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Nas›l ürün ve teknolojiler tüm h›z›yla
bir de¤iflim süreci içinde yol al›yor-
larsa, üretmenin oldu¤u kadar sat-

man›n, satabilmenin de kurallar› de¤ifliyor.
Önce daha karmafl›k cihazlar, mekani¤in
elektronikle daha fazla iliflkilenmesi yüzün-
den, sat›fl›n neferlerinin, daha fazla bilgi ile
donat›lmas› gerekti. Üretici firmalar, sat›fl
ekiplerine düzenli olarak kurum içi e¤itim
programlar› düzenlemeye bafllad›. Küresel
kriz, bu alandaki yar›fl› iyiden iyiye k›z›flt›r-
d›. Cihaz baz›ndaki sat›fllarda kâr marjlar›
kritik efli¤e do¤ru düflüfl gösterdi. Sat›c› flir-
ketler, al›flageldi¤i kar marjlar›n›n çok al-
t›nda bir ticari döngüye adapte olmak için,
her zamankinden çok daha fazla efor sarf
etmeye bafllad›. Önceleri “biraz diflimizi s›-
karsak geçer” iyimserli¤ini korumaya çal›-
flanlar›n, bu sebat ile krizin afl›labilece¤ine
duyduklar› inanç, eksilmeye bafllad›. Sade-
ce sabredip beklemenin, yeniden parlak sa-
t›fl dönemlerini geri getirmeye yetmeyece¤i
yavafl yavafl belli olmaya bafllad›.
Üretici firmalar, sat›fl›n efendileri için yeni
yol haritalar› çiziyor. Kâr marjlar›n› yuka-
r›ya do¤ru çekebilmenin tek anahtar› tek-
noloji gelifltirmek de¤il art›k. Ne kadar ile-
ri bir teknolojiye sahip olursa olsun, kulla-
n›c›ya sistem baz›nda “ifle yarar bir çözüm
paketi” sunmak gerekiyor. Bu ise, kârl› bir
sat›fl için gereken bilgi miktar›n› daha da
art›r›yor. Art›k sat›c›, farkl› fiziksel koflul-
lara sahip bulunan tüketicileri için, yat›-

r›mda ve iflletme sürecinde en büyük avan-
taj› sa¤layacak sistem kombinasyonlar›n›
bilmek zorunda. Tabii ki tesisat uygulama-
c›lar›, montörleri için de hep daha fazlas›n›
bilme zorunlulu¤u söz konusu. Özetle üre-
timden montaja, servise kadar tüm süreç-
lerde görev alanlar için “kalifikasyon art›-
r›m›” flart.
Londra'n›n Türk as›ll› Belediye Baflkan›
Boris Johnson, Türk, K›br›s Türkleri ve
Kürtler ile ilgili yapt›¤› araflt›rman›n neti-
cesinde bir rapor haz›rlam›fl.
Bu rapora göre Türklerin ve Kürtlerin kali-
fikasyonlar› K›br›s Türklerinden, Irak ve
Suriyelilerden daha düflük. Londra'da ya-
flayan Türk ve Kürtlerde iflsizlik oran›,
Londra'da yaflanan ortalama iflsizlik oran›-
n›n iki kat›. Her fleyden önce sorunu çöz-
meye, her alanda insan kaynaklar›n›n vas-
f›n› art›rmaktan bafllamak gerekecek. Sat›fl
süreçlerindeki bu yeni döneme "yarat›c› sa-
t›fl" demek do¤ru olabilir. Yeni bilgiler de-
polaman›n yan› s›ra, bildi¤imizi düflündü-
¤ümüz baz› fleylerin de de¤iflmesi gere¤i var
ki, belki de bu en zoru.. Ama zor denilen
fleyi baflarmak suretiyle ayakta kalmak, ge-
liflimini sürdürmek mümkün. Tüketici,
"soka¤a at›lacak tek kuruflum bile yok"
fikri ile al›flverifle kalk›fl›yor ve kendisine
fayda sa¤lamayacak herhangi bir detay için
fazladan ödeme yapmay› reddediyor. Bu
yüzden art›k baflar›l› sat›c›lar, fiilen birer
sat›fl yöneticisi, birer sat›fl dan›flman› say›l›-
yor. TM

Sat›fl, giderek daha 
fazla hüner gerektirecek
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Ontrol ION Serisinin Yeni Ürünü: L-ION

Ontrol'ün ION serisi ürünlerinin son
üyesi L-ION otomatik kontrol pane-

li, kullan›m ve ayarlama kolayl›¤› ile te-
sislerin ISH otomasyon ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamak üzerine gelifltirilmifltir. L-ION
kontrol paneli gelifltirilirken kolay kulla-
n›m, h›zl› montaj, Türkçe menü yap›s›,
basitlefltirilmifl ayarlar, güvenilirlik ve
maliyet avantaj› hedeflenmifltir. Bu kap-
samda sadece otomatik kontrol kullanan
müflterilere yönelik basitlefltirilmifl alt
modeller de üretime haz›rlanm›flt›r. 2x16
karakterlik daimi arka alan ayd›nlatmal›
ekran›ndan menüler yard›m›yla temel
ayarlar sadece dört tufl kullanarak ger-
çeklefltirilirken, izleme ve uyar›lar Türk-
çe, yal›n, anlafl›l›r mesajlarla verilmekte-
dir. Standartlaflt›r›lm›fl parametre tablola-
r› uygulama kolayl›¤› sa¤lamakta ve te-
mel klima santral› tiplerini  içermektedir.
L-ION serisi kontrolörlerin her girifl ve
ç›k›fl›nda birbirinden ba¤›ms›z olarak sö-
külüp tak›labilen klemensler bulunmak-
tad›r. Servomotorlar ve enerjili duyar ele-
man için 24 VAC beslemesi panel üzerin-
den sa¤lanmaktad›r. Sahadan gelen kab-
lolar›n ayr› bir panoda ilave klemenslerle
ortaklanmas› gerekmemekte ve  ba¤lant›-
lar basitleflti¤i gibi bak›m kolayl›¤› da
sa¤lanmaktad›r. Sistemde oluflan ar›za,
hata ve alarm durumlar› haf›zaya s›ral›
bir flekilde kaydedilir. Bu sayede sistem
normale dönse bile teknik servis geçmiflte
oluflan ar›zalar› tarih ve saat ayr›nt›s›yla
birlikte analiz edebilir.

L-ION EP-44-M:

Üst düzeyde otomatik kontrolün avantaj-
lar›n› sunan geliflkin L-ION modeli (EP-
44) s›cakl›k yan›nda oransal olarak nem-
lendirici kontrolünü de gerçeklefltirir. Di-
jital giriflleri ve enerjili kontak ç›k›fllar› ile
bir klima santralindeki vantilatör, aspira-
tör, nemlendirici kumandalar›n› yapabilir
ve gerçek zamanl› saati ile farkl› amaçla-
ra yönelik haftal›k zaman programlar›
oluflturabilir. S›cakl›k ayar›n› mahale
monte edilen duvar tipi bir ayar potansi-
yometresinden almak mümkündür.

Is›tma-so¤utmal› ve nemlendiricili kar›fl›m
santral› gibi cihazlar için kullan›labilecek
olan L-ION EP-44 tüm geliflkin özellikle-
rinin yan›nda bilgisayar destekli bina oto-
masyon sistemlerine entegre olabilecek
haberleflme yetene¤ine de sahiptir. Stan-
dart olarak RS485 MODBUS-RTU ha-
berleflme altyap›s› ile üretilen model tüm
dahili parametrelerinin ayarlanmas›n›, s›-
cakl›klar›n, ayar de¤erlerinin, servomotor
pozisyonlar›n›n, filtre kirlili¤i, donma
alarm›, kay›fl koptu uyar›lar›n›n izlenme-
sini ve de¤ifltirilmesini haberleflme üzerin-
den gerçeklefltirmeye olanak tan›r.
Dört adet analog girifline PT1000 s›cakl›k
sensörleri ile 2-10 VDC nem duyar elema-
n› ba¤lanan kontrolörün  yedi adet dijital
girifli bulunmaktad›r. Dijital girifllerin sa-
y›s› bir klima santralinin iki kademe filtre
(kirli) ve iki fan (kay›fl koptu bilgisi) için
toplam dört adet  fark bas›nç anahtar›n›,
fanlar›n güç panosunda bulunan otoma-
tik/manuel anahtar durumlar›n› ve donma
termostat›n› izlemeye olanak verir. ‹lk üç
analog ç›k›fl›ndan s›ral› olarak oransal/in-
tegral ›s›tma vana, so¤utma vana ve dam-
per kontrolü uygulayan panelin nem kon-
trolü için de bir analog ç›k›fl› mevcuttur.
Dahili röle bulunan üç dijital ç›k›fl›n ikisi
klima santrali fanlar›n›n çal›flt›r›l›p dur-
durulmas› için kullan›l›r ve zaman progra-
m›yla ba¤lant›l› çal›fl›r. Nemlendirici ciha-
z›n aç›l›p kapanmas›n› sa¤layan dijital ç›-
k›fl sayesinde ise on/off bir nemlendirici-
nin yan›nda oransal kumanda uygulana-
bilen nemlendiriciler de kontrol edilmek-
tedir.

L-ION EP-33:

Is›tma ve so¤utma vanalar› ile kar›fl›m
damperlerini ekonomik olarak en konfor-
lu mahal flartlar›n› sa¤lamak amac›yla ko-
numland›rmak ve donmaya karfl› koruma
sa¤lamak amac›yla kullan›labilecek EP33
modeli genel amaçl› bir kar›fl›m klima
santral›n›n otomatik kontrolünü baflar›yla
yapar. Uzaktan ayar de¤eri için potansi-
yometre kullan›lmas› imkan› bu modelde
de mevcuttur. EP33 üzerindeki iki dijital

ç›k›fltan birini donma korumas› için di¤e-
rini de kontrol senaryosunun devreye gir-
mesi için kullanmak mümkündür.
EP33  üzerindeki birinci 3, üç adet analog
girifli ikinci, 3 ise üç adet analog ç›k›fl› be-
lirtir.  EP33 modelindeki  bu girifl ç›k›fllar-
la birçok kontrol yap›labildi¤i gibi eflan-
jör/boyler s›cakl›k kontrolü de tek bir pa-
rametre de¤iflimiyle çok kolay bir flekilde
ayarlanabilmektedir.

L-ION Serisinin Yüzer Modelleri

Yüzer modellerin oransal modellere göre
önemli fark› daha ekonomik çözümler su-
nan servomotorlar›n kullan›m›na imkan
tan›mas›d›r. Kontrol panelindeki algorit-
mada servomotorlar›n açmadan kapama-
ya kadar geçen sürenin parametre olarak
kullan›lmas› sayesinde yüzer servomotor-
lar›n oransal gibi çal›flmas› sa¤lamaktad›r. 

L-ION EF-33:

L-ION EF-33 modeli t›pk› EP-33 modeli
gibi ›s›tma ve so¤utma vanalar› ile kar›fl›m
damperlerini ekonomik olarak en konfor-
lu mahal flartlar›n› sa¤lamak amac›yla ko-
numland›rabilir. Aralar›ndaki tek fark
EF-33 modelinin 3 adet analog ç›k›fl yeri-
ne 3 adet 24VAC yüzer ç›k›fl bulunmas›-
d›r.

L-ION EF-21:

Üzerinde sadece iki s›cakl›k girifli bir
adet yüzer 24VAC ç›k›fl› vard›r. Amaç
basit bir kontrol vanas› veya bir kontrol
damperi konumlad›rmak ise herhangi bir
parametre ayar› yap›lmaks›z›n kullan›ma
haz›r olan EF-21 modeli uygun bir seçe-
nek oluflturmaktad›r.
Eflanjör/boyler uygulamalar› için ideal-
dir. Birinci s›cakl›k girifli ayarlayaca¤›-
m›z yerdeki s›cakl›¤› ölçerken ikinci s›-
cakl›k girifline göre de d›fl hava denklefl-
tirmesi yapmak mümkündür. Di¤er tüm
panellerde oldu¤u gibi iki girifl fark›na
göre de kontrol senaryosu düzenlemek
mümkündür. TM
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Vaillant’tan 
Yeni Is›tma Kazan›
ecoCRAFT

Airfel Tetisan Paket Klima Santrali

Ünveren’den Sabit Filtre Üniteleri

Yeni iflletme güvenceli konfor sistemiy-
le ecoCraft kazanlar, ar›za halinde bi-

le yüksek güvenlik sa¤l›yor. Sürekli göze-
tim ve fonksiyon belirleyici parametrele-
rin önceden de¤erlendirilmifl olmas› saye-
sinde, çal›flma koflullar›ndaki en ufak bir
sapma bile belirlenebiliyor.
ecoCRAFT cihazlardaki tüm sensörler,
ak›ll› elektronik sistemle birbirine uyar-
lanm›flt›r. Maksimum iflletme güvenli¤ini
sa¤layabilmek için, ecoCraft kazanlara,
gidifl ve dönüfl suyu sensörlerinin yan› s›-
ra kazan blok, su bas›nç ve fan devir sa-
yaç sensörleri eklenmifltir. Örne¤in sen-
sörlerden biri ar›zaland›¤›nda, bir di¤er
sensör di¤erinin görevini üstlenir. Böylece
ar›za durumunda bile kazan›n çal›flmas›
ve ›s› konforunun güvence alt›na al›nma-
s› sa¤lan›r.
‹nternet ‹letiflim Sistemi vrnetDIA-
LOG’un eflzamanl› kullan›m› sonucu, ka-
zan›n güncel verileri ve olas› hata bildi-
rimleri, ya bir bilgisayar taraf›ndan oku-
nur veya e-mail, SMS ya da faks ile yetki-
li servise aktar›l›r. Ayr›ca vrnetDIALOG
sayesinde, parametrelerin uzaktan de¤ifl-
tirilebilmesi sa¤lanabilir, yetkili teknisyen
gaz yanma de¤eri proseslerine uzaktan
müdahale edebilir.  
ecoCRAFT kazanlar›n, 80 ila 280 kW’lik
aras›ndaki kapasitelerde 6 farkl› modeli
bulunuyor. Bu kapasite, sekiz kazana ka-
dar yap›labilen kaskad ba¤lant›larla
önemli ölçüde yükseltilebiliyor. Bu kapa-
site s›n›f›ndaki yo¤uflmal› kazanlar için,
ürün boyutlar› da son derece küçük. Is›
izolasyonunun daha da iyilefltirilmifl ol-
mas› nedeniyle, ›s› kay›plar› minimuma
indirgenerek enerji verimlili¤i daha da ar-
t›r›lm›flt›r. Böylece kazan›n üst yüzey ›s›s›,
42° C’den daha azd›r. Yeni yo¤uflmal› ka-
zanlar, s›v› gaz ile çal›flmaya da uygun-
dur.     
Vaillant’›n, ilk kez ISH Fuar›’nda sergile-
di¤i ecoCRAFT kazanlar, bu y›l içinde
Türkiye’de de tüketicilerin be¤enisine su-
nulacak. TM

Airfel Tetisan Klima Santralleri
RWTUV belgelendirme kuruluflun-

dan onayl› ISO 9001:2000 kalite güvence
sistemi alt›nda belgeli olarak üretiliyor.
Airfel’in Çorlu’daki üretim tesislerinde
üretilen klima santralleri TÜV onayl› EN
1886 standartlar›n›n en üstün özellikleri-
ne sahip. Santralin ayr›ca TSE belgesi bu-
lunuyor. Tetisan TKS tipi klima santralle-
ri, modüler çift cidarl› panellerden yap›-
lan hücrelerin bir araya getirilmesiyle
oluflturuluyor. Hücreler alüminyumdan
mamul özel profiller ve kompozit malze-
meden köfle elemanlar›ndan oluflan gövde
üzerine panellerin özel s›zd›rmazl›k con-
talar› kullan›larak kendinden pulla vida-
lar ile bir araya getiriliyor.
Paneller d›fl yüzeyi PVC kapl› (standart
renk RAL 5021) iç yüzeyi galvaniz veya
paslanmaz sacdan mamul çift cidar aras›
35-40 kg/m3 yo¤unlu¤unda, B2 tip yan-
maz poliüretan enjekte edilerek imal edi-
liyor. ‹ste¤e ba¤l› olarak kaya yünü veya
‹zocam dolgulu paneller de yap›labiliyor.
Airfel Tetisan Klima Santralleri 500-
120.000 m3/h hava debisi aral›¤›nda ve
120 dereceye kadar olan hava s›cakl›¤›n›

sa¤layacak flekilde, kullan›c›n›n iste¤ine
göre de¤iflik ünitelerden imal edilebiliyor.
Hijyenik Tip Klima Santralleri, GMP ve
hijyenik standartlara göre üretiliyor. Kul-
lan›lan özel profil ve tespit sistemiyle,
santral içinde bakteri üretimine neden
olabilecek keskin köfle, sivri uç gibi olum-
suzluklar önleniyor. Hijyenik Klima San-
trallerinde bulunan kap›lar, negatif ba-
s›nç alt›ndaki yerlerde d›fla do¤ru, pozitif
bas›nç alt›ndaki yerlerde ise içe do¤ru aç›-
lacak flekilde imal ediliyor. Ayr›ca fanlar
ve ›s›tma so¤utma serpantinleri de temiz-
lik için k›zaklarda kayd›r›larak yandan
ç›kar›labiliyor. TM

Kaynak duman› filtrasyonu, ya¤ buha-
r› filtrasyonu, toz toplama ve filtras-

yonu konular›nda uzmanlaflan Ünveren,
endüstriyel çal›flma alanlar›n›n kirli ha-
va, ya¤ buhar› ve tozdan ar›nd›r›lmas›
için çözümler üretiyor. Patentli birçok
ürüne sahip Ünveren, üretti¤i Akrobat
Egzoz Kollar›, Mobil Filtre Üniteleri, Li-
kit Filtre Üniteleri, Mobil Toz Toplama
ve Filtre Üniteleri, Modüler Toz Topla-
ma ve Filtre Üniteleri, Egzoz Gaz› Tahli-
ye Sistemleri, Mobil Egzoz Fanlar› ve
benzeri daha birçok ürüne bir yenisini
ekledi; sabit filtre üniteleri.  Sabit filtre
üniteleri mekanik filtreli, elektrostatik
filtreli ve kartufl filtreli olarak üç model-
de üretiliyor. Sabit kaynak noktalar›,
kaynak kabinleri veya e¤itim atölyelerin-
de kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. Du-

var, konsol, kolon ve benzeri sa¤lam ta-
fl›y›c›lara kolayca monte edilebilir. Filtre
kabini çok sa¤lam çelikten imal edilmifl-
tir. Çizilme ve darbelere karfl› dayan›kl›
toz boya ile boyanm›flt›r. Ünitelere 2 m
ile 10 m aras›ndaki uzunluklarda 1 veya
2 Akrobat Duman Emme Kolu tak›labi-
lir. Emilen kirli hava seçilen modele ba¤-
l› olarak örne¤in mekanik filtreli ünite-
lerde % 99,9 oran›nda temizlenir. Te-
mizlenen hava ortama geri döner, bu sa-
yede çal›flma alan›ndaki ›s› de¤iflmez. 10
m’ye kadar uzanabilen 2 adet Akrobat
Kol tak›lan bir ünite yar›çap› 10 m olan
bir alan›n her noktas›na baflka bir deste-
¤e ihtiyaç duymadan ulaflabilir. Cihaz,
CE, ‹SO 9001:2000, TÜRKAK, Faydal›
Model ve dünya çap›nda kabul görmüfl
sertifika ve tescillere sahiptir. TM
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Grundfos Salmastras›z 
Manyetik Tahrikli Pompalar

Daikin Klimalar

Mikropor’dan W Filtreler 

Günümüzde endüstriyel uygulamalar-
da salmastras›z manyetik tahrikli

pompa kullan›m› giderek art›yor. Avrupa
Birli¤inin çevreyi korumak için getirdi¤i
zorunlu uygulamalar nedeniyle salmas-
tras›z pompa kullan›m›n›n, Türkiye’de de
önümüzdeki dönemde h›zla artmas› bek-
leniyor. Ayr›ca mekanik salmastralar›n
zor flartlar alt›nda k›sa sürede afl›nmas› ve
maliyetlerinin yüksekli¤i, salmastras›z
pompalara yönelimi h›zland›r›yor. Meka-
nik salmastralarda yaflanan problemler
nedeniyle pompa/proses durufllar›n›n ifl-
letmelere maliyetlerinin yüksekli¤i sal-
mastras›z pompalar›n kullan›m›n› daha
da ekonomik k›l›yor. Son y›llardaki tek-
nolojik geliflmeler manyetik tahrikli pom-
palar›n maliyetlerini düflürüyor. Manye-
tik tahrikli pompalar özellikle zehirli (fe-
nol, kloroform vb.), patlay›c› (petrol, jet
yak›t›, LPG, alkol vb.), tehlikeli ak›flkan-
lar veya mekanik salmastraya büyük za-
rar veren korozif  ak›flkanlar (kostik, sül-
firik asit, nitrik asit vb. asitler içeren ak›fl-
kanlar) için ve  % 100 ak›flkan s›zd›rmaz-

