
Havalar ›s›nd›, klimalar yine hayat›m›-
z›n vazgeçilmezi taht›na oturdu. On-
larca marka, tüketici ile aralar›nda

köprü kuracaklar› her tür mecrada, hava ta-
sar›m›ndaki üstünlüklerini yar›flt›r›yor. Her
fleyde oldu¤u gibi klimalar için de “in”ler,
“out”lar, “trend”ler var. Klimalar›n en
“in”i; “inverter” teknolojisi. ‹nverter tekno-
lojisi ile henüz tan›flmayan marka, hemen
hemen yok. Devir, tasarruf devri; inverter’li
klima ise halden anlayan, koflullara ayak
uyduran, gerekti¤i kadar harcayan, müsrif-
likten hiç hofllanmayan, kullanana dost bir
cihaz. Öteden beridir bildik klima sistemle-
rinde kliman›n kompresörü, sabit bir devir-
le, sabit bir kapasitede çal›fl›r. ‹nverter’li kli-
ma cihazlar›nda kompresör devri otomatik
olarak ayarlanabiliyor, yani ihtiyaca paralel
olarak de¤iflebiliyor. Yeni çal›flmaya baflla-
d›¤›nda, istenilen s›cakl›k kofluluna bir an
önce ulaflmak için yüksek güçte çal›flabili-
yor, ayarlanan s›cakl›¤a eriflildi¤inde, kom-
presörün çal›flmas› minimum seviyeye ini-
yor. Tüketti¤i enerji de ihtiyaca paralel de¤i-
flebiliyor, böylece enerji tasarrufu sa¤lanabi-
liyor. Bir de kompresörün dur/kalk say›s› da
azalt›lm›fl olaca¤› için enerjinin yan› s›ra
kompresör ömrü aç›s›ndan da avantaj elde
edilebiliyor. Bu sistemi kullanan klimalar›n
tan›t›m metinlerinde (markalara göre de¤ifl-
mekle birlikte) geleneksel sistemlere göre
%40-70 aras›nda enerji tasarrufu sa¤lanabi-
lece¤i vurgulan›yor. fiimdilerde en çok kul-
lan›lan so¤utucu ak›flkan da R410 A. 
Klimalar›n bir di¤er moda “‹”si de iyonizer
teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde de hava-
n›n moleküler yap›s›nda “nefaset” sa¤lan›-
yor. ‹yonizerli sistemler, havan›n “sa¤l›kl›”
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Havan›n “‹” hali

hale gelmesine de yard›mc› oluyor. Bu sis-
temlerde havadaki iyon de¤erleri yükseltili-
yor, yüksek de¤erlerdeki negatif ve pozitif
iyonlar bir araya geldi¤inde ortaya ç›kan
enerji, bakterilerin yok edilmesini sa¤l›yor.
Serbest kalan negatif iyonlar, havay› temiz-
liyor, tazeliyor. Negatif iyonlar›n soluk al-
may› kolaylaflt›rd›¤›, hatta a¤r› giderici etki-
sinin oldu¤u da söylenenler aras›nda.. 
Odaya girip ç›kanlar› alg›lay›p, “odada
kimse kalmam›fl, kimin için çal›flaca¤›m ki”
mant›¤› ile davranan klimalar da var ki,
bunlardaki “‹”; ak›ll› göz - “intelligence
eye” teknolojisi. Tabii ki “ne kadar para, o
kadar özellik” kural› geçerlili¤ini koruyor
ama fark flu ki; kendisine daha fazla para
ödeten klima, ödetti¤i fark› sahibine geri ia-
de ediyor. Hem enerji tasarrufu, hem ba-
k›m-servis giderleri aç›s›ndan sahibine geri
ödeme yapan klimalar, enerji verimlili¤i ile
ilgili yasal düzenlemelerin, k›s›tlay›c› ve tefl-
vik edici uygulamalar›n› hayat›n içine dahil
etti¤i oranda çok daha ön plana ç›kacak.  TM
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Alda¤ Aldamed
Hijyenik Tip DX
Paket Klima
Cihazlar›

Ciat’tan Coadis Medical Comfort

Alda¤ taraf›ndan pazara sunulan Alda-
med Hijyenik Tip DX Paket Klima Ci-

hazlar›, 14,35/ 28,7 kW-45,5 91 kW (çift
kademeli) kapasite aral›¤›nda üç de¤iflik
tipte üretiliyor. Cihaz, DIN 1946-04 Hij-
yenik Klima Santrali normlar›na uygun-
dur. Cihaz, sahip oldu¤u ›s› geri kazan›m
plakas› ile enerji tasarrufu avantaj›n› %
100 taze hava konforuyla birlefltiriyor.
Mikroprocessor kontrol ile hassas ›s› ve

nem kontrolü, çift
scroll kompresör ile
kademeli kapasite
kontrolü ve yüksek
bas›nçl› ventilasyon
ve aspirasyon, ciha-
z›n özellikleri ara-
s›nda. Aldamed, sa-
hip oldu¤u ISO
9001, TÜV-CE, ve
TSEK sertifikalar›,
tam donan›ml› ve
güvenli elektrik pa-

nosu, bina otomasyonuna ba¤lanabilirlik,
servis, bak›m ve montaj kolayl›¤› ile de
fark yarat›yor. 
Ürün, Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakülte-
si/Bursa, Gazi Üniversitesi T›p Fakülte-
si/Ankara, Bak›rköy Do¤um Hastanesi/‹s-
tanbul, fiiflli Etfal Hastanesi/‹stanbul, Ça-
pa T›p Fakültesi/‹stanbul gibi pek çok pro-
jede de baflar›yla uyguland›.

Özellikleri: 
• Microprocessor kumanda
• DIN 1946-04 normuna uygun 

filtreleme sistemi
• R407 C so¤utucu ak›flkan ile çal›flan 

scroll kompresörler
• AISI 304 kalite Cr-Ni Plug fanlar
• % 55-65 verimli ›s› geri kazan›m 

plakas›
• 15-45 kg/h kapasite aral›¤›nda oem tip

nemlendiriciler
• Filtre kirlilik ikaz›na göre ayarlanabilir 

hava debisi
• EN 1886 standartlar›na göre gövde 

mekanik dayan›m ve s›zd›rmazl›k 
uygunlu¤u TM

Coadis Medical Comfort, hastane oda-
lar›na özel tasarlanm›fl olan konfor

ünitesidir. Medical Comfort,
mümkün olan en iyi sa¤l›k emni-
yetini sa¤layarak en zorlu hava
kalitesi gerekliliklerine bile cevap
verir. Bina içerisinde enerji per-
formans›n› en üst seviyeye ç›kar›r-
ken ayn› zamanda hastalar için en
iyi termal ve akustik konfor seviyelerini
sunar. Coadis Medical Comfort, bir klima
ve ar›tma terminali ünitesidir. Kompakt
ve gizlenebilir özellikli olan ünite, benzer-
siz bir “hepsi bir arada difüzyon siste-
mi”ni bünyesinde bar›nd›rarak hastane
odalar›n›n girifl koridorlar›ndaki asma ta-
vanlara kurulabilir ve yerden tasarruf edi-
lir. Coadis Medical Comfort en üst seviye-
de hava hijyeni ve kalite seviyesi sa¤lar.
Bünyesinde tafl›d›¤› Ciat’›n benzersiz ar›t-
ma fonksiyonu ile PM2.5 partiküllerinin
sa¤l›k üstündeki zararl› etkilerini bertaraf
eder.
Bu ar›tma fonksiyonu, üç temel unsura
dayanmaktad›r:

• PM2.5 partiküllerini 30 dakikada 
% 90 oran›nda azaltma kapasitesine
sahip bir filtre,

• Asma tavanlarda mevcut olan 
bakterilerin giriflini önleyen korumal›
bir hava girifli,

• Havan›n kusursuz bir flekilde 
kar›flt›r›lmas› ve ar›t›lm›fl havan›n 
odaya optimum seviyede ve düzenli
bir flekilde da¤›t›lmas›.

Bütün bunlar odan›n bir bütün olarak ar›-
t›ld›¤› ve ortam›n flehrin kirlili¤ine, bak›-
m› iyi yap›lmayan boru hatt›na ve inflaat
malzemelerinin havaya kar›flmas›na karfl›
korundu¤u anlam›na gelmektedir. Ayr›ca,
drenaj tepsisindeki su birikintisinden kay-
naklanan potansiyel bakteri üremesi risk-
lerini önlemek için üniteye “yo¤uflmas›z”
fonksiyonu dahil edilmifltir. Su s›cakl›kla-
r›n›n art›r›lmas› ve hava s›cakl›¤›n›n çi¤
oluflma noktas›n›n üstünde kalmas› sure-
tiyle yo¤uflma oluflmas›n›n önlenmesi
amac›yla, atanm›fl bir prob so¤uk su kontro-
lünün sürekli ayarlanmas›n› sa¤lamak için

MMS’ye (Bina Yönetim Sistemi) bilgi
gönderir. Son olarak, Coadis Medical
Comfort çevreci tasar›m yaklafl›m› ile ta-
sarlanm›fl olup filtre kullan›m ömrünün
dolmas›ndan sonra malzeme ay›rma ihti-
yac› olmaks›z›n % 100 yanar. Coadis Me-
dical Comfort enerji verimlili¤i sa¤lamak
için tasarlanm›flt›r. Öncelikle, ünite 13 ve-
ya 14 °C gibi yüksek so¤uk su s›cakl›kla-
r›nda çal›flmaktad›r. Bu da enerjiden ta-
sarruf edilmesini sa¤lamaktad›r: Yo¤ufl-
man›n engellenmesi, ünitenin kuruldu¤u
bölgeye ba¤l› olarak %15-30 aras›nda
enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r. Yüksek su
s›cakl›klar› so¤uk su üretme tesisinin elek-
trik tüketimini kurulu bir güç kayna¤›nda
%15-18 oran›nda azaltmaktad›r.
“Free-cooling” modunda çal›flma ço¤u
zaman mümkündür. D›flar›n›n s›cakl›¤›
düflük oldu¤unda, Free-Cooling modülleri
bina d›fl›ndan fanlarla çekilen so¤uk hava-
y› kullanarak dondurma devresini bafllat-
maks›z›n so¤utma sa¤lar. Ayr›ca yeni HE-
E (Yüksek Enerji Tasarrufu) fan türbinle-
ri kullan›lmaktad›r. Türbinlerin pervane-
leri optimize edilmifl profillere sahip olup
motor elektri¤i tüketimini %5-10 oran›n-
da azaltmaktad›r. F›rças›z teknolojiyle
donat›lm›fl bir HEE motoru iste¤e ba¤l›
olarak mevcut olup 0,3 W/m2’nin alt›nda
elektrik tüketim sa¤lamak için motor gü-
cünü dörde bölmektedir. Üçüncüsü,
V3000 elektrik kontrolü iste¤e ba¤l› R1E
temiz hava damperi ile birlikte gece veya
gündüz olufluna göre odaya verilen temiz
hava ak›fl›n› optimize eder ve özellikle ge-
celeri, hastan›n odada tek bafl›na oldu¤u
zamanlar afl›r› enerji tüketimini önlemek
için hava ak›fl›n› azalt›r. TM
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AIC, BIS Pacifyre Yang›n Kesici ve
Tangit Yang›n Koruma Seti

AIC Grup, Türkiye pazar›na yeni bir
yang›n güvenlik seti sunuyor. BIS Pa-

cifyre Yang›n Kesici ve Tangit Yang›n Ko-
runum seti, bütün penetrasyonlar için ih-
tiyaçlar›n›z› tek bir kalemde çözmenize
olanak sa¤l›yor.

BIS Pacifyre MKII Yang›n Kesici
BIS Pacifyre MK II özellikle kolay ve h›zl›
montaj›yla avantaj sunar. Boru yal›t›m› ve
kelepçelenmesine benzer olarak, yang›n
kesici kolluklar da borunun etraf›na sar›-
l›r ve klipsleri ile güvenli bir flekilde sabit-
lenir. Dikey ve yatay döflenmifl bütün bo-
rularda kullan›labilir. Kolay uygulanabilir
yang›n kesici, birçok ülkede uygulanan
çok zorlu testlerden baflar›yla geçmifl ve
120 dakika yang›n geciktirici s›n›f›na gire-
rek EN 1366 ve DIN 4102 standartlar›na
uygunlu¤u kan›tlanm›flt›r. 
Yang›n kesici üç parçadan oluflmaktad›r.
D›fl metal plak 205 mm uzunlu¤unda olup
paslanmaz çelikten yap›lm›flt›r. Orta taba-
ka yüksek performansl› ve yang›na maruz
kald›¤›nda fliflen entümesan bir materyal-
den  oluflur. ‹ç k›s›mda bulunan üçüncü
parça ise % 100 duman ve ses gerçirmez-
lik garanti eden özel haz›r rijit poliüretan
(PUR) sünger fleritlerdir.
Bunlara ek olarak, PUR sünger fleritler
boru sisteminin titreflimlerinin yal›t›lmas›-
n› sa¤larken, borunun mekanik hareketle-
rine de imkan tan›r. Yang›n kesiciler özet-
le borular›n üzerlerine monte edilen yan-
g›n, duman ve sese karfl› geçirmezlik sa¤-
layan koruyucu kelepçelerdir. ‹çerisindeki
özel entümesan katman sayesinde, ortam
s›cakl›¤› 140 °C’ye ulaflt›¤› anda tepkime-
ye girerek fliflmekte, bu sayede duman ve
yang›n›n di¤er tarafa geçiflini 240 dakika-
ya kadar engellemektedir. Pacifyre MKII
Yang›n Kesicileri’nin özel tasar›m› saye-
sinde, ayn› zamanda borularda s›cakl›k
fark›ndan dolay› oluflabilecek genleflme
için hareket alan› sa¤lamaktad›r. BIS Pa-
cifyre MK II yang›n kesici, Henkel’in üret-
ti¤i Tangit yang›n güvenlik seti ile geliflti-
rilerek LAR taraf›ndan tam koruma serti-
fikalar›na sahip olmufltur.  

Tangit Yang›n Koruma Ürünleri:
BIS Yang›n Korunum sistemin temel ö¤e-
si olan Tangit FP 550, Walraven’in part-
neri Henkel taraf›ndan gelifltirilmifl olup,
50 cm geniflli¤e ve 35 cm yüksekli¤e kadar
(Maksimum alan geniflli¤i 0,1225 m2)
olan duvar ve tavan geçifllerinin, yang›na
dayan›kl› ve duman geçirmez bir flekilde
köpük ile doldurulmas›n› sa¤lamaktad›r.
Çok farkl› yang›n koruma köpükleri mev-
cut olmakla birlikte, hiçbiri duvar ve ta-
van geçifllerinde EN 1366 standartlar›nca
belirlenen kat› kriterlere uygunluk göste-
rememifltir. Bu boflluk flimdi Walraven ta-
raf›ndan FP 550 çift komponentli yang›n
koruma köpü¤ü ile doldurulmufltur. Boru
destek sistemlerinin Avrupa’daki lider
üreticilerinden Walraven, “BIS Pacifyre &
Tangit Yang›n Koruma Sistemi”ni Henkel
ile birlikte gelifltirmifltir ve yap› teknoloji-
lerinde kullan›lmak üzere da¤›t›m›n› yü-
rütmektedir. 
Sistem, kablo ve boru kombinasyonlar›-
n›n penetrasyonlar›na çözüm getirmekte-
dir. Ürünler teker teker 90 dakika yang›n
dayan›m› ve hayat kurtaran % 100 du-
man geçirmezlik garantisi vermektedir.
Duvar ve tavanlardaki 35 x 35 cm genifl-
li¤indeki ya da 35 cm çap›ndaki aç›kl›k-
lar, efektif ve h›zl› bir flekilde kapat›labi-
lir, bunu da sadece 150 mm’lik bir yal›t›m
gücü ile baflarmaktad›r. Köpük kendinden
fliflme özelli¤i sayesinde boflluklar› kendi
doldurur ve flekil al›r. Tangit FP 550 ayr›-
ca 100 mm kal›nl›¤›ndaki bölme duvarla-
r› içinde ideal bir çözümdür. Kablolar es-
nek ve rahat bir flekilde sonradan döflene-
bilir. Bu çift komponentli yeni köpük, ya-
nabilen/yanmayabilen 140 mm çap›na ka-
dar olan borular için EI90, 32 mm’ye ka-
dar olan elektrik kablolar› için EI90, kab-
lo tepsileri için EI90 ve bölme duvar kom-
binasyonlar› için EI90 standard›n› garanti
etmektedir. Bunlara ek olarak, ses yal›t›m›
için çok uygundur, ›s› yal›t›m› için DIN
1988-2 ve Alman Enerji Tasarrufu Yönet-
meli¤ine (EnEv) uygundur. Uluslararas›
platformda, birçok ülke için onay al›nm›fl
durumdad›r. TM

Mitsubishi Heavy
Industries Srk-Zg
Serisi Klimalar

MHI SRK-ZG serisi kIimalar ›s›tma-
so¤utma ve havaland›rma sektörü-

nün öncü firmalar›ndan Airfel taraf›ndan
pazara sunuluyor.
Avrupa enerji verimlili¤i standartlar›na
göre A s›n›f› enerji verimlili¤i sayesinde
yüksek tasarruf sa¤layan MHI SRK-ZG,
Türkiye’de az elektrik harcayan klimalar
aras›nda yer al›yor.
MHI SRK-ZG, bakteri, küf, alerjen, po-
len ve evcil hayvan tüylerini filtreleyen
do¤al enzim filtre, alerjen filtre ve y›kana-
bilir fotokatalitik deodorant filtrelere ay-
r›ca üzerinde bakteri veya mikrop üreme-
sine izin vermeyen anti mikrobik iç ünite
fan›na sahip.
9.000-12.000-18.000 btu/h so¤utma ka-
pasitesine sahip MHI SRK-ZG klimalar,
R410A so¤utucu ak›flkan ile çal›flarak
çevreye zarar vermiyor, RoHS (Tehlikeli
maddelerin s›n›rland›r›lmas›) direktifleri-
ne uygun üretiliyor. Do¤aya zararl› olan
kurflun ve civa gibi a¤›r metalleri bar›n-
d›rm›yor.
3D seçene¤i sayesinde tek dü¤meye basa-
rak hava yönlendirme kanatç›klar›n›n so-
¤utma veya ›s›tma fonksiyonlar› için en
uygun konuma gelmesini sa¤l›yor. Klima
çal›flmasa bile ortama 24 saat negatif
iyon yayarak do¤a ferahl›¤› sunuyor.  
Kendi kendini temizleme özelli¤i ile birle-
flen ve alerjen temizleme sistemine de sa-
hip MHI SRK-ZG, mikrobilgisayar kon-
trollü buz çözme, kendi kendine ar›za tefl-
his sistemi, otomatik kanal modu, ekono-
mi modu, nem alma modu, uyku modu
ve fuzzy otomatik modu ile son teknoloji
ürünü oldu¤unu gözler önüne seriyor. TM
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hazlar› kullan›m amac›na
göre % 100 taze hava-

l› veya kar›fl›m
haval› yap›l-
maktad›r. Ne-
min önemli ol-
du¤u uygulama-
larda cihaz›n
üzerinde mic-
roproses kon-
trollü buharl›
n e m l e n d i r i c i
kullan›lmakta-

d›r. KLS paket tip
hijyenik klima ciha-

z›nda ortam›n s›cakl›k ve
nem kontrolü, hava debisi,

filtre kirlili¤i, damper motorlar›, otomatik
kontrol sistemi ile sa¤lanmaktad›r. Güç
panosu cihaz›n üzerindedir. Cihazlar stan-
dart olarak 2.400 m3/h, 3.600 m3/h ve
4.800 m3/h hava debilerinde üretilmekle
birlikte, ara debilerde veya daha büyük
debilerde üretim gerçeklefltirilebilmektedir. TM
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Daikin Rooftop Çat›
Tipi Paket Klimalar

