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art›rd›. Tavuk eti üretiminde 2004 y›l› FA-
O verilerine göre 185 ülke aras›nda 16.ko-
numdayd›k. K›rm›z› et konusunda özellikle
son befl y›l içinde ihracat›m›z üç kattan faz-
la art›fl gösterdi. 580.000 tonu aflk›n k›rm›-
z› et ürünleri üretiyoruz ve 2008 y›l› verile-
rine göre 700 ton hacminde 7.6 milyon
USD tutar›nda ihracat gerçeklefltirmifliz.
Dondurulmufl meyve ve sebze üretimi, ülke-
mizde 1970’li y›llar›n bafl›nda bafllam›fl. ‹lk
dondurulmufl meyve-sebze iflleme tesisi
Kayseri’de kurulmufl. Ama 1980’li y›llara
kadar meyve ve sebzelerimiz, di¤er amaç-
larla kurulan tesislerde ifllenmifl. Bugün için
bu alanda kurulan tesislerimizin büyük ço-
¤unlu¤u teknolojik olarak çok yüksek stan-
dartlara sahip. Bu tesislerde meyve ve seb-
zeler hava ile ya h›zl› dondurma (sharp free-
zing) metoduyla, ya da bireysel h›zl› don-
durma (individually quick freezing) metodu
ile iflleniyor. Özellikle son y›llarda en gelifl-
mifl yöntemlerden biri olarak kabul gören
IQF, bizde de yayg›n olan dondurma meto-
du. Bir bölümü yabanc› ortakl› 30’u aflk›n
tesiste 170.000 tonun üzerinde dondurul-
mufl meyve ve sebze üretiyoruz ve üretimin
yar›s›ndan ço¤unu da ihraç ediyoruz.
Gelecek y›llarda da ne g›dan›n ne de bera-
berinde so¤utman›n önemi h›z kaybetmeye-

ce¤ine göre, so¤utma endüstri-
mizin, stratejik rolünün bi-
linci ile ad›mlar›n› planlaya-
cak ve kendisini dünya ölçe-

¤inde konumland›racak oldu-
¤unu düflünmek, hiç de yanl›fl

görünmüyor… TM

G›da ve So¤utma
Birbirini Gelifltiriyor

G›da ve tar›m, 21.yüzy›l›n en stratejik
sektörleri aras›nda kabul ediliyor.
G›da ürünlerinin üretilmesi temini

kadar, muhafazas› da bir o kadar büyük
önem tafl›yor. Organik ve bozulabilir ürün-
lerin muhafazas› ise so¤utma sistemleri ile
mümkün. Bu nedenle süreç içinde önemini
art›ran pek çok sektör, do¤rudan so¤utma-
n›n da önemini art›r›yor. G›da da so¤utma-
n›n önemini art›ran, teknoloji gelifltirme sü-
recini h›zland›ran sektörlerden sadece biri.
G›da sektörü içinde hayvanc›l›k ve ilgili
ürün gruplar› ise ayr›cal›kl› bir yere sahip.
Tavuk ürünleri tüm dünyada son 20 y›l
içinde, özellikle kolestrole dayanan sa¤l›k
sorunlar›n›n da etkisiyle önemini giderek
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Arçelik VRS Water Ace

Arçelik, split klimalarla girdi¤i pazarda
çoklu sistem Multi F ve FDX serisin-

den sonra VRS ticari klima sistemleriyle
hizmet vermeye devam ediyor. Lüks ko-
nutlar, oteller ve ifl merkezleri gibi iç d›fl
ünite aras› kot fark›n›n fazla oldu¤u bina-
larda, Arçelik yüksek COP’li ve d›fl hava
flartlar›ndan ba¤›ms›z çal›flan su kaynakl›
de¤iflken debili so¤utucu ak›flkan klima
sistemi VRS Water Ace serisini sunuyor.

Su kaynakl› sistem
Arçelik VRS Water ACE serisi, merkezi
klima sistemlerinin avantajlar›n› bar›nd›r-
makta, ayn› zamanda VRF sistemlerinin
montaj kolayl›¤›n›, iç ünite çeflitlili¤ini, di-
zayn esnekli¤ini ve k›smi yüklerdeki yük-
sek verimlili¤ini bir araya getirmektedir.
D›fl ünitesi so¤utma kulesine ve kazana
ba¤l› olan sistem enerji kayna¤› olarak su-
yu kullan›r. So¤utma ihtiyac›n› so¤utma
kulesinden ald›¤› suyla yaparken ›s›tma ifl-
leminde ise kazandan ald›¤› s›cak sudan
faydalan›r. Hem kazandan hem de so¤ut-
ma kulesinden gelen su bir ›s› de¤ifltirici-
sinde sistem parametre de¤erlerine uygun
hale getirilerek pompalar ve valfler vas›ta-
s›yla d›fl üniteye gönderilir. Sistem içerisin-
de so¤utucu ak›flkan ›s› kayna¤› olarak
flartland›r›lm›fl olan suyu kullan›r ve ›s›tma
so¤utma çevrimini tamamlar. Böylece d›fl
ortam hava flartlar›na ba¤l› kalmadan ve
k›fl aylar›ndaki defrost iflleminden etkilen-
meden sürekli olarak yüksek COP de¤erle-
rinde bir iflletim performans› sunar. 

K›smi yüklerde yüksek 
performans
Inverter kompresörlü d›fl ünite, k›smi yük-
lerde ihtiyaca göre çal›flma kapasitesini
ayarlayarak enerji tüketimini minimum se-
viyeye indirir. Çok iç üniteli sistemlerde
sadece bir tane odan›n çal›flmas› gerekti-
¤inde bile yaln›z o odan›n iklimlendirmesi-
ni yapar, gerekli kapasite ihtiyac›n› karfl›-
layacak flekilde çal›flma frekans›n› ayarlar
ve  k›smi yük koflullar›nda iflletim maliyet-
lerini büyük ölçüde düflürür. Ayr›ca gelifl-
mifl otomasyon sistemleri, her türlü birey-
sel kontrol ihtiyaçlar›na ve konfor istekle-
rine izin verirken, bina otomayon sistemle-

riyle ekstradan bir yap›ya gerek kalmadan
ba¤lanarak son derece uyumlu bir flekilde
çal›fl›r. Böylece merkezi klima sistemleri-
nin bina yönetim sistemine ba¤lanmas›
için yap›lacak kurulumlar› ve maliyetleri
ortadan kald›rm›fl olur.

Kompakt d›fl ünite
Su kaynakl› de¤iflken debili sistemlerin ses
seviyeleri hava so¤utmal› sistemlere göre
% 18 daha düflüktür. Sistem so¤utucu
ak›flkan›n ›s› transferini hava yerine, so-
¤utma kulesinden ve kazandan gelen su ile
yapt›¤› için, d›fl ünitede fana ihtiyaç kal-
mamaktad›r. Özellikle fan›n yüksek devir-
lerde çal›flt›¤› zaman sebep oldu¤u ses, or-
tadan kalkmaktad›r. Ayr›ca hafif ve kom-
pakt d›fl üniteler yerlefltirme ve montaj ifl-
lemlerinde büyük kolayl›k sa¤lad›¤› gibi,
makine dairesi alanlar›n›n daha efektif
kullan›lmas›na imkan tan›r. Gelifltirilmifl
›s› de¤ifltirici tipi ve yüksek verimli inverter
kompresörü ile COP de¤erlerinde, hava
so¤utmal› sistemlere göre % 50’ye varan
performans art›fl› sa¤lanmaktad›r.

Yüksek binalarda uygun çözüm
Borulama mesafelerinin problem yaratt›¤›
çok katl› binalarda, su kaynakl› de¤iflken
debili sistem kullan›larak, yükseklik k›s›t-
lay›c› bir durum olmaktan ç›kmaktad›r.

Binan›n yap›s›na göre uygun alanlara yer-
lefltirilebilen d›fl üniteler, tasar›m esnekli¤i
sa¤larken klima santralleriyle akuple çal›-
flabilme özelli¤i sayesinde, hem havalan-
d›rma hem de iklimlendirme aç›s›ndan
komple bir çözüm sunmaktad›r. ‹klimlen-
dirilen ortamdaki konfor flartlar› d›fl or-
tamdaki hava s›cakl›¤›ndan veya binan›n
maruz kald›¤› hava ak›mlar›ndan etkilen-
meden, kullan›c› arzusu do¤rultusunda sa-
bit bir flekilde tutulmaktad›r. Ayr›ca her
d›fl üniteye ait eflde¤er 170 metre boru
uzunlu¤u, 300 metre toplam borulama
mesafesi, iç ünite ile d›fl ünite aras› 50 met-
re kot fark› ve iç üniteler aras› 15 metrelik
yükseklik fark› gibi özellikleriyle kolayl›k-
la uygulanabilir boru montaj› ve proje çö-
zümleri sa¤lamaktad›r. 

Efl zamanl› ›s›tma ve so¤utma 
imkan›
Oteller, hastaneler ve spor merkezleri gibi
mekanlarda bir bölümde ›s›tma yap›l›rken
di¤er bir bölümde so¤utma yapmak ihtiya-
c› ortaya ç›kmaktad›r. Arçelik Multi Wa-
ter ACE serisi zonlama ifllemine gerek kal-
madan teker teker her iç ünitenin efl za-
manl› ›s›tma veya so¤utma konumunda
çal›flmas›na imkan tan›maktad›r. Ayr›ca
nisan, may›s, ekim ve kas›m gibi geçifl ay-
lar›nda so¤utma kulesi ve kazan› devreye
sokmadan dolaflma su s›cakl›¤› 15 -30 oC
aras›ndayken d›fl üniteler ayr› ayr› ›s›tma ve
so¤utma yapabilirler. Böylece çok düflük
enerji tüketim seviyelerinde binan›n kuzey
yönü ›s›tma konumunda iken güneye ba-
kan k›sm› so¤utmada çal›flmaktad›r. TM
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Sahada s›cakl›k, nem ve voltaj/ak›m kontrolü için veri kaydediciler: 

testo 175 & testo 177

testo 175

Testo 175 serisindeki 6 cihaz; s›cakl›k,
nem ve voltaj/ak›m parametreleri için

küçük, kompakt yap›da veri kaydediciler
olup, 3,700 –
16,000 ölçüm veri-
sini saklayacak ha-
f›za kapasitesine
sahiplerdir. Ak›m
ölçümüne ek ola-
rak ayarlanan limit
de¤erler ve mini-
mum/maksimum
de¤erler cihazlar›n
tek sat›rl›k ekra-
n›ndan okunabilir.
Cihaz›n pili tüken-
di¤inde veya de¤ifltirildi¤inde dahi kayde-
dilen ölçüm verileri kaybolmaz, haf›zada
kay›tl› olarak kal›r.

testo 177
testo 177 serisindeki 5 cihaz daha da gelifl-
mifl modeller olup, 4 kanala kadar girifli
olan s›cakl›k ve nem veri kaydediciler
mevcuttur. Bu cihazlar, uzun süreli uygu-
lamalar için ideal olan 48,000 ölçümlük
genifl haf›za kapasitesine sahiptir. 177 seri-
sindeki çok kanall› modellerde 2 sat›rl›k
ekran sayesinde her iki kanal ayn› anda iz-
lenebilir. Testo 175 modellerinde oldu¤u
gibi, 177 modellerinde de pil tükendi¤inde
veya de¤ifltirildi¤inde kaydedilen ölçüm
verileri kaybolmaz, haf›zada kay›tl› olarak
kal›r.
testo 175 ve 177
serilerinde, ciha-
z›n çal›flma mo-
dunu gösteren
ve önceden
ayarlanan limit
de¤erler afl›ld›-
¤›nda uyar› ve-
ren LED alarm
sinyali vard›r.
Her iki seride de
göze çarpan
özelliklerden bi-

ri aksesuar çeflitlili¤idir: testo 575 k›z›löte-
si termal grafik yaz›c› ve testo 580 veri
toplama ve bilgisayara aktarma cihaz› gi-
bi.. Yeni testo veri kaydedicilerin ço¤u su-
ya dayan›kl›d›r (IP65 /IP68) ve 2 y›l garan-
tiye sahiptir.

testo 575 infrared termal grafik
yaz›c›
testo 575, gönderilen verileri tablo veya
grafik format›nda saniyede 8 sat›r h›zla
basabilen çok h›zl› bir yaz›c›d›r. Tablo
fleklinde ç›kt› al›n›rken, k›sa format (özet)
veya uzun formattan (tüm veriler) herhan-
gi biri aras›nda seçim yap›labilir. 

testo 580 veri toplama ve 
bilgisayara aktarma cihaz›

testo 580, tek bir tufla dokunarak testo
175 veya 177 veri kaydedicilerin haf›za-
s›ndaki tüm ölçüm sonuçlar›n› sadece bir-
kaç saniye içinde okuyabilen ve kaydede-
bilen pratik bir veri toplama cihaz›d›r. Bir-
çok veri kaydediciyi (örne¤in bir kamyon
filosu) bu kadar k›sa sürede okuyabilme-
nin daha kolay bir yolu yoktur. testo 580
daha sonra bilgisayara ba¤lan›r ve tüm ve-
riler aktar›larak kaydedilir.
Hem yaz›c›n›n hem de veri toplama cihaz›-
n›n ortak bir avantaj› veri toplama esna-
s›nda ba¤land›klar› kaydediciyi durdurup,
veri transferi tamamland›ktan sonra yeni-
den ayn› program› bafllatabilme özelli¤i-
dir. Kaydedici içindeki temel veriler (öl-
çüm s›kl›klar›, ölçüm süresi, vs.) korunur
ve böylece sahada cihazlar› programlamak
için ilave bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaz.
Infrared veri transferi yapan bir bilgisayar
arayüzü vas›tas›yla veri kaydedici okunur
ve programlan›r. Veri analizi ve program-
lama için 2 Windows yaz›l›m versiyonu
mevcuttur:

1) Basic versiyon: Programlama, okuma,
kaydetme ve yaz›c›dan ç›kt› alma 
fonksiyonlar›

2) Professional versiyon: Basic versiyona
ek olarak veri yönetimi fonksiyonu. TM

fifiahin Buz Makinalar›, belli bir alanda
uzmanlaflarak en iyi ürünü üretebil-

mek prensibiyle sadece “ Yaprak Buz Ma-
kineleri”ne odaklanm›fl. Rotatif evapora-
tör dahil imalat›n› yapmakta oldu¤u yap-
rak buz makinelerinin 11 standart modeli
mevcut. Standart 11 modelin buz üretim
kapasitesi 500 kg/gün ile 10.000 kg/gün
aras›nda de¤ifliyor. 

“Daha So¤uk” Buz
Geleneksel yöntemlerle elde edilen buz s›-
cakl›klar› ortalama -2°C /-5°C aras›nda
olmas›na ra¤men, fiahin Buz Makineleriy-
le üretilen buz s›cakl›¤›  -15 °C civar›nda-
d›r. Ürünler, (kullan›c› taraf›ndan istenil-
di¤i taktirde) buz s›cakl›¤›n›n -15°C alt›na
düflürülmesini de mümkün k›l›yor. 
Yaprak Buz Makinelerinde üretilen buz
s›cakl›¤›n›n oldukça düflük olmas› ve pas-
lanmaz çelik konstrüksiyon sayesinde ma-
kineler deniz suyundan buz yap›m›nda da
güvenle kullan›labiliyor. Özgün tasar›m›
ve teknolojisi sayesinde üretilen yaprak
buz makineleri, yurt içinde ve yurtd›fl›nda-
ki bir çok bal›kç› teknesinde güvenle kul-
lan›l›yor ve yüksek verimle çal›fl›yor.  Ma-
kineler, özgün ve hijyenik tasar›m› saye-
sinde unlu mamuller sektöründeki dünya
devi prestijli firmalar›n yurtiçi ve yurtd›fl›
fabrikalar›nda da tercih ediliyor. 

Kullan›m Alanlar›
Yaprak buz makineleri, baflta bal›kç› tek-
nelerinde olmak üzere her türlü su ürünü
so¤utulmas›, nakliyesi ve sergilenmesinde,
ayr›ca büyük ölçekli ekmek fabrikalar›n-
da, et iflleme tesislerinde, beton ve kimya
sanayisinde kullan›labiliyor. TM

fiahin’den Yaprak
Buz Makineleri
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Çok genifl kontrol seçeneklerine sahip
Airstage V serisi kablolu veya kablosuz
uzaktan kumandalar ile bireysel kontrol-
ler sa¤lanken, 16 adede kadar iç ünite
grubunu kontrol edebilen grup kumanda
ve 400 adetlik iç ünite grubunu ayn› anda
tek bir noktadan kontrol imkan› sa¤layan
merkezi kumanda ile son kullan›c›lara,
proje mühendislerine genifl seçim imkan-
lar› sunuyor. Sistemin kullan›ld›¤› binaya
kurulacak bir bilgisayar ile PC üzerinden
tüm iklimlendirme de¤erleri kontol alt›na
al›nabilirken, arzu edildi¤inde kurulacak
alt yap› ile sisteme uzaktan eriflim de sa¤-
lan›yor. PC kontrol sistemi ile iç ünitele-
rin her birinin veya iç ünite grubunun
elektrik sarfiyatlar› paylaflt›r›labiliyor. Bu
sayede toplu konut, ayr› kullan›c›lara sa-
hip ifl merkezleri gibi çok kullan›c›l› bina-
larda da VRF sisteminin kullan›lmas›
pratik hale geliyor.  
Kurulmufl olan General Airstage VRF Sis-
temi iletiflim hatt›n›n herhangi bir nokta-
s›ndan al›nan sinyallerin bilgisayara akta-
r›lmas› ile sistem üzerindeki tüm de¤erler,
Servis Program› yard›m› ile PC üzerinden
takip edilebiliyor. TM
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Sarbuz’dan Yeni
Ürünler

Fujitsu General Limited Airstage V Serisi
VRF Sistemleri

Brötje Novades Extra

Sarbuz, 2008 y›l›nda ürünlerinin tama-
m›n›n tasar›m›n› yeniledi. Piyasan›n

ihtiyaçlar›n› da göz önünde bulundurarak
yeni serilerini gelifltirdi:

SSBBEE  SSeerriissii:: Bu seri, standart oda so¤utucu
serisi olup 1/2” borulu ve 963 W – 33741
W kapasite aral›¤›nda tasarlanm›flt›r.
Ürünlerde fan çaplar› 300, 350, 400, 450
ve 500 olup fan say›s› 1 ile 4 aras› de¤ifl-
mektedir. Bu seri kullanma koflullar›na
uygun olarak 4, 6, 8 ve 10 mm hatveli ola-
rak tasarlanm›flt›r.

