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¤algaz›n pay› 2007’de 31.6 milyon TEP
iken, 2008’de 32.4 milyon TEP mertebesine
yükselmifl. Ama hidroelektrik ve kömürde
ise düflüfl kaydedilmifl. Elektrik üretimimiz;
1990’da 57.5 terawatt/saat’ten, 2008’de
3.5 kat art›fl göstererek 199.1 terawatt/sa-
at’e yükselmifl. 

Küresel bazda bakt›¤›m›zda 2008’de petrol
tüketimi % 0.6 düflüfl gösterirken, primer
enerji tüketimi %1.4 artm›fl. Demek ki
enerji arz›nda petrol haricindeki alternatif-
lerde art›fl kaydedilmifl. 

SVGW/SSIGE’nin “Gelecekte Konutlar›n
Is›t›lmas›nda Do¤algaz Olacak m›? bafll›kl›
sunumunda, ›s› pompalar› ile termal gü-
nefl+gaz kombinasyonu en baflta olmak
üzere, ayn› anda hem ›s› hem elektrik üre-
ten mikrokojen (micro CHP) sistemler,

odun/pellet, eko-yak›t ka-
r›fl›mlar›, gaz tahrikli ›s›
pompalar›, Stirlink mo-
torlu CHP (combined he-
at and power) sistemler;
do¤algaz pazar›n›n pay›n›
küçültebilecek alternatif-
ler olarak s›ralan›yor.
Do¤algazl› sistemler için
verilen pazar ömrü grafi-
¤inde, pazara girifl, gelifl-
me, olgunluk,  doygunluk
ve düflüfl olmak üzere befl
faz tan›mlanm›fl ve do¤al-

gazl› sistemlerin 3.fazda oldu¤u gösterilmifl;
yani olgunluk döneminde... Bu sürecin
mümkün mertebe uzun sürdürülebilmesi
için, do¤algazl› sistemler alan›nda çal›flan-
lar›n tamamlay›c›, ilave bir tak›m sistem ve
hizmetler gelifltirmesi gerekti¤ine dikkat çe-
kiliyor. Yani daha genifl ürün ve hizmet yel-
pazeleri, dolay›s›yla daha çok bilgi, daha
çok “enerji verimli” ve “çevre dostu” alter-
natif gerekiyor. TM

Is›tma pazar›n›n 
grafi¤i de¤ifliyor
B

ugüne damgas›n› vuran ve gelece¤in
önemli bir diliminde de baflrolü oy-
namaya devam edecek olan “çevre

dostu teknolojiler”, “enerji verimlili¤i” ve
“yenilenebilir enerjiler” konular›, ›s›tma
pazar›n› çok büyük ölçüde de¤iflime sevk
ediyor. Çevreci lobilerin bask›s› günden gü-
ne art›yor. Ülkemizde CO2 sal›n›m›n›n k›rk
y›ll›k grafi¤ine bakt›¤›m›zda; 1965 y›l› için
30 milyon ton olan CO2 emisyonu hacmi-
nin 2008’e gelindi¤inde neredeyse 10 kat
art›fl göstererek 296 milyon ton mertebele-
rine geldi¤ini görüyoruz. Sadece 2007’den
2008’e, bir y›ll›k art›fl oran› %1.5...

Primer enerji tüketimi de do¤al olarak buna
paralel bir seyir izliyor. 1965’te 9.2 milyon
TEP olan primer enerji tüketimi, 11 kattan
fazla art›fl göstererek 2008’de 102.6 milyon
TEP’e ulaflm›fl. 2007’den 2008’e art›fl oran›
ise %1.2.

2007’de primer enerji tüketimimi-
zin fuel oil kaynakl› miktar› 30.5
milyon TEP iken, 2008’de yakla-
fl›k %6’l›k bir art›flla 32.3 TEP
olarak gerçekleflmifl. Do¤algazda
da benzer bir grafik söz konusu..
Primer enerji tüketimi içinde do-
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ürünler

Arçelik VRS Otomasyon Sistemleri

A
rçelik VRS otomasyon sistemleri kon-
forlu ve ekonomik bir iklimlendirme

imkan› sa¤larken, internet üzerinden kon-
trol ve harici ekipmanlarla uyumlu çal›fla-
bilme özellikleri ile son derece geliflmifl
kontrol altyap›s› sunar.
Binadaki tüm klima sistemi ve havaland›r-
ma üniteleri, bir otomasyon merkezinden
birlikte kontrol edilecek flekilde kurulabil-
di¤i gibi zonlara ayr›lm›fl ünitelerin grup
kontrolü de yap›labilir. Ayr›ca ayd›nlat-
ma, egzost fanlar›, sensörler gibi binan›n
di¤er sistemleri otomasyon sistemine ba¤-
lanarak açma/kapama kontrolleri yap›la-
bilir ve böylece VRS sistemiyle uyumlu bir
çal›flma sa¤lan›r. En önemli avantajlar›n-
dan birisi ise uzaktan eriflim imkan› veren
sistemin herhangi bir harici server yap›lan-
mas›na ihtiyaç duymadan, internet üzerin-
den iletiflimi sa¤lamas›d›r.   
Her çeflit klima iç ünitesi, ›s› geri kazan›m-
l› havaland›rma cihazlar› ve fanlar dahil
toplam 4096 adet ünite kontrol edilebilir.
Her üniteye ait çal›flma durumunu ve ar›za
kayd›n› tutarak kullan›c›ya geçmifle ait
tüm verileri saklama imkan› tan›rken, ba-
k›m için gelen teknik sorumlulara ise sis-
tem kontrolü konusunda büyük kolayl›k
sa¤lar. Ayr›ca bina içindeki yang›n alarm›-
na veya acil durum sensörlerine ba¤l› çal›-
flarak, tehlikeli bir durum ortaya ç›kt›¤›n-
da veya bir alarm çald›¤›nda, bütün VRS
sistemini kapatarak ç›kabilecek olas› prob-
lemleri önler. 
Tarih programlama özelli¤i sayesinde ba-
sit haftal›k takvimlemelerin ötesinde gelifl-
mifl programlar yap›larak, binan›n kulla-
n›m›na uygun iklimlendirme ifllemleri ya-
p›l›r. Fabrikalar›n çal›flma veya üniversite-
lerin ders saatleri gibi büyük ölçekli bina-
lar›n kullan›m ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
esnek bir iflletme yap›s›na sahiptir. Böylece
kullan›c› her ünitenin çal›flma modunu, s›-
cakl›k de¤erlerini, fan h›zlar›n›, devreye
girme-ç›kma zamanlar›n› istedi¤i flekilde
ayarlayarak hem konforlu hem de ekono-
mik bir iklimlendirme yapm›fl olur.  
Enerji verimlili¤inin ve enerjinin öneminin
her geçen gün artt›¤› günümüzde, Arçelik
VRS otomasyon sisteminin sundu¤u gelifl-

mifl kontrol özelliklerinden bir di¤eri ise
enerji tüketim kontrolüdür. Bu özellikte
klima sisteminin çekti¤i toplam elektrik
gücünün belli bir seviyeyi geçmemesi sa¤-
lan›r, çekilen maksimum kW de¤eri s›n›r-
lan›r ve enerji maliyeti kontrol edilebilir.
Ayr›ca oteller, konutlar ve ifl merkezleri gi-
bi elektrik faturas›n›n paylafl›m›n›n önem-
li oldu¤u yerlerde, her ünitenin tüketti¤i
enerji miktar› bir wattmetre arac›l›¤›yla öl-
çülerek kullan›c›ya raporlan›r, toplam
elektrik maliyetinin pay da¤›t›m› yap›l›r.
Birbirine uzak olan binalarda mesafeden
ba¤›ms›z olarak tek bir noktadan veya so-
rumlu taraf›ndan mekezi kontrol sa¤lan›r.
Büyük kampüslerin, farkl› bölgelerdeki flu-
belerin kontrolü internet üzerinden kolay-
ca yap›l›r. Böylece ‹stanbul’da bulunan so-
rumlu müdür, flirketinin Ankara’daki bir
binas›ndaki sistemi kontrol edebilir veya
üniversitenin teknik müdürü evindeki bil-
gisayar›ndan kampüsün sistemini görüntü-
leyebilir.
Arçelik geliflmifl VRS otomasyon sistemle-
ri daha verimli, daha konforlu ve daha
ekonomik bir iflletim sa¤larken , bina yö-
netim sistemi ile entegre çal›flabilme, inter-
net üzerinden eriflim ve geçmifle ait rapor-
lama bilgileri ile son teknolojinin imkanla-
r›n› kullanan bir merkezi kontrol sistemi
su›nar.  TM

F
ark termometresi testo 922, ba¤l› 2
termokupl probundan al›nan s›cakl›k

de¤erlerini kaydeder ve bunlar› ayn› anda
görüntüler. Ek bir s›cakl›k probundan al›-
nan ölçüm de¤erleri de testo 922 ölçüm
cihaz›nda kablosuz olarak görüntülenebi-
lir, yani ölçüm verileri radyo dalgalar›yla
iletilir. Fark s›cakl›k derhal ekrana getiri-
lebilir. Testo yaz›c› sayesinde, mini-
mum/maksimum veriler gibi güncel ölçüm
verileri yazd›r›labilir. Periyodik yazd›rma
çal›flt›r›lm›flsa, ölçüm verilerini yaz›c›da
örne¤in dakikada bir yazd›rmak müm-
kündür.

Özellikleri: 
ÖÖllççüümm  aarraall››¤¤››:: -50 ile +1000 °C 
aras›nda
HHaassssaassiiyyeett:: ± (0.3°C+%0.3o.d.) 
(-40 ile +900°C aras›nda) 
± (0.7°C+%0.5o.d.) (di¤er aral›klarda)
Rezolüsyon: 0.1 °C (-50 ile +199,9°C
aras›nda) 1 °C (di¤er aral›klarda)
SSeennssöörr  ttiippii:: K-tipi ›s›lçift
LCD gösterge, °C ve °F dönüflümleri
Minimum/Maksimum haf›zas›
Ölçümü durdurma/ekran dondurma 
özelli¤i (HOLD)
Portatif IR (kablosuz) yaz›c› ile saha 
koflullar›nda rapor alabilme ve yaz›c›dan
belirlenen aral›klarla otomatik ç›kt› 
alabilme (opsiyonel)
Fark s›cakl›¤› hesab› (iki sensör 
tak›ld›¤›nda)
Ekran ayd›nlatma TM

H›zl› ve güvenilir s›cakl›k
ölçüm cihaz›:

testo 922
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Form Group Is› Pompas› Sistemleri

Havay› Is›tan/So¤utan 
Is› Pompalar›

TS Serisi
1.5-17 kW so¤utma ve 2-20 kW ›s›tma
kapasite aral›¤› mevcuttur. So¤utmada
5.0 EER, ›s›tmada 5.5 COP de¤erlerine
ulafl›r. -6.7 ile 48.9 °C aras› kaynak suyu
s›cakl›¤›nda çal›flmaya uygundur. Cihaz-
lar›n evaporatör ve kondenser yüzey alan-
lar›n›n büyük olmas› sayesinde verimleri
çok yüksektir. Taflma sensörlü drenaj ta-
vas› paslanmaz çeliktir. Kompresör ile fan
bölümü izolasyon ile birbirinden ayr›lm›fl-
t›r. Ekstra izolasyon ve titreflim önleyici
yaylar ile sessiz bir çal›flma sa¤lanmakta-
d›r. Dikey tip yukar›/afla¤› üflemeli ve ya-
tay tip kabin seçenekleri mevcuttur. Opsi-
yonel kontrol kart› ile her türlü bina oto-
masyonuna uygun çal›flabilir.

TC Serisi
3.5-15 kW so¤utma ve 4-19 kW ›s›tma
kapasite aral›¤› mevcuttur. So¤utmada
4.4 EER, ›s›tmada 5.0 COP de¤erlerine
ulafl›r. -6.7 ile 48.9 °C aras› kaynak suyu
s›cakl›¤›nda çal›flmaya uygundur. Kom-
presör ile fan bölümü izolasyon ile birbi-
rinden ayr›lm›flt›r. Standart izolasyon ve
titreflim önleyici yaylar ile sessiz bir çal›fl-
ma sa¤lanmaktad›r. Taflma sensörlü dre-
naj tavas› mevcuttur. Kompakt yap›s› sa-
yesinde boyutlar küçülerek, yerleflim ve
montaj kolayl›¤› sa¤lar. Dikey tip ve yatay
tip kabin seçenekleri mevcuttur. ‹lave op-
siyonel kontrol kart› ile her türlü bina
otomasyonuna uygun çal›flabilir.

GR Serisi
1.5-14 kW so¤utma ve 1.8-16 kW ›s›tma
kapasite aral›¤› mevcuttur. So¤utmada
4.0 EER, ›s›tmada 4.5 COP de¤erlerine
ulafl›r. -6.7 ile 48.9 °C aras› kaynak suyu
s›cakl›¤›nda çal›flmaya uygundur. Kom-
presör ile fan bölümü izolasyon ile birbi-
rinden ayr›lm›flt›r. Standart izolasyon ve
titreflim önleyici yaylar ile sessiz bir çal›fl-
ma sa¤lanmaktad›r. Taflma sensörlü dre-
naj tavas› mevcuttur. Dikey tip ve yatay
tip kabin seçenekleri mevcuttur.  ‹lave op-

siyonel kontrol kart› ile her türlü bina
otomasyonuna uygun çal›flabilir.  

GL Serisi
Yatay modellerde;16.5-30 kW so¤utma
ve 19-35 kW ›s›tma kapasite aral›¤› mev-
cuttur. Dikey modellerde;16.5-63 kW so-
¤utma ve 22-78 kW ›s›tma kapasite aral›-
¤› mevcuttur. So¤utmada 4.0 EER, ›s›tma-
da 5.0 COP de¤erlerine ulafl›r. -6.7 ile
43.3 °C aras› kaynak suyu s›cakl›¤›nda
çal›flmaya uygundur. Kompresör ile fan
bölümü izolasyon ile birbirinden ayr›lm›fl-
t›r. Standart izolasyon ve titreflim önleyici
yaylar ile sessiz bir çal›flma sa¤lanmakta-
d›r. Taflma sensörlü drenaj tavas› mevcut-
tur.  ‹lave opsiyonel kontrol kart› ile her
türlü bina otomasyonuna uygun çal›flabi-
lir.

FHW Serisi
45-200 kW so¤utma ve 55-225 kW ›s›tma
kapasite aral›¤› mevcuttur. So¤utmada
5.2 EER,›s›tmada 5.3 COP de¤erlerine
ulafl›r. Is› pompas›, Gaz ›s›tmal› veya çift
›s›tmal›, ›s› geri kazan›ml› model seçenek-
leri vard›r. Çapraz veya tekerlek tip ›s› ge-
ri kazan›m modülü ile % 100 taze hava
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lar. Düflük
hava h›z› opsiyonu ile düflük bas›nç kayb›
ve sessiz çal›flma imkan› sa¤lar. Standart
olarak cihaz d›fl› statik bas›nç 600Pa olup,
opsiyonel seçim ile 1.600 Pa d›fl bas›nca
kadar imkan sa¤lar. % 100 alüminyum
d›fl kasa ile düflük a¤›rl›k ve maksimum

korozyon dayan›m› vard›r. D›fl kasa 10 y›l
garantilidir. Sökülüp temizlenebilir pas-
lanmaz drenaj tavas› vard›r. Yang›na da-
yan›kl› 25 mm izolasyon vard›r. Tüm üni-
teler fabrikadan, montaja haz›r flekilde
tüm ba¤lant›lar› monte edilip test edilmifl
olarak sevk edilir. Opsiyonel F7 filtrasyon
ile iç hava kalitesini koruma imkan› sa¤-
lar. ‹ç hava kalite kiti ve çift cidar opsiyo-
nu ile iç hava kalitesi en iyi seviyede tutu-
lur. Özel iflletim sistemi Climatic 50 ile
100 farkl› parametre okuma ve 100 farkl›
ayar yapabilme imkan› vard›r.

Suyu Is›tan/So¤utan Is› Pompalar›

TMW Serisi
8-70 kW so¤utma ve 11-92 kW ›s›tma ka-
pasite aral›¤› mevcuttur. So¤utmada 4.3
EER, ›s›tmada 5.0 COP de¤erlerine ulafl›r.
-6.7 ile 43.3 °C aras› kaynak suyu s›cakl›-
¤›nda çal›flmaya uygundur. Kompresör
bölümü ile so¤utucu ak›flkan ve su hatt›
üzerindeki izolasyonlar sayesinde sessiz
bir çal›flma sa¤lanmaktad›r. Is›tma veya
so¤utma için gerekli s›cak/so¤uk suyun
yan›nda kullanma s›cak suyu da üretir.
Tüm ticari ve evsel uygulamalarda fanco-
il, yerden ›s›tma, radyatör ile birlikte kul-
lan›labilir. Daha küçük ebatlar sayesinde
mekanik odada yerden kazan›m sa¤lar.
Bak›r-nikel eflanjör opsiyonu sayesinde
deniz suyu ile birlikte yatlarda kullan›labi-
lir. Opsiyonel kontrol kart› ile her türlü
bina otomasyonuna uygun çal›flabilir.
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fiartland›r›lm›fl havan›n ulaflaca-
¤› ortama varmadan kanaldan

s›zmas› veya istenmeyen mahaller-
den kanala hava s›zmas›  enerji
kayb›na sebep oldu¤u gibi kanal›n
geçti¤i yollardaki ortam bas›nçlar›-
n› da olumsuz etkilemektedir.
Uluslararas› standartlar bu kaçak-
lara bir s›n›r getirmifltir.  Bu s›n›rla-
malara uymak için gelifltirilen
Kompakt Kanal S›zd›rmazl›k Test
Cihaz›, SMACNA standard›na uy-
gun olarak imal edilmifl olup
SMACNA, Eurovent 2/2, DIN
24194 ve DW/144’de öngörülen
kanal s›zd›rmazl›k testlerinde kul-
lan›lmaktad›r. Bu cihaz frekans
konvertörlü bir fan, fan ç›k›fl›nda diyaf-
raml› bir debi ölçer, kanal bas›nc›n› ve
kay›plar› ölçen Magnehelic manometre-
lerden ve elektrik panosundan oluflmak-
tad›r.  
2009 Model yeni tasar›m›nda opsiyonel
olarak Duman Jeneratörü  ile birlikte te-

THW Serisi
Sadece ›s›tma yapan ünitelerde 8-12 kW
kapasite aral›¤› mevcuttur. 5.0 COP de¤e-
rine ulafl›r. 63 °C'de s›cak su üretebilir.  -
6.7 ile 43.3 °C aras› kaynak suyu s›cakl›-
¤›nda çal›flmaya uygundur. D›fl hava s›-
cakl›¤›na ba¤l› olarak otomatik devreye
girip ç›kabilir. Kompresör bölümü ile so-
¤utucu ak›flkan ve su hatt› üzerindeki izo-
lasyonlar sayesinde sessiz bir çal›flma sa¤-
lanmaktad›r.  Is›tma için gerekli s›cak su-
yun yan›nda kullanma s›cak suyu da üre-
tir. Tüm ticari ve evsel uygulamalarda
fancoil, yerden ›s›tma, radyatör ile birlik-
te kullan›labilir. Opsiyonel olarak fabri-
kada monte edilmifl kaynak ve bina taraf›
pompalar› mevcuttur. Opsiyonel olarak
fabrikada monte edilmifl genleflme tank›
mevcuttur.