KLS Paket Tip Hijyenik Klima Cihazlar›

Baymak “A Enerji S›n›f›” Elite Klimalar

Daikin Rooftop Çat› Tipi Paket Klima-
lar 60.000 Btu/h – 400.000 Btu/h ka-

pasite aral›¤›nda, 10 ayr› modelden olu-
flur. Yüksek verimli ve güvenilir scroll
kompresörler, optimum ›s› eflanjörleri ve
yüksek performansl› fanlar ile birlikte te-
min edilen UAT(Y)P serisi çat› tipi ünite-
ler, yüksek enerji verimi ve düflük sarfiyat
sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. Ünite-
nin benzersiz 'tak ve kullan" klima kon-
septi ve tek ünite yap›land›rma özelli¤i ile
hem iç hem de d›fl ba¤lant›lar›n›n önceden
yap›lmas›ndan dolay› montaj›n ilave ba¤-
lant› gerekmeksizin problemsiz flekilde
gerçeklefltirilmesini sa¤lar. So¤utucu ak›fl-
kan›n fabrikada doldurulmas› temiz ve ve-

rimli bir ça-
l›flmay› ga-
ranti eder.
Hava hacmi-
nin ve gerekli
statik bas›n-
c›n ihtiyaçla-
ra göre ayar-
l a n m a s › n ›
sa¤lamak için

bir kay›flla tahrikli fan kullan›lm›flt›r. Bu
esneklik üniteye genifl bir uygulama alan›
kazand›r›r ve ünitenin mevcut özellikleri
ile en iyi çal›flma koflullar›n›n elde edilme-
si sa¤lan›r. Çekilen ve üflenen havan›n
ak›fl yönü, fan grubunun yeri de¤ifltirile-
rek kolayca düfley hale getirilebilir Çat› ti-
pi UAT(Y)P ünitesinin düz tavan tasar›m›,
alandan maksimum flekilde istifade edil-
mesini sa¤lar. Ayr›ca, tüm bileflenler anti-
korozyon ifllemi sayesinde atmosferdeki
maddelerin zararlar›na karfl› dayan›kl›d›r.
Kondenser serpantini Gold-fin, evapora-
tör serpantini Blue-fin ile fabrikada stan-
dart olarak korozyona karfl› kaplanm›flt›r.
S›ral› LCD, 7 gün programlanabilir bir za-
manlay›c›, kompresör çal›flma/hata duru-
mu göstergesi ve so¤utma/›s›tma/fan/ku-
rutma/otomatik mod seçimi, elektrikli ›s›-
t›c› kontrolü, tufl kilidi vs. içerir. SLM ku-
manda, 15 saat gecikmeli timer ve so¤ut-
ma/›s›tma/fan/kurutma/otomatik mod se-
çimi gibi özelliklere sahiptir. TM

KLS Paket Tip Hijyenik Klima dik tip
paket veya yat›k tip modüler olarak

üretilmektedir. Cihaz›n panelleri çift ci-
darl›, panel kal›nl›¤› 40 mm’dir. D›fl yü-
zey panel saclar› kendinden boyal›, ko-
ruyuculu, iç yüzeyler ise paslanmaz saç-
tan imal edilmektedir. Cihazlarda üç
kademe filtre kullan›lmaktad›r: Birinci
kademe filtre G-4, ikinci kademe filtre
F-7, üçüncü kademe filtre F-9 dur.  F-9
filtre cihaz›n son noktas›ndad›r. Cihaz-
da kolay temizlenebilen plug tip fanlar
kullan›lmaktad›r. Motorlar IP55 koru-
ma s›n›f›ndad›r. Fan ve filtre hücrele-
rinde bir bak›m kap›s›, gözetleme ca-
m›, ayd›nlatma ve filtre kirlilik durumunu
izlemek için manometre bulunmaktad›r.
Is›tma ve so¤utma ›s› pompas› d›fl ünite ve
DX batarya ile sa¤lanmaktad›r. Gerekli
durumlarda elektrikli ›s›t›c› da kullan›l›r.
D›fl üniteler scroll kompresörlü, microp-
roses kontrollüdür. Cihazlarda sabit hava
debisini sa¤layabilmek için frekans kon-
vertörleri kullan›lmaktad›r. Temiz oda ci-

Baymak “A Enerji S›n›f›” Elite klimalar
9.000Btu/h kapasiteden 24.000Btu/h

kapasiteye kadar farkl› 4 de¤iflik modelle
pazara sunuluyor. ISO 9001, CE, DQS,
Avrupa Enerji Sertifikas›, Çevre Sa¤l›¤›
Sertifikas› gibi kalite ve sistem belgelerine
sahip Baymak klimalar; 3 kademeli filtre-
leme sayesinde ortamdaki toz, polen, iste-
nilmeyen koku ve sigara duman›n› yok
ederken, ionizer ile ortama negatif iyon ya-
yarak ferah ve taze hava konforu sunuyor. 
‘I feel’ özelli¤i sayesinde, ortam s›cakl›¤›n›
alg›layabilen uzaktan kumandan›n hisset-
ti¤i s›cakl›k, istenen dereceye gelene kadar
Baymak Elite Klima, ortam› serinletmeye
devam eder. S›cakl›k ve iste¤e göre ayarla-
nan fonksiyonlar, LCD ekrandan rahatl›k-
la takip edilebilir. Yüksek performansl›
›s›tma, so¤utma ve fan konumu ile konfor
sa¤layan Baymak Elite klimalar, sessiz ça-
l›flma özelli¤i ile 26 db. düflük ses seviyele-
rinde çal›flabilmektedir. 

Ayarlanabilen yatay ve dikey hava kon-
trolleri sayesinde homojen hava da¤›l›m›
sa¤layan Baymak Elite, nemli bölgelerde
yüksek nem alma kapasitesi ile konfor
flartlar›n› yükseltir. 24 saat ayarlanabilen
‘Timer’ ile Baymak klimalar, önceden
ayarlanan zamanda çal›fl›r veya kapan›r.
Yatak odalar›nda ise ‘uyku konumu’ saye-
sinde rahat bir uyku sa¤lar. Baymak Elite
klimalar 3 y›l cihaz, 5 y›l kompresör ga-
rantisi ve 10 y›l boyunca Baymak’›n yedek
parça sa¤lama garantisi alt›ndad›r. Üreti-
min 120 de¤iflik noktas›ndaki kalite kon-
trol ve a¤›r flartlardaki testler ile  Baymak
Elite klimalar % 100 kontrolden geçmifl ola-
rak tüketicilere  sunulur. TM
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Arçelik Multi Inverter Serisi

Arçelik Multi Inverter klima serisi ha-
fif ticari alanlar ve konutlar için yük-

sek konforlu, kompakt ve ekonomik çö-
zümler sunuyor. Genifl iç ünite çeflitlili¤i
ve her ihtiyac› karfl›layabilecek kapasite-
lerdeki d›fl üniteleri ile tasar›m esnekli¤i
sa¤l›yor. Bak›r borulamada toplam 145
metreye ulaflan mesafesi, 1 adet d›fl ünite-
ye 9 adete varan iç ünite ba¤layabilme
özelliklerinin yan›nda BLDC fan motoru
teknolojisi ile iç ünitelerde ses seviyesi 20
dBA seviyelerine iniyor. R410 A çevreci
ak›flkan kullanan Arçelik Multi Inverter
klimalar k›fl›n –15 dereceye kadar ›s›tma,
yaz›n 46 dereceye kadar so¤utma yapa-
rak genifl s›cakl›k aral›klar›nda yüksek
performansl› çal›flma sa¤l›yor.   
Arçelik Multi F ve FDX sistemleri DC In-
verter kompresör teknolojisini kullan-
maktad›r. Yüksek COP de¤erleri ile A
enerji verimlili¤ine ulaflan inverter kom-
presör, ortam s›cakl›¤›n› istenen düzeye
getirene kadar tam kapasite ile çal›flmak-
tad›r. Özellikle k›smi yüklerde COP de¤e-
ri oldukça yüksek seviyelere ç›kmaktad›r.
Normal klimalara göre ortam› ›s›tma ve-
ya so¤utma h›z› % 20 daha fazlad›r. ‹k-
limlendirilen mahalde konfor flartlar›na
eriflildikten sonra inverter kompresör ça-
l›flma frekans›n› düflürerek elektrik tüke-
timini azaltmakta ve enerji tasarrufu sa¤-
lamaktad›r. Söz konusu enerji tasarrufu
konvansiyonel klimalar ile k›yasland›¤›n-
da % 70’lere ulaflabilmektedir. Ayr›ca
DC Inverter Sistemi sayesinde düflük d›fl
ortam s›cakl›klar›nda (-15 °C‘ye kadar)
da verimli ve etkin ›s›tma yap›labilmekte-
dir. Bu sayede özellikle so¤uk iklim böl-
gelerinde klima ile ›s›nmak mümkün hale
gelmektedir. Il›man iklim bölgelerinde bu
klimalarla ›s›nman›n enerji maliyeti, do-
¤algazl› sistemlere göre % 33’e varan
oranlarda daha tasarruflu iken, elektrikli
›s›t›c›lara göre % 65 daha tasarrufludur. 
Multi F ve FDX sistemler 18.000 Btu’dan
bafllayan ve 52.000 Btu’ya varan nominal
kapasite seçenekleri ile çeflitli hacimlerde-
ki evlerin, villalar›n, ofislerin, ma¤aza ve
ticari alanlar›n her türlü kapasitedeki ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r. Multi Inver-
ter serisinin 65,5 cm yükseklik ve 0,28 m2

taban alan›na sahip d›fl ünite seçene¤i dar
alanlara ve iç mekanlara montaj imkan›
verirken, toplam borulama mesafelerinde
145 metreye ulaflan sistemleriyle montaj
zorlu¤u ç›karan mimarilerde bile çözüm
kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Üstelik joint
sonras› iç üniteye giden boru mesafesi 20
metreyi geçti¤inde bile preformans de¤er-
lerinde ›s›tmada yaln›zca % 1.5, so¤ut-
mada ise % 6’l›k bir düflüfl gözlenmekte-
dir. Böylece d›fl üniteye uzak olan iç üni-
telerin performanslar›nda nerdeyse de¤i-
flim olmamaktad›r ve uzun borulama ge-
rektiren projelerde performans kayb› ya-
flanmamaktad›r.

Genifl ‹ç Ünite Seçenekleri:
Arçelik Multi Inverter serisi Plasmal› du-
var tipi, Mirror duvar tipi, Gizli Tavan ti-
pi, yer-tavan, iki ve dört yönlü kaset tipi
gibi çeflitli iç ünite seçeneklerini kullan›c›-
ya sunmaktad›r. Mirror duvar tipi iç üni-
te, siyah ayna fleklindeki ön kapa¤›yla ve
iç mekan tasar›mlar›na uygun estetik tar-
z›yla son derece ilgi çeken ve tercih edilen
iç üniteler aras›nda bulunuyor. Plasma
hava temizleme fonksiyonu ortam hava-
s›ndaki zararl› molekülleri ve sigara du-

man›n› temizlerken, otomatik iç ünite ku-
rutma özelli¤i eflanjör üzerinde biriken
nemi temizleyerek bakteri oluflumu engel-
liyor ve böylece sa¤l›kl› yaflam alanlar›
yarat›yor. Duvar tipi ünite seçeneklerin-
den bir di¤eri Plasmal› duvar tipi ünite-
dir. Teknik spesifikasyonlar› Mirror du-
var tipi ürünle ayn› olan ünitenin fan mo-
toru BLDC teknolojisine sahiptir ve ol-
dukça düflük ses seviyelerinde çal›fl›r. 
Frame tipi iç üniteler ise teknolojiyi ve
görselli¤i bir arada bulunduruyor. Frame
tipi iç üniteler tüketicilere yaflad›klar› me-
kanlar›n duvarlar›nda tercih ettikleri fo-
to¤raflar› ve resimleri sergileyerek yaflam
alanlar›n› dekore etme imkan› sunuyor.
Kullan›c›ya ürünü kiflisellefltirme imkan›
tan›yan Frame tipi iç üniteler ayn› zaman-
da üç boyutlu so¤utma teknolojisi ile ha-
vay› 3 farkl› noktadan üfleyerek homojen
bir hava da¤›l›m› sa¤l›yor. 
Düflük statik bas›nçl› gizli tavan tipi üni-
teler, 19 cm’lik son derece ince yap›s›,
ünite içerisinde yer alan standart drenaj
pompas› ve s›n›f›n›n en sessiz BLDC fan
motoruyla hem montaj uygulamas›nda
hem de konforda fark yarat›yor. 
4 yöne ve 2 yöne üflemeli kaset tipi iç üni-
teler ofislerde s›kl›kla kullan›l›yor. Asma
tavan kotundan 70 cm yukar›ya su tahli-
yesi yapabilen drenaj pompas› uygulay›c›-
lar için yaflanabilecek borulama zorlukla-
r›n› ortadan kald›r›yor. Drenaj pompas›
kaset tipi üniteler içerisinde standart ola-
rak bulunuyor. Ayr›ca dekoratif ön pane-
li ve bu panelde bulunan kanatlar›n genifl
hareket aç›lar› sayesinde mahal içinde ho-
mojen s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lan›yor.
Tüm bu üniteler, Arçelik güvencesi alt›n-
da sat›fla sunuluyor ve stoklardan derhal
teslim edilebiliyor. TM

MULTI INVERTER SERISI

Nominal Ba¤lanabilir Ba¤lanabilir
Kapasite ‹ç Ünite Say›s› Ünite Kombinasyonu

18000 Btu/h 3 30000 Btu/h

24000 Btu/h 4 39000 Btu/h

30000 Btu/h 5 48000 Btu/h

52000 Btu/h 9 70000 Btu/h

***TESISAT-125  6/17/09  4:10 PM  Page 10



***TESISAT-125  6/17/09  4:10 PM  Page 11



1122 . tesisat market 06/2009

ürünler

Avrupa’daki zararl› madde kullan›m›
ile ilgili standartlara uyumlu (RoHS

direktifleri 2002/95/EC) Fuji Frenic-Multi
H›z kontrol cihazlar›, Kon-Tek taraf›ndan
pazara sunuluyor. Cihaz, hem kontrol
kart›, hem de güç kart›ndaki vernik saye-
sinde Frenic-Multi, zor ortam flartlar›nda
bile problemsiz çal›fl›r. Daha fazla enerji
tasarrufu sa¤lamak için gelifltirilmifl yeni
sistemiyle motorun ve h›z kontrol cihaz›-
n›n kay›plar›n› en aza indiren optimum
güç kontrolü özelli¤ine sahiptir. Kendi
segmentinde en yüksek h›zl› (64MHz)
CPU ile h›z kontrol hassasiyeti maksimize
edilmifltir. Yüksek ortam s›cakl›klar›nda
Derating yapmadan çal›flabilme imkan›
sunar. Birçok sürücü markas›nda, sürücü-
ler 40°C ortam s›cakl›¤›na göre ebatland›-
r›lm›fl olup, bu s›cakl›¤›n üstünde her 1°C
için % 1-3’e kadar sürücünün sürekli ç›k›fl
ak›m› azal›r. Fuji’de sürücülerin hepsi
50°C ortam s›cakl›¤›na göre ebatland›r›l-
m›flt›r.  Esnek ve kullan›c› dostu PID algo-
ritmas› sayesinde ihtiyaç duyulan uygula-
malarda avantaj sa¤lar. H›z referans›n›n,
analog de¤eri cihaz›n ekran›nda görüntü-

lenebilir. Anormal ani düflüfl durumunda
bir alarm sinyali al›n›r. Afl›r› yük durdur-
ma fonksiyonu, mekani¤i afl›r› zorlamala-
ra karfl› korur. Frenic-Multi, afl›r› yük re-
jimine girdi¤i taktirde, yükün tipine göre
motorun h›z›n› düflürerek gereksiz durufl-
lar› önler ve iflletme süreklili¤ini sa¤lar. 

Özellikleri
• Uzun Ömürlü Tasar›m
• EMC filtre ile azalt›lm›fl manyetik

emisyon
• IEC61800-3, 2. çevre, Kategori C3
• PG (encoder) geribesleme kontrolü ile

hatas›z pozisyonlama
• Durul rampas›n›n otomatik kontrolü

ile hataya geçmeden durufl 
• “Kayma kompanzasyonu kontrolü” ve

“IR kompanzasyonu “ayarlar› 
sayesinde, düflük h›zlarda h›z kontrol
hassasiyeti gelifltirilmifltir. 
Bu fonksiyon sayesinde elde edilen
yüksek h›z kontrol hassasiyeti ile 
düflük h›zlarda dahi yükteki ani 
de¤iflimlere ra¤men h›zdaki de¤iflimler
minimum seviyede oluflur. 

• Gerek yatay gerekse dikey 
hareketlerde optimum durufl kontrolü,
“Direct Logis” sayesinde optimum
mekanik fren kontrolü, moment 
limitleme fonksiyonu ile motor ve 
mekanik sistemin korunmas›

• H›z kontrol cihaz›nda motorun ve
kendisinin toplam çal›flma süreleri
kaydedilir ve ekranda 
görüntülenebilir. Böylece motorun ve
h›z kontrol cihaz›n›n bak›m zamanlar›
için öngörü yap›labilir.

