum 2C

Binalarda Enerji Su Darbeleri ve Teknolojik Araflt›rma
Performans› Sempozyumu Boru Hatlar›

Semineri
16.00-16.30 ARA
16.30-18.30 Oturum 3A Oturum 3B Oturum 3C

Binalarda Enerji So¤utma Suyu ve Teknolojik Araflt›rma
Performans› Sempozyumu Ters Ozmoz Tekni¤i

Semineri

09.00-10.30 Oturum 4A Oturum 4B Oturum 4C
Teknolojik Araflt›rma ‹ç Hava Kalitesi Teknolojik Araflt›rma

Sempozyumu Enerji Verimlili¤i
10.30-11.00 ARA
11.00-13.00 Oturum 5A Oturumu 5B Oturum 5C

Teknolojik Araflt›rma: ‹ç Hava Kalitesi Teknolojik Araflt›rma
Enerji Verimlili¤i Sempozyumu

13.00-14.30 Ö¤le Yeme¤i

14.30-16.00 Oturum 6A Oturum 6B
Yüksek Yap›lar Semineri ‹ç Hava Kalitesi

Sempozyumu

16.00-16.30 ARA

16.30-18.30 Oturum 7A Oturum 7B
Yüksek Yap›lar Semineri ‹ç Hava Kalitesi

Sempozyumu

09.00-10.30 Oturum 8A Oturum 8B
Yeflil Bina Semineri Hastanelerde 

‹klimlendirme ve
Havaland›rma
Sistemleri Semineri

10.30.11.00 ARA
11.00-13.00 Oturum 9A Oturum 9B

Bina Otomasyon Hastanelerde 
Yönetim Sistemleri ‹klimlendirme ve
De¤iflen Enerji Havaland›rma
Politikalar›na Yönelik Sistemleri Semineri
Uygulama Teknikleri 
ve Zorunluluklar› Semineri

13.00-14.30 Ö¤le Yeme¤i

14.30-16.00 Oturum 10A Oturum 10B
Ya¤›fl›n Toplanmas› Hastanelerde
ile Gri At›k Suyun ‹klimlendirme ve
De¤erlendirilmesindeki Havaland›rma
Temel Planlamalar Sistemleri Semineri
Semineri

16.00-16.30 ARA

16.30-18.30 PANEL
“Türkiye’de Enerji ve Gelece¤i,
Enerji Verimlili¤i Yasa ve
Yönetmelikleri”

09.00-10.30 Oturum 11A Oturum 11B
Bina Fizi¤i Sempozyumu So¤utma Teknolojileri

Sempozyumu
10.30-11.30 ARA
11.30,13.00 Oturum 12A Oturum 12B

Bina Fizi¤i Sempozyumu So¤utma Teknolojileri

13.00-14.30 Ö¤le Yeme¤i

14.30-16.00 Oturum 13A Oturum 13B
Teknolojik Araflt›rma Pompalar ve Sistem

Verimlili¤i Semineri

16.00-16.30 Ö¤le Yeme¤i

16.30-18.30 KAPANIfi FORUMU
“Kongrenin De¤erlendirilmesi”
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Kurs

Temel S›hhi
Tesisat Teknlojisi

Kurs

Günefl Enerjisi ile
Is›tma / Yard›mc›
Is›tma

Kurs

Sanayide Enerji
Tasarrufu Yöntemleri

Seminer

Konufltur Bakal›m
Endam›n›

Kurs

fiantiye Kuruluflu,
Test Y›kama ve
Devreye Alma
‹fllemleri

Kurs

Temel ve
Uygulamal›
Psikometri

Kurs

Do¤algaz
Uygulamalar›
(Bas›nç Düflürme
‹stasyonu, Cihazlar
Bas›nç Ayar
Uygulamas›,
Endüstriyel Yakma
Sistemleri, Alev
Kontrol, Is› Kontrol
Sistemleri)

Kurs

Pompa
Dizayn›

Kurs

Kurutman›n
Temelleri ve
Endüstriyel
Kurutucular

Kurs

Kalorifer
Tesisat› Hesab›
ve Uygulamal›
Örnek

Kurs

So¤utma
Sistemlerinin
Esaslar›

Kurs

Mekanik Tesisat
Proje Haz›rlama
Temel Kurallar›

Kurs

Tesisatlarda
Deprem
Korumas›

Kurs

Yang›n
Söndürme
Sistemleri

Kurs

‹klimlendir-
menin Temel
Prensipleri ve
‹ç Hava
Kalitesi

Kurs

Nemlendirme
Tekni¤i ve
Uygulamalar

teskon 2009 Kongre Özet Program›
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Uponor Yüzey Is›tma sistemi sadece
kar ve buzlanma eritme sistem
say›lmaz. Uponor, 10 y›ll›k kap-

saml› bir araflt›rma-gelifltirmenin ard›n-
dan 1969 y›l›nda ‹sveç’in Västerås flehrin-
de ilk Meltaway kar eritme sistemi kulla-
n›ma sunuldu. O günden bu yana tüm
dünyada, yaklafl›k 3.75 milyon m2 alana
15 milyon metreye yak›n MELTAWAY
PEX borusu uygulamas› yap›ld›.
Uponor Yüzey Is›tma Sistemi, bütün ‹s-
kandinav ülkeleri, Belçika, Kanada, Bri-
tanya, Almanya, Hollanda ve ‹sviçre’de
kullan›mdad›r. 
Bu ülkelerde, caddelerde, kald›r›mlarda,
otoparklarda ve spor alanlar›nda çok ge-
nifl miktarlarda uygulanm›flt›r.

Uponor Yüzey Is›tma Sistemi 
Çok Yönlüdür
MELTAWAY PEX borular›, farkl› uygu-
lama teknikleri ile çok çeflitli yap› malze-
melerinde kullan›lm›flt›r. Ayn› zamanda

MELTAWAY PEX borular›, normal PEX
borulara göre daha esnektir ve bu sayede
asfalt, kum çak›l, gibi zemin malzemeleri-
nin içine uygulamaya uygundur. 
‹sveç Yol ve Trafik Araflt›rma Enstitü-
sü’nün yapt›¤› araflt›rmalara göre, arac›n
kaymas›na ba¤l› kazalar ›s›t›lm›fl yüzeyli
yollarda çok daha az gerçekleflmektedir.
Trafik güvenli¤i Uponor Yüzey Is›tma
Sistemi ile art›r›labilmektedir. Örne¤in
yüksek e¤imli kavflaklarda, kar ve buz
tam anlam›yla eritilip temizlenerek araç-
lar›n duraklama yapma durumunda da
güvenli manevra yapma imkan› sa¤lar.
Bu sistem ile araç park rampalar›n›n üs-
tündeki kar ve buzlanma da giderilmektedir.

Yüksek tavanl› yap›larda 
genifl uygulama imkan›
Tabii bu sistemin genifl alanlarda kullan›-
labilecek olmas› sadece aç›k alanlar anla-
m›na gelmez. 1973’ten beri uçak hangar-
lar›n›n ticari ve endüstriyel alan ›s›tma-

s›nda Uponor Yüzey Is›tma Sistemi bafla-
r›l› bir flekilde kullan›lmaktad›r. Benzer
uygulamalar otobüs terminalleri ile tekni-
kerlerin konforu ve sa¤l›¤› için kuru ve
güvenli bir ortam haz›rlamaya yönelik
olarak bak›m onar›m alanlar›nda kulla-
n›lm›flt›r. 
Oslo Gardermoen, Lulea Kallax ve Stock-
holm havaalanlar›, bu sistemin ilk uygu-
lamalar›ndand›r. Uponor Yüzey Is›tma
Sistemi, alternatif ›s› da¤›t›m yöntemleri-
ne k›yasla düflük uygulama masrafl› ve

Uponor Yüzey Is›tma Sistemi

‹sveç Uppsala Asfalt Yol Oslo Gardermoen Havaliman›
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daha verimli bir flekilde en yüksek konfor
flartlar›n› sa¤lar.

Uponor Yüzey Is›tma Sistemi futbol saha-
lar›, at yar›fl› hipodromlar› ve yar›fl pistle-
ri için kullan›lmaktad›r ve uygulamalar›
mevcuttur. Belçika, ‹ngiltere, Almanya,
Hollanda, ‹talya, Rusya, ‹sveç, Norveç ve
A.B.D’ de bir çok spor etkinli¤inin sürek-
lilik imkan› Uponor Yüzey Is›tma Sistemi
ile sa¤lanm›flt›r. 
Ayn› zamanda bu sistemler kapal› me-

kanlardaki bütün spor aktiviteleri için ze-
min ›s›tmas› amac›yla da kullan›lmaktad›r.
Sistemlerin uyguland›¤› aç›k kapal› spor
alanlar›ndan baz›lar›: Münih Olimpiyat,
Milano San Siro, Hamburg AOL Arena,
Moskova Luzhniki, Manchester Main
Road, Londra White Hart Lane, Edin-
burgh Easter Road ve Genk Fenix stad-
yumlar› olarak say›labilir. 

Tasar›m ilkeleri
Birbirleriyle dengelenmifl birden çok ko-
lektörden oluflturulan daha karmafl›k sis-
temlerde boru döngü uzunluklar› kolek-
tör aras›nda farkl›l›k gösterir.
Uponor yüzey ›s›tma sisteminin tasar›m›
temel olarak zemine özel eflit boydaki bo-
ru döngüleri ve buna ba¤l› tek bir kolek-
töre dayanmaktad›r. Bu tasar›m ilkesi
dengeleme vanalar›na olan gereksinimi
yok ederek ›s› enerjisinin verimli da¤›l›m›-
n› sa¤lar.

