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S
on günlerin popüler kabusu H1N1,
nam-› di¤er domuz gribi, tüm iletiflim
kanallar›n›n (e-postalar, kap› önü - pas-

pas üzeri sohbetler dahil) izlenme ve izlettirme
rekorlar›n› k›r›yor. Domuz gribinin; grip ale-
minde küçücük bir nifl oldu¤unu, klasik gribin
çok daha yüksek maliyeti ve sonuçlar› bulun-
du¤unu, dolay›s›yla bu kadar öne ç›kmas›n›n
düpedüz sa¤l›k alan›nda “rol çalma” oldu¤unu
öne sürenlerden tutun, domuz gribinin domuz
eti ve mamullerini yiyenlerde bafl gösterdi¤ini,
hatta bu virüs bu yolla bir kez vücuda girince o
kiflinin giderek domuza benzeyece¤ini söyle-
yenlere kadar rivayet muhtelif.. 
Ama ortada olan bir fley var ki, bildik grip vi-
rüsümüze, kufllarda ve domuzlarda rastlanan
virüs versiyonlar› eklenerek ortaya ç›kan bu
moda virüs, di¤er akrabalar› gibi hava yolu ile
bulafl›yor. ‹flte tam da bu noktada, havaland›r-
ma sistemleri ve yöntemleri, bu tehdide yard›m
ve yatakl›k ediyor mu? Yoksa önleyici çareler-
den biri mi? Yan›t; bazen destek, bazen de kös-
tek olsa gerek..

Baz› doktorlar grip belirtileri göste-
ren vatandafllar›m›z›n, domuz gribi
pani¤i ile hastanelere gelmesinin ris-
ki art›rd›¤›n›, -mümkün mertebe-
hastaneye ve kalabal›¤›n bulunabile-
ce¤i kapal› mekanlara girilmemesi-
nin çok daha iyi bir tedbir olabilece-
¤ini öne sürüyor.  
Madem ki bu musibet hava yolu ile
bulafl›yor ve madem ki özellikle ka-
labal›klar›n bulunabilece¤i kapal›
ortamlarda havaland›rma, klima
sistemleri çal›fl›yor, o halde mekan
içindeki havay› sirküle eden sistem-
lerin, (sadece H1N1 de¤il) viral en-
feksiyonlar›n yay›lmas›na yard›m
edebilmesi mümkün..

H1N1, belirli bir süre havada as›l›
kalabiliyor (yaklafl›k iki saat). Özel-
likle d›flar›dan taze hava almadan iç
ortam havas› ile çal›flan klimalar, iç
ortam havas›n›, sistemin çal›flma

alan› içinde bulunan tüm ba¤›ms›z bölümlere
de tafl›yor. Bunun için uzmanlar›n önerisi; d›-
flar›dan al›nan taze hava miktar›n›n azami se-
viyede (mümkünse % 100) olmas›, hava h›z›-
n›n; havada as›l› duran H1N1 virüsünü yerin-
den edecek kadar yüksek olmas› ve en iyisi
azami iki saatlik aral›klarla pencereleri açarak
do¤al havaland›rma yap›lmas›..

Tabii ki havaland›rma, klima sistemlerinin üç
ayl›k periyotlarla temizlik ve bak›m›n›n yap›l-
mas›, filtrelerin gerekti¤i gibi y›kanmas› veya
de¤ifltirilmesi, havaland›rma kanallar›n›n uz-
man servisler taraf›ndan iç temizli¤inin yap›l-
mas›, sadece H1N1 için de¤il, virütik hastal›k-
lardan, hasta bina sendromu arazlar›na kadar
insan sa¤l›¤›n› tehdit eden pek çok etkenin en-
gellenmesine yard›m edecektir.
Dönem dönem karfl›m›za ç›kan hastane enfek-
siyonlar›, yeni do¤an ünitelerinde yaflanan fa-
cialar›n önemli bir k›sm›nda, havaland›rma
(daha do¤rusu olmas› gerekti¤i flekilde hava-
land›ramama) sorunlar›n› görüyoruz. 

Havaland›rma ile Domuz Gribi, 
dost mu, düflman m›?

Hastane içinde özel havaland›rma sistemlerinin
kurulmas› gereken; pozitif bas›nç odalar›, nega-
tif bas›nçl› izolasyon odalar›, yo¤un bak›m üni-
teleri (YBÜ) ve ameliyathanelerde hava yolu ile
bulaflan patojenlerin olabildi¤ince engellenmesi
için çok özel, hijyenik sistemler, ayr›ca bu sis-
temleri zorunlu k›lan yönetmelikler vard›r. 

Ama hayat›n pek çok alan›nda oldu¤u gibi bu-
rada da karfl›m›za denetim yetersizli¤i ç›k›yor.
Düzenleme getirmek, standartlar koymak iflin
bir yönü ise uyguland›¤›n› kontrol alt›nda tut-
mak da, olmazsa olmaz bir koflul olmal›.. TM
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ABS At›k Su Dalg›ç Pompalar›

ABS, 13 Ekim 2009’da, enerji tüketimi-
ni ve çevresel etkiyi azaltan, üstün 

verimlilik sa¤layan motorlar taraf›ndan
çal›flt›r›lan, kapsaml› bir at›k su dalg›ç
pompa serisi olan ABS EffeX'i tan›tt›. ABS
EffeX serisinin ileri teknolojisi, daha yük-
sek pompa güvenilirli¤i, daha az t›kan›kl›k
ve daha düflük iflletme maliyeti sunuyor.

Pompalar üstün verimlilik sa¤layan motor-
lar›n yan› s›ra, di¤er büyük yenilikçi özel-
liklerle çal›flt›r›ld›¤› için yeni ABS EffeX
serisi dünyada bu alanda bir ilk olma özel-
li¤i tafl›yor. Bu pompa serisi, birçok ülkede
daha yüksek motor verimlili¤ine iliflkin
ç›kacak yasalar ile mükemmel bir flekilde
efllefliyor. AB'de, 1 Ocak 2015'ten itibaren,
pompa motorlar›n›n IE3 verimlilik

düzeyinden daha düflük verimlilik düzey-
lerinde olmamalar› zorunlu hale gelecek.
Yeni pompa serisi, daha yüksek pompa
performans›, daha az enerji tüketimi ve
çevresel etki aç›s›ndan at›k su ar›tma tesis-
leri taleplerini karfl›l›yor. 
Yeni ABS EffeX serisi, mevcut tasar›mda
yap›lan bir de¤ifliklik de¤il, at›k su dalg›ç
pompalama ekipman› için tamamen yeni
bir konsepte sahip. Daha fazla emniyet
pay› ve minimum 75 mm'lik kat› malzeme
geçifli kolayl›¤› olan geliflmifl tasar›mlar
içererek, güvenilir çal›flmada en iyisini sun-
maya odaklan›yor. IEC60034-30 ile uyum-
lu olarak tasarlanm›fl ve test edilmifl ilk
üstün verimlili¤e sahip IE3 motoru, opti-
mize edilmifl hidrolik tertibatla bir araya
getiriyor. 

Avantajlar

• Uzun süreli güvenilirlik
• Daha fazla enerji tasarrufu
• Mükemmel paçavra malzeme geçirimi
• Gelecekte de geçerli tasar›m 
• Üretim ve çal›flmada sürdürülebilirlik TM
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Airfel’den Yeni Infrared Is›t›c›lar

A irfel, tamamen kendi laboratuvarlar›n-
da gelifltirdi¤i ve tüm güvenlik testle-

rinden geçirerek üretim band›na ald›¤› yeni
infrared ›s›t›c›lar›, tüketicilerin be¤enisine
sunuyor. Türkiye’de performans testinden
geçen ilk ve tek infrared ›s›t›c› olma özelli¤i
tafl›yan yeni Airfel Infrared Is›t›c›lar, benzer
ürünlere oranla % 30 enerji tasarrufu sa¤l›-
yor. Tek ürünle kapal› alanlarda 33 m2’lik,
aç›k alanlarda ise 24.5 m2’lik alanlarda ra-
hatl›kla kullan›labilen Airfel Infrared Is›t›c›-
lar, radyant özelli¤i sayesinde günefl ›fl›nla-
r›yla benzer h›zl› ›s›nma, uzun ömür ve eks-
tra enerji tasarrufu sa¤l›yor. 
Airfel Genel Müdürü Mehmet Oral, yeni

Airfel Infrared Is›t›c›lar’›n pazara sunulma-
s› ile ilgili olarak yapt›¤› de¤erlendirmede;
Airfel olarak piyasada bulunan mevcut
ürünlerin gerek performans gerekse kulla-
n›lan teknoloji olarak çok üzerinde yepye-
ni bir ürünü haz›rlamaktan memnuniyet
duyduklar›n› belirtiyor. Oral, di¤er infra-
red ›s›t›c›lara oranla % 30 daha fazla ener-
ji tasarrufu sa¤layan ve Türkiye’de ilk kez
performans ve güvenlik testinden geçen,
güçlü teknolojisiyle aç›k alanlarda bile kul-
lan›c›lar›na konforlu alanlar vaat eden yeni
infrared ›s›t›c›lar›n›n özellikle Dumans›z
Hava Sahas› çal›flmalar›yla kafe ve resto-
rantlarda da kullan›m›n›n yayg›nlaflaca¤›n›
belirtiyor. Oral ayr›ca, % 30 enerji tasarru-
funu belgelemek amac›yla Airfel Infrared
Is›t›c›lar için al›nan BS/EN 60 675-1995
performans standard›n›n, 63 ülkede faali-
yet gösteren Uluslararas› Standartlar Serti-
fikasyon ve Denetim fiirketi TÜV Rhein-
land taraf›ndan da onayland›¤›n›n alt›n› çi-
ziyor. 

Teknolojik, fonksiyonel, uzun
ömürlü, güvenli…

Airfel Infrared Is›t›c›lar›n, tafl›nabilir, mon-
te edilebilir, banyo kullan›m› için ve endüs-
triyel kullan›m için üretilen 4 farkl› ürün
grubunda, güç seçeneklerine göre farkl›la-
flan 11 farkl› modeli bulunuyor. Modeller
genel olarak genifl aç›l› (WR) ve uzak me-
safelerde etkili spot (SR) yans›t›c› olmak
üzere ihtiyaca göre farkl›laflan iki farkl›
teknoloji ile üretiliyor. Geniflletilmifl yüzeyi
ve 80 °C’lik genifl aç›l› reflektör yans›tma
kapasitesi ile daha genifl bir ›s› yay›l›m› sa¤-
layan Airfel Infrared Is›t›c›lar, gövdesinde
yer alan ve hava sirkülasyonu sa¤layan
özel hava kanallar› ile eflit ›s› da¤›l›ml› bir
oda s›cakl›¤› sunuyor. Airfel Infrared Is›t›-
c›lar›n 5 °C’den 35 °C’ye kadar her 
1 °C s›cakl›¤›n ayarlanabilmesine olanak
veren hassas yeni oda termostat› ise kulla-
n›c›lar›na ihtiyaçlar› kadar ›s›nma imkan›
sunuyor. Airfel Infrared Is›t›c›lar; fonksiyo-
nel, tafl›nabilir ve standartlara uygun aya¤›
ile her yerde rahatl›kla kullan›labiliyor.
Özel ayak tasar›m› sayesinde kullan›c›lar

infrared gövdesini dikey ve
yatay olarak ya da kade-
meli yüksekliklerde ihti-
yaçlar›na uygun olarak
konumland›rabiliyor.
Yaln›zca 15 °C’lik bir aç›-
da bile ›s›t›c› kendi kendi-
ni otomatik olarak kapa-
tarak mekanlara maksi-
mum güvenlik sunuyor ve
olas› kazalar engelleniyor. 
Airfel Infrared Is›t›c›lar,
orta dalga boyunda ›s›t-
ma yapan karbon radyant
›s›t›c› eleman kullan›larak
üretiliyor. Karbon elementi
sayesinde di¤er ›s›t›c›lar›n cil-
de verdi¤i zarar engelleniyor
ve cihaz›n daha uzun ömürlü
olmas› sa¤lan›yor. Ayr›ca
karbon ›s›t›c› 3 sani-
ye gibi k›sa bir sü-
rede devreye gi-
rerek kullan›c›la-
r›na h›zl› ›s›nma
imkan› sunuyor. 
IPX4 koruma s›n›f› standard›na tamamen
uygun olarak üretilen Airfel Infrared Is›t›c›-
lar, suya dayan›kl› yap›lar›yla aç›k alanlar-
da ve banyo gibi ›slak mekanlarda rahat-
l›kla tercih edilebiliyor. Suya maruz kalan
yüzeylerde su iç malzemeye ulaflm›yor ve
bu özelli¤i ile elektrik çarpmas› ya da ürü-
nün ar›zalanmas› gibi olumsuz durumlar›n
önüne geçiliyor. Airfel Infrared Is›t›c›lar’›n
gövde tasar›m›nda ise güvenlik ön planda
tutuluyor. Kablo, özel ayaklar›n içinden
geçirilerek kablonun insan ya da hayvan
hizas›nda olmas› engelleniyor. Airfel Infra-
red Is›t›c›lar›n iki kutuplu kapama devresi
ve güç seçim özelli¤i olan anahtar›, tam ka-
pasite ›s›nma ve yar›m kapasite ›s› sabitle-
me, tavana, duvara, tüm duvar aksesuar›na
ve uzun güvenli ayak üzerine montaj› ko-
laylaflt›ran çok amaçl› aparat›, kullan›c›la-
r›na sundu¤u di¤er önemli özellikleri ara-
s›nda yer al›yor. 
Yeni Airfel Infrared Is›t›c›lar, Airfel bayile-
rinden, Carrefour, Praktiker gibi mega
marketlerden temin edilebiliyor. TM
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B osch sahip oldu¤u lazer teknolojisi
sayesinde 50 metreye kadar olan

uzakl›klar› 2 milimetre (mm) hassasiyet
ile ölçen Lazer Uzakl›k ölçer PLR 50’yi
kullan›c›lara sunuyor.
Bosch, katlanabilir cetvelle veya flerit met-
re ile yap›lan uzakl›k ölçme ifllemi ve ul-
trasonik ölçüm aletlerinden elde edilen
kesin olmayan sonuçlar› geride b›rak›yor.
Yeni Bosch PLR 50 lazer uzakl›kölçer, 50
metreye kadar olan uzakl›klar› bir dü¤me
ile birkaç saniye içerisinde, 2 milimetre
hassasiyetle ölçüyor. Elde etti¤i veriyi ay-
n› zamanda alan ve hacim hesab›nda da
kullanabilen PLR 50 ile Pisagor teoremi-
nin kullan›lmas›n› gerektiren dolayl› öl-
çümler de yap›labiliyor. 
104x58x36 mm boyutuyla herhangi bir
mont cebine kolayca s›¤abilen Bosch PLR

50’nin sahip oldu¤u birkaç tufl ve üzerle-
rindeki aç›klay›c› semboller, uzakl›k,
alan, hacim ve Pisagor hesaplamalar› için
kullan›c›lara ölçümleri kolayca toplama,
ç›karma ya da kaydetme imkân› sunuyor.
Di¤er yandan ölçüm sonuçlar›, bir bak›fl-
ta büyük LC ekran›nda görüntülenebili-
yor. ‹çerisinde bulunan su terazisi özellik-
le el ile ölçüm yap›l›rken, ölçüm aletinin
do¤ru konumda tutulup tutulmad›¤›n›
gösteriyor. 
Bina içinde veya d›fl›nda yap›lan ölçümler
için uygun olan Bosch PLR 50, ulafl›lama-
yacak yerlerdeki uzakl›klar› ölçmeyi sa¤l›-
yor. Örne¤in, lazer k›sm› mobilyalar›n
aras›nda bulunan küçük boflluklara ya da
çat› fleklindeki yap›lar›n en dar aç›lar›na
kolayca yerlefltirilebiliyor ve oyuk fleklin-
deki k›s›mlar› rahatl›kla ölçebiliyor. Di¤er
yandan cihaz›n alt›nda yer alan pin küçük
köflelerde ölçüm yapabilmek için yarar
sa¤l›yor. IP 54 ile toz ve su korumal›
Bosch PLR 50, olumsuz durumlarda dahi
tamamen çal›flabiliyor. 
Ergonomik tutuflu ve kaplamas›yla ele ra-
hat ve güvenli bir flekilde oturan Bosch
PLR 50, 635 nanometre lazer ›fl›¤› ile teh-
likeli olmayan 2 numaral› lazer s›n›f›na
dahil bulunuyor. Bosch PLR 50, Ekim
2009’da Bosch bayilerinde ve yap› mar-
ketlerde kullan›c›lar›n›n hizmetine sunu-
luyor. TM

Bosch’tan Lazer Uzakl›k ölçer PLR 50

Y eni Nesil VRF Plus Sistemi 8 HP’den
48 HP’ye kadar 2 HP art›flla özgün

tasar›m imkân› sa¤lad›¤› gibi d›fl ünite ka-
pasitesinin % 150’si oran›nda iç ünite
ba¤lanabilme imkân› bulunuyor. Benzer-
siz Inverter teknolojisi ve so¤utucu kon-
trol teknolojisi sonucu özellikle EER/COP
maksimum düzeyde art›fl sa¤lamas›yla
yüksek verimli iflletim sistemi özelli¤i gös-
teriyor. Toplam boru uzunlu¤u 1.000
m’ye ulafl›rken eflde¤er boru uzunlu¤u
150 m’ye varmas› sayesinde tasar›m es-
nekli¤i sunuyor. D›fl ünite boyutunun

özellikle malzemeler optimize edilerek kü-
çültülmesi ile gerekli zemin alan›n›n kü-
çülmesi sonucu, daha küçük alanlarda ku-
rulabilme imkân›yla kompakt kurulum
imkân› sa¤l›yor. 
Düflük ses, kolay çal›flma ayarlar› ve rahat
s›cakl›k ayar› gibi özellikler yeni Nesil
VRF Plus Sistemleri binalarda kullan›mda
en üst seviye konfor getiriyor. Yeni Nesil
VRF sistem tasar›m›nda; h›zl› servis, ko-
lay bak›m ve sorun giderme ihtiyaçlar›na
cevap vermesi, dikkate al›nacak önemli
özellikler aras›nda. TM

Fujitsu’dan Yeni Nesil VRF Plus

İtalya’da termoplastik hortum üretimine
ilk bafllayan firma olup, 1961’den beri

düflük, orta, yüksek ve çok yüksek bas›nç
için dizayn edilmifl ürünleriyle endüstriyel
hortum sektöründe faaliyet gösteren
ZEC; UNI, EN, ISO 9001:2000 standart-
lar› do¤rultusunda üretim yap›yor. Dünya
genelinde Avrupa, Amerika, Uzak Do¤u
ülkeleri dahil 57 ülkeye ihraç edilen ZEC
kapiler hortum ve fittingsleri, ülkemizde
Espa So¤utma Ltd. fiti. firmas› taraf›ndan
temsil ediliyor ve Türk so¤utma sektörün-
de yer alan imalatç›lar›n hizmetine sunu-
luyor. 
60 ve 120 Bar bas›nca dayan›kl› termo-
plastik hortumlar›n iç çekirde¤i polyamid,
d›fl kaplamas› mikro delikli poliüretand›r.
So¤utma sektöründe, chiller, endüstriyel
paket tip so¤utma cihazlar›, kondanser
üniteleri, klima ve so¤utma sistemleri,
gaz, karbondioksit ve ya¤ ile çal›flan ba-
s›nç test hatlar›, ya¤ dönüflümü içeren ma-
nometre ve bas›nç anahtarlar›nda  kulla-
n›lmaktad›r. TM

ZEC Termoplastik
Hortum ve
Aksesuarlar›
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Buderus Yoğuşma Teknolojisi ile 
geleceğinizi şekillendirin!

Buderus GB162 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan ve
Kaskad Sistemler   24 - 2.500 kW

Çok Düşük Yakıt Tüketimi

Kendini Kanıtlamış Tasarım

Çok Sessiz Çalışma

Türkiye Şartlarına Uygunluk

Kaskad

Çok Uzun Ömür

Tam Emniyet

Doğru Çözüm, Uygun Maliyet

Kompakt ve Estetik Yapı

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.

ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ 

www.isisan.com
0216 444 5 474
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A riston Thermo Group, yeni Calidos
serisi, termosifon pazar›na iddial› gi-

riyor. Calidos serisindeki üç yeni modelle
Ariston Thermo Group elektrik kullan›-
m›nda tasarruf dönemini bafllat›yor. Cali-
dos Serisi teknolojinin son yeniliklerinin
dokunuflunu tafl›mas›n›n yan› s›ra, çevreci
özellikleri ile de dikkat çekiyor.
Ariston Thermo Group, yeniledi¤i ürün
gam›n› tüm dünyayla efl zamanl› olarak
Türkiye pazar›na da sundu. Calidos hak-
k›nda bilgi veren Ariston Thermo Grup
‹talya, Akdeniz ve Denizafl›r› Bölge Pazar-
lama Müdürü Mario Salari, “Is›tma ve su
›s›tma sektöründe Türkiye’deki pazar pa-
y›m›z› tasarruflu yeni ürünler ve yenilene-
bilir enerji sistemleri ile art›raca¤›z” dedi.
Kas›m ay› itibariyle Calidos serisinin Tür-
kiye’de sat›fl›na baflland›¤›n› belirten Sala-
ri, 2010’da Türkiye pazar›nda 140 bin
termosifon satmay› ve pazar›n % 50’sine
sahip olmay› hedeflediklerini aç›klad›. 
Ariston yeni CALIDOS serisiyle perfor-
manstaki art›fl› büyük bir enerji tasarrufu
ile birlefltirdi. Düne kadar yüksek perfor-
mans ve konfora çok daha fazla enerji ve
para harcayarak sahip olunuyordu art›k
yeni ECO fonksiyon sayesinde ayn› kon-

for seviyesi korunurken enerji harcamas›
en düflük seviyede tutulabilecek.
Calidos serisi Shape Premium, Shape Eco
ve Pro modellerinden olufluyor. Shape
Premium ve Shape Eco modelleri; Eco
fonksiyonu sayesinde kullan›c›s›n›n tüke-
tim al›flkanl›klar›n› kaydediyor, haftan›n
hangi günü hangi saatinde ve ne kadar su
kulland›¤›n› haf›zas›na alarak ayn› za-
manda ayn› miktarda s›cak suyu kullan›-
ma haz›r tutuyor. Eco özelli¤i ile enerji tü-
ketimini yüzde 20 oran›nda azaltan Shape
Premium ile faturalarda y›lda 80 TL’ye
varan tasarruf imkan› sa¤l›yor. 
Shape Premium ve Shape Eco’da bulunan
Nanomix ve Best teknolojileri sayesinde
kullan›c›, geleneksel termosifonlara oran-
la % 30 daha fazla s›cak su sa¤l›yor. Her
bir su ›s›tmada, termosifon kullan›c›ya 40
litreden fazla 40°C’de s›cak su sunuyor.
Calidos serisi termosifonlar› ayr›ca ABS
emniyet paketi sayesinde anti-lejyoner,
aktif elektrik emniyet fonksiyonu, afl›r›
›s›nma önleme sistemi gibi fonksiyonlarla
kullan›c›s›na tam güvenlik sa¤l›yor, kuru
çal›flmama, donmaya karfl› koruma ve
otomatik ar›za tan› fonksiyonlar› ile ürü-
nü koruyor. TM
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Ariston Thermo Group’tan Yeni Calidos
Serisi Termosifonlar 

G edik güvencesiyle Türkiye pazar›na
sunulan HERZ ürünleri, genifl ürün

gam› ile ›s›tma sistemlerine yönelik çö-
zümler sunuyor. Herz, özellikle termosta-
tik radyatör vanalar›ndaki yüksek kalitesi
ile biliniyor. Herz’in önerdi¤i ön ayar ya-
p›labilen radyatör vanalar› sayesinde, sta-
tik balans vanas› kullan›m› gerekmiyor.  

Teknik Özellikler

• 6-30 °C ayar aral›¤› 
• 0 konumunda 6 ºC’de sabitleyerek

donmaya karfl› koruma
• S›v› sensör
• Limitleme ve ayar aral›¤›n›n 

kilitlenebilmesi TM

Gedik Döküm’den
HERZ Termostatik
Radyatör Vanalar›
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Ferroli Divatop
Micro 

T üketici ihtiyaçlar› do¤rultusunda
ürün gam›n› sürekli yenileyen ve ge-

lifltiren Ferroli’nin son yenili¤i, hermetik
bir model olan Divatop Micro kombiler. 
24,32 ve37 kw olmak üzere 3 ayr› kapasi-
tesi olan Ferroli Divatop Micro, modülas-
yon yapma özelli¤ine sahip fan› sayesinde
kullan›c›ya yüzde 7’ye varan ilave enerji
tasarrufu (standart konvansiyonel kombi-
lere göre) sunuyor. Cihaz›n bu özelli¤i sa-
yesinde özellikle mevsim geçifllerinde ve
kombinin düflük kapasitelerde kullan›-
m›nda da yüksek verim elde edilebiliyor.
D›fl hava sensörü ba¤lanabilme ve günefl
kolektörü ile entegre çal›flma imkan› olan
cihaz, bu özellikleriyle kullan›ld›¤›nda,
sa¤lad›¤› yak›t tasarrufunu daha da yuka-
r›lara ç›karabiliyor. 15 farkl› emniyet sis-
temiyle donat›lan ve yüksek güvenlik
standartlar›na sahip Divatop Micro’da,
ak›ll› ar›za teflhis ve uyar› sistemi de bulu-
nuyor. Özel tasarlanm›fl yeni ergonomik
LCD ekran› ile kullan›c›ya rahat ve kolay
kullan›m imkan› sunan Divatop Micro,
düflük gaz emisyon de¤erleriyle de tam bir
do¤a dostu. 
Divatop Micro, günlük, haftal›k prog-
ramlama sa¤layan opsiyonel aksesuarlar›
sayesinde, evde kimse yokken bile evi ön-
ceden ›s›tabiliyor. Üç y›ld›zl› enerji verim-
lili¤i s›n›f›nda (92/42 EEC direktifine gö-
re) olan cihaz, kullan›c›n›n tüm ihtiyaçla-
r›n› sessiz çal›flarak karfl›l›yor.  TM
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2 009’un ilk yar›s›nda
gerçekleflen yat›r›m ile

Baymak mevcut üretim hat-
t›na ilave olarak, bugün Av-
rupa’n›n en modern tesisini
ve Türkiye’nin lazer kayna¤›
ile üretim yapan ilk günefl
enerji sistemleri üretim hat-
t›n› devreye ald›. Günefl
enerji sistemleri üretim hatt›
tam otomatik makinelerle
üretim yap›yor. Kolektörle-
rin en önemli özelli¤i tafl›y›-
c› borular ve selektif plaka
aras›ndaki kaynak iflleminin
ultrasonik kaynak yöntemi
yerine lazer kaynak yöntemi
ile yap›lmas›d›r. 
Lazer kayna¤› ile bak›r se-
lektif plaka / bak›r boru, alüminyum se-
lektif plaka / Bak›r boru kayna¤› çok h›z-
l› olarak yap›lmakta, ultrasonik kaynak
yöntemi sonucu selektif yüzey üzerinde
oluflan ve kolektörün verimlili¤ini düflü-
ren izler, lazer kaynak yöntemi ile olufl-
mamaktad›r.

Solar s›v› ile yeni günefl ko-
lektörlerine 5 y›l garanti sü-
resi sunan Baymak, yeni ko-
lektörlerinde 2 m2 ve 2,5 m2

yüzey alanlar› ile karfl›lad›¤›
enerji kapasitesini yükselt-
mifltir.  Adeti 12’ye yükselti-
len bak›r tafl›y›c› borular ve
selektif yüzeyli alüminyum
ya da bak›r so¤urucu yüzey-
ler ile kolektör verimleri 
% 80’lere kadar ç›kar›lm›fl-
t›r. Geliflmelerden biri olan
Durasolar P+ Sandy cam ile
günefl ›fl›nlar›n›n yans›mas›
önlenerek ›fl›nlar›n maksi-
mum seviyede kolektör içine
girmesi sa¤lanm›flt›r. Kulla-
n›lan özel taflyünü yal›t›m

malzemesi ile zaman içerisinde yo¤uflma
ile birlikte camda oluflabilecek ve kolektör
verimini düflürecek beyaz lekelerin önüne
geçilmifltir. Yeni modellerden Advanced
XL, Advanced L, Essential XL, Essential
L, Optima L  Baymak bayilerinde sat›fla
sunulmaktad›r. TM

Baymak’tan Lazer Kaynakl› Günefl
Kolektörleri

Teknik So¤utma’dan TechniCold So¤utma
Gruplar›

T echniCold so¤utma gruplar›, so¤uk ve
donmufl muhafaza odalar› kullan›m

flartlar›na uygun olarak 3 ayr› tip, 1.240
Watt-14.861 Watt so¤utma kapasitesi ara-
l›klar›nda üretilir. 32 ayr› modelde
Hermetic & Semi Hermetic kompresörlü
olarak Avrupa Birli¤i normlar›na uygun
olarak imal edilen cihazlar, CE, SSHYB
(Sat›fl Sonras› Hizmet Yeterlilik Belgesi),
TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ve 2

Y›l Garanti belgelerine sahiptir. Serin, so-
¤uk ve donmufl muhafaza odalar› flartlar›-
na uygun olarak üretilen cihazlar, proje ba-
z›nda özel olarak dizayn ediliyor. Yar› her-
metik veya vidal› kompresörlü ve hava so-
¤utmal› kondenserlidir. D›fl hava flartlar›na
uygun olarak kasetlenmifltir. ‹ç ve d›fl ünite
azot flarjl›, Uzaktan Kumanda Panosu ve
tüm otomatik kontrol elemanlar› ile birlik-
te montaja haz›r olarak sevk edilir. TM
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H ava kanal› imalat›nda kullan›lan Pi-
ralu® kendinden yal›t›ml› kanal pa-

nelleri (Poliüretan hava kanal›, gofrajl›
kanal olarak da bilinmektedir) müflterile-
rine ve imalatç›lar›na uygun fiyat›, h›zl› ve
pratik imalat›, dekoratif ve fl›k görünümü,
yüksek ›s› yal›t›m›, yüksek iç hava kalite-
si, hijyenik, paslanmaz özellikleri ile bir-
çok avantaj sunuyor. 

PIR-ALU® panelleri ‹spanyol Poliureta-
nos S.A. firmas› taraf›ndan içi polyisocya-
nurate (PIR) köpük ve her iki yüzeyi ka-
bartmal› (Gofrajl›) aluminyum folyo ile
kapl› olarak özellikle hava kanal› imalat›
için tasarlan›p üretiliyor.
Atefl reaksiyonu (BS 476, Part 6-7: Class
0), ›s› yal›t›m› (l = 0,024 W/m·K), s›zd›r-
mazl›k , deformasyon, sertlik vb. özellik-
leri ile ilgili olarak uluslararas› geçerlili¤i
olan sertifikalara sahip olan Piralu® pa-
nelleri kalitesinin yan›s›ra fiyat avantaj›
nedeniyle sadece Avrupa’ da de¤il, Asya
ve Orta Do¤u ülkelerinde de tercih edil-
mektedir.  
‹spanyol Poliuretanos S.A. firmas›n›n
üretti¤i Piralu® kendinden yal›t›ml› hava

Avatar’dan Piralu kanal panelleri

kanal› panellerinin Türkiye tek yetkili dis-
tribütörü olarak faaliyet gösteren Avatar
D›fl Ticaret, Piralu® panellerini standart
olarak 20 mm ve 30 mm kal›nl›¤›, 35
kg/m3 ve 45 kg/m3 PIR (Polyisocyanurate)
köpük yo¤unlu¤u ve 35 kg/m3 yo¤unluklu
köpük için 60μ,  45 kg/m3 yo¤unluklu kö-
pük için 80μ kabartmal› aluminyum folyo
kal›nl›¤› ile müflterilerine sunuyor. Talebe
göre daha yüksek köpük yo¤unluklu pa-
neller de üretilebiliyor. Piralu® panelleri
CFC & HCFC içermiyor. Birinci kalite
polyoil ve isocyanete aras›ndaki kimyasal
reaksiyon ile imal edilen PIR köpük, fiz-
yolojik ve kimyasal olarak dura¤and›r,
çözünmüyor ve metabolize olmuyor. Zor
yanar PIR (Polyisocyanurate) köpü¤ün
karbon hücre yap›s› sayesinde yanma ya-
vafll›yor ve duman ç›k›fl› azal›yor. Ürün,
yap›s› gere¤i, ekseriyetle dumana dönüfl-
mek yerine kömürlefliyor. 
Piralu® panelleri ile imal edilen hava ka-
nallar› yüksek pozitif ve negatif bas›nca
dayan›kl›d›r. (20 mm - 45 kg/m3 paneller
1.100 Pa, 30 mm - 45 kg/m3 paneller
1.400 Pa bas›nca kadar kullan›labilmek-
tedir). TM
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R aychem kendinden regüleli ›s›t›c›
kablolar, ›s› de¤iflimlerini dengele-

mek için gücünü otomatik olarak ayarlar.
D›fl k›l›f, örgü z›rh ve iç k›l›f mekanik,
kimyasal ve elektriksel koruma sa¤lar. Fa-
kat ürünün sahip oldu¤u as›l üstünlük,
iletken çekirdektedir. ‹letken çekirdek,
paralel iki telin üzerinde ve aras›nda yer
al›r. Çevre s›cakl›¤› düfltü¤ünde, çekirdek,
mikroskopik boyutta büzüflür ve üzerin-
den geçen ak›m yollar›n›n say›s› artar. Da-
ha fazla ›s› üretilir. Öte yandan, çevre s›-
cakl›¤› artt›¤›nda, çekirdek genleflir ve
ak›m yollar› azal›r. Is› üretimi düfler. 
Daha so¤uk bölgelerde, (örne¤in kap› ya da
pencere yan›), daha fazla ›s› üretilir.
S›cak bölgelerde, (Odan›n orta bölümü, ha-
l› ve mobilya alt› gibi), daha az ›s› üretilir.

Avantajlar› 
• Günefl gün boyunca pencere

yak›n›ndaki zemini ›s›t›r. Kablo
otomatik olarak yayd›¤› ›s›y› düflürür.

• Kap› etraf›nda so¤uk hava ak›m›
vard›r. Kablo, daha fazla ›s›ya
gereksinim duyuldu¤unu hisseder
ve bu bölgedeki s›cakl›¤› art›r›r.

• Hal› alt›nda daha az ›s›ya
gereksinim vard›r. Kablo bunu
alg›lar ve yayd›¤› ›s›y› ayn›
ölçüde düflürür. Afl›r› ›s›nma ya
da zemine zarar verme riski 
yoktur. 

• Emniyetli ve güvenilirdir.
• Bak›m gerektirmez.
• Kurulumu kolayd›r.
• Kablo istenilen noktadan

kesilebilir (örne¤in karmafl›k
biçimli bir odaya
uyguland›¤›nda), do¤rudan
varolan zeminin üzerine
döflenebilir.

• Verimli enerji kullan›m›: Oda
s›cakl›¤›na ayarland›¤›nda, 
enerji tüketimi en düflük seviyeye
iner. TM

Raychem Kendinden Regüleli Yerden Is›tma Sistemi

Tecumseh  Sessiz AJ serisi (CAJ / TAJ) kondenser üniteleri

S esin çevre aç›s›ndan önemli bir faktör
oldu¤u kullan›m alanlar›nda (yiyecek

ve sa¤l›k uygulamalar›nda, bakkallarda,
kasaplarda), Tecumseh pazar›n beklentile-
rini, talepleri ve müflterileri olan OEM’ler
ile son kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›n› karfl›l›-
yor.

Özellikleri:

• Ses seviyesinde ortalama 7 dBA desibel 
azalma

- Çok belirgin bir kazanç ile “Sessiz 
serisine” yeni bir ürün

- Kompresördeki yeniliklerle LBP daha 
da iyi sonuçlar

• Kolay kurulum ve servis
- Yekpare fan ve koruyucu ile pratik 

elektriksel ba¤lant›
- Piyasada var olan ünitelere karfl›n daha

belirgin ölçüler
- Fan montaj›nda sadece 4 parça

kullan›l›r (önceki versiyona göre 9 parça
daha az)

• Optimize performans› ile lider ürün 
yelpazesi

- Enerji kullan›m›nda % 2 ile 11 azalma
- Kalk›flta düflük ak›m çekimi
- Fan voltaj ve frekans 

düzensizliklerinden etkilenmez

• Ticari  so¤utmalarda 
- LBP kompresörlerde R-404A gazda 

740 ile 1.555W* kapasitesi ,

- MHBP kompresörlerde R-404A gazda
2.230 ile 4810W* ve R134A gazda
1.370 ile 2.820W* so¤utma kapasitesi

* (Veriler Tecumseh ölçüm de¤erlerine
göredir: ortam s›cakl›¤› 32 °C,
evoparasyon s›cakl›¤› -23,3 °C LBP ve
+7,2 °C MHBP)

• Standart Dizayn
- Bak›r/Alüminyum kondenser
- Likit tutucu
- Rotalock vanalar 
- CE,UL,CSA Fan sertifikasyonlar›

• Opsiyonlar  
- Rotalock  vanalar ( FLARE )
- Vanalar + ba¤lant› elemanlar›
- HBP/LBP presostat
- Mini emniyet presostat›
- Schuko fifl
- Kendinden fiflli depo
- Likit hatt›nda kaynakl› depo, rotalock

vana, kurutucu filtre ve gözetleme 
cam›. TM
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Almanya merkezli aquatherm firmas›,
30 y›l› aflk›n bir süredir teknolojik

aç›dan ileri ve çevreye sayg›l› tesisat sis-
temleri üretiyor. Dünya çap›nda 70’den
fazla ülkede temsil edilen, Türkiye’de ise
Geliflim Teknik firmas› taraf›ndan da¤›t›-
m› yap›lan aquatherm tesisat sistemlerinin
kalitesi, öncelikle hammaddesinde yat›-
yor. Firma taraf›ndan gelifltirilen patentli
hammadde fusiolen®, firman›n kuruldu-
¤u 1973 y›l›ndan beri edindi¤i tecrübeler
sonucunda gelifltirilmifl özel bir maddedir.
Bu özel hammaddenin kullan›ld›¤› aquat-
hermin ›s›tma-so¤utma (fancoil), kalorifer
tesisat› ile jeotermal hatlar için özel olarak
gelifltirdi¤i climatherm borular›; siyah çe-
lik borular›n alternatifi olarak kullan›l›-
yor. Siyah çelik borularla k›yasland›¤›nda
da birçok avantaj› bulunuyor. Bu avantaj-
lar: Climatherm borular›n sürtünme ka-
y›plar›n›n çok düflük olmas›, korozyona
kesinlikle u¤ramamas›, metal deaktivatör-
lü olmas› ve uzama katsay›s›n›n 0,035
mm/mK olmas›d›r. 
Ayr›ca bak›r, alüminyum, çelik gibi mad-
delere göre ›s› iletim katsay›s› çok düflük-
tür. Is› iletim katsay›lar› bak›r için 380,00
W/kM, alüminyum için 200,00 W/mK,
çelik için 60,00 W/mK iken, bu rakam
aquatherm’de 0,15 W/mK’dir.