SSBBKK  SSeerriissii::  Bu seri köfle tavan tipi oda so-
¤utucu serisi olup 430 W –6915 W gibi
genifl bir kapasite aral›¤›nda tasarlanm›fl-
t›r.  Ürünlerde fan çaplar› 250, 300 ve 350
olup fan say›s› 1 ile 4 aras› de¤iflmektedir.
Bu seri kullan›lma koflullar›na uygun ola-
rak 4, 6 ve 8mm hatveli olarak tasarlan-
m›flt›r.
SSBBTT  SSeerriissii:: Çift üflemeli tavan tipi oda so-
¤utucu serisi 880 W – 22604 W kapasite
aral›¤›nda tasarlanm›flt›r. Ürünlerde fan
çaplar› 250, 300, 350, 400, 450 olup fan
say›s› da 1 ile 4 aras› de¤iflmektedir. Bu se-
ri ise 4, 6 ve 8 mm hatveli olarak tasarlan-
m›flt›r.
Sarbuz, tüm bu serilere ek olarak özel
imalat yapabilmekte ve k›sa sürede tesli-
mat›n› gerçeklefltirebilmektedir.  TM

Iklimsa, Fujitsu General Limited firmas›
ile münhas›r iflbirli¤i antlaflmas› imzala-

yarak ürün gam›na General marka VRF
sistemlerini de ekledi. 
Çevre dostu R410A gaza sahip, DC in-
verter kontrolü ile yüksek performans de-
¤erlerine ulafl›lan Airstage V serisi, kulla-
n›c›lara 11 ayr› tip; 50 farkl› iç ünite mo-
deli ile seçim özgürlü¤ü sunuyor. % 50 -
150 kapasite aral›klar›nda iç ünite ba¤-
lanma oranlar›na sahip olan sistem, bu
yüksek aral›k sayesinde otel, plaza, hasta-
ne gibi de¤iflken ihtiyaçlar›n  fazla oldu¤u
mekanlarda, ayn› d›fl üniteye daha çok
say›da iç ünite ba¤lama imkan› sunarak,
yat›r›m maliyetlerinde önemli avantajlar
sa¤›yor. -15 °C d›fl ortam s›cakl›¤›nda so-
¤utma; -20 °C d›fl ortam s›cakl›¤›nda ›s›t-
ma yapabilme yetene¤i ile sektördeki en
üst de¤erler içerisinde yer al›rken, Türki-
ye’nin her köflesinde 4 mevsim kullan›ma
imkan sa¤l›yor. Birbirinden en uzak d›fl
ve iç ünite aras› mesafenin 150 m.’ye ka-
dar ulaflabilmesi tasar›mc›ya önemli es-
neklik sa¤larken, ilk branflmandan sonra
her bir yöne 60 m’ye kadar tesisat uygu-
lamas› mümkün. 

Baymak’›n sat›fla sundu¤u Brötje
Novades Extra yo¤uflmal› kombiler,

premix yanma teknolojisine sahip ve %
109,8 (DIN 4702-T8) verimliliktedir.
Cihazlar, %30 k›smi yükte %107,5 ver-

imlilikte çal›flmaktad›r. Düflük
emisyon de¤erler-
ine (%80 CO ve
%90 Nox) sahip
olan cihaz›n, y›ll›k

CO2 emisyon
de¤erleri stan-
dart verime
sahip olan

kombilere göre  %
20 daha azd›r. 

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

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

yo¤uflma  
- D›fl hava sensörü opsiyonel  
- Elektrikli üç yollu vana
- ‹lave olarak yo¤uflmal› kombideki

modülasyonlu fan ile serinin tüm
ç›kt›lar› sabit verimlilikte  

- Baca s›cakl›¤›n›n düflük olmas› sebe-
biyle yanma esnas›nda ve kalorifer
tesisat›nda oluflan düflük ›s› kay›plar›   

- Hermetik olarak 10 mt baca mesafesi TM

.
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Bitki çimlendirme, fide yetifltirme veya
tohum ›slah› çal›flmalar› ülkemizde

geçmiflten günümüze aç›k alanlarda ve
toprak üzerinde, son y›llarda ise art›k se-
ralarda yap›l›r duruma gelmifltir. Avrupa
ve dünyan›n bu konuda önde gelen ülke-
leri  çimlendirme ve ›slah çal›flmalar›n›
tam iklimlendirme kontrollü çimlendirme
odalar›nda yapmaktad›rlar.
Kaliteli, verimli ve hastal›klara karfl› di-
rençli tohum ve bitki üretimi araflt›rmala-
r› için gerekli olan iklim kontrollü çim-
lendirme odalar› için sektörün önde gelen
firmalar›n›n talebi ve ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda ‹mbat yaklafl›k 2 senedir sürdürdü-
¤ü ar-ge çal›flmalar›n› sonuçland›rd› ve
çimlendirme odalar›n› sektörün kullan›-
m›na sundu. 
‹MBAT taraf›ndan gelifltirilen MBT mar-
ka çimlendirme odalar›nda s›cakl›k, nem,
CO2 kontrol alt›nda tutulmakta, hava h›-
z›, ›fl›k fliddeti, ortam bas›nc› için tasar›m-
lar yap›labilmektedir. Odalarda s›cakl›k
sensörleri, nem sensörleri, iste¤e ba¤l›
olarak da C02 sensörleri bulunmaktad›r. 
Çimlendirme odalar› boyutlar› standart
olmay›p  iste¤e ba¤l› olarak istenilen
ebatlarda, en az 80 mm kal›nl›¤›nda poli-
üretan dolgulu paneller ile yap›lmakta
olup, raf sistemi panel içinde bulunan giz-
li çelik konstrüksiyondan imal edilmekte-
dir. Oda içerisinde, iste¤e ba¤l› olarak raf
yükseklikleri ve geniflliklerinde imalat ya-
p›labilmektedir.

Kabin ile birlikte yine ‹mbat taraf›ndan
dizayn edilmifl olan raf sistemi ve raflar›n
alt›nda bulunan mavi ve k›rm›z› ›fl›k tay-
f›nda yo¤un ›fl›ma yapan lambalar ile gün
›fl›¤› fleklinde ayd›nlatma yap›lmaktad›r.
Ayd›nlatma s›ras›nda rafta bulunan de-
ney ya da test ürünleri ile raf›n mevcut
›fl›klardan dolay› ›s›nmamas› özel raf de-
tay tasar›m› ile sa¤lanm›flt›r. Oda içinde
minimum 6.000 lux nominal ›fl›k de¤eri
sa¤lanmaktad›r. ‹stendi¤i takdirde bu de-
¤er 20.000 lux'e kadar ç›kar›labilmekte-
dir. Ifl›kland›rmada amaç flehir flebekesin-
den gelen 50 Hz frekansta titreflim verme-
mesi, bitki üzerinde stres oluflturmamas›
ve strobo (flash, çakma ya da titreflim) et-
kisi yaratmamas›d›r.
Çimlendirme odas› içindeki s›cakl›k da¤›-
l›m› maximum + 1°C’de sal›n›mda tutul-
makta,  hava h›z› ise 0,48 m/sn seviyele-
rinde olacak flekilde dizayn edilmektedir.
‹ste¤e ba¤l› olarak oda içine konulacak,
CO2 ölçme ve kontrol sensörleri ve ane-
mometre ile hava h›z› ölçümü yap›lmak-
ta, böylelikle CO2, Hava h›z› ölçümü ve
kontrolü yap›lmaktad›r.
Çimlendirme kabini cihaz›nda kullan›lan
kumanda (PLC) istenilen senaryonun tam
olarak tan›mlanmas› halinde istenilen her
türlü iklim ((0/+40°C) ve %35/%70 RH)
ya da gece gündüz flartlar›n› sa¤layabil-
mektedir. Hatta gün içinde belirli saat di-
limleri için ayr› parametrelere programla-
nabilmektedir.  TM

1100 . tesisat market 07/2009

ürünler

‹mbat’tan Bitki - Tohum Araflt›rma,
Çimlendirme Amaçl› ‹klimlendirme Odalar› 
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ürünler

Yaflar So¤utma, havaland›rma ürün gam›n› destekleyecek paket tip
hijyenik klima cihaz› üretimini baflar›l› bir flekilde sonuçland›rd›.

Cihazlar 3.000 ile 22.000 m?/h hava debileri, ve 15 ile 50 KW so¤ut-
ma gücü aras›nda üretiliyor. Cihazlar›n panelleri çift cidarl› olup, d›fl
yüzeyi elektrostatik toz boyal› galvaniz sacdan, iç yüzeyi paslanmaz çe-
likten olufluyor. Cihazda F9 ve F7 filtreler kullan›larak çift kademeli
filtreleme bulunuyor. Fan ve filtre k›s›mlar›n› kapaklar› tamamen flek-
siglasdan olup, cihazlarda frekans invertörü ve filtre kirlilik durumunu
izlemek için manometre kullan›l›yor. Cihazlar %100 taze haval› veya
kar›fl›m haval› olarak imal edilebiliyor. Cihazlarda bulunan mikropro-
sesör sayesinde s›cakl›k, nem, debi, damper motoru, filtre kirlili¤i v.b.
cihazlar kontrol edilebiliyor. Ürün, internetten izleme ve ayarlanabilir-
lik özellikleriyle fark yarat›yor. TM

Yaflar So¤utma’dan Paket Tip
Hijyenik Klimalar
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Abkay’dan Fujitsu Nocria

Fujitsu’nun üretti¤i filtresini otomatik ola-
rak temizleyen ileri teknoloji ürünü Noc-

ria Klima, kullan›lan ultraviyole ›fl›kland›r-
ma ile havadaki bakterileri temizliyor. 

Inverter Nocria
‹ki aflamal› Ultraviole ›fl›kland›rma ve Ti-
tan-apetite filtre sayesinde bakteriler gide-
rilerek oda havas› sa¤l›kl› hale getiriyor.
Sonras›nda kendi filtresini temizleyen oto-
masyon sistem tasar›m› sayesinde oluflan
pürüzsüz rahat hava ak›fl› sa¤l›yor. Nocri-
a sadece bu özelli¤i sayesinde bile % 25
enerji tasarrufu sa¤l›yor. Inverter Nocria
CAE analizleri sonucunda tasarlanm›fl
enerji ve çal›flma verimlili¤ini art›ran aksi-
yel fan› sayesinde daha fazla, genifl, yumu-

flak ve sürekli hava ak›fl› oluflturuyor. Is›
transfer verimlili¤inin art›r›lmas› sonucu
kliman›n etki alan› önceki modellere k›-
yasla so¤utmada odada oturanlar›n üzeri-
ne direkt hava püskürtmeyen sa¤l›kl› ya-
tay hava ak›fl› ile beraber 1,7 kat, ›s›tmada
ise döfleme seviyesinde güçlü hava ak›m›
sa¤layan dikey hava ak›m› ile beraber 2,5
kat artma meydana getiriyor. Mekanik ça-
l›flma ve enerji kullan›m prensibi gelenek-
sel klimalara k›yasla bafltan afla¤› de¤ifle-
rek Inverter teknolojisi temelinde DC fan
motoru, DC scroll kompresör ve V-PAM
enerji kullan›m› ile boyutlar›n›n küçüldü-
¤ü ve yüksek enerji tasarrufu sa¤land›¤› gi-
bi 4,44 gibi ulafl›lmas› güç COP de¤erine
ulaflabiliyor.”  

Z Serisi Klima S›cakl›¤› Görüyor
Nocria Z Serisi ise optik zemin ›s› sensörü
ile zemin s›cakl›¤›n› 8 ayr› alandan sürekli
kontrol etmesi sonucu en h›zl› ve güçlü
›s›tma kapasitesi imkân› yarat›yor. Bu da
% 30’a yak›n enerji tasarrufu gerçekleflti-
riyor. 
Cihaz 3,140 ml/h gibi çok yüksek bir nem
alma kapasitesi sa¤l›yor. Enerji verimlili-
¤inde 6 y›ld›zl› bölgeyi fazlas›yla aflarak
so¤utmada 4,60 EER ›s›tmada 5,52 EER
düzeyine ulafl›yor. Klima filtresini üç bö-
lümlü f›rça hareketiyle temizleyerek parti-
küller toz kutusunda biriktiriyor. Yüksek
yo¤unluklu çok-yollu ›s› dönüfltürücüsü
sayesinde ›s› transfer verimlili¤ini %
20’den fazla oranda yükseltiyor. TM
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Alfa Laval portföyüne Helpman ürünle-
rini de dahil etti. Kombine edilmifl

ürün yelpazesi, k›sa teslimat süreli reka-
betçi ticari ürünlerden, toplam enerji çö-
zümleri için yüksek performansl› kuru so-
¤utuculara kadar her türlü ticari ve endüs-
triyel HVAC uygulamas›n› kaps›yor. Gele-
neksel endüstriyel amonyak projeleri için
dayan›kl› galvanize çelik so¤utuculardan
sera so¤utma ve muzlar›n olgunlaflmas› gi-
bi geliflen uygulamalar için özel ürünlere
kadar. 

Enerji verimlili¤i
Küresel ›s›nmay› azaltmak için gösterilen
uyumlu çabalarda Alfa Laval’›n hava ›s›
de¤ifltiricilerinin gelifltirilmesinde bafll›ca

prensibi enerji verimlili¤i. Örne¤in, tüm
yeni ürünler istisna say›labilecek olumlu
bir fan gücü/so¤utma kapasitesi oran›na
ulaflmaktad›r. Buna ek olarak, yak›n za-
manda piyasaya sürülen birçok ›s› de¤iflti-
ricisi NH3 ve CO2 gibi do¤al so¤utucu
maddelerine göre optimize edilmifltir. 

Yüksek teknoloji
Broflürler ve kullan›m k›lavuzlar› dahil,
komple ürün bilgisi, Alfa Laval Accessex-
tranet ve ALround üzerinden elde edilebi-
lir. Genifl ürün yelpazesi aras›ndan müm-
kün olan en iyi konfigürasyonu seçebilmek
için, Alfa Laval’in modern bilgisayar seçim
programlar› mevcuttur. fiu anda Help-
manSelect yaz›l›m›, AlfaLaval Helpman

ürünlerini kapsarken, AlfaSelect Air tüm
di¤er modeller için kullan›l›r. Yaz›l›m ayr›-
ca so¤uk oda hesaplamalar› ve yedek par-
ça seçimleri için ayr› modüller içerir. TM

Alfa Laval’den Helpman Ürünleri
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Ahmet Yar fiirketi, kurdu¤u ‹zleme
Merkezi ile so¤utma tesisleri 24 saat

izlenebiliyor. Bu sistemin erken uyar› ka-
rakteri ile ürün kayb› ortadan kald›r›l›-
yor. 
‹zleme Merkezi; So¤utma tesislerinin
kontrolü ve izlenmesi için kullan›labile-
cek geliflmifl bir sistemdir. Geliflmifl bir
alarm yönetim ve raporlama özelli¤ine
sahiptir. Noktasal alarm tespit imkan›na
sahiptir. S›cakl›k ve defrost bilgilerinin
anl›k izleme yetene¤ine sahiptir. Kompre-
sör gruplar›na ait alçak ve yüksek bas›nç
de¤erlerindeki de¤iflimleri online izler.
Mevcut so¤utma kontrol sistemlerine tam
uyumlu bir flekilde çal›fl›r.

Temel Özellikleri
• ‹zlenen nokta say›s›n›n opsiyonel 

olmas›, art›r›labilirli¤i.
• PLC kontrollü Ethernet üzerinden veri

iletiflimi.
• Alarm s›cakl›k ve bas›nç bilgilerinin

izlenebilirli¤i ve yönetimi.
• Alarmlar›n gerçek zaman s›ras›nda

kaydedilmesi ve raporlanabilmesi.
• Mevcut so¤utma kontrol sistemlerine

ek bir yük getirmeden, var olan 
sensör altyap›s›n› kullanarak çal›flabil-
mesi.

• Kumanda ve izleme ekipmanlar›n›n
ayr› mekanlarda çal›flabilmesi.

• Opsiyonel olarak sistemin Web Brow-
ser üzerinden izlenebilmesi.

• Enerji izleme ve yönetimi sayesinde
maksimum tasarruf sa¤lamas›.

• Her türlü so¤utma tesisine adapte edi-
lebilmesi.

Ahmet Yar’dan Kesintisiz Servis Hizmeti
• Her türlü haberleflme protokolüne

uyumlu olmas›.
• Enerji ve çevre bilincine sahip olmas›.

Avantajlar›
• ‹flletme bak›m giderlerini düflürür. 
• Ar›za - Alarm, servis h›z›n› artt›r›r.
• Enerji tasarrufu sa¤lar.
• Ürün kay›plar›na son verir.
• Geçmifl veri kay›tlar›n› saklar.
• S›cakl›ktaki de¤iflimler, alarmlarla 

birlikte 24 saat izlenip, raporlanabilir.
• Web Browser üzerinden uzaktan 

servis verilebilir.
• PLC altyap›s› üzerine kurulu olman›n

avantaj›yla izleme yelpazesinin esnek
bir yap›ya sahiptir.