Çok yönlü tasarlanabilme imkan›na,
merkezlerin uzakl›k mesafesi ve boru uy-
gulama derinli¤i ile ilgili çeflitlilikler saye-
sinde ulafl›lm›flt›r. Uponor Yüzey Is›tma
Sistemi toprak zeminlere ve zemin yap›
malzemelerinin içine uygulanabilir.
Özel ba¤lant› sistemi ve kolektör seçenek-
leri ile de tasar›m ve uygulama aflamas›n-
da çok farkl› imkanlar sunar. 
Uponor Yüzey Is›tma Sistemi sadece
35°C’ l›k bir besleme suyu ile çal›fl›r. Bu
da çeflitli proseslerden elde edilen at›k ›s›
gibi birçok ›s› kayna¤›n›n sistemi çal›flt›-
rabilece¤inin göstergesidir. 

Tasar›m teknik yard›m program›
‹ste¤e ba¤l› olarak Uponor, tasar›m plan
özelliklerini gelifltirme, mühendislik, mal-
zeme liste derlemesi, fiyat, ürün da¤›t›m›,
uygulama yönetimi ve sistem bafllang›c›
gibi konularda projenin her aflamas›nda
teknik destek vermektedir. TM
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GEA HeaMo

GEA,  ISH 2009 fuar›nda “yeflil
fark›n› hissedin” ana tema bafll›¤›
alt›nda sundu¤u ürünlerden GEA

HeaMo, bir ›s› pompas› ve chiller kombi-
nasyonu. GEA HeaMo ayn› anda ›s›tma
ve so¤utma ihtiyac›n› karfl›l›yor. Cihaz,
orta ölçekte ›s›tma ve so¤utman›n gerek-
ti¤i her tür yap›da kullan›labiliyor. Bu iki
ihtiyaç için iki ayr› sistemin çal›flt›¤› yap›-
lar, art›k yeni GEA HeaMo ile istenen s›-
cakl›klar› çok daha çevre dostu tek bir
sistemle sa¤layabilecek. GEA HeaMo eg-
zoz ›s›s›ndan enerji kullan›yor. Sistemin

en verimli çal›flma koflulu, ›s›tma ve so-
¤utma taleplerinin birbirine denk oldu¤u
durumlard›r. Almanya’da d›fl hava ter-
mometre s›cakl›¤›, y›lda 3000 saat 8 ile
16 °C aras›ndad›r. Bu, ilk ve son bahar›n
tipik s›cakl›k grafi¤idir, pek çok yap›da
ayn› anda ›s›tma ve so¤utma talebi olabi-
lir. Bu koflullar için GEA HeaMo ideal bir
çözüm. Yaz ve k›fl mevsimleri için de iflle-
tim ayarlar› mevcut. Optimal enerji ko-
flullar›, ›s›tma ve so¤utma talepleri denge-
de iken sa¤lan›r. Bu yüzden ayn› anda so-
¤utma ve ›s› pompas›n›n iflleyifli, ›s› eflan-
jörü ile eflitlenmelidir. Bu, jeotermal ener-
ji gibi çevreci bir enerji yard›m›yla veya
bir enerji akümülatörü ile de yap›labilir.
Her ünitede iki so¤utma devresi, kontrol
teknolojisi ve ›s› eflanjörü mevcuttur. GE-
A HeaMo her yükte, mümkün mertebe
verimli çal›fl›r. HeaMo kontrol sistemi,
dört üniteyi birlikte çal›flt›rabilecek özel-
liktedir. Sistem, talep komutlar›na afl›r›
hassast›r “›s›tma+so¤utma” ayar›na ola-
bildi¤ince çabuk geçebilir. Ancak bunun
için ön koflul maksimum yükte olmama-
s›d›r, ilk ve sonbahar koflullar›ndaki ta-
lepler, bunun için daha uygundur. Ocak

Dünyan›n en önemli Is›tma,

So¤utma, Havaland›rma, 

Banyo, ‹nflaat Servisleri,

Enerji ve Yenilebilir Enerji

fuar› ISH Frankfurt, 

10-14 Mart 2009 

tarihlerinde Almanya’n›n

Frankfurt kentinde 

düzenlendi. Pek çok firma

fuarda yeni ürünlerini 

ilk kez sergiledi.

ISK Sektöründe
Yenilikler
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ay›n›n çok so¤uk günleri veya yaz mevsi-
minin afl›r› s›cak günlerinde istenilen s›-
cakl›klar›n temini için konvansiyonel bir
sistem deste¤i gerekebilir. Bu enerji ve-
rimli sistem ile konvansiyonel bir sistemin
kombine edilmesi maksimum verim sa¤lar. 

Rehau Rautitan
Polimer uzman› REHAU, yeni nesil RA-
UTITAN tesisat sistemini ISH 2009’da il-
gililerine sundu. RAUTITAN PX polimer
malzemeden ba¤lant› elemanlar›, rakor
ve manflonlar›n yeni serisidir. RAUTI-
TAN PX ba¤lant› elemanlar›, hafiftir.
PPSU (Polifenilsülfon)’dan mamul RA-
UTITAN PX, çok dirençli ve çok farkl›
yüklere mukavimdir. Genifl iç cidar çapla-
r›, optimum hidrolik olanaklar› sunar.
RAUTITAN PX ba¤lant› elemanlar›nda,
korozyon, metallerde karfl›lafl›lan di¤er
sorunlar elimine edilmifltir. PPSU madde-
si kireçlenmeye olanak tan›maz ve gere-
ken hijyen koflullar›n› tamamen karfl›lar.  
Paslanmaz çelik (RAUTITAN SX), pirinç

(RAUTITAN MX) ve k›rm›z›-pirinç (RA-
UTITAN RX) ba¤lant› elemanlar›, içme
suyu ve ›s›tma sistemi ba¤lant›lar› için
flimdi polimer malzemeden de üretiliyor.
RAUTITAN PX manflon ve rakorlar
PVDF (polyvinylidene fluoride)’den ve
boru ba¤lant› elemanlar› PPSU’dan üretil-
mifltir. Yüksek performansl› plastiklerin
kullan›m›n›n gerekti¤i, uçak yap›m›ndan
temiz odalara kadar pek çok alanda kul-
lan›l›r. Kimyasal ve ›s›l dayan›mlar›, test-
lere tabi tutulmufltur. RAUTITAN PX
ürünleri hafiftir, -10 °C’ye kadar güvenle
kullan›l›r. RAUTITAN PX rakor ve man-
flonlar›, polimer ürünlerin en yüksek yük
kapasitelerine karfl› da test edilmifltir.  

Green Energy Solutions Green One
Yeni Mikro CHPU (kombine ›s› ve güç
ünitesi) konutsal yap›larda enerji üretimi
için çevreci bir çözümdür. Bu çok küçük
alan kaplayan kompakt cihaz, ›s› ve elek-

tri¤i, tüketimin oldu¤u
yerde üretir.
Ak›ll› kontrol
sistemi, ihtiya-
ca göre adapte
olabilir ve çok
düflük iflletme
g e r e k s i n i m i
vard›r. Green,

var olan ›s›tma
sistemi ile kolay-

l›kla de¤ifltirilebilir.
Sistemin üretti¤i elektri¤in fazlas› flebeke-
ye geri beslenebilir.

Guntamatic Biostar Flex
7 ton pellet hazneli ve vakum beslemeli
düflük s›cakl›k pellet yak›tl› Biostar Flex,
kendi kendisini temizleyen bir sisteme sa-
hiptir. 3 - 23 kW kapasite aral›¤›nda, bi-
o-modüler çeflitli yakma ayarlar› bulu-
nan, tam otomatik iflletimli cihaz; düflük
s›cakl›klarda yanma prosesinde yo¤uflma-
ya yol açmaz. Cihaz üzerindeki monitör-
den kullan›mla ilgili konumlar kolayl›kla
anlafl›l›r biçimde takip edilebilir.

Stiebel Eltron DHE, DEEL, DBH-E
An›nda su ›s›tan
elektronik Stiebel
Eltron flofbenler,
üç farkl› ç›k›fl gücü
olana¤› sunuyor.
Ç›k›fl gücü; DHE,
DEL ve DHB-E
tipleri için 18, 21
ve 24 kW olarak
seçilebiliyor. Bü-
tün tesisat olanak-
lar›n›n % 95’ine
u y u m l u d u r .
478x225x105 mm ölçülerindedir. 20-60
°C aras›nda ayar olana¤› vard›r. Su ve
enerji tüketiminde % 30 tasarruf sa¤lar.

Alpha Innotec LWC Serisi
Hava-Su ›s› pompas› pazar›n›n en sessiz
ürünü, yeni LWC serisi, ›s›l verimde de
iddial›. Hidrolik komponentlerle donat›l-
m›fl cihazlar, iç mekana kurulabilir, opsi-
yonel olarak ›s› sayac› ve enerji verimli
pompalarla entegre edilebilir. Montaj›
çok kolayd›r. Hava ak›fl yönü de¤ifltirile-
bilir. Son kontrol teknolojilerinden Lux-
tronic 2.0’a sa-
hiptir. COP de-
¤eri 3.5’tir (es-
ki EN 255’e
göre 3.9) Hava
ak›fl›n›n geçti¤i k›-
s›mlarda metal yü-
zey kullan›lmam›fl-
t›r. Çiy noktas›
yoktur. LW 330 A
serisi, esteti¤i ile
Design Plus ödü-
lünü alm›flt›r.