Aquatherm Boru Sistemlerinin Patentli
Kalitesi: Fusiolen®

S›cakl›k dayan›m› -20 °C ile 90 °C aral›-
¤›nda olan Climatherm borular›n ›s› kay-
b› da çok düflüktür. Bu sayede iflletim
(enerji) maliyetlerinde yaklafl›k %10 ta-
sarruf sa¤layan Climatherm boru sistemi;
hem yat›r›mc›y›, hem mühendisleri, hem
de tüketicileri memnun ediyor. TM

Ifl›l Mühendislik’ten
KUGAR Esnek
Kanal Konnektörleri

B ütün havaland›rma sistemleri fan ve-
ya üfleyici bar›nd›ran mekanik bir

bütünlü¤e sahiptir. Titreflim ve ses; fan
sistemlerinin do¤al sonucudur. Ses ve tit-
reflim tüm sistemde havay› tafl›yacak olan
kanala aktar›lmamal›d›r. Bu aktar›m› en-
gellemek için esnek kanal konnektörleri
kullan›l›r.
Uygulanan tüm montaj sistemlerinde Ifl›l
Mühendislik A.fi. taraf›ndan üretilen yük-
sek kaliteli  KUGAR Konnektörleri, ayr›l-
mas› imkans›z olan kilit sistemiyle ve yeni-
den tasar›m›yla sektörün hizmetine sunul-
du. Ürünler, standart ebatlar d›fl›nda, talep
üzerine özel ölçülerde de üretilebiliyor. 

Kugar Konnektörleri Standart
Ebatlar (mm)
35   x   60  x   35
45   x   60  x   45
45   x   75  x   45
70   x   100x   70

Kullan›lan Materyaller:
1. PVC: Alev dayan›ml› 
2. Kanvas: Alev dayan›ml› 
3. Silicon – Poli üretan: Yanmaz (M0)   
4. Galvenize Sac: 0,40 mm.

Avantajlar›:

• Düflük montaj maliyeti
• Enerji kayb›n› önleyici
• Kolay montaj
• Kolay depolama
• Kolay lojistik. TM
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Trane’den Seri R® RTWD,
Üçüncü Nesil, Su So¤utmal›
Kondenserli So¤utma Grubu

S on kullan›c›lar›n ekonomik, yasal ve çevre duyarl›l›¤› ile
ilgili tüm gereksinimlerini karfl›layacak enerji etkilili¤i sa¤-

lar. ‹nflaat sahipleri bina performans›n› en üst düzeye ç›karma-
lar›n› gerektiren her gün daha da artan ölçüde s›k› mali ve ya-
sal talepler ile karfl›laflmaktad›rlar. Üçüncü nesil Seri 
R® RTWD su so¤utmal› so¤utma grubunun lanse edilmesiyle,
Trane enerji verimlili¤i ile ilgili müflterilerinin talebini karfl›l›-
yor ve bunu artan güvenilirlik ile birlefltiriyor. Gerek endüstri-
yel ve gerekse konfor uygulamalar› için uygun olarak, RTWD
Charmes, Fransa’daki Trane tesisinden Avrupa, Ortado¤u,
Hindistan ve Afrika’ya gönderiliyor.
200-800 kW aral›¤›ndaki Trane RTWD so¤utma gruplar› 
Eurovent Class A sertifikal›d›r. Evaporatör yap›s› Trane 
patentli falling film yap›s›nda olup, cihaz bu sayede 5.6 gibi
yüksek verimleri yakalamakta ve HVAC sisteminizin yaklafl›k
% 90’›n› oluflturan so¤uk su masraflar›n›z› büyük ölçüde dü-
flürüyor. RTWD bünyesindeki entegre fonksiyonlar›yla kom-
presörlerin anl›k çektikleri güç bilgisini verebilmektedir. ‹ki so-
¤utma devresi içeren RTWD nin direk akuple kompresörü
standart diflli modellere göre daha az say›da hareketli parça
içerir ve ilk y›l çal›flmada % 99 güvenirlik oran›na sahiptir. 
Trane’in baflkan yard›mc›s› Pierre Cazal “Enerji kullan›m› bir
binan›n en büyük iflletim masraf›d›r. Bina performans› hakk›n-
daki Avrupa yönetmelikleri gittikçe daha s›k› bir hale gelmek-
te ve enerji verimlili¤i bina sahipleri için en önemli öncelik
maddesi haline getirmektedir.” diyor. RTWD cihazlar› kuru
so¤utucu, ›s› pompas› veya ›s› geri kazan›m› uygulamalar›nda
kullan›lmakta ve her türlü enerji verimlili¤ini art›rma uygulama-
s›nda verimli sonuçlar yaratmaktad›r. Yüksek yo¤uflma s›cakl›k-
lar› gerektiren konfor veya proses uygulamalar›nda da RTWD
hassas su s›cakl›k ayarlar›n› korumaktad›r. 
Çok say›da su so¤utma grubunun kullan›ld›¤› sistemlerde
RTWD, bina yönetim sistemine kolayca uyum sa¤lar. RTWD ve
mekanik odada bulunan cihazlar, Trane Chiller Plant Control
sistemi ile optimize edilebilir. Bu Chiller Plant Control sistemin-
de Tracer Summit cihaz›, yüksek sistem verimlili¤i sa¤lar. 
+/- 0.3 ºC su s›cakl›k hassasiyeti sa¤layan RTWD tüm koflullar-
da kendini koruma alt›na alacak her türlü önleyici kontrol algo-
ritmas›n› içerererek sistemin kesintisiz çal›flmas›n› sa¤lar. TM
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Su So¤utma Sistemleri, fabrika ve te-
sislerde en zor flartlarda, sürekli rutu-

betli ortamlarda çal›fl›rlar. Yolyap›, Aksi-
yal Fanl› Su So¤utma Kuleleri’ni en son
teknoloji ile üreterek montaj konusunda
da hizmet sunuyor. Yat›r›m maliyetleri ve
iflletme verimlili¤i düflünüldü¤ünde, kule-
lerin sürekli etkin bir flekilde kullanabil-
mesi, bak›m ve kullan›m talimatlar›n›n
düzenli biçimde uygulanmas›ndan geç-
mektedir. 

Su So¤utma Kulesi Çeflitleri 

Su So¤utma Kuleleri iflletme ve bak›m
flartlar›na uygun olarak ekonomik ömür,
yat›r›m maliyeti, imal ve montaj süresi
göz önünde bulundurularak seçilirler. 

1.  Paket Kuleler

• SKC CTP (Cam Takviyeli 
Polyester) Su So¤utma Kuleleri 

Paket tip su so¤utma kuleleri, su debisi sa-
atte 0-1200 m3 aras›ndaki tesislerde kulla-
n›l›rlar. Alternatiflerine oranla daha uzun
ömürlü bir malzeme olan Camelyaf Tak-
viyeli Polyester’den (CTP) imal edilen pa-
ket tip su so¤utma kulelerinin, iflletme ve
bak›m giderleri düflük ve kullan›mlar› ko-
layd›r. CTP paket tip kuleler kendi kate-
gorilerinde en kaliteli su so¤utma kuleleri-
dir. Kule gövdesi ile tafl›y›c› kirifl ve kolon-
lar, CTP’den imal edilirler. Damla tutucu,
su da¤›t›m sistemi, dolgu elemanlar› gibi
so¤utma suyu ile direkt temasta olan kule
elemanlar› paslanmaya karfl› dayan›kl›

PVC, Polipropilen (PP), CTP veya paslan-
maz metalden oluflur. ‹ste¤e ba¤l› olarak,
kulenin en alt k›sm›nda bulunan so¤utul-
mufl su toplama havuzu da CTP malzeme-
den imal edilir. Paket tip kuleler, kurul-
duktan sonra gerekirse kolayca kald›r›l›p
tafl›nabilirler. Modüler bir yap›ya sahip-
tirler. Kullan›lan malzemeler korozyona
karfl› dayan›kl› ve birbiriyle uyumlu oldu-
¤undan CTP paket tip kuleler di¤er alter-
natif malzemeden yap›lan kulelere göre
çok daha uzun ömürlüdür. CTP kule d›fl
duvarlar› malzeme özelliklerinden dolay›
boya gerektirmez. D›fl yüzey temizli¤i, ku-
le çal›flmaz halde iken su ile kolayca yap›-
labilir.

2. ‹nflai Kuleler

‹nflai tip kuleler genellikle yüksek kapasi-
teli su debilerinin çevrildi¤i iflletmelerde
tercih edilmektedir. Enerji santralleri, pet-
ro-kimya, rafineri, demir çelik fabrikalar›
gibi iflletmelerin yan›nda orta ölçekli ifllet-
melerde k›sa sürede infla edilebilmeleri ve
uzun ömürlü olmalar›ndan dolay› tercih
edilebilirler. Bu kuleler, ana tafl›y›c› kirifl-
ler ve kolonlar üzerine kurulurlar. Di¤er
parçalar sahaya getirilerek kuleyi olufltu-
racak flekilde montajlar› yap›l›r. 

Kulenin tafl›y›c› ana konstrüksiyon malze-
mesinin belirlenmesinde ekonomik ömür,
yat›r›m maliyeti ve yap›m süresi rol oynar.
Yayg›n olarak emprenyeli ahflap kullan›l-
d›¤› gibi, betonarme veya cam takviyeli
polyester (CTP) de ana tafl›y›c› konstrük-
siyon malzemeleri olarak kullan›labilir.
Kulenin di¤er elemanlar›n› oluflturan
damla tutucu, su da¤›t›m sistemi, dolgu
elemanlar› gibi so¤utma suyu ile direk te-
masta olan parçalar ise paslanmaya karfl›
dayan›kl› PVC, PP (Polipropilen), CTP
SDG kapl› çelik ve AISI paslanmaz metal-
den oluflur. 

Su so¤utma kulesinin yerlefltirilece¤i beto-
narme altyap›, ayn› zamanda so¤utulmufl
su havuzu olarak kullan›l›r. Bu tip kule-
lerde proje, müflterinin iflletme flartlar› ve
ihtiyaç duydu¤u so¤utma kapasitesine gö-

Yolyap› A.fi.’den Su So¤utma Kuleleri

re, üretici flirket ile yapaca¤› bilgi al›flveri-
fli sonucunda oluflturulur. Su So¤utma
Kulelerini çok say›da  bitiflik hücrelerden
oluflturmak mümkündür. Hücre say›s› be-
lirlenmesinde;
• ‹flletme rand›man› 
• Bak›m kolayl›¤›
• Ar›za durumlar›nda iflletmenin devre
d›fl› kalmamas› 
• Kullan›lan mekanik ve hidrolik kule
elemanlar›ndan yedek parça tutma kolay-
l›¤› gibi etkenler göz önünde tutulur.

• Ska-Emprenyeli Ahflap Su
So¤utma Kuleleri

Emprenyeli Ahflap teknolojisi ile üretilmifl
çeflitli ölçülerde haz›rlanm›fl kolon, kirifl
ve gergi sistemlerinden oluflturulan karkas
yap›ya sahip su so¤utma kuleleri  ülke-
mizde ve dünyada çok uzun süredir kulla-
n›lmaktad›r. Emprenyeli ahflap malzeme,
kuleyi oluflturan parçalar›n kule içerisine
yerlefltirilmesi için gerekli katlar›n, gergi
sistemlerinin, merdiven, korkuluklar›n ve
güvertenin oluflturulmas›nda kullan›l›rlar. 
Projeye uygun çeflitli kesitlerde üretilmifl
profiller atölye ortam›nda uygun boylar-
da kesme ve delme ifllemlerine tabi tutu-
lurlar. Demonte olarak montaj sahas›na
getirilmifl olan profiller, tamam› paslan-
maz malzemeden üretilmifl ba¤lant› ele-
manlar› ile usulüne uygun olarak birleflti-
rilerek ana yap›n›n oluflturulmas› sa¤la-
n›r. 

• Skp-Pultruzyon Konstruksiyon
Su So¤utma Kulesi

Kuleyi oluflturan farkl› ebatlardaki profil-
ler, kotlar›n, gergi sistemlerinin, merdive-
nin,  korkuluklar›n ve güvertenin olufltu-
rulmas›nda kullan›l›rlar. 
Projeye uygun çeflitli kesitlere sahip profil-
ler, atölye ortam›nda uygun boylarda kes-
me ve delme ifllemlerine tabi tutulurlar.
Demonte olarak montaj sahas›na getirile-
rek tamam› ile paslanmaz malzemeden
üretilmifl ba¤lant› elemanlar› ile usulüne
uygun olarak birlefltirilerek ana yap›n›n
oluflturulmas› sa¤lan›r. TM
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İMBAT son y›llarda artan hijyen flartlar›-
na uygun iklimlendirme sistem ve cihaz-

lar› ihtiyac› do¤rultusunda  MBT markas›
ile imalat›n› yapmakta  oldu¤u hijyenik
klima santralleri tasar›m›n› gelifltirdi, ta-
mamen kompakt yap›da yeni IHSE serisi
paket tip hijyenik klima cihazlar›n› sektö-
rünün hizmetine sundu. Özellikle sa¤l›k
sektöründe ihtiyaç duyulan temiz odalar,
yo¤un bak›m ve ameliyathaneler için ta-
sarlanm›fl olan paket hijyenik klima cihaz-
lar› toplam 6 farkl› hava debisi ve 12 fark-
l› so¤utma kapasite seçene¤i ile standart
olarak imal ediliyor. MBT marka yeni IH-
SE serisi paket tip hijyenik klima cihazla-
r›n›n bafll›ca özellikleri; hassas s›cakl›k,
nem ve de¤iflken debi kontrolünün sa¤lan-
mas›, gövde birleflim detaylar›n›n bakteri
oluflumunu önleyen ve temizlenebilir ya-
p›da olmas›, steril hava sirkülasyonu ve
pozitif bas›nçland›rma yapmas›, tamamen
kompakt yap›da olmas›, özel yaz›l›m ve
dizayn program› ile özel flartlara uygun,
hassas  seçim yap›lmas›, servis ve bak›m
kolayl›¤›na sahip olmas›d›r. MBT marka
tüm cihazlar ISO 9001:2000 kalite yöne-
tim sistemi hizmet kalitesi ile sunulmakta,
IHSE serisi paket hijyenik klima cihazlar›,
H‹JYEN belgesi ve  CE Avrupa standart-
lar›na uygunluk damgas› ile üretilmekte-
dir. MBT hijyenik paket klima cihazlar›-
n›n kullan›ld›¤› tam hijyenik mahaller sü-

rekli steril hava sirkülasyonu ile
yüksek bas›nç alt›nda tutulmak-
ta, var olan hava kontaminasyo-
nu dilüe edilmekte ve havan›n
mahal d›fl›na ç›k›fl› kontrollü ola-
rak sa¤lanmaktad›r.  
IHSE serisi paket tip hijyenik kli-
ma cihazlar› steril iklimlendirme-
nin yap›laca¤› mahal ihtiyac›na
göre %100 taze haval›, kar›fl›m
haval› ve ›s› geri kazan›ml› olarak
farkl› özelliklerde imal edilmek-
tedir. Cihazlarda tüm ekipman-
lar tek gövde içinde olacak flekil-
de kompakt yap›da üretilmekte-
dir. Ayr›ca farkl› ihtiyaçlar için
özel çözümler üretilmektedir.

Hücre ve Gövde 
Gövde karkas yap›s›n› oluflturan profiller
40mm alüminyum malzemeden, paneller
ise hücre d›fl›ndan tamamen sökülebilir
flekilde 70 kg/m3 yo¤unlu¤a sahip 50 mm
kaya yünü izolasyonla d›fl cidar 1mm
elektrostatik f›r›nlanm›fl toz boyal› galva-
niz sacdan, iç yüzey 304 kalite paslanmaz
sacdan imal edilmektedir. Kullan›lan tüm
ba¤lant› elemanlar› paslanmaz olup ayr›-
ca hijyenik conta ile s›zd›rmazl›k sa¤lan-
maktad›r.
Hücreler y›kanabilmekte, iç yüzeylerde
köfle birleflimleri tamamen yuvarlat›lm›fl,
girintili bölgeler ve keskin köfle bulunma-
maktad›r. Tüm hücre içi ekipmanlar te-
mizlenebilir, sökülebilir olup ayr›ca su bi-
rikimini önleyen ve  pislik tutmayan dre-
naj sifonlar› standart olarak bu-
lunmaktad›r. Tam s›zd›rmazl›k
için paneller ile karkas birleflim
yerleri özel lastik contal›d›r, pa-
neller karkasa s›k› geçme yönte-
mi ile ba¤lanmakta ve delinme-
den tespit edilmektedir.
Gövdenin alt kaide yüksekli¤i
drenaj sifonunun montaj kolay-
l›¤› için standart olarak 200
mm’dir. Kaide 3 mm galvaniz
sac üzeri elektrostatik toz boya-
l›d›r. Gövde yüksek bas›nca uy-
gun flekilde dizayn edilmekte, ›s›
köprüsünü engelleyici profil ve
kapak yap›s› kullan›lmaktad›r.

‹MBAT Hijyenik Paket Tip Klima Cihazlar› Gövdenin tüm hücrelerinde çift cidarl› gö-
zetleme cam›, hijyenik ve y›kanabilir (ye-
terli koruma s›n›f›na sahip) ayd›nlatma
armatürleri ile kapaklar özel anahtarla
aç›labilen alüminyum kap› kilidi ile alü-
minyum mentefleden oluflmaktad›r.

Fan ve Motor
Besleme ve dönüfl havas› fanlar›, radyal,
yüksek verimli ve direkt akuple (kay›fl kas-
nak mekanizmas›z) plug fanlard›r. Fanlar,
motoru ile birlikte tamamen paslanmaz
gövde ile birbirine ve hücreye ba¤lan›p ay-
r›ca koruma sac› ile donat›lm›flt›r. Fan
hücresinde kullan›lan elektrik motorlar› 2,
4 ve 6 kutupludur. Koruma s›n›f› IP 54,
izolasyon s›n›f› F, 3 fazl›, 50 Hz - 380V'
dur. Motorlar›n devirleri frekans invertör-
leri ile kontrol edilmektedir. Fan hücre ka-
p›s› aç›ld›¤›nda fan› durduracak emniyet
anahtar› standart olarak mevcuttur.

Damperler
Damperler, taze hava girifli, mahalden dö-
nüfl havas› ve egzoz havas›n›n ç›k›fllar›nda
yer almakta ve havan›n kontrolünü yap-
maktad›r. Gövde galvaniz kaset, kanatlar
alüminyum malzemeden ve airfoildir. Ka-
natlarda tam s›zd›rmazl›¤› sa¤layan con-
talar bulunmaktad›r. Damperlerin kanat-
lar›n›n hareketini sa¤layan diflli mekaniz-
mas› d›fl darbelere karfl› koruma sac› ile
donat›lm›flt›r. Damperler kontrolleri stan-
dart olarak damper motorlar› ile yap›l-
maktad›r.

Filtreler 
Taze hava giriflinde G4 s›n›f› sentetik fil-
tre, ›s› geri kazan›mdan al›nan havan›n di-
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rekt genleflme bataryas›na girmeden önce
F7 veya F9 s›n›f› torba filtre, vantilatör
hücresinden sonra üfleme a¤z›nda F7 veya
F9 s›n›f› kompakt filtre olmak üzere top-
lam 3 kademe filtre ile donat›lm›flt›r. Fil-
tre kasetleri ve ba¤lant› elemanlar› komp-
le paslanmazd›r. Filtreler tam s›zd›rmazl›k
için kauçuk contalar ile gövdeye sabitlen-
mekte, k›zak yap›s› kolayca sökülerek te-
mizlenebilir özelliktedir.
Filtrelerin kirliliklerini kontrol alt›nda tut-
mak ve bas›nç kay›plar›n› izlemek için fil-
tre fark bas›nç prezostatlar› standart ola-
rak mevcuttur ve cihaz üzerine montelidir.
Filtre hücrelerinde ayr›ca gözetleme cam›
ve ayd›nlatma armatürü bulunmaktad›r.