Suyu Is›tan/So¤utan 
Hava Kaynakl› Is› Pompalar›

LZT
8-125 kW so¤utma ve 6-100 kW ›s›tma
kapasite aral›¤› mevcuttur. So¤utmada
4.2 EER, ›s›tmada 4.3 COP de¤erlerine
ulafl›r. 60°C kadar s›cak su üretebilme ve
-15°C d›fl ortam s›cakl›¤›nda çal›flabilme
özelli¤i vard›r. Is›tma veya so¤utma için
gerekli s›cak/so¤uk suyun yan›nda kullan-
ma s›cak suyu da üretir. Kompresör bölü-
mü ile so¤utucu ak›flkan ve su hatt› üze-
rindeki izolasyonlar sayesinde sessiz bir
çal›flma sa¤lanmaktad›r. Özellikle yerden
›s›tmal› uygulamalar ve ›s›tma modunday-
ken en yüksek verimlili¤e ihtiyaç duyulan
uygulamalar için tasarlanm›flt›r. Tüm tica-
ri ve evsel uygulamalarda fancoil, yerden
›s›tma, radyatör ile birlikte kullan›labilir.
Aksiyal tip alüminyum aerodinamik fan
kanatlar› sayesinde sessiz çal›flma sa¤lar.
Sisteme boyler (s›cak su tank›) ve günefl
paneli entegre edilebilir. Tüm modeller so-
¤utma da yapabilmeleri için dört yönlü
vana ile donat›lm›flt›r. D›fl hava koflulla-
r›nda çal›flmaya uygun olarak poliüretan
toz boya ile boyanm›fl, tüm vida ve c›vata-
lar paslanmaz çelikten imal edilmifltir.
Opsiyonel olarak sessiz versiyonu mevcut-
tur. Yine iste¤e ba¤l› olarak genleflme tan-
k›-pompa-vana vb. oluflan hidronik kit
ilave edilebilir. TM

T
ürkiye’de ilk kez  75 – 890
kW aral›¤›nda 3 ayr› mo-

delde, Türk  brülör üreticisi
Üret, CE sertifikasyon çal›fl-
malar›n› baflar›yla tamamlam›flt›r.
75 – 260 kW ÜRG 2AZ, 145 – 450
kW ÜRG 3AZ, 256 – 890 kW ÜRG
6AZ modelleri, Üret’in CE sertifikas›n›
ald›¤› modeller. Her yeni ürününü mutla-
ka sertifikaland›rarak tüketiciye sunmay›
ilke edinen Üret, ürün planlamas›n› ar-ge
ve sertifika çal›flmalar› ile beraber yürüt-
mekte olup, yeni ürünlerini sektöre serti-
fikalar› ve testleri tamamlanm›fl biçimde
sunmaktad›r.
Tam oransal gaz brülörlerinde çal›flma
kapasitesi; ÜRG 2AZ modeli ile 75 kW’a
indirilerek özellikle sektörün 1000 kW
alt› kapasite brülör ihtiyac›nda ithal mar-
kalar›n yan›nda yerli üretim Üret Brülör
olarak alternatif ürünlerle desteklenmifl-
tir. Dungs  gaz yolu armatürlerinin yeni
nesil serilerinden olan MBC serisi ürünle-
re adapte edilmifl; test çal›flmalar› ve  de-

neysel yanmalar, hem Almanya
Dungs tesislerinde hem de
ÜRET test laboratuvarlar›nda

gerçeklefltirilmifltir. Al›nan ve-
rimli sonuçlar ile ürünlerin yüksek
verimli yanma, güvenli çal›flma ve
genifl oransal yanma aral›¤› yakala-

narak düflük NOX de¤erlerine ulafl›l-
m›fl, verimli ve güçlü Üret brülörleri do¤-
mufltur.
Yeni nesil Üret Oransal Gaz brülörleri,
Dungs gaz yolu ekipmanlar› sayesinde da-
ha kompakt hale getirilmifltir. Filtre, gaz
presostad›, gaz ventilleri  ve regülatör ay-
n› kompakt tasar›mda bulufltu¤undan,
brülör ortam flartlar›ndaki de¤iflimlerden
etkilenmeden sorunsuz, net ad›mlarla
oransal yanmay› gerçeklefltirmekte; den-
geli O2 ve CO de¤erleri ile düflük NOx de-
¤erlerinde baca gaz› emisyonu sa¤lamak-
tad›r. Bugün için 74 kW'dan 3837 kW
kapasite aral›¤›nda 6 model tam dijital
yanmal› oransal gaz brülörü ›s› sektörü-
nün be¤enisine sunulmaktad›r. TM

min edilebilmektedir. Gelifltiri-
len bu kompakt yap› sayesinde
kanal kaçaklar›n›n tespitinde
kolayl›k ve zaman tasarrufu
sa¤lanmaktad›r. Cihaz üzerin-
deki magnehelic manometreler-
den sistem statik bas›nc› ve ka-
nal kay›plar› izlenirken di¤er
yandan Duman Jeneratörü ile
kaçaklar gözle tespit edilebil-
mektedir.
Test s›ras›nda cihazda bulunan
frekans konvertörü ile kanal içi
statik bas›nç istenilen seviyeye
getirilir. Kanal kaçaklar›n›n
magnehelic manometrelerden
okunup Klas A, B ve C stan-

dartlar›na göre limitler alt›nda olup ol-
mad›¤› hesaplan›r. E¤er limitlerin alt›nda
bir de¤er sa¤lanam›yorsa sisteme duman
verilir. Duman sayesinde tespit edilen ka-
çak yerleri kapat›larak tekrardan test ya-
p›l›r. Bu ifllem gerekli limitlerin alt›na ine-
ne kadar tekrarlan›r. TM
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Üret  Brülörler Art›k CE Sertifikal›

Tetisan Duman Jeneratörlü Kompakt Kanal
S›zd›rmazl›k Test Cihaz›
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Airfel’den Yeni KX6 Serisi

A
irfel, distribütörlü¤ünü yapmakta ol-
du¤u Mitsubishi Heavy Industries

(MHI) marka VRF sistem - de¤iflken so-
¤utucu ak›flkan debili yeni nesil ürünlerini
piyasaya sundu. KX6 serisinde en göze
çarpan yeniliklerden biri, sektörde bir ilk
olarak 8-10-12 HP d›fl ünite kapasitelerin-
de yatay üflemeli kondenser fanl› kasa ta-
sar›m›. Bu d›fl ünite kasas› sayesinde 12
HP (33,5 kW) kapasiteye kadar özellikle
kat baz›nda ve ba¤›ms›z çözümlerde mon-
taj kolayl›¤› sa¤l›yor. Bu yeni tasar›m ile
toplam cihaz hacmi % 47, oturma yüzey
alan› ise % 53 oran›nda küçültüldü. Bu
yenili¤in yan› s›ra 4-5-6 HP d›fl ünite ka-
pasitelerinde de yandan üflemeli tek kon-
denser fanl› kasa yap›s›na geçildi. Mono-
faze alternatifi bulunan bu cihazlar ile vil-
la, çok katl› lüks konut ve di¤er tip konut
uygulamalar›nda montaj alan›ndan yük-
sek oranda tasarruf sa¤l›yor. KX4 serisine
göre hacimde % 35, a¤›rl›kta % 34 küçül-
me oldu. Yüksek verimli kondenser yap›s›
sayesinde ve DC kondenser fan kullan›m›
ile enerji verimlilik de¤erleri art›r›ld›. D›fl
ünite kondenser serpantinleri üzerinde
mavi kaplama sayesinde d›fl ünitelerin ko-
rozyona karfl› dayan›kl›l›¤› art›r›ld›. Yeni
KX6 serisi d›fl üniteler -20°C d›fl hava s›-
cakl›¤›na kadar ›s›tma yapabilirken, -
15°C s›cakl›¤›na kadar da so¤utma yapa-
bilme özelli¤ine sahiptir. 

Yeni Kompresörler
KX6 ve Micro KX serisinde kullan›lan
kompresörler de de¤iflti. MHI, KX serisi
de¤iflken so¤utucu ak›flkan debili sistem-
lerde tamamen inverter kompresörler bu-
lunuyor. Yeni seride, 4-5-6 HP kapasiteli
cihazlarda daha yüksek verim ve daha dü-
flük ses seviyesine sahip ikiz rotary kom-
presörler kullan›ld›. 6 HP üzerinde ikiz
rotary kompresörün verimlilik de¤eri
azald›¤› için scroll kompresör kullan›l›-
yor. Scroll kompresörlerde 3D scroll tek-
nolojisi gelifltirildi. 3D scroll kompresör-
lerdeki, scroll difl yükseklikleri d›fltan içe
do¤ru azal›r. Bu sayede ayn› s›k›flt›rma
hacmi daha küçük kompresörlerle elde
edilmifltir. Mukavemeti art›r›lan scroll difl
malzemesi ile daha yüksek dayan›kl›l›¤a
sahip 3D scroll kompresörler ayn› zaman-

da 2D scroll kompresörlere göre daha
yüksek verime sahiptir. 

Art›r›lm›fl K›smi Yük Verim 
De¤erleri 
Inverter kompresörlerin en yüksek verim
aral›¤› % 33-% 66 yük aral›¤› (yüksek
COP Zone) olarak tan›mlan›r. Bu kapasi-
te aral›¤›nda kompresörün COP de¤eri
tam yükteki COP de¤erine göre oldukça
yüksektir. KX6 serisi d›fl üniteler, kom-
presörleri hep yüksek COP zon aral›¤›nda
tutmaya çal›fl›r. ‹lk kalk›flta ilk devreye gi-
ren kompresör tam yüke ulaflmadan yük-
sek COP zonunun en yüksek de¤eri olan
% 66 kapasiteye kadar kapasitesini ayar-
lar. Bu de¤erin üzerinde ihtiyaç olan ka-
pasite için ikinci kompresör devreye girer
ve ilk çal›flan kompresörde yüksek COP
zonunun en alt noktas›na kadar kapasite-
sini düflürür. 
Bu sayede ara yüklerde tüm çal›flmalar

yüksek COP zon aral›¤›nda gerçekleflti¤i
için k›smi yük verim de¤erleri oldukça
yüksektir.

Yeni Inverter Kontrolü
KX6 serisinde inverter kontrol teknolojisi
gelifltirildi. Bu sayede çok daha hassas ka-
pasite kontrolü sa¤lan›yor. Mevcut inver-
ter kontrol sisteminde çal›flma frekans›n›
ayarlamak için DC motorun rotor pozis-
yonunu denetlemesi gereklidir. Bu esnada
enerji kesilerek rotor pozisyonunun kesil-
mesi gerekmektedir. Vektör inverter kon-
trolde, enerjisiz periyoda gerek duyulma-
dan rotor pozisyonu denetlenmekte olup,
voltaj dalgalanmas› sinüzoidal e¤ri olarak
seyreder.

Optimum So¤utucu Ak›flkan 
Sistem Kontrolü
Art›r›lan haberleflme h›z›, ›s› de¤ifltiricileri
içinde optimum gaz da¤›l›m›, kompresöre
ileri seviyede likid dönüflü korumas› ile
optimum so¤utucu ak›flkan sistem kon-
trolü sa¤lar.

Gelifltirilmifl Haberleflme Hatt›
Superlink olarak adland›r›lan haberleflme
hatt›, KX6 serisinde yenilendi. Daha yük-

sek haberleflme h›z›na sahip olan sinyal
hatt› Superlink-II olarak adland›r›l›yor.
Superlink-II’de toplam kablolama limiti
1000 m’den 2000 m’ye art›r›ld›. Bir ha-
berleflme hatt›na 128 adet iç ünite ve 32
adet d›fl ünite ba¤lant›s› yap›lmas› mümkün. 

Gelifltirilen Diversite Oranlar›
Kapasiteye göre de¤iflim göstermekle bir-
likte KX6 d›fl üniteler % 200’e kadar di-
versite kullan›m›na uygundur. Bu sayede
efl zaman kullan›m› olmayan ve ayn› za-
man diliminde maksimum yüklere ulafl-
mayan mahallerin tek bir sisteme daha
küçük d›fl ünite kullan›larak ba¤lanmas›
sayesinde ilk yat›r›m maliyetleri düflürü-
lür.

80 ‹ç Ünite Ba¤lant› Olana¤›
KX4 serisinde maksimum 48 iç ünite ba¤-
lanabilirken, yeni seri olan KX6 serisinde
80 iç ünite tek bir sisteme ba¤lanabiliyor.

Yedekleme Fonksiyonu
KX6 serisi sistemlerde tamam› inverter
olan kompresör yap›s› ile modül içersin-
deki çoklu kompresörler birbirlerini ye-
dekler. Herhangi bir kompresörde ar›za
oluflmas› durumunda di¤er kompresör
operasyona devam eder. Bu özellik çoklu
modüllü sistemlerde modüllerin de birbir-
lerini yedeklemesiyle de gerçeklefltirilir.

Çal›flma Zaman› Eflitleme 
Fonksiyonu
Sistem, ilk önce çal›flma saati en az olan
kompresörü çal›flt›r›r, çal›flma saati en
fazla olan kompresörü de ilk önce durdu-
rur. Bu sayede sistemin çal›flma ömrü, sa-
bit h›zl› kompresör içeren sistemlere k›-
yasla çok daha uzun olacakt›r.

‹ç Ünitelerdeki Yenilikler
a. Dört yöne üflemeli kaset tipi iç 

ünitelerde ürün gam› 2,2 - 16,0 kW
kapasite aral›¤›ndad›r. 

b. Yüksek Statik Bas›nçl› Kanall› Tip 
‹ç Üniteler

c. ‹nce Kanall› Tip ‹ç Ünite
d. Otel Tipi Kanall› ‹ç Ünite
e. Taze Hava ‹ç Ünitesi TM
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HAYATIN HER
RİTMİNDE

AYNI
RAHATLIK

Duvar Tipi

7.000~34.000 Btu/h

İnce Gizli Tavan Tipi

8.500~20.000 Btu/h

Döşeme Tipi

8.500~17.000 Btu/h

Yer - Tavan Tipi

8.500~17.000 Btu/h

Salon Tipi

24.000~43.000 Btu/h

Tavan Tipi

12.000~43.000 Btu/h

4 Yöne Üflemeli Tavan Tipi

24.000~43.000 Btu/h

Dairesel Atışlı Kaset Tipi

12.000~48.000 Btu/h

Gizli Tavan Tipi

12.000~85.000 Btu/h

Kompakt Kaset Tipi

8.500~20.000 Btu/h

: Tel. 0212 340 37 00 - isisanavrupa@isisan.net Tel. 0216 544 11 00 isisananadolu@isisan.net
Tel. 0322 232 70 20 - isisanadana@isisan.net Tel. 0312 418 32 20 - isisanankara@isisan.net

Tel. 0242 322 04 44 isisanantalya@isisan.net Tel. 0232 251 30 50 - isisanizmir@isisan.net

ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ 

0216 444 5 474www.isisan.com
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Çukurova Is›’dan Yeni Is›tma Sistemleri

E
ndüstriyel ve ticari alan ›s›tmas› konu-
sunda her mekana uygun ürün gam›-

na sahip sektörünün öncü firmalar›ndan
Çukurova Is› Sistemleri, sigara içme yasa-
¤› sonras› aç›k alanlar›n ›s›t›lmas›
ile ilgili yeni ürünle-
rinin üretimine bafl-
lad›. 6 ay’l›k Ar-Ge
faaliyetleri neticesin-
de gelifltirilen ve d›fl
ortam flartlar›ndan
(ya¤mur, rüzgar, don-
durucu so¤uklar vb.)
etkilenmeden çal›flan
elektrikli infrared ›s›t›c›-

lar, sundurma altlar›na monte edilebildi¤i
gibi kompakt boyutlar› sayesinde flemsiye
altlar›na da kolayca tak›larak d›fl ortamda
kusursuz ›s›tma sa¤lamaktad›r. Ürünü di-

¤er mevcut elektrikli infrared ›s›t›c›lardan
ay›ran en önemli özellikleri, suya daya-
n›kl› yap›s›n›n IP54 standartlar›nda imal
edilmesi ve ayn› elektrik sarfiyat›yla ›s›t-
ma gücünü d›fl ortama uygun flekilde (rüz-
gardan ve so¤uktan etkilenmeden) daha
uza¤a ve daha yo¤un bir flekilde ulaflt›ran
halojen ampule sahip olmas›d›r. Is›t›c›la-
r›n bir di¤er dikkat çekici özelli¤i ise çal›fl-
t›r›ld›ktan itibaren 2 saniye içerisinde d›fl
yüzeyi 1200 °C’ye ulaflan ampulü sayesin-
de an›nda ›s›tma yapmas›d›r. 1500W ve
2000 W’l›k iki farkl› ›s›tma kapasitesi ile
pazara sunulacak ›s›t›c›lar›n farkl› renk
seçenekleri de mevcut. TM
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Hassas Kontrollü Klima Cihazları Fancoil Cihazları

Aksiyal Kondenser Fanlı
Roof-top Klima Cihazı

4 Yöne Üf lemeli
Kaset Tipi Fancoil CihazlarıÇatı Tipi Aspiratörler

Taza Hava Üniteleri

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları

hijyenik klima santralleri
paket hijyenik klimalar
laminer air flow üniteleri

Merkez / Fabrika : İstanbul Yolu 37. km Kazan / ANKARA Tel: 0.312 818 63 00 (pbx) Fax: 0.312 818 61 50 fabrika@untes.com.tr
Satış / Ankara Bölge Müd. : Çetin Emeç Bulvarı, 1327. Sokak (Eski 73. Sok.) No: 4 Öveçler/ANKARA Tel: 0.312 472 87 00 (pbx) Fax: 0.312 472 87 77 untes@untes.com.tr
İstanbul BölgeMüd. : 19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Zitaş İş Mrk. D-2 Blok D:7 Kozyatağı/ İSTANBUL Tel: 0.216 410 11 88 (pbx) Fax: 0.216 410 11 76 istanbul@untes.com.tr
İzmir BölgeMüd. : Teknik Malzeme İş Mrk. 1348 Sok. No:5 Kat:1 D:218 Gıda Çarşısı Yenişehir / İZMİR Tel: 0.232 469 05 55 (pbx) Fax: 0.232 459 12 92 izmir@untes.com.tr
Adana BölgeMüd. : Fuzuli Cad. Galeria İş Mrk. 2. Kat No: 215/ ADANA Tel: 0.322 459 00 40 (pbx) Fax: 322 459 01 80 adana@untes.com.tr

www.untes.com.tr untesklima@untes.com.tr

Buharlı Nemlendirici Cihazları
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Viessmann’dan Yeni Vitopend 100-W Kombi

Y
eni Vitopend 100–W,  24 kW kombi
Temmuz 2009’dan itibaren bacal› ve

hermetik modelleriyle sat›fla sunuldu. Vito-
pend 100–W, yüksek kaliteli model seçenek-
leriyle her türlü bireysel ›s›tma ihtiyac›na ce-
vap verebiliyor. Yeni Vitopend 100–W ile,
Vitopend 100 serisi daha da gelifltirilerek üs-
tün teknik özellikler sunuluyor:
• Sürekli yüksek verim: Yeni Vitopend

100-W, Avrupa Birli¤i Verim Direktifi
92/42’ye göre 3-y›ld›z (***)  verim s›n›f›
Düflük S›cakl›k Kazan› olarak sertifika-
land›r›lm›flt›r. 3-y›ld›z (***) verim, yo-
¤uflmas›z kombilerin ulaflabilece¤i en
yüksek verim s›n›f›d›r. Sadece s›cak su ha-
z›rlarken de¤il, mahal ›s›tmas›nda da
yüksek verim sa¤lan›r.

• Yeni kontrol paneli büyük ve kolay oku-

nabilir bir dijital ekrana sahiptir.
• Küçük boyutlar ve hafif yap›: Ak›ll›ca ta-

sarlanm›fl cihaz iç yap›s› ve kullan›lan
kompozit malzemeler sayesinde, Vito-
pend 100–W kendi s›n›f›ndaki en küçük
boyutlu ve hafif kombiler aras›nda yer al-
maktad›r. 

• Daha az elektrik tüketimi: Kullan›lan yeni
nesil pompa ve optimize edilmifl baca ga-
z› fan› ile, hermetik kombinin elektrik tü-
ketimi % 11 azalt›lm›flt›r (24,8 kW her-
metik kombi: 114 W).

• Daha düflük ses seviyesi.
• Çift eflanjörlü sistem ile yüksek s›cak su

konforu: (24,8 kW hermetik kombi: 11,9
litre/dakika).

• Dört ad›mda h›zl› montaj ve devreye al-
ma: Su doldurma grubu, emniyet ventili,

by-pass hatt› gibi komponentler fabrika
taraf›ndan cihaz›n içine monte edilmifltir
ve bu sayede karmafl›k montaj setlerine
gerek kalmadan kolay ve h›zl› bir flekilde
cihaz›n montaj› gerçekleflmektedir.

• Kolay servis ve bak›m: Yeni Grundfos
Aqua Bloc hidronik platform ve multi fifl
sistemi sayesinde servisi kolay ve h›zl›d›r.
Servis çal›flmalar› için yanlardan mesafe
b›rakmaya gerek yoktur. Bak›m ve parça
de¤ifltirme için tüm komponentlere ön ta-
raftan eriflilebilmektedir.

• Az say›da paket içeren karton ambalaj› ile
depolamas› ve nakliyesi kolayd›r. TM
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lay›c›s› Yeni Orion 700'ü gelifltirdi. Orion
700 modern teknolojisi, enerji tasarrufu ve
kontrol seçimi ile kullan›c›lar›n hayat›n›
kolaylaflt›r›yor. 
Bu sistem ayd›nlatma, kahve makinesi, s›-
cak su sistemleri ve ak›ll› ev aletleri gibi ge-
reçleri, salon, yatak odas› ve banyolarda
"otomatik" olarak kontrol etme imkan›
sa¤l›yor. Orion 700 kontrol sistemi, NO-
BO Is›t›c›lar›n içerisine yerlefltirilmifl al›c›-
lara gönderdi¤i radyo sinyalleri ile günlük
ve haftal›k programlanan ›s›t›c›lar›n ayar-
lar›n› otomatik yapmaya yard›mc› oluyor.
Bu sayede enerji kullan›m›nda tasarruf
sa¤lan›yor. 
Kullan›m› çok kolay olan Orion 700 ile
birbirinden ayr› 100 mekan› kontrol ede-
bilmek de mümkün.  TM
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NOBO - Elektrikli Is›t›c›lar

M
inimum enerji ile maksimum ›s›nma
fikrini, zarif tasar›mlar›yla bulufltu-

ran NOBO ile iç mekanlar art›k daha s›-
cak. NOBO elektrikli ›s›t›c›lar› mümkün
olan en iyi iç mekan s›cakl›¤›n› ve konfo-
runu sa¤lamak için gelifltirildi. Elektrik
enerjisi ile çal›flan NOBO; enerji tasarrufu-
nu ve ›s›nma konforunu, en ön planda tu-
tarken; havay› kurutmamas›, tozlar› yak-
mamas›, sessiz çal›flmas› nedeniyle de di¤er
›s›nma çözümleri aras›ndan öne ç›k›yor. 
NOBO, ayr›ca mekanda yer tasarrufu da
sa¤l›yor. Boru, kazan, kombi, yak›t tank›
ve d›fl ünite gibi ekipmanlara ihtiyaç duy-
muyor. Di¤er ›s›t›c›lar gibi bak›m maliyeti
yok. Evde tehlike yaratacak herhangi bir
aparat› bünyesinde bulundurmad›¤› için,
kazalara sebebiyet vermiyor. 

Dünyada ilk kez elektrikli cam ›s›t›c› üre-
ten NOBO'nun, safir caml› ›s›t›c›lar›, kul-
lan›ld›¤› mekanlarda estetik görünümüyle
dikkat çekiyor. fieffaf ve desenli çeflitleri iç
dekorasyonda farkl›l›k yarat›yor. Cam›n
yan› s›ra üretilen aynal› ›s›t›c›lar ise kulla-
n›c›lar›n banyolar›n›n vazgeçilmezlerinden
olmas› bekleniyor. NOBO, en kaliteli ma-
teryalleri ve geliflmifl teknolojileri kullana-
rak gerçeklefltirdi¤i üretimini, her aflamada
kontrol ederek, kalitesini kan›tl›yor. Nobo
ürünleri Ka ‹nflaat taraf›ndan Türkiye pa-
zar›na sunuluyor. 

