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Küresel yar›fl›n yeni parkuru;

A
lternatif enerjiler, enerji tüketen sis-
temler için ne kadar iyi birer alterna-
tiftirler? Pazar de¤erleri nedir? K›sa,

orta ve uzun vadeli geliflmeleri için neler ön-
görülüyor?  Enerji tüketimini k›s›tlayan veya
k›s›lmas›n› teflvik eden yasal düzenlemeler,
ne denli pazar motivasyonu sa¤layacak? Bu
ve benzeri pek çok sorunun yan›t›, “fi-
yat/fayda” ba¤›nt›s›na göre biçimleniyor. Fi-
yat› afla¤›ya, faydas› yukar›ya çekilebilen her
fley, pazar de¤erine, cazibesine sahip demek-
tir. Konvansiyonel enerji kaynaklar› tükenir
ve çevreyi tüketirken, yenile-
nebilir enerji kaynaklar›n› da
gündemin ilk s›ralar›na tafl›-
yor. Bu kaynaklar aras›nda da
günefl, pazar›n da en parlak
alternatifi olarak göz kamaflt›-
r›yor. 
Günefl enerjisinden kullan›m
s›cak suyunun eldesi, Türkiye
için de, tüm dünya için de çok
eski bir yöntem say›l›r. Türki-
ye’nin özellikle güneyinde, gü-
nefl-toplar düzlemlerin icad›n-
dan da önce, çat›larda güneflin
›s›tt›¤› suyu bar›nd›ran tank,
boyler gibi hazneler kullan›l›-
yordu. Bolca günefl alan böl-
gelerde kullan›m suyunun ›s›t›lmas›nda gü-
nefl enerjili sistemler, maliyet/fayda s›nav›n›
çoktan geçmifl durumda. K›fl aylar› da günefl
alan ve afl›r› so¤uk geçmeyen bu bölgelerde,
kullan›m suyunun yan› s›ra mekan ›s›tmas›
konusunda da günefl kolektörlerinin flans›
yüksek say›l›r. Ancak günefl enerjili su ›s›tma
ve ›s›nma sistemlerinin pazar cazibesi, iklim
kuflaklar›na göre de¤ifliyor. Baz›lar›na göre
Akdeniz gibi nispeten s›cak iklim kufla¤›nda
bulunmayan bölgelerde fayda (verim) konu-
sunda afl›lmas› gereken baz› etaplar var. Me-

kan ›s›t›lmas›na ihtiyaç duyulan k›fl aylar›n-
da, bu gibi bölgelerde günefl enerjili sistem,
bir baflka ›s›tma sistemi ile “kombine edile-
rek” kullan›labiliyor. Bu ise fiyat/fayda ilifl-
kisini yeterince cazip hale getiremeyebiliyor.
Ama bir yandan teknoloji gelifltirenler verim
üzerine çal›fl›rken, öte yandan enerji ve çevre
politikalar›ndan sorumlu devlet organlar›-
m›z, enerji tüketimini k›s›tlarla ve teflviklerle
indirgeyecek yasal düzenlemeler getiriyor. 
Günefl enerjisinin havuz suyu ›s›t›lmas›nda
kullan›m›, so¤utma alan›nda kullan›m›, elek-

trik enerjisi üretiminde kullan›m› gibi pek
çok aç›l›m› var. Ama verim konusu, bu kul-
lan›m alanlar› için de gelifltirilmeye ihtiyaç
gösteriyor. Kolektörlerin kaplad›¤› alanlar
düflürülebildikçe, günefl enerjisinin ticari ba-
flar›s› da yükselecek. 
Günefl enerjisinin en büyük pazar f›rsat› sa-
y›lan s›cak su eldesinde kullan›m› için geliflti-
rilen teflvik uygulamalar›, pazar› ivmelendiri-
yor ve köylerin bile günefl enerjili sistemlerle
tan›flmas›na yard›mc› oluyor. Örne¤in Or-
man Köyleri (ORKÖY) Kalk›nma Genel

Müdürlü¤ü'nün orman kesimini önlemek
amac›yla uygulamaya koydu¤u 'Günefl Ener-
jili Su Is›tma Sistemi Kredisi Projesi' kapsa-
m›nda Bingöl'de 16 köyde 699 adet günefl
enerjisi sistemi kuruldu. Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤›, Afyonkarahisar'›n köylerini günefl
enerjili sistemlerle tan›flt›r›yor. Çevre ve Or-
man ‹l Müdürlüklerine baflvuran köy muh-
tarlar›, köylerini “orman köyü” olarak tescil
ettirirlerse, köyde oturan herkes günefl enerji
sistemini kurdurabiliyor. Kurdurma ifllemle-
rinin tamam› il müdürlü¤ü ekipleri taraf›n-

dan yap›l›yor. Köylünün borç-
lanmas› için ise çok uzun vade-
li geri ödeme plan› imkan› su-
nuluyor.
Tabii bu alan›n küresel paza-
r›nda da bildik Çin rüzgarlar›,
pazar›n daha büyük önem tafl›-
d›¤› ülkelerde, “damping” kar-
fl›s›nda “korumac›l›k” gibi
ekonomik bariyerlere çarp›-
yorve yeni tart›flma alanlar›
aç›yor. Alman günefl enerjisi
flirketleri Conergy ve Solar-
world, Çinli üreticilerin kendi-
lerinden yüzde 20 daha afla¤›-
da olan fiyat politikalar›yla il-
gili endiflelerini gündeme geti-

rince, bu kayg›lar› ABD’li firmalar taraf›n-
dan da desteklenince, bu kez öncü rolü kap-
t›rmak ile sistemin yay›lma h›z›n› durdur-
mak endiflesi, tart›fl›lan bir çeliflki konusu
olarak gündeme geldi. Bir yanda maliyetlerin
azalt›lmas›n›n dünyan›n ç›karlar›na hizmet
etti¤i, öte yanda çevre ve ekonomi politika-
lar›na yat›r›m yapan ülke kurulufllar›n›n re-
kabet sorunu ile görece¤i zarar›n bu alanda-
ki geliflmeyi yavafllatabilece¤i görüflleri var.
Günefl enerjisi alan›nda tam bir küresel yar›fl
söz konusu.. TM

“Günefl Enerjisi”
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ürünler

Airfel Ambassador Duvar Tipi 
Yo¤uflmal› Kazanlar

A
irfel taraf›ndan pazara sunulan Airfel
Ambassador Duvar Tipi Yo¤uflmal›

Kazanlar, sektörde ilk ve tek olan 180
KW’l›k büyük kapasite seçene¤ine sahip.
Bu özelli¤i ile her türlü iflletme kofluluna ve
sistem dizayn›na yüksek uyumluluk göste-
riyor. Premix  brülörleri, paslanmaz çelik
eflanjörleri ve yo¤uflma teknolojileri ile
kullan›lan mekanlarda % 110’a varan
oranlarda yüksek enerji tasarruf sunuyor.
Yüksek verim de¤erleri sayesinde, daha az
yak›t kullanarak istenilen ›s›l konforu sa¤-
lan›yor. Büyük  kapasitelerde, kaskad uy-
gulamalar›yla çok küçük hacimlere uygu-
land›¤› gibi ergonomik ve teknolojik yap›-
s›yla  da montaj ve iflletme süreçlerinde
kullan›c›lar›na h›z, maliyet gibi birçok
avantaj› bir arada sunuyor. Airfel Ambas-
sador Duvar Tipi Yo¤uflmal› Kazanlar,
paslanmaz çelik eflanjörleri ile uzun y›llar
güvenli bir flekilde kullan›labiliyor. ‹ç hava
ve d›fl hava s›cakl›klar›na göre çal›flabilen
ve programlanabilir ekipmanlar› ile eko-
nomik flekilde konforlu mekanlar olufltu-
rulmas›na katk› sa¤l›yor. Ayr›ca Bina Yö-
netim Sistemi (BMS) ile uyumlu oluflu da
tüketicilere sunulan avantajlar aras›nda
yer al›yor.

Fonksiyonel ve Teknolojik 
Aksesuarlar
RC Oda Kumandas›
- Kazan ile ilgili de¤erlerin okunabildi¤i

gösterge
- Dijital ve kolay programlanabilir oda

kumandas›
- D›fl hava sensörü ve oda kumandas› ile

hassas çal›flma özelli¤i

EBC Kontrol Panosu 
- ‹ki adet ›s›tma devresi kontrolü, bir

adet kullan›m suyu kontrolü modülü
- Her bir kazan üzerine iki adet EBC

ba¤lanabilme avantaj›
- Duvar montaj ünitesi ile ayr› montaj

imkan›
- RCH Oda Kumandas› ile her ›s›tma

devresini ayr› ayr› kontrol edebilme
imkan›

Arayüz
- Kullan›m› kolay E-Bus Open Therm 

‹letiflim Modülü
- Kazan ile EBC kontrol panosu aras›n-

daki haberleflmeyi sa¤lama özelli¤i

Özellikleri 
• Duvarda tek kazanla 180 kW
• 6 farkl› kapasite ile genifl ürün gam› (60

kW, 80kW, 100 kW, 120 kW, 150 kW,
180 kW)

• Uzun ömürlü, dayan›kl›, paslanmaz çe-
lik eflanjör

• Standart 1. devre sirkülasyon pompas›
• 8’li kaskad seçene¤i ile 1440 kW
• Cihaz üzerinde standart kaskad panosu
• Kolay montaj 
• Bilgisayar kontrolü ile bak›m kolayl›¤›
• Genifl aksesuar seçenekleri ile boyler ve

›s›tma devresi kontrolü 
• CE belgeli. 
• Düflük NOx emisyonlu modülasyonlu

brülör
• En düflük emisyon s›n›f› ile çevre dostu:

NOx S›n›f› 5
• Premix yo¤uflma teknolojisi
• Sessiz çal›flma <50 dbA. TM

O
rtak giderlerin paylafl›lmas›, apart-
man yöneticileri, ev sahipleri ve kira-

c›lar aras›nda en büyük sorunlar›n bafl›n-
da gelir. Alarko - Techem’in gider bildiri-
mi sistemiyle bu sorunlar ortadan kalk›-
yor. Merkezi sistemle ›s›t›lan binalarda, ›s›
pay ölçer kullan›m›na ba¤l› olarak daire
bafl›na düflen kullan›m de¤erleri hesapla-
nabiliyor. Her dönemin sonunda okunan
veriler ayr›nt›l› bir döküm haline getirili-
yor ve bireysel ›s› gideri ad›yla kullan›c›la-
ra gönderiliyor. Okuma ifllemi tamamen
otomatik olarak gerçeklefltiriliyor. Alarko
- Techem veri merkezine aktar›lan bilgiler
bina yönetimi ve konutlar için ayr› ayr›
haz›rlanan gider bildirimiyle apartman
yönetimine teslim ediliyor. Apartman yö-
netiminin karar›yla, istendi¤i takdirde bi-
naya ait ›s›nma haricindeki di¤er giderler
de yine gider bildirimine dahil edilebili-
yor.
Alarko - Techem hizmet zinciri; Alman
teknolojisine sahip, etkinli¤i kan›tlanm›fl,
kaliteli ›s› ve su ölçüm cihazlar›yla bafll›-
yor. Tüketimi daire baz›nda fleffaf ve ada-
letli bir flekilde ölçen ›s› giderleri paylafl›m
cihazlar› (›s› payölçerler, ›s› ve su sayaçla-
r›) ile enerji tüketiminde üçte bire varan
oranlarda tasarruf etmek art›k mümkün.
Merkezi sistem ile ›s›t›lan konutlarda her
radyatöre monte edilerek bireysel bazda
tüketim de¤erlerini kaydeden ›s› pay öl-
çerler, dairelerin gerçek tüketim de¤erleri-
ne göre gider paylafl›m› yap›labilmesini
sa¤l›yor. Kolektörlü (mobil) sistemlerde
tüketilen ›s› miktar›n›; girifl s›cakl›¤›n›, dö-
nüfl s›cakl›¤›n› ve debiyi mekanik perva-
ne/çark arac›l›¤›yla ölçebilen cihazlard›r.
Her türlü montaj çap›na ve flekline uygun-
dur. Uzaktan RF ile okumaya ve otomas-
yona elverifllidir. TM

Alarko Techem 
Is› Pay Ölçerler
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yonel uygulamalar için, harici arayüz
ba¤lant›s› ve kolay kullanan yaz›l›m P2A
yaz›l›m ile afla¤›daki fonksiyonlar mev-
cuttur:   
- Birim ve ölçek parametrizasyonu
- Sensör ayar› (1-nokta, 2-nokta) ve

analog ç›k›fl ayarlar›
- Yap›lm›fl parametre ayarlar› ve di¤er

ayarlar›n tarihçesinin tüm P2A yaz›-
l›m üzerinden bilgisayara kayd› 

Transmitteri açmadan, sök-
meden, Testo 400 veya Testo
650 referans cihazlar, ayar

adaptörü ile, transmittere ba¤-
lanabilir. Referans cihaz›n me-

nüsündeki birkaç ad›m transmite-
rin ayar› için yeterlidir. Hassas ve güveli
ölçüm böylece sa¤lan›r, bak›m ve iflletme
maliyetlerinden tasarruf edilir. 
testo transmiterler, endüstriyel ve ticari
binalarda (üretim ve depolama alanlar›n-
da),  ofislerde ve yönetim binalar›nda, sa-
t›fl alanlar›nda, fuar hollerinde, müzeler
ve kütüphanelerde, okullarda, otellerde,
hastane ve kliniklerde havaland›rma sis-
temlerinin izlenmesi için idealdir.  TM
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testo 6920 / testo 6621 / testo 6321 

Vaillant’tan Çevreci Ürünler

Alize’den
Elektrostatik
Bacas›z Davlumbaz
Sistemleri

S›cakl›k, nem ve fark bas›nç için
transmiterler

V
erimli enerji kullan›m›, muazzam ta-
sarruf potansiyelinin kayna¤›d›r. Ye-

ni transmitterler ile testo, binalar›n hava-
land›rma sistemlerini yüksek hassasiyet
ve güvenle ölçen yeni ürün serisini piyasa-
ya sunmaktad›r. Daha hassas ölçümler
sayesinde, sonuç olarak iflletme maliyetle-
rinden tasarruf sa¤layan, havaland›rma
ve klima sistemlerinin ideal ayarlar› ger-
çeklefltirilir. 
Nem ve s›cakl›k de¤erlerinin ölçümü-
nün yan› s›ra, fark bas›nc› ölçümü de bi-
nalarda do¤ru havaland›rman›n sa¤lama-
s› aç›s›ndan önemlidir. Odalara ideal
miktarda temiz hava sa¤lamak için, giren
havan›n ayarlanmas› güvenli bir flekilde
yap›lmal›d›r.  S›cakl›k için testo 6920,
nem ve s›cakl›k için testo 6621 ve fark
bas›nç için testo 6321 ile, odalardaki ha-
valand›rma koflullar› için gerekli olan pa-
rametreler hassas bir flekilde ölçülebilir. 
testo transmiterler, teslim edildi¤i anda
kullan›m için haz›r durumdad›r. Profes-

V
aillant’›n bu y›l Türkiye’de piyasaya
sundu¤u ›s› pompas› sistemleri mev-

cut fosil yak›tlar yerine do¤al ›s› kaynak-
lar›n› (Hava-Su-Toprak) kullanarak tek
cihaz ile ›s›tma, so¤utma
ve s›cak su ihtiyac›n› kar-
fl›l›yor. Vaillant ›s› pom-
pas› sistemleri ile ürünün
dizayn›na göre yaklafl›k
1kW elektrik tüketimi ile
4,5kW-5kW’a kadar
enerji üretimi sa¤lanabili-
yor. Bu yüzden, bu ürün-
ler mevcut tüm ›s›tma sis-
temlerine göre çok daha
verimli ve tasarruflu ola-
biliyor. 
Bu sistemler bireysel ev-
lere veya villalara uygu-
lanabildi¤i gibi kaskad

ba¤lant›larla apartman, otel, hastane gibi
merkezi sistemin tercih edildi¤i mekanlar
için de ideal çözümler sunuyor. Yerden
so¤utma sistemleriyle yumuflak bir so¤ut-

ma sa¤layan ürünler, üfle-
meli klima cihazlar›ndan
rahats›z olanlar için de
ideal.
Vaillant, tüketicilerin be-
¤enisine sundu¤u tüm bu
yüksek teknoloji ürünler
için sat›fl ve servis a¤›n›
yeniden yap›land›rma yo-
luna baflvurdu. “Enerji
bayili¤i” ad›n› verdi¤i bu
yeni yap›lanma için, ko-
nusuna hakim uzman
kadrolar oluflturarak de-
tayl› ve s›k› e¤itimler ver-
meye devam ediyor.  TM

A
lize Mühendislik 2009 Eylül ay›nda
imzalanan anlaflma ile Hollanda fir-

mas› EUROMATE endüstriyel tip hava te-
mizleme cihazlar›n›n Türkiye genel distri-
bütörü oldu ve EUROMATE endüstriyel
tip elektrostatik hava filtrelerini Türkiye
pazar›na takdim etmeye bafllad›. Alize
Mühendislik, bu cihazlarla normal bir
mutfakta olan davlumbaz, kanal, emifl fa-
n› ve baca s›ralamas›n› devrimci bir flekil-
de de¤ifltirmeye aday. Normal mutfakta
kirli mutfak havas› herhangi bir ifllemden
geçirilmeden, içindeki zehirli kimyasal at›k
gazlar, ya¤, koku, is ve duman olarak ifl-
lem görmeden d›flar› at›l›r. Emme fan› ve
kullan›lan filtreler bir ç›rp›da dolarak ba-
k›m ve sarf maliyetlerini art›r›r, hava ka-
nallar›nda biriken ya¤ ve kurum tortusu
yang›n riskini yüksek seviyelere tafl›r. Bu
duruma karfl› flimdiye kadar üretilen toz
torbalar hemen dolar, sulu sistem bir ölçü-
de baflar› sa¤lasa da sal›nan kötü kokuyu
ve zehirli kimyasal at›klar› etkili bir biçim-
de çözemez. EUROMATE SFE ise, dav-
lumbaz ile fan aras›na yerlefltirildi¤inde ve
fan ile beraber devreye girdi¤inde hava
üzerine yap›fl›k olan;  zehirli kimyasal at›k
gaz, ya¤, is, koku ve duman moleküllerini
iyonizasyon bölümünde yüksek voltaj
elektrik yükü ile yükleyerek, toplay›c› bö-
lümlerinde karfl› yüklü toplama yüzeyleri-
ne bir m›knat›s gibi yap›flt›r›r. Toplay›c›
filtre kolayca yerinden sökülerek ç›kar›l›r,
y›kan›p temizlenerek, tekrar yuvas›na tak›-
l›r. Cihaz böylece kullan›ma haz›r hale ge-
lir. Ürün, mevcut havaland›rma kanal›na
monte edilebilir. TM

ürünler
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todens 242-F’de bulunan plakal› eflanjör
ve 170 litre hacmindeki depo boyler kom-
binasyonu, yüksek s›cak su konforunun
garantisidir. EN 13203 Standard›’na göre
en yüksek derece olan *** s›cak su konfo-
ru ile derecelendirilmifltir. Modülasyonlu,
paslanmaz çelik MatriX-silindirik brülör
ile sessiz ve emniyetli iflletme ile düflük za-
rarl› madde emisyonu sa¤lan›r. Ak›ll›
Lambda Pro Control sistemi sayesinde,
gaz tipini kendili¤inden tan›yarak de¤ifl-
ken gaz niteliklerine ve iflletme flartlar›na
en uygun yanma koflullar›n› otomatik ola-
rak ayarlar. Sadece Viessmann taraf›ndan
tasarlanan ve üretilen korozyona karfl› da-
yan›kl›, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten
(1.4571) imal edilmifl kal›n cidarl› Inox-
Radial eflanjör ile yüksek iflletme emniyeti
ve uzun ömür sa¤lanmaktad›r. Paslanmaz
çelik eflanjörün kendi kendine temizlenen
düz yüzeyleri sayesinde eflanjör yüzeyleri
t›kanmamakta ve bu nedenle sadece yeni
cihazda de¤il, cihaz›n tüm kullan›m ömrü
boyunca yo¤uflmadan ve yüksek verimden
faydalanmak mümkün olmaktad›r. Ciha-
z›n yap› elemanlar›na önden kolayca ulafl-
mak mümkündür. Servis çal›flmalar› için
yanlardan ayr›ca boflluk b›rakmaya gerek
yoktur. TM

88 . tesisat market 09/2009

ürünler

Viessmann’dan Yeni Vitodens 242-F
Kompakt Yo¤uflmal› Kazan

V
itodens 242-F günefl enerjisinden fay-
dalanarak kullanma suyu ›s›tmas›na

destek vermekte, gerekli durumlarda ma-
hal veya kullanma suyu ›s›tmas› için gaz
yak›tl› yo¤uflmal› kazan›n› devreye soka-
rak son derece tasarruflu bir iflletme sa¤la-
maktad›r. Günefl enerjisi destekli 170 litre
hacminde emaye kapl› depo boyler, solar
pompa, solar kontrol modülü ve günefl
enerjisi devresi doldurma grubu cihaza en-
tegre edilmifltir.  Vitodens 242-F için özel
olarak oluflturulmufl, gerekli tüm sistem
tekni¤i komponentlerini içeren solar pa-
ketler ile cihaza 2,3 ya da 4,6 m2 Vitosol
100-F düzlemsel günefl kollektörü ba¤la-
nabilmektedir. Yeni dijital Vitotronic kon-
trol paneli ile d›fl hava kompanzasyonlu ifl-
letme yap›labilir ve günefl enerjisi fonksi-
yonlar›na eriflim sa¤lanabilir. Yeni grafik
ekran, çok sat›rl› aç›k metinlerin, grafikle-
rin, yard›m metinlerinin ve günefl enerjisi
kazanc›n›n gösterimine imkan vermekte-
dir. Kullanma suyu ›s›tmas› için, entegre
edilmifl booster fonksiyonu ile ›s›tma gücü
ihtiyaca uygun olarak ayarlanabilmekte-
dir. Anma ›s› gücü mahal ›s›tmas›nda 5,9 –
26 kW aral›¤›ndad›r. Kullanma suyu ›s›t-
mas›nda, booster fonksiyonu sayesinde
anma ›s› gücü 29,3 kW’a ç›kmaktad›r. Vi-

Ekin Endüstriyel’den S›cak Su Haz›rlama Üniteleri

Duru Klima’dan
Dantherm Paket Tip
Havuz Nem Alma
Santralleri

P
lakal› eflanjörler ›s›y› s›cak
ak›flkandan so¤uk ak›flkana

transfer etme prensibine göre ça-
l›flmaktad›r. Plakal› eflanjörler
kullan›m suyu ›s›t›lmas›, havuz
suyu ›s›t›lmas›, radyatör ›s›nma
suyu ›s›t›lmas› gibi bir çok alan-
da kullan›l›r. Bu alanlarda ›s›t›-
lan suyun depolanmas› için za-
man zaman bir depolama tank›-
na ihtiyaç duyulmaktad›r. Özel-
likle yurt, hastane, spor komplek-
si, otel gibi toplu yaflamay› gerek-
tiren yerlerde tüm musluklar›n
kullan›m için ayn› anda aç›laca¤›

D
uru Klima San. ve Tic. Ltd. fiti.,
WESPER marka so¤utma gruplar›,

fancoil, klima santrali, su kaynakl› ›s›
pompas›, rooftop ve aparey gibi merkezi
sistem ürünleriyle birlikte Dantherm fir-
mas›n›n Paket Tip Havuz Nem Alma
Santralleri’nin Türkiye  distribütörlü¤ünü
alarak, sat›fl ve sat›fl sonras› servis hizmet-
lerini vermeye bafllad›.
Dantherm Paket Tip Havuz Nem Alma
Santralleri 1.400-26.000 m3/h hava debi-
lerinde, 165 kg/h’e kadar nem alma kapa-
sitesine sahip, tam otomasyonlu santral-
ler olup, imalat›nda dünyan›n önde gelen
markal› ürünleri kullan›lmaktad›r.
Kapal› yüzme havuzlar›, konfor flartlar›-
n›n sa¤lanmas› amac›yla nem ve s›cakl›-
¤›n kontrol alt›na al›nmas› gereken me-
kanlard›r. Ba¤›l nemin yüksek de¤erlere
ç›kmas›, konforun bozulmas›n›n yan›nda
bulundu¤u yap›n›n özelliklerini de boza-
rak yap›sal hasarlara yol açabilmektedir.
Havuz suyuna kat›lan kimyasallar›n da
buharlaflmas›yla ortamda asit oluflup ko-
rozyana sebep olabilmektedir. Ayr›ca
yüksek nem, bakteri oluflumunu h›zland›-
r›p, hijyen aç›s›ndan da sak›ncalar yara-
tabilmektedir. K›fl aylar›nda ise iç ve d›fl
ortamdaki s›cakl›k farklar› artt›kça duvar
ve cam yüzeylerde terlemeler bafllar. Bu
sebeplerle kapal› havuzlarda paket tip
nem alma cihazlar›n›n kullan›m› gerek-
mektedir. 
Dantherm paket tip nem alma santralleri
özel olarak dizayn edilmifl, bu alanda tüm
ihtiyaçlar› karfl›layacak flekilde üretilmifl-
lerdir. Tek veya çift devreli, ›s› geri kaza-
n›ml›, elektronik kontrollü, enerji tasar-
ruflu, yüksek verimlilikte tasarlanm›fl ci-
hazlar korozyonun etkilerini karfl›lamak
üzere çeflitli kimyasallar ve boyalarla ko-
ruma alt›na al›nm›flt›r. Fanlar toz boyay-
la kaplanm›fl olup korozyona karfl› en iyi
direnci sa¤lamaktad›r. Is› pompas›na op-
siyon olarak verilen su so¤utmal› kon-
denser ile de yüksek enerji verimlili¤i sa¤-
lamaktad›r. TM

durum (pik durum) düflünülerek akü-
mülasyon tank› kullan›lmaktad›r.

