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veya "durum bilgisi"ni 
vermeyen, sadece sistemi 
istenen değerde tutma 
görevinde olan otomatik 
kontrol sistem ve cihaz-
ları, gereksiz enerji tüke-
timinin engellenmesinde 
tesisat sistemlerinin de en 
önemli oyuncuları. Sıcak-
lık, nem sensörleri, ter-
mostatlar, zamanlayıcılar, 
konvertörler gibi pek çok 
ürün ve pek çok üretici 
kuruluş, pazarda etkinli-
ğini artırıyor. Öncelikle 

elektrik-elektronik mühendisliği alanı olarak 
görülen otomatik kontrol, makina mühendis-
liğini de giderek daha fazla etki alanına çekiyor.
Bu alanda 1958 yılında İTÜ hocaları tara-
fından "Türk Otomatik Kontrol Kurumu" 
kurulmuş ve bu kurum 1990 yılında Otoma-
tik Kontrol Türk Milli Komitesi (kısaca TOK), 
adını almış. Uluslararası Otomatik Kontrol 
Federasyonu'nun Türkiye'deki ulusal üye kuru-
luşu olan TOK, bu alandaki bilginin etkin pay-
laşımı için her yıl toplantı düzenliyor. Makina 
Mühendisleri Odası bu alanda meslek içi eği-
timler veriyor, bu eğitimlere katılanlar "Otoma-
tik Kontrol Mühendis Yetki Belgesi" alabiliyor.

(Akıllı kontrol sistemleri, güç kontrol sistemleri 
gibi otomatik kontrolün pek çok konusunda 
bugünün ve geleceğin teknolojilerini öğren-
mek isteyenler; bir kaç gün önce Yıldız Tek-
nik Üniversitesi'nde yapılan, Otomatik Kont-
rol Türk Milli Komitesi'nin "Otomatik Kont-
rol Ulusal Toplantısı" bildiriler CD'sine göz 
atabilirler.) TM

800 yıl önce bulduğumuzu 
yeniden keşfediyoruz

E nerjinin bilinçli, idareli kullanımı gün-
demi, otomatik kontrol sistemlerinin 
önemini de artırıyor. Aslında siberne-

tiğin, otomasyonun ilk uygulamaları, yaklaşık 
800 yıl önce, bugün Şırnak ilinin ilçesi olan 
Cizre'de El Cezerî tarafından geliştirilmiş. 
1153-1233 yılları arasında yaşayan ve dünya-
nın ilk sibernetik alimi olarak bilinen El Cezerî, 
otomatik kapılar, kuyulardan su çeken aletler, 
pnömatik aletler, otomatik kontrol sistemleri, 
termos, su saatleri, şifreli anahtarlar ve robot 
tasarımları yapmıştır. 80 civarında makine-
nin mucidi olan  bilim adamı ve mühendis El 
Cezerî'nin , "Mekanik Hareketlerden Mühen-
dislikte Faydalanmayı İçeren Kitap" adlı ese-
rinde geliştirdiği cihazlar çizimleri ile birlikte 
yer alıyor. Leonardo da Vinci'nin bu mühendi-
sinin çalışmalarından istifade ettiği de söylen-
celer arasında. El Cezerî'nin otomasyon konu-
sundaki en önemli katkısı; otomatik sistemler-
den sonra, su gücü ve basınç etkisinden yararla-
narak kendi kendine denge kuran ve ayarlama 
yapan bir süreci kurgulamış olmasıdır. Top-
kapı Sarayı'nda kopyaları bulunan kitabında 
El Cezerî (veya El Cizirî); "Tatbikata çevril-
meyen her teknik ilim, doğru ile yanlış ara-
sında kalır" demiş.
Otomatik kontrol sistemlerinin "tatbikatları", 
artık "olmazsa olmaz"larımız haline geldi. Sen-
sörler aracılığıyla, sistemin mevcut durumu, 
değerleri ile ilgili ölçümleri geri bildiren  
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ürünler

AirfelRiello - Family Cond Serisi Kombiler

üzerinde otomatik ar›za teflhis sistemi 
bulunuyor. Otomatik su dolumu yapmay›
mümkün k›lan, 14 farkl› emniyet sistemi
sayesinde güvenli kullan›m sa¤layan 
kombiler, iki y›l garantili olarak pazara 
sunuluyor. TM

R iello kombiler Airfel güvencesiyle pi-
yasaya sunuluyor. Airfel, Türkiye pa-

zar›na AirfelRiello ismiyle giren kombilerin
distribütörlü¤ünü üstlenmenin yan› s›ra
üretimini yapmay› da hedefliyor. AirfelRi-
ello markal› kombiler, sa¤lad›¤› yüksek
enerji tasarrufu ile dikkat çekiyor. 
AirfelRiello Family Cond serisi yo¤uflmal›
kombilerin, 30 kW (25.800 kcal/h) ve 35
kW (30.000 kcal/h) kapasiteleri bulunu-
yor. Airfel yo¤uflmal› kombiler full modü-
lasyon sayesinde ve uygulanacak do¤ru
projelerle düflük yak›t tüketimi sa¤l›yor.
Premix Brülörlü Yo¤uflmal› Kombiler; brü-
lörde yanma öncesi hava ve gaz kar›fl›m›
sa¤yesinde do¤ru yanma ile gaz tasarrufu
sa¤larken, kapasitesini ihtiyaca göre ayar-
layarak gereksiz yak›t tüketmez. Kademeli
pompa ve modülasyonlu fan, ihtiyaca göre

kapasitelerini k›sarak elektrik tüketimini
azalt›yor. AirfelRiello Family Cond serisi
yo¤uflmal› kombiler, yüzde 108,1 ve yüzde
108,6 (30–50 ºC çal›flma koflullar›nda yüz-
de 30 k›sm› yükte) yüksek verimlilik de¤er-
leri ile klasik cihazlara göre daha tasarruf-
ludur. Baflka bir deyiflle, baca gaz› içersin-
deki su buhar›n›n gizli ›s›s› Riello patentli
özel bir eflanjör vas›tas›yla geri kazan›ld›¤›
için klasik kombilere göre daha verimlidir.
Bu performanslar› ile ‹ngiliz SEDBUK A s›-
n›f› enerji s›n›f›ndad›r. Ayr›ca yüksek ve-
rimli Airfel yo¤uflmal› kombilerin emisyon
de¤erleri klasik kombilere göre daha düflük
oldu¤undan çevreye dost cihazlard›r (NOx
s›n›f› 5). AirfelRiello Family Cond modelle-
ri, do¤algaz veya LPG ile çal›flabiliyor. Kul-
lan›m› kolay ergonomik kontrol paneli
olan kombilerin, çok ifllevli LCD ekran›
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Baflak Yap›’dan
Kingpost Nem Alma
Cihazlar›

A fl›r› nem, insana ve çevreye zarar ve-
rir. Solunum ve dolafl›m yolu rahat-

s›zl›klar›nda, romatizmal sorunlarda afl›r›
nem insan sa¤l›¤›n› bozar. Yap›lar ve efl-
yalar da en az insanlar kadar nemin
olumsuz etkilerinden zarar görür. Duvar-
lar ve kumafllar küflenir, ahflaplar çürür,
metaller paslan›r, boyalar dökülür, elek-
tronik aletler oksitlenme sonucu kullan›-
lamaz hale gelirler. Nem alma cihaz› or-
tam nemini kontrol alt›na al›r. Nemden
kaynaklanan veya nem sayesinde etkinli-
¤i artan sa¤l›k sorunlar›n›n oluflmas›n›
engeller. Yap›lar ve eflyalar nem alma ci-
haz› sayesinde etkinli¤i artan sa¤l›k so-
runlar›n›n oluflmas›n› engeller. Yap›lar ve
eflyalar nem alma ile küf, pas, mantar,
bakteri gibi nem zararlar›ndan korunur. 
Kingpost nem alma cihaz› havadaki nemi
alarak sa¤l›kl› ve konforlu bir ortam
meydana getirir. Bodrum , mahzen, yük-
lük, banyo, çal›flma odas›, mutfak, kütüp-
hane, galeri, kiler, bilgisayar odas›, arfliv,
oturma odas›, yatak odas›, gibi mekanlar-
da kullan›lmaya uygundur.

ürünler

Lonca A.fi.’den Ensim Ak›fl fialteri 

L onca A.fi. taraf›ndan
pazara sunulan Ensim

Ak›fl fialteri paslanmaz çe-
lik R1/2”, boru içindeki s›-
v›lar›n hareketini alg›laya-
rak ak›fl›n olup olmad›¤›n›
güvenli bir flekilde kontrol
etmek maksad›yla kullan›-
l›r. fiofben, kombi, ›s›t›c› gibi cihazlarda,
so¤utma suyu veya ya¤lama ya¤› devrele-
rinde enerji harcamadan yüksek güvenilir-
likte ak›fl bilgisi verir. Dikey olarak mon-
te edilmelidir.

Avantajlar›:
• Uzun ömürlüdür.
• Yüksek hassasiyetlidir.
• Ak›flkanla röle devresi temass›zd›r.

• Kolay ayarlanabilir ve 
monte edilir.

• Bas›nç kayb› düflüktür.
• Ekonomiktir.

Teknik Özellikleri:
Gövde Malz.: 316 Paslan-
maz Çelik

Pedal Malz.: 316 Paslanmaz Çelik
Tmax: 110 oC
Pmax: 25 bar
Soket: DIN 43650 C
Koruma S›n›f›: IP 65
Ba¤lant›: R1/2" Erkek
Set Noktas›: Artan Ak›flta
DN50... DN 150 için
Ç›k›fl: Reed Kontak, 26 VA / 20 W
Max. Ak›m: 0.5 A
Max. Besleme: 230 VAC, 48 VDC TM

Özellikleri: 
• Sessiz çal›fl›r
• 5 C- 35 oC aras›nda kullan›ma 

uygundur
• Sürekli çal›flmay› veya arzu edilen nem

oran›n› ayarlamay› sa¤layan elektronik
kontrol devresi (humidistat) vard›r.

• Hareket kolayl›¤› sa¤layan 4 sa¤lam
tekerle¤i vard›r. 

• Mobilyalar›, cihaz ve aletlerinizi,
de¤erli arfliv ve kay›tlar› nemin 
zararlar›ndan korur.

• Daha sa¤l›kl› ve konforlu bir ortam
meydana getirir.

• Is›tma giderlerini azalt›r.
• Tamirat ve tekrar dekorasyon 

masraflar›n›n oluflmas›n› 
engeller. TM
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ürünler

Testo’dan Yeni Termal Kameralar 

B
ina iskeletindeki zay›f noktalar ya da
›s›tma ve havaland›rma sistemlerin-

deki kaçaklar yüksek enerji kay›plar›na ve
buna ba¤l› olarak da maliyete neden olur.
Yeni termal kameralar ile, enerji kay›plar›
hassas bir flekilde tespit ve dökümante edi-
lir. Yeni termal kameralar›n yüksek s›cak-
l›k çözünürlü¤ü ve do¤rulu¤u ile çok dü-
flük s›cakl›k farklar› bile tespit edilebilir.
Esnek ve uygulamaya yönelik de¤ifltirile-
bilir lensler, kameran›n ekran›nda her za-
man do¤ru görüntü kesitini sa¤lar. Ek en-
tegre dijital kamera dökümantasyona ol-
dukça yard›mc› olur. Dinamik nem ölçü-
mü kullan›larak yüzey nemi görüntülen-
mesi ve küf oluflumu riski olan noktalar›n
h›zl› tespiti için hesaplama, bina termog-
rafisinde benzersizdir. Buna ek olarak, PC
yaz›l›m ile çok sayfal› termografi raporla-
r› h›zl› ve kolay bir flekilde oluflturulur.
Pratik çantas› sayesinde, termal kameran›-
z› kontrol güzergah›n›z boyunca her za-
man yan›n›zda tafl›yabilirsiniz. Böylece ci-
haz› elde tafl›maya gerek kalmaz. Omuz
ask›n› kullanarak da ölçümler aras›nda ci-
haz› tekrar tekrar çantaya koyup ç›karma
gere¤i kalmaz. 

Is›tma sistemleri
Yeni testo 875 termal kamera ›s›tma, kli-
ma ve havaland›rma sistemlerinin kolay,
h›zl› ve do¤rudan testleri için idealdir. Is›t-
ma sistemlerinin s›cakl›k da¤›l›m› ya da
kaçaklar infrared ölçüm cihaz› kullan›la-
rak bir bak›flta analiz edilebilir. Bina mal-
zemesindeki hasar ya da kaçak ve hatta
ulafl›lmas› zor boru sistemleri bile duvarla-
r› veya zemin malzemesini k›rmadan do¤-
ru bir flekilde tespit edilir.  

‹nflaat hatalar›n›n tespiti ve bina
kalitesinin kontrolü
testo 875 ile analiz, inflaat hatalar›n›n tes-
piti için de etkili bir metottur. S›cakl›k çö-
zünürlü¤ü (< 120 mK) sayesinde, testo
875 binadaki vuku bulan ›s› kay›plar›n›,
nemi ve hava kaçaklar›n› renkli termal gö-
rüntü ile görüntüler. Buna ek olarak, ›s›
yal›t›m hatalar›n› ortaya ç›kar›r ve bina
hasarlar›n› tespit eder.

Bina iskeletini analiz 
Yüksek s›cakl›k çözünürlü¤ü (< 80 mK)
sayesinde testo 881, yal›t›mdaki hatalar›,
termal köprüleri ve inflaat hatalar›n› ya da
hasarlar›n› detayl› bir flekilde görüntüler.
Bu termal kamera özellikle camlardan, ka-
p›lardan, radyatör oyuklar›ndan, çat› in-
flaatlar›ndan ya da tüm bina iskeletinden
kaynakl› enerji kay›plar›n›n kayd› ve dö-
kümantasyonu için uygundur. 

Küf oluflumu
Örne¤in evin köflelerinde e¤er termal köp-
rü oluflursa, ortam havas›ndaki nem çöke-
bilir. Bu da küf oluflumuna sebep olabilir.
testo 881’in gösterdi¤i veriler yard›m›yla,

tehlikeli, alerjen küf oluflumu önlenebilir
ve hatta bir evin köflelerinde ve oyuk bö-
lümlerinde meydana gelebilecek küf kon-
taminasyon riski minimize edilir. TM
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uyum sağlar.

Buderus Yoğuşma Teknolojisi ile 
geleceğinizi şekillendirin!

Enerji maliyetleri artmaya devam ediyor!
Enerji maliyetlerinin sürekli artış gösterdiği 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.
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ürünler

CIAT’tan Hysys Office 5.25

H
ysys Office 5.25 hizmet piyasas› için
›s›tma, yaz konforu ve hava kalitesi

fonksiyonlar›n› bünyesinde toplayan ilk su
dolafl›m› çözümüdür. Tamam›yla modüler
yap›ya sahip olup parçalar›n›n büyük ço-
¤unlu¤u CIAT ürün serisine ait etkilili¤i
kan›tlanm›fl standart kalemlerdir. Bu da en
uygun maliyete yüzü aflk›n farkl› versiyo-
nun üretilip her bir yap›land›rman›n ihti-
yac›na göre kiflisellefltirilebilece¤i anlam›-
na gelmektedir. Tamam›yla yükseltilebilir
olan Hysys Office 5.25’in üç konfor versi-
yonu mevcut olup en iyi çevresel perfor-
mans› sunmaktad›r.
Hysys Office 5.25 ›s› pompas›, ayr› kon-
trollere sahip konfor üniteleri, havaland›r-
ma ünitesi ve Hysys Control BMS’den (Bi-
na Yönetim Sistemi) oluflan eksiksiz bir
sistemdir. Hysys Office 5.25, 5 bölge ve 25
ifl istasyonu ile 500 ila 2500 metrekarelik
alanlar›n kontrol edilmesi için tasarlan-
m›flt›r. Bu çözüm her uygulamada en iyi
uyumlulu¤u sa¤lamak için bina bloklar›
gibi standart CIAT tali parçalar› kullan›la-
rak oluflturulmufltur. Bu da Hysys Office
5.25’in yüzü aflk›n farkl› versiyon sunma-
s›n› sa¤lamaktad›r. CIAT bu ifle özel bir
yap›land›rma hava yaz›l›m› gelifltirmifltir;
bu yaz›l›m gereklilik özelli¤inden bafllaya-
rak bütün sistemi birkaç dakika içinde
otomatik olarak tan›mlamaktad›r. Hysys
Office 5.25 tamam›yla modüler bir çö-
zümdür. Yeni yap›m ya da yenilemede, ya-

p›land›rmalar ve ilerideki kullan›c›lar›n ih-
tiyaçlar› do¤rultusunda kiflisellefltirilmifl
bir genel çözüm tasarlanabilir. Öncelikle,
ekipmans›z flekilde sunulan yeni alanlar
söz konusu oldu¤unda, Hysys Office her
türlü bölmelendirme yap›land›rmas›na
adapte olmaktad›r. ‹kincisi, mevcut alan-
lar›n yükseltilmesi söz konusu oldu¤unda,
sistemin esnekli¤i ve suyun vektör olarak
kullan›lmas› konfor ünitelerinin eklenme-
sini, kald›r›lmas›n› ve grupland›r›lmas›n›
hayli kolaylaflt›rmaktad›r. Son olarak, ye-
nileme durumunda Hysys Office asma ta-
vanl› ya da tavans›z bütün mevcut yap›lan-
d›rmalara adapte olmaktad›r.
Hysys Office 5.25 çözümü
benzersiz bir ekolojik perfor-
mansa sahiptir. Suyun termal
kar›fl›m› ve sabitli¤i dolay›s›yla
daha az enerji harcamakta, bu
uygulama kalori tafl›man›n
enerji maliyetini azaltmakta-
d›r. Bu da sistemin belirli bir
konfor seviyesinde daha az
enerji harcad›¤› anlam›na gel-
mektedir. Ayr›ca, Hysys Office
5.25 ›s› pompas› içindeki tek
so¤utucu flarj›n› bina d›fl›na
yerlefltirmektedir. S›z›nt› duru-
munda kullan›c›lar›n zehirlen-
me riski yoktur (standartlar
378). Bütün sistem için iki kat
düflük bir so¤utucu flarj› ile

Hysys Office 5.25 binan›n CO2 yayd›¤›
alan› da büyük ölçüde azaltmaktad›r.
Hysys Office 5.25 ayn› zamanda RT 2010
enerji tasarrufu uygulamas›nda de¤erli bir
yard›mc›d›r (50 kW/m2/y›l). CIAT taraf›n-
dan gelifltirilen yaz›l›m, binan›n enerji gi-
derini daha tasar›m aflamas›nda benzefltir-
mektedir.
Hysys Office 5.25’in Konfor, HEE konfo-
ru ve yüksek çevresel performans üç versi-
yon ya da paketi mevcuttur. Bafllang›ç se-
viyesi paketi en düflük iktisap maliyetine
sahip iken, HEE versiyonu % 85’e kadar
enerji tasarrufu sa¤layan HEE (Yüksek
Enerji Etkilili¤i) tali parçalar›n›n kullan›l-
mas› ile sa¤lanan özellikle düflük çal›flma
maliyetleri sunmaktad›r. Özellikle, HEE
Konfor paketi Aquaciat Grand Inverter ›s›
pompalar›n›n yan› s›ra HEE fan motorlar›
ve pervanelerine sahiptir. Bu pompalar
sa¤lanan enerjiyi yeni de¤iflken-güçlü
kompresör sayesinde tam olarak talebe
göre ayarlamakta ve çözümün en etkili fle-
kilde çal›flmas›n› sa¤lamaktad›r. Yüksek
Çevresel Performans paketi ise Epure hava
ar›tma fonksiyonu, Coanda-etkili konfor
üniteleri (odada optimum hava da¤›l›m›)
ve taze hava ak›fl h›z›n›n elektronik kon-
trol özelli¤ine sahiptir.
Epure konfor üniteleri içindeki yüksek
performansl› filtreleme ile içerideki havay›
temizler. TM
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kullanmak için bir programa ihtiyaç
yoktur.