ORION 700 Dijital Programlay›c›
ile Enerji Kontrolü 
NOBO, enerji kullan›m›n› azaltan ve en iyi
s›cakl›¤› sunan tafl›nabilir dijital program-
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ürünler

C
arrier, ozona zarar vermeyen sistem-
ler yarat›yor. Alarko Carrier taraf›n-

dan pazara sunulan yeni AQUASNAP
PURON so¤utma gruplar›, ozon tabaka-
s›na zarar vermeyen gaz içeri¤i ve grafik
ekran› ile yarat›yor. Yenilenen AQUAS-
NAP®  PURON so¤utma grubu, hastane,
al›flverifl merkezi ve plaza gibi büyük
kompleksleri ozon tabakas›na zarar ver-
meden so¤uturken, % 17-20 aras›nda da-
ha az enerji harc›yor. AQUASNAP®  PU-
RON’un fabrikalar için üretilen yeni mo-
dellerinde bulunan hidronik modül, mon-
taj› kolaylaflt›r›rken, küçük oturma yüzey
alan› ve düflük yüksekli¤i sayesinde iste-
nilen her yerde rahatl›kla kullan›labiliyor.
AQUASNAP® so¤utucular›n içindeki Pu-
ron gaz›, ozon tabakas›na zarar vermiyor
ve iklimlendirme yaparken hava transfe-

rinde di¤er so¤utucular›n gazlar›na k›yas-
la çok daha etkili oluyor. 
Klima sektöründe yapt›klar› teknolojik
yenilikleriyle dikkat çeken ve klima sek-
töründe farkl› bir yere sahip olduklar›n›
belirten Carrier HVAC EMEA Baflkan›
David Appel, “Carrier olarak 200 kW’›n
alt›ndaki AQUASNAP® PURON so¤ut-
ma gruplar›n›n gelifltirilme sürecinde
müflterilerimizin sesine kulak verdik. On-
lar›n ihtiyaçlar›na en uygun ürünü üret-
tik” diyor. 
Carrier Avrupa, Ortado¤u ve Afrika kü-
çük Hava So¤utmal› So¤utma Gruplar›
Ürün Yöneticisi Anthony Ornatsky ise
“Yeni AQUASNAP® PURON so¤utma
gruplar› kullan›c›n›n su debisi dahil tüm
çal›flma parametlerini görüntüleyebilecek
grafik ekrana sahip. Bu ekran iste¤e göre

Carrier’dan Yeni AQUASNAP PURON

cihazdan ayr› bir yere de monte edilebili-
yor. Di¤er büyük so¤utucu tiplerine göre
montaj› ve kullan›m› % 50 daha kolay ve
h›zl› yap›labiliyor”sözleriyle ürünün özel-
liklerini vurguluyor. TM

***TESISAT-127  8/17/09  4:42 PM  Page 20



***TESISAT-127  8/17/09  4:42 PM  Page 21



2222 . tesisat market 08/2009

ürünler

Do¤al Jeotermal Enerji Sistemleri’nden NIBE Is› Pompalar›

D
o¤al Jeotermal Enerji Sistemleri, eko-
lojik dengenin korunabilmesi, mevcut

di¤er potansiyel enerji kaynaklar›n›n da bu
sistemlerle beraber kullan›labilmesi gibi ül-
kemiz ve yaflad›¤›m›z dünya için pek çok
önemli avantajlar› olan NIBE ›s› pompala-
r›n› sat›fla sundu. NIBE ›s› pompalar› Av-
rupa, Amerika ve Çin baflta olmak üzere
51 ülkede sat›fl› bulunan, 31 ülkede distri-
bütörlü¤ü olan ve 1949 y›l›ndan beri ›s›
pompas› üretimi yapan, ›s› pompas› tekno-
lojisinin dev isimlerinden biri.
NIBE Is› pompalar›n›n önemli özellikleri-
nin bafl›nda; küresel ›s›nmayla birlikte fo-
sil, kat› yak›t ve do¤algaz rezervlerinin
azalmas› ve buna ba¤l› olarak bu enerji
kaynaklar›nda yaflanan fiyat art›fllar›na
karfl›l›k % 100 verimle çal›flan, di¤er taraf-
tan, fosil yak›tlar›n›n yak›lmas› sonucu or-
taya ç›kan, insan sa¤l›¤›n› ve do¤ay› tehdit
eden CO2 , CO, NOx, SO2 gibi zararl›
gazlara karfl› emisyon seviyelerini düflüre-
rek % 100 çevreci olmalar›d›r. Enerji ve-
rimlili¤ini (COP) 5,08’lere ç›kartarak em-
sali olan di¤er tüm rakiplerin ürünlerine
k›yasla çok daha ekonomik ve yüksek per-
formansl›d›r. ‹lk yat›r›m maliyetini de 3 - 4
y›l içersinde rahatl›kla amorte ediyor. Er-
gonomik, dayan›kl› ve güvenilir tasar›ma
sahip, anlafl›labilir LCD  menü ekran› ile
kullan›m› çok kolay ve rahatt›r. Ayr›ca bü-
tün NIBE ›s› pompalar›, SS-EN ISO
9001:2008 ve SS-EN ISO 14001:2004 ser-
tifikalar›na sahiptir. Güvenilir ve sessiz ça-
l›flan, 4 kW’ dan 5 mgW’a kadar her türlü
konut, müstakil yap›, otel, fabrika, sera ve
›s›tma-so¤utma-s›cak su ihtiyac› olan bü-
tün mekanlarda kullan›labilen ve her me-
kana özel çözümler sunan,  farkl› kapasite-
lere sahip çok genifl bir ürün yelpazesine
sahiptir.

FIGHTER 2025: Boylerli, Hava kaynakl›
›s› pompas›d›r. Son derece kompakt ve ba-
sit kullan›ml› olup ›s›tma ve s›cak su ihti-
yac›n› karfl›lamak üzere 6, 8, 10 ve 14 kW
kapasiteli modelleri mevcuttur. Aslen ‹s-
kandinav kuzey iklimini karfl›lamak üzere
üretilmifl olan ve verim gücü çok yüksek
bu ›s› pompalar›  ülkemiz için de  son de-
rece kullan›fll›d›r.  -20 °C’de bile konforlu

çal›flan sorunsuz bir iflletim sistemine sa-
hiptir. Üstelik sondaj ya da serme maliyeti
de yoktur. Çok sessiz çal›fl›r ve estetik gö-
rüntüsüyle her ortama –ev içerisinde ban-
yo, mutfak, v.s.- kurulabilir. 

FIGHTER 1040 / 1045  ve  1240 / 1245:
Toprak-su kaynakl› ›s› pompalar›d›r. Bu
modellerde standart olarak toprak alt›
devresi sirkülasyon pompas› ve bina içi sir-
külasyon pompas› mevcuttur. S›cak su
tank› / boyler harici olarak kapasiteye ba¤-
l› hesaplama yap›l›p monte edilir. Is›tma,
so¤utma ve s›cak suyun yan› s›ra havuz su-
yunu ›s›tma ihtiyaçlar›n› da karfl›lar. Çok
sessiz ve korumal› kompresöre sahip bu
modellerde web, mobil gibi telekomüni-
kasyon iletiflimini sa¤lanabilecek kumanda
ünitesi mevcuttur. Ayr›ca bu serideki ›s›
pompalar› toprak alt› devresine yatay veya
dikey olarak ya da su alt›na serme olarak
uygulanabilir.  Fighter 1140/1145 serisin-
de 6, 8, 10, 12, 15 ve 17 kW, Fighter
1240/1245 serisinde 6, 8, 10, ve 12 kW
kapasiteli modelleri mevcuttur.

FIGHTER 1330: Boylersiz toprak-su kay-
nakl› ›s› pompalar›d›r. Toprak alt› devresi-
ne yatay veya dikey olarak ya da su alt›na
serme olarak uygulanabilir. 22, 30, 40 ve
60 kW kapasiteli modelleri mevcuttur.
Max. 360 kW ‘a kadar kapasitesi art›r›la-
bilir.  D›fl ortam 0 °C iken COP 4,5-4,7
aral›¤›nda çok yüksek bir verime sahiptir.
Çok katl› binalar ve büyük – genifl evler, ifl
merkezleri, toplu konutlar, fabrikalar ve
endüstriyel binalar için uygundur. Is›tma,
so¤utma, s›cak su ve havuz suyunu ›s›tma
imkanlan›n yan› s›ra ayn› anda hem ›s›tma

hem de s›cak su ihtiyac›n› karfl›layabilmek-
tedir. Bu modelde de telekomünikasyon
iletiflimi sa¤lanabilecek kumanda ünitesi
bulunmaktad›r.

NIBE SPLIT: Boylerli toprak- su kaynakl›
›s› pompalar›d›r. Inverter sistem ile hava-
dan gerçek ›s›tma ve serinlik sa¤lar. Ayr›ca
65 °C s›cak su ihtiyac›n› da karfl›lar. Dü-
flük enerji DC sirkülasyon pompalar› kul-
lan›lm›flt›r. Çevreyle dost plastik iç gövde-
li hücre yap›s›na sahip olup Avrupa su ni-
telikleri baz al›narak paslanmaz çelikten
üretilmifltir; hem iç ünitesi ACVM 270
hem de d›fl ünitesi AMS 10. Bu ›s› pompa-
lar›; sistem içi modülasyonu, pompalar›,
iklim kontrol sistem kart› ile güvenilir,
sa¤lam ve kompakt bir modeldir.  TM
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Eurotermden Quadrodens Günefl Kombisi

Q
uadrodens; De Dietrich taraf›ndan
Türkiye pazar›na sunulan ilk gerçek

günefl enerjisi ile mahal ›s›tma sistemidir.
Ürün gam›nda DIETRISOL yenilenebilir
enerji sistemleri grubunda bulunan günefl
enerjisiyle mahal ›s›tma ve s›cak su ürete-
bilen entegre yo¤uflmal› kombi içeren bir
sistemdir. Geleneksel hazneli boylerlerden
farkl› olarak sistem üzerinde tüm ekip-
manlar› ile, ›s›tma zonlar›n› kontrol edebi-
len, günefl enerjisinden gelen ›s›ya göre de-
polama bölgelerini belirleyen, s›cak su ön-
celi¤i sa¤layan, ayn› zamanda havuz veya
hamam gibi bölgelerin de ›s›tmas›n› sa¤la-
yabilen ve tüm bunlar›n yan›nda artan gü-
nefl enerjisi varsa bu enerjiyi depolayabi-
len, günefl enerjisinin yetmedi¤i durumlar-
da içerisindeki yo¤uflmal› kombiyi kulla-
nabilen ve tüm bunlar› üzerindeki otomas-
yon paneli ile gerçeklefltirebilen kompleks
bir ›s›tma sistemidir. 
Quadrodens, De Dietrich seçici yüzeyli
yüksek verimli günefl panelleri ile beraber
kullan›ld›¤›nda tüm y›l boyunca günefl
enerjisi ile çal›flabilen ve ortalama ›s›nma
ihtiyac›n› do¤algaz olmayan yerlerde % 70
varan, s›cak kullan›m suyunu da % 95’e
varan oranlarda karfl›layabilen bir sistem-
dir. Do¤algaz olan yerlerde bu oranlar s›-
ras›yla % 50 ve % 85 mertebelerinde ola-
bilmektedir.    
Sistemin, 500 veya 750 lt tank hacimli ol-
mak üzere iki farkl› modeli mevcuttur. ‹ki
modelde de entegre kullan›lan yo¤uflmal›
kombi 25 kW kapasitelidir.   
Quadrodens, güneflten ald›¤› enerjiyi ka-
pal› devrede kullan›lan özel tyfocor s›v›s›
ile sisteme aktarabilmektedir. Güneflten el-
de edilen enerji seviyesi düflük seviyelerde
ise sistem ›s›y› tank›n afla¤› bölgesine üç
yollu vana ile yönlendirmektedir. E¤er s›-
cakl›k yüksek seviyelerde ise ›s› yukar› böl-
gede konumland›r›lmaktad›r. Bunun d›fl›n-
da sistem ›s›nma ihtiyac› olacak kadar
enerjiyi tank›n orta bölgesinde haz›r tut-
maktad›r. Bu enerji günefl enerjisinden sa¤-
lanabildi¤i sürece kullan›lmakta ve yetme-
di¤i durumlarda yo¤uflmal› kombi önce-
den ayarlanan s›cakl›k miktar›nca tank›n
orta bölgesini s›cak tutmaktad›r. Tank›n
üst bölgesi talep edilen s›cak kullan›m su-

yaç yoktur. Sistem otomasyonu d›fl hava
s›cakl›¤›na göre çal›fl›r, oda termostat› yar-
d›m›yla mahalin konforunu tüm k›fl bo-
yunca kullan›c›n›n kolayca ayarlamas›na
imkan sa¤lar. Sistem günefl enerjisiyle ev
›s›nmas›n› sa¤lad›¤› gibi, s›cak kullan›m
suyunun da ›s›nmas›n› sa¤lar. Bununla be-
raber özellikle bahar aylar›nda, artan ener-
jiye ba¤l› olarak, havuz ya da hamam gibi
farkl› ›s›tma bölgelerinde konforlu bir ›s›t-
ma deste¤i sa¤lar. Sistem bu bölgelerin
hangisinde, hangi s›cakl›kta su depolamas›
gerekti¤ini, kullan›c›n›n kontrol panelin-
den daha önceden verdi¤i konutlara göre,
kendisi belirler. Tüm bunlar›n d›fl›nda gü-
nefl enerjisinden artan bir enerji varsa bu
enerjiyi ayr› bir akümülasyon tank›nda de-
po etmek mümkündür. Depolama ve de-
polanan enerjinin kullan›m›n› sistem gene
üzerindeki otomasyon ile ba¤›ms›z olarak
yürütebilmektedir.
Neredeyse tüm oday› kaplayacak kadar
büyük ve çok parçal› olan geleneksel günefl
enerjili ›s›tma sistemlerinin tersine, Quad-
rodens Günefl Kombisi’nin boyutlar› bir
buzdolab›ndan daha büyük de¤ildir. Tüm
parçalar›n›n entegre oldu¤u sistem tesisat
kirlili¤i yaratmaz. Çok yer kaplamaz, ku-
rulumu kolay ve güvenlidir. Ayr›ca tüm
parçalar De Dietrich güvencesiyle kullan›-
c›ya ulaflmaktad›r. Bu sayede tüm sistem
ekipmanlar›n›n do¤ru seçildi¤inden ve ku-
ruldu¤undan emin olur yanl›fl pompa seçi-
mi veya yanl›fl ba¤lant› riskleri ortadan
kalkm›fl olur.   
Bu küçük boyutlu kompakt ürünün sa¤la-
d›¤› tafl›ma kolayl›¤›, cihaz›n sessiz çal›flma
avantaj› ile birleflti¤inde Günefl Kombisini,
evin her yerinde kullanabilme ayr›cal›¤›
sa¤lar. Quadrodens Günefl Kombisi küçük
boyutlar›, hafifli¤i, kurulmas›n›n ve sökül-
mesinin h›zl› yap›lmas› sayesinde, bir ev-
den di¤erine kolayca tafl›nabilir. Sistemin
tüm parçalar›na cihaz›n ön kapa¤› aç›larak
ulafl›labilir. Sistemi kumanda eden Diema-
sol kumanda ünitesi sayesinde kullan›c›,
istenilen tüm s›cakl›k ayarlar›n› yapabilir.
Ürün Euroterm taraf›ndan ithal edilmekte
olup tüm yurt çap›nda sat›fla sunulmufl
olup tüm yedek parça ve servis hizmetleri
firma taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.  TM

yu derecesinde haz›r olacak flekilde çal›fl-
maktad›r. Bunlar›n d›fl›nda kullan›m suyu
için çelik serpantinler tank›n içerisinde yu-
kar›dan afla¤›ya kadar konumland›r›lm›fl
olup tüm ›s›dan faydalanarak kullan›m su-
yunu her daim haz›r tutmaktad›r. Sistem
geleneksel hazneli boylerlerden farkl› ola-
rak, tank içerisinde 4 ayr› ›s›nma bölgesi
oluflturmaktad›r. Tüm bu ›s›nma bölgeleri,
sistem üzerinde haz›r gelen bir otomasyon
ile sa¤lanmaktad›r. Sistem üzerinde, enteg-
re olarak genleflme tanklar›, emniyet sis-
temleri, sistem pompa setleri, yo¤uflmal›
kombi, otomasyon panelleri, üç yollu va-
nalar haz›r halde gelmektedir. Günefl
Kombisi, içerisinde entegre olarak bulu-
nan gaz yakan 25 kW’l›k De Dietrich her-
metik yo¤uflmal› kazan ile desteklenmekte-
dir. % 110 verimli kazan modülasyonlu
olarak çal›flmakta olup konvansiyonel
kombilere nazaran % 25 daha da tasarruf
edilmesini sa¤lar. Günefl enerjisinin maksi-
mum düzeyde kullan›lmas›, minimum gaz
kullan›m› ve yo¤uflmal› kombinin minimi-
ze edilmifl at›k gaz sistemi ile hem ekono-
mik hem de do¤a dostu, çevreci bir ürün
ortaya ç›kmaktad›r.  
Quadrodens günefl kombisi do¤algaz›n ol-
mad›¤› yerlerde LPG kullanabilir. Bu du-
rumda bile sistem günefl enerjisi kulland›¤›
için LPG tüketimi minimum olacakt›r. Ay-
r›ca do¤algaz veya LPG dönüflümü için sa-
dece küçük bir valf ayar› yapmak yeterli-
dir. Herhangi bir enjektör de¤iflimine ihti-

ürünler
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U
ponor yerden ›s›tma sistemleri iki
derece daha düflük oda ›s›s› ile ay-
n› konfor seviyesi sunar. Yükselen

enerji maliyetleri ve çevrenin sürdürülebi-
lirli¤i aç›s›ndan bakarsak: Uponor yerden
›s›tma sistemleri enerji harcamalar›n› yüz-
de 12 oran›na kadar düflürürken sadece
enerji maliyeti aç›s›ndan avantaj sa¤la-
makla kalmaz, besleme taraf›nda daha
düflük su s›cakl›klar›na ihtiyaç duydu¤un-
dan çevreye de daha duyarl›d›r. 

Temel Sistemin Tan›m› 
Uponor ürünlerinin temel çeflitleri farkl›
uygulamalar için gerekli tüm bileflenleri
içerir: radyant ›s›tma / so¤utma oldu¤u
kadar, s›hhi tesisat ve radyatör ba¤lant›-
lar›. Uponor çok katmanl› kompozit boru
(MLCP) plastik ve metal borunun avan-
tajlar›n› birlefltirerek yüksek derecede es-
neklik ve sa¤laml›kla beraber yüksek s›-
cakl›k ve bas›nç dayan›m› sa¤lar.
MLC borular iç ve d›fl katman› polietilen
kapl› uzunlamas›na kaynaklanm›fl alü-
minyumdan oluflur. Tüm katmanlar ya-
p›flt›r›c› katman vas›tas›yla birbirleriyle
kal›c› olarak ba¤lanm›flt›r. PE malzemesi,
çapraz ba¤l› de¤il DIN 16833’e göre ›s›
dayan›m› yükseltilmifltir. Malzemenin
moleküler yap›s›ndaki  octane yan ba¤la-
r›na ba¤l› olarak polietilenin çapraz ba¤l›

2288 . tesisat market 08/2009

Bangkok Havaliman› 
Uponor Yerden So¤utma
Sistemi Projesi 

Uponor yerden ›s›tma 

sistemleri, uygun ve do¤ru

çözümler sunuyor. 

Yerden ›s›tma, bilinenin

aksine oldukça sa¤l›kl› bir

sistemdir. Çok zor toz

kald›rd›¤›ndan alerjisi 

olanlar için mükemmel

›s›tma sistemidir. Uponor

yerden ›s›tma sistemi

taraf›ndan sa¤lanan ›s› ara

faz olarak oda ›s›s›n›

›l›tmadan direkt olarak

vücut üzerinde etkilidir. 

PE-RT
PE-RT

Yap›flkan Yap›flkan
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enerji faturalar›na ulafl›l›r. Radyant so-
¤utma, ›s› pompalar› gibi çevre dostu
enerji kaynaklar› ile ideal kombinasyon
oluflturur. Bu ›s›tma ve so¤utmay› tek bir
sistemde çözme imkan›n› verir. Uponor
yerden ›s›tma ve so¤utma sistemleri bu
özellikleri ile Bangkok Havaliman›’nda
da tercih edildi.   
Bangkok’un yeni uluslararas› havaalan›-
n›, havaland›rma sistemi ile kombine
Uponor yerden so¤utma sistemi so¤utu-
yor. Bu flimdiye kadar yap›lm›fl en büyük
yerden so¤utma projesi. Yaklafl›k yüzey
alan› 20 futbol sahas›na denk gelen
150,000 m2 alan, Uponor yerden so¤ut-
ma sistemi ile donat›lm›flt›r. 440 m uzun-
lu¤u ve 110 m geniflli¤i ile (kullan›labilir
alan 500,000 m2 terminal kendi alan›nda
dünyadaki en büyük yap› kompleksidir.
Kap›lardan uçaklara ulafl›labilen ve tüm
terminali H fleklinde saran aç›kl›klar 3,5
km. uzunlu¤undad›r. Tüm havaliman›
kompleksi 32 km2’lik bir alan› kaplar.

Uponor kolektörleri  hava difüzörlerinin
içine yerlefltirilmifltir.

oldu¤undaki benzer etki elde edilir. Alü-
minyum borunun uzunlanmas›na kay-
naklanmas› daha genifl birleflime ba¤l›
olarak yüksek güvenlikli ve uzun ömürlü
ba¤lant› sa¤lar. Bu yüzden alüminyum
kal›nl›¤› kaynak için belirleyici de¤ildir ve
daha kolay kullanma gereksinimlerine
adapte edilebilir. MLC borular›n ufak
çaplar› alüminyum katman›n geri dönüfl
kuvvetlerini kompanse edecek flekilde ta-
sarlanm›flt›r; böylece borular minimum
eforla uygulanabilir. Alüminyum katman
›s›l genleflme için önemlidir. Plastik ve
alüminyum katman aras›nda sa¤lanan
kal›c› ba¤ sayesinde uzama alüminyum
uzama katsay›s›na göre belirlenir ve ka-
baca metal borulara karfl›l›k gelir (yaln›z-
ca plastik borular›n 1/7’si). Bu kompan-
zasyon noktalar› büyük oranda gereksiz
olaca¤›ndan uygulama için çok büyük
avantaj getirir.
Uponor PE-Xa borular›, yüksek molekü-
ler a¤›rl›¤› olan yüksek yo¤unluklu plas-
tik hammaddesinden yap›lm›flt›r. Yüksek
s›cakl›k ve bas›nçta kimyasal ba¤lar –
çapraz ba¤ olarak da adland›r›l›r- çapraz
ba¤ ajan› kullan›larak polietilendeki uzun
moleküler zincirler aras›nda oluflturulur.
Bu yolla, üç boyutlu kafes fleklinde bir ya-
p› oluflturur. Uponor eval ve pePE-Xa
Q&E borular› EVOH’dan oluflan oksijen

bariyer tabakas›na sahiptir. Bu bariyer
pePE-xa borusunun üstüne ekstrude edi-
len EVOH tabakas›ndan oluflur. pePE-Xa
borular› ilaveten en d›fl tabakada PE kat-
mana sahiptir. Bu katman çok esnektir ve
borunun uygulanabilirli¤ini veya esnekli-
¤ini etkilemez. Uponor eval ve pePE-XA
Q&E borular› DIN 4726’ya göre oksijen
difüzyon direnci gereksinimlerini karfl›-
lar. Uponor eval ve pePE-XA Q&E boru-
lar›, ›s›tma sistemlerinin anl›k olarak 95
°C’yi ve sürekli olarak 70 °C’yi geçmedi-
¤i sistemler için dizayn edilmifltir. Maksi-
mum çal›flma bas›nc› 0.6 Mpa (6bar).
Yerden ›s›tma sistemlerindeki su normal
olarak 50 °C’yi aflmaz ve çal›flma bas›nc›
çok nadir olarak 0.15 Mpa (1.5 bar)’›
aflar.