Is›tma ve So¤utma
Cihazda kompresör/kondenser ünitesine
ba¤l› olarak direkt genleflme bataryas› ile
donat›lm›fl so¤utma devresi mevcuttur.
Ayr›ca k›fl aylar›nda ›s›tma için gerekti-
¤inde devreye girecek kasetli tip elektrikli
rezistans  opsiyonel olarak mevcuttur.
Kondenser ve evaporatör bak›r boru alü-
minyum kanatl›d›r. Bak›r boru et kal›nl›¤›
0.70mm, alüminyum kanat hatvesi
2.1mm dir. Serpantin üzerinden geçen ha-
va h›z› 2.5 m/s yi geçmeyecek flekilde di-
zayn edilmifltir. Is›tma için iste¤e ba¤l›
olarak cihaz ›s› pompas› olarak çal›flmaya
uygun dizayna sahiptir. Gövde temizli¤i
s›ras›nda kullan›labilecek kimyasallara
karfl› dayan›m için hücre içerisinde bulu-
nan direkt genleflme serpantini alümin-

yum kanatlar› epoksi kapl›d›r.
Hücre içerisinde bulunan direkt genleflme
bataryas›n›n alt›nda suyun h›zla tahliye
edilmesini sa¤layacak flekilde çift e¤imli ve
komple paslanmaz sacdan mamul drenaj
tavas› ve  sifon standart olarak bulunmak-
tad›r. Yo¤uflmaya karfl› drenaj tavas› izole
edilmifltir. Hava içinde kalmas› muhtemel
su damlac›klar›n›n hava ile aktar›lmamas›
için so¤utucu serpantinden sonra alümin-
yum kanatl› ve paslanmaz, kasetli damla
tutucu da standart olarak mevcuttur.

Nemlendirme
‹stenilen nem oran›n› sa¤lamak ve hassas
nem kontrolünü sa¤lamak üzere oransal
kontrollü kendinden nem üretebilen bu-
harl› ve mikroifllemci kontrollü nemlendi-
rici kullan›lmaktad›r.

Nem Alma
Cihazda nem alma sistemi so¤utma devre-
si yard›m› ile yap›lmaktad›r. Nem alma
tertibat› için kullan›lan 3 yollu vana ve
motoru standart olarak mevcuttur. Ayr›ca
nemi al›nan havan›n ›s›t›lmas› için de s›-
cakl›¤› kontrol alt›nda tutulan ›s›t›c› rezis-
tanslar yer almaktad›r.

Is› Geri Kazan›m
‹flletme maliyetini azaltmak için dönüfl ha-
vas›n›n enerjisinden faydalanmak üzere
çapraz ak›fll›, plakal› ›s› eflanjörü kullan›l-
maktad›r. Is› geri kazan›m hücresi saye-
sinde  % 75'e varan enerji verimlili¤i sa¤-
lanmaktad›r. Hijyenik klima santrallerin-
de epoksi kapl› alüminyum malzeme kul-
lan›lmaktad›r. S›zd›rmazl›k eleman› ola-
rak silikonsuz malzeme, yüksek s›cakl›k-
lar içinse kokusuz silikon ve acetum sili-
kon kullan›lmaktad›r.

Kumanda ve Kontrol
Gövde içerisinde ayr› bir hücrede yer alan
ve yüksek koruma s›n›fl›, d›fl ortamda ça-
l›flmaya uygun, kontrol ve kumanda pane-
li cihaz üzerindeki tüm ekipmanlar için
gerekli elektrik donan›m›na (röle, sigorta,
kontaktör vb) sahiptir. Cihaz, mahalin
pozitif bas›nç alt›nda tutulabilmesi için
debi kontrolünü, hassas s›cakl›k ve nem
kontrolünü otomatik olarak yapmak üze-
re  programlanm›fl ve parametreleri belir-
lenmifl dijital mikroifllemci ile kontrol
edilmektedir. TM

HSK, otel, hastanene, okul, ma¤aza,
restoran, ofis gibi birçok alanda yap›-

lar›n ›s›tma, so¤utma, ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak amac›yla çeflitli kapasite ve model-
lerde fancoil üretimi yap›yor.
“2-4 Borulu Kabinli ve Kabinsiz Standart
Fancoil”ler, 2.1 – 8.7 kW so¤utma kapa-
site aral›¤›nda olup 5 farkl› modelde üre-
tiliyor. 20 – 50 Pa bas›nç aral›¤›na sahip
olan fancoiller, maksimum h›zda da dü-
flük ses de¤erleri ile titreflimsiz çal›fl›yor.
“Kaset Tip Dört Yöne Üflemeli Fanco-
il”ler, 2 borulu modellerde 2.4 – 13.9 kW
aral›¤›nda so¤utma kapasitesine, 4 borulu
modellerde ise 2.020 – 11.430 W aral›¤›n-
da so¤utma kapasitesine sahiptir. Özel
olarak tasarlanm›fl airfoil fanlarla 4 devir
seçene¤i ile sessiz çal›fl›yor. Drenaj pom-
pas› ve uzaktan kumandas› standart ola-
rak bulunan cihazlar, hassas s›cakl›k kon-
trolü (± 1°C) ve otomatik hava yönlendi-
ricili üfleme yapabiliyor.
“Yüksek Bas›nçl› Fancoil”ler ise 2-4 Bo-
rulu modellerde 9.4 – 24.3 kW aral›¤›nda
so¤utma kapasitesine ve 800 m3/h  - 4750
m3/h aral›¤›nda debi kapasitesine sahiptir.
Kendinden motorlu, 3 h›zl› motor devir
kontrolüne imkan sa¤layan, özel fan yap›-
s› sayesinde düflük ses seviyesinde çal›fl›r.
HSK Fancoiller; kolayl›kla ç›kar›l›p tak›-
labilen, y›kanabilir, uzun ömürlü filtreye
de  sahiptir. Cihazlar, Ashgabad Evlendir-
me Dairesi – Türkmenistan, Balakan Has-
tanesi - Azerbaycan, Coca Cola – Irak, Sa-
karya Üniversitesi – Sakarya, Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hasta-
nesi Yan›k ve Yara Tedavi Merkezi – ‹s-
tanbul, Tetafl Tekstil Üretim Tesisleri /
Had›mköy – ‹stanbul ve Vakko Üretim
Tesisleri / Esesnyurt – ‹stanbul gibi çok sa-
y›da projede tercih edilmifltir. TM

HSK’dan Her
Mekana Uygun
Fancoil Cihazlar› 
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Ürünlerimiz havay› da¤›tarak or-
tam› flartland›ran cihazlar oldu-
¤undan hijyen çok dikkat etti¤i-
miz bir konu

T
rane, kuruluflu 1885 y›l›na daya-
nan köklü bir Amerikan firmas›.
Firmam›z iki y›l önce dünyan›n en

büyük kompresör üreticilerinden Ingersoll
Rand bünyesine dahil oldu.    Ürün gam›-
m›zda; 10 ila 3700 kW kapasitelerde ha-
va ve su so¤utmal› so¤utma gruplar›, fan-
coiller, klima santralleri, kanall› splitler ve
rooftoplar bulunuyor. Sat›fl›n› yapt›¤›m›z
ürünlerin otomasyonlar›n› da gerçekleflti-
riyoruz. Bu alandaki ürünlerimizin tama-
m› LON uyumludur. Otomasyon ürünle-
rimiz merkezi kontrolün yan› s›ra di¤er
otomasyon ürünleri ile de uyumland›r›la-
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Yücel Duduo¤lu
Trane Türkiye Sat›fl Müdürü

Trane Amerikan menfleli oldukça

köklü bir firma. ‹lk ihracat›n›

Türkiye’ye gerçeklefltiren firma

için ülkemizin özel bir anlam› var..

Trane Türkiye’nin Sat›fl Müdürü

Yücel Duduo¤lu, araflt›rma-

gelifltirme ve ürün gelifltirmenin

önemine dikkat çekiyor ve

2010’da on yeni ürünle pazara

yine iddial› bir girifl yapacaklar›n›

söylüyor...

“Pek çok konuda sektörün 
öncüsüyüz; çünkü zamana ve 
teknolojiye paralel hareket 
ediyoruz”

bildi¤i için cihazlar aras›nda  bilgi al›flve-
rifli de sa¤layabiliyor. Klimalar›n dezen-
feksiyonu ile ilgili de çok say›da ürünü-
müz var. Ürünlerimiz havay› da¤›tarak
ortam› flartland›ran cihazlar oldu¤undan
hijyen çok dikkat etti¤imiz bir konu. Çün-
kü pek çok bakteri ve virüs, hava yolu ile
bulafl›yor. Ürünlerimiz aras›nda dezenfek-
siyon sa¤layan solüsyon ve tabletlerimiz
bulunuyor. Bunlar, hem klima santralleri
hem de fancoillerin drenaj sistemlerinde
kullan›labiliyor. Koku gidericilerimiz ve
filtrelerimiz var. 

Trane’in ilk ihracat› Türkiye’ye..

1950 y›l›na kadar sadece Amerika ve Ka-
nada’da faaliyet gösteren Trane, ilk ihra-
cat›n› Türkiye’ye gerçeklefltirdi. 1950’li

***TESISAT-130  11/20/09  6:11 PM  Page 26



tesisat market 11/2009 . 27

y›llarda Merkez Bankas›’n›n banknot mat-
baas›ndaki so¤utma grubu Trane’in dün-
yada ihraç etti¤i ilk so¤utma grubu oldu.
Rahmetli Adnan Menderes’in, cihaz›n ilk
devreye al›nma aflamas›nda dü¤meye ba-
sarken çekilmifl bir foto¤raf›, halen Ameri-
ka’daki merkezimizde as›l› duruyor..
1950’li y›llardan 1994’e kadar Türkiye’de
distribütörler vas›tas›yla faaliyet gösteren
Trane, 1994’te Türkiye ofisini kurdu.
Bafllang›çta 3-4 kiflilik bir personelimiz
vard›. Bugün 45 personelle hizmet veriyo-
ruz. Cirosal anlamda da çok güzel aflama-
lar kaydettik. Çok iyi bir servis organizas-
yonu oluflturduk. Geçti¤imiz y›l yap›lan
bir de¤ifliklik ile Trane Türkiye, Avrupa
merkezimize ba¤land›. Daha önce Duba-
i merkeze ba¤l›yd›k. fiu anda da Orta Av-
rupa bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Bi-
raz daha demokratik bir yap›lanma süre-
cine girdik. Avrupa’da her Trane flirketini
dört müdür yönetiyor; sat›fl, servis, finans
ve müflteri hizmetleri müdürleri. Bu dört
müdürün de yurtd›fl›nda ba¤l› olduklar›
idari amirleri bulunuyor. Ben Trane Tür-
kiye’nin sat›fl müdürüyüm. Ayn› zamanda
vekaleten müflteri hizmetleri birimini de
yönetiyorum. 

Trane Türkiye Ofisi olarak 
genellikle Avrupa’daki 
fabrikalar›m›zdan faydalan›yoruz

Bugün Amerika, Avrupa, M›s›r, Çin ve
Tayland’da çok say›da fabrikam›z bulu-
nuyor. Trane Türkiye Ofisi olarak genel-
likle Avrupa’daki fabrikalar›m›zdan fay-
dalan›yoruz. Çünkü Amerika’da Trane’in
ciddi bir pazar pay› var ve oradaki üretim
ancak bu pazar›n ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor.
Türkiye co¤rafi konum itibari ile çok özel
bir yere sahip. Ayr›ca Türk müteahhitle-
rin, “yurtd›fl›nda ifl yapan müteahhitler”
s›ralamas›nda dünyada üçüncü konumda
oldu¤unu da biliyoruz. Özellikle Libya,
Irak, Cezayir, Dubai pazarlar› çok hare-
ketli ve Türk müteahhitler buralarda çok
büyük ifller yap›yorlar. Klima santralleri,
fancoiller gibi hacimsel olarak büyük ve
nakliye bedelleri çok yüksek olan ürünle-
rin Türkiye’de üretilmesinin büyük bir
avantaj sa¤layaca¤›na inan›yorum. 

‹fl güvenli¤ine son derece önem 
veriyoruz

Merkezimiz ‹stanbul olmak üzere Antal-
ya, Gaziantep, Bursa, ‹zmir, Ankara’da
birer ofisimiz bulunuyor. fiu an dünyan›n
içinde bulundu¤u global kriz nedeniyle
baflka bir ofis açmay› düflünmüyoruz.
Trane Türkiye, ayn› zamanda Türkî Cum-
huriyetlerden de sorumlu. Ürün gruplar›-
m›z› evsel ve endüstriyel olarak iki ana
bafll›kta toplayabiliriz. Evsel ürünlerimiz
içinde split klimalar bulunuyor. Fakat
Türkiye’de endüstriyel ürünlere odaklan-
d›k. So¤utma gruplar›nda Türkiye’de cid-
di bir pazar pay›na sahibiz. ‹ddial› oldu-
¤umuz hava so¤utmal› ürün gruplar›nda
Türkiye’de % 25-30 civar›nda bir pay›m›z
var. Servis konusunda da çok iddial› bir
yap›ya sahibiz. Bizi rakiplerimizden farkl›
k›lan en büyük özelli¤imiz, kendi merkezi
servis teflkilatlar›m›z›n olmas›. Servis iflle-
rinde tafleron kullanm›yoruz. ‹fl güvenli¤i-
ne son derece önem veriyoruz. Tüm ekibi-
mizin “Emniyet Kiti” dedi¤imiz malzeme
çantalar› bulunuyor. Bu kitin içinde baret,
ayakkab›, kulak t›kaçlar›, gözlük ve eldi-
venler vard›r. Ekiplerimiz, araçlar›nda bu
kiti bulundurmak zorundad›r ve bu konu-
da sürekli denetlenirler. Bu konudaki ti-
tizli¤imiz müflterilerimizin bizi tercih et-
mesinde rol oynayan önemli faktörlerden
biri. Biliniyor ki Trane servisi gitti¤i her
yerde hem iflletmenin hem de kendi ele-
manlar›n›n güvenli¤ini bir numaral› önce-
lik olarak görmektedir. 

Eskiden bak›m anlaflmalar› 
gereksiz gibi de¤erlendirilirken
flimdi tercih ediliyor

Yine rakiplerimizden farkl› olarak tahri-
bats›z test yöntemleri uyguluyoruz. So¤ut-
ma gruplar›n›n eflanjörlerinin zaman için-
de u¤rad›klar› y›pranman›n boyutlar›n›
elektrik dalgalar› ile ölçebiliyoruz. Takt›-
¤›m›z so¤utma gruplar›n›n kompresörleri-
ne vibrasyon analizi yap›yoruz. Trane ay-
n› zamanda çevreci bir anlay›fla da sahip-
tir. So¤utma gruplar›m›z›n at›k gaz ve
ya¤lar›n› ilgili tesislerde topluyor, bunlar›
asla do¤aya b›rakm›yoruz.  Her sene so-

¤utma gruplar›m›z›n ya¤lar›ndan örnekler
al›yor, yurtd›fl›na gönderiyor ve analiz
ediyoruz. Böylece makinenin genel duru-
mu ile ilgili de bilgi sahibi oluyoruz. Ser-
visteki slogan›m›z “koruyucu bak›m”.
Yani düzenli bak›m ile makinelerimizin
ar›zalanmas›n› engelliyoruz. Böylece, ifl
yo¤unlu¤u nedeniyle rakiplerimiz, yaz
mevsimini kabus gibi geçirirken biz, böy-
le bir süreç yaflam›yoruz. Müflterilerimizin
neredeyse tamam›yla bak›m anlaflmam›z
var. Bu noktada önceki y›llara nazaran
müflteri bilincinin ciddi aflama kaydetti¤i-
ni belirtmek isterim. Çünkü eskiden ba-
k›m anlaflmalar› gereksiz gibi de¤erlendi-
rilirken flimdi tercih ediliyor. ‹nsanlar gör-
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düler ki cihazlar›n bozulmas›, çok ciddi
zaman, ifl ve para kayb›na yol aç›yor. Ba-
k›m anlaflmas› yap›ld›¤›nda cihazlar sü-
rekli kontrol alt›nda tutuldu¤undan ar›-
zalanma oranlar› neredeyse s›f›rlan›yor.
Ç›kar›lan yasalar ve yönetmelikler ile ve-
rimlilik konusuna dikkat çekilmesinin de
bu bilinçlenme sürecinde ciddi rol oyna-
d›¤›n› düflünüyorum. Bünyesinde teknik
servisi bulunmayan flirketler için bak›m
anlaflmalar›, onlar› pek çok aç›dan rahat-
lat›yor. Mesela bak›m için fazladan per-
sonel almalar›na gerek kalm›yor, cihazla-
r› ar›zalanm›yor. 

Bir flirketin tüm çal›flanlar›n›n 
sat›lan ürünle ilgili bilgi sahibi 
olmas› gerek

Servis organizasyonuna çok güvenen bir
flirket olarak bu servis kalitemizi de e¤iti-
me borçlu oldu¤umuzu söyleyebilirim.
Tüm çal›flanlar›m›z için düzenli olarak
e¤itim toplant›lar› gerçeklefltiriyor, cihaz-
lar›m›z› anlat›yoruz. Bir flirketin tüm çal›-
flanlar›n›n sat›lan ürünle ilgili bilgi sahibi
olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Yani sade-
ce sat›fl yapan kiflinin de¤il, firmada çal›-
flan herkesin cihazlarla ilgili detayl› e¤itim
almas›na çok özen gösteriyoruz. Ayda or-
talama iki kez firmam›zda bulunan e¤itim
salonumuzda toplant›lar düzenliyor ve bu
toplant›larda farkl› departmanlardan ar-
kadafllar›m›z›n bulunmas›n› istiyoruz.
Böylece flirketimizdeki tüm departmanla-
r›m›z›n iletiflim halinde olmalar›n› sa¤l›-
yoruz. Ben sat›fl mühendisi olarak çal›fl›r-
ken de tüm makinelerimizin devreye al›n-
ma aflamas›n› yerinde görmeye çal›fl›rd›m.
Böylece sat›fl›n› yapt›¤›m cihazlar› daha
iyi tan›ma f›rsat›n› yakalard›m. Bu müflte-
rilerime de farkl› bir güven veriyordu.
Çünkü genellikle firmalar cihazlar› sat›n
ald›ktan sonra sat›fl elemanlar› ile irtibat-
lar› kesilir. Benim, cihazlar›n montaj ve
devreye alma sürecinde dahi müflterileri-
min yan›nda olmam, onlar›n güveninin
bir kat daha artmas›n› sa¤lard›. Bu anla-
y›fl› halen sürdürüyoruz. Müflterilerimiz
bizim için çok özel, bunu onlara da his-
settirmek istiyoruz. 

Zamana ve teknolojiye paralel 
hareket ediyoruz

Enerji son derece pahal›. Seçti¤iniz ürü-
nün özellikle bu konuda maksimum fayda
sa¤lamas› gerekli. Trane olarak su so¤ut-
mal› vidal› cihazlar›m›zda zaten son dere-
ce verimli cihazlar›m›z var ve bu alanda
dünyada lideriyiz. Cihazlar›m›z çok ciddi
COP de¤erlerine sahip. Zamana ve tekno-
lojiye paralel hareket ediyoruz. Hava so-
¤utmal› cihazlar›m›zda yaklafl›k iki y›ld›r
yeni ürünler üreterek pazara sunduk. Çok
yüksek verimli cihazlar›m›z var. Türki-
ye’de LEED sertifikas›na sahip üç binada
Trane so¤utma  gruplar› tercih edildi.
Ürünlerimiz, dünyada da LEED sertifikal›
binalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.
Akmerkez, Kanyon, Amerikan Hastanesi,
Renault ve Tofafl, Kent G›da, Ülker, ‹stan-
bul Hilton, Conrad Otel, Sabiha Gökçen
Havaalan› gibi çok say›da büyük projede
ürünlerimiz kullan›l›yor.  