Vaillant Zeolith, 
allSTOR ve ecoCRAFT
Vaillant, ISH fuar›nda, tüm dünyada kü-
çük kapasite aral›¤›nda en verimli do¤al-
gazl› ›s› pompas› Zeolith’i tan›tt›. Vaillant
böylece, gazl› ›s›tma cihazlar›nda, yeni
neslin ilk modelini tan›tm›fl oldu. Zeolith;
do¤algaz ve çevre enerjisinden yüksek ve-
rimli ›s› enerjisi üretir. Bu cihaz, modern
yo¤uflmal› ›s›tma sistemleriyle solar tekni-
¤ini birbirine ba¤lar. Zeolith, alüminyum

tesisat market 04/2009 . 3333

yenilikler

***TESISAT-123 son  4/17/09  1:23 PM  Page 33



oksit ve silisyum oksitten oluflan gözenek-
li seramik bir maddedir. Yanmaz bir özel-
li¤e sahip olan ve ekolojik aç›dan çevreye
zarar vermeyen Zeolith, suyu emerek,
›s›tma sistemlerinde kullan›lan ›s› enerjisi-
ni üretir. 
Vaillant’›n ISH Fuar›’nda tan›tt›¤› ürün-
lerden bir di¤eri ise çok fonksiyonlu all-
STOR boyler. Bu ürün, katmanl› yükleme
tekni¤ini ak›ll› sensör, otomatik kontrol
paneli ve enerji tasarrufu sa¤layan yüksek
verimli pompa tekniklerini birlefltirmekte
ve birbirinden de¤iflik yenilenebilir ve fo-
sil enerji kaynaklar› bu üründe kombine
edilebilmektedir. allSTOR ayr›ca ak›ll›
solar istasyonu sayesinde %10 daha yük-
sek günefl enerjisi kullan›m verimini ga-
ranti eder.
280 kW’a kadar ›s›tma kapasiteli, yeni
yo¤uflmal› ›s›tma kazan› ecoCRAFT da
Vaillant’›n yeni ürünleri aras›nda. ecoC-
RAFT kazanlar yüksek emniyet sistemle-
ri sayesinde ar›za halinde bile maksimum
iflletme güvenli¤i sa¤lar. Böylece, çal›flma
koflullar›ndaki en ufak bir de¤ifliklik
an›nda belirlenebilir. 

E.C.A. Proteus
E.C.A., fuarda % 100 Türk mühendisle-
rince gelifltirilen E.C.A Proteus hermetik
kombiyi dünya pazar›na tan›tt›. Ürün, sa-
hip oldu¤u otomatik by-pass sistemi saye-
sinde, hem tesisat› hem de kombiyi koru-

ma alt›na al›r. E.C.A Proteus, 14 ayr› em-
niyet sistemine sahiptir. Çift elektrotlu
ateflleme teknolojisiyle, hem do¤algaz
hem de LPG ile çal›flabilir. Sistem bir ya-
k›ttan di¤erine dönüflüm imkan› da sunar. 
Kullan›m suyunda bulunan feed forward
ve tribün sistemiyle, sabit s›cakl›kta su al-
man›n konforu sa¤lar. Otomatik purjörlü
3 devirli sirkülasyon pompas›yla daha az
enerji tüketir. 

Alarko Carrier ATAG A
Alarko Carrier ISH’da kombi, panel rad-
yatör, çelik kazan, brülör, sirkülatör, dal-
g›ç pompa ve hidrofor ürünlerini tan›tt›.
Yeni Atag A serisi, 50/30ºC çal›flma flart-

lar›nda  %107,5 de¤eri
ile en yüksek verime

ulafl›yor, kanatç›k-
s›z borulu paslan-
maz çelik eflanjörü
ile bu verimi kulla-
n›m ömrü boyun-
ca sabit tutuyor.
A l a r k o ’ n u n
konutlar, ticari ve
sanayi iflyerlerinde
›s›tma ve su
devreleri için

gelifltirdi¤i sirkülasyon pompalar›; yük-
sek verimli, düflük enerji sarfiyatl›, sessiz
ve uzun ömürlüdür. Tek ve üç kademe
h›zl› modelleri bulunmaktad›r.
Motorlar ›slak rotorlu, salmastra tert-
ibats›z, motor yal›t›m› “Class H” motor
korumas› IP 41’dir.

DemirDöküm NEVA
Vaillant Group bünyesine kat›lmas›ndan
sonra DemirDöküm’ün, pazara sundu¤u
ilk kombisi NEVA, ISH fuar›nda tüm
dünyaya tan›t›ld›. NEVA kombinin üreti-
mi, yenilikçi (inovatif) iki uygulamaya
dayan›yor. Bunlar›n ilki “One Piece Flow
(OPF)”. Dünyada kombi alan›nda ilk kez
Vaillant taraf›ndan uygulanan OPF (Bir
cihaz›n A’dan Z’ye üretilmesinden tek
operatörün sorumlu olmas›) üretim tek-
nolojisi, Türkiye’de ilk kez DemirDöküm
taraf›ndan NEVA kombilerin üretiminde
uyguland›. ‹kincisi ise DemirDöküm ve
Vaillant Group mühendisleri birlikte çal›-

flarak gelifltirdi¤i alternatif eflanjör tekno-
lojisi. Fuarda ayr›ca, NEVA kombinin
2010 y›l›nda pazara sunulacak olan NE-
VA CONDENS isimli yo¤uflmal› modeli-
nin prototipi de sergilendi. DemirDö-
küm’ün ISH Fuar›’nda sergiledi¤i ikinci
ürünü ise günefl enerji sistemleri. Vaillant
Group Ar-Ge çal›flanlar›yla birlikte haz›r-
lanan bu ürünlerin, rakiplerinden en
önemli fark› Roll Bond teknolojisiyle üre-
tilmifl olmas›. Roll Bond teknolojisi ile
üretilmifl günefl kolektörleri klasik tekno-
loji ile üretilmifl rakiplerine göre iki kata
varan su hacimlerine sahip oluyor ve bu
da günefl enerji sisteminin verimini art›r›-
yor. Roll Bond teknolojisi özellikle buz-
dolaplar›nda kullan›lan ve iki kompozit
levhan›n özel koflullar alt›nda birlefltiril-
mesi prensibine dayal› bir uygulamad›r.
Bu teknoloji sayesinde, günefl enerjisi sis-
teminde dolaflan su, günefl ›fl›nlar› ile çok
daha fazla temas kuruyor, ›s›nma süresi
ve verimi art›yor.

Dizayn Grup PP-R Elite ve 
Spiral Oneself
Dizayn Grup, üretti¤i yeni ürünleri PP-R
Elite ve Spiral Oneself borunun lansman›-
n› ISH’da yapt›. PP-R Elite boru bina içe-
risinde temiz su tafl›mas›nda kullan›l›yor.

PP-R Elite boru,
di¤er borulara
göre yüzde 30
daha genifl iç
çapa sahip, t›-
rafllama ifllemi

gerektirmiyor ve uzamaya karfl› mukave-
met gösteriyor. Dizayn Grup’un fuar kap-
sam›nda tan›tt›¤› bir di¤er ürünü ise Spi-
ral Oneself boru. Ürün, 400 milimetre ile
3 bin milimetre çap aral›¤›nda üretiliyor.
Üretilen her iki ürünün de patenti Dizayn
Grup’a ait. TM
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2008, son on y›l›n en dengesiz y›l›
olarak hat›rlanacak. Y›l›n ilk üç
çeyre¤inde, iklimlendirme klima

üreticilerinin hemen hepsi, üretim mali-
yetlerinin art›fl›ndan rahats›z oldu. Bu ar-
t›flta öncelikle ham petrol fiyatlar›ndaki
s›çrama ve di¤er hammadde kaynaklar›n-
daki yükselen fiyatlar rol oynad›. Y›l›n
dördüncü çeyre¤inde di¤er endüstriler gi-
bi klima endüstrisi de ekonomik krizin
dalga dalga yay›lan etkisinde kald›. Genel
kan›ya göre küresel klima pazar› 2008’de
küçük bir düflüfle ra¤men 2007’deki sevi-
yelerinde kald› say›l›r. 
Emlak sektörü ile yak›ndan ilgili olan ik-
limlendirme endüstrisi, bu yönüyle eko-
nominin barometresi say›l›yor. Küresel
krizin bilindi¤i gibi ilk büyük etkileri ön-
ce ABD’deki ve ard›ndan di¤er geliflmifl
ülkelerdeki emlak sektöründe baflgöster-
miflti. Japonya’da yeni bina yap›m› ala-
n›nda, 2002-2006 y›llar›n› kapsayan befl
y›ll›k süreçle 2008 y›l› karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da, düflüfl oran› A¤ustos’ta % 5.5, Ey-
lül’de % 7.3 ve Ekim’de % 16’y› buldu.
ABD’de yeni konut yap›lar› inflaa sektö-
rü, 1959 seviyesinin bir miktar alt›na
düfltü. Çin’de, Pekin kenti ifl ve konut ya-
p›lar›ndaki sat›fl oran› 2008’in üçüncü
çeyre¤inde % 55.8 oran›nda azald›. 
Döviz kurlar›nda görülen büyük ölçüdeki
dalgalanmalar da klima ihracatç›lar›n› s›-
k›nt›ya soktu. Euro’daki depresyon, pek
çok Çinli üreticinin üretim maliyetlerin-
deki avantaj› geriletti. Japon flirketleri
için koflullar zaten her zaman tedirginlik