• HACCP direktiflerini yerine 
getirir.TM
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Vaillant’tan 
Solar Sistemler

Yüksel Teknik’ten TeleNET Bilgisayardan
‹zleme ve Kontrol Yaz›l›m›

Vaillant bireysel ve merkezi s›cak su
sistemleri için gelifltirdi¤i iki yeni

ürün serisi auroSTEP ve auroTHERM
günefl enerjisi sistemleri ile günefl enerji-
sinden faydalanarak s›cak su elde etmeye
yarayan kompakt sistemleri tüketicinin
be¤enisine sunuyor. Günefl enerji sistem-
lerinde bireysel kullan›m için özellikle
dünyada son derece önemli bir bulufl olan

‘d ra inback ’
sistemine sa-
hip Vaillant
auroSTEP ci-
hazlar saye-
sinde az günefl
›fl›¤›nda bile

s›cak su elde edilebiliyor. Ayr›ca ‘drain-
back’ (ön doldurmal› otomatik geri emifl
sistemi) sistem, ek bir korumaya gerek
kalmadan kolektörlerde afl›r› ›s›nmaya ve
k›fl›n da donmaya karfl› koruma sa¤l›yor.  

auroSTEP Serisi
Estetik dizayn› sayesinde yaflam alanla-
r›nda rahatl›kla kullan›labilen Vaillant
Solar Sistemde bulunan LCD ekran, kul-
lan›c›n›n ihtiyaç duydu¤u ayarlar› yapa-
bilmesine imkan tan›yor. Çal›flma duru-
munda pompa h›z›n› otomatik ayarlaya-
rak enerji tasarrufu sa¤layan auroSTEP,
tek gövde içinde boyler, solar pompa ve
elektronik kontrol ünitesini bar›nd›r›yor,
az say›daki sistem eleman› sayesinde h›zl›
ve kolay montaj imkan› sunuyor. Apart-
manlar, merkezi s›cak su kullanan me-
kânlar, oteller, hastaneler ve benzeri bü-
yük yap›lar için mekâna özgü butik çö-
zümler sunan auroTHERM, hem günefl
enerjisinden s›cak su elde ederek hem de
›s›tmaya destek olarak büyük ölçüde
enerji tasarrufu sa¤l›yor.  

auroTHERM Serisi
Vaillant bu y›l günefl enerjisi, ›s› pompas›,
fotovoltaik ve yo¤uflmal› kazanlar ile bafl-
latt›¤› yenilenebilir enerji ve sistem çö-
zümleri ilerleyen y›llarda mikrokojene-
rasyon ve yak›t hücreleri teknolojileri ile
devam edecek. TM

PEGO S.R.L so¤utma ve kontrol piya-
sas›nda genifl ürün yelpazesi ile her

çeflit uygulamaya uyum göstermektedir.
Standart ürünlerin yan› s›ra müflteri di-
zayn›na uygun ürünler yap›labilmektedir.
TeleNET bilgisayar üzerinden izleme ve
kontrol sistemi sayesinde RS 485 ç›k›flla-
r› kullan›larak bütün ürünleri izlemek ve
kontrol etmek mümkündür. TWRS 485
arabirimine 32 taneye kadar PEGO ürü-
nü ba¤lant› uzunlu¤u 500 mt civar›nda
olacak flekilde ba¤lanabilir. TWRS 485
arabirimi bilgisayar ile kendisine ba¤l› ci-
hazlar aras›ndaki köprüyü oluflturur.
TWRS 485‘e ba¤lanan her cihaza di¤er

cihazlarla ayn› olmayacak fle-
kilde kendi yaz›l›m› üzerinden
bir network adresi verilir. Te-
leNET program› içinde yap›la-
cak tan›mlamalar sonucunda
her cihaz bilgisayar yazl›m›
üzerinden izlenip müdahale
edilebilir.
TeleNET ‘in izleme özelli¤i sa-
yesinde arabirime ba¤lanan
her cihaz etiketlenip bilgisa-
yardan izlenebilir. Ba¤l› olan
cihazlar›n tamam› ayn› ekran-
dan izlenip durumlar› kontrol
edilebilir. Her bir cihaz ile ilgi-

li olarak çal›flma durumu, defrost, alarm,
fan, ayd›nlatma durum bilgileri, oda ve
evaporatör s›cakl›klar›, set de¤eri, kap›
aç›k sinyali ve cihaz›n alarm sinyali ayn›
ekrandan görülebilir. Ayr›ca alarm bilgisi
belirtilen e-mail hesab›na internetten ve
cep telefonundan ulafl›labilecek flekilde
gönderilir.
TeleNET ayn› zamanda cihazlar›n uzak-
tan programlanmas›na imkan verir.
TeleNET oda ve evaporatör s›cakl›k de¤i-
flikliklerini, ayarlanan maksimum ve mi-
nimum s›cakl›k de¤erlerini, alarm bilgile-
rini istenen zaman aral›¤›nda grafikler ve
tablolar olarak da sunar. TM
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Airfel’den EWK So¤utma Kuleleri

Airfel taraf›ndan pazara sunulan EWK
so¤utma kuleleri korozyona ve afl›n-

malara tamamen dayan›kl› ve uzun
ömürlüdür. So¤utma kulelerinin gövdele-
ri ve su havuzu CTP (Camelyaf Takviyeli
Polyester)’den üretilmektedir. EWK So-
¤utma Kulelerinde standart olarak di¤er
bütün metal aksamlar paslanmaz çeliktir.
Bu sayede, kulelerin iflletme ve bak›m
masraflar› en aza indirilmifltir. Ayr›ca, so-
¤utma kulelerinde kullan›lan dolgu mal-
zemeleri ve damla tutucular, standart ola-
rak, özel kar›fl›mlar içeren, çevreye dost,
polipropilen malzemeden üretilmektedir.
EWK So¤utma Kulelerinde kullan›lan
dolgu malzemeleri, di¤er alternatiflerinin
aksine, so¤utma kulelerinde çok s›k görü-
len Lejyoner  hastal›¤›na sebep olan, Le-
gionella bakterilerinin so¤utma kulesi
içersinde oluflumunu ve üremesini engel-
lemektedir. Bu özelli¤i, dünyadaki birçok
üniversite taraf›ndan yap›lan analizler so-
nucu test edilmifl, sonucu ispatlanm›fl ve

uzun süre dayan›ma sahip, en verimli ve
kaliteli malzemelerden seçilmifltir. Aksi-
yel fan, deniz suyu gibi afl›r› korozif ak›fl-
kanlara bile dayan›kl› CTP veya Marine
Alüminyum’dan imal edilen, COFIMCO
veya ILMED markad›r.

Su Da¤›t›m Sistemi ve Nozullar
Su da¤›t›m sistemi için, polipropilen mal-
zemeden imal edilmifl borular kullan›l-
m›flt›r. Bu borular üzerine yerlefltirilmifl,
ABS nozullar, t›kan›kl›klar› engellemek
için oldukça büyük nozul deliklerine sa-
hiptir. So¤utma kulelerinin tasar›m› yap›-
l›rken, oluflabilecek her türlü problem göz
önünde bulundurulmufl ve önlemler al›n-
m›flt›r. Kule havuzuna yerlefltirilen, pas-
lanmaz çelikten imal edilmifl, ve delikleri
nozul deliklerinden çok daha küçük olan,
filtre sayesinde, so¤utma kulesi, içine gi-
rebilecek her türlü istenmeyen kat› mad-
de ve pisliklere karfl› korunmaktad›r. Bü-
tün bu önlemler karfl›s›nda yinede pislik
birikebilmesi durumunda nozullar›n ko-
layl›kla ç›kart›l›p, temizlenebilmesi için,
su da¤›t›m borular›na paslanmaz çelik ke-
lepçelerle tutturulmufltur.

Di¤er Özellikler
EWK So¤utma kulelerinde, kulenin hafif
ve korozyona karfl› tam koruma sa¤lama-
s› için, bütün malzemeler CTP veya polip-
ropilen kullan›lm›flt›r. Metal olan c›vata
ve somunlar gibi parçalar›n hepsi stan-
dart olarak paslanmaz çeliktir. Bu sayede;
galvaniz çeli¤in kesinlikle kullan›lamaya-
ca¤› asidik özellikteki so¤utma sular›n›n
bile, so¤utulmas›na olanak sa¤lar. So¤ut-
ma s›ras›nda, buharlaflt›r›lan suyun tek-
rar so¤utma kulesine eklenmesi için, yine
paslanmaz çelikten üretilen, flamand›ral›
vanalar kullan›lmaktad›r. Kule havuzun-
daki su azald›kça, flamand›ral› vana saye-
sinde kule havuzuna su ilavesi otomatik
olarak yap›l›r.  

Polipropilen EWK  dolgu 
malzemelerinin avantajlar›
Günümüzde polipropilen, PVC’nin yerine
kullan›lan en yayg›n malzemedir. So¤ut-
ma kulesi kullan›lacak alanlarda PVC’ye

gerekli sertifikalar ile onaylanm›flt›r. Tür-
kiye’de de benzer bir çal›flma ‹stanbul
Üniversitesi taraf›ndan yürütülmüfltür. 

Genel ürün özellikleri:

Kule Gövdesi ve Su havuzu
So¤utma kulelerinin gövdesi ve su havuzu
korozyona ve yüksek s›cakl›klara daya-
n›kl› CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyes-
ter)’den imal edilmifltir. Mukavemetini
daha da art›rmak için kule gövdesi ve ha-
vuzu tek parça olarak kal›plardan ç›k-
maktad›r. Bu sayede kule harici destek
kolonlar› kullanmadan kendi gövdesi ile
ayakta durur. Kule gövdesinin köflelerin-
de birlefltirme amaçl› ba¤lant› parçalar›
c›vata ve somunlar bulunmaz. Kule göv-
desi yatay yerlefltirilmifl 2 adet conta ile
birlefltirilir. Bu contalar sayesinde fan›n
çal›flmas› ile oluflan titreflimler tamamen
absorbe edilerek, yok edilir.

Fan ve Fan Motoru
EWK so¤utma kulelerinde bak›m ve ifllet-
me masraflar›n› azaltmak ad›na fan ve
motor direkt akuple olarak çal›fl›r. Hiçbir
flekilde V-kay›fl kasnak sistemi kullan›l-
maz. Bu sayede fan kay›fl›n›n gerginlik
kontrolü ve belirli aral›klarla de¤ifltiril-
mesi gibi bak›m masraflar› ortadan kald›-
r›lm›fl olur. 5,5 kw kapasiteye kadar Sie-
mens, daha büyük kapasiteli motorlar
için Alman Hansen motorlar kullan›l-
maktad›r. Motorlar standart olarak IP65
koruma s›n›f›nda toza ve her yönden ge-
lebilecek bas›nçl› sulara karfl› kusursuz
koruma sa¤lar. So¤utma kulesinde kulla-
n›lan bütün parçalar›n seçimi yine en
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göre büyük ölçüde avantaj sa¤lamaktad›r:
• Geliflmifl s›cakl›k dayan›kl›l›¤›, 

(standart dizayn k›sa süreli 80 °C’ye
kadar, özel dizayn uzun süreli
100°C’ye kadar) ar›za durumlar›nda
güvenlik ve genifl uygulama alan› sa¤-
lar.

• Esnek yap›s› sayesinde, eskidi¤inde bi-
le PVC gibi k›r›lmaz ve çok daha
uzun süre kullan›ma olanak sa¤lar.

• Kule içersine yerlefltirilmesi s›ras›nda,
esnek yap›s›ndan dolay›, k›r›lma ve
deformasyona u¤rama gibi 
problemleri engeller.

• Direkt günefl ›fl›nlar›na maruz kalmas›
durumunda bile yap›s›n› korur.

• PVC’ye oranla PP’nin daha düflük yo-
¤unlukta olmas› nedeniyle m3 bafl›na
daha dengeli ve eflit oranlarda malze-
mesi da¤›l›m› sa¤lar. 

• PVC’ye oranla kimyasal maddelere
daha dayan›kl› olmas›

• PP yap›s›nda, Halojen ve a¤›r metaller
içermemesinden ötürü çevreye duyarl›
bir malzemedir.  

Kullan›c›lara, uzun y›llar kullan›m sonu-
cunda bile hala ilk günkü özelliklere sa-
hip bir ürün sunulmaktad›r.
Yap›lan testler sonucu, EWK kulelerinde
kullan›lan dolgu malzemeleri ve Damla
Tutucular›n, Lejyoner hastal›¤›na sebep
olan, Legionella bakterilerinin kule içer-
sinde oluflumunu ve üremesini engelledi¤i
ispatlanm›flt›r. 
Ayr›ca Almanya’da “Mikrobiologisches
Labor” laboratuarlar›nda yap›lan araflt›r-
ma sonuçlar› da, kullan›lan dolgu malze-
melerinin sadece dolgu malzemeleri yüze-
yinde de¤il, ayr›ca dolgu malzemeleri çev-
resinde genifl bir alanda bakteri oluflumu
ve yaflamas›n› engelledi¤i kan›tlanm›flt›r.
EWK Dolgu Malzemeleri ve damla tutu-
cular sadece malzeme yüzeyinde de¤il, et-
raf›nda da bakteri oluflumunu engelle-
mektedir. TM
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Sharp Günefl Panelleri

Günefl panelleri, günefl
›fl›¤›n› direkt olarak

elektri¤e çevirme özelli¤ine
sahiptir. PV (Fotovoltaik)
hücreleri daha önce s›kça
hesap makinelerinde ve sa-
atlerde kullan›lm›flt›r. Foto-
voltaik hücreler bilgisayar
çiplerinde kullan›lan yar›
iletken malzemeden üretil-
mektedir. Günefl ›fl›¤› bu
malzemeler taraf›ndan ab-
sorbe edildi¤i zaman, elek-
tronlar bulunduklar› atom-
lardan ayr›larak madde için-
de serbest kal›rlar ve böyle-
ce bir elektrik ak›m› oluflur.
Ifl›¤›n (fotonlar›n) elektri¤e (voltaj) dönü-
flümüne fotovoltaik etki ad› verilmifltir.
Fotovoltaik hücreler genelde 36-72 hücre-
den oluflan modüller içine entegre edilir.
Bu modüller de birbiri ile birlefltirilerek
metrelerce büyüklü¤ünde fotovoltaik pa-
nel setleri oluflturulur. Farkl› biçim ve
renklerde üretilebilen günefl panelleri her
türlü mimari tasar›ma uygundur. 10-20
panellik bir sistem normal bir evin tüm
elektrik ihtiyac›n› karfl›layabilir. –40 °C
ve + 85 °C dereceler aras›nda sorunsuz ça-
l›flmakta olan günefl panellerinin koroz-
yon ve UV ›fl›nlar›na karfl› özel korumas›
vard›r.
Bir günefl hücresinin verimini belirleyen
en önemli parametre, ald›¤› enerjinin yüz-
de kaç›n› kullan›labilir enerjiye dönüfltür-
dü¤üdür. Anti reflektif özel yüzeyi ile
maksimum günefl ›fl›¤› absorbe edilmekte
ve yans›malar önlenmektedir.
Evsel uygulamalarda genelde 4-24 adet
aras› günefl paneli, büyük telekom uygula-
malar›nda ise 80-120 adet günefl paneli
kullan›lmaktad›r. Seri ve paralel ba¤lama-
larla istenilen DC ak›m› (12-24-48 V) el-
de etmek mümkündür. fiebeke ba¤lant›l›
sistemlerde üretilen elektrik flebekeye geri
bas›lmakta, elektrik olmayan yerlerde ise
özel günefl pillerinde/akülerinde depolan-
maktad›r. Mevsimlere ba¤l› olarak farkl›
aç›larla günefle do¤ru yönlendirme yap›la-
rak, her mevsimde maksimum verim elde-

si mümkün olmaktad›r.
Günefl panelleri elektrik ihtiyac›n›n oldu-
¤u herhangi bir uygulamada kullan›labi-
lir. Farkl› ebatlarda ve güçlerde günefl pa-
nellerinin birbirine seri veya paralel ba¤-
lanmas› ile istenilen uygulamaya göre güç
ve voltaj elde edilmesi mümkün olmakta-
d›r.  80 W bir Sharp paneli sahada 84-
88W aras› üretim yaparken, standart bir
80W günefl paneli 72-76W aras› elektrik
üretme gücüne sahiptir.

Uygulama Alanlar›

• Endüstri uygulamalar›, elektrik 
santralleri

• Cephe - Çat› kaplama
• fiebeke hatt›na ba¤l› uygulamalar
• Sosyal sorumluluk projeleri 
• Kurumsal kimlik çal›flmalar›
• Ar-Ge ve e¤itim projeleri
• Elektriksiz çiftlikler 

(Özel inverterler ile)
• Elektri¤i olmayan, flehre uzak köyler

(Özel inverterler ile)
• Acil iletiflim sistemleri 

(Özel inverterler ile)
• Zirai sulama ve pompa sistemleri 

(Özel inverterler ile)
• GSM-Radyolink vericileri 

(Özel inverterler ile)
• Ayd›nlatma uygulamalar› 

(Özel inverterler ile) TM
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Sektörel yay›nlar, yay›nland›klar› sektör içi iletiflimi sa¤la-
yan, yenilikleri duyuran, üretim teknolojilerindeki gelifl-

melerden haberdar eden, yeni pazarlar hakk›nda bilgi veren,
sektörleri gelifltiren yay›nlard›r. Bu ifllevleri dolay›s›yla sektör-
lerin kan›d›r, can›d›r.

Sektörel yay›nc›l›k Türkiye’nin önceki dönemlerinde yaflanan
yerel krizlerinden etkilendi¤i gibi do¤al olarak küresel krizden
de etkilenen sektörlerin bafl›nda gelmektedir.

Türk sanayi ve ticaret çevrelerinin kriz karfl›s›nda ald›klar› ted-
birlere bu küresel krizde, küresel markalar›n ald›klar› tedbirler
de eklenince dergilerin reklam gelirlerinde afl›r› azalma yö-
nünde ciddi bir sorun yaflanmaktad›r.

Meslektafllar›m›z›n ve reklamverenlerimizin çok iyi bildi¤i gi-
bi sektörel yay›nlar %95 oran›nda gelirini reklam yay›nlar›na
borçludur. Okur geliri iyimser olarak %5 mertebelerindedir.

Bu nedenle reklam gelirlerindeki azalma sektörel yay›nlar›
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki sonucu, kapanan ya da
yay›n›na ara veren sektörel yay›nlar her geçen gün artmaktad›r. 

Sektörel yay›nlar›n kapanmas›, sektörlerin iletiflim kanallar›-
n›n kesilmesi anlam›na gelmektedir. 

Bunun sonucunda sektörlerin “kan› ve can› kuruyacakt›r”…

Sektörlerin geliflmesini engelleyebilecek böylesi bir sonucun
krizin etkilerini azaltmayaca¤› ortadad›r. Krizin etkilerinin
azalt›lmas› ve krizden ç›k›lmas›yla ilgili paketlerin aç›kland›¤›
bugünlerde sektörel yay›nlar›n sorunlar›na dikkat çekmek, bu
sorunlar›n çözümüyle ilgili önerilerde bulunmak istiyoruz.

Sektörel yay›nlar, ifllevleri gere¤i tüm sektörlerin canlanma-
s›nda olumlu etkileri olabilecek yay›nlard›r. Dolay›s›yla sektö-
rel yay›nlar›n sorunlar›n›n çözümü tüm sektörlerin sorunlar›-
n›n çözümü için at›lm›fl önemli bir ad›m olacakt›r…

Reklamlardaki KDV oran› düflürülmelidir: 

Reklamverenlerin daha fazla reklam yat›r›m› yapmas›n› sa¤la-
yacak böyle bir tedbir sadece medya ve reklamc›l›k sektörünü
gelifltirmeyecektir. Ayn› zamanda iç tüketimin artmas›na da
katk› sa¤layacakt›r.

KOSGEB’in yurtd›fl› tan›t›m desteklerinden 
yerli yay›nc›lar da faydalanmal›d›r: 

Yurtd›fl›nda yay›nlanan süreli yay›nlara verilen KOSGEB tan›-
t›m deste¤inin, “Türkiye’de yay›nlanan ve yurtd›fl›na yönelik
dergileri” de kapsamas› sa¤lanmal›. Böylece Türkiye’de ya-
y›nlan›p onlarca ülkede da¤›t›lan dergi ve kataloglar sayesin-
de Türkiye’nin ihracat gelirlerinde art›fl sa¤lanabilecektir.

Üretim, hammadde ve da¤›t›m maliyetlerini 
düflürmeye yönelik önlemler al›nmal›d›r: 

Dergilerin üretiminde kullan›lan ka¤›d›n KDV oran› düflürül-
meli, PTT sektörel yay›nlara yönelik özel indirimler uygula-
mal›d›r. Böylece daha yüksek tirajlar ve da¤›t›mlar gerçeklefl-
tirilerek, sektörel yay›nlar›n etkisi art›r›labilir.