Daikin klimalar, ileri teknolojileri ile
yüksek verim ve konfor sa¤l›yor. Is›-

san, Daikin’in split klimalardan VRV çö-
zümlerine uzanan genifl ürün yelpazesini,
profesyonel montaj ve bak›m hizmeti ile
birlikte sunuyor. Daikin split klimalar
özellikle çok çeflitli mekanlara göre fark-
l›l›k gösteren ihtiyaçlar› karfl›layabilmesi
ile dikkat çekiyor. Ev, ofis, ma¤aza, stad-
yum, havaalan›, hastaneler, fabrikalar ve
restoran mutfa¤› gibi tüm mekanlarda
kullan›c›lar›na konfor sa¤l›yor. Dünyada
ilk kez bir titanyum apatit fotokatalitik
hava temizleme filtresi, bir klima ünitesi-
ne entegre halde Daikin split klimalarda
bulunuyor. Bu filtre sayesinde ortam içe-
risinde bulunan havay›, 8 kademeli filtre-
den geçirerek koku, bakteri ve virüsleri
absorbe ederek ayr›flt›r›yor.   Streamer
teknolojisi ile güçlendirilen klimalar,
efektif bir temizleme ve kokudan ar›nd›r-
ma fonksiyonu görüyor. Geliflmifl hareket
alg›lay›c› göz özelli¤i ile enerji tasarrufu
sa¤l›yor. Rahat uyku modu ortam s›cak-
l›¤›n› kademeli olarak düflürüp yükseltir-
ken son derece sessiz bir flekilde çal›fl›yor. 
Daikin split klimalar›n montaj› s›ras›nda
iç ve d›fl üniteler aras›nda, 100 metreye
varan çok uzun bak›r borulama yap›labi-
liyor. Yeni nesil çevre dostu so¤utucu
ak›flkan R-410A ile maksimum verimlilik
sa¤l›yor. -15 °C ile +46 °C d›fl hava s›cak-
l›klar› aral›¤›nda sorunsuz çal›flabiliyor.
‹ç ünitelerde 22 dB(A), d›fl ünitelerde 43
dB(A)’ya kadar sessizlik sa¤layan klima-
lar, kumanda ile kolayl›kla kontrol edile-
biliyor. Klima, olas› bir hata durumunda
kullan›c›s›n› verdi¤i mesajlarla bilgilendi-
riyor. Daikin klimalar elektrik tüketimini
azaltan Inverter teknolojisi ile kapasite
kontrolüne olanak tan›yor ve Swing
kompresör teknolojisi ile çok yüksek ve-
rim sunuyor. Daikin, Japonya’n›n en iyi
tasar›m ödülünü getiren estetik görünü-
mü ile mekanlarda fark yarat›yor. Klima-
lar duvara, tavana ve yere monte edilebi-
liyor, kompakt yap›s› ve çok çeflitli iç üni-
te seçenekleri ile montaj kolayl›¤› sunu-
yor. Is›san Türkiye geneline da¤›lm›fl
400’den fazla bayi ve 1.000’i aflk›n sat›fl
sonras› servis teknisyeni ile Daikin kalite-
sini tüketicilere ulaflt›r›yor. TM

l›¤› sayesinde çevreyi
önemseyen endüstriler
için uygun bir çözüm-
dür. Bilindi¤i gibi IT
odalar› ve t›bbi cihaz bulunan ortamlarda
ak›flkan›n çok az bulunmas› bile büyük
bir risk faktörüdür, manyetik tahrikli
pompalar sayesinde bu risk s›f›rlan›r.
ATEX versiyonu, mevcut olup, özel müfl-
teri taleplerine uygun üretim mümkün-
dür. Uzun y›llard›r kullan›lan ve sürekli
gelifltirilen manyetik tahrikli pompalar›n
kuru çal›flma dayan›mlar› ve korozyona
karfl› dayan›mlar› oldukça yüksek seviye-
lere ulaflm›flt›r. Örne¤in manyetik tahrikli
pompaya, dayan›m testlerinde 1 milyon
dur/kalk uygulanm›fl ve 600.000 kez 40
bar bas›nc›na ulaflan su darbesine maruz
b›rak›lm›flt›r, bu a¤›r testlerde hiçbir hasar
oluflmam›flt›r. Bu testlere ilaveten s›zd›r-
maz iç kovan 100 bar statik bas›nca, ek-
senel yatak sistemi ise 5500 kg yüke ma-
ruz b›rak›lm›fl ve yine herhangi bir hasar
oluflmam›flt›r. Bu testler pompan›n güve-
nilirli¤inin göstergesidir. TM

Mikropor’un mini-pile teknolojisi kul-
lanarak imal etti¤i W filtreler,  kla-

sik V Filtrelerin 4 kartufllu versiyonudur.
F5-F9 (EN779) ve H10-H14 (EN 1822)
verimliliklerinde imal
edilebilen bu filtreler
Torba Filtrelere alter-
natif olufltururlar. W
yap›lar› sayesinde stan-
dart 8 cepli, 600 mm
cep derinlikli torba fil-
treden daha yüksek de-
bileri, ayn› fark bas›nç-
lar›nda geçirebilirler.
Mini-pile teknolojisi sa-
yesinde, torba filtreye göre
1.5-2 kat› yüzey alan›na sahiptirler. Sa¤-
lam ve titreflim yaratmayan konstrüksi-

yonlar› sayesinde, torba filtreler gibi çal›-
fl›rken arka alana toz atmazlar. Torba fil-
treler en yüksek 450 Pa kadar dayanabi-
lirken, W Filtreler 600 Pa’da bile sorun-
suz çal›flabilirler. ‹stenildi¤inde poliüre-
tan dökme (endless) contal› olarak da
al›nabilen W Filtreler ile % 100 s›zd›r-
mazl›k sa¤lan›r. Mikropor taraf›ndan
uygun fiyat avantaj›yla pazara sunulan
filtreler; ilaç fabrikalar›, g›da fabrikala-

r› ve sa¤l›k kurulufllar›n›n ha-
valand›rma sistemlerinde

en çok tercih edilen filtre-
lerdir. Özellikle g›da ve
ilaç sektöründe tercih

edilen 120 °C dayan›kl›
polikarbonat plastik kasa-

lar ile üretilebilmektedir. TM
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Fujitsu Yeni Nesil VRF Sistemi 

D ›fl ünite sistem modeli olarak 33 fark-
l› sistem modeli ve 8HP’den 48 HP’

ye kadar 2HP’lik art›fllarla çeflitli kombi-
nasyonlarda ba¤lanabilme imkân› bulu-
nur. 2.2 kW’den 25 kW kapasite aral›¤›-
na kadar 11 tip, 49 model iç ünite kulla-
n›m› için seçilebilir. Kapasitenin maksi-
mum %150’si kadar iç ünite ba¤lanmas›
imkân› vard›r.Projelerde esnek ve kolay
boru tasar›m imkân› sunar. Toplam bo-
rulama mesafesi 1000 m ile yüksek yap›-
larda tasar›m kolayl›¤› sunar. ‹lk ayr›m-
dan sonra 60 m, d›fl ünite ile iç ünite ara-
s› 50 m. iç üniteler aras› kot fark› 15
m’dir. D›fl ünite kolayca monte edilebilen
standart 80 Pa statik bas›nçl› so¤utucu
deflarj bafll›¤› tak›labilme özelli¤ine sahip-
tir. Bu da d›fl ünitelerin yüksek binalar›n

tesisat katlar›nda gizli flekilde kurulabil-
mesini sa¤lar. D›fl Ünite 80 Pa statik ba-
s›nç ile daha zor flartlarda çal›flabilir. Ge-
nifl pervaneli fan ve DC motor d›fl statik
bas›nç de¤erinin 80Pa elde edilmesini
sa¤lam›flt›r. Bu geliflim eski modele göre
2,6 daha yüksektir. D›fl üniteleri ›s› de¤ifl-
tirici verimi 4 yüzlü hava girifli ile art›r›l-
m›flt›r. Yüzey alan› %70 artm›flt›r. Keskin
teknolojik tasar›m› ile çoklu d›fl üniteler-
de ortaya ç›kan hava emifl kay›plar›, kes-
kin kenar sistemi ile hava emifl kayb› %
6,7 azalt›lm›flt›r.  

Uzun süre dayan›kl› ürünler
D›fl ünite çal›flma devri çal›flma zaman›n›
paylaflt›rmak için kompresörlerin çal›fl-
maya bafllama s›ras› devirlendirilmifltir.

D›fl ünitelerde bulunan kompresörler yafl-
land›rma metodu ile çal›fl›r.  

Uzun Kablolama Mesafesi 
Maksimum 3600 m
Basit iletiflim tesisat› ile kablolama mali-
yeti ve zamandan tasarruf sa¤lar. 

Servis kiti ve yaz›l›m 
Çal›flma verileri de¤erlendirilerek uygun
bak›m ve servis yapmak mümkündür.
Servis kiti d›fl üniteden ba¤lant›ya gerek
kalmadan herhangi bir sinyalizasyon hat-
t›na ba¤lanarak gerekli bak›m ve servis
hizmeti verilir. Maksimum 400 iç ünite
ve 100 d›fl ünite kontrol imkân› sunar.
Fujitsu yeni nesil VRF sistemi Abkay
taraf›ndan sat›fla sunuluyor. TM

ürünler
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Mitsubishi Electric Kirigamine
Serisi Split Klima Serisi

KlimaPlus A.fi.‘nin distribütörlü¤ünü yapt›¤› Mitsubishi Electric
Klima Sistemleri, yüksek enerji verimi ve sessizlik aras›nda mü-

kemmel uyumu yakalamak için yeni Kirigamine Serisi split klimala-
r› gelifltirdi. 2.5 kW ve 3.5 kW kapasiteli iki modeli bulunan Kiriga-
mine Serisi so¤utmada 5.15, ›s›tmada 5.33 de¤erlerine ulaflan
COP’siyle enerji tasarrufunda en üst noktaya ulafl›yor. Standart bir
A S›n›f› klimadan bile yaklafl›k % 60 daha fazla verim sa¤l›yor. 3.5
kW kapasiteli modelde inverter çal›flmas› ile ›s›tma kapasitesi 6.6
kW’a kadar ç›kabilir. -10 °C d›fl hava s›cakl›¤›na kadar so¤utma ya-
pabilen seri -15 °C d›fl hava s›cakl›¤›na kadar da ›s›tma yapabiliyor.
Comfort Plus modellerinde ise ›s›tma aral›¤› -25 °C d›fl hava s›cakl›-
¤›na ulafl›yor. Sessiz çal›flmada iddial› olan Mitsubishi Electric bu se-
ride ses seviyesini 20 dB’e düflürmüfl ve endüstrideki en düflük ses se-
viyesine ulaflm›flt›r. I-SEE Sensör fonksiyonuna sahip olan seride bu
özel göz 150º’lik genifl bir aç›yla döfleme ve duvar s›cakl›¤›n› ölçerek
otomatik olarak bir yandan di¤er yana hareket eder. Konvansiyonel
klimalar iç ortam s›cakl›¤›n›, sadece emifl hava s›cakl›¤›n› kullanarak
kontrol etti¤i için insanlar›n hissetti¤i s›cakl›kta önemli bir rol oyna-
yan döfleme seviyesi s›cakl›¤› gözden kaçabilir. I SEE Sensör yaflam
alanlar›nda konforu sa¤lamak için döfleme s›cakl›klar›n› tarar. Is›
farkl›l›¤› olan bölgeleri tespit ederek ›s›y› o bölgeye yönlendirir. Böy-
lece oda içinde daha homojen bir ›s› da¤›l›m› gerçekleflir. I-SEE sen-
sörün yan› s›ra “Bölge Ayar›” fonksiyonuna sahip olan bu yeni seri
bir tek dü¤me ile odan›n sa¤, sol ya da tümünü seçmenize imkan ve-
rerek verimli ve enerji tasarruflu ›s›tma ve so¤utma yapmaya imkan
tan›r.
Filtreleme sistemi de gelifltirilen seride, ön filtre olmas›n›n yan›nda
ayr›ca 2 adet Plazma Hava Temizleme Fonksiyonuyla donat›lm›flt›r.
Bu fonksiyonlar havadaki nano boyutundan mikron boyutuna kadar
tüm kirli partikülleri yok eder. Plazma Elektrot Ünitesi ozon ve plaz-
ma oluflturmak için elektro-y›kama sistemi kullan›l›r. Ozon ve plaz-
ma ve iki özel filtre aras›ndaki iflbirli¤i dinamik bir plazma hava te-
mizleme fonksiyonu oluflturur. Plazma Koku Giderme Filtresi platin
katalizöre sahiptir. Yaklafl›k 3000 m2’lik bir yüzeyde 1 nanometre
kadar minik delikler havadaki küçük, kötü kokulu maddeleri yaka-
lar, sonra plazma elektrot ünitesi ve filtrenin içindeki platin katalizö-
rün içinde oluflturulan ozon gücüyle kokular›n kayna¤› yok edilir.
Ayr›ca “Anti Alerjik Elektrikli Enzim Filtresi’’ eklenmifltir. Filtreye
doldurulan statik elektrik gücü  ve plazma elektrot ünitesinde olufl-
turulan plazma ile bakteri, polen ve havadaki di¤er alerjenler yaka-
lan›r, bunlar daha sonra filtredeki enzimle etkisiz hale getirilir. Kiri-
gamine Serisi küf sporunun geliflimine son vermek üzere dizayn edil-
mifl ‘’Küf Yok Edici’’ fonksiyonu sahiptir. Plazma Elektrot Ünitesin-
de oluflan ozon küf geliflim h›z›n› neredeyse % 20 azaltarak küf spor-
lar›yla savafl›r. So¤utma çal›flmas›ndan sonra Plazma Elektrot Ünite-
si iç ünitenin içini ozonla doldurur. Ozon (O3) çok kararl› bir mole-
kül de¤ildir. Yavafl yavafl ve do¤al bir flekilde oksijene dönüflür. Dö-
nüflme s›ras›nda üretilen saf oksijen organik ya da inorganik madde-
leri güçlü bir flekilde oksitler böylece sterilizasyon ve koku giderme
etkisi oluflturur ve klima içinde küf oluflmas› engellenir. TM
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Burkut Su Tekni¤i fiirketi taraf›ndan it-
hal edilen Arkal marka kum filtreleri,

al›fl›lagelmifl kum filtrelerine k›yasla bir
çok avantajlar› oldu¤u için, özellikle su ta-
sarrufuna önem veren iflletmelerce tercih
ediliyor. Yeni Nesil Kum Filtresi, bilinen
kum filtrelerine k›yasla çok az yer tutuyor,
ters y›kamay› 2 – 3 dakikada yapt›¤› için

az su at›yor, sentetik oldu¤u için çok
hafif (120 kg) ve kolay tafl›n›yor, de-
niz suyu gibi korozif sulardan hiç za-
rar görmüyor  ve tabiat flartlar›ndan
etkilenmiyor. 
Arkal Kum Filtresi’ne bu avantajlar›
kazand›ran en önemli teknik özellik; 122
cm çap›ndaki “modüler” kum filtresinin
içinde tam 55 adet f›skiyenin (difüzör) bu-
lunmas›d›r. F›skiyeler kum filtresinin taba-
n›n› boflluk b›rakmaks›z›n kaplad›¤› için,
filtre içindeki kumun tamam› filtre görevi
yapar ve kum filtresi içinde “ölü nokta”
kalmaz. Kumun tamam› su filtresi görevi
yapt›¤› için, Arkal kum filtresi içindeki su
geçifl h›z› 40 m3/h/m2 kabul edilerek filtre
tasar›m› yap›labilir. Böylece kum filtresi
kesiti çok küçük ç›kar, yer ve yat›r›m ta-
sarrufu sa¤lan›r. Filtre bas›nç kayb› çok

düflük oldu¤undan pompa
bas›nc› düflük seçilir ve elek-
trik ekonomisi sa¤lan›r. 50
m3/saat debi modüler filtre-
nin bas›nç kayb› yaln›zca
0,2 bar (2mss) d›r.  55 adet
f›skiyenin filtre taban›n› ta-
mamen kaplamas›n›n ikinci

büyük avantaj›, ters y›kama s›-
ras›nda tüm f›skiyelerden gelen su

ile filtrenin 2 - 3 dakika gibi çok k›sa
bir süre içinde y›kanabilmesidir. Y›kama
için gerekli su debisi 30 m3/h’dir ve her y›-
kama s›ras›nda yaln›zca1000 – 1500 litre
su kullan›l›r.
Arkal’›n Diskli Filtreleri gibi,  “Modüler”
filtre anlay›fl› ile imal edilen Yeni Nesil
Kum Filtresi’nin çap› 122 cm ve maksi-
mum iflletme bas›nc› 6 bar’d›r. Su debisine
göre, birbirine paralel olarak ba¤lanan
modüler kum filtreleri ile her debi için su
filtrasyon sistemi kurmak mümkündür. TM

Yeni Nesil Arkal  Kum Filtreleri
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Klima montajlar›nda, su yerçekimin
yard›m›yla tahliye edilemedi¤inden,

cebri olarak ortamdan uzaklaflt›r›lmas›
gerekmektedir. Bu probleme uygulamada
bulunan en uygun çözüm, iç ünite tahliye
borusuna ba¤lanan ve suyun gelmesiyle
otomatik olarak çal›fl›p, at›k suyun tama-
m›n› tahliye edene kadar devrede kalan
klima drenaj pompas› kullanmakt›r. Kir-
lilik faktörünün fazla oldu¤u yerlerde
1/2” veya 3/8” pompay› koruyucu, pislik
tutucu filtre de ana parçalara dâhil edil-
melidir. Zira ar›zalanm›fl pompalar ince-
lendi¤inde, filtre kullan›lmamas›ndan
kaynaklanan t›kanm›fl pompalar›n, ar›za
sebeplerinde bafl› çekti¤i görülmektedir.
Pompan›n genel çal›flma prensibi flöyle-
dir; elektromanyetik flamand›ra, suyun
pompa haznesine gelmesiyle yükselmekte
ve bu durumda pompan›n çal›flmaya bafl-

lamas› için gerekli sinyal elektronik devre
yard›m›yla pompaya ulaflmakta, suyu
tahliye edene kadar çal›flmas›n› sa¤la-
maktad›r. Su tahliye edildi¤inde su sevi-
yesi alçalaca¤›ndan flamand›ra da alçal-
makta ve en alt seviyeye ulaflt›¤›nda pom-
pay› durdurmaktad›r.  
Aspen Mini Orange klima drenaj pompa-
s›, 7000Btu/h-19200Btu/h aras› klimalar-
da basma yüksekli¤i dikkate al›nmak
kayd›yla güvenle kullan›labilir. Duvar ti-
pi klima iç ünitelerine veya plastik kablo
kanal› içerisine rahatl›kla monte edilmek
üzere dizayn edilmifltir. Drenaj hortumu-
nun pompa rezervuar›na ba¤lanmas› ve
pompan›n evaporatörün içinde uygun bir
yere konmas›yla drenaj suyunu 8 metre
yükse¤e kadar pompalayabilmektedir.
Haddinden fazla drenaj suyunun oluflup
tahliye edilemedi¤i durumda pompa içeri-

sinde bulunan röle kontak vererek klima
sistemini durdurmaya veya alarm sinyali
verilmesine olanak sa¤lar. Ürün, Y›lmaz
So¤utma taraf›ndan pazara sunuluyor.

Aspen Mini Orange Pompa 
Teknik Özellikleri
• 230 V AC +- % 10 güç kayna¤› 

20 W güç tüketimi 
• 50/60 Hz- 1 faz 
• Normalde aç›k, normalde kapal› 8A

rezistif (5A indüktif) alarm konta¤› 
• Yar› iletken seviye sensörleri 
• Su debisi: 0 m yükseklikte 14 lt/saat 
• Maksimum tavsiye edilen basma 

yüksekli¤i: 8 metre 
• Emme yüksekli¤i : 1 m 
• CE onayl› 
• Termal korumal› pompa TM

Aspen Mini Orange Pompalar
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Arçelik, her türlü mimari ihti-
yaca çözüm sunabilen, yük-

sek teknolojili, de¤iflken so¤utu-
cu ak›flkan debili VRS Multiace
klima sistemlerini de ürün gam›-
na  katarak bu alanda da lider
olmay› hedefliyor. VRS Multiace
klima sistemleri, farkl› kapasite-
deki d›fl ünite modüllerine 64
adete kadar iç ünite ba¤layabil-
me imkan› sunar. Böylece farkl›
mekanlar›n ›s›tma-so¤utma ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak mümkün-
dür. Kullan›lan d›fl ünite modül-
lerinin kapasiteleri 4HP ile 64HP
aras›nda de¤iflmektedir. Her bir
iç mekanda kullan›lacak olan iç
ünite kapasitesi ve tipi, ihtiyaca
göre esnek olarak belirlenebilmektedir.
Arçelik, VRS Multiace sistem çözümle-
rinde, Plasmal› duvar tipi, Mirror ve Fra-
me serisi, Gizli Tavan tipi, kaset tipi, yer-
tavan, tavana as›l› ve döfleme tipi gibi çe-
flitli iç ünite seçeneklerini sunmaktad›r.
Arçelik, yüksek COP de¤erine sahip VRS
klima sistemlerinde yüksek performansl›
DC Inverter kompresörler kullanmakta-
d›r. Kullan›lan kompresörlerde, özellikle
düflük RPM ve k›smi yükte çal›flma esna-
s›nda kompresörün ya¤s›z kalmas›n› en-
gelleyen, ya¤ enjeksiyon mekanizmalar›
bulunmaktad›r. Optimize edilmifl scroll
yap›s› sayesinde verimlilik art›r›lm›flt›r.
Ayr›ca DC Inverter sistemi sayesinde dü-
flük d›fl ortam s›cakl›klar›nda (-20°C‘ e
kadar)  da verimli ve etkin ›s›tma yap›la-
bilmektedir. Bu sayede özellikle so¤uk ik-
lim bölgelerinde klima ile ›s›nmak müm-
kün hale gelmektedir. D›fl ünitelerde kul-
lan›lan fan motorlar› BLDC teknolojisine
sahiptir ve yenilenmifl yap›lar› ile ihtiyaç
duyulan yüke göre devir h›zlar›n› de¤iflti-
rerek %30-40 aras›nda enerji tasarrufu
sa¤lamaktad›r. D›fl ünite eflanjörlerinde
kullan›lan yeni fin yap›s› ile ›s› transferi
verimlili¤inde %14 art›fl elde edilmifltir.
Ayr›ca VRS Multiace klima sistemlerinde
kullan›lan BLDC fan motoru ile düflük
ses seviyelerinde çal›flarak istenen konfo-
ru sa¤lamaktad›r. 