vericiydi. Japon Yen’inin de¤er art›fl› ise
klima üreticilerinin üzerinde ciddi bir
bask› oluflturdu.
ABD ve Avrupa iklimlendirme pazarla-
r›ndaki daralma da büyük ölçüde, Asyal›
üreticilerin daha önce görülmemifl reka-
betinden kaynakland›. Adeta, “bir kere
ya¤maya bafllarsa, bardaktan boflan›rca-
s›na ya¤ar sözü”, bu alanda da kan›tlan-
d›. Çin, 2008 May›s’›nda yaflad›¤› dep-
rem felaketinden, Cumhuriyetinin kuru-
luflundan beri gördü¤ü en büyük ekono-
mik darbeyi ald›. Klima üreticileri, Çin
pazar›ndaki daralma nedeniyle üretimle-
rini düflürdü. 
Tarih kendini s›kça tekrarl›yor. 2007’nin
sonunda Ingersoll-Rand, Trane’i ald›¤›n›
duyurdu. 10.1 milyar USD hacmindeki
bu bünye ile, küresel pazar› kontrol eden
önemli bir güç olufltu. Bir y›l sonra,
2008’in sonunda, bir baflka küresel gü-
cün flirket evlili¤i kamuoyuna duyuruldu:
Panasonic, Sanyo Electric firmas› ile 8.9
milyar USD tutar›nda bir anlaflma ile bir-
lefltiklerini aç›klad›. Böylelikle Japon-
ya’n›n en büyük elektronik üreticisi oldu.
Çin’de 1 Eylül 2008’de invertör klimalar
için ulusal enerji verimlili¤i standartlar›
yürürlü¤e girdi. Çin hükümetine göre oda
klimalar› (RAC) için ulusal enerji stan-
dartlar›n›n yeni versiyonunun etkileri
2009’da görülecek. Çevrimli ve çevrimsiz
klimalardaki gerekliliklerin geliflmesi,
üreticileri, teknik seviyelerini yükseltme-
ye sevkedecek. Öte yandan Çin’de son
y›llarda iflçi ücretleri de anlaml› ölçüde

yükseliflteydi. Bu nedenler, dünyan›n lider
klima üreticilerini fabrikalar›n› Çin’in d›-
fl›nda kurmaya yöneltti. Sert ekonomik
koflullar, pek çok kuruluflta ortak aray›fl›
bafllatt›. 2008 bahar›nda Daikin, Japon
pazar› için küçük tip invertör klimalarda
Gree ile iflbirli¤ine gitti. 2008’in Tem-
muz’unda Carrier ve Midea da, Carrier
markal› klimalar ve küçük ticari tip kli-
malar›n üretimi konusunda bir ortak te-
flebbüsle (joint venture) güçlerini birlefltir-
me karar›n› aç›klad›. Yine Temmuz ay›n-
da, Trane’nin Taicang’daki yeni fabrikas›
iflletmeye girdi. 2008’in Kas›m’›nda Tos-
hiba Carrier, Midea ile anlaflmas›n›n kap-
sam›na yüksek verimli DC invertör tek-
nolojisini alan anlaflmay› imzalad›. 

ABD
ABD’de klima sat›fllar› 2008 y›l›n›n ilk üç
çeyre¤inde ve özellikle klima sat›fllar› için
uygun bir ortam sa¤layan yaz aylar›nda
uygun bir seyir izledi. Ancak do¤al olarak
ekonomik kriz, iklimlendirme endüstrisi-
ni de vurdu. Y›l›n son çeyre¤inde pazar
sertleflmeye bafllad›. Pek çok distribütör,
2009 siparifllerini azaltt›. Bu, Asya’l› üre-
ticiler için de kötü bir haber oldu. ABD
Hükümetinin yasal düzenlemelerine göre,
2010’dan itibaren R410 so¤utucu gaz›n›n
kullan›m› gerekecek. Bu ise, R22 kulla-
nan ürünlere göre R410’lu ürünlerin ve
tesisat›n›n daha yüksek maliyetleri nede-
niyle sat›c›lar›n iflini bir miktar güçlefltire-
cek. ABD’de 2008 y›l›nda pencere tipi,
üniter tip ve ›s› pompal› cihazlar›n top-
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Kara Bulutlar
2009 Klima Pazar›na Gölge Düflürüyor
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lam pazar› 13.4 milyon adetti. 2007’de
14 milyon adet olan sat›fl hacmi, 2008 or-
talamas›na göre % 4.2, 2008 Ekim ay›
sat›fllar›na göre % 17 oran›nda düflüfl
gösterdi. Sanayiciler 2009 y›l› için de çok
umutlu de¤il; özellikle pencere tipi cihaz-
larda % 30, üniter cihazlarda da % 20
düflüfl tahmin ediliyor. 

Avrupa
‹talya ve ‹spanya baflta olmak üzere, Av-
rupa pazar› pek çok olumsuz etkene ma-
ruz kald›. 2008’in ikinci yar›s›nda baz›
distribütörler, Çin’li üreticilere sipariflle-
rini iptal etti. Bunda Euro’nun depresyo-
nu etkili oldu. 2008 y›l›, klima sat›fllar›
konusunda Avrupa için iyi bir y›l olmad›.
Pazar›n ne zaman dibe vuraca¤›n› kimse
bilemiyor. Sat›c›lar üretici firmalara yeni
siparifl vermek için temkinli yaklafl›yor ve
önce yat›r›mc›lardan somut taleplerin gel-
mesini bekliyor. Avrupa pazar›ndaki dü-
flüfl, Çin’i önemli ölçüde etkiliyor. Bunun-
la beraber 2007’den beri Gayrisafi Milli
Has›las› % 7’nin üzerinde büyüme göste-
ren Türkiye gibi baz› ülkeler, iklimlendir-
me pazar›nda hala büyüme kaydediyor.

Çin
Küresel pazarda sat›lan klima cihazlar›-
n›n % 80’ini üreten, en büyük küresel
üretici say›lan Çin 2008 y›l›nda çeflitli tip-
lerde 30 milyon klima cihaz› ihraç etti. Bu
üretilen klima cihazlar› toplam›n›n %
57’sine karfl›l›k geliyor. Çin ürünlerinin
iki önemli pazar› say›lan ABD ve Avru-
pa’da 2008’in son çeyre¤inde hat›r› say›-
l›r bir k›s›lma görüldü¤ü için, bu dönem
Çin’e hat›rlardan kolay kolay ç›kmaya-
cak bir k›fl yaflatt›. Çin’de emlak sektörü-
nün de h›z kesmesi ile birlikte iç pazarda
konutsal tip klima sat›fllar› da düfltü.
2008’de Çin pazar›nda 23 milyon adet
klima sat›ld›. 2007’de ise bu say› 24 mil-
yondu. 2008’deki düflüfl oran› % 4.2 ola-
rak gerçekleflti. Düflüflün 2009’da da %
4.2 oran› ile devam edilece¤i tahmin edi-
liyor.

Japonya
Japonya, klima alan›nda küresel çapta li-
der üreticilerden biri. Japonya So¤utma

Klima Endüstrisi Derne¤i’nin (JRAIA) is-
tatistik verilerine göre; 2008’in Kas›m ay›
sonuna kadar gerçekleflen sat›fllar,
2007’yle benzer seviyeyi tutturdu. Paket
tip klima pazar› 2007’nin ayn› ay›na göre
% 13.1 düflüfl kaydetti. 2008 y›l›n›n ikin-
ci çeyre¤i itibar›yla paket tip klimalarda
ihracat oran› da düflmeye bafllad›.
2008’in ikinci ve üçüncü çeyre¤inde pa-
ket tip klima ihracat›ndaki düflüfl % 30’u
buldu. 2008 y›l› geneline bak›ld›¤›nda,
2007 ile k›yasla paket tip klima ihracat›n-
daki düflüflün % 18 seviyesinde oldu¤u
tahmin ediliyor. Nikkei News’un verdi¤i
habere göre 2009’da flirket karlar›, bir
önceki y›la göre % 32 oran›nda düflüfl
gösterebilecek. 2009’da daha da kötüye
gitmesi muhtemel ekonominin iklimlen-
dirme pazar› üzerinde de etkilerinin görü-
lecek. Çok uluslu flirketlerin pek ço¤unda
iflletme giderlerinde k›s›nt›ya gidilecek.
Konutsal klimalar ve paket tip klima ci-
hazlar› pazar›n›n 2008’e göre % 5 ile %
15 aras›nda düflüfl göstermesi bekleniyor.

Rusya, Brezilya ve Hindistan
Avrupa’n›n klima pazar›n›n en büyük po-
tansiyeli olan Rusya, Avrupa pazar›na
göre iyi durumda say›labilir. Bu ülkenin
büyük ölçekli nakit rezervi, küresel krize
direnç sa¤l›yor. Böylelikle 2009 Rusya ik-
limlendirme pazar›n›n 2008 ile benzer se-
viyede seyretmesi bekleniyor. 
Brezilya’da ekonomik geliflme gibi yaban-
c› yat›r›mlar da h›z kesiyor gibi görünü-
yor. Hindistan’da durum biraz farkl›;
Daikin burada bir fabrika kuruyor, Hi-
tachi de bu alanda pazar›n› geniflletme gi-
rifliminde. Çin’den yap›lan ithalat, bu
bölgede hala büyümesini sürdürüyor.