‹stihdam yükü ve vergiler düflürülmelidir: 

Türkiye’de yay›nlanan 1000 civar› sektörel dergide onbinlerce
kifli istihdam edilmektedir. Bu dergilerin kriz dolay›s›yla ka-
panmas› yetiflmifl ve nitelikli ifl gücünün iflsiz kalmas›na yol
açmaktad›r. Yay›nc›lar›n ifl gücünü azaltma yoluyla ayakta
kalmaya çal›flmas›n› engellemek için istihdam ve vergilerdeki
yükün azalt›lmas›n›n do¤ru olaca¤› düflüncesindeyiz. 
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duyuru

Sektörel Yay›nc›lar Uyar›yor:

Sektörlerin Can Suyu Kurumas›n!..

www.seyad.org
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Bizim için heyecan verici olan,
Türkiye’de üretim yapmak

Royal Frigo, yaklafl›k 40 y›ll›k mo-
düler so¤uk hava depolar› üreten
bir flirket. Kap› konusunda istedi¤i

kalitede çözüm sunabilecek bir ürün bu-
lamay›nca PFI’› kurup kap› üretimini de
kendi bünyesinde gerçeklefltirmeye bafll›-
yor. PFI yaklafl›k 12 y›ld›r ‹talya’da so-
¤uk oda kap›lar› üretiyor ve bu alanda
tüm dünyaya rüfltünü ispatlam›fl bir flirket
olarak yoluna devam ediyor. ‹talyan
menfleli PFI, Türkiye’de yat›r›m karar› al-
d›¤›nda müteahhit olarak çeflitli kanallar-
dan ‹brahim Öngen’i seçtiler. Bu konuda
yap›lan fizibilite çal›flmalar› sonras›nda
fabrikan›n Adana’da PFI Middle East
ad›yla kurulmas› kararlaflt›r›ld›. ‹brahim
Bey, PFI Middle East projesine s›cak bak-
maya bafllad›. Görüflmeler yap›ld› ve fir-
man›n yeni orta¤› Con-imex oldu. Fabri-
ka da Adana Ceyhan Organize Sanayi
Bölgesi’nde Con-imex’in yan›na infla edil-
di ve çok h›zl› bir flekilde tamamland›.
Makinelerin sipariflleri verildi ve Nisan

ay› itibariyle ilk kap› üretildi. Buradaki
fabrikam›zda çal›flan teknisyenler ‹tal-
ya’da bu ifli yaklafl›k 10-12 y›ld›r yapan
teknisyenler ve kulland›¤›m›z makine ve
cihazlar da ‹talya’dakiler ile ayn›. Bu ne-
denle pek öyle “ilk heyecan” yaflad›¤›m›-
z› söyleyemem. Bizim için heyecan verici
olan, Türkiye’de üretim yapmakt›.. 
Üretim aflamas›nda ‹talyanlar›n Türkçe
bilmemesi ve ‹ngilizce’yi de çok az konu-
flabiliyor olmas› sebebiyle biraz zorland›k
ama neticede onlar da biz de Akdeniz in-
san› olman›n getirdi¤i s›cakkanl›l›k saye-
sinde anlaflmay› baflarabildik. Ekibimize
daha sonra dört Türk arkadafl›m›z dahil
oldu. Türkiye’de üretime bafllad›¤›m›zda
‹talya’daki üretim müdürü bizzat ülkemi-
ze geldi. Onun d›fl›nda yine ‹talya’dan
Türkiye’ye konusunda uzman kifliler geli-
yor ve gerekli e¤itimleri veriyorlard›. Bu
nedenle bizim zorluk çekti¤imiz, nas›l ya-
paca¤›m›z› bilemedi¤imiz hiçbir konu
kalmad›. ‹talya’dan ald›¤›m›z destek ile
iflimiz çok kolaylaflt›. ‹nternet arac›l›¤›yla,
telefon ve yaz›flmalarla bilgi paylafl›m›m›z
halen sürüyor. 

PFI, ‹talya’da so¤uk oda

kap›lar› alan›nda

uzmanlaflm›fl bir firma. 

PFI Middle East ise

Türkiye’de üretim yapmak

üzere kurulmufl. PFI Middle

East Sat›fl ve Pazarlama

Müdürü Bu¤ra Alp Buldur,

Türkiye pazar›na iddial› bir

girifl yapt›klar›n› söylüyor.

Sebebi ise firman›n Türk

orta¤› Con-imex...

“Türkiye pazar›nda yüzde 20-30 civar›nda
bir paya sahip olmay› hedefliyoruz”

Bu¤ra Alp Buldur
PFI Middle East Sat›fl ve Pazarlama Müdürü 
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Pazara avantajl› girdik

PFI Middle East’in konuya bu kadar h›z-
l› adapte olmas›n›n ve süratle üretime
geçmesinin en önemli etkeni flüphesiz ki
Con-imex. PFI Middle East, Con-imex’in
kanatlar› alt›nda büyüyen bir flirket olma-
n›n avantaj›n› en iyi flekilde de¤erlendirdi.
Con-imex 5 y›l önce kurulmufl ve modü-
ler konteyner üreten bir flirket. Üretimle-
rinin % 85’ini ihraç etti¤inden yurtd›fl›
ba¤lant›lar› çok sa¤lam. Modüler kontey-
ner dedi¤inizde Türkiye’deki üretici firma
say›s› 300’ün üzerinde ama bunlar›n sa-
dece yirmisi bu ifli profesyonel anlamda
yap›yor. Söz konusu yirmi firman›n için-
de 20-25 y›ll›k köklü firmalar da var.
Con-imex 5 y›ll›k bir firma olmas›na ra¤-
men bugün Türkiye’de kendi sektöründe
3. konumda bulunuyor. Türkiye piyasa-
s›nda yurtd›fl›na k›yasla daha az tan›n›-
yor. Ama yurtd›fl› sat›fllar› de¤erlendire-
cek olursak rakipsiz bir firma. Türkiye’de
de fiyatlar›m›z biraz yüksek kalmas›na
ra¤men ürünlerimiz sat›l›yor ve bilinçli
müflterilerimiz taraf›ndan tercih ediliyor.
Bu çok güzel bir geliflme. Bizim s›n›f›m›z-
da üretim yapabilen çok fazla üretici yok.
Bu da elbette bir avantaj. 
Bütün bu avantajlar bir araya geldi¤inde
PFI için de çok rahat ilerleyebilece¤i bir
yol aç›yor. Zaten PFI’›n Türkiye’de bu
kadar büyük bir h›zla yol almas› da söy-
lediklerimi destekliyor. Ayr›ca Con-imex
mali sistemlerini kurmufl, altyap›s›n› olufl-

turmufl, yetiflmifl, kalifiye elemanlar› olan
bir flirket. PFI Middle East böyle bir flans-
la Türkiye pazar›nda var oldu. Yani ihti-
yac› olan›n büyük bir k›sm› zaten vard›.
Bu anlamda ciddi avantajlar ile pazara gi-
rifl yapt›¤›m›z› söyleyebilirim. 

En büyük fark›m›z; h›z›m›z

fiirket kültürümüzde çok büyük bir h›z
var. Bize gelen talebe ayn› gün teklifle ge-
ri dönmeye gayret ediyoruz. Bize talep ge-
lir, en geç yar›m saat içinde cevap veririz.
Bafll› bafl›na bu h›z bile pazarda fark ya-
ratmam›z› sa¤layan en önemli kriterler
aras›nda. Ürünün kalitesi, ekibimizin çok
genç olmas›, iflimizi severek yapmam›z da
bizi üst noktalara tafl›yan özelliklerimiz
aras›nda. 

Ülkemizde ar-ge yok, 
“tak-ge” var

So¤uk hava depolar›, çok büyük oranda
g›da sektöründe kullan›l›yor. Tesisin kali-
tesine göre kullan›lan kap›lar›n kalitesi de
farkl›l›k gösteriyor. Bu ürünleri müteah-
hitler al›yor. Bir de paneli ya da so¤uk ha-
va cihaz›n› satan flirketler, kap›lardan da
mesul olabiliyor. Yani müflteri portföyü-
müzü bu gibi firmalar oluflturuyor. Yap-
t›¤›m›z ifl Türkiye’de nifl bir sektör. Arafl-
t›rmalar›m›z sonucunda Türkiye’de, so-
¤uk hava depo kap›lar› ile ilgili net çö-
zümler sunabilen bir flirket olmad›¤›n›
gördük ve bu sektöre girme karar› ald›k.
Türkiye’de genellikle panel üretenler,
atölyelerinin bir köflesinde de kap› imal
etmeye çal›fl›yorlar. Bunu da ne yaz›k ki
pazarda kalitesini ispatlam›fl ürünleri tak-
lit ederek yapmaya çal›fl›yorlar. Yani Tür-
kiye’de bu anlamda ar-ge yok; “tak-ge”
(taklit gelifltirme) var.. Ben taklitten de¤il,
takipten yanay›m. Yani ürünün kalitesini,
ilgili geliflmeleri, yenilikleri, de¤ifliklikleri
takip etmek ve daha iyisini bulmaya, yap-
maya çal›flmak elbette ki gerekli. Benim
karfl› ç›kt›¤›m; hiçbir çaba göstermeksizin
iyi ürünleri kötü flekilde taklit ederek
bundan kazanç elde edilmesi.. Öte yan-
dan, taklitlerin as›llar› yüceltti¤i de bir
gerçek..

Avrupa standartlar›nda 
ürünlerimizle çözüm üretiyoruz

Türkiye’de so¤uk hava depolar› ile ilgili
bir istatistik ve olmas› gereken standart-
lar yok ne yaz›k ki... Bu nedenle üretimde
de belli koflul ve kriterler yerine getirilmi-
yor. Denetleyen yok, standart yok.. Oysa
özellikle g›da sektörünü ilgilendiren bir ifl
yap›yorsunuz ve çok itinal› üretim yap-
man›z gerek. Sonuçta iflin ucu sa¤l›¤a da-
yan›yor. Avrupa’da alandaki tüm stan-
dartlar ve üretim koflullar› tan›mlanm›fl-
t›r. Bu konuda da oldukça hassaslar. Biz
Avrupa standartlar›nda ürünlerimizle çö-
züm üreten bir firmay›z. Türkiye’deki aç›-
¤› kapatabilecek gücümüz var. Avrupa
kalitesi ile Türkiye’de üretim yaparak çok
büyük bir maliyet avantaj› da sa¤lad›k.
Genellikle so¤uk oda kap›lar› sona b›ra-
k›lan kalemlerden oldu¤undan projenin
bitifl aflamas›nda çok büyük bir h›zla siz-
den kap›lar› yetifltirmeniz istenir; biz bu
h›za da sahibiz. Bunun d›fl›nda elbette en
önemli faktörlerden biri sat›fl sonras› hiz-
metler ve montaj aflamas›. Bu konuda
‹talya’da üretilen her cihaz›n ambalaj›na,
paketleme esnas›nda bir ilkokul çocu¤u-
nun anlayabilece¤i netlikle yaz›lm›fl mon-
taj kitapç›¤› konuluyor. Ama Türkiye’de
bunlar okunmuyor. Bu nedenle de montaj
hatalar›ndan kaynaklanan çok büyük so-
runlar oluyor. O kadar çok montaj hata-
s› düzeltiyoruz ki... Türkiye’de en çok
do¤ru montaj ve do¤ru kullan›m için
yönlendirme yap›yoruz. 
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söylefli

“Türkiye’de ar-ge yok; 

‘tak-ge’

(taklit gelifltirme) var... 

Biz taklitten de¤il, 

takipten yanay›z.” 
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Rakiplerimiz olsun ki fark›m›z
belli olsun

‹flin çok bafl›nday›z. Yap›lanmam›z› olufl-
turduk ve son h›zla, tam konsantre iflimi-
ze odakland›k. Türkiye’deki tüm kap›lar›
üretme gibi bir hedefimiz yok. Rakipleri-
miz olmal› ki fark›m›z belli olsun.. Türki-
ye pazar›nda % 20-30 civar›nda bir paya
sahip olay› hedefliyoruz. Yurtd›fl› sat›flla-
r›m›z› daha rahat gerçeklefltirebilece¤imi-
zi düflünüyoruz, çünkü Türkiye’deki mer-
diven alt› üretimler ile fiyatta rekabet et-
me flans›m›z yok. Yurtd›fl› pazar›nda ise
PFI ‹talya’n›n uzanamad›¤› her yere PFI
Middle East olarak biz uzanaca¤›z. He-
deflerimiz aras›nda özellikle Ortado¤u’da
çok h›zl› büyüme var. ‹ddial› bir bafllan-
g›ç yapt›¤›m›z do¤ru. Ama önümüzde bir
Con-imex örne¤i var. Böyle bir kurum
kültürüne sahip olman›n ne demek oldu-
¤unu ve firmaya neler kazand›rabilece¤i-
ni Con-imex’in yükselen grafi¤i sayesinde
çok iyi biliyoruz. Kendimize güvenimiz
buradan geliyor. Öte yandan ‹talya’n›n
bize sa¤lad›¤› bilgi deste¤i de güvenimizi
art›r›yor. 

Esnek bir yap›ya sahibiz

Biz y›ll›k 1000 kap›y› çok rahat üretebili-
riz. Ama gelen siparifle göre çok h›zl› ve
daha fazla say›da kap› üretimi de gerçek-
lefltirebilecek esnekli¤e de sahibiz. Türki-
ye’de bölge temsilcilikleri vermeyi düflün-
müyoruz. Ama küçük bayilikler olufltur-
may› istiyoruz. Yurtd›fl›nda ise distribü-
törler arac›l›¤›yla çal›flmay› istiyoruz. Bu
kanallar bizim iflimizi kolaylaflt›racakt›r.
Bu kanallara ulaflmam›z› da büyük ölçü-
de yurtd›fl›nda kat›ld›¤›m›z fuarlar sa¤la-
yacakt›r. Yurtd›fl›nda Con-imex ürünleri-
nin sat›fl›n› yapan bir distribütörümüz
var. Ben ayn› distribütöre so¤uk oda ka-
p›lar› ile ilgili de teklif götürmek istiyo-
rum. Bu tarz anlaflmalara da 2010 y›l›nda
bafllayaca¤›z.

Müflteri beklentilerini ve bilincini
art›rmak istiyoruz

Karmafl›k bir ortamda anlaml› bir yere

ulaflmak istiyoruz ve konuyla ilgili riskle-
ri de hesaplay›p göze alm›fl durumday›z.
fiu anda piyasadaki stabil pozisyonumuzu
belirledik ama bunu yapmak tabii ki ko-
lay olmad›. Fikir al›flveriflleri ile, ‹tal-
ya’dan ald›¤›m›z destekle, gerekli gördü-
¤ümüzde düzenledi¤imiz kampanyalar ile
belirlenmifl bir pozisyon bu. Mesela “tica-
ri kap›lar” olarak adland›rd›¤›m›z ürün-
lerde bir kampanya yapt›k. Neredeyse
maliyetine denk rakamlarla sat›fl yap›yo-
ruz. Bu kampanya Eylül ay›n›n sonuna
kadar sürecek. PFI ürünlerinin bu fiyatla
sat›l›yor olmas› müflterilerimizi flafl›rt›yor.
Bunu yaparken hedefledi¤imiz fleylerden
biri kalitemizin müflterilerimiz taraf›ndan
takdir edilmesi ve müflteri beklentilerini
art›rmakt›r. Böylece Türkiye’de de belli
standartlar›n aranmas›n› sa¤lamak istiyo-
ruz. Ayr›ca PFI kap›lar›n›n çok pahal› ol-
du¤u imaj›n› da k›rmak istiyoruz. Yani

özetle pazar beklentilerini de¤ifltirmek ve
müflteri bilincini art›rmak amac›yla yapt›-
¤›m›z bir kampanya bu; benzer kampan-
yalar› önümüzdeki dönemlerde de yapa-
ca¤›z. 
Müflteri bilincini gelifltirme çal›flmalar›-
m›z aras›nda müflterilerimizle bire bir gö-
rüflmeler yapmak da var. ‹lerleyen za-
manlarda da e¤itim faaliyetleri, çal›fltay-
lar gerçeklefltirmeyi planl›yoruz. Müflteri-
lerimizi yapt›¤›m›z montajlar s›ras›nda da
e¤itiyoruz. Bu e¤itimi olabildi¤ince iyi dü-
zeyde vermeye çal›fl›yoruz; öyle ki müflte-
rilerimiz bu e¤itimden sonra kendi sorun-
lar›n› çözebilecek duruma geliyor.

Basit ama özel çözümler

Ürünlerimiz s›cakl›k farklar›n›n çok yo-
¤un oldu¤u ortamlarda kullan›l›yor. S›f›r
derece kapasiteli ürünler ile -40 derece
kapasiteli ürünler birbirinden çok farkl›.
Buralarda karfl›lafl›labilecek en büyük so-
run, buzlanma. Biz bu sorunu gelifltirdi¤i-
miz çok çeflitli ürün ile çözdük. So¤uk
oda kap›lar›nda kullan›lan sac üzerinde
buz, çok rahat yürüyebilir. Biz kap›larda
PVC kullan›yoruz. PVC’de çok özel ko-
flullar d›fl›nda buzlanma olmaz. Bunun d›-
fl›nda açma kapama kollar›nda ve teker-
leklerde birtak›m sorunlar görülebilir. Biz
genellikle tekerlekleri d›flar› dönük üreti-
yoruz. Açma-kapama kollar› ve hareketli
aksamlar genellikle kullan›m hatalar›n-
dan dolay› ar›zalan›yor. Biz de bunlar›
engellemek için hareketli aksamlar için
koruyucu tedbirler gelifltirdik. Mesela ar-
t›k bir kap› kolu gerekti¤inden fazla dön-
dürülemiyor. Düflündü¤ümüzde bir so-
¤uk odan›n sa¤l›kl› çal›flabilmesi için s›-
cakl›¤›n›n -40 derecede kalmas› gerek.
Dolay›s›yla en küçük bir ar›zay› dahi en
k›sa sürede gidermeniz gerek. ‹flte bu
noktada sat›fl sonras› hizmet kalitenizin
önemi ortaya ç›k›yor. Biz her türlü ar›za-
ya en k›sa sürede müdahale edebilecek fle-
kilde hizmet vermeyi ilke edinmifl bir fir-
may›z. fiimdilik sahip oldu¤umuz sat›fl
sonras› hizmet kadromuz yeterli, fakat
pazar hacmimiz geniflledikçe buna para-
lel olarak genifl bir servis a¤› da olufltura-
ca¤›z. TM
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söylefli
“Biz y›ll›k 1000 kap›y›

çok rahat üretebiliriz.