Uponor Radyant So¤utma 
Sistemleri
Radyant so¤utma sistemi zemin, duvar
veya tavan gibi yüzeyleri kullan›r. UPO-
NOR PE-Xa borular içerisinde so¤uk su-
yu sirküle ederek konfor s›cakl›klar›n›
sa¤lar. So¤utulmufl hava, hava ile nakle-
dilmez, ›s› so¤uk yüzeyler taraf›ndan emi-
lir. Ekipman›n›n neredeyse tamam› sakl›
oldu¤undan, mimari konsepti art›r›r ve
odalara güzel bir görünüm verir. Radyant
›s›tmada oldu¤u gibi, ak›fl s›cakl›¤› ve oda
s›cakl›¤› her zaman birbirine yak›nd›r ve
konforlu ve hassas so¤utma oluflturur.
Pik so¤utma yükleri azalt›ld›¤› gibi so¤ut-
ma enerjisi tüketimi azalt›larak makul
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So¤utma Konsepti  
Bina içerisinde hem so¤utma hem de ter-
mal konfor sa¤lamak için, iki ayr› sistem
birlefltirilmifltir. Bir tarafta, zemin tara-
f›ndan emilen günefl ›fl›nlar›n› direkt ola-
rak boflaltan yerden so¤utma sistemi bu-
lunmaktad›r. Bu zeminin konfor so¤uk-
luk derecesinde tutulmas›n› sa¤lar (mini-
mum 21 °C). Di¤er tarafta ise de¤iflken
debili havaland›rma sistemi yaklafl›k 2 m
yüksekten hava difüzörleri ile zemin sevi-
yesinde sirküle edilen nemi al›nm›fl taze
hava sa¤lar. Havaliman› için so¤utma ge-
reksinimini büyük oranda belirleyen, çok
transparan bir tasar›ma karar verilmifltir.
Özellikle bölgede çok s›cak iklime ba¤l›
olarak büyük yükler oluflmaktad›r. K›fl
aylar›nda d›fl hava s›cakl›¤› ortalama 21
°C olurken, gün içerisinde 31 °C’a kadar
yükselir. Yaz aylar›nda ortalama s›cakl›k
geceleri 25 °C iken gün içinde 34 °C’ye
ç›kar. Günefl devaml› olarak direkt tepe-
den parlar. Y›l›n ço¤u gününde solar rad-
yasyon seviyeleri 1,000W/m2’ye ulafl›r.
Havaliman›n çal›flt›¤› 24h/1gün periyodu
s›ras›nda, gerekli iç ortam s›cakl›¤› 24
°C’dir.  Nisbi nem % 50 ve % 60 aras›n-
da sabit so¤utma ve nem almaya ihtiyaç
vard›r. Günefl ›fl›nlar›n›n direkt radyas-
yonunun engellenmesi çok büyük önem
arz etmektedir. Bunun sa¤lanabilmesi
için çat› konstrüksiyonunda genifl lamel-
lea’lar kullan›lm›flt›r. Bu, ayd›nlatma için

gerekli günefl ›fl›n›m› sa¤larken direkt gü-
nefl ›fl›¤›n› uzak tutar. Aç›k alanlar için
gölgeleme konsepti sadece difüze günefl
›fl›¤›n›n geçmesine imkan veren membran
çat› konstrüksiyonuna ba¤l›d›r. Ek ola-
rak gelifltirilmifl iç membran›n metal bir
kaplamas› vard›r ve bu sayede günefl ›fl›-
n›m› ile ›s›t›lm›fl d›fl membran ile bina
içerisindeki radyasyon ›s› transferi engel-
lenir. Ek olarak bu kaplama bir ayna gi-
bi so¤utulmufl yüzeyin, yüzey s›cakl›¤›n›
yans›t›r ve genel olarak so¤utulmufl bir
ortam hissi verir. Yerden so¤utma ile bir-
lefltirildi¤inde, bu tüm ›s›da düflüfl hissine
yol açar ve bina içerisindeki termal kon-
foru art›r›r.

Yüzey so¤utma sis-
temi maksimum 70-
80W/m2 so¤utma
yükü sa¤lar. Sistem
sabit 13 °C besleme
s›cakl›¤› ve 19 °C
dönüfl s›cakl›¤› ile
çal›fl›r. Borular ara-
s›ndaki mesafe Upo-
nor PE-Xa borular›n
Engel prosesinden
sonra 150 mm’dir ve
k›smen gölgeli alan-
larda 200 mm’ye ç›-
kar. Aç›k alanlarda
yüzey so¤utma siste-
mi toplam so¤utma
kapasitesinin yar›-
s›ndan fazlas›n› kar-
fl›lar üstelik bu sade-

ce iç ortam s›cakl›¤› ile 2K’lik farkla sa¤-
lan›r. Bu, yüzeye vuran yüksek orandaki
radyasyon sayesinde mümkün olmakta-
d›r. Gerekli havaland›rma sisteminin ka-
pasitesi Uponor yerden so¤utma sistemi
sayesinde yar›ya düflürülmüfltür.
Havaland›rma sistemi 18 °C besleme hava
s›cakl›¤› ile çal›fl›r. Kolektörler hava difü-
zörlerinin içerisine yerlefltirilmifltir. Difü-
zörlerde Uponor kolektörleri dikey dur-
maktad›r. 18 °C’lik besleme havas›nda %
55-60 oran›ndaki nem için çi¤ noktas› 10
°C’nin alt›ndad›r. Bu flartlarda izole edil-
memifl Uponor kolektörlerinde 13 °C’lik
besleme s›cakl›¤›nda herhangi bir konden-
zasyon riski bulunmamaktad›r. TM
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Yapt›¤›m›z iflin her zaman 
arkas›nday›z

R
otek Enerji ve Baca Sistemleri
1993 y›l›nda kuruldu. Kuruluflu-
muzdan önce de yabanc› bir mar-

kan›n parçalar›n› getiriyor, montaj›n› ya-
p›yor ve Türkiye’de sat›fl›n› gerçeklefltiri-
yorduk. Yani baca, yabanc› oldu¤umuz
bir konu de¤ildi. Ülkemizdeki ekonomik
koflullar do¤algaz yat›r›mlar›nda tasarru-
fa yönlendirdi¤inden ithal bacan›n mali-
yetleri sebebiyle tercih edilmeleri azal›nca
imalata karar verdik ve Rotek’i kurduk.
Bu güne kadar da yapt›¤›m›z tüm ifllerde
ürün sat›fl›na de¤il iflin mühendislik k›s-
m›na odakland›k. Baflar›m›z› da bu man-
t›kla çal›flmaya borçluyuz. Projelere en
uygun sistem ne ise onu bularak s›f›rdan

Rotek Enerji ve Baca Sistemleri, 1993 y›l›ndan beri

faaliyet gösteriyor ancak flirketin sahiplerinin baca

konusundaki çal›flmalar› daha eskilere dayan›yor.

Önceden ithal ürünleri Türkiye pazar›na sunarken,

1993’ten beri kendi üretim hatt›n› oluflturup imalata

bafllam›fl. Ard›ndan BACADER’ in kurulmas›ndaki

öncü flirketlerden biri olarak baca sektöründeki pek

çok sorunun giderilmesi için faaliyetlerde bulunmufl.

Rotek ve BACADER hakk›ndaki detayl› bilgileri,

Rotek Genel Müdürü Ergün Gök ve Teknik 

koordinatörü O¤uz Alt›parmak anlatt›...

Ergün Gök 
Rotek Enerji ve Baca Sistemleri Genel Müdürü 

“‹flimiz, hayati önem arz etti¤inden çok 
ciddi bir sorumluluk bilinciyle hareket 
etmeyi gerektiriyor
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imalat›n› gerçeklefltiriyoruz. Elbette ülke-
mizde kaliteli ve do¤ru hizmet veren tüm
firmalar›n yaflad›¤› ortak bir s›k›nt›y› biz-
ler de yaflad›k. ‹nsanlara ilk zamanlarda
yapt›¤›m›z ifl maliyet olarak daha fazla gi-
bi göründü. Bu iflin sadece ürün satmay›
de¤il, çözüm sunmay› gerektirdi¤ini, kali-
tenin ve güvenilirli¤in önemini anlatmak
için çok yo¤un çaba harcad›k. Bugün de
bu çaban›n karfl›l›¤›n› al›yoruz. Yapt›¤›-
m›z her iflin her zaman arkas›nday›z ve
flimdiye dek herhangi bir sorunla karfl›-
laflmad›k. Bu da bizim için büyük bir gu-
rur kayna¤›.. 

Yurtd›fl› temsilciliklerimizi 
oluflturmay› hedefliyoruz

Yaklafl›k 20 ülkeye ihracat yap›yoruz.
Genellikle yurtd›fl›nda ifl yapan Türk fir-
malar arac›l›¤› ile ihracatlar›m›z› gerçek-
lefltiriyoruz. Bunun d›fl›nda Rotek olarak
baz› projeler için do¤rudan ihracat da ya-
pabiliyoruz. Mesela ‹ngiltere’de bulunan
West Minister Bridge Otel’in bacalar› bi-
ze ait ve proje bitmek üzere. Romanya’da
Monaco Towers’› yapt›k. Bunlar hep
do¤rudan ihracat yapt›¤›m›z projeler ve
son zamanlarda bunlar büyük ölçüde art-
t›. Buna paralel olarak yurtd›fl›na direkt
çal›flabilmeye odakland›k. Bu anlamda

yurtd›fl› fuarlar bizim için çok büyük
önem tafl›yor. Kendimizi d›fl pazarda ta-
n›tmak için fuarlar›n çok büyük bir f›rsat
yaratt›¤›n› düflünüyorum. Bu nedenle
yurtd›fl›ndaki fuarlar› çok iyi takip ediyo-
ruz. Bunun ard›ndan yurtd›fl› temsilcilik-
lerimizi oluflturmay› hedefliyoruz. Ayr›ca
yabanc› sektörel yay›nlarla reklam çal›fl-
malar›na da bafllayaca¤›z. 

Patentini ald›¤›m›z çok say›da
ürün bulunuyor

Rotek olarak kazan bacalar›, prefabrik
metal bacalar imal ediyoruz. Mutfaklar-
da kullan›lan davlumbaz bacalar› ve hat-
lar›, egzoz hatlar›, kendi kendini tafl›yabi-
len sanayi bacalar›, endüstriyel kullan›m
içlin kendinden flanfll› paslanmaz çelik
bacalar, borular üretiyoruz. Bu hatlar ay-
n› zamanda havaland›rma sistemlerinde
de kullan›labiliyor. Bunlar›n d›fl›nda ça-
mafl›r ve çöp atma kanallar› imal ediyo-
ruz. Özellikle büyük oteller ve lüks ko-
nutlarda bu ürünlerimiz tercih ediliyor.
Ayr›ca baca ile ilgili otomasyon sistemle-
ri kuruyoruz. Bu sistem baca fan›, kon-
trol sistemi ve bas›nç sensöründen oluflu-
yor. Yine baca ile ilgili tüm aksesuarlar›
da kurabiliyoruz. Ancak bunlar›n tama-
m›n›n üretimi bize ait de¤il. Baz› parçala-
r› üretiyoruz, baz›lar›n› ise yurtd›fl›ndan
temin ediyoruz. ‹malat›n› gerçeklefltirdi-

¤imiz ürünler aras›nda patentini ald›kla-
r›m›z da bulunuyor. Prefabrik bacalarda
kulland›¤›m›z birçok detay parça da yine
patentimiz alt›nda. Konik geçme bacalar
ve çöp atma kanallar›nda da patentimiz
bulunuyor. Benzeri olmayan çöp sepera-
törü patentimiz de bulunuyor. At›lacak
çöpün cinsine göre en alt katta bulunan
seperatör dönerek çöpleri ayr›flt›r›p iste-
di¤imiz kutulara at›yor. 

Yurtd›fl›nda tercih edilmemizin 
sebebi “anahtar teslim” 
ifl yap›yor olmam›z

Avrupa’da ortalama 500 tane baca firma-
s› bulunuyor, ancak montaj› üstlenmiyor-
lar. Montaj›, bu alanda uzmanlaflm›fl
montaj firmalar› yap›yor. Türkiye’de biz
anahtar teslim ifller yap›yoruz. Yani üreti-
mi de montaj› da projelendirmesi de bize
ait. Dolay›s›yla büyük bir avantaj sunmufl
oluyoruz. Bizim Avrupa’da ald›¤›m›z ifl-
lerde de böyle çal›fl›yoruz. Bu nedenle de
ana firmalar bizimle çal›flmaktan çok
memnun kal›yorlar. Bildi¤iniz üzere Av-
rupa’da bir ifli alabilmek için ifli gerçekten
çok iyi yap›yor olman›z, belli standartlar
dahilinde üretim yapman›z gerekli. Bizim
yurtd›fl›nda gerçeklefltirdi¤imiz proje sa-
y›s›n›n fazlal›¤›, ayn› zamanda kalitemi-
zin de göstergelerinden biri. Proje grubu-
muz çok kuvvetli. 7 mühendis arkadafl›-
m›z bulunuyor. Projelerde konuya tam
anlam›yla hakim olabiliyoruz. Montaja
göre projelendirme yapabildi¤imiz için
olas› sorunlar› önleyebiliyoruz. Buradan
saha sorumlular›m›z› gönderiyoruz ve ge-
rekli ölçümleri yapt›r›p montaj yerini tes-
pit ediyoruz. Ard›ndan iflin projelendirme
ve imalat aflamalar›n› tamaml›yoruz. Da-
ha sonra da sorunsuz bir flekilde montaj›-
n› gerçeklefltiriyoruz. Projenin en bafl›n-
dan ifle dahil olmak, projede sorun ç›k-
mas›n› büyük ölçüde engelliyor. Türki-
ye’de en çok s›k›nt› çekilen nokta da bu-
ras› zaten. Baca ifli sadece baca ve ilgili
ekipmanlar›n› üretmek, satmakla bitmi-
yor. Bunun bir mühendislik ifli oldu¤una
inan›yoruz. Biz bu düflünceyle hareket et-
ti¤imiz için kadromuzu da bu flekilde
oluflturduk. Elimizden gelenin en iyisini
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yapmaya çal›fl›yoruz. Bunun bize maliye-
ti biraz daha yüksek oluyor ama yapt›¤›-
m›z her ifl için içimiz çok rahat. 

Çok say›da projede 
Rotek imzas› var

Ürünlerimiz Sabiha Gökçen Havaala-
n›’nda, Mardan Otel’de, Taksim Hyatt
Otel’de, ‹zmir Adnan Menderes Havaala-
n›’nda, Antalya Havaalan›’nda, Atatürk
Havaliman› D›fl Hatlar Terminali’nde,
Botafl’›n Bakü-Ceyhan Boru Hatt› ‹stas-
yonlar›’nda, M›s›r’daki Kahire Havaala-
n›’nda, GürcistanTiflis Havaalan›’nda,
Kazakistan’da bulunan Astana Üniversi-
tesi’nde kullan›ld›. Bunun d›fl›nda çok sa-
y›da projede de ürünlerimiz tercih edildi. 

Art›k CE belgesi olmayan 
ürünlerin sat›fl› yasak

Türkiye’de flimdilik 25 bayimiz bulunu-
yor. Hedefimiz bayi say›m›z› 30’a yük-
seltmek. Bunu yaparken, bayilerimizi bizi
temsil edebilecek donan›ma ve kaliteye
ulaflt›rmay› da istiyoruz. Çünkü, faaliyet
gösterdikleri bölgelerde bayilerimiz Ro-
tek oluyor. Bayi teflkilat›m›z› kurma süre-
cimiz çok yeni say›l›r. Bayi yap›lanmam›-
z› belgelendirmelerin bafllad›¤› dönemde
oluflturmaya bafllad›k. Bize yak›fl›r bir ba-
yilik sistemi oluflturdu¤umuzu düflünüyo-
ruz. Bayilerimize ayr›ca e¤itimler de veri-

yoruz. Önümüzdeki günlerde tüm bayile-
rimiz için büyük bir bayi toplant›s› dü-
zenleyece¤iz. Bu toplant›lar› sürekli hale
getirmek de planlar›m›z aras›nda. ‹flimiz,
hayati önem arz etti¤inden çok ciddi bir
sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ge-
rektiriyor. Zaten CE belgelendirmesinin
as›l hedefi de bu. CE, yapt›¤›n›z iflin arka-
s›nda durmay› zorunlu hale getiriyor. Bu
nedenle CE belgesinin zorunlu hale gel-
mesiyle birlikte pazarda baca ifli ile u¤ra-
flanlar›n neredeyse yar›s› elendi. Bu konu-
daki denetlemeleri de T.C. Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel Müdür-
lü¤ü’nün ilgili denetleme birimleri gerçek-
lefltiriyor. Art›k CE belgeli olmayan ürün-
lerin sat›fl› yasakland›. Bundan sonraki
denetlemelerde de CE sertifikas› olmayan
ürünleri satan firmalar için cezai uygula-
malar bafllayacak. 

Kazalar›n ço¤u tedbirsizlikten
kaynaklan›yor

Özellikle do¤algazl› sistemlerde bacaya
önem veriliyor ama do¤algaz d›fl›ndaki
sistemler için ne yaz›k ki ayn› hassasiyet
söz konusu de¤il. ‹stanbul’da do¤algaz te-
sisat› olan bir yere baca yapmaya kalkar-
san›z, ‹GDAfi baca projesini al›p inceli-
yor, onayl›yor ve sonra gaz aç›l›yor. Bu-
nun belli bir prosedürü var. Fakat fuel-
oil, odun ya da kömür yak›lan yerler için
ya da flömineler için böyle bir durum söz

konusu de¤il. Zaten zehirlenmelerin ço¤u
da buradaki tedbirsizlikten kaynaklan›-
yor. Özellikle flömineler ciddi bir sorun.
Genellikle iki ya da üç tane aç›k tip flömi-
neyi ayn› bacaya ba¤l›yorlar ki bu çok
büyük bir hata. fiömineler konusunda ye-
ni yap›lan binalarda inflaat firmalar› gere-
ken hassasiyeti gösteriyorlar ama mevcut
binalarda flömine bacalar›n›n kontrol
edilmesi flart. Do¤algaz kullan›lacak yeni
binalarda bacay› projelendirdi¤imiz için
sorun yaflam›yoruz. Mevcut binalar›n do-
¤algaza geçiflinde ise mevcut bacan›n için-
den geçebilecek flekilde paslanmaz çelik
bacalar yap›yoruz. 
Bacalar çok küçük çekifllerle çal›flan sis-
temlerdir. Her türlü d›fl faktör, baca çeki-
flini etkiler. Bu faktörlerin en büyü¤ü rüz-
gar. Ayr›ca paralel iki bacadan birinde
oluflan en küçük çatlak, di¤er bacay› da
etkiler. Baca gaz›n›n evlerin içine da¤›l-
mas›n›n en büyük sebebi, evin içinde olu-
flan negatif bas›nç. Mesela klima kullan›-
l›yorsa, farkl› bir çekifl söz konusuysa ba-
caya gitmesi gereken havay› çekebiliyor.
Özellikle flöminelerin kullan›ld›¤› yerler-
de farkl› bir bas›nç alan› yaratacak fanl›
sistemlerin kesinlikle bulunmamas› gere-
kiyor. ‹kinci olas›l›k ise d›flar›dan ters
tepme olmas›. Bu durumda at›lmas› gere-
ken at›k hava d›flar› ç›kam›yor ve geri te-
piyor. Zaten kazalar›n ve ölümlerin ço¤u
bundan kaynaklan›yor. Bu nedenle en
büyük arzumuz ifle proje aflamas›ndan
itibaren dahil olmak ve gereken tüm ted-
birleri alarak olas› kazalar›n önüne geç-
mek. TM
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söylefli

Bacader Türkiye’deki ihtiyaçtan do¤du.
Biz bir güç birli¤i olmas› gerekti¤ine

inan›yorduk. En son TS 1856-1 standard›
yürürlü¤e girdikten sonra bu konunun da-
ha ciddi olarak ele al›nmas› gerekti¤i ko-
nusunda yedi firma bir araya geldik. 2006
y›l›n›n sonunda BACADER kuruldu. Bu
yedi firma; Rotek, Schidel, Atlas Baca, Ba-
ca Market, Ekol, DBS, ve Eraslan’d›. ‹lk
amac›m›z, TS 1856-1 standard›n›n uygu-
lanmas›n› sa¤lamak üzere çal›flmalar yap-
mak, gerekli e¤itimleri vermek ve özellikle
de firmalar›n bu standarda s›cak bakmas›-
n› sa¤lamakt›. Kendi içimizde kurallar›m›-
z› belirledik. Üyelerimiz için ilk y›l›n so-
nunda standarda uymak üzere çal›flmalara
bafllam›fl olma zorunlulu¤u getirdik. Yeni
üyelerimizi de bu konuda yönlendirdik.
Derne¤imizin bugün 16 üyesi var. Ama
derne¤e üye olmak üzere baflvurular de-
vam ediyor. Bugün BACADER’in tüm üye-
leri belgeli. 

‹GDAfi verilerine göre tesisat 
kaynakl› kazalar›n % 75’inin 
sebebi baca...