• ‹stenirse Q-Bus ile Melsec-Q PLC nin
yan›nda veya CC-Link ile Uzak 
Girifl-Ç›k›fl gibi uygulanabilir.

• Mitsubishi ürünleri ile birlikte di¤er
marka güvenlik röleleri de
kullan›labilir. Ancak sadece çal›flma
statüsü gözlemlenebilir. Di¤er marka
güvenlik rölelerinin yerine Mitsubishi
Güvenlik Röle Modülü kullan›l›rsa hem
çal›flma statü durumu hem de tüm röle
kontak statü durumu detayl› olarak
gözlemlenebilir. Bu özellik CC-Link
ba¤lant›s›n›n bir avantaj›d›r.

• CC-Link hatt› üzerinden dörderli 
gruplar halinde 64 istasyona kadar
güvenlik röle modülü arka arkaya ilave
edilebilir. Ayn› hatta uzak girifl-ç›k›fl
üniteleri de ba¤lanabilir. Bu ba¤lant›
flekli ile özellikle karmafl›k ve büyük
makinelerde, kablolamada ve iflçilikte
ciddi malzeme ve zaman tasarrufu
sa¤lamak mümkündür.

• Güvenlik Röle Modülleri, Makina
üzerinde yerlefltirilmifl olan acil 
durdurma butonlar›, güvenlik kap›s›
switchleri, operatör kap› switchleri ve
güvenlik ›fl›k perdesi gibi güvenlik 
ekipmanlar›n›n bölgesel durdurma,
bölgesel alarm, k›s›m k›s›m durdurma
veya sistemin tamam›n› durduracak
yap›land›rma ayarlar›n›n yap›lmas›na
olanak sa¤layan bir yap›da
kullan›labilir.

• Güvenlik kontrolü yaln›zca Güvenlik
Röle Modülü kullan›ld›¤›nda 
sa¤lanabilir, bu yüzden CPU veya 
Güç Kayna¤› kaynakl› hatalardan 
etkilenmemesi istenen bir durum 
olacakt›r. Yeni nesil Mitsubishi
Güvenlik Röle Modülleri bu duruma
olanak sa¤lamaktad›r. TM
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ürünler

Mitsubishi Electric Güvenlik Rölesi
Modülleri

G
ünümüz otomasyon sistemlerinde ve
her türlü makina imalat›nda güven-

lik çok önemli bir yer tutmaktad›r. Maki-
nelerin güvenlik kategorilerinin dikkatli
de¤erlendirilmesi ve ait oldu¤u kategoriye
göre do¤ru ürünlerin seçilmesi, personelin
güvenli¤i için çok önemli bir unsur teflkil
etmektedir. 
Güvenlik devresi tasar›m›nda ve ürünlerin
hatal› kullan›lmas›ndan do¤abilecek hata-
lar telafisi mümkün olmayan sorunlara ne-
den olabilir. Avrupa Birli¤i normlar›na gö-
re yeni nesil makinelerde uygulanmak üze-
re düzenlenmifl Makina Direktifi ile
29.12.2009 tarihi itibariyle yeni bir döne-
me girilecektir. 
Yeni dönemde makine üreticisi, makine
direktifinin do¤ru bir flekilde uygulanma-
s›ndan sorumlu olacak. Mitsubishi Mel-
sec-Q Serisi PLC’ler ile birlikte kullan›labi-
lecek Mitsubishi Electric Güvenlik Röle
Modülleri sunduklar› avantajlarla dikkat
çekiyor.

Avantajlar›

• Güvenlik devresi ve ürün 
konfigürasyonu, yaln›zca elektrik
devresi çizilirken de¤erlendirilir, riskler
hesaplan›r, çizilir ve uygulan›r. Daha
sonra makina üzerinden yap›lacak 
program veya programlar ile 
de¤ifltirilemez. Kullan›c›n›n müdahale
edebilece¤i flekilde tasarlanmamal›d›r.

• ‹stenirse Güvenlik Röle Modülü’nün
tüm ç›k›fllar›, iki kanal girifl ve ç›k›fl
yard›m› ile sürekli kontrol alt›nda 
tutulabilir. Güvenlik Röle Modülü’ne
ba¤l› tüm ekipman gözetim alt›nda
çal›flt›r›labilir.

• Mitsubishi Güvenlik Röle Modüllerini

Schneider
Electric’ten 
Altivar 21

2
5 y›ldan uzun süredir h›z kontrol pa-
zar›nda faaliyet gösteren,  AR-GE’ye

yapt›¤› yat›r›mlar ve geliflmifl ürün serile-
ri ile ad›ndan söz ettiren Schneider Elec-
tric, Frost & Sullivan firmas›n›n 2008
Avrupa HVAC Elektrikli H›z Kontrol Ci-
hazlar› Teknolojik Yenilikçilik Ödülünün
sahibi oldu. Schneider Electric’e ödülü
kazand›ran Altivar 21 serisi ürünleri
enerjide, maliyette ve zamanda tasarruf
sa¤l›yor.

HVAC sektöründe en çok ra¤bet gören
h›z kontrol cihazlar›ndan olan Altivar ai-
lesinin 2006 y›l›nda piyasaya sürülen se-
risi Altivar 21, sa¤lad›¤› enerji tasarrufu-
nun yan› s›ra piyasadaki di¤er tüm ürün-
lerden daha düflük harmonik içeri¤e sa-
hip olmas› özelli¤i ile de ön plana ç›k›yor.
Schneider Electric’in ödül alan bu tekno-
lojisi, elektriksel sistemlerde enerji kayb›-
na sebep olan, bulundu¤u ortamda cihaz-
lara ve sistemlere zarar veren harmonikle-
rin azalt›lmas› üzerine yo¤unlafl›yor.
ATV21, ödül alan kapasite teknolojisi ile
herhangi bir aksesuara ihtiyaç duymadan
toplam ak›m harmonik seviyesini (THDI)
% 35’in alt›na düflürüyor. 

Özellikle maliyeti azaltmas›, kablo ve
devre ba¤lant›lar›n›n basitlefltirilmesi, h›z
kontrol cihaz›n›n boyutunun azaltmas› ve
haberleflme süresini k›saltmas› gibi avan-
tajlar› ile Altivar 21 h›z kontrol cihazla-
r›nda kullan›lan teknoloji, HVAC sektö-
rüne yeni bir standart getiriyor. Bunun
yan›nda kolayca montaj edilebilmesi, es-
nekli¤i ve h›zl› eriflim menüsü gibi kulla-
n›m kolayl›klar› ile de kullan›c› dostu olan
bu teknoloji, rampa adaptasyon ve koru-
ma özellikleri ile de dikkat çekiyor. TM
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ürünler

Buderus Kaskad
Sistemler

Y
er gereksinimini azaltan modern ve
kolayl›k sa¤layan baca tasar›m› ile

hem kolay kurulum hem de kolay iflletme
imkan› sunan Buderus yo¤uflmal› kazan-
lar, yer seçiminde esneklik ayn› zamanda
montajda zaman tasarrufu sa¤l›yor. Çok
daireli apartmanlarda ve orta ölçekli ›s›t-
ma tesislerinde kullan›mlar› gün geçtikçe
artan Buderus duvar tipi yo¤uflmal› ka-
zanlar kolay ulafl›labilir iç yap›s› ile ba-
k›m ve servis kolayl›¤› sunarken önden
aç›lan kap›s› sayesinde sa¤dan ve soldan
s›f›r montaj yap›labilme özelli¤ine de sa-
hip. Buderus yo¤uflmal› kazanlar, dar
alanlarda montaj› kolaylaflt›ran bu özelli-
¤i sayesinde kaskad uygulamalarda es-
neklik, mekanda da yer tasarrufu sa¤l›-
yor. Buderus kaskad sistemler; düflük ya-
k›t tüketimi, birden fazla kazan kullan›m›
sayesinde yedekleme ihtiyac›n› ortadan
kald›rmas›, mevcut kazan dairelerinde
dönüflüm ve yenileme s›ras›nda kolay ta-
fl›nabilmesi ve kurulum imkan› sunmas›,
de¤iflen ›s›tma gereksinimine uyum sa¤la-
yarak k›smi yükteki verimin artmas› gibi
birçok farkl› avantajlar sunuyor. Kaskad
sistemin bu avantajllar› birçok uygulama-
da belli kapasitelere kadar tercih edilme
sebebi oluyor ve bu sistemler ayn› zaman-
da yo¤uflmal› kazanlar›n sahip oldu¤u
tüm teknolojik avantajlar› da beraberinde
getiriyor.
Her kazan›n kendi içerisinde kapasitesini
ayarlayabilme özelli¤i ile kaskad sistemi
oluflturan kazanlar ihtiyaca göre s›ra ile
devreye girebiliyor. Tek kazanda 100kW,
kaskad sistemde ise 2.500 kW kapasiteye
ulafl›larak, yo¤uflmal› kazanlar›n avantaj-
lar›ndan büyük kapasitelerde de yararla-
n›labiliyor. TM
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ESBE VMC300 Solar Kit  

Y
eni “ESBE VMC300 Solar Kit”  gü-
nefl enerjisi sistemlerinde en do¤ru

seviyede enerji kullan›m›, hafllanma koru-
mas›, kolay kurulum ve verimlilik garan-
tisi sa¤l›yor. Bu sistemde yaln›zca termos-
tatik vanalar kullan›r ve herhangi elek-
trikli bir ekipman bulunmaz, basit ve h›z-
l› bir kurulum sa¤lar. Günefl kolektörüyle
›s›t›lan kullanma suyunun s›cakl›¤› yeterli
de¤ilse, ek bir ›s› kayna¤›na, örne¤in
kombi veya kazana aktar›larak istenilen
kullanma s›cakl›¤›na getirilir. Günefl ko-
lektöründen gelen su yeterince s›caksa,
kombi veya kazan by-pass edilir ve kul-
lanma suyu bir kar›fl›m vanas›ndan geçi-
rilerek muslu¤a gönderilir. Böylece günefl
enerjisini so¤uk k›fl günlerinde dahi ver-
imli bir flekilde kullanmak ve en verimli
flekilde ›s›tma sistemine akuple etmek
mümkün olur. ESBE Solar Kit, insan sa¤-
l›¤›na uygunlu¤u sa¤lamak için, hafllan-
ma koruma özelli¤ine sahiptir.  So¤uk su
devresinde bir ar›za olmas› durumunda
hafllanmay› önleme ifllevi otomatik olarak
s›cak su ak›fl›n› keser. 

Kat› yak›t ürünleri
Basit ve stabil kurulum, genifl ayar imka-
n›, emniyetli ve güvenilir çal›flma: yeni
ESBE yükleme üniteleri ve yükleme vana-
lar›, çevre dostu kat› yak›tlarla maksi-
mum enerji verimlili¤i ve en uygun ›s›t-
may› sa¤lar.
Müflterilerin ve tüketicilerin ihtiyaçlar›
artt›kça, alternatif enerji kayna¤› olarak
kat› yak›ta duyulan ilgi de artmaktad›r.
ESBE, akümülasyon tanklar›n›n ve ›s›tma
sistemlerinin küçük ›s›t›c›lardan, 150
KW’l›k kazanlara kadar kullan›labilmesi
için  pek çok yeni ürün tasarlam›flt›r. Ye-
ni vana tasar›mlar›, akümülasyon tankla-
r›nda verimli bir yükleme ve optimum ka-
demelendirme konusunda üstün bir kon-
trol performans› sunmaktad›r. Böylelikle
daha iyi bir operasyon ve daha fazla ener-
ji verimlili¤i sa¤lan›r. Yo¤uflmaya karfl›
yükleme ünitelerinin, her sistem için do¤-
ru kapasitede çal›flan iki versiyonu bulun-
maktad›r. Bu versiyonlardaki sirkülasyon
pompas›n›n 3 farkl› kademesi vard›r. Da-

ha küçük olan versiyonu, piyasadaki
muadil ürünlere göre % 30 daha fazla
elektrik tasarrufu sa¤lar ve ayn› zamanda
enerji verimlili¤ini art›r›r.
Kömür (kat› yak›t) kazanlar›, emisyonu
azaltmak için yüksek yanma ›s›s› gerekti-
rir. Bunun da ötesinde, kazan›n dönüfl ›s›-
s›n›n çok düflük olmamas› gerekir aksi
takdirde iç korozyon hasar› meydana ge-
lebilir. Yeni yükleme vanalar›, kazanlar›n
do¤ru ›s›ya hemen ulaflmas›n› sa¤lar. Ay-
r›ca, yüksek dönüfl ›s›s›n›n toplam yanma
döngüsüne kat›lmas›n› temin etmektedir-
ler. Böylece kazan›n verimlili¤i artar, çev-
reye sal›nan zararl› madde miktar› düfler
ve kazan›n içinde katran oluflumu azal›r,
dolay›s›yla kazan›n ömrü uzar.
Yo¤uflmaya karfl› kullan›lan yükleme üni-
telerinin güç kesintisi ya da sirkülasyon
pompas› ar›zas› durumunda bir by-pass
sirkülasyon ifllevi bulunur. 
Yeni yükleme ünite ve vanalar› pek çok ifl-
leve sahip olmas›na karfl›n oldukça kü-
çüktür. Yo¤uflmay› önleyen vana, iki giri-
fli ayarlayarak kontrol performans›n› art›-
r›r ve mili dengeli oldu¤u için by-pass hat-
t›nda ayr›ca bir balans vanas›na ihtiyaç
duymaz. Kullan›lacak herhangi bir balans
vanas› için herhangi bir ince ayara ihtiyaç
duymad›¤›ndan kurulumu h›zland›r›r ve
basitlefltirir. Enerji verimi sa¤lamak ve tü-
ketimi azaltmak için do¤ru vanan›n seçi-
lip kullan›lmas› önemlidir. Yükleme üni-
teleri ve vanalar› bafll›¤› alt›nda 3 alt bö-
lüme ayr›lan 95 farkl› tip mevcuttur. Böy-
lelikle her türlü uygulamaya do¤ru ürün
seçimi için birçok farkl› seçenek sunul-
maktad›r. TM
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ürünler

Furkan Mü-
hendislik ta-

raf›ndan pazara
sunulan 3MK-
5120, havaya
kar›flan patlay›c›
gazlar› alg›l›yor
ve bu durumda
“3MK Buzzer”
ile sesli, LED’leri
ile de görsel ola-
rak uyar› veri-
yor. Cihazda bu-
lunan yeflil LED, cihaz elektri¤e ba¤l› ol-
du¤u sürece yanar ve tek bafl›na yand›¤›n-
da tehlikenin olmad›¤›na iflaret eder. Teh-
like durumunda k›rm›z› LED de yanmaya
bafllar ve kullan›c›y› ortamda patlay›c›
gaz oldu¤una dair uyar›r. Cihaz üzerinde-
ki sar› LED ise sensörün süreklilik kayb›
ya da k›sa devre durumlar›nda devreye
girerek ar›zaya iflaret eder. Cihaz fifle ta-
k›ld›¤›nda 45 saniyelik kalibrasyon süre-
sine ihtiyaç duyar. 

3MK-5120, metan, propan, ve bütan gaz-
lar›n›, tehlike s›n›r›n›n çok alt›nda olsa da-
hi alg›lar. Ortamda LPG kayna¤› bulunu-
yorsa cihaz›n, yere yak›n flekilde monte
edilmesi gerekmektedir (yerden yüksekli¤i
30 cm’yi geçmemelidir). Ortamda do¤al-
gaz kayna¤› bulunuyorsa cihaz›n tavana
ya da tavana yak›n (tavana uzakl›k 30
cm’yi geçmemelidir) monte edilmelidir.