Ama gelen siparifle 

göre çok h›zl› ve daha

fazla say›da kap› 

üretimi de 

gerçeklefltirebilecek

esnekli¤e de sahibiz.” 
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Insano¤lu, mekanik so¤utma sistemleri-
nin keflfine kadar yiyeceklerini kendi
çevresindeki veya da¤lardan tafl›yarak

getirdi¤i buz ve kar yard›m› ile so¤utmufl-
tur. ‹lk so¤utma depolar› yer alt›nda ka-
z›larak oluflturulan, tahta veya saman ile
izole edilip içerisine kar ve buz dolduru-
lan çukurlard›. Bu metot insanl›k tarihin-
de uzun süreler yegane so¤utma sistemi
olarak kullan›ld›.
Günümüzdeki yapay so¤utma sistemleri-
nin yo¤un olarak kullan›lmaya bafllanma-
s› ise ancak 20. yüzy›l›n bafllar›nda ger-
çekleflen so¤utma teknolojisindeki bulufl-
lar ile mümkün olmufltur.
G›da maddeleri belirli muhafaza ve tafl›-
ma koflullar›na uyulmad›kça kolayca bo-
zulabilmekte ve tazeliklerini kaybetmek-
tedirler. So¤ukta muhafazan›n amac› g›da
hücrelerindeki bozulma reaksiyonlar›n›n
yavafllat›larak tazeli¤in daha uzun süre
korunmas› ve g›dan›n muhafaza süresinin
uzat›lmas›d›r. 
IRR (International Institute of Refrigera-
tion)’nin direktörlü¤ünü yapm›fl olan
Francois Billiard’›n makalesinde de belirt-
ti¤i üzere g›da so¤utmas›nda üç ana kural
vard›r: Sa¤l›kl› g›da, erken so¤utma, sü-
rekli so¤utma.
En son kural günümüzde s›kl›kla telaffuz
edilen “so¤uk zincir” tabiri ile yak›ndan

ilgilidir. G›da maddelerinin üretiminden
tüketimine kadar geçen sürede so¤uk zin-
cirin herhangi bir noktada k›r›lmas› insan
sa¤l›¤›n› tehdit edebilecek boyutta sorun-
lar do¤urabilmektedir.
G›dalar›n bozulmas› hücre yap›lar›ndaki
kimyasal bileflim, su miktar› ve enzim ak-
tivitesi gibi bir çok unsur do¤rultusunda
geliflir. So¤utma ile gerçekleflen s›cakl›k

düflüflü hücre içerisindeki kimyasal reak-
siyon h›zlar›n› düflürmekte ve g›dalar›n
bozulmadan muhafazas›n› mümkün k›l-
maktad›r. Ayr›ca; s›cakl›k düflüflü ile g›da
üzerinde mevcut olan bir tak›m mikroor-
ganizmalar›n g›dan›n bozulmas› yönün-
deki kimyasal faaliyetlerinin de yavaflla-
mas› ve durmas› sa¤lanmaktad›r.
G›da depoculu¤undaki en önemli husus-

So¤uk Hava Muhafazas›na 
Genel Bak›fl
Hande Y›ld›z Yerlikaya 
KSI So¤utma Ltd. fiti

So¤uk muhafaza odas›

Modern bir makina dairesi

.
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lardan biri, depolanacak olan g›da mad-
desinin üretiminden  hemen sonra müm-
künse hiç  bekletilmeden so¤utma ifllemi-
ne tabi tutulmas› gereklili¤idir. Ürünün
s›cakl›¤› mümkün olan en k›sa sürede de-
po s›cakl›¤›na düflürülmelidir. Ancak bu
suretle g›da maddesinin hücre fleklini de-
¤ifltirmesi minimum seviyeye indirilebilir.
Ayr›ca so¤utma s›ras›nda ürünün nem
kayb›n›n asgari seviyede tutulmas› ama-
c›yla ortam›n ba¤›l nem miktar›n›n uygun
flekilde ayarlanmas› gerekmektedir. 
G›da depolamac›l›¤›nda so¤utma ifllemi
çok çeflitlidir:  

So¤uk Muhafaza Depolar› 
G›da maddelerinin tazeli¤inin korunmas›
ve rafta muhafaza sürelerinin art›r›lmas›
amac›yla so¤uk muhafaza depolar› di-
zayn edilmektedir. 

lan kompresör, kondenser, evaporatör
(hava so¤utucusu) ve otomatik kontrol
elemanlar›n›n seçimi - özellikle birbirle-
riyle uyumlu seçimi-so¤utman›n baflar›-
s›nda rol oynamaktad›r.  
KSI So¤utma Ltd. fiti.olarak bu konudaki
tecrübelerimiz göstermifltir ki özellikle
do¤ru ve iyi dizayn edilmifl evaporatörler
(hava so¤utucular›) ve otomatik kontrol
sistemi so¤utma sisteminin baflar›s› için
flartt›r. Evaporatör so¤utma yüzeylerinin,
hava miktar› ve hava h›zlar›n›n, defrost
flekillerinin ve zamanlar›n›n do¤ru tespiti
mal ömrüne direkt olarak tesir eden hu-
suslard›r. 
Depo içerisine konulan evaporatörlerin
dizayn› ›s› kazanç hesaplar› yap›larak be-
lirlenmektedir. So¤uk odalardaki ›s› ka-
zançlar› afla¤›daki bileflenlerden oluflmak-
tad›r:
Transmisyon ›s› kazanc›, giren mal›n ge-
tirdi¤i ›s›, depolanan mal›n solunum ›s›s›,
personelden, ayd›nlatmadan ve fanlardan
kaynaklanan ›s› kazanc›.  
Özellikle fanlardan kaynaklanan ›s› ka-
zanc› söz konusu oldu¤unda fan ve fan
motoru seçimi büyük önem kazanmakta-
d›r. So¤uk hava depolar›nda çal›flma s›-
cakl›klar› düflük oldu¤undan elektrik mo-
torlar› standart güçlerinin %10 fazlas›na
kadar rand›man gösterebilmektedir. Bu
sebeple so¤utucu fanlarda elektrik motor-
lar›n›n gere¤inden fazla emniyetli seçile-
rek çekilen gücün art›r›lmas› gereksiz
olup, böyle bir seçim ›s› kazanc›n› art›ra-
cak ve so¤utma verimini düflürecektir. Bu
nedenle fan motorlar›n›n maksimum yük-
te seçimine dikkat edilmelidir.
Evaporatörlerde otomatik bir flekilde ve
gerekli s›kl›kta defrost yap›lmas›na ve la-
mellerin temiz ve buzsuz çal›flmas›na
önem verilmelidir. Yüksek evaporasyon
s›cakl›klar› ve düflük s›cakl›k farklar› ile
çal›flan sistemlerde nem oran› tabii olarak
artmakta ve so¤utma sisteminin baflar›
flans› yükselmektedir.
Günümüz dünyas›nda so¤utma sistemleri
insano¤lu için vazgeçilmez bir ihtiyaçt›r.
Ancak bu sistemler bilinçli bir flekilde ve
belirli bilimsel parametreler esas al›narak
projelendirilmelidir. Verimli bir so¤utma
ve dolay›s›yla so¤uk zincirin devaml›l›¤›
ancak bu flekilde gerçekleflecektir.  TM
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Afla¤›da muhtelif g›da maddelerinin so-
¤uk depolama koflullar›na dair örnekler
sunulmaktad›r.

Donmufl Muhafaza Depolar› 
G›da maddelerinin so¤uk muhafaza de-
polar›ndaki s›cakl›ktan daha düflük s›cak-
l›klarda; örne¤in -20?C’de muhafaza edil-
mesi amac›yla donmufl muhafaza depola-
r› dizayn edilmektedir. G›da maddeleri
genellikle floklama, dondurma tünelleri (-
40°C)  veya IQF sistemlerinde ifllem gör-
dükten sonra donmufl muhafaza depola-
r›na gönderilmektedir.  

Atmosfer Kontrollü Depolar (CA) 
Meyve ve sebzelerin so¤uk muhafazas› s›-
ras›nda ürün kalitesinin de en optimum
flekilde muhafaza edilebilmesi amac›yla
atmosfer kontrollü depolar dizayn edil-
mektedir. 
Bilindi¤i üzere meyve ve sebzeler hasat
sonras›nda da solunum yapmaya devam
etmektedirler. Bu ürünlerin taze kalabil-
meleri için belirli bir miktarda oksijene
ihtiyaçlar› vard›r.  Atmosfer kontrollü
sistemlerde so¤utma ifllemi için gerekli
tüm koflullar›n sa¤lanmas›na ek olarak
depo içerisindeki havan›n oksijen ve
karbondioksit oranlar›na müdahale edil-
mektedir. Bu depolar maksimum s›zd›r-
mazl›¤a sahip olup; O2 seviyesi düflürü-
lerek solunum h›z› yavafllat›lmakta ve
meyve ve sebzelerin “kaliteli ömrü” uza-
t›lmaktad›r.
G›da maddelerinin so¤uk ve donmufl
muhafazas›nda so¤utma sistemlerinin
dizayn› büyük önem tafl›maktad›r. Ge-
rek sistemler, gerekse sistemde kullan›-

teknik

C‹NS‹ SICAKLIK °C NEM % DEPOLAMA SÜRES‹

Elma (Golden) -1 / 0 85-90 4-6 ay

Armut -1.6 / 0.5 90-95 2-7 ay

Çilek 0.5 / 0 90-95 5-7 gün

Domates (olgun) 13 / 16 90-95 4-7 gün

Patates 3 / 4 90-95 4-5 ay

Dana (taze) 0 / 1 90-95 5-10 gün

Koyun / Kuzu -2 / -1 85-90 3-4 hafta

Yumurta (taze) -2 / 0 80-90 5-6 ay

Beyaz Peynir 2 / 3 80-85 4-6 ay

Bal›k (Buz içinde) 0 / 1 100 6-10 gün

Tavuk (taze) -1 / 1 85-90 3-7 gün

Rafl› Donmufl Muhafaza Odas›
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16.yüzy›lda, kimyasal yöntemlerle so-
¤utma keflfedildi. Sodyum nitrat ve-
ya potasyum nitrata su ilave edildi¤i

zaman suyun s›cakl›¤› düflüyor ve bir so-
¤utma sa¤lan›yor. ‹talya’da, flarab› so¤ut-
mak için denenen pek çok metottan biri

budur. Bilinen ilk yapay so¤utma metodu
William Cullen taraf›ndan Scotland’ta
Glasgow Üniversitesi’nde 1756 y›l›nda
uygulanm›flt›r. Cullen, dietil eter tank›
içinde k›smi bir vakum yaratabilmek için
bir pompa kullanm›flt›r. Bu yolla da buz
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So¤utman›n 
3 bin y›ll›k tarihi

So¤utman›n yapay 

yöntemlerle kullan›lmaya

bafllamas›n›n tarihi, 

3000 y›ldan daha 

öncelerine uzan›yor. 

G›dalar›n ve bozulabilir

ürünlerin muhafazas›nda

kullan›lan buzu, 

18. yüzy›l›n bafllar›nda, 

yer alt› buzullar›ndan elde

ediyorlard›. 
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elde edilebilmifl ama pratik bir yöntem
olarak süregelememifltir.
1800’lü y›llar›n ortalar›nda, buz ABD
için bir ihracat ürünüydü. Buz, iyi bir ti-
caret metas› olarak düzenli olarak gemi-
lerle Karaiblere ve Güney Amerika’ya
naklediliyordu. 19.yüzy›l›n ilk yar›s›nda,
bu ABD için ciddi bir ifl kolu haline gel-
mifl. “Buz Kral›” olarak bilinen New
England’l› Frederic Tudor, buzun gemi-
lerle uzun mesafelere tafl›nabilmesi için
termal yal›t›m ürünleri üzerinde çal›flm›fl.
1805’te, Amerikal› mucit Oliver Evans
buhar s›k›flt›rmal› bir so¤utma çevrimi di-
zayn etmifl ama üretememifltir. 
1889 ve 1890 k›fllar›n›n ›l›k geçmesi ne-
deniyle, do¤al yollarla buzun tedari¤inde
s›k›nt› oluflmufl,  bu ise mekanik so¤utma
sistemlerinin gelifltirilmesini teflvik etmifl-
tir. So¤utma sistemlerindeki yeni geliflme-
ler ilk önce bira endüstrisine ve et ürünle-
ri iflleme tesislerine adapte edilmifltir.
1820’de, ‹ngiliz bilim adam› Michael Fa-
raday yüksek bas›nç ve düflük s›cakl›kta
s›v› amonyak ve di¤er gazlarla bir sistem
gelifltirdi. 1834’te Jacob Perkins, buhar
s›k›flt›rmal› so¤utma sisteminin ilk paten-
tini ald›. Perkins bir prototip sistem ya-
ratt› ve çal›flt›rd›, fakat bunun ticarileflti-
rilmesinde baflar›l› olamad›. 1842’de,
Amerikan fizikçisi, John Gorrie, buz üret-

mek için su so¤utan ilk sistemi dizayn et-
ti. So¤utman›n tarihsel geliflme süreci gü-
nümüze kadar çok aflamalardan geçti. 
Ayn› zamanda so¤utma sistemindeki so-
¤uk havan›n evlerin veya hastanelerin,
otellerin konfor iklimlendirmesinde kul-
lanmay› da düflündü. Tasarlad›¤› sistem
için 1851’de patent ald›. Gorrie çal›flan
bir protip yapm›flt›, ancak tasarlad›¤› sis-
tem, ticari aç›dan bir hatayd›. 
Alexander Twining 1848’de buhar s›k›fl-
t›rmal› so¤utma üzerine çal›flmaya baflla-
d› ve bu alanda 1850’de ve 1853’de pa-
tentler ald›. 
James Harrison, mekanik buz üreten bir
cihaz üzerine çal›flmaya 1851’de bafllad›.
1854’te ilk ticari buz makinas›n› takiben
1855’te eter s›v›-buhar s›k›flt›rmal› so¤ut-
ma sisteminin patentini ald›. Harrison
1861’de, et ürünleri iflleme tesisleri ve bi-
ra endüstrisi için ticari tip buhar s›k›flt›r-
mal› so¤utucu üretmeye bafllad›, bu alan-
da bir düzine referans oluflturdu. 
Avustralya, Arjantin ve ABD 1870’lerin
ortalar›nda, gemi ile yap›lan so¤uk tafl›-
ma ifline odakland›. Bu alanda ilk ticari
baflar›, 1882’de William Soltau David-
son’un s›k›flt›rmal› so¤utma cihaz› ile Ye-
ni Zelanda’ya yap›lan bir nakliye olmufl-
tur. Bu dönemde Avustralya ve Güney
Amerika’da et ve süt ürünleri alan›nda ti-
cari bir patlama yafland›. 
‹lk absorpsiyonlu so¤utma sistemi, suda
çözünen gaz halde amonyak kullanan bir
sistemdi (aqua ammonia) Bu sis-
tem,1859’da Fransa’da  Ferdinand Carré
taraf›ndan gelifltirildi ve 1860 y›l›nda pa-
tenti al›nd›. Amonya¤›n toksik özellikle-
rinden ötürü, evsel sistemlerde amonyak
kullan›m› tercih edilmedi fakat sat›fl
amaçl› buz üretiminde kullan›ld›.
ABD’de, yak›n geçmifle kadar halk, ticari
yollarla buz temin ediyor ve buz kutula-
r›nda muhafaza ediyordu.  
Amerikan balon uzman› Thaddeus Lowe,
y›llarca gazlar›n olanaklar› üzerinde çal›fl-
t›. En büyük dayana¤› olan giriflimi hid-
rojen gaz›n›n yüksek miktarlarda üretimi
idi. Lowe, birkaç buz üreten makinan›n
da patent sahibidir. “S›k›flt›rmal› buz ma-
kinas›" so¤uk muhafaza alan›nda devrim
yaratt›. 1869’da o ve di¤er yat›r›mc›lar
purchased an eski bir buharl› gemi sat›n
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ald›lar, Lowe’un so¤utma cihaz›n› yükle-
diler ve New York’tan Meksika Körfezi
ve çevresine taze meyve, oradan New
York’a da taze et tafl›maya bafllad›lar. Lo-
we’un denizcilik alan›ndaki bilgi eksikli-
¤i, iflin maliyetlerinin hesaplanmas›nda
hatalar›n ortaya ç›kmas›na sebep oldu.
Ayr›ca etin nakledildikten sonra tüketici-
ye ulafl›ncaya kadar, ifllenip ambalajlana-
ca¤› yere kadar tafl›nmas›, ambalajlama,

tüketiciye arz gibi süreçleri “bir zincir”
olarak hesaba kat›lmam›flt›.
ABD’de konutlarda mekanik so¤utucula-
r›n, buzdolaplar›n›n kullan›lmaya baflla-
mas› ise  1911 y›l› c›var›ndad›r.

So¤utman›n Çeflitlendirilmesi
So¤uk, ›s›n›n yoksunlu¤udur, bunun için
bir s›cakl›k düflüflü gerekir. So¤utma, ka-
pal› bir alandan veya bir özden ›s›n›n ç›-
kart›lmas›, d›fl›na at›lmas› prosesidir. So-
¤utman›n birincil amac› is kapal› bir ala-
n›n veya özün s›cakl›¤›n› düflürme ve son-
ra da düflük s›cakl›kta devaml›l›¤›n› sa¤-
lamakt›r. 
Modern so¤utma sistemlerinde ›s›y› ç›-
karmak için s›k›flt›r›lm›fl gaz kullanmak-
tad›r. Gaz s›k›flt›r›ld›¤›nda, s›v› hale gel-
meye bafll›yor ve ›s›y› absorbe ediyor. S›-
v›, yeterince ›s›y› absorbe etti¤inde, yeni-
den gaz haline geliyor.  Bu süreç bir dön-
gü-çevrim fleklinde tekrarlanarak devam
ediyor. Buna so¤utma çevrimi diyoruz. 
Küçük ölçekli so¤utma ihtiyaçlar›nda
çevrimsel olmayan so¤utma yöntemi de
kullan›labilmektedir. Bu metot, buzun
erimesi veya kuru buzun do¤rudan gaz-
laflmas› esas›na sahiptir; Buz, iyi bir so¤u-
tucu ajand›r. “0 C°” erime noktas›ndaki
buz erirken, 144 Btu/lb veya 333.55

kJ/kg ›s› absorbe etmelidir.
Kat› haldeki CO2’de (kuru
buz) iyi bir so¤utucu ajan-
d›r. Bu sistem laboratuar-
lar, küçük dükkanlar veya
tafl›nabilir baz› so¤utucu-
larda kullan›labilir.
So¤utma çevrimi temelli
sistemler de kendi içerisin-
de çeflitlenmektedir; buhar
çevrimli veya gaz çevrimli
sistemler gibi.. Buhar çev-
rimli sistemlerin de kendi
içinde buhar s›k›flt›rmal›
veya buhar absorpsiyonlu
so¤utma sistemleri gibi çe-
flitleri bulunmaktad›r.