• So¤utma fan› kolayl›kla de¤ifltirilebilir.
• Bitiflik montaj imkan› ile yer tasarrufu

sa¤lan›r.
• Genifl haberleflme seçenekleri sunar.TM

Üntes Paket Hijyenik Klima Cihazlar› 

KON-TEK’ten Fuji Frenic-Multi H›z Kontrol Cihazlar›

Makine emniyeti direktifi EK1 Temel
Sa¤l›k ve Güvenlik Kurallar›na ve

EN 60204 standard›na uygun olarak ta-
sarlanan cihazlar, yayd›klar› elektroman-
yetik parazit ve di¤er cihazlar›n yayd›¤›
elektromanyetik parazite karfl› ba¤›fl›kl›¤›
uluslararas› kabul görmüfl de¤erler aras›n-
dad›r. Üretimindeki tüm kaynak ifllemleri,
uzman kaynakç›lar taraf›ndan yap›lmak-
tad›r. CE iflareti ile birlikte onaylanm›fl
kurulufl numaras› ile sat›fla sunulur. Tüm
bu ifadelerin do¤rulu¤u Üntes’in yay›mla-
m›fl oldu¤u Uygunluk Beyan› ve BUREAU
VERITAS sertifikalar› ile taahhüt alt›nda-
d›r. TÜV onayl›, EN 1886’ya göre B s›n›-
f› s›zd›rmazl›k ve DIN 1946 k›s›m 4’e gö-
re hijyenik sertifikal› cihazlar; % 100 taze
hava ile çal›fl›r ünite, kar›fl›m hava ile çal›-
fl›r ünite, sudan havaya ›s› geri kazan›m
bataryal›, aspiratör ve vantilatör ayn›

gövdede kompakt yap› gibi genifl kapsam-
l› alternatiflere sahiptir.

Özellikleri: 
• Taze hava giriflinde G4 kalite filtre, 

üfleme havas› ç›k›fl›nda F7 veya F9 
kalite filtre, odadan emifl havas› 
üzerinde G4 kalite panel filtre, tüm 
filtrelerde bas›nca ba¤l› kirlilik 
kontrolü

• Direkt genleflmeli so¤utma sistemi.
Çift so¤utma devreli, bir devrede s›cak
gaz enjeksiyonu ile kapasite kontrollü,
çift so¤utma devreli, bir devrede inver-
tör kompresör ile kapasite kontrollü,
so¤uk su bataryal› so¤utma sistemi

• S›cak su bataryal› ›s›tma sistemi, 
elektrikli ›s›t›c›l› ›s›tma sistemi

• Kendinden buhar üretebilen tipte 
buharl› nemlendirici, kendine özel

mikro ifllemcisi ile birlikte
• Ekstra so¤utma yolu ile nem alma
• Vantilatör ve aspiratörde, kolay 

temizlenebilir seyrek ve geriye e¤ik 
kanatl›, motora direkt akuple plug
fanlar, vantilatörde frekans invertörü
ile sabit debi kontrolü, aspiratörde
oda pozitif veya negatif bas›nc›na göre
frekans invertörü ile debi kontrolü,
vantilatörde ve aspiratörde kanal 
statik bas›nc›na ba¤l› devir kontrolü 

• Odadan emifl havas›, odaya üfleme 
havas› ve d›fl hava s›cakl›k ve nem 
de¤erlerinin ortak kullan›m› ile 
sa¤lanan oda s›cakl›k ve nem 
kontrolü, d›fl havaya ba¤l› don 
korumas›

• Çal›flma saatlerine ba¤l› zaman ayar›, üç
farkl› set de¤eri programlama imkân›,
stand-by çal›flma modu ayar› TM
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Tanpera ORW Serisi Plakal› Is› De¤ifltiriciler

Geliflen teknoloji ile birlikte verimlilik
ve maliyetler konusunda yap›lan ar-

ge çal›flmalar› sonucunda geleneksel tip
›s› de¤ifltiricilerin alternatifi olarak pek
çok farkl› tipte ›s› de¤ifltiriciler gelifltiril-
mifltir. Plakal› ›s› de¤ifltirici, bunlar ara-
s›nda en genifl kullan›m alan›n› elde et-
mifltir. Önceleri genel olarak g›da endüs-
trisinde ve süt pastörizasyonunda kullan›-
lan plakal› ›s› de¤ifltiriciler, günümüzde
pek çok uygulamada yayg›n olarak kulla-
n›lmaktad›r. Tektes’in ürün gam›nda
farkl› uzunluk, kanal derinli¤i ve kanal
aç›s›na sahip plakalar bulunmaktad›r.
Tanpera ORW serisi Plakal› ›s› de¤ifltiri-
ciler istenen görev koflullar›na tam uy-
gunluk sa¤layacak flekilde tasarlanabilir
ve ›s› iletim görevini yerine getirirken ay-
n› zamanda izin verilen bas›nç düflümün-
den de olabildi¤ince faydalan›r. Bu da en
optimum fiyat› mümkün k›lar. 
Tanpera ORW serisi plakal› ›s› de¤ifltiri-

nimlerine ba¤l› olarak birçok de¤iflik tür-
de plaka ve contalar kullan›lmaktad›r. 
Bina teknolojisinde bölgesel ›s›tma ve so-
¤utma, yüksek binalarda bas›nç k›r›c›
olarak, serbest so¤utma ve so¤utma kule-
sinin sistemden ayr›lmas› gereken tüm uy-
gulamalarda, günefl enerjisi, yüzme havu-
zu, jeotermal enerji, sera ›s›t›lmas›, su
kaynakl› ›s› pompas› uygulamalar› ile
Tanpera PRO serisi akümülasyon tankla-
r› ile birlikte kullan›m s›cak suyu haz›r-
lanmas› uygulamalar›nda yayg›n olarak
tercih edilmektedir. Bunun yan›nda ya¤
so¤utulmas›, fosfatlama, anodlama, pasi-
vasyon, dekapaj, ya¤ alma ve metal kap-
lama solisyonu ›s›tma, kojenerasyon ve
çeflitli ›s› geri kazan›m uygulamalar› ile
kimyasal üretim süreçleri, g›da üretim sü-
reçleri ve denizcilik uygulamalar›nda da
kullan›lmaktad›r. Tanpera plakal› ›s› de-
¤ifltiriciler Tektes A.fi. taraf›ndan üretil-
mektedir. TM

ciler, çok küçük bir ›s› transfer alan› ile
yüksek ›s› geçifl kapasitelerine ulaflabilir,
yak›n s›cakl›k uygulamalar›nda bile mü-
kemmel sonuç verir. Standart parçalar-
dan oluflmas› ve modüler bir yap›da ol-
mas› sebebi ile gerekti¤inde plaka ekleme-
ç›karma, bak›m-temizlik yapma veya es-
kiyen parçalar› yenisi ile de¤ifltirme ola-
na¤› sunar. Az yer gereksinimi ve hafifli¤i
sayesinde düflük montaj maliyetlerine sa-
hiptir. Karbon çelik borulu ›s› de¤ifltirici-
lerin yapt›¤› ifli paslanmaz çelik plakalar-
la yaparak makul bir fiyata korozyona
dayan›kl›, uzun ömürlü ve hijyenik bir
kullan›m avantaj› sunar. 
Tanpera ORW serisi Plakal› ›s› de¤ifltiri-
cilerin yap›s›nda kullan›lan korozyona
dayan›kl› malzemeler, yüksek türbülansl›
ak›fl ve yüzey pürüzsüzlü¤ü sayesinde kir-
lenme, kireçlenme, korozyon ve erozyon
en az seviyeye düflürülmüfltür. Üründe
farkl› ak›flkan cinsi ve uygulama gereksi-

Olimpia Splendid Mobil Klimalar 

Mobil klimalar, sunduklar› elastikiyet,
odadan odaya tafl›nabilmeleri, sun-

duklar› “A” s›n›f› teknoloji ve kulland›k-
lar› çevre dostu R410A gaz ile tercih se-
bebi olmaktad›rlar.  ‹talyan tasar›mlar›
ile son derece estetiktirler. Mobil klima-
larda ayr›ca bir su haznesi bulunmaz. Ha-
vadan yo¤uflturduklar› suyu, motor etra-
f›nda çevirerek buharlaflt›r›r ve d›flar›
atarlar. Kullan›c›ya düflen sadece cihaz›
elektri¤e ba¤lay›p, s›cak hava borusunu
d›flar› ortama vermektir. Bundan sonra
cihaz istenen yerde çal›fl›r, A s›n›f› enerji
verimiyle tasarruf ve kaliteli so¤utma sa¤lar.
Normal split (ayr›lm›fl) klimalardan fark-

l› olarak, kliman›n tafl›nabilmesi için
iç/d›fl ünite tasar›m› ve mimarisi tek bir
cihazda bütünlefltirilmifl klimalara mobil
klima diyoruz. Bu klimalar kompakt ci-
hazlar olup, ileri bir teknoloji gerektir-
mektedirler. Bir split kliman›n tak›lmas›-
n›n ve uygulanmas›n›n mümkün olmad›¤›
mekanlarda klima kullan›m› için ideal çö-
zümdür.  Elektrik kesintisi durumlar›nda
auto restart özelli¤i ile tekrar devreye gi-
rer. Gece tuflu ile iyice sessizleflir ve uyku-
nuzda ortam› flartland›r›r. Ay tuflu ile
Oda s›cakl›¤›n› ve nemini en iyi seviyeye
getirirken, onlar› gece meydana gelen çe-
flitli metabolik evrelere adapte eder. Pra-
tik filtre temizleme sistemi ile filtre temiz-
li¤ini kolaylaflt›r›r.

Olimpia Splendid Mobil 
klima çeflitleri
1. Bacal› Mobil klimalar: Bu tür klima-
larda s›cak hava bir fleksibl hortum ile d›-
flar› at›l›r. ‹stenirse kap› veya pencere ara-
l›¤›ndan, istenirse cam veya duvar delin-
mek suretiyle d›fl ortama verilir.

2. Mobil Split klimalar
Bu tip mobil klimada d›fl ünite bulunur.
Yüksek teknoloji ürünü bu cihaz›n d›fl
ünitesi d›fl mekana konur, cihaz so¤utula-
cak ortamda b›rak›l›r. S›cak hava ve yo-
¤uflma suyu bu d›fl ünite vas›tas›yla d›fl
ortama at›l›r. 

3. Monoblok Bacal› Mobil Klimalar
Tam anlam›yla tafl›nabilir olmasalar da,
bu tip klimalar bir d›fl üniteleri olmad›-

¤›ndan mobil klima s›n›f›na gir-
mektedirler. Monoblok ba-

cal› klimalarda duvara
iki adet 10-15 cm
çap›nda 2 delik
aç›l›r. Klima bu
deliklere uygun
gelecek flekilde
yerlefltirilir. Kolay
kullan›mlar›, este-
tik görünümleri ve
yüksek perfor-

manslar› ile tercih
sebebidir. TM
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Alezio serisi ürünler De Dietrich ürün
gam›nda bulunan hava kaynakl› bir

›s› pompas›d›r. Ürünün en temel özellikle-
ri; k›fl aylar›nda ›s›tma, yaz aylar›nda do-
¤al so¤utma, kombi veya kazan ile enteg-
re çal›flabilme ve bu sayede s›cak kulla-
n›m suyu üretimi ile günefl enerji sistemle-
rine entegre olabilmektir. Gelece¤in ›s›t-
ma teknolojisi olarak görülen ›s› pompa-
lar› aras›nda flimdiden yerini alan Alezio
4 farkl› kapasitesi ile yüksek enerji tasar-
rufu sa¤lar. Alezio, 8, 11, 14 ve 16 kW
kapasiteleri ile havada bulunan ve günefl
taraf›ndan devaml› yenilenen düflük s›-
cakl›k kayna¤›ndaki enerjiyi R410A so-
¤utucu ak›flkan çevrimi vas›tas› ile do¤a-
dan alarak mahalin ›s›tma ve yaz›n da
tersine çal›flarak do¤al so¤utma gereksini-
mini karfl›layan bir üründür. Cihaz üret-
mifl oldu¤u enerjiyi yerden ›s›tma, radya-
tör veya fancoil sistemleriyle mahale ak-
tar›r. Alezio, ›s› etkinlik katsay›s› olarak
ifade edilebilen 3,8 COP de¤erine sahip-
tir. Alezio, s›cak sulu ›s›tma devresinde su
s›cakl›¤›n› 55 °C de¤erine kadar ç›karabi-
lir. Dolay›s›yla özellikle düflük s›cakl›kta
çal›flan yerden ›s›tma sistemlerinde çok
daha verimli olup, radyatör veya fan-coil
kullan›lacaksa sistem s›cakl›k tasar›m›
düflük s›cakl›¤a göre yap›lmal›d›r
(40/30°C). Cihaz, ›s›tmada –15 °C d›fl ha-
va s›cakl›¤›na kadar çal›flabilmektedir.
Yerden ›s›tma veya fan-coil kullan›ld›¤›n-
da do¤al so¤utma için de 40 °C d›fl hava
s›cakl›¤›na kadar çal›flarak y›l›n tüm za-
manlar›nda kullan›c›ya müthifl bir konfor
sunmaktad›r. Çok sessiz, kompakt ve çok
kolay montaj› sayesinde, oturulan evlerde
bile sonradan kolayl›kla kurulabilecek bir
sistemdir. Sistem, özellikle enerjiyi çok
tüketen villa tipi konutlarda % 70’e va-
ran enerji tasarrufu ile birebir çözüm sun-
maktad›r. Alezio inverter kompresörü (%
30-100) ile enerji ihtiyac›na göre modü-
lasyonlu çal›flarak kendini ayarlayabil-
mektedir. Sonuç olarak, do¤algaz›n ol-
mad›¤› yerlerde sistemin ilk kurulum ma-
liyetinin geri dönüfl süresi 1,5 veya 2 y›la

kadar düflerken, do¤algaz olan yerlerde
bu süre 4 veya 5 y›l mertebelerindedir.
Bununla beraber sistemin iflletim maliyet-
leri de yok denecek kadar az olup, senede
bir yap›lacak bir bak›mla cihaz ömrünün
çok uzun olmas› sa¤lan›r.  Alezio, bir d›fl
ve bir iç üniteden oluflmaktad›r. Cihaz›n
d›fl ünite ses seviyeleri 36 – 41 dB ile ol-
dukça düflük seviyelerdedir. Ayr›ca, in-
verter yap›s› ile özellikle gece çal›flmala-
r›nda rahats›z etmeyecek flekilde çal›flabil-
mektedir. Bunun yan› s›ra içerisinde haz›r
gelen gaz ile d›fl ile iç ünite aras› 30 m’ye
kadar ba¤lant› imkan› ile rahat bir mon-
taj sa¤lamaktad›r. ‹lave gaz takviyesi ile
bu mesafe 70 metreye kadar ç›kabilmek-
tedir. Cihaz›n bir baca veya gaz ba¤lant›-
s› olmad›¤› için bir yasal flartnameye veya
s›n›rlamaya ihtiyaç duymaz. Di¤er gazl›
sistemlerdeki gibi herhangi bir gaz kaça¤›
tehlikesi olmamaktad›r. Baca ba¤lant›s›
olmad›¤› için evde tesisata ba¤lanabilecek
herhangi bir yerde konumland›r›labilir.
Alezio, yard›mc› ›s› kayna¤› olarak enteg-
re bir elektrik rezistans› veya hidrolik
destekli flekilde gelebilir ki bu durumda
cihaza bir kombi veya kazan ba¤lanabi-
lir. Bu sayede kullan›c›lar kulland›klar›
cihazlar› devre d›fl› b›rakmak zorunda
kalmaz. Hatta hidrolik olan modeller,
kullan›lacak bölgeye ve mahale göre yar-
d›mc› bir kaynak kullan›lmadan da çal›-
flabilir. Bu sayede s›cak kullan›m suyunu
bu yard›mc› hidrolik kaynaktan elde et-
mek çok pratik ve ekonomiktir. Cihaz
monofaze veya trifaze olarak siparifl edi-
lebilmekte olup, trifaze çekilmesi güç
olan yerler için önemli avantajlar sa¤la-
maktad›r. 
Cihaz›n üzerinde bulunan kontrol paneli
çok özellikli olup d›fl hava s›cakl›¤›na gö-
re sistemi çal›flt›rabilmektedir. Panele ay-
r›ca bir kablolu veya kablosuz oda ter-
mostat› ba¤lanabilme, haftal›k program-
lama da yap›labilmektedir. Is› pompalar›
2 y›l garantili olarak tüketicilere sunul-
maktad›r. Ürün Euroterm taraf›ndan
sat›fla sunuluyor.TM
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Euroterm’den De Dietrich Alezio Serisi
Hava Kaynakl› Is› Pompas›
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Ebm-Papst Lambda Constant Premix Fan

Standart premix kombiler 1300 °C’nin
alt›nda alev s›cakl›klar›n› dolay›s›yla

düflük nitrooxide de¤erlerini sa¤lamaya ça-
l›fl›rlar fakat kullan›lan gaz›n kalitesindeki
farkl›l›klar yanma odas›ndaki hava/yak›t
kar›fl›m oranlar›n› de¤ifltirmektedir. E¤er
kompanzasyon yoksa bu, istenmeyen ses
kirlili¤in artmas› ve ›s›tma kapasitesinin
düflmesine neden olabilir. Çözüm, modern
elektronik kontrollerdir. 
Kalite ve güvenilirli¤i ile bir dünya marka-
s› olan Ebmpapst taraf›ndan premix yak›c›-
lar için gelifltirilen mikro-ifllemci kontrollü
yeni Lambda Constant ürün gam›, kapal›
çevrim kullan›m› ile ›s›tma kapasitesi ve uy-
gulaman›n kullan›ld›¤› lokasyon dolay›s›y-
la iklim koflullar›na ba¤l› kalmadan, yan-

ma kalitesini otomatik olarak alg›lar ve op-
timize eder. ‹lk olarak, ›s›tma ihtiya-
c›na göre yanma havas›n›n
kütlesel debisi ayarlar ve
ek olarak yak›c› s›cakl›¤›-
n› ölçer. Bu sayede,
Lambda Constant stan-
dart tek bir ürün olarak ça-
l›flabildi¤i tüm do¤al gazlar,
metan, butan ve propan-ha-
va kar›fl›mlar›n›n yanma kali-
tesi hakk›nda bilgi alabilir. Böylece, sa-
bit ve düzenli yanma için hiçbir zaman ide-
al olarak bulunmayan hava-yak›t-ateflleme
koflullar›n› sa¤lamaya çal›fl›rken, yanma
için gerekli havay› (Lambda de¤eri) tüm
modülasyon aral›¤›nda ve minimum ›s›tma

ihtiyac›ndan maksimum ›s›tma ihtiyac›na
kadar sabit tutar. Elektronik kontrol bi-

rimli fan motoru, kompakt bir yap›ya
sahiptir ve kapasiteleri 10 kW’tan

bafllay›p, megawattlara kadar
giden premix yak›c›lar taraf›n-
dan kullan›ma uygundur. Gaz
modülasyon fittingi, membran
gibi pahal› parçalar gerektir-
mez. Fanda kullan›lan f›rças›z