Di¤er Bölgeler
Ham petrol fiyatlar›n›n yeniden düflmesi
ile Dubai’de emlak sektörü yavafllatt›.
Ortado¤u’da petrol üreten ülkelerdeki
petrol üretiminin düflmesi, petrole dayal›
ekonomilerini de, yabanc› yat›r›mlar› da
olumsuz yönde etkiledi. Ortado¤u’daki
di¤er ülkeler ve özellikle Kuzey Afrika ül-
keleri küresel krizin etkisiyle bir durakla-
ma dönemine girdi. Bu bölgelerdeki pa-
zarlarda da 2009 y›l›nda 2008’e oranla

büyük ölçüde de¤iflim beklenmiyor. Ok-
yanusya bölgesi için dövizde görülen dü-
flüflün iklimlendirme pazar›nda olumsuz
etkileri görüldü. Bu durum hem ithalat›
hem de yat›r›mlar› azaltt›.

2009 - E¤ilimler
Yaflanan ekonomik krizler, iklimlendirme
flirketlerini bir dizi yeni ad›ma yöneltti.
Enerji tasarrufu ve çevre korunmas›, son
y›lar›n iki önemli temas› oldu. 20 Ocak’ta
ABD Baflkanl›¤›na Barack Obama’n›n
gelmesi ile ABD hükümeti yeni politika-
larla ham petrole olan ba¤›ml›l›¤›n›n
azaltabilece¤i, günefl ve rüzgar enerjileri-
ne yat›r›m›n h›z kazanaca¤› umuluyor.
Japonya ve Çin’de çevre dostu, ›s› pom-
pas› sistemlerinin geliflimini sürdürmesi
bekleniyor. Japonya’da CO2 kullanan ›s›
pompas› ile s›cak su tedariki pazar›n›n
son y›llardaki ata¤› devam edecek. Bu hü-
kümet ve elektrik flirketleri taraf›ndan da
destekleniyor. 2008 Kas›m’›na kadar
2008 y›l›nda yap›lan s›cak su temini için
kullan›lan ›s› pompas› sat›fl› 490.000
adet. Bu, 2007’nin ayn› ay› ile karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda % 20’lik bir büyümeye karfl›l›k
geliyor. Çin’de s›cak su haz›rlama amaçl›
›s› pompas› pazar›2004-2007 y›llar› ara-
s›nda % 102 oran›nda büyüme kaydetti.
2008’de bu alanda pazar, yüksek h›z›n›
korudu. Japon, Çin ve Kore menfleli pek
çok flirket pazarlama etkinliklerini Rusya,
Brezilya, Hindistan ve Vietnam gibi daha
canl› görünen pazarlara odakl›yor. Baz›
büyük flirketler de ürün bazl› sat›fl yerine
müflterinin gereksinimi komple, sistem
bazl› çözümlerle karfl›lamaya yöneliyor,
kârl›l›¤› bu yolla gelifltirmeyi hedefliyor.
Baz› ekonomistler, krizin 2009’un ikinci
yar›s›nda h›z kaybedece¤ini öngörüyor.
Böylelikle 2009’un özellikle ikinci yar›s›-
n›n yeni bir bafllang›ç oldu¤u düflüncesi
de, 2010 y›l›n›n, 21. yüzy›l›n ilk on y›l›-
n›n parlak finali olaca¤› konusunda umut
veriyor.

Kaynak
JARN, 25 Ocak 2009, Say›: 480 TM
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Endüstri, HCFC’lerin aflamal› 
olarak kullan›mdan kalkmas›ndan
hangi kapsamda etkilenecek?

Endüstriyel so¤utma, enerji verimli-
likleri ile ilgili hedeflerine uygunlu-
¤u nispetinde  do¤al so¤utucu ak›fl-

kanlar› her zaman kullanm›flt›r.  Amon-
yak, di¤erlerinin içinde en verimli so¤utu-
cu ak›flkan olarak kabul görmüfltür. Fa-
kat, bugün için HCFC’lerle çal›flan pek
çok endüstriyel so¤utma sistemi de mev-
cuttur. Benzer biçimde, sentetik so¤ut-
kanlar da ticari uygulamalarda s›kça kul-
lan›lmaktad›r. 

2010’dan itibaren, Avrupa Birli¤i ülkelerinde HCFC’ler sadece

onar›m amaçl›  kullan›labilecek. Bunu takip eden befl y›ldan

sonra ise  HCFC’ler hiçbir istisnas› olmaks›z›n kullan›mdan

kalkacak. So¤utma, klima endüstrisi buna haz›r m›?

Endüstri flüphesiz ki buna haz›rlan›yor ve 

müflterilerine özel sistem yedekleri için teklif haz›rl›yor. Ama

pek çok müflteri, ne olup bitti¤ini izleyip bekliyor, bu konuda

vermesi gereken karar› erteliyor. Eurammon Baflkan› Monika

Witt, aflamal› olarak üretimi ve kullan›m› sonland›r›lacak olan

HCFC so¤utucu ak›flkanlar› ve sonuçlar›n› anlatt›...

“Aflamal› olarak kullan›m› sonland›r›lacak
HCFC’lerden do¤al so¤utkanlara geçifl, 
en uygun çözüm olarak görülüyor”

Monika Witt
Eurammon Baflkan› 
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ler için tabii ki elverifllidir. Ama dönü-
flüm, mümkün olmakla beraber duruma
göre baz› sistem uyarlanmalar›n› gerektirir. 

Hangi do¤al so¤utkan hangi 
uygulama için daha uygundur? 

Karbondioksit, düflük s›cakl›kl› uygula-
malarda genellikle iyi bir seçimdir.
Amonyak, -35 °C’nin üzerindeki endüs-
triyel uygulamalar için tercih edilebilir.
Propan, kimya endüstrisinde ve orta s›-
cakl›k uygulamalar›nda çok popülerdir.
Ayr›ca, eflkaynar (azeotrope) R723 kar›-
fl›mlar da kullan›lmaktad›r: Bu kar›fl›m
amonyak ve dimetil eter içerir, örne¤in
hava so¤utmal› kondenserlerde kullan›m›
önerilmektedir.

Do¤al so¤utkanlar›n kullan›m›
hangi yasal düzenlemelere 
tabidir? 

DIN EN 378 "So¤utma Sistemleri ve Is›
Pompalar› – Güvenlik ve  Çevresel Gerek-
lilikler" Avrupa’daki tüm so¤utma sis-
temleri için geçerlidir. Bunun ötesinde,
so¤utma sistemlerinin iflletilmesi, bölgele-
re göre de¤iflen farkl› düzenlemelere tabi-
dir. eurammon,  bu düzenlemelerin tüm
AB ülkelerinde benzer flekilde olabilmesi
için Brüksel’de bir kampanya bafllatt›. 

HCFC so¤utkanlar›n 2015’ten
sonraki durumu ne olacak? 

Pratikteki uygulamalar göstermektedir
ki, so¤utma sistemlerindeki kokusuz hal-
deki so¤utucu ak›flkan kaçak oran›  % 1
ile % 3 aras›ndad›r. E¤er sistemlerin s›z-
d›rmazl›¤› çok daha mükemmel hale geti-
rilmezse, yasaklanm›fl olan so¤utucu ak›fl-
kanlar›n küresel ›s›nma potansiyeli
(GWP) etkisi 2015’ten sonra da sürecek-
tir. Yasa koyucular›n bu konudaki hedef-
leri oldukça net. Biz, bu tarihlerden önce
alternatif ak›flkanlar›n kullan›m›na geçe-
bilece¤imize inan›yoruz. Her fleyden önce
bu konudaki hedef tarihler aç›kça tan›m-
lanm›fl; geriye bir tek yol kal›yor... TM
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söylefli

So¤utma sistem mühendisleri, 
iflletmecileri, tasar›mc›lar› için
kullan›labilir alternatifler 
nelerdir? 

Bu soruya, genel çerçevede bir tek yan›t
verilemez. Her fleyden önce: her bir uygu-
lama için kendi özel koflullar›nda “do¤-
ru” say›labilecek alternatifler farkl› olabi-
lir. Ama flu kesin bir fley ki; amonyak,
karbondioksit ve hidrokarbonlar, pek
çok farkl› uygulama için en iyi seçenekler
olacakt›r. 

HCFC’lerin geri dönüflümü 
alan›nda tedarikçi ve fiyat yap›s›
nas›l olacak? 

Mevcut HCFC’li sistemlerin ne kadar bü-
yük bir ak›flkan hacmine sahip oldu¤u iyi
biliniyor. HCFC’lerin geri dönüflümü pa-
zar›nda, en az›ndan bu miktarlar› karfl›la-
yabilecek kadar büyük tedarikçilerin ola-
ca¤›n› sanm›yoruz. Tabii fiyatlar da bir
hayli yüksek olacak. 

So¤utma alan›nda çal›flan 
mühendisler ve kullan›c›lar
HFC’ler için ne düflünüyorlar? 