Cihazlar›m›z düzenli bak›m› 
yap›ld›¤›nda ortalama 20 y›l 
boyunca sorunsuz çal›fl›r

Çevre dostu R134 A gazlar› kullan›yoruz.
Emisyonlar›m›z son derece düflük. Ya¤lar
konusunda çok hassas davrand›¤›m›z› be-
lirtmifltim. De¤ifltirdi¤imiz ya¤lar›, ya¤
toplama merkezlerine teslim ediyoruz. Yi-
ne makinelerde CFC dedi¤imiz gazlar›
kullan›yorsak mutlaka bu gaz› tanklarla
toplay›p ilgili tesislere gönderiyoruz. Çev-
reye verdi¤imiz zarar› minimuma düflür-
mek için daima özen gösteriyoruz. 
Garanti süremiz, Sanayi ve Tabi-
i Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n belirtti¤i gibi
iki y›ld›r; ancak cihazlar›m›z düzenli bak›-
m› yap›ld›¤›nda ortalama 20 y›l boyunca
sorunsuz çal›fl›r. Mesela THY’nin hangar-
lar›nda halen çal›flmakta olan ve 70’li y›l-
larda üretilmifl cihazlar›m›z var. Pek çok
iflletmede Trane so¤utma gruplar›n›n üze-
rine nazar boncu¤u tak›ld›¤›n› bile gör-
düm.. Bir de performans müteahhitli¤i ya-
p›yoruz. Bu konu yanl›fl anlafl›lmas›n;
Türkiye’deki müteahhitlere rakip olabile-
cek bir konudan bahsetmiyorum. Projeci

ve müteahhitlerden destek alarak baz›
projelerde ürünlerimizin montaj›n› ger-
çeklefltiriyoruz. Bu elbette sadece montaj
ifli de¤il, bunu yapabilmek için proje afla-
mas›nda devreye giriyoruz. Müflterilerimi-
zin, sistemin daha verimli çal›flt›r›labilme-
si için bizden baz› istekleri olabiliyor. Bu
sayede hem taleplerini karfl›lam›fl oluyoruz,
hem de müflterilerimiz karfl›lar›nda muha-
tap olarak sadece bizi gördüklerinden
memnuniyetlerinde bir art›fl sa¤l›yoruz.

2010’da on yeni ürün pazara 
sunulacak

Trane çok güçlü bir ar-ge departman›na
sahip. So¤utma gruplar›nda vidal› kom-
presörleri dünya çap›nda ilk kullanan
markalardan biriyiz. Rakiplerimizden ön-
ce bu ürünleri pazara sunmufl bir firma ol-
man›n avantaj› ile sektörde öncü kurulufl-
lar aras›ndaki yerimizi ald›k. Bugün de
pek çok konuda sektörün öncüsü olarak
yolumuza devam ediyoruz. Genelde kriz
dönemlerinde flirketler ar-ge’ye fazla yat›-
r›m yapmazlar. Ama Trane’de böyle bir
durum söz konusu olmad›. 2009 y›l›nda
son derece yo¤un çal›fl›ld› ve 2010 y›l›nda
da bu çal›flman›n sonuçlar›n› yeni ürünle-
rimizle görece¤iz. 2010 y›l›nda, su so¤ut-
mal› cihazlar ve otomasyon alanlar›nda
olmak üzere on yeni ürünümüz, Türkiye
pazar›na sunulacak. TM
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H
ava temizleme sistemlerinde,
1980’lerden itibaren Amerikan
RGF firmas›n›n gelifltirdi¤i, “ge-

liflmifl oksidasyon sistemi” olan PHI (Pho-
tohydroionization) sistemini, havaland›r-
ma sistemlerinde kullan›larak kirli hava-
n›n meydana getirdi¤i birçok olumsuzluk-
lar› engellemek mümkündür.
Bu sistemi sa¤layan PHI üniteleri, yüksek
yo¤unlukta UV dalgalar› yayan bir lamba,
onu çevreleyen QUAD metalik kafes,
montaj plakas› ve elektronik bir devreden
oluflmaktad›r. Klima santrali, kanall› 
rooftop veya kanall› split gibi cihazlar›n
verici kanallar›na kolayca monte edilirler.
UV lamban›n yüksek yo¤unluktaki dalga-
lar›na maruz kalan QUAD metalik kafe-
sin bilefliminde bulunan titanyum sayesin-
de kanal›n içine bir oksidasyon plazmas›
oluflturur. Bu plazma flu dört bileflenden
oluflur: Hydroperoxide, Süperoxide ‹on,
Hydroxide ‹on ve Low Level Ozonide
‹on. Tamamen canl› dostu olan bu agresiv
oksidasyonlar, hava ile sürüklenerek flart-
land›r›lm›fl mahale ulafl›rlar, burada hava-
daki bakteri, virüs, küf ve mantarlar› ya-
kalayarak okside edip akabinde oksijen ve
hidrojene dönüflürler.
Bu oksidasyonlar sadece havada serbest

dolaflan bakteri, virüs, küf ve mantarlar›
de¤il, ayn› zamanda yüzeyde tutunan mik-
robiyallerde de son derece etkilidir. Masa
üstleri, kap› kollar›, elektrik dü¤meleri gi-
bi yerlerde bulunan bakteri ve virüsleri ok-
side ederek yok eder. 
PHI teknolojisi bunlar›n yan› s›ra koku,
duman, kimyasal buharlara karfl› da son
derece etkili bir oksidasyon sa¤layarak, bu
olumsuzluklara engel olur. Günümüz en-
feksiyon hastal›klar›na sebep olan domuz
gribi, kufl gribi, MRSA, SARS, NOR-
WALK, Listeria, E-COLI, Bacillus SPP gi-
bi virüslerin yok edilmesinde son derece
etkili oldu¤una dair, ba¤›ms›z laboratuvar
ve üniversitelerin raporlar› yay›nlanm›flt›r. 
PHI teknolojisi standart filtreler ile birlik-
te kullan›ld›¤›ndan partikül tutma özelli¤i
yoktur, yüksek partikül tutma özelli¤ine
sahip REME (Refletive Electro Magnetic
Energy) üniteleri ve bu cihaza ait özel par-
tikül filtrelerini kullanmak gerekir. Klima
cihazlar›n›n standart filtrelerinin yerine
konulacak bu filtreler, 3 mm s/s bas›nç
kayb› ve 0.01 mikrona kadar partikül tut-
ma özelli¤i ile Hepa’ya çok iyi bir alterna-
tif oluflturmaktad›r. REME teknolojisi ay-
n› PHI hücreleri gibi çal›fllar; buna ilave-
ten, sahip oldu¤u SPPM (Silent Plasma

Propulsion Module) sayesinde, oluflturu-
lan plazmalar›, rasgele olarak pozitif ve
negatif flarjl› oksidasyonlara dönüfltürür.
Havada bu flarj edilmifl oksidasyonlar ta-
raf›ndan yakalanan partiküller, birbirleri-
ni çekerek birleflirler ve pozitif yüklü bü-
yük partiküllere dönüflürler. Dönüfl havas›
ile sürüklenen bu partiküller, toprak hatt›
ile negatif bir yüzey oluflturan filtreye tak›-
l›rlar. Bu filtreler y›kanarak defalarca kul-
lan›labilir. 
Hiçbir kimyasal madde kullanmayan ve
çok az elektrik tüketen geliflmifl oksidas-
yon sistemli hava temizleme ile sa¤l›kl› bir
ortam havas› elde etmek mümkündür. Bu
sistemle havaland›r›lan ortamlarda, d›fl ha-
va ihtiyac› minimum oranda oldu¤undan
çok yüksek enerji tasarrufu da yap›labilir.
‹leri oksidasyon sistemi ile havaland›r›lan
ortamlarda hasta bina sendromuna yol
açan birçok olumsuzlu¤un önüne geçile-
bildi¤i gibi, alerjik reaksiyonlar›n tetiklen-
di¤i hava koflullar›na da engel oldu¤un-
dan, alerji sorunu olan kiflilerin yaflam
konforunu art›r›r. PHI tak›l› bir havalan-
d›rma sistemi ile temizlenen ortamlarda
yap›lan testler göstermifltir ki, hapfl›ran bir
insan›n a¤z›ndan yay›lan virüslerin % 78’i
bir metre mesafe içinde yok olmaktad›r.

Geliflmifl Oksidasyon 
Teknolojisi
Haz›rlayan: Kevork Hamamc›yan
RGF Türkiye Genel Distribütörü 
Toros So¤utma Cihazlar› San. Tic. Ltd. fiti.
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Bu oran, REME teknolojisi ve filtresi kul-
lan›lan sistemlerde % 98’e ç›kmaktad›r.
‹nsanlar›n yo¤un olarak bulundu¤u me-
kanlarda; ofisler, bankalar, hastaneler,
okullar, sinema ve tiyatro salonlar›, fitness
centerlar, klinikler, hayvan bar›naklar›,
veterinerler, berber ve kuaför salonlar›, as-
keri tesisler, devlet daireleri gibi yerlerde
enfeksiyon hastal›klar›n›n yay›lmas›na,
koku, küf, mantar ve alerjen partiküllerin
oluflmas›na engel oldu¤undan mutlaka
kullan›lmas› gerekmektedir. PHI teknolo-
jisi havadaki küf ve mantarlar› da yok et-
ti¤inden, so¤uk depolardaki sebze ve mey-
velerin üzerinde oluflan çürümelere de en-
gel olur. Sebze ve meyvelerin so¤uk depo-
larda daha uzun süre bozulmadan dayan-
mas›n› sa¤lar, ayn› zamanda yiyecek iflle-
me yerlerinde, salam sosis imalat›nda, et
iflleme yerlerinde, haz›r yemek yap›lan fab-
rikalarda, f›r›nlar›n imalathanelerinde,
hatta sat›fl yerlerinde dahi bu yiyeceklerin
küflenmeden daha uzun süre rafta kalma-
lar›n› sa¤lar. Amerikan FDA, FSIS ve US-
DA örgütleri PHI teknolojisini yiyecek en-
düstrisinde kullan›lmas›n› onaylam›flt›r.

Güvenlik

Zararl› mikrobiyalleri yok etmede etkin
olan ve yeni veya “ç›¤›r açan” bir teknolo-
ji kullanan her ürünün güvenli¤ini sorgu-
lamak normal bir durumdur. RGF’nin ge-
liflmifl oksidasyon teknolojisinde, düflük
seviyede bir geliflmifl oksidasyon plazmas›
üretilir. Bu geliflmifl oksidasyon plazmas›;
havaland›rma sitemi ve kanal içinde .01-
.02 ppm aras›ndaki yak›c› maddelerin çok
düflük seviyede üreten hidro-peroksitler,

süper oksit iyonlar ve hidroksit iyonlar›n
birleflimidir.
Hidro peroksitler 3.5 milyar y›ld›r çevre-
mizin yayg›n bir parças› olmufltur. Hid-
roksitler, atmosferde flu üç bileflen bulun-
du¤unda meydana gelir: Oksijen molekül-
leri, su buhar› ve enerji (elektro manyetik).
Hidro - peroksitler iyonlaflt›¤›nda, havada-
ki ve yüzeylerdeki zararl› mikrobiyalleri
yok etmede çok etkilidir. ‹klimlendirilmifl
bölgede bu iflin yap›labilmesi için gereken
hidro-peroksit miktar› d›flar›da temiz ha-
vada yer alan miktar›n da alt›ndad›r. Hid-
ro-peroksitlerle alakal› bu seviyelerin ko-
rundu¤u flartlarda  sa¤l›k sorununa yol
açan herhangi bir olay görülmemifltir.
RGF’nin dünya üzerinde güvenlik ve sa¤-
l›k ile ilgili konularda hiç flikayet almayan
ve sorun ç›karmayan 1,000,000 PHI ya da
REME’si kuruludur.

Geliflmifl Oksidasyon Sistemini
Onaylayan Kurulufllar

Yirmi y›l›n üzerinde geliflmifl oksidasyon
ürünleri üretilmifl olup, dünya üzerinde
1.000.000’dan fazla ünite çal›flmaktad›r.
Fortune 500’e girmifl birçok kurulufl tara-
f›ndan, hastaneler, yiyecek haz›rlama, as-
keri tesisler, konutlar, ticari binalar, gemi
ve yatlar, okullar gibi yerlerde kullan›la-
rak test edilmifl ve onaylanm›flt›r.

Bu kurulufllar: 
• UL, ETL,TUV,EPA&CSA
• U.S. Military
• Çin Hükümeti
• Japonya Hükümeti (TV Commercial)
• Kanada Hükümeti 

• U.S. Hükümeti – GSA
• Avrupa Birli¤i 

Test Sonuçlar›

Ba¤›ms›z üniversiteler ve laboratuvarlar›n
yapt›klar› deneme ve test sonuçlar› 
flöyledir: 

• Yüzeydeki bakteri ve virüslerde 
% 99.99 azalma

• Kimyasal toksit buharda (VOC) 
% 80 azalma

• Aks›rma sonucu saç›lan mikroplarda
bir metre mesafede % 78 azalma

• Havadaki bakterilerde % 97 azalma
• Ecoli, listeria, strep, kufl ve domuz gribi

mikroplar›nda % 99 azalma
• Kokularda % 85 azalma
• Havadaki küf ve mantarda % 97 azalma
• Yiyeceklerin yüzeyindeki 

mikrobiyallerde % 99 azalma

Ayr›ca; 
• Bafll›ca okullar devams›zl›¤›n 

% 20 azald›¤›n› raporlam›fllard›r.
• Çin Hükümeti PHI sisteminin SARS

virüsüne etkili oldu¤unu onaylam›flt›r.
• RGF’in geliflmifl oksidasyon teknolojisi

FOX, ABC, CBS gibi televizyon 
kanallar›nda ve popüler bilim 
dergilerinde anlat›lm›fl ve makaleler
yay›nlanm›flt›r.

• Amerikan askeri birli¤i mantardan 
hastanelerinin korundu¤unu 
onaylam›flt›r.

• Amerika’daki hastaneler ve uluslararas›
hastaneler staph (MRSA) mikrobunun
% 99 azald›¤›n› onaylam›flt›r. TM
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MCE emotional technology

Mostra Convegno Expocompfort do rudan kusursuzlu u hedefliyor. Teknoloji, innovasyon, ara tırma
ve tasarım: Mostra Convegno Expocomfort, Dünyanın lider Isıtma Havalandırma, So utma Klima,
Tesisat, Sıhhi Tesisat Fuarı planlandı ı ekilde 23-27 Mart tarihlerinde geri dönüyor.  Ürün ve çözümleri,
konferans ve organizasyonlarının yanı sıra gündemden dü meyen ajandası ve kimsenin kaçırmayı göze
alamayaca ı oda ıyla, Mostra Convegno, sektör için tam anlamıyla küresel vitrin olu turmakta.

Isıtma | Uygulamalar ve Takımlar | Isıtma Havalandırma Klima Komponentleri | Klima, Havalandırma |

So utma | Tesisat teknolojileri | Su uygulamaları | Yenilenebilir Enerjiler | Ev ve Bina Otomasyon | Musluk
ve Ba lantıları | Saunalar | Dö emeler | Seramik Banyo Ürünleri | Isıtılmı  Havlu Askıları | Banyo aksesuarları

37. Mostra Convegno Expocomfort
23-27 Mart 2010

                      | Rho Fuar Merkezi

 www.mcexpocomfort.it

Düzenleyen

Ministero dello Sviluppo Economico

supported by
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G
ünümüzün çevresel olumsuz et-
kilerin engellenmesi, enerjinin
verimli ve sorumlu kullan›lmas›

gerekleri , karbondioksidi mükemmel bir
so¤utucu ak›flkan olarak karfl›m›za ç›ka-
r›yor. ‹lk bak›flta, bir numaral› sera etkisi
yaratan gaz olarak bilinen karbondioksi-
tin iklimin korunmas›na yard›mc› olan
so¤utucu ak›flkan olarak telaffuzu flafl›rt›-
c› görünebilir. Avrupa Do¤al So¤utucu
Ak›flkanlar ‹nsiyatifi eurammon’un bafl-
kan› Monika Witt; “Prensipte karbondi-
oksitin so¤utucu ak›flkan olarak kullan›-
m›, do¤al kaynak olarak mevcudiyetin-
den, bulunurlu¤undan geliyor” diyor.
Karbondioksitin %90’dan fazlas›, bira
üretimhanelerinin  mayalama proseslerin-
den elde ediliyor. Kalan› ise karbonat
üretimi gibi kimyasal proseslerin at›k
ürünü olarak sa¤lanabiliyor. Monika
Witt, sözlerini flöyle sürdürüyor: “Bu
proseslerdeki enerji gereksinimi ve sonuç-
ta kalan karbon emisyonlar›, genel endüs-

triyel proseslerin üretti¤i ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda göz ard› edilebilir miktardad›r”.

CO2 Teknoloji Merkezi Aç›ld›

Karbondioksidin so¤utucu ak›flkan olarak
Kuzey ve Güney Amerika’da kullan›m›n›
desteklemek amac›yla kompresör üreticisi
Bitzer, Brezilya’n›n Sao Paulo kentinde bir
teknoloji ve e¤itim merkezi açt›.  Konuyla
ilgili olarak, Brezilya Bitzer Kompresör
firmas› uygulama mühendisi Alessandro
da Silva flunlar› söylüyor; “Befl günlük
kurslarda teknisyenleri, mühendisleri, sis-
tem mühendisleri ve planlamac›lar›, ö¤-
rencileri, yeni prosedürler ve karbondiok-
sidin so¤utucu ak›flkan olarak kullan›m›
hakk›nda bilgilendiriyoruz. Ayr›ca, bu
merkez, sistemlerin farkl› so¤utucu ak›fl-
kanlarla çal›flmas›n›n enerji verimlili¤i aç›-
s›ndan k›yaslanmas›na olanak sa¤l›yor”.
Bitzer burada benzer so¤utma kapasitesi-
ne sahip üç so¤utma sistemi tesis etti. Bu

sistem; subkritik iflletim için karbondiok-
sitli kademeli (cascade) bir sistemdir ve
HFC R404A (normal so¤utma için pom-
pa devresi ve derin dondurma için direkt
genleflme) ile bir R404A’l› sistem, ve bir
de HCFC R22’li sistemden ibarettir. Bu
grup, iki so¤uk odan›n 0 – 2 °C’de so¤u-
tulmas› ihtiyac›n› karfl›l›yor ve derin dor-
durucu oday› da  -25 °C’ye düflürüyor.
Burada -25 °C’de çal›flan, karbondioksit
devresine ba¤l› iki derin dondurucu bö-
lüm bulunuyor. Normal so¤utma için so-
¤utma kapasitesi; 20 kW, ve derin dondu-
rucu aral›¤› için 10 kW. Üç so¤utma siste-
minin evaporatörleri hava so¤utmal› ola-
rak tasarlanm›fl ve her bir so¤uk odan›n
tavan›n›n hemen alt›na monte edilmifltir.
Kondenserler, hava veya su so¤utmal› ola-
rak çal›flabiliyor. Tüm cihazlar ve so¤uk
odalar, infrared sensörlerle ve karbondi-
oksit özütleyen sistemle donat›lm›flt›r.
Enerji karfl›laflt›rmalar›na olanak tan›yan
bir sistem bulunmaktad›r.

Karbondioksit ile iklim 
dostu so¤utma
Kompresör üreticisi Bitzer, Güney Amerika’da 
CO2 Teknoloji ve E¤itim Merkezi açt›
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Makinalardaki elektronik kontrollü her
devre kesintisiz olarak izlenmektedir.
Merkez monitöre tüm bilgiler birlikte gel-
mektedir. Sorumlu personel, LAN ve in-
ternet ba¤lant›s› ile de bu bilgileri kontrol
edebilmektedir. Görevli personel, yolunda
gitmeyen bir fley oldu¤unda, gerekirse bu
bilgileri cep telefonlar›na gönderilecek k›-
sa mesajlarla veya faks yoluyla ö¤renebil-
mektedir. 