Dernek olarak flimdiye kadar birçok e¤itim
gerçeklefltirdik. Çeflitli platformlarda özel
dersler de verdik. Çok say›da komisyonda
ve teknik çal›flmalarda bulunduk. Türki-
ye’de “Bacac›” diye bir meslek tan›m› yok-
tu. Bu tan›mlamay› getirdik. Bu çok yeni
çal›flmalar›m›zdan biri. Art›k Türkiye’de
“Bacac›” bir meslek olarak kabul edilecek,
yeni bir ifl sahas› olarak binlerce gence ifl
imkan› sunacak. MYK (Mesleki Yeterlilik
Kurulu), GAZB‹R ortak olarak 11 meslek
tan›m› yapt›lar. Bunlar›n aras›nda “Baca-
c›” da bulunuyor. Bacac› konusunda BA-
CADER olarak bizler görev ald›k. Bir e¤i-
tim program› oluflturduk, MYK’ ya sun-
duk. ‹lgili birimlerden onay al›nd›. Bu gün-
lerde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yü-

rürlü¤e girecek. Bu tan›m, bacac› seviye 3
ve seviye 4 olmak üzere iki seviyede baca-
c›l›¤› içeriyor. Seviye 3 baca montajlar›n›
yapabilecek iflçileri tan›ml›yor. Onlar belli
bir e¤itimden geçirilip sertifikaland›r›lacak
ve mesleklerini yapabilecekler. Seviye 4 ba-
cac›lar ise teknik elemanlar olacaklar. On-
lar da seviye 3 bacac›lar›n denetlenmesin-
den ve montajdan sonraki periyodik ba-
k›mlardan sorumlu teknikerler olarak mes-
leklerini yapacaklar. Elbette onlar›n da ge-
çece¤i bir e¤itim ve sertifikasyon süreci
olacak. Bu e¤itimler için ders programlar›
oluflturuluyor. Bu konudaki tüm çal›flma-
larda BACADER olarak yer alaca¤›z. Bir
de planlanan seviye 5 var ki onlar bu iflin
mühendislik taraf›n› yürütecekler. Onlar
için üniversitelerde bölüm aç›lmas› düflü-
nülüyor. Bu da gerçeklefltirildi¤inde halka-
lar birbirini tamamlam›fl olacak. Böylece
çok sa¤l›kl› bacalar yap›lacak ve kazalar›n
say›s›nda ciddi oranda düflüfl sa¤lanacak.
Bugün ‹GDAfi verilerine göre tesisat kay-
nakl› kazalar›n % 75’inin sebebi baca...
Baca konusu, çok yak›n bir zamana kadar
ciddi bir kalem olarak de¤erlendirilmiyor-
du. Ancak özellikle yak›n zamanda Anka-
ra’da gerçekleflen ve 7 gencin ölümüne se-
bep olan kaza sonras›nda bacan›n ne ka-
dar önemli oldu¤u ortaya ç›kt›. Bizler de
GAZB‹R, ‹GDAfi ve BACADER olarak bir
araya gelerek halk› bilinçlendirmek üzere
10’dan fazla seminer gerçeklefltirdik. Bu
seminerlere önümüzdeki günlerde de de-
vam etmeyi planl›yoruz.     

Projelerde yaz›lanlar ile 
uygulamalar ne yaz›k ki 
birbirini tutmuyor

S›kça karfl›laflt›¤›m›z sorunlardan biri de
projeler ile uygulamalar›n birbirini tutma-
mas›. Yani onay alabilmek için projeler
do¤ru flekilde çiziliyor ama uygulama, pro-

jede belirtildi¤i gibi gerçeklefltirilmiyor. Bi-
zim ortadan kalkmas›n› istedi¤imiz bir so-
run bu. Projeler sadece ruhsat› onaylatmak
için yap›lmamal›. Bu konudaki denetleme-
lerin de gerekti¤i gibi yap›lmas›ndan yana-
y›m. BACADER olarak bu konudaki faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Bacalar›n stan-
dartlara uygun yap›lmamas›n›n faturas›n›
da ne yaz›k ki bizler ödüyoruz. Baca bile
denemeyecek boflluklara ba¤lanan sistem-
ler ne yaz›k ki kötü bir sistemmifl gibi alg›-
lan›yor ve hermetik sistemler öne ç›kar›l›-
yor. Baca sistemlerine tam hakim olunma-
d›¤› için çok kolayl›kla çözüme kavuflacak
yerlerde sorunu kökten çözümlüyoruz diye
hermetik sisteme geçirip bacay› en yak›n
duvardan d›flar› at›yorlar. Burada iki fley
yap›labilir: Birincisi, bacal› sisteme uygun
standartlara sahip bir baca uygulamas› ile
kesin çözüm. ‹kincisi ise hermetik yap›la-
caksa bile her kattaki hermetik bacalar›n›
tek bir ana bacada birlefltirip çat›dan du-
man› atarak insan ve çevre sa¤l›¤›n› koru-
yabiliriz. Baca her fleyden önce enerji ve-
rimlili¤ini art›ran bir sistemdir. Mesela
kullan›lan kazan ne kadar verimli olursa
olsun baca kötüyse o kazan›n maksimum
verimde çal›flmas› mümkün de¤ildir. Tüm
bu faktörleri dikkate ald›¤›n›zda bacan›n
önemi de ortaya ç›k›yor.  Dernek olarak
imar yönetmelikleri üzerinde duruyoruz.
Pilot proje olarak Bursa imar yönetmelik-
lerini ald›k, revizyonlar›n› yapt›k ve uygu-
lamaya geçmesini bekliyoruz. Uygulama
sonras›nda alaca¤›m›z geri dönüfllerle di¤er
bölgelerdeki imar yönetmeliklerine nas›l
müdahale edece¤imizi, nelere dikkat etme-
miz gerekti¤ini gözlemleyece¤iz.  TM

BACADER Yönetim Kurulu Baflkan› Ergün Gök:

Türkiye’de art›k “bacac›l›k” 
diye bir meslek tan›m› var
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B
una karfl›n modern bölgesel so¤ut-
ma, her tür modern binan›n di-
zayn ve iflletme aflamalar›nda ener-

ji-verimli ve çevreye duyarl› biçimde kon-
for sa¤lamak için yeni bir umut ›fl›¤›d›r.
Bölgesel so¤utma ile do¤ada haz›r bulu-
nan so¤uk unsurlar› (deniz, göl, nehir
vb.) kullanarak büyük yerleflim yerleri so-
¤utulabilece¤i gibi, jeotermal bölgesel
›s›tma sistemlerine absorbsiyon so¤utma
üniteleri eklenerek de sa¤lanabilir. Bu an-
lamda ›s›tma uygulamalar›na göre yenile-
nebilir enerji kullan›m› bak›m›ndan daha
yüksek potansiyele ve öneme sahiptir.
Yani, elektrikli bireysel klima cihazlar›
yerine, pek çok konutun, yerleflim unsu-
runun, sanayi tesisinin, ofis binas›n›n tek
merkezden so¤utulmas› ile tasarruf edile-
cek elektrik enerjisi çok büyük miktarda
olacakt›r. Dolayl› olarak da tasarruf edi-
lecek bu elektri¤i üretirken sal›nmas› ge-
rekecek CO2 emisyonlar› da sal›nmaya-
ca¤›ndan, tam bir çevre dostu uygulama

olacakt›r.
Bölgesel so¤utma, konforlu iç ortam ko-
flullar›n› y›l boyunca sa¤lamada bir mo-
del de¤iflimini temsil eder. ‹stenen so¤ut-
ma etkisini yüksek verimli merkezi bir te-
sisten sa¤lamak, üretim ve da¤›t›m altya-
p›s› maliyetleri, iflletme maliyetleri, per-
formans ve güvenilirlik bak›m›ndan bü-
yük farklar yarat›r.
Neredeyse hiçbir termal enerji kayb›n›n
söz konusu olmad›¤› boru sistemleri ile
bir merkezden besleme, belirgin ekono-
mik avantajlar elde edilmesini ve çevreye
duyarl› yeni teknolojilerden faydalanma-
y› mümkün k›lar. Bölgesel so¤utma, 21.
yüzy›l kentsel geliflim projelerinin bel ke-
mi¤i olmakta ve iklim de¤iflikli¤inin etki-
leriyle nas›l mücadele edilece¤ine bak›flta
yeni bir düflünce tarz› haline gelmektedir. 
Euroheat & Power’›n verilerine göre böl-
gesel so¤utma, geleneksel tek üniteli ik-
limlendirme sistemlerine nazaran 5 kat
fazla enerji-verimlidir.

Enerji verimlili¤inde yeni e¤ilimler: 

Bölgesel So¤utma
Mak. Müh. Yusuf Arslan
Logstor A.fi. Sorumlusu / Antares Ltd.

Geleneksel konfor so¤utmas›, 

genelde her odan›n, apartman 

dairesinin, bina bölümünün d›fl 

duvar›na monteli bireysel klima 

sistemleri ile sa¤lanmaktad›r. 

Bu tür eski moda iklimlendirme 

sistemleri genelde binan›n ve flehrin

görüntüsünü bozarlar. 

Güzel dizayn edilmifl çekici binalar›

bile çirkin gösterebilirler. 

Esas önemli nokta ise gürültülü 

çal›flan ve de¤erli kullan›m alan›n›n

önemli bir k›sm›n› kaplayan bu 

cihazlar görece s›n›rl› bir so¤utma

etkisi oluflturmak için çok büyük

miktarlarda elektrik harcarlar. 
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Bölgesel so¤utma nas›l çal›fl›r
Bölgesel so¤utma her tür konut, ticari ve
endüstriyel tesisin konfor so¤utmas› için
en güvenilir ve maliyet-verimli yöntem-
dir. Bölgesel so¤utma, merkezi so¤utma
suyu üretimi ile, bunun iç hava so¤utma-
s› için genifl alanlara da¤›t›lmas›ndan iba-
rettir.
So¤utma suyu merkezi tesiste üretilir ve
yeralt›, yer üstü ve çat› üstü döflenebilen
bir boru sistemi ile da¤›t›l›r. Bina içlerin-
de bu iletim borular› normalde içinden
geçen havay› so¤utan geleneksel klima
santrali veya fan coil türü cihazlara ba¤l›d›r. 
‹stenen termal enerji, so¤utma suyundan
elde edildikten sonra bu su tekrar so¤u-
tulmak ve kapal› devre sisteminde yeni-
den dolaflmak üzere so¤utma santraline
gönderilir. 
Bu tür bir so¤utma düzene¤i son derece
esnektir ve geleneksel da¤›n›k so¤utma
çözümlerinden çok daha verimli (her tür
yükte) çal›flmaktad›r.

Bölgesel so¤utmada so¤utucu 
teknolojisi
Büyük ölçekli geleneksel so¤utucu ekip-
manlar› bölgesel so¤utma amaçl› gereken
suyu so¤utmada nadiren kullan›l›rlar. Bu-
nun nedeni genelde bu tür sistemlerin ve-
rimlili¤inin d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› ol-
mas›d›r ve s›cakl›k artt›kça verimleri düfl-
mektedir. Suyu so¤utmada geleneksel  so-
¤utma ekipman›na bir alternatif, absorb-
siyon so¤utma ad› verilen, ›s› enerjisi ile
çal›flan sistemdir. Bir absorbsiyon so¤utu-
cu sistemi bir kompresör yerine, bir ab-
sorber, sirkülasyon pompas› ve jeneratör
bulundurur.
Bölgesel so¤utma suyu 0.01 bar gibi ol-
dukça düflük bas›nç kullan›larak evapo-
ratörde so¤utulur. Evaporatör için gerek-
li ›s› enerjisi bölgesel so¤utma suyundan
al›narak bu su so¤utulmufl olur.

Is› pompalar› ve “at›k so¤uk”
Bölgesel so¤utma flebekelerinin pek ço-
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So¤utma suyunu elde etmek için gerekli
enerji genelde deniz, göl veya nehirlerden
sa¤lan›r. 
Ayr›ca bölgesel ›s›tma veya bir endüstri-
yel tesisin at›k ›s›s› da bir absorbsiyon so-
¤utucu için girdi olabilir. Geleneksel elek-
trikli chillerlar, bölgesel so¤utma suyunu
so¤utmak için kullan›labilecek di¤er bir
enerji kayna¤›d›r.

Enerji verimli
Bölgesel so¤utma son derece enerji-verim-
li bir sistemdir. Örne¤in bir bölgesel so-
¤utma flebekesi do¤ada masrafs›z olarak
mevcut olan düflük s›cakl›kl› unsurlar›
kullanabilir veya bölgesel ›s›tma amaçl›
kullan›lan ›s› pompalar›n›n at›k enerjileri-
ni kullanabilir. Bu termal enerjiyi depola-
mak için farkl› yöntemler, gece gündüz
bölgesel so¤utma üretimi sa¤lanmas›n› ve
mevsimsel de¤iflimleri dengelemeyi müm-
kün k›lmaktad›r. Bu durum verimlili¤i
daha da art›rmaktad›r.

sistem

fiekil 1: Bölgesel so¤utma sistemi prensip flemas›

Kaynak - Serbest so¤utma (yeralt› suyu,
göller, at›k su, hava, at›k yakma) veya
proses endüstrisinin at›k ›s›s›

Merkezi so¤utma üretimi

Depolama-besleme
ve tüketim
aras›ndaki fark›
dengelemek
amac›yla

Da¤›t›m flebekesi

Alt-istasyon

Konfor so¤utmas›-
bölgesel so¤utma
suyu ile so¤utma

Bölgesel So¤utma Prensibi
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¤unda ›s› pompalar›, ar›t›lm›fl at›k sular›n
termal enerjisini kullanmaktad›r. Bir ›s›
pompas› normalde tüketti¤i her birim
elektrik için üç birim ›s› sa¤lamaktad›r.
Bir ›s› pompas› at›k su veya kanalizasyon-
dan ›s› ald›¤›nda bu su, görece so¤ur.
At›kla birlikte gidecek bu enerjiyi kullan-
mak bu sistemi daha da enerji-verimli k›-
lacakt›r. Bunun gibi iyi düzenlenmifl bir
›s› pompas› sistemi, pompan›n tüketti¤i
her bir birim elektrik için, üç birim ›s›tma
ve iki birim so¤utma ›s›s› sa¤lamaktad›r.
S›cak günlerde uygun so¤utmay› sa¤la-
mak, yüksek bir so¤utma yükü getirmek-
tedir. Ayr›ca bu yük 24 saatlik dönemde,
büyük de¤iflimler gösterebilir. Bu duruma
karfl›l›k olarak özel depolama k›s›mlar›
yap›larak so¤uk sudaki enerjinin düflük
yüklü dönemde depolanmas› ve yüksek
yüklü dönemlerde kullan›lmas› sa¤lan›r.
Bu durum, so¤utma santrallerinin daha
küçük boyutlarda olmas› ve daha verimli
çal›flmas›n› da sa¤layacakt›r. 
Bir “so¤uk depo” so¤uk suyla dolu bü-
yük, yal›t›ml› bir tank olabilir. Fakat aki-
ferler gibi do¤adaki baz› oluflumlar da bir
akümülatör olarak kullan›labilir. Tipik
bir akifer yavafl hareket eden suyun ener-
ji depolayabilece¤i bir do¤al yeralt› su de-
posudur.  

“Bedava so¤utma”
Do¤ada bulunan düflük s›cakl›kl› termal
enerji kaynaklar›, de¤erli kaynaklard›r.
Göllerde, denizde veya di¤er su kaynakla-
r›nda bulunan so¤uk su, bölgesel so¤ut-
mada kullanmak için idealdir. 3-4 °C’de-
ki su pompalan›r ve bölgesel so¤utma fle-
bekesinde dolasan su, ›s› de¤ifltiricilerde
so¤utulur. Daha sonra 12-16 °C gibi s›-
cakl›klara ulaflan su, tekrar göl veya deni-
ze ulaflt›r›l›r.

Kilit nokta
Herhangi bir bölgesel so¤utma sisteminin
toplam verimi ve iflletme maliyetleri, so-
¤utucu ak›flkan›n merkezi tesisten, kulla-
n›laca¤› her bir bina ve yap›ya ulaflt›r›l-
mas›nda kullan›lacak sistemin verimlili¤i-
ne ba¤l›d›r.
Bu noktada Logstor ön yal›t›ml› boru
teknolojisinin üstünlüklerinin önemi or-

taya ç›kar. 
Logstor ön yal›t›ml› boru sistemleri so¤u-
tucu ak›flkan› çok uzun mesafeler boyun-
ca bir noktadan di¤erine s›z›nt›s›z ve mut-
lak minimum enerji kayb› ile tafl›r. Bu
sa¤lanan bölgesel so¤utma sistemi nede-
niyle olabilecek CO2 emisyon sal›m›n›n
azalt›lmas›na da yard›mc› olacakt›r. Ve-
rimli ve homojen bir yal›t›m ile boru sis-
temi için, üretim ve kullan›m aral›¤›nda
minimum enerji kayb› oluflur. Bölgesel
so¤utmada Logstor ön yal›t›ml› borular
kullan›larak, sadece ekonomik anlamda
de¤il, çevresel etkileri azaltmak bak›m›n-
dan da önemli faydalar sa¤lanmaktad›r.

Logstor ön yal›t›ml› borular›n
özellikleri:
• Enerji kayb› minimum
• Oldukça düflük bak›m maliyetleri
• Düflük iflletme maliyetleri

• Toprak alt›na, yüzeyine, ask› veya 
çat› üstüne döflenebilir

• En s›k› uluslararas› standartlara göre
yal›t›m 

• Mekanik olarak s›cakl›k de¤iflimlerine
veya yüklere dayan›kl› yal›t›m 
malzemesi

• Rijit s›zd›rmaz yap›da tüm bileflenler;
boru, dirsek, branflman, birlefltirme

• Su veya oksijen s›zmas›na karfl› son 
derece dayan›kl›

• Boyama, kaplama ve benzeri 
korozyon koruma önlemi gerektirmez

• D›fltan korozyonu önlemek için 
katodik koruma uygulamas› 
gerektirmez

• Boru mesnetleri ›s› köprüsü 
oluflumunu önleyecek biçimde yal›t›m
k›l›f› d›fl›ndan monteli

• ‹ç mekana monte edildi¤inde boru 
yüzeyinde yo¤uflma olmaz. TM

4422 . tesisat market 08/2009

fiekil 2: Ön yal›t›ml› boru üretim tesisinden bir görüntü

sistem
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1984 y›l›nda kurulan Alfer A.fi. endüstriyel fanlar ve

filtrasyon sistemleri üretimi yap›yor. Alfer A.fi. 

Genel Müdürü Cem Özdemiro¤lu, teknolojik

geliflmeleri yak›ndan takip etmek üzere ar-ge 

faaliyetlerini çok önemsediklerini ve firman›n ana

hedefinin hep daha iyi ve verimli ürünler üreterek bir

dünya markas› haline gelmek oldu¤unu söylüyor...  
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Faaliyetlerimizi ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi’nin 
flartlar›na uygun olarak 
yürütüyoruz

1
984 y›l›nda kurulan flirketimiz, en-
düstriyel fanlar ve filtre sistemleri ve
so¤utma kuleleri imalat› yapmakta-

d›r. Kuruldu¤u günden itibaren kaliteden
ödün vermeden, müflteri odakl› bir üretim
anlay›fl›n› ilke edinen firmam›z teknolojik
geliflmeleri de yak›ndan takip etmekte ve
ürün yelpazesini her geçen gün genifllet-
mektedir.
Müflterilerimizle ürün sat›fl›ndan bafllayan
ortakl›¤›m›z›, proje, teknik dan›flmanl›k,
keflif gezileri, sorun ve ihtiyac›n yerinde
tespiti, periyodik bak›m ve teknik servis
gibi sat›fl sonras›nda da devam eden hiz-
metleriyle destekleyerek sürdürmekteyiz.
Alfer A.fi’nin  vizyonu  faaliyet gösterdi¤i
sektör içinde yasalara ve etik kurallara uy-
gun davranan, fleffaf bir yönetim fleklini
benimseyen, müflteri ile bütünleflmeyi ön
planda tutan, yeniliklere ve  yarat›c›l›¤a
önem vererek araflt›rma ve gelifltirmeye

Cem Özdemiro¤lu
Alfer A.fi. Genel Müdürü

“Alfer A.fi. olarak kalitemizi sürekli
olarak art›rmak en büyük hedefimiz”
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yat›r›m yapan, topluma, devlete ve çevre-
ye karfl› sorumluluklar›n› bilerek bu do¤-
rultuda hareket eden, sahip oldu¤u vizyo-
nu her geçen gün  daha ileri tafl›yan hedef-
lerini gerçeklefltirmektedir. Faaliyetlerimi-
zi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi-
nin flartlar›na uygun bir flekilde yürütmek
ve süreç performans göstergelerine dayal›
kalite hedeflerini gözden geçirip de¤erlen-
direrek kalitemizi art›rmay› hedefliyoruz.