Ekin endüstriyel MIT plakal› eflan-
jörler ile bafllatt›¤› ürün a¤›na bir
de akümülasyon tanklar›n› ekle-

mifltir. Ekin Endüstriyel özellikle
yurt d›fl›nda yayg›n olan ama ülke-
mizde benzeri bulunamayan bir
ürünün prototipini haz›rlamak için
Ar-Ge çal›flmalar›n› sürdürmekte-
dir. Yak›nda piyasaya sürülecek
olan plakal› eflanjör, tank ve pom-
padan oluflan sistem ile Türkiye‘de
ilk kez böyle bir sistemin üretimi
gerçeklefltirilmifl olacak. TM
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Havadan Suya Is› Pompas› Altherma

I
s› pompalar›, hava, toprak, göl, deniz
gibi do¤ada bulunan ve günefl taraf›n-

dan devaml› yenilenen düflük s›cakl›k
kaynaklar›ndaki enerjiyi bir so¤utucu
ak›flkan (R410A, R407C vb.) çevrimi va-
s›tas› ile do¤adan alarak mahalin ›s›tma
ve tersinir çal›flarak so¤utma gereksinimi-
ni de karfl›layan sistemlerdir. Hava kay-
nakl› ›s› pompas› sistemlerinde ise hava-
n›n do¤al ›s›s› çekilerek yerden ›s›tma,
radyatör veya fancoil sistemleriyle maha-
le aktar›l›r.
Is› pompalar› yüksek verimli sistemler
olup verim katsay›s› olarak ifade edilebi-
len 3 ila 6,3 de¤erleri aras›nda de¤iflen
COP’ye sahiptir. Baflka bir ifadeyle, 3 kW
ila 6,3 kW aras›nda ›s› ç›k›fl› elde etmek
amac›yla sadece 1 kW'l›k bir elektrik gir-
disi yeterlidir. Fosil yak›tl› kazanlara göre
çok daha az enerji tüketir. Konutlarda ve
küçük ticari uygulamalarda en çok hava
kaynakl› ›s› pompalar› kullan›l›r. Is› pom-
pas›n›n kapasitesi d›fl hava s›cakl›¤› ve ç›-
k›fl suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak de¤ifl-
mektedir.
Daikin Altherma cihaz› iç ünite, d›fl ünite
ve boylerden oluflan komple bir sistemdir.
Inverter kompresör ve R410A so¤utucu
ak›flkan sayesinde mükemmel verim sa¤-
lar. Altherma cihaz› ile ›s›tma, so¤utma
ve s›cak su ihtiyac› tek bir sistemle karfl›-
lanmaktad›r. Is›tma modunda d›fl ünite,
d›fl havadan düflük s›cakl›ktaki ›s›y› al›r,
kompresörün R410A gaz›n› s›k›flt›rmas›
sayesinde s›cakl›¤› yükseltilen gaz iç üni-
teye gönderilir ve iç ünitede enerjisini su-
ya aktar›r. 30 °C ila 55 °C aras› ›s›t›lm›fl
su radyatörlerde, döflemeden ›s›tma siste-
minde ve s›cak kullan›m suyu boylerinde
kullan›labilir. So¤utmada ise sistem ters
flekilde çal›flmaktad›r. 6 °C ila 14 °C ara-
s› so¤utulmufl su ile fan coil cihazlar› ile
so¤utma yap›l›r.18 °C ila 22 °C aras› so-
¤utulmufl suyu döflemeden ›s›tma sistemi-
ne göndererek pasif so¤utma yani yerden
serinletme de yap›labilir. S›cak kullan›m
suyu ihtiyac›n›n karfl›lanmas›, sistemin
so¤utma veya ›s›tma modundan s›cak
kullan›m suyu moduna otomatik olarak
geçmesiyle sa¤lan›r. Boylerin üst k›sm›n-

da bulunan elektrikli ›s›-
t›c› ile düzenli termik de-
zenfeksiyon yap›larak
lejyonella bakterisinin
oluflma riski ortadan
kald›r›l›r. Altherma ›s›
pompas› sistemi ve solar
kit kullan›larak günefl
enerjisi ile s›cak kulla-
n›m suyu elde edilebilir.
Altherma kontrol paneli
iç ünitede bulunur ve iç
ortam s›cakl›¤›n›n kulla-

n›c› taraf›ndan belirlenen ihtiyaçlara göre
kontrol edilmesini sa¤lar. 
Altherma, yüksek teknolojik özellikleri
sayesinde yüksek verim ve daha az enerji
tüketimi sa¤lar. Bu da kullan›c› için düflük
elektrik faturalar› anlam›na gelir. D›fl üni-
tede bulunan inverter kompresör teknolo-
jisi sayesinde kompresör devri kullan›c›-
n›n ihtiyac›na göre cihaz taraf›ndan ayar-
lanarak her çal›flma an›nda mümkün olan
en yüksek verim elde edilir. Dur/kalk yap-
madan çal›flma yüksek verimin yan› s›ra
kompresörün ömür ve servis gereksinimi
aç›s›ndan da avantaj sa¤lar. ‹ç ünitenin ç›-
k›fl suyu s›cakl›¤› d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤-
l› olarak de¤iflir. D›fl hava s›cakl›¤› yüksel-
di¤inde daha az ›s›tma ihtiyac› gerekece-
¤inden iç ünite, ç›k›fl suyu s›cakl›¤›n› dü-
flürür ve ›s› pompas›n›n verimlili¤i artar.
Altherma montaj kolayl›¤› sunmas›n›n ya-
n›nda optimum kurulum maliyeti sunar.
Az yer kaplayan d›fl ünite, montaj için s›-
n›rl› alana sahip apartman dairelerine ra-
hatl›kla konulabilir. Ayn› flekilde kom-
pakt yap›daki iç ünite için özel bir odaya,
havaland›rma veya baca gibi ilave bir alt-
yap›ya gerek yoktur. Altherma di¤er sis-
temlere göre daha az bak›m gerektirir. Ba-
k›m gerektiren bir kazan veya temizlene-
cek bir baca yoktur. Cihaz fosil yak›tlar›
do¤rudan kullanmad›¤›ndan karbondiok-
sit üretmez.
Altherma özellikle do¤algaz olmayan böl-
gelerde ›s›tma için en ideal çözümdür. Is›
pompas› sistemleri tamam›yla ba¤›ms›z,
sürekli, sorunsuz, çevreci ve ucuz enerji
sa¤lamaktad›rlar. TM

A
xem yerden ›s›tma kolektörleri; üzeri-
ne yerlefltirilen s›cakl›k kontrollü sir-

külasyon pompas›, termostatik vana, em-
niyet ventili, termomanometre, otomatik
hava purjörü ve tahliye muslu¤u ile tam
fonksiyonlu olarak çal›flmakta ve isteni-
len konforu sa¤lamaktad›r. Is› kayna¤›n-
da oluflabilecek ›s› ve bas›nç de¤ifliklikle-
rinden meydana gelebilecek sorunlar› or-
tadan kald›rmaktad›r. Axem kolektörler
ayn› zamanda, gidifl suyunun istenilen se-
viyeye gelmesi durumunda kazan hatt›n-

dan gelen suyu, yerden ›s›tma borula-
r›na almadan by-pass hatt›ndan

tekrar kazana göndermesi
sayesinde, kazan devre-
de kalma süresini azal-
tarak büyük miktarlar-
da enerji tasarrufu sa¤-
lamaktad›r.
Radyatör ve yerden
›s›tman›n birlikte kulla-

n›lmas› istenen bölgelerde
veya yüksek s›cak su rejimindeki ›s›tma
kolonlar›ndan, döflemeden ›s›tman›n bes-
lenmek istenildi¤i durumlarda, s›cakl›¤›
düflürmek için, eflanjör-pompa ve 3 yollu
motorlu kar›fl›m vanalar›n›n veya ilave ve
pahal› hidrolik kar›flt›r›c›lar›n yerini alan
Axem kolektör, kendi bünyesinde hem
hidrolik kar›fl›m› gerçeklefltirerek rejimi
istenilen s›cakl›¤a düflürmekte, hem yer-
den ›s›tmaya düflük, radyatöre yüksek de-
rece su gönderebilmekte, hem de 20-50
derece ayar imkan› ile otomasyon sa¤la-
maktad›r. ‹ste¤e ba¤l› olarak termostatik
çekirdekli istenilebilen gidifl-dönüfl vana-
lar› sayesinde oda oda derecelendirme ya-
p›labilmesi mümkündür.
Kolektörler 304 paslanmaz çelikten ya-
p›lm›fl ve iki y›l garantilidir. Sirküle pom-
pas› sayesinde yerden ›s›tma borular›n›n
grup boylar› 120 metreye kadar uzat›la-
bilmekte böylece mekan›n ›s› kontrolü ör-
ne¤in 10 gurupla halledilmek yerine 6-7
gurupla ayn› görev yerine getirilmektedir.
Bu da, kolektör uzunlu¤u k›salaca¤› için
yer, iflçilik ve malzeme tasarrufu sa¤la-
maktad›r.  TM

Axem Yerden Is›tma
Hidrolik Kar›fl›ml› 
Düflük S›cakl›k
Kolektörleri
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Niba Su So¤utma Kuleleri

S
u so¤utma kuleleri konusunda 30 y›l-
l›k tecrübesiyle Cenk Endüstri bünye-

sinde 1993 y›l›nda kurulan Niba, paket tip
su so¤utma kuleleri konusunda uzmanlafl-
m›flt›r. ‹stanbul’da kendi fabrikas›nda
üretti¤i kompozit CTP (Camelyaf Takvi-
yeli Polyester) malzemeden su so¤utma
kuleleri ile müflteri ihtiyaçlar›na cevap ver-
mektedir. K›sa temin süresi, her zaman
kontrol alt›nda tutulan ürün kalitesi, müfl-
teri ihtiyac›na göre standart modellere
an›nda yap›labilen de¤ifliklikler Niba’n›n
‹stanbul’da üretim yapmas›n›n sa¤lad›¤›
avantajlar aras›nda.
Niba su so¤utma kulelerinin ana yap› mal-
zemesi, paslanma riski olmayan, uzun
ömürlü camelyaf takviyeli polyester mal-
zemedir. Bu malzeme; paslanmaz, bozul-
maz, boya ve bak›m gerektirmez, uzun
ömürlüdür. Kule iç ve d›fl yüzeylerinde;
polyester esasl› pigmentler ile renklendiril-
mifl, her türlü hava flart›na ve UV ›fl›nlar›-
na dayanakl›, solmaz, bozulmaz, estetik ve
boya gerektirmeyen “Gel-Coat” malzeme
kullan›lmaktad›r. Niba paket tip su so¤ut-
ma kuleleri bu özellikleriyle galvanizli sac
kulelerden ayr›lmaktad›r. Talebe göre uy-
gulamalarda, alev geciktirmeli özel polyes-
ter ve Gel-Coat malzeme de kullan›labil-
mektedir. 

Niba paket tip su so¤utma kuleleri
Niba su so¤utma kuleleri, optimum so¤ut-
ma sa¤layacak flekilde dizayn edilmifller-
dir. Kulelerde gövde, flapka, fan bacas› k›s-
m› ve su havuzu, CTP malzemedendir.
HMP model kulelerde tahrik, direkt akup-
le ve tahrik mili olarak iki flekilde yap›l-

maktad›r. Direkt akuple sistemde, motor
veya redüktörlü motor kullan›lmakta, mo-
tor fan›n hemen üstüne yerlefltirilmektedir.
Kullan›lan redüktör; tek kademeli, helis
al›n difllili ve flanfll›d›r. Tahrik milli sistem-
de, motor so¤utma kulesinin üst k›sm›nda,
yanda bulunmakta, fan›n alt›ndaki redük-
törle aras›nda bir tahrik mili kullan›lmak-
tad›r. Tahrik mili; elastik kaplinli tork mi-
lidir. Motor aç›s›ndan bak›m kolayl›¤›
sa¤layan bu sistem büyük modellerde ter-
cih edilmektedir. Kuleler, ihtiyac› karfl›la-
mak için iki veya daha fazla say›da bitiflik
hücre olarak imal edilebilmektedir.
PVC film tipi dolgu maksimum so¤utma
yüzeyi, minimum hava direnci sa¤layacak
flekilde vakumlanm›flt›r, efektif ›s› transfer
katsay›s› çok yüksektir ve yanmama özel-
li¤ine sahiptir. Yumuflak ve temiz sularda
tercih edilmektedir. PP (Polipropilen) Bi-
gudi tipi dolgu; orta kirli sularda, ortam›n
kirli ve tozlu oldu¤u, ask›daki kat› madde-
nin fazla oldu¤u, suyun kireçlenmeye e¤i-
limli oldu¤u sistemlerde tercih edilir. Po-
lipropilen malzemeden imal edilen bu dol-
gu 90 °C s›cakl›¤a kadar dayan›kl›d›r.
Kullan›m ve temizlemesi pratik bir dolgu
çeflididir. PP s›çratma tipi dolgular ise ara-
lar› rahat geçiflli ç›talardan oluflmaktad›r.
S›çratma tipi dolgu, ya¤l› ve tufall› sular-
da, ortam›n çok kirli oldu¤u, suyun kireç-
lenmeye meyilli oldu¤u sistemlerde tercih
edilir. Polipropilen malzemeden imal edi-
len bu dolgu da 90 °C s›cakl›¤a kadar da-
yan›kl›d›r. Uzun araflt›rmalardan sonra
bulunan özel tip polipropilen film tip dol-
gu ve eliminatör de Niba taraf›ndan müfl-
terilerine sunulmaktad›r. Lejyoner hastal›-
¤›na sebep   olan Legionella bakterisinin su
so¤utma kulelerinde oluflmas› ve üremesi-

ni engelleyen özel polipropilen malzeme-
den üretilen film tipi dolgu ve petek tip eli-
minatör; hassas uygulamalarda tercih edil-
mektedir. Bu tür dolgu ve eliminatörler;
Niba so¤utma kulelerindeki; birikme yü-
zeyi oluflturmayan, pürüzsüz, ekstra para-
finlenmifl flekilde imal edilen iç yüzeyler ile
beraber mükemmel sonuç vermektedir.
Fan motorunda genelde; temin süresi k›sa,
kaliteli, bak›m ve yedek parça avantaj›
olan, yerli üretim motorlar tercih edilmek-
tedir. Uygulaman›n gereklerine göre IP 55,
IP 56 veya IP 65 koruma s›n›f›nda F izolas-
yonlu motorlar tercih edilmektedir. Re-
düktörde yine temin süresi, kalite, bak›m
ve yedek parça avantaj› olan yerli üretim
redüktörler tercih edilmektedir. Talep ve
uygulama gereklerine göre ithal motor ve
redüktörler de kullan›lmaktad›r. Genellik-
le fanlarda 2400 mm çapa kadar, kanatla-
r› kompozit malzemeden olan ithal fanlar
tercih edilmektedir. Daha büyük çapl› fan-
larda ise alüminyum kanatlar kullan›l-
maktad›r. Otel, hastane ve al›flverifl merke-
zi gibi ses seviyesinin düflük olmas› önemli
olan uygulamalarda; düflük devirlerde ça-
l›flmay› sa¤layan, sessiz, genifl kanatl› ithal
fanlar tercih edilmektedir. Su da¤›t›m sis-
teminde PVC borular tercih edilmektedir.
Uygulaman›n gereklerine göre, PP boru,
CTP boru veya çok kirli sularda aç›k CTP
oluklar da tercih edilebilmektedir. Sökü-
lüp tak›labilen, gerekti¤inde temizlemesi
kolay, t›kanmaya karfl› rahat geçiflli PP f›s-
kiyeler (nozullar) kullan›lmaktad›r. Elimi-
natörler, kuleden itilen veya çekilen dam-
lac›k halindeki suyu tutmaya yarayan ta-
sarruf sa¤layan parçalard›r, genelde PVC
bal›k s›rt› tipi veya PVC hücresel tip elimi-
natörler kullan›lmaktad›r. Niba kulelerde
kullan›lan ba¤lant› elemanlar› paslanmaz
çeliktendir. TM
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Yang›n ile Mücadelede Avrupa Birli¤i (EU)
Normu olan EN 12845 Art›k Türkiye’de

H
idrofor sistemlerinde 300’ü aflk›n
tip ve kapasite ile üretim yapan

ALP Pompa A.fi. piyasaya sundu¤u
birçok yenili¤e EN 12845 Yang›n
Hidroforlar›n› da katt›. Üretilen bu
hidroforlar TSE taraf›ndan kontrol
edilerek belgelendirilen, ilk Avrupa
Birli¤i normuna uygun hidrofor olma
özelli¤ini tafl›maktad›r. Ülkemizde,
yang›n mücadele hidroforlar›n›n bir
standart olmadan imal edilmesi baflta
can sonra mal varl›klar›n› ciddi tehdit
etmektedir. Avrupa uyum yasalar›nda
yer alan ve hükümetimizin kabul etti-
¤i bu norm TSE kurumunca da kabul
edilmifl ve TS EN 12845 olarak Türk-
çe’ye çevrilerek yay›mlanm›flt›r.
EN 12845 özellikle sprinkler sistemle-
ri için tasarlanm›fl, Avrupa ülkelerinde
yürürlükte olan ulusal standartlar›n
ve mühendislik deneyimlerin sentezlenmesin-
den meydana gelen yeni bir standartt›r. Bu
standart, baflta insan hayat›n› koruma ön-
lemleriyle birlikte sprinkler sistemleri için be-
lirli kurallar› ve binalar ile endüstride kulla-
n›lan yang›n› önlemeye yönelik sabit sprink-
ler sistemlerinin tasar›m›, montaj› ve bak›m›
için gerekli kurallar› ve tavsiyeleri kapsar.   
Avrupa Standartlar› Komitesi (CEN) taraf›n-
dan 29 Kas›m 2002’de onaylanan bu stan-
dard›n, herhangi bir de¤ifliklik ya da düzen-
leme yap›lmadan, Avrupa Birli¤i’ne üye ül-
kelerde kullan›lan standartlar›n yerini almas›
zorunlulu¤u getirilmifltir. 
Avrupa Birli¤i yolunda önemli ad›mlar atan
ülkemizde de standartlar konusunda en yet-
kili kurum olan TSE taraf›ndan yeni Avrupa
normu tercüme edilerek 10.04.2007 tarihin-
de TS EN 12845 olarak yürürlü¤e al›nm›flt›r.
19 Aral›k 2007 de yeniden düzenlenen bina-
lar›n yang›ndan korunmas› hakk›nda yönet-
melikte de ya¤murlama sistemi tasar›m›n›n
TS EN 12845’e göre yap›lmas› gerekti¤i
aç›kça ifade edilmifltir. Bu yönetmeli¤e göre,
yönetmelik hükümlerinin uygulanmas›ndan
yap› ruhsat› vermeye yetkili idarelerin yan›
s›ra yat›r›mc› kurulufllar, yap› sahipleri, iflve-
ren veya temsilcileri, tasar›m veya uygulama-

da görevli mimar ve mühendisler, dan›flman,
proje kontrol yetkilileri direk olarak sorum-
lu oldu¤undan TS EN 12845’in önemi hisse-
dilir derecede art›fl göstermektedir. Son za-
manlarda haz›rlanan birçok flartnamede EN
12845 standard›n›n yer almas› bunun en bü-
yük göstergesidir. 
EN 12845 normuna uygun olarak imal edi-
len ve TSE belgesini haiz yang›n mücadele
hidroforlar›n›n kullan›lmas› k›sa bir süre
sonra zorunlu hale gelecektir. Bu flekilde ön-
ce insan hayat› sonrada mal kayb›n›n önle-
mesinde gereken yap›lm›fl olacakt›r. ALP
Pompa, bu norma uygun olarak afla¤›daki
konfigürasyonda yang›n mücadele hidrofor-
lar› imal etmeye bafllam›flt›r:

1. Bir elektrikli ana pompa bir Joker 
pompa (Joker pompa sistemi sürekli 
bas›nç alt›nda tutmaktad›r).

2. ‹ki elektrikli ana pompa bir joker 
pompa,

3. Üç elektrikli ana pompa bir joker 
pompa,

4. Bir dizel tahrikli ana pompa ve 
joker pompa,

5. Bir elektrikli ana pompa ve bir dizel 
tahrikli pompa ve joker pompa TM
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Prity’den  Soba ve fiömineli
Kat Kaloriferi Sistemleri

S
on y›llarda tüm dünyada yayg›nlaflan alternatif ve yenilebilir
enerjileri ekonomik olarak de¤erlendirme aflamas›nda Prity

ürünleri 50–220 m2 aras› alan ›s›tmas›nda basit, pratik ve ekono-
mik yeni bir ›s›tma alternatifi sunmaktad›r. Prity ürünleri sayesinde
tek bir soba veya flömine ile ev ve iflyerlerinin her köflesini ›s›tmak
mümkün. Her türlü kat› yak›t, odun ve yerli linyit kömür yakan su
hazne gövdeli soba ve flömineler su ›s›tma kazan yöntemi baz›nda
çal›flarak, özel tasar›m› sayesinde bulundu¤u ortam› ve di¤er oda-
lardaki radyatörleri ›s›t›r. Soba ve flöminelerin gövdesindeki su haz-
nelerine ba¤l› bulunan s›cak su ç›k›fl› ve geri dönüfl borular› kalori-
fer tesisat›na monte edilir. Sirkülasyon pompas› sayesinde tesisatta-
ki radyatörlerde eflit bir ›s› da¤›l›m› oluflur. Sistemin en üst noktas›-
na yerlefltirilen aç›k genleflme tank› ile sistem atmosfere aç›k hale
getirilir. Tüm modeller 2-4 mm kal›nl›¤›nda çelik levhalardan üre-
tilir. Modeller döküm ›zgara, besleme kap›s›, küllük, atefl tu¤la kap-
lamas› ve baca çekiflini azaltma valf› ile donat›lmaktad›r. Ürünlerin
›s›tma aç›s›ndan oldukça verimli olmas›n›n yan› s›ra görünüfl ve ta-
sar›m aç›s›ndan da kullan›c›lar›n›n göz zevkine hitap etmektedir.
fiömine tipi sulu sobalarda genifl cam› ve haznesi sayesinde alevin
yan›fl› izlenebilirken, özel mat siyah rengi ve gövdesindeki emaye
kaplamas› sayesinde konuldu¤u ortama bir mobilya görünümüyle
fl›kl›k ve farkl›l›k katmaktad›r. Ürün çeflitlili¤i aç›s›ndan müflterile-
rine birçok farkl› alternatifler sunabilen Prity, kaloriferli ürünlerin
yan› s›ra flömine tipi klasik soba çeflitleriyle de müflterilerine stan-
dart soba bacas›yla flömine keyfi yaflatabilmektedir. TM
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Anadolu Radyant’tan 
Özel Çözümler