So¤utma sistemleri, küresel ›s›tma potan-
siyeli yüksek içeri¤i (GWP) dolay›s›yla
özellikle s›zd›rmaz tasar›ma sahip olmal›-
d›r. So¤utucu ak›flkan›n s›zd›rmazl›¤› gü-
ven alt›nda muhafaza edilmesi ise güç bir
ifltir. Sistemin kapasitesine göre sistema-
tik denetimler, alt› ayda veya y›lda bir ol-
mak üzere, yasal olarak zorunluluk alt›na
al›nm›flt›r. Ayr›ca, sisteme ikmal edilen
so¤utucu ak›flkan miktar›n›n kesin kayd›-
n›n tutulmas› da yine yasal zorunluluktur. 
HFC’lerin yasaklanmas› ise çok daha
uzun bir zaman alacak. Kimya sanayi,
mütemadiyen yeni so¤utkanlar üzerinde

çal›fl›yor. Fakat bunlar da beraberinde
kendi sorunlar›n› getiriyor.. Üzerinde ça-
l›fl›lan 1234yf so¤utkan›n›n fiyat› –en
az›ndan uzunca bir süre- do¤al so¤utkan-
lar›n çok üzerinde kalacak. 

Do¤al so¤utucu ak›flkanlara 
geçmek neden büyük önem 
tafl›yor? 

Do¤al so¤utkanlar, so¤utma sistemlerin-
de sürdürülebilirlik ve enerji verimlili¤i
aç›s›ndan en do¤ru seçim olarak görünü-
yor. Amonyak, karbondioksit ve hidro-
karbonlar, ozon tabakas›n› ve atmosferi
afl›r› ›s›nmaktan korur. Do¤al so¤utkan-
lar verimlidir, bu da iflletme giderlerinin
azalmas›na yard›mc› olur. Ayr›ca, büyük
tedarik potansiyeline sahiptir ve fiyatlar›
da düflüktür. Do¤al so¤utkanlar sistem
ömrünün sonuna kadar kolayl›kla kon-
trol alt›nda tutulabilir.

Do¤al so¤utkanlar bütün 
HCFC uygulamalar›nda 
kullan›labilir mi?

Mevcut tüm uygulamalar için kullan›labi-
lecek do¤al so¤utkanl› çözümler vard›r.
En önemli fley, so¤utma sistem mühendis-
leri, iflletmecileri ve tasar›mc›lar›n›n aç›k
fikirli olmalar›d›r.

HCFC’li sistemler do¤al 
so¤utkanlarla dönüfltürülebilir mi? 

Dönüflüm, özellikle sistemde kullan›lan
materyaller yüzünden güç olabilir. Örne-
¤in bak›r malzeme, amonyak için uygun
de¤ildir veya gereken bas›nç, mevcut sis-
temdekinden daha fazla olabilir. Örne¤in
karbondioksitle çal›flan bir sistemde gere-
ken iflletme bas›nc› 40 bar’d›r. Do¤al so-
¤utkanlar, ilk kez flarj edilen yeni sistem-
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Sabiha Gökçen Havaliman› Yeni
D›fl Hatlar Terminali Otopar-
k›’nda kullan›lan, ATC marka Jet

Fanl› Otopark Havaland›rmas›  Sistemi,
tedarikçi  firma ATC - Air Trade Cen-
tre’›n,  Almanya’dan gelen uzmanlar›  ta-
raf›ndan  test edilerek,  20 fiubat 2009 ta-
rihinde baflar›yla devreye al›nd›. Türki-
ye’nin en büyük kapal› otoparklar›ndan
biri olan bu otopark, toplam 102.000
m2’lik kapal› alana sahip ve  3 kattan olu-
fluyor. Havaliman›n›n 20 y›ll›k iflletme
hakk›n› alan Limak-GMR Infrastructure
Limited -Malaysia Airport Holdings Ber-

hard Ortak Giriflim Grubu, inflas›na 2008
y›l› içinde bafllad›¤› Yeni D›fl Hatlar Ter-
minal Binas›’n›n otopark›n› çok yak›nda
hizmete sokacak. Projesini Dinamik Pro-
je’nin, montaj ve taahhüdünü Demta fir-
mas›n›n yapt›¤›  sistem, ana hatlar› ile
afla¤›daki komponentleri ve çal›flma yön-
temini içeriyor: 

Jet Fanl› Otopark Havaland›rma
Sistemi Çal›flma Prensibi:
1. Günlük Havaland›rma (CO egzozu)
2. Acil Durum - Duman Tahliyesi
3. Acil Durum - Duman Kontrolü
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Y. Mak. Müh / Artur Altunkeser
A.T.C. Air Trade Centre / Türkiye

SAB‹HA GÖKÇEN 
HAVAL‹MANI
Yeni D›fl Hatlar Terminali Otopark›’nda 
ATC Jet Fanl› Otopark Havaland›rma Sistemi
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• Havaland›rma sistemi tamamen çift
yönlü olarak tasarlanm›flt›r. 

• Jet fanlar, otopark›n karfl›l›kl› iki 
cephesinde yer alan dokuzar 
havaland›rma flaft› aras›nda, çift 
yönlü hava ak›fl› sa¤lamak üzere, 
homojen olarak otopark katlar›na
yerlefltirilmifltir. 

• 355 mm çap›nda, iki farkl› modelden
oluflan Jet Fan kullan›lm›flt›r. 
62 Newton itme gücünde Çift Yönlü
ve ‹ki H›zl› Jet Fanlar ile 63 Newton
itme gücünde, Tek Yönlü ve ‹ki H›zl›
Fan kullan›lm›flt›r.  

• Her bir havaland›rma flaft›n›n, kat 
girifllerinde, Motorlu fiaft Damperi
kullan›lm›flt›r. 

• Bu motorlu damperler vas›tas› ile 
havaland›rma flaft›, anl›k olarak 
sadece ihtiyaç duyulan (ihbar sinyali
gelen) kata hizmet vermektedir.

Otopark Genel Bilgileri:
• 3 kat, yükseklik 3.1 m’dir.

• Her bir kat yaklafl›k 33.750 m2’dir. 
• Toplam 102.000 m2’lik alan› 

kapsamaktad›r.  
• Her kat Günlük Havaland›rma ve

Acil Durum Çal›flmas› için 18 farkl›
zona ayr›lm›flt›r.

• 3 katta, toplam 54 adet duman zonu
bulunmaktad›r.

• Otopark›n karfl›l›kl› iki cephesinde
9’ar adet havaland›rma flaft› yer 
almaktad›r. 

• Toplam, 18 havaland›rma flaft› 
bulunmaktad›r.

• fiaftlar›n toplam egzoz kapasitesi
1.520.000 m3/h’dir.

WOLTER BPW SS2006 
Kontrol Panolar› 
• 1 Adet Master Pano 

• 4 Adet Slave Pano
• 54 Zondan CO Sinyali →

Master Pano 
• 54 Zondan Yang›n Sinyali →

Master Pano 
• Master Pano è Slave 1 →

Slave 2 → Slave 3 → Slave 4 
• Slave 1:  Bodrum 

1/2/3 - Zon 1-2-3-4-5 
• Slave 2: Bodrum 

1/2/3 -  Zon 10-11-12-13-14 
• Slave 3: Bodrum 

1/2/3 - Zon 15-16-17-18 
• Slave 4: Bodrum 

1/2/3 - Zon 6-7-8-9 
• Master Pano: 
• 54 Adet Manuel Aktivasyon fialteri

Yang›n Modu
• Touch Screen Panel 

(Dokunmatik Ekran)
• Sistem Gösterge LED’leri
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CO Günlük Havaland›rma Modu
• 50 ppm CO konsantrasyonu 

alg›lamas› 
• ‹lgili CO sinyalinin Master 

Pano’ya ulaflmas›
• ‹lgili zonun flaft damperi aç›lacakt›r;

di¤er kat damperleri kapal›d›r. 
• ‹lgili zonun egzoz flaft›nda yer alan

her iki aksiyel fan birlikte % 50 
kapasitede devreye girecektir.  

• ‹lgili zonun jet fanlar› 1. h›zlar›nda
egzoz flaft›na do¤ru çal›flmaya 
bafllayacakt›r. 

• Sistemin çal›flmas› ilgili zondaki 
CO sinyalinin ortadan kalkmas›n›n
ard›ndan 1 dakika daha çal›flmaya 
devam edip duracakt›r. 

Yang›n  Modu
• Yang›n alg›lamas› 
• ‹lgili yang›n ihbar sinyalin 

Master Pano’ya ulaflmas›
• Tüm sistem kapat›larak 1 dakika 

bekleme süresi bafllat›lacakt›r 
• 1 dakika bekleme süresinin sonunda

yang›n zonunun flaft›nda yer alan
damper aç›lacak ve aksiyel fanlar
%100 h›zda egzozda çal›flacakt›r.
Karfl› cephede yer alan efl zonun 
damperi de do¤al taze hava girifli için
aç›lacakt›r. 

• Aksiyel fanlar›n çal›flmas›ndan 
1 dakika sonra (‹hbar sinyalinden 
2 dakika sonra) yang›n zonuna ait jet
fanlar yüksek h›zda çal›flmaya 
bafllayacakt›r. 

• Ayr›ca otopark›n karfl› cephesinde 
bulunan, yang›n zonuna efl olan di¤er
zondaki jet fanlar da yüksek h›zda
devreye girerek, ayn› yönde çal›fl›p,
yang›n zonu içindeki jet fanlara 
yard›mc› olacakt›r. 

• Sistem bir kere Yang›n modunda 
aktive olduktan, sonra tekrar 
resetlenene kadar çal›flmay› 
sürdürecektir. 
Bu süre zarf›nda, Master Pano 
üzerindeki manuel aktivasyon 
flalterleri hariç, di¤er hiçbir sinyal 
veya takip eden yeni yang›n ihbar 
sinyalleri dikkate 
al›nmayacakt›r. TM
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Günümüzde dünyan›n en büyük so-
runlar›ndan birisi; enerjidir. Ener-
ji, birçok üretim dal›nda art›k en

önemli harcama kalemlerinin bafl›nda yer
almakt›r. Bu nedenle tüm iflletmeler, ener-
jinin uygun kullan›m› ve yönetimine
odakl› çal›flmalar yapmaktad›r. 
Tekstil sektöründe boyahanelerden at›lan
s›cak sular›n, boyahanelerdeki RAM’lar›n
baca gazlar›ndan ve buhar kazanlar›n›n
bacalar›ndan at›lan ›s› enerjisinin geri ka-
zan›larak, buhar kazanlar›n›, boya maki-
nelerini daha az enerji ile daha verimli ça-
l›flt›rmak;  hem endüstriyel firmalara ve
ülke ekonomisine fayda sa¤lamakta, hem
de çevrenin korunmas›na yard›mc› olup,
ekolojik dengenin bozulmas›na engel ol-
maktad›r.
Tekstil fabrikalar›nda boyahanelerde pro-
sesten at›lan s›cak kirli sular›n ›s› enerjisi-
nin geri kazan›lmas›, Ram bacalar› ve bu-
har kazanlar› bacalar›ndan at›lan gaz›n
›s›s›n›n geri kazan›lmas› ve emisyonun
azalt›lmas› için gelifltirilen ErkaMaX®
Enerji Geri Kazan›m Sistemi; at›k enerjiyi
kullanarak, boyahaneye giren so¤uk suyu
›s›t›r, kullan›ma haz›r s›cak su sa¤lar. Ha-
z›r bulunan s›cak su; kasar ifllemlerinde
boyama proseslerinde, y›kama-durulama
ifllemlerinde, buhar kazanlar›nda kullana-
bilir. Böylelikle ›s›tma ifllemi için, kullan›-

Mak. Müh. Hüseyin Kar›fll› 
Erka Mühendislik Ltd. fiti.

Tekstil Boyahanelerinde
ErkaMaX Enerji Geri Kazan›m Sistemi

ErkaMaX Paket Is› Geri Kazan›m Sistemi

lan yak›t miktar› azalm›fl, bekleme zama-
n› olabildi¤ince k›salm›fl olacakt›r.
Sistem ayn› zamanda; s›cak at›klar›n do¤-
rudan do¤aya at›lmas›na engel olarak
ekolojik dengenin korunmas›na, drenaja
veya ar›tma tesisine at›lan at›k suyun pH

dengesinin oluflumuna yard›mc› olmakta-
d›r. Ar›tma tesisine giden suyun s›cakl›¤›-
n› 35 ºC’ nin alt›na düflürerek verimli bir
ar›tman›n yap›lmas›, yak›t tasarrufu ve
karbon sal›n›mlar›n›n azalt›lmas› sa¤lan-
maktad›r. 
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üretim kapasitesi ise  % 10-25 oran›nda
artmaktad›r. Ayr›ca Boyama prosesinde
önemli bir sorun olan; kumafl›n s›cak du-
rumda suyunu boflaltt›ktan sonra üzerine
aniden so¤uk al›nmas› ile kumaflta “k›r›l-
ma” ad› verilen ve üretim kalitesini düflü-
ren sorun da, böylece ortadan kalkmak-
tad›r.

ErkaMaX Enerji Geri Kazan›m
Sistemi Nelerden Oluflur?

1. Döner Filtre:
Boyama prosesinden gelen at›k s›cak su,
içindeki 120 μ’dan büyük her türlü lif, el-
yaf ve di¤er partiküllerin tutulmas›n› sa¤-
lad›¤›ndan;
- At›k s›cak deposunda kirlenmeyi 

önler (elyaf çökmeleri minimuma
iner),

- At›ksu pompalar›n›n fanlar›n›n 
t›kanmas›n› önler ve pompalar›n daha
verimli çal›flmas›n› sa¤lar,

- Sistemdeki tüp filtrenin daha az ters
y›kama yapmas›n› sa¤lar,

- Sistemdeki eflanjörün kirlenmesini 

ErkaMaX Enerji Geri Kazan›m
Sistemi:

Bir boyama prosesi genellikle üç aflama-
dan oluflur: 
1. Kasar ifllemi 
2. Boyama ifllemi 
3. Y›kama, durulama ifllemidir ve bu 

ifllemler yaklafl›k 6-12 ad›mdan 
oluflmaktad›r.

Bu ifllemlerin ço¤unlu¤u (%50-70) s›cak
su kullan›lan ve s›cak boflaltma yap›lan
ad›mlard›r.
Her bir s›cak ad›m için ortam s›cakl›¤›n-
dan su al›n›r, prosesin gereksinim duydu-
¤u s›cakl›¤a kadar buharla ›s›t›l›r ve ifllem
bittikten sonra boflaltma ifllemi yap›l›r.
Örne¤in; Bir boyama prosesinin herhangi
bir ad›m›nda 85 °C s›cakl›k gerekli olsun:
Ortam s›cakl›¤› olan yaklafl›k 20 °C’deki
su al›n›r, ve 85 °C ›s›t›l›r. Bir boyama ma-
kinesinin su ›s›tma h›z›n›n yaklafl›k 3-4
°C / dakika oldu¤u düflünülürse, bekleme
süresi  (85-20)/3 = 22 dakikad›r.
‹fllem bittikten sonra boya makinesinden,
boflaltma s›cakl›¤› yaklafl›k olarak 85
°C’de at›lan suyun -depoya var›ncaya ka-
dar olan kay›plarla birlikte- 80 °C’ye düfl-
tü¤ünü varsayal›m.
ErkaMaX  Enerji Geri Kazan›m Sistemi,
at›lan 85 °C (80 °C) suyu kullanarak, at›k
suyun 5 °C alt› olan 75 °C su sa¤lam›fl
olacak, ve böylece bekleme süresi (85 -
75)/3 = 3 dakika inecektir. Bu sistem, bo-
yahanede kullan›lacak s›cak suyu, boyal›
at›k s›cak suyun s›cakl›¤›n›n 5 °C alt›na
kadar ›s›t›r, at›lan enerjinin %80 -90’› ge-
ri kazan›l›r.
Bu süre proses boyunca her bir ad›m için,
her bir makinenin gün boyu yapm›fl oldu-
¤u boyama için -tüm boyahane için he-
saplanmas› durumunda-, kazanc›n ne ka-
dar büyük olaca¤› aç›kt›r. Ayr›ca, bu ›s›t-
ma için gerekli olan yak›t›n hesaplanmas›
durumunda, yak›t tasarrufu miktar› ve
maliyeti de bir di¤er cazip sonucu göste-
recektir.
Yap›lan uygulamalar›n sonuçlar› göster-
mektedir ki; sistem, boyahanelerde % 15-
30 oran›nda yak›t tasarrufu sa¤lamakta,

önleyerek daha verimli çal›flmas›n›
sa¤lar, eflanjörde daha az ters y›kama
yapmas›n› sa¤lar,

- Döner filtre sistemi sürekli elyaf 
temizleme ve otomatik çal›flma 
özelli¤ine sahiptir.

- Günde birkaç kere dolan elyaf 
sepetinin boflalt›lmas› insan gücüyle
yap›lmaktad›r.

2. Tüp Filtre:
Boyama prosesinden gelen at›klar› ve dö-
ner filtrede olas› kaçaklar› tutmak için
ikinci bir güvenlik sistemidir. Böylece
eflanjörlerde kirlilik oluflumu en aza inmifl
olur.
Tüp filtre sistemi otomatik ters y›kama
sistemine sahiptir.  Sistem zaman› geldi-
¤inde otomatik ters y›kamaya alarak ken-
dini temizler ve tekrar devreye girer.
Büyük kapasiteli modellerde ise çift tüp
filtre bulundu¤undan, birisi ters y›kama-
ya girdi¤inde di¤er tüp filtre devreye gi-
rer,  böylece sistemin çal›flmas›na ara ver-
meden sürekli olarak çal›flmas› sa¤lanm›fl
olur.

3. Plakal› Tip Is› De¤ifltirici
(Eflanjör)
Sistemin kalbi olarak tan›mlayabilece¤i-
miz bölümüdür. At›k suyun enerjisinin,
so¤uk suya verimli bir flekilde aktar›lma-
s›n› (›s› transferini) sa¤layan bir parças›-
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d›r. Sistemde serbest ak›fll› S tip plakal›
eflanjör kullan›lmaktad›r. Su geçifl kanal-
lar›nda daralma ve geniflleme olmad›¤›
için, sistem t›kanmas› yaflanmaz.
ErkaMaX sisteminde kullan›lan ve tekstil
sanayi için üretilmekte olan, plakal› tip
özel “Serbest Ak›fll› Eflanjörler” %90-95
verimlili¤e sahiptir. Plaka malzemesi AISI
316 L paslanmaz olup, ömrü 30-40 y›l-
d›r. De¤ifltirilebilir conta malzemesi NBR
olup ömrü en az 10-12 y›ld›r.
Eflanjör gövdesi ST 37 çelik malzemeden
üretilmifl ve epoksi boya ile boyanm›flt›r.