‹ç ünite ses seviyeleri yan›nda d›fl ünite ses
seviyelerinde de VRS Multiace, rakipleri-
ne göre üstün konfor sunmaktad›r. Gece
çal›flma konumlar› sayesinde ses seviyele-
rinde %30’a varan düflüfller elde edilebil-
mektedir. 
VRS Multiace Klima sistemleri farkl› iç
ünite kombinasyonlar› sunmas›n›n yan›n-
da, ayr›ca uzun mesafeli ve esnek montaj
imkan›na sahiptir. VRS Multiace siste-
minde 1000 metre toplam borulama me-
safesi sunularak büyük ticari binalar ve
benzeri yerler için uygun çözüm sunuyor.
VRS Multiace Sistemi çok çeflitli kontrol
sistemleriyle yak›ndan, uzaktan (web eri-
flimi) ve farkl› fonksiyonlar› kullan›labile-
cek flekilde kontrol edilerek yüksek kon-
for sa¤lamaktad›r. Dokunmatik ekran ile
orta ölçekli binalar için 64 veya 128 iç
ünite kontrol edilirken, daha büyük yap›-
lar için 2048 iç üniteye kadar bilgisayarla

kontrol edebilme özelli¤i su-
nulmaktad›r. Internet ya da
Intranet üzerinden uzaktan
eriflim sa¤layan iletiflim plat-
formlar› sayesinde farkl› ma-
hal ve lokasyonlardaki 4096
adete kadar iç ünitenin kon-
trolü mümkündür. Ayr›ca bi-
na yönetim sistemleri ile ol-
dukça baflar›l› entegrasyon
sa¤lanabilmekte, binada kli-
ma haricinde bulunan valfle-
rin, ayd›nlatmalar›n vb sis-
temlerin kontrolü sa¤lanabil-
mektedir. 
VRS Multiace klima sistem-
leri, alternatifli çal›flma ile
kompresörlerin eflit oranda

yaflland›r›lmas›, ar›za durumunda diper
kompresörlerle sistemin çal›flmaya devam
edebilmesi, mikro ifllemcilerle sistem ça-
l›flma parametrelerinin haf›zada tutulabil-
mesi, özel bilgisayar programlar› ile per-
formans ve ar›za kay›tlar›n›n al›nabilmesi
gibi pek çok yenilikçi ve üstün özelli¤i de
bar›nd›rmaktad›r. Arçelik VRS Multiace
ürünlerinde, ozon tabakas›na zarar ver-
meyen R-410 A so¤utucu ak›flkan›n› kul-
lan›l›r. VRS Multiace klima sistemleri,
Arçelik markas› alt›nda, tüm yurtta yay-
g›n, üstün sat›fl sonras› destek hizmetleri,
h›zl› ve uygun fiyatl› yedek parça temin
garantisi ve farkl› müflteri ihtiyaçlar›na
dönük genifl Ar-Ge altyap›s› ile sat›fla su-
nulmufltur. TM

1166 . tesisat market 05/2009

ürünler

Arçelik VRS Multiace Sistem Klimalar›

Uzun ve Esnek Borulama

Toplam borulama mesafesi 1000 m

En uzun eflde¤er boru boyu 225 m

En uzun boru boyu 200 m

‹lk da¤›t›c›dan sonra borulama mesafesi 90 m

D›fl ünite - iç ünite yükseklik fark› 100 m

‹ç ünite - iç ünite yükseklik fark› 15 m

D›fl ünite - d›fl ünite yükseklik fark› 5 m
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ürünler

KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal,
teknolojik yeniliklerden biri olan ve

ortak giriflim partneri Nikkiso taraf›ndan
gelifltirilen kontrol ünitesini, ACHEMA
fuar›nda sergiledi. E-Monitor özellikle,
kutu motorlarda aksiyal ve radyal basit
rulman durumunu ve tüm de¤ifliklikleri
devaml› olarak göstermesi için gelifltiril-
mifltir. Rulmanlar›n devaml› olarak düz-
gün çal›flmas› flart›yla, ço¤u zaman, 8-10
y›l için güvenilir servis sa¤lamaktad›r.
Kontrol ünitesi, operatörlerin bir sonraki
bak›m zaman›n› tahmin edebilmelerine
de olanak sa¤lar. Bu nedenle, masrafl›
gövde ve sar›m hasarlar›n›n yan›nda
plans›z ar›za durumlar›n› da önlemekte-
dir. Servis ekiplerine bak›m›n planlanabi-
lir olmas› avantaj›n› sunar.

Kontrol  ünitesi, motor bofllu¤undaki sta-
törün içine yerlefltirilmifl 8 adet sensörden
veri al›r ve rotorun manyetik alan›na ba¤-
lanarak rotor durumunu gösterir. Rotor,
istenilen pozisyondan uzaklaflt›¤› anda,
ölçüm problar› de¤iflikli¤i alg›lar. De¤i-
flim sinyallerinin dijital iflleminden sonra,
kontrol ünitesi “trafik ›fl›¤›” görünümde
pompa rulmanlar›n›n durumunu opera-
töre gösterir. Yeflil ledler rulmanlarla ilgi-
li her fleyin düzgün oldu¤unu iflaret eder. 
Sar› led, bir sonraki ola¤an tesis ar›zas› s›-
ras›nda pompan›n kontrol edilmesi ge-
rekti¤ini operatöre gösterir. K›rm›z› ledin
yanmas› durumunda ilgili operatöre,
pompan›n sistemden sökülmesi ve en k›sa
zamanda kontrol edilmesi gerekti¤i bilgi-
si verilir. Ünite , “0-5V DC”  veya “4-20

mA” sinyalleme devresi ile proses kontrol
sistemlerine entegre edilebilir.
Ek fonksiyonlardan biri olan dönüfl yönü
göstergesi, devreye alma s›ras›ndaki faz
dönüflüm ölçümlerinin gereklili¤ini orta-
dan kald›rarak, pompan›n yanl›fl yönde
çal›fl›p çal›flmad›¤›n› gösterir. Pompan›n
çal›fl›p, çal›flmad›¤›n› gösteren çal›flma
göstergesi, kutu motorlu pompalar›n ses-
siz olmas› nedeniyle gürültülü çevrelerde
çok kullan›fll›d›r. E-Monitor’ün gücü,
motorun terminal kutusundan sa¤land›¤›
için düflük maliyetler korunur ve d›flar›-
dan kablolamaya gerek yoktur. Pompay-
la birlikte verilen sistem tam olarak kon-
figure edilmifl ve pompa devreye al›nd›¤›
anda çal›flmaya haz›r flekildedir.  TM

KSB-Nikkiso Kontrol Ünitesi 

Flowtite teknolojisi, dünya çap›nda çok
say›da endüstri kolunda düflük mali-

yete uzun ömürlü boru çözümleri sunmak
üzere gelifltirilmifltir. Borular beton boru-
lardan 10 kat daha hafif olup kullan›m›
ve tafl›mas› daha kolayd›r. Korozyon olu-
flumunun olmad›¤› bu GRP Boru sistem-
lerinin asidik ortamlara karfl› dayan›kl›
olduklar› da kan›tlanm›flt›r.
Flowtite GRP (Cam Elyaf Takviyeli Poli-
mer) boru sistemleri korozyona büyük öl-
çüde dirençlidir. GRP boru sistemleri
uzun ömürlü olup bak›m maliyetleri dü-
flüktür. Astarlama, kaplama, katodik ko-
ruma, sarma veya di¤er korozyondan ko-
ruma türlerine ihtiyaç duyulmamaktad›r.
‹malat sürecinde kullan›lan temel ham
maddeler reçine, cam elyaf› ve silika
kumdur. Flowtite borular› sürekli geliflen
mandrel ifllemiyle imal edilmektedir;
mandrel ifllemi ise GRP boru üretiminde
son teknolojidir. Bir bas›nç borusu veya
gömülü boru hatt› için temel vurgu çevre-
sel yöndedir. Cihaz düflük maliyetle yük-
sek performans sa¤lar. Yüksek halka gü-
cü ve aksiyal takviye için sürekli cam el-
yaf fitilleri ile soyulabilir fitiller ürüne dâ-
hil edilmektedir. Bir kum takviyesi mer-

kezdeki ba¤›ms›z aksise yerlefltirilip eks-
tra kal›nl›k sa¤layarak art›r›lm›fl sertlik
sa¤lar.
Flowtite çift yönlü reçine da¤›t›m sistemi
sayesinde ekipman, yüksek korozyonlu
uygulamalar için özel bir iç reçine astar›
uygulayabilir. Laminat›n yap›sal ve d›fl
k›sm› için standart reçine de kullan›labi-
lir. Bitmifl borunun
afl›nma ve kimyasal
direncini art›rmak için
sarma sürecinin avan-
taj›ndan yararlan›la-
rak cam veya polyes-
ter peçe gibi di¤er
malzemeler de kulla-
n›labilir. FLOWTITE
elyaf sarma makinesi
kullan›mdaki en ileri teknoloji olup cam
elyaf boru üretiminde önde gelen bir yön-
temdir. Makine, silindirik biçimdeki ki-
rifllerle desteklenen bir sürekli çelik bant
mandrelinden oluflur. Kirifller dönerken,
sürtünme etkisi çelik band› çevreye iter ve
bir makaral› rulman band›n boylamas›na
hareket etmesini sa¤lar. Bütün mandrel
ç›k›fl donan›m›na do¤ru spiral bir yol iz-
leyerek sürekli hareket eder. Malzeme dö-

nerken, bütün alafl›m malzemeleri olmas›
gereken miktarlarda ölçülerek dökülür.
Elektronik sensörler sürekli üretim para-
metresine iliflkin geri bildirim sunarak,
imalat süreci boyunca çeflitli besleme sis-
temlerinin farkl› tabakalar için gereken
malzemenin do¤ru miktarda uygulamas›
sa¤lan›r. Ard›ndan çeflitli kal›p ve cam el-
yaf parçac›klar› gelen kal›p ay›r›c› film,
bir polyester reçine matrisi içine yerleflti-
rilir. Yap›sal tabakalar yaln›zca cam ve
reçineden yap›lmaktad›r; çekirdek taba-
kada saf silika bulunmaktad›r. Bu malze-
melerin sürekli olarak mandrele uygulan-
mas›yla boru oluflturulur.

Temel Özellikler
DN100 - DN400 mm aras›nda de¤iflen
çaplar› ile borular 6 ve 12 metrelik stan-
dart uzunluklarda temin edilmektedir.
Talep do¤rultusunda maksimum 18 met-
reye varan uzunlukta kifliye özel üretilmifl
borular sunulmaktad›r. Çap› DN300
mm.den az olan ürünler 6 metrelik stan-
dart uzunlukta temin edilmektedir. Çapa
ba¤l› olarak maksimum standart bas›nç
32 bar olup maksimum sertlik 10,000
N/m2’dir. TM

Flowtite™ GRP Boru Sistemleri
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ürünler

MBT marka yeni IKSP serisi paket hij-
yenik klima cihazlar›: hassas s›cakl›k,

nem ve de¤iflken debi kontrolünün sa¤lan-
mas›, gövde birleflim detaylar›n›n bakteri
oluflumunu önleyen ve temizlenebilir yap›-
da olmas›, steril hava sirkülasyonu ve po-
zitif bas›nçland›rma yapmas›, tamamen
kompakt yap›da olmas›, dizayn program›
ile özel flartlara uygun ve hassas seçim ya-
p›lmas›, servis ve bak›m kolayl›¤› özellik-
leriyle dikkat çekiyor. Cihazlar Hijyen bel-
gesi ve CE Avrupa standartlar›na uygun-
luk damgas› ile üretilmektedir. IKSP serisi
paket hijyenik klima cihazlar› steril iklim-
lendirmenin yap›laca¤› mahal ihtiyac›na
göre % 100 taze haval›, kar›fl›m haval› ve
›s› geri kazan›ml› olarak farkl› özelliklerde
imal edilmekte, tüm ekipmanlar tek gövde
içinde olacak flekilde kompakt yap›da üre-
tilmektedir. Gövde karkas yap›s›n› olufltu-
ran profiller Alüminyum malzemeden pa-
neller ise hücre d›fl›ndan tamamen söküle-
bilir flekilde 70 kg/m3 yo¤unlu¤a sahip 50
mm kaya yünü izolasyonla, d›fl cidar 1
mm galvaniz üzeri elektrostatik f›r›nlan-
m›fl toz boya sac, iç yüzey 304 kalite pas-
lanmaz sactan imal edilmektedir. Kullan›-
lan tüm ba¤lant› elemanlar› paslanmaz
olup ayr›ca hijyenik conta kullan›lmakta-
d›r. Santral hücrelerinin y›kanabilirli¤i
için girintili bölgeler bulunmamakta ve iç
yüzey yap›s› tamamen yuvarlat›lm›fl olup
keskin köfle bulunmamaktad›r. Tüm ekip-
manlar temizlenebilir, sökülebilirdir. Su
birikimini önleyen pislik tutmayan drenaj
sifonlar› standart olarak bulunmaktad›r.
Tam s›zd›rmazl›¤›n sa¤lanmas› için panel-
ler ile karkas birleflim yerleri özel lastik
contal›d›r, karkasa s›k› geçme yöntemi ile
ba¤lan›r ve paneller delinmeden tespit edilir.
Santral alt kaide yüksekli¤i drenaj sifonu-
nun montaj kolayl›¤› için standart olarak
200 mm’dir. Kaide 3 mm galvaniz sac üze-
ri elektrostatik toz boyal›d›r. Santraller
yüksek bas›nca uygun flekilde dizayn edil-
mektedir. Santrallerde ›s› köprüsünü en-
gelleyici profil ve kapak yap›s› kullan›l-
maktad›r. Besleme ve dönüfl havas› fanlar›
yüksek verimli ve direk akuple (kay›fl kas-
nak mekanizmas›z) plug fanlard›r. Fanlar,
motoru ile birlikte tamamen paslanmaz
gövde ile birbirine ve hücreye ba¤lan›p ay-
r›ca koruma sac› ile donat›lm›flt›r. Fan
hücresinde kullan›lan elektrik motorlar› 2,

4 ve 6 kutupludur. Koruma s›n›f› IP 54,
izolasyon s›n›f› F, 3 fazl›, 50 Hz -
380V'dur. Motorlar›n devirleri frekans in-
vertörleri ile kontrol edilmektedir.
Fan hücre kap›s› aç›ld›¤›nda fan› durdura-
cak emniyet anahtar› standart olarak mev-
cuttur. Damperler, taze hava girifli, mahal-
den dönüfl havas› ve egzoz havas›n›n ç›k›fl-
lar›nda yer almakta ve havan›n kontrolü-
nü yapmaktad›r. Gövde galvaniz kaset,
kanatlar alüminyum malzemeden ve airfo-
ildir. Kanatlarda tam s›zd›rmazl›¤› sa¤la-
yan contalar bulunmaktad›r. Damperlerin
kanatlar›n›n hareketini sa¤layan diflli me-
kanizmas› d›fl darbelere karfl› koruma sac›
ile donat›lm›flt›r. Damperlerin kontrolleri
damper motorlar› ile yap›lmakta ve stan-
dart olarak damperler ile birlikte mevcuttur.
Taze hava giriflinde 1. kademe G4 s›n›f›
sentetik filtre, ›s› geri kazan›mdan al›nan
havan›n direk genleflme bataryas›na gir-
meden önce 2. kademe F7 veya F9 s›n›f›
torba filtre, vantilatör hücresinden sonra
mahala gidifl bo¤az›nda 3. kademe F7 ve-
ya F9 s›n›f› rijit filtreden oluflmak üzere 3
kademe filterelerle donat›lm›flt›r. Filtrele-
rin kasetleri ve gövdeye ba¤lant› elemanla-
r› komple paslanmazd›r. Filtreler tam s›z-
d›rmazl›¤› sa¤lamak üzere kauçuk conta-
lar yard›m› ile gövdeye sabitlenmektedir.
Filtrelerin kasetlerindeki k›zak yap›s› ko-
layca sökülerek temizlenebilir özellik sa¤-
lamaktad›r. Filtrelerin kirliliklerini kon-
trol alt›nda tutmak ve bas›nç kay›plar›n›
izlemek için filtre fark bas›nç prosestatlar›
standart olarak mevcuttur ve cihaz üzerine
montelidir. Filtre hücrelerinde ayr›ca gö-
zetleme cam› ve ayd›nlatma armatürü bu-
lunmaktad›r. Santral kompresör/konden-
ser ünitesine ba¤l› olarak direk genleflme
bataryas› ile donat›lm›fl so¤utma devresi
mevcuttur. Ayr›ca k›fl aylar›nda ›s›tma ka-
pasitesi için gerekti¤inde devreye girecek
kasetli yap›da ›s›t›c› rezistans opsiyonel
olarak mevcuttur. Kondenser ve evapora-
tör bak›r boru alüminyum kanatl›d›r. Ba-
k›r boru et kal›nl›¤› 0.70 mm, alüminyum
kanat hatvesi 2.1 mm’dir. Serpantin üze-
rinden geçen hava h›z› 2.5 m/s’yi geçmeye-
cek flekilde tasarlanm›flt›r. Talebe ba¤l›, ›s›
pompas› olarak cihaz›n çal›flmas›na uygun
olarak iç ve d›fl ünitede bulunan her iki
serpantin de direk genleflme için distribü-
tör ile donat›lm›fl ve uygun kollektör yap›-

s›nda üretilmifltir.
Gövde temizli¤i s›ras›nda kullan›labilecek
kimyasallara karfl› dayan›m› olmak üzere,
hücre içerisinde bulunan direk genleflme
serpantini alüminyum kanatlar› epoksi
kapl›d›r. Hücre içerisinde bulunan direk
genleflme bataryas›n›n alt›nda suyun h›zla
tahliye edilmesini sa¤layacak flekilde çift
e¤imli ve komple paslanmaz sacdan ma-
mul drenaj tavas› ve suyun drene edilebile-
mesi için de sifon standart olarak bulun-
maktad›r. Yo¤uflmaya karfl› drenaj tavas›
izole edilmifltir. Hava içinde kalmas› muh-
temel su damlac›klar›n›n hava ile aktar›l-
mas›n› önlemeye karfl› so¤utucu serpantin-
den sonra ayr›ca alüminyum kanatl› ve
paslanmaz kasetli olarak üretilmifl damla
tutucu da standart olarak üretilmektedir.
‹stenilen nem oran›n› sa¤lamak ve hassas
nem kontrolünü sa¤lamak üzere oransal
kontrollü kendinden nem üretebilen bu-
harl› ve mikroifllemci kontrollu nemlendi-
rici kullan›lmaktad›r. Cihazda nem alma
sistemi so¤utma devresi yard›m› ile yap›l-
maktad›r. Nem alma tertibat› için kullan›-
lan 3 yollu vana ve motoru standart ola-
rak mevcuttur. Ayr›ca nemi al›nan hava-
n›n ›s›t›lmas› için de s›cakl›¤› kontrol alt›n-
da tutulan ›s›t›c› rezistanslar yer almakta-
d›r. ‹flletme maliyetini azaltmak için dönüfl
havas›n›n enerjisinden faydalanmak üzere
çapraz ak›fll›, plakal› ›s› eflanjörü kullan›l-
maktad›r. Is› geri kazan›m hücresi sayesin-
de hava flartlar›na göre %75'e varan ener-
ji verimlili¤i elde edecek flekilde dizayn
edilmifltir. Hijyenik klima santrallerinde
epoksi kapl› aluminyum malzeme kullan›l-
maktad›r. S›zd›rmazl›k eleman› olarak sili-
konsuz malzeme, yüksek s›cakl›klar içinse
kokusuz silikon malzeme ve acetum sili-
kon kullan›lmaktad›r.Gövde içerisinde sis-
temden ayr› bir hücre olarak yer alan ve
yüksek koruma s›n›fl› d›fl ortamda çal›fl-
maya uygun dizayn edilmifl kontrol ve ku-
manda paneli cihaz üzerindeki tüm ekip-
manlar için gerekli elektrik donan›m›na
(röle, sigorta, kontaktör vb) sahip olarak
üretilmektedir.
Cihaz mahalin pozitif bas›nç alt›nda tutu-
labilmesi için debi kontrolünü yapabilir ve
hassas s›cakl›k ve nem kontrolünü sa¤la-
yan programlanm›fl ve parametreleri belir-
lenmifl digital mikroifllemci ile kontrol
edilmektedir. TM

MBT, IKSP Serisi Yeni Hijyenik Paket Tip Klima Cihazlar›
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Halis Korkmaz
Elektroteknik Klima San. Tic. Ltd. A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan›

CNC tezgâhlar›n›n Türkiye’ye
girmesi, yeni ifl fikirlerine ilham
verdi

80’li y›llarda, bugün bildik, s›radan
olan pek çok ürün mekanik tesisat
sektörümüz için çok yeni, hatta fla-

fl›rt›c› say›l›rd›. Bu alandaki geliflmeler,
özellikle 1994 krizinin ard›ndan h›z ka-
zand›. Nereden bakarsan›z 10-15 y›ll›k
bir süreçten bahsediyorum. Elektrotek-
nik’ten önce yine metal ve elektroteknik
sektöründe ithalat yap›yorduk. Yurtd›fl›
ba¤lant›lar, iflin gelifltirmenin dinamosuy-
du o y›llar. Kad›köy’de Muvakkithane
Caddesi’nde proje ve taahhüt iflleri yapan
bir firmam›z vard›. 90’l› y›llar›n ilk yar›-
s›nda ortaklar›mla bir yol ayr›m›na gel-
mifltik. O günden bu güne ayn› zamanda
dostlar›m olan ortaklar›m, önemli pozis-
yonlarda, profesyonel yöneticiler oldular.