Karbondioksitle maliyetlerden 
tasarruf

Bitzer, bu üç so¤utma sisteminde, en son
teknolojisi ile üretti¤i yar› hermetik kom-
presörlerini kulland›. Karbondioksit dev-
resinde (cascade) özellikle bu so¤utucu
ak›flkan›n kullan›m› için optimize edilen
kompresörler bulunmaktad›r. Bu kompre-
sörler, çok yüksek enerji verimli iflletim
için tasarlanm›flt›r. Karbondioksidin kul-
lan›m›, ayr›ca material kullan›m›nda da
baz› avantajlar getirmektedir. Örne¤in girifl
a¤›zlar›ndaki çapraz kesitlerde ve bas›nçl›
gaz borular›nda önemli bir azalt›m sa¤la-
nabilmekte, böylelikle borulama maliyetle-
ri de düflmektedir. Sistemin çal›flmas›yla il-
gili gerçek testler göstermifltir ki karbondi-
oksitli system, R404A ve R22’li sistemler-
den daha az enerji harcamaktad›r. 
“Karbondioksit, bir so¤utucu ak›flkan
olarak 19.yüzy›ldan beri kullan›l›yor. Fa-
kat 1950’li y›llarda sentetik so¤utkanlar›n
pazara girmesiyle önemini yitirmifltir.
Araflt›rmac›lar, uygulamac›lar, so¤utma
ve havaland›rma uygulamalar› için çevre
dostu bir so¤utkan aray›fl›na girince, 90’l›
y›llar›n bafllar›nda karbondioksit yeniden

teknik

Bitzer Teknoloji Merkezi’ndeki Üç So¤utma Sisteminin Teknik Verileri

CO2/R404A R404A R22

Buharlaflma ve yo¤uflma 
s›cakl›¤› (MT) tC = -5 °C (CO2 tO = -10 °C tO = -10 °C

pompa devresi) tC = 40 °C tC = 40 °C
tO = -10 °C (R404A 
kademeli faz)
tC = 40 °C (R404A 
kademeli faz)

Buharlaflma ve yo¤uflma tO = -30 °C (CO2 DX) tO = -30 °C tO = -30 °C 
s›cakl›¤› (LT) tC = -5 °C (CO2) tC = 40 °C tC = 40 °C

So¤utma Kapasitesi (MT) 21.0 kW 21.0 kW 19.82 kW
So¤utma Kapasitesi (LT) 9.81 kW 10.66 kW 9.9 kW
So¤utkan Miktar› 32 kg 125 kg 115 kg

keflfedildi. Evet, karbondioksit iklim dos-
tu bir so¤utucu ak›flkand›r. Zira ozon ta-
bakas›n›n gideriminde etkisi yoktur ve
do¤rudan küresel ›s›nma üzerindeki etki
potansiyeli çok düflüktür, bu katsay› sade-
ce 1’dir” diyor Monika Witt. 
CO2, yüksek iflletme bas›nçlar›nda, düflük
kritik s›cakl›klarda ve düflük viskoziteler-
de, çok cazip termodinamik özelliklere sa-
hiptir. Böylelikle, so¤utma ve havaland›r-
ma alan›nda sürdürülebilir bir temel sun-
maktad›r. TM
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E.C.A. markas›n› küresel 
pazarlara tafl›yan yar›m 
yüzy›ll›k süreç

E
lginkan Toplulu¤u, rahmetli Hüse-
yin Ekrem Elginkan taraf›ndan
1950’li y›llar›n bafl›nda Elginler

Mühendislik olarak kuruldu. Bu firma o
dönemde özellikle kamu sektöründe alt-
yap› taahüt  iflleri ile u¤rafl›yordu. O dö-
nemde pek çok mamulün Türkiye’de üre-
timi bulunmad›¤›ndan, ihtiyaç duyulan
nitelikli malzemeler ile ilgili çok fazla s›-
k›nt› yaflan›yordu. Ekrem Bey, bu neden-
le-deyim yerindeyse- gözünü karartm›fl,
gerekli baz› ürünleri üretmeye karar ver-
mifl. Zira bildi¤iniz –veya tahmin edebile-
ce¤iniz gibi- 50’li y›llarda üretim yapabil-
mek, bugüne nazaran çok daha güçtü.

Geliflmifl bir sanayi ve yap›m yöntemi bil-
gisi yoktu. Üretimde kullan›lacak makina-
lar› ithal etmek bile çok büyük problemdi.
Bu flartlarda olas› tüm külfet göze al›na-
rak idealist bir ad›m at›ld›; önce ‹talyanlar
ile makine konusunda iflbirli¤i yap›ld›.
Edinilen “know-how” ile bir dünya mar-
kas›n›n var edildi¤i süreç bafllad›. Bu giri-
flim, Türkiye’de “ilk” armatür üretimi ol-
du¤u için, sadece bizler için de¤il, Türk
sanayisi için de özel bir önem tafl›yor. 

“Allah'tan bütün dile¤im, kurdu¤um bü-
tün müesseselerin devaml›l›¤›n›n sa¤lan-
mas›, memlekete faydal› birer kurulufl ola-
rak insanlara ifl imkan› yaratmas›, devlete
vergi vermesi ve bizden sonra gelecek
olanlara da örnek olmas›d›r" diyen kuru-
cumuz Ekrem Elginkan, -bir anlamda- bu

dile¤inin de bir güvencesi olmas› amac›y-
la, 1995 y›l›nda Elginkan Vakf›’n› kurdu.
Tüm mal varl›¤›n› ve hisselerini bu vakfa
devretti. 1999 y›l›ndan beri toplulu¤umu-
zun sahibi Elginkan Vakf›’d›r. Bu vak›f,
sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden
olufluyor. Alt› üniversite, TÜB‹TAK, Türk
Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›,
TSE, Manisa Belediyesi gibi çok say›da
kurum, vakf›n mütevelli heyetindedir. Ay-
r›ca toplulu¤un içinde uzun y›llar çal›flm›fl
kifliler de vakf›n üyeleridir. Mütevelli he-
yeti icra kurulunu seçer; icra kurulu da
toplulu¤u yönetir. 

Bugün Elginkan toplulu¤u iki ana gruba
ayr›l›yor: Biri inflaat ve yap› malzemeleri
sektörünün ›s›tma-so¤utma alan›, di¤eri
ise yine ayn› sektörün montaj malzemele-

“2010 y›l›nda yeni ürünle
fark yarataca¤›z..”
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Hakan Günderen
Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.fi.
Genel Müdürü

***TESISAT-130  11/20/09  6:11 PM  Page 38



tesisat market 11/2009 . 39

ki kurulufllar›ndan biri ve sektörde birçok
kifliyi yetifltirmifl gerçek bir ekol. Kurum-
sal süreçlerini oluflturmufl, da¤›t›m kanal-
lar›n› yurt çap›nda yayg›nlaflt›rm›fl, bu an-
lamda da sektörde öncü olmufl bir kurum. 
Eskiden çok daha genifl bir ürün gam›m›z
vard›. Bugün yap› malzemeleri alan›nda
sa¤l›k seramik gereçleri, teknik armatür-
ler, su armatürleri, küvet ve gömme rezer-
vuar gibi tamamlay›c› malzemelerin üre-
tim ve sat›fl›n› yap›yoruz. Bunlar› kendi
markalar›m›z ile üretip pazara sunuyoruz.
Bafll›ca markam›z ise E.C.A. ve SEREL .
E.C.A. hem teknik armatürlerde hem de
su armatürlerinde pazar lideri. Üstelik sa-
dece üretim sürecinin bafllar›nda de¤il,
bugüne de¤in katetti¤i yol boyunca pek
çok “ilk”e de ad›n› vermifl. Türkiye’nin
ilk fotoselli batarya üretimi, ilk su tasar-
ruflu batarya serisi, Avrupa’da ve dünya-
da eflde¤eri bulunmayan; enerji ile su ta-
sarrufunu bir araya getiren teknolojisi,
“ilk” örneklerimiz aras›nda. 
Ayr›ca Serel markal› sa¤l›k seramik gereç-
lerimiz, pazarda 4. s›rada. Ülke çap›nda
600’ü aflk›n sat›fl noktam›z ve yetkili ser-
vis birimlerimizle çok büyük bir da¤›t›m
kanal› ile hizmet veriyoruz. Bunlar›n için-
de çok köklü ve eski, “aileden” diyebile-
ce¤im bayilerimiz bulunuyor. Do¤rudan
bayilik sistemimizde yaklafl›k 400 kadar

ana bayimiz, ana bayilerimize ba¤l› 5000
civar›nda alt bayimiz var. 
Özetle Türkiye’nin her yerindeyiz. 

E.C.A.’n›n pazarda bilinirlik oran›n›n çok
yüksek bir marka olufluna “Bay Elmor”
katk› sa¤lam›fl olsa da, bundan daha
önemlisi ve gerçekte as›l nedeni, kuruldu-
¤u ilk günden beri kalitesinden asla taviz
vermemesi ve sürekli ürün gelifltirme poli-
tikas›n› devam ettirmesidir. 

Ortalama standartlarda bir 
armatür dakikada 18-20 litre su
tüketirken bizim armatürlerimiz
5-8 litre aras›nda su tüketiyor

Sektörümüzdeki ürünleri nitelikleri bak›-
m›ndan üç kategoride toplamak müm-

söylefli

l erimizle

ri alan›. Her iki grubunun üretti¤i ürünle-
rin yurtd›fl›na sat›fl›n› ise, 1981 y›l›nda El-
ginkan Toplulu¤u fiirketleri'nin üretmekte
oldu¤u tüm ürünleri yurtd›fl›na satmak
amac›yla kurulan Eleks D›fl Ticaret A.fi.
firmam›z gerçeklefltiriyor. Türkiye paza-
r›nda ise ›s› grubunun üretmifl oldu¤u
ürünlerin sat›fl ve pazarlamas›n› EMAS
A.fi , yap› grubunun üretmifl oldu¤u ürün-
lerin sat›fl ve pazarlamas›n› ise ELMOR
A.fi gerçeklefltirmektedir.

Elginkan toplulu¤u 9’u üretici olmak üze-
re 19 flirketten olufluyor. Bunun d›fl›nda
Almanya’da faaliyet gösteren  ECA GER-
MANY  flirketimiz var. 70’in üzerinde ül-
keye ihracat yap›yoruz. Türkiye’de de
E.C.A. markas›yla pazar lideriyiz. 

Elmor; hem yap› malzemeleri, 
hem de reklamc›l›k sektörünün 
kilometretafllar›ndan..

Sorun yaratan bataryalar› uçarak gelip
E.C.A ürünleri ile de¤ifltiren süper kahra-
man Bay Elmor reklam› da Türk reklamc›-
l›k sektörünün kilometre tafllar›ndan biri.
Türkiye’de s›hhi tesisat sektörünün ilk te-
levizyon reklam› olan Elmor, televizyo-
nun tek kanaldan ibaret oldu¤u dönemde
sevimli “Bay Elmor” çizgi karakteri ile
haf›zalara kaz›nd›. Bay Elmor, tesisatç›ya
ve kullan›c›ya, nitelikli malzemenin sa¤la-
yaca¤› faydalar›, niteliksiz malzemelerin
ise sebep olabilece¤i zararlar› anlatan bir
kahraman olarak marka bilinirli¤inin art-
mas›na büyük ölçüde yard›mc› olmufltu. 
Elmor yap› malzemeleri sektörünün en es-
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kün. Biri en alt tabakada yer alan, marka-
s› belli olmayan, hatta günden güne mar-
kas› de¤ifltirilebilen, -merdiven alt› demek
istemiyorum- küçük atölyelerde üretilmifl
ya da Uzakdo¤u’dan her hangi bir stan-
dart gözetilmeden getirilmifl ürünler ki;
bunlar tamamen fiyat avantaj› yüzünden
pazarda al›c› bulabilen, oldukça kalitesiz

ürünler. Bunlar›n kullan›lmas›n› –pek çok
aç›dan- kesinlikle önermiyorum. Çünkü
bu ürünler insan sa¤l›¤›n› da ciddi boyut-
ta tehdit ediyor. ‹kinci kategoride; bir
markas› olan ancak henüz tüketici tara-
f›ndan bilinirli¤ini sa¤layamam›fl, marka
yat›r›m› yapmam›fl veya böyle bir vizyo-
nu, belki de bir tercihi olmayan ama ifl-
lev/fiyat/sat›fl koflullar› aç›s›ndan asgari
bir “kabul” görebilen ürünler var. Bunlar;
da¤›t›m kanallar›n›n yerel/bölgesel ola-
naklar› ile k›s›tl› bir pazar olana¤› bulabi-
len ürünlerdir. Bu ürünlerin karfl›layabil-
di¤i kalite standartlar›, kullan›c› cephesin-
de; sadece “ehven-i fler” yani “kötünün
iyisi” olarak  “flimdilik idare eder” fleklin-
de nitelenecek seviyededir, yani bugün
için olmas› gerekenin alt›ndad›r. Zira bu-
gün için kalite kavram›, sadece bir ürünün
fonksiyonunu yerine getirirken, üç-befl
günde bozulmamas›, pek çok soruna yol
açmamas› anlam›na gelmiyor. Bu gün için
kalite; sorunsuz, uzun ömürle çal›flan bir
komponentin, ayr›ca yaflam› kolaylaflt›-
ran, yaflam›n devaml›l›¤›n› sa¤layabilecek
iki önemli dayana¤›; enerjiyi ve suyu ta-
sarruflu kullanarak, kullan›m süresi bo-
yunca ve sonras›nda katma de¤er sa¤la-
yan, insan sa¤l›¤›n› gözeten özelliklere sa-
hip olmas›n› kapsar. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda üçüncü -üst kategori diyebilece¤i-

miz- kategoride; kaliteli, insan sa¤l›¤›na
son derece duyarl› olarak tasarlanm›fl, do-
¤al kaynaklar›n korunmas›na maksimum
özen gösteren ve dünya teknolojilerini ya-
k›ndan takip eden, markalaflma sürecine
yat›r›m yapm›fl ve gerçeklefltirmifl ürünler
var. Türkiye’de bu özellikleri tafl›yan iki
yerli üretici firma bulunuyor; bunlardan
biri de Elmor. 
Bu kategoriler aras›nda eskiden on kat›
kadar fiyat farklar› olabiliyorken bugün
bu fark; en fazla 2-3 kata kadar indi. Bu
flartlarda tüketici bilincinin önemi devreye
giriyor. Tüketicilerin, sat›n ald›klar› mal-
zemenin nelere mal olabilece¤inin fark›n-
da olmalar›, kendilerine ve çevreye zarar
vermeyecek ürünleri tercih etmeleri laz›m.
Öncelikle su sarfiyat› konusunda çok cid-
di bir duyarl›l›k göstermemiz gerekiyor.
Armatürler bu konuda en çok tasarruf
sa¤layabilecek ürünlerdir. Mesela ortala-
ma standartlarda bir armatür dakikada
18-20 litre su tüketirken bizim armatürle-
rimiz 5-8 litre aras›nda su tüketiyorlar. Bu
verilere göre bir y›ll›k su tasarrufunuz ile
armatürler kendilerine yap›lan yat›r›m›
çok rahat karfl›l›yor. Bu tür armatürlerle
her hanenin y›ll›k su tüketiminde 126 ton
su tasarrufu ve bunun karfl›l›¤›nda 1000
Liraya yaklaflan harcama azalt›m› müm-
kün. Böylelikle hem kendi cebinize, hem
ülke ekonomisine, hem de do¤al kaynak-
lar›n korunmas›na katk›da bulunmufl olu-
yorsunuz. Tüketiciler bu bilinçle ürün sa-
t›n ald›¤›nda, aradaki fiyat farklar›n› çok
rahat ödeyebiliyor. Gün geçtikçe müflteri
bilincinin artaca¤›n› ve bu ürünlere tale-
bin artaca¤›n› düflünüyorum.

Ucuzlu¤un da bir bedeli var...

Türkiye’de ilk do¤algaz tasarrufu sa¤la-
yan termostatik radyatör vanas›n›  biz ge-
lifltirdik. Pazarda bu ürünün pazar pay›n›
art›rmaya çal›fl›yoruz. Türkiye halâ bu
ürünün fark›nda de¤il. Geçen y›l Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’nca ç›kar›lan
tebli¤ler ile bu ürünün kullan›lmas› zo-
runlu hale geldi. Buna ra¤men yeterli geli-
flim kaydedilemedi. Bu ürünler odalarda
istedi¤iniz s›cakl›k derecesini ayarlamak
ve kullanmad›¤›n›z odalar› devre d›fl› b›-
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faaliyete geçti. Ve temel değerlerimizden biri 
olan ”uzun vadeli düşünce” açısından Türkiye’de sizlerle çok uzun süre birlikte 
olmayı hedefliyoruz.

Yüz yılı aşkın bir süredir sıcaklık kontrol vanaları ve motorlarının farklı 
sistemlerde yapabilecekleriyle ilgili yeni standartlar getiriyoruz. Tüm ürünle-
rimizde üç belirgin özellik bulunmaktadır: Ürünlerimiz, ısıtma, soğutma ve 
sıcak kullanma suyu sistemlerinde enerji tasarrufu yapmanın yanısıra, konfor 
düzeyini yükseltir ve güvenliği arttırır.

Bugün, bütün Avrupa’da bulunan ESBE ürünleri, binalardaki ısıtma ve 
soğutma sistemlerini kontrol etmektedir. Ürün geliştirme ve üretim birimimiz 
hala küçük bir İsveç kasabası olan Reftele’de − her şeyin başladığı yerdedir. 
Bugün üretim tesislerimizde en modern üretim teknikleriyle birlikte her türlü 
üretim kalite ve çevre koruma sertifikalarına da sahibiz. 

Daha ne bekliyorsunuz? Türkiye ofisimizle irtibata geçip ürünlerimizle 
ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Memnun kalacaksınız!

ESBE 2009 intro ad TR_233 334 mm_verA.indd   1 2009-11-02   08:47:00
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rakmak gibi avantajlar sunuyor, do¤al
olarak da enerji tasarrufu sa¤l›yor. Di¤er
taraftan su armatürlerinde de insanlar›n
banyo ve su kullan›m konforunu azalt-
madan su tasarrufu sa¤layan ürünler ge-
lifltirmeye çal›fl›yoruz. Di¤er bir özelli¤i-
miz ise insan sa¤l›¤›na gösterdi¤imiz du-
yarl›l›k. Özellikle bu konu toplum tara-
f›ndan çok ciddiye al›nm›yor ve bu konu-
daki duyarl›l›k da yeterli düzeye ulaflm›fl
de¤il. Halbuki bir armatür, gerçekten in-
san sa¤l›¤› için çok riskli unsurlar bar›n-
d›rabiliyor. Mesela armatürün yap›ld›¤›
alafl›m, genellikle pirinç alafl›m› diye ad-
land›r›l›r. Bunun içinde bak›r, çinko ve
bir miktar da kurflun bulunur. Kurflunun,
çinko ve bak›rdan oluflan pirinç alafl›m›-
n›n kolay ifllenebilmesi için, ona yumu-
flakl›k veren bir özelli¤i vard›r. Dünya
Sa¤l›k Örgütü’nün kabul etti¤i de¤erler,
bu alafl›mda binde 2,5 oran›nda kurflun
bulunmas› efli¤indedir. Bunun üzerinde
kurflun içeren ürünlerin pazara sürülme-
mesi gerekiyor. Fakat bu konuda maale-
sef denetim yok. Bunlar› test edecek labo-
ratuvarlar konusunda da Türkiye’de ek-
siklikler var. Ayr›ca, armatürün içinde
bulunan komponentlerin çal›flmas› için
gerekli olan ya¤lar vard›r. Komponentle-
rin içinde belli oranlarda ya¤ vard›r ve bu
ya¤lar suya temas etti¤inde suya kar›fl›p

s›z›nt› yapabilir. Bizim kulland›¤›m›z ya¤-
lar, insan sa¤l›¤›na kesinlikle zarar vermi-
yor. Ama birçok üretici kullan›lan ya¤la-
r›n niteli¤ine hiç dikkat etmiyor. Armatü-
rün içinde bekleyen su, aç›ld›¤›nda o ya¤-
lar ile temas etmifltir ve bu suyu insanlar
içebiliyor, difllerini f›rçal›yor, yani bu ya¤-
lar vücudunuza giriyor. Kurflunun suda
çözülme özelli¤i var. Armatürdeki kurflun
oran› kabul edilen maksimum s›n›r›n üze-
rindeyse bu, vücuttan at›lmas› mümkün
olmayan bir a¤›r metalin vücuda girmesi
anlam›na geliyor. Bu, ciddi bir kanser se-
bebi demek.. K›saca, baz› ürünlerin
“ucuz” olmas›n›n elbette sonuçlar›, “yan
etkileri” olacak.