Ar-Ge’ye çok büyük önem 
veriyoruz

Firmam›z tüm imalat sürecinde araflt›rma
ve gelifltirmeye büyük önem vermektedir.
Amac›m›z daha kaliteli, daha az enerji tü-
keten fanlar ve filtre sistemleri sistemler
üreterek müflterilerimize sunabilmektedir.
Bu flekilde ülkemizde enerji verimlili¤ine
katk› sa¤lamay› hedefliyoruz. 
Firmam›z,  fan teknolojisindeki ve enerji
verimlili¤i ile ilgili son geliflmeleri müflteri-
lerimizin yarar›na takip etmekte ve ürün
gelifltirmeye çal›flmaktad›r. Bu çal›flmalar
Ar-Ge bölümümüze ayr›lan bir bütçe ile
yürütülmektedir. Ayr›ca ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u yeni ürünleri sa¤lamak üzere de
çal›flmalar yürütülmektedir. Üretti¤imiz
fanlar; bina HVAC sistemleri, demir çelik,
cam, çimento, ahflap sanayi, karayolu ve
demir yolu tünel havaland›rmas›, maden-
cilik, elektrik santralar› (so¤utma kulele-
rinde), otopark havaland›rmas›, petro-
kimya, kimya, rüzgar tüneli, tafl›mac›l›k,
fleker, ka¤›t, çevre endüstrisi, endüstriyel
havaland›rma gibi birçok sektörde genifl
kullan›m alan›na sahip cihazlard›r. Fanla-
r›n tahrik sistemlerinde genellikle elektrik
motorlar› kullan›lmaktad›r. Firmam›zda
üretilen fanlar›n motor güçleri 1,1
kW’dan 1500 kW’a kadar de¤iflebilmek-
tedir. Fanlar, önemli oranda elektrik tüke-
ten cihazlard›r. Dolay›s›yla müflterilerimi-
zin enerji giderleri içerisinde önemli bir
yere sahip olabilmektedir. Buna karfl›l›k
ülkemizde enerji ithalat›n›n pahal›laflmas›
ve fosil yak›tlar›n kullan›m› sonucu eko-
nomik ve çevresel sorunlar giderek art-
maktad›r. Öte yandan ülkemizde genel
olarak enerjinin verimli kullan›lamad›¤›
da bilinmektedir. Elektrik ‹flleri Etüt ‹da-
resi Genel Müdürlü¤ü verilerine göre bi-
nalarda % 40, sanayide % 30 civar›nda

enerji tasarrufu potansiyeli söz konusu-
dur. Bu tasarruf potansiyeline ulafl›lma-
s›nda fanlar›n verimliliklerinin art›r›lmas›-
n›n da pay› olaca¤› de¤erlendirilmektedir.
Bu ba¤lamda, halen Türkiye’de sanayide
eski teknoloji ve fazla enerji tüketen çok
say›da fan bulunmaktad›r. Bu nedenle
enerji verimlili¤inin art›r›lmas›nda fanla-
r›n ve fan sistemlerinin verimliliklerinin
art›r›lmas›n›n büyük katk›s› olaca¤›n› dü-
flünüyoruz ve bu yöndeki çal›flmalar›m›z›
yo¤un bir flekilde devam ettiriyoruz. Fan-
larda enerji verimlili¤inin art›r›lmas›nda
tesisin ihtiyac›na uygun ve do¤ru büyük-
lükte fan seçilmesi, do¤ru iflletilmesi de
önemlidir. Bir baflka ifade ile sadece fan›n
verimlili¤inin art›r›lmas› tek bafl›na yeterli
olamamaktad›r. Bu nedenle firmam›z e¤i-
tim çal›flmalar› ile kullan›c›lar›m›z›n bi-
linçli bir iflletme yapmalar›na yard›mc› ol-
maya çal›flmaktad›r. Ayr›ca tünel ve oto-
park havaland›rma ve duman egzoz fanla-
r› imalat› üzerindeki haz›rl›klar›m›z da
devam etmektedir. DIN 24163’e uygun
olarak haz›rlanan test stand›nda fanlar›-
m›z›n testleri yap›lmaktad›r. Firmam›z ay-
r›ca  toplam ürün kalitesinin art›r›lmas›na
yönelik çal›flmalar da yürütmektedir.
Endüstriyel filtreler de faaliyet alanlar›m›z
içerisinde yer al›yor. Endüstriyel filtreler
çevre kirlili¤inin azalt›lmas› için kullan›l-
mas› gereken sistemlerdir. Firmam›zda jet
pulse tipi toz ar›tma üniteleri ile yanma te-
sisleri için SO2, NOX  gazlar›n› tutmak
üzere sulu tip filtre sistemleri üretilmekte-
dir. Firmam›zda bu sistemlerin verimlilik-
lerinin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar
yürütülmektedir. Bu çal›flmalar kapsam›n-
da fanlarda ve endüstriyel filtre  sistemle-
rinde enerji verimlili¤inin art›r›lmas› ama-
c›yla TÜB‹TAK destekli ar-ge projeleri yü-
rütmekteyiz. Bu çal›flmalarda Gazi Üni-
versitesi’nden iki hocam›z dan›flmanl›¤›-
m›z› yapmaktad›r. Ar-ge çal›flmalar›m›z
ise ar-ge dan›flman›m›z Dr. ‹brahim Çak-
manus taraf›ndan yürütülmektedir.

Endüstriyel Tesisler için çok 
daha verimli fanlar üretmeyi
amaçl›yoruz

Yak›n gelecekte Türkiye ve yak›n çevrede
endüstriyel tesislerde bulunan düflük ve-
rimli ve ekonomik ömürlerini doldurmufl

fanlar›n yerini alabilecek daha verimli
fanlar üretmeyi amaçl›yoruz. Çünkü fan-
lar›n ömür boyu maliyetleri içinde enerji-
nin pay› % 90‘›n üzerindedir. Bu alanda
iyilefltirme çal›flmalar› yapmay›, müflterile-
rimizin rekabet olanaklar›n›n artmas›, ül-
kemizin enerji ithalat›n›n azalt›lmas›, çev-
re kirlili¤inin azalmas› yönünden de bir
sorumluluk olarak görüyoruz.
Mevcut endüstriyel filtrelerde de durum
fanlar›nkine benzerdir. Ayr›ca çevre mev-
zuat›n›n s›k›laflmas›, KYOTO Protokolu-
nun imzalanm›fl olmas› ve 2012 sonras›
süreç dikkate al›nd›¤›nda mevcut filtrele-
rin çok daha az enerji tüketen filtre sis-
temleri ile yenilenmelerinin önemi anlafl›-
labilir. Bu nedenle Alfer A.fi. bu alandaki
Ar-Ge faaliyetlerini yo¤un biçimde yürüt-
mektedir. Firmam›z›n ayr›ca gelece¤in ye-
nilenebilir enerjide oldu¤unun bilincinde-
dir. Bir baflka ifade ile artan çevre kirlili¤i
ve enerjide d›fla ba¤›ml›l›k nedeniyle bir
yenilenebilir enerji türü olan rüzgar enerji
imalatlar›n›n ülkemizde geliflmesi ve d›fla-
r›ya ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› amac›yla fir-
mam›z› rüzgar enerjisi konusunda, özel-
likle aerodinamik olarak aksiyal fan ka-
natlar› ile benzerlik teflkil eden rüzgar tür-
bini kanatlar› imalat› konusunda çal›flma-
lar yürütmeyi hedeflemektedir. TM
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I
sviçre 42,000 km2 yüzölçüme ve 7.4 milyon nüfusa sahip. Ko-
nutsal, ticari ve endüstriyel yap› toplam› ise 1.3 milyon. Bunun
700.000’i müstakil ev. Her y›l yeni 12.000 bina ekleniyor.

‹klim: Is›tma sistemlerinin çal›flt›¤› mevsim s›cakl›klar› -6 °C ile -12
°C aras›nda. K›fl aylar› ortalama s›cakl›¤› yaklafl›k 4 °C civar›nda.
Yeni yap›larda ›s›tma sistemlerindeki dolafl›m s›cakl›¤› 35 °C–50
°C aras›nda, eski yap›larda ise 50 °C ile 70 °C aras›nda.

‹sviçre’de toplam enerjinin % 40’› mekan ve su ›s›t›lmas›nda kul-
lan›l›yor. Elektri¤in % 52’si hidroelektrik, % 42’si nükleer santral-
lerden, % 5’i fosil kaynaklardan ve % 0.5’i günefl enerjisinden te-
min ediliyor. ‹sviçre’de 1.4 milyon ›s›tma sistemi faaliyette. Bunun
800.000’i akaryak›t, 200.000 gaz yak›tl›, 170,000’i ise elektrik re-
zistansl› ›s›tma sistemi. 130.000 adet de ›s› pompas› bulunuyor.
Akaryak›t ve gaz yak›tl› sistemler, tüm CO2 emisyon hacminin
yaklafl›k yar›s›ndan sorumlu. 2008’de toplam 20.670 adet ›s› pom-
pas› sat›lm›fl. Bu, bir önceki y›la k›yasla % 23.6 oran›nda büyüme
kaydedildi¤ini gösteriyor. 

Bunun 20.000’i, 500 iflletmede kurulu ve kapasiteleri 50 kW’a ka-
dar. 50–100 kW güçteki ›s› pompas› say›s› bir önceki y›l 213 iken
2008’de 350 adet olarak gerçekleflmifl. 100–300 kW güçteki ›s›
pompas› say›s› ise bir önceki y›l 43 iken 2008’de 115’e ç›km›fl. 300
kW gücü aflan ›s› pompas› say›s› ise 34’te kalm›fl. Bu geliflmeler, di-
¤er ülkelerde oldu¤u gibi ›s› pompalar›n›n genifl bir potansiyele sa-
hip oldu¤unu gösteriyor. 
Hava kaynakl› ›s› pompalar›n›n geliflimi biraz daha h›zl›. Özellikle
eski ve yenilenen yap›larda tercih ediliyor. Bütünüyle ›s› pompas›

pazar›n›n % 73’ü (bir önceki y›l % 83.3’üydü) yeni yap›lar, %
27’si ise (önceki y›l %16.7’siydi) yenilenen yap›lara bölünmüfl.

Bu verilere göre mevcut yap›lar›n yenilenmesinde ›s› pompalar› pa-
zar›n›n daha h›zl› hareket etti¤ini söylemek mümkün. Yenileme
pazar›nda ›s› pompalar›, gaz, akaryak›t gibi seçeneklere tercih edi-
liyor. S›v› yak›tl› kazanlar ›s› pompalar› ile yer de¤ifltiriyor. Is›
pompalar› ‹sviçre ›s›tma sektöründe bask›n konuma geliyor.

‹sviçre’deki pazar trendleri, di¤er Avrupa ülkeleri için de model
teflkil ediyor. Pazar›n büyük oyuncular›n›n pazar odakl› çal›flmala-
r›, dernekler içindeki lobi faaliyetleri, kalite standartlar›n› gelifltir-
me yolundaki çal›flmalar› ve genifl çapl› teflvik programlar› ile ›s›
pompalar›n›n mekan ve s›cak su ›s›tmada tercih edilirli¤ini art›r›-
yor. ‹sviçre’de flimdi özellikle mevcut yap›lar›n yenilenmesi pazar›-
na odakl› çabalara h›z veriliyor. Hedeflenen: 2025’te 400.000 adet
›s› pompas› ve böylelikle, 4 milyon ton daha az CO2 emisyonu.

Kaynak: 
www.fws.ch  / http://www.bfe.admin.ch
IEA HPC Conference in Zurich in 2008 
DKV Heat Pump Symposium in 
Nuremberg in 2007
www.waermepumpe.ch / www.energieforschung.ch TM
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pazar

‹sviçre Is› Pompas› Pazar›
Hava Toprak-yer alt› sular› Su:

% 58.3 % 39.0 % 2.7 

‹sviçre’de ›s› pompalar› için kullan›lan kaynaklar›n da¤›l›m› flöyle:

.

‹sviçre’de ›s› pompas› sat›fllar›

‹sviçre’de 2008’de ›s›tma sistemleri sat›fl›Is› kayna¤› Yeralt›-toprak

S›v› yak›tl›

Gaz yak›tl›

Is› pompalar›

M
ik

ta
r

Kaynak:
Procal ve FWS

Kaynak: by IZW e.V. Temmuz 2009

Su Hava
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U
phill Tower mekanik proje ve uy-
gulamas›, Gündüz Mühendislik
Proje Taahhüt Tic. Ltd. fiirketi,

proje dan›flmanl›¤› ise Ahmet Ar›soy tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Projenin ›s›tma ihtiya-
c› merkezi, so¤utma ihtiyac› ise bireysel
olarak çözülmüfltür. Sistemde çat› kazan
dairesi, üst tesisat odas› ve alt tesisat oda-
s› olmak üzere üç noktadan da¤›t›m ve
zonlama yap›lm›flt›r.
Sistemin mekanik tesisat›n›n planlanmas›
esnas›nda en yüksek iflletim verimlili¤i,
dikey ve yatay da¤›t›mlar için en düflük
yer gereksinimi, kolay iflletim ve kullan›m
hedeflenmifltir. 
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Is›san, 34 y›ll›k tesisat, proje ve uygulama deneyimi ile

birçok prestijli projeye imzas›n› atm›fl ve atmaya devam

etmektedir. Uphill Tower Residence projesi de

Is›san’›n ›s›tma tesisat› sistem çözümü sundu¤u 

projelerden biri. Uphill Tower Residence projesi

Anadolu yakas›nda bat› Ataflehir bölgesinde bulunuyor.

31 katl› olan Towers'da toplam 318 daire yer al›yor.

Uphill Tower
Residence Projesi
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Bu amaçla ›s›tma çözümü için yüksek ve-
rimli duvar tipi yo¤uflmal› kazanlar kulla-
n›larak kaskad sistem uygulamas› yap›l-
m›fl ve bu sistem Avrupa’da çal›flmakta
olan en yüksek ›s›tma kapasiteli kaskad
›s› merkezlerindendir. Bloklarda çal›flan
toplam 50 adet 100 kW duvar tipi yo¤ufl-
mal› kazan ile 5 megawatt kapasiteli mer-
kezi sistem kurulmufl olup her iki blokta
bir çat› kazan dairesi ile ba¤›ms›z olarak
bloklar›n ve sosyal alanlar›n ›s›t›lmas›n›
sa¤lanm›flt›r. Is›tma tesisat› planlan›rken
ilk düflünce binan›n d›fl›nda bir ›s› merke-
zinden sistemi flartland›rmak olmufl an-
cak, bacan›n tasarlanmas›, teshir merke-
zinin konumu ve inflas›, galeri gereksini-
mi, statik bas›nç dolay›s› ile sistemde kul-
lan›lacak ekipmanlar›n artacak bas›nç s›-
n›f› ve her fleyden önemlisi do¤acak iflle-
tim ve bak›m maliyetleri de¤erlendirile-
rek, sistemin çat› kazan dairesi olarak
planlanmas›n›n en do¤ru çözüm oldu¤u-
na karar verilmifltir.
Çat› kazan dairesi ile gelen avantajlar,
pompa, vana, genleflme tank› gibi ekip-
manlar›n seçiminde maliyet düflümü, ba-
ca maliyetinden sa¤lanan çok büyük ta-
sarruf ve ortadan kalkan baca için flaft
gereksinimi ile zaten çok de¤erli olan yer
kazan›m› en büyük ilk yat›r›m maliyeti

kazan›mlar› olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Ayr›ca sistemde 100 m’yi aflan statik
yüksekli¤e ra¤men tesisat odas›ndaki çok
düflük iflletim bas›nc› ile kazanlar dahil
tüm ekipmanlar›n güvenli bir flekilde iflle-
tilmesini sa¤lanm›flt›r. Sistemde tercih
edilen yüksek verimli duvar tipi yo¤uflma-
l› kazanlar sayesinde pik ›s›tma gereksini-
mi sorunsuz karfl›lan›rken, k›smi yükler-
deki verimlilik de en yüksek seviyelerde
tutulabilmifltir. Sistem 19 kW ile 2.600
kW aras›nda kademesiz modülasyon ka-
biliyeti ile ›s›nmayan kazandan baca gaz›,
tesisat suyu dolafl›m› gibi çok önemli ka-
y›plar› önleyerek ve her kapasitede yük-
sek verim ile iflletimi sa¤layarak, hedefle-
nen sistem verimlili¤ine ulaflmay› müm-
kün k›lm›flt›r. Daire baz›nda kalorimetre
kullan›m› ve daire içlerinde s›cakl›k kon-
trolü yap›larak gereksiz enerji tüketimi
önlenmifl, buna ba¤l› olarak sistemde su

dolafl›m› frekans sürücülü sirkülasyon
pompalar› ile yap›lm›flt›r. Böylece k›smi
yüklerde sadece yak›ttan de¤il de¤iflken
debili iflletim sa¤lanarak elektrik enerji-
sinden de tasarruf edilmifltir.
Binada dikeyde iki zon ile ›s›tma tesisat›
ayr›larak, alt zon plakal› eflanjör ile bod-
rum kattan, üst zon ise üst tesisat kat›n-
dan beslenmifltir. Kullan›m suyu ise yine
ayn› flekilde iki zon üzerinden da¤›t›lm›fl.
Alt zon boylerleri yüksek bas›nçl› kullan›-
larak, dengeleme sa¤lanm›flt›r. Bu tip
yüksek bloklarda 30 m’de bir yap›lmas›
öngörülen s›hhi tesisat zonlamas› alt zon
için bas›nç düflürücüler ile yap›lm›flt›r.
Ara tesisat kat› mimari proje gere¤i öngö-
rülemedi¤i için tüm ›s›tma ve s›cak su te-
sisat› bina alt› ve üst kat mekanik odala-
r›ndan da¤›t›lm›flt›r. Binada s›cak su da¤›-
t›mlar›nda da daire baz›nda enerji ölçü-
mü yap›larak paylafl›m sa¤lanmaktad›r. TM
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Is› Geri Kazan›m Uygulamalar›nda 
S›z›nt›lar, Sertifikaland›rma ve Güvenilirlik

Ürünler:
• Demkar Is› Geri Kazan›m Cihazlar›

• CESA Is› Geri Kazan›m Cihazlar›

• Eneko’dan Selülozik Eflanjörlü Yüksek Verimli 
Tavan Tipi Enerji Geri Kazan›m Cihaz›

• TU-RANN’dan THRV Serisi Is› Geri Kazan›m Cihazlar›

• KLS’den Is› Geri Kazan›ml› Havaland›rma Üniteleri

• EMA Is› Geri Kazan›m Cihazlar›

• DYNAIR REC Is› Geri Kazan›m Cihazlar›
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Fonksiyonu
• K›fl›n iç ortamdan tahliye edilen 

havan›n nemini, d›fl ortamdan al›nan
taze havaya aktararak iç ortama 
üflenen havan›n nemini art›r›r.

• Yaz›n d›fl ortamdan al›nan taze 
havan›n nemini, iç ortamdan tahliye
edilen havaya aktararak iç ortama 
üflenen havan›n nemini azalt›r.

• Ortamlara gerekli taze havay› sa¤lar
ve iç ortam havas›n›n kalitesini 
yükseltir.

• ‹ç ortamdaki düflük kaliteli havay›
tahliye eder.

• Egzoz havas›n›n enerjisini kullanarak
(duyulur ve gizli ›s›) taze havay› 
koflulland›r›r.

• ‹ç ortama verilen taze havan›n 
filtrelenmesini sa¤lar.

• By-pass havaland›rmas› sayesinde 
geçifl mevsimlerinde free-cooling 
yapar.

Enerji tasarrufu
• D›flar›dan al›nan taze havan›n ortam

koflullar›na getirilmesi için gerekli
enerjiyi % 80’ e varan oranda azalt›r.

• Yüksek verimli plug fanlar sayesinde
elektrik tüketimini azalt›r.

• ‹çeriye üflenen taze havan›n mutlak
nemini oda koflullar›na 
yaklaflt›rd›¤›ndan, ortam›n 
iklimlendirilmesinde kullan›lan 
cihazlar›n yükünü, dolay›s›yla 
kapasitesini azalt›r.

• Enerji tasarrufuna ba¤l› olarak CO2
emisyonunu azalt›r ve çevre kirlili¤ini
önler.

• Egzoz ›s›s›n›n geri kazan›m›ndan 
dolay›, iklimlendirme sistemlerinin ilk
yat›r›m ve iflletme maliyetlerini 
düflürür.

Avantajlar›
• Yüksek verimli selülozik eflanjörler 

sayesinde % 80’e varan termal verim
sa¤lar.

• Cihaz yüksekli¤inin düflük olmas› 
sayesinde asma tavan 
uygulamalar›nda kolayl›k sa¤lar.

• Gelifltirilen özel dizayn ile cihaz 
fanlar›na alttan kolay servis imkan›
bulunmaktad›r.

• CE Sertifikas›’na sahiptir.
• Ak›ll› kontrol paneli ile kullan›c›n›n

tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lar
• Free-cooling yapabilmektedir.

Modeller
• 500m3/h ile 2000 m3/h aras› de¤iflen

kapasitelerde 5 farkl› modeli 
bulunmaktad›r.

Opsiyonlar 
• Üfleme s›cakl›¤›n›n yükseltilmesi için

Eneko elektrikli ›s›t›c›lar›.
• Özel uygulamalarda (ses kay›t 

stüdyolar›, kütüphane v.b.) 
Eneko susturucular› TM
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ürünler

Eneko’dan Selülozik Eflanjörlü Yüksek Verimli 
Tavan Tipi Enerji Geri Kazan›m Cihaz›

D
emkar ›s› geri kazan›m cihazlar› 500
m3/h’den 5.000 m3/h kadar hava debi-

lerinde standart olarak imal edilmektedir.
Is› geri kazan›m üniteleri taze hava gerek-
sinimi duyulan yerlerde maksimum enerji
tasarrufu sa¤lamaktad›rlar. Günümüz ko-
flullar›nda enerji ana maliyet unsurlar›n-
dan olup enerjinin ekonomik kullan›lmas›
temel prensiptir. Is› geri kazan›m üniteleri
% 65’lere varan enerji tasarrufu sayesinde
oldukça ra¤bet gören ekonomik bir cihaz-
d›r. Kullan›lan fanlar kendinden motorlu
gürültü seviyesi çok düflük fanlard›r. Ça-
l›flma prensibi d›fl ortamdan al›nan hava
ile egzoz havas›n›n ›s› eflanjörleri üzerin-
den birbirine kar›flmadan geçirilerek d›fl
ortamdan al›nan havan›n iç ortam havas›-
na yaklaflt›r›lmas›d›r. Is› geri kazan›m üni-
telerinde ›s› geçirgenli¤i yüksek plakal›
eflanjörler kullan›l›r. Kullan›lan malzeme
180 micron alüminyum plakalard›r. Te-
mel uygulama alanlar› ifl merkezleri, ofis
gibi yerlerdir. ‹stenilen fleklinde dizayn
edilebilme özelli¤ine sahiptir ve kolay
monte edilebilir. TM

I
s› Geri Kazan›m Cihazlar› taze hava ge-
reksinimi duyulan yerlerde enerji tasar-

rufu sa¤lamak amac›yla üretilen cihazlar
olup 750 m3/h ile 2.000 m3/h hava debisi
aras›nda üretilmektedir. Is›tma ve so¤ut-
ma yap›lan yerlerde hava kalitesini art›r-
mak amac›yla temiz ve taze havaya ihti-
yaç duyulur. Egzoz edilen hava yerine ta-
ze hava al›n›r ve ortam havas›n›n s›cakl›-
¤›n› sabit tutabilmek için ek ›s›tma yap›l-
mas› gerekir. TM