Ben, yerli ürünlerdeki k›s›tl›l›l›¤› üretimle
aflma düflüncesinin peflinden gittim. Tabii
ki bu o y›llarda hiç de kolay de¤ildi. O
y›llarda CNC tezgahlar› sadece üç fabri-
kada mevcuttu. CNC’nin olanaklar›n›
gördü¤ümde oldukça etkilenmifltim ve
CNC’ler yeni ifl fikirleri için de bir k›v›l-
c›m oldu. Sürekli yeni ürün gelifltiren bir
firma olmaya çal›flt›k. 

“Yenilik gelifltiren bir firma” 
kurum kimli¤i için aral›ks›z 
çal›flt›k

Kuruldu¤umuzdan beri sektöre düzenli
olarak teknoloji ve tasar›m boyutuyla ye-
ni ürünler sunmaya çal›fl›yoruz. Geriye
dönüp bakt›¤›m›zda, içinde bulundu¤u-
muz sektöre kazand›rd›klar›m›z›n oldu-
¤unu düflünüyoruz. 15-20 y›l öncesinde
Türkiye mekanik tesisat sektörü bask›n
biçimde ithalat a¤›rl›kl›yd›. Bugün üreti-
mini yapt›¤›m›z ürün grubunda da talep-
ler, ithalat yoluyla karfl›lan›yordu. Biz, it-
halat yoluyla tedarik edilen ürünlere al-
ternatifler gelifltirdik, taleplerin yön ver-
di¤i bir ürün program› kurgulad›k. ‹tha-
lat h›z kesmifl oldu. Kazanc›m›z› ara ver-
meksizin yat›r›ma dönüfltürdük. 2001
krizi sonras›ndaki süreçte ciddi bir müflte-
ri potansiyeli yakalad›k. Zira firmalar it-
halat konusunda s›k›nt› yaflamaya baflla-

Elektroteknik Klima San.Tic.Ltd.fiti.,
1988’de kurulmufl. fiirketin kurucusu
ve Yönetim Kurulu Baflkan› Halis
Korkmaz, sektörün proje ve 
taahhütten, ithalat, sat›fl ve üretime
kadar tüm faaliyet alanlar›nda
çal›flm›fl, flirketler kurmufl,
ortakl›klar, ifl birlikleri içinde yer
alm›fl; hep ayn› ifl prensipleriyle...
Çal›flma arkadafllar›ndan, ülkenin bir
yerlerinde kaderini de¤ifltirmek için
e¤itim f›rsatlar›n› zorlayan hiç
tan›mad›¤› insanlara kadar yaflam›
bir bütün olarak gören, ayn› de¤er
yarg›lar›n› egemen k›lan Halis
Korkmaz, havaland›rma sektöründe
yat›r›mlar›n› düzenli olarak
geniflleten bir giriflimci. Geçenlerde
‹stanbul’da 2000 m2 ofis ve 7000 m2

fabrika alan› bulunan yeni flirket
merkezine tafl›nan Elektroteknik 
firmas›n› ziyarete gittik... Özellikle
yurtd›fl› pazarlarda birbiri ard›na yeni
kap›lar açan Elektroteknik firmas›n›n
pazarlama stratejilerini; -f›rsatlar› ve
engelleri ile- sorduk, Halis Bey
anlatt›.

Birlik olmadan “de¤er” üretilemiyor
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d›. Amac›m›z Ülkemizde kazan›lan her
fleyin yine ülkemizde kalmas› ve ithalat
de¤il, üretimin artmas›d›r. Döviz kurlar›,
kontrol edilemeyen maliyet faktörü olufl-
turdu. Bu ürünlerin alternatifleri aranma-
ya bafllan›nca bizi buldular. Türkiye’deki
büyük yat›r›mlarda çözüm orta¤› olmaya
bafllad›k. Buna paralel olarak yat›r›mlar›-
m›z› geniflletmemiz gerekti. Çok büyük
olanaklara sahip fabrika ve rekabetçi tek-
nolojiler gelifltirebilmek için öncelikle
Amerika’da, Avrupa’da pek çok fabrika-
y› ziyaret ettik, dünya pazarlar›ndaki pek
çok ürünü inceledik, uzman mühendisleri
ürün gelifltirme grubumuza kazand›rma-
ya çal›flt›k. Fabrikam›z için en uygun böl-
geyi seçebilmek için Bart›n, Zonguldak,
Çank›r›, Ankara, Bal›kesir ve Eskiflehir’i
dolaflt›k, Eskiflehir’de karar k›ld›k. 

Eskiflehir, yat›r›mlar›m›z için 
do¤ru karard›

Bugün, bu karar›m›z›n ne kadar isabetli
oldu¤unu görüyoruz. Bu karar›m›zda Es-
kiflehir’in insan kaynaklar›n›n geliflmifl
oluflu, üniversite ve meslek yüksek okul-
lar›n›n, meslek liselerinin bulunuflu, en
önemlisi kültürel alt yap›s› rol oynad›,
adeta bizi cezbetti. Düflünün 100 iflçimi-
zin 95’i meslek lisesi mezunu.. Eskifle-
hir’in çok düzenli bir organize sanayi ya-
p›s› var. Bu da yat›r›mc› için cazip. H›zl›
hareket ettik; Eskiflehir’e gittik, ilk etapta
kadro kurmalar› ve organizasyonu yap›-
land›rmalar› için 10 iflçi ve mühendisleri-
mizi gönderdik. Bu öncül kadro, üç ay
sonras›nda ‹stanbul’a geri döndü¤ünde
oradaki kadro üretime bafllam›flt›. Eskifle-
hir’deki ilk fabrikam›z toplam 17.500 m2

kapal› üretim alan›yla 2005’te üretime
geçmiflti. fiimdi, ikinci fabrikam›z› ta-
mamlamak üzereyiz. Üçüncü fabrikam›-
z›n arsas›n› da sat›n ald›k, projesi haz›r,
gelecek y›l ihalesi yap›lacak. 
Organize Sanayi’nin %80’i metal sektö-
rüne çal›fl›yor. Cumhuriyetin ilk y›llar›n-
da lokomotif, vagon fabrikas›, a¤›r sana-
yi teflekkülleri oradaym›fl. Kurtulufl Sava-
fl›’ndaki önemi ölçülemez; Evet, Eskifle-
hir, Turgut Özakman’›n kitab›nda anlat-
t›¤› gibi kahramanca “ç›lg›nl›klar›n” sah-

nesi.. Eskiflehir’in bu tarihsel ve kültürel
miras› da fark›nda olsak da olmasak da
bir motivasyon kayna¤›...

Krizin ard›ndan, dünya çap›nda
firma olmay› hedefliyoruz

Tüm bunlar› kriz döneminde mi yap›yor-
sunuz diye düflünebilirsiniz. Bu yat›r›m
kararlar› bugüne ait de¤il. Bu yeni yat›-
r›mlar, entegre bir stratejinin, yol harita-
s›n›n etaplar› ve her bir etab›n bütçesi ön-
ceden ayr›lm›flt›. Biz sadece krizde bu
projeleri iptal etme karar› almad›k, aksi-
ne sürdürülmesinin gere¤ine inan›yoruz.
Zira bu krizin ard›ndan dünya çap›nda
büyük ölçekli bir firma olmay› hedefliyoruz. 
Pazarlama planlar›m›z›n en büyük parça-
s›n› yurtd›fl› pazarlar oluflturuyor. Balkan
ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Rusya
pazarlar›nda etkiliydik. Yak›n dönemde
Afrika’ya kayd›k. 2004’te körfez ülkeleri-
ne Katar’a, Dubai’ye gittik. fiuan Tu-
nus’tan tutun Finlandiya, Uruguay’a ka-
dar düzenli ihracatlar›m›z var. 

Ekolojik yat›r›m anlay›fl›

fiu an toplam arsa alan›m›z 50 bin m2 ci-
var›nda. Çevreye önem verdi¤imiz için,
kapal› alanlar›m›z›n yan› s›ra aç›k alanla-
r› büyük ölçüde yeflillendirdik. ‹lk fabri-
kam›z› kurarken, o bölgedeki fabrika ara-
zilerinin ço¤unlukla k›raç oldu¤unu gör-
müfltük. Oysa arazilerde 3 metreden su
ç›k›yor ve mümbit say›labilecek toprak
yap›s› var. 200 meyve a¤ac›, çam a¤açla-
r›, gül fidanlar› ektik. Bunlara bakan özel
bir ekibimiz var. Ayr›ca domates, biber,
patates, so¤an gibi sebzeleri yetifltiriyo-
ruz. Çal›flanlar›m›z, sebzeyi fabrika bah-
çemizden tedarik ediyor. Damlal›kl› sula-
ma sistemi kurduk. Böylelikle gerek ürün
verimi gerekse su tüketimi aç›s›ndan ca-
zip, ekolojik bir tesis iflletiyoruz. 
Fabrika’da e¤itimli, cins köpeklerimizin
yan› s›ra, veteriner kontrollerini, afl›lar›n›
yapt›rd›¤›m›z ve koruma alt›na ald›¤›m›z
sokak köpeklerimiz var. Bunlar›n birlik-
teliklerine hayran olmamak mümkün de-
¤il, e¤itimli olanlar, di¤erlerine ö¤retiyor
ve eflgüdümlü davran›fllar gelifltiriyorlar. 

Sektörün her bir faaliyet türü, 
baflar› zincirinin halkalar›d›r

Eletroteknik olarak alan›m›zda, dünya-
daki tüm yenilikleri çok yak›ndan takip
ediyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge çal›flmalar›m›z
da Eskiflehir’de yürütülüyor. Türkiye’de
son on y›lda alan›m›zdaki yeni ürünlerin
tamam›na yak›n›n› sektöre biz tan›tt›k di-
yebilirim. Tabii akabinde bir aç›l›m olu-
yor. Bu konuda di¤er firmalara kapal› de-
¤iliz. Bizim belirli ürünler üzerinde çal›fl-
mam›z ve üretime geçmemiz zaman al›-
yor, bizden esinlenenler için tabii ki bu
süre oldukça k›sal›yor. Bilgi ve “know-
how” k›skançl›¤›m›z yok. 70 milyonluk
koskoca bir ülkeyiz, çok büyük dinamiz-
me ve potansiyele sahibiz. Bu avantajlar›-
m›zla bölge hakimi olamamam›z için hiç-
bir neden yok. Her birimizin yapabilece¤i
öylesine çok fley var ki.. Ama uzun y›llar
sadece yabanc› ürünler için pazar olmaya
mahkum edilmifliz. Pek çok projede sade-
ce “yabanc›” oldu¤u için kullan›lan pek
ürün görmüflsünüzdür. Firma olarak, sek-
tör olarak; üretim ve teknoloji yat›r›mla-
r›m›z aç›s›ndan bu foto¤raf› de¤ifltirmeye
çal›fl›yoruz. Ama proje alan›n› gelifltir-
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mek, güçlendirmek için yeterli çabay›
göstermedi¤imizi düflünüyorum. Baflar›,
bir zincir ve sektörün her bir faaliyet tü-
rü, bunun halkalar›d›r. Ülkemizde inflaat
sektörü güçlü, tesisat sektörü buna ayak
uydurmay› baflard›. Ama sektörümüz
proje alan›n› büyütebilmeli. Bunun için
de bilgiye, mühendislik katma de¤erine
sayg› göstermek ve ücretleri afla¤› çekme-
mek gerekiyor. Aksi takdirde yabanc›
proje firmalar›, müflavir firmalar devreye
giriyor ve kendi ülke menfleili ürünlerin
pazarlanmas›na kap› aç›yorlar. Proje ala-
n›n› büyütürsek, bizler de büyürüz. Proje-
cili¤imizin güçlenmesi bütün sektörü al›p
götürür. Projecilerin yerli üretimleri des-
teklemesi, yerli üretimin teknik olarak ge-
liflmesine en büyük destekçidir.

Kriz sonras›nda sektörümüz daha
çok güçlenecek

Bundan sonraki süreçte, kriz sonras›nda,
sektörümüz daha çok güçlenecek. Türki-
ye özellikle son 15 y›lda çok fley ö¤rendi,
çok h›zl› ö¤rendi. 15 y›l önce bir Ticari
Atafleli¤imizden randevu alabilmek, gö-
rüflebilmek, talep yöneltebilmek çok ko-
lay de¤ildi. Kapal› bir toplum say›l›rd›k.
fiimdi Kürflat Tüzmen ve ekibine bak›n,
nerede bir hareketlilik, bir k›p›rt› gözlem-
leniyorsa oradalar. Do¤rusu da bu. Dev-
leti ile, özel sektörü ile, bilim ve teknolo-
ji dünyas› ile hep birlikte hareket edilme-
li. Özellikle d›fl pazarlarda iyi örgütlen-
meden baflka flans›m›z yok. Son 15-20 y›l
içinde çok fabrika kuruldu. Bunlar›n ka-
panmamas› için mücadele etmemiz gere-
kiyor. 

Rekabet anlay›fl›n›n getirdi¤i 
anlay›fls›zl›k ve taciz

Pazarlama hedeflerimizin a¤›rl›k noktas›
yurtd›fl› pazarlar oldu¤u için, uzunca bir
zamand›r sektörümüz için önemli yurtd›-
fl› fuarlara kat›l›yoruz. Özellikle Frank-
furt’taki ISH ve Milano’daki MCE, dü-
zenli olarak kat›l›m gösterdi¤imiz fuarlar
aras›nda. Bu yolla pek çok kuruluflun
dikkatini çektik. Elektroteknik uluslara-
ras› pazarlardan pay almaya bafllay›nca,

Türkiye pazar›nda da pazar pay› kaybe-
den baz› yabanc› flirketler, bizi tehdit ola-
rak alg›lamaya bafllad›. Böylesi dayana¤›
olan bir örne¤i bu y›l Mart ay›nda yap›-
lan ISH Fuar›nda yaflad›k. Son birkaç y›l
içinde ayn› alanda faaliyet gösteren bir
Alman firmas› Shako’nun Köln Mahke-
melerinde patent/tescil korumas› alt›nda-
ki ürünlerinin taklidi suçlamas›yla Elek-
troteknik ile ilgili olarak açt›¤› dava, Sha-
ko’nun arzu etti¤i flekilde neticelenmedi.
Dava aç›ld›¤›nda, bu hukuksal sürece da-
hil olmama fl›kk›m›z da vard›. Zira Tür-
kiye AB üyesi olmad›¤› için, davalar›n
pek ço¤u, Türkiye’de Yarg›tay taraf›ndan
bozuluyor ve uygulanam›yor. Ama özel-
likle tekstil gibi dinamik endüstri kollar›-
m›zda, pazar rekabeti arac› olarak baz›
yabanc› firmalar›n bu gibi yollar› s›kça
kulland›¤›na flahit olduk ve bu teflebbü-
sün sadece flahs›m›za yönelik olmayaca¤›,
bununla s›n›rl› kalmayaca¤›n› düflünerek
dava sürecine dahil olduk. Bu süreçte
Türk-Alman ‹fladamlar› Derne¤i hukuk-
çular› ile görüfltük. Yüzlerce ürün tipi
içinde yanl›fl hat›rlam›yorsam ikisi için ve
sadece Almanya s›n›rlar› dahilinde koru-
ma oldu¤u görüldü. Firma bu koruman›n
tüm AB ülkeleri için geçerli olmas›na ça-
l›flm›flsa da kabul ettiremedi. Mahkeme
neticesinde tazminat› gerektirecek bir ka-
rar ç›kmam›fl olmas›na ra¤men, kararda
“sat›fllar› ve müflteri isimlerini aç›klama”
gibi, görüfltü¤ümüz kiflilerce de anlam ve-
rilemeyen bir ibare yer al›yor. Böyle bir
talep olabilir mi? Bu karar›n uygulanabi-
lirli¤i bir yana, mahkeme masraflar› ola-
rak gösterilen 12 bin Euro civar›nda bir
mebla¤›n tahsili için icraya baflvurulmufl.
Biz, 20 y›l› aflk›n süredir adresi baflta ol-
mak üzere yetkilileri ile bilgileri üçüncü
flah›slara aç›k, geçen y›l›n verilerine göre
toplamda 3 milyon TL civar›nda vergi
ödeyen, 225 kiflinin çal›flt›¤› göz önünde
bir firmay›z. Sahip oldu¤um her fley flah-
s›m›za de¤il, firmam›z üzerine kay›tl›,
fabrikalar›m›z›n arsalar›, gayrimenkulleri
dahil.. fiirketimizin bugünkü de¤eri 50
milyon USD. 12 bin Euro gibi küçük bir
mebla¤›n tahsili için seçilen yöntem flu ol-
du. 2009 ISH Fuar›n›n ilk günü, Frank-
furt’ta Köln Mahkemelerinin icra görevli-

leri,Shako firmas› personeli ile firmam›-
z›n stand›na adeta bask›n düzenleyerek
tahsilata geldi. Bu bedel Schako firmas›n›
ilgilendirmemesi gereken ama Scha-
ko’nun organize etti¤i ve taraf›m›za tebli¤
edilmeyen bir mahkeme masraf›d›r.
Schako Türkiye ofisi, bu paran›n ‹stanbul
merkezimizden tahsilat›na arac› olsun de-
dik, kabul etmediler, bankadan buraya
transfer ettirelim, yar›n gelin al›n dedik,
kabul etmediler. Stantta duran hiçbir fir-
ma yetkilisi, ceketinin iç cebinde 12 000
Euro ile beklemiyor. Yapt›klar› fley, mah-
keme masraflar›n›n tahsili için stantta ne
buldularsa, bayrak, amblem, logo, afifl,
poster ve broflürleri y›rtarak, talan ederek
bizi taciz etmek oldu. Bu hareketin para
tahsili ile ne ilgisi var? ‹flin ilginç taraf›
ödemesini tamamen alm›fl bulunan ve fir-
mam›za bir stant alan› kiralam›fl bulunan
Frankfurt Messe’nin, stand›m›zdaki icra-
ya konu olabilmesi imkans›z olan amb-
lem logo etiketleri, fotoblok panolar›n›n
tahrip edilmesine seyirci kalmas› idi. Za-
rar›m›z yaklafl›k 100 bin TL civar›nda.
Tüm bunlar, ister istemez milliyetçi bir
dayan›flma oldu¤unu düflündürüyor. Tür-
kiye’de y›llard›r üretim yap›yoruz. Bu gün
için ürünlerimizden, teknolojik alt yap›-
m›zdan kimsenin kuflkusu kalmad›. Eski-
flehir tesislerimizi ziyaret edenler Ar-Ge
laboratuar›m›z›, test ve kontrol birimleri-
mizi gördüler, oldukça iyi geri dönüfller
elde ettik. ISH Fuar›nda yaflanan bu olay
sektörde duyuldu¤unda da, bizi arayarak
yan›m›zda oldu¤unu hissettiren öyle çok
kifli oldu ki, gurur duyduk. 

Hepimiz birlik olursak bu ülkeye
de¤er katabiliriz

Hep ayn› noktaya geliyoruz;  hepimiz bir-
lik olursak bu ülkeye de¤er katabiliriz.
Birlik yoksa “de¤er”de üretilemiyor. Ti-
cari faaliyetlerle sosyal sorumluluk çal›fl-
malar›n› birlikte yürüten, çevreye ve gele-
cek nesillerin yaflam hakk›na sayg›l› bir
firmay›z. Bu ülke bizim. Biz kazanaca¤›z,
kazand›kça kurufluna kadar vergimizi ve-
rece¤iz, her bir kuruflu ile sosyal sorumlu-
lu¤umuzu yerine getirece¤iz. Tek bafl›m›-
za bir yerlere varma plan›m›z yok. TM
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sistem
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Günümüzde enerji maliyetlerindeki
art›fl ve kaynak s›k›nt›s› dolay›s›y-
la enerji verimlili¤i tasar›mlarda

en önemli unsur olmaktad›r. ‹klimlendir-
me sistemlerinin ana elemanlar›ndan biri
olan fan motorlar›nda kullan›lan EC mo-
tor teknolojisi daha az elektrik tüketimi,
daha düflük ses seviyesi ile yüksek verim-
lilik sa¤lamaktad›r. EC motor kutup say›-
lar›ndan ba¤›ms›z olarak fan motorunu
tüm h›zlarda kontrol edilebilmektedir.
EC motor sistemleri, frekans invertörü-
ad›m kontrolü gibi konvansiyonel h›z
kontrol sistemleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
nominal h›zlarda ortalama % 10 enerji
tasarrufu ve % 80 oran›nda verim art›fl›
sa¤lar.
HVAC sistemlerinde daha az güç tüketi-
mi ve düflük ses seviyelerine ulaflmak için
fan ve kompresörlerlerde BLDC tip mo-
torlar›n kullan›m› tercih edilmektedir.
Birçok beyaz eflya ve iklimlendirme siste-
mi üreticisi, flebeke gerilimdeki dalgalan-
malardan (düflüfl ve yükselifllerden) kay-
naklanan problemlerin önüne geçmek
ad›na bu tip EC motorlar›n› kullanmak-
tad›r. EC motorlar›n geliflmifl tasar›m› sa-
yesinde frekans dönüfltürücü sistemlerin
istenmeyen rezonanslar›n›n ve faz kon-
trollü sistemlerin akustik problemlerinin
önüne geçilmifl olur. Ayr›ca EC motor sis-
temleri sayesinde yüksek fan h›z›nda en
az 4 dBA, düflük fan h›zlar› ve hava debi-
lerine inildi¤inde ise 15~30 dBA daha ses-
siz çal›flma performans› sa¤lan›r. 
‹klimlendirme sistemlerinde f›rçal› ve f›r-
ças›z olmak üzere iki tip DC motor kulla-
n›lmaktad›r. F›rça içeren DC motorlarda
rotordaki sar›mlara elektrik iletimi f›rça-
kolektör yap›s› ile sa¤lan›r. Dilimli bir ya-
p›da olan kolektör düzene¤i sayesinde,
rotor sar›mlar›ndan geçen ak›m›n yönü
motor dönerken kendili¤inden de¤iflir. Bu
sistemin k›v›lc›m oluflturma, bak›m ge-
rektirme ve f›rçalarda afl›nma gibi prob-
lemleri vard›r. 
F›rças›z do¤ru ak›m motorlar›nda f›rça-

kolektör düzene¤inin görevini elektronik
bir denetleyici üstlenir. Denetleyicide,
yüksek ak›m› anahtarlama görevini yürü-
ten yar› iletken devre elemanlar› ve anah-
tarlama ile ilgili zamanlamay› sa¤layan
mikro denetleyici bulunur. Motorun dö-
nüflünde aksama olmamas› için denetleyi-
cinin uygun bir h›zda rotoru takip etmesi
gerekir. Bu ifllem için rotor pozisyonunun
bilinmesini gerekir. Mevcut uygulamalar-
da Hall effect sensörleri kullan›larak ro-
tor pozisyonu kolayca tespit edilir. F›rça-
s›z do¤ru ak›m motorlar›nda besleme
ak›m dalga flekillerinin yap›s› sayesinde
sinüzoidal motora göre kontrol sistemini
basitlefltirmekte ve maliyeti azaltmakta-
d›r. Sinüzoidal motorlar, moment titre-
flimlerini önlemek için yüksek duyarl›l›¤a
sahip alg›lay›c›lara gereksinim duyarlar.
Bu nedenle BLDC tip motorlar›n kullan›-
m›, verim ve performans de¤erleri aç›s›n-
dan daha efektiftir.
BLDC motorlarda elektronik komutlan-
d›rma tekni¤i ile bobinler, uygun zaman-
lama ile enerjilendirildi¤inde rotor dön-
meye bafllar ve ak›ma göre dönüfl yönünü
elektronik olarak ayarlar. Bu nedenle, AC
(alternatif ak›mla çal›flan) motorlarda ol-
du¤u gibi ak›m de¤iflmelerinde güç kayb›-
na neden olmaz. Alternatif ak›m, sürekli
olarak negatiften pozitife ve sonra tekrar
negatife dönen flekilde bir e¤ridir. Moto-
run içindeki bu dönme, motoru hareket
ettiren manyetik itme alanlar›n› olufltu-
rur. Alternatif ak›ml› motorlardaki bu

kay›p verimsizli¤e ve motorda ›s›nmaya
neden olarak AC motorun ömrü k›salt›r.
F›rças›z do¤ru ak›m motorlar›, f›rçal›
do¤ru ak›m motorlar›na göre daha verim-
li çal›fl›r. Ayn› girifl güçlerinde, f›rças›z
motor f›rçal› motor tipine göre elektrik
gücünü mekanik güce daha verimli ola-
rak dönüfltürür. 