A
nadolu radyant 2004 y›l›ndan beri  TSE belgeli olarak
üretti¤i Sunray markal› gaz yak›tl›  borulu tip radyant ›s›-

t›c›lara 2007 y›l›nda CE belgesi ald›. Yine ar-ge çal›flmalar›na
devam  ederek 2008 Haziran ay›nda da 69 kW (SR60) kapa-
siteli borulu tip radyant ›s›t›c› gelifltirmifl, CE belgesini alarak
piyasaya sürmüfltür. SR 60 modeli Avrupa’da benzerlerine
göre en yük sek kapasiteli radyant ›s›t›c› olma özelli¤i tafl›yor.
Tavan yüksekli¤i fazla olan yerlerde daha az ›s›t›c› ile daha
çok yer ›s›t›labilmekte ve ilk yat›r›m maliyeti aç›s›ndan %20
avantaj sa¤lamaktad›r. fiu anda 2 tip 7 model ile (SR30-SR40-
SR50-SR60, SRV30-SRV40-SRV50)üretim yap›lmakta-
d›r.Anadolu Radyant 2006 y›l›nda BOTAfi onayl› olarak B ti-
pi bas›nç düflürme ve ölçüm istasyonu üretmeye de bafllam›fl-
t›r. 6m3/h-20000nm3/h kapasite aral›¤›nda bas›nç düflürme ve
ölçüm istasyonlar›, istenen flartnameler do¤rultusunda üretil-
mektedir. Anadolu radyant ürün gam›na  gaz yak›tl› s›cak ha-
va üreteçlerini de ilave etmifltir. Accorroni-‹talya marka gaz
yak›tl› s›cak hava üreteçlerinin Türkiye distribütörlü¤ünü
alan firma piyasadaki ürün bofllu¤unu doldurmay› hedefle-
mektedir. Accorroni marka s›cak hava üreteçleri en 1020
standartlar›na uygun olarak üretilmekte 25 kW-85 kW’a ka-
dar kapasitelerde yer almaktad›r. Aksiyal vantilatörlü uygula-
man›n d›fl›nda radyal vantilatörlü tipleri ile kanal uygulama-
lar›na da elverifllidir. Anadolu Radyant  Accorroni gaz yak›t-
l› s›cak hava üreteçleri   ile  ›s›tma sektöründe önemli bir al-
ternatif olmay› hedeflemektedir. Accorroni  marka  gaz yak›t-
l› s›cak hava üreteçleri  fl›k görünümü ve sessiz çal›flmas› ile,
kafeler, restoranlar, al›flverifl merkezleri, fabrikalar, atölyeler,
teflhir salonlar›, seralar, tavuk çiftlikleri, spor salonlar› gibi
yerlerin  ›s›t›lmas›nda  çözüm sunmaktad›r. TM

Baflak Yap›’dan Hava Temizleme
Cihaz› ONECO EPI 230 

O
NECO EPI 230 ile rahatl›kla bir
odan›n havas›nda bulunan aler-

jenleri (hayvan tüyleri, ev tozu akar›,
polen, mantar sporu, bakteri, sigara
duman›, at›k gazlar v.s.) % 99.97
oran›nda azalt›r ve odan›n havas›n›
temiz tutar. Hava temizleme cihaz›-
n›n sürekli vantilasyon etkisi vard›r.
Bu sürekli hava ak›m›, alerjenleri ha-
va temizleme cihaz›n›n içine iter,
böylece mobilyalarda, yataklarda,
yorganlarda, yast›klarda ve hal›larda
depolanm›fl olan alerjenleri azalt›r.  Cihaz, hepa ve aktif kar-
bon filtre, iyonizer ve  antibakteriyel özelliklere sahiptir.  TM
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K
aria flömine haznesi ve sobalar› ile hem ›s›tma hem de
kullan›m s›cak suyu temin etmek mümkün. Karia flö-

mine haznesinde ve sobalar›nda yak›lan odunlardan ç›kan
zararl› gazlar›n emisyon oranlar›, odunlar›n do¤al ortam-
lar›ndaki çürümesinden aç›¤a ç›kan zararl› gazlar›n emis-
yon oranlar›na denktir. Karia flömine kaloriferi ve soba
kaloriferi kapal› genleflme tank› ile çal›flt›r›labilir. Do¤al-
gaz kombi, LPG kombi, elektrikli kombi gibi yayg›n ola-
rak kullan›lan di¤er ›s›tma cihazlar› ile birlikte ayn› tesisa-
ta ba¤lanabilir. fiömine veya sobay› yak›ld›¤›nda ›s›tma te-
sisat›ndaki suyu ›s›tacak ve di¤er ›s›tma cihazlar›, ›s›nan
suyu alg›layarak devreye girmeyecektir. Bu özellik yak›t
giderlerinde küçümsenmeyecek bir tasarruf sa¤lar. 

Karia 29-DS Teknik Özellikler 
Toplam ›s› ç›k›fl›: Kcal/h: 29.900
Toplam ›s› ç›k›fl› Kw: 34,8
Ak›flkan maddelere ›s› transferi Kcal/h: 22.200
Ak›flkan maddelere ›s› transferi KW: 25,8
Test bas›nc›: 5 bar
Azami çal›flma bas›nc›: 3,5 bar
Normal çal›flma bas›nc›: 1,5 bar
Toplam rand›man: % 74 yaklafl›k
Kazan kapasitesi: 60 lt.
Kat› yak›t tüketimi - odun (yaklafl›k): 10 ± 11 Kg/h
Kullanma s›cak suyu miktar›: 10 litre/dakika
Is›t›labilir alan (yal›t›ml› binalar için): 265 m2  TM
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ürünler

Karia fiömine ve Sobalar
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ürünler

REHAU’dan Yeni RAUGEO 
Helix-Sonda PE-Xa

Heatsavr S›v› Havuz
Örtüleri 

H
alk›n ekolojik duyarl›l›¤›n›n artmas›,
›s›tma ve so¤utma sistemlerinin eko-

nomik ve verimli çal›flmalar›na yönelik
yeni talepler getirmektedir. Bu taleplere
cevap verebilecek en çevre dostu sistem-
lerden biri ›s› pompas› destekli yer ›s›s›
kullan›m›d›r.  REHAU, RAUGEO Helix-
Sonda ile yer ›s›s›ndan devaml› ve güven-
le yararlanabilmek için, ufak arsalara sa-
hip yap›larda da uygulanabilecek yenilik-
çi bir çözüm sunuyor.   
RAUGEO Helix-Sonda PE-Xa yer ›s›s›
sondajlar›na ve kolektörlerine (serme sis-
temler) oranla alandan ve maliyetten ta-
sarruf edilmesini sa¤layan ideal bir alter-
natif olarak sunuluyor. Sistem hem yeni
yap›larda hem de mevcut yap›lar›n yeni-
lenmesinde; yeterli uygulama alan› söz
konusu de¤ilse veya jeolojik koflullar bir
sondaj uygulamas›na müsaade etmiyorsa
uygun bir seçenek olarak kullan›labilir.
Spiral bir delici ile 5 metre derinlikte bir
kuyu aç›l›r, Helix-Sonda içeri yerlefltirilir
ve sonras›nda kuyu doldurulur. Bu esna-
da sondalar›n birbirlerine olan mesafesi 3
- 4 metre mertebesindedir. 
Helix-Sonda 1,1 ile 3 metre aras›nda uza-
t›labilece¤i flekilde teleskobik olarak yap›-
land›r›lm›flt›r. Helix-Sonda ancak uygula-
naca¤› zaman 3 metrelik azami uzunlu¤u-
na kadar uzat›l›r. Bu flekilde depo ve nav-
lun giderlerinden de tasarruf etmek müm-
kündür. Özel olarak tasarlanm›fl PE-folyo
borular›n birbirlerine olan mesafesinin ve
sabit sonda çap›n›n korunmas›n› sa¤lar-
ken eflit bir enerji eldesini sa¤lar.

Daha basit planlama ve uygulama
Helix-Sondalar›n planlanmas› için top-
raktan çekilmesi hedeflenen ortalama gü-
cün bilinmesi önemlidir. Bu güç ise temel-
de mevcut zemin tipine ve zemin suyunun
mevcudiyetine ba¤l›d›r. Ne kadar çok ze-
min suyu mevcutsa, topraktan çekilebile-
cek güç de o derece fazla olacakt›r. Helix-
Sonda bafl›na hedeflenebilecek güç ortala-
mada 400 Watt’t›r, fakat optimum flart-
larda Helix-Sonda bafl›na 700 Watt de¤e-
rine ulaflmak da mümkün olabilir. Uygu-

H
eatsavr konvensiyonel havuz örtüleri,
aç›k veya kapal›, her flekil ve ölçüde-

ki havuzlara uygun, buharlaflmay› önle-
yerek % 50’ye varan enerji tasarrufu sa¤-
layan son derece etkili “fleffaf s›v› havuz
örtüsüdür”. Heatsavr özelli¤inden dolay›
suda eridi¤inde ayr›flan iyonik bileflimler
birbirini çeken kuvvetler oluflturarak mo-
nomoleküler bir tabakan›n su yüzeyi üze-
rinde da¤›larak kalmas›n› sa¤lar. Negatif
iyonlar, pozitif iyonlar gibi kendi arala-
r›nda birbirini iter ve bir film tabakas› gi-
bi su yüzünde süratle Heatsavr yay›l›r.
Heatsavr afla¤›daki karakteristik özellik-
lerde ve molekülleri en uygun biçimde,
havuz suyu üzerini örtecek flekilde üretil-
mifltir.

Özelliklerinden Baz›lar›
1. Kapal› havuzlarda, havuzu ve ortam›

›s›tmak için kullan›lan enerji yak›t
masraf›n› % 40-50 düflürür.

2. Buhar› atmak için kullan›lan fan siste-
mi daha az çal›flarak ortamdaki ›s›
kayb›n› en az seviyeye düflürür.

3. Kapal› havuzlarda nem ve küf oluflu-
munun önüne geçerek boya ve temizlik
masraflar›n› azalt›r.

4. Buhar ortamdan uzaklaflt›r›ld›¤› için
daha rahat bir hareket alan› ve solu-
num ortam› sa¤lan›r.

5. Kimyasallar›n buharlaflarak uçmas›n›
engelledi¤i için kimyasal kullan›m›n›
azalt›r.

6. Buharlaflman›n çok yüksek oldu¤u s›-
cakl›klarda su takviyesi yapmayarak
su kaynaklar›n›n daha verimli flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lar.

7. Barajlarda, göllerde, kanallarda ve her
türlü su gövdelerinde suyun buharlafl-
mas›n› önleyerek milyonlarca litre su-
yun tasarruf edilmesini sa¤lar. 

8. Heatsavr, kesinlikle di¤er havuz kim-
yasallar›n›z ile etkileflime girmez. He-
atsavr moleküllerinin yo¤unlu¤u sudan
çok azd›r bu sebeple suyun üzerinde
yüzerek havuzu çok ince bir örtü gibi
kaplar. Böylece havuzun içerisinde bu-
lunan di¤er kimyasallar ile etkileflime
girmez aksine onlar› hapseder.TM

lama kendi aralar›nda paralel olarak ba¤-
lanan devrelerin kolektöre ba¤lanmas›na
dayan›r. Alternatif olarak üç sondaya ka-
dar seri ba¤lant› yapmak mümkündür. 

Yüksek kaliteli malzeme
RAUGEO Helix-Sonda çapraz ba¤l› poli-
etilenden (PE-Xa) üretilir ve bu da onu
nakliye veya flantiyede uygulama esnas›n-
da meydana gelebilecek çarpmalara karfl›
ve uygulanm›fl durumda etkiyebilecek
noktasal yüklere karfl› mukavim k›lar.
Ayn› zamanda borunun düflük bükme ya-
r›çap›, tüm Helix?-Sonda’n›n tek parça
olarak üretilmesini mümkün k›lar. Bu fle-
kilde zarar görebilecek kaynak ba¤lant›-
lar›n›n, sonda aya¤›nda ak›fl üzerinde
olumsuz etkisi olan ek parçalar›n kulla-
n›lmas›n›n önüne geçilir ve sistemin daha
emniyetli ve verimli çal›flmas›na katk›da
bulunulur. +95 °C s›cakl›¤a kadar sahip
oldu¤u mukavemet ürünün günefl enerjisi
sistemleri ile kombine edilmesine imkan
tan›maktad›r. TM
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Atlantik Grup’tan AAON RooftoplarAlkor’dan Cam
Radyatörler

RAYCHEM Elektrikli Yerden Is›tma Sistemleri 

• 2000 saat tuz testine dayan›kl› poliüre-
tan boya

• Tek noktadan elektrik ba¤lant›s›

AAON roof-top cihazlarda her türlü ihti-
yaca cevap verebilecek çok çeflitli opsiyo-
nel özellikler de bulunmaktad›r.

• Elektrikli Is›tma
• Do¤algazl› Is›tma
• Is› pompas›
• Sulu batarya
• Entalpi kontrollü ekonomizör sistemi
• Egzost fan›
• % 70 verime ulaflabilen patentli tam-

bur tipi ›s› geri kazan›m ünitesi
• Digital kompresör kontrollü (DPAC)

nem alma sistemi 
• Tek merkezden tüm cihazlar›n kontrol

imkan› (System manager)
• Yang›n ve duman dedektörü
• Filtre kirlilik alarm›
• Paslanmaz çelik drenaj tavas›
• Hava kalite sensörü
• Çat› kaidesi (Roof curb)

Frekans kontrollü plug fanlardan % 20,
tambur tipi ›s› geri kazan›m›ndan % 70’e
yak›n enerji tasarrufu elde edilebilmesi
enerji verimlili¤inde AAON rooftoplar›
üst s›ralara tafl›maktad›r.
Amerikan AAON firmas›n›n Türkiye dis-
tribütörlü¤ü ATLANT‹K GRUP taraf›n-
dan  yap›lmaktad›r. TM

A
AON çat› tipi klima cihazlar› sahip ol-
du¤u genifl model yelpazesiyle her tür-

lü ihtiyaca cevap verebilmektedir:

• Hava so¤utmal› kondenserli
• Su so¤utmal› kondenserli
• Evaporatif kondenserli
• %100 Taze haval› veya kar›fl›m haval›
• Nem alma sistemli

5-650 Kw kapasite aral›¤›nda üretilen AA-
ON roof toplarda  birçok  özellik standart
olarak sunulmaktad›r.

• Çevre dostu R410A gaz flarj›
• Dijital kontrollü  oransal kompresör
• G90 s›n›f› galvaniz çelikten mamül

gövde
• Is› köprüsüz çift cidarl› panel yap›s›

(RN ve RL Modelleri)
• 50 mm izolasyon kal›nl›¤› (RM ve RL

modelleri)
• Frekans inventerli plug fanlar ( %15 -

%20 seviyelerine kadar ç›kan enerji ta-
sarrufu)

• 52 C d›fl ortam s›cakl›¤›na kadar
%100 taze havada çal›flabilme imkan›

• 800 Pa cihaz d›fl› bas›nç kayb›n› karfl›-
layabilcek yüksek verimli fanlar

• Kompresörler için yutucu takozlar üze-
rinde 

• Vantilatör fan›n›n kolay servisi için k›-
zak sistemi

• Direk akuple kondenser fanlar›

A
lkor Yap› taraf›ndan pazara sunulan
SGGThermovit Elegance Cam Radya-

törler, k›z›lötesi sistem sayesinde cisimleri
havadan ba¤›ms›z olarak direkt ›s›t›r. Böy-
lece tozlar› hareketlendirmez, özellikle so-
lunum problemi yaflayanlar için büyük bir
avantaj sunar.  13 mm kal›nl›¤›nda cam-
dan oluflan radyatör, bilinen temizleme
malzemeleri ile temizlenebilir. Ortamdaki
nem miktar› ile bir ba¤lant›s› olmad›¤›n-
dan havay› kurutmaz. Montaj› basittir. Sa-
dece 4 dübel vas›tas›yla duvara ya da 2 dü-
bel vas›tas›yla yere monte edilebilir. Kuru-
lumundan sonra herhangi bir bak›m ge-
rektirmez. Yüzey s›cakl›¤› maksimum
65°C olabilir. Bu nedenle istenilen yüksek-
li¤e ya da yere monte edilebilir. Do¤abile-
cek herhangi bir elektrik probleminde sis-
tem elektri¤i otomatik olarak keser. Ürün,
k›r›lmaya karfl› dayan›kl› olup (DIN EN
12600 Test Raporlu) araba cam›n›n 7 ka-
t› kadar kuvvetli camdan üretilmektedir.
CE ve TUV standartlar› gere¤i suya karfl›
tamam›yla izole edilmifltir. (IP 46 Test Ra-
porlu). Sistem gere¤i direkt ›s›tma sa¤la-
yan ürün, 7-10 dk içerisinde ›s›tma sa¤lar.
Cam radyatörlerin Diamant modelinin en
büyük özelli¤i ›s›tma an›nda bile renginde
yani fleffafl›¤›nda herhangi bir de¤iflim
gözlenmemesidir. Mirastar / Ayna Modeli
ise ›s›tma an›nda yüzeyinde belli bir s›cak-
l›k bulundu¤u için kesinlikle buhar tut-
maz, bu¤ulanmaz. TM

R
aychem, tüm yüzeyler için en güvenli,
kurulumu en kolay ve enerjiyi en verim-

li kullanan kendinden regüleli sistemler su-
nuyor ( T2Red, T2Red & T2Reflecta) .
Ak›ll› ›s›tma kablosu sadece gerekli olan yer
ve zamanda ›s› üretir. Raychem yerden ›s›t-
ma sistemleri uzun ömrü ve kalitesi ile ön
plana ç›k›yor. Is›t›c› kablolar dayanakl›l›¤›
art›r›lm›fl kaliteli polimerden üretiliyor. Is›t-
ma sistemleri 12 y›l garantilidir.
Odan›n çabuk ›s›nmas› için elektrikli yerden
›s›tma sistemi yüzeye yak›n monte edilmeli-
dir. Sistem yaflam alan›n› daraltmaz, ›l›k bir

zemin ve hofl bir oda s›cakl›¤› sa¤lar. Denge-
li ›s› da¤›l›m›, s›cakl›k ve konfordan ödün
vermeden termostat›n ola¤an›n 2 derece alt›-
na ayarlanmas›na imkan verir. Temel ya da
tamamlay›c› ›s›tma sistemi olarak idealdir.
Elektrikli yerden ›s›tma oda içerisindeki ha-
va ak›mlar›n› azalt›r, böylece banyo ya da ›s-
lak zeminler daha az tozlan›r, daha çabuk
kurur, küf ve mayt üreme riski azal›r. Sis-
tem, varolan zemine (ahflap, beton vb.) ya da
fayans, mermer, ahflap, laminant, hal› gibi
s›cakl›¤a duyarl› yüzeyler dahil her türlü ze-
min kaplamas› alt›na monte edilebilir. TM

ürünler
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Türkiye’de olmayan› yapmak gibi
bir iddiam›z var

A
yvaz 1948’de kuruldu. Geçen y›l
60. y›l›m›z› kutlad›k. 70’li y›llar-
dan beri de endüstriyel sektörün

içindeyiz. Türkiye’de 10, yurtd›fl›nda ise
üç bölge müdürlü¤ümüz bulunuyor. 70’in
üzerinde ülkeye ihracat›m›z var. Yaklafl›k
400 çal›flan›m›z ile hizmet veriyoruz. ‹ma-
lata dayal› çal›fl›yoruz. Bu günlerde herke-
sin yaflad›¤› global krizin etkilerini bizler
de hissediyoruz. fiu anda % 60-70 civar›n-
da bir kapasite ile çal›fl›yoruz. ‹hracat aya-
¤›m›z biraz daha iyi durumda. ‹malat›m›-
z›n yar›s›n› ihraç ediyoruz. Uzun vadede

Ayvaz, 60 y›ldan uzun süredir Türkiye pazar›nda

faaliyet gösteren köklü bir firma. Firman›n en son

odakland›¤› ürün gruplar› ise yang›n güvenli¤i ile ilgili

ürünler. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjili

sistemler ile ilgili çal›flmalar›na da h›z vermeyi 

planlayan Ayvaz’›n Yönetim Kurulu Üyesi Serhan

Alpagut ve Sat›fl Müdürü Hikmet Temel ile Ayvaz’›n

faaliyetlerini ve hedeflerini konufltuk. 

“Yenilenebilir enerjili sistemler, 
krize ilaç olabilir”
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Ayvaz Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Alpagut ve Sat›fl Müdürü Hikmet Temel 
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kapasite art›r›m› ile ilgili planlar›m›z var.
Ama bu dönemde ekstra bir yat›r›m›m›z
yok. Özellikle bu y›l yang›n grubuna
odakland›k. fiu an dokunmad›¤›m›z sade-
ce pompa grubu kald›. O da zaman içinde
ürün gam›m›zdaki yerini alacakt›r. Yan-
g›n pompas› konusunda çal›flmay› düflü-
nüyoruz ama üretim yapmay› düflünmü-
yoruz. Yurtd›fl›nda distribütörlük konu-
sunda görüflmelerimizin halen sürdü¤ü
birkaç firma var. Sonuçland›¤›nda, gelifl-
meleri sektörümüzle paylaflaca¤›z. Sektö-
rün talepleri do¤rultusunda hareket eden
ve sürekli büyümeyi hedefleyen bir firma
oldu¤umuz için durmam›z söz konusu
olamaz. Sürekli geliflmek için de çal›flma-
lar›m›za devam ediyoruz. Çünkü kuruldu-
¤umuz günden beri Türkiye’de olmayan›
yapmak ya da getirmek gibi bir iddiam›z
var..