Özellikleri
• Güç kayna¤›: 220 V +% 10 (50-60 Hz)
• Güç Tüketimi: Maksimum 3 W
• Selenoid valf ç›k›fl›: maksimum 250 VA
• Siren sesi fliddeti: minimum 85 dB
• Röle ç›k›fl›: NO/NC
• Sensör: Yar› iletken OEM
• Sensör ömrü: 5 y›l
• Kalibrasyon süresi: 45 saniye
• Gaz eflik de¤eri: % 0 5000 ppm
• Çal›flma s›cakl›¤›: -20 oC-50 oC. TM

Ferroli’den Energy Top B Yer Tipi
Yo¤uflmal› Kazanlar

H
em çevreci hem de enerji tasarrufu özel-
li¤i ön planda olan ürün grubunda Fer-

roli’nin sundu¤u son yenilik, Energy Top B
yer tipi yo¤uflmal› kazanlar. Energy Top B, 4
m2’lik bir alan› kapl›yor ve 10.000 m2’lik ala-
n› ›s›tabilmesiyle dikkat çekiyor (›s› kayb› 80
watt/m2 olarak al›nm›flt›r). 80 kW, 125 kW,
160 kW ve 250 kW’l›k dört farkl› kapasite
seçene¤i olan ürün, kaskad (yan yana) ba¤-
lant› ile 1000 KW’l›k kapasite sunuyor.
Kompakt ölçülerde tasarlanan Energy Top B
yo¤uflmal› kazanlar›n en önemli özelliklerin-
den biri; standart donan›m›nda bulunan
kontrol panelinin, kaskad paneli olarak da
kullan›labilmesidir. ‹leri teknolojik özellikle-
ri ve yüksek emniyet sistemleri ön planda
olan ürün, yüzde 109 enerji verimlili¤iyle ça-
l›flarak enerji kullan›m›nda yüzde 19’a varan
tasarruf sa¤l›yor. Kullan›m suyu için harici
boylerle kullan›ld›¤›nda sudaki zararl› ‘lejyo-
nella’ bakterisinin oluflmas›n› da önleyen
Energy Top B, pompan›n uzun süre kullan›l-
mamas› durumunda, anti blokaj sistemini
devreye sokuyor. 

Özellikleri
• 80 KW 125 KW, 160 KW ve 250 KW’l›k

dört farkl› kapasite seçene¤i, 
• Premix yo¤uflma teknolojisi ve mikro

alevli metal fiber kapl› çelik brülör ile EN
677 standard›na göre % 109 verim,

• 92/42 EEC direktiflerine göre 4 y›ld›zl›
enerji verimlilik s›n›f›,

• Frekans kontrollü fan ve alüminyum
yo¤uflma eflanjörü ile her kapasitede 
yüksek verim düflük at›k gaz emisyon
de¤erleri,

• Kazan üzerinden bulunan LCD kontrol
paneli ile ilave kaskad kontrol ünitesi 
kullan›m›na gerek kalmadan, 4 cihaza
kadar kaskad ba¤lant› ve kontrol imkan›, 

• Cihaz›n çal›flma fonksiyonlar›n›n
tamam›n›n izlenebildi¤i mikro ifllemci
kontrollü, dijital ekranl› kontrol paneli,
(d›fl hava sensörüne ba¤lanmas› 
durumunda d›fl hava kompanzasyon 
paneli görevi yapabilmektedir),

• Ürünle beraber sunulan kontrol paneli,

gidifl ve dönüfl kolektörleri, gaz kolektörü,
yo¤uflma suyu drenaj kolektörü 6 bar
emniyet ventili, sirkülasyon pompas›, 
klemens kutusu ile kompakt çözüm.

• Energy Top B yo¤uflmal› kazanlar kaskad
ba¤lant›ya uygun olup, ayn› ve veya farkl›
kapasitedeki Energy Top B’ler kaskad
ba¤lanabilmektedir (maks. 4 cihaz).
Böylelikle çok zengin kapasite çeflitlili¤ine
sahiptir.

• Bina otomasyon sistemleri ile entegre
çal›flma imkan›, 

• Do¤algaz veya LPG ile çal›flmaya uygun, 
• D›fl hava sensörü, modülasyonlu ve 

on-off oda termostatlar› ile çal›flma
imkan›, 

• Düflük NOx ve CO emisyon oranlar› ile
çevre dostu, 

• 3 y›l garanti süresi ve yayg›n sat›fl sonras›
servis a¤›. TM

Furkan
Mühendislik’ten
3MK-5120 Do¤algaz
ve LPG Dedektörü
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ürünler

BT Is›’dan PLC Kontrollü Yakma Sistemi

K
azan sistemi; sistem üzerine yerleflti-
rilmifl muhtelif alg›lay›c›lardan elde

edilen verilere dayal› olarak çeflitli kontak
ç›k›fllar› ve analog sinyaller üreten PLC
tabanl› bir kontrol ve kumanda sistemle-
ri olarak tasarlanm›flt›r. Sistemde kullan›-
lan tüm yaz›l›m ve donan›mlar, uluslara-
ras› sertifikasyonlara haiz ve marka ol-
mufl ekipmanlardan seçilmifltir. ‹flletme
taraf›ndan talep edilen de¤iflken ›s›lara
an›nda cevap verebilecek duyarl›kta ve
kabiliyette bir otomasyon gerçeklefltire-
bilmek ad›na, sistem yaz›l›m› istenen
oransall›¤› en ideal flekilde sa¤layabilecek
PID bloklar› ile ve invertör donan›mlar›
ile donat›lm›flt›r. Sistem; iflletme taraf›n-
dan kullan›lan buhar›, buhar bas›nc›n›,
kazan içerisindeki suyun seviyesini, suyun
s›cakl›¤›n›, baca gaz› s›cakl›¤› ve bacadan
at›lan karbon de¤erlerini an be an izleye-
rek ideale en yak›n flekilde yanmay› ger-
çeklefltirmektedir. Sistem ayr›ca; kazan
at›klar›n› otomatik curuf çekme konveyö-
rü sayesinde el de¤meden kolayl›kla ve
toz atmaks›z›n tahliye etmekte ve kömür
yükleme bunkeri vas›tas›yla, sisteme sabit
ve istenen tonajda yak›t› düzenli olarak
vermektedir. 

Bilgisayar Destekli Scada Sistemi: 
Sisteme ait tüm kumanda, izleme ve ra-
porlama faaliyetlerinin remote olarak
kontrol edilebilmesine olanak sa¤layan
grafik bir arayüz yaz›l›m program› ve do-
nan›m›d›r. Bu sayede afla¤›daki tüm uy-
gulamalar sorunsuz olarak gerçeklefltiri-
lebilir: 
• Yakma iflleminin bafllat›lmas› ve 

durdurulmas› 
• Sistem içerisinde yer alan tüm motor

ve fanlar›n test modunda ayr› ayr›
çal›flt›r›lmas› ve durdurulmas› 

• Sistem içerisinde yer alan tüm motor
ve fanlar›n ayr› ayr› çal›flma ve ar›za
durum bilgilerinin al›nmas› 

• Sistem taraf›ndan sürülen tüm
invertörlü motorlar›n h›z bilgilerinin
okunmas› 

• Sistem taraf›ndan kontrol edilen tüm
s›cakl›k, bas›nç ve su seviyesi gibi

D
uman dedektörü, erken uyar› siste-
mi ile hayat kurtar›yor. Bilindi¤i

üzere yang›n durumunda en çok yaralan-
ma ve ölüm, duman ve gazlardan kay-
naklan›yor. Duman detektörü yang›n,
gaz kaça¤› gibi durumlar›n olabilece¤i her
mekana konulabilir. Maksimum korun-
ma için banyo hariç her mekana bir du-
man detektörü tak›lmas› öneriliyor. 

Özellikleri:

Kablosuz 
• 9 V pil ile çal›fl›r (cihaz ile birlikte 
verilir)   
• 10 A çal›flma ak›m› 
• Ortam s›cakl›¤›: -10 / + 50 °C    
• Nem: %95 (40 ± 2 °C) 
• Alarm sesi seviyesi: 85 dB/3 m. 
• Test fonksiyonu 
• Düflük voltaj alarm fonksiyonu 
• Montaj için gerekli aparatlar 
• 1 y›l garanti   
• ISO 9001, CE, RoHS sertifikalar›. TM

de¤iflkenlerin an be an izlenmesi 
• Sistemden elde edilen buhar›n ve

tüketilen yak›t›n belirli aral›klarla
izlenmesi ve ortalama de¤erlerinin
hesaplanmas› 

• Sistemde elde edilen buhar›n
maliyetinin (ton/h) olarak 
hesaplanmas› ve izlenmesi 
Sistemde meydana gelen ar›zalar›n
kronolojik olarak listelenmesi ve rapor
ç›kt›lar›n›n al›nmas› TM

MTE 
‹nternational’dan
Elektronik Duman
Dedektörü
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Hassas Kontrollü Klima Cihazları Fancoil Cihazları

Aksiyal Kondenser Fanlı
Roof-top Klima Cihazı

4 Yöne Üf lemeli
Kaset Tipi Fancoil CihazlarıÇatı Tipi Aspiratörler

Taza Hava Üniteleri

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları

hijyenik klima santralleri
paket hijyenik klimalar
laminer air flow üniteleri

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

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

Buharlı Nemlendirici Cihazları
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Güvenlik ve konfor..

S
iemens Bina Teknolojileri (SBT),
merkezi ‹sviçre’de olan bir bölüm.
Yang›n Alg›lama ve Bina Oto-

masyon Sistemleri 1998 y›l›nda Siemens
taraf›ndan sat›n al›nd›. Daha önceleri
Yang›n Alg›lama ve Güvenlik ayr›, Bina
Otomasyonu ayr› firmalard›. Yang›n Alg›-
lama ve Güvenlik konular›nda Cerberus
ad›yla faaliyetlerini sürdüren firma Sie-
mens taraf›ndan sat›n al›nd›ktan sonra, is-
mi 2003 y›l›nda Türkiye’de ve dünyada

Siemens, bina teknolojileri konusunda uzman firmalardan biri.

Firma kendi sistemleriyle yeniledi¤i Gebze tesisleri ile Türkiye’de bir

ilke imza atarak LEED Gold sertifikas›n› ald›. Otomasyon

konusunda en önemli ad›m›n, kurulan sistemin enerji tasarruf

etmesi oldu¤unu vurgulayan Siemens A.fi. Endüstri Sektörü Bina

Teknolojileri Bina Otomasyonu Grup Müdürü Serkan Kurnazo¤lu

ile otomasyonun son y›llardaki geliflimini ve yeni teknolojilerin

sa¤lad›¤› avantajlar› konufltuk... 

“Enerji Tasarruf Etmeyen Bina
Ak›ll› De¤ildir”
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Serkan Kurnazo¤lu
Siemens A.fi. Endüstri Sektörü 
Bina Teknolojileri Bina Otomasyonu
Grup Müdürü
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Siemens olarak de¤iflti. Bina otomasyo-
nundaki Landis & Steafa isimli firman›n
da dahil olmas›yla tamamlanan birleflme-
ler, tamamen Siemens bünyesinde toplan-
d›. 2005 y›l›nda HVP ürünlerinin de sat›fl
haklar›n›n tamam› ile SBT Türkiye’ye
devredilmesiyle tüm ürün ve hizmet port-
föyü tamamland›.
Siemens Bina Teknolojileri bölümü, bina
otomasyonu ve güvenli¤i konusundaki
ürün yelpazesini, entegre bina çözümleri
ile sunuyor. Ürün ve hizmet yelpazesi gü-
venlik ve konfor olarak iki temel alanda-
d›r. Yang›n ve güvenlik ürünleri; yang›n
ihbar sistemleri, CCTV sistemleri, girifl
kontrol sistemleri ve h›rs›z alarm sistemle-
rinden olufluyor. Bu alanda flehir izleme
sistemleri ve tehlike yönetim sistemleri de
mevcut. Konfor, bina otomasyonuna yö-
nelik entegre çözümler ve HVAC kontrol
uygulamalar› da ürün yelpazemizde bulu-
nuyor. Bina otomasyonu ve klima kontro-
lü alan›nda, vana gövde ve motorlar›,
damper motorlar›, standart kontroller,
termostatlar, sensörler, h›z kontrol cihaz-
lar›, Synco Living ev otomasyonu ve DE-

SIGO entegre bina otomasyon ve kontrol
sistemlerimiz bulunuyor. DES‹GO, ak›ll›
enerji yönetimi, yenilikçi enerji tasarrufu
ifllevleri ve verimli yöntemler ile enerji ma-
liyetini azaltan, kullan›c› dostu bir sistem.
Bunun d›fl›nda OEM ürünleri ile kazan ve
brülörlere yönelik ürünler ve çözümler de
sunuyoruz. 

Hem “ak›ll›” hem de “güvenli” 
evler

Bina otomasyonu, temel olarak ›s›tma-ha-
valand›rma-iklimlendirme sistemlerinin
ve mekanik altyap›n›n otomasyonudur di-
yebiliriz. Ancak binalar›n teknik altyap›-
lar› gittikçe karmafl›k hale geliyor. Bina
otomasyon sistemleri karmafl›k yap›daki
binalarda yaflayan, çal›flan insanlar›n kon-
for ve güvenli¤ini ön planda tutarak kolay
iflletilmesini sa¤l›yor. Bu nedenle ayd›nlat-
ma, alçak gerilim/orta gerilim sistemleri,
oda kontrolü, insan emniyeti aç›s›ndan
yang›n ve güvenlik sistemleri, asansör, je-
neratör gibi sistem ve cihazlar›n di¤er
elektrik ve elektronik sistemler ile haber-
leflmesi, entegre çal›flmas› gerekiyor. K›sa-
cas› bina otomasyonu, farkl› platformlar›
bir araya getirip, entegre ediyor, binay›
tek merkezden yönetiyor ve kontrol edi-
yor. ‹flletme personeline bina ile ilgili gü-
venilir veriler ve bunlar için analiz yön-
temleri sunuyor. Sistemlerimiz bütün bu
ifllevleri yerine getirirken enerjinin de et-
kin kullan›m› için vazgeçilmez bir araçt›r. 
Siemens Bina Teknolojileri hem “ak›ll›”
hem de “güvenli” evler için teknoloji üre-
tiyor. Ayd›nlatma, panjurlar, garaj kap›la-
r›, ›s›tma sistemleri uzaktan eriflimle kon-
trol edilebildi¤i gibi bilgisayar üzerinden
verilen talimatla izinsiz girifller, cam k›r›l-
malar›, su taflmas›, gaz kaça¤› gibi tehlike-
ler de kontrol edilebiliyor. Internet üzerin-
den, GSM flebekesi ile veya merkezi a¤lar
yoluyla tüm konfor ve güvenlik sistemleri-
mizi yönetebiliyoruz ve birbirleriyle ko-
nuflturabiliyoruz. Ancak, bizim için bu
kontrol kabiliyetimiz yaflam alan›nda
“ak›ll› ve güvenli” olmak için yeterli de¤il.
Biz tüm sistemlerimizi kontrol ederken en
üst seviyede enerji tasarrufu ve kestirimci-
korumac› güvenli¤i de sa¤l›yoruz.

Art›k binalar›n da enerji 
verimlili¤ini gösteren ve ciddi 
vergi avantajlar› sa¤layan 
sertifikalar› olacak

Ak›ll› bina ile ilgili bir kavram kargaflas›
yaflan›yor. Siemens’e göre enerji tasarruf
etmeyen binalar› ak›ll› olarak de¤erlendir-
miyoruz. Konfor art›k hayat›n vazgeçil-
mez bir parças› haline geldi. Ev al›m›nda
depreme dayan›kl›l›k, çevre güvenli¤i, ha-
z›r mutfak gibi özellikler öncelikli durum-
da. Teknoloji konusunda da ayn› hassasi-
yetin tüketiciler taraf›ndan gösterilmesi,
yüksek teknolojili ürün ve çözümlerin
Türk insan›n›n da hayat›nda olmas›n› sa¤-
layacak. Bu sistemlerin güvenilir markalar
taraf›ndan, y›llar boyunca arkas›nda du-
rulacak flekilde servis ve bak›mlar›n›n, ye-
dek parçalar›n›n bulundu¤u bir ortamda
yer almal›d›r. Bugün Avrupa’da art›k yeflil
binalardan bahsediliyor. Buzdolab›, ça-
mafl›r makinesi gibi ürünlerin üzerinde yer
alan enerji etiketleri gibi, bu binalar›n da
üzerinde enerji verimlili¤ini gösteren ve
ciddi vergi avantajlar› sa¤layan sertifika-
lar yer alacak. 

Türkiye’de ve dünyada çok 
baflar›l› projelere imza att›k

Türkiye’de toplam tüketilen enerjinin 
% 31’i konutlarda tüketiliyor. Yap›lan
araflt›rmalarda sanayi en az % 20, ulafl›m
% 15, bina ve hizmet sektöründe en az 
% 30 enerji tasarruf etme imkan› bulunu-
yor. Bunlar›n toplam› 5 milyar USD tasar-
ruf imkan› sa¤l›yor. Siemens Bina Tekno-
lojileri’ne, örnek teflkil eden enerji hizmet-
lerinden dolay› 2006-2007-2008 y›llar›n-
da EU-Enerji ödülü verildi. 1500’den faz-
la binada enerji sistemleri yeniden düzen-
lendi, 1.5 milyar Euro'luk bir tasarruf sa¤-
land›. Ayn› zamanda y›lda 700.000 ton
CO2 emisyonunun azalmas› anlam›na ge-
liyor. Siemens, Viyana’da Brigittenau In-
door Swimming Pool yüzme havuzundaki
bina teknolojileri çözümleriyle 200.000
Euro y›ll›k tasarruf ve 600 ton CO2 gaz›
emisyonu azalt›lmas›n› sa¤lad›. Avustur-
ya’n›n en büyük 10 havuzundan biri olan
Brigittenau’da tüm sistemler modernize
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edildi, saunalar, ayd›nlatma dahil olmak
üzere enerji harcayan unsurlar kontrol al-
t›na al›nd›. Benzer baflar›lar› Türkiye’de
yüzlerce tesiste sa¤l›yoruz. Örne¤in, An-
talya’da yap›lan 5 y›ld›zl› otellerin 
% 70’ine yak›n›nda Siemens DESIGO Bi-
na Otomasyonu kullan›l›yor. Bina oto-
masyonunun maestrosu olan sistemimiz
binalar›n karmafl›k tüm ›s›tma so¤utma
ayd›nlatma kontrolü sa¤lad›¤› gibi topla-
d›¤› bilgilerle dünya çap›nda benzer tesis-
lerin enerji tüketimiyle karfl›laflt›rma ya-
pabiliyoruz. 
Ancak, ne yaz›k ki flimdiye kadar sa¤la-
nan katk›lar›n ölçümlenip aç›kland›¤› bir
ulusal organizasyon bulunmuyor. May›s
2007 tarihinde ç›kar›lan Enerji Verimlilik
Yasas› ile devletimizin konuya yaklafl›-
m›nda çok önemli ad›mlar atmaya baflla-
d›¤›n› görmek, bize cesaret veriyor. 