F›rças›z DC motorlar›n 
avantajlar›:

1. Sürekli m›knat›slardan dolay› di¤er
motorlara göre daha verimlidir,

2. Yüksek Moment/ak›m ve 
Moment/eylemsizlik oran›,

3. F›rça ve kolektör olmad›¤› için daha
düflük bir ses seviyesi,

4. Düflük afl›r› ›s›nma riski ve ›s› 
kay›plar›,

5. Konvansiyonel tip motorlara göre 
daha küçük boyutlar, daha az bak›m
ihtiyac› ve daha uzun çal›flma ömrü, 

6. Uzaktan ve kolay kontrol edilebilme
(0-10V DC kontrol), 

7. En önemli avantaj›: De¤iflken h›zlarda
verim kayb› yoktur ve ses seviyesi 
art›fl göstermez. TM

ÖÖrrnneekk  BBiirr  BBLLDDCC  FFaann  MMoottoorruu

Arçelik VRS sistemlerinde iç ve d›fl ünite-
lerinde kullan›lan Brushless DC (F›rças›z)
fan motoru ve özelikleri fiekil 1’de
görülmektedir.  TM

BLDC Motorlar ve HVAC Sistemlerde Kullan›m›

Bar›fl B. TANYILDIZ 
Arçelik-LG Arge Müh.

850 d/dk’l›k RPM de¤erinde ve güç tüketimi AC motor kullan›m›na göre 
% 30~40 oran›nda azalt›lm›fl f›rças›z teknolojili fan motorlar›, d›fl ünitelerde
ve düflük/yüksek statik bas›nçl› kanall› tip iç ünitelerde kullan›lmakta ve 
0-255 Pa aral›¤›nda devir kontrolü sa¤layabilmektedir.

fiekil 1
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DAIKIN TEK VİDALI KOMPRESÖR
Kademesiz oransal kontrol

Düşük kompresör devri

Yağ pompasız yağlama sistemi

Bakım gerekmeden 40.000 Saat çalışma

Düşük gaz miktarı ve yüksek verim

HAVA SOĞUTMALI
SU SOĞUTMA GRUPLARI

Çevre dostu R 134 a  yeni
nesil soğutucu akışkan
Shell&Tube evaparatör
Özel kaplamalı kondenser
yüzeyleri

%15-100 Oransal kontrollü
Daikin tek vidalı kompresör ile
mükemmel verim
Sessiz cihazlar, kompakt boyutlar
Mikroprosesor kontrollü

Her  kompresör için bağımsız
soğutucu akışkan devresi
Kolay montaj ve bakım
Hidronik modüllü cihazlar
Isi geri kazanımlı cihazlar

YÜKSEK VERİM, EN SON TEKNOLOJİ

ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ www.isisan.com
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: Tel. 0212 340 37 00 - isisanavrupa@isisan.net Tel. 0216 544 11 00 isisananadolu@isisan.net
Tel. 0322 232 70 20 - isisanadana@isisan.net Tel. 0312 418 32 20 - isisanankara@isisan.net

Tel. 0242 322 04 44 isisanantalya@isisan.net Tel. 0232 251 30 50 - isisanizmir@isisan.net
ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ DAIKIN TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜDÜR.
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‹SK‹D Türkiye Klima So¤utma ‹statistikleri
2004 2005 2006 2007 2008

1 AFS BORU AFS BORU AFS BORU ABS MAK‹NA AFS BORU
2 AKCOR AKCOR AKCOR AFS BORU AIRFEL
3 AKFEL AKFAN AKFAN AIRFEL AKCOR
4 ALARKO-CARRIER AKFEL- AIRFEL AKFEL - AIRFEL AKCOR AKFAN
5 ALDA⁄ ALARKO CARRIER ALARKO CARRIER AKFAN AKS
6 ARÇEL‹K-LG ALDA⁄ ALDA⁄ ALARKO CARRIER ALARKO-CARRIER
7 ARDE KL‹MA ALTAY ALTAY GRUP ALDA⁄ ALDA⁄
8 AS ISITMA ALTERNAT‹F KL‹MA ALTERNATIF KLIMA ALTAY GRUP ALTAY GRUP
9 CENK ARÇEL‹K ARCELIK ALTERNATIF KLIMA ALTERNAT‹F KL‹MA
10 CONTEK KL‹MA AS ISITMA-SO⁄. AS ISITMA-SOG. ALTHERM ALTHERM
11 EGE SO⁄UTMACILIK AYTEK SO⁄UTMA AYTEK SOGUTMA ARCELIK ARÇEL‹K-LG
12 ELCO KL‹MA BAYMAK BAYMAK AS ISITMA-SO⁄. AS ISITMA-SO⁄.
13 ELTA SANYO CENK CENK AYTEK SO⁄UTMA BAYMAK
14 ERBAY CONTEK CONTEK BAYMAK CANTEK SO⁄UTMA
15 FES ELEKTRON‹K DEMKAR EGE SOGUTMACILIK CANTEK SO⁄UTMA CENK
16 F‹TA TEKN‹K EGE SO⁄UTMACILIK ELCO KLIMA CENK CIAT
17 FORM ELCO KL‹MA ELTA-SANYO CONTEK CONTEK
18 FR‹TERM ELTA-SANYO ERBAY DEMKAR DAIKIN
19 GEMAK ERBAY ERCAN TEKNIK EGE SO⁄UTMACILIK DEMKAR
20 GÜVEN SO⁄UTMA ERCAN TEKN‹K ERGELDI ELCO KL?MA EGE SO⁄UTMACILIK
21 HAVAK ERGELD‹ FES ELEKTRONIK ELTA ELECTRA
22 HESA FES ELEKTRON‹K FITA TEKNIK EMO MÜHEND‹SL‹K EMO
23 ISISAN F‹TA TEKN‹K FORM ERBAY ERBAY
24 ISISAN TES‹SAT FORM FRITERM ERCAN TEKN‹K ERCAN TEKN‹K
25 ‹MAS FR‹TERM GEMAK ERGELD‹ ERGELD‹
26 KAPLANLAR GEMAK GÜVEN SO⁄UTMA FES ELEKTRON‹K FES ELEKTRON‹K
27 KARYER GÜVEN SO⁄UTMA HAVAK F?TA TEKN‹K F‹TA TEKN‹K
28 KERVANCI HAVAK HEINEN HOPMAN FORM FORM
29 K‹PAfi HESA - HSK HESA - HSK FR‹TERM FR‹TERM
30 ONTROL INTERNATIONAL INTERNATIONAL GEMAK GEA ISISAN
31 PAMSAN ISISAN ISISAN GUVEN SO⁄UTMA GEMAK
32 PANATEK ISISAN TES?SAT ISISAN TES‹SAT HAVAK GUVEN SO⁄UTMA
33 PANEL S‹STEM ‹MAS KL‹MA ‹MAS KLIMA HEINEN HOPMAN HAVAK
34 P‹TSAN ‹MEKSAN ‹MEKSAN HESA - HSK HEINEN HOPMAN
35 REFMAC KAPLANLAR KAPLANLAR INTERNATIONAL HESA - HSK
36 SÖNMEZ METAL KARYER KARYER ISISAN INTERNATIONAL
37 TEBA ISK KERVANCI KERVANCI ISISAN TESISAT ISISAN
38 TEKN‹K BOMBE K‹PAfi KIPAS ‹MAS KLIMA ‹MAS KL‹MA
39 TEKNOSA KLAS ISITMA KL‹MA KLAS ISITMA KLIMA ‹MBAT ‹MBAT
40 TERMOTES KL‹MAPLUS KLIMAPLUS ‹MEKSAN ‹MCO
41 TESA MESSAN MESSAN ‹SPEK KFK ‹MEKSAN
42 TET‹SAN ONTROL ONTROL JOHNSON CONTROLS ‹SPEK KFK
43 TOKAR PAMSAN PAMSAN KAPLANLAR JOHNSON CONTROLS
44 TRANE KL‹MA PANATEK PANEL SISTEM KARSU SO⁄UTMA KAPLANLAR
45 TÜRK DEM‹RDÖKÜM PANEL S‹STEM PITSAN KARYER KARSU
46 VESTEL P‹TSAN SÖNMEZ METAL KERVANCI KARYER
47 VIESSMANN REFMAC BAYGAN - TEBA K‹PAfi KERVANCI
48 YORK SÖNMEZ METAL TEKNIK BOMBE KLAS ISITMA KL‹MA K‹PAfi
49 BAYGAN - TEBA TEKNOSA KL‹MAPLUS KLAS ISITMA KLIMA
50 TEKN‹K BOMBE TEKSO MESSAN KLIMAPLUS
51 TEKNOSA TERMOTES MGT F‹LTRE KL‹SOM
52 TERMOTES TESA N‹BA MESSAN
53 TESA TETISAN ONTROL MGT F‹LTRE
54 TET‹SAN TOKAR PAMSAN N‹BA
55 TOKAR TRANE KLIMA PANEL S‹STEM ONTROL
56 TRANE KL‹MA TÜRK DEM‹RDÖKÜM SMART SO⁄UTMA ORAY MEKAN‹K
57 TÜRK DEM‹RDÖKÜM UNTES SPHEROS PAMSAN
58 ÜNTES VESTEL BAYGAN - TEBA PANEL S‹STEM
59 VESTEL VIESSMANN TEKN‹K BOMBE REFORM
60 VIESSMANN YORK TEKNOSA SÖNMEZ METAL
61 YORK TEKSO SPHEROS
62 TERMOTES TEKNOSA
63 TETISAN TEKSO
64 TOKAR TERMOTES
65 TRANE KLiMA TET‹SAN
66 TÜRK DEMiRDÖKÜM TOKAR
67 ÜNTES TRANE
68 VATBUZ TÜRK DEMIRDÖKÜM
69 VESTEL ÜNTES
70 VIESSMANN VATBUZ
71 VESTEL
72 VIESSMANN

Dikkat:
‹SK‹D bu verilerin do¤rulu¤unu garanti edemez.
‹SK‹D üyeleri, ço¤u mamul tipi için Türkiye imalat›n›n yaklafl›k % 90'›n› ve ithalat›n›n yaklafl›k %70'ini temsil etmektedir.
‹statisti¤e kat›lan firmalar›n y›llara göre farkl› olmas› ve s›n›fland›rman›n de¤iflmesi baz› mamullerde göz önüne al›nmal›d›r.
‹SK‹D katk›da bulunanlara teflekkür eder.

‹SK‹D ‹statiktik Çal›flmalar›, Y›llara Göre Afla¤›daki Firmalar›n Verileri ile Haz›rlanm›flt›r

envanter
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envanter

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

SPL‹T KL‹MALAR 2004 743.478 357.570 753.375 255.098

(‹ç Ünite) 2005 963.725 557.879 1.117.613 376.186

(mono & multi) 2006 1.025.966 647.705 1.269.217 347.232

2007 1.321.779 525.638 1.211.230 585.323

2008 1.665.665 461.112 1.106.357 981.588

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

KANALLI SPL‹T 2004 165 5.107 4.919 124

2005 72 6.429 5.416 534

2006 76 6.698 5.102 1.225

2007 186 6.799 5.110 1.205

2008 175 7.149 5.652 1.031

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

SPL‹T KL‹MALAR 2004 721.823 347.155 731.246 247.668

(D›fl Ünite) 2005 962.671 552.584 1.112.493 376.005

(mono & multi) 2006 1.023.651 641.601 1.261.232 346.884

2007 1.319.072 516.078 1.201.698 584.270

2008 1.663.042 447.036 1.093.587 981.108

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

PENCERE T‹P‹ VE 2004 2.098 4.112 1.261 5.078

PORTAT‹F KL‹MA 2005 0 14.724 2.529 1.121

2006 0 2.060 2.393 2.396

2007 15 702 7.748 3.699

2008 0 2.841 2.877 25

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

VRF (‹ç Ünite) 2004 0 9.430 8.422 113

2005 0 17.661 14.720 536

2006 0 25.754 23.422 778

2007 0 40.538 33.889 3.935

2008 0 52.617 46.719 2.407

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

VRF (D›fl Ünite) 2004 0 1.295 1.207 19

2005 0 2.450 2.417 85

2006 0 4.170 3.885 110

2007 0 7.108 5.858 699

2008 0 7.435 6.732 299

Kat›lan Firma Say›s›

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

(*) ‹statistik bigileri (aksi belirtilmedikçe) mamul ededi olarak girilmifltir.
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ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

ÇATI, PAKET, 2004 348 622 602 341

DX T‹P KL‹MALAR 2005 405 714 800 310

(Condensing Unit'ler 2006 859 960 1.040 721

So¤utma Gruplar›nda 2007 1.687 1.478 1.591 1.500

gösterilmektedir) 2008 1.009 1.745 1.518 1.207

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

FAN COIL 2004 45.662 25.900 57.057 14.457

2005 33.153 47.678 71.465 9.194

2006 34.591 67.745 84.906 17.390

2007 45.591 62.813 89.904 17.502

2008 40.468 82.444 105.723 16.154

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

ISI DE⁄‹fiT‹R‹C‹ 2005 144.732 5.235 115.333 34.634

BATARYALAR - adet 2006 758.602 140 295.103 459.169

2007 928.288 206 339.258 591.557

2008 1.045.040 5.620 329.372 715.645

ISI DE⁄‹fiT‹R‹C‹ 2005 3.418.650 14.761 2.567.299 866.113

BATARYALAR - m2 2006 7.570.364 9.600 3.665.986 3.880.958

2007 9.113.934 14.687 3.925.366 5.217.645

2008 8.667.898 26.600 3.578.233 5.086.496

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

SO⁄UK ODA C‹HAZLARI 2007 5.214 1.248 4.563 1.889

Mono & Split 2008 5.791 1.005 4.836 1.960

MERKEZ‹ SO⁄UK ODA 

C‹HAZLARI D›fl ünite 2008 206 4 157 53

‹ç ünite 2008 451 18 329 140

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

KL‹MA SANTRAL‹ 2004 30.098 2.053 23.961 7.735

HÜCRELER‹ 2005 30.041 3.968 22.406 7.999

2006 32.648 8.079 32.572 8.220

2007 39.477 8.651 41.080 7.048

2008 45.920 4.907 42.617 7.230

ÜRÜN G‹R‹fi (*)                                  ÇIKIfi (*)

‹MALAT ‹THALAT ‹Ç SATIfi ‹HRACAT

SO⁄UK SU ÜRET‹C‹ GRUP 2004 223 975 993 210

(Condensing Unit'ler de 2005 267 1.226 1.348 144

So¤utma Gruplar›nda 2006 210 1.655 1.589 253

gösterilmektedir) 2007 688 1.835 2.202 310

2008 547 2.173 2.302 412

(*) ‹statistik bigileri (aksi belirtilmedikçe) mamul ededi olarak girilmifltir.

Adet

m2

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 20082004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

envanter
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Yayg›n bir söyleyifle göre, bir fleyi do¤ru biçimde yapmak için, 
temele inmek gereklidir. Bazen bir iflin temeline inmek, do¤ru 
oldu¤unu düflündü¤ünüz fleyleri bir kenara koyarak, o ifle 
de¤iflik bak›fl aç›lar›ndan bakmay› içerir. Bu, kanal tasar›m› için
de geçerlidir. Kanal tasar›m› ile ilgili yayg›n hatalara neden olan
“flehir efsaneleri” bulunmaktad›r. Bu makalede kanal tasar›m› ile
alakal› 10 de¤iflik miti çürüterek, yukar›da bahsedilen de¤iflik 
bak›fl aç›s› sa¤lanmaktad›r. 

Kanal Tasar›m›

3366 . tesisat market 05/2009

1. Rehberi (Manual D) ile 
tasarlanan kanallar kendi 
kendini dengeler.

Kanal sistemleri kendi kendini dengele-
mezler. Kendi kendini dengeleyebilen bir
kanal sistemine en yak›n olan›, üfleme
menfezi olan her odaya konulacak bir dö-
nüfl kanal sistemi ile gerçeklefltirilebilir.
Ama bu sistem pratik de¤ildir ve pratikte

Yazan : Paul Wiebolt
Çeviren : Meriç Noyan Karatafl

Kanal Tasar›m›
Efsane Avc›lar›
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baflar›lmas› zordur. Kurulan kanallar, na-
diren ka¤›t üzerindeki gibi ifllev görürler.
Bu sebepten kanal sistemleri, kurulum-
dan sonra uygun test ve dengeleme yön-
temleri ile ayarlanmal›d›rlar. 

2. Dönüfl menfezlerinin 
boyutland›r›lmas› kolayd›r, 
pratik olarak ton bafl›na 
100 inç2 kullan›n.

Büyük menfez üreticilerine göre, dönüfl
menfezleri bu flekilde boyutland›r›lmaz-
lar. Bu flekilde boyutland›r›ld›klar›nda so-
nuç olarak :

• Zay›f Hava Ak›fl›
• Menfezlerdeki Yüksek Hava Debisi 

Sebebiyle Gürültü
• Zay›f Filtre Performans›
• Artan Kanal Kaçak Miktar›

gerçekleflir.

Hart & Cooley’den Dave Fetters, pratik
olarak, menfezin brüt alan› baz al›nd›¤›n-
da, her bir inç2 için 2 cfm hava geçmelidir. 
Örnek verecek olursak, 20 inç x 25 inç
bir menfezin, 500 inç2 brüt alan› vard›r.
(500 x 2 cfm = 1.000 cfm). Bu yaklafl›m›
kullanarak, iki adet 20 inç x 25 in dönüfl
menfezi, 5 tonluk bir HVAC sisteminin
2000 cfm havay›, kanalda kaça¤a sebebi-
yet vermeden, HVAC sisteminin fan›na
geri getirmesine yeterli olacakt›r. 
Kanal tasar›m›ndaki yayg›n inan›fl›n, ton
bafl›na 144 in2 olmas›ndan ötürü, ortala-
ma sistem dönüflü % 30 hatta daha fazla
oranda küçük tasarlanmaktad›r. 

3. 4 tonluk bir ünite için, 
20 inç x 20 inç filtre menfezi 
yeterlidir.

Bu çok yayg›n bir uygulama olsa da uy-
gun flekilde çal›flmaz. ‹nç kare bafl›na 2
cfm kural› kullan›ld›¤›nda, 20 inç x 20
inç, 400 inç2’lik bir brüt alan yapar ve bu
da tavsiye edilen hava ak›m›n› 800 cfm
oldu¤unu gösterir. 800 cfm, iki ton hava-
d›r, dört de¤il. Bu sebepten, bir adet da-
ha 20 inç x 20 inç dönüfl menfezine ihti-
yaç vard›r. 

4. Kanallar› contalay›n. 
Bu, konfor ve performansta 
büyük iyileflme sa¤layacakt›r. 

Performans iyileflmesi, ilk olarak kanalla-
r›n do¤ru biçimde boyutland›r›lmas› ile
daha sonra güzelce contalanmas› ile ar-
tar. Kaçak olan kanallar, mahallerde ba-
s›nç dengesizliklerine neden olur. Tavan
aras›ndaki besleme kanallar›nda meyda-
na gelen kaçaklar, negatif bas›nç yarata-
rak istenmeyen infilitrasyona sebebiyet
verirler. Koflulland›r›lm›fl mahalde do¤al
emiflli gaz cihazlar› var ise, emifl yönü ter-
sine dönerek, karbon monoksit zehirlen-
mesine yol açabilir. Bu yüzden kanallar›
contalamal›y›z.
Buna karfl›n, olmas› gerekenden daha kü-
çük olarak boyutland›r›lm›fl kanallar con-
taland›¤›nda, muazzam statik bas›nç sevi-
yelerine ulaflarak düflük evaporatör ç›k›fl
s›cakl›klar›na neden olurlar. Bu da kom-
presörün mekanik ar›zas›na sebebiyet ve-
rir. Bu sebepten düflük boyutland›r›lm›fl
kanallar› contalamay›n. Do¤ru boyutlan-
d›r›p s›k› contalama yap›n.