Termoelektrik so¤utma; farkl› tip mater-
yalin uçlar› aras›nda ›s› ak›s› yaratma
prensibi ile çal›fl›r. Kamplarda, elektronik
komponentlerin ve küçük enstrümanlar›n
so¤utulmas›nda, tafl›nabilir baz› so¤utu-
cularda kullan›l›r.
Bas›nçland›r›lm›fl gaz içinde ses dalgalar›
yoluyla ›s› transferi ve de¤ifltirimi sa¤la-
yan termoaküstik so¤utma, manyetik so-
¤utma, vortex tüpleri ve afl›r› so¤utma ge-
rekleri için  “kriyojenik so¤utma” di¤er
so¤utma yöntemlerindendir. TM
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‹klimsa, üç y›l önce Teknosa bünyesinde kuruldu. Ancak geçmifli

24 y›la dayan›yor. Sahip oldu¤u birçok marka distribütörlü¤üne

son olarak General VRF’leri de ekleyen ‹klimsa’n›n direktörü

Kemal Yaman, hem son yenilikleri anlatt›, hem de Türkiye ISK

sektörünü de¤erlendirdi...
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Pazar› renklendirdi¤imize ve 
hareketlendirdi¤imize inan›yoruz

Ortado¤u Teknik Üniversitesi Ma-
kine Mühendisli¤i Bölümü mezu-
nuyum. Askerden sonra 1986 y›-

l›nda Ankara’da TEBA ile iklimlendirme
sektöründe çal›flmaya bafllad›m. Yaklafl›k
1.5 y›l sonra Adana’da bölge müdürü ola-
rak görev yapt›m. Ard›ndan Ankara’ya
döndüm ve do¤algaz›n getirilmesi ve ifllet-
meye al›nmas› safhalar›nda görev ald›m.
Özellikle merkezi sistemler, kazan ve brü-
lörler konusunda uzmanlaflt›m. Do¤algaz
taraf›nda hareketlilik devam ederken kli-
ma sektörüne geri dönme karar› ald›m ve
HSK’n›n Ankara Bölge Müdürlü¤ü’nü
kurdum. Yaklafl›k 3 y›l orada çal›flt›m.
Daha sonra Temsa’ya girdim. Böylece Sa-
banc› ailesine dahil oldum. Temsa, bilin-
di¤i üzere split klimada Türkiye’nin öncü
firmalar›ndan biridir. 2001 y›l›na kadar
Temsa’da bölge müdürü ve sat›fl müdürü
yard›mc›s› görevlerini yapt›ktan sonra
Teknosa’da Do¤u Anadolu Bölge Sat›fl
Müdürü oldum. fiimdi de ‹klimsa direktö-
rü olarak devam ediyorum. 
‹klimsa 3 y›l önce Teknosa bünyesinde
kuruldu ancak, Temsa Elektronik’in deva-
m› olarak faaliyet gösterdi¤inden asl›nda
24 y›ld›r sektörün içinde. Yani ‹klimsa bi-
zim ticari markam›z. ‹klimsa’n›n portresi-
ne bakt›¤›m›zda dünya devleri olan Gene-
ral, Mitsubishi Heavy Industries, Sharp,

Kemal Yaman
‹klimsa Direktörü 

“En önemli ayr›cal›¤›m›z 
Sabanc› güvencesidir”
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Midea gibi firmalar›n distribütör-
lüklerinin yan› s›ra üretimini ger-
çeklefltirdi¤i kendi markalar› ile ge-
nifl bir ürün yelpazesi söz konusu-
dur. Müflterilerimize hem fiyat hem
de kalite anlam›nda çok fazla seçe-
nek sunabiliyoruz. ‹klimsa’n›n lans-
man›n› yapt›¤›m›z günden bugüne
üç y›l geçti. Bu kadar k›sa bir za-
manda, sektörümüzde yeni ufuklar
açmay› baflarabilen bir yap› olufl-
turduk ve bu bizim en büyük gurur
kayna¤›m›z. Sektörü art›k “köfle
bafl›ndaki tesisatç›” gibi görünme-
nin çok daha ötesine tafl›d›k. Ayr›ca, ‹k-
limsa teflhir merkezlerini kalite ve estetik
anlay›fl› ile tasarlayarak müflterilerimizin
al›flverifl yapmaktan zevk alaca¤›, güzel
vakit geçirece¤i yerler haline getirdik. Pa-
zar› renklendirdi¤imize ve hareketlendir-
di¤imize inan›yoruz.
Split cihazlar haricinde ›s›tma taraf›nda
da Beretta kombilerimiz bulunuyor. Mer-
kezi sistemden bugüne kadar hep uzak
durduk. Merkezi sistem kazanlar›, chiller-
ler› ayr› birer ifl kolu, farkl› bir uzmanl›k
alan› olarak görüyoruz. Split ve kombi ta-
raf›n›n perakendecili¤e, merkezi sistemle-
rin ise taahhüt taraf›na yak›n oldu¤unu
düflünüyoruz. “Herkes kendi bildi¤i, iflin
en iyisini yapmal›” prensibi ile hareket
ediyoruz. 

Ürün gam›m›za bu y›l 
VRF’leri de ekledik

‹klimsa olarak kendi ürün gam›m›zda ek-
sikli¤ini hissetti¤imiz taraf, VRF taraf›yd›.
Mitsubishi’nin çoklu sistemlerini 1993-
1994 y›llar›nda getirmeye bafllam›flt›k. Fa-
kat Temsa - Teknosa geçiflinde taahhütten
uzaklafl›p, ticari tarafa yaklaflma aflama-
s›nda çoklu sistemler biraz geri planda b›-
rak›ld›. VRF’ler bilindi¤i gibi günümüzde
inan›lmaz bir talep ile karfl›lafl›yor. Bura-
daki eksikli¤i gidermek ad›na yepyeni bir
anlaflma ile Fujitsu General Limited ile ifl-
birli¤i yapt›k ve General VRF’leri y›lba-
fl›ndan itibaren ürün gam›m›za katt›k. Za-
ten General, uzun y›llard›r Türkiye’de bu-
lunan ve hem kalite hem hizmet olarak
belli bir yere gelmifl bir markayd›. Biz an-
laflmam›z› aç›klad›¤›m›z Ocak ay›ndan,

Mart ay›na kadar geçen iki ay zarf›nda 10
projede yer ald›k. Mart ay›ndan itibaren
stoklar›m›zda da VRF’leri bulundurmaya
bafllad›k. 6 ayda 50’yi aflk›n projede yer
ald›k. Baflar›l› bir süreç geçiyor ve bundan
da memnuniyet duyuyoruz. 
General VRF’ler -20 dereceye kadar ›s›t-
ma yapabiliyor. Yani bu cihazlar, nere-
deyse Türkiye’nin her yerinde ›s›tma ve
so¤utma ihtiyac›n› karfl›layabilecek güçte.
COP de¤erleri ve verimlili¤i çok yüksek,
enerji kay›plar› neredeyse s›f›r. ‹klim-
sa’n›n duyarl›l›k gösterdi¤i konulardan bi-
ri de do¤ad›r. Gürültü seviyesinden, kulla-
n›lan gaza kadar inan›lmaz bir titizlik gös-
teriyoruz. Türkiye’de bu alandaki çal›fl-
malar biraz yavafl ilerliyor. Biz bu çal›fl-
malar›n tüm dünyaya paralel olarak h›z-
lanmas›ndan yanay›z. Ayr›ca çok güzel
mimari yap›lar›n üzerinde d›fl üniteler gö-
rünebiliyor. Bu üniteler binan›n esteti¤ini
bozuyor. Günümüzde bu üniteleri gizleye-
bilece¤iniz esneklikte ürünler sunmak
önem kazan›yor. VRF’lerimiz boru metra-
j›nda herhangi bir s›n›rlama getirmiyor.
‹stenilen uzakl›¤a yerlefltirebiliyorsunuz.
General ürünleri ile Türkiye pazar›na bu
avantajlar› da sunmufl olduk.

Türkiye’de krizler art›k ola¤an

2009 y›l›n›n durgun geçti¤i bir gerçek..
Bence bu durgunluk 2008 y›l›ndan itiba-
ren hissedilmeye bafllam›flt›. Sektör olarak
bunun çarelerini ar›yorduk. Bu durgunlu-
¤a ra¤men ‹SK‹D rakamlar›na göre geçen
y›l VRF alan›nda 6.700 civar›nda d›fl üni-
te sat›ld›. 2009 y›l›nda ise 7.000 civar›nda
olaca¤› tahmin ediliyor. 
Krizin daha yo¤un flekilde hissedilmesi se-

bebiyle bu rakam›n y›l sonuna ka-
dar düflece¤i de tahminler aras›nda.
Ben bu düflüflün 5.000’in alt›na ine-
ce¤ini sanm›yorum. 7.000 adetlik
pazar üzerinden düflündü¤ümüzde
‹klimsa olarak hedefimiz pazar›n en
az % 10’u. Mevcut durumumuz da
bu hedefe ulaflaca¤›m›z› gösteriyor.
2011’in sonuna kadar bu alanda he-
defimiz ise pazar›n % 20’si. Türki-

ye’de krizler art›k ola¤an.. Her 5-7 y›lda
bir mutlaka bir kriz durumu gündeme ge-
liyor. Ekonomik e¤rimiz düzenli gidemi-
yor. Ya çok üst noktada oluyor ya da en
dipte... Bu krizlerin ya da ekonomik dur-
gunluklar›n belki de tek iyi yan›, pazarda-
ki merdiven alt› firmalar›n ortadan kalk-
mas› oluyor. Ama siz iflinizi tam yap›yor-
san›z, satt›¤›n›z ürüne, servisinize, kendi-
nize güveniyorsan›z hiçbir fleyden kork-
man›za gerek yok. Biz General ile anlafl-
mam›z› y›lbafl›nda yapt›k. Yani krizin tam
da ortas›nda.. Ancak her zaman hedefleri
ve yol haritas› belirli olan bir flirketiz. Bu
nedenle bu tür bir yat›r›ma girme cesareti
gösterebildik. Ayr›ca bir ortakl›¤a girer-
ken onu y›ll›k, iki veya üç y›ll›k diye dü-
flünmeyiz. Gerçekten çok uzun ortakl›k-
lar, iflbirlikleri yaflar›z; bunun sonucunu
da al›r›z. ‹klimsa isminin piyasada bu ka-
dar kuvvetli olmas›n›n bir nedeni de bu-
dur. Mart ay›nda gerçeklefltirdi¤imiz bayi
toplant›s›nda da bunun bir örne¤ini yafla-
d›k. Kat›lan bayilerimizin % 75’inden faz-
las› en az 10 y›ll›k bayimiz olarak bizden
ödül ald›. Ticari iliflkilerimizin güvene da-
yanmas›, her iki taraf›n da memnun olmas›,
ticari zafer yolundaki en önemli kriterlerdir.

Kendimize güvenimiz firmam›z›n
gücünden geliyor

20 - 25 y›l öncesinde sektörde neler olu-
yor, diye bakt›¤›m›zda bir ara Türkiye’de
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“6 ayda yaklafl›k 33 tane 
projede yer ald›k. Yani baflar›l›

bir zamandan geçiyor, 
bundan da memnuniyet 

duyuyoruz.”
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otel furyas› bafllad›. O dönemlerde güney-
de turizme büyük yat›r›mlar oldu ve çok
say›da otel yap›ld›. Oteller yap›l›rken ki-
misi öz kaynaklar›n› kulland›, kimisi kre-
diler ald›. Krediler art› teflvik kapsam›nda,
kredi veren ülkenin mal›n› kullanma ko-
fluluyla al›nabildi. O zaman bütün yat›-
r›mc› arkadafllar› dikkatli olmalar› konu-
sunda uyarm›flt›k. Bugün ayn› otellerde
kullan›lan mutfak, çamafl›rhane, tesisat
ekipmanlar›ndan bir dolusunun hurdaya
ç›kt›¤›n› gördük. Bunu sebebi cihaz›n kö-
tü olmas› de¤ildi. Al›nan cihazlar belki de
döneminin en kalitelisiydi. Ama ne yaz›k
ki sat›fl sonras› hizmetler, yedek parça,
servis imkan› yetersiz kald›. Bu durum sa-
t›fl sonras›nda da müflteri beklentilerinde
bir de¤ifliklik yapt›. Art›k sadece cihaz› iyi
üretmeniz yeterli de¤ildi. Servis kaliteniz
ve yedek parça stoklar›n›z h›zla önem ka-
zanmaya bafllad›. Bugün pazarda yer edi-
nen tüm cihazlar›n teknik özellikleri ve fi-
yatlar› birbirine yak›nd›r. Art›k fark›n›z›
sat›fl sonras› hizmet kaliteniz belirliyor.
Ürününüzün sorumlulu¤unu almazsan›z,
kaybedersiniz. Biz broflürlerimize, ürünle-
rimize “SA” logosunu koyarken bunun
gereklili¤ini de yerine getirmek zorunda
oldu¤umuzu biliyoruz. En önemli ayr›cal›-
¤›m›z Sabanc› güvencesidir. Kendimize
güvenimiz firmam›z›n gücünden geliyor.
Sat›fl, proje ve sat›fl sonras›ndaki persone-
limizin bilgi birikimi sektörün en üst sevi-
yesindedir. Bu da bizi rekabette bir ad›m
öne tafl›yor. 

Birinci prensibimiz, asla kendi 
bayilerimizle rakip olmamak

‹klimsa olarak yap›lanmam›z çok güçlü.
Bu nedenle eski General bayileri ya da ser-
vislerinden ‹klimsa ailesine dahil olan bu-
lunmuyor. Ancak eski General bayi ya da
servisleri için kap›lar›m›z kapal› de¤il. ‹k-
limsa merkezi olmak için belirli flartlar›-
m›z var. O flartlara adapte olabilecek fir-
malar› da bünyemize kat›yoruz.
69 ilde 576 servisimiz ile hizmet veriyo-
ruz. 252 yetkili servisimiz ‹klimsa merkez-
lerinin konseptinde. ‹ster VRF, ister split
taraf›nda olsun, müflterilerimize çok h›zl›
bir flekilde ulaflabiliyoruz. Befl adet bölge
müdürlü¤ümüz var. Bölge müdürlükleri-

miz, ‹klimsa taraf›ndaki bayilerle beraber
çal›flan arkadafllar›m›z. Merkezde de ku-
rumsal sat›fl müdürlü¤ümüz bulunuyor.
Kurumsal sat›fl müdürlü¤ümüz, hem VRF
sistem sat›fllar›nda hem split sat›fllar›nda
gerekti¤inde bayilerimize destek oluyor-
lar, gerekti¤inde de kurumlar, bankalar,
otellere direkt sat›fl yapabiliyorlar. Ama
bu konudaki birinci prensibimiz, asla ken-
di bayilerimizle rakip olmamak. 

Sahada çal›flan arkadafllar›m›z,
müflterimiz karfl›s›nda bizim 
yüzümüzdür

Y›llardan beri süregelen ve iki dönemden
oluflan bir e¤itim program›m›z var; k›fl ve
yaz dönemleri. E¤itimlerimize servisleri-
miz, teknik elemanlar›m›z, servis teknisye-
ni ya da teknikerlerimiz kat›l›yor. E¤itim-
lerimiz sadece teknik bilgileri de¤il, davra-
n›fl ve k›l›k k›yafete kadar her konuyu
kaps›yor. 1 Ocak 2009’dan May›s sonuna
kadar verdi¤imiz e¤itimlerin toplam süre-
si 11 bin saat. Bölgesel e¤itimlerimiz, gü-
nübirlik verilen e¤itimler de bu süreye da-
hil de¤il. E¤itimi çok önemsiyoruz, çünkü
sahada çal›flan arkadafllar›m›z, müflteri-
miz karfl›s›nda bizim yüzümüzdür. E¤er
onlar bizi gereken flekilde temsil edemez-
lerse, ne yaparsak yapal›m, bofla gider.. 
Sosyal sorumluluk projesi dahilinde ayr›-
ca iflsiz gençlere ›s›tma so¤utma sektörüne
yönelik e¤itim verilmesine katk›da bulu-
nuyoruz. ‹leride onlar›n meslek sahibi ol-
malar› için Ba¤c›lar Endüstri Meslek Lise-
si, Avrupa Komisyonu iflbirli¤i ile gerçek-
leflen bir projede yer al›yoruz. 

Gizli müflteri yoluyla denetleme
yap›yoruz

Müflterilerimizin geri bildirimlerini mutla-
ka büyük bir özenle de¤erlendiriyoruz.
Ayr›ca müflteri memnuniyetini maksimum
düzeyde tutabilmek için bayi ve servisleri-
mizi gizli müflteri uygulamas›yla denetli-
yoruz. Bu denetlemeler y›lda 4 - 5 kez ya-
p›l›yor; fiili ve telefon arac›l›¤›yla. Burada
bizi memnun eden; zorluk derecesi gittik-
çe yükselmesine ra¤men, ortalamam›z›n
da sürekli yükselmesi... Ekibimizin bilgi

beceri seviyesi neredeyse üreticilerle yar›-
flacak kadar kuvvetli. 

Yer ald›¤›m›z birçok zincir proje,
baflar›m›z›n da bir göstergesi

Çok say›da büyük projede ‹klimsa ürünle-
rini görebilirsiniz. Bunlar aras›nda süper-
market zincirleri, bankalar, kültür mer-
kezleri, Devlet Hava Meydanlar›, belediye
binalar›, villalar ve spor salonlar› var. Bi-
zim için güzel olan, zincir projelerde dai-
ma ürünlerimizin tercih edilmesi. Çünkü,
e¤er müflteriniz ürününüzden ve hizmeti-
nizden memnun de¤ilse ikinci bir tesis için
tekrar sizinle irtibat kurmaz, farkl› bir
markay› tercih eder. Yer ald›¤›m›z birçok
zincir proje, baflar›m›z›n da bir göstergesi
ayn› zamanda..   

Türkiye ISK sektörü her geçen
gün daha iyiye kofluyor

Türkiye ISK sektöründe 20 - 25 y›ll›k sü-
rece bakt›¤›m›zda, sektörün çok iyi nokta-
lara geldi¤ini söyleyebilirim. 25 y›l önce
de Türkiye’de çok kaliteli ürünler yap›l›-
yordu, flu anda da yap›l›yor. Sektör gün
geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Gururla
söylüyorum; Türkiye’nin ISK alan›nda
hem cihazlar› hem de projeleri yurtd›fl›nda
tercih edilir hale geldi. ‹hracat rakamlar›
gün geçtikçe art›yor. Sektör her gün biraz
daha profesyonellefliyor. Dernekler kuru-
luyor, kanunlar, yönetmelikler ç›k›yor,
standartlar oluflturuluyor. Bu süreçte yer
alan herkes, sektörde kalite ç›tas›n› biraz
daha yükseltmek için çaba gösteriyor.
Sektörün kendi içinde kendini daha iyi ye-
re getirmek gibi bir görevi var art›k. Bilgi-
ler paylafl›l›yor, konferanslar, paneller dü-
zenleniyor, sorunlar›n çözülmesi sürecin-
de herkes birbirine yard›mc› oluyor. Bir-
çok ülkede Türk projecilerin imzas› müt-
hifl de¤er tafl›yor. Yurtd›fl›ndaki pek çok
projede art›k Türk ürünleri tercih ediliyor.
Türk müteahhitleri yapt›klar› ifllerle be¤e-
ni topluyor, takdir görüyor. Art›k proje
bazl› ihracat da bafllad›. Tüm bu geliflme-
leri göz önünde bulundurunca çok daha
güzel günlerin bizi bekledi¤ini gönül ra-
hatl›¤› ile söyleyebilirim. TM
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Türkiye distribütörlü¤ünü Frigodu-
man A.fi’nin yürüttü¤ü Emerson
flirketler grubuna ba¤l› Copeland

firmas›n›n gelifltirmifl oldu¤u özel Discus
teknolojisi ile orta ve düflük s›cakl›k flart-
lar›nda enerji tüketimini minimum sevi-
yede tutan Copeland Discus özel seri
kompresörler, yar› hermetik kompresör-
ler içinde en iyi performans› sa¤l›yor.
Discus’un temel fark› patentli kare yap›l›
subaplar› yani valf pleytindedir. Bu özel-
li¤iyle klasik yar› hermetiklere göre daha
iyi enerji verimlili¤i ve so¤utma kapasite-
si sa¤lar. Copeland, R22, R134a, R404a
ve R407c uygulamalar› için 2, 3, 4, 6 ve
8 silindirli, 4-60 hp Discus kompresörleri
ile pazardaki lider üreticilerdendir.

Güven
Copeland Discus kompresörler ayr›ca
servis ve bak›m maliyetlerine de son ver-
mek için özel olarak tasarlanm›flt›r. Bu
kompresörler, yüksek kalite ve güvenilir-
lik ilkesiyle her bir Discus kompresörüne
üretim ve ar-ge esnas›nda performans sü-
reklilik testi uygulan›r.

Verimlilik
Copeland Discus enerjiden dolay›s›yla da
maliyetten tasarruf etmenizi sa¤lar. Peki
Neden? Çünkü ihtiyac›n›z olan enerji ta-
sarrufu yönü en a¤›r basan kompresör-

dür. Discus kompresörler son on y›lda
enerji vermilili¤i yönlerini daha da yük-
selttiler, örnek verecek olursak herhangi
bir standart subapl› kompresörden yakla-
fl›k % 12,2 daha fazla enerji tasarrufu
sa¤lar, ayr›ca patentli pleyt teknolojisi ile
genifl uygulama aral›¤›nda yüksek perfor-
mans al›nabiliyor.

Süpermarketler
25 y›lda iki milyon adedin üzerinde sat›-
lan Copeland Discus kompresörlerin ba-
flar›s›, süpermarketler alanda tekrar tek-
rar kan›tlanm›flt›r. Amerika’n›n kuzeydo-
¤usundaki bir perakende iflletmesinde ku-
rulan sistemdeki 15 adet Copeland Dis-
cus kompresörle, 10 y›ll›k bir süre içeri-

sinde 52.220 $’l›k tasarruf elde etmifltir.
Yeni teknoloji olan düflük kondanzasyon-
lu modellerle bundan daha büyük enerji
tasarrufunu elde edilebilmektedir.

4444 . tesisat market 07/2009

Verimli so¤utmada kan›tlanm›fl baflar› 

GELENEKSEL TEKNOLOJ‹DE GEL‹fi‹M

Geleneksel subaplar basma gaz›n›n
tamam›n›n ç›k›fl›na izin vermez ve tekrar
genleflmeye neden olur; ancak Copeland
Discus kompresörlerde, mümkün olan en
yüksek verimlili¤i sa¤larken yeniden
genleflme neredeyse s›f›rd›r

“Copeland Discus 
Kompresörler”

Gökhan Cingöz
Frigoduman 
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So¤uk Depolar
Discus kompresörler so¤uk depolarda da
s›kl›kla tercih edilen kompresördür. Dis-
cus kompresörler so¤utma endüstrisinin
en genifl beygir gücü aral›¤›na sahip kom-
presörleridir (4hp – 60hp). So¤uk depo
sahiplerinin discus kompresörlerini tercih
etmelerinin tek sebebi beygir gücü avan-
taj› de¤il; discus kompresörlerin iste¤e
göre kiflisellefltirilmesi, esnek ve rahat
kullan›m›d›r. Discus kompresörler son
yirmi y›lda bu alanda da rüfltünü ispat-
lanm›flt›r.

Endüstriyel
E¤er endüstriyel bir tesisten söz ediyor-
sak, ilk sorulmas› gereken soru güvenilir-
liktir; Copeland Discus kompresörler bu
konuda garanti verir. Yeniden genleflme
hacminin s›f›r oldu¤u ve basma gaz›n›n
tümünün ç›k›fl›na izin veren subaplar›yla
bu alanda da en verimli so¤utmay› sa¤lar.

Discus Kompresör ile 
Ak›ll› Ma¤aza
‹fletmenizin herhangi bir yerinde kaynak-
lar›n›z› do¤ru kullanmad›¤›n›z› düflünü-
yor musunuz? Enerji, insan gücü, ekip-
man, yenileme-tamir maliyetleri veya
bunlar›n›n tümünün kombinasyonu dü-
flünüldü¤ünde ‹flletmenizin herhangi bir
yerinde kaynaklar›n›z› do¤ru kullanmad›-
¤›n› düflünüyor musunuz? ‹flletmeniz hak-
k›nda elinizde kesin bir resim varsa ne ka-
dar etkin veya verimli oldu¤unuz hatta
karl›l›k seviyenizi net olarak belirleyebi-
lirsiniz. Ak›ll› Ma¤aza ile Emerson ‹klim-
lendirme Teknolojileri, tüm iflletmenin
network a¤› ile ba¤lan›p tek çat›dan kon-
trolünü sa¤l›yor, bunu yaparken karl›l›k
seviyesini gösteren bir raportör de bulu-
nuyor.

Ak›ll› So¤utma Ekipmanlar›
Bilindi¤i gibi tüm so¤utma ekipmanlar›
aras›nda en önemlisi kompresörlerdir.
Ak›ll› ma¤azac›l›kta da Discus kompre-
sörler kilit rol oynarlar. Bu dinamik yeni
teknolojide sistem, tam olarak neye ihti-
yaç oldu¤unu teknisyene söyler. Böylelik-
le küçük problemler, büyümeden çözüle-
bilir. TM
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sistem
 

1. Disk fleklindeki valf pleyt: Çal›flma maliyetlerini düflürür ve kapasiteyi art›r›r.

2. Rotlara ba¤l› alüminyum pistonlar: Yeni alafl›ml› teknoloji, daha iyi denge ve daha az 
titreflimi getirir.

3. Art›r›lm›fl kapasiteli ya¤ pompas› : % 50’ye varan kapasite elde edilebilir.

4. Teflon alafl›ml› rulman korumas›: Rulman için % 33 daha fazla yer.

5. Güçlendirilmifl krank: Afl›r› yüklenmeye karfl› mukavemetlidir.

6. Ya¤ gözetleme cam›: Ya¤ seviyesini kolay bir flekilde izlenmesine olanak veren 
gözetleme cam›

7. Daha alçak seviyedeki ya¤ toplama borusu: Daha çok ya¤ toplar ve ya¤lamay› art›r›r

8. Teflon alafl›ml› rulman yüzeyi: Daha iyi ya¤lama ve yüklü haldeki bekleme 
durumlar›nda rulman afl›nmalar›n› elimine eder.

9. Özel motor: Özel Discus performans› için gelifltirilmifl motor.

10. Gelifltirilmifl motor koruma: Dahili motor koruma özelli¤i

DISCUS KOMPRESÖRLER‹N ‹Ç YAPISI
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Rusya Federasyonunda so¤utma ve
iklimlendirme sistemleri kendisini
göstermeye bafll›yor. 1930-1960’l›

y›llardan kalma cihazlar›n çok büyük k›s-
m› teknik olarak ömürlerini tamamlam›fl
ve gere¤inden fazla enerji tüketiyor. Bu
sistemlerin iflletimi ekonomik olmaktan
ç›km›fl, iflletme, bak›m ve tamir giderleri
çok fazla.  
Do¤al So¤utkanlar Avrupa ‹nisiyatifi eu-
rammon’un Yönetim Kurulu Üyesi Franz
Kaltenbrunner “Gelecek birkaç y›l içinde
bu sistemlerin yaklafl›k olarak % 90’›n›
yüksek enerji verimlili¤ine sahip ve uzun
ömürlü cihazlarla de¤ifltirmifl olaca¤›z.
Amonyak, karbondioksit veya di¤er hid-
rokarbonlar gibi do¤al so¤utkanlar›n öne
ç›kt›¤› bir e¤ilim var. Kullan›m ömrünü
tamamlam›fl ve yenilenecek so¤utma sis-
temleri için do¤al so¤utucu ak›flkanlar,
sundu¤u avantajlar› ile Sovyet eyaletlerin-
de de tercih edilecek” diyor. 
Do¤al so¤utucu ak›flkanlar›n kullan›m›,
yüksek enerji verimlili¤i ile % 30’lara va-
ran enerji tasarrufu sa¤layacak. Örne¤in
karbon dengesi üzerindeki pozitif etkile-
riyle amonyak en verimli so¤utkan olarak
kabul ediliyor. Ayr›ca amonyak ve kar-
bondioksitin endüstriyel üretimi de sente-
tik ak›flkanlara göre çok daha az enerji ve
dolay›s›yla iflletme maliyeti gerektiriyor.
So¤utma sistem mühendisleri ve projeci-
leri do¤al so¤utkanlar›n yayg›nlaflaca¤›-
n›n iflaretlerini veriyor.

Enerji-verimli süt prosesi
Sibirya’da Sitnikov süt fabrikas›, Do¤u
Rusya’daki en büyük süt iflleme tesisidir.
Sentetik so¤utucu ak›flkanlar›n kullan›ld›-
¤› sistemleri, çevre dostu, ekonomik, ve-
rimli so¤utucu ak›flkan çözümleri ile de-

¤ifltirildi. Bunun için önce iflletmeci tara-
f›ndan gerekli görülen teknik kapasiteler
tan›mland›: So¤utma sistemlerinin, süt
ürünlerini iflletmesi ve depolamas› için
saatte 80 m3 suyu 8 °C’den 2 °C’ye so¤ut-
mas› gerekiyordu. 
Yeni so¤utma sisteminin merkezinde, Bit-
zer’in iki vidal› kompresörü, iki flasi üze-
rine, bir ikiz paket sistem gibi monte edil-
di. 586 kW’l›k bu sistem için 300 kg
amonyak flarj edildi. Dizayn edilen ifllet-
me koflullar›nda; buharlaflma s›cakl›¤› -2
°C ve yo¤uflma s›cakl›¤› +35 °C olarak se-
çildi. Yüksek verimli so¤utucu ak›flkan
amonya¤›n kullan›m› ile enerji tüketimi,
sentetik ak›flkanlar›n kullan›ld›¤› döneme
göre %30 düfltü. Bir büyük kapasiteli
kompresör yerine iki küçük kompresörün
tercih edilmifl olmas› da iflletme aç›s›ndan
kolayl›klar sa¤lad›. ‹kiz kompresör çözü-
mü, her fleyden önce so¤utma kapasitesi-
nin kontrolünü çok daha baflar›yla sa¤-
larken, % 50 kapasite kullan›m›nda da
4.46’l›k COP (Coefficient of Performan-
ce) verimini karfl›l›yor. Sistemin di¤er
önemli komponentleri bir ekonomizer,
so¤utucu ak›flkan dolafl›m›n› sa¤layan
pompa sistemiyle bir sulu evaporatör,
kondenser ve programlanabilir kontrol
ünitesidir. Kompresör ya¤›, bir su so¤ut-
mal› ›s› eflanjörü ile so¤utulmaktad›r. Ye-
ni so¤utma sistemi, hiçbir sorunla karfl›la-
fl›lmaks›z›n 2008’in ortalar›nda devreye
girdi.

Et ve flarküteri ürünlerinde 
do¤al so¤utma
Volkovysk et kombinas›, Belarus’un en
büyük 10 et ürünleri iflleyen tesisinden bi-
ridir. Burada y›lda yaklafl›k olarak
60,000 ton et ifllenerek k›yma, sosis ve

köfte gibi ürünlere dönüfltürülür. 300’den
fazla et ve flarküteri ürünü, do¤al so¤utu-
cu ak›flkan amonyak ile so¤utulmaktad›r. 
1964’te kurulan fabrika, iflletme süreci
içinde geniflletilmifl ve modernize edilmifl-
ti. Talebin ve ürünlerin do¤ru muhafaza-
s›n›n öneminin artmas›yla birlikte,ifllet-
meci ve e¤itimci Güntner, derin donduru-
cu odalar oluflturdu. Bunun sonunda
Güntner, tavana paslanmaz çelik profil-
lerle 14 amonyakl› evaporatör monte et-
ti. Evaporatörler, oda s›cakl›¤›n›, de¤iflik
derin dondurucu bölümün gereksinimle-
rine göre -5, -10, -30 ve -40 °C’de sabit
tuttu. Evaporatörlerin toplam kapasitesi
8,700 kW idi. Merkezi so¤utma sistemi-
nin içinde 50 ton amonyak dolafl›yordu.
Sekonder so¤utucu devrelerde de 600 kg
so¤utucu ak›flkan vard›. Volkovysk mo-
dernizasyon çal›flmalar›n› 2008’de ta-
mamlad›. Güntner, amonyak evaporatör-
lü benzer bir çözümü Belarus’un Vitebsk
et kombinas›nda da uygulad›.

Çevre korumada emsalsiz çözüm
eurammon’dan Franz Kaltenbrunner;
“Do¤al so¤utucu ak›flkanlar, enerji ve-
rimlili¤inin yan› s›ra, çevre dostu karakte-
risti¤i ile de tatmin edici. Küresel ›s›nma
potansiyeli de¤eri amonyakta oldu¤u gibi

ya s›f›r ya da göz ar-
d› edilebilecek dere-
cede düflük. Ozon
tabakas›n› giderme
katsay›lar› için de
ayn› fley söylenebi-
lir. Do¤al so¤utucu
ak›flkanlar, iklim
aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda eflsiz görünü-
yor” diyor. TM
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pazar

Do¤unun büyük pazar potansiyeli

RUSYA
G›da endüstrisi, do¤al so¤utucu ak›flkanlarla modernize oluyor

Franz Kaltenbrunner
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Ekonomideki çalkant›lara ra¤men,
küresel klima pazar› 2008’de, bir
önceki y›la oranla % 2.5’luk bir ar-

t›flla 70 milyar USD’ye ulaflt›. Tabii ki bu
seviyenin 2009’da bir miktar düflmesi
bekleniyor. 
Asya-Pasifik bölgesi, Amerika ve Avru-
pa’dan sonra klima sat›fllar›nda % 40
oran› ile dünyan›n en büyük üçüncü pa-
zar›. Çin pazar›, sadece Asya’n›n de¤il,
dünyan›n da en büyük pazarlar›ndan.
2008 y›l› verilerine göre yaklafl›k olarak
klima cihazlar› üretiminin % 60’› Çin’de
yap›l›yor. ABD pazar›, 13.3 milyar
USD’l›k hacmi ile Çin’i yak›n bir mesafe
ile takip ediyor. 
Tüm Avrupa ülkeleri, 2009 y›l›n› ekono-
mileri aç›s›ndan s›k›nt›l› olarak görüyor.
Bu s›k›nt›, ‹spanya ve Rusya dahil, klima
pazarlar›n› da etkileyece¤e benziyor. ‹s-
panya’da iflsizlik oran› % 13’e ulaflt›, bu-
nun bir miktar daha artmas› bekleniyor.
‹spanya’da kamu ve özel sektör yat›r›mla-
r› da durdu. Geliflmekte olan ekonomiler,
finansal krizin bask›s›na karfl› ba¤›fl›kl›k
gösteremiyor. Ukrayna ve Macaristan gi-
bi ülkeler, ekonomilerinde istikrar› sa¤la-
yabilmek için kredi ar›yor. 
Konutsal ve hafif ticari tip cihaz pazar›,
pencere tipi ve tafl›nabilir cihazlar dahil,
51.4 milyar USD’a ulaflt›. Mini splitler
parasal de¤er itibar›yla pazar›n en büyük
segmentini oluflturuyor.  

Tafl›nabilir klimalar

ABD son birkaç y›l içinde gösterdi¤i h›zl›
geliflme ile tafl›nabilir klima segmentinde
dünya lideri. Avrupa, tafl›nabilir klima sa-
t›fllar› için genifl bir pazar oluflturuyor.
117.000 adet cihaz sat›fl› ile ‹talya, bu
alanda Avrupa pazar›n›n en büyük ülke-

si. ‹ngiltere’de yaz mevsiminin çok s›cak
geçmemesi ile 2007’nin ikinci yar›s›nda
neredeyse s›f›ra düfltü. Düflüfl, 2008’de de
devam etti. Çok s›cak bir iklimin yafland›-
¤› Ortado¤u, Afrika ülkeleri ve Hindis-
tan’›n önemli bölümünde de tafl›nabilir
cihaz sat›fllar›n›n önünde engel var. Zira
bu tip ekipmanlar, yüksek s›cakl›¤›n bu-
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lundu¤u bölgelerde yeterli so¤utma yük-
lerini sa¤layam›yor. 

Pencere/Duvar tipi klimalar

Pencere veya duvara monte edilen tip sis-
temlerde Amerika, miktarda pazar›n %
70’ine, ciroda % 61’ine sahip. 2008’de,
küresel pencere tip klima cihazlar› pazar›,
16.2 milyon adet cihaz hacmindeydi.
ABD, bu pazarda bask›n konumda bulu-
nuyor. Ancak ekonomik durgunluk ve
kriz özellikle konut sektörünü vurdu, bu
durum özellikle konutlarda tercih edilen
bu tip cihazlar›n pazar›n› da olumsuz et-
kiledi.  Hindistan ve Suudi Arabistan
pencere tipi klima pazar› 2008’de bölge
pazar›n›n % 30’unu geçti. Rusya ve BDT
ülkeleri pencere tipi cihazlarda Avru-
pa’n›n en büyük pazar›. Rusya pencere ti-
pi cihaz pazar›, 1998’den beri h›zl› bir ge-
liflme gösteriyor. Avrupa’n›n bu segment-
teki toplam sat›fl›n›n % 45’i Rusya paza-
r›na ait. 

Splitler

Hindistan, 2008’de 2 milyon adet mi-
nisplit sat›fl› ile Ortado¤u, Hindistan ve
Afrika bölgesi pazar›n›n üçte birine sahip.
Bu pazarda gelecek y›llarda y›lda %
40’l›k dev bir büyüme bekleniyor. 
Split cihaz pazar› cirosu 47.1 milyar USD
ile toplam klima sektörünün en büyük
segmentini oluflturuyor. Adet baz›ndaki
hacmi ise; 61.7 milyon cihazdan olufluyor. 
Bu pazar, küresel toplamda cirosal olarak
% 2 art›fl gösterirken, adetsel hacminde
% 3 düflüfl kaydetti. 
Küresel VRF pazar› ise, hem cirosal hem
de adetsel hacimleri ile % 8 büyüme gös-
terdi. Bu büyüme, daha önce planlanm›fl
ve yap›m› süren projelerin ekonomik
krizden etkilenmemeleri nedeniyle olabi-
lir. Ancak pazar›n tüm segmentlerinde ol-
du¤u gibi VRF pazar› da 2009 y›l› için
çok parlak görünmüyor. Zira yeni baflla-
yacak projeler için kolay kolay start veril-
miyor. Asya Pasifik bölgesi bu pazarda %
62’lik bir pazar cirosunu elinde bulundu-
ruyor. 
2008’de gerçekleflen 23 milyon cihaz sat›-
fl› ile Çin, dünyan›n en büyük pazar› ve en

büyük klima cihazlar› üreticisi olma ko-
numunu koruyor. ABD’de kanall› tip
split sat›fllar› tüm Amerika k›tas› ile bir-
likte bu alanda dünya pazar›n›n % 77’lik
ciro dilimine sahip.  

Tekli Paket Tip Klimalar

Avrupa tekli paket tip klima pazar›nda iç
mekan (indoor) paket tipler adet baz›nda
bask›n konumda, buna ra¤men çat› tipi
(rooftop) paket klimalar çok daha büyük
cirosal hacme sahip. ‹talya adet baz›nda
en büyük çat› tipi paket klima pazar›. Zi-
ra ‹talya’n›n pek çok yerinde yeni al›flve-
rifl merkezleri ve büyük ölçekli marketler
infla edildi. ‹spanya ise 2008’de gerçekle-
flen 24.016 adet cihaz ile en büyük iç me-
kan tip paket klima pazar› oldu. 
ABD pazar›nda iç mekan tipi paket sis-
temler, dünya pazar›n›n bu ürün grubun-
daki toplam cirosunun % 55’i gerçeklefl-
ti. Ayn› flekilde ABD, adet baz›nda %
70’lik pay› ile çat› tipi paket cihazlarda
da bask›n konumda. Genel olarak
2009’da, çat› tipi ve iç mekan tipi paket
cihazlar pazar›nda ekonomik çöküntülere
paralel olarak düflüfl bekleniyor. 

Chiller

Chiller pazar› 2008’de adet baz›ndaki
hacminden % 2, cirosal hacminden % 6
kaybetti. Santrifüj tipler, genel olarak
chiller pazar›ndaki pay›n› art›rarak

2008’de 1.9 milyar USD ciroya ulaflt›.
Ortado¤u ve Hindistan bölgeleri çok bü-
yük bir ciroya sahip olmamakla beraber,
bölgenin önemli pazarlar›; Hindistan,
BAE ve Suudi Arabistan. Toplam chiller
pazar›n›n önümüzdeki birkaç y›l içinde
küçük bir miktar büyüme kaydetmesi
bekleniyor. Tabii ki büyüme oranlar› ül-
keden ülkeye farkl›l›k gösterecek. Santri-
füj chiller gruplar›, Hindistan chiller pa-
zar›n›n da adet baz›nda % 55 oran› ile en
h›zl› büyüme kaydeden segmenti.
Pistonlu kopresörler, büyük pazarlardan
yavafl yavafl çekilmeye ve yerini kayd›r-
mal› (scroll) ve vidal› kompresörlere b›-
rakmaya devam ediyor. 

Merkezi Havaland›rma Sistemi
Cihazlar›

Merkezi havaland›rma sistemi cihazlar›
pazar› 2008’de etkileyici biçimde 6.6 mil-
yar USD’a ulaflt›. 2007’ye göre % 7’lik
bir büyüme, daha ziyade klima santral›

pazar›n› yans›t›yor. Bu e¤ilim
özellikle siparifl üzerine-iste¤e
göre üretilen üniteler ve ›s› geri
kazan›ml› modellerle devam ede-
cek. Asya pazar›nda; bu alandaki
pazar hacminin % 68.7’si ile gizli
tip fan coil cihazlar› bask›n ko-
numda. Rusya, sat›lan klima san-
trallerinin % 21’i ile Avrupa’da
pazar›n en büyük dilimine sahip.

Küresel pazar›n % 40’›na sahip bulu-
nan Asya Pasifik bölgesinde ise bask›n

konumda bulunan ülke; Çin. TM
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CIAT Grubu termal enerji depola-
ma sistemleri CRISTOPIA ekip-
man› sayesinde, sistemin kurulu

oldu¤u yerlerde her gün 5000 MWs’nin
üstünde elektrik enerjisinden tasarruf
sa¤lan›yor. Ekipman›n kullan›m aral›¤› -
33°C ilâ +27°C aras›nda de¤iflmekte olup
enerji verimlili¤i seviyesi piyasadaki di¤er
çözümlerden % 20 daha yüksek. Bu özel-
likleri CRISTOPIA ekipman›n›n baflar›s›-
na katk›da bulunan en önemli faktörler.
Termal enerji depolama, özellikle klima
hizmetleri ile endüstriyel so¤utma sistem-
leri için uygun bir çözümdür. Çözümün
çal›flma prensibi elektri¤in ucuz ve mev-
cut oldu¤u durumlarda ve hava s›cakl›¤›-
n›n düflük oldu¤u s›rada, sözgelimi gece-
leri, özel olarak tasarlanm›fl bir s›v› kulla-
n›p gün içinde bu s›v›y› yaymaktan olufl-
maktad›r. Bu flekilde so¤utma gereklilik-
lerini hafifleten sistem, enerji tüketim se-
viyelerinde ve ekipman boyutlar›nda
azalma sa¤lamaktad›r. Klasik sistemler
en yüksek seviyede talep için tasarlanm›fl-
t›r; so¤utucular yaln›zca birkaç günlü¤ü-
ne ya da günde birkaç saatli¤ine ihtiyaç
duyuldu¤unda bile %100 kapasiteyle ça-
l›flt›r›lmaktad›r. ‹ç ›s› ile elde edilen ter-
mal depolama so¤utucu kapasitesinde
azalma sa¤lamaktad›r. Bu depolama, ta-
lep so¤utucu kapasitesinden yüksek oldu-
¤unda enerji aç›¤› sa¤lamaktad›r. Böylece
so¤utucu kesintisiz bir flekilde ve maksi-

mum verimlilikte çal›fl›r.
CRISTOPIA sistemi kurulu sistemlerin
do¤rusal özgül güçlerini azaltmas› sebe-
biyle planlanan yat›r›mlar›n genel mikta-
r›n› düzenli olarak düflürür. Di¤er du-
rumlarda, sistemin yat›r›mdaki ortalama
getirisi 6 ay ile iki y›l aras›nda sürmektedir.
Sistemin çok say›da avantaj› mevcuttur;
kurulum için daha küçük boyut, bunlar-
dan ilkidir (so¤utucu, so¤utma kuleleri,
elektrikli trafo, elektrik kablosu, bafllat-
ma paneli, alt trafo, vb. için % 30 ilâ %
70). Sistem ayr›ca so¤utma ünitesinin
enerji verimlili¤ini art›rarak elektrik tüke-
timini azaltmakta ve elektrik kullan›m›-
n›n en düflük seviyelerde tutulmas›n› sa¤-
lamaktad›r. Ayr›ca, teknik kurulumlar
için gerekli yüzey alan›ndan tasarruf et-
mekte ve ana sistemi kapsayan bir ar›za
durumunda yedek sistem olarak kullan›-
labilmektedir. Klima (rezidans kompleks-
leri, konferans merkezleri, süpermarket-

ler, ofisler, hastaneler), so¤utma (farma-
koloji ve mand›ra endüstrileri, flifleleme
tesisleri, mezbahalar, vb) ve yedek sistem-
ler (telefon santralar›, bilgisayar odalar›,
so¤uk depolar, vb) dâhil olmak üzere ser-
vis uygulamalar› için son derece uygundur.
CRISTOPIA sisteminin temelinde eks-
trüzyon fliflirme yöntemi ile elde edilen
polyolefin küreler bulunmaktad›r. No-
düller faz de¤ifltirme malzemeleri (kat›-s›-
v›) ile doldurulmufltur. Kangallar d›fl›nda-
ki suyu donduran ve kangal kullanan sis-
temlerin aksine, küre biçimli nodüller da-
ha genifl bir ›s› de¤ifltirme yüzey alan›na
sahiptir; dolay›s›yla so¤u¤u daha h›zl›
emerler. PCM’nin donma s›cakl›¤› -5 ve-
ya –6 °C’dir; öte yandan di¤er çözümler-
de bu s›cakl›k 8 °C veya –9 °C’de kal-
maktad›r.
Bu nedenle CRISTOPIA di¤er çözümlere
k›yasla % 20’nin üstünde enerji tasarrufu
sa¤lar. CRISTOPIA ürünleri –33 °C ilâ
+27 °C aral›¤›nda erime s›cakl›klar›n›
kapsamaktad›r. Her bir uygulaman›n
kendine özgü gerekliliklerine daha iyi ce-
vap verebilmek için CRISTOPIA farkl› iç
›s› seviyelerine sahip 12 farkl› türde nodül
serisi sunmaktad›r. CRISTOPIA nodülle-
ri ›s› de¤ifltirme gücü konusundaki yük-
sek termal verimliliklerine ek olarak çok
uzun bir kullan›m ömrüne sahiptir (30 –
40 y›la eflit, normal koflullarda daha uzun
hizmet ömrü).

5500 . tesisat market 07/2009

CRISTOPIA
Termal Enerji Depolama Sistemi

***TESISAT-126  7/17/09  12:15 PM  Page 50



Çal›flma prensibi
Yaln›zca depolama: Enerji gece boyunca
so¤utma ünitesi kullan›larak ›s› transfer
s›v›s›n› so¤utmak için depolan›r. S›v›, no-
düllerde bulunan faz de¤ifltirme malzeme-
sinin erime s›cakl›¤›n›n alt›ndaki s›cakl›k-
larda devir daim ederek kristalleflir. Böy-
lece enerji kristalleflmenin iç ›s›s› kullan›-
larak depolan›r.

DDoo¤¤rruuddaann  üürreettiimm:: So¤utma gereklilikleri
so¤utma ünitesinin do¤rusal özgül gücü-
nün alt›nda oldu¤unda, gerekli so¤utma
gücü do¤rudan ünite taraf›ndan tek bafl›-
na sa¤lan›r. So¤utma ünitesi kendi güç
ç›kt›s›n› düzenler.

YYaallnn››zzccaa  ddeevviirr:: Termal enerji depolama
sistemi so¤utma ünitesine baflvurulmadan
tek bafl›na kullan›labilir (yedek modunda
veya en yüksek h›z sürelerinde). Is› trans-
fer s›v›s› sisteme faz de¤ifltirme malzeme-
sinin erime noktas›n›n üstünde bir s›cak-
l›kta girer ve nodüllerle temas ederek so-
¤utulur. Ç›k›fl s›cakl›¤› talep do¤rultusun-
da 3 yönlü valf ile kontrol edilir.

DDoo¤¤rruuddaann  üürreettiimm  ++  ddeevviirr:: Talep so¤utma
ünitesinin so¤utma gücünün üstünde ol-
du¤unda, ünite ile depolama sisteminin
birlikte çal›flmas›yla karfl›lan›r.

DDoo¤¤rruuddaann  üürreettiimm  ++  ddeeppoollaammaa:: Bu çal›flma
modunda (genellikle gece) so¤utma ünite-
si depolama sistemini so¤utur ve gece ge-
rekliliklerine cevap verir (depolama sis-
tem so¤utmas› için nominal ünite gücü-
nün % 10 / 15’i ile s›n›rl›d›r). So¤utma
ünitesi kendi ç›k›fl s›cakl›¤› ile düzenlenir.
So¤utma depolama tank›n›n boyutlar› sa-
haya ve sistem kapasitesine uyacak biçim-
de tasarlan›r. Silindirik veya paralel boru-
lu olabilir (beton veya çelikten yap›l›r).
Silindirik tanklar iç mekânlara, d›flar›ya
veya yeralt›na kurulabilir. Tankta tank›
nodüllerle doldurmak için kullan›lan bir
üst rögar kapa¤› ile gerekti¤inde drenaj
yapmak için alt rögar kapa¤› bulunmak-
tad›r. Is› transfer s›v›s›n›n en iyi verimlilik
için tank içine yay›lmas›n› sa¤lamak ama-
c›yla iki adet üst ve alt da¤›t›c› kullan›l›r.
Nodüller ve sistem aras›ndaki ›s› al›flveri-

fli tank içinde dolaflan ›s› transfer s›v›s›
arac›l›¤›yla yap›l›r.
Ciat Grubu çeflitli türde hizmetler sun-
maktad›r; so¤utma depolama sisteminin
kullan›m› konusunda geçerli bilgiler sa¤-
lamak için kurulmufl olan test platformu
bunlardan biridir (hidrolik diyagram,
kontrol sistemleri, çeflitli olas› stratejiler,
vb.). Test platformu bir projenin simülas-
yonunu yapmak için de kullan›labilir. Bu-
nun d›fl›nda, mevcut bir binada sistemin
boyutunu do¤ru belirlemek aç›s›ndan
gerçek so¤utma gerekliliklerinin belirlen-
mesi önemlidir. Ciat Grubu sahada ölçü
almak için kullan›labilecek bir ölçüm ku-
tusu da gelifltirmifltir. Ayr›ca, sistem bo-
yutunu optimize etmek için Stockaid
2007 ad›nda bir profesyonel yaz›l›m
program› gelifltirilmifltir; program Win-
dows XP’de çal›flmaktad›r. Stockaid
2007, nodül türlerini seçmek ve gerekli
hacim ile ihtiyaç duyulan azalt›lm›fl so-
¤utma gücünü hesaplamak için so¤utma
gerekliliklerinin histogram› ile da¤›t›m
devresindeki (ç›k›fl ve devir) s›cakl›k reji-
mini kullan›r. Bu yaz›l›m, tasar›mc›lara
projeleri için en uygun çözümlerin sunul-
mas›n› sa¤lamaktad›r.
Ciat Grubu so¤utma tesisinin yönetimi
için, “Cristo’Control2” kontrol sistemini
gelifltirmifltir. Cristo'Control UPS (kesin-
tisiz güç kayna¤›) düflük voltajl› güç kay-

na¤› (24 VDC, 5A) ile beslenmesi gereken
küçük bir elektrik kutusudur (IP55). Ge-
nel elektrik kutusu elektrik ve ölçüm
ekipmanlar›na ba¤lanmaya haz›rd›r.
Cristo’Control kurulum ekipman›n›n güç
ve elektrik korumas›n› sa¤lamaz (valf
220V veya pompalar 380V ile çal›fl›r);
ancak kuru kontaklar sayesinde bütün
ekipman›n kontrolünü yönetir. Kuru
kontak sayesinde s›cakl›k probu, analojik
sinyaller (4-20mA, 0-10V) ve di¤er bilgi-
ler do¤rudan Cristo’Control girifllerine
ba¤lan›r.

Cristo'Control’un temel ifllevleri
Yetkili çal›flma modlar›n›n otomatik yö-
netimi: Cristo’Control belirlenen para-
metreler do¤rultusunda (süre, tarife k›-
s›mlar›, gerçek so¤utma talebi, kullan›la-
bilir enerji, vb...) uygun çal›flma modunu
sa¤lar. Ekipman›n ar›zalanmas› duru-
munda Cristo’Control servis teknisyeni-
nin müdahalesini bekleme s›ras›nda en iyi
çal›flma stratejisini seçer.
So¤utma üretim flebekesinin kontrolü:
Cristo'Control plaka ›s› eflanjörü ve so¤u-
tucular dâhil olmak üzere temel so¤utma
üretiminin bütün dolafl›ml› ünitelerini
kontrol eder (aç›k/kapal› so¤utucu, ayar
noktas› s›cakl›¤›, 3 yönlü valf düzenleme-
si, valflar›n aç›lmas›/kapanmas›...)

AAllaarrmm  vvee  hhaattaa  bbiillddiirriimmii:: Alarm ve hata
mesajlar› kurulum servisinden sorumlu
bir birime gönderilir (telefon, faks, e-pos-
ta...).

GGeerrççeekk  zzaammaannll››  uuzzaakkttaann  ttaakkiipp:: BMS’ye
(standart RS485 ba¤lant› Modbus proto-
kolü ile) bilgi raporu gönderilmesi ile ger-
çek zamanl› olarak kurulumun görsellefl-
tirilmesi, ekipman ve di¤er çal›flma para-
metrelerinin konumu. Bir Web gezgini ile
Cristo’Control Web sitesine eriflim sa¤la-
mak da mümkündür (veriler zaman›nda
güncellenir).

ÇÇaall››flflmmaa  ppaarraammeettrreelleerrii  iillee  ööllççüülleenn  ddee¤¤eerrllee--
rriinn  ttooppllaannmmaass››:: Bir geçmifl veri taban›nda
yer alan de¤erler ile bilgiye eriflim saye-
sinde; kurulumun periyodik enerji denge-
leri de¤erlendirilir, so¤utma ürününün
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çal›flmas› talep de¤erlendirmesi
do¤rultusunda çözümlenip opti-
mize edilir, parametre kaymalar›-
n›n nedenleri analiz edilir ve uy-
gun bak›m modu bafllat›l›r (önle-
yici servis).

Cristo'Control Web Sitesi
Ciat Grubu tamam›yla Cris-
to’Control’e adanm›fl bir Internet
sunucusu oluflturmufltur. Sunucu
Cristo’Control’ün bütün uygula-
malar›n›n yan› s›ra uzun vadeli öl-
çüm tasarrufu sunmaktad›r (çal›fl-
ma parametreleri). Bu web sitesi
çal›flma parametreleri, etkinlik ve
ölçümlere “salt okunur” fleklinde
eriflim sa¤lamaktad›r (güvenlik nedenle-
riyle). 
Her bir kurulum kendine ait ve korumal›
ba¤lant›ya sahiptir. Site ayr›ca diyagram
ve ifllem verilerinin tablosunu sunmakta-
d›r (termal balans, e¤im, verimlilik, ista-
tistikler…)
Bu sunucu ve bütün fonksiyonlar› (sözge-

limi internet Explorer gibi bir web gezgi-
ni ile internet ba¤lant›s›) iflletmeye alma-
dan itibaren bir y›l boyunca ücretsizdir.
Bir y›l sonra sitenin kullan›m› y›ll›k abo-
neli¤e tabidir (talep üzerine teklif verilir).
Cristo’Control web sitesi: 
www.cristocontrol.com

Kurulum sürecinin 
gözlenmesi
Kurulumun takibi yerel (Cris-
to’Control kutusunun ekran paneli)
ve uzaktan (bir veya daha fazla off-
set istasyonla bilgi göndererek) ya-
p›labilir. Uzaktan kontrol ba¤lant›
serileri ve/veya telefon hatt› ile yap›-
l›r (hizmet veren flirket veya kuru-
lum sahibi taraf›ndan seçilen baflka
bir birim taraf›ndan).

Kurulumun takibi
Sistemin sahibi veya seçilen birim en
iyi performans›n sa¤lanmas› ve sür-
dürülmesi için parametrelerin gelifli-
minden gerçek zamanl› olarak ha-

berdar edilmelidir. Ayr›ca do¤ru çal›flma-
ya görece ölçüm kaymalar› muhtemel bir
sorunun önüne geçilmesini ve önleyici ba-
k›m sürecinin bafllamas›n› sa¤lar.
www.cristocontrol.com’da yer alan bir
kontrol gösterge paneli kaymalar›n kesin-
tisiz bir flekilde gözlenmesi için gerekli
bütün parametreleri gösterir. TM
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