En önemli fark›m›z entegre 
çözümler sunabiliyor olmam›z

Bizim en önemli özelli¤imiz entegre çö-
zümler sunabiliyor olmam›zd›r. Mühen-
dislik kabiliyetimiz sayesinde müflterileri-
mizin en iyi çözüm orta¤› olmay› baflar›-
yoruz. Onlar›n yaflam kalitelerini art›r›r-

ken bu konfordan fedakarl›k etmeden can
güvenliklerini sa¤l›yor, sevdiklerini koru-
yor ve yat›r›mlar›n›n devaml›l›¤›n› sa¤l›-
yoruz.
Grubumuzun sektördeki çal›flan referans-
lar› Türkiye’de ve Türk müteahhitlerinin
yurt d›fl›nda yapm›fl oldu¤u iflleri kapsa-
maktad›r. Siemens Bina Otomasyon Sis-
temleri’nin kullan›ld›¤› 1000’e yak›n DE-
SIGO Bina Otomasyonu referans›m›z var.
Oteller, endüstri tesisleri, üniversiteler,
hastaneler gibi referanslar›m›z aras›nda en
bilinenleri; Metrocity, Ac›badem Hasta-
neleri (Maslak), Sabanc› Center, Sabanc›
Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Cornelia
Golf Delux Hotel, Sungate Port Royal,

Ç›ra¤an Saray›, Moskova Sheremetyevo
Havaalan›, IKEA Samara, IKEA Mosko-
va, Moscow City, Marriott Courtyard,
Hilton Sar›germe, Atikpafla Four Seasons
Otelleri, Sanko Hastanesi, Bilgi Üniversi-
tesi, Sabiha Gökçen Havaliman› Yeni Ter-
minal, Selenium Fulya.

Bina otomasyon sistemi
tasarlan›rken kullan›c›lar›n 
beklentileri ve binan›n kullan›m
amac› göz önünde tutulmal›

Türkiye’ de mekanik sistemlerin kontrolü-
nün 1970’li y›llar›n bafllar›na dayanan bir
geçmifli var. Ancak son 10 y›lda gerçek
anlamda merkezi bina kontrolü geliflmifl
ve yerleflmifltir diyebiliriz. Biz çözüm or-
taklar›m›z ile Türkiye’de bina otomasyon
sistemlerinin tan›t›lmas›, yayg›nlaflmas› ve
geliflmesi için yaklafl›k 30 y›ld›r sektörde
hizmet vermekteyiz.
Her binan›n, t›pk› insanlar gibi, kendine
has do¤as› ve gereksinimleri vard›r. Bina
otomasyon sistemi tasarlan›rken binan›n
kullan›m amac›, enerji performans›, kulla-
n›c›lar› ve iflletme personelinin beklentile-
ri göz önünde tutulmal›d›r. Bina otomas-
yon sisteminin gereklili¤ini üç ana bafll›k-
ta toplayabiliriz: Konfor, enerji tasarrufu
ve iflletme kolayl›¤›. Öncelikle projeci ve
uygulay›c› firmalar›n bina ve iklim koflul-
lar›na göre tasarlad›¤› ve uygulad›¤› me-
kanik altyap›n›n iyi analiz edilmesi gere-
kir. Kullan›c›lar›n beklentileri ve binan›n
kullan›m amac› göz önünde tutulmal›d›r.
Bina otomasyon sistemi dizayn edilirken
öncelikle mekanik proje ve uygulama eki-
bi ile iflbirli¤i flartt›r. Mekanik-elektrik-za-
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y›f ak›m ve iflletme aras›nda koordinasyon
sa¤lanmal› ve bina her yönü ile bir bütün
olarak ele al›nmal›d›r.
Son y›llarda sektörümüzde ak›ll› bina kav-
ram› üzerinde farkl› görüfller ve tan›mlar
oluflmufltur. Siemens Bina Teknolojileri
için ak›ll› bina enerji tasarrufu yapan bi-
nad›r. ‹çinde hangi teknoloji olursa olsun,
enerji tasarrufu sa¤lamayan bina ak›ll› de-
¤ildir. Siemens Bina Teknolojileri bu an-
lamda Avrupa normlar›nda “A s›n›f›
Enerji Tasarrufu” sa¤layan sistem ve çö-
zümlere yat›r›m yapmakta ve bu bilincin
yerleflebilmesi için ulusal projelerde yer al-
maktad›r.

A s›n›f› tasarruf sa¤l›yoruz

Bina Otomasyon Sistemleri, fonksiyonlar›
ve faydalar› artt›kça di¤er sistemler ile ha-
berleflme ve entegrasyon önemli hale geli-
yor. BacNet, LON, Modbus, KNX gibi
aç›k protokoller giderek önem kazan›yor.
Kurumsal yap›larda bina otomasyon siste-
mi “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)”
sistemlerini önemli bir parças› haline geli-
yor ve IT yetenekleri giderek art›yor. Av-
rupa’ da 10 y›ld›r bina otomasyonunun

enerji verimlili¤i fonksiyonlar› gündemde.
Türkiye’de ise yeni anlay›fl›n bu yönde gi-
derek güçlenece¤i kan›s›nday›m. Siemens
Bina Teknolojileri bu konuda uzun y›llar-
d›r ar-ge çal›flmalar› yap›yor; çözümlerini
ve ürünlerini “A s›n›f› tasarruf” sa¤laya-
cak flekilde gelifltiriyor. Basit bir termos-
tattan karmafl›k entegre bir otomasyon
sistemine kadar ayn› anlay›fl  ile üretimi-
mize yön veriyoruz.

2009-2010 y›llar›nda bina 
otomasyonunun enerji verimlili¤i
üzerindeki etkisi konusuna 
odakland›k

Sektörümüzün en son geliflmeleri takip et-
ti¤ini ve kabul etti¤ini sevinerek görüyo-
ruz.  Elbette bu aç›dan en büyük görev
ürün ve çözüm üreten firmalara düflüyor.
Yenilikleri tafl›mak, hatta pazar›n ihtiyaç-
lar›na göre üretim ve ar-ge’ye yön vermek
özellikle Siemens A.fi. gibi bu ülkede üre-
tim ve yat›r›m yapan firmalar›n en önem-
li görevi oldu¤una inan›yoruz. Küresel
enerji tüketiminin % 40'›n› binalar ger-
çeklefltiriyor. Enerji kaynaklar› k›s›tl› ve
pahal›. Avrupa’ da oldu¤u gibi Türkiye’de

de d›fla ba¤›ml›l›k söz konusu. Enerji ta-
sarrufuna odaklanmak kaç›n›lmaz, hatta
geç kal›nm›fl bile diyebiliriz...  Avrupa Bir-
li¤i'nin 2002 tarihli Binalar›n Enerji Per-
formans› Yönergesi bu olguyu hesaba kat-
makta ve tasarruf hedeflerini formüle et-
mektedir. Sonuç olarak ortaya konulan
Avrupa standard› ve bütün Avrupa çap›n-
da uygulanabilir tek tip belgelendirme ile
2007 Temmuz ay›ndan beri gerekli ön-
lemlerin somut uygulamas› için bir zemini
oluflturulmaktad›r. Siemens Bina Tekno-
lojileri bu faaliyetlerde öncü bir rol üstle-
niyor; ürünleri ve sistemleriyle yüksek dü-
zeyde bir kalitenin gereklerini karfl›l›yor.
Gere¤i gibi tasarlanm›fl bina otomasyonu
ve ayn› esaslara dayanan kontrol ve tek-
nik bina yönetimi tasarruf hedeflerine cid-
di bir katk› sa¤layabilir. Bu nedenle Sie-
mens A.fi. olarak 2009-2010 y›llar›nda bi-
na otomasyonunun enerji verimlili¤i üze-
rindeki etkisi konusuna odakland›k.

Türkiye’nin ilk LEED Gold 
Sertifikas›n› ald›k 

Otomasyonun seviyeleri de art›k tan›ml›.
Yani otomasyon sistemleri, enerji etiketle-
rinde oldu¤u gibi A, B, C, D seviyesi flek-
linde s›n›fland›r›labiliyor. Biz de tüm sis-
temlerimizi A s›n›f› otomasyon, yani mak-
simum enerji tasarrufu ve konfor sunabi-
lecek flekilde tasarl›yoruz. Amerikada (Si-
erra Nevada College) ilk LEED Platinium
projesini tamamlam›fl olan Siemens Türki-
yedeki en önemli uygulamas›n› ise Sie-
mens Gebze Tesislerinde gerçeklefltirdi.
Tesislerimizin 60.000 metrekare kapal›
alan içinde 19.000 metrekarenin üzerinde
üretim alan› bulunuyor. Bina, Türkiye’de
ilk kez LEED Gold sertifikas›n› alan bina
oldu. Bilindi¤i üzere LEED Sertifikas›n›
alabilmek için binan›n her anlamda ak›ll›
olmas›, ciddi bir enerji tasarrufu sa¤lama-
s› ve sertifikan›n talep etti¤i tüm koflullar›
sa¤lamas› gerekiyor. Ayr›ca çok ciddi test
ve kontrollerden geçmek gerekiyor. Bina-
da DESIGO INSIGHT yaz›l›m› ve Sie-
mens kontrol ürünlerini kulland›k. Ayr›ca
kulland›¤›m›z tüm sistem ve çözümler Sie-
mens’e ait. Bu da bizim en büyük gurur
kayna¤›m›z. TM
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Ş
ofbenin ve kombinin mucidi Vail-
lant bireysel ve merkezi s›cak su
sistemleri için gelifltirdi¤i iki yeni

ürün serisi auroSTEP ve auroTHERM
günefl enerjisi sistemleri ile günefl enerji-
sinden faydalanarak s›cak su elde etmeye
yarayan kompakt sistemleri tüketicinin
be¤enisine sundu.

auroSTEP Serisi: Günefl enerji sistemle-
rinde bireysel kullan›m için özellikle dün-
yada son derece önemli bir bulufl olan
‘drainback’ sistemine sahip Vaillant au-
roSTEP cihazlar sayesinde az günefl ›fl›-
¤›nda bile s›cak su elde edilebiliyor. Ayr›-
ca  ‘drainback’ (ön doldurmal› otomatik
geri emifl sistemi) sistem, ek bir koruma-
ya gerek kalmadan kolektörlerde afl›r›
›s›nmaya ve k›fl›n da donmaya karfl› koru-
ma sa¤l›yor.   

auroTHERM serisi: Apartmanlar, mer-
kezi s›cak su kullanan mekanlar, oteller,
hastaneler ve benzeri büyük yap›lar için
mekana özgü butik çözümler sunan au-
roTHERM, hem günefl enerjisinden s›cak
su elde ederek hem de ›s›tmaya destek
olarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sa¤-
l›yor. 

Vaillant’›n 2006 y›l›ndan beri ürün ga-
m›nda bulunan günefl enerjisi sistemleri
ile villa, residence, konut, otel, hastane,
yemekhane, yurt, dinlenme tesisleri ve
restoran gibi pek çok alanda uygulamas›
yap›labilmektedir. 
Kullan›m s›cak su temini, ›s›tmaya destek
ve havuz ›s›tma sistem çözümleri ile tüke-
ticilerine yüksek tasarruflu sistem çözüm-
leri sunulmaktad›r.

Vaillant Günefl Enerjili
Sistemler
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proje

Proje Ad›: Tepekent Villa Solar Sistem
Uygulamas› 
Proje Yeri: Tepekent
Sistem: Vaillant Yo¤uflmal› yer tipi kazan
ile entegreli Vaillant solar sistem ile 
kullan›m suyu ve ›s›tmaya 
destekli sistem
Kolektör: 4 Adet Vaillant 
VFK 125 (dikey tip)
Boyler: 1 Adet Vaillant 
VPS SC 700 Kombi Boyler
Otomasyon: auroMATIC 620
Kontrol Cihaz›
2009 y›l› içerisinde 
gerçeklefltirilen bu projede 
kurulan Vaillant Günefl 
enerjisi sistemin verileri flöyle:  
Sistem Verimi: % 34 
Toplam Karfl›lama Oran›: 

Proje Ad›: Ball›ca Köyü Villa Solar 
Sistem Uygulamas› 
Proje Yeri: Tepeören / Ball›ca Köyü
Sistem: Vaillant Yo¤uflmal› ›s›tma cihaz›
ile entegreli Vaillant Solar sistem ile 
kullan›m suyu ve kapal› havuz ›s›tmas›.
Her Villa için Kullan›lan Sistem 
Ekipmanlar›
Kolektör: 4 Adet Vaillant VFK 145 
(dikey tip)
Boyler: 1 Adet Vaillant VIH S
300 Solar Boyler
Otomasyon: auroMATIC 620
Kontrol Cihaz›
Proje, Vaillant teknik bölüm
taraf›ndan, Vaillant için 
gelifltirilmifl günefl enerjisi 
sistemleri hesaplama program›
deste¤i ile dizayn edilmifltir.
2009 y›l› içerisinde 
gerçeklefltirilen bu projede 
kurulan Vaillant günefl 
enerjisi sisteminin 

• Vaillant Günefl enerjisi Uygulamas›-1

• Vaillant Günefl enerjisi Uygulamas›-2

verileri flöyle:
Sistem Verimi: % 39
Toplam Karfl›lama Oran›: % 90 
S›cak Su Karfl›lama oran›: % 85
Havuz Is›tmas› Karfl›lama 
Oran›: % 90  
Do¤algaz Tasarrufu: 750 m3/y›l
CO2 Emisyon Azalmas›: 1.588 kg

% 18,5 
S›cak Su Karfl›lama oran›: % 66
Kalorifer Is›tmas› Karfl›lama Oran›: % 6,5 
Do¤algaz Tasarrufu: 615 m3/y›l
CO2 Emisyon Azalmas›: 1.301 kg
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proje

Proje Ad›: T. C. Milli E¤itim Bakanl›¤›
Dr. Ufuk Ege Anaokulu Solar Sistem 
Uygulamas› 
Proje Yeri: Ankara
Sistem: Vaillant auroSTEP paket Solar
sistem ile kullan›m suyu ›s›tmas› 
Kolektör: 2 Adet Vaillant VFK 900
Boyler: 1 Adet Vaillant VSL 250 T
Otomasyon: Entegre Kontrol Sistemi
2008 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen bu
projede kurulan Vaillant günefl enerjisi 
Sistemin  verileri flöyle:
Sistem Verimi: % 48 
Karfl›lama Oran›: % 65 
Do¤algaz Tasarrufu: 445 m3/y›l

• Vaillant Günefl enerjisi Uygulamas›-3

• Vaillant Günefl enerjisi Uygulamas›-4

Proje Ad›: Bozüyük Belediye Baflkanl›¤›
Konutu Solar Sistem Uygulamas› 
Proje Yeri: Bozüyük
Sistem: Vaillant Yo¤uflmal› yer tipi 
kazan ile entegreli Vaillant solar sistem
ile kullan›m suyu ve ›s›tmaya destekli 
sistem

Kolektör: 6 Adet Vaillant VFK 125 
(dikey tip)
Boyler: 1 Adet Vaillant VPS SC 1000
Kombi Boyler
1 Adet Vaillant TVS 25 Kullanma Su 
‹stasyonu
Otomasyon: auroMATIC 620 
Kontrol Cihaz›

2008 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen bu
projede kurulan Vaillant Günefl enerjisi
sistemin verileri flöyle: 
Sistem Verimi: % 29 
Toplam Karfl›lama Oran›: % 24 
Do¤algaz Tasarrufu: 1.332 m3/y›l
CO2 Emisyon Azalmas›: 2.818 kg TM
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C
livet’in ‹mbat garantisi ile pazara
sundu¤u ZEPH‹R2, -20 oC’den
+50 oC’ye kadar olan d›fl hava s›-

cakl›klar›nda çal›flmaya uygun aktif ter-
modinamik ›s› geri kazan›m› ve ›s› pom-
pas› teknolojisi ile yüksek verimli % 100
taze hava flartland›rma cihaz›d›r.  
Zaman›m›z›n % 90’›n› geçirdi¤imiz iç or-
tamlarda taze hava temel ihtiyac›m›z olup
iç ortamlar ayn› zamanda soludu¤umuz
havan›n kalitesine ba¤l› kirlilik kayna¤›-
d›rlar.
ZEPHIR2, %100 taze havaya ihtiyaç du-
yulan yerlerde farkl› ve yenilikçi çözüm
olup klasik sistem ve cihazlar ile sa¤lanan-
dan daha etkili ve genifl d›fl hava s›cakl›k
aral›¤› ile limitsiz uygulama sahas› imkan›
ve sat›fl f›rsat› sunmaktad›r.
ZEPHIR2 paket cihazlar ile konfor kalite-
si yükselmekte, taze hava flartland›rma et-
kinli¤i ve verimlili¤i artmaktad›r. Taze ha-
va için gerekli so¤utma ve ›s›tma yükü eg-
zoz havas› ile at›lan enerjinin geri kazan›-
m› ile sa¤lanmakta, iç ortam so¤utma ve
›s›tma yük ihtiyac› azalmakta ve tüm bi-
nan›n enerji verimlili¤i artmaktad›r. 