5. Daktilatörde 0.1 inç su sütunu 
sürtünme kayb› kabulü, 
besleme kanallar›nda her 
zaman do¤ru boyutland›rmay› 
sa¤lar.

Ço¤unlukla konfor uygulamalar›nda, bu
bilgi olmas› gerekenden daha küçük bo-
yutta besleme kanallar›na sebebiyet verir.
Konfor uygulamalar›nda 0.1 inç su sütu-
nu de¤eri, besleme kanallar›n›n maksi-
mum sürtünme kayb› de¤eri olarak kulla-
n›lmal›d›r.
Bu yanl›fl boyutland›r›lm›fl kanallar
Btu’lar› mahallere tafl›yamayarak isteni-
len konfor seviyesine ulafl›lmas›n› engeller
ve gürültülü besleme menfezlerine sebebi-
yet verirler. 
Bu olgu, kendine has kanal hesab› olan
esnek kanallarda da geçerlidir. Beslemede
kullan›lan yuvarlak kanallarda 0.06, dö-
nüfllerde de 0.05 kullan›lmas› çok daha
iyi olacakt›r. Besleme kanal› hava debisi
tam ve uygun olarak sahada ölçtü¤ümüz-
de, 0.06’l›k sürtünme katsay›s›n›n daha
gerçekçi oldu¤unu gözlemledik.
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6.8 inç’lik bir esnek kanal 
200 cfm’lik hava tafl›r.

Air Diffusion Council ve esnek kanal üre-
ticilerine göre, 8 inç’lik bir esnek kanal ti-
pik saha koflullar›nda 200 cfm tafl›maz-
lar. 25 ft’lik bir kanal uzunlu¤unda, 8
inç’lik bir esnek kanal sadece 160 cfm ta-
fl›r. 25 ft. Boyunca ayn› sonucu alabilmek
için 9 inç’lik bir esnek kanal kullan›lmal›-
d›r. 

7.Yeni bir klima santrali (AHU) 
kurulumu bir “tak ve kullan” 
ifllemidir. Klima santrallerine 
gelen ve giden kanallar ton 
bafl›na 400 cfm tafl›rlar.

Üreticilerin fan itibariyle toplam harici
statik bas›nc›, 0.5 inç su sütunudur. Gü-
zel tasarlanm›fl bir sistemde, uygun hava
debisi için bu yeterlidir. Bu bilgi e¤er ka-
nallar kötü boyutland›r›lmam›flsa do¤ru
de¤ildir. AHU, uygun hava debisini sa¤-
lamak için zorlar ama kanallar çok küçük
tasarland›¤›ndan statik bas›nc› yenemez
ve kavitasyonlar meydana gelir. 
Tipik bir kurulumda, küçük kanal boyut-
land›rma ve di¤er hatalardan ötürü hava
debisi % 28 oran›nda düflük olabilir. Bu
demektir ki hava debisi, (üreticinin 350
cfm’lik minimum hava debisi gereksini-
minden oldukça afla¤›da) ton bafl›na sa-
dece 288 cfm’dir. Öyleyse neden daha
çok serpantin kanad› donmamaktad›r?
Muhtemelen, uygun olmayan kurulum
çal›flmalar› sebebi ile olmas› gerekenden
daha küçük tasarlanm›fl dönüfl hava ka-
nallar› ve kanal içi ve d›fl› aras›ndaki yük-
sek bas›nç fark› (delta P) yüzünden dönüfl
havas› serpantine gelene kadar ›s›nm›flt›r. 

8.Konu besleme menfezlerini 
konumland›rmaya geldi¤inde, 
herhangi bir yere yap›labilir.

Coanda etkisi veya tavan etkisi, so¤uk
havan›n tavana “yap›flmas›”nda ço¤u ki-
flinin düflündü¤ünden daha fazla rol oy-
namaktad›r. Koflulland›r›lm›fl havan›n
özelliklerinin ve davran›fl›n›n anlafl›lmas›

HVAC sisteminin performans›n›n maksi-
mizasyonuna yard›mc› olacakt›r. 
Bir menfezin, hesaplanm›fl hava debisi ve
h›z›n›n baz al›nd›¤› at›fl, yay›lma, düflüfl
ve terminal h›z ile iliflkili performans›n›
tamam›yla anlamadan, o üfleme menfezi-
ni uygun olarak konumland›ramay›z. Uy-
gun olmayan konumland›rma, ak›mlara,
s›cak ve so¤uk bölgelere, yüksek sese ve
sonuçta, müflteri flikayetlerine neden olur.

9.Tipik bir besleme kanal›n›n 
boyu 25 ft.’ten azd›r. Bizim 
daktilatörümüz hava debisini 
100 ft.’lik bir kanal için 
hesaplamaktad›r. Bu nedenle 
yeterli hava debisinden daha 
fazla hava debimiz olmal›d›r.

Bir kanal sisteminin toplam efektif uzun-
lu¤unu hesaplarken, en uzun eflde¤er
uzunlu¤a sahip besleme kanal› ile en uzun
eflde¤er uzunlu¤a sahip dönüfl kanal›n›n
göz önünde bulundurulmas› gereklidir. 
Pantolonlar, dirsekler, menfezler ve den-
geleme damperleri dahil olmak üzere tüm
fittingler eklendi¤inde, 350 ft.’lik toplam
efektif uzunluk elde etmek flafl›rt›c› olma-
maktad›r. 

10.Dönüfl havas› kanallar›, 
dirseklerde yönlendirici veya 
baflka herhangi bir yard›mc›ya 
ihtiyaç duymamaktad›r, çünkü
hava itilmek yerine çekildi¤i 
için köflelerde türbülasyona 
u¤ramayacakt›r.

Coanda etkisi sebebiyle hava, dirsek yu-
varlat›ld›¤›nda çok daha kolay akmakta-
d›r. Yuvarlat›lm›fl arka yüzün efektif ka-
nal uzunlu¤una ölçülebilir bir etkisi yoktur. 

Kanal Boyutland›r›lmas›n›n 
Düzeltilmesinde 10 Kritik 
Basamak

1. Yükü boyutland›rmak için J Rehberi
(Manual J) yaklafl›m›n› kullan›n. 
Kanallar› boyutland›rmak için, her
bir oda için Btu hesab› yapmal›s›n›z.

2. Ekipmanlar›n boyutland›r›lmas› iflin 
S Rehberi (Manual S) tekniklerini
kullan›n. Toplam hava debisinin 
belirlenmesini ekipman seçiminizi baz
alarak yapmal›s›n›z. Kanal 
tasar›m›n›z için nominal h›zdaki
cfm’yi kullan›n. 

3. Oda bafl›na düflen cfm’yi hesaplamak
için her bir odan›n hissedilebilir 
so¤utma yükünü baz al›n.

4. Tasar›m tipinizi belirleyin (branflman,
radyal vb.) ve kanal düzenini en etkin
flekilde belirleyin. 

5. Kanal sisteminin toplam efektif 
uzunlu¤unu hesaplay›n. En uzun 
kritik hatt› belirlemek için besleme ve
dönüfl hatt›ndaki en uzun efektif
uzunluklar› ekleyin.

6. Mevcut statik bas›nc›, kritik hattaki
hava taraf›ndaki cihazlar› tasar›m
statik bas›nc›ndan ç›kararak 
belirleyin. 

7. 100 ft. bafl›na düflen sürtünme 
kayb›n›, mevcut statik bas›nc› 100 ile
çarparak ekleyin ve bu de¤eri toplam
efektif uzunlu¤a bölün. 

8. Sürtünme kayb›n›, kanal boyutunu
belirlemek için hesaplanm›fl oda
cfm’si ile uygulay›n. (seçilmifl kanal
malzemesine uygun daktilatör veya
sürtünme diyagram›n› kullan›n)

9. Seçilen kanal boyutunun h›z›n›n 
uygunlu¤unu kontrol edin.

10.Dönüfl kanallar›nda kabul edilebilir
h›z ve uygun boyutland›rmaya 
ulafl›labilmesi için sürtünme kayb›n›n
0.04 veya 0.05 inç su sütunu 
de¤erine düflürün. TM
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Elektronik manifoldlar sensörlerin
hassasiyetine, dijital ekran teknolo-
jisine ve yaz›l›m destekli iflletimleri-

ne göre s›n›fland›r›l›r. Yeni nesil so¤utma
sistemi analizörü ile, Testo so¤utma sis-
temlerinde tüm devreye alma, bak›m ve
servis iflleri için, çok amaçl› ölçüm cihaz›
gelifltirdi. Ayn› zamanda gelifltirilen yeni
nesil so¤utma analizörü, tam olarak ayar-
lanm›fl so¤utma ve klima sistemleri çevre
için de fayda sa¤lar. Bunun yan› s›ra,
enerji tüketiminin azalmas› sonucunda ifl-
letim maliyetleri önemli ölçüde azal›r. 
Klima sistemlerinin, so¤utma ve ›s› pom-
palar›n›n bak›m›n› kapsayan büyük ifller,
mevcut çok say›da standart so¤utucu gaz-
larda oldu¤u gibi, ifle yarayan de¤erleri
belirlemek için tüm fonsiyonelli¤i ile öl-
çüm cihazlar›n›n kapsaml› dizilimine ge-
reksinim duyar. Özellikle durum uygun
de¤ilse, mekanik ölçüm aletleri kullan›l›r.
Testo, elektronik manifoldlar gibi bili-
nenler ile bu ifli y›llard›r yap›yor. Bu alet-
lerle ilgili en önemli fley yaz›l›m›nda sak-
lanan çok say›da so¤utucu ak›flkanlard›r.
Böylece sahadaki ilave cihaz ihtiyac› orta-
dan kalkar. Ölçüm hassasiyeti dijital ek-
randa gösterilen bas›nç ve buharlafl-
ma/yo¤unlaflma s›cakl›¤› ile artar. Temel
özellikleri aras›nda ölçümleri sahada ka-
y›t etme ve raporlama, kay›tlar› direkt
olarak cihazda saklama ve daha sonra
PC’ye aktarabilme özelli¤i vard›r. Yüksek
bas›nç, düflük bas›nç, vakum ve s›cakl›k
girdileri ile elektronik manifoldlar kulla-

n›fll› bir alet ve hepsi bir arada ölçüm ci-
haz›d›r. Bu cihazlar devreye alma, bak›m
ve so¤utma ile klima sistemlerinin servi-
sinde maksimum verimlilik ve tasarruf
sa¤lar.
Testo manifoldlar›n en çarp›c› özellikleri,
daha fazla ölçüm kanal›na sahip olmas›,
genifl ayd›nlatmal› ekran, gözlemleme ca-
m› ayd›nlatmas› ve kullan›fll› aksesuarla-
r›d›r. Tipik Testo dizayn›, ayarlanabilir
vana kolu ve h›rs›z-korumal› özel ask›s›y-
la tamamlanm›flt›r.
Yeni manifoldlar üç yeni versiyon halin-
de: testo 523, 556 veya 560. Üç versiyon
da cihaz›n içinde otomatik olarak s›f›rla-
nan ilgili bas›nç sensörleri ile uyumludur.
S›cakl›k Pt100 ayarlanabilir problarla öl-
çülebilir. Testo Pt100 problar› örne¤in;
hava, yüzey, dald›rma/bat›rma problar›
gibi problar, mini DIN ba¤lant›s› yoluyla
ba¤lanabilir.  Kablosuz s›cakl›k ve nem
problar› iste¤e ba¤l› olarak kullan›labilir.
Borular için k›skaç tipi prob, ya¤ bas›nç
probu veya ölçe¤i gibi kullan›fll› cihazlar
için ilave arayüzler vard›r. Son olarak, ci-
hazda so¤utucu ak›flkan yönetim progra-
m› ile ilgili bir yaz›l›m standart olarak
mevcuttur.  Bu da 30 so¤utucu ak›flkan
için s›cakl›k/bas›nç e¤risi seçme imkan›
sunar. Di¤er so¤utucu ak›flkan e¤rileri
www.testo.com.tr ‘den ücretsiz olarak in-
dirilebilir. Afl›r› ›s›nma ve afl›r› so¤utma
de¤erlerini otomatik olarak gerçek za-
manl› hesaplar. Böylelikle, elle hesap yap-
ma ihtiyac› ortadan kalkar. 
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Pratik ölçüm flekilleri

Testo dijital so¤utma ölçümleri için dü-
flük maliyetli girifl modeli olarak 523 ver-
siyonunu sunuyor. Servis ve bak›m ifllem-
leri için uygun 2 yollu valf bataryas›na sa-
hiptir. S›cakl›k düzeltmeli bas›nç problar›
ve bir s›cakl›k probu ba¤lant›s› için iki
bas›nç prob soketi, yüksek/düflük bas›nc›,
s›cakl›¤› ölçmek  ve superheating ile sub-
cooling de¤erlerini hesaplamak için gere-
kenleri karfl›lar. Ölçüm verileri testo pro-
tokol yaz›c› ile yazd›r›labilir. 
testo 556 ve testo 560 manifoldlar› 4 yol-
lu valf bataryas› (3 x 7/16" + 1 x 5/8") ve
dört ba¤lant›s› noktas› ile: iki tak›labilir
prob ve iki radyo prob için. Yeni model-
ler mühendisin sahadaki etkinlik alan›n›
art›r›r. En çarp›c› özelli¤i 60,000 okuma-
ya kadar saklanabilen büyük haf›zas›d›r.
"EasyKool" kullan›c› dostu yaz›l›m, yeni
F-gaz› yönetmeliklerine göre ölçüm verisi
iflleme ve so¤utucu ak›flkan yönetimini
destekler. Yaz›l›m ayr›ca kullan›c›ya müfl-
teri ve sistem verisi girme ve online ölçüm
gerçeklefltirme olana¤› sa¤lar. Kullan›c›
ziyaretleri programlarken, müflteri verile-
rini cihaza aktarabilir, kendi raporunu
oluflturabilir, tablolar, çizelgeler ve diyag-
ramlar oluflturabilir ve verileri Excel veya
PDF dosyalar›na aktarabilir. ‹lave edilen
entegre vakum sensörü ile, testo 560 dev-
reye alma ifllemleri için de ideal analizördür. 

Ekstra bileflenler

Manifoldlar ekstra olarak ölçek, boru
k›skaç probu ve ya¤ bas›nç probu içeri-
yor. Sistemi doldururken veya boflalt›r-
ken terazinin önemi giderek art›yor. Tes-
to 556 ve 560 manifoldlar› ile dolum ifl-
lemlerinin yaz›l›m sayesinde kayd›na ve
yönetimine izin verirken, testo 523 ile tek
bafl›na da kullan›labilir. ‹lk ve en önemli-
si, F-gaz› yönetmeli¤i ›fl›¤›nda, yüksek
sapmalar sebebiyle standart ölçekler ile
elde edilmesi zor ölçüm hassasiyetine im-
kan verir.  
Boru k›skaç probu do¤rulanm›fl kompre-
sörün güç tüketimine izin verir. Kompre-
sörün çal›flmas› en çok yeni modelde ya¤
bas›nç sensörü ile ölçülebilen, ya¤ bas›n-
c›n›n yeterlili¤ine dayan›r. Bu amaçla ba-
s›nç, düflük bas›nç taraf›nda ve kompre-
söre özel ba¤lant› noktas›nda belirlenir.
Delta de¤eri üreticinin istedi¤i aral›kta ol-
mal›d›r. 
Manifoldlardaki ba¤lant› parças› çeflitlili-
¤i, so¤utma ve klima sistemleri ve ›s›
pompalar› ile ilgili faaliyetler bak›m›ndan
manifoldlar› çok amaçl› bir alete dönüfl-
türüyor. Manifoldlar paslanmaz çelik
NH3 (amonyak) adaptörlere sahiptir.
Testo ile, bütün cihazlar›n firman›n kendi
akredite laboratuvar› taraf›ndan verilen
kalibrasyon sertifikas›na sahip oldu¤unu
söylemeye gerek bile yok. TM
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Ürünlerimiz daha az enerji 
tüketerek daha çok ifl yapma 
hedefiyle üretiliyor

Wellington Yeni Zelanda menfleli
bir yat›r›m firmas›. Birçok yat›-
r›mc›n›n pay sahibi olmas› ne-

deniyle bir flah›s firmas› de¤il. 1986 y›l›n-
da araflt›rma-gelifltirme, patent oluflturma
ve lisans organizasyonu olarak kurulan
firmam›z, teknoloji gelifltirmek üzere ar-
ge yat›r›m› yap›p borsaya aç›larak kendi
mühendislik çal›flmalar›n› yapmaya bafl-
lad›. Kendi üretim tesislerine ve laboratu-
varlar›na sahip olan Wellington, sektöre
daima yenilikler sunmay› hedefliyor.
Ürünlerimiz daha az enerji tüketerek da-
ha çok ifl yapma hedefiyle üretiliyor. Wel-
lington, Auckland-Yeni Zelanda’daki
3,170 m2’lik merkezinde farkl› bilim dal-

Yeni Zelanda menfleli Wellington, 1986 y›l›nda

araflt›rma-gelifltirme, patent oluflturma ve lisans 

organizasyonu olarak kuruldu. Firma 1998 y›l›nda tekrar

yap›land›, mühendislik ve ticari aktivitelere yo¤unlaflarak

ticari so¤utma, havaland›rma ve beyaz eflya pazar› için

motor, elektronik kontrol ve fan dizayn› çal›flmalar›na

bafllad›. Bugün dünyan›n en büyük EC motor 

üreticilerinden biri olan firman›n Türkiye Sat›fl Yöneticisi

Cem Genç ile EC motor teknolojisini, sa¤lad›¤› 

avantajlar› konufltuk.

“EC motor teknolojisi ile % 80 
enerji tasarrufu sa¤lamak mümkün”

Cem Genç
Wellington Türkiye Sat›fl Yöneticisi
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lar›n› içeren 60 kiflilik araflt›rma gelifltir-
me ve mühendislik tak›m›yla çal›flmalar›-
n› sürdürüyor. 
90’l› y›llar›n sonunda yeni bir yap›lanma
sürecine giren Wellington, elektronik
kontrollü motor teknolojisi üretim süreci-
ne bafllad›. Bu, bizim f›rças›z do¤ru ak›m
teknolojisi diye adland›rd›¤›m›z bir sis-
tem. Elektrik motor tipleri manyetik alan
etkileflimi oluflturma özelliklerine göre
de¤ifliklik gösterirler ve en önemlisi moto-
run dönüflünü bafllatan alan yönü de¤ifli-
midir. F›rças›z Do¤ru Ak›m Motorlar›
elektronik kontroller kullan›r. Elektrik
ak›m›n›n bu yöndeki de¤iflimi teknik ola-
rak “komütasyon” olarak bilinir ve f›rça-
s›z motorlar da elektronik olarak komü-
tasyon edilen (ECM) motorlar olarak ad-
land›r›l›r. F›rças›z do¤ru ak›m motorlar›,
f›rçal› do¤ru ak›m motorlar›n›n de¤iflken
h›z özelli¤ini sa¤lad›¤› gibi f›rça de¤iflimi
de gerektirmez. Elektronik, motor içinde
ak›m ak›fl›n› kontrol etmek için kullan›l›r.
Wellington ECM motorlar› direkt olarak
AC-Alternatif Ak›m ile veya DC-Direkt
ak›m ile beslenir. 

Wellington da ar-ge 
faaliyetlerindeki h›z› ve buna 
paralel olarak üretti¤i yenilikler
ile sektöre hizmet veriyor

Wellington bafllang›çta Yeni Zelanda’da
bir ofis ve laboratuvar ile küçük çapl›
üretim yap›yordu. Daha sonra di¤er ülke-
lere aç›lma karar› al›nd› ve ‹ngiltere, ‹tal-
ya, Türkiye ve Hollanda’da ofisler açt›k.
Ard›ndan Amerika’da iki ofis açt›k. 2006
y›l›nda Singapur’a yo¤unlaflt›k, bugün de
Singapur’da üretim yap›yoruz. Yeni Ze-
landa co¤rafi konum olarak neredeyse
tüm ülkelere uzak oldu¤undan Asya’da
üretim yapma karar› ald› ve ilk aflamada
Malezya’da üretime bafllad›. Ard›ndan
Çin’de geniflleyerek devam etti. 
Wellington Türkiye, 2002 y›l›ndan beri
faaliyet gösteriyor ancak resmen 2006 y›-
l›nda kuruldu. Türkiye’den Yeni Zelanda
ekibine destek verdik. So¤utma motoru-
muz ECR serisinin tasar›m çal›flmalar›
Yeni Zelanda’da tamamland›ktan sonra
Türkiye’de pilot üretim yapt›k. Türki-

ye’deki ürün yöntemi bilgisini de de¤er-
lendirmek istedik. Biz buradaki pilot üre-
timlerimizle ürünün üretilebilirli¤ini sa¤-
lay›p ürünleri Asya ofisimize transfer et-
tik. Üretim aflamas› orada bafllad›. Özel-
likle so¤utma sektöründe dolap üreticile-
rine hitaben EC kontrollü fan motorlar›
üretiyoruz. Günümüz teknolojileri EC
motorlar› gerektirdi¤i için ar-ge faaliyet-
lerindeki h›z›m›z ve buna paralel olarak
üretti¤imiz yenilikler ile sektöre hizmet
veriyoruz.

EC motorlar›n avantajlar›

EC motorlar, dünyan›n da giderek kulla-
n›m›n› standart hale getirme e¤iliminde
oldu¤u motorlard›r. Asl›nda EC motor
teknolojisi uzun y›llard›r biliniyor ancak
maliyeti di¤er motorlara göre daha fazla
oldu¤undan pek kullan›lm›yordu. Elek-
tronik kontrol, ekstra bir maliyet gerekti-
riyordu. Biz so¤utma motorlar›m›z› flifle
so¤utucu ve süpermarket  dolaplar›na ve-
riyoruz. Süpermarketlerde gördü¤ümüz
her türlü ticari so¤utma dolaplar›nda kla-
sik motorlar kullan›l›yordu. Bunlar›n sa¤-
lad›¤› enerji verimlili¤i % 20’ yi aflam›-
yordu. EC motorlar›n kullan›lmas› ise %
70 civar›nda bir verimlilik anlam›na geli-
yor. Yani EC motorlar›n en büyük avan-

taj›, sa¤lad›¤› yüksek enerji verimlili¤i.
Enerji sarfiyat› standart motorun dörtte
birine denk geliyor. Bu oranlar› bir süper-
market için düflündü¤ümüzde sa¤lanan
enerji tasarrufu çok yüksek. Çünkü bir
süpermarkette ortalama 250 adet motor
bulunuyor. Ayr›ca ürünlerin çok uzun
ömürlü ve ar›za oranlar›n›n çok düflük ol-
mas› da kullan›c›s›na sa¤lad›¤› avantajlar
aras›nda. EC motorlar›n içinde bir elek-
tronik kontrol ünitesi dolay›s›yla da bir
yaz›l›m bulunuyor. Wellington‘›n bura-
daki “know-how” › çok önemli bir fark
yarat›yor. 
EC motorlar›n pazara girifl fiyatlar› 2-3
y›l önce standart motorlar›n befl kat› ka-
dard›. Yani pahal› bir üründü. Bugün bu
oran yaklafl›k yar› yar›ya inmifl durumda.
Ürünlerin kullan›m› yayg›nlaflt›kça, fiyat-
lar› standart motor fiyatlar›na daha da
yaklaflacakt›r.
EC motorlar, standart motorlara göre
bafllang›çta daha pahal› gibi görünse de
sa¤lad›¤› tasarrufla bu fark› kapatabili-
yor. Enerji fiyatlar›ndaki art›fl göz önün-
de bulunduruldu¤unda cihaz, sa¤lad›¤›
tasarruf sayesinde masraf›n› alt› ay gibi
k›sa bir sürede  kullan›c›s›na geri ödeye-
biliyor. Enerji fiyatlar›ndaki art›fl›n her
geçen gün biraz daha h›zland›¤›n› düflün-
dü¤ümüzde ise cihaz›n kendini amorti et-
me süresi her geçen gün biraz daha k›sa-
l›yor diyebiliriz. Türkiye so¤utma sektö-
ründeki üretici firmalarla görüflmeler ya-
parak konuyla ilgili bilgi veriyoruz. Za-
ten onlar da ürettikleri cihaz› ihraç ede-
bilmek için belli standartlar› sa¤lamak
zorundalar. Dolay›s›yla EC motorlar›n
Türkiye’deki kullan›m› her geçen gün ar-
t›yor. Türkiye’de U¤ur So¤utma ve Kli-
masan gibi firmalar ile çal›fl›yoruz. Dün-
ya çap›ndaki referanslar›m›zdan baz›lar›
ise Coca Cola, Hill Phoneix, Kroger,
Wall-Mart, Tesco ve Vendo/Femsa. 

Ürünlerimiz tasar›m› ile montaj
kolayl›¤› sundu¤undan kolayca
uygulanabilir

So¤utma sektörü d›fl›nda havaland›rma
sektörüne de hizmet veriyoruz. Bu alan-
daki firma say›s› daha fazla. Çünkü hava-
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land›rma hem ev tipi hem de ticari tip
ürünleri kaps›yor. Hizmet verdi¤imiz tüm
sektörleri de çok iyi tan›mak ve ihtiyaçla-
r›n› anlamak istiyoruz. Çal›flmalar›m›z›
bu do¤rultuda yap›yoruz. Böylece bir sis-
tem satmak yerine bir çözüm sunmufl olu-
yoruz. Teknoloji çok büyük bir h›zla de-
¤ifliyor. Biz de teknolojik geliflmeleri takip
ederek, bilgilerimize yenilerini ekleyip da-
ha iyi ürünler üreterek sektöre çözüm su-
nuyoruz. Ürünlerimiz montaj kolayl›¤› ve
tasar›m› ile kolayca uygulanabilirdir. Ay-
r›ca firmalardan gelen talepler do¤rultu-
sunda farkl› tasar›mlar da yapabiliyoruz.

Enerji tasarrufu tüm dünyan›n 
gelece¤i için bir zorunluluk

Enerji verimlili¤i, elbette alternatif çö-
zümlerle sa¤lanabilmekte ancak mevcut
koflullar›n iyilefltirilmesi de bu sürecin
çok büyük bir parças›. Bu noktada ürün
gam›m›zda yer alan EC motorlar, kolay-
l›kla mevcut motorlarla de¤ifltirilebilecek
flekilde tasarland›. Büyük üretici firmalar
kendi dolaplar›nda bu teknolojiyi kulla-

n›yor. Ürünlerini verdikleri süpermarket-
ler de EC motorlar ile sa¤layabilecekleri
avantajlar› bildi¤inden, diyebilirim ki EC
motor kullanmayan süpermarket nere-
deyse yok. Fakat ürünle birlikte birçok
üretici firma büfe, bakkal ya da flarkürte-
rilere so¤utucu dolaplar tedarik ediyor.
Ne yaz›k ki bu dolaplarda EC motor kul-
lanm›yorlar. Çünkü faturalar bu ticari
müesseseler taraf›ndan karfl›lan›yor. Do-
lay›s›yla bu dolaplar için EC motorlar›n
kullan›lmamas› gibi bir mant›k hatas› ya-
p›l›yor. Enerji tasarrufunu tüm dünyan›n
gelece¤i için bir zorunluluk olarak düflün-
mek ve bu sorumluluk bilinciyle hareket
etmek gerekti¤ine inan›yorum. EC mo-
torlar›n kullan›m› Amerika’da ve ‹ngilte-
re’de standart haline geldi. Avrupa’daki
geliflimi de gösteriyor ki yak›n bir zaman-
da Avrupa’da tamamen standart hale ge-
lecek. Türkiye’nin de bu süreçte yer alma-
s› en büyük dile¤imiz. Özellikle son y›l-
larda h›zlanan enerji verimlili¤i çal›flma-
lar› çerçevesine bu konunun da dahil edil-
mesinin çok do¤ru bir ad›m olaca¤›na
inan›yorum. 

Ar-ge’ye verilen destek, ülkenin
kalk›nmas›na verilen destektir 

Wellington ar-ge’ye çok ciddi bir yat›r›m
yap›yor. Ar-ge’ye verilen destek ayn› za-
manda ülkenin geliflimine de verilen bir
destek oldu¤undan firman›n kendi yat›-
r›mc›lar› ve Yeni Zelanda hükümeti de bu
çal›flmalar› çok önemsiyor ve çok büyük
destek veriyor. Türkiye’de de devletin
enerji verimlili¤i ve ar-ge yat›r›mlar› ile il-
gili teflvik vermesinin sürece katk›s›n›n
büyük olaca¤›na inan›yorum. Ama bu el-
bette yeterli olmayacakt›r. ‹flinizi geliflti-
rebilmek için kendinizi de sürekli gelifltir-
mek zorundas›n›z. Türkiye’ ye de ileri
mühendislik çal›flmalar›n› desteklemek ve
geliflmifl ülkeler standartlar›na yaklaflabil-
mek için sürekli geliflimi hedefleyen dü-
zenlemeler yapmal›y›z.  Türkiye’de flimdi-
ye kadar yüz yüze görüflmelere çok önem
verdik ve müflterilerimize bu görüflmeler-
le bilgilerimizi aktard›k. Bundan sonraki
süreçte de kat›laca¤›m›z fuarlarda semi-
nerler düzenleyerek yine sektöre bilgi ver-
meyi planl›yoruz. 

Türkiye Wellington için çok
önemli

So¤utma ürünlerinin Avrupa da¤›t›mlar›n›
Türkiye’den yap›yoruz. ‹leride Türkiye’de
bu teknolojiyi üretmek, ürünlerin montaj›-
n› burada yapmak gibi baz› düflünceleri-
miz var. Wellington Türkiye, firmam›z için
çok önemli. Özellikle bu y›l çok baflar›l›
bir y›l geçirdik. Ama Türkiye’de yap›lmas›
gereken çok fley var. Türkiye’nin Avru-
pa’ya üretim yapabilecek kapasitesi oldu-
¤unu düflünüyorum. Ekonomik kriz gös-
terdi ki Avrupa’da üretim yapmak gittikçe
zorlafl›yor. Bu nedenle Türkiye, Welling-
ton için özel bir yere sahip. TM
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Alda¤ A.fi.’nin Türkiye mümessili
oldu¤u ‹talyan menfleili MTA fir-
mas›, endüstriyel so¤utma alan›n-

da 20 y›l› aflk›n geçmifli, dünya pazarla-
r›nda hizmet veren yüzbinlerce ürünü ile
hat›r› say›l›r bir uzmanl›¤a sahip.
MTA’n›n her tür endüstriyel so¤utma uy-
gulamas›na cevap verebilecek esnekli¤e
sahip olarak dizayn etti¤i TAEevo So¤u-
tucu & Is› Pompas› grubu, plastik, kau-
çuk, g›da, kimya, kozmetik, ilaç, makine
imalat, ka¤›t, seramik, tekstil ve pek çok
özel koflul gerektiren endüstride verimli-
¤in artmas›na ve iflletme giderlerin düfl-
mesine yard›mc› olur. 
Hassas ve istikrarl› s›cakl›k kontrolü ge-
rektiren üretim prosesleri ve makinalar
için ideal çözümdür, ilk yat›r›m ve iflletme
maliyetleri minimumdur. Günde 24 saat,
y›lda 365 gün üretim prosesini tam koru-
ma alt›na alarak bitmifl ürün kalitesini ar-
t›rmakla kalmaz, iflletim sürecinde ortaya
ç›kacak at›k enerjiyi de azalt›r. Grubun
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tüm ürünleri EUROVENT sertifikal›d›r.
ISO9001:2000 kurallar›na göre imal edi-
len cihazlar yüksek verimlilik ve güveni-
lirlik garantisi verir. Tüm cihazlar sevk
edilmeden önce test edilir.

Hassas S›cakl›k Kontrolü

Hassas s›cakl›k kontrolü sayesinde üre-
timde verimlili¤i garanti eder. En önemli
avantaj› hatal› ürün say›s›n› azalt›rken
sistemdeki makina tak›mlar›n›n çal›flma
ömrünü uzat›r. Kaynak makinalar› gibi
güvenilir ve esnek s›cakl›k aral›¤› gerekti-
ren uygulamalarda veya çok yüksek has-
sasiyette ve istikrarl› s›cakl›k kontrolü ge-
rektiren uygulamalarda ALDA⁄-MTA
ürün gruplar›, s›n›rs›z seçenekleriyle ifllet-
meye özel çözümler sunar. 
Üretim hatt›nda kullan›lan kimyasal çö-
zücülerin gerekti¤i gibi çözülmesine kat-
k›da bulunarak çevre kirlili¤ine yol açan
maddelerin atmosfere yay›l›m›n›n azal-
mas›na ve iflletmelerin çevre koruma dü-
zenlemelerine birebir uymas›na yard›mc›
olur.
TAEevo serisi; 1,4-175 kW so¤utma ka-
pasitesi aral›¤›nda hava veya su so¤utma-
l› kondenserli su so¤utma cihazlar› ve ›s›
pompalar›ndan oluflur.

S›n›rs›z Seçenek

Bütün modeller standart su depolama
tank› ile donat›lm›flt›r. Standart olarak 3
bar pompaya sahip olan cihazlar, iste¤e
ba¤l› olarak 5 bar pompal›, ikiz pompal›
gibi alternatiflerde veya pompas›z olarak
üretilmektedir. Su devrelerinde kullan›lan
komponentler için; paslanmaz çelik su
deposu, bak›r-pirinç eflanjör, paslanmaz

çelik pompa gibi  “non-ferrus” (demir
elementi içermeyen) tercihleri karfl›lar. 
‹ki çeflit paslanmaz çelik tankl› “non-fer-
rous” versiyon mevcuttur. ‹lk versiyon
yüksek bas›nçl› devreler için uygundur.
Komple dald›rma tip bak›r evaporatör
kullan›l›r. Di¤er versiyon atmosfer bas›n-
c›na aç›k devreler için uygundur ve harici
paslanmaz çelik plakal› evaporatör kulla-
n›l›r. Bu versiyon suyun demir metalleri
ile reaksiyona girerek  korozyona u¤ratt›-
¤› uygulamalar veya saf su gerektiren uy-
gulamalar için idealdir. 
Kanall› sistemler, kondenserlerde iç me-
kan uygulamalar› için santrifüj fan, elek-
tronik h›z kontrollü fan gibi opsiyonlar,
a¤›r çal›flma koflullar› için özel konden-
serler yine karfl›lanabilir talepler aras›n-
dad›r. Çok düflük ortam s›cakl›k koflulla-
r› için (örne¤in – 20 C) elektrikli panel
›s›tma, antifriz ›s›tma gibi pek çok çözüm
de mevcuttur. Cihazlar mikroprosesör
kumanda ile kontrol edilirler. 
TAEevo cihazlar›n›n sundu¤u di¤er opsi-
yonlar aras›nda; atmosferik veya bas›nçl›
su doldurma kiti, glikol kar›fl›m kiti, özel
voltaj uygulamalar›, çok düflük veya çok
yüksek d›fl hava flartlar› için özel uygula-
malar gibi alternatifler say›labilir. ‹nter-
netten ba¤lant› ve mobil telefon uygula-
malar› dahil çok çeflitli uzaktan kumanda
ve süpervizyon hizmetleri mümkündür.
“Close control” opsiyonu ekstra hassas
s›cakl›k kontrolü sa¤lar.

Emsalsiz Hidrolik Devre

Kapal› su devresi, de¤iflken ›s›l yük ve d›fl
hava flartlar›ndan etkilenmeden hassas su
ç›k›fl s›cakl›¤› kontrolünü sa¤lar.  Önemli
miktarda sudan tasarruf edilir. Tankl›

dald›rma tip evaporatör tasar›m› ›s› ka-
zanc›n› azalt›r, sabit s›cakl›kta proses s›-
v›s› ak›fl› sa¤lar. Su, tanka girmeden önce
evaporatörden geçer ve üretimin istikrar›
için sürekli ve haz›r so¤utulmufl su teda-
rik edilir. En önemli avantaj› düflük ba-
s›nç kay›plar›nda yüksek su debisi imkân›
sa¤lamas›d›r. Kirlenmifl iflletme suyunun
kullan›m›nda plakal› eflanjörlere göre
avantajl›d›r, çabuk t›kanmaz.

Çal›flma Koflullar›nda Güvenilirlik

Su girifl s›cakl›¤› -5° den 35°C’e kadar, su
ç›k›fl s›cakl›¤›  -10° den 30°C’e kadar ça-
l›flma imkan› verir. ‹lave aksesuarlar ile
–20°C den 46°C’e kadar çevre s›cakl›¤›n-
da çal›flabilir. Kolay sökülebilen paneller
sayesinde tüm so¤utma ve hidrolik devre
elemanlar›na rahat ulaflma ve müdahale
imkan› sa¤lar. Sistem çal›fl›r halde iken
bak›m yap›labilmesine olanak verir, üste-
lik bak›m için harcanacak zaman çok da-
ha k›sad›r.

Scroll Kompresörler

TAEevo chillerleri 081 modelinden itiba-
ren scroll kompresörler ile donat›lm›flt›r.
Böylece yüksek verim, mükemmel perfor-
mans ve enerji tasarrufu sa¤lar. Hareket-
li parçalar›n minimize edilmesi sayesinde
düflük ses seviyesi ve maksimum güveni-
lirlik sa¤lan›r. TM
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Havaland›rma, kapal› bir hacimdeki
havan›n de¤ifltirilmesi ifllemidir.      

Amac›:
- Ortamdaki havan›n oksijen içeri¤inin

azalmas›n› önlemek,
- Ortamdaki havan›n içerisindeki 

karbondioksit gaz›, vücut kokular›, si-
gara duman›, nem içeri¤inin afl›r› art›-
fl›n› önlemek,

- Makinalardan, insanlardan ve ayd›n-
latmadan kaynaklanan 
ortamdaki ›s› kazanc›n› d›flar› atmak,

- Makinalardan, piflirmeden ve 
insanlardan kaynaklanan ortamdaki
nem kazanc›n› d›flar› atmak,

- Zehirli gazlar› ve tozu ortamdan 
uzaklaflt›rmak,

- Bakteri ve zararl› mikro organizma
say›lar›n› düflürmektir.

Amaç yukar›daki maddelerden biri veya
birkaç› olabilir. Bu bölümde çeflitli ha-
cimlerdeki havaland›rma ihtiyac›, hava-
land›rma yöntemleri, hesap esaslar› ve te-
sisat esaslar› verilecektir. Havaland›rma
tesisinin oluflturulmas›nda ana veri; hava-
land›rma miktar›d›r. Hava miktar›n›n be-

lirlenmesi, insanlar›n temiz hava ihtiyac›,
belirli kirleticilerin derifliklik seviyelerinin
limit de¤erler alt›nda tutulmas›, bas›nç
kontrolü ve s›cakl›k kontrolü gibi baz› te-
mel kriterlerden biri veya birkaç› esas al›-
narak yap›l›r. Geçmifl dönemlerde enerji
maliyetleri sistemin tasar›m›nda önemli
belirleyici bir parametre oluflturmufltur. 
Günümüzde enerji maliyetleri yan›nda, iç
hava kalitesi ço¤unlukla birinci prensiple
çat›flan ikinci bir belirleyici parametre ha-
line gelmifltir. Farkl› uygulamalar için
farkl› standartlar de¤iflik rakamlar vere-
bilmektedir. Bu konuda Türk Standartla-
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r› yeterli derinlikte ve detayda olmad›kla-
r›ndan belirleyici de¤ildir. Esas olarak al›-
nan ASHRAE standartlar› çerçevesinde
konuya yaklafl›lacak ve de¤iflik veriler
birlikte verilecektir.
Havaland›rmay› yaratan kuvvetlere ba¤l›
olarak, havaland›rmay› do¤al havaland›r-
ma ve mekanik havaland›rma olarak iki-
ye ay›rmak mümkündür. Do¤al havalan-
d›rmada bir binan›n do¤al güçlerden ya-
rarlanarak kontrollü olarak havaland›r›l-
mas› söz konusudur. Mekanik havalan-
d›rmada ise, fan gücünden yararlan›l›r.
Bir enerji tüketimi karfl›l›¤›nda, hava zor-
lanm›fl olarak hacimlere beslenir.

Do¤al Havaland›rma
Binalar›n havaland›r›lmas› geleneksel ola-
rak do¤al havaland›rma ile gerçeklefltiri-
lir. Do¤al havaland›rma tesisi ve bak›m›
en ucuz havaland›rma biçimidir. Elektrik
gücü kullanmaz ve sessizdir. Pencereler
do¤al havaland›rman›n temel elemanlar›-
d›r ve havaland›rmay› gerçeklefltiren te-
mel kuvvetler rüzgâr gücü ve ›s›l kuvvet-

lerdir. Maalesef bu do¤al güçler ortadan
kalkt›¤›nda do¤al havaland›rma durur.
Bu nedenle baz› zamanlarda mekanik ha-
valand›rma kullan›m› gerekmektedir. Gü-
nümüzdeki yap›lar genellikle tamamen
fan gücüyle gerçekleflen mekanik hava-
land›rmaya ba¤l›d›r. Ancak enerji tasar-
rufu, iç hava kalitesi ve son y›llarda öne
ç›kan sürdürülebilirlik kavram›, yeni sis-
temlerin ve çözümlerin gelifltirilmesini
zorlamaktad›r. Bu çerçeve içinde yap›
teknolojisinde yeni yönelimler ortaya ç›k-
m›flt›r. Bu yeni yaklafl›ma uygun yap›lar-
da do¤al havaland›rma büyük önem tafl›-
maktad›r. Mekanik sistemler bu yeni yak-
lafl›ma göre, ancak do¤al sistemler yeter-
siz kald›¤›nda devreye girmelidir. Bu ko-
nularda bütün dünyada yo¤un araflt›rma
ve gelifltirme çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Rüzgâr Bas›nc›
Bir binan›n belirli yükseklikteki herhangi
bir yüzeyine etkiyen rüzgâr bas›nc› hesap
yöntemi ASHRAE’de verilmifltir. Bir du-
var yüzeyindeki, belirli bir aç›yla gelen
rüzgâr için, rüzgâr bas›nc› afla¤›daki gibi
hesaplanabilir:

Pw= Cp.Pv

Yüzeye dik gelen rüzgâr için ortaya ç›kan
rüzgâr bas›nc›, Pv ise, Bernoulli eflitli¤i ile
belirlenebilir:

UH
Pv= ρa. –––––

2

UH rüzgâr h›z›, Cp yerel rüzgâr yönü, bi-
na geometrisi ve arazi özelliklerine ba¤l›
bir katsay›d›r. Bu katsay›n›n tam de¤erle-
ri ancak model deneyleri ile belirlenebilir.
Ancak ASHRAE’de bu katsay›n›n belir-
lenmesiyle ilgili bir yaklafl›m vard›r. Cp
afla¤›daki ifade ile bulunur:

Cp(in-out)= Cs-Ci

Bu formülde Ci iç bas›nç katsay›s›n› tem-
sil etmektedir. E¤er aç›kl›klardan içeri gi-
ren hava, ayn› kattaki di¤er aç›kl›klardan
d›flar› ç›k›yorsa, Ci= -0.2 al›nabilir. Ci de-
¤erleri daima negatif olup, içerde bir çe-
kifl anlam›na gelmektedir.