Son dönemde yang›n güvenlik
ürünleri konusuna odakland›k

Ana ürün gruplar›m›z kompansatörler,
kondenstoplar, seviye kontrol cihazlar› ve
fleksible hortumlar. Son dönemde de yan-
g›n güvenlik ürünlerini, ürün gam›m›za
ekledik. Partner oldu¤umuz markalar var,
onlar›n da ürünlerinin sat›fl›n› gerçekleflti-
riyoruz. Yaklafl›k 5 y›l önce Türkiye’deki
deprem gerçe¤ini dikkate alarak dilatas-
yon ve deprem kompansatörü imalat›na
bafllad›k. Endüstriyel tesislerde, al›flverifl
merkezlerinde, otellerde ve konutlarda ge-
rek depremden kaynakl› gerekse farkl›
kütlelerin zemine oturmas›ndan kaynakl›
hareketliliklerde boru sistemlerini emniye-
te alan özel bir tasar›m yapt›k. Bu ürünle-
re “dilatasyon kompansatörü” ad›n› veri-
yoruz. Dilatasyon kompansatörleri, hare-
ketlerden kaynakl› titreflimleri absorbe
eden sistemlerdedir. Hareketin çok fazla
olmad›¤› ama çökmelerin gerçekleflti¤i
bölgeler için de farkl› modeller yapt›k.
Bunlara ek olarak yang›n hatlar› konusu-
nun da ele al›nmas› gerekti¤ine inan›yor-
duk. Çünkü depremle birlikte oluflabile-
cek yang›nlar da ülkemizin büyük sorun-
lar›ndan biri. Ne olursa olsun yang›n du-
rumunda borular ile ak›flkan› tafl›mak zo-
rundas›n›z. Amac›m›z borular›n ba¤lant›

noktalar›n› esnek hale getirmekti. Yeni
sistemlerimizle bunu baflarm›fl olduk. El-
bette bu ürünün belgelendirilmesi gereki-
yordu; yaklafl›k 2 y›l önce biz bu ürünün
FM belgesini ald›k ve  Türkiye’de bu alan-
da bir ilki gerçeklefltirmifl olduk. Yang›n
konusu özellikle yeni yönetmeliklerle bir-
likte gündeme tafl›nan konulardan biri.
Biz de bu alanda çok baflar›l› projelere im-
za att›k. Neredeyse bütün büyük oteller-
de, al›flverifl merkezlerinde, endüstriyel te-
sislerde, dolum istasyonlar›nda ürünleri-
miz kullan›ld›. 

Yang›n konusunda yeni ürünlerimizden
biri de sprinkler ba¤lant› hortumlar›. Bu
ürün özellikle Avrupa ve Amerika’da çok
yo¤un bir flekilde kullan›l›yor. Biz de yak-
lafl›k 7 y›l önce bu ürünümüzü Alman-
ya’ya ihraç etmeye bafllad›k. Son 5 y›ld›r
Türkiye pazar›nda da bu ürünün sat›fl›n›
gerçeklefltiriyoruz. Bu ürünümüz de UL ve
FM belgelerine sahip. Art›k projelerde bu
ürünlerin kullan›lmas› al›flkanl›k haline
geldi.  

‹malatlar›m›z d›fl›nda çok say›da
markan›n temsilcili¤ini de 
yürütüyoruz

‹ki y›l önce Fivalco’nun temsilcili¤ini al-
d›k. Fivalco’nun yükselen milli vanalar›,

kelebek vanalar›, çekvalfleri ve pislik tutu-
cular›n› sat›fla sunuyoruz. Bu firman›n
ürünlerinde ciddi anlamda stoklama yap-
t›k, sat›fllar›m›z da çok iyi gidiyor.
Yang›n konusundaki di¤er bir ürün gru-
bumuz ise kaplinler. Bu konuda da Vision
firmas›n›n ürünlerini pazara sunuyoruz.
Bu alandaki ürün gam›m›zda sprinkler uç,
›slak alarm vanalar›, kuru alarm vanalar›
konusunda eksi¤imiz vard›. Bu eksikli¤i
de Viking firmas›n›n Türkiye distribütör-
lü¤ünü alarak kapatt›k. Viking zaten y›l-
lard›r Türkiye’de EMO Mühendislik ara-
c›l›¤›yla bulunuyordu. fiirketin merkeziyle
yapt›¤›m›z görüflmeler sonucunda EMO
Mühendislik ile birlikte EMO Ayvaz Yan-
g›n Sistemleri ad› ile bir flirket kurduk. Bu
firma Yang›n konusunda proje seçimi,
projelendirme aflamas›, montaj, devreye
alma konular›nda Ayvaz’a destek sunu-
yor. Ayr›ca gazl› söndürme sistemlerinde
taahhüt hizmeti veriyor. Ama Viking fir-
mas›n›n bütün ürünlerinin stoklanmas›,
sat›fl ve pazarlamas› tamamen Ayvaz’a ait.
Viking ürünleri ile yang›n konusunda
ürün gam›m›z› da tamamlam›fl olduk. 
Almanya menfleli Ari Armaturen firmas›-
n›n Türkiye temsilcili¤ini de biz yürütüyo-
ruz. Ari Armaturen’in buhar, k›zg›n ya¤
ve k›zg›n suya yönelik ürünleri var ve fir-
ma gerçekten kendi alan›nda dünyada söz
sahibi firmalardan biri. Ari Armaturen
ürünlerini de pek çok baflar›l› projede kul-
land›k.
Statik balans vanas› konusunda ‹talyan
Vir firmas›n›n temsilcili¤ini yürütüyoruz.
Yine ‹talyan ‹CMA firmas›n›n ve Japon
Tozen firmas›n›n Türkiye temsilcili¤i bize
ait. Tozen ile kauçuk malzemeler konu-
sunda uzun y›llard›r çal›flmalar›m›z› sür-
dürüyoruz.  

Yenilenebilir enerjili sistemler h›z
kazan›yor

Son y›llarda üzerinde yo¤unlaflt›¤›m›z ko-
nular ise balans vanalar› ve günefl enerjili
sistemler. Özellikle Avrupa’da günefl ener-
jili sistemlerin çok ciddi bir pazar pay›
var. Türkiye’de de günefl enerjili sistemler,
önü gerçekten çok aç›k olan sistemler.
Özellikle son dönemde ç›kar›lan Enerji
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Verimlili¤i Yasas›, Türkiye’de bu alanda-
ki geliflmeleri h›zland›rm›fl durumda. Biz
de elbette bu alandaki çal›flmalar›m›z› h›z-
land›rd›k. Bu geliflmelere ra¤men üzülerek
söylüyorum ki Türkiye’de endüstriyel ya-
t›r›mlar azal›yor. Hepimiz biliyoruz ki
tekstil Türkiye’nin çok iyi oldu¤u bir alan-
ken ucuz iflçilik ve maliyetleri düflürme
ad›na yurtd›fl›na kayan bir sektör haline
geldi. Türkiye’de bu alanda yeni yat›r›m-
lar da yok ne yaz›k ki. Ayr›ca buhar ala-
n›na yat›r›mlar da yok denecek düzeyde.. 

Üretti¤imiz malzemenin 
arkas›nda durmay› ve 
ürünlerimizi y›llarca takip 
etmeyi ilke edinmifl bir firmay›z

Ayvaz Türkiye’de daima yeniliklerin adre-
si olmufltur. Pazarda ne talep ediliyorsa
biz en iyisini yaparak bu talebe cevap ve-
riyoruz. Ürünlerimizin daima öncelikli
tercih edilmesi de bize inan›lmaz bir keyif
veriyor. Bunun arkas›nda çok büyük bir
emek var. 27 kiflilik bir sat›fl-pazarlama
ekibimiz var. Bayilik sistemimizi 1980’li
y›llarda oluflturduk. Bugün 10 tane bölge
müdürlü¤ü ve 38 bayi ile Türkiye’de faali-
yet gösteriyoruz. Sat›fl sonras› hizmetler
ise bizim en çok özen gösterdi¤imiz konu.

Müflterimiz bizi arad›¤›nda biz soruna bir-
kaç saat içinde müdahale edebiliyoruz.
Üretti¤imiz malzemenin arkas›nda dur-
may› ve ürünlerimizi y›llarca takip etmeyi
ilke edinmifl bir firmay›z. Karfl›laflt›¤›m›z
sorunlar montajdan kaynakl› olabiliyor
ama ar›za oranlar› çok düflük. 
Ayvaz olarak haz›rlad›¤›m›z kitapç›klar›-
m›z var; kompansatör, kondenstop ve
kaplinler ile ilgili. Bunlar› isteyenlere da¤›-
t›yoruz. Bir de flu an çal›flmas›n› yapt›¤›-
m›z ve tüm ürün gruplar›m›z› içeren bir
kitapç›k haz›rl›yoruz. Sürekli olarak e¤i-
timler veriyoruz. Y›lda en az üç kez tüm
ekibimize e¤itim veriyor, yeni ürünlerimiz
oldukça da bunlar hakk›nda ek olarak de-
tayl› e¤itim toplant›lar› düzenliyoruz. Her
sene, y›ll›k de¤erlendirmelerimizi de içe-
ren bayi toplant›lar› gerçeklefltiriyoruz. 

Tersaneler Türkiye için çok
önemli

Çok say›da projede Ayvaz ürünü kullan›l-
d›. Mesela Amsterdam havaalan›nda,
Rusya havaalan›nda, Avrupa’da birçok
büyük projede, Türkiye’deki ifl merkezle-
ri, al›flverifl merkezleri, büyük oteller gibi
yerlerde Ayvaz imzas›n› tafl›yan bir ürüne
mutlaka rastlars›n›z. Özellikle tersaneler
Ayvaz için çok önemli. S›rf tersaneler için

Ayvaz’›n Tuzla Bölge Müdürlü¤ünü açt›k.
Son dönemde tersaneler biraz dura¤an bir
süreç yaflad› ama durmad›. Daha iyi du-
rumda olaca¤›ndan da flüphemiz yok.
Tersanelerin Türkiye için çok önemli ol-
du¤unu düflünüyoruz. 

Devlet teflviklerinde birtak›m 
revizyonlara gidilmesi, hem bu 
yenilenebilir enerjili sistemlerin 
geliflmesine, hem çevreye hem de
krize faydal› olur

60 y›ll›k bir firma olarak sektörü de¤er-
lendirirsek, tablonun oldukça iç aç›c› ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Sektörümüz sürekli
gelifliyor. Her geçen gün yenilikçi firmalar
ço¤al›yor. Üretici firmalar artt› ve çok ka-
liteli üretim yap›yorlar. Bence sektörün
gelece¤i, bugünden çok daha parlak ola-
cak. fiimdilik kriz sebebiyle biraz durgun-
luk var elbette. Krizden bir an önce ç›k-
may› diliyor ve bunun için çal›fl›yoruz.
Kriz baz› ülkelerde bitti. Türkiye’de de bir
an önce sonland›r›lmas› için herkesin üze-
rine düflen vazifeyi yapmas›n› ve konuya
gerekti¤i gibi yaklaflmas›n› istiyoruz. Çin ve
Hindistan krize ra¤men ciddi büyüme gös-
termifl ülkeler, bunu biz de baflarabiliriz.  
Avrupa’n›n birçok ülkesinde yenilenebilir
enerjili sistemler krize ilaç oldu.. Türki-
ye’de de bu konuya yeterince a¤›rl›k verilir-
se, ciddi bir iç potansiyel yaratabilecektir.
Bizim yenilenebilir enerjili sistemlerle ilgi-
li de çal›flmalar›m›z var. Ama do¤rudan
bu sistemlerin sat›fl›n› de¤il, yan elemanla-
r›n›n sat›fl›n› yürütmek üzere çal›fl›yoruz.
Bu sektör gelifltikçe bizi de gelifltiriyor.
Türkiye bir dönem günefl enerjili sistemle-
rin kullan›m› konusunda oldukça iyi du-
rumdayd›.  Avrupa’n›n bizdeki kadar bol
günefli olmad›¤›ndan, bu sistemler daha
verimli ve teknolojik ürünler haline geti-
rildi ve ne yaz›k ki Türkiye bu geliflmele-
rin gerisinde kald›. Bugün ülkemizde yap›-
lan çok say›da çal›flma var ve güzel fleyler
de yap›l›yor ama sürecin biraz daha h›z-
lanmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bunun
için devlet teflviklerinde de yap›lacak bir-
tak›m revizyonlar›n hem bu alan›n gelifl-
mesine, hem çevreye hem de krize faydas›
olur. TM

3300 . tesisat market 09/2009

söylefli

©
 T

E
S

‹S
A

T 
M

A
R

K
E

T

©
 T

E
S

‹S
A

T 
M

A
R

K
E

T

Ayvaz Sat›fl Müdürü Hikmet Temel 

Ayvaz Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Alpagut 
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E
EC motor sistemleri, frekans inver-
törü-ad›m kontrolü vb. konvansi-
yonel h›z kontrol sistemleri ile kar-

fl›laflt›r›ld›¤›nda nominal h›zlarda ortalala-
ma % 10 enerji tasarrufu ve % 80 merte-
belerinde verim sa¤layabilmektedir.
EC motorlar›n tasar›m› sayesinde frekans
dönüfltürücü sistemlerin istenmeyen rezo-

nanslar› ya da faz kontrollü sistemlerin
akustik problemlerinin önüne geçilmifltir.
EC motor sistemleri faz kontrollü ve fre-
kans konvertörlü sistemlere nazaran asga-
ri 4 dBA avantaj sa¤lamakla birlikte özel-
likle düflük fan h›zlar› ve hava debilerine
inildi¤inde bu fark 15~30dBA civar›na
ç›kmaktad›r. HVAC sistemlerinde daha

Arçelik VRS Sistemlerde
BLDC Fan Motorlar›
Enerji maliyetlerindeki art›fl

ve enerji verimlili¤inin

tasar›mlarda en önemli kriter

olmaya bafllad›¤› günümüz

koflullar›nda, iklimlendirme

sistemlerinin ana

elemanlar›ndan biri olan fan

motorlar›nda kullan›lan 

EC Motor teknolojisi daha

az elektrik sarf›, daha az ses

seviyesi ile mükemmel 

verimlilik sa¤lamaktad›r.

Kutup say›lar›ndan ba¤›ms›z

olarak fan motoru tüm

h›zlarda kontrol 

edilebilmektedir. 
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az güç tüketimi ve düflük ses seviyelerine
ulaflmak için fan ve kompresörlerlerde
BLDC tip motorlar›n kullan›m› tercih
edilmektedir. Birçok beyaz eflya ve iklim-
lendirme sistemi üreticisi, flebeke gerilim-
deki dalgalanmalardan (düflüfl ve yükselifl-
lerden) kaynaklanan problemlerin önüne
geçmek ad›na bu tip EC motorlar› tercih
etmektedir.
‹klimlendirme sistemlerinde f›rçal› ve f›r-
ças›z olmak üzere iki tip DC motor kulla-
n›lmaktad›r. F›rça içeren DC motorlarda
rotordaki sar›mlara elektrik iletimi f›rça-
kolektör yap›s› ile sa¤lan›r. Dilimli bir ya-
p›da olan kolektör düzene¤i sayesinde, ro-
tor sar›mlar›ndan geçen ak›m›n yönü mo-
tor dönerken kendili¤inden de¤iflir. Bu sis-
temin k›v›lc›m oluflturma, bak›m gerektir-
me ve f›rçalarda afl›nma gibi problemleri
vard›r. 
F›rças›z do¤ru ak›m motorlar›nda f›rça-
kolektör düzene¤inin görevini elektronik
bir denetleyici (controller) üstlenir. Denet-
leyicide, yüksek ak›m› anahtarlama göre-
vini yürüten yar›iletken devre elemanlar›
ve anahtarlama ile ilgili zamanlamay› sa¤-
layan mikro denetleyici bulunur. Moto-
run dönüflünde aksama olmamas› için de-
netleyicinin uygun bir h›zda rotoru takip

etmesi gerekir. Bu ifllem, rotor pozisyonu-
nun bilinmesini gerektirir. Mevcut uygu-
lamalarda Hall effect sensörleri kullan›la-
rak rotor pozisyonu kolayca tespit edilir.
F›rças›z do¤ru ak›m motorlar›nda besleme
ak›m dalga flekillerinin yap›s›, sinüzoidal
motora göre kontrol sistemini basitlefltir-
mekte ve maliyeti azaltmaktad›r. Sinüzoi-
dal motorlar moment titreflimleri önlemek
için yüksek duyarl›l›kl› alg›lay›c›lara ge-
reksinim duyarlar. Bu nedenle BLDC tip
motorlar›n kullan›m› daha efektifdir.
BLDC motorlarda elektronik komutlan-
d›rma tekni¤i ile bobinler, uygun zaman-
lama ile enerjilendirildi¤inde rotor dön-
meye bafllar ve ak›ma göre dönüfl yönünü
elektronik olarak ayarlar. Bu nedenle, AC
(alternatif ak›mla çal›flan) motorlarda ol-
du¤u gibi ak›m de¤iflmelerinde güç kayb›-
na neden olmaz. Alternatif ak›m, sürekli
olarak negatiften pozitife ve sonra tekrar
negatife dönen flekilde bir e¤ridir. Moto-
run içindeki bu dönme veya de¤ifliklik
motoru hareket ettiren manyetik itme
alanlar›n› oluflturur. Alternatif ak›ml› mo-
torlardaki bu kay›p verimsizli¤e ve motor-
da ›s›nmaya neden olur, AC motorun öm-
rü k›sal›r.
F›rças›z do¤ru ak›m motorlar›, f›rçal› olan

türlere göre daha verimli çal›fl›r. Yani, ay-
n› girifl gücü uyguland›¤›nda, f›rças›z mo-
tor f›rçal› motor tipine göre elektrik gücü-
nü mekanik güce daha verimli olarak dö-
nüfltürür. 

Genel olarak f›rças›z DC 
motorlar›n avantajlar›
1. Sürekli m›knat›slardan dolay› di¤er

motorlara göre daha verimlidir,
2. Yüksek moment/ak›m ve moment/

eylemsizlik oran›,
3. F›rça ve kolektör olmad›¤› için daha

düflük bir ses seviyesi,
4. Daha az afl›r› ›s›nma riski ve düflük ›s›

kay›plar›,
5. Konvansiyonel tip motorlara göre bo-

yutlar› daha küçük ve daha az bak›m
gerektirir, daha uzun ömre sahiptir, 

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

7. En önemli avantaj›: De¤iflken h›zlarda
verim kayb› ve ses seviyesi art›fl› olma-
mas›d›r.

Örnek Bir BLDC Fan Motoru
Arçelik VRS sistemlerinde iç ve d›fl ünite-
lerinde kullan›lan Brushless DC fan moto-
ru ve özelikleri: TM
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sistem

850 d/dk’l›k RPM de¤erinde ve güç tüketimi AC motor
kullan›m›na göre %30~40 oran›nda azalt›lm›fl brushless DC
teknolojili fan motorlar›, d›fl ünitelerde ve düflük/yüksek statik
bas›nçl› kanall› tip iç ünitelerde kullan›lmakta ve 0-255 Pa
aral›¤›nda devir kontrolü sa¤layabilmektedir.Arçelik VRS D›fl ünite
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GB162 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan ve
Kaskad Sistemler   24 - 2.500 kW

Çok Düşük Yakıt Tüketimi

Kendini Kanıtlamış Tasarım

Çok Sessiz Çalışma

Türkiye Şartlarına Uygunluk

Kaskad

Çok Uzun Ömür

Tam Emniyet

Doğru Çözüm, Uygun Maliyet

Kompakt ve Estetik Yapı

Buderus Yoğuşma Teknolojisi ile 
geleceğinizi şekillendirin!

Enerji maliyetleri artmaya devam ediyor!

ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ www.isisan.com

0216 444 5 474
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Üç Tam Geçişli ve Türbülatörsüz Kendinden Yoğuşmalı Kazanlar 1200 kW’a Kadar
Üç Tam Geçişli ve Türbülatörsüz Entegre Yoğuşma Eşanjörlü Kazanlar 59.400 kW’a Kadar

Buderus Yer Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Enerji maliyetlerinin sürekli artış gösterdiğ günümüzde, enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı 
neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, çevreye duyarlılıkları
ve sundukları konfor ile dikkat çekmektedir. Gelin enerjiyi verimli kullanarak geleceğimizi şekillendirelim.

Yüksek kapasiteli yoğuşmalı kazanlar ile 
düşük yakıt tüketimi yüksek verim!
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‹ç hava kalitesi söz konusu oldu¤unda göz ard› edilen “koku 

kontrolü ve yönetimi” alt bafll›¤› ülkemizde de önem kazanmaya

bafll›yor. Konu ile ilgili T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n Koku

Yönetmeli¤i Tasla¤› ve “Koku Emisyonu Ölçüm”, “Koku Önleme

ve Kontrol Yöntemleri” k›lavuzlar Bakanl›¤›n web sitesinde

yay›nland› ve gündemdeki yerini almaya haz›r. Prolitec, hava 

flartland›rma sistemleri ve iç hava kalitesi bafll›klar› alt›nda

çal›flmalar yapan, sistemler gelifltiren, iç ortam havas› ile 

“pazarlama” disiplini aras›nda katma de¤er yaratan çözümler

üreten uzman bir Amerikan kuruluflu. Firman›n Türkiye 

temsilcili¤ini alan Brandessence, özellikle ilk etapta duyusal

pazarlama (neuromarketing) alan›n› yak›ndan ilgilendiren k›sm› ile 

“koku yönetimi” üzerinde çal›flmalar›na bafllad›. Niso Kalaonra,

Brandessence firmas›n›n yönetici orta¤›. Hunca’da geçen uzun

y›llar›ndan sonra parfümün gizemli s›rlar›n› çözmüfl ve sadece

kifliler için de¤il markalar ve binalar için de parfümün kullan›lmas›

gerekti¤i inanc›yla yola ç›km›fl. Brandessence, binalar› ve markalar›

kendilerine has kokular›yla kiflilefltiriyor, onlara baflka bir kimlik

kazand›r›yor. “Hastane kokusu”, yemek kokular› gibi tüm kötü

kokular› hijyenik bir flekilde ortadan kald›r›p yerine 

parfümlerle bezeli mis gibi bir hava b›rak›rken, kokunun duyusal 

etkilerini de kullanan Brandessence flimdiden otellerin, 

ifl merkezlerinin, SPA salonlar›n›n favorisi olmufl bile…
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Parfüm ile iç içe 14 y›l...

K
ariyerime kozmetik sektöründe
bafllad›m, 14 y›l Hunca’da çal›fl-
t›m. Hunca da farkl› pozisyonlar-

da ihracat, pazarlama ve ifl gelifltirme bi-
rimlerinde görev ald›m. 2000 y›l›nda
Hunca’n›n pazarlama’n›n bafl›na geçtim
ve 2009 y›l›na kadar orada çal›flmaya de-
vam ettim. Bu dönemde dünyan›n en bü-
yük parfümevleri ile çok yak›n temaslar›-
m›z oldu, Hunca’n›n koku kültürü ile
yo¤ruldum diyebilirim. Buralarda belli
dönemlerde e¤itim çal›flmalar› olur. Dü-
zenli olarak kat›ld›¤›m›z e¤itimlerin birin-
de “Duyusal Pazarlama” konusunda guru
olarak an›lan Martin Lindstrom ile tan›fl-
ma f›rsat› buldum. Tüm duyular›m›za hi-
tap edebilen markalar›n vermek istedikle-
ri mesaj› çok daha baflar›l› bir flekilde tü-
keticilerine ulaflt›rabilecekleri paylafl›ld› ve
özellikle koklama duyusunun önemi üze-
rinde duruldu. Görsellik d›fl›nda, ses, ko-
ku, tat, dokunma duyular›m›za hitap eden
ürün ve markalar›n baflar›lar›ndan bahse-
diliyordu. Bu ürün ve markalar›n tüketici-
leri ile daha fazla duygusal ba¤ kurabil-
dikleri paylafl›ld›. Bu seminer beni çok et-
kiledi. Brandessence ile ilgili ilk ›fl›k,
2005’te kat›ld›¤›m bu seminerde yand› di-
yebilirim. 