ZEPHIR2 Çal›flma Prensibi
A: Taze hava girifli–G4 s›n›f› ön filtreli 

taze hava girifli
B: Üfleme havas›–Elektronik kontrollü 

fan ile flartland›r›lm›fl ve ar›nd›r›lm›fl 
taze hava ç›k›fl› 

C: Internal Is› eflanjörü 
(s›cak/so¤uk)–Enerjinin taze havaya 
transferi

D: External Is› eflanjörü (so¤uk /s›cak)-
Egzoz havas›ndaki enerjinin geri 
kazan›m›

E: Egzoz havas› fan›: Elektronik 
kontrollü fan ile iç ortamdan kirli 
havan›n at›lmas›

CLIVET ZEPHIR2

F: Is› pompas›: Aktif termodinamik ›s› 
geri kazan›m›
‹ç ve d›fl hava ak›fl› tamamen ba¤›ms›z bö-
lümlerden geçer. Yaz çal›flmas›nda ext. Is›
eflanjörü kondenser olarak int. Is› eflanjörü
evaporatör olarak çal›fl›r ve at›lan egzoz
havas›ndaki enerji taze havaya so¤utma
çevrimi ile transfer edilir. K›fl çal›flmas›nda
›s› pompas› teknolojisi ile çevrim tersine
çal›fl›r. Mevsim geçifllerinde free cooling
yapar, kompresör devrede olmaz.
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Geleneksel Sistemlerden Farklar›
ve Avantajlar› 
ZEPHIR2 geleneksel uygulamalardan
farkl› olarak termodinamik ›s› geri kaza-
n›m› ile; primer taze hava flartland›rmada 
% 50 daha az enerji sarfiyat›, kaliteli iç
hava ve tüm y›l boyunca etkin çal›flma
sa¤lamaktad›r. Geleneksel ›s› geri kaza-
n›m ünitelerinde her iki ak›fl taraf›nda (ta-
ze hava ve egzoz havas›) 250 Pa bas›nç söz
konusudur ve fanlar bu direnci y›l boyun-
ca karfl›layacak flekilde yüksek enerji sarf
ederler. Aktif termodinamik ›s› geri kaza-
n›ml› sistemlerde ise yüksek verimli ›s›
eflanjörleri ile düflük bas›nç kayb› ve y›l
boyunca fanlarda düflük enerji sarfiyat›
söz konusudur. Enerji kayna¤› olan egzoz
havas›ndan faydalan›lan aktif termodina-
mik ›s› geri kazan›m› ile kondensasyon s›-
cakl›¤› düflmekte, evaporasyon s›cakl›¤›
yükselmekte ve kompresörün çekti¤i ener-
ji % 50 azalmaktad›r.
ZEPHIR2 ‘nin aktif termodinamik ›s› geri
kazan›m özelli¤i ve yüksek ›s› pompas›
COP/EER teknolojisi ve avantaj› sayesin-
de ortama iletilen enerji miktar› artmakta-
d›r. Bu sayede taze hava ile, servis yap›lan
ortamda ek kapasite sa¤lanm›fl olur. Bu
ek kapasite, mevsimsel olarak yükün ta-
mam›n› ya da bir k›sm›n› karfl›lar. Böyle-
ce ortamdaki HVAC sistemi ›s›tma-so¤ut-
ma ihtiyac›n›n yaln›zca çok yüksek oldu-
¤u dönemlerde aktif olur. Özellikle yeni
binalarda sistem seçiminde daha düflük
kapasiteli cihazlar ile önemli enerji tasar-
rufu sa¤lan›r. Kullan›c› için bu durum 
% 50’lere varan bir enerji tasarrufu anla-

m›na gelir ve ayn› anda iç hava kalitesi ar-
tar. Bununla birlikte sistemin kompleks
yap›s› da önemli ölçüde basitleflir, bu da
ZEPHIR2’nin özellikle ofisler, ifl merkezle-
ri, hastaneler ve oteller gibi konforun
önemli oldu¤u yerlerde tercih edilmesini
sa¤lar. ZEPHIR2, R410A gaz› ile çal›fl-
makta ve 2 farkl› güçte scroll tip kompre-
sör ve asimetrik so¤utma sistemi mevcut-

tur. Asimetrik so¤utma devresi ile 3 kade-
meli kapasite kontrol ve k›smi yüklerde
yüksek verim sa¤lanmaktad›r. Yüksek ve-
rimli, elektronik kontrollü direkt akuple
motorlu plug fanlar ile kay›fl kasnak tah-
rikli radyal fanlara göre % 30 oran›nda
daha az elektrik tüketimi sa¤lanmaktad›r.
H10 s›n›f› elektronik filtre ikinci kademe
filtrasyon için opsiyonel olarak sunulmak-
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sistem

Aktif termodinamik ›s› geri kazan›ml›
heatpump teknolojisi sayesinde egzost
havas› ile at›lan enerji geri kazan›l›r‹ç ortama temizlenmifl ve 

iklimlendirilmifl taze hava gönderir

‹çerden sa¤l›ks›z kirli hava at›l›r

% 100 taze hava ile 
çal›fl›r

Besleme
Egzoz

Hava Ak›fl›

Emifl Gücü Emifl Gücü

Hava Ak›fl›

Pompa
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tad›r. H10 s›n›f› filtrasyon ile havan›n
içindeki toz, bakteri, PM10 mold ve virüs-
lerden oluflan 0.5 mikron ve üstü partikül-
ler % 95 oran›nda azalt›lmaktad›r. Emsal
torba filtreye göre % 80 daha düflük ba-
s›nç kayb›na sahip olan elektronik filtre,
y›kanabilmekte ve havan›n içindeki parti-
küller iyonize edilerek filtrasyon yap›l-
maktad›r.

• 2 Versiyon: Enerji ve Geri 
Kazan›m
ZEPHIR2, farkl› ihtiyaçlara uygun 2 ayr›
fonksiyona sahip olarak sunulmaktad›r.
ENERGY versiyonu, RECOVERY mode-
line göre daha yüksek kapasite ihtiyac›na

göre dizayn edilmifltir ve yüksek iklimlen-
dirme kapasitesi ihtiyac› olan durumlar
için mükemmel çözümdür. RECOVERY
modeli ise yüksek kapasite ihtiyac› duyul-
mayan koflullar için  tavsiye edilmektedir.

• Ekstra Güç (-20°C/+50°C) 
Opsiyonu
Bu seçenek daha genifl uygulama alan›na
ve cihaz›n her iklim kofluluna uygun çal›fl-
mas›na imkan tan›yor. Ayr›ca mevcut sis-
temlerdeki s›cak ya da so¤uk su kayna¤›-
n› kullanarak ›s›tma-so¤utma kapasitesi
yükseltilebiliyor.

• Otomatik Hava Ak›fl Kontrolü
Standart olarak sunulmaktad›r. Arzu edi-

len hava ak›fl miktar› set de¤e-
ri olarak kontrol ekran›ndan
girilebilir ve cihaz›n kontrolu
bu andan itibaren kendi oto-
matik kontrolüne b›rak›l›r.
Bas›nç düflümlerindeki de¤i-

flimlere göre cihaz hava ak›fl›n› ayarlar.

• Say›s›z Uygulama Sahas› Olana¤›
ZEPHIR2, kolayl›kla hidronik terminaller
(fancoil), paket tip direkt expansion ci-
hazlar (WSHP su kaynakl› ›s› pompalar› -
rooftop klima cihazlar›, gibi), direkt ex-
pansion üniteler (split, multisplit, VRF),
radyant panel sistemler gibi farkl› sistem
çözümlerine entegre olacak flekilde konfi-
güre edilebilir.
Kompakt tasar›m›, sistemin basitli¤i ve
kurulum çabuklu¤u, mevcut sistemlere
uyumlulu¤unu ve birlikte kombine olma
imkan›n› mükemmel hale getiriyor. Son
10 y›lda infla edilen birçok binada ›s› geri
kazan›m›n kullan›lmad›¤› görülmektedir.
Bu özellikleriyle ZEPHIR2, mevcut sistem-
leri gelifltirme konusunda benzersiz bir
imkan tan›makta, standart ve geçmiflten
süregelen ünitelere k›yasla avantajlar› ve
sat›fl imkan›n› art›racak pratik özellikle-
riyle de öne ç›kmaktad›r. TM
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sistem

Ya¤mur Polen

BESLEME SICAKLI⁄I [°C]

DIfi HAVA SICAKLI⁄I [°C]

FREECOOLING MODU

ENERGY RECOVERY

ISITMA MODU

SO⁄UTMA MODU

Toz ‹nce toz Mold Bakteri Duman Virüs

Temiz
Hava

Elektronik

Dengede 
filtre 
verimi

-5 oC
ortamda

Primer
enerji
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Y
üksek enerji maliyetleri ve kaynak
bulma zorlu¤una ba¤l› endifleler
tüm Avrupa Birli¤i içerisindeki

çevresel, politik ve ekonomik müzakerele-
rin en büyük ilgi oda¤› haline gelmifltir.
Süpermarketler ticari sektörler içerisinde
en yüksek enerji tüketimi olan iflletmeler-
dir ve enerji tüketimlerinin en büyük kale-
mini ise so¤utma sistemleri oluflturmakta-
d›r1. Sadece so¤utma maliyetleri tüm ifllet-
me giderlerinin yar›s› ya da daha fazlas›
kadard›r2. Bu analizden yola ç›karak Av-
rupa Komisyonu, AB düzenlemeleri çerçe-
vesinde süpermarketlerin ve express mar-
ketlerin enerji tasarrufu projelerinin zo-
runlu uygulamaya geçirilmesini hedef al-
m›st›r. Bu yasama gere¤i ticari so¤utucu-
lar ve dondurucular için enerji verimlili¤i
flartnameleri tan›mlanm›flt›r3.

Enerji Tasarrufu
Ortalama bir süpermarketin ticari so¤utu-
cu ve dondurucular›nda tüm gün aral›ks›z
çal›flan yaklafl›k 200 adet gölge kutuplu
motor kullan›lmaktad›r. Bu motorlar›n
enerji verimlili¤i yaklafl›k olarak % 18 ci-
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Haz›rlayan: Cem Genç
Wellington Türkiye Sat›fl Müdürü

Süpermarketlerde Enerji 
Tasarrufu
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var›nda kabul edilebilir. Bu demektir ki,
enerji tüketimlerinin % 82’ si ›s› olarak
çevreye transfer edilir. Ortamdaki bu ›s›-
n›n düflürülmesi için ise so¤utucu ve kli-
malar›n kullan›lmas› gerekmektedir. Bu
da ek bir enerji tüketimi demektir.

Oysaki ECR motorlar % 65 verimlilik
oran›na ulafl›rlar. Bu durum motorun di-
rek enerji tüketimini azaltt›¤› gibi en az se-
viyede at›k ›s› üreterek ek maliyetlerden
de enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r.
ECR serisi, enerji tüketim maliyetlerini afla-
¤›ya çekerek; ekolojik ürünler kullan›m›n›
sa¤layan ve dolay›s› ile süpermarketlerin
olumsuz çevresel etkilerini önemli ölçüde
azaltmay› hedefleyen bir ürün grubudur.

Bir Süpermarkette enerji tüketimi 

ECR ile gölge kutuplu motor 
karfl›laflt›rmas›
ECR motorlar› kullanan bir süpermarket
5 y›ll›k bir periyotta 230 ton karbon emis-

yonu azal›m› gerçeklefltirir. Bu da 43 adet
otomobilin trafikten ç›kar›lmas› ile eflde-
¤erdir. Bu bir süpermarket zinciri için po-
tansiyel olarak yüzbinlerce ton karbon
emisyonu azal›m›, yani onbinlerce otomo-
bilin trafikten ç›kar›lmas›na efl de¤er kar-
bon emisyonu azal›m›na katk› sa¤lamas›
demektir.

Maliyetten Tasarruf
ECR motorlar› süpermarketlerin sadece
enerji tüketim giderlerini azaltmakla kal-
maz, ayr›ca dönemsel enerji talebinde de-
¤iflkenli¤i azaltarak toplam enerji masraf-
lar›nda tasarruf sa¤lar. Birçok Avrupa ül-
kesinde, süpermarketlerdeki elektrik har-
camalar› iki ayr› ölçüme dayal›d›r: bunlar
tüketim ve taleptir. Tüketim harcamalar›
bir ay sonunda kaç kWh elektrik harcan-
d›¤› ile ölçülür. Talep harcamalar› ise
enerji tüketimindeki dönemsel art›fllard›r
ve genellikle süpermarketin elektrik fatu-
ras›ndaki afl›r› güç kullan›m› sebebi ile
önemli bir orana sahiptir.
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teknik

1 Uluslararas› Enerji Ajans› (International Energy Agency-IEA). www.iea.org

2 IEA ek 26: Geliflmifl süpermarket so¤utma/Is› geri kazan›m sistemleri (Advanced Supermarket 

refrigeration/Heat recovery systems). www.iea.org

3 Avrupa Komisyonu Kurulu (European Comission Directorate) – Enerji ve Nakliye için Genelleme 

(General for Energy and Transport) – DG TREN

Bir Süpermarkette ECR motorlar
ile sa¤lanan tasarruf
Wellington ECR motorlar› ve fanlar›, göl-
ge kutuplu motorlar›n yerine ticari so¤u-
tucular ve dondurucularda kullan›larak
enerji tasarrufu yapabilmesi için gelifltiril-
mifltir.

***TESISAT-129  10/16/09  2:22 PM  Page 39



Amortisman süresi
ECR motorlar› ve fanlar› afla¤›daki kriter-
lerde iflletmeye çok k›sa sürede geri ödeme
sa¤larlar:
• yüksek oranda direkt motor enerji 

tasarrufu
• minimum at›k ›s›
• talep giderlerinden tasarruf
• düflük bak›m ve servis maliyetleri

ECR Motorlar›n›n amortisman 
süreleri
K›sa zamanda geri ödeme periyodlar› ve
yüksek enerji tasarruflar› sayesinde ECR
serileri Süpermarketlerde enerji korumas›
sa¤larken finansal maliyetleri de azalt›r.

Ürün Özellikleri
ECR motorlar› elektronik olarak yol veri-
len f›rças›z do¤ru ak›m motorlar›d›r. En
üst kalitede gerçeklefltirilen elektronik
kontrol ve mekanik motor dizayn› ECR
motorlar›n› mükemmel flekilde verimli,
sessiz ve güvenilir k›lmaktad›r. Çok düflük
seviyelerdeki ses ve titreflim, benzersiz ola-
rak dizayn edilen düflük tork dalgalanma-
lar› sayesinde elde edilmektedir. Bu, bir sü-
permarkette mükemmel derecede sessiz bir
ortam demektir. Wellington’ ›n neme kar-
fl› korumal› patentli dizayn› uzun dizayn
ömrü ve güvenilirli¤i sayesinde bak›m ve
servis maliyetlerinden tasarruf sa¤lar.

Gölge Kutuplu Motorlarla Birebir
De¤iflim
Motorlar›m›z gölge kutuplu motorlar ile
ayn› montaj sistemine sahiptir. Kolay ve
h›zl› montaj için fiflli ba¤lant›lar kullan›l›r.
Ayr›ca gölge kutuplu motorlar›n pervane-
lerine ve aksesuarlar›na tam uyumludur.
Bütün standart ölçülere ve aç›lara uygun
ECR pervaneleri mevcuttur. 
ECR motorlar›n›n standart özellikleri,
mevcut ticari so¤utucular ve dondurucu-
larda kullan›lan al›fl›lm›fl gölge kutuplu
motorlar› ile kolayca de¤ifltirilmelerine
olanak sa¤larken ek bir maliyet getirme-
yecektir. TM
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Kuruluflumuzdan birkaç y›l sonra
üretime bafllad›k

1
989 y›l›nda Y›ld›z Teknik Üniversi-
tesi Elektrik Mühendisli¤i Bölümün-
den mezun oldum. Önce Kara-

köy’de endüstriyel otomasyon konusunda
faaliyet gösteren bir firmada sat›fl mühen-
disi olarak çal›flmaya bafllad›m. Birkaç y›l
sonra da Karaköy’de bir han›n küçük bir
odas›nda SMS Ltd. fiti.’ni kurdum. Bafl-
lang›çta amac›m›z endüstriyel ölçü kon-
trol ürünleri satmakt›. Ama kuruluflumuz-
dan birkaç y›l sonra imalata bafllamam›z
gerekti¤ini düflünerek bu do¤rultuda 
çal›flmalar›m›za bafllad›k. ‹lk olarak 
selenoid vana imalat›n› gerçeklefltirdik.
Mühendis olmam›z nedeniyle pazardaki
benzer ürünlere göre daha teknik bir ürün
gelifltirerek müflterilerimize sunduk. Daha
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“Üretimin oldu¤u her 
yerde var›z”

Enver Kaya
SMS Genel Müdürü 

SMS Ltd fiti., endüstriyel kontrol vanalar› ve  

ölçü kontrol cihazlar› ile endüstriyel otomasyon

konular›nda hizmet veriyor. 1985 y›l›ndan beri

TORK markas› ile kontrol valflerini üretiyor. 