4. Kimyasal Temizleme Sistemi
Sistem; eflanjör plaklar›n›n temiz su geçifl
taraf› kimyasal temizleme sistemi ve at›k
su taraf› kimyasal temizleme sistemi ol-
mak üzere iki adet kimyasal temizleme
sistemine sahiptir.
At›k su taraf› kimyasal temizleme sistemi;
boyahaneden gelecek her türlü kimyasal
kirlilik, lif, enzim, silikon, yap›flkan mal-
zeme taraf›nda oluflacak kirlili¤in temiz-
lenmesi için kullan›l›r. At›k sudan gelebi-
lecek olas› kirlilikleri otomatik/manuel
olarak temizlenmesini sa¤layan birimdir.

Sistem s›cakl›k fark›ndaki de¤iflimi hisse-
derek otomatik olarak devreye girebilece-
¤i gibi, istenmesi durumunda bilgisayar
üzerinden manuel olarak da çal›flt›r›labi-
lir.
Temiz su taraf› kimyasal temizleme siste-
mi; temiz su taraf›nda oluflabilecek kireç-
lenme, bakteri ve di¤er kirlili¤in temizle-
mesi için kullan›l›r. Temiz su taraf› kim-
yasal temizleme sistemi su yumuflatma
sisteminden gelecek olan sertlik ve di¤er
kirliliklerin temizlenmesini sa¤lar.

5. S›cak Temiz Su Hidroforu
‹nvertörlü s›cak su hidroforu, ErkaMaX
Enerji Geri Kazan›m Sisteminden elde
edilen s›cak yumuflak suyu, iflletmede s›-
cak su besleme amaçl› kullan›l›r. 
Boya makinelerinin su al›m› s›ras›nda sis-
tem üzerinde bulunan bas›nç sensörü ihti-
yac› hisseder, otomatik olarak devreye gi-
rerek kesintisiz olarak su ihtiyac›n› karfl›-
lar.

6. ErkaMaX Otomasyonu
Sistemin beyni olarak tan›mlayabilece¤i-
miz bölümü ise otomasyon k›sm›d›r. 
Tüm sistem invertörlerle ve scada üzerin-
den çal›flmakta ve bir bilgisayar ekran›n-
dan  tüm parametreler görülebilmekte,
herhangi bir insan müdahalesine gereksi-
nim duymadan tam otomatik olarak ça-
l›flmaktad›r.  

7. Bilgisayar Ekran›
Bilgisayar ekran›nda; at›k su girifl ve ç›k›fl
s›cakl›¤› ve debilerini, temiz su girifl ve ç›-
k›fl s›cakl›¤› ve debilerini, at›k su tank› ve
temiz su tank› seviyelerini, pompalar›n
çal›flma durumlar›n› ve elliye yak›n para-
metre görülebilmektedir. Ayr›ca elde edi-
len kazanç, yak›t cinsinden veya para cin-
sinden tespit edilebilmekte, saatlik, gün-
lük, haftal›k, ayl›k, ve y›ll›k rapor haline
getirilebilmektedir.
ErkaMaX® otomasyon bilgisayar›na fle-
hir d›fl›ndan veya ülke d›fl›ndan ba¤lana-
bilmek ve tüm verileri görebilmek müm-
kündür. ‹zin verilmesi durumunda, uzak-
tan eriflimle “Enerji Geri Kazan›m Siste-
mine” ba¤lanarak, sistem hakk›nda bilgi
edinilebilmekte, yaz›l›m versiyon yenile-
mesi yap›labilmekte, bir aksaman›n ol-
mas› durumunda yetkiliye bilgi verilebil-
mektedir.

ErkaMaX Enerji Geri Kazan›m
Sistemi Kontrol Ekran›
Ekran üzerinden; geçen su debilerini, sis-
teme giren / ç›kan su s›cakl›klar›n›, set de-
¤erlerini, toplam kazanc›, at›ksu ve temiz
su depolar› seviyelerini, ayr›ca; pompala-
r›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n›, sistemin o anda-
ki durumunu görmek mümküdür.
Alt menülerde; pompa di¤er ekipmanla-
r›n çal›flma durumu, verilen alarmlar›n ne
oldu¤u ve zaman›, kazan›lan yak›t mikta-
r›, yak›t birimi veya para birimi cinsinden
görülebilir, raporlanabilir, saklanabilir,
grafi¤e dönüfltürülebilir, döküm al›nabi-
lir, bu ekrandan verilecek komutlarla
pompalar durdurulabilir, çal›flt›r›labilir.

ErkaMaX Baca Gaz› 
(RAM-Kurutma-Buhar Kazan›)
Enerji Geri Kazan›m Sisteminin 
Özellikleri
Ram-Kurutma-Germe prosesi; kurutma,
fixe, apre ifllemleri ve di¤er ifllemlerden
oluflmaktad›r. Bu ifllemleri yapmak için
s›cak hava kullan›lmaktad›r. 100 °C ile
160 °C aras›ndaki s›cak hava, nemli veya
kuru olarak RAM-KURUTMA bacala-
r›ndan d›flar› at›lmaktad›r. Bu s›cak hava,
k›zg›n ya¤ kazanlar› veya direkt yakma
(brülörle Ram içi yanma) sistemleriyle el-
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de edilmektedir. Bacadan at›lan s›cak
nemli veya kuru havadan at›lan enerjinin
(›s›n›n) %20’si ile  %50’sini geri kazan-
mak mümkündür. 
Örne¤in; bir Ram-fixe iflleminde at›k ba-
ca gaz› s›cakl›¤›n›n  150 °C oldu¤unu ka-
bul edelim; ortam s›cakl›¤› olan yaklafl›k
30°C’deki hava al›n›r ve 80°C ile 100 °C
aras›nda  ›s›t›l›r.
ErkaMaX®  Baca gaz› enerji kazan›m sis-
teminin  kullan›lmas› durumunda;
15.000 m ?/h 150 °C  at›k baca gaz›n› 80
°C’ye  so¤utarak, so¤uk havay› 30 °C’den
100 °C’ye ›s›tarak, ayr›ca baca gaz›ndaki
nemi yo¤unlaflt›rarak ortalama 450.000
kcal\h  ›s› geri kazan›m› yapmak müm-
kündür. 

ErkaMaX Baca Gaz› Enerji Geri
Kazan›m Sistemi Avantajlar›
Bacadan atm›fl oldu¤unuz enerjinin %30
-50 geri kazan›r.
ErkaMaX Baca Gaz› Enerji Geri Kazan›m
Sistemi, at›k havan›n enerjisini kullana-
rak, Ram-Kurutma-Germe makinesine
giren so¤uk havay› ›s›t›r, makineye giren

s›cak hava sayesinde; kurutma, apre, fixe
ifllemlerinde sarfedilen yak›t miktar›n›
azalt›r. Ram’larda % 20-50 yak›t tasarru-
fu sa¤lar, Ram’larda bacalarda ç›kabile-
cek yang›nlara engel olur. Bunun yan› s›-
ra Ram’larda bacalardan ç›kan elyaf ve
kimyasal kirliliklerini temizleyerek çevre
kirlili¤ine engel olur. TM

5522 . tesisat market 04/2009

Bu tasar›mlar›n Ar-Ge projesi 
Erka Mühendislik taraf›ndan 
yap›lm›fl ve gerçeklefltirilmifltir.

Sistem Künyesi:
Dünyada ve Türkiye’de patenti olan tek 
“Enerji Geri Kazan›m Sistemi”
Amorti süresi 3-6 ay
Stoktan yedek parça deste¤i
ISO 9001:2000 kalite sistem deste¤i
2 t/h kapasiteden 400 t/h kapasiteye kadar 
sistem tasar›m özelli¤i
Türkiye’de bu sistemden 106 adet 
kurulmufltur. Bu bir dünya rekorudur.
Bursa YEfi‹M TEKST‹L ErkaMaX  
Paket Enerji Geri Kazan›m Sistemi ile 
SEVAP Sanayide Enerji Verimlili¤i Art›r›c› Proje
Ödülü alm›flt›r.
Sistem Dünyaya ihraç edilmektedir.
Erka Mühendislik, Bangladefl ve Hindistan’a 
bayilik vererek dünyaya aç›lm›flt›r.

sistem
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asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopao¤lu

Sayfa Düzeni
Ömer Duman

Ulaflt›rma ve Da¤›t›m
Yavuz Erdo¤an

Bask› ve Cilt
Altan Bas›m Ltd. - Ayd›n Avc›
Yüzy›l Matbaac›lar Sitesi/Ba¤c›lar
Tel: 0212. 629 03 74

Yay›nlayan
Do¤a Yay›nc›l›k ve ‹letiflim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti.

Yönetim Yeri
Alinaz›m Sk No: 30 34718 
Kofluyolu-Kad›köy/‹STANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyat› : 5 TL.
Y›ll›k Abone : 50 TL.

© 2009 Do¤a Yay›nc›l›k Ltd. fiti.
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Tüm Türkiye’de da¤›t›lmaktad›r. 

Bas›n Kanunu’na göre yerel süreli 
yay›nd›r.
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Tesisat Market Dergisi’nde yer alan ürün
tan›t›m yaz›lar› ve firma menfleili teknik 
bilgi aktar›mlar›ndaki içerikten, bilginin
menflei olan firma sorumludur.
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