Öncüsü oldu¤umuz banyo 
kültürüne yetiflmeye çal›fl›yoruz

Türklerde çok eskilere dayanan bir banyo
kültürü var. Ama bu kültür, banyo ihtiya-
c›n› evin d›fl›nda, hamamlarda yaflat›yor-
du. Baflka co¤rafyalarda yaflayan insanlar
bizim toplumsal banyo kültürümüzü bil-
mezken, biz bu konuda çok ilerdeymifliz.
Bu kültürü evin içine tafl›ma konusunda
ise çok geç kald›¤›m›z› düflünüyorum. Bu-
nu Avrupal›lar bizden daha erken yapm›fl-
lar. Banyo kültürünün oluflma sürecinde
bizden daha ileriye geçmeyi baflarm›fllar.
Yani bu konuda ilerideyken, geride kalm›-
fl›z. Müslüman bir toplum oldu¤umuz için
duran suda de¤il akan suda temizlenmeyi
tercih eden bir toplumuz. Bu nedenle çefl-
melerimize bile musluk koymakta geç kal-
m›fl›z. Banyo kültürü bizde yeni say›l›r di-
yebilirim. Evlerimizdeki küvetlerin bile
çok uzun bir mazisi yok. Son 20-30 y›ld›r
modern banyolar› görüyoruz. Ama Türk
toplumunun çok dinamik bir yap›s› ve ge-
liflmelere çok çabuk uyum göstermek gibi
bir özelli¤i var. Zaten bir Türk firmas›
olarak bu kadar geç girdi¤imiz bir sektör-
de bugün dünyada söz sahibi olmam›z da
bu dinamizmin bir göstergesi.

Mükemmeli hedefliyor, bunun için
çal›fl›yoruz

Her markan›n bir endüstriyel tasar›m›, tü-
keticiye ulaflma dili vard›r. Özellikle su ar-
matürlerinde bundan 20-30 y›l önce mü-

kemmel fonksiyonu olan ama esteti¤ine
çok fazla dikkat edilmeyen bir tasar›m di-
li vard›. Bu, sadece Türkiye’de de¤il, tüm
dünyada böyleydi. Son y›llarda ürünler,
çok h›zl› tüketiliyor. Dolay›s›yla kullan›m
süreleri büyük bir h›zla azal›yor. Bu du-
rum, bizi sürekli yenilik yapmaya itiyor.
Bu yeniliklerden biri de, tüketicinin daha
önce kullanmad›¤› bir özelli¤i keflfederek
inovatif bir ürün gelifltirmek olabiliyor.
Di¤eri de ürünlerin tasar›mlar›n›, o döne-
min estetik ak›m›na göre oluflturmak, ya-
ni moday› takip etmektir. Bizim tercih et-
ti¤imiz yol genellikle ilk seçenek. Tüm
ürünlerimizdeki olmazsa olmaz özellikler;
maksimum konfor ve fayday› sa¤lamak,
insan sa¤l›¤›na ve do¤aya zarar vermemek
ve ça¤dafl e¤ilimleri yakalayabilmektir. Bu
anlamda pazarda markalar kendilerini
farkl› flekillerde ifade edebiliyorlar. Çok
estetik ama fonksiyonlar› yetersiz ürünler-
le de karfl›laflabiliyorsunuz. Biz mükem-
meli hedefliyor ve bunun için çal›fl›yoruz. 

2010’da hedefimiz; “s›f›ra 
yak›n kurflun”

Y›lbafl›ndan itibaren pazara sunaca¤›m›z
ürünlerimizde kullan›lan kurflunu nere-
deyse s›f›rl›yoruz. Zaten belirtilen s›n›r›n
çok alt›nda kurflun kullan›yorduk; bunu
15 kat daha afla¤› indiriyoruz. Tamamen
s›f›rlamak mümkün de¤il ne yaz›k ki ama
s›f›ra yak›n oranlara kadar düflmeyi ba-
flard›k. 2010’da pazara sunaca¤›m›z tüm
ürünlerimiz de bu flekilde üretilmifl ola-
cak. Yeni ürün gelifltirme çal›flmalar›m›z
bizim için hiç bitmeyen, bitmemesi gerek-
ti¤ine inand›¤›m›z heyecan verici bir sü-
reç. Ürünlerimizin hammaddelerini de
kendimiz üretiyoruz veya dönüfltürüyo-
ruz. Kulland›¤›m›z hammaddenin niteli¤i-
ne, kalite anlay›fl›m›za hizmet edecek do¤-
rultuda müdahale ediyoruz . Yani al›fl›la-
gelmifl hammadde ile üretim yöntemini
daha farkl› kimyasal ifllemlerden geçiriyor
ve içindeki insan sa¤l›¤›na zararl› tüm
maddeleri ortadan kald›r›yoruz. Y›lbafl›n-
da yine yeni nesil bir armatür serimiz pa-
zara sunulacak. Armatüre bir versiyon da-
ha atlat›yoruz. Armatürler klasik olarak
s›cak ve so¤uk su ak›t›r. Yeni nesil arma-
türlerimizde akacak suyun ›s›s›n› sabitle-
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yebiliyor olacaks›n›z. Yani s›cak su, kay-
nar halde akmayacak, eliniz yanmayacak.
Açt›¤›n›zda istedi¤iniz s›cakl›kta su alabi-
leceksiniz. Bu ürünümüz Almanya’da dü-
zenlenen bir yar›flmada ödül ald›. Bundan
sonraki ürünlerimizde de bu özelli¤i kul-
lanaca¤›z. Bu özellik flu anda rakiplerimi-
zin hiçbirinde ve dünyada yok. Dünya ça-
p›ndaki patentimizi ald›k. 2010 y›l›nda
bu yeni ürünlerimizle pazarda fark yarat-
may› hedefliyoruz. 

Enerji Verimlili¤i Yasas›’nda ve
Ar-Ge Teflviki konusunda baz›
eksiklikler var

Enerji Verimlili¤i Yasas›’n›n ç›kar›lma sü-
recine girildi¤inden beri devletin ilgili bi-
rimleri ile devaml› görüfl al›flverifli içinde-
yiz. Avrupa Birli¤i Uyum Yasalar› çerçe-
vesinde, özellikle enerji verimlili¤i konu-
sunda ço¤u zaman metinleri gönderip fik-
rimizi al›yorlar. Ancak baz› sorunlar var:
Mesela bu yasalar›n d›flar›dan bire bir al›-
n›p tercüme edilmesi yeterli olmad›¤› gibi

sorun yaratabiliyor. Oluflturulan stan-
dartlar, tebli¤ler halinde yay›nland›¤›nda
bu standartlara uyum için geçifl süreleri
belirtiliyor. Ama bu standartlara geçilip
geçilmedi¤ini denetleyecek bir birim yok.
E¤er ürünün üzerinde yurtd›fl›ndaki bir la-
boratuvardan al›nm›fl CE belgesi bulunu-
yorsa ya da TSE markaland›rmas› yap-
m›flsan›z, bu yeterli görülüyor. TSE konu-
sunda çok ciddi testler yap›lm›yor. Maale-
sef TSE’nin laboratuvarlar› da çok yeterli
de¤il. 
Ç›kar›lan Ar-Ge teflvik yasas› da çok
önemli bir giriflim, ama keflke do¤ru dü-
zenlenmifl olsayd›. Türkiye’de ar-ge yat›-
r›mlar›n›n çok yüksek olmad›¤›n› biliyo-
ruz. Çünkü Türkiye’de üreticiler genellik-
le taklidi, yarat›c› yeniliklere bütçe ay›r-
maya tercih eden bir yap›ya sahip. Pazara
öncülük eden bir firma olabilmek için
hem emek, hem zaman, hem de para har-
caman›z gerekiyor. Bu ana fikirle yola ç›-
k›ld›¤›nda kurumlardaki ar-ge faaliyetleri-
nin teflvik edilmesi çok do¤ru bir giriflim.
Fakat Türkiye’nin sanayi yap›s›n›n dikka-
te al›nmas› gerekirdi. Bu teflvik KOB‹’leri
kapsam›yor. Türkiye’de bünyesinde 50
kiflilik ar-ge departman› olan kaç tane flir-
ket var ki? Teflvik alabilmek için befl kifli-
lik ar-ge departmanlar›na elli kifli mi al›-
nacak? Bunlar›n ciddi olarak de¤erlendi-
rilmesi ve gereken düzenlemelerin yap›l-
mas› laz›m. Yoksa sadece ar-ge hizmeti
vermek üzere baz› flirketlerin kurulmas›na
ve üretimden kopuk bir yap›laflma süreci-
ne girilebilir. Bunun çok do¤ru olaca¤›na
inanm›yorum. Ar-Ge teflviklerinin, her
fleyden önce yerli sanayinin “inovasyon”
potansiyelinin, dinami¤e dönüflebilmesini
destekleyebilecek bir vas›f tafl›mas› gereki-
yor.

Tesisatç›l›¤›n de¤erli bir meslek
haline getirilmesi gerek

Türkiye’nin en büyük s›k›nt›lar›ndan biri
de yetiflmifl teknik eleman s›k›nt›s›. Bu ko-
nu ile ilgili e¤itim olanaklar› daha düne
kadar hemen hemen yoktu. Hala da öne-
mi yeterince kavranm›fl de¤il. Bu konuda
yetkin kifliler de ço¤unlukla ç›rak-kalfa
olarak yetiflmifl kifliler. Elginkan toplulu-

¤u olarak özellikle tesisatç›lar› e¤itmekle
ilgili çok ciddi çal›flmalar yap›yoruz. Do¤-
ru montaj bizim ürünlerimizde çok önem-
li. Sadece kendi ürünlerimizle de¤il tüm
tesisatla ilgili e¤itim çal›flmalar› gerçeklefl-
tiriyoruz. Çünkü ürünlerimiz do¤ru mon-
te edilmifl olsa bile tesisattaki bir aksakl›k
ürünümüzün performans›n› da etkiliyor.
Bunun için suyun binaya giriflinden baflla-
yarak gerekli komponentlere, ba¤lant› fle-
killerine, seçilecek ürünlere kadar tüm ko-
nularda e¤itimler veriyoruz. Ama bunla-
r›n yeterli oldu¤unu söyleyemem. Çünkü
bu alanda çal›flan kiflilerin nitelikleri ve ifl
devaml›l›klar›nda sorunlar olufluyor. Bu
tüm firmalar›n yaflad›¤› yap›sal s›k›nt›lar
var. Tesisatç›l›¤›n bir meslek olarak görül-
mesi ve en az›ndan  ortaö¤retimden baflla-
yarak bu kiflilerin e¤itilmesi, bu e¤itimi
alan kiflilerin sertifikaland›r›lmas› ve serti-
fikas›z kiflilerin bu ifli yapamamas› laz›m.
E¤er böyle olursa bu ifl, de¤erli bir meslek
haline gelir. Böylece buradaki bilgi de
erozyona u¤ramaz, bizim verdi¤imiz e¤i-
timler de bofla gitmez. Sat›fl sonras› hizmet
flirketimiz  vas›tas›yla satt›¤›m›z her ürün-
le ilgili e¤itimleri düzenli olarak veriyo-
ruz. Ama bizim baflka bir özelli¤imiz daha
var: Elginkan Vakf›n›n  amaçlar›ndan bi-
ri, Türk sanayisine gerekli nitelikli eleman
ihtiyac›n› karfl›lamak üzere okullar aç-
mak. fiu anda Türkiye’de Manisa, Bolu ve
‹zmit’te teknik e¤itim veren üç tane oku-
lumuz var. fiimdiye kadar 150.000 kifli bu
okullardan sertifika alarak mezun olup,
sektörde teknik eleman olarak çal›flmaya
bafllad›. Bu konuda üzerimize düflen top-
lumsal sorumlulu¤umuzu yerine getirdi¤i-
mizi düflünüyoruz. 
Elginkan Toplulu¤u  olarak, varl›¤›m›z›n
kayna¤›n› çal›flanlar›m›z kabul ettik.
‹nand›k; en iyi yat›r›m, insana yap›lan ya-
t›r›md›r. Çal›flanlar›m›z›n yeteneklerin-
den, gücünden ve yarat›c›l›¤›ndan fayda-
lanmak, verimliliklerini art›rmak, gelifl-
melerine imkan tan›mak, bilgi transferi-
nin ve paylafl›m›n›n sa¤land›¤›, sevgi ve
sayg›n›n var oldu¤u ortam› yaratmak gö-
revimizdir. Bu görevi firma çal›flanlar›-
m›zla s›n›rl› görmüyoruz. Kendimize, sek-
töre, topluma hizmet; Elginkan’da birbiri
ile hiç bir zaman tezat teflkil etmedi... TM
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G
ünümüzde sensör teknolojisi ol-
dukça ilerlemifltir. Testo bu ko-
nuda ciddi yat›r›mlar yapmakta-

d›r. Çünkü “gerçek de¤eri” ölçmeye çal›fl-
mak, ciddi bir yat›r›m gerektirmektedir.
Her zaman belirtti¤imiz gibi, gerçek de¤e-
ri hiçbir zaman ölçememekle birlikte ger-
çe¤e en yak›n de¤ere ulaflmak ana hedefi-
mizdir. S›cakl›k sensörlerinden nem sen-
sörlerine, bas›nç sensörlerinden hava h›z›
sensörlerine ve daha pek çok parametre-
lerin ölçümü ile ilgili olarak de¤iflik sen-
sör teknolojilerini üretip kullanan testo,
bunlar› elektronik sistemlerle destekleye-
rek endüstrinin hizmetine sunmaktad›r.

Do¤ru sensörün seçimi:

Hassas s›cakl›k ölçümü yapman›n temeli

do¤ru sensör tipini seçmektir. Prosese uy-
gun prob seçimini afla¤›daki kriterler be-
lirlerler;
• Ölçüm aral›¤›
• Hassasiyet
• Probun cevap süresi
• Kullan›m alan›

Sensör Teknolojileri ve
Ölçüm Teknikleri
S›cakl›k, nem, hava h›z›, bas›nç, baca gaz› ve yanma verimlili¤i, 
termal görüntüleme, so¤utma sistemleri

Haz›rlayan: Murat Adaköy
Testo Türkiye-‹klimlendirme ve So¤utma Pazar Yöneticisi

Temasl› s›cakl›k ölçümü:

Yukar›daki kriterler göz önünde bulundu-
rularak seçim yap›labilecek farkl› s›cakl›k
sensör tipleri vard›r. Bunlardan baz›lar›
afla¤›daki gibidir;

• Is›lçift (Thermocouple)
• Rezistans sensör (Pt100)
• Termistör (NTC)

Pratik kural:

Is›lçift sensör grubu h›zl› cevap verir ve ge-
nifl bir ölçüm aral›¤›na sahiptirler. Pt100
ve NTC sensörler ise daha yavafl cevap
vermesine ra¤men daha hassast›rlar. Afla-
¤›daki grafikten sensör tiplerinin ölçüm
aral›klar› ile iliflkisi gözlenebilmektedir.
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Hassasiyet:

Prob seçiminde bir di¤er önemli paramet-
re de hassasiyettir. Kimi proseslerde 
0,2 °C’lik hassasiyet oldukça önemli iken,
kimi proseslerde kaba bir s›cakl›k de¤eri
al›nmas› yeterli olmaktad›r. Sensör seçimi
bu konuda önemlidir. Afla¤›daki tablodan
s›cakl›k sensör tiplerine ait ölçüm aral›¤›,
hassasiyet ve ölçüm s›n›flar› ile ilgili de-
¤erlendirmelerin bulundu¤u tablonun in-
celenmesi yararl› olacakt›r.

Ölçüm ortam›:

Ölçümü yap›lacak ortam veya malzeme
çeflidine göre prob seçimi 3 ana bafll›k al-
t›nda toplanm›flt›r;
• Dald›rma/bat›rma probu
• Hava probu
• Yüzey probu

1. Dald›rma probu: Her türlü ürünün iç

s›cakl›¤› (çekirdek s›cakl›¤›) veya s›v› s›-
cakl›¤›n› ölçmekte kullan›lmaktad›r. Bu
tarz probla ortam s›cakl›¤›n› ölçmeniz de
mümkündür, ancak ortam s›cakl›¤› ölç-
mede yavafl cevap vermektedir.

2. Hava probu: Hava s›cakl›¤›n› ölçmek
için idealdir. Probun genellikle hava ile te-

mas yüzeyinin rahat olmas› nedeniyle sen-
sörü hava ile temas edecek flekilde aç›k b›-
rak›lm›flt›r. Cevap süresi dald›rma probla-
r›n›n hava s›cakl›¤› ölçümüne oranla daha
h›zl›d›r.

3. Yüzey probu: Yüzey ölçümünde kulla-
n›labilecek 2 farkl› yöntem vard›r. Bunlar
temasl› ve temass›z (K›z›lötesi) ölçüm
yöntemidir. Temasl› yüzey ölçümünde
kullan›labilecek prob tipi yüzey probu-
dur. Bu tip sensörlerin uç k›sm› yüzey ile
temas edebilecek flekilde düz bir yap›da-
d›r. Ölçüm küt ucun yüzeye temas etmesi
ile yap›lmaktad›r. Yüzey s›cakl›¤›n›n ölçü-
mü al›nacak yerde tam düz bir yüzey yok-
sa esnek bantl›, yüzeyin fleklini alabilen
yüzey probu tercih edilmelidir.

Temass›z (k›z›lötesi) s›cakl›k 
ölçümü: 

K›z›lötesi ölçüm art›k özellikle ›s›tma so-
¤utma sektöründe çok s›kl›kla kullan›lan
bir ölçüm haline gelmifltir. K›z›lötesi, s›-
cakl›k ölçüm cihazlar›n›n yüzey s›cakl›¤›-
n› çok h›zl› bir flekilde ölçmesi en büyük
avantaj›d›r. Ayn› zamanda eriflilmesi nok-
talardaki yüzey s›cakl›¤›n› ölçmekte de ol-
dukça yarar sa¤lar.

Ancak temass›z ölçümde dikkat edilmesi
gereken baz› önemli noktalar vard›r. Bun-
lardan ilki özellikle tek nokta lazer iflaret-
lemeli temass›z termometrelerde optik
orana azami dikkat edilmesidir. Optik
oran; cihaz›n ölçüm yapaca¤› mesafe ile

teknik
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ölçtü¤ü bölgenin aras›ndaki ba¤›nt›y› ifla-
ret eder. Örnek olarak afla¤›da 75:1 optik
oran›na sahip testo 845 k›z›lötesi termo-
metrenin ölçüm alan› görüntüsü vard›r.

Yukar›daki flekilden de görebilece¤iniz gi-
bi, cihaz belirli mesafede belirli bir daire-
nin ortalama s›cakl›k de¤erini göstermek-
tedir. Ölçüm yapt›¤›n›z cihaz e¤er tek
nokta iflaretlemeli ise, nokta sadece daire-
nin orta noktas›n› gösterir. Ölçtü¤ü daire-
nin çap›n› ise cihaz›n optik oran›na ve öl-
çüm yapt›¤›n›z noktaya bulundu¤unuz
mesafeye göre hesaplaman›z gerekmekte-
dir. Daha hassas ölçüm almak için çift
nokta iflaretlemeli k›z›lötesi s›cakl›k öl-
çüm cihaz› tercih edilebilir. Çift noktal›
ölçüm cihazlar›, ölçülen dairenin alt ve üst
noktalar›n› belirler.