80’li y›llarda üretim yapmaya karar veren bir

firma olarak SMS, bugün ürünlerini 47 ülkeye

ihraç ediyor. Firman›n Genel Müdürü Enver

Kaya, Türkiye’de üretim yapman›n zorluklar›n›,

SMS’nin gelecek hedeflerini ve otomasyonun

sundu¤u avantajlar› anlatt›..
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söylefli

sonra pnömatik aktüatörlerin ve patlaç
valflerin imalat›na bafllad›k. Üretimleri-
miz böylece çeflitlenerek artarken bir ta-
raftan da ürün gam›m›z› tamamlamak
için Türkiye’de imal etmemizin çok zor
oldu¤u debi, bas›nç, seviye, s›cakl›k ölçü
kontrol cihazlar›n› yurtd›fl›ndan getirip
pazara sunduk. Uzun y›llard›r Alman
Honsberg  ve Tecsis firmalar›n›n ve ‹span-
yol Techfluid firmas›n›n temsilcili¤ini yü-
rütüyoruz. Ürünler, bir ak›flkan›n bas›nc›-
n›, s›cakl›¤›n›, debisini ölçüyor; kontrolü-
nü yap›yor ve bizim imal etti¤imiz kontrol
vanalar›n› kumanda ediyor. Kumanday›
da on/off veya oransal olarak yapabiliyo-
ruz. Firmam›z› üç ana grupta topluyoruz:
Kontrol vanalar›, ölçü kontrol ve do¤al-
gaz. Do¤algaz bizim için yeni bir alan sa-
y›labilir. Yaklafl›k 4 y›ld›r bu alanda faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. 
Ciromuzun % 25’i ihracattan geliyor.
Toplam üretimimizin % 35’ini yurtd›fl› pa-
zar›nda sat›yoruz. Firmam›z flu anda limi-
ted flirket ama önümüzdeki dönemde ano-
nim flirkete dönüfltürece¤iz. 54 kiflilik bir
kadromuz var. Kurumsallaflma sürecinde
yap›lanmam›z› gelifltiriyoruz. Mevcut fab-
rikam›z ‹MES’te, 700 metrekarelik bir
alanda; önümüzdeki y›l fabrikam›z› 2000
metrekarelik bir alana tafl›may› planl›yoruz.

47 ülkede faaliyet gösteriyoruz
80’li y›llardan beri ürün gam›m›z› yenilik-
lerle gelifltirdik. 1998 y›l›nda ise web site-
mizi oluflturduk. Böylece yurtd›fl›na da sa-
t›fl yapmaya bafllad›k. Ard›ndan kendi ala-
n›m›zda düzenlenen uluslararas› fuarlara
kat›ld›k ve ürünlerimizin tan›n›rl›¤›n› ar-
t›rd›k. Tüm bu çal›flmalar›m›zdan sonra
bugün yurtd›fl›nda 47 ülkede bayi ve tem-
silciliklerimizle faaliyet gösteren bir flirket
haline geldik. Bilindi¤i üzere yurtd›fl›nda
ürünlerinizi satabilmeniz için belli stan-
dartlar› yerine getirmeniz ve sertifikasyon
sürecinizi tamamlam›fl olman›z gerekir.
Tüm ürünlerimiz gerekli testlerden geçmifl
ve sertifikalar›n› alm›fl durumda. Ürünle-
rimiz toplam 84 sertifikaya sahip. Bu da
asl›nda kalitemizin en büyük göstergele-
rinden biri.     

‹malat biraz idealistlik istiyor
Türkiye’de imalatç›l›k zor ve sanc›l› bir ifl.
Özellikle 80’li y›llarda ülkemizin içinde
bulundu¤u siyasi ve ekonomik durum dü-
flünüldü¤ünde üretimin çok zor oldu¤u
bir süreçte üretime bafllam›fl bir firmay›z.
‹malat, biraz idealistlik istiyor ve yapt›¤›-
n›z iflten zevk almay› gerektiriyor. En gü-
zel ve keyifli yan› ise ülkemiz ad›na bir
marka yaratmak ve iyi ürünler ile Türki-
ye’yi yurtd›fl›nda temsil edebilmek.
ABD’de, Kanada’da Rusya’da, Alman-

ya’da ve daha birçok ülkenin pazar›nda
ürünlerimizin sat›l›yor olmas› bizi çok
mutlu ediyor. 
Elbette tüm baflar›m›z›n ard›nda ciddi bir
ar-ge çal›flmas› yat›yor. Bünyemizde bir
ar-ge departman›m›z bulunuyor. Bu de-
partman hem mevcut ürünlerimizin tek-
nolojik geliflmelere paralel olarak yenilen-
mesi, hem de yeni ürünlerin oluflturulma-
s› için ciddi bir çal›flma içinde. Dünya pa-
zar›nda da iddia sahibi bir firma oldu¤u-
muz için zorlu rekabet flartlar›nda kendi-
mizi gelifltirmeden ayakta kalabilmemiz
düflünülemez. Bu nedenle çal›flmalar›m›za
aral›ks›z devam ediyoruz. 

Fiyat odakl› düflünceden herkes 
flikayetçi ama kimse bu önyarg›y›
y›kam›yor
En büyük sorunumuz ise son dönemde
yükselen maliyetler nedeniyle rekabet et-
mekte zorlanmam›z. Türkiye pazar›nda
ne yaz›k ki fiyat odakl› düflünceden herkes
flikayetçi ama kimse bu önyarg›y› y›kam›-
yor. Kalitenizin ne kadar iyi oldu¤u de¤il,
ilk etapta fiyat›n›z›n di¤er ürünlere göre
neden yüksek oldu¤u sorgulan›yor. Oysa
gelifltirilen bir ürün benzerlerinden farkl›
oldu¤unu iddia ediyor ve bunu dünya ça-
p›nda ald›¤› çok say›da sertifika ile belge-
leyebiliyorsa elbette farkl› bir teknoloji ve
malzeme kullanm›flt›r. Ürünlerimiz 10 y›l
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sorunsuz olarak çal›flabiliyorsa, do¤al ola-
rak maliyeti de sadece birkaç ay çal›flabi-
len ürünlere k›yasla daha yüksek olacak-
t›r. Bizi en çok özellikle Çin’den gelen
malzemeler ile k›yaslanmak üzüyor. Bir
Alman markas›yla k›yaslama yap›l›rsa
ürünlerimizin ayn› kalitede ve çok daha
avantajl› oldu¤u rahatl›kla görülebilir.
Avrupa menfleli ürünler, Türk ürünlerine
tercih ediliyor. Üstelik yerli ürünlerde ola-
bilecek hatalar çok sert flekilde elefltirilir-
ken, Avrupa ürünlerindeki hatalar gör-
mezden gelinebiliyor. Bence bu yanl›fl bir
yaklafl›m. Çünkü üretim bir ülkenin ayak-
ta kalmas›n› sa¤layan can damarlar›ndan
biridir. O ülkede yaflayan insanlar›n da
olabildi¤inde yerli ürünlere yönelmesi ve
böylece üretimi desteklemesi gerekti¤ine
inan›yorum. 

Türkiye’nin yurtd›fl›nda “imaj”
sorunu var
Türkiye’nin yurtd›fl›nda ciddi bir imaj so-
runu oldu¤unu da görüyoruz. Kat›ld›¤›-
m›z fuarlarda, görüflmelerimizde hep ül-
kemizle ilgili yanl›fl izlenimlerle karfl›lafl›-
yoruz.. Ben flahsen de bu sorunla mücade-

le etmek üzere kendi firmam›n web site-
sinde ülkemizi kültürel anlamda tan›tmak
üzere baz› çal›flmalar yapt›m. Devletin de
ülkemizin d›flar›daki imaj sorununu çöz-
mek üzere çal›flmalar yapmas›n›n çok
önemli oldu¤unu düflünüyorum. Çok cid-
di bir kültürel altyap›ya sahip, çok zengin
yeralt› kaynaklar› olan, çok güzel turistik
bölgeleri olan ülkemiz yurtd›fl›nda ne ya-
z›k ki çok yanl›fl biliniyor. Bu durum ihra-
cat yapan firmalar›n da önünde engel tefl-
kil ediyor.   

Sadece iyi üretim yapman›n 
yetmedi¤i bir dönemdeyiz
Makineler daha önceki y›llarda manueldi.
Ama teknolojik geliflmeler art›k otomas-
yonu özellikle endüstriyel anlamda zorun-
lu hale getirdi. Biz ilk pnömatik aktüatö-
rü yapt›¤›m›zda fabrikalarda bize “bunu
ne yapaca¤›z?” diye soranlar oluyordu.
Otomasyona bu derece yabanc›yd›k. Ama
son y›llarda de¤iflen üretim sistemleri ve
geliflen teknoloji sayesinde insanlar da
hem yapt›klar› ifli hem de ürünlerini sü-
rekli gelifltirmek zorunda kald›lar. Reka-
bet koflullar›n›n gün geçtikçe a¤›rlaflmas›

bu zorunlulu¤un en büyük sebebi. 
1980’li y›llarda ilk otomasyon fuar› dü-
zenlendi; bir otelin konferans salonlar›n-
dan birinde.. Oysa flimdi otomasyon fuar-
lar› çok daha büyük ve bu fuarlarda sergi-
lenen ürünler, teknolojik geliflmeleri çok
yak›ndan takip etti¤imizi gösteriyor. Oto-
masyon dernekleri kuruldu. Biz de Endüs-
triyel Otomasyoncular Derne¤i’nin üyele-
rindeniz. 

Üstelik sadece iyi üretim yapman›n yetme-
di¤i bir dönemdeyiz. Çok daha farkl› kri-
terler göz önünde bulunduruluyor. Ürün-
lerin sa¤lad›¤› enerji tasarrufu, üretilirken
harcad›klar› enerji, çevreye verdi¤iniz za-
rarlar gibi çok farkl› kriterler ortaya ç›kt›.
Bilindi¤i gibi tüm dünyan›n en hassas ol-
du¤u konulardan biri enerji verimlili¤i ve
çevre duyarl›l›¤›. Dünyan›n bir parças›
olarak bu konular›n d›fl›nda kalmam›za
imkan yok.

Otomasyon, cihazlar› ihtiyac›n›z kadar
kullanman›z› sa¤lad›¤›ndan ciddi oranlar-
da enerji tasarrufu sa¤l›yor. Ayn› zaman-
da insan gücünden ve zamandan da tasar-
ruf sa¤l›yor. Dolay›s›yla her geçen gün
önemi art›yor, bundan sonra da bu art›fl›n
devam edece¤ine inan›yorum.  

‹ddiam›z›n ard›nda eme¤imiz var
Üretimi yapt›ktan sonra ürünü pazara ta-
n›tman›z, müflterilerinizde güven olufltur-
man›z, ürününüzü kullanmaya ikna etme-
niz, her türlü bak›m ve ar›za ifllemleri için
ürünün arkas›nda durman›z ve bu ürünü
Türkiye ve dünya pazar›nda kabul ettir-
meniz gerek. SMS TORK olarak kendimi-
zi dünyaya kabul ettirmifl bir firmay›z. 
Keflke dünyada her alanda ülkemizi temsil
eden ürünler, markalar olsa.. Bunu ger-
çekten çok isterim. Ürünlerimiz gemi infla
sektöründe, fabrikalarda, ar›tma tesisle-
rinde, makine imal tesislerinde kullan›l›-
yor. Özetle üretimin oldu¤u her yerde va-
r›z. Ar-ge departman›m›zla sürekli üretim
yapan, çal›flan, ürünlerini gelifltiren, ken-
dini yenileyen bir firmay›z. Kalitemizi tüm
dünyaya ispatlad›k ve dünya pazar›nda
faaliyet gösteren bir oyuncuyuz. ‹ddial› ol-
du¤umuz do¤ru ama bu iddian›n ard›nda
eme¤imiz var. TM
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H
oneywell, CM927 serisi kablosuz
programl› oda termostatlar› ile
konfor ve ekonomiyi birlefltiriyor.

‹talyan tüketici birli¤i Altroconsumo’nun
dergisinde En Kaliteli (Best Quality) ve En
‹yi Seçim (Best Buy) seçilen CM927 serisi
termostatlar ile Honeywell kendi olufltur-
du¤u kalite ve fonksiyonellik ç›tas›n› daha
da yükseltiyor. 
Kablosuz termostat masa üstü aya¤› ile
gün içinde de¤iflik odalara yerlefltirebili-
yor. Böylece, kullan›lan mekana göre s›-
cakl›k kontrolü garanti ediliyor. Arkadan
ayd›nlatmal› genifl s›v› kristal ekran›
(60x38mm) üzerinden, de¤iflen yaz›l› me-
sajlarla kullan›c› yönlendiriliyor.
RF-ID teknolojisi ile donat›lm›fl

CM927’lerle, ortam s›cakl›¤› haftan›n her
günü için ayr› alt›flar zaman - ayar de¤eri
çiftine göre kontrol ediliyor. Tatil progra-
m›, parti modu, kapal›-gün gibi tek tuflla
kolayca ulafl›lan fonksiyonlar da içeriyor.
Bu fonksiyon tufllar› ile termostat›n za-
man program›n› de¤ifltirmeden geçici du-
rumlar›n belli bir süreyle (1 saat – 99 gün
aras›) geçerli k›l›nmas› sa¤lan›yor.

CM927 serisi termostatlar “AFC-Adapti-
ve Fuzzy-Logic Control” algoritmas› ile
ö¤renebilen üstün kontrol performans›
sergiliyor. AFC ile termostat›n, klasik
(ON-OFF veya P+I kontrol) termostatlar-
dan daha h›zl› tepki vermesi sa¤lan›rken,
kararl› halde (steady-state) de hassas kon-

trole olanak veriyor. Kontrolör kendini
flartlara göre ayarlayarak, kontrolü zor
(örne¤in gere¤inden büyük seçilmifl veya
ataleti yüksek yerden ›s›tmal›) sistemlerde
de ayn› derece baflar›l› oluyor. Ayar de¤e-
rinden öteye-aflma (over-shoot) durumu-
nu önleyerek, enerji tüketimini azalt›yor.
AFC algoritmas›n›n yararlar› ilk 2-3 gün-
lük ö¤renme süresinden sonra tam olarak
hissedilebiliyor.
On-off termostat girifli olan kazanlarda,
termostat üzerinden kazan›n bir saatte
devreye girip-ç›kma say›s› s›n›rland›r›l›-
yor. Bu sayede, kazan›n devreye girip-ç›k-
ma say›s› art›r›lmadan, en yüksek kontrol
hassasiyeti elde ediliyor. Termostat AFC
algoritmas›n›n hesaplad›¤› talep sinyaline
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Termostatlar›nda Yeni
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göre, kazan›n bir periyottaki devrede kal-
ma süresini belirliyor. 
Is›l yüklerin de¤iflmesi ile kazan kapasite-
si-›s›l yük aras›nda oluflan dengesizlik,
kontrol performans›n› etkilemiyor.

CM927, oransal brülörlü kazanlarda
R8810A OpenTherm arabirimi ile, AFC
algoritmas›n›n hesaplad›¤› talep sinyaline
göre gidifl suyu s›cakl›¤›n› otomatik olarak
ayarlayabiliyor. Aç›k protokol ile marka
ba¤›ml›l›¤› olmadan, OpenTherm’i destek-
leyen tüm kazanlarda odadan alev modü-
lasyonlu kontrol sa¤lanm›fl oluyor.
Optimum-start program› ile, termostat
›s›tman›n bafllama saatini, istenilen oda s›-
cakl›¤›na istenilen saatte (örne¤in
07:00’da 22°C) ulaflacak flekilde ayarl›yor.
Termostat ilk ›s›tma sürecini izler ve bu
bilgiyi bir sonraki gün kullan›lan rampa
e¤imini (ilk enerjilendirmede 3 °C/saat) he-
saplamak için kullan›r. Sistem bafllama sa-
atini zaman program›ndan maksimum 2
saat öncesine ayarlar. Özellikle okul, ofis,
dükkan gibi geceleri ›s›t›lmayan mekanla-
r›n, so¤uk gecelerden sonra kullan›ma bafl-
lama saatinde istenilen s›cakl›kta haz›r ol-
mas›n› sa¤lar. Is›tma sistemi gere¤inden
daha erken çal›flmaya bafllamayarak opti-
mum enerji harcamas› gerçekleflmifl olur.

CM927, Honeywell’in di¤er kablosuz
kontrolörleri ile tam uyum içinde daha

bütüncül sistemler de oluflturabiliyor.
HR80 radyatör kontrolörleri, HM80 ka-
r›fl›m zonu kontrolörleri ve HCE80 yer-
den ›s›tma kontrolörleri ile birlikte kulla-
n›labiliyor. CM927 üzerindeki zaman
program› ile HR80 radyatör kontrolörle-
rine ayar de¤erleri bildirilebiliyor. 2 adet
kalem pille çal›flan kablosuz HR80 radya-
tör kontrolörleri, üzerlerindeki s›cakl›k
sensörleri ile CM927’den ald›klar› ayar
de¤erine göre radyatör vanas›n› konum-
land›r›rlar. HR80’ler ayn› zamanda orta-
m›n ›s› ihtiyac› konusunda HC60NG ka-

zan kontrolörüne (veya R8810A OpenT-
herm arabirimine) geri-bildirimde buluna-
rak, kazan›n tüm odalar›n ›s› ihtiyac›n›
karfl›layacak flekilde çal›flmas›n› sa¤larlar
ve tüm odalarda do¤ru s›cakl›k elde edilir.