Brandessence Yönetici Orta¤› 

Niso Kalaonra
©
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“Binalar art›k hem hijyenik hem de 
aromatik kokularla hayat buluyor”
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Havaland›rma sistemlerinin 
esansland›r›lmas› müthifl sonuçlar
do¤urabiliyor

Koku duyusu asl›nda çok önemli. Mesela
girdi¤iniz bir mekan hakk›nda temiz ya da
kirli diye bir kan›ya varman›zdaki ilk et-
men kokudur. Bir yiyece¤in bozuk mu ta-
ze mi oldu¤una yine koklayarak karar ve-
ririz. Hatta koku, kifliler aras›ndaki iletifli-
mi ve ba¤› da önemli ölçüde etkiler. Her
dönemin, deneyimin ve mekan›n kafam›za
kaz›nm›fl bir kokusu muhakkak vard›r.
Her zaman fark›nda olmasak da asl›nda
son derece önemli bir koku haf›zas›na sa-
hibiz. ‹nsanlar parfümler kullan›r. Bu par-
fümler asl›nda kiflilerin karakterlerini de
yans›t›r. Çünkü herkes kendine en çok ya-
k›flt›rd›¤› kokuyu seçerek kendi için bir
tarz yarat›r. Koku duyusu beyinde yarat›-
c›l›k, haf›za ve duygunun yer ald›¤› bö-
lümde bulunuyor ve beyni inan›lmaz bir
h›zla çal›flt›r›yor. Mesela bir koku, daha
ilk duydu¤unuz anda size birini ça¤r›flt›ra-
biliyor; bir tan›d›¤›n›z›, sevgilinizi, arka-
dafl›n›z›.. Ya da çocuklu¤umuzla özdeflle-
flen kokular vard›r; silgi ya da pastel boya
kokular› gibi.. Kokunun baz› duyular› ha-
rekete geçirdi¤i de gerçek. Örneklerle, uy-
gulamalarla ispatlanm›fl bir fley var ki ger-
çekten koku, pazarlamada da inan›lmaz
bir etken. Otellerde, ma¤azalarda, al›flve-
rifl merkezlerinde, casinolarda havaland›r-
ma sistemlerinin esansland›r›lmas› müthifl
sonuçlar do¤urabiliyor. Mesela al›flverifl
merkezlerinde kullan›lan kokular, al›flve-
rifl yapma iste¤ini tetikler. ‹fl yerlerinde
kullan›lan baz› kokular konsantrasyonu,
dolay›s›yla verimi art›r›r. Hastanelerde
kullan›lan kokular, rehabilitasyon etkisi
ile hastalar›n moralini yüksek tutar. Bu
konuda çok ciddi araflt›rmalar yap›larak
kokular›n etki alanlar› da belirlenmifl. Ben
de bu fikirden hareketle yapt›¤›m araflt›r-
malar neticesinde Prolitec firmas›n›n bu
konuda 1996 y›l›ndan beri faaliyet göster-
di¤ini ö¤rendim ve firman›n Türkiye dis-
tribütörlü¤ünü alarak 2009 itibariyle
Brandessence’› kurdum. 2009 y›l› kriz y›l›
oldu¤undan kimilerine göre çok do¤ru bir
dönem de¤ildi ama benim inanc›m, insan-
lar›n ifllerini daha iyi hale getirebilecekleri

bir sistemi reddetmeyece¤i yönündeydi.
K›sa vadede gerçeklefltirdi¤imiz uygula-
malar da hakl› oldu¤umu kan›tl›yor. 

Kendi kokusuna sahip markalar

Üzerinde çal›flt›¤›m›z konu belli bafll›klara
ayr›l›yor. Sistemlerimiz kötü kokular›
maskelemiyor, nötralize ediyor. Mesela
otellerin restoranlar›ndan lobiye taflan ko-
kular› ortadan kald›rmak gibi. Hem kötü
kokuyu ortadan kald›r›yor, hem de orta-
m› esansland›rarak güzel ve ambiansa
uyun bir flekilde kokmas›n› sa¤l›yoruz .
‹flin markalaflma boyutunda ise baz› fir-
malar kendilerine has kokular ile marka-
lar›n› destekliyorlar. Mesela bebek flam-
puanlar›n›n belli kokular› vard›r ve o ko-
ku her zaman o markay› ça¤r›flt›r›r, hatta
koku, markan›n ad› ile an›l›r. Bunu baz›
büyük ma¤azalar, oteller, al›flverifl mer-
kezleri gibi mekanlar da tercih ediyor.
Dünya üzerinde kendi kokusuna sahip
çok say›da otel, ma¤aza, marka bulunu-
yor. Koku ayn› zamanda hava kalitesini
de art›r›yor. 

Nano teknolojili ürünler 
kulland›¤›m›z için havaland›rma
sistemlerinde herhangi bir sorun
yaratm›yor

Önerdi¤imiz cihazlar› mevcut havaland›r-
ma sistemlerine, klima santrallerine mon-
te edebiliyoruz. Yani ekstra bir masraf ge-
rektirmeyen ve çok kolay monte edilebilen
sistemler kuruyoruz. Bu sistemlerden ya-
y›lan damlac›klar nano boyutunda oldu-
¤undan, ürünlerimiz havaland›rma sis-
temlerinde kesinlikle bir kirlili¤e yol açm›-
yor. Cihazlar›m›z tamamen bilgisayarl› ve
programlanabilir özelliktedir. Mekan›n
büyüklü¤üne, havaland›rma cihaz›n›n ka-
pasitesine ve mekana özel toplad›¤›m›z
teknik verilere göre ayarlar yap›labilir.
Zaman ayar› özelli¤i mevcuttur. Cihazla-
r›n içinde yenilenebilir esans kartufllar›m›z
bulunuyor. Kartufllar bitti¤inde yenisiyle
de¤ifltirilebiliyor. Ayr›ca aktivite baz›nda
farkl› koku ihtiyaçlar› için farkl› kartufl
kokular› kullan›labiliyor. Cihazlar›n kul-
lan›m› bu aç›dan son derece kolay. Türki-

ye’de flu anda Trio, ‹stinye Park ve Eti-
ler’de bulunan SPA merkezlerinde sistemi-
miz kullan›l›yor. Birçok restoran, ifl mer-
kezi ve otelde de sistemlerimizi kurduk,
müflterilerimiz oldukça memnun. ‹nsanla-
r›n konuya ilgileri oldukça iyi seviyede...

Koku seçimi bir uzmanl›k alan›d›r

Hangi kokunun hangi mekanda kullan›l-
mas› gerekti¤i gerçek anlamda bir uzman-
l›k konusu. Bu konuda Hunca ile olan
geçmiflimizden dolay› tecrübeliyiz. Bir de
daha önce bahsetti¤im parfümevlerinden
ciddi anlamda destek al›yoruz. Mekanlar-
da yanl›fl koku seçimi ve yanl›fl konsan-
trasyon rahats›zl›k yarat›r. Kokunun do¤-
ru seçimi ve uygulamas› hafife al›nmama-
s› gereken son derece önemli bir konu. Bi-
zim de en önemli “know how”›m›z. Pas-
taneler için çikolata kokusu, cafeler için
kahve kokusu kullan›labilecek klasik ko-
kulard›r. 
Ama özel uygulamalarda mekanlar›n de-
korasyonu, kullan›m amac›, renkler, akse-
suarlar ve hedef kitlenin kim oldu¤u, yafl
grubu gibi verileri kullanarak koku öneri-
sinde bulunuyoruz. Esans katalo¤umuzda
hangi mekanlar için hangi kokular›n kul-
lan›lmas› gerekti¤i ile ilgili bilgiler yer al›-
yor. Ama baz› mekanlar ve markalar,
kendilerine has bir koku istiyorlarsa bu-
nun için özel parfüm üretimi de gerçeklefl-
tirebiliyoruz. 

Hijyen ve parfümü bir arada 
sunaca¤›z

Yapmak istedi¤imiz en önemli fley ise ko-
ku ve hijyeni bir arada sunmak. 2010 y›l›
itibari ile multi-fonksiyonel ürünlerimizi
de piyasaya sunaca¤›z. Sistemlerimizle kö-
tü kokular› nötralize edip mekan› güzel
bir flekilde esansland›r›rken ayn› zamanda
havay› dezenfekte edip ve haflerelerle mü-
cadele ediyor olaca¤›z. Havadaki mantar
ve bakterilerin sürekli bir sistemle yok
edilmeleri baz› sektörler için son derece
önemli bir geliflme. Özellikle hastaneler
için çok önemli bir konu bu. Bilindi¤i üze-
re hastanelere keskin bir antiseptik koku-
su hakimdir ve rahats›zl›k verici bir koku-
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dur bu. Hastanelerde hem hijyen sa¤layan
hem de ortam› güzel esansland›ran bir sis-
temin çok ciddi anlamda talep görece¤ini
düflünüyoruz. Özellikle ‹ngiltere’de hasta-
nelerin pek ço¤unda bu sistemler kullan›-
l›yor. 
Bize s›kça sorulan birtak›m sorular var.
Mesela özel koku tasar›m› yap›p yapma-
yaca¤›m›z. “‹mza esans” diye adland›r›lan
bu tür çal›flmalar› yap›yoruz. Bir otel için
tasarlad›¤›m›z koku, daha sonra s›rf otelin
havaland›rma sistemlerinde de¤il, ayn› za-
manda otelde kullan›lan flampuanlar, sa-
bunlar gibi otele özel ürünlerde de kulla-
n›labiliyor. Kulland›¤›m›z esanslar aras›n-
da “hypo-allergic” çeflitlerimiz mevcut,
geleneksel yöntemlere k›yasla do¤ayla son
derece uyumlu, yeflil ve sa¤l›kl› sistemleri
öneriyoruz. Sistemlerimizle çok genifl
alanlarda koku seviyesi ve kontrolü lay›¤›
ile yap›labiliyor. Bir de güvenlik k›sm› var;
esanslar›n hiçbiri yan›c› ya da patlay›c›
özellikte de¤il. Bu nedenle güvenlik konu-
sunda da herhangi bir tehlike arz etmiyor. 

Kapal› ya da yar› aç›k mekanlarda
esansland›rma yapabiliyoruz

Sistemler çok farkl› büyüklükteki mekan-
lar için de etkileyici sonuçlar veriyor. Me-
sela Paris metrosu, baz› stadyumlar, tren
istasyonlar›, Las Vegas’ta kumarhaneler
gibi büyük alanlarda esansland›rma sis-
temleri kullan›l›yor. Bir tek cihaz›m›zla
ortalama 1500 metrekarelik bir alana ka-
dar etkili bir flekilde esansland›rma yap›la-
biliyor. Bu cihazlar› çoklu adetlerde kulla-
narak pratik olarak sonsuz büyüklükte
alan› esansland›rma imkan›m›z mevcut.
Cihazlar›m›z aras›nda ev tipi cihazlar da
bulunuyor. Yani küçük mekanlardan çok
büyük mekanlara kadar her yer için
esansland›rma yapmam›z mümkün.  

Türkiye’de üretime bafllayaca¤›z

Kulland›¤›m›z kartufllar ve cihazlar Ameri-
ka’dan Prolitec’ten ithal ediliyor ve patent-
li sistemler.  Prolitec Türkiye’yi potansiyel
bir pazar olarak görüyor. Hatta Türkiye
üzerinden Ortado¤u’ya sat›fl da gündem-
deki konular›m›z aras›nda. Türkiye’nin
belli bölgelerinde ofisler açmay› planl›yo-

ruz. fiu anda baz› servis firmalar› ile yapt›-
¤›m›z anlaflmalar ile hizmet veriyoruz ama
k›sa zamanda Türkiye’nin her ilinde faali-
yet göstermek istiyoruz. Bu y›l firmam›z
için güzel bir bafllang›ç yapt›k, 2010 ise bi-

zim için çok hareketli bir y›l olacak. Çal›fl-
malar›m›za temsilcili¤ini yapt›¤›m›z Proli-
tec’in iç ortam hava kalitesini artt›rmaya
yönelik di¤er sistem ve ürünleri ile devam
etmeyi düflünüyoruz. TM
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söylefli

CITRUS SPLASH  
Üst notlarda Mandalina, portakal, taze limon, hemen sonras›nda
elma ve armut notlar› ile harmanlanm›fl ferahlat›c›, taze ve ozonik
citrus bir esans

LEMON VERBANA
Lemongrass ve Sardunya'n›n topraks› notlar› ilave edilmifl, taze
Lemon Verbana yapraklar› ve limon'dan oluflan, ortamdaki ener-
jiyi yükselten parlak bir esanst›r.

MOJITO    
Son dönemlerin moda içkisi baz al›narak yarat›lan esans, key lime
ve taze yeflil nane yapraklar›n›n etkisi ile p›r›lt›l› ve toksiklerden
ar›nd›r›c› bir atmosfer sa¤lar.

RUBY GRANDE MARGARITA
Saf enerji! Nefleli ve parlak taze bir citrus buket. Ana karakteri
greyfurt ve berry'lerle taçland›r›lm›fl sulu, özlü portakaldan oluflur.

FRESH WATER
Aloe ve üzerine çi¤ düflmüfl yeflil yaprak notlar› ile bezenmifl,
serin deniz kokusu.  Müge'nin çevreledi¤i yeflil ve çiçeksi notlar
rahat ve komforlu bir ortam için ide

GREEN GRASS
Taze kesilmifl çimen kokusu, bize ilkbahar› ve yaz› an›msat›r.
Parlak yeflil çimen kokusu, gerçekçi olabilmesi için, hafif çiçeksi
notlar ve portakal çiçe¤i kokusu il

MARINE FRESH
Deniz suyu, bergamut, kumul çimeni ve sedir a¤ac› notlar› ile
sahile çarpan dalgalar›n kokusunu al›n.

CUCUMBER MINT
Nilifüer ve yasemin çiçekleri, kavun notlar›n›n efllik etti¤i, sulu
salatal›k ve taze nane yapraklar›ndan oluflan aromatik bir akordur.
Taze ve ferahlat›c› etkisi

ENCHANTED APPLE
Baz notlarda musk içeren taze yeflil elma kokusu, ortam enerjisini
ve kalite alg›s›n› yükseltir, gençlefltirir.

AQUA FRESCA
Bu canl› meyveli kokuyla yenilenebilirsiniz. Kaffir Lime ve ezilmifl
nane yapraklar›n›n k›p›rt›l› kokusu ile güçlendirilmifl ve dengelen-
mifl, tazeleyici salatal›k kokusu

FLORA
Elma çiçekleri ve taze açan frezya notlar› ile farkl›laflt›r›lm›fl lezzetli
armut ve sulu fleftali notlar› bu nefleli yaz kokusunu oluflturur.

LOTUS FLOWER
Sedir a¤ac› ve yosun notlar› üzerine, hafif bir müge, yeflil
sarmafl›k notlar› ile bezenmifl, ferahlat›c› ve tazeleyici, temiz
nilüfer çiçe¤i buketi

REFRESHING LAVANDER
Bu taze harman, Frans›z Lavantas›, bergamut ve adaçay›ndan
oluflur, rahatlat›c› ve dengeleyici etkisi olan bir aromad›r.

POWDER ROOM
Frans›z lavantas›, bergamot ve ada çay›ndan oluflan aromatic har-
man üzerine, tazeleyici müge ile süslenmifl, tatl› bebek pudras›
kokusu ile fl›marmak mümkün

COFFE BEAN                                                                          
Tam gövdeli ve aromatik, uyand›r›c›, kavrulmufl koyu Kolombiya
kahvesi çekirde¤i. Davetkar bir kahve kokusu 

Arena, fabrika, plaza/ofis, casino, gece kulüpleri, 
fitness center, konaklama, perakende (genç), 
WC, banyo, soyunma odalar›, SPA.

Arena, fabrika, plaza/ofis, çocuk bak›m›, fitness center,
konaklama, perakende (kad›n), perakende (genç), WC,
banyo, soyunma odalar›.

Arena, fabrika, plaza/ofis, casino, gece kulüpleri, 
fitness center, konaklama, perakende (genç).

Arena, fabrika, casino, gece kulüpleri, 
fitness center, konaklama, perakende (genç), 
perakende (teknoloji), WC, banyo, soyunma odalar›.

Plaza/ofis, sa¤l›k/hastane, konaklama, perakende (genç),
perakende (kad›n), perakende (erkek),
WC, banyo, soyunma odalar›, SPA.

Otomotiv, plaza/ofis, fitness center, konaklama, 
restoran, perakende (erkek), WC, banyo, soyunma
odalar›.

Plaza/ofis, sa¤l›k/hastane, konaklama, otel odalar›,
emlakç›l›k, WC, banyo, soyunma odalar›, SPA.

Arena, fabrika, otomotiv, plaza / ofis, çocuk bak›m›,
sa¤l›k / hastane, emlakç›l›k, konaklama perakende
(genç), perakende (çocuk), WC, banyo, soyunma odalar›,
SPA.

Otomotiv, plaza/ofis, çocuk bak›m›, konaklama,
emlakç›l›k, perakende (genç), perakende (teknoloji), per-
akende (çocuk), WC, banyo, soyunma odalar›, SPA.

Otomotiv, casino, gece kulüpleri, fitness center, 
konaklama, restoran, perakende (genç), 
perakende (teknoloji), perakende (çocuk), WC, banyo,
soyunma odalar›.

Arena, fabrika, sa¤l›k / hastane, konaklama, perakende
(kad›n).

Arena, fabrika, plaza / ofis, konaklama, otel odalar›, 
perakende (kad›n), SPA.

Sa¤l›k / hastane, konaklama, perakende (kad›n), SPA.

Otel odalar›, perakende (çocuk), WC, banyo, 
soyunma odalar›

Otomotiv, emlakç›l›k, restoran.

Sektörlere göre kullan›labilecek esanslar

Esanslar Sektörler
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proje

K
epez’de bulunan Özdilek Park
Avm'nin ortak alanlar, ma¤azalar
ve yemek alan›nda ClimateMaster

Su Kaynakl› Is› Pompalar›, sinema salon-
lar› ve fuayede Lennox su so¤utmal› paket
klima, proje de¤erlerine toplan so¤utma
kapasitesine göre ek olarak 5 adet Decsa
kule ve 2 adet Dunham Bush su so¤utma-
l› so¤utma grubu kullan›ld›. Özdilek Park
AVM’de 40.000 m2 otopark alan›, 20.000
m2 ortak alan, 41.000 m2 kiralanabilir
alan, 107 adet ma¤aza bulunuyor. 

Projede Kullan›lan Form Ürünleri

• Kullan›lan Cihaz Tipi: WSHP Su 
kaynakl› ›s› pompas›
Cihaz adedi : 470 
Kullan›lan Mahaller: Ma¤azalar, 
Ortak Alanlar, Fast Food

Proje De¤erlerine Göre
Toplam So¤utma Kapasitesi:7.330 kW

Toplam Is›tma Kapasitesi:9.250 kW
Ortak Alanlar›n So¤utulmas› için 111 ci-
haz kullan›lm›flt›r.
Toplam So¤utma Kapasitesi:1.690 kW,
Toplam Is›tma Kapasitesi:2.200 kW,(Bu
kapasiteler yukar›da bahsi geçen toplam
kapasitelerin içine dâhildir)
Yatay Tip Cihaz Adedi:299 adet, Dik
Tip Cihaz Adedi:171 adet

• Kullan›lan Cihaz Tipi: Su So¤utmal› 
Is› Geri Kazan›m Modüllü Paket klima
Cihaz adedi: 10 
Kullan›lan Mahaller: Sinema Salonlar› 
ve Fuaye

Proje De¤erlerine Göre
Toplam So¤utma Kapasitesi:901 kW
Toplam Is›tma Kapasitesi:1.138 kW

• Kullan›lan Cihaz Tipi: Kapal› 
Tip Kule
Cihaz adedi: 5 

Antalya'da 14 A¤ustos tarihinde aç›l›fl› gerçekleflen Özdilek Park

Antalya toplam 101.000 m2 kapal› alandan olufluyor. 

Proje De¤erlerine Göre
Toplam So¤utma Kapasitesi:10.583 kW,
Kulelerin 3 adedi 2.487 kW, ›s› 
pompalar› ve paket klimalar›n 
kondenserlerinden gelen ›s›nan suyu
so¤utmak için, 2 adedi 1.561 kW,
so¤utma gruplar›n›n 
kondenserlerindengelen ›s›nan suyu
so¤utmak için kullan›lm›flt›r.
Kuleler aksiyal fanl› ve Dry-Cooler
olarak çal›flabilmektedir.

• Kullan›lan Cihaz Tipi: Su So¤utmal› 
So¤utma Grubu
Cihaz adedi: 2 

Proje De¤erlerine Göre
Toplam So¤utma Kapasitesi: 2.420 kW
(1210 kW x 2 adet)

So¤utma gruplar› taze hava santrallerin-
deki so¤utmay› sa¤lamak için kullan›l-
maktad›r. TM

Özdilek Park AVM’de 
Kullan›lan Form Ürünleri 
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Fan yasalar›n› tekrar gözden 
geçirerek enerji tasarrufu 
yapabilmek için çözüm yollar›
üretilebilir

E
nerji, günümüz dünyas›nda ilgi
oda¤› konumundad›r. Ev ve iflyer-
lerimizde karfl›m›za ç›kan ortak

problem, artan enerji maliyetlerinin getir-
di¤i yüksek maliyetlerdir. De¤iflen küresel
ihtiyaçlar da gösteriyor ki bu s›k›nt› pek
sonlanacak gibi görünmemektedir.
Mühendisler aras›nda da kuflkusuz tart›-
fl›lmakta olan en önemli s›cak bafll›klar
LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) sertifikasyonu ve yeflil
binalard›r. Bunun yan›nda herkes, artan
enerji maliyetlerinin etkisini hafifletmek
için çaba harcamaktad›r. Günümüzde pi-
yasalar daha az enerji tüketen yüksek ve-

rimli binalar ile ilgilenmektedir. Böylece
gözler, bina tasar›mlar›n›n tekrar gözden
geçirilmesi ve enerji tüketimini azaltan,
yenilikçi yollar bulunmas› için mühendis-
lere ve tasar›mc›lara çevrilir. Bu da günü-
müz piyasalar›nda yer alan ve pek geçer-
lili¤i kalmam›fl olan enerji verimlili¤i ile
ilgili tasar›mlar›n ve konseptlerin yeniden
gözden geçirilmesini anlam›na gelir. 
Bu ürün gruplar› içinde yer alan fanlar,
enerjinin büyük bölümünü tüketmekte-
dirler. Bu sebeple, fan yasalar› tekrar göz-
den geçirilerek bizler ve müflteriler için
enerji tasarruflu çözümler üretilebilir.

Fan Yasalar›ndan Faydalanmak
Fan›n tüketti¤i enerjiyi azaltman›n en çar-
p›c› ve verimli yolu, fan›n h›z›n› düflürmek-
tir. Bu da en temel fan yasas›ndan fayda-
lanmak anlam›na gelmektedir. fiöyle ki;

Nα (V)3

Bu basit yöntemle yar›m h›zda çal›flan iki
fan için, tam h›zda çal›flan bir fana göre
ihtiyaç duyulan enerjinin 1/8’i yeterli ola-
cakt›r. Böylece %87,5’lik ola¤anüstü bir
enerji tasarrufu sa¤lanm›fl olur. Bu sayede
ak›fl kontrolü yapmak yerine, fan h›z
kontrolü yapman›n çok daha verimli ve
önemli oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Sistem Geri Beslemesi ve Kontrolü
Havaland›rman›n ihtiyac›n› sa¤layacak
fan performans›na ulaflman›n CO2 sen-
sorlar›n› kullanmak gibi birçok yolu var-
d›r. Ak›ll› binalar›n, binan›n otomasyon
sistemi ile birlikte modernleflmesi, fan
kullan›m› ile gereksinim kontrolünün
sa¤lanmas›nda etkili olmaktad›r.
Enerji maliyetlerini azaltma fikri tipik

Fan yasalar›
Fanlar ile enerji tasarruf
etmenin yollar›
Yazan: Doug Yamashita
Çeviren: Mustafa Buzkan
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olarak ayda bir defa, o da faturalar geldi-
¤inde düflünülür. Geri dönüflümlü enerji
kullan›m›, enerji tasarruflu yeni çözümle-
rin bulunmas›yla artacakt›r. Toyota’n›n
Camry Hibrid modelinde, kontrol paneli
üzerinde yer alan MPG tüketim gösterge-
sini dikkate al›n›z. Bu göstergenin sürüfl
tekni¤i üzerindeki etkisi ile ayn› miktar-
daki gaz ile kat edilen mesafe artm›fl ve
bu sayede geri besleme sa¤lanm›flt›r. ‹n-
sanlar›n binalar› içinde ayn› özeni ve has-
sasiyeti gösterdi¤ini ve enerji tüketim
miktarlar›n› azaltt›¤›n› böylece de geri
besleme yapt›¤›n› hayal etsenize.  