EC motor, uzun ömürlü ve gü-
venilir kullan›m› garanti eder. Kontrol

aral›¤› 1:10 olarak uygulanabilir. Düflük ›s›
ihtiyac›nda, yak›c› startlar› düflürülür, yan-
ma odas› s›cakl›¤› sabit kal›r ve dolay›s›yla
verim yükselirken kirlilik ve emisyon de¤er-
leri düflürülür. TM
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Vaillant, 130 y›l› aflk›n tecrübesi ve yüksek ar-ge yat›r›mlar› ile sektörün-
de yeni teknolojiler gelifltirmeye ve bunlar› tüm dünya ile ayn› anda Tür-

kiye’ye sunmaya devam ediyor. Vaillant’›n yüksek teknoloji ürünü Inverter
Plus Klimalar üstün özelliklere sahip.
Inverter Plus V7 serisi, estetik tasar›m, yüksek performans ve sa¤l›kl› yaflam
fonksiyonlar›yla oldukça iddial›. Bu klimalar; A s›n›f› enerji tüketimini DC
inverter teknolojisi ile buluflturarak maksimum enerji tasarrufu sa¤l›yor; sü-
per sessiz iç ünitesi, modern çizgileri ve ince tasar›m› ile be¤eni topluyor. In-
verter Plus V7 klimalar, split klimalardan farkl› olarak ortam s›cakl›¤›n› faz-
la dalgaland›rmadan d›flar›dan taze hava alabiliyor (Opsiyonel). Bu özellik
sayesinde mekan havas› sürekli tazeleniyor. Bunun yan› s›ra tek tuflla aktive
edilen Sa¤l›kl› Yaflam Fonksiyonu ortama negatif iyon verilerek hava kalite-
si art›r›labiliyor. 
Inverter Plus V7 serisi klimalarda bulunan toz filtresi ortama verilecek ha-
vay› ar›nd›r›yor, elektrostatik filtre ise bakterileri tutuyor ve en son olarak
photo catalyst filtre kötü kokular› engelleyerek kuvvetli oksidasyon ile bak-
teri ve virüsleri tutuyor. Günefl ›fl›¤›na b›rak›ld›¤›nda ise kendi kendini te-
mizleyebiliyor ve böylece tekrar kullan›ma haz›r hale geliyor. Ayr›ca, cihaz-
larda bulunan UV ›fl›n jeneratörü, klima içerisinde oluflabilecek küf, mantar
gibi organizmalar› engellerken, havay› dezenfekte ederek zararl› mikroorga-
nizmalar› sterilize ediyor. Inverter plus V7serisi cihazlar, özellikle pencere
açman›n zor oldu¤u yaflam mekanlar›, giydirme cepheli binalar ve ofis or-
tamlar› için sterilize edilmifl, mikroorganizmalardan ar›nd›r›lm›fl, negatif
iyonu bol, kaliteli taze hava kayna¤›d›r. fi›k ve modern görüntüye sahip ci-
hazlar›n derinli¤i 16 cm’dir.  Seçilen çal›flma moduna göre de¤iflen (so¤ut-
mada mavi, ›s›tma da k›rm›z› vs) renkli LCD ekran›, çal›flma modunu sim-
gesel renklerle gösterirken dekoratif bir görüntü sa¤lar. Ifl›kl› göstergenin ip-
tali de kumanda üzerinden kolayl›kla yap›labilir. H›zl› ›s›tma ve so¤utma
sa¤layan Turbo fonksiyonu, uyku modu ve 24 saat programlama seçenek-
leriyle de kullan›c›s›na konfor ve performans› bir arada sunar. Vaillant V7
serisi Inverter Plus klimalar›n bir di¤er önemli özelli¤i; IT, server odalar› gi-
bi yaz, k›fl, ›s› yükü olan yerlerde, d›fl ortam s›cakl›¤›n›n –10 ºC ye kadar ol-
du¤u durumlarda so¤utma yapabilmesi. Böylece 24 saat, tüm y›l so¤utma is-
tenen ortamlar›n klimatizasyonu da kolayl›kla sa¤lanabiliyor. TM

Vaillant Inverter Plus Klimalar 
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Baflak Yap› taraf›ndan
sat›fla sunulan klima

drenaj pompalar›, duvar
tipi split klima montaj›n-
da, alg›lama ünitesi tahliye
borusunun sonuna elastik
orijinal bir boruyla, di¤er
tiplerinde, lastik boruyla
tank ç›k›fl›na ba¤lan›r.
Hidrolik emme ifllemi ve
boflaltma ba¤lant›s›nda fleksible borular
kullan›l›r. Pompa ünitesi suya dald›r›lma-
mal›, alg›lama ünitesi verilen çift tarafl›
bant yard›m›yla kliman›n içine ba¤lanma-
l›d›r. Santrifüj kondens pompas› EE 400

klima ve evaporatör serpantininden s›v›y›
otomatik olarak uzaklaflt›rmak için tasar-
lanm›flt›r. Bu pompalar sert ABS plastik
gövdeden yap›lmaktad›r. Böylece korozyo-
na ve darbelere dayan›kl›d›r.

Özellikleri:

• Sessiz olarak çal›flan 1,5 m güç 
kordonlu santrifüj pompa

• Bilyal› yatakl› tahrik mili
• S›v›n›n ünitenin içine geri akmas›n› 

önleyen çek valf
• Taflma emniyet alarm anahtar›
• Kompakt yap› ve sessiz çal›flma
• Tank kapasitesi: 0,5 l
• Voltaj: 230 V/50-60 Hz
• Boyutlar: 185 x 85 x 100 mm
• Max. debi: 300 l/h
• Max. basma yüksekli¤i: 4 m TM

Baflak Yap›’dan Klimalar için EE 400 Drenaj Pompalar›
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Türkiye’de üretilen ilk premix yo¤ufl-
mal› kombi olma özelli¤i tafl›yan ve

yüzde 107 verim ile 4 y›ld›z verim s›n›f›-
na sahip ‘Sargon Premix Yo¤uflmal›
Kombi’ hem ilk yat›r›m maliyeti hem de
yak›t ekonomisindeki avantaj›yla yüksek
tasarruf sa¤l›yor.
DemirDöküm Sargon Premix yo¤uflmal›
cihazlar, at›k gaz içindeki su buhar›nda
bulunan enerjiyi sisteme geri kazand›ra-
rak çok yüksek verimle çal›fl›yor ve do-
¤algaz faturalar›nda önemli tasarruf sa¤-
l›yor. Bu kombiler, 17.000, 20.000 ve
26.000 kcal/h kapasiteleriyle her ihtiyaca
cevap verebiliyor. 
Düflük emisyon de¤erleri ile çevre dostu
Premix Yo¤uflmal› kombi ailesi, LCD ek-
ran›, program saati ve üstün s›cak su has-
sasiyeti ile de konforlu bir kullan›m için
gerekli özellikleri bünyesinde bulunduru-

yor.Türkiye’de yo¤uflma teknolojisinin
ilk üreticisi DemirDöküm, Bozüyük Te-
sisleri’nde üretti¤i bu cihazlarla Türkiye
ve Avrupa pazar›nda fark yarat›yor. Pre-
mix teknolojisi sayesinde yanma grubu ve
gaz hava kar›flt›r›c›s› ile tüm modülasyon
kademelerinde en do¤ru kar›fl›m› sa¤laya-
bilen bu kombiler, modern tasar›m›yla da
ön plana ç›k›yor. 
Yüksek teknoloji ürünleri seçiminde mar-
ka ve uygulamay› gerçeklefltiren firma ile
markan›n servis gücü ve tecrübesi çok bü-
yük önem tafl›r. 
DemirDöküm yo¤uflmal› cihazlardaki
tecrübesi ile müflterilerine bu alanda üst
düzey bir hizmet sunuyor. Tüm bu üstün
özellikleri ve yüksek verimi sayesinde De-
mirDöküm Premix Yo¤uflmal› kombiler
müflterilerine yüksek konforu ve ekonomi-
yi bir arada ulaflt›r›yor.

Özellikleri:

• 17.000, 20.000 ve 26.000 kcal/h 
kapasite

• % 107 verim ile 4 y›ld›z verim seviyesi
• Düflük emisyon de¤erleri ile çevre 

dostu
• LCD diagnostik hata uyar› sistemi
• Kademesiz full alev modülasyonu
• Yerden ›s›tma sistemlerine uygun
• Düflük yak›t sarfiyat›
• Elektromanyetik uyumlulu¤u sa¤layan

EMC filtre 
• Pompa, üç yollu vana antiblokaj sistemi
• Otomatik by- pass tertibat›
• At›k gaz emniyet sensörü
• Alev sönme emniyeti
• Hava ak›fl emniyeti 
• Donma emniyeti
• TSE ve CE belgeli TM

DemirDöküm’den Sargon Premix Yo¤uflmal› Kombi
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HSK, ofis, otel, ma¤aza, restoran gibi ti-
cari ve sosyal yap›larda estetik tasar›-

m›yla tercih sebebi olacak, hafif gövde ya-
p›s› ile iç ortamlarda montaj kolayl›¤› sa¤-
layacak, CE etiketine sahip, RoHS yönet-
meli¤ine uygun olarak üretilen, tüm yü-
zeyleri izoleli “Kaset Tip Fancoil”lerin sa-
t›fl›na bafllad›. 
Fancoiller, özel olarak tasarlanm›fl airfoil
fanlarla sessiz çal›flma (33dB - 48dB Lp or-
ta devir) özelli¤ine, kolay sökülebilir ve y›-
kanabilir uzun ömürlü filtreye, yüksek ve-
rimli, hidrofilik kaplamal› dairesel ›s›
eflanjörüne sahiptir. 4 devir seçene¤i ile
sessiz fakat güçlü hava da¤›t›m› yapabilen
fancoillerin, dikdörtgen veya yuvarlak ka-
nal ba¤lant›lar› ile di¤er mahalleri de flart-
land›rma olana¤› bulunmaktad›r. Hassas

s›cakl›k kontrolü (±1ºC) ve otomatik hava
yönlendiricili üfleme yapan fancoillerde
sinyal led’leri ve çal›flma modlar› ile ar›za
uyar›s› da izlenebilmektedir.
Genifl ürün serisine sahip Kaset Tip Fanco-
illerin standart flartlar için; 2 borulu 9 mo-

deli  bulunmaktad›r. Bu modellerin so¤ut-
ma kapasite aral›¤› 2.400 W – 13.190 W
(7/12 su, 27C KT-19C YT hava); ›s›tma
kapasite aral›¤› ise 3.450 W - 15.810
W’d›r (50 ºC su girifl, 20 ºC hava emifl). 4
borulu 9 modeli de bulunan Kaset Tip
Fancoillerin ise; So¤utma kapasite aral›¤›
2.020 W - 11.430 W; ›s›tma kapasite ara-
l›¤› 1.770 W - 13.620 W’d›r.

Kaset tip fancoillerin stokta tutulan 
modelleri: 
• HFC 18 MPVC/H-CBW; 

60x60; 2 Borulu; 4.490W, 
• HFC 24 MPVC/H-CBW; 

60x60; 2 Borulu; 5.330W, 
• HFC B48 MPVC/H-CW; 

90x90; 2 Borulu; 11.100W TM

HSK’dan Kaset Tip Fancoiller
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‹mbat, so¤utma ve iklimlendirme
ihtiyac› olan her sektöre hizmet
verebilecek ürün gam› ve üretim
kabiliyeti, sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmet organizasyonu ve bütün
bunlar için gerekli mühendislik
birikimine sahip

Endüstriyel so¤utma ve klima sektö-
ründe 1991 y›l›ndan beri faaliyet
gösteren firmam›z 1996 y›l›na ka-

dar so¤utma ve klima sektöründe meka-
nik tesisat ve uygulama ifllerine yönelik
hizmet verdi. 1996 -1997 y›llar› aras›nda
imalatç› kimli¤imizi ön plana ç›kararak
MBT marka Endüstriyel So¤utma ve Kli-
ma cihazlar› üretimini yapmaya bafllad›k
ve üretime yöneldik. Müflterilerimizden
gelen istekler do¤rultusunda ürün yelpa-
zemizi geniflletmek amac›yla 2004 y›l›n-
da, kuruluflundan beri ticari iliflkide ol-
du¤umuz Avrupa’n›n lider markalar›n-
dan ‹talyan Clivet Sistemlerinin Türkiye
distribütörlü¤ünü üstlendik.

‹ç pazarda artan ihtiyac› karfl›lamak, kü-
reselleflme stratejilerine paralel olarak
uluslararas› pazarlara aç›lmak düflünce-
sinden hareketle, 2005 y›l›nda ‹zmir Ke-
malpafla Organize Sanayi Bölgesi’nde ye-
ni fabrikam›za tafl›nd›k. 7.500 mÇ üzeri-
ne kurulan modern tesisimizde en son
teknolojileri kullanarak; g›da so¤utmas›-
na yönelik so¤uk depo, donmufl muhafa-
za, floklama ve h›zl› so¤utma cihazlar›
(+10 ºC’den 45 ºC’ye kadar), merkezi sis-
tem so¤utma üniteleri, sarartma sistemle-
ri, bitki çimlendirme odalar›, kondenser –
kompresör üniteleri, inverter kontrollü
so¤utma gruplar›, hassas s›cakl›k ve nem
kontrollü klima cihazlar›, vinç kabini kli-
ma cihazlar›, ›s› geri kazan›m üniteleri,
hijyenik paket klima cihazlar›, so¤utma
kuleleri ve klima santralleri üretiyoruz.
Firmam›z›n kaliteye verdi¤i önem do¤-

rultusunda, kendi üretimimiz olan MBT
marka endüstriyel so¤utma ve klima ci-
hazlar›; TSEK, CE ve GOST R sertifikala-
r›na sahip olup 2002 y›l›ndan beri ISO-
9001:2000 kalite yönetim sistemi firma-

‹mbat So¤utma Is›tma 

Makine San. Tic. Ltd. fiti., 

kuruldu¤u 1991 y›l›ndan

günümüze pek çok yeni ürünü

pazara sundu, gerek yurtiçinde

gerekse yurtd›fl›nda tercih edilen

markalar aras›nda yerini ald›.

Firman›n Genel Müdürü 

Nuriye Gümrükçüler, bu

baflar›n›n s›rr›n› Türkiye ve

dünya pazar›n› iyi gözlemlemeye

ve ar-ge faaliyetlerini sürekli

iyilefltirerek sürdürmeye borçlu

olduklar›n› söylüyor. Bugün

birçok ülkeye kendi ürünlerini

ihraç edebilen ‹mbat, 2010’da da

ihracat›n› art›rmay› hedefliyor...

“Ar-ge çal›flmalar›m›z ile her y›l en az iki
yeni ürünü pazara sunmay› hedefliyoruz”

Nuriye Gümrükçüler  
‹mbat So¤utma Is›tma Makine 
San. Tic. Ltd. fiti.
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m›zda baflar› ile iflletilmektedir. MBT
marka klima santrallerimiz Hijyen sertifi-
kal›d›r, EUROVENT sertifikas› konusun-
da çal›flmalar›m›z ise son aflamadad›r. K›-
saca ‹mbat, so¤utma ve iklimlendirme ih-
tiyac› olan her sektöre hizmet verebilecek
ürün gam› ve çeflitlili¤i ile, üretim kabili-
yeti, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmet organi-
zasyonu ve bütün bunlar için gerekli mü-
hendislik birikimine sahiptir.
1992 y›l›nda Antalya, 2006 ‹stanbul Böl-
ge Müdürlüklerimiz faaliyete geçti. 50’ye
yak›n yetkili servisimiz ve etkin bayileri-
miz ile ülke genelinde sat›fl ve servis orga-
nizasyonumuzu da sürekli güçlendiriyoruz.

MBT markas› ile üretti¤imiz 
cihazlar özelli¤i ve farkl›l›¤› olan
mühendislik ürünleridir

Kendi özgün tasar›m›m›z ile üretmekte
oldu¤umuz MBT marka cihazlar›m›z›n
yan› s›ra konular›nda lider markalar olan
Clivet ve DSM ile birlikte ‹mbat endüstri-
yel ve ticari  klima ve so¤utma konusun-
da her ihtiyaca çözüm üretebilecek ürün
gam›na sahiptir.
Genifl bir yelpazede sundu¤umuz ürünle-
rimizin ço¤unlu¤u ar-ge yat›r›m ve çal›fl-
malar›  neticesinde enerji verimlili¤i yük-
sek ve tamam› çevre dostu ürünlerdir. 
MBT markas› ile üretti¤imiz cihazlar›n
büyük bir k›sm›, özelli¤i ve farkl›l›¤› olan
mühendislik ürünleridir. 
G›da so¤utmas›nda, yafl meyve ve sebze
için zorlanm›fl hava ile h›zl› so¤utma ci-
hazlar›n› (Forced Air Cooler) 2005 y›l›n-
da ilk olarak MBT markam›z ile pazara
sunan, ayr›ca invertör kontrollü merkezi
so¤utma grubunu 2008 y›l›nda MBT
markas› ile ilk pazara sunan firmay›z.
Muz ve narenciye sarartma sistemleri
hassas nem, s›cakl›k, homojen hava h›z›
ve etilen dozajlamas›n› bir arada gerekti-
ren tohum çimlendirme odalar› yine has-
sas s›cakl›k, nem, homojen hava h›z› ve
›fl›k fliddeti gerektiren özel uygulamalar
olup firmam›z bu konularda da uzman-
laflm›fl durumdad›r.
MBT markas› ile demir çelik sanayi tesis-
leri için +70 dereceye kadar olan d›fl hava
s›cakl›klar›na, tozlu ve titreflimli ortam-

larda çal›flmaya uygun vinç kabinleri ve
pano odalar› için klima cihazlar› imalat›
yapmaktay›z.  
Hijyen sertifikal› paket hijyenik klima ci-
hazlar›, hijyenik klima santralleri ve has-
sas kontrollü klima cihazlar› da firmam›-
z›n MBT markas› ile imalat›n› yapmakta
oldu¤u cihazlard›r. MBT marka ürünleri-
mizin 2002 y›l›ndan bu yana ihracat›n›
gerçeklefltiriyoruz. ‹lk dönemlerde refe-
ranslar arac›l›¤›yla ihracata bafllad›k.
2003 y›l›nda ise üretimimizin yüzde
25’ini ihraç ettik. Firmam›z›n üretimini
yapt›¤› MBT marka endüstriyel so¤utma
ve klima cihazlar›  bu güne kadar Alman-
ya, ‹ngiltere, Danimarka, ‹sviçre, Rusya,
Romanya, Bulgaristan, Özbekistan,
Türkmenistan, Irak, Ukrayna, Türkme-
nistan, Gürcistan ve  Yunanistan olmak
üzere 15’i aflk›n ülkeye ihraç ediliyor. 
Türkiye distribütörü oldu¤umuz Clivet
ise Kuzey ‹talya’da Feltre’de kurulu Avru-
pa’n›n en modern tesislerine ve genifl
ürün gam›na sahiptir. Clivet konusunda
birçok ilke imza atm›fl enerji verimli ci-
hazlara odaklanm›fl, yo¤un ar-ge çal›flma-
lar› yapan bir firmad›r.
Scroll kompresörleri so¤utma gruplar›n-
da ilk kullanan, asimetrik so¤utma devre-
si patenti ve paket rooftop klima cihazla-
r›nda termodinamik ›s› geri kazan›m› ile
yüksek enerji verimlili¤ine haiz cihazlar
üreten, sinema salonlar› için özel olarak
tasarlanm›fl paket klima cihazlar›n› ilk
olarak pazara sunan bir firmad›r. 