Honeywell R8810A üzerinden ba¤lanan
AX5200SQ OpenTherm s›ral› kazan kon-
trolörleri (maksimum 4) ile CM927, HR80,
HCE80 gibi kablosuz kontrolörlerden 
gelen ›s› talep bilgilerine göre birden çok 
OpenTherm kazan›n (maksimum 20 ka-
zan) s›ral› modülasyonu sa¤lanabiliyor. TM
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Sistem

Tüm odalardan geri-bildirimli s›cakl›k kontrolü Kablosuz yerden ›s›tma kontrolü

Pompa

Kar›fl›m
vanas›
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Girifl

B
ina otomasyon sistemleri ilk ola-
rak 80’li y›llar›n bafllar›nda kulla-
n›lmaya bafllad›. Türkiye'deki ilk

uygulama bildi¤imiz kadar›yla 1984'de
Yeflilköy Havaliman›’nda yap›ld›. Fakat
bu sistem esasen yaln›zca izlemeye yönelik
bir sistemdi, aktif kontrol fonksiyonlar›
yoktu. Tabii o zamanlar PC'ler bile yoktu,
merkezi bilgisayar olarak “mainframe”
dedi¤imiz neredeyse buzdolab› büyüklü-
¤ünde ana bilgisayarlar kullan›l›yordu.
Geçen 20-25 sene içinde teknoloji büyük
ad›mlarla ilerledi ve yaflant›m›z›n her ala-
n›na ciddi de¤iflikler getirdi. Bu dönem
içinde bina otomasyon sistemleri de yerin-
de saymad› ve firmalar sürekli yeni nesil
sistemler üreterek geliflen teknolojiyi takip
etmeye çal›flt›lar. Ancak çok ilginç bir ger-
çek flu ki bina otomasyon sistemleri yak›n

zamana kadar özde hiç de¤iflmedi...
Tabii ki elektronikteki geliflmeler daha
h›zl›, daha yüksek kapasiteli kontrol ci-
hazlar›n›n kullan›lmas›na imkan verdi.
Ayr›ca PC ça¤›n›n bafllamas› ile merkezi
bilgisayarlar ucuzlad› ve Windows ile gra-
fik ortamda iflletim standartlaflt›. Ama sis-
temlerin temel ifllevleri ve genel anlamda
mimari yap›s›na bakarsak, ilk bina oto-
masyon sistemleri ile bugünküler aras›nda
gerçek anlamda büyük farklar göremiyo-
ruz. Daha do¤rusu yak›n zamana kadar
bu böyleydi. Oysa son senelerde bina oto-
masyon teknolojilerinde çok ciddi, çok
heyecan verici, hatta “devrim” niteli¤inde
baz› geliflmeler gerçeklefliyor. Bu yaz›n›n
amac›, bizlerin büyük bir heyecanla takip
etti¤imiz bu geliflmeleri mümkün oldu-
¤unca derli toplu, anlafl›l›r biçimde sizlere
de sunabilmek. 
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A¤›rl›kl› olarak iki ana geliflme üzerinde
duraca¤›z:
1. Cihazlar/Sistemler Aras› Uyumluluk (in-
teroperability): Farkl› markalar›n ve farkl›
bina disiplinlerinin ayn› çat› alt›nda uyum-
lu çal›flmas›na imkan sa¤layan aç›k proto-
kollerin geliflmesi ve yayg›nl›k kazanmas›
2. Internet teknolojileri ile bina teknoloji-
lerinin bir araya gelmesinden kaynaklanan
yeni imkanlar

“Ak›ll›” ve “Ak›ls›z” binalar
Son zamanlar›n en çok kullan›lan ve en
çok suiistimal edilen terimi “ak›ll› bina-
lar”. Bu terim o kadar çok firma taraf›n-
dan, o kadar genifl bir anlam aral›¤›nda
kullan›l›yor ki herkesin tan›m› birbirinden
farkl›; dolay›s›yla ço¤u zaman ortak bir
kavram› ifade etmek için kullanam›yoruz.
Asl›nda günümüzde herhangi bir binada

Murat E¤rikavuk
Ontrol A.fi.

Bina Otomasyon
Sistemlerinde Yenilikler
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kullanaca¤›n›z ürün ve sistemlerin hemen
hemen tamam› “ak›ll›” tan›m›na uyacak
özelliklere sahip. Bugün bir kazan ya da
so¤utma grubu kontrol panelinin üzerin-
deki ifllemci gücü ve program özellikleri,
bir zamanlar›n süper bilgisayarlar›n›n çok
üzerinde. Ayn› fley asansörler için geçerli,
ya da kesintisiz güç kaynaklar›, jeneratör-
ler, hatta elektrik panonuzdaki devre kesi-
ciler için bile... Tabii yang›n ihbar, güven-
lik sistemleri, kartl› geçifl, so¤uk oda, sa-
yaçlar, enerji analizörleri, telefon santrali
ve di¤erlerini de katt›¤›n›zda bir bak›yor-
sunuz ki binan›z kaç›n›lmaz olarak “ak›l-
l›” cihazlarla dolmufl, ak›ls›z bina yapmak
neredeyse mümkün de¤il gibi görünüyor.
Peki, her biri kendi alan›nda en ileri tekno-
lojiye sahip bu “ak›ll›” ürün ve sistemleri
kullanmakla güncel teknolojinin bize sun-
du¤u imkanlar› tamamen ve eksiksiz ola-
rak kullanm›fl oluyor muyuz? Kesinlikle
hay›r.
Bundan sonraki mant›kl› ad›m, tahmin
edebilece¤iniz gibi; iletiflim. Oyuncular ne
kadar iyi olursa olsun, aralar›ndaki ileti-
flim zay›fsa tak›m›n baflar›l› olmas› müm-
kün de¤il. Oysa klasik olarak yukar›da
sayd›¤›m›z bina sistem ve cihazlar› b›rak›n
zay›f iletiflimi, aralar›nda hiçbir iletiflim ol-
maks›z›n birbirinden habersiz, kendi içine
kapan›k ba¤›ms›z adac›klar fleklinde çal›fl›-
yorlar.
Binan›zda cihazlar aras› uyumsuzluk, bir
savafl gemisinin çarpt›¤› deniz fenerindeki
kadar büyük hasara yol açmayabilir. Ama
güncel teknoloji, iflletme giderlerinizde cid-
di tasarruf imkanlar› sa¤l›yor ve siz bunu
kullanm›yorsan›z ya da müflterinizin kul-
lanmas›n› sa¤lam›yorsan›z, seneler boyun-
ca biriken zararlar da ciddi bir hasar say›-
labilir. 
Farkl› üreticiler taraf›ndan gelifltirilmifl sis-
tem ve cihazlar›n tümleflik bir çat› alt›na
toplanabilmeleri, uyumlu ve koordine se-
naryolar dahilinde çal›flabilmeleri, ilk ba-
k›flta tamam› görülemeyen çok say›da
avantaj sa¤lamaktad›r. Bu avantajlara geç-
meden önce, bu uyumlulu¤u mümkün k›-
lan geliflmelerden k›saca söz edelim. 

Aç›k Protokoller
S›kl›kla telaffuz edilmeye bafllanan BAC-

NET, LONWORKS, OPC gibi baz› terim-
ler, muhakkak sizlerin de karfl›n›za ç›k›-
yordur. Ancak her yeni teknolojide oldu¤u
gibi “aç›k protokoller” olarak tan›mlana-
bilecek bu konuda da belli bir kavram kar-
gaflas›, bulan›kl›k, hatta dezenformasyon
dahi kaç›n›lmaz olarak yaflan›yor. Bu ne-
denle burada konuyu oldukça basite indir-
geyerek incelemek gerekiyor. 

a) Protokol
Öncelikle “protokol” nedir bundan söz
edelim. ‹ki cihaz›n birbirlerine bilgi aktar-
makta kulland›klar›na lisana protokol is-
mi verilmektedir. Lisan benzetmesi asl›nda
oldukça yerinde bir benzetme. Nas›l iki in-
san›n anlaflabilmek için ayn› lisan› konufl-
malar› gerekiyorsa cihaz ve sistemlerin de
birbirleriyle anlaflmalar› gerekti¤inde or-
tak bir lisan› konuflmalar› yani ortak bir
iletiflim protokolünü kullanmalar› gerekir. 
Etraf›m›z anlaflabilen ve anlaflamayan in-
sanlarla dolu oldu¤u gibi, ayn› flekilde an-
laflabilen ve anlaflamayan cihazlarla da do-
lu. Bina otomasyon sistemleri d›fl›ndaki
konulardan birkaç örnek verelim: Anlafl-
mazl›klar›n az, uyumlulu¤un had safhada
yüksek oldu¤u bir alan; bilgisayar a¤lar›.
Bugün hepimizin ofisinde en az›ndan bir-
kaç (ço¤u durumda yüzlerce) bilgisayar,
yaz›c›, taray›c› vs. birbirine ba¤l›d›r. Yeni
bir bilgisayar al›naca¤› zaman “acaba
mevcut a¤ ile uyumlu mu?” gibi bir soru
kimsenin akl›na gelmiyor. Bunun nedeni,
bilgisayarlar›n birbirleriyle haberleflmesin-
de kullan›lan protokol yani lisanlar›n çok-
tan standardize edilmifl olmas› ve tüm üre-
ticilerin bu standartlara uygun üretim ya-
p›yor olmalar›d›r. 
Farkl› bir örnek olarak da hepimizin kul-
land›¤› televizyon uzaktan kumandalar›n›

alal›m. Bu konuda üreticilerin kabullendi-
¤i tek bir standart olmad›¤› için uyumsuz-
luklar her zaman karfl›m›za ç›k›yor. Örne-
¤in Digiturk kumandas›nda televizyonu da
idare edebilece¤im tüm tufllar mevcut ama
farkl› bir marka olan televizyonla çal›flm›-
yor... 

b) Tafl›ma Ortam›
Ortak bir protokolün yani lisan›n kullan›l-
mas›, iki farkl› cihaz›n haberleflmesi için
gerekli ama yeterli de¤il. Di¤er önemli bir
konu da bu lisan›n cihazdan cihaza tafl›na-
ca¤› ortam. Tafl›ma ortam› kavram›n› da
lisan benzetmesini devam ettirerek aç›kla-
yabiliriz. ‹ki insan›n anlaflabilmesi için ay-
n› lisan› kullanmalar› gerekli.
Ama bir de konuflman›n kifliden kifliye ile-
tilece¤i ortam söz konusu. Sadece yüz yü-
ze konuflan iki insan› düflünmeyin, örne¤in
iki kifli telefon hatlar› üzerinden görüflüyor
ya da mektuplafl›yor olabilir. Bu durum-
larda kullan›lan lisan ayn›, ama mesajlar›n
tafl›nma ortam› farkl›. ‹letiflimin gerçekle-
flebilmesi için iki insan›n hem lisan hem de
bu lisan›n tafl›naca¤› ortam konusunda an-
laflm›fl olmalar› gerekli. (Örne¤in Türk-
çe’yi bugün yapt›¤›m›z gibi Latin alfabe-
siyle ya da geçmiflte oldu¤u gibi Arap alfa-
besiyle yazabilirsiniz.) 
Bina teknolojilerinde geçmiflte en yayg›n
kullan›lm›fl tafl›ma ortam› RS485 k›salt-
mas›yla bilinen ve iki-damarl› kablo üze-
rinden bir dizi cihaz›n çift-yönlü haberlefl-
mesini sa¤layan standart idi. Bu noktada
flunu tekrar vurgulamakta yarar var,
RS485 bir iletiflim protokolü de¤il, yaln›z-
ca bir tafl›ma ortam›. Yani A ve B üretici-
lerinin cihazlar›nda RS485 ç›k›fllar olmas›,
bu iki cihaz›n haberleflebilece¤i anlam›na
gelmiyor. Tekrar lisan benzetmesine dö-
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nersek telefon kullanarak seslerini birbiri-
ne ileten bir Çinli ile ‹ngiliz'in anlaflama-
yaca¤› gibi... 

c) Standartlaflma
Cihazlar›n haberleflmesi için gereken asga-
ri iki flart› belirledik: protokol ve tafl›ma
ortam› uyumu. Tüm üreticiler tek bir
standart protokol ile bu protokolün tafl›-
naca¤› ortak bir ortam üzerinde anlaflm›fl
olsa her fley mükemmel olacak. 
Mal sahibi, yat›r›mc› ya da müteahhit, bir
otomasyon firmas›yla el s›k›flt›¤›nda ömür
boyu bir mahkumiyetin alt›na imza at›yor
olmayacak. Ya da herhangi bir sistem se-
çerken serbestçe ürünleri de¤erlendirip te-
sise en uygun markay›, çözümü seçip di-
¤er sistemlerle uyum içinde bir araya geti-
rebilecek. 
Bu ütopik rüyan›n gerçekleflti¤i bir konu,
mükemmel bir örnek olarak karfl›m›zda
duruyor asl›nda. Bilgisayar a¤lar›na ba-
karsan›z burada tam bir firma/marka ba-
¤›ms›zl›¤› söz konusu. Bilgisayar a¤›n›zda-
ki mevcut ürünler ne marka olursa olsun
yeni bir bilgisayar, yaz›c›, klavye, fare vs.
alaca¤›n›z zaman uyumluluk gibi bir kay-
g›n›z olmuyor. ‹flte bu yüzdendir ki ister
Uzakdo¤u mal› markas›z olsun, ister dün-
ya devi markal› ürünler olsun, bilgisayar
dünyas›nda fiyatlar afla¤› do¤ru gidiyor. 
‹flte bu tür bir hayalle yola ç›kan birçok
grup, bina otomasyon sistemlerinde de
benzer bir standartlaflma yolunda çok cid-
di ve kapsaml› ad›mlar att›lar ve bu çaba-
lar›n önemli bir k›sm› çoktan emekleme
safhas›n› geçip olgunluk aflamas›na geldi. 
Sektörümüz, tek bir standart üzerinde an-
laflm›fl olmasa da bu teknolojileri benimse-
yen üretici say›s›n›n inan›lmaz derecede
artm›fl olmas›, yat›r›mc›lara flimdiye kadar

ellerinde hiç olmayan baz› teknolojik im-
kanlar sunuyor. Bu avantajlar› özetleyelim: 

“Aç›k Sistem” Avantajlar›

1) Firma Ba¤›ms›zl›¤›
Son kullan›c›lar, t›pk› bilgisayar konusun-
da oldu¤u gibi, bina otomasyon sistemle-
rinde de bir sistem ald›klar›nda tek bir fir-
man›n mahkumiyeti alt›na girmek istemi-
yorlar. Oysa yak›n zamana kadar A fir-
mas›n›n kurdu¤u bir bina otomasyon sis-
temine daha sonra ilave, revizyon, yenile-
me yapmak gerekti¤inde di¤er bir firma-
n›n ürünlerini kullanmak ya da di¤er bir
firmadan hizmet almak mümkün olmuyor-
du. fiu anda dahi birçok bina otomasyon
üreticisinin satt›¤› sistemler, bu flekilde. 
“Aç›k Sistemler”in ana fikirlerinden biri
bu ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›rmak, sistem-
leri tam anlam›yla aç›k hale getirmek. 

2) Entegrasyon
Aç›k sistemlerle ilgili tan›t›m ya da dokü-
manlarda en çok firma ba¤›ms›zl›¤› üze-
rinde durulur. Bu asl›nda buzda¤›n›n sa-
dece görünen k›sm›d›r. Uzun vadede bir
firmaya ba¤›ml›l›ktan kurtulmak, tabii ki
çok önemli. Ama as›l büyük avantaj, uzun
vadede de¤il, daha ilk yat›r›m aflamas›nda
ortaya ç›k›yor. 
Bu büyük avantaj, di¤er sistem ve cihazla-
r›n entegrasyonu. Özellikle mekanik tesi-
sat› ele al›rsak kazan, so¤utma grubu, pa-
ket tip klima, VAV kutusu, buharl› nem-
lendirici, frekans invertörlü pompa gibi
birçok cihaz, isteseniz de istemeseniz de
üzerlerinde son derece geliflmifl ve kabili-
yetli “ak›ll›” kontrol cihazlar› ile birlikte
geliyorlar. Bu cihazlar›n üreticileri, kulla-
n›c›lar›n da bask›s› ile art›k neredeyse is-

tisnas›z olarak harici cihazlarla iletiflim
için bir iletiflim imkan› sa¤l›yorlar. Böyle-
ce basit bir iki damarl› kablo ba¤lant›s› ile
her cihazdan onlarca bilgiyi otomasyon
sistemine tafl›mak mümkün oluyor. 
Bu sayede iflletmeciye sa¤lanan bilgi mik-
tar› çok daha fazla. Bir örnek vermek ge-
rekirse klasik sistemlerde iki so¤utma gru-
bundan otomasyon sistemine al›nacak
toplam bilgi 7-8 nokta ile s›n›rl› idi (du-
rum, ar›za, girifl-ç›k›fl s›cakl›klar›). Oysa
aç›k bir protokol üzerinden dijital iletiflim
imkan› kullan›ld›¤›nda her bir so¤utma
grubundan onlarca bilgi temin edilebili-
yor. Bunlar›n aras›nda hangi kompresö-
rün kaç›nc› kademede ne kadar çal›flt›¤›,
gaz bas›nçlar›, çekilen ak›m gibi bilgiler de
var. Bunlar›n ço¤u da fantezi de¤il, ifllet-
meye verim de¤erlendirmesi, optimizas-
yon, önleyici bak›m gibi konularda büyük
yarar sa¤layan bilgiler. 

3) Daha düflük maliyet
Al›nan bilgi miktar›n›n astronomik flekil-
de artmas›na karfl›n ço¤u durumda net
sistem maliyetinde ucuzlamaya yol aç›yor.
Ço¤u üründe bu tür iletiflim ç›k›fllar› stan-
dart ya da çok makul maliyetli opsiyonlar
fleklinde. Buna karfl›n klasik stil projelen-
dirilmifl bina otomasyon sisteminde mal-
zeme ve dolay›s›yla maliyet düflüflüne yol
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aç›yor. Çünkü eskiden ayr› ayr› analog/di-
jital girifller üzerinden sisteme tafl›nan bil-
giler art›k bu iletiflim protokolleri üzerin-
den al›nabiliyor. Bu sayede otomasyon ta-
raf›nda modül say›lar› azal›yor. 
Bununla birlikte, daha da önemlisi, kablo
miktar› ciddi flekilde azal›yor. Çünkü eski-
den her bir nokta için ayr› ayr› kablo çe-
kerken art›k tek bir kablo üzerinden çok
daha fazla bilgi tafl›nabiliyor. 

4) Daha ifllevsel senaryolar
Ana sistem bünyesine daha fazla bilgi al›-
nabilmesi sayesinde daha ifllevsel, istenirse
daha komplike, senaryolar› sisteme prog-
ramlamak mümkün. Üstelik al›nabilen
bilgiler sadece elektromekanik cihazlarla
s›n›rl› de¤il. Örne¤in bir otelin rezervas-
yon sistemi ile iletiflim kurabildi¤inizde
bofl odalar›n tasarruf ayarlar›na getirilme-
si iflten bile olmuyor. 