Fanlar için Güç Denklemi
Fan›n tüketti¤i enerjiyi azaltman›n yolla-
r›n› en iyi flekilde anlamak için afla¤›daki
fan gücü denklemine bakmal›y›z.

CFM . SP
Nα –––––––––––––

η

Denklemden de anlafl›laca¤› üzere CFM
veya SP’nin azalmas› yada verimin artma-
s›, fan gücünün dolay›s›yla tüketilen ener-
jinin azalmas›n› sa¤layacakt›r.

Tüm Sistem Yaklafl›m›
CFM veya SP de¤erini azaltmak için kul-
lan›lan fan seçim cetvelinin yan›nda sis-
tem yaklafl›m›na da ihtiyaç vard›r. Port-
land Oregon Green Building Services bafl-
kan›n söyledi¤i gibi “Bu durumun ›fl›lt›l›
ürünleri kullanmak ile ilgisi yoktur, as›l
mesele bilinçli bir biçimde temel yap› tafl-
lar›n› yerine koymakt›r.”

Tasar›m aflamas›nda uygun fan tipi seçile-
rek fan, performans karakteristi¤i ile efl-
lefltirilir. Örne¤in, aksiyel fanlar tipik ola-
rak düflük sistem dirençlerinde ve büyük
debilerde daha verimlidir. Bunun yan›nda
fan boyutunun seçimi de bir di¤er önemli
faktördür. Yap›lacak ifle göre en uygun
fan›n seçilmesi genellikle fanlar›n kendine
özgü seçim program› ile çok genifl fan se-
çim cetvelinden yap›l›r. Fakat birçok du-
rumda daha verimli fanlar olmas›na ra¤-
men rekabet koflullar›, kurulum maliyet-
leri gibi sebeplerle uygun olan bu fanlar
seçilmez. 
Fan - performans aras›ndaki en iyi efllefl-
meyi h›zl› bir biçimde yapmak gayet ko-
lay olmal›d›r. Bunun için AMCA’n›n üye-
leri ile AMCA personeli birlikte çal›flarak
fan-verim cetvelini gelifltirmekte böylece
en iyi performans› veren en verimli fan›
bulmada mühendislere yard›mc› olmak-
tad›r.
Son on y›ldan bu yana motor veriminde
yap›lan iyilefltirmeler ile enerji tasarrufu
sa¤lanm›flt›r. Fakat fan sisteminin verimi,
fan›n ve motorun verimi ile mümkündür.
Bunun için yüksek verimli fanlar seçildik-
çe yap›lan enerji tasarrufu daha da arta-
cakt›r. 

Beklemek Lüzumsuz
Temel fan yasalar›n› gözden geçirerek,
mühendisler ve tasar›mc›lar çok k›sa sü-
rede bina tasar›mlar›n›n iflletme maliyet-
lerini düflürebilirler ve bu sayede yüksek
performansl› binalar› yapabilirler. Bunun
yan›nda ASHRAE, bina tasar›mlar›nda
performans› yükseltmek için mühendisle-
re ihtiyaçlar› olan ekipmanlar› sa¤lamada
yard›mc› olmaktad›r. Bina enerjisi ile ilgi-
li olan ASHRAE Standard› 90.1 iyileflti-
rilmekte, yeni bir standart olan bina tasa-
r›mlar›nda genifl alanlar› ilgilendiren AS-
HRAE 189.1P standard› da gelifltirilmek-
tedir. Son olarak küçük ofis binalar›, K-
12 okullar› gibi çeflitli uygulamalar için
ASHRAE’nin revize etti¤i ‹leri Enerji Ta-
sar›mlar› Rehberi, ücretsiz olarak AS-
HRAE’nin web sitesinden (www.ashra-
e.org) yüklenebilmektedir. 
Güçlü olan küresel kuvvetler piyasalar›
de¤ifltirmekte ve bunu da h›zl› bir biçim-
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Wal-Mart’da Sistem Dizayn›
Wal-Mart’da so¤utulmufl g›dalar›n sat›l-
d›¤› raflar› gözünüzün önüne getiriniz.
Normalde bu raflar, müflterilerin eriflimi-
ni en aza indirmek için tamamen aç›kt›r.
Fakat bu düflünce, kayda de¤er miktarda
so¤utma ihtiyac› do¤urur. Wal-Mart, ma-
¤azalar›nda kazand›¤› deneyimleri saye-
sinde sistemi incelemifl ve raflar›n önüne
konan kap›lar›n enerji tasarrufu sa¤lad›-
¤›n› ve bu durumun müflterilerin so¤utul-
mufl g›dalar› sat›n almas›n› engellemedi¤i-
ni tespit etmifltir. Bu de¤ifliklik ile de so-
¤utma yükünün %70 seviyelerine düflme-
sini sa¤lam›flt›r.

Statik Bas›nc› Düflürmek
Sistem tasar›m›n› iyilefltirmenin ilk etkile-
ri; sistem direnci veya statik bas›nç üzerin-
de görülür. Hava h›z›n› düflürmek için al›-
nan baz› önlemler düflük bas›nç farklar›-
n›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Statik bas›nç
ile hava h›z› aras›ndaki iliflki flu flekildedir;

SP α (V)2

Ak›c› bir yol tasarlamak da sistem içinde
düflük bas›nç fark› elde edilmesinde yar-
d›mc› olur. Sistem direncinin düflürülmesi
ile istenilen performans de¤eri daha kü-
çük bir fan ile sa¤lanabilir. Bu da bafllan-
g›ç maliyetlerinin düflmesini böylece de
ayr›ca bir kar elde edilmesini sa¤lar.

Fan - Performans Efllefltirmesi
Fan›, performans› ile efllefltirmek enerji
tüketimindeki en büyük verimi sa¤lar.

çeviri

Wal-Mart, ma¤azalar›nda 
kazand›¤› deneyimleri 

sayesinde sistemi incelemifl ve
raflar›n önüne konan kap›lar›n
enerji tasarrufu sa¤lad›¤›n› ve

bu durumun müflterilerin 
so¤utulmufl g›dalar› sat›n 
almas›n› engellemedi¤ini 

tespit etmifltir.
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çeviri

Son on y›ldan bu yana motor 
veriminde yap›lan iyilefltirmeler
ile enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r. 

Fakat fan sisteminin verimi, 
fan›n ve motorun verimi ile

mümkündür. Bunun için yüksek 
verimli fanlar seçildikçe yap›lan 

enerji tasarrufu daha da
artacakt›r.

dinden önce yap›lanlara göre daha ileri ve
ak›ll› olmaya devam edecektir.
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de yapmaktad›r. Bir varil petrolün fiyat›
befl y›l içinde 22 dolardan 130 dolara f›r-
lam›flt›r. Çok popüler olan spor otomo-
billerin de¤erleri de birden düflmüfltür.
Otomotiv sektöründeki bu çarp›c› de¤i-
flim ile otomotiv üreticileri yak›t-tasarruf-

lu yenilikçi araçlara do¤ru yön de¤ifltir-
mifltir. Toyota, Prius’dan bu yana hibrid
teknolojisinde ald›¤› yol ile verimi, yayg›n
modeli olan Camry modelinde 28mpg’-
den 34 mpg’ye yükseltmifltir.
General Motor gelifltirdi¤i benzer yap›da-
ki ateflleme sistemine sahip (HCCl) moto-
ru ile verimi %25-30 oran›nda artt›rm›fl-
t›r. Honda da üretti¤i dizel Accord ile
Camry Hybrid’in karfl›s›na 53mpg ile ç›k-
m›flt›r. Benzer bir flekilde artan enerji ma-
liyetleri ile yeflil binalar için olan piyasa-
lar›n beraber hareket etmesiyle binalar›n
tasar›m›n› mimarlar ve mühendisler yap-
maya bafllam›flt›r. Günümüzdeki binala-
r›n inflas›nda, enerji verimlili¤i teknoloji-
sindeki önemli ilerlemeler kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Gelecekteki binalar, ken-
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Sigarth, son 30 y›ld›r dünyada
kendi alan›nda % 10 pazar 
pay›na sahip

S
igarth AB, 55 y›ld›r faaliyet göste-
ren bir ‹sveç firmas›. Ana üretim
alan›m›z panel radyatör üst ve yan

kapaklar› ile sabitleme konsollar›. Si-
garth, son 30 y›ld›r dünyada kendi ala-
n›nda % 10 pazar pay›na sahip. fiu anda
dünyan›n dört ülkesinde üretim ve sat›fl
odakl› merkezleri bulunuyor. 1990’lar›n
bafl›nda Almanya’da tamamen sat›fl
odakl› bir flirket kuruldu. Almanya’da
üretimimiz yok. 1999 y›l›nda Polonya’da
üretim ve montaj yapan bir flirket daha

4466 . tesisat market 09/2009

Sigarth 55 y›ld›r panel radyatör kapaklar› ve sabitleme 

konsollar› konusunda faaliyet gösteren bir ‹sveç firmas›.

Türkiye’de radyatör pazar›n›n h›zl› geliflim göstermesi ile birlikte

ülkemize yat›r›m karar› al›nm›fl ve geçti¤imiz y›l gereken tüm

haz›rl›klar yap›larak firman›n Türkiye aya¤› hizmete aç›lm›fl.

Türkiye’de çok say›da büyük firma ile çal›flmalar yapan firman›n

Genel Müdürü Ender Çonka ile Sigarth’› ve firman›n bundan

sonraki hedeflerini konufltuk...  

Sigarth Türkiye Genel Müdürü 

Ender Çonka

“H›zl› ve kaliteli üretim yapmak
en büyük hedefimiz” 
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kuruldu. 2000’li y›llarda Türkiye’de rad-
yatör pazar›n›n çok büyük geliflim göster-
mesi sebebiyle de Türkiye’de bir yat›r›m
yap›lmas› konusu gündeme geldi.
2002’den beri pazar araflt›rmalar› yap›l›-
yordu, 2006’da Türkiye’de yat›r›m yap›l-
mas› yönünde karar kesinleflti ve 2007 y›-
l›nda fabrikam›z›n temeli at›ld›. Fabrika-
m›z 2008 y›l›nda tamamland› ve k›smi
üretimimize bafllad›k. Ama tam olarak
fabrikada tüm hatlar›n yap›m›n›n ta-
mamlanmas› ve tüm çal›flmalar›m›z› yü-
rütebilecek hale bu y›l geldik. Ne yaz›k ki
tam yat›r›m›m›z› tamamlad›¤›m›z dönem,
kriz dönemine denk geldi ve sektöre bek-
ledi¤imiz h›zla girifl yapamad›k. ‹flçileri-
mizi ç›karmamak için çeflitli tedbirler al-
d›k. fiimdi ise ifllerimiz sene bafl›na oranla
daha iyi durumda.. 

Türkiye’de üretim yapaca¤›z

Ürün gruplar›m›z› a¤›rl›kl› olarak panel
radyatör kapaklar› ve konsollar› olufltu-
ruyor. Bu iki ana grup, ciromuzun %
90’›na tekabül ediyor. Türkiye’deki üre-
tim hatlar›m›z da bu iki ana gruba yöne-
lik. Boyama tesisimizin y›ll›k kapasitesi
yaklafl›k 20 milyon ürün. Mevcut pres
hatlar›m›z ise y›lda yaklafl›k 1.5 milyon
kapak üretebilecek durumda. Boya hatt›-
m›z›n kapasitesi üretim hatt›m›zdan çok
daha yüksek, çünkü hayata geçirmeyi
planlad›¤›m›z üretim hatlar›m›z var.
2010 y›l›n›n sonuna kadar tamamlanacak
olan 3 yeni hatt›m›z olacak. Konsol üre-
tim hatt›m›z bunlardan biri. Bu hat yak-
lafl›k 3 milyon adet kapasitede olacak.
Bunun yan›nda otomotiv yan sanayisine
de hizmet veriyor, inflaat flirketlerinin özel
taleplerine yönelik üretim de yapabiliyo-
ruz. Türkiye’de üretime bafllaman›n bize
ciddi anlamda bir maliyet avantaj› sa¤la-
yaca¤›na inan›yoruz. 

Tan›t›m ve e¤itim çal›flmalar› 
yapaca¤›z

fiimdilik Türkiye’de bir bayi a¤›m›z yok
ama bir bayi a¤› oluflturmay› istiyoruz.
Bu yap›lanma da biraz farkl› bir bayi ya-
p›lanmas› olacak. Çünkü bizim birçok

markan›n bayileri ile de temas halinde
olan bir yap›lanma kurmam›z gerekli. Bu
nedenle bölgesel büyük bayilikler kurma-
y› planl›yoruz. Özellikle ürünlerimizi ta-
n›tmak için birlikte çal›flt›¤›m›z flirketler
ile ortak tan›t›m ve e¤itim çal›flmalar›
yapmay›  planl›yoruz. Böylece marka bi-
linirli¤imizi art›rmak istiyoruz. 
Ayr›ca ihracat projelerimiz var. Türkiye
üzerinden özellikle Türki cumhuriyetlere
sat›fl yapmay› planl›yoruz. Yak›n dönem-
de Suriye, Irak, ‹ran gibi do¤algaz›n ve
radyatörlerin fazla kullan›ld›¤› ülkelerde
de ürünlerimizi Türk firmalar› arac›l›¤› ile
ulaflt›rabilece¤imizi düflünüyoruz. 

Özel tasar›mlar 
gerçeklefltirebiliyoruz

Ürünlerimizi Türkiye’de üretim yapan ne-
redeyse bütün büyük panel radyatör üre-
ticileri kullan›yor. Özellikle yurtd›fl›na ih-
raç edilen ürünler için bizim malzemeleri-
mizi kullan›yorlar. Çünkü yurtd›fl›ndaki
standartlara uygun üretim yap›yoruz. Bir
de ürünlerimiz kalitesini tüm dünyada is-
patlam›fl oldu¤undan daha çok tercih edi-
liyor. Özel üretimler ve tasar›mlar gerçek-
lefltirebiliyoruz. Bu esneklik birlikte çal›fl-
t›¤›m›z firmalar için de büyük avantaj su-
nuyor. Zaten bizi rakiplerimizden ay›ran
en önemli özelli¤imiz bu. 

Ürünlerimiz ömür boyu 
garantilidir 

‹sveç’in yap›m yöntemi bilgisini ve tecrü-
besini de¤erlendiriyoruz. fiu anda fabri-
kam›zda 11 kifli çal›fl›yor. Tam anlam›yla
üretime bafllad›¤›m›zda çal›flan say›m›z›
50 kifliye ç›karaca¤›z. Türkiye’deki fabri-
kam›zda bulunan bir ar-ge departman›-
m›z var. Burada bir arkadafl›m›z ‹sveç ile
sürekli temas halinde çal›fl›yor. Ayn› za-
manda üretim ve planlamadan da ayn› ki-
fli sorumlu. H›zl› ve kaliteli üretim yap-
mak en büyük hedefimiz. Sigarth’›n stan-
dartlar›n› Türkiye’ye empoze etmeye çal›-
fl›yoruz. Herkesin 1 mm sac kal›nl›¤›nda
yapt›klar› ürünleri biz 1.5 mm kal›nl›kta
yap›yoruz. Çünkü test sonuçlar› güvenilir
s›n›rlar içerisinde kalabilmemiz için bu

seviyeyi gerektiriyor. Ürünlerimiz ömür
boyu garantilidir. E¤er herhangi bir bo-
zulma, k›r›lma olursa bedelsiz olarak ürü-
nü yeniliyoruz. 

Taklit çok ama taklit etti¤i ürünü
gelifltirmeye u¤raflan yok

Sigarth’›n 30-40 civar›nda patentli ürünü
var. Ama ne yaz›k ki ürünlerimiz çok faz-
la taklit ediliyor. Hatta baz› taklitçi fir-
malarla hukuksal süreci bafllatt›k. Mesela
özel tasar›m ürünlerimizi taklit etmifller
ama ürünler üzerindeki detaylar›n ne ifle
yarad›¤› ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Sade-
ce görsel olarak ürünün ayn›s› olsun diye
u¤raflm›fllar.. Kalite standard›nda üretil-
meyen görsel taklit ürünler bizim marka
imaj›m›z› zedelemekte. Bizim en büyük fli-
kayetimiz de bu. Bir ürün taklit edilebilir
elbette. Ama iyi bir firma, taklit etti¤i
ürünü gelifltirmeye de çal›fl›r. Farkl› tasa-
r›mlar, fonksiyonel özellikler eklemek
için u¤rafl›r. Türkiye’de bu yok... En az›n-
dan orijinal ürün, taklit ürün yüzünden
zarar görmeyecek. 

Sigarth kalitesinden eminiz

Türkiye’de ne yaz›k ki hala fiyat odakl›
düflünülüyor. Benim dikkat çekmek iste-
di¤im fley flu; Türkiye’de radyatörler ken-
di amac› d›fl›nda da kullan›l›yor. Mesela
han›mlar›m›z evde üzerine ç›k›p perde
asabiliyor, cam siliyor. Okullarda çocuk-
lar radyatörleri bir oyun arac› gibi kulla-
nabiliyorlar.. Biz üretimlerimizi yaparken
tüm bu olas›l›klar› hesaba kat›yoruz.
Ürünlerimizin dayan›kl›l›¤› bu nedenle
çok önemli. Konsollar›m›z›n her biri 180
kilo kald›rabilecek kapasitede. Geçti¤i-
miz Kas›m ay›nda Belçika’da bir kaza
meydana geldi. Dikey bir radyatör, evde-
ki 4 yafl›ndaki çocu¤un üzerine düfltü ve
ne yaz›k ki çocuk öldü. Bunun üzerine
konsollar incelenmeye ve konsollar için
belli standartlar getirilmek üzere çal›flma-
lara baflland›. Bizim araflt›rmalar›m›z so-
nunda karar verdi¤imiz üretim standart-
lar›m›z, bugün Avrupa’n›n üzerinde çal›fl-
t›¤› standartlara uygun. Bu nedenle kali-
temizden çok eminiz. TM
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Ürünler
- Baymak Kolektörler
- Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri
- Solartek’ten Alesta Paket Sistem
- Vendo Eko’dan Solar PST
- Trakya Cam’dan Günefl Kollektör Cam›: Durasolar P+
- Rota Solar Termik Sistemler
- Ebitt’ten Günefl Enerjili Ürünler

Teknik
- Büyük Ölçekli Günefl Enerjili S›cak Su Haz›rlama Sistemleri
- Günefl Enerjisiyle Yüzme Havuzu Is›t›lmas›

Sistem
- Viessmann Alternatif Enerji Sistemleri ile Ekonomik ve Çevre Dostu Is›tma
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B
uderus günefl enerjisi sistemleri ürün
grubu çok çeflitlilik arz etmekte ve

her türlü sisteme uyum sa¤lamay› hedef-
lemektedir. Ürünler aras›nda;
– Kullan›m suyu ›s›tmas›, mahal ›s›tma-

s›na ve havuz ›s›tmas›na destek verecek
her türlü çat›ya ve cepheye uyumlu
pompal› günefl enerjisi sistemleri, 

– Do¤al dolafl›ml› düzlemsel kolektörlü
kapal› devre kullan›m suyu ›s›tmas› sis-
temleri, 

– Vakum tüplü aç›k ve kapal› kullan›m
suyu ›s›tma sistemleri yer almaktad›r. 

Tüm bu sistem alternatifleri ile apartman
daireleri, villalar gibi küçük sistemlerden
fabrikalar, oteller, hastaneler gibi büyük
ölçekli sistemlere kadar çözümler yarat›-
labilmektedir.

Yüksek Verimli Kolektörler
Buderus düzlemsel günefl kolektörleri,
çok yüksek verimlere ulaflmakta, absor-
ber yüzeydeki özel kaplamalar, asal gaz
dolgusu ve imalat teknolojisi sayesinde
bulutlu günlerde bile güneflten fayda sa¤-
lanmakta, cam elyaf katk›l› kasa sayesin-
de kolektör iç yap›s› uzun y›llar korun-
makta, yüksek verim, teknoloji ve uzun
ömrü kullan›c›lar›na ulaflt›rmaktad›r. 
% 85’e varan oranlarda yüksek verim su-
nan kolektörlerde, 3,2 mm kal›nl›¤›nda
ve ›fl›k geçirgenli¤i % 92’ye ulaflan solar
güvenlik cam› bulunmaktad›r. Kolektö-
rün hermetik yap›s›, toz ve nem gibi d›fl
etkenlere karfl› etkin bir koruma sa¤lar,
kolektör böylelikle uzun ömrü boyunca
yüksek verim sunmaya devam eder. Va-
kum borulu kolektörler dairesel absorber
yüzey sayesinde her yönden gelen günefl
›fl›nlar›n› absorbe etmekte, gün içinde
uzun süreler günefl almakta ve kullan›m
suyunu yüksek s›cakl›klara ulaflt›rmakta-
d›r. Kapal› devre iflletim sayesinde don-
maya karfl› koruma, korozyon ve kireç-
lenmenin önlenmesi ile uzun sistem ömrü
sa¤lanmaktad›r. Bu sayede k›fl›n da gü-
neflten verim sa¤lan›r.

Hijyenik Depolama
Buderus boylerler çift kat termoglasür

kaplama ile kullan›m suyunu en yüksek
hijyen seviyesinde depolar, korozyon olu-
flumuna izin vermez. Bu kaplama çok sert
çizilmez ve termal floka dayan›kl›d›r.
magnezyum anot korumas› ile iç kapla-
man›n hijyen seviyesi daima yüksek tutu-
lur. Bu cam kaplama sayesinde boyler bir
termos özelli¤indedir. Termosifon özel-
likli boylerlerde boyler hacmi yukar›dan
afla¤›ya do¤ru kademeli olarak
›s›t›ld›¤›ndan düflük
günefl ›fl›n›mlar›nda
dahi boylerin üst
bölümünde iste-
nilen s›cakl›kta
su bulunabil-
mektedir, bu
da hem gü-
nefl enerji-
sinden ›fl›n›-
m›n fliddetine göre al›nabilen en yüksek
fayday› sa¤lamak hem de ilave ›s›t›c›n›n
daha az devreye girmesi anlam›na gel-
mektedir. Çift serpantinli boylerler saye-
sinde günefl enerjisinin yeterli olmad›¤›
durumlarda kazan, ›s› pompas› gibi ilave
›s› üreticileri kullan›m suyu ›s›tmas›na
takviyede bulanabilmektedir. 

Ak›ll› Kontrol 
Pompal› günefl enerjisi sistemlerinde sen-
sörler ile alg›lanan boyler ve kolektör s›-
cakl›k farklar›na göre pompan›n oransal
kontrolünü sa¤layan, do¤u-bat› gibi fark-
l› yönlere bakan kolektör gruplar›n› kon-
trol eden, donmaya karfl› pompa koruma-
s› sa¤layan, termik dezenfeksiyon fonksi-
yonu bulunan, kullan›m suyu ›s›tmas›,
›s›tmaya destek ve havuz ›s›tmas› sistem-
lerini bir arada kontrol eden kumanda
modülleri ile günefl ›fl›n›m›ndan en yüksek
fayday› sa¤lamak mümkündür. Buderus
kazanlarda kazan›n kumanda paneline
eklenen modüller ile günefl enerjisi siste-
mini de kazan kumandas› ile birlikte ça-
l›flt›rmak ve bu sayede di¤er günefl enerji-
si sistemlerine k›yasla % 10 daha az
enerji gereksinimi ve brülör dur-kalk sa-
y›lar›nda % 24’e kadar azalma sa¤lan-
maktad›r. TM

5500 . tesisat market 09/2009

Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri

B
aymak, Türkiye’nin lazer kayna¤› ile
üretim yapan ilk günefl enerjisi üÜre-

tim hatt›n› hizmete sundu.  “Günefl Ener-
ji Sistemleri Üretim Hatt›” bu y›l içerisin-
de planlan›l›p gerçeklefltirilen yat›r›mlar-
dan biri. Baymak günefl enerji sistemleri
üretim tesisleri, y›ll›k 150.000 adet
(375.000 m2) üretim kapasitesine sahip-
tir. Günefl Enerji Sistemleri  Üretim Hat-
t›’n›n; tam otomatik makinalar ile üretim
yapmas› d›fl›nda, en önemli özelli¤i tafl›y›-
c› borular ve selektif plaka aras›ndaki
kaynak iflleminin ultrasonic kaynak yön-
temi yerine lazer kayna¤› ile yap›lmas›d›r. 
Lazer kayna¤› ile bak›r selektif plaka / ba-
k›r boru, alüminyum selektif plaka / ba-
k›r boru ve alüminyum selektif plaka /
alüminyum boru kayna¤› çok h›zl› olarak
yap›lmakta, ultrasonik kaynak yöntemi
sonucu selektif yüzey üzerinde oluflan ve
kolektörün verimlili¤ini düflüren izler or-
taya ç›kmamaktad›r.