Nem ölçümü:

Nem, endüstriyel uygulamada ölçülmesi
ve kontrol alt›na al›nmas› zorunlu para-
metrelerden biridir. Bu parametrenin do¤-
ru ve prosedüre uygun olarak ölçülmeme-
si sonucunda üretimde ve depolama pro-
seslerinde büyük zararlar meydana gelebi-
lir. Hatta günümüzde art›k bu parametre-
nin sadece ölçümleri yeterli de¤ildir, ölçü-
len bu de¤erlerin düzenli bir flekilde bilgi-
sayar ortam›nda kay›t alt›na al›nmas› da
zorunlu hale gelmifltir. Bu ba¤lamda Tes-

to Türkiye bu parametrelerin hassas ve
do¤ru bir flekilde ölçülüp de¤erlendirilme-
si konusunda ciddi çal›flmalar yapmakta-
d›r. Testo nem sensörü ile son derece ka-
rarl› üretim ve ayar› sayesinde, %±2 veya
ayr›ca %±1 RH oran›nda ölçüm hatas›n›n
garanti edilmesi mümkündür. Buna ek
olarak, nem sensörü de uzun süreli stabi-
lite sa¤lar.

Nem sensörü ne kadar hassassa, klima ve
havaland›rma sistemlerinin iflletim mali-
yetleri o kadar düflük olur. Uluslararas›
standartlara göre (ASHRAE Temel ‹lkele-
ri, DIN 1946 vb.) klima sistemleri 
% 30…65 RH aras› hava nemi seviyeleri-
ne sahip olmal›d›r. Daha yüksek nem se-
viyeleri, nemi al›narak gerekli aral›¤a geti-
rilmeli; daha düflük seviyeler ise nemlendi-
rilmelidir.

Nem uygulama ve amaca ba¤l› olarak,  re-
ferans ölçüm cihazlar›, veri kaydediciler,
sabit ölçüm teknolojosindeki cihazlar ve
portatif kontrol amaçl› cihazlar ile ölçüle-
bilir.

Hava h›z› ölçümü:

Hava h›z›n› ölçmekte kullan›lan ölçüm ci-
haz›na anemometre denmektedir. Hava
h›z› ölçümünde ölçüm yap›lacak yer, hava
h›z› ve hava s›cakl›¤› kullan›lacak cihaz ve
ilgili sensörünün tipini seçmekte dikkate
al›nmas› gereken parametrelerdir. Uygun
anemometre ve probunu seçerken yukar›-
da belirtilen parametreler mutlaka göz
önünde bulundurulmal›d›r.
Hava h›z› ölçümünde kullan›labilecek
sensör tipleri afla¤›da s›ralanm›flt›r;

• Pervane tip sensör
• Termal sensör
• Pitot tüp

Prob seçimi:

0 ile 100m/s aras›ndaki hava h›z› 3 farkl›
bölümde incelenebilir:
• Düflük seviye h›z 0 ile 5m/s aras›nda
• Orta seviye h›z 5 ile 40m/s aras›nda
• Yüksek seviye h›z 40 ile 100m/s 

aras›nda

Termal problar 0 ile 5 m/s aras›ndaki dü-
flük h›zlarda hassas ölçüm almaktad›rlar.
Pervane problar 5 ile 40m/s aras›ndaki or-
ta h›zlardaki ak›fllarda kullan›lmak için
idealdir. Pitot tüpün ölçüm aral›¤› kulla-
n›lan fark bas›nç sensörüne ba¤l›d›r. Zira
pitot tüplerle ölçülen hava h›zlar› asl›nda
Bernouilli denklemi baz al›narak fark ba-
s›nc›ndan hesaplanan bir parametredir.
Pitot tüpler daha çok yüksek h›zlar›n öl-
çümünde kullan›lan ürünlerdir.
Prob seçimindeki baflka bir kriter ise s›-
cakl›kt›r. Normal flartlarda termal prob-
lar 70 °C’ye kadar kullan›labilmektedir.
Özel olarak dizayn edilmifl pervane prob-
lar ise +350 °C’ye kadar ç›kan s›cakl›klar-
da çal›flabilmektedir. +350 °C üzerindeki
s›cakl›klarda genellikle pitot tüpler kulla-
n›lmaktad›r.

Termal problar:

Termal problar›n çal›flma prensibi; belirli
s›cakl›¤a kadar ›s›t›lm›fl ince bir telin üze-
rine çarpan hava ak›fl›n›n ›s›t›lm›fl tel üze-
rinde yaratm›fl oldu¤u so¤uma baz al›na-
rak hesaplanmas›d›r. Daha so¤uk bir ak›-
fl›n çarpmas› ile ›s›t›lm›fl bir eleman›n so-
¤umas› sonucunda oluflmaktad›r. Termal
prob türbülansl› ak›fllar›n ölçümü için uy-
gun de¤ildir.

Pitot tüp:

Pitot tüpler kanal içerisinde, özellikle yük-
sek h›z ve yüksek s›cakl›¤›n oldu¤u yerle-
rin ölçümünde idealdir. Pitot tüp bir fark
bas›nç ölçüm cihaz›na tak›larak, kanal
içerisinde ölçülen dinamik bas›nc›n for-
mülasyonla hava h›z›na dönüflmesi sonu-
cunda hava h›z›n› hesaplamaktad›r. Pitot
tüp yard›m› ile yap›lan ölçümlerde de ter-
mal problar gibi türbülans olan yerlerde
ölçüm sonuçlar›nda dalgalanma gözlen-
mektedir.

Pervane prob:

Pervane probun ölçüm prensibi pervane
devrinin elektrik sinyaline dönüflümüne
dayanmaktad›r. Genifl çapl› pervaneler
(Ø60mm, Ø100mm) türbülans›n bulun-
du¤u, orta ve düflük h›zl› ak›fllar için uy-
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gundur (Menfez, anemostat uygulamala-
r›).  Küçük çapl› pervane problar ise daha
çok kanal içi ölçüm uygulamalar› için uy-
gundur. 

Prob konumunun seçimi:

Mümkün ise ölçümün kanal›n dirsekler-
den uzak bir k›sm›nda yap›lmas› gerek-
mektedir. Kanal içi ölçümlerde ölçüm al›-
nacak nokta için dirseklerden en az 10 ka-
nal çap› kadar mesafe b›rak›lmal› ve öl-
çüm noktas›ndan sonra gelen dirsekten 4
kanal çap› önde olmal›d›r. Ak›fl profili hiç
bir engelleyici eleman taraf›ndan engellen-
memelidir. Prob konumunun seçimi ile il-
gili afla¤›daki resmi inceleyiniz.

Ak›fla konumlanma:

Pervane ve termal prob flekilde de görül-
dü¤ü gibi ak›fla paralel olarak konumlan-
d›r›lmal›d›r. Probun ak›fla dik olmad›¤›
durumda cihazda görünen de¤er de¤ifle-
cektir. Pervane prob do¤ru flekilde ko-

numland›r›ld›¤›nda h›z maksimumda gö-
rüntülenecektir. Tasar›s› gere¤i pervane
problar termal problara ve pitot tübe gö-
re türbülanstan çok daha az etkilenirler.
Do¤ru ölçüm almak için prosese en uygun
anemometre tipini seçmek çok önemlidir.
Unutulmamal›d›r ki yanl›fl al›nan ölçüm
de¤erleri havaland›rma ayarlar›n›n yap›l-
mas›nda hatalara sebep olabilmekte, so-
nuç olarak da enerji maliyetlerinin daha
da yükselmesine sebep olabilmektedir.

Fark bas›nc› ölçümü:

U manometreler ile fark bas›nc› ölçümün-
de dijital teknoloji kullan›c›ya önemli fay-
dalar sa¤lamaktad›r. Dijital U manometre
ile çok düflük bas›nçlar› ekranda görebil-
me imkan›n›z vard›r. Sulu U manometre-
lerde virgülden sonraki rakam› net olarak
görmek çok zor, nerdeyse imkans›za ya-
k›nd›r. Dijital U manometre ile ise virgül-
den sonraki rakam› görmek için sadece ci-
haz›n hortumlar›n› ilgili yerlere yerlefltir-
meniz yeterlidir.

Dijital U manometrelerin uygulama alan-
lar›;
• Kombi ve brülörlerde gaz bas›nc› ayar›
• Bacalarda çekifl ölçümü
• 2 farkl› mekan aras›ndaki bas›nç fark›
• Pitot tüp kullanarak havaland›rma ka-
nallar›ndaki dinamik bas›nç, statik bas›nç
ve toplam bas›nç ölçümüdür.

Dijital U manometreleri özellikle kombi
uygulamalar›nda gaz ayar› amac›yla kul-
lanman›n elbette birçok avantaj› vard›r.
Bu cihazlar kullan›c›s›na profesyonellik,
hassasiyet, zaman ve prestij kazand›ran
cihazlard›r. Ancak do¤ru kullan›ld›¤› tak-
tirde..
U manometrelerin kullan›m›nda dikkat
edilmesi gereken noktalar ile ilgili örnek
olarak testo 510 U manometrenin kullan›-
m› hakk›nda önemli birkaç bilgi:

• Cihaz›n arkas›ndaki m›knat›slar saye-
sinde metal bir yüzeye cihaz› sabitleyerek
ölçüm alman›z, daha hassas ölçüm alma-
n›z aç›s›ndan önemlidir. Ancak, cihaz› sa-
bitledi¤iniz yüzeyin yüksek s›cakl›kta ol-
mamas›na dikkat ediniz. Cihaz›n düflük
bas›nçlarda hassasiyetinin 0,03mbar ol-
du¤unu düflünüldü¤ünde, bu hassasiyeti
korumak için yüksek s›cakl›ktan kaç›n›l-
mas›n›n  önemi daha iyi anlafl›lmaktad›r.
• Cihaz›n çal›fl›p çal›flmad›¤›n› cihaz›n
“+” veya “-” ucuna üfleyerek test etmeyi-
niz. Zira nefesinizdeki yüksek su buhar›
sensörlere zarar verebilir.
• Cihaz› çal›flt›rd›ktan sonra, sisteme
hortumla ba¤lant› yapmadan önce s›f›rla-
y›n›z. Cihaz›n art› ucundaki hortumu sis-
teme ba¤lay›p, daha sonra s›f›rlad›¤›n›z
taktirde cihaz mevcut bas›nc› “0” göstere-
cektir.

Baca gaz› ve yanma verimlili¤i
analizi:

Yo¤uflmal› kombilerin yanma ayar› baca-
dan ç›kan CO2 konsantrasyonuna göre
yap›lmaktad›r. Konvensiyonel (Gelenek-
sel) kombilerde yanma ayarlar› bas›nca
göre yap›l›rken, yo¤uflmal› kombilerde
ayarlar baca gaz›ndaki CO2 konsantras-
yonuna göre yap›lmaktad›r. CO2, portatif
cihazlarda ölçülen O2 konsantrasyonuna

Termal prob

Pitot tüp

Pervane prob

***TESISAT-130  11/23/09  4:43 PM  Page 49



50 . tesisat market 11/2009

teknik

ve seçilen yak›t tipine göre hesaplanan bir
parametredir. Yani baca gaz› analiz ciha-
z›nda CO2 ölçümü için ayr› bir CO2 sen-
sörüne gerek yoktur. Bu ba¤lamda yo¤ufl-
mal› kombilerin ayarlar›n›n yap›lmas› için
sadece O2 sensörüne sahip testo 327 por-
tatif baca gaz› analiz cihaz› yeterli olacak-
t›r. Baca gaz› analiz cihazlar›n›n sensörle-
ri elektrokimyasal yolla çal›flt›¤›ndan do-
lay› belirli sürelerde de¤iflime ihtiyac› var-
d›r. Sadece yo¤uflmal› kombi uygulamas›
olacaksa kullan›lmayacak bir CO sensörü
için sarf malzeme ücreti ödeme zorunlulu-
¤u ortadan kalkar. Daha sonra ihtiyaç du-
yuldu¤unda cihaza CO sensörü de eklene-
bilir. 

Baca gaz› analiz cihazlar›n›n da ayn› ara-
balar gibi periyodik y›ll›k bak›mlara ihti-
yaçlar› bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda bu
cihazlar teknik servise muhtaç cihazlard›r.
Baca gaz› analiz cihazlar›n›n sat›fl sonras›
servis hizmeti deste¤inin çok iyi olmas› ge-
rekmektedir. Analiz cihazlar›n›n servise
ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› sensör ömrünün
uzun olmas› ile direkt olarak alakal›d›r.
Gaz sensörlerinin teorik kullan›m süresi
ve garanti flartlar› al›m öncesinde özenle
irdelenmelidir.

Termal görüntüleme:

K›z›lötesi termografi, cisimlerin yayd›¤›
gözle görme alan›m›z›n d›fl›nda kalan ›s›

yay›n›m›n›, renkli görüntü ya da tonlama
fleklinde görünür hale getirir. Bu yöntem-
le, ›s›nan mekanik ortamlar elektrik dona-
n›mlar›nda, ba¤lant› noktalar›nda, sigor-
talarda, kopma noktalar›nda direnç nede-
ni ile oluflan ›s› de¤iflimleri izotermler flek-
linde alg›lan›r. 

K›z›lötesi termografi kameralar› görün-
mez k›z›lötesi ya da s›cakl›k radyasyonu
görüntüleri üretirler. Temass›z s›cakl›k öl-
çüm imkan› sunarlar. Hemen hemen tüm
nesnelerin bozulmalar› ve nesnelerde olu-
flan problemler ile birlikte s›cakl›klar› ar-
tar. Bu da termal kameralar› çeflitli uygu-
lamalarda çok de¤erli bir problem teflhis
arac› haline getirir. Endüstride üretim ve-
rimlili¤ini ve kalitesini art›rmaya, enerjiyi
yönetmeye, üretim kalitesini art›rmaya ve
ifl güvenilirli¤ini ilerletmeye çal›fl›rken,
termal kameralar için yeni uygulama
alanlar› da do¤maya devam etmektedir.
Termal ya da k›z›lötesi enerji dalga uzun-
lu¤u insan gözünün tespit edemeyece¤i
kadar uzun oldu¤u için görünmez olan
›fl›kt›r; bizim s›cakl›k olarak alg›lad›¤›m›z
elektromanyetik spektrumun bir parças›-
d›r. Görünür ›fl›¤›n aksine, infrared dün-
yas›nda mutlak s›f›r›n üzerinde s›cakl›¤a
sahip her fley ›s› yans›t›r. Hatta buz küple-
ri gibi çok so¤uk nesneler bile k›z›lötesi
radyasyon yayarlar. 

Bir nesnenin s›cakl›¤› ne kadar yüksekse
yayd›¤› termal radyasyon da o kadar bü-
yük olur. ‹nfrared sayesinde gözlerimizin
göremedi¤ini görürüz. Bazen bir termal
kamerayla problemi teflhis etmek yeterli
olmaz. Asl›nda do¤ru s›cakl›k ölçümü ol-
maks›z›n tek bafl›na bir k›z›lötesi kamera
görüntüsü bir elektrik ba¤lant›s›n›n ya da
afl›nm›fl bir mekanik parçan›n durumu
hakk›nda çok az fley söyler. Birçok elek-
trikli hedef, oda s›cakl›¤›n›n oldukça üs-
tünde olan s›cakl›klarda düzgün bir flekil-
de çal›fl›r. Ölçümsüz bir k›z›lötesi görüntü
yan›lt›c› olabilir çünkü asl›nda olmayan
bir problemi varm›fl gibi gösterebilir. S›-
cakl›k ölçüm özelli¤ine sahip k›z›lötesi ka-
meralar kestirimci bak›m profesyonelleri-
nin elektriksel ve mekanik hedeflerin ça-
l›flma durumlar› hakk›nda do¤ru hüküm-
ler verebilmelerini sa¤lar. S›cakl›k ölçüm-

leri daha önceki s›cakl›k ölçümleriyle ya
da ayn› anda benzer bir ekipman›n k›z›lö-
tesi bulgular›yla karfl›laflt›r›labilir ve bu-
nun sonucunda önemli bir s›cakl›k art›fl›-
n›n bileflene ya da tesisin güvenli¤ine zarar
verip vermeyece¤i belirlenir.

Termal görüntüleme cihaz›n›n
kullan›labilece¤i uygulama tipleri:

1. D›fl cephe veya çat› yal›t›m kontrolü
uygulamalar›nda
2. Hava ak›m›/kaça¤› veya rutubet kay-
nakl› sorunlu noktalar›n belirlenmesi uy-
gulamalar›nda
3. Bina denetimlerinde 
4. Endüstride“önleyici bak›m” uygulama-
lar›nda
5. Endüstride “kestirimci bak›m” uygula-
malar›nda

Önleyici bak›m, sistem çal›fl›r durumda
iken ar›zalar oluflmadan önce yap›lan par-
ça de¤iflimi, ya¤ de¤iflimi, ayar, kontrol
vb. ifllemlerden oluflan planl› bak›md›r ve
önceden belirlenen periyotlarda yürütü-
lür. Önleyici bak›m›n amac›, kullan›m sü-
resi boyunca oluflan y›pranma, afl›nma,
yafllanma, korozyon vb. etkileri minimu-
ma indirerek sistemin güvenilirli¤ini art›r-
mak ve plans›z bak›mlar› en aza indirerek
toplam bak›m maliyetlerini azaltmakt›r.

Kestirimci bak›m, makineler üzerinden,
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S›zd›rmazl›k testi 

Azot ile bas›nç düflümü testi yap›labilir.

Vakum 

Testo 560 entegre vakum sensörü sayesin-
de sadece bas›nc› de¤il, mevcut vakum ba-
s›nc›nda suyun buharlaflma s›cakl›¤›n›, or-
tam s›cakl›¤›n› ve iki s›cakl›k aras›ndaki
fark› da gösterebilmektedir.

Devreye alma

Sisteme gaz dolumu yap›ld›ktan sonra
yüksek ve alçak bas›nç de¤erleri kontrol
edilir ve afl›r› k›zd›rma ve so¤uma de¤erle-
ri hesaplan›r.

Dolum 

Dolum, buharlaflma / yo¤uflma bas›nc›na
göre veya afl›r› ›s›nma de¤erlerine göre ya-
p›labilmektir. TM

• Kompresör verimi
• Ya¤ geri dönüflü iyileflmesi 
• Evaporatör küçük olabilmesi.
• Eksik/Fazla gaz ihtimalinin tespiti
• So¤utma kapasitesi izlenmesi

Vakum ölçümü de sistemdeki nem ve ya-
banc› gazlar›n tahliyesine yard›mc› olur-
ken, korozyon hasar›, asit ve çamur olu-
flumu engellenir. 

So¤utma analizörü ile afla¤›daki tespitleri
yapabilmeniz mümkündür.

Kontrol, Servis, Bak›m ve Hata
tespiti 

Sistem devreye al›m›ndan sonra sistem bir
kez daha kontrol edilebilir. Yüksek/alçak
bas›nç de¤erleri, afl›r› k›zd›rma (superhea-
ting) ve so¤uma (subcooling) de¤erleri
kontrol edilebilir. Servis ve bak›m süresin-
ce kontrol esnas›nda yap›lan ölçümlerin
ayn›s› yap›labilir. 

periyodik aral›klar ile al›nan, fiziksel pa-
remetre ölçümlerinin zaman içindeki e¤i-
limlerini izleyerek, makina sa¤l›¤› hak-
k›nda gelece¤e yönelik bir kestirimde bu-
lunma yöntemidir.

So¤utma sistemlerinde ölçüm 
ihtiyac› duyulan yerler:

So¤utma sistemlerinde servis, bak›m, ha-
ta tespiti, s›zd›rmazl›k testi, vakum ve gaz
dolumu gibi standart ifllemlerin gerçeklefl-
tirilmesinde sistem üzerinde ölçümler ya-
p›lmal›d›r. Bas›nç, s›cakl›k, doymufl bu-
har s›cakl›¤›, vakum, afl›r› ›s›nma, afl›r›
so¤uma ve s›zd›rmazl›k gibi parametreler
sa¤l›kl› bir sistem için ölçülmesi gereken
parametrelerdir.  
Bu parametrelerden afl›r› k›zd›rma ve afl›r›
so¤uma de¤erlerinin ölçülmesi so¤utma sis-
temleri ile ilgili afla¤›daki bilgileri ve hatala-
r› fark etmenizde kolayl›k sa¤layacakt›r.
• Kompresörün s›v›dan korunmas›
• Genleflme eleman›n›n önünde s›v› 

olmamas›n›n garantisi
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