Mevcut Durum
Bu büyük avantajlar› bugünün binalar›n-
da kullan›ma haz›r hale getiren geliflmeler,
birden çok grubun seneler önce bafllatt›k-
lar› ve art›k olgunlaflma aflamas›na gelen
çal›flmalar›d›r. 
Ancak önceki cümlede problem bir ifade
var: “birden çok grup”. Bu kesinlikle
problem, çünkü standartlaflma dedi¤imiz
olgunun baflar›l› olabilmesi için asl›nda
bir “tek” olmas› gerekli. Oysa bina tekno-

lojilerine bakt›¤›m›zda birbiriyle yar›fl ha-
linde bir dizi standard› bir arada görüyo-
ruz. Bu durum, geçmiflte bu yeni iletiflim
protokolleri ve teknolojilerinin yayg›nlafl-
mas›n› bir miktar geciktirdi. Halen de sek-
tör tek bir iletiflim protokolü standard›
üzerinde tercih yapm›fl gibi bir görüntü
sunmuyor. 

Buna karfl›n, bina otomasyon sistemleri de
bu ortamda geliflti ve bugün ayn› anda
birden çok protokolü destekleyen ve bu
anlamda en üst düzeyde entegrasyonu
sa¤layabilen sistemler mevcut. Bu aflama-
da bina teknolojilerinde ön safhalara ç›k-
m›fl ve görülebilir gelecekte mutlaka kulla-
n›mda olacak belli bafll› protokol ve stan-
dartlarla ilgili temel bilgileri vermekte ya-
rar var. 

A) Bacnet 
B) Lonworks
C) Modbus
D) EIB-Instabus-Konnex
E) OPC
F) Di¤erleri

Pratik Sorunlar
“Yeni” olarak söz etti¤imiz bu teknoloji-
ler her ne kadar çoktan olgunlaflm›flsa da
yayg›nl›k kazanmalar›nda flu ana kadar
anlat›lanlar d›fl›nda baz› pratik zorluklar
da var.

Kullan›c›lar›n Ürkekli¤i
Yeni teknolojilerin benimsenmesinde yat›-
r›mc›lar›n biraz temkinli davranmas›n› ya-
d›rgamamak gerek. Her yeni teknolojinin
uygulanmas›, tüm taraflarca bir ö¤renme
sürecini gerektirir ve bazen yaz›l›m/dona-
n›m hatalar›n›n da kat›lmas›yla sanc›l› bir
süreç olabilir.
Bu yaln›zca Türkiye için geçerli de¤il,
ABD gibi ülkelerde de bu yeniliklerin uy-
guland›¤› ilk projelerde çeflitli sorunlar ya-
fland›. Bu, yurdumuzda da oldu ve bu
alanda öncülük eden yat›r›mc›larla birlik-
te otomasyon firmalar› da ilk projelerde
baz› s›k›nt›lar çektiler. Bu tür uygulamala-
r›n hala çok yayg›nl›k kazanmamas› nede-
niyle geçmiflte birkaç projede yaflanan ilk
s›k›nt›lara iflaret edip karamsar olmak çok
yan›lt›c› bir yaklafl›m olur.
Bugün Türkiye'de aç›k protokollerle en-
tegrasyon sa¤lanm›fl farkl› otomasyon fir-
malar›nca gerçeklefltirilmifl bir dizi çok
baflar›l› uygulama var. Gelece¤in yönünü
bunlar gösteriyor, emekleme aflamas›nda
yaflanm›fl s›k›nt›lar de¤il.
Kimi kullan›c›lar yeni teknolojileri benim-
semeye daha haz›r ve isteklidir, kimileriy-
se daha temkinli ve ürkek. Bina otomas-
yon firmalar›nda da benzer farkl›l›klar ol-
mas› do¤ald›r. Projelerinizde otomasyon
firmalar›na bu konudaki yaklafl›mlar›n›,
daha önce yapt›klar› uygulamalar› sorun;
mümkün olursa bir projeyi ziyaret edin ya
da iflletmecisiyle konuflun. Güven sa¤la-
man›n en pratik yolu bu.

Sorumluluk Çizgilerinin 
Belirsizleflmesi
Farkl› üreticilerin sistem ve cihazlar›n›n
birbirleriyle ya da üst bir bina otomasyon
sistemiyle haberleflecekleri bir sistemde te-
mel kayg›lardan biri sorumluluk çizgileri-
nin belirsizleflmesi olabilir. Örne¤in bina
otomasyon sisteminin kazanlarla iletiflimi
kesildi¤inde problem otomasyon taraf›n-
da m›, kazan taraf›nda m›? Özellikle fir-
malar kendi konular›na çok iyi hakim ol-
mad›klar› durumda, sorunun tespiti biraz
daha uzun zaman alabilir. Sorunun basit-
çe çözülemedi¤i durumlarda iki firman›n
teknik servisini ayn› anda tesise getirmek
bile bazen zor olabilir.

54 . tesisat market 10/2009

Teknik

***TESISAT-129  10/16/09  2:24 PM  Page 54



***TESISAT-129  10/16/09  2:24 PM  Page 55



Bu problemin maalesef basit bir çözümü
yok. En do¤ru yaklafl›m, iflini bilen firma-
larla çal›flmak ve periyodik bak›m anlafl-
malar› ile sistemleri sürekli kontrol alt›n-
da tutmakt›r.

Üreticilerin ‹steksizli¤i
Burada kast edilen, bina otomasyon siste-
mi üreticileri de¤il, entegrasyon sa¤lanma-
s›n›n iflletmeye avantaj sa¤layaca¤› di¤er
sistem ve cihazlar›n üreticileri. Kimi üreti-
ci cihazlar›n›n bu tür sistemlerde etkile-
flimli olarak yer almalar›ndan gurur duy-
makta ve çok istekli olmalar›na karfl›n, ti-
pik olarak baz› üreticilerde ise “benim sis-
temime kimse bulaflmas›n, sistemim kendi
iflini en iyi flekliyle zaten yapar” gibi bir
kapal›l›k psikolojisi mevcut.
Bu yaklafl›m bazen ticari kayg›lardan kay-
naklan›yor; kendi merkezi bilgisayar› ve
yaz›l›m›n› satan her firma bundan ilave
bir ciro sa¤l›yor. Kimi zamansa teknolojik
ürkeklikten; firmalar kendi sistemlerini
çok iyi tan›salar da otomasyon için ver-
meleri gereken arabirimleri bilmiyorlar ve

bu konuda bafllar›na dert
almak istemiyorlar.
Beklentimiz, kullan›c›lar›n
taleplerinin yaratt›¤› bask›
neticesinde tüm üreticile-
rin entegrasyona ve iflbirli-
¤ine aç›k bir yaklafl›m› be-
nimsemek zorunda kala-
caklar› ve k›sa vadede bu
yaklafl›m› erken benimse-
yenlerin kesinlikle kazanç-
l› ç›kacaklar›.

Eflgüdüm
Üst düzeyde entegrasyon içeren bir proje-
de malzeme ve sistem sa¤lay›c›lar›n›n çok
daha üst düzey bir eflgüdüm içinde çal›fl-
malar› gereklili¤i kaç›n›lmaz. Bu aç›dan
gerek bina otomasyon firmas›na gerekse
yat›r›mc›ya düflen görevler var.
Günümüz binalar›nda herhangi bir cihaz
ya da sistem al›m›nda fiyat, kalite, tekno-
loji, firma tecrübesi gibi kriterlerin yan›n-
da yepyeni bir kriter daha gittikçe ön pla-
na ç›k›yor: iflbirli¤ine aç›k olma. Güncel,
kapsaml› ve entegre bir otomasyon sistemi

tesis edilecek bir projede bu
kriter de firma seçiminde rol
oynamal›d›r.

‹nternet teknolojileri
Aç›k sitemlerin avantajlar› s›-
ralan›rken, tüm bilgilerin tek
bir çat› alt›nda toplanmas›n›n
iflletmeciye binas›n› tek bir
yaz›l›mla idare etme avantaj›-
n› sa¤lad›¤›ndan söz edilir.
Bu avantaj›n en mükemmel
flekilde uygulamas› internet
teknolojilerindeki geliflmeler-
le bina otomasyon sistemleri-
nin birleflmesinde gerçeklefli-
yor.
Gittikçe daha çok sistem,
standart veya opsiyonel ola-
rak, “web sunucusu” özelli-
¤ine sahip olabiliyor. Bu, flu
anlama geliyor: binan›z› ida-
re etmek için Internet Explo-
rer yaz›l›m›n› kullan›yorsu-
nuz. Standart internet eriflim
programlar›n›n otomasyon

için kullan›m›na izin veren bu “web sunu-
cu” özelli¤inin getirdi¤i avantajlar çok sa-
y›da. 

• Her bilgisayarda mevcut, yükleme
problemi yok.

• Ücretsizdir.
• En alt düzeyden en üst düzeye herkes

kullanmay› bilir.
• Çok say›da bilgisayardan ayn› anda 

sisteme eriflilebilir.
• Intranet ve internet üzerinden kullan›m

imkan› sunar.
• E-posta ve IP teknolojileri 

entegrasyonu imkan› sa¤lar.
• Platform ba¤›ms›z (Linux, Macintosh

gibi iflletim sistemleri ile de
kullan›labilir). 

Üstelik bu yaklafl›m bina otomasyon sis-
temleri ile de s›n›rl› de¤il; CCTV sistemle-
ri, muhasebe programlar›, bankac›l›k ifl-
lemleri, vs... Günlük hayatta pek çok iflle-
mimizi art›k bilgisayara yeni bir program
yükleyerek de¤il, internet taray›c›m›z› kul-
lanarak yapmaya al›fl›yoruz.

Bankalar›n güvenlik sistemlerine yak›n
koruma içeren bu alt yap›lar ile hem tek-
nik personel binada diledikleri yerden
otomasyon bilgilerine ulaflabiliyor, hem
s›n›rs›z say›da personel önceden tan›mla-
nan yetkileri dahilinde sisteme müdahale-
de bulunabiliyorlar, hem de yöneticiler
sistemle ilgili raporlara do¤rudan ulaflabi-
liyorlar. Örne¤in bir toplant› salonunun
kullan›laca¤› saatleri sorumlu sekreter
teknik kadroya ihtiyaç duymadan kendi
ekran›ndan tan›mlayabiliyor. TM
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G
üneflin ›s›s› yüksek miktarda
enerji sa¤lar; havada, kayada,
toprakta ve suda. Bir ›s› pompa-

s› bu ›s›y› verimli flekilde transfer ederek
›s›tma ihtiyac›n› %75’e varan oranlarda
azalt›r. Is› pompalar› hesapl›, uzun ömür-
lü bir çözümdür. Is› pompas› herhangi bir
bak›m› ya da yeniden yak›t dolumu gerek-
tirmez. Kullan›m› çok kolayd›r ve fazla
yer kaplamaz. Genellikle bir metrekare-
den az taban alan›n› kaplar. Di¤er bir
avantaj› da ›s› pompalar›n›n evinizi hem
›s›t›p hem de so¤utmas›d›r. Çok düflük bir
maliyetle mükemmel bir iç mekan iklimi-
ne sahip olma f›rsat›n› elde edersiniz. Tüm
Thermia ›s› pompalar›, hava ›s› pompala-
r› hariç, pasif so¤utma yapabilir.
Thermia ›s› pompalar› kayal›k zemin, top-
rak, hava ve yeralt› ya da göl suyu ›s›tma
için kullan›labilir günefl enerjisini tutar.
Is›n›n nereden ald›¤›na ba¤l› olarak ›s›
pompas› çeflitli isimler al›r. Bir toprak ›s›
pompas› enerjiyi yer yüzeyinden, bir kaya
›s› pompas› kayal›k zeminden, bir su ›s›
pompas› da sudan ve bir hava ›s› pompa-
s› da d›flar›daki havadan al›r.

Bir ›s› pompas›n›n verimlili¤i ile ilgili fark-
l› ölçümler vard›r.  En önemlisi ifllevi tüm
takvim y›l› üzerinden de¤erlendirmektir.
Bu y›ll›k verimlilik olarak adland›r›l›r. Is›
pompas›n›n verimli¤ini belirli ölçüm flart-
lar›na göre sunmak yeterli de¤ildir. Bir al›-
c›, elbette bir ›s› pompas›n›n ne kadar ve-
rimli oldu¤unu bilmek ister. Birçok üreti-
ci COP’u (performans katsay›s›) bir veya
iki çal›flt›rmada makineleri üzerinde test
etmeyi tercih eder. Is› pompas›n›n günefl
enerjisinden elde etmesi gereken enerjiye
iliflkin ›s› üretme kapasitesi belli test flart-
lar›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Belirli bir ›s›
pompas› 3’lük performans katsay›s›na
(COP) sahipse bu demek oluyor ki, belirli
test koflullar›nda tüketti¤inin üç kat› ka-
dar enerji üretebilir. Bir baflka deyiflle, net
art›fl iki enerji birimidir.
Tüm sistem ö¤elerini içermeyen belirli
flartlarda –devridaim pompas› gibi- ölçül-
müfl yüksek COP de¤eri yüksek de¤erler
verebilir. Ancak ölçüm üreticinin pazarla-
ma plan›na uydurulmamal›d›r. Bu, ›s›
pompas›n›n zamanla nas›l çal›flt›¤›n› gös-
teren resmin bütününü  vermelidir. Y›ll›k
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verimlilik ›s› pompas› verimlili¤inden çok
daha güvenilirdir. Tüm y›l dikkate al›n-
mal›d›r; hem yaz aylar› hem de so¤uk k›fl
zaman›. Bu, ›s› pompas›n›n Mevsimsel
Performans Etmeni (SPF) olarak da bili-
nir. Evin büyüklü¤ü, co¤rafi konumu ve
evde kaç kiflinin yaflad›¤› resmin bütünü-
nü etkileyen koflullard›r.

S›cak su üretimi
Bir ›s› pompas›n›n elde etti¤i enerjinin
yaklafl›k olarak yüzde 20’si kullan›m suyu
üretimi için kullan›l›r. Evin ihtiyac› olan
yeterli s›cak su için do¤ru gereksinimi be-
lirlemek önemlidir. Önemli olan h›zl› ve
verimli s›cak su üretimidir ve fazla ›s›t›l-
m›fl su verimlili¤i düflürür.

Is›nma suyu üretimi evin enerji gereksi-
nimlerinin daha büyük bir oran›n› olufl-
turdu¤undan, s›cak suyun mümkün olan
en verimli flekilde üretilmesi önemlidir.
Ayn› zamanda en düflük maliyetle su ›s›t›-
c› flarj›n›n h›zl› yap›lmas› da s›cak su ra-
hatl›¤›n›n sa¤lanmas› için önemlidir. Is›
pompas›n›n uzun ömürlü kullan›m› için,
lejyonella bakterisi riskini minimize eden
bir sisteme sahip olmas› da sa¤l›k aç›s›n-
dan son derece dikkat edilmesi gereken
bir konudur. 

Rahatl›k ve so¤utma
Kullan›ld›¤› mahal için iyi bir ›s›tma çözü-
mü, s›cak su ve ›s›tma ile so¤utmay› da
sunmal›d›r. So¤utma, gereksiz enerji tüke-
timi olmadan olabilecek en verimli flekilde
yap›lmal›d›r. Bir ›s›tma sistemi mümkün
olan en az yeri kaplamal›d›r ve ›s›tma sis-
teminin bak›m› da kolay olmal›d›r.
Thermia ›s› pompalar› her koflulda rahat-
l›k sa¤lar. D›flar›s› so¤ukken ›s›t›r ve ço¤u
model de d›flar›s› s›cakken ayn› verimle so-
¤utabilir. Bugüne kadar, iyi bir iç mekan
iklimi yaratmak için birçok farkl› ö¤eye ih-
tiyaç duyulmas› ola¤and›fl› de¤ildi. Is›nma
ve/veya s›cak su için bir kalorifer ve de
bundan ayr› bir klima sistemi gerekliydi.
Bir klima sistemi sadece fazla gürültü yap-
makla kalmaz, ayn› zamanda çok da ener-
ji tüketir. Bir ›s› pompas›, kompresörü ça-
l›flt›rmak yerine toprak çevrimindeki so¤uk
suyu kullanarak “bedava” so¤utur. TM

tesisat market 10/2009 . 59

Sistem

Kaya ›s› pompas›
Bir kaya ›s› pompas› kayal›k zeminde depola-
nan enerjiyi kullan›r. Enerji, ›s›tma ve s›cak
kullan›m suyu elde etmek üzere kullan›labilir.
Kayadan enerji elde etmek yayg›n bir çözüm-
dür. Borular kaya içerisindeki derin bir son-
daj deli¤ine (50-150 metre) indirilir.  

Avantajlar›
• Büyük bir arazi gerekli de¤ildir.
• Kaya içindeki sondaj tüm y›l boyunca eflit

s›cakl›¤a sahiptir.

Yeralt› suyu kaynakl› ›s› pompas›
Yeralt› suyu kaynakl› ›s› pompas› yeralt› su-
yundan enerji toplar. Bir su sondaj› deli¤in-
den enerjinin toparland›¤› ›s› dönüfltürücüsü-
ne su pompalan›r. Su daha sonra di¤erine
do¤ru geri boflalt›l›r. 

Avantajlar›
• Büyük bir arazi gerekli de¤ildir.
• Arazideki etkisi küçüktür.

Hava ›s› pompas›
Bir hava ›s› pompas› delik açma ya da kazma
ihtiyac›ndan kurtar›r.  Bunun yerine, enerji
kapsülü kullanarak çevredeki havay› toplar.
Evin d›fl›na yerlefltirilir ve evin içindeki ›s›
pompas›yla çal›flt›r›l›r.

Avantajlar›
• Daha düflük yat›r›m maliyeti.
• Arazi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Toprak ›s› pompas›
Kayal›k zemin derindeyse toprak ›s› pompas›
çözümü tercih edilebilir. Uzun bir boru yak-
lafl›k olarak yerin bir metre alt›na gömülür.
Boru çevrimler içinde saklan›r ve günefl ener-
jisi de kaya ›s›s›yla ayn› flekilde toprak tara-
f›ndan toparlan›r.

Avantajlar›
• Arazide delik açmay› gerektirmez.
• Daha düflük montaj maliyeti.
• Toprak çevrimi tüm y›l boyunca eflit 

s›cakl›¤a sahiptir.
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