Kolektör özellikleri:
• Güçlendirilmifl patentli flase ile uzun

ömür
• Tek parça cam fitili ile köfle 

noktalarda tam s›zd›rmazl›k
• Sandy Anti-Reflex cam ile yüksek ›s›l

verim
• Yüksek ›s› dayan›ml› silikon manifold

contalar
• Özel kaya yünü izolasyon ile mini-

mum ›s› kayb›
• Yüksek verimli titanyum kaplamal›

so¤utucu plaka
• Lazer kaynakl› borular ile yüksek ›s›

transferi TM

Baymak Kolektörler
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ürünler

S
olartek Alesta, kullan›m s›cak suyu ih-
tiyac›n› karfl›lama konusunda AB

standartlar›nda hijyenik, fonksiyonel ve
estetik çözümler sunmak amac›yla geliflti-
rilmifltir. Tüm ekipmanlar, dekoratif gö-
rünümlü alüminyum kompozit muhafaza
kutusu içine yerlefltirilmifltir. Paket sistem-
de bulunan ekipmanlar: 

• Yüksek verimli seçici yüzeyli 
kolektör (2.5 m2)

• Tek serpantinli emaye kapl› hijyenik
boyler (160 litre)

• Elektronik kontrol paneli, kapal› gen-
leflme tank›

• Sirkülasyon pompas›, emniyet ventili
• S›cakl›k ve bas›nç göstergeleri, kontrol

armatürleri 
• Is› izolasyonlu iç boru tesisat› 
• Is› transfer s›v›s› (Antikor 121 Solar

Plus)
• Alüminyum kompozit çerçeve

S›cak suyu haz›rlayan ve depolayan boy-
ler ünitesi kolektör alt k›sm›na monte
edildi¤i için benzer konforu sunan pom-
pal› sistemler gibi daire içinde yer almas›-
na gerek kalmaz. 
Sistemin montaj› son derece kolayd›r, çok
k›sa sürede tamamlanabilir. Paket sistem
düz zemin üzerine yerlefltirildikten sonra
daire ile sistem aras›ndaki boru ile irtibat-
land›r›l›r. 
Teras çat›, balkon, bahçe gibi düz zemin-
lere monte edilebilir. Sistem ile birlikte su-
nulan Antikor 121 Solar Plus, so¤uk iklim
flartlar›nda donmay› önler ve sistemin ko-
rozyona karfl› korunmas›n› sa¤lar. TM

T
ermodinamik günefl kolektörü sistemi,
termal günefl panelleri ve ›s› pompal› iç

ünite sistemini içermektedir. Çevreye karfl›
duyarl› alternatif bir ›s›tma sistemi olan
termodinamik günefl kolektörü ›s›tma sis-
temleri, geleneksel elektrik veya mazotlu
›s›tma sistemlerine göre % 80 oran›nda
enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r. Termodi-
namik günefl kolektörü sistemleri 60°C’nin
üzerinde s›cak su sa¤lama özelli¤i ile s›cak
kullan›m suyu, ›s›tma ve yerden ›s›tma sis-
temi, yüzme havuzu ›s›tmas› gibi farkl› uy-
gulamalar için tek bafl›na kullan›labilmek-
tedir. Vendo Eko taraf›ndan Türkiye’ye
sunulan Solar PST termodinamik günefl
kolektörleri, geleneksel günefl kolektörleri-
ne göre daha küçük ölçüdedir, daha az yer
kaplar ve daha verimlidir. 80x200 cm eba-

da sahip kolektörler, her iki yüzeyinin de
›s›y› emmesi sayesinde 3.20 m2’lik bir ›s›
toplama yüzey alan› sunar. Kolektörler,
içerisinde so¤utucu ak›flkan›n geçifline uy-
gun yap›da ve ›s› transferini art›r›c› alü-
minyum plakalardan oluflmaktad›r. 30
mikron kal›nl›¤›ndaki siyah-anotlu katma-
n›yla ›s›y› yüksek seviyede transfer gücüne
sahip ve korozyona karfl› dirençli olarak
üretilmektedirler. Kolektörler yaz ve k›fl
aylar›nda, ya¤murlu günlerde bile ›s›y›
transfer yetene¤ine sahiptir. Kompakt ya-
p›da üretilmifltir, d›flar›dan gelecek zorlan-
malara ve darbelere karfl› dayan›kl›d›rlar.
Sadece 8 kg a¤›rl›¤› ile son derece hafif
olan günefl panelleri, her tip binan›n düz
duvar yüzeyi veya çat›s›na çok kolay mon-
te edilebilir. TM

Solartek’ten Alesta
Paket Sistem

Vendo Eko’dan Yeni Solar PST
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Y
enilenebilir enerji kay-
naklar›ndan günefl enerji-

si sistemleri; günefl enerjisin-
den s›cak su üreten “günefl
kolektörleri” ve günefl enerji-
sinden elektrik üreten “günefl
pilleri” olarak ikiye ayr›l›r.
Günefl pillerinin bir di¤er ad›
da fotovoltaiktir. Baflta Av-
rupa olmak üzere yurtiçi ve
yurtd›fl›nda faaliyet gösteren
günefl enerjisi sistemleri üreti-
cilerine sat›fl› yap›lmakta
olan düflük demirli cam›n üretiminde ana
kriter, cam›n günefl ›fl›¤› ve ›s›s›na ait ge-
çirgenlik de¤erinin yüksek olmas›d›r. Bu
sayede sistemin performans›nda maksi-
mum verimlilik sa¤lanmaktad›r. Sistemle-
rin uygulanaca¤› co¤rafi bölgeye göre
kullan›lan cam tipi de¤iflkenlik gösterebil-
mekte ve yer yer normal demirli cam kul-
lan›m› da gözlenmektedir. Fakat, sistem-
lerden daha fazla verim alabilmek için
yüksek performansl› camlar kullan›lmas›
önerilmektedir. Sektörde bilinen öncü flir-
ketler taraf›ndan da temperli düflük de-
mirli cam tercih edilmektedir. D›fl etken-
lere maruz kalan günefl enerjisi sistemle-

rinde cam›n mukavemetini ve ›s›l gerilim-
lere karfl› direncini art›rmak için temperli
cam kullan›lmas› gereklidir. 
Trakya Cam, 1998 y›l›ndan beri günefl
enerjisinden faydalanmak üzere gelifltiril-
mifl sistemlerde kullan›lmak üzere özel
camlar üretmektedir. Sistemlerin perfor-
mans›n› maksimize etmeye yönelik olarak
yüksek geçirgenli¤e sahip düflük demirli
Mandarin ve Prizma desenli buzlucamlar
“Durasolar P+” markas› ile sat›lmakta-
d›r. Söz konusu camlar›n performans› ‹s-
viçre’de bulunan SPF Institute’de test edi-
lip sertifikaland›r›lm›flt›r. TM

Trakya Cam’dan Günefl Kolektör Cam›:
Durasolar P+
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ürünler

Roto Solar Termik Sistemler 

S
olar termik sistemler kullan›m amac›,
s›cak su ve ›s›nma ihtiyac›n›n bir k›s-

m›n› günefl enerjisinden sa¤layarak do¤al-
gaz veya bunun gibi fosil yak›tlardan ta-
sarruf etmektir. Solar termik sistemlerin
en yayg›n kullan›ld›¤› alan evlerdeki kul-
lan›m suyu ›s›tmas›d›r. Sisteme kombi gi-
bi konvansiyonel bir ›s› kayna¤› da ekle-
nerek, k›fl›n ve uzun süren kötü hava flart-
lar›nda da kesintisiz s›cak su konforu sa¤-
lan›r. Türkiye flartlar›nda 4 kiflilik bir ai-
lenin s›cak su ihtiyac›n› karfl›lamak için
4mÇ kolektör yüzey alan› yeterlidir. So-
lar karfl›lama oran› bu durumda y›ll›k
bazda kuzeyde % 75, güneyde ise % 85
civar›nda olur. Yaz aylar›nda özellikle
havuz ›s›tmas›nda, kolektörlerden gelen
›s› enerjisi direk kullan›ld›¤›ndan solar
kullan›m oran› yüksektir.
S›cak su eldesinin yan› s›ra solar termik
sistemler, evlerde ›s›nmaya destek olarak
da kullan›l›rlar. Fakat solar kullan›m ora-
n› burada, ›s›nma ihtiyac›n›n, güneflin za-
y›f oldu¤u k›fl aylar›nda yüksek olmas›n-
dan dolay› düflüktür. Bu nedenle bu dü-
flük enerji kazan›m›n› en yüksek oranda
›s›nmaya yans›tabilmek için büyük radya-
tör yüzeyleri veya yerden ›s›tma tesisatla-
r› tercih edilmelidir. ‹yi bir bina yal›t›m›
da flartt›r. 
Türkiye flartlar›nda bir bina içindeki
100m2’lik ‘faydal›’ ›s›t›lacak alana s›cak
su eldesi ve ›s›nma deste¤i sa¤layacak bir
sistem için gerekli kollektör alan› 12m2

dir. Bu flekilde ›s›nma ihtiyac›n›n y›ll›k %
30-40 kadar› güneflten sa¤lan›r.
Roto solar kolektör ve solar modüller
birbirleriyle kusursuz bir flekilde kombine
olabilirler ve çat› üzerinde kusursuz en-
tegrasyon yarat›rlar. Roto Sunroof solar
sistemleriyle çat› üzerinde en profesyonel
çözümler bu sayede üretilir. Çat› içine en-
tegrasyon, çat› üstü montaja göre estetik
ve teknik olarak daha iddal› bir versiyon-
dur. Bu montaj tarz› sayesinde solar ko-
lektörler al›fl›lagelmifl çat› kaplamalar›n›n
yerini al›r. Özel  eteklikler ve yard›mc›
ekipmanlar, çat›n›zda gözü rahats›z etme-
yen fl›k detaylar yarat›r. Kablolar ve bo-
rular, gizleme saclar›n›n etekliklerin alt›-
na döflenmek suretiyle hava flartlar›ndan
korunur, çat› modern ve pürüzsüz bir gö-

rünüfl kazan›r. Buradaki tek flart, çat›n›n
düz ve uygun e¤imde olmas›d›r.  

Avantajlar›:
• Roto ile solartermi, fotovoltaik ve çat›

pencerelerinin birbirlerine kusursuz
entegrasyonu sa¤lan›r.

• Tamamen kiremit kapl› çat›n›n yerine
geçen tüm çat› çözümüne kadar 
büyütülebilen modüler sistemlerdir.

• Kiremit masraf› gerektirmez.
• Ayn› ebatlardaki modüllerden dolay›,

birimler birbirleri aras›nda iste¤e göre
de¤ifltirilebilir.

• Rüzgar itme ve çekme etkilerine karfl›
korumal›d›r.

• S›zd›rmaz ve doluya karfl› 
dayan›kl›d›r.       

• Modüllerin iç aksam›nda korumal› ve
kolay ulafl›labilir kablo ve borular
kullan›lm›flt›r.

• Boyler paketi gibi solartermik di¤er
ekipmanlar da Roto ile tek elden 
sunulur.

• Binan›n “enerji tadilat›na” uygundur.
• Modern kolektör tekni¤i sayesinde

yüksek enerji üretimi sa¤lar.
• Verimli ve yüksek kalite solar 

modüllerdir.
• Oturmufl teknoloji sayesinde güvenilir

solar sistem çözümleridir.
• Yap›n›n emlak de¤erini art›r›r. TM

F
otovoltaik elektrik üretim sistemleri,
küçük enerji ihtiyaçlar›n›n yerinde

karfl›lanmas› veya gün içerisinde belirli
saatlerde yo¤unlaflm›fl enerji tüketimi söz
konusu oldu¤unda ekonomik çözümler
getirebilmektedir. Özellikle küçük güçler-
de elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan ve
elektrik flebekesine uzak bölgelerde kulla-
n›m› çeflitli avantajlar sa¤lamaktad›r.
Otoyol sinyalizasyonu, GSM aktar›c› is-
tasyonlar›n›n beslemesi, müstakil konut-
lar,orman yang›n› gözetleme istasyonlar›,
deniz fenerleri vb. uygulamalarda s›kça
kullan›lmaktad›r.
Ebitt, günefl enerjisi ile çal›flan sokak ve
bahçe ayd›nlatma armatürleri, çim ayd›n-
latma lambalar› gibi kullan›ma haz›r
ürünlerin temin ve pazarlamas›n›n yan›n-
da, büyük kapasiteli uygulamalar için ih-
tiyaç duyulan fotovoltaik paneller, flarj
regülatörleri, inverterler ve depolama çö-
zümleri gibi farkl› ihtiyaçlar› karfl›lamaya
yönelik ürün program› ve dan›flmanl›k-
mühendislik hizmetleri sunmaktad›r. TM

Ebitt’ten Günefl
Enerjili Ürünler
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I
s› pompalar› ile toprakta, suda ya da
havada depolanan enerjinin çok dü-
flük miktarda elektrik enerjisi yard›m›

ile ›s›tma amaçl› kullan›m› sa¤lanmakta-
d›r. Günefl kolektörleri ile y›ll›k kullan-
ma suyu ihtiyac›n›n  % 70’e varan oran›
karfl›lanarak ve mahal ›s›tmas›na da des-
tek vererek yak›t maliyetleri düflürülmek-
tedir. Alternatif enerji kaynaklar› ile ta-
sarlanm›fl bir sistemin tesisat flemas› ör-
ne¤i flekilde görülmektedir.

Kullan›m alan›
Müstakil evler, apartmanlar veya iki
farkl› kullan›ml› ticari binalar. Her iki
›s›tma devresi farkl› olarak projelendiril-
melidir (örn. yerden ›s›tma devresi 35 /
28 °C ve radyatörlü ›s›tma devresi 65
°C). Boylerler geçerli standartlara ve ge-
reksinimlere göre seçilmelidir. 

Gerekli donan›m
Is› pompas›n›n minimum ›s›tma suyu de-
bisi ›s›tma suyu deposu (10) üzerinden
sekonder pompa (2) ile sa¤lanmal›d›r.
Fark bas›nç kontrollü ›s›tma devresi
pompalar› (22) ve (23) kullan›labilir.

Is› pompas›n›n primer devresi
Is›tma suyu deposunun (10) üst boyler s›-
cakl›k sensöründe (11) ölçülen gerçek s›-
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Viessmann Alternatif Enerji Sistemleri ile

Ekonomik ve Çevre 
Dostu Is›tma 
Çevre bilinci ve enerji 

kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas›

nedeniyle alternatif enerji 

kaynaklar›n›n önemi gittikçe 

artmaktad›r. Azalan fosil 

kaynakl› enerji yak›tlar›n›n ve

küresel iklim de¤iflikli¤inin 

etkilerini azaltabilmek ve enerji

güvenli¤ini art›rmak için fosil

yak›tlar› yenilenebilir enerji 

kaynaklar› ile kombine etmek

gerekmektedir. Bu bak›mdan

Viessmann gaz ve s›v› yak›tl›

›s›tma cihazlar›n›n günefl enerjisi,

›s› pompas› ile kombinasyonlar›n›

önermektedir.
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Is› pompas› ile kullanma 
suyu ›s›tmas›
Is› pompas› ile kullanma suyu ›s›tmas›,
teslimat durumunda ›s›tma devresine gö-
re önceliklidir ve varsa gece saatlerindeki
düflük tarife zamanlar›nda çal›fl›r. Is›tma
talebi üç yollu vanaya kumanda eden
kontrol panelinden ve üst s›cakl›k sensö-
ründen (45) gelir. Kontrol paneli, gidifl
suyu s›cakl›¤›n› kullanma suyu için ge-
rekli de¤ere yükseltir.

Günefl enerjisi ile kullanma suyu
›s›tmas›
Kolektör s›cakl›k sensörü (51) ile boyler
s›cakl›k sensörü (46) aras›ndaki s›cakl›k
fark› ayarlanm›fl olan istenen de¤eri geç-
ti¤inde, Solar-Divicon (52) içindeki ko-
lektör devresi sirkülasyon pompas› (53)
çal›fl›r ve boyler ›s›n›r. 
Boyler sensöründeki (45) s›cakl›k, kon-
trol panelinde ayarlanm›fl olan istenen
de¤eri geçti¤inde, ›s› pompas› boyler ›s›t-
mas› için bloke edilir. Günefl enerjisi sis-
temi boyleri kontrol panelinde (55) ayar-
lanm›fl de¤ere kadar ›s›n›r. TM

cakl›k de¤eri, kontrol panelinde ayarlan-
m›fl olan istenen s›cakl›k de¤erinden da-
ha düflük ise, ›s› pompas› (1) ve sekonder
pompa (4) çal›fl›r. Üç yollu vana (7) ›s›t-
ma suyu deposu yönüne geçer.

Is› pompas›n›n sekonder devresi
Is› pompas› ›s›tma devresini ›s› ile besle-
mektedir. Is› pompas›na entegre edilmifl
olan kontrol paneli (2) sayesinde ›s›tma
suyu gidifl suyu s›cakl›¤› ve böylece ›s›t-
ma devresi kontrol edilir. Sekonder pom-
pa ›s›tma suyunu üç yollu vana ile boyler
(40, 60,70) veya ›s›tma suyu deposuna
(10) gönderir. Is›tma devreleri için gerek-
li su miktar› ›s›tma devresi pompalar›
(22, 33) taraf›ndan gönderilir. Is›tma
devresinin debisi, radyatörlerdeki ter-
mostatik vanalar› veya yerden ›s›tma sis-
temi kolektörlerindeki vanalar› aç›p/ka-
patarak ve/veya harici bir ›s›tma devresi
üzerinden kontrol edilir. Is›tma devresi
pompas› (22,33) projelendirilirken debi,
›s› pompas› devresinin debisinden (se-

konder pompa (4)) fakl› olabilir. 
Öneri: Is›tma devresi pompalar›n›n ha-
cimsel debisi sekonder pompan›n hacim-
sel debisinden daha küçük olmal›d›r. 
Bu su debileri aras›ndaki fark› dengeleye-
bilmek için ›s›tma devresine paralel ola-
rak bir ›s›tma suyu deposu (10) öngörül-
müfltür. Is›tma devreleri taraf›ndan kul-
lan›lmayan ›s› paralel olarak ›s›tma suyu
deposunda depolan›r. Böylece ›s› pompa-
s›n›n daha dengeli olarak (uzun çal›flma
süreleri) sa¤lan›r. 
Is›tma suyu deposunun alt s›cakl›k sensö-
ründeki (12) s›cakl›k de¤eri kontrol pa-
nelinde ayarlanm›fl olan istenen s›cakl›¤a
ulaflt›¤›nda, ›s› pompas› kapan›r. Bu du-
rumda ›s›tma devreleri, ›s›tma suyu de-
posu (10) taraf›ndan beslenir. Is›tma su-
yu deposunun üst s›cakl›k sensöründeki
(11) s›cakl›k, istenen s›cakl›¤›n alt›na
düfltü¤ünde ›s› pompas› tekrar çal›flmaya
bafllar. Elektrik kesintilerinde ›s›tma dev-
releri, ›s›tma suyu deposu taraf›ndan bes-
lenir.
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sistem
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B
üyük Ölçekli Günefl Enerjisi Sis-
temleri; otel, tatil köyü, pansiyon,
okul, yurt, misafirhane, sosyal te-

sis, hastane, fabrika, ifl merkezi, yemek-
hane, çamafl›rhane gibi büyük tesislerin
s›cak su ihtiyac›n›n karfl›lamas›nda kulla-
n›lan sistemlerdir. Ayr›ca bu sistemler içe-
risinde havuz suyu ›s›tmas› ve mahal ›s›t-
mas›na destek gibi uygulama alanlar› da
vard›r. Büyük ölçekli günefl enerji sistem-
lerinin boyutland›r›lmas›nda sistemin ku-
rulaca¤› bölgenin günefl ›fl›n›m de¤erleri,
flebeke suyu s›cakl›klar›, s›cakl›¤a ba¤l› su
tüketim miktarlar› ve enerji ihtiyaçlar›,
teknik hesaplamalar da kullan›lan de¤er-
ler olup, bu de¤erler do¤rultusunda,  ge-
reksinimler projelendirilerek hayata geçi-
rilir. 
Kurulacak sistemlerin büyüklü¤ü tüketi-
cinin talepleri do¤rultusunda aylara, sis-
temin kullan›laca¤› zamana göre yap›la-
bilmektedir. Y›l boyu kullan›lacak büyük
ölçekli günefl enerji sistemlerin de teknik

hesaplama ve proje tasar›mlar›, Nisan ay›
verileri kullan›lmakta, sadece yaz ay›nda
kullan›lacak sitemlerde ise May›s ay› ve-
rileri kullan›lmaktad›r. Tesis edilen bü-
yük ölçekli günefl enerji sistemleri, kulla-

n›lan yak›t›n cinsine göre de¤iflmekle bir-
likte, ortalama 2-3 y›l içerisinde ilk kuru-
lum maliyetini amorti etmektedir. 
Çeflitli yak›tlara göre amortisman süreleri
Tablo 1’de verilmifltir.
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Mak. Müh. ‹smail ALP
Ezinç Metal A.fi  / Proje Sorumlusu

Büyük Ölçekli Günefl Enerjili 
S›cak Su Haz›rlama Sistemleri

Yak›t - enerji türü

Bireysel Sistemler Endüstriyel Sistemler

Elektrik 5-7 ay 8-10 ay

12 kg LPG tüp 8-10 ay 12-18 ay

Dökme mix LPG 1-1.5 y›l 1.5-2 y›l

Fuel-oil (kal-yak) 1.5-2.5 y›l 2-3 y›l

Soma-yerli kömür 2-2.5 y›l 2.5-3 y›l

‹thal kömür 2.5 y›l 3 y›l

Do¤algaz-konut 3-4 y›l 3.5-4.5 y›l

Do¤algaz-sanayi 4-4.5 y›l 4.5-5 y›

Tablo 1: Günefl Enerjili S›cak Su Üretim Sistemlerinin ‹lk Yat›r›m Bedellerinin 
Geri Kazan›m›

‹lk yat›r›m masraf›n›n geri dönme süresi

Uygulanan günefl enerjisi sistemi
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Büyük Ölçekli Günefl Enerjili 
S›cak  Su Haz›rlama Sistemlerinin
Tasar›m› ve Uygulamas›nda 
Baz› Pratik Bilgiler
Uygulamada pompal› dolafl›ml›, atmosfe-
re aç›k veya kapal›, gibi ayr›mlara tabi tu-
tulan günefl enerjili s›cak su haz›rlama sis-
temlerinde kullan›lan günefl kolektörleri-
nin, s›cak su depolama tank›, so¤uk flebe-
ke ve kullan›m s›cak su boru hatlar›n›n
tesisata ba¤lant›lar› kurallara uygun ya-
p›lmal›d›r. Uygulamada, bu kurallar bi-
linmemekte veya ticari kayg›lardan ihmal
edilmektedir. Bu olumsuzluklar sonucun-
da, büyük ölçekli günefl enerjili s›cak su
üretim sistemlerinden beklenen oranda s›-
cak su üretilememekte ve sonuçta ekono-
mik fayda sa¤lamak amac›yla infla edilen
bu sistemler, beklenen fayday› sa¤lama-
maktad›r.

Güneflli s›cak su üretim sistemlerinde
olumsuzluklara sebep olan durumlardan
baz›lar›;
- Günefl kolektörlerinin, gidifl-dönüfl

boru boylar›n›n eflit uzunlukta olma-
mas›, farkl› bas›nç kay›plar›na ve k›sa
devrelere sebep olacakt›r. Bu durum
sonucunda günefl kolektörlerinde üre-
tilen ›s› yeterli seviyede toplanama-
maktad›r. Bu sorunun giderilmesi için
Tichelman Ba¤lant›s›’n›n yap›lmas›
yeterli olacakt›r.  
fiekil 1’de ›s›t›c› ak›flkan, en az dirence
maruz kald›¤› 1 numaral› günefl kolek-
törü üzerinden h›zl› flekilde sirkülasyo-
nunu gerçeklefltirecek, di¤er günefl ko-
lektörlerinde ›s›t›c› ak›flkan, çok düflük
h›zlarda sirkülasyon yapacak veya du-
ran flekilde günefl kolektörü içerinde
afl›r› ›s›nmaya maruz kalacakt›r. Bu

durum günefl enerji sisteminin istenilen
›s›l verimde çal›flmamas›na neden ola-
cakt›r. Sürekli duran veya  düflük h›zda
sirkülasyon yapan  günefl kolektörle-
rinde, k›sa süre içerisinde, afl›r› ›s›nma-
dan kaynakl› olarak, deformasyonlar
meydana gelecek, bu nedenle sistem
sürekli olarak ar›za verecektir. fiekil
2’de belirtilen Tichelman Ba¤lant›s›n›n
sistemde uygulanmas› durumunda, eflit
boru boyu ve eflit günefl kolektörü di-
rencinin sa¤lanmas› ile sistemde kulla-
n›lan bütün günefl kolektörleri eflit ›s›
üreterek, üretilen ›s›n›n tamam›na ya-
k›n›n›n toplanmas› sa¤lanacakt›r. Sis-
temden beklenen verim gerçekleflecek-
tir. Günefl kolektörlerinde afl›r› bir ›s›n-
ma olmayaca¤›ndan, uzun ömürlü ola-
cakt›r.   

- Günefl enerjisi tesisatlar›nda minimum
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fiekil 1:  Hatal› ba¤lant›, eflit olmayan 
gidifl-dönüfl boru uzunlu¤u            

fiekil 3:  Tesisatlarda, havan›n otomatik tahliye cihazlar› ile uzaklaflt›r›lmas› ve cihaz›n yeri

fiekil 2: Do¤ru (Tichelman) ba¤lant›s›, 
eflit boru uzunlu¤u

Toplama borusu

Da¤›t›m borusu
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bas›nç kayb› için boru çaplar›, gereken
büyüklükte olmal›d›r.

Örne¤in (Ezinç ürünleri referans al›na-
rak), günefl kolektörü say›lar›na göre da-
¤›t›m ve toplam boru çaplar› listesi afla¤›-
daki gibi olmal›d›r. 
- Tesisatlarda, vana, çekvalf, dirsek vb.

ba¤lant› elemanlar›n kaynaklanan özel
dirençlerin düflük seviyede olabilmesi
için bu elemanlar›n minimum say›da
kullan›lmad›r.

- Günefl enerjili s›cak su boru tesisatla-
r›nda oluflan havan›n sistemden kolay-
ca tahliyesi için, borulara ak›fl yönünde
yukar›ya do¤ru yeterli e¤im verilmeli,  

- S›cak su depolama tank› su depolama
hacminin gerekenden büyük veya kü-
çük seçilmesi, 

Boyler hacmi kullan›lacak günefl kollek-
törü cinsine göre de¤iflmektedir.
• Selektif yüzeyli kolektörlerde toplam

net kolektör alan›n›n metrekaresi bafl›-
na 60 litre al›nmaktad›r.

• Bak›r siyah boyal› kolektörlerde top-
lam net kolektör alan›n›n metrekaresi
bafl›na 55 litre al›nmaktad›r

• Alüminyum siyah boyal› kolektörlerde

toplam net kolektör alan›n›n metreka-
resi bafl›na 50 litre al›nmaktad›r.

Kolektörler yan yana geçiflli paralel ba¤-
land›¤›nda, kolektörden kolektöre ak›fl-
kan aktar›ld›¤›nda, yüksek debilerde yük-
sek bas›nç kay›plar› meydana gelmesin-
den dolay› üç adetten daha fazla kolektö-
rün yan yana seri ba¤lan›lmas›ndan kaç›-
n›lmal›d›r. TM

5588 . tesisat market 09/2009

1-3 aras› günefl kolektörlerinde = 
3/4

”

3-8 aras› günefl kolektörlerinde  = 1”

8-15 aras› günefl kolektörlerinde  = 1 
1/4

”

15-24 aras› günefl kolektörlerinde  = 1 
1/2

”

24-40 aras› günefl kolektörlerinde  = 2”

40-60 aras› günefl kolektörlerinde  = 2 
1/2

”

60-90 aras› günefl kolektörlerinde  = 3”

90-150 aras› günefl kolektörlerinde  = 4”

fiekil 4:  Tesisatlarda oluflan havan›n e¤im yard›m› ile kendili¤inden tahliyesi

fiekil 5:  Günefl Kolektörlerinin seri ba¤lanmas› tekli, ikili ve üçlü seri ba¤lant› flekli 
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G
elecekle ilgili yap›lan tahminler
önümüzdeki y›llarda enerji için
yap›lan savafllar›n h›zla artaca¤›

yönündedir. Öte yandan insanl›¤›n enerji
ihtiyac›n›n büyük bir oran›n› karfl›lad›¤›
fosil bazl› enerji kaynaklar›n›n kullan›m›,
dünya ekolojik sistemine önemli ölçüler-
de zararlar vermektedir. 18. yüzy›lda bafl-
layan sanayi devrimi henüz 3. asr›n› dol-
durmam›flken, insano¤lunun s›n›rs›z ve
sorumsuz tüketim al›flkanl›klar› nedeni ile
harcad›¤› enerji;  çevre kirlili¤i, do¤an›n
y›k›m›, türlerin yok oluflu , küresel ›s›nma

‹nsanl›k yaflam›n› sürdürmek için her geçen gün daha

fazla enerjiye ihtiyaç duymaktad›r. Artan enerji 

ihtiyac›na karfl›n, enerjinin elde edildi¤i kaynaklar›n 

s›n›rl› oluflu, baz› kaynaklar›n tükenmeye yüz 

tutmas› insanl›¤› benzeri görülmemifl bir enerji 

darbo¤az›yla karfl› karfl›ya getirmifltir. 

Günefl Enerjisi ile 

Yüzme Havuzu Is›t›lmas›
A. Burçin ÖZENSEL
Özen Group Yönetim Kurulu Baflkan›
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gibi, etkileri binlerce y›l sürecek ve geri
döndürülmesi olanaks›z süreçleri yaflat-
maya bafllam›flt›r. Bu süreçleri k›sa sürede
geri döndürmek mümkün olmasa da; in-
sanl›k enerji üretiminde yenilenebilir
enerji kaynaklar›n› kullanarak, enerjiyi
daha verimli kullanarak ve s›n›rs›z so-
rumsuz tüketim al›flkanl›klar›n› de¤ifltirip
yeni bir yaflam tarz› benimseyerek dünya-
m›z›n daha fazla zarar görmesinin önüne
geçebilir.
Ülkemiz dünyada enerjiyi en verimsiz
kullanan ülkelerden biridir. Uygarl›¤›m›-
z›n olumsuz bir göstergesi olan bu duru-
mun de¤iflmesi için herkes üzerine düflen
görevleri yapmal›d›r. Bu kapsamda acil
olarak toplu yaflam alanlar›m›zda (Apart-
man, site, tesis, otel, motel, al›flverifl mer-
kezlerinde) yap›lmas› gerekenler:
Is›nmada 1 °C daha düflük ›s›nman›n
enerji tüketiminde % 10 tasarruf sa¤lad›-
¤› ve ideal iç ortam s›cakl›k derecesinin
19-20 °C dolaylar›nda oldu¤u bilinciyle
davranmaya, kalorimetre, termostatik
vana gibi ›s› tasarruf cihazlar› kullanma-
ya, binalar›nda ›s› kay›p-kazançlar›n›
azaltmak için temelden çat›ya ›s› yal›t›m›
yapmaya, sat›n almalar s›ras›nda enerjiyi
daha verimli kullanan A s›n›f› iflaretli
enerji verimli cihazlara yönelmeye, enerji
tüketen cihazlar› kullan›rken veya ula-
fl›mda fazladan harcanan enerjinin dün-
yaya ve ülkemize daha fazla zarar verdi-
¤inin bilincinde olmaya, ›s›nmada veya iç
ortam havas› flartland›rmalar›nda (klima,
hava koflulland›rma vs) bireysel sistemler-
den daha çok merkezi sistemlere yönel-
meye, günefl enerjisinden daha fazla ya-
rarlanmaya özen gösterilmelidir.
Günümüzde artan enerji fiyatlar› ve çev-
resel faktörler nedeniyle tatil beldelerin-
deki otel, motel, yazl›k ve k›fll›k siteler ile
özel konutlarda kullan›lan yüzme havuz-
lar›n›n ›s›t›lmalar›nda çeflitli sistemler
kullan›lmaktad›r. Yüzme havuzlar› bil-
hassa tatil beldelerindeki otel, motel, ko-
operatif siteleri ve benzeri tesislerde böl-
genin iklim flartlar›na göre y›l içerisinde
yedi sekiz aya kadar uzanacak sürelerde
kullan›lmaktad›r. Havuzlar›n özellikle
ilkbahar ve sonbahar aylar›nda ›s›t›lmas›-
na gerek duyulmaktad›r. Yaz aylar›nda

›s›t›lmalar› gerekli olmayabilir. Yüzme
havuzlar›n›n ›s›t›lmas›nda çeflitli kaynak-
lardan sa¤lanan enerji tüketimi, kullan›c›-
lar›n önemli miktarlarda masrafla karfl›
karfl›ya gelmelerine neden olmaktad›r.
‹lkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yüz-
me havuzlar›n›n suyunun s›cakl›¤›n›n or-
tam havas› s›cakl›¤›ndan birkaç derece
fazla olmas› yeterlidir. Bu bak›mdan yüz-
me havuzlar›n›n günefl enerjisi ile ›s›t›lma-
s› cazip olmaktad›r. Yüzme havuzlar›n›n
suyun ›s›t›lmas›nda günefl enerjisi kolek-
törleri kullan›lmas›d›r. Yüzme havuzu su-
yunun günefl enerjisi ile ›s›t›lmas›, direkt
ve endirekt olarak yap›labilir. Direkt sis-
temde havuz suyu günefl kolektörlerinde
dolafl›m yaparken endirekt sistemlerde
kolektör çevresinde günefl enerjisi ile ›s›t›-
lan su bir ›s› de¤ifltirici yard›m›yla havuz
suyunu ›s›tmaktad›r.   

Direkt sistemle havuz suyu 
›s›tmas› 
Direkt sistemlerde, ›s›t›lmak istenilen ha-
vuz suyu günefl kolektörlerinde dolafl›m
yapt›r›l›r. Sistemin tamam› korozif özel-
likte olan havuz suyunun etkisindedir.
Havuz suyuna mikrobik etkilere karfl›
klor veya di¤er kimyasal s›v›lar verilece-

¤inden, bu sistemlerde kullan›lacak mal-
zeme paslanmaz olmal›d›r. Baz› krom ni-
kel çelikler hariç direkt sistemlerde metal
malzeme kullan›lmamal›d›r. Metal mal-
zemenin sebep olaca¤› pas havuz duvarla-
r›nda ve döflemelerinde lekeler meydana
getirebilir. Bu nedenle, bu sistemlerde
kullan›lan malzeme etilen, propilen, kau-
çuk ve polivinil klorür ihtiva etmelidir.
Direkt sistemlerde mevcut havuz pompa-
s›, suyun kolektörlerde dolafl›m›n› da sa¤-
layabilir. Böylece, kolektör devresi için
ayr› bir pompa kullan›lmam›fl olur. Ha-
vuz suyunun filtrelenmesi için kullan›lan

mevcut havuz pompas› ayn› zamanda ha-
vuz suyunun ›s›t›lmas› için kolektörlerde
de dolafl›m sa¤lar. Suyun kolektörlerden
ya da kolektörlere gitmeden havuzdan
havuza dolafl›m yapabilmesi kontrol va-
nas› yard›m›yla olmaktad›r. Kontrol va-
nas›n›n görevi, havuz suyunun yeteri ka-
dar ›s›nmas› durumunda havuz suyu s›-
cakl›k duyar eleman›ndan ald›¤› sinyal ile
aç›larak filtreden geçen suyun günefl ko-
lektörlerine gitmeden do¤rudan havuza
dönmesini sa¤lamakt›r. Havuz su s›cakl›-
¤› ayarlanan de¤erin alt›na düfltü¤ünde
kontrol vanas› kapanarak suyun kolek-
törden dolafl›m yapmas›yla ›s›nmas› sa¤-
lan›r. Bu tip direkt ba¤lant›da kolektörle-
rin, havuz seviyesi üzerinde olmas› gere-
kir. Aksi halde, yani kolektörlerin havuz
seviyesinde ya da havuz seviyesinin alt›n-
da olmas› durumunda kontrol vanas›
aç›k oldu¤undan suyun kolektörlerden de
dolafl›m yapmas›, baflka bir ifade ile ha-
vuz suyunun sürekli ›s›nmas› söz konusu
olacakt›r. Mevcut havuz dolafl›m pompa-
s›n›n kullan›ld›¤› tek kontrol vanal› di-
rekt ›s›tma sistemi günefl enerjisinin yeter-
siz oldu¤u durumlarda havuz suyunun
›s›t›lmas› ek ›s›t›c› kayna¤› ile yap›labilir.
Kolektör devresindeki ak›fl direncinin az
oldu¤u durumlarda suyun bir miktar›n›n
kolektörden dolaflarak havuza ›s›nm›fl
olarak gidebilece¤i böylece havuz suyu s›-
cakl›¤›n›n ayarlanan (istenilen) de¤erin
üstüne ç›kabilece¤i durumda kullan›l›r.
Havuz suyu s›cakl›¤› istenilen de¤ere
ulaflt›¤›nda, pompan›n bast›¤› filtreden
geçen suyun tamam› havuza gider. Bu ifl-
lem, filtreden sonra günefl kolektörlerine
giden hat üzerindeki kontrol vanas›n›n
kapanmas› ile gerçekleflir. Kontrol vana-
lar›n›n birisi aç›k konumda iken di¤eri
kapal› konumdad›r. Kontrol vanalar›n›n
aç›l›p kapanmas›, kolektör s›cakl›k duyar
eleman› ile havuz suyu s›cakl›k duyar ele-
man› taraf›ndan sa¤lan›r.   

Endirekt Is›tma Sistemleri   
Yüzme havuzlar›n›n günefl enerjisi ile en-
direkt olarak ›s›t›lmas›nda, ›s›t›lmak iste-
nen yüzme havuzu suyunun kolektörlerle
iliflkisi yoktur. Kolektörlerde günefl ener-
jisi ile ›s›t›lan su, havuz suyunu bir ›s› de-
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¤ifltirici yard›m›yla ›s›t›r. Endirekt ›s›tma
sistemlerinde; kolektör devresindeki ›s›-
tan ak›flkana (suya) antifiriz ilave edilme-
si, kolektör devresindeki suyun don etki-
lerine karfl› boflalt›lmas›n› gerektirmeye-
cektir. Ayn› zamanda, devrenin havuz su-
yunun korozif etkilerinden zarar görmesi
de söz konusu olmayacakt›r. Dolay›s›yla,
kolektör devresi metal borularla yap›labi-
lir. Di¤er taraftan endirekt ›s›tma sistem-
lerinde, havuz suyunun ›s›t›lmad›¤› za-
manlarda veya havuz  suyunun ›s›t›lmas›-
na gerek duyulmayan s›cak günlerde, ko-
lektör devresinde ›s›nan sudan kullanma
s›cak suyu haz›rlama gibi baflka amaçlar
için de yararlan›labilir.  

KOLEKTÖRLER  

Kolektörlerin Konumland›r›lmas›
Gerek boru flebekesindeki ›s› kay›plar›n›,
gerekse pompalama güç ihtiyac›n› azalt-
mak maksad›yla kolektörlerin yerlefltiril-
mesinde boru flebekesinin uzunlu¤u
mümkün oldu¤unca k›sa tutulmal›d›r.
Kolektörler güneye yönlendirilmelidir.
Havuz ›s›tmas›n›n büyük bölümü yaz ay-
lar›nda yap›ld›¤›ndan e¤im için yaz flart›
olan ”Enlem – 15” de¤eri esas al›nabilir.
Ancak ›s›tman›n ilkbahar ve sonbahar ay-
lar›nda da yap›lmas› söz konusu ise e¤im
de¤erinin “Enlem – 10” al›nmas› daha
uygun olur. Kolektörler, ›s›tma sezonu
boyunca,günefl ö¤lesinden önce ve sonra
en az 3’ er saat gölgelenmeyecek flekilde
konumland›r›lm›fl olmal›d›r. Kolektörle-
rin cams›z çal›flmas› öngörülmüfl ise rüz-
gar sebebiyle ›s› kayb›na maruz kalacak-
lar›ndan, rüzgarl› bölgelerde, belirlenen
›s› ihtiyac› için, kolektör alan›n›n artt›r›l-
mas› veya kolektörlere gölgeleme yapma-
yacak flekilde rüzgar kesicilerinin kulla-
n›lmas› gerekebilir.  

Kolektörlerin Boyutland›r›lmas›  
Tüm güneflli ›s›tma sistemlerinde oldu¤u
gibi, havuz ›s›tmas›nda da sistemin tasar›-
m›n›n en önemli bölümü gerekli kolektör
yüzeyinin tespitidir. ‹htiyac› karfl›layacak
kolektör yüzeyinin belirlenmesinde afla¤›-
daki faktörler dikkate al›nmal›d›r: a) ‹ste-
nilen havuz suyu s›cakl›¤› ve bu s›cakl›¤›n

sürdürülüp sürdürülemeyece¤i, b) Yüzme
sezonunun uzunlu¤u, c) Ek enerji kay-
naklar›n›n olup olmad›¤›, d) ‹klimsel ve-
riler, - Kolektörlerin bulundu¤u yerin ve-
ya havuzun gölgelenmesi,  - Kolektörlerin
e¤imi ve yönü, - Havuzun su ile temas
eden yüzeylerinin rengi, - Kolektör ve ha-
vuz için rüzgar siperlerinin kullan›l›p kul-
lan›lmayaca¤›, - Kolektörlerin bulundu¤u
yerin ve çevrenin rengi, e) Sistemle ilgili
veriler, - Kolektör tipi, - Pompalama ter-
tibat›,  Kolektörlerin Ba¤lant›s›  Kolek-
törler, paralel, seri veya kar›fl›k (para-
lel+seri) ba¤lanabilirler. Ba¤lant›da dik-
kate al›nmas› gereken iki önemli husus,
kolektörlerin monte edilece¤i yerin geo-
metrisi ve kolektör gruplar›n›n hidrolik
karakteristikleridir. Sistemin pompalama
için ihtiyaç duydu¤u enerji kolektörlerin
›s› gücünün % 1’i ile % 2’sini geçmemesi
ve tüm gruplar›n kolektörlerinin emici
yüzey s›cakl›klar›n›n, belirli aral›klar için-
de, mümkün oldu¤unca birbirlerine yak›n
olmalar› sa¤lanmal›d›r. Paralel ba¤lant›-
da, kolektörde su dolafl›m› için gerekli
olan pompalama enerji ihtiyac› yüksek
olmad›¤› gibi kolektör emici plakalar›n-
daki s›cakl›k düflük ve hemen hemen eflit
oldu¤undan verim yüksektir. Seri ba¤lan-
t›da daha yüksek pompalama enerji ihti-
yac› vard›r ve kolektör emici plakalar›n-
daki s›cakl›k da¤›l›m› farkl› ve yüksek
olaca¤›ndan verim de daha düflüktür.   

DOLAfiIM POMPASI  
Günefl enerjisi ile havuz ›s›tma tesisleri
kapal› sistemlerdir. Bu sistemlerde kolek-
tör dönüfl ba¤lant›lar›ndaki su ile gidifl
ba¤lant›lar›ndaki su bas›nçlar› dengede
olaca¤›ndan suyu sistemde dolaflt›racak
pompan›n gücünü belirleyecek en önemli

faktör boru ve ba¤lant› parçalar›n›n sür-
tünme direnci olacakt›r. Pompan›n yeri-
nin belirlenmesinde ise sistemin tamam›n-
da yüksek bas›nç oluflmas› göz önünde
bulundurulmal›d›r. Aksi takdirde siste-
min herhangi bir bölümünde pompan›n
çal›flmas›ndan dolay› meydana gelecek
vakum etkisi, sisteme tahliye vanas›ndan
hava girmesine sebep olur ve sistemdeki
su dolafl›m›n› engellenir.  

HAVUZ SUYU ISITMA 
YÜKÜNÜN HESAPLANMASI  
Havuz suyunun ›s›tma yükü, gelen günefl
›fl›n›m›ndan elde edilen ›s› kazanc›ndan
daha az olan toplam ›s› kayb›na eflde¤er-
dir. Aç›k havuzlarda, havuz üzerine gelen
›fl›n›mdan önemli bir kazanç sa¤lanabilir.
Bu kazanç için yatay düzleme gelen top-
lam günefl ›fl›n›m›n›n en az % 85’ i havuz
suyu taraf›ndan absorbe edilebilecek de-
¤er olarak kabul edilebilir. Havuz suyu-
nun toplam ›s› kayb›, buharlaflma, ›fl›n›m
ve tafl›n›m kay›plar›n›n toplam›d›r. Bu ›s›
kay›plar›n›n belirlenmesi, çevre hava s›-
cakl›¤›, rüzgar h›z›, çevre havas›n›n ba¤›l
nemi veya su buhar›n›n k›smi bas›nc›n›n
bilinmesini gerektirir.  Is› kayb›n› daha
önemsiz derecede etkileyen di¤er faktör-
ler ise; havuzda yüzenlerin meydana ge-
tirdi¤i türbülans (durgun bir havuz  için
dikkate al›nmaz), havuz  zemin ve yan
duvarlar›n›n iletim kayb› (zemin suyu
yoksa ihmal edilebilir) ve ya¤mur kay›p-
lar›d›r ( ya¤mur suyunun fazla olmas› ha-
vuz  suyu s›cakl›¤›n› düflürece¤inden ›s›
yüküne ilave yap›lmal›d›r).  

SONUÇ
Havuz suyu ›s›t›lmas›n›n, baflka bir ener-
ji kayna¤›na ihtiyaç duyulmadan, günefl
enerjisiyle rahatl›kla yap›labilece¤ini söy-
leyebiliriz. Günümüz ekonomik koflullar›
göz önünde bulunduruldu¤unda havuz
suyu ›s›t›lmas›, havuzun bulundu¤u ma-
halde günefl enerjili ›s›tma sitemine yap›-
lacak tek bir ›s› de¤ifltirici ilavesiyle ma-
hallin s›cak su ihtiyac› ile ayn› anda, bafl-
ka ek bir donan›m veya cihaza (ikinci bir
pompa, kazan, flofben, vb,) ihtiyaç duyul-
madan kolayl›kla ve düflük bir maliyetle
havuz ›s›tmas› yap›labilir. TM
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