Demkar Is› Geri
Kazan›m Cihazlar›

CESA Is› Geri
Kazan›m Cihazlar›
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I
s› geri kazan›ml› havaland›rma ünitele-
ri, taze hava gereksinimi duyulan ma-

hallerde kullan›lmaktad›r.  Günümüzdeki
iyi izoleli binalarda toplam ›s› kayb›n›n
yar›s›n› havaland›rma kay›plar› olufltur-
maktad›r.  Bu kay›plar› yüksek verimli
bir ›s› geri kazan›m ünitesi ile minimum
seviyeye düflürmek, enerji tasarrufu aç›-
s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Is› geri
kazan›ml› havaland›rma üniteleri, yaflam
mahallerinin taze hava ihtiyac›n› karfl›la-
mak üzere tasarlanm›fl hava ve ›s› de¤iflim
cihazlar›d›r.  D›fl atmosferden al›nan taze
hava filtrelenip, ›s› geri kazan›m eflanjö-
ründen geçirilerek, mahale üflenirken,
mahalden emilen kullan›lm›fl hava da, yi-
ne ayn› eflanjör üzerinden geçirilerek, d›-
flar› at›l›r. Eflanjör üzerinden geçirilen ta-
ze hava ve egzoz havas› aras›nda gerçek-
leflen ›s› transferi sayesinde, mahalle üfle-
necek olan havan›n, ayr›ca enerji harca-
madan, egzoz havas› ile ›s›t›lmas› veya so-
¤utulmas› sa¤lan›r. Is› geri kazan›ml› ha-
valand›rma üniteleri, enerjisini ald›ktan
sonra kirli havay› d›flar› atar.  Koku ve
karbondioksit ile oksijeni yer de¤ifltirerek
çal›flma performans›n› yükseltir. At›k ha-
va içindeki ›s›y›, d›flar›dan al›nan havaya
aktararak tasarruf sa¤lar.
KLS ›s› geri kazan›ml› havaland›rma üni-
teleri, ›s› ve ses izoleli bir metal kaset içe-
risine yerlefltirilmifl, h›zlar› ayarlanabilir,
direkt akuple, taze hava ve dönüfl havas›
fanlar›, emifl ve üfleme taraf› hava filtre-
leri, ›s› de¤ifltirgeci ve otomasyondan olu-
flur.  500 m3/h ile 4.000 m3/h kapasite
aral›¤›ndaki cihazlar asma tavan içerisine

yerlefltirilebilecek boyutlarda olup, stan-
dart olarak 15.000 m3/h debiye kadar
üretim yap›lmakta, istek üzerine daha bü-
yük tipler de tasarlan›p üretilmektedir.
Cihazlar, her iki taraf›ndan da, kanala
ba¤lanabilecek tarzda üretilmektedirler.
Ünitelerde kullan›lan ›s› de¤ifltirgeçleri,
yüksek verimli, düflük bas›nç kay›pl›,
çapraz geçiflli plakal› tiptedir. Plaka mal-
zemesi alüminyum olan de¤ifltirgeçler sa-
dece duyulur ›s› transferi yaparlar. Plaka
malzemesi selülozik bazl› de¤ifltirgeçlerde
ise, hem duyulur hem de gizli ›s› transferi
yap›labildi¤i için, bu tiplerde daha yük-
sek verim elde edilir.  Ayr›ca, selülozik
bazl› eflanjör kullan›lan cihazlarda yo¤ufl-
ma oluflmad›¤›ndan, daha basit ve kolay
montaj imkan› sa¤lanmaktad›r. Her iki
tip de¤ifltirgeçte de, taze hava ile egzoz
havas› birbiri ile kar›flmaz. KLS her iki tip
de¤ifltirgeç için ayr› serilerde üretim yap-
maktad›r.  
KLS ›s› geri kazan›ml› havaland›rma üni-
telerinde kullan›lan otomasyon sistemi
sayesinde cihaz›n uzaktan kontrol paneli
ile, farkl› modlarda çal›flt›r›lmas›, fan h›z-
lar›n›n ihtiyaca ve uygulamaya göre de-
¤ifltirilebilmesi ve cihazlara bina otomas-
yon sistemi ile kumanda edilebilmesi
mümkün olmaktad›r.Hava kalite kontrol
sensörü eklenerek, hava kalitesine göre
fan h›zlar›n›n kontrolü otomatik olarak
sa¤lanmaktad›r. K›fl mevsiminde d›fl hava
s›cakl›¤›n›n düflük oldu¤u bölgelerde
elektrikli ›s›t›c› ilavesi yap›larak, ›s›t›c›
devresi otomasyondan gelen veriye göre
oransal olarak devreye girmektedir.  TM
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KLS’den Is› Geri Kazan›ml› 
Havaland›rma Üniteleri

G
ünümüz koflullar›nda binalar ve ya-
flam merkezleri enerji kayb›n›n en-

gellenmesi için yal›t›ml› olarak infla edil-
mektedir. Ayr›ca ça¤›m›z›n bir sorunu ol-
maya bafllayan küresel ›s›nman›n etkile-
rinden dolay› havaland›rma gittikçe öne-
mini art›rmaktad›r. Karbondioksit ve di-
¤er zararl› gazlar›n yo¤un oldu¤u iç or-
tam havas› d›flar›ya at›l›rken havada mev-
cut ›s› yükünün geri kazan›lmas› tasarruf
ve enerji maliyetleri aç›s›ndan oldukça
önemlidir. Taze hava iç ortama aktar›l›r-
ken havadan havaya ›s› geri kazan›m
eflanjöründen geçirilir. Bu suretle taze ha-
van›n ön ›s›tma ve so¤utmas› gerçekleflti-
rilmifl olur. 

Genel Özellikler: 
• 10 mm. galvaniz sacdan imal 

elektrostatik boyal› d›fl kasa 
• 100 mm. kal›nl›¤›nda kauçuk köpü¤ü

veya nfaf izolasyon malzemesi ile
maksimum ›s› ve ses yal›t›m› 

• 80 mikron kal›nl›¤›nda kaplamal› 
alüminyum malzemeden trapez 
tasar›ml› yüksek verimli ›s› esanjörü 

• Aspiratör ve vantilatör yönünde 
standart EU–3 filtre 

• Direkt Akuple yüksek bas›nçl› fanlar›
sayesinde muadillerine oranla daha
uzun borulama mesafesi 

• Elektrik motorlar›, fanlar, filtreler ve
esanjöre kolay ulafl›m sa¤layan servis
kapaklar› 

• Sulu batarya ve elektrikli ›s›t›c› 
ba¤lanabilme opsiyonu TM

TU-RANN’dan 
THRV Serisi Is› Geri
Kazan›m Cihazlar›
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ürünler

Sudan Havaya Is› Geri Kazan›m›
Sa¤layan Klima Santralleri

K
lima santrallerinde egzoz havas› ile ta-
fl›narak d›flar› at›lan enerjinin taze ha-

vaya aktar›lmas› sureti ile enerji tasarrufu
sa¤lamak amac› ile dizayn edilen ›s› geri
kazan›m ünitelerinde, egzoz havas› önüne
konulan 1 adet batarya, taze hava önüne
konulan 1 adet batarya ve bu bataryalar
aras› su sirkülasyonunu sa¤layan 1 adet
sirkülasyon pompas› bulunmaktad›r. Bu
tip ›s› geri kazan›m üniteleri % 100 taze
haval› klima santrallerinin yan› s›ra kar›-
fl›m haval› klima santrallerinde de kullan›-
labilmektedir. Aspiratör ve vantilatör
hücreleri tek gövdede bulunabilece¤i gibi
ayr› ayr› gövdelerde de bulunabilir. Ancak
bu aflamada aspiratör ve vantilatör ünite-
leri aras›ndaki mesafenin kullan›lan sirkü-
lasyon pompas›n›n basma yüksekli¤ini di-
rekt olarak etkileyece¤i göz ard› edilme-
melidir. 

Havadan Havaya Is› Geri 
Kazan›m› Sa¤layan Klima 
Santralleri
Klima santrallerinde % 100 taze hava ile
çal›flan cihazlarda egzoz havas› ile taze ha-
van›n ›s›t›larak veya so¤utularak enerji ta-
sarrufu sa¤lama amaçl› olarak kullan›lan
klima santralleridir. Sistem egzoz havas›
ile taze havan›n birbirine kar›flt›r›lmadan
reküperatör olarak tabir edilen ›s› geri ka-
zan›m ünitesinde kar›flt›r›lmas› prensibine
göre çal›flmaktad›r. Reküperatör farkl›
yönlerde hava geçifline müsaade edecek
flekilde dizayn edilmifl alüminyum plaka-
lardan oluflmaktad›r. Egzoz havas›ndan
taze havaya veya taze havadan egzoz ha-
vas›na ›s› transferi, bu alüminyum plaka
yüzeylerinden sa¤lanmaktad›r. TM

I
s› geri kazan›m cihazlar›n›n 50- 4.500
m3/h nominal hava debisi ve 110-500 Pa

cihaz d›fl› statik bas›nç aral›¤›na sahip 8
modeli mevcuttur. Rec cihazlar›; havalan-
d›rma için d›fl hava kullan›lan yüksek
enerji tüketimine sahip, özellikle d›fl hava
s›cakl›¤›n›n çok so¤uk veya çok s›cak ol-
du¤u bölgelerde ve havaland›rma ihtiya-
c›n›n çok fazla oldu¤u binalar ve yap›lar
için dizayn edilmifl ve üretilmifltir. Is› geri
kazan›m cihazlar› sayesinde, kirlenmifl ve
flartland›r›lm›fl iç havay› basitçe d›flar› at-
mak yerine bu havan›n enerjisinin ço¤u-
nu geri kazanmak mümkündür. Temel
olarak ortamdan d›flar› at›lan kirli hava-
daki enerjiyi ortama verilen taze havaya
aktarma prensibi ile çal›fl›rlar. Rec ›s› ge-
ri kazan›m cihazlar›; havaland›rma ve kli-
ma sistemlerine kolayca entegre edilebilir
ve 12 ay boyunca havaland›rma yap›ld›-
¤›ndan ›s›tma ve so¤utma sezonunda da
rahatl›kla kullan›labilirler. Yaz›n ortam-
daki so¤utulmufl hava ile d›flardan al›nan
taze hava so¤utulurken, k›fl›n ise ortam-
daki s›cak hava ile d›flar›dan al›nan taze
hava ›s›t›l›r. Is› geri kazan›m cihazlar›,
kanall› iç ortam uygulamalar›na en iyi fle-
kilde uyum sa¤layacak flekilde dizayn
edilmifl ve % 65’e varan ›s› transfer ve-
rimlili¤ine sahiptir. 
Cihaz üzerinde biri egzoz di¤eri taze hava
olmak üzere iki adet  çift emiflli öne e¤ik
kanatl› santrifüj fan bulunmaktad›r. Hem
taze hava hem de dönüfl havas› emiflinde

olmak üzere toplam 2 adet katlamal› hüc-
reli tip, % 85 verimli sentetik fiberglas,
y›kanabilir ve tekrar kullan›labilir EU3
filtre mevcuttur. Motor, fana direkt
akuple, 1200-1600-2000-2600-3500 mo-
dellerinde 3 h›zl›, 300-600 modellerinde
2 h›zl› ve monofaze (230V/50 Hz) ; 4500
modelinde ise 2 h›zl› ve trifazedir. Ciha-
z›n gövdesi çift katl› paslanmaz çelik lev-
halardan mamuldür. 300-1200 aras› mo-
dellerde 10 mm, 1600-4500 aras› model-
lerde ise 20 mm kal›nl›¤›nda cam yünü ›s›
ve ses izolasyonu mevcuttur.
Rec ›s› geri kazan›m cihaz›nda yüksek ve-
rimli karma ak›fll› tip eflanjör kullan›lm›fl-
t›r. Eflanjör kanatlar› alüminyumdan ma-
mul olup, s›zd›rmazl›k özelli¤i sayesinde
taze hava ve mahalden emilen kirli hava
ak›mlar› eflanjör içinde birbirine kar›flma-
maktad›r. Eflanjörün alt k›sm›nda paslan-
maz çelik drenaj tavas› ve drenaj borusu
ba¤lant›s› mevcuttur. 
Is› geri kazan›m cihaz›n›n bütün parçala-
r›na cihaz›n alt k›sm›nda ulafl›labilir ve
müdahale edilebilir. Aksesuar olarak;
elektrikli batarya (300-4500 modelleri
aras›nda) ve sulu batarya (1200-4500
modelleri aras›nda); nem alma ünitesi (alt
k›sm›nda paslanmaz drenaj tavas› ile bir-
likte); defrost ve free-cooling ayar dampe-
ri cihaza ilave edilebilir. ‹ste¤e ba¤l› ola-
rak Rec ›s› geri kazan›m cihaz›n›n dikey
montaja uygun versiyonu da mevcut-
tur.TM

Düzeltme
Temmuz 2009 say›m›zda yay›nlanan “Küresel klima sat›fl-
lar› 2008’de 70 milyar dolara ulaflt›” bafll›kl› yaz›da, klima
sat›fllar›ndaki pazar s›ralamas› bilgisini; “Asya-Pasifik
bölgesi 32,4 milyar dolar ile dünyan›n en büyük pazar›
konumunda iken Asya'y› 17,7 milyar dolar ile Amerika,
12,9 milyar dolar ile Avrupa izlemektedir” fleklinde düzel-
tir, okurlar›m›zdan özür dileriz. Düzeltme uyar›s› ve verdi-
¤i ilave bilgiler için okurlar›m›zdan Yüksel Gökmen’e te-
flekkür ederiz.

EMA Is› Geri Kazan›m
Cihazlar›

DYNAIR REC Is› Geri Kazan›m Cihazlar›
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H
içbir havaland›rma cihaz ve siste-
mi mutlak s›zd›rmaz de¤ildir. Ha-
valand›rma uygulamalar›n›n te-

mel unsurlar› olan;
• Aspiratör - vantilatör hücreleri,
• Hava da¤›t›m ve toplama kanallar›,
• Klima santral gövdeleri,
• Debi - ak›fl kontrol damperleri,
• Bas›nçland›rma hücreleri,
• Filtre kasetleri gibi tüm di¤er havalan-
d›rma unsurlar›n›n da mutlak s›zd›rmaz
olmad›¤› bilinmektedir. O halde, bu tes-
pitten sonra, havaland›rma uygulamalar›-
n›n “s›zd›rmaz olma” özellikleri de¤il;
hangi uygulamalar için, hangi flartlarda
ve ne kadar s›z›nt›ya izin verilece¤i üze-
rinde durulmas› gerekecektir.
Havaland›rma sistem ve ünitelerinin  s›z-
d›r›r  oldu¤u tespitinden sonra,  ›s› geri
kazan›m uygulamalar›  ve ›s› geri kaza-
n›m ›s› de¤ifltiricilerinin de, s›zd›rmaz ol-
malar›n›n  de¤il,  s›zd›rma  seviyelerinin
ne olaca¤›n›n tart›fl›lmas› yerinde olacak-
t›r. ‹flte bu noktada,  s›z›nt›n›n  ne oldu-
¤una ve hangi s›n›rlamalar ile izin verile-
bilece¤ine biraz daha yak›ndan bakmak
gerekmektedir.

1. SIZDIRMAZLIK 
TANIMLARI ve ÇEfi‹TLER‹
Is› geri kazan›m ünite ve uygulamalar›nda

konu edilen s›z›nt› ile d›flar›dan al›nan ta-
ze hava içine kirli dönüfl havas› kar›flmas›
kastedilse de, tek s›z›nt› bu de¤ildir. Bu
durumda s›z›nt› tan›mlar›na flöyle aç›kl›k
getirilebilir :

1.1. ‹ç  s›z›nt›lar
Is› de¤ifltirici dolgu ve bünyesi veya hava-
land›rma ünitesi içinde, herhangi bir se-
bep ile taze hava içine dönüfl havas›n›n
kar›flmas›d›r. Hem ›s› de¤ifltiricilerini,
hem de havaland›rma sistem ve üniteleri-
ni ilgilendirir.

1.2. D›fl s›z›nt›lar
Dönüfl havas›n›n veya flartland›r›lm›fl taze
havan›n içine, d›fl ortam havas›n›n (veya
tam tersi) kar›flmas›d›r. Büyük ço¤unluk-
la havaland›rma sistem ve ünitelerini ilgi-
lendirir.

2. SIZDIRMA M‹KTARLARI ve 
TESP‹T KR‹TERLER‹
Havaland›rma uygulamalar› için s›z›nt›
ölçüm ve s›n›r de¤erleri TS EN 308 /
Ekim 1997 – ICS 27.060.30 tarih ve say›-
l› Türk Standart’› ile tan›mlanm›flt›r. Bu
standart, ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere,
Avrupa Birli¤i Normlar›’ndan Türkçe’ ye
çevrilerek aynen kabul edilmifltir. EN
247, EN 305, EN 306, EN 307 say›l›

normlara göndermeler yap›lan bu stan-
dart “Is› De¤ifltiricileri-Havadan Havaya
ve At›k Gazlardan Is› Kazan›m› Cihazla-
r›n›n Performans›n›n Tayini için Deney
Metotlar›” olarak isimlendirilmifltir. An›-
lan standartta ›s› geri kazan›m ›s› de¤iflti-
ricileri üç ayr› kategoride s›n›fland›r›lm›fl-
t›r. Bu s›n›fland›rma;

KKaatteeggoorrii    II:: Reküperatörler,
KKaatteeggoorrii  IIII:: Bir ara ›s› transfer ak›flkan›
kullanarak yap›lan uygulamalar;
- Kategori IIa: Faz de¤iflimsiz 
(ikiz ›s› de¤ifltiricili hava - su - hava 
çevrimi) 
- Kategori IIb: Faz de¤iflimli 
(›s› borulu uygulamalar)
KKaatteeggoorrii  IIIIII  :: Rejeneratif - dolgu kütlesi
üzerinden ›s› transferi ;
- Kategori IIIa: Yo¤uflturma dolgulu ›s›
tekerlekleri 
- Kategori IIIb: Nem çekme özellikli dol-
gulu ›s› tekerlekleri fleklinde 
yap›lm›flt›r.

Yine bu standart kapsam›nda;

• D›fl kaçak ölçüm kriterleri 
Igk ünitesinden ortama veya 
ortamdan ›kg ünitesi içine s›z›nt›,

• I. ve II. kategoriler için flartland›r›lm›fl
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hava içine egzoz kar›fl›m› iç s›z›nt›)
ölçme teknik ve limitleri,

• III. Kategori cihazlarda flartland›r›lm›fl
hava içine kar›flan egzoz havas› ölçme
teknik ve limitleri,

• S›cakl›k - nem oranlar› ölçümleri ve
bunlara göre hesaplanan verimlilik
kontrolleri,

• fiartland›r›lm›fl hava taraf› ve egzoz
havas› taraf›ndaki bas›nç 
düflümlerinin ölçümlemeleri yap›l›r.

An›lan standart kapsam›nda, ölçümleme-
si yap›lacak ›s› geri kazan›m ünite ve ›s›
de¤ifltiricilerinin, hangi ölçümlerinin han-
gi bas›nç farklar›nda yap›laca¤› da detay-
l› olarak belirtilmifltir.

3. PLAKALI - ÇAPRAZ AKIMLI  ISI
DE⁄‹fiT‹R‹C‹LER‹  ‹Ç‹N  SIZINTILAR
Prizma veya küp gibi düzgün bir geomet-
rik flekle sahip olmalar›, plakalar›n bir-
birlerine kenetlenmifl olmas› ve hareketli
parça tafl›mamalar› sayesinde, en güveni-
lir ve düflük s›zd›rmazl›k seviyesine sahip
›s› de¤ifltiricilerinden birisidir. Metal pla-
kalar ile üretilmifl olmalar›, yüksek bas›nç
farklar›nda dahi deforme olmalar›n› ön-
ler. Is› de¤ifltiricinin dört kenar›ndaki bir-
leflme noktalar› s›z›nt› riskinin en çok ol-
du¤u bölgelerdir. Bu bölgelere konulan
çerçeve ve gerekirse uygulanan de¤iflik
conta sistemleri ile buralardaki s›z›nt› ris-
ki de büyük oranda ortadan kald›r›l›r.
Yap›lan testlerde iç s›z›nt› 248 Pascal ba-
s›nç fark›na ra¤men [ 0.79 : 5102 ] x 100
= % 0.0156 ölçülmüfltür.

4. ISI TEKERLEKLER‹NDE HAVA
AKIMLARI, SIZINTILAR ve TAfiINAN 
HAVALAR
Di¤er ›s› geri kazan›m tekniklerinde de
ayn› oldu¤u üzere ›s› - enerji geri kazan›m
uygulamalar›nda oluflan hava ak›mlar›;
Is› tekerlekleri hem iç, hem de d›fl s›z›nt›-
lar aç›s›ndan en yüksek risk tafl›yan ›s› de-
¤ifltiricileri olup, TS EN 308 kategori II-
I a ve III b de de¤erlendirilirler. Ünite ve
›s› de¤ifltirici içinden d›fl ortama veya d›fl
ortamdan ünite ve ›s› de¤ifltirici içine s›-
zan hava ak›mlar› tamamen ünite - ›s› de-
¤ifltirici üretim teknikleri ve kalite stan-
dartlar› ile ilgilidir. D›fl kaçaklar - s›z›nt›-

lar olarak adland›r›lan bu hava ak›mlar›
havaland›rma yönünden bir olumsuzluk
yaratmazlar.
fiekil 1’de befl ayr› renk kodu ile tan›mla-
nan di¤er hava ak›mlar›n›n tamam› iç ka-
çak - s›z›nt›d›r. Bu hava ak›mlar›n›n BH
d›fl›nda kalan di¤er dört tanesinin, hava-
land›rma temel ilkeleri, iç hava kalitesi ve
konfor flartlar›n›n yakalanmas› aç›s›ndan
çok s›k› kontrol edilmesi ve denetlenmesi
gereklidir. Bu hava kaçak ve s›z›nt›lar›na
daha yak›ndan bakmadan önce bir yan›l-
g›y› düzeltmek yerinde olacakt›r. fiöyle ki:

Is› tekerlekleri hakk›nda söylenilegelenin
aksine, do¤ru dizayn edilmifl ve uygulan-
m›fl bir ›s› tekerle¤inde, taze hava içine
dönüfl - egzoz havas› s›z›nt›s› olmaz. Sü-
pürme bölmesi uygulamas› ve hava ak›m-
lar› aras›nda olmas› gereken bas›nç fark›
sebebi ile dönüfl havas› içine d›fl hava s›-
z›nt›s› olur.