Is›l Kuvvetlere Ba¤l› Bas›nç 
Etkisi (Baca Etkisi)

Baca etkisi binan›n içinde ve d›fl›ndaki
hava yo¤unluklar› farkl› oldu¤unda orta-
ya ç›kar. So¤uk k›fl günlerinde, içerideki
s›cak havaya göre daha a¤›r olan d›fl ha-
va sütunu, alt katlarda içeri do¤ru bir ba-
s›nç uygular. Bu bas›nç fark›n›n sonucu
olarak k›fl›n d›fl hava alt katlardan içeri
girer ve bina boyunca yukar› yükselir.
Yaz›n ise bina içi so¤utuldu¤unda, tam
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tersi bir durum ortaya ç›kar. Üst katlar-
dan giren hava afla¤› do¤ru hareket eder.
Baca etkisi nedeniyle binada düfley do¤-
rultuda öyle bir nokta vard›r ki, burada iç
ve d›fl bas›nç birbirine eflit olur. Bu nokta-
ya nötr bas›nç düzeyi ad› verilir. E¤er
aç›kl›klar bina boyunca düzgün olarak
da¤›lm›flsa, nötr düzlem binan›n yerden
itibaren tam orta yüksekli¤indedir. E¤er
bina ortas›nda aç›k atrium gibi genifl dü-
fley bir flaft mevcutsa, nötr düzey binan›n
tepesine do¤ru çekilir ve binadaki hava
ak›mlar› ve enfiltrasyon flekli ciddi ölçüde
fark eder. Baca etkisinden do¤an bas›nç
fark› afla¤›daki gibi ifade edilebilir:

Pth= (ρo- ρi).g.(H-HNPL)= 
ρi.g.(H-HNPL). (Ti-To)/To

Burada i ve o indisleri s›ras›yla iç ve d›fl›
göstermektedir. HNPL nötr eksen yük-
sekli¤i ve H göz önüne al›nan kat›n yük-
sekli¤idir. Ú ve T ise hava yo¤unlu¤u ve
s›cakl›kt›r. Baca etkisi dolay›s›yla hava-
n›n yukar› do¤ru dikey hareketine kon-
vansiyonel binalarda bir direnç söz konu-
sudur. Bu nedenle ›s›l güçlerin yaratt›¤›
gerçek bas›nç fark› afla¤›daki ifadeyle he-
saplanabilir:

PT= Cd.Pth

Cd  baca çekifl katsay›s› olup, modern bi-
nalarda deneysel olarak belirlenen de¤eri
0,63 ile 0,82 aras›ndad›r.

Toplam Bas›nç Fark›
Herhangi bir kattaki iç ve d›fl aras›ndaki
toplam bas›nç fark›, rüzgâr ve ›s›l güçler
nedeniyle yarat›lan bas›nç farklar›n›n
cebrik toplam›yla bulunur. Yani;

Ps= Pw+ PT

Havaland›rma Havas› Hacminin
Hesaplanmas›
Havaland›rma havas› ak›fl debisi, toplam
bas›nç fark›n›n aç›kl›klardaki ve basit ka-
nal sistemindeki bas›nç düflümlerine (ak›-
fla karfl› olan dirence) eflitlenmesiyle bulu-
nur. Buna göre;

Ps= ρ.V2.R /2

Ak›fla karfl› yarat›lan direnç bütün yerel
kay›plar› ve sürtünme kay›plar›n› içerme-
li ve direnç katsay›s› R her bir bina için
özel olarak hesaplanmal›d›r. Bu denklem,
V hava h›z› yerine, A1 aç›kl›k boyutlar›n›
denkleme girerek hava hacmi cinsinden
ifade edilebilir. Belirli bir yöndeki do¤al
kuvvetler neticesinde bir aç›kl›k ve buna
ba¤l› kanal sistemindeki hava ak›fl› mik-
tar› afla¤›daki ifadeden bulunabilir:

Burada alt indis ı rüzgâr yönü ile duvar
yüzeyi aras›ndaki aç›y› göstermektedir.
‹çeri giren hava debisini zamanla çarp›n-
ca miktar olarak belirli sürede içeri giren
hava hacmi bulunur. Bütün yönlerden be-
lirli bir sürede içeri giren havalar›n topla-
m›, toplam havaland›rma miktar›n› vere-
cektir.

Gece So¤utmas›
Do¤al havaland›rma yap›lan binalarda
gece so¤utmas› imkan› da bulunmakta-
d›r. Gece so¤utmas› mekanik sistemlerde
“freecooling” veya “cool down” ad› al-
t›nda bir opsiyon olarak sunulmaktad›r.
Bu imkân do¤al havaland›rma sistemle-
rinde, sistemin kendi karakteri olarak
sakl›d›r. Yaz mevsiminde d›fl s›cakl›¤›n iç
s›cakl›ktan daha düflük oldu¤u gece saat-
lerinde sistem tam aç›k duruma getirildi-

¤inde, gece boyunca so¤uk hava ile yap›-
lan so¤utma bina kütlesi içinde depo edi-
lir. Burada depo edilen so¤uk, gün bo-
yunca kullan›labilir iklimin uygun oldu¤u
bölgelerde, uygun tasarlanm›fl bir yap›da
do¤al so¤utma yolu ile yap›y› bütün bir
mevsim mekanik so¤utmaya gerek duyul-
madan konfor flartlar› içinde tutmak
mümkündür. ‹ngiltere’de yap›lan bir ça-
l›flmada ise bu iklim koflullar›nda, gece
so¤utmas› yoluyla bina tipine göre de¤ifl-
mek üzere, %5 ile %40 aras›nda so¤utma
enerjisinden tasarruf imkân› oldu¤u gös-
terilmifltir. Gerek do¤al havaland›rma ve
gerekse do¤al so¤utma elektrik enerjisi
tasarrufu yan›nda çevrenin ve do¤al kay-
naklar›n korunmas› yönünde bir katk›ya
sahiptir.

Mekanik (Zorlanm›fl) 
Havaland›rma
Mekanik havaland›rmada hava de¤iflimi
ve hareketi için fan veya fanlardan yarar-
lan›l›r. Mekanik havaland›rmada üç sis-
tem vard›r:

- Do¤al hava girifli, mekanik hava emifli
- Mekanik hava beslemesi, do¤al hava

ç›k›fl›
- Dengeli havaland›rma denilen 

mekanik hava beslemesi ve mekanik
hava emifli

Mekanik sistem do¤al havaland›rmada
oldu¤u gibi koflullara ba¤l› de¤ildir. Zor-
lanm›fl olarak sürekli hava hareketi temin
edilir. Ancak bunun bir tesis ve iflletme
maliyeti vard›r. Ayr›ca fan ve kanal siste-
minden gelen ses riski tafl›r.
Yaflanan mahallere bir fanla beslenen ha-
va k›fl›n önce oda s›cakl›¤›na kadar ›s›t›l-
mal›d›r. Ayn› zamanda d›flar›dan al›nan
taze havan›n filtre edilerek tozlardan ve
yabanc› maddelerden ar›nd›r›lmas› gere-
kir. D›flar›dan al›nan taze havan›n flart-
land›r›lmas› mekanik havaland›rmada
mümkündür. Halbuki do¤al havaland›r-
mada bu, ortaya ç›kan bas›nç kay›plar›-
n›n yaratt›¤› zorluk nedeniyle henüz pra-
tik anlamda çözümsüzdür. Besleme fan›
yan›nda, egzoz edilen hava için ilave bir
egzoz fan› kullan›larak gerçeklefltirilen
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dengeli havaland›rmada, hava miktar›
daha iyi kontrol edildi¤i gibi içerideki ba-
s›nc› da kontrol etmek mümkündür. Böy-
lece mekanlar aras›nda bas›nç farkl›l›kla-
r› yarat›larak bina içindeki hava hareket-
lerini de kontrol etmek mümkündür. Bu,
özellikle temiz oda uygulamalar›nda vaz-
geçilemez bir imkând›r. Mekanik hava-
land›rmada çeflitli enerji geri kazanma
imkânlar› bulunmaktad›r.
Örne¤in, sistemde ›s› de¤ifltirgeçleri kulla-
n›larak, d›flar› at›lan havadan al›nan
enerjiyi, içeri al›nan taze havaya aktar-
mak mümkündür.

‹ç Hava Kalitesi
‹ç hava kalitesi yaflanan hacimlerde solu-
nan havan›n temizli¤i ile ilgilidir.Temiz
hava yetkili otoriteler taraf›ndan belirle-
nen zararl› derifliklik seviyelerinin üstün-
de bilinen hiçbir kirletici madde içerme-
yen ve bu havay› soluyan insanlar›n %80
veya daha üzerindeki oran›n›n havan›n
kalitesiyle ilgili herhangi bir tatminsizlik
hissetmedi¤i hava olarak tarif edilebilir.
Konutlar, iflyerleri, okullar gibi endüstri-
yel olmayan ortamlardaki iç hacimlerde
de son y›llarda giderek artan ölçüde iç ha-
van›n temizli¤i ile ilgili endifleler gelifl-
mektedir. insanlar›n zamanlar›n›n %90
gibi bir k›sm›n› iç hacimlerde geçirdikleri
ve iç hacimlerdeki insan yo¤unlu¤unun
daha fazla olaca¤› ve bundan kaynakla-
nan problemler olaca¤› rahatça tahmin
edilebilir. Yine son y›llarda yap›lan çal›fl-
malarda hasta bina sendromu gibi kav-
ramlar ortaya ç›km›fl ve iç hacimlerdeki
kirlilikten kaynaklanan hastal›klar teflhis
edilmifltir. Konu ile ilgili çal›flmalar buna
paralel olarak artm›fl, bilimsel makaleler
yay›mlanm›fl, bilimsel toplant›lar yap›l-
m›fl ve yapt›r›m gücü olan yeni standart-
lar ortaya ç›km›flt›r. Bu standartlardan
ASHRAE 62-89 numaral› olan› en genifl
biçimde konuyu ele almaktad›r. Bu stan-
dard›n kurallar› ve örne¤in enerji tasarru-
fu ilkeleri ile çat›flmas› en çok tart›fl›lan
konulardan biri olmufltur.
Hasta Bina Sendromu
“Hasta Bina Sendromu” (HBS) görünür
hiçbir hastal›k nedeni olmayan bir bina-
da, sakinlerin sadece binada geçirdikleri

zamanla ba¤lant›l› olarak sa¤l›k ve kon-
for flikayetleri olmas›na verilen isimdir.
fiikayetçiler bina içinde belli bir oda veya
zon içinde bulunabilecekleri gibi, bina içi-
ne de da¤›lm›fl olabilirler. Konu ile iliflkili
bir baflka kavram ise, “Bina Ba¤lant›l›
Hastal›k” (BBH) kavram›d›r. Bu durum-
da, bina içerisinde teflhis edilen hastal›k-
lar›n nedenleri bellidir ve binan›n hava-
land›rma sisteminden kaynaklanmaktad›r.

Hasta Bina Sendromu 
Göstergeleri
• Bina sakinleri birdenbire 

rahats›zl›klardan flikâyet etmeye 
bafllarlar.
Bu flikayetler bafl a¤r›s›, göz, burun
veya bo¤az rahats›zl›klar›, öksürük,
kuru veya kafl›nt›l› bir cilt, bafl 
dönmesi, mide bulant›s›, 
konsantrasyon bozukluklar› ve 
kokuya karfl› afl›r› duyarl›l›k fleklinde
olabilir.

• Bu hastal›k belirtilerinin kayna¤› 
tan›mlanamam›flt›r.

• fiikâyetçilerin ço¤u binay› terk 
edifllerinden hemen sonra 
rahatlad›klar›n› belirtmifllerdir.

Bina Ba¤lant›l› Hastal›k 
Göstergeleri
• Bina sakinlerinin ço¤unlu¤unun 

öksürük, gö¤üs s›k›flmas›, atefl, 
titreme ve kas a¤r›s› gibi flikâyetleri
görülmektedir.

• Bu bulgular›n nedenleri klinik olarak
tamamen aç›klanabilir

• fiikâyetçiler binay› terk etseler de 
iyileflmeleri belli bir süre al›r.

‹ç Hava Kalitesini Bozan Hasta
Bina Sendromunun Nedenleri
‹ç hava kalitesini bozan ve kirlilik olufltu-
ran zararl› maddeleri ancak çeflitli gruplar
alt›nda toplayarak tan›mlamak mümkündür.
‹ç hava kalitesini bozan kirletici gruplar›
afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür: 

- Solunan havadaki karbondioksit oran›
(insanlar›n ve canl›lar›n solunumlar›
ve yanma kaynakl›d›r)

- Koku (insan kaynakl›d›r)
- Mikroorganizmalar (cevre ve insan

kaynakl›d›r)
- Nem (çevre ve piflirme gibi insan 

faaliyetleri kaynakl›d›r)
- Radon gaz› (toprak kaynakl›d›r) 
- Organik buharlar (kullan›lan eflya ve

bina elemanlar› kaynakl›d›r)
- Toz (çevre ve kullan›lan eflya 

kaynakl›d›r) 
- Alerjen maddeler ve canl›lar 

(çevre kaynakl›d›r) 
- Sigara duman› (insan kaynakl›d›r)
- Di¤er kaynaklar (yukar›da 

say›lanlar›n d›fl›nda hava kalitesine 
etki eden daha pek çok faktör vard›r.
Bunlar içinde elektronik kirlenmeden,
radyasyona kadar pek çok olas›l›k 
say›labilir).

Dahili Kaynakl› Kimyasal 
Kirleticiler
Bir bina içerisindeki kirli havan›n kayna-
¤› ço¤u zaman o binan›n içerisindedir.
Örne¤in; bina içerisinde bulunan ve kul-
lan›lan yap›flt›r›c›lar, kaplama ve döfleme-
ler, baz› ahflap ürünler, kopyalama maki-
nalar›, böcek zehirleri, temizlik malzeme-
lerinden yay›lan formaldehit de içeren
uçucu organik bileflenler hava kirlili¤ine
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sebep olan etmenlerdendir. Sigara duma-
n›; yüksek oranda uçucu organik bileflen-
lerin, di¤er toksit bileflenlerin ve de solu-
nabilir parçac›klar›n oluflumunda büyük
rol oynayan bir etmendir.
Araflt›rmalar kanserojen olarak da bili-
nen baz› uçucu organik bileflenlerin yük-
sek konsantrasyonda solunmas›n›n kro-
nik ve akut sa¤l›k sorunlar›na neden ol-
du¤unu göstermektedir. Düflük dereceden
orta derecelere kadar birçok uçucu orga-
nik madde de akut reaksiyonlara neden
olabilir.

Harici Kaynakl› Kimyasal 
Kirleticiler
Bir binan›n taze hava olarak ald›¤› hava;
çevredeki di¤er binalardan at›lan hava
olabilir. Binalarda emifl menfezlerinin,
pencere ve aç›kl›klar›n yanl›fl yerlefltiril-
mesi; motorlu araçlar›n ve binalar›n (ban-
yo ve mutfaklardan kaynaklanan) egzoz
gazlar›n›n, tesisatlardan kaçan gazlar›n
binaya kolayca girmesine sebep olur.Bu-
nun yan›nda çeflitli yanma ürünleri de bi-
naya yak›nlardaki garajlardan girebilir.
Biyolojik Kirleticiler:
Bakteri, küf, polen ve virüsler en genel bi-
yolojik kirleticilerdendir. Bu kirleticiler
kanallar, nemlendiriciler veya drenaj ta-
vas›nda biriken durgun sularda veya çat›,
döfleme veya izolasyonda toplanan sular-
da ço¤al›p büyüyebilirler. Kimi zaman da
böcek veya kufl pislikleri de biyolojik kir-
lenmeye neden olabilir. Öksürük, gö¤üs
s›k›flmas›, yüksek atefl, titreme, kas a¤r›s›
ve mide tahrifli ve üst solunum yolu t›ka-
n›kl›¤›, alerjik tepkiler biyolojik kirletici-
lerin yol açt›¤› rahats›zl›klardand›r. Legi-
onella bakterisi de bilindi¤i üzere Lejyo-
ner hastal›¤›na ve atefle neden olmaktad›r.

Radon ve Asbest
Hasta bina sendromu ve bina ba¤lant›l›
hastal›klar akut veya orta dereceli sa¤l›k
sorunlar›na neden olabilirken, radon ve
asbest vücuda al›nd›ktan uzun süre sonra
zararl› etkilerini gösterir. Bu iki madde
bir binan›n iç hava kalitesinin çok yönlü
de¤erlendirilmesinde detayl› olarak ele
al›nmal›d›r. Bu ö¤eler bir arada etkili ola-
bilece¤i gibi yetersiz s›cakl›k, nem veya

›fl›¤›n yetersiz oldu¤u koflullarda di¤er
unsurlar›n zarar›n› artt›rabilir.

‹ç Hava Kalitesinin Gelifltirilmesi
için Yöntemler
‹ç hava kalitesinin gelifltirilmesi için yön-
temler belirlidir. Öncelikle kirlilik kay-
naklar›n›n kontrolü ve azalt›lmas› gere-
kir. Örne¤in sigara içiminin yasaklanma-
s›, zararl› gazlar ç›karan hal› gibi malze-
melerin iç hacimlerde kullan›lmamas› bu
önlemler aras›nda say›labilir.
Zararl› maddelerin kayna¤›nda yakalan-
mas›, ortama kar›flmadan d›flar› at›lmas›
prensibi, endüstriyel havaland›rma ve
mutfak havaland›rmas› gibi alanlarda
yayg›n olarak kullan›lan prensiplerdir. Bu
gibi alanlarda kirletici kaynaklar› belirlidir.

‹ç Ortamdaki havan›n filtre 
edilmesi ve temizlenmesi
Bu yöntem kirletici maddelerin çok fazla
cinste ve say›da olmas› nedeniyle tam ba-
flar›yla kullan›lamamaktad›r. Ancak geli-
flen bir sektördür. Özellikle d›fl havan›n
da temiz olarak nitelenmesinin mümkün
olmad›¤› pek çok bölgede tek etkin yön-
tem temizleme olmaktad›r. 
‹ç hava kalitesinin sa¤lanmas›nda günü-
müzde hala en yayg›n kullan›lan ve en et-
kin yöntem havaland›rmad›r. Yeterli
miktarda taze havan›n iç mekanlara veril-
mesiyle içerideki hava kalitesi tatmin edi-
ci bir düzeye getirilebilir.

Kirletici Madde Kayna¤›n›n 
Ortadan Kald›r›lmas› veya 
De¤iflimi
Bu yöntem kirlilik kayna¤›n›n bilindi¤i ve
kontrolünün mümkün oldu¤u durumlar-
da iç hava kalitesiyle ilgili sorunlar›n çö-
zümlenmesinde oldukça etkilidir. Filtrele-
rin periyodik olarak temizlenmesi veya
de¤ifltirilmesi gerekir. Binan›n çelik tavan
kaplamas›n›n de¤ifltirilmesi, sigara odala-
r›n›n izolasyonu, kirletici madde kayna¤›-
n›n d›flar›dan hava alacak flekilde yerleflti-
rilmesi, boyalar›n, yap›flt›r›c›, solvent ve
böcek zehirlerinin iyi havaland›r›lan alan-
larda depolanmas› ve bu zararl› maddele-
rin bina sakinlerinin binada olmad›¤› za-
man dilimlerinde kullan›lmas› konu ile il-

gili say›labilecek di¤er önlemlerdir. Bina-
lar›n bak›m› yap›ld›ktan sonra belli bir
sure zehirli maddelerin etkisinin geçmesi
için binaya girilmemelidir.

Havaland›rma Oran›n› Art›rmak
Bir binadaki kirlilik oran›n› düflürmek
için havaland›rma oranlar›n› ve hava da-
¤›t›m›n› artt›rmak genellikle maliyeti çok
yüksek bir ifllemdir. Ancak iç hava kalite-
sinin sa¤lanmas› aç›s›ndan havaland›rma,
kilit parametredir. Binalar›n havaland›r-
ma sistemleri tasar›m›, yerel bina stan-
dartlar›n› karfl›layabilecek flekilde yap›l-
mal›d›r. Gerekti¤inde inisiyatif kullana-
rak standartlar›n üzerinde havaland›rma
yap›lmas› öngörülebilir. Binada yüksek
kirletici madde kayna¤› çok kuvvetli ol-
du¤u hallerde, yerel egzoz sistemi kirli
havan›n at›lmas› için çok önemlidir. Kirli
havan›n belli bölgelerde yo¤un olarak
toplanm›fl oldu¤u dinlenme, fotokopi ve
bask› odas› gibi odalarda yerel egzoz sis-
temi k›smen de olsa kullan›labilir.

Hava Temizleme
Hava temizleme kaynak kontrolünde ek
bir metot olarak kullan›labilse de uygu-
lanma alan› oldukça k›s›tl›d›r. F›r›n filtre-
leri gibi parça kontrolünde kullan›lan ci-
hazlar ucuz fakat küçük parçac›klar›n tu-
tulmas›nda yetersizdir. Çok küçük parça-
c›klar›n tutulmas›nda kullan›labilecek
yüksek kapasiteli hava filtreleri ise mon-
taj ve iflletim aç›s›ndan oldukça pahal›d›r.
Gaz fazdaki kirliliklerin tutulmas›nda ise
mekanik filtreler yetersizdir. Bu tarz gaz
faz›ndaki kirlilikler adsorbent tutucular
kullan›larak at›labilir ancak bu cihazlar
pahal›d›r ve çok s›k filtre de¤ifltirilmesi
gerekir. TM
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