Birçok baflar›l› projede 
ürünlerimiz tercih edildi

Ürünlerimiz birçok projede tercih edildi.
Son dönemde teslimleri yap›lan projeleri-
mizden baz›lar›; APA Giz Plaza/ ‹stanbul-
MBT klima santralleri, Clivet chiller
gruplar›, Numune Hastanesi/Ankara-
MBT paket hijyenik klima cihazlar›, Boy-
dak Holding Binas›/Kayseri - MBT klima
santralleri, Clivet fan-coil üniteleri ve
chiller gruplar›, Tekfen Yal›kavak Evle-
ri/Bodrum – Clivet mini chiller ve fan-co-
il üniteleri, Gümrükler Bafl Müdürlü-
¤ü/‹zmir - MBT hassas kontrollü klima
cihazlar›, Nilpark Al›flverifl Merkezi/Bur-

sa – Clivet rooftop klima cihazlar›, Unip-
rint/‹stanbul – MBT klima santralleri, ‹fl
Bankas› Bölge Müdürlü¤ü/‹zmir - Clivet
remote kondenserli chiller gruplar›, roof-
top klima cihaz›, fan-coil üniteleri, MBT
klima santralleri, Borusan Holding Be-
yo¤lu Kültür Merkezi/‹stanbul – Clivet
multiplex rooftop klima cihazlar› (sinema
salonlar› için gelifltirilmifl, yüksek d›fla ha-
va oran› ve gizli ›s› yüküne uygun paket
cihazlar) ve Clivet taze hava flartland›rma
cihazlar›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Kri-
minoloji Laboratuvarlar›-MBT klima
santralleri, Sygenta/‹zmir – MBT hassas
kontrollü bitki çimlendirme odalar›, Tü-
merdem Tar›m/‹stanbul – MBT muz sa-
rartma sistemleri. Merkezi sistem inver-
tör kontrollü so¤utma gruplar›m›z ile so-
¤uk depolarda, birebir sistemlere göre %
40-45, merkezi klasik sistemlere göre %
25-30 aras›nda enerji tasarrufu sa¤lan›-
yor. 2008 y›l› sonunda iki önemli ar-ge
projesi ürününü pazara sunduk. Bunlar›n
biri g›da so¤utmas›na yönelik merkezi sis-
tem invertör kontrollü so¤utma grubu,
di¤eri ise klima sektörüne yönelik kendi
içinde iki farkl› ürün olan ›s› köprüsüz ve
hijyenik klima santrali ile  hijyenik paket
klima cihaz›. Her iki ürün grubumuz da
2007 y›l›ndan beri ar-ge çal›flmalar›n› yü-
rüttü¤ümüz ve TÜB‹TAK taraf›ndan tek-
nolojik üstünlü¤e haiz olmalar› sebebi ile
desteklenmifl projelerimizin sonucu ola-
rak ticarilefltirilmifl ürünlerdir.
Her iki yeni ürün grubumuzda temel he-
defimiz daha temiz bir do¤a için enerji ta-
sarrufu ve hijyendir. Merkezi sistem in-
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vertör kontrollü so¤utma gruplar›m›z ile
so¤uk depolarda, birebir sistemlere göre
% 40-45, merkezi klasik sistemlere göre
% 25-30 aras›nda enerji tasarrufu sa¤la-
n›yor.  Is› köprüsüz ve hijyenik klima san-
trallerimiz ile iklimlendirmede % 15-20
enerji tasarrufu ve hijyenik özellikler ile
de daha temiz konfor flartlar› sa¤lan›yor.
Bu grupta yer alan paket hijyenik klima
cihazlar› ile de ameliyathane ve temiz
odalarda hijyen standartlar› enerji verim-
li olarak sa¤lan›yor. 
Ürün gelifltirme çal›flmalar›m›z›n yan› s›ra
firmam›z›n ana hedeflerinden biri ar-ge
proje çal›flmalar› ile her sene en az iki ye-
ni ürünün ürün gam›m›za dahil edilmesi-
dir. Bu do¤rultuda ar-ge departman›m›z
giderek güçlenen ve uzmanlaflan bir tek-
nik ekibe sahiptir. Bu sene çal›flmalar› de-
vam etmekte olan projelerimizin 2010 y›-
l›nda ürün gam›m›za dahil olmalar› plan-
l›yoruz.

Sektörümüzün geliflmesine 
katk›da bulunmaya gayret 
ediyoruz

Firmam›z›n  hem distribütörü oldu¤u Av-
rupa firmalar› ile olan çal›flmalar›ndan
hem de MBT marka ürünlerinin 15’i afl-
k›n ülkeye ihracat yap›yor olmas› sebebi
ile sektörümüzdeki geliflmeleri yak›ndan
takip ediyoruz. Türkiye’de sektörümüzün
geliflmesinin birçok eksikli¤e ra¤men çok
h›zl› ilerledi¤ini söyleyebilirim. 2003 y›-
l›nda ilk kat›ld›¤›m›z IKK fuar›nda ziya-
retçilerin firmam›za yaklafl›mlar› ile 2008
y›l›ndaki yaklafl›mlar› aras›ndaki olumlu
yöndeki ciddi fark› bizzat yaflayan bir fir-
may›z. Ülkemizin stratejik ve co¤rafi ko-
numu ve sektörümüzün teknolojik yeni-
likleri yakalam›fl olmas› sebebi ile Avru-
pa, do¤u blo¤u ve Ortado¤u pazarlar›na
rekabetçi ürün sunma imkan›na sahip du-
rumday›z. Bu yöndeki olumlu geliflmeleri
yak›ndan takip ediyor ve katk›da bulun-
maya gayret ediyoruz.
Ülkemizin genç nüfus potansiyeli ve iç di-
namikleri ile yat›r›mc› ve kullan›c›n›n da-
ha bilinçli olmas›, ekonomik istikrar›n
tekrar sa¤lanmas›, içinde bulundu¤umuz
global krizin etkilerinin azalmas› duru-

munda sektörümüzün geliflmesinin ülke-
mizde ve bölgemizde daha h›zl›  olaca¤›-
na inan›yorum. 

Do¤ru yolday›z, çünkü...

2002 y›l›nda bafllad›¤›m›z ihracat çal›fl-
malar›n› 2006 y›l›nda kurdu¤umuz ihra-
cat departman› ile yurt d›fl› pazarda bayi
ve servis a¤›m›z› güçlendirme çal›flmalar›-
m›z devam ediyor. ‹ngiltere, Almanya,
Yunanistan’da distribütörlerimiz olufl-
mufl durumdad›r ve bu ülkelere sat›fl ve
sat›fl sonras› hizmetlerimiz distribütörleri-
miz vas›tas› ile yürütülüyor. Di¤er hedef
pazarlarda da ayn› yönde çal›flmalar›m›z
sürüyor.  Firmam›z›n yurtd›fl› için uygula-

d›¤› politika-
lar neticesin-
de; artan ülke
say›s›, artan
yurtd›fl› distri-
bütör ve ser-
vis a¤›, yeni
ülke ve müfl-
teri kazan›m-
lar›, müflteri
memnuniyeti-
nin getirisi
olarak güçle-
nen marka

imaj›, ar-ge destekli yeni projelerin ve ye-
ni ürünlerin pazara sunulmas›, ürün gelifl-
tirme sonucunda oluflturulan daha reka-
betçi fiyatlarla d›fl pazar etkinli¤imizin
artmas› ve ‹mbat sat›fllar› içerisindeki ih-
racat cirosunun ve oran›n›n yükselmesi ve
yükselmeye devam etmesi, do¤ru yolda
oldu¤umuzu gösteriyor. Geçmifl y›llarda
oldu¤u gibi 2010 y›l›nda da kendimizi
daha iyi tan›tabilmek, yurtd›fl› penetras-
yonumuzu art›rabilmek, ürünlerinin kali-
tesini ve performans›n› daha iyi göstere-
bilmek amac›yla uygun buldu¤umuz
yurtd›fl› fuarlara kat›lmaya devam edece-
¤iz. Kat›ld›¤›m›z fuarlarda mühendis kö-
kenli bir flirket oldu¤umuzu, ihracat po-
tansiyelimizi ve referanslar›m›z› ö¤renen
ziyaretçi firmalar ile yapt›¤›m›z iflbirlikle-
rinin artmas› firmam›z›n uygulad›¤› yurt-
d›fl› stratejisinin do¤rulu¤unu da pekiflti-
riyor.

Markalaflmaya, teknolojiye ve 
ar-ge’ye verdi¤imiz önem, 
firmam›z›n istikrarl› büyümesini
sa¤lad›

G›da so¤utmas›nda iç pazarda
en büyük pazar pay›na sa-
hip markalardan biri du-
rumday›z.  Enerji verimli
ve yenilikçi ürünlerimiz
ile ve aktivitemizin zay›f
oldu¤u bölgelere kon-
santrasyonumuzu art›rarak pazar pay›m›-
z› yükseltmeyi ve sektörde liderli¤i koru-
may›  hedefliyoruz. 
D›fl pazarda 2008 y›l› bafl›ndan beri kör-
fez ülkelerine tan›t›m ve pazarlamaya
a¤›rl›k verdik, Avrupa ve Do¤u Blo¤u ül-
kelerindeki iliflkilerimizi ve aktivitelerimi-
zi devam ettirerek 2010 y›l›n›n, Körfez
Ülkeleri ile ihracatta büyüyece¤imiz bir
y›l olmas›n› hedefliyoruz. 2009 y›l›n›n
içinde oldu¤umuz global krizin etkileri-
nin tüm dünyada yo¤un olarak yafland›¤›
bir y›l. Bu durumu f›rsata çevirebilecek
imkanlar yaratmak için rekabetçi yönleri-
mizi en üst seviyede ortaya ç›karacak bir
strateji içinde olaca¤›z. Markalaflmaya,
teknolojiye ve ar-ge’ye verdi¤imiz önem,
firmam›z›n istikrarl› olarak büyümesini
sa¤lad›. Ayr›ca 1991-1997 y›llar› aras›n-
daki dönemde yapt›¤›m›z saha çal›flmala-
r›n›n bize kazand›rd›¤› deneyim ve tecrü-
benin de geliflmemize çok ciddi katk›s› ol-
mufltur.  Pazar› ve sektörü iyi gözlemliyo-
ruz, sat›fl sonras› hizmete önem veriyoruz,
bayi ve servislerimizi özenle seçiyor ve
e¤itimlerine önem veriyoruz. Dünya pa-
zar›n› ve global sektörü iyi gözlemlemeyi
gerektiren bir dönem yafl›yoruz. Baflar›
için global düflünmek gerekti¤inin bilin-
cindeyiz. Her sene ürün çeflitlerimiz art›-
yor ve her ürün de kendi içinde sürekli ge-
lifltiriliyor.
Firmam›z›n üretim ve yat›r›m planlamas›
da geliflen ve de¤iflen ülkemiz ve dünya-
m›z›n dinamikleri çerçevesinde de¤ifliyor.
Gerek kendi üretimlerimizde gerekse dis-
tribütörlü¤ünü yapt›¤›m›z firmalar›n ça-
l›flmalar›nda ürün performanslar› ile bir-
likte çevre bilincini ve enerji verimlili¤ini
ön planda tutmaya devam edece¤iz. TM
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KlimaPlus Enerji ve Klima

Teknolojileri Paz. San. Tic.

A.fi., 2004 y›l›ndan bu yana

Mitsubishi Electric firmas›n›n

Türkiye distribütörlü¤ünü

baflar›yla yürütüyor. Firman›n

Sat›fl Müdürü Selma Altaç,

sat›fl sonras› hizmet kalitesinin

önemine dikkat çekiyor ve

ekliyor: “Hedefimiz, Türkiye

pazar›nda, üst segment ürün

grubunda % 25-30’luk bir

paya sahip olmak..” 

“Rekabetin en güçlü silah›; 
sat›fl sonras› hizmet kalitesi”

3344 . tesisat market 06/2009

-25 derecede bile ›s›tma ihtiyac›n›
karfl›layabilecek ürünlerimiz 
bulunuyor

Bugün 35 milyar dolar ciroya sahip
Mitsubishi Electric firmas›, kurulu-
flu 1920’li y›llara dayanan çok kök-

lü bir firma. Önce elektrik motorlar› ve
fan› üretimi konular›nda faaliyet gösteren
firma, 1930’lu y›llarda da güç jenaratörü
ekipmanlar› yan› s›ra asansör ve yürüyen
merdiven, 1954’lü y›llarda klima üretimi-
ne bafllam›flt›r. fiirketin ‹skoçya, Japonya
ve Tayland’da fabrikalar› bulunuyor. Kli-
maPlus ise Mitsubishi Electric’in Türkiye
distribütörü olarak 2004 y›l›n›n Aral›k
ay›nda kuruldu. Faaliyetimiz 2005 y›l›nda
h›z kazand›. ‹lk ithalat›m›z› 2005 y›l›n›n
ilk çeyre¤inde gerçeklefltirdik. Klima ile il-
gili kalite orijinli bir markay› Türk tüketi-
cisiyle buluflturmak, böyle bir ürünün
hem sat›fl›, hem sat›fl sonras› hizmetlerini
yürütmek üzere kurulmufl bir flirketiz. Ku-
ruldu¤umuzda çok küçük bir kadroya sa-
hiptik ama gün geçtikçe büyüdük. Bugün
de Mitsubishi Electric firmas›n› Türkiye

pazar›nda en iyi flekilde temsil etmeye ça-
l›fl›yoruz. Genel müdürlü¤ümüz ‹stan-
bul’da olmak üzere Ankara, ‹zmir ve An-
talya’da bölge müdürlüklerimiz bulunu-
yor. Ürün gam›m›zda farkl› kanallarla sa-
t›lan ürünlerimiz mevcuttur. Nihai tüketi-
ciye perakende sat›labilen ev tipi split kli-
malar›m›z var ki, bunlar› bayilerimiz ara-
c›l›¤›yla pazara sunuyoruz. Halihaz›rda
yüzü aflk›n sat›fl noktam›z ve bir o kadar
da sat›fl sonras› servis hizmeti veren firma-
lar›m›z bulunuyor. ‹lk kuruldu¤umuzda
Ege ve Antalya’da yo¤un bir yap›lanma
sürecine girdik. Ard›ndan Marmara ve
Ankara yap›lanmalar›m›z› oluflturduk. fiu
anda Karadeniz’de, Do¤u Anadolu’da ba-
yi yap›lanmam›z henüz tamamlanmad›.
Ancak ilerleyen günlerde bu bölgelerde de
yap›lanmam›z› güçlendirece¤iz. Bu bölge-
lerde ürünlerimizin rahatl›kla sat›laca¤›na
inan›yorum. Çünkü Mitsubishi Electric
ürünleri üst segment ürün grubunda yer
al›yor ve sadece so¤utma için de¤il, ›s›tma
için de rahatl›kla kullan›labiliyor. Cihaz-
lar›m›z›n ›s›tma performans› çok yüksek.
D›fl ortam s›cakl›¤› -25 derece olan yerler-

Selma Altaç
Klimaplus Enerji ve Klima Teknolojileri 
Paz. San. Tic. A.fi. Sat›fl Müdürü
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de bile ›s›tma ihtiyac›n› karfl›layabilecek
ürünlerimiz bulunuyor. Ayr›ca Multi Split
klima dedi¤imiz tek d›fl üniteden çoklu iç
ünite ba¤lant›s› yap›lan modellerimiz ve
VRF dedi¤imiz daha çok merkezi sisteme
alternatif olan ofis, otel, hastane, al›flverifl
merkezleri gibi yerlerde kullan›labilen
ürün grubumuz bulunmaktad›r. Yani kü-
çük bir oday› iklimlendirmeden çok bü-
yük bir binay› iklimlendirmeye kadar kul-
lanabilecek her türlü cihaz, ürün yelpaze-
mizde mevcuttur. 

Türkiye klima pazar› doymam›fl
bir pazar

Cihazlar›m›z yüksek performans ve düflük
enerji tüketimi avantajlar›n› bir arada su-
nuyor. A enerji s›n›f›nda split, multi ve
VRF grubu ürünlerimiz mevcut. Faaliyeti-
mize bafllad›¤›m›z ilk günden bu yana ül-
kemize R 22 gazl› ürünleri getirmedik,
daima R410A gazl› ürünleri tercih ettik.
Avrupa’da R 22 kullanan cihazlar›n za-
rarl› olduklar› için kald›r›ld›¤›n› biliyor-
duk, ülkemize de zararl› gazlar içeren
ürünleri getirmeyi istemedik. Burada flir-
ketimizin tafl›d›¤› sorumluluk bilincinin de
pay› büyüktür. Gelecek kuflaklara temiz
bir dünya b›rakmak hepimizin görevi; biz
de iflimizi yaparken bu sorumlulu¤u göz
ard› etmek istemedik. Bizden önceki dis-
tribütörler hep R22 gazl› ürünlerle çal›fl-
m›fllar. Rakip firmalar›m›z da R22 gazl›
klimalar› satarken fiyat anlam›nda onlar-
la rekabet etmek zordu ama biz kaliteli
ürünü Türk tüketicisiyle uygun fiyat ve
uygun ödeme seçenekleriyle buluflturmay›
amaçlad›k. Kuruldu¤umuz günden bu ya-
na her y›l belli bir oranda büyüme kaydet-
tik. ‹lk günden itibaren hep koydu¤umuz
hedefleri yakalad›k ve aflt›k. Büyümeleri-
miz her y›l % 40-50 olarak gerçekleflti.
Geçen y›l, üst segment ürün grubu içeri-
sinde yaklafl›k % 20’lik bir pazar pay›na
sahip olduk. Bu y›l ne yaz›k ki küresel kri-
zin etkileri ile klima sektöründe % 30 ora-
n›nda bir daralma yaflan›yor. Ancak Tür-
kiye klima pazar› doymam›fl bir pazar ve
biz, 2010 y›l›nda pazar›n tekrar büyüme
gösterece¤ine inan›yoruz. ‹nsanlar art›k
klimay› bir ihtiyaç olarak görmeye baflla-

d›. Her evde ortalama iki kliman›n olmas›
gerekti¤ini düflünürsek klima pazar›n›n
gelebilece¤i noktay› düflünebiliyor musu-
nuz? Üstelik bu büyüme, çok uzun vadede
gerçekleflecek bir büyüme de¤il. Tersine,
3-5 y›l gibi k›sa sürelerde bekledi¤imiz bir
büyüme. Küresel kriz sadece süreci biraz
yavafllatt›.

Kalitesiz ürünler müflteri 
bilincinin artmas›nda büyük 
rol oynad›

‹nsanlar art›k dayan›kl›, uzun ömürlü, gü-
rültü seviyesi düflük, enerji tüketimi az,
çevreye daha duyarl› ürünleri tercih edi-
yorlar. Özellikle son y›llarda bu hareketi
gözlemliyoruz. 2000’li y›llarda düflük ka-
liteli Çin menfleli ürünlerinin Türkiye pa-
zar›na kontrolsüz girifli söz konusu oldu.
Marketlerde vantilatör yerine kliman›n
sat›lmaya bafllad›¤› y›llar gördük. Bu
ürünler, afl›r› enerji tüketmelerine ra¤men
çok düflük performansa sahip, çevreye za-
rarl› gazlar kullanan, üstelik ›s›tma için
kullan›lamayacak ürünlerdi; ancak fiyat
olarak bafllang›çta tüketiciye çok cazip
geldiler. Ard›ndan tüketiciler yaflad›klar›
kötü deneyimler sonucunda bu ürünlerin
asl›nda uzun vadede kaliteli ürünlerden
çok daha pahal› oldu¤unun fark›na vard›-
lar. Ama geliflmekte olan ülkelerde klima
sektörünün geliflim sürecinde bu olaylar›n
yaflanmas› son derece do¤al. Türkiye de
bu olaylar› yaflad›. Bu durum müflteri bi-
lincinde ciddi anlamda de¤ifliklikler orta-
ya ç›kard›. 
Art›k insanlar ceplerinden ç›kacak parala-
r›n›n k›ymetinin fark›ndalar ve paralar›n›
soka¤a atmak istemiyorlar. Tüketicileri-
miz bir ürünü sat›n almadan önce ürün
hakk›nda tüm teknik detaylar› inceliyor,
internet sitelerinde araflt›rmalar yap›yor
ve ürünü tamamen tan›yarak al›yorlar.
Neredeyse firmalarda çal›flan sat›fl-pazar-
lama elemanlar›n›n bilece¤i seviyede
ürünlerin özelliklerini, avantajlar›n›, deza-
vantajlar›n› yaz›yorlar birbirlerine. Belki
de ucuz klima furyas›n›n tek faydas›, top-
lam klima pazar talebinin oldukça yukar›-
lara ç›kar›lmas›n›n yan› s›ra, tüketici bi-
lincinin artmas›na yapt›¤› büyük katk›... 

Yerli üreticilerimizin ithal üst 
segment grubu ürünlerle ayn› 
kalitede üretim yapmas›n›n, hem
üreticiler, hem tüketiciler hem de
ülkemiz ad›na çok daha yararl›
olaca¤›na inan›yorum

Enerji verimlili¤i yasas› ç›kt›; ancak uygu-
lama anlam›nda halen baz› eksiklikler var.
Gerekli denetleme kurumlar› ya da flirket-
lerinin oluflturulmas› da belli bir zaman is-
tiyor. Klima sektöründe halen R22 so¤u-
tucu gazl› ürünler sat›l›yor. 1 Ocak 2010
tarihi itibariyle R22 gazl› ürünlerin ithala-
t› yasak, bu konudaki yasa ç›kt›. Ancak
yasa, yerli üretici firmalar›n 2013 y›l›na
kadar bu ürünleri üretmesine izin veriyor.
Ben elbette yerli üreticilerin teflvik edilme-
sini ülke ekonomisine katk›s› aç›s›ndan
benimsiyorum ancak yerli üreticilerimizin
ithal ürünlerle ayn› kalitede üretim yap-
mas›n›n, hem üreticiler, hem tüketiciler
hem de ülkemiz ad›na çok daha yararl›
olaca¤›na inan›yorum. Bir de iflin flöyle bir
boyutu var; R22 so¤utucu gaz› çevreye za-
rarl› oldu¤u gerekçesiyle yasakland›. Za-
rarl› oldu¤u kesin olan bir gaz›n da ithal
ürünlerde yasaklan›p yerli ürünlerde bir
süre daha kullan›m›na izin verilmesinin
çeliflkili bir karar oldu¤unu düflünüyo-
rum. fiu anda pazarda birçok firma bu y›l
hem R 22 hem de R 410 A gazl› ürünleri
getirip test ediyor. 2009 itibariyle pek çok
firman›n sadece R 410 A gazl› ürünleri
pazara sunaca¤›n› düflünüyorum. Enerji
Verimlili¤i Yasas› henüz tüm denetim ve
uygulama yönetmelikleri ile tamamlanm›fl
bir yasa olmad›¤›ndan biraz daha zamana
ihtiyaç var. Bu bir süreç.. Ben bu sürecin
herkes için en iyisini getirece¤ine inan›yo-
rum. Geliflmeleri bizler de herkes gibi ya-
k›ndan takip ediyoruz. 
KlimaPlus olarak en bafl›ndan beri gelecek
yasal düzenlemeleri öngörüyor, tüm dün-
yadaki geliflmeleri takip ediyorduk. 1 Ha-
ziran 2009 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren
RoHS yönetmeli¤ine göre ürünlerin üreti-
minde çevreye ve insan sa¤l›¤›na zararl› ci-
va, kadminyum, PBB, PBDE, +6 de¤erlik-
li krom ve kurflun bulunmamas› gereki-
yor. Biz bu yönetmeli¤e uygun cihazlar›
Avrupa ile ayn› anda Temmuz 2007 tari-
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hinden itibaren ülkemizde sat›fla sunmufl
bulunuyoruz. ‹leride bir sorunla karfl›lafl-
mamak üzere ad›mlar att›k ve çok do¤ru
yapt›¤›m›z› bugün görüyoruz. Bafllang›çta
fiyatta rekabet etmek güçtü. Ancak tüke-
ticinin bilinçlenmesi ile birlikte bu sorunu
da aflt›k. Türk tüketicisinin de bir Avrupa-
l› ile ayn› kalitede ürünler kullanma hakk›
oldu¤unu düflünüyoruz her fleyden önce
kaliteli ürünü düzgün, iyi, kaliteli hizmet-
le ve en iyi fiyatla Türk tüketicisiyle bulufl-
turmak zaten bizim ana hedefimiz. Art›k
yeni hedeflere do¤ru güvenle ilerliyoruz;
Türkiye’de Üst segment gurubu ürünlerde
% 25-30’luk bir paya sahip olmak istiyoruz. 

Ülkemizin simge binalar›ndan
Atakule’nin yenilenmesi gibi 
birçok büyük projede cihazlar›m›z
tercih edildi

Çok say›da projede ürünlerimiz tercih
edildi. Mesela fiiflli’de devam eden Holi-
day Inn Otel’de, Yap› Kredi Bankas›’n›n
Gebze’deki teknoloji üssünde, ‹stinye
Park residancelar›nda, güneyde çok say›-
da otelde pek çok ürünümüz kullan›ld›.
Yine ülkemizin simge binalar›ndan Anka-
ra Atakule’nin yenilenmesi kapsam›nda
cihazlar›m›z tercih edildi. Oradaki çal›fl-
mam›z da özellikle bina sakinleri taraf›n-
dan takdir gördü, çünkü servis elemanla-
r›m›z, bina sakinlerini rahats›z etmemek
için geceleri çal›flarak projeyi tamamlad›-
lar. Cihazlar›m›zda otomasyonu çok iyi
kullan›r›z. Kulland›¤›m›z pay ölçerlerle
her bir kullan›c›, tüketti¤i miktarda ener-
jinin paras›n› ödeyebiliyor. Bu da kullan›-
c›lar› memnun ediyor elbette.

Kaliteli ürünler uzun vadede 
kârl›l›k sa¤layan bir yat›r›m 
olarak görülmeli

Türkiye pazar›nda da enerji verimlili¤i
olarak bakt›¤›n›zda bugün 5-5.5 COP de-
¤erlerinde verimlili¤e sahip ürünler var
pazarda, ama Japon iç pazar›nda 7.5’ler
bulunuyor. Bunlar çok yüksek so¤utma ve
›s›tma performans›na sahip olduklar› için
hem yaz hem k›fl koflullar›nda rahatl›kla
kullan›labilen ve enerjiyi maksimum ve-

rimle kullanabilen cihazlar. Ayr›ca ›s›
pompalar›yla s›cak su temini yap›labilen
cihazlar›m›z bulunmaktad›r. Bu cihazlar,
binada ›s›tma, so¤utma ve s›cak su ihtiya-
c›n› da karfl›layabilece¤iniz çok verimli
sistemlerdir. Üstelik gelecek kuflaklara te-
miz bir dünya b›rakmam›z aç›s›ndan da
çok büyük faydalar› var; çünkü çevreye
zarar vermeyen sistemler. Bu sistemler, ilk
yat›r›m maliyeti aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
pahal› gibi görünebilir ancak sunduklar›
avantajlar göz önüne al›nd›¤›nda, üstelik
faturalar›n›zdaki farklar› da de¤erlendir-
di¤inizde uzun vadede çok kârl› bir yat›-
r›md›r.

Bize ulaflan müracaatlara hiçbir
zaman  duyars›z kalmad›k

Mitsubishi Electric ürünlerinin tamam›,
gerekli sertifikalara sahip ürünler. Bu an-
lamda bizim herhangi bir kayg›m›z yok.
Zaten daha önce de belirtti¤im gibi Türki-
ye pazar›nda sat›fla sundu¤umuz ürünler,
bafllang›çtan beri R 410 A gazl› ürünlerdi.
Bizden önceki distribütör firmalar R 22’li
ürünler ile çal›flm›fllar. Bu anlamda baz›
sorunlar› çözmek yine bize düfltü. Daha
önceden R 22’li ürünleri alm›fl olan tüke-
ticilerimize de elimizden geldi¤ince yar-
d›mc› olmaya çal›flt›k, onlar›n ma¤dur ol-
mas›n› istemedik. Bize ulaflan müracaatla-
ra hiçbir zaman duyars›z kalmad›k; eli-
mizden geldi¤ince çözüm üretmeye çal›fl-
t›k. Çünkü Mitsubishi Electric gerçekten
düzgün ve güzel bir marka, kaliteli bir
ürünü var, dolay›s›yla tüketicinin mutsuz
olmamas› gerekiyor.

Sat›fl sonras› hizmet kaliteniz, 
art›k sizi rakiplerinize karfl› üstün
k›lmakta en önemli faktör
Teknoloji çok h›zl› ilerliyor. Ar-ge depart-
manlar› eskiden 4-5 y›ll›k periyotlarla ye-
ni ürünler gelifltiriyordu. Bugün ise ar-ge
departmanlar› çok büyük bir h›zla hem
yeni ürünler gelifltirmek hem de mevcut
ürünlerin iyilefltirilmesi için çal›flmalar ya-
p›yor. Her marka kendi ürünlerini sürekli
iyilefltirmeye çal›fl›yor. Bu da çok büyük
bir rekabet ortam› oluflturuyor. Bildi¤iniz
üzere Japonlar birçok sektörde oldu¤u gi-

bi bireysel kontrollü klima sektöründe de
pek çok ülkeden daha ileri seviyedeler.
Mitsubishi’nin Japonya’daki fabrikas›n›
gezdi¤imde inceledi¤im ürünlerden biri
ortamdaki 900 farkl› noktay› hissedebile-
cek flekilde tasarlanm›fl, üstün bir teknolo-
jiye sahipti. Yani ortam› iklimlendirirken
ortamda kaç kifli var, uyuyorlar m›, dans
m› ediyorlar gibi birçok datay› göz önün-
de bulunduruyor ve iklimlendirmeyi bu
verilere göre yap›yor. Sa¤lad›¤› enerji ve-
rimlili¤i de do¤al olarak en üst seviyede.
Bunu cihaz›n ba¤l› bulundu¤u ekrandan
da görebiliyorsunuz. Cihaz›n tüketti¤i
elektrik miktar›n› veriler halinde ekrana
yans›tm›fllar. Cihaz›n karfl›s›nda sabit du-
ruyorsan›z elektrik tüketimi düflüyor, kofl-
maya bafllarsan›z art›yor.. Teknoloji bu
denli h›zl› geliflti¤i ve tüm firmalar da ola-
bildi¤ince iyi üretimi hedefledi¤i için art›k
rekabetin en önemli taraf› sat›fl sonras›
hizmetler. Sat›fl sonras› hizmet kaliteniz,
art›k sizi rakiplerinize karfl› üstün k›lmak-
ta en önemli faktör. Bizim burada bir
merkez sat›fl sonras› servis departman›m›z
var. Bu departman, yetkili servislerimize
gereken deste¤i vermek, e¤itim ve denetim
çal›flmalar›n› yürütmekle yükümlü. Yetki-
li servislerimiz ise her türlü sorunu çözebi-
lecek e¤itime ve donan›ma sahiptir. Zaten
e¤itim çal›flmalar›m›z› kendi binam›zda
bulunan salonlar›m›zda sürdürüyoruz.
Gerek teknik gerekse uygulamal› e¤itimle-
rimiz aral›ks›z sürüyor. Servisin sadece ci-
hazla ilgili bilgi sahibi olmas›n›n iyi bir sa-
t›fl sonras› hizmet için yeterli olmad›¤›n›
biliyoruz. Bu nedenle servislerimizin tüke-
ticiye nas›l ulaflaca¤›, k›l›k k›yafeti, hitap
tarz›, servis esnas›nda nelere dikkat etme-
si gerekti¤i gibi pek çok konu da e¤itimle-
rimiz kapsam›ndad›r. Daima kendimizi
gelifltirmeyi ve daha iyi hizmet sunmay›
hedefliyoruz. TM
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– Yer Konvektörleri 

– Emco Konvektörler

– Elektrikli Is›tman›n Avantajlar›

Ürünler:
– GEA Konvektörler
– Beha Elektronik Termostatl› Konvektör Panel Is›t›c›lar
– JAGA Yarat›c›, Fonksiyonel Verimli Is›t›c› Çözümleri
– Pariselekt Noirot Elektrikli Is›tma Sistemleri
– Karyer Konvektör Bataryalar›
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Yer konvektörleri ifl yerlerinin, al›fl-
verifl merkezlerinin, araç teflhir
merkezlerinin, otellerin, apartman-

lar›n ve di¤er mekanlar›n ›s›t›lmas› için
tasarlanm›fl modern ›s›tma cihazlar›d›r.
Bu cihazlar birincil ›s›tma cihazlar› olarak
ya da di¤er tipteki birincil ›s›tma cihazla-
r›na ek olarak (radyatör, yerden ›s›tma,
fan konvektörleri, klima cihazlar›, vb.)
ikincil ›s›tma cihazlar› olarak kullan›l-
maktad›r. Özellikle düflük s›cakl›klara
maruz kalan k›l›f duvarlara sahip mekan-
larda (genifl pencereler ya da cam duvar-
lar, so¤uk duvarlar) uygulama için uy-
gundurlar.
Genifl fleffaf k›l›f yüzeylerine ya da so¤uk
k›l›f duvarlar›na sahip mekanlarda yal-
n›zca geleneksel ›s›tma cihazlar›yla rahat
bir ›s›tma sa¤lamak çok zordur. Cam yü-
zeyler ile y›¤›n hava s›cakl›¤› aras›ndaki
s›cakl›k farklar› havan›n duvar boyunca

seyreden s›n›r katman›nda so¤umas›na ve
afla¤› do¤ru akmas›na ve sonucunda bü-
tün odaya yay›larak oda sakinlerinin ra-
hats›z olmas›na neden olmaktad›r. Özel-
likle d›fl s›cakl›k 10 °C’nin alt›na düfltü-
¤ünde ek yer konvektörü ›s›tmas› kulla-
n›lmad›¤› sürece genifl yüzeyli pencerelere
sahip odalarda rahatl›¤› sa¤lamak nere-
deyse imkans›zd›r. Yer konvektörleri ay-
r›ca cam yüzeylerin yan›nda bir s›cak ha-
va katman› oluflturduklar› için cam üze-
rinde biriken yo¤uflmay› da engellemekte-
dirler. Yer konvektörleri ayr›ca (özellikle
TKV tipi) d›flar›daki so¤uk hava giriflini
de engellemektedir.

Fonksiyonlar›:
• Oda ›s›tmas› (birincil ya da ikincil 

›s›tma)
•  Odada tek tip hava sirkülasyonu 

alan›n›n sürdürülmesi ve dolay›s›yla

›s›n›n oda genelinde tek tip 
da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›

•  Cam yüzeyler üzerinde biriken 
yo¤uflman›n önlenmesi

•  D›flar›daki so¤uk havan›n 
pencerelerden ve kap›lardan girmesi-
nin engellenmesi ve dolay›s›yla oda 
içerisinde cereyan›n önlenmesi

• Oda so¤utmas› (TKH)
• Yüksek neme sahip alanlar›n ›s›t›lmas›

(TKV-S/TK-S)

Çal›flma: 
Yer üzerinde biriken s›cak/so¤uk hava ›s›
dönüfltürücü içerisinde bas›nçl› ya da do-
¤al konveksiyonla ›s›t›l›r ve odaya geri sa-
l›n›r. TKV tip yer konvektörü yere yak›n
bölgeden so¤uk havay› çekip ›s›tt›ktan
sonra cam penceresi yüzeyi üzerinde bir
hava perdesi yaratan bir tasar›mla tekrar
odaya beslemek için yerleflik bir fana sa-

Yer Konvektörleri
Ari ZALMA 
Akcor D›fl ‹liflkiler Sorumlusu 
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hiptir. Bu flekilde, do¤al konveksiyon ile
(örne¤in radyatör ya da do¤al konveksi-
yonlu yer konvektörleri arac›l›¤›yla) elde
edilenden daha h›zl›, daha yo¤un ve tek
tip ›s›tma sa¤lamak için bas›nçl› hava sir-
külasyonu elde edilmektedir.
Yer konvektörü TKH so¤utma fonksiyo-
nu dahil olmak üzere TKV’ye eflit bir ça-
l›flma prensibine sahiptir. Yer konvektörü
TKV-S/TK-S nemli ortamlarda çal›flmak
üzere adapte edilmektedir.

Tipler:
•  Tek, çift ya da üç s›ral› ›s› 

dönüfltürücülü do¤al konveksiyonlu
yer konvektörleri (tip TK/08)

• Tek, çift ya da üç s›ral› ›s› 
dönüfltürücülü bas›nçl› konveksiyonlu
yer konvektörleri (tip TKV/08)

•  Nemli ortamlar için bas›nçl› (tip
TKV/08-S) ya da do¤al (tip TK/08-S)
konveksiyonlu yer konvektörleri. 
tek, çift ya da üç s›ral› ›s› 
dönüfltürücülü.

•  Bas›nçl› konveksiyon ve so¤utma 
fonksiyonlu yer konvektörleri (tip
TKH).

Özellikleri:
•  Genifl ›s›tma ve so¤utma kapasitesi ve

yüksek ürün kalitesi
•  Geleneksel radyatörlerde oldu¤u gibi

tek ya da çift borulu sisteme kolay
ba¤lant›

•  Düflük su içeri¤i ve odan›n h›zl› 
›s›t›lmas›

•  Yerin içine kurulum, dolay›s›yla yer
alan›n›n iflgal edilmemesi

•  Nemli alanlara kurulum
•  Kontrol aksesuarlar› çeflitlili¤i mevcut
•  Do¤al ve bas›nçl› konveksiyonu 

birlefltirme seçenekleri
•  Özel tasar›mlar (köfle tasar›mlar›, 

yuvarlak kenarlar, ›zgara üzeri 
çeflitleri)

•  fi›k görüntü
•  Kolay kurulum, çal›flt›rma ve bak›m
• Is› dönüfltürücünün bas›nç ve s›cakl›k 

k›s›tlamas›
•  Maksimum çal›flma bas›nc›: 11 bar
•  Maksimum izin verilen bas›nç: 

16.5 bar
•  Maksimum su s›cakl›¤›: 110 °C

lik seçeneklerine sahiptir. 3000 mm’nin
alt›ndaki aral›kta uzunluklar 100 mm’lik
art›fllara, 3000 mm’ye kadar olan uzun-
luklar ise 200 mm’lik art›fllara sahiptir. 70
ve 105 mm yüksekliklerinde tekli ›s› dö-
nüfltürücüler yer al›rken 140 mm yüksek-
li¤inde çift ›s› dönüfltürücüler mevcuttur.

Bas›nçl› Konveksiyonlu 
Yer Konvektörleri
Çal›flma prensibi bas›nçl› konveksiyona
dayanmaktad›r; yani do¤al hava sirkülas-
yonu bir fan arac›l›¤›yla sa¤lanmaktad›r.
Daha yüksek ›s›tma kapasiteleri gerekti-
ren uygulamalarda, odalar›n hem birincil
hem de ikincil ›s›tmas› için uygundurlar.
Is›tma kapasitesi konvektör boyutunun
bir fonksiyonudur ve 0.13 kW ila 10.5
kW aras›nda de¤iflmektedir.

Çal›flma: 
Bas›nçl› konveksiyonlu yer konvektörleri
hem te¤etsel fan hem de do¤al konveksi-
yon yard›m›yla sa¤lanan bas›nçl› hava
sirkülasyonu prensibini uygulamaktad›r.
So¤uk hava yer konvektörüne girer, ›s›
dönüfltürücülerde ›s›n›r ve odaya yay›l›r.
Yüksek hacimli ak›fl oran› da ›s›n›n oda-
da eflit bir flekilde da¤›lmas›na ve odada
daha rahat bir flekilde ikamet edilmesine
katk›da bulunur.

TKV Parçalar› (Temel Tasar›m):
1. Is› dönüfltürücü,
2. Te¤etsel fan (IP 44 korumal›),
3. Elektrik ba¤lant› soketi.
4. Izgara
5. Yuva
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Do¤al Konveksiyonlu 
Yer Konvektörleri
Do¤al konveksiyonlu yer konvektörleri-
nin çal›flma prensibi do¤al hava konvek-
siyonuna dayanmaktad›r. ‹kincil oda ›s›t-
mas› için tasarlanm›flt›r. Is›tma kapasite-
leri konvektör boyutuna ba¤l› olarak de-
¤iflmektedir. Sessiz çal›flmalar› sayesinde
di¤er sistemlerden ayr›lmaktad›rlar.

Çal›flma:
Do¤al konveksiyonlu yer konvektörleri
do¤al hava sirkülasyonu prensibini kul-
lanmaktad›r. So¤uk hava yer konvektö-
rüne girer, ›s› dönüfltürücülerde ›s›n›r ve
odaya yay›l›r.

TK Parçalar› (Temel Tasar›m):
1. Is› dönüfltürücü. 
2. Izgara
3. Yuva

Tipler:
TK yer konvektörleri
800 mm ila 5000 mm
aras›nda de¤iflen 33
uzunlu¤a, 200 mm, 300
mm ve 400 mm’lik
genifllik ve 70 mm, 105
mm ve 140 mm’lik yüksek-

teknik
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Tipler:
200 mm, 300 mm ve 400 mm ve ayr›ca
105 mm ve 140 mm’lik yükseklik
seçenekleri. 3000 mm’nin alt›ndaki ara-
l›kta uzunluklar 100 mm’lik art›fllara sa-
hipken 3000 mm’ye kadar olan uzunluk-
larda 200 mm’lik art›fllar mevcuttur. 105
mm yüksekli¤inde tekli ›s› dönüfltürücü
kullan›l›rken 140 mm yüksekli¤inde çift
›s› dönüfltürücüler yer almaktad›r. Üç se-
viyeli fan h›z› mevcuttur.

Nemli Ortamlar için Bas›nçl› 
ya da Do¤al Konveksiyonlu 
Yer Konvektörleri 
TKV/08-S - TK/08-S
TKV/08-S ve TK/08-S yer konvektörleri
bas›nçl› TKV/08-S ya da do¤al TK/08-S
konveksiyon ile çal›flmaktad›r. Özellikle
yüzme havuzu gibi yüksek nem seviyesine
sahip alanlar›n ›s›tmas› için uygundurlar.
Bas›nçl› konveksiyon versiyonunda emni-
yet nedenlerinden dolay› düflük voltajl›
(12 V) havaland›rma fan› bulunmaktad›r.
Yüksek nem seviyesinden dolay› yo¤uflma
toplama tablas› mevcuttur. Is›tma gücü
aral›¤› 0.13 kW ve 4.3 kW aras›ndad›r ve
konveksiyon türü ile konvektör boyutuna
göre de¤iflmektedir.
Cam yüzeyler üzerindeki yo¤uflmay› en-
gellemek, so¤uk yüzeylerden konveksi-
yon etkisini azaltmak ve kap›lardan so-
¤uk hava giriflini önlemek için kullan›l-
maktad›rlar. Bas›nçl› konveksiyona sahip
yer konvektörleri düflük fan h›z› s›ras›nda
düflük gürültü seviyesine sahiptir.

Çal›flma:
Bas›nçl› konveksiyonlu yer konvektörleri
hem te¤etsel fan hem de do¤al konveksi-
yon yard›m›yla sa¤lanan bas›nçl› hava
sirkülasyonu prensibini uygulamaktad›r.
So¤uk hava yer konvektörüne girer, ›s›
dönüfltürücülerde ›s›n›r ve odaya yay›l›r.
Yüksek hacimli ak›fl oran› da ›s›n›n oda-
da eflit bir flekilde da¤›lmas›na ve odada
daha rahat bir flekilde ikamet edilmesine
katk›da bulunur.

TKV/08-S/TK/08-S 
(Temel Tasar›m) Parçalar›:
1. Is› dönüfltürücü,
2. Te¤etsel fan 12 V 

(TK/08-S için de¤ildir)
3. Elektrik ba¤lant›s› soketi 

(TK/08-S için de¤ildir)
4. Izgara
5. Yo¤uflma toplama tablas›
6. Yuva

Tipler:
TKV/08-S ve TK/08-S yer konvektörleri
1100 mm ila 2500 mm aras›nda 15 uzun-
luk, 200 mm, 300 mm ya da 400 mm ge-
nifllik ve 140 mm yükseklik seçeneklerine
sahiptir. Üç seviyeli fan h›z› mevcuttur.

So¤utucu ve Is›t›c› Yer 
Konvektörleri TKH
Yaz aylar›nda TKH yer konvektörü pen-
cere ya da s›cak duvarlar›n etraf›ndaki
alanlardan s›cak havay› al›r ve bu havay›
›s› dönüfltürücüsünde so¤uttuktan sonra
odaya geri verir. Bu da ›s› odas› k›l›f yü-
zeylerinden kaynaklanan ›s› kazan›mlar›-
n› azaltmaktad›r. So¤utma iflleminde ne-
min bir k›sm› havadan al›n›r; bu “nem al-
ma” ifllemi ayr›ca termal rahatl›¤a da kat-
k›da bulunur. TKH toplam so¤utma ka-
pasitesi aral›¤› 0.4 kW – 1.7 kW’dir.
K›fl aylar›nda TKH yer konvektörü di¤er
yer konvektörleri gibi ›s›tma amac›yla
kullan›lmaktad›r. Pencere bölgesindeki
so¤uk havay› ›s›tarak odaya geri vermek-
tedir. TKH ›s›tma kapasitesi aral›¤› 0.9
kW – 4.2 kW’dir.

Çal›flma:
So¤utma modunda TKH yer konvektörü
pencere ya da s›cak duvarlar›n etraf›nda-
ki alanlardan s›cak havay› al›r ve bu ha-
vay› ›s› dönüfltürücüsünde so¤uttuktan
sonra odaya geri verir. Bu da ›s› odas› k›-
l›f yüzeylerinden kaynaklanan ›s› kaza-

n›mlar›n› azaltmaktad›r. So¤utma iflle-
minde nemin bir k›sm› havadan al›n›r; bu
“nem alma” ifllemi ayr›ca termal rahatl›-
¤a da katk›da bulunur. Is›tma modunda
ise ifllem tersine döner: TKH so¤uk hava-
y› pencere alanlar›ndan al›r, ›s›t›r ve tek-
rar odaya verir.

TKH (Temel Tasar›m) Parçalar›:
1. Is› dönüfltürücü
2. Te¤etsel fan (IP 44 korumal›)
3. Elektrik ba¤lant› soketi
4. Izgara
5. Yo¤uflma toplama tablas›
6. Yuva

Tipler:
‹ki adet TKH yer konvektör modeli mev-
cuttur: 1250 mm ve 2150 mm.

Yaz›l›m: Klima TK 1.5
Bu paket belirli bir konvektör uzunlu¤u-
na ya da belirli bir termal kapasiteye gö-
re standart yerden ›s›tma konvektörlerin-
den birinin (TK/08, TKV/08 ve TKH tip-
leri) seçimine imkan sunar. Temel para-
metrelerin girilmesinden sonra paket bü-
tün mevcut aksesuarlar›yla birlikte ilgili
konvektör tiplerini listelemektedir. Kon-
vektör tipi listelemesi kullan›ma haz›r bir
s›ralama anahtar›d›r. Hesaplama sonuç-
lar›n› bütün girdi parametreleri ve teknik
özellikleriyle birlikte belgelendirmek için
nihai hesaplaman›n ç›kt›s› al›nabilir.

Tasar›m ve Kontrol
Konvektörler, özenle yap›lan tasar›mlar
için çok uygundur. Ortamdaki flartland›r-
maya katk›s› d›fl›nda, yer kaplamaz, fark-
l› boyut seçenekleri ile zorluk ç›karmaz.
Ayr›ca konvektörler dairesel hatlarda ve
standart d›fl› boyutlarda üretilebilir, köfle-
leri dönmekte kullan›labilir. Bunun d›fl›n-
da birçok farkl› malzemeden (ahflap çeflit-
leri, alüminyum, çelik) ve farkl› yönlerde
(paralel veya dik) üretilebilen ›zgara ka-
paklar› ile iç tasar›ma uyum sa¤lar. Hid-
ria konvektörler kontrol aksesuar detay-
lar› sayesinde istenilen adette tek termi-
nalden kontrol edilebilir.  Konvektör yu-
valar›n›n alt›na eklenen yükseklik ayar
vidalar› sayesinde her türlü zeminde ko-
layca montaj› yap›labilir. TM
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EMCO Klima GmBH 35 y›ll›k tecrü-
besiyle, farkl› havaland›rma sistem-
lerinin üretimi ve zaman›nda tesli-

mi prensibiyle sürekli geliflerek; dan›fl-
manl›k hizmeti veren flirketler, müteah-
hitler ve son kullan›c›lar aras›nda kazan-
d›¤› güveni zamanla daha da sa¤lamlafl-
t›rm›flt›r.
EMCO klima; ayn› zamanda havayla ve
suyla çal›flan sistemler alan›ndaki tüm
ürün gamlar›nda ifllevsel güvenilirli¤i ve
optimum ekonomik verimlili¤i sa¤laya-
bilmek için planlama süreci içerisinde la-
boratuvar testlerini, bilgisayar analizleri-
ni ve ürün seçimini içeren “inhouse” ser-
visini de sunmaktad›r.
Is›tma, so¤utma ve havaland›rma sektö-
ründe konvektörleri kullanan teknolojile-
rin giderek artan bir önem kazand›¤› gü-
nümüzde, enerjinin su ile tafl›nmas›n›n te-
sisat kurulumu aç›s›ndan çok say›da
avantaj› vard›r ve mimari tasar›mdaki öz-
gürlü¤e de olanak sa¤lar. Ayr›ca, bütün
hava ile çal›flan sistemlerle k›yasland›¤›n-
da ak›flkan›n tafl›nmas› için gereken ener-
ji belirgin bir flekilde azal›r.
Tasar›m›, mutluluk veren kullan›fll› me-
kânlar yaratt›¤› gibi ekonomik ve çevresel
aç›dan da avantaj sa¤lar.

Avantajlar›
• Genifl renk seçenekleri ile istenilen

herhangi bir RAL rengi uygulanabilir.
• Katlanabilir veya sabit ›zgara 

seçenekleriyle her türlü mekâna uyum
sa¤layabilir. 

• 2 veya 4 borulu olarak uygulanan 
sistem, ön, arka, sa¤ ve sol 
yanlar›ndan yap›labilen ba¤lant›lar 
sayesinde montajda büyük kolayl›k
sa¤lar.

• Özel fanlar› sayesinde minimum ses
de¤erleriyle maksimum ›s›tma ve 
so¤utma yükleri karfl›lanabilir.

• Standart ölçülerin yan› s›ra farkl› 
mimari çizimlerde de birçok çözüm
üretme imkân› vard›r. ‹nce yap›s›yla
dar alanlarda istenilen boyutlarda 
uygulanabilir.

• Konvektör panelleri ön taraflar›n›n 
ç›kar›lmas›yla birbirlerine ba¤lanarak
istenilen ölçülere ulaflma imkân› 
sa¤lar.

• Köflelerde uygulanabilecek dik aç›l› 
›zgara ba¤lant›lar›n yan› s›ra mimari
tasar›ma uygun (tailor made) ›zgara
dizaynlar› da mümkün olmaktad›r. 

Geliflen mimari uygulamalar›n paralelin-
de, yenilikçi ›s›tma sistemlerinde de yeni
binalardaki yerini almaya bafllam›flt›r. Sa-
dece konutlarda de¤il, ifl merkezleri, fuar
alanlar› ve konferans salonlar› gibi birçok
yerde EMCO kanal konvektörleri yayg›n
bir biçimde kullan›lmaktad›r.
Kolay kontrol edilebilir olmas›, so¤uk
radyasyonun etkilerinden korumas›, ge-
nifl montaj seçenekleri sunmas› ve ikincil
bir ›s›tma kayna¤›na ihtiyaç olmadan çö-
zümler üretmesi gibi önemli özellikleri sa-
yesinde EMCO kanal konvektörleri bir-
çok projede tercih edilmifltir.
Ekonomik ve konforlu ›s›tma isteniyor,
kaliteli hava hedefleniyor ve radyatörle-
rin minimum kullan›m› amaçlan›yorsa
EMCO konvektörler bu mahallerde do¤-
ru seçimler olacakt›r.
Garanti Bankas› Genel Müdürlük Binas›,
Çubuklu Vadi Projesi, Irak Erbil Havali-
man›, ‹fl Bankas› Kuleleri ve Kanyon
Hakkasan Restaurant gibi yurtiçi ve yurt-

Mak. Müh. Hakan AYAZ - Mak. Müh. Can KARAfiAH
Saven Teknik Malzeme Ticaret ve Taahhüt Ltd. fiti. 

EMCO Konvektörler
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d›fl›ndaki birçok prestijli projede EMCO
ürünleri kalitesi güvenilirli¤i ve fl›k di-
zaynlar›yla kendisinden söz ettiren ifllere
imza atm›flt›r. 

EMCO Konvektör Tipleri

Izgaralar

EMCO özel tasar›ml› katlanabilir (rulo
tipi) ve normal tipteki ›zgaralar›n üretimi-
ni 35 y›ld›r sürdürmektedir. Bunca y›ll›k
üretim ve tasar›m deneyimi, en iyi malze-
me seçimi ve modern üretim yöntemleri
ile birleflince ortaya benzersiz ürünler ç›k-
maktad›r. Yüksek kaliteli bu ›zgaralar de-
¤iflik renk seçenekleri ile beraber sunul-
maktad›r.

EMCO Kontrol Kutular›
EMCO kontrol kutular› EMCO kanal
konvektörleri için gelifltirilmifltir ve bütün
konvektörler ile uyumludur. Kontrol ku-
tusu, içinde bulunan kontrol plakas› (pla-
tin) ile tek oda kontrolü yan›nda bina

otomasyonu üzerinden kontrole de uy-
gundur. Kontrol kutusu tekli ve çoklu
ba¤lant›ya olanak sa¤lar, flantiyede elek-
trik tesisat›na kolayca ba¤lan›rlar.

EMCO Oda Termostat› ve 
H›z Ayar Anahtar›
EMCO oda termostat› RZ (250V),
EMCO devir ayar anahtar› DZR ile birlik-
te ›s›tma ve so¤utma dahil her tip EMCO
kanal konvektöründe çal›flabilir. En s›k
kullan›m alanlar› büro, okul, al›flverifl mer-
kezi gibi kapal› alanlard›r, kullan›m› ko-
layd›r ve estetik görünümlüdür. TM
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teknik

Özel Izgara Uygulamalar›

emcotherm KXs/KMs/K emcotherm KQK

emcotherm KQKL

emcotherm BKQ

emcotherm KQI

emcotherm KQ/KQS

Rigid corner, 90 ° Mitred corner, 90 ° - 135 °

Rarial corner, 179 ° - 135 ° Mitred corner, 90 ° - 135 °

Installation in radii Grille end, mitred
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Elektrikli ›s›tman›n, di¤er yak›tlara
göre birçok art›s› vard›r. Montaj
maliyetlerinin çok düflük olmas›yla

beraber, uygulamas› çok kolayd›r. Boru-
lamaya ihtiyaç duymadan, sadece elektrik
hatt›na ba¤lan›r, böylece birkaç dakika
içinde çal›flt›rmaya bafllayabilirsiniz. Yeni
binalar için, elektrikli ›s›tma ba¤lant›lar›
çok k›sa bir sürede sabit kablo ba¤lant›s›
s›ras›nda yap›labilir. Tadilatlar ve tafl›n-
ma s›ras›nda ise ev sahibine minimum ra-
hats›zl›k verir. ‹stendi¤inde, sisteme büt-
çeye göre ekstra ›s›t›c› eklenebilir. 
Di¤er yak›tlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ge-
nellikle elektrikli ›s›tman›n iflletme gideri
konusunda flüphe vard›r; ancak farkl›
›s›tma sistemlerinde enerji maliyeti, ger-
çek iflletme gider denkleminin sadece bir
parças›d›r. Dikkate al›nmas› gereken, ger-
çek gider, sistemin ömrü boyunca ortaya
ç›kan maliyetidir. Bu da sadece kullan›lan
yak›t de¤il, ayn› zamanda gizli bak›m gi-
derlerini de kapsamaktad›r. Bacadan faz-
la enerji kaybeden boylerli sistemlerin ak-
sine elektrikli ›s›t›c›lar kullan›mdayken %
100 verimlidirler. Bunun yan› s›ra, son
y›llarda gerek elektrik gerekse yak›t fiyat-
lar›ndaki afl›r› dalgalanmalar sebebiyle
Energywatch (Ba¤›ms›z yak›t ve elektrikli
tüketicileri haklar›n› koruma organizas-
yonu) 2003 y›l›ndan 2006 y›l›na kadar
tüm yak›tlara % 92 zam yap›l›rken elek-
tri¤e % 54 zam yap›ld›¤›n› rapor etmifltir.
Elektrikli ›s›tmada hareket eden hiçbir
parça bulunmamas›ndan dolay›, ço¤u sis-
tem cihaz ömrü olarak 15 sene olarak be-
yan eder, bunun yan›nda, boylerli sistem-
lerde cihaz ömrü maksimum 10 sene ola-
rak verilir. Elektrikli ›s›tman›n kurulum,
kullan›m, iflletme maliyetlerinin düflük ol-

mas› ve yaklafl›k olarak ömrünün yak›tl›
sistemlere göre % 50 fazla olmas› sebe-
biyle de çok verimlidir.
Elektrikli ›s›tma herhangi bir bacaya veya
borulama tesisat›na ihtiyaç duymaz, bu
yüzden ne baca yerleflimi konusunda ne
de bina yerleflimi, dizayn, planlama konu-
lar›nda ba¤lay›c›l›k veya sorun teflkil et-
mez. Elektrikli ›s›t›c›lar odalarda herhan-
gi bir yere konulabilir ve tasar›m özgürlü-
¤ü tan›r.
Elektrikli ›s›tman›n sundu¤u bu esneklik
ve çok yönlü de¤ifltirilebilirlik, evlerini
büyütmek isteyen kullan›c›lara da ciddi
bir avantaj sa¤lamaktad›r. Di¤er sistem-
lerde var olan ›s›t›c› kapasiteniz ekstra ›s›-
t›c›lara büyük ihtimalle yetmeyecektir,
bunun yan› s›ra elektrikli ›s›t›c›lar hari-
cindeki di¤er sistemlerin evden eve tafl›n-
mas›n›n maliyeti oldukça yüksektir.
Yak›t olarak elektri¤in kullan›lmas›n›n
di¤er bir avantaj› ise, ülke genelinde elek-
trik flebekesinin bulunmas›d›r. Bunun ya-
n› s›ra yap›sal de¤iflikliklerinin uygulana-
mayaca¤› binalar, baz› s›n›rlamalar›n ol-
du¤u hassas yerleflim bölgeleri için de ide-
aldir.

Emniyetli ve Güvenilir Sistemler
Hangi ›s›tma sistemini seçerseniz seçin,
flüphesiz ki güvenlik en çok dikkat edil-
mesi gereken konudur. Elektrikli ›s›tma
sistemleri, ›s› üretmek için, herhangi bir
yak›t kullanmad›¤›ndan hiçbir flekilde
karbonmonoksit zehirlenmesine veya bir
patlamaya sebebiyet vermezler ve bunlar-
la ilgili herhangi bir risk oluflturmazlar.
Akacak, patlayacak herhangi bir ekip-
man, radyatör bulunmamas›ndan dolay›,
eve ve evdeki eflyalara zarar verme riski
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di¤er sistemlere göre çok düflüktür. Bu
avantaj›, özellikle belli zamanlarda kulla-
n›lmayan, ziyaret edilip, hiç bak›m› yap›l-
mayan sezonluk mülkler aç›s›ndan çok
önemlidir. Özellikle k›r›lacak, y›pranacak
hiçbir hareketli parçan›n bulunmamas›,
elektrikli ›s›tma sistemlerini son derece
güvenli ve uzun ömürlü k›lar.

Çevresel Sa¤l›k Faydalar›
Elektrikli Ak›ll› Is›tma sistemleri yap› içe-
risinde ve yap›da gün boyu sürekli bir
›s›tma sa¤lar, s›cakl›¤› sabit tutar. Bu
özellik uzun vadede, yo¤unlaflmaya ba¤l›
bina bak›m problemlerini ortadan kald›-
r›r, yaflayanlara daha sa¤l›kl› ve daha
konforlu bir çevre sunar.

Bak›m Yok, Y›ll›k Kontrol Yok
Is›tma sistemlerinin bak›m›, seçilen yak›-
t›n cinsine ba¤l› olarak iflletme giderlerini
ciddi oranda art›rabilir, bu yüzden bak›m
maliyetinin ve güvenlik kontrol ihtiyaçla-
r›n›n getirdi¤i maliyetlerin etkisi mutlaka
göz önünde bulundurulmal›d›r. Elektrikli
sistemler yap›lar› itibariyle bak›m ve kon-
trol gerektirmeden uzun y›llar çal›flabil-
mektedirler. 
Di¤er yandan boylerli sistemler düzenli
olarak bak›m ve servisinin, güvenlik test-

Selçuk KARABA⁄
Ka ‹nflaat / Nobo
Yönetici Orta¤›

Elektrikli Is›tman›n Avantajlar›
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lerinin yap›lmas›n› gerektirmektedir. Gaz
sistemlerinin mutlaka y›ll›k güvenlik de-
netiminden geçirilmesi gerekmektedir.

Konfor ve Kontrol
Son y›llarda elektrikli ›s›tma teknolojisi
ciddi geliflmeler kaydetmifltir. Modern
elektrikli ak›ll› sistemler yüksek hassasi-
yete sahip, entegre, termostatik kontrolle-
re sahiptir. Elektronik kontrollerin ayar
hassasiyeti, oda s›cakl›¤›ndaki ani de¤i-
flikliklere h›zl› tepki vermesini sa¤lar. Bu
da ›s›t›c›n›n h›zl› bir flekilde ihtiyaçlara
cevap  vermesini güvence eder, oda s›cak-
l›¤›n› sabit tutar.
GLEN DIMPLEX ailesinin bireyi  NO-
BO, uygun maliyetli, güvenilir, emniyetli
panellerle, dekorasyon özgürlü¤ü ve kon-
for için birçok farkl› seçenek sunar. TM
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sistem

Referans Projeler:
T.C. Baflbakanl›k Koruma Odalar›/Ankara, 

T.C. Cumhurbaflkanl›k Köflkü–Muhtelif Mekanlar/Ankara, 

Miray ‹nflaat/‹zmir–Arkas Voleybol Tak›m› Lojmanlar›, 

Knauff ‹dari Ofisler/Ankara, Hollanda Büyükelçili¤i-Kabil Afganistan, 

Tafll›gere Otel/Alaflehir, Rabi Medresesi–Süleymaniye Camii/‹stanbul, 

Sabiha Gökçen Havaalan›/‹stanbul, Etkin Mühendislik/‹stanbul

Türkmenistan Benzin ‹stasyonlar›, Novatek/‹stanbul Ka¤›thane fiantiye Tesisleri, 

Bade Çelik / Ankara, Saadet Camisi/Bitlis

B&B Tekstil ve G›da ‹dari ofisler/‹stanbul, Volvo Showroom/‹zmir, 

Urla Casaba Evleri/‹zmir–Yap›tsan ‹nflaat, Sinka ‹nflaat Sasal› Karfl›yaka/‹zmir

5 Adet Villa, Sinka ‹nflaat Urla/‹zmir-33 Daire, Fen Bilimleri Borsa Dersanesi / K›rklareli

(500 m2), Akb›y›ko¤ullar Datça Marina Konutlar›/Mu¤la, Seçkintafl/‹zmir

Çeflme Villalar›, Seçkintafl Herfley/‹zmir–Çeflme Villalar›, Turgutça ‹nflaat/Bodrum

Club Perla Evleri, Don Juan Restoran Rumeli Hisar›/‹stanbul, 

Frame Restoran-Maçka/‹stanbul, Teflvikiye Kafe–Niflantafl›/‹stanbul, 

Burj Cafe–Kalam›fl/‹stanbul.
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Özellikle klasik ›s›tma sistemlerinin ye-
tersiz kald›¤› alanlarda, tarihi bina

ve mekanlarda, mimari uygulamalar›n ve
konsept çal›flmalar›n getirdi¤i estetik im-
kans›zl›klar ile tesisat yat›r›m maliyetleri-
nin çok da verimli olmamas› durumlar›n-
da, ana ›s›t›c› veya yard›mc› ›s›t›c› eleman
olarak kullan›labilen Beha panel konvek-
törler, içinde bar›nd›rd›¤› özel ›s›t›c› ele-
man teknolojisi ile görevini sessizce yeri-
ne getirebilen bir ›s›t›c›d›r. Kullan›ld›¤›
mekanlarda, enerji besleme hatlar› bak›-

m›ndan mevcut
prizler ile yeti-
nebilen, mon-
taj› ve iflletme-
ye al›nmas›
an›nda ekstra
yat›r›mlara ge-
rek duymadan

çal›flabilen zarif ve ince, kompakt bir
üründür. ‹çinde hareketli bir parça olma-
mas› nedeniylede herhangi bir bak›m ge-
rektirmemektedir. Beha Konvektör Is›t›-
c›lar›n›n uluslararas› CCA (CENELEC-
Certification Agreement) EN 60335 spe-
sifikasyonuna uygunlu¤u onaylanm›fl ve
belgelenmifltir. Cihazlar Ayr›ca CE belge-
sine de sahiptir. Tüm Beha konvektör ›s›-
t›c›lar IPX4 (su s›çrama deneyi) normuna
göre test edilmifltir; banyo ve nemli me-
kanlarda da kullan›labilmektedir. Is›tma
elemanlar› ve so¤utma kanatlar› extrude
alüminyumdan imal edilmifltir. Bütün Be-
ha konvektör ›s›t›c›lar›nda donma koru-
mas› bulunmaktad›r. Çal›flma an›nda ci-
haz›n üzerine ›s› ç›k›fl›n› engelleyecek fle-
kilde konan cisimler sonucunda cihaz
otomatik olarak devre d›fl› kalarak kendi-
ni korumaya al›r. Beha konvektör ›s›t›c›-
lar›n›n hepsinde bir açma kapama anah-
tar› ve stabil oda s›cakl›¤›n› sa¤layan 0,2
derece hassasiyetinde bir elektronik ter-
mostat bulunmaktad›r. Beha konvektör
›s›t›c›lar 2 farkl› tipte 11 farkl› kapasitede
imal edilmektedir. TM

Fans›z Kanal Konvektörleri
SKL ve SKH Serisi

Yüksek ›s›l verim ve yüksek konfor
sunan GEA fans›z kanal konvektör-

leri, daha az yer kaplad›¤› için mekanlar-
da tasar›m özgürlü¤ü de sunuyor.  Ayn›
genifllik ve yükseklikte olmak kofluluyla
bu seride fanl› ve fans›z konvektörlerin
kombinasyonu da mümkün

Özellikleri: 
• Model SKL2/4 ve SKH2/4 ile 

yüksek cam yüzeylerden so¤uk
radyasyon engellenir 

• Yüksek ›s›tma kasiteleri ile model
SKL6 ve SKH6 tek bafl›na mahalin
›s›tma ihtiyac›n› karfl›larlar 

• ‹ste¤e ba¤l› olarak, köfle parçalar›,
farkl› renklerde ›zgaralar gibi
aksesuarlarla farkl› çözümler sunar

Tanjansiyel Fanl› Kanal
Konvektörleri SKQ Serisi
Yüksek ›s›tma kapasitesi ve sessiz çal›flma
özelli¤i ile kullan›ld›¤› mahalin tüm
›s›tma ihtiyac›n› karfl›layabilen GEA
Tanjansiyel fanl› kanal konvektörleri,
cam yüzeylerdeki yo¤uflmay› engelleme
özelli¤i ile dikkat çekiyor. Pencere ve
duvar gibi so¤uk yüzeylere karfl› engel
oluflturan cihaz, yerden ›s›tma sistemleri
ile birlikte kullan›ld›¤›nda h›zl› ve verimli
›s›tma sa¤lar. TM
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Beha Elektronik
Termostatl› 
Konvektör Panel
Is›t›c›lar

GEA Konvektörler

Teknik Bilgiler

SKL SKH

Yükseklik (mm) 90 106

Genifllik (mm) 212 / 262 / 362 212 / 262 / 362

Konvektör Uzunluklar› (mm) 900 mm - 4.800 mm (300 mm'lik aral›klarla)

Teknik Bilgiler

SKQ

Yükseklik (mm) 106

Genifllik (mm) 262 / 362 / 462

Konvektör Uzunl›klar› (mm) 900 mm - 4.800 mm (300 mm'lik aral›klarla)
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JAGA Yarat›c›,
Fonksiyonel Verimli
Is›t›c› Çözümleri

Pariselekt’ten Noirot Elektrikli 
Is›tma Sistemleri

Karyer Konvektör Bataryalar›

JAGA sadece radyatör yapm›yor kulla-
n›c›n›n ›s›nma problemini  de çözüyor.

JAGA konvektörler ve radyatörler çok
genifl seçenekleri ve ölçüleri ile her türlü
mekana ve dekorasyona uyum sa¤l›yor.
Yere gömülen konvektörlerde çok de¤iflik
›zgara çeflitleri de mevcut. Ürün Maktes
Makine Tesisat ve Tic. A.fi. Taraf›ndan
sat›fla sunuluyor. 

Özellikleri: 
• Low- H20 radyatörleri ile bafllayan 

modern bir ›s›nma konsepti
• Cam önlerinde minimum ›s› kayb›
• Fanl› ve fans›z modeller
• Kademesiz fan devir ayar›
• Alüminyum, paslanmaz çelik, mefle,

kay›n ve merbau ›zgara çeflitleri
• 9-11-14-19 cm derinlik, 

14-18-26-34-42 cm genifllik, 
110-490 cm boy seçenekleri

• Micro Canal tipinde 6 cm derinlik 
13 cm en ve 22dbA ses düzeyi

• H›zl› reaksiyon zaman›
• Çok hassas ›s› ayar›
• Yo¤uflmal› kombi ve kazanlar ve için

ideal çözüm
• Is› pompalar› ile kombine edilerek 

düflük s›cakl›kta çal›flma imkan› TM

Frans›z Noirot ›s›t›c›lar›, Pariselekt ta-
raf›ndan 7 y›l garantili olarak Türkiye

pazar›na sunuluyor. Ekonomik, prog-
ramlanabilir, estetik ve dayan›kl›d›r. Ba-
ca, is, koku ve gürültü sorunu olmaz. Ci-
hazda kazan, yak›t deposu boru gibi bö-
lümler olmad›¤› için yer kaplamaz. Ko-
layca monte edilir ve gerekti¤inde sadece
elektrik tesisat› yap›larak baflka yere nak-
ledilebilir. Bak›m gerektirmez, zahmetsiz
›s›tma sa¤lar. Noirot cihazlar› sadece
elektrikle çal›fl›r mazot, gaz ya¤› suya ve-
ya baflka bir enerji kayna¤›na ihtiyac›
yoktur. Cihazlar›n içinde ›s›y› çok etkili
biçimde yayan ve uzun süre ayn› ›s›y› üze-
rinde tutan bir rezistans sistemi bulunur.
Bu rezistans magnezyum kum içine s›k›fl-
t›r›lm›fl ve d›fl etkilere karfl› korunmufltur.
Alüminyum alafl›ml› uzant›lar ›s›y› kolay-
ca yayarlar. Cihaz›n içinde ›s›nan s›cak
hava, dolafl›m›n› tamamlayarak petekler-
den h›z kazanm›fl bir flekilde ç›kar, tüm
alana yay›l›r. Böylece tüm odan›n içinde
eflit bir s›cakl›k da¤›l›m› oluflur. 
Cihaz›n ›s›t›c›lar›ndaki elektronik ter-

mostat elektri¤in en ekonomik biçimde
kullan›lmas›n› sa¤lar. Ortam s›cakl›¤›na
ba¤l› olarak cihaz, ortalama bir dakika
içersinde 20 saniye elektrik harcay›p 40
saniye durur ama ayn› ›s›y› yaymaya de-
vam eder. Her odaya metrekaresine kar-
fl›l›k flekilde wattlar›na göre 1 veya 2 pe-
tek tak›l›r (normal flartlar alt›nda her 10
metrekare için 1000 watt). Tüm petekle-
re ayr› ayr› faz, nötr ve programatör kab-
losu uygulanacaksa 3, uygulanmayacak
ise 2 hat çekilir. Cihazlardan herhangi bi-
rinin üzerine tak›lacak programatör tüm
evin cihazlar›n›n saat/gün s›cakl›k ayarla-
malar›n›n yap›lmas›n› sa¤lar. Ayr›ca her
cihaz ayr› ayr› açma kapama veya ›s› aya-
r› yapma imkan› da sunar.  TM

Döflemeden ›s›tma yap›lan mekanlar,
giydirme cephelerin kat aralar› Kar-

yer konvektör bataryalar›n›n örnek kulla-
n›m yerleridir. Do¤al tafl›n›mla hava sir-

külasyonu sa¤lanan tipler çok düflük ses
seviyelerinde çal›flmaktad›r. Konvektörler
talebe göre istenen boyut ve kapasitede
imal edilebilir.  TM

ürünler

***TESISAT-125  6/17/09  4:14 PM  Page 51



***TESISAT-125  6/17/09  4:14 PM  Page 52



***TESISAT-125  6/17/09  4:14 PM  Page 53



5544 . tesisat market 06/2009

Sahibi ve Sorumlu Yaz›‹flleri Müdürü
‹smail Ceyhan
iceyhan@dogayayin.com

Yay›n Yönetmeni
Dr. Oya Bak›r
oyabakir@dogayayin.com

Yaz› ‹flleri
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Reklam Grup Koordinatörü
Asrin Bak›r Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Sorumlusu
Burcu Özyurt
burcuozyurt@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopao¤lu

Sayfa Düzeni
Ömer Duman

Ulaflt›rma ve Da¤›t›m
Yavuz Erdo¤an

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

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

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

Fiyat› : 5 TL.
Y›ll›k Abone : 50 TL.

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

Bas›n Kanunu’na göre yerel süreli 
yay›nd›r.

HAZ‹RAN 2009 • SAYI 125

Tesisat Market Dergisi’nde yer alan ürün
tan›t›m yaz›lar› ve firma menfleili teknik 
bilgi aktar›mlar›ndaki içerikten, bilginin
menflei olan firma sorumludur.
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