44..11.. SS››zz››nntt››  hhaavvaass››  --  QQss  
Bu hava ak›m› fiekil 1’de sar› renk ve SH
kodu ile iflaretlenmifl bir ›s› de¤ifltirici iç
kaça¤›d›r. Az veya çok oluflu ›s› de¤ifltiri-
ci üretim kalitesine ba¤l› olmakla birlikte,
iç hava kalitesi ve yaflam konfor flartlar›
üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip
de¤ildir. OA ve RA hava ak›mlar› aras›n-
daki bas›nç fark›na, dolgu dönüfl h›z›na
ve dolgunun fiziksel özelliklerine ba¤l›
olarak artar veya azal›r.
S›z›nt›n›n az olmas› için, dolguyu olufltu-
ran hava geçifl kanallar›n›n çok düzgün
ve rotor düzlemine tam dik olacak flekil-
de üretilmesi ve hava ak›mlar›n› ay›ran
contalaman›n çok hassas - s›zd›rmaz ya-
p›lm›fl olmas› gerekmektedir. Düzgün
aç›lmam›fl kanallar, e¤ri olmalar› sonucu,
dolguya d›fl hava taraf›ndan giren hava-
n›n dönüfl havas› taraf›ndan ç›kmas›na
neden olabilir. Keza, düflük s›zd›rmazl›kl›
contalar da hava ak›mlar›n›n birbirine
kar›fl›m›n› engelleyemez.
Tan›mlanan flartlarda ve tan›mlanan bir
›s› tekeri üzerinde meydana gelecek s›z›n-
t› miktar›n›n hesab›:
Tablo 1’de s›z›nt› havas› hesab› formülü
verilmifl ve ortalama sabit say›lar kullan›-
larak bir örnek hesaplama yap›lm›flt›r.
Hesaplama en düflük ve en yüksek de¤er-
ler için tekrarland›¤›nda en düflük 107
m3/h, en yüksek ise 211 m3/h s›z›nt› hava-
s› miktar› hesaplanmaktad›r ki bu da, ta-
n›mlanan ›s› tekeri üzerinde ve tan›mla-
nan çal›flma koflullar›na göre,  % 1.1 ile
% 2.1 aras›nda s›z›nt› olaca¤›na iflaret et-
mektedir.

44..22.. TTaaflfl››nn››mm  hhaavvaallaarr››
fiekil 1’de TH kodu ile ve yeflil ile mavi
renklerde gösterilmifltir. Is› de¤ifltirici dol-
gusu içine hapsolmufl havan›n,  dolgunun
dönme eylemini sürdürmesi sonucu, dol-
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OA : D›fl ortam havas›
SA : fiartland›r›lm›fl hava
RA : Kullan›mdan dönen hava
EA : D›flar› at›lan kullan›lm›fl havad›r.

Mavi, yeflil, k›rm›z›, sar› ve gri renkli oklar
ile iflaretlenmifl di¤er hava hareketleri ise 

TH fiartland›r›lm›fl hava içine 
tafl›nan dönüfl havas›,

TH Egzoz havas› içine tafl›nan
d›fl hava,

PH Tafl›nan havalar› süpürme
havas›,

SH Dönüfl havas› içine s›zan 
d›fl hava,

BH By-pass eden hava 
ak›mlar›d›r.

fiekil 1
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gu ile birlikte, dönüfl havas›n bölümün-
den flartland›r›lm›fl hava ak›m› içine veya
d›fl havadan egzoz havas› içine tafl›nmas›-
d›r. Anlafl›laca¤› üzere bu tafl›n›m›n as›l
önemli olan›, flartland›r›lm›fl hava içine
tafl›nan dönüfl havas›d›r. Egzoz içine tafl›-
nan d›fl hava ise, yaln›zca havaland›rma
eksikli¤i yaratabilecek, nispeten önemsiz
bir kaçakt›r. Kaçak miktarlar›,  ilave ön-
lem al›nmad›¤› sürece, ›s› de¤ifltirici üre-
tim kalitesi, ›s› de¤ifltirici fiziksel özellik-
leri ve hava ak›mlar› aras› bas›nç fark›na
ba¤l› olarak artar veya azal›r. Tafl›n›m
yolu ile oluflan hava kaçaklar› ›s› teker-
leklerinin en olumsuz yönü olup, bu ka-
çaklar;

• Dolgu dönüfl h›z›na 
• Dolgu kal›nl›¤›na 
• Dolgu yo¤unlu¤una 
• Hava ak›mlar› aras› bas›nç fark›na 
• Hava ak›mlar› geçifl h›zlar›na ba¤l›
olarak art›p azalabilirler.

Is› tekerle¤i uygulamalar›nda tafl›n›m yo-
lu ile oluflan hava kaçaklar›n›n önlenmesi
zorunludur. Bu  anlamda uygulanabile-
cek  önlemler süpürme havas› bölümünde
aç›klanmaktad›r.

Tablo 2.’de tafl›n›m havas› hesab› için bir
örnek verilmifltir. 4.2. bölümünde tan›m-
lanan ›s›  tekeri ve eflit bas›nçtaki hava
ak›mlar› için hesaplanan tafl›n›m havas›
oran› , ortalama dolgu geçirgenli¤i sabiti-
ne göre % 2.8 hesaplanmaktad›r. Bu tafl›-
n›m oran›, uygun dizayn edilmifl ve yer-
lefltirilmifl süpürme bölmesi ve yarat›lan
uygun bas›nç farkl›l›klar› ile % 0.3 ün al-
t›na dahi kolayl›kla indirilebilmektedir.
Is› tekerlekleri uygulamalar›ndaki kaçak
tafl›n›m havalar›,  do¤ru süpürme bölme-
si kullan›m›na, hava ak›mlar› aras›nda
yarat›lan bas›nç farkl›l›klar›na, dolgu dö-
nüfl h›z› ve dolgu kal›nl›¤› gibi de¤iflkenle-
re ba¤l› olarak, TS EN 308 Kategori  II-
I a ve III b’de de tan›mland›¤› üzere üç ay-
r› seviyede incelenmektedir . Bu seviyeler
ilgili normda;

- % 3 ve üzerinde,
- % 0.3 ile % 3 aras›nda,
- % 0.3 ve alt›nda  olarak 
tan›mlanmaktad›r.

Seviyeler aras›ndaki büyük fark dikkate
al›nd›¤›nda, ›s› tekerle¤i uygulamalar›n›n
gerçek profesyoneller taraf›ndan üretil-
mesinin ve uygulanmas›n›n önemi daha

net anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca yine ortaya
ç›kmaktad›r ki, kullan›lacak ›s› tekerlek-
lerinin güncel ve akredite performans ve
teknik kriterleri ile test raporlar›n›n aran-
mas›, yap›lacak uygulaman›n selameti
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.  

4.3. Süpürme havas› 
fiekil 1.’de k›rm›z› renk ve PH  kodu ile
iflaretlenmifltir.  Süpürme bölmesi ve sü-
pürme havas›, ›s› tekerlekleri için en
önemli unsur ve kavramd›r. Dönüfl hava-
s› içinden flartland›r›lm›fl taze hava içine
tafl›nan kirli havan›n önlenmesi için  ge-
lifltirilmifl bir bölme üzerinden yap›lan et-
kili bir uygulamad›r. Is› de¤ifltirici dolgu-
su ile birlikte d›fl hava dilimine geçen kir-
li havan›n, bir miktar d›fl hava kullan›la-
rak,  dolgu içinden süpürülüp egzoz ha-
vas› taraf›na nakledilmesi esas›na daya-
n›r.
Is› tekerleklerinde süpürme bölmesi ve
havas› iki ayr› yönden önem tafl›r. fiart-
land›r›lm›fl hava içine tafl›nabilecek kirli
dönüfl havas›n›n d›flar› at›lmas› sa¤lan›r-
ken, dönüfl havas› taraf›ndan kirletilen
dolgu da temizlenmifl olur. 
Is› tekerle¤i seçimi yapacak teknik elema-
n›n da iyi e¤itilmifl ve konuya hakim ol-
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Tablo 1: Tan›mlanan flartlarda ve tan›mlanan bir ›s› tekeri üzerinde meydana gelecek s›z›nt› miktar›n›n hesab›:

Qs = [  D (k1 + k2 x 10-3 ( P11 – P 21) ] x 3600 D : Is› tekeri dolgu çap› 1.26  Metre

Qs : S›zan hava debisi m3/h

Qs = [ 1.26 ( 0.03 +  0.115 x 10-3 ( 201 – 157 )] x 3600 Qt : Hava debisi 10000 m3/h

k1 : Conta s›zd›rmazl›k sabiti 0.02 ~ 0.04

Qs = 159 m3/h k2 : Rotor ayarlanma sabiti 0.08 ~ 0.15

P11 : D›fl hava bas›nç düflümü 201  Pa

S›zma oran› = Qt : Qs = 159 : 10000 =  % 1.59 P21 : Dönüfl havas› bas›nç düflümü 157  Pa

Tablo 2:

Qt = [ ( Π D2 : 4 ) x ( n : 60 ) x p x L ] x 3600 D : Is› tekeri dolgu çap› 1.26  Metre

Qt : Tafl›nan hava debisi m3/h

Qt = [ ( 3.14 x 1.262 ) : 4 x ( 10 : 60 ) x 1.87 x 0.20 ] x 3600 Qd: D›fl – taze hava debisi 10,000  m3/h 

Π : Sabit say› 3.1416

Qs = 280 m3/h n : Dolgu dönüfl h›z› tur/dak

p : Dolgu geçirgenlik sabiti 1.25 ~ 2.50

Tafl›nma oran› = 280 / 10000 = % 2.8 L : Dolgu derinli¤i Metre 
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mas›  zorunludur.  Is› tekeri seçimleri s›-
ras›nda, istenilen reel d›fl hava miktar›n›n
tutturulabilmesi ve gerekli bas›nç farkla-
r›n›n yarat›labilmesi, seçimleri yapan tek-
nik insan›n bilgi birikimi ve tecrübesi ile
yak›n iliflkilidir. Ayr›ca dolgu tipi de (yo-
¤uflturma dolgulu – entalpi transferi dol-
gulu veya adsorbent)  uygulaman›n sela-
meti, baflar›s› ve ekonomisi aç›s›ndan
do¤ru seçilmifl olmak zorundad›r. 

4.4. By - Pass havalar›
fiekil 1’de BH kodu ve gri renk ile iflaret-
lenmifl kaçaklard›r. Dönüfl havas›ndan
egzoz havas›na ve / veya d›fl havadan flart-
land›r›lm›fl havaya kaç›fllar fleklinde orta-
ya ç›kabilir. Kaçak miktarlar› direkt ola-
rak ›s› de¤ifltirici üretim teknik, kalite ve
hassasiyeti ile ilgilidir. Daha iyi iç hava
kalitesi ve konfor flartlar› sa¤lanmas› ad›-
na olumsuz bir etki tafl›mazlar. En önem-
li olumsuzluklar›, ›s›-enerji geri kazan›m
verimlilik ve kapasitelerinin düflmelerine
sebep olmalar›d›r. 

5. SERT‹F‹KALANDIRMA 
ve GÜVEN‹L‹RL‹K
Birço¤umuz ve ço¤u defa, önümüze her-
hangi bir ürün seçimi hakk›nda bir yaz›-
l›m koyuldu¤unda  o yaz›l›m› sorgulam›-
yoruz. Hatta o ürün ve firman›n sayg›n ve
güvenilir oldu¤u duygusuna sahip oluyo-
ruz. Hele bir de bu yaz›l›m› kullanarak
bir iki ifl yap›p, iyi sonuçlar al›nd› ise o
yaz›l›m›n ve ürünün reklam›n›n yap›ld›¤›-
na dahi flahit oluyoruz. Ürünün ve firma-
n›n sahip oldu¤u ISO kalite sistemi, Euro-
vent, ARI, AMCA üyeli¤i, CE markas› gi-
bi sertifikalar›n› da görünce, ürüne ve ya-
z›l›ma kay›ts›z flarts›z teslim olundu¤unu
izliyoruz.
‹flte bu noktada, ürün - firma kalite - test
sertifikalar› ile ürün seçim yaz›l›mlar›na
dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ›s› -
enerji geri kazan›m ad›na önemli yat›r›m-
lar ve harcamalar  yap›l›rken, hesaplanan
enerji  ekonomilerinin sa¤lanamamas›,
hedeflerin tutturulamamas›, yat›r›mlar›n
öngörülen sürede geri dönmemesi veya
bu risklerin  yaflanabilecek olmas›, bu
sorgulaman›n yap›lmas›n› kaç›n›lmaz k›l-
maktad›r. Avrupa Birli¤i içinde bu sorgu-

lama, “Haks›z Rekabeti Önleme ve Tüke-
ticiyi Koruma” direktifleri çerçevesinde
yap›lmaktad›r. Sorgulama çerçevesinde
firmalara baz› yapt›r›mlar getirilmifl bu-
lunmakta ve al›nmas› zorunlu olmasa da-
hi, farkl› bir akredite sertifikasyon sistemi
uygulanagelmektedir:

5.1. Eurovent sertifikaland›rmas›:
Hangi ürün konusunda hangi ülke labo-
ratuvarlar›n›n yetkili-akredite oldu¤u
Eurovent web sayfas›ndan kolayca elde
edilebilecek bu belge ile gösterilmektedir.
Is› geri kazan›m ›s› de¤ifltiricileri için ak-
redite edilmifl tek kurum “‹sviçre - HTA
Luzern”dir. Ad› geçen kurum, belgelendi-
rilmesi istenilen ürünleri, laboratuvarla-
r›nda ve EN 308 standard› içeri¤ine göre
test etmekte, ürün gereklerini sa¤lad›¤›
taktirde, EUROVENT damgas› ve belgesi
(A 4 boyutunda bir sayfa) ile sertifikalan-
d›rmaktad›r. HTA Luzern taraf›ndan ve-
rilen bu belge, o ürünün ilgili standartta
tan›mlanan kriterlere sahip oldu¤unu
do¤rulamaktad›r. Eurovent belgesinin,
Firma’n›n da¤›tt›¤› ve sektörde kullan›l-
makta olan yaz›l›m›n›n do¤rulu¤u ile ilgi-
li bir güvencesi yoktur. 

5.2. HTA - Luzern sertifikaland›rmas›:
Ayn› kurum taraf›ndan, ayn› laboratu-
varlarda ve ayn› ölçme sistemi kullan›la-
rak yap›lan testler sonucu verilen ve fir-
malarca al›nmas› zorunlu olmayan ikinci
belge, “Tüketiciyi Koruma ve Haks›z Re-
kabeti Önleme” direktifleri çerçevesinde
düzenlenmektedir. Hiçbir yerinde EURO-
VENT ile ilgili al›nt› bulunmayan belge
esas olarak, firman›n da¤›tt›¤› ürün seçim
ve hesaplama yaz›l›m›n› ve teknik dökü-
manlar›n›n-verilerinin do¤rulu¤unu-uy-
gunlu¤unu denetlemektedir.  Kurum, üre-
tici  firmadan ald›¤›  ürün numunelerini

test etmekte, test sonuçlar›n› yaz›l›mdan
elde edilen veriler ile karfl›laflt›rmaktad›r.
Çal›flmalar, yaz›l›mdan elde edilen sonuç-
lar ile test sonuçlar› uyumlulu¤unu belli
bir seviyeye  ç›karana kadar devam et-
mekte, o noktaya ulafl›ld›¤›nda da, o ürün
ve yaz›l›m›, 30 sayfaya ulaflan bir rapor
ile onaylamaktad›r.  

SONUÇ
1. Is› - enerji geri kazan›m›, yat›r›m

ekonomisi sa¤lamak ad›na de¤il,
enerji - iflletme ekonomisi sa¤lamak
ad›na uygulanaca¤› asla ak›llardan
ç›kar›lmamal› ve sürekli olarak bu
olgu ön planda tutulmal›d›r.

2. Her ›s› - enerji geri kazan›m 
uygulamas›n›n ayn› zamanda bir çevre
dostu uygulama oldu¤u ve çevre
emisyonlar›n› iyilefltirdi¤i dikkatten
kaç›r›lmamal›d›r.

3. Her ›s› - enerji geri kazan›m 
uygulamas› kendi bafl›na bir
yat›r›md›r. Önemli olan, her
yat›r›mda oldu¤u gibi, ›s› geri
kazan›m yat›r›mlar›nda da, yat›r›m
geri dönüfl süresinin etüt edilmesidir.

4. Konfor tesis edilmesine yönelik 
›s› - enerji geri kazan›m yat›r›mlar›n›n
geri dönüfl süresi ortalama iki y›l
civar›ndad›r. 

5. Is›-enerji geri kazan›m› uygulamas›
yapmak ve / veya cihaz› üretmek
ad›na yüksek hava bas›nç ve su
devresi bas›nç kay›plar›  

yarat›lmamal›d›r. Aksi halde geri
kazan›landan daha fazla bir enerjinin
fan ve pompa motorlar›nda sarf
edilmesi gündeme gelebilecektir.

6. Is› geri kazan›m verimlilik ve 
kapasiteleri, uygulama cins ve 
karakterine de dikkat edilerek do¤ru
belirlenmelidir. Mesela, konfor 
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flartlar› için yap›lacak bir 
uygulamada kullan›lacak plakal› ›s›
de¤ifltiriciden % 70 verimlilik 
beklenilmemeli ve istenilmemelidir.
Aksi halde 500 Pascal üzerinde hava
bas›nç kay›plar› ile karfl›lafl›lacak ve
geri kazan›lan enerjinin hemen
tamam› fan motorlar›nda 
harcanacakt›r. 

7. Havadan havaya ›s› - enerji geri
kazan›m uygulamalar› için optimum
verimlilik limitlerinin;

- Plakal› ›s› de¤ifltiricilerde  
% 45 ~ % 55,

- Is› tekerleklerinde % 65 ~ % 80,
- Is› borulu ›s› de¤ifltiricilerinde  

% 45 ~ % 55,
- ‹kiz ›s› de¤ifltiricili uygulamalarda ise

% 30 ~ 40 aral›¤›nda oldu¤u göz
ard› edilmemelidir. 

8. Havaland›rma sistemleri ve 
havaland›rma sistemlerinde kullan›lan
elamanlar mutlak s›zd›rmaz
de¤ildirler ve öyle olmalar› için de,
çok özel haller d›fl›nda bir mecburiyet
yoktur.

9. Is› geri kazan›m uygulamas› % 100
temiz haval› iklimlendirme
cihazlar›n›n ilk olmazsa olmaz
aya¤›d›r. H›zla yayg›nlaflan bu 
“air conditioner”lar ile düflük enerji
sarfiyat›na karfl›l›k yüksek konfor
flartlar› yarat›labilmektedir.

10. Ayn› flekilde, havadan- havaya 
›s› - enerji geri kazan›m ›s› de¤ifltirici
ve üniteleri de mutlak s›zd›rmaz
de¤ildir ve tafl›malar› gereken
s›zd›rmazl›k seviyeleri TE EN 308
standard›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

11. Tüm havaland›rma devresi 
elemanlar›nda iki ayr› s›z›nt›
tan›mlanmas› ve irdelenmesi gerekir.
Bunlar;

- Is› de¤ifltirici veya ünitesi içinden
atmosfere veya atmosferden ›s›
de¤ifltirici - ünite içine olan d›fl
s›z›nt›,

- Dönüfl ve taze hava ak›mlar›ndan
birbirlerine olan kar›fl›mlar yani iç
s›z›nt›lard›r.

12. D›fl s›z›nt›lar, hava kalitesi ve konfor
flartlar› tesisi aç›s›ndan zarars›z

olmas›na karfl›l›k, enerji ekonomisini
ve enerji kullan›m verimlili¤ini
düflüren kaçaklard›r.

13. ‹ç s›z›nt›lar direkt olarak iç hava
kalitesi ve yaflam konfor flartlar›n›
etkileyen kaçaklard›r. Bu nedenle,
havaland›rma teknikleri ve hedefleri
de dikkate al›narak, minimum 
seviyeye indirilmelidirler.

14. S›z›nt› ve kaçaklar aç›s›ndan, plakal›
›s› de¤ifltiriciler kendi yap›lar› içinde
›s› tekerleklerine karfl› daha 
güvenilirdirler. Buna karfl›l›k 
havaland›rma uygulamas› içinde her
iki uygulama aras›nda ve özellikle iç
s›z›nt›lar konusunda çok ay›rt edici
farklar yoktur.

15. Is› tekerleklerinde, dolgu içinde
dönme sonucu tafl›narak di¤er hava
ak›m›na kar›flan hava, sektörde bili-
nen ve / veya konuflulan›n aksine,
dönüfl havas› içine tafl›nan d›fl
havad›r (süpürme bölümü kullan›lan
ve süpürme bas›nç fark› yarat›lm›fl
›s› tekeri ve uygulamalar› için). Yani,
do¤ru dizayn edilmifl, do¤ru üretil-
mifl ve uygulanm›fl bir ›s› tekerinde,
taze - d›fl hava içine tafl›n›m yolu ile
dönüfl havas› kar›flmas› çok düflük
olas›l›kt›r.

16. Is› tekerleklerinde en kritik nokta ve
kaçak, iki hava ak›m›n› ay›ran 
separasyon ve conta sistemi ile bura-
da meydana gelebilecek s›z›nt›lard›r.
Uygun hava ak›m› bas›nç farklar›
yarat›larak ve titiz üretilmifl bir ›s›
tekerinde, bu s›z›nt›lar›n da kabul
edilebilir limitlerin alt›na indirilmesi
bile mümkün olmaktad›r.

17. Is› tekerlekleri TE EN 308 
standartlar›na göre test edilirler ve
kategori III a ile III b’de
de¤erlendirilirler. Bu anlamda ›s›
tekerlekleri üzerindeki hava
ak›mlar›n›n kar›fl›m miktarlar› 
% 3 ile % 0.3 aral›¤›nda yer al›r.

18. Bu bilgiler dahilinde, gerekli has-
sasiyet gösterilmek kayd› ile temiz
oda uygulamalar›nda dahi tüm ›s›
geri kazan›m teknikleri kullan›labilir
ve uygulamalar›n enerji verimlilikleri
yükseltilebilir.

19. EN - Eurovent sertifikas› ürüne ait
bir teknik standart sertifikas›d›r.
Ürünün ve üreticinin ilgili 
standartlara uygun olup olmad›¤›n›
denetler ve onaylar. 

20. HTA - Luzern Sertifikas› Tüketiciyi
korur ve haks›z rekabeti önler. Bu
belge, ürünün sahip oldu¤u gerçek
teknik - kapasitif kriterler ile o ürün
için haz›rlanan yaz›l›m veya 
dökümanlarda aktar›lan bilgi ve
sonuçlar›n ayn› - do¤ru olmas›n›
kontrol eder ve onaylar. 

21. Is› - enerji geri kazan›m uygula-
malar›nda kullan›lacak tüm teknik
döküman›n, seçim tablolar›n›n ve
yaz›l›mlar›n burada aç›klanan her iki
belgeye de sahip olmalar› flart› aran-
mal›d›r. Aksi halde haks›z rekabet
yarat›laca¤› gibi tüketici de
yan›lt›lm›fl olacakt›r.
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