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P
ompa sistemleri, dünyada elektrik tüke-
timinin yaklafl›k % 20’sinden sorumlu.
Endüstriyel tesislerde bu oran % 25 ile

% 50 aras›nda de¤ifliyor. Evsel elektrik tüketi-
minin yaklafl›k % 15’i, ›s›tma sistemlerinin kal-
bi, sirkülasyon pompalar›na ait. Bu hat›r› say›-
l›r enerji tüketicisi sistemlerin seçilmesinde, ye-
nilenmesinde ilk, hatta tek kriter sat›n alma be-
deli oldu¤u sürece, pompalar ve enerji faturala-
r› dost olamayacak gibi görünüyor. 
Bu alanda öngörülecek iyilefltirmelerle elde edi-
lecek tasarrufun yan› s›ra, önemli bir pazar seg-
menti de ortaya ç›k›yor. Küresel pompa paza-
r›n›n y›ll›k 29 milyar USD, beraberinde vana ve
aktüatör pazar›n›n da 30 milyar USD oldu¤u
düflünülecek olursa “Eko” ürün dalgas›n›n pa-
zar de¤erinin önemi netleflecektir. Baz› çal›flma-
lar, sistem iyilefltirmeleri ile (pompan›n ve/veya
kontrol sisteminin de¤ifltirilmesi vb) pompa sis-
temlerinde % 30-50 aras›nda enerji tasarrufu
yap›labilece¤ine iflaret ediyor.

Hydraulic Institute ve Europump’un ortak
çal›flmas› ile pompalar›n ömür boyu maliyet-
lerini analiz edecek bir program (LCC) gelifl-
tirildi. “Yaflam Boyu Maliyet” kavram›n›n
formülü ve bileflenleri flöyle: 
LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd
LCC = yaflam boyu maliyet
Cic = ilk yat›r›m/sat›n alma maliyeti (pompa,
sistem, boru, yard›mc› elemanlar)
Cin = tesis ve iflletmeye alma (e¤itim dahil)
Ce = enerji maliyetleri (pompa tahrik ünite-
si, kontroller ve yard›mc› hizmetler dahil
tahmini sistem iflletim maliyeti)
Co = iflletme giderleri (sistemin normal çal›fl-
mas›n› denetleyen eleman gideri)
Cm = bak›m ve tamir giderleri (rutin bak›m-
lar ve tahmini ar›zalar)
Cs = ar›za süresi boyunca yarat›lan maliyet
(üretim kay›plar›)
Cenv = çevresel maliyetler (yard›mc› malze-
me ve ekipmanlar›n, pompalanan s›v›n›n
kirleticili¤i)
Cd = iflletimden al›nmas›/at›k maliyetleri
(bölgesel çevrenin ›slah› ve yard›mc› sistem-
lerin restorasyonu dahil) 
Bu programla mevcut pompan›n verimi ve
maliyeti ile yenilemede seçilecek bir “eko”
pompan›n k›yaslamas› yap›labiliyor, hatta
bu yat›r›m›n geri dönüfl süresi hesaplanabili-
yor.
Enerjinin hiç bir sistem için gözard› edilebi-
lir faktör olamad›¤›n› kabul edersek, ürün ve
sistem seçimindeki k›yaslamalar› fiyattan ve-
rime kayd›rmam›z gerekti¤ini de kolayl›kla
kabul edebilece¤iz. TM

“Astar› yüzünden pahal› m›, 
de¤il mi?” hesab›

Di¤er

Enerji
Maliyeti

‹lk Yat›r›m
Maliyeti

Bak›m
Maliyeti
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I TT Lowara uzun y›llard›r üretmekte ol-
du¤u pompalar› de¤iflken h›zlarda çal›fl-

t›rmak için kullan›lan frekans kontrol üni-
tesi Hydrovar’da önemli yenilikler yapma-
ya devam ediyor. Hydrovar her tip pompa-
n›n 30kW’a kadar standart asenkron mo-
torlar›n›n fan kapa¤›n›n üstüne kolayca
monte edilen çok geliflmifl mikroifllemcili
bir frekans kontrol ünitesidir. 
ITT taraf›ndan üretilen ve cihaz›n içinde
bulunan elektronik kart, tesisata tak›lan ve
uygulamaya göre esneklik gösterebilen (ba-
s›nç, debi, ›s›, nem) sensörleri taraf›ndan
gönderilen verilere göre motorun frekans›-
n› de¤ifltirmekte bu flekilde motorun dön-
me h›z› azalt›lmakta veya art›r›lmaktad›r.
Birçok frekans konverteri ayr›ca bir elek-
tronik kontrol ünitesine ihtiyaç duyarken
Hydrovar’›n içinde bu kontrol ünitesi mev-
cuttur. Hydrovar pompaya gelen hidrolik
yüklerin azalmas›n› sensör taraf›ndan takip
ederek pompan›n h›z›n› ayarlar ve sistemin
talep etti¤i debiyi veya bas›nc› sa¤lar. H›z›n
ayarlanmas› motorun daha düflük güçlerde
çal›flmas›na imkan verip önemli ölçekte (%
70) enerji tasarrufu yap›lmas›n› sa¤lamak-
tad›r. Hydrovar, standart verimlilik 1 s›n›-
f› (EFF1) motorlar ile donat›lm›fl olan ya-
tay ve dikey milli tüm ITT Lowara pompa-
lar ile kullan›ld›¤›nda tasarruf en üst sevi-

yeye ulafl›r.
Enerji tasarrufunun yan›nda sistemde iste-
nen debi ve bas›nc› ayarlayarak konfor ve
uygulamada rahatl›k sa¤lad›¤› gibi pompa-
n›n veya motorun mekanik ömrünü de
uzatmaktad›r. Hydrovar sistemin durma-
mas› ve korunmas› için gerekli olan tüm iç
ve d›fl etken korumalar› bar›nd›r›r (susuz
çal›flma, s›zd›rmazl›k, afl›r› yük, voltaj ve
farkl› faz hatalar›, frekans filtreleme, koru-
ma). Bilhassa zamana ba¤l› olarak de¤iflik
hidrolik yüklerde çal›flan HVAC sistemle-
rindeki sirkülasyon pompalar› uygulamala-
r›nda iflletme giderlerinde çok k›sa zaman-
da meydana gelen enerji tasarrufu ile yap›-
lan yat›r›m geri al›n›r. Kapal› devre sistem-
lerde kullan›lan ve bilinen fark bas›nç sen-
sörlerine ihtiyaç duyulmaz. Hydrovar olu-
flabilecek tüm mevsimsel dalgalanmalara
karfl› sistemi emniyette tutar. Bina otomas-
yon sistemlerine tam uygunluk gösterdi¤i
gibi kendi bünyesinde sistemde oluflabile-
cek ar›zalar› kay›t eder ve istendi¤i zaman
bildirir. Yedi dil seçene¤i sunan dijital ek-
ran› sayesinde kolayca programlan›r ve flif-
relenebilir.
Bas›nçl› su sa¤lamak için üretilen hidrofor
sistemlerinde ise benzeri olmayan bir uygu-
lama avantaj› sa¤lar. 8 pompaya kadar bir-
biri ile haberleflebilen Hydrovar’lar sorun-

Airfel Termostatik Radyatör Vanalar›

T ermostatik rad-
yatör vanalar›,

oda s›cakl›¤›n› 7–28
derece aras›nda iste-
nilen s›cakl›kta sabit
tutmaya yarayan
ürünlerdir. Airfel
termostatik radya-
tör vanas›, üzerinde-
ki hassas termostat
sayesinde ortam s›-
cakl›¤›ndaki de¤iflik-

likleri alg›layarak, istenen oda s›cakl›¤›n›
sa¤layacak miktarda suyun radyatörden
geçmesini sa¤lar. Böylece ortam›n ihtiyac›
kadar ›s›nma sa¤lan›r ve ekonomik olarak

›s›t›lan konforlu mekanlar yarat›l›r. Her bir
oda s›cakl›¤› ayr› ayr› ayarlanabildi¤i için
evin koflullar›na göre s›cakl›k sabit tutula-
bilir.
Airfel termostatik radyatör vanalar›n›n
sa¤lad›¤› avantajlar flunlard›r: 

• Is›nma için kullan›lan do¤algaz, LPG,
Fuel Oil, kömür gibi yak›t tüketim 
miktar›ndan tasarruf sa¤lar.

• Katl› binalarda bütün katlar›n dengeli
›s›nmas› problemdir. Termostatik 
radyatör vanas› ile bu problem 
giderilebilir.

• Klasik vanalara göre daha estetik bir
görüntüye sahiptir.

ITT Lowara’dan Benzersiz frekans 
kontrolü:  Hydrovar

• Kolay kullan›m olana¤› sunar ve 
bak›m gerektirmeyecek flekilde 
tasarlanm›flt›r. 

Özellikleri
• Gövde, pirinç s›cak dövme üzerine nikel

kaplamal›d›r.
• Ayar alan›n›n s›n›rland›r›lmas› imkan›

sunar.
• Ayar de¤erinin bloke edilebilmesi

mümkündür.
• Donmaya karfl› koruma konumuna

sahiptir.
• 12 ile 28 °C aras›nda, 1 °C’lik 

hassasiyetle oda ›s›s›n› ayarlama imkan›
verir. TM

suz üst düzey bir bas›nç ünitesine dönüflür-
ler. Hydrovar, istenildi¤i zaman motordan
birkaç dakikada sökülür ve tak›l›r. Tüm bu
özellikler, cihaz›n yüzlerce de¤iflik fabrika
ve ticari binalarda mühendis ve teknik ekip-
ler için (otel, hastane, konut, al›flverifl mer-
kezi) kullan›m kolayl›¤› sa¤lamakta, bak›m
ve onar›m masraflar›n› azaltmaktad›r. TM
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T SE ve Do¤algaz da¤›t›m flirketleri taraf›ndan onaylanm›fl ilk
do¤algazl› flömine koleksiyonu olan Faber serisine 2009 y›-

l›nda yeni modeller eklendi. Konusunda Avrupa lideri olan Faber
International taraf›ndan üretilen Faber Do¤algazl› fiömineler, iki
ayr› koleksiyonda sunuluyor; modern tasar›ma sahip “Natural 
Fires” serisi ve daha klasik bir tasar›ma sahip “Nostalgic Fires”
serisi.

Natural Fires Serisi duvara monte edilebilen ankastre ürünler ve
ba¤›ms›z olarak kullan›labilen modellerin bulundu¤u genifl bir
koleksiyon. Minimalist tasar›mlar› modern dekorasyona mükem-
mel uyum sa¤l›yor. Çerçeveli ya da çerçevesiz seçenekleriyle an-
kastre modeller ve ba¤›ms›z kullan›labilen soba tarz›nda ürünler,
keyifli, s›cac›k bir mekan yaratmaya yard›mc› oluyor.

Nostalgic Fires Serisi ise farkl› giydirme seçenekleri ile oldukça
genifl bir flömine koleksiyonu. Koleksiyonda yer alan klasik giy-
dirmeler ve arka panelinde tu¤la görünümü veya motifli süsleme-
ler bulunan hazneler, bulunduklar› mekana nostaljik bir hava ka-
t›yor. Bununla beraber daha sade giydirme ve metal arka panelli
hazne seçenekleri ile modern bir görünümde elde edilebiliyor. Ko-
leksiyonda yer alan modellerin büyük bir bölümü çerçevesiz, çer-
çeveli olan modellerin de her türlü dekorasyona uygun renk seçe-
nekleri sunuluyor. TM

Faber Do¤algazl› fiömineler

***TESISAT-131  12/21/09  9:40 AM  Page 6



***TESISAT-131  12/21/09  9:40 AM  Page 7



8 . tesisat market 12/2009

ürünler

Do¤ufl Teknik’ten VAV Terminalleri

S on zamanlarda ülkemizde ve dünyada
artan enerji verimlili¤i e¤ilimine para-

lel olarak VAV terminali kullan›m› ve ihti-
yac› da art›fl gösteriyor. Bu düflünceyle ha-
reket eden Do¤ufl Teknik, VAV terminalle-
ri imalat›na bafllad›. 
Havaland›rma sistemlerinde enerjiyi en iyi
kullanma flekli VAV terminalleriyle sa¤lan›-
yor. Dairesel, kare ve dikdörtgen kesitli ola-
rak imal edilen VAV terminalleri mekanik
sisteme kolay ve seri olarak monte edilebili-
yor. ‹flletme gideri düflük oldu¤u için tercih
sebebi olan ürünler, tamamen otomasyona
uygundur. VAV terminalleri ofis binalarda,
laboratuvarlarda, yo¤un bak›m ünitelerin-
de, ameliyathanelerde, al›flverifl merkezle-
rinde yayg›n olarak kullan›l›yor. 
Is›t›c›l› ve ›s›t›c›s›z olarak imal edilebilen ci-
hazlar›n ›s›t›c›l› modelleri, ›s› kay›plar›n›
düflürerek enerjiyi verimli kullanmay› sa¤l›-
yor. Gerekli olan bölgelerde gerekli ›s›n›n
sisteme girmesini sa¤layarak istenilen böl-
gelerde % 25-30 enerji  tasarrufu ile iflletme
giderini azalt›yor. Cihazlar, de¤iflken iki de-
bi aral›¤›nda çal›fl›yor. Yuvarlak VAV ter-
minalleri tek klapeli olarak, dikdörtgen
VAV terminalleri ise çok kanatl› olarak
imal ediliyor. Dikdörtgen VAV terminalleri
iste¤e ba¤l› olarak yuvarlak ç›k›fll› olarak
da imal edilebiliyor. Susturuculu modelleri
ortam›n ses yönünden de konforunu art›r›-
yor.

Ak›ll› sistemlerde gece çal›flma modu bir
programla ayarlanarak ortama verilen gece
enerjisi,  4 -5 °C düflürülerek hem ortam›n
so¤umas› engelleniyor hem de ortam›n dü-
flük ›s›yla ›s›t›lmas› ile k›sa zamanda az
enerji harcanarak tasarruf ediliyor. Bu veri-
ler çerçevesinde Do¤ufl Teknik yurtd›fl›ndan
getirdi¤i cihazlarla ar-ge birimi ve laboratu-

var kurarak sektörde gördü¤ü veriye dayal›
imalat de¤erlerini gelifltiriyor; tüm menfez
ve damperler ile VAV ve CAV terminalleri-
ni titizlikle kalibre ederek üretiyor. Do¤ufl
Teknik, kalibrasyon yapt›¤› VAV ve CAV
terminallerini flantiye ortam›nda kontrol
ederek mekanik tesisat konusunda büyük
bir eksikli¤i gideriyor. TM

M anyetik seviye göstergesi teknoloji
sinde sürekli yenilenen, güvenilir ve

tercih edilen markalardan olan Ensim, kul-
lan›m kolayl›¤› ve yüksek kalitesi ile öne ç›-
k›yor. Opsiyonel olarak yan›na ba¤lanan
seviye transmitteri ve kontaklar ile seviye
kontrolü basit ve hassas bir flekilde sa¤la-
nabiliyor.
Agresif kimyasal ve asitler için üretilmifltir.
ENS‹M Paslanmaz modellerine göre daha
düflük s›cakl›klardaki s›v›lar için (Maksi-
mum 60 °C) tasarlanm›flt›r.

ELG Manyetik Seviye Göstergeleri tank,
kazan ve depolar›n yan ve üst yüzeylerine
monte edilir. Seviyeyi kolayl›kla ve yüksek
do¤rulukla görme imkan› verir. Di¤er me-
kanik yöntemli ölçüm sistemlerine göre da-
ha ekonomik olup, montaj ve bak›m kolay-
l›¤› ile birlikte de¤iflik ba¤lant› flekilleriyle
kullan›c›ya avantajlar sa¤lar.

ÖÖzzeelllliikklleerrii

• Gövde: PVC

Lonca A.fi.’den Yeni Ürün: Ensim Plastik Manyetik Seviye
Göstergesi ELGp

• Gösterge Gövdesi: Alüminyum
• Gösterge: K›rm›z›-Beyaz Plastik

Alg›lay›c› Elemanlar
• Her 10 cm de 1 Yeflil 

Alg›lay›c› 
• fiamand›ra: PVC (Çap: Ø 

49 mm)
• Maksimum Çal›flma 

S›cakl›¤›: 60 ºC
• Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
• Göstergenin s›zd›rmazl›k 

testleri yap›lmaktad›r. TM
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Çok fonksiyonlu DOMOCAL
termal üniteler, bölgesel

›s›tma istasyonlar›ndan gelen
veya merkezi sistem ile kon-
vansiyonel olarak ›s›t›lan yap›-
larda münferit olarak ›s›nma
ihtiyac›n› kontrol etmek ayn›
zamanda da kullan›m s›cak
suyunu (DHW) haz›rlamak ve
harcanan ›s› enerjisi ile so¤uk
su kullan›m miktar›n› hesapla-
mak için tasarlanm›fl ürünler-
dir. Tek kolonlu merkezi ›s›t-
ma sistemlerine uyumlu olan
DOMOCAL üniteler, içinde
gazl› yanma olay›n›n gerçek-
leflmemesi nedeniyle daire içle-
rinde de güvenli bir flekilde
kullan›labilir. 
DOMOCAL, her dairenin ›s›t-
ma tesisat›n› besler ve mahal-
de bulunan bir termostat ile ünite içindeki
motorlu vana kumanda edilerek daire ba-
z›nda s›cakl›k kontrolü sa¤lan›r.  
DHW haz›rlanmas› ise sadece kullan›m
ihtiyac› do¤du¤unda plakal› ›s› eflanjörün-
de gerçekleflir. Sistem kullan›m suyu önce-
likli çal›flmaktad›r ve s›cak su ihtiyac› ol-
mad›¤› durumda ›s›tma suyu radyatör
hatt›na yönlenmektedir. DHW s›cakl›¤›
kullan›c› taraf›ndan termostatik kar›flt›r›c›
vana sayesinde 32 ile 50 °C aras›nda ayar-
lanabilmektedir. 
Sistemde ›s›tma ihtiyac› oldu¤u durumda
›s›tma suyunu ›s›tma devresine, kullan›m
suyu ihtiyac› oldu¤unda eflanjör devresine
gönderen yeni nesil WEB SYSTEM kon-
trol vanas› her iki bölümde de ihtiyac›n
olmad›¤› durumda ›s›tma suyu ak›fl›n›
kesmektedir. Ünite içinde iki ayr› noktada
yap›lan balanslama ile ›s›tma devresi ve
kullan›m suyu devresi ayr› ayr› balanslan-
m›flt›r. Böylelikle daire tesisat›nda ayr›ca
balanslama ifllemi yap›lmas›na gerek yok-
tur. Merkezi so¤utman›n da bulundu¤u
sistemlerde üniteye so¤utma devresi de
eklenerek so¤utma kontrolü yap›l›p so-
¤utma enerjisi tüketimi de hesaplanabilir. 
DOMOCAL içinde bulunan tüm ekipman

ve boru montajlar› fabrikada yap›l›r uy-
gun bir metal kabin içine yerlefltirilerek
kompakt bir halde kullan›c›ya sunulur.
Komple izolasyon ceketi ile sunulan ünite-
lere opsiyonel olarak ön kapak ilave edile-
bilir. Bütün girifl ve ç›k›fl ba¤lant›lar›nda
bulunan küresel vanalar, herhangi bir ne-
denle üniteye müdahale imkan›n› kolay-
laflt›r›r.

DOMOCAL termal ünitelerde, Berlin
PTB Enstitüsü taraf›ndan onayl› kalori-
metre ve so¤uk su sayaçlar› kullan›lmak-
tad›r. Standart olarak sunulan modellerde
mekanik ölçüm yapan bu cihazlar ultraso-
nik olarak da de¤ifltirilebilmektedir. Yük-
sek hassasiyetle ölçüm yapabilen bu ci-
hazlar›n tüketim bilgileri ünite üzerinde
bulunan LCD ekrana sahip dahili kontro-
lör üzerinden ayl›k olarak kay›t alt›na al›-
n›r. Kontrolör üzerinde 36 ay süre ile geç-
mifle dönük kay›tlar tutulabilmektedir.
Birden fazla ba¤›ms›z ünite kullan›lmas›
durumunda, cihaz üzerinde bulunan LCD
paneller birbirlerine seri olarak ba¤lana-
rak M-Bus (EN1434) haberleflme proto-
kolü üzerinden merkezi okuma ve hesap-
lama ifllemleri gerçeklefltirilir. TM

GES Teknik’ten Merkezi Is›tma Sistemleri
için Daire Bazl› Is›tma ve S›cak Su
Haz›rlama ‹stasyonlar›
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T üm so¤uk odalarda, teflhir dolapla-
r›nda veya so¤utmal› raflarda so¤ut-

ma sisteminin evaporatörü, evaporatörün
so¤uk yüzeyindeki su buhar›n› yo¤ufltur-
mak suretiyle havadan nem çeker. Paket-
lenmemifl taze ürünle dolu bir vitrinde bu
etki direkt olarak belirgin de¤ildir. Taze
ürün solunum yapmakta oldu¤undan,
nem ölçümleri gerçekte olandan daha
yüksek ba¤›l nem de¤erleri verir. Fakat ta-
ze ürünle, so¤utulan hava aras›ndaki su
buhar› bas›nç fark›ndan dolay› nem,
üründen ayr›l›p onu çevreleyen havaya
kar›fl›r. 

Hatta ürün, so¤utma olmadan aç›kta tefl-
hir edildi¤inde dahi klimal› veya k›fl›n ›s›t-
mal› modern süpermarketlerin ortam›n-
daki son derece kuru hava (bazen >%20
ba¤›l nem), taze ürünün kurumas›na ve is-
tenen görüntüsünü kaybetmesine sebep
olmaktad›r. Bu nedenle, bu tarz sistemle-
re nemlendirici eklemek, yukar›daki
olumsuz etkileri ciddi oranda azaltarak
birçok avantaj sa¤lar. Ancak sadece nem-
lendirici kullanmak problemleri kökün-
den halletmez. Sistemde problem yaflama-

mak için ultrasonik nemlendiriciye ihtiyaç
vard›r. Ultrasonik nem cihazlar›; oksidas-
yon prosesi ile güçlü bir sterilizatör oldu-
¤undan, bakteri ve mantarlar› öldürür,
çürüyen bakterilerin sebep oldu¤u koku-
lar› ortadan kald›r›r. Kesinlikle kimyasal
kal›nt› b›rakmaz. Bir gaz olarak di¤er ste-
rilizatörlerin ulaflamayaca¤› bölgelere ula-
fl›r, suda çözünebilir ve ortam›n oksijen
seviyesini art›r›r. Düflük konsantrasyon-
larda aç›ktaki yiyecekler üzerinde hiçbir
etkisi yoktur. 
1981 y›l›nda kurulmufl olan Hollanda fir-
mas› Contronics ultrasonik nemlendirici-
ler ile ters ozmozlu su ar›tma sistemleri,
nem kontrol üniteleri ve nem sensörleri gi-
bi ilgili ürünleri gelifltirip imal etmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra klima, havaland›rma,
otomotiv için birçok  çeflit kontrol ünitesi,
s›cakl›k kaydedicileri, timerlar ve endüs-
triyel termostatlar gibi ürünler de tasarla-
y›p üreten Contronics, birçok uluslararas›
gelifltirme projelerinde yer alm›fl ve son
nemlendirici serileri ile nakil nemlendirici-
leri prestijli Eureka Lynx Ödülü ile ödül-
lendirilmifltir. Cihazlar, ülkemizde Espa
So¤utma taraf›ndan pazara sunuluyor. TM

Espa’dan Contronics Ultrasonik Nem
Cihazlar› ve Aksesuarlar›

S tandart Pompa taraf›ndan üretilen
SCP tipi a¤›r hizmet tipi endüstriyel

uygulamalar için üretilmifl olan pompalar;
arkadan sökülebilir tasar›m› sayesinde
salyangoz gövdeyi boru tesisat›ndan  ay›r-
madan yatak grubu, salmastra yata¤›,
pompa mili ve çark› sökülebilir ve bak›m›
kolayl›kla yap›labilir.
Genifl malzeme yelpazesine sahip olan
SCP pompalar Kimya – Petrokimya, Rafi-
neri Dolum Tesisleri, Ka¤›t ve Selüloz Sa-
nayi, Demir Çelik Sanayi, G›da ve ‹çecek
Sanayi, So¤utma ve Is›tma Santralleri, Su
Ar›tma Tesisleri ve  Güç ‹stasyonlar›nda-
ki devrelerde kullan›l›r. Ana boyutlar› TS
EN 22858/ISO 2858 Standartlar›na uy-
gun 25 modelden oluflan seride  emme  ve
basma flanfllar› TS ISO 7005-2 PN 16’ya
uygundur.
Kusursuz kalitesi ve yüksek performans
sa¤layabilme özellikleri ile üretilen ve kul-
lan›ma sunulan bu yeni ürün Türkiye’nin
kendi alan›nda hizmet veren büyük ve gü-
venilir kurumlar›ndan da güvenini  ve
onay›n› kazanm›flt›r (Eti Soda Üretim ve
Paz. Nak. A.fi., Alpmer Mak. San. Tic.
A.fi., Yonca G›da ‹flletmeleri ‹ç ve D›fl Tic
A.fi. ve Petrol Ofisi A.fi.). TM

Standart
Pompa’dan Yeni
Ürün: Kimyasal
Proses Pompalar› 
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Faggiolati Pumps S.p.A
taraf›ndan tasarlanan 
OSSI-MIX (OM) çamur 
havaland›rma pompalar›

F aggiolati Pumps S.p.A taraf›ndan tasarlanan OSSI-MIX
(OM) çamur havaland›rma alan›nda yarat›c› yenilik içeren

bir sistemdir. SSI-MIX, 3-kanall› santrifüj pervaneli özel hidro-
lik bir sistemdir. Havaland›r›c› kanatlar› DUPLEX paslanmaz çe-
likten yap›lm›flt›r.  Özel 12-ç›k›fl da¤›t›c›s› (difüzör) yerlefltirilmifl-
tir. Pompa ç›k›fllar› 12 püskürtücü aras›ndad›r, böylelikle çamur,
12 ayr› noktadan hava püskürtülerek havaland›r›l›r. 
Püskürtücülerin yaratt›¤› hava anaforu, havan›n çamurla h›zl› ka-
r›fl›m›n› sa¤lar. Sisteme hava, bir kompresör arac›l›¤› ile beslenir.
OM sistemin havay› 12 jet püskürtücü ile da¤›tmas›, daha yüksek
oranda  oksijen çözünürlü¤ü ve çamurda daha etkin kar›fl›m›n›
sa¤lar.
OM, prosesin bütününe çok iyi entegre olur ve di¤er çamur ha-
valand›rma sistemlerinden daha iyi bir performans sunar. 
OM sistem çok uzun ömürlü iflletim ve çok düflük iflletme gideri
gözetilerek tasarlanm›flt›r. Tüm parçalar›, tank s›n›r›ndan basit
aletler kullan›larak kolayl›kla de¤ifltirilebilir. Pervane, regülasyon
sisteminde hassas ayarlar yap›labilmesine yard›mc› olabilecek ay-
r›cal›kl› bir aksamd›r. 

Sistem, ayn› zamanda enerji verimlili¤i aç›s›ndan da rakipsizdir. TM
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Ö zellikle statik ›s›tma ve/veya so¤ut-
ma yap›lan hacimlerde mahallin taze

hava ihtiyac›n›n karfl›lanmas›, kirli hava-
n›n mahalden uzaklaflt›r›lmas› ve egzoz
edilmesi amac› ile Üntes taraf›ndan üreti-
len Is› Geri Kazan›ml› Taze Hava Ünitele-
ri; üzerlerinde bulunan yüksek verimli
plaka tipi ›s› geri kazan›m ekipmanlar› va-
s›tas› ile d›flardan al›nan taze havan›n ma-
halden al›nan egzoz havas› ile kar›fl›m ol-
madan karfl›laflt›r›lmas› vas›tas› ile k›fl
flartlar›nda k›smi ›s›tma yaz flartlar›nda da
k›sm› so¤utma sa¤lar.
Bu esnada herhangi bir art› enerji harcan-
mad›¤›ndan taze havan›n ›s›t›lmas› veya
so¤utulmas› için harcanacak olan enerji-
nin büyük bir k›sm› mahal havas›ndan ka-
zan›lm›fl olur (Bu durum statik olarak ›s›-
t›lan ve/veya so¤utulan mahaller için ge-
çerlidir). Cihazlarda yüksek bas›nçl› statik
ve dinamik olarak balans› al›nm›fl, moto-
ru üzerinde direkt akuple sessiz çal›fl›r
radyal rotorlu fanlar kullan›lmaktad›r.

ÖÖzzeelllliikklleerrii

• Tüm gövde yap›s› paslanmaya karfl›
dayan›kl› galvanizli sacdan mamuldür
ve galvaniz sac üzeri f›r›n toz boya ile
boyanmaktad›r.

• Cihaz gövdesi ses ve ›s›ya karfl› kauçuk
esasl› izolasyon malzemesi ile izole 
edilmifltir.

• Gövde üzerinde muhtemel hava 
kaçaklar›na karfl› al›nan tedbirler ile

Üntes Is› Geri Kazan›ml› Taze Hava Üniteleri

Atlas Teknik’ten METRALOOP®
me gelen yükleri absorbe ederken h›zl› bir
flekilde stabil hale gelir.
E¤er esnek hortum bir boru tesisat›nda
gerilim giderme, hareket dengeleme bile-
fleni olarak kullan›l›yorsa, eksenel s›k›fl-
may› minimize edecek flekilde montaj ya-
p›lmal›d›r. Bu noktada METRALOOP®
en uygun çözümü sa¤lar.
METRALOOP® un esnek paslanmaz çe-
lik hortum ve has›r örgüden mamul yap›-
s›, eksenel ve aç›sal yer de¤ifltirmeyi ko-
layca sa¤lamaktad›r. Bir boru, hatt›nda
eksenel geniflleme ve daralma yap›yorsa,
METRALOOP® eksenel aç›ya dik olarak
monte edildi¤inde yanal olarak esneyebi-
lir (fiekil.1). 

METRALOOP®
un ba¤lant› ayak-
lar› yeterli esnek-
lik ve uzunlukta
oldu¤u sürece,
yer de¤ifltirme

miktar› asla hortumun elastikiyet s›n›r›n›
geçmez.

kaçak miktarlar› minimize edilmifltir.
• Is› geri kazan›m eflanjörü  üzerinde

oluflmas› muhtemel yo¤uflman›n drenaj›
amac› ile tasarlanm›fl toz boyal› terleme
tavas› bulunmaktad›r.

• Özel tasar›m gövde yap›lar› ve yüksek
bas›nçl› fanlar› sayesinde kanal
ba¤lant›s› yap›labilir.

• Üniteler planl› bir otomasyon a¤›na
ba¤lanmak üzere elektrik panolar› ve
otomasyondan ba¤›ms›z olarak
al›nabilece¤i gibi farkl› otomasyon
seçenekleri ile elektrik panosu ile 
birlikte temin edilebilir. 

• Üniteler farkl› otomasyon seçenekleri
ile tek veya üç h›zl› fan seçenekleri,
zaman programl› veya programs›z 
kontrol seçenekleri ile birlikte temin
edilebilir.

• 500 m3/h - 4000 m3/h debi 
aral›¤›nda 7 farkl› standart modeli 
bulunmaktad›r. TM

S ›cak veya so¤uk su, buhar ve kimya-
sal madde tafl›yan boru hatlar› önem-

li termal genleflmelere maruz kal›r. Esnek
paslanmaz çelik boru ve has›r örgüden
mamul METRALOOP® eksenel va aç›sal
hareketi absorbe etmekte mükemmeldir.
S›k›flma durumunda, paslanmaz çelik ör-
gü gerilimi ve bas›nç etkisini azalt›r, siste-

“L” formundaki esnek parçalarla k›yasla-
ma yap›ld›¤› zaman; en az bir ba¤lant›
noktas› daima eksenel yüklere maruz ka-
l›r. (Borunun büzülme yapt›¤› so¤uk su
uygulamalar› hariç) (fiekil. 2).

Daha az güvenilir
olan “L” fleklin-
deki düzene¤in
tek yönde  yer de-
¤ifltirme kabiliyeti
vard›r ve bu yön-

tem, METRALOOP® ’a göre daha zor
monte edilir ve daha yüksek maliyetlidir.
Konvansiyonel körüklü tip genleflme par-
çalar› ve kaplinli uygulamalar ile mukaye-
se edildi¤inde ise, METRALOOP® tesisa-
t›n destek ba¤lant› noktalar›na gelen yük-
leri azalt›r, boru yataklamas› ihtiyac›n›
çok daha az hale getirir ve daha az yer tu-
tar. Toplam proje maliyetine gözle görü-
nür biçimde düflüfl sa¤lar.
Termal uygulamalarda METRALOOP®
ile tüm sorunlar çözülür. Yüksek h›z ve
bas›nç için uygun flekilde dizayn edilebilir;
ak›flkan özelliklerine göre tamamen pas-
lanmaz çelikten imal edilebilir. TM

Baz› Temel METRALOOP® Uygulamalar›
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Buderus Termostatik Radyatör Vanalar› 

Buderus termostatik radyatör vanalar›;
radyatör girifl hatt› üzerine ve radyatör

girifline tak›lan termostatik duyar eleman›
yard›m› ile oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak s›-
cak su debisini ayarl›yor. Böylelikle her
odada istenen ba¤›ms›z s›cakl›k dereceleri
elde edilebiliyor, radyatörün istenen zaman
dilimleri aras›nda aktif olmas› sa¤lanabili-
yor. Ayr›ca, ihtiyaç duyulandan fazla ›s›n-
ma nedeniyle ortaya ç›kan enerji sarfiyat›-
n›n önüne geçilebiliyor. Buderus termosta-
tik radyatör vanalar› ev ve iflyeri ekonomi-
sini de olumlu yönde etkiliyor, do¤algaz fa-
turalar›n› hafifletiyor. 

Çal›flmas› için harici enerji kayna¤›na ihti-
yaç duymayan Buderus termostatik radya-
tör vanalar›n›n iflletme gideri bulunmuyor.
Ürün, arzu edilen radyatör ünitelerine tak›-
larak, her bir radyatörün ayr› ayr› kontro-
lüne olanak sa¤l›yor. Son derece kolay bir
kullan›m› olan Buderus termostatik radya-
tör vanalar›, periyodik ve ar›za bak›m› ge-
rektirmeyen bir konstrüksiyona sahip.
Radyatör vanas›n›n yerine tak›ld›¤› için
klasik sistemdekinden yüksek bir yat›r›m

gerektirmeyen termostatik radyatör vana-
lar›, donma riskine karfl› sistemi tam aç›k
konumda tutuyor ve kazan sistemindeki
mevcut otomatik kontrol sistemlerini
olumsuz yönde etkilemiyor.

Buderus termostatik radyatör vanalar›,
ayarlanan s›cakl›kta kilitle-
me yaparak, daha yüksek
s›cakl›klara ayar imkan›n›n
iste¤e ba¤l› olarak engellen-
mesini sa¤l›yor. Bu özellik
konstrüksiyona ba¤l› ol-
makla birlikte, genellikle
birçok konstrüksiyon buna
olanak tan›yor. Özellikle
otel, motel, ifl merkezleri gi-
bi yerlerde harici müdahale
ile ayarlanan s›cakl›¤›n 
de¤ifltirilmemesi arzu edili-
yor. Dolay›s›yla sistemin
buna olanak sa¤layabilmesi
önemli avantajlar› aras›nda
yer al›yor. Buderus termos-
tatik radyatör vanalar›, bir
s›cakl›¤a ayarlan›p sabitle-

nebiliyor veya ayarlanan s›cakl›k ile daha
düflük s›cakl›klar aras› kullan›labiliyor. Bir
baflka deyiflle ayarlanan s›cakl›k maksi-
mum de¤er olarak sabitlenmifl oluyor.
23 °C maksimum’a ayarland›ysa cihaz +6
ile 23 °C aras› kullan›labiliyor veya opsiyo-
nel olarak 23 °C’de sabitlenebiliyor. TM

Grundfos’tan CM Yatay Kademeli Pompalar

G rundfos CM 7.5 kW’a kadar yatay
kademeli pompalar, küçük yap› ve

modülarite gibi iki ana özellik esas al›narak
üretilmifltir. Güvenilirlik ve sessiz çal›flma
özellikleri ile dikkat çeken ürün; y›kama-
temizleme, s›cakl›k kontrolü, su ar›t›m›,

kimya ve ilaç endüstrisi gibi pek çok kulla-
n›m alan›na sahiptir. 
CM Pompalar, basit olarak bir dizi de¤ifl-
ken modül ile oluflturulmufl, bütün bu mo-
düller, herhangi bir uygulamada kaynak
olmadan birbirleriyle birleflerek beraber ça-
l›flmak üzere tasarlanm›flt›r. CM pompalar
özellikle OEM çözümlerine entegre edilmifl
bir pompa olarak kullan›l›r. Küçük yap›s›
ve esnekli¤i, büyük ürünlerin içindeki par-
çalar ile entegrasyonu için CM pompay›
ideal bir çözüm haline getirir. 
Ürün, tüm sistem çözümlerine ba¤l› bir sis-
tem pompas› olarak da kullan›labilir veya
tek bafl›na bir pompa olarak üründen fay-
dalan›labilir. Çok say›da konfigürasyon
olana¤› ve malzeme yelpazesi sayesinde
Grundfos CM Pompa, genifl s›cakl›k ara-
l›klar›nda çal›flabilir (-30 oC’den 120 ºC’ye
kadar). TM
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MIT Plakal› Is› Eflanjörleri tasar›m ekibi
taraf›ndan gelifltirilen ve plakal› eflan-

jör conta teknolojisinde bir ç›¤›r açan yeni
conta teknolojisi ile art›k plakal› eflanjör-
lerde contalardan kaynaklanan problemler
tarihe kar›flt›. Tasar›m ve üretim sonras›n-
da 1 y›ll›k zorlay›c› teste tabi tutulan con-
talar üzerinde standart ürünlere göre % 25
daha az kal›c› deformasyon oldu¤u saptan-
m›flt›r. 
Plakal› eflanjörlerde conta deformasyonu-
nun birkaç nedeni vard›r; bu sebepler  sü-
rekli s›cakl›k de¤iflimleri, bas›nç dalgalan-
malar› ve eflanjör bak›mlar› s›ras›nda eflan-
jörlerin sökülüp tak›lmas›d›r. Tüm bu et-
kenler contalar›n kal›c› deformasyon oran-
lar›n› art›rmakta ve bir süre sonra contalar
ifl göremez hale gelmektedir. MIT conta
teknolojisindeki yenilikler, direkt olarak
bu problemlere yönelik gelifltirilmifltir ve
standart contalara göre daha uzun ömür,
daha düflük kal›c› deformasyon ve daha
yüksek bas›nç dayan›m› sa¤lamaktad›r.

Yeniliklerden Baz›lar›

Üçlü Esnek Basma Kanallar›

Standart contalardaki düzlemsel basma yü-
zeyinin aksine simetrik üç farkl› basma yü-
zeyi sayesinde kal›c› deformasyonun ana
conta gövdesi üzerinde oluflmas›n›n önüne
geçilmektedir. Kanalc›klar›n üzerinde olu-
flan deformasyon, kanalc›klar›n esnekli¤i
sayesinde kal›c›l›k oran› düflük deformas-
yon fleklinde oluflmaktad›r. Bu sayede
eflanjörler defalarca kez bak›ma al›nmas›na
ra¤men contalar›n de¤ifltirilmesine gerek
kalmamaktad›r.  

‹nce Kesitli Basma Yüzeyi 

Plakal› eflanjörlerde, standart contalarda
bir önceki plakaya basan yüzeyler kal›n ke-
sitlidir. ‹nce kesitli basma yüzeyi, contala-
r›n üst yüzeylerinin conta ana gövdesinden
V fleklinde ayr›larak ön plakaya dar kesit
ile basarak yüzeyde genifllemesine sebep ol-
makta ve bu sayede bas›nç dalgalanmala-
r›nda daha yüksek dayan›m göstermesini
sa¤lamaktad›r.

Renkli Kulakç›k 

Bütün plakal› eflanjör contalar›nda malze-
mesini belirleyen renkler bulunmaktad›r.
Standart contalarda bu renkler imalat son-
ras›nda conta yüzeyi boyanarak belirlenir.
Uzun süre kullan›lan bu contalarda ak›flka-
n›n y›pratmas› ve d›fl hava koflullar› sebe-
biyle bu boyalar silinmekte ve belli bir süre
sonunda contan›n malzemesinin belirlen-
mesi imkans›z hale gelmektedir. 
MIT conta teknolojisinde sabitleme kulak-
ç›klar›ndan bir tanesi komple renkli malze-
meden üretilmektedir. Bu sayede malzeme
ne kadar y›pran›rsa y›prans›n iç bölümler
de ayn› renkte oldu¤undan conta malzeme-
si contan›n ömrü boyunca her zaman belir-
li kal›r. TM

MIT Plakal› Eflanjörlerinden 
Yeni Conta Teknolojisi

DSYG Abone
Kampanyas›n›n
Talihlileri Belli Oldu

Renkli kulakç›k

D o¤a Sektörel Yay›n Grubu (DSYG)
taraf›ndan düzenlenen yaz kampa-

nyas› sonucunda kazanan abonelerimiz
yap›lan çekilifl ile belirlendi. Kampanya
kapsam›nda yer alan FineHEATING,
FineHVAC ve Fine SANI programlar›n›
kazanan okurlar›m›z›n listesi flöyle: 

• FineHEATING
1) Süleyman Ifl›k, A-Klima Is›tma

Sistemleri.
2) Masoud Safari
3) Turgut Ayy›ld›z, fiahin So¤utma Sist. ve

Mak. San.
4) Nurettin Ifl›k, Verbundplan Birecik 

Baraj› ‹fll. Ltd. fiti.
5) Elif Soyaslan, Aktif ‹leti ve 

Kurye Hizm. A.fi.

• FineHVAC
1) Celal Yenginol, Mirio¤ullar› 

‹nfl. Tes. San. ve Tic. Ltd. fiti.
2) Murat Gürsoy, Is›ser Tes. 

Tahh. Tic. Ltd. fiti.
3) Veyis Gedik, GDK Müh. Taah. Tic.

Ltd. fiti.
4) Sinpa Is›tma So¤utma Ltd. fiti.
5) Deniz Yeflil,  Tonmak ‹nfl. Müh. Taah. Hizm.

• FineSANI
1) Ak-Kim Kimya San. Tic. A.fi
2) Murat Akyapak, Oto Ak 

Otom. San. Tic. Ltd. fiti.
3) Erdo¤an Ilgaz, Himtes Havl. 

‹ml. Tes. ‹nfl. Taah. San. ve Tic. Ltd. fiti.
4) Bafltu¤ M. Çak›rcal›, Çak›rcal› 

Müh. Is› Sist. San. Tic. Ltd. fiti.
5) Palet ‹nflaat ve Tic. A.fi. TM
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ürünler

DIGISTART D2 ve D3 Elektronik Denetleyici

L EROY-SOMER DIGISTART ile kom-
pakt, ekonomik, yüksek performansl›

ve iletimli denetleyiciler sunmaktad›r. Bu
denetleyiciler endüstriyel kurulumlara da-
ha iyi entegre edilmekte ve önemli miktar-
da tasarruf edilmesini sa¤lamaktad›r.
LEROY-SOMER’in endüksiyon motorlar›
için tasarlad›¤› yeni elektronik denetleyici
DIGISTART optimize edilmifl bir bypass
fonksiyonu dâhil olmak üzere son teknolo-
jik de¤ifliklikleri bünyesinde bar›nd›rmak-
tad›r. Digistart’›n piyasa ihtiyaçlar›na göre
uyarlanm›fl iki ürün serisi mevcuttur: 

• D2 serisi, 18 ilâ 200 A: Kompakt starterler,
• D3 serisi, 23 ilâ 1600 A: ‹leri düzeydeki
denetleyiciler.

Bypass kullan›m; sabit halde tüketimde
%4 tasarruf sa¤lar,

Digistart’›n çal›flma prensibi flöyledir: Güç
elektroni¤i bafllatmak ve dolay›s›yla en-
düksiyon motorunun çekilen ak›m›n› s›n›r-
land›rmak için kullan›lmaktad›r. Güç elek-
troni¤i daha sonra iç bypass taraf›ndan
bafllama evresinin sonuna getirilmektedir.
Kontrol elektroni¤i motoru durma evresine
kadar koruyup kontrol etmek için hâlâ
kullan›lmaktad›r. 

DIGISTART’›n kompaktl›¤› genel a¤›rl›¤›
ve hacmini önemli ölçüde azaltmaktad›r. 

DIGISTART mevcut kurulumlar›n yüksel-
tilmesi için ideal olup üçgen ba¤lant› mo-
torlar›n›n ba¤lanmas›n› sa¤lar (bu motor-
lar bir y›ld›z/üçgen bafllatmas›n›n yerini
alabilir) ve 6 adet motor güç tedarik kablo-
su kullan›r. Ayr›ca, bu sayede denetleyici-
nin ebatland›r›lmas›nda en az bir derece-
lendirme boyutu tasarruf sa¤lan›r. 

Avrupa’n›n say›l› kombi üretim tesisle-
rinden birine sahip olan Baymak;

A¤ustos ay› içinde faaliyete geçirdi¤i yeni
tesislerinde üretmekte oldu¤u Baymak
marka kombilerin yan› s›ra Lambert ve
Dolcevita markal› yeni ürünlerini de Türk

Sezgisel DIGISTART navigatörü mevcut
seri veya k›s›tlamalar›n basit bir düzenle-
mesini sa¤lar. Operatör pompalama, hava-
land›rma ve iletim fonksiyonlar›, vb.ye ilifl-
kin yap›land›rmalar› önceden ayarlamak
için an›nda eriflime sahiptir. 

Esneklik

DIGISTART 200-440 V, 200-575 V veya
690 V üç fazl› a¤larla çal›flabilir. Ayr›ca pa-
ralel olarak ba¤lanm›fl birkaç endüksiyon
motorunun yan› s›ra bir kolektör ring mo-
torunu denetleyebilir. D3’te (360 ilâ 1600
A) mevcut olan güç girdi ve ç›kt›lar› talep
üzerine kabin içindeki kablolar›n yerleflimi
do¤rultusunda starterin üstüne ya da alt›na
kurulabilir. DIGISTART böylece kabin
içinde kurulumu optimize eder.

Mevcut endüstriyel a¤ sistemi (field bus)

ve dünya pazar›na sunuyor. Yeni nesil ***
(3 y›ld›z) s›n›f›ndaki kombiler, minimize
edilmifl ölçüleri ile s›n›f›n›n en küçük kom-
bilerinden biri olmaya aday. Üretilen ürün-
ler 23 farkl› test ve kontrolden geçirildikten
sonra nihai tüketiciye ulaflt›r›l›yor.

modülleri flunlard›r: Modbus RTU, port
USB, DeviceNet ve Profibus.

Mükemmel bir elektronik kontrol

DIGISTART en son elektronik kontrol tek-
nolojisini sunmaktad›r: bafllama ve durma,
yüke göre otomatik ayarlanma, bafllamalar
yoluyla sa¤lanan makine ö¤renmesi tara-
f›ndan parametrelerin otomatik optimizas-
yonu. DIGISTART ayr›ca LEROY-SO-
MER’in 15 y›ll›k deneyim ve yap›m bilgisi-
nin sonucu olan pompalama uygulamalar›-
na özel bir yavafllama e¤risini içermektedir.
Yaln›zca iki adet çal›flma güç birimi ile ça-
l›flma olas›l›¤›, cebri çal›flmay› (duman tah-
liyesi, yang›n pompas›…) sa¤lamak için
koruma özelli¤inin devre d›fl› b›rak›lmas›
DIGISTART’› hassas kurulumlar›n gerekli-
liklerine göre ayarlanm›fl bir çözüm haline
getirmektedir. TM

Baymak’tan Yeni Lambert ve Dolcevita
Serisi Kombiler
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G
OLD Wing fanlar, pazardaki en
verimli fanlardan biri iken, flimdi
EC motor teknolojisini kullana-

rak verimlili¤ini bir ad›m öteye tafl›yor.
Bundan sonra Swegon Gold klima santral-
lerinde “Wing+” fanlar kullan›lacak, böy-
lece çok daha yüksek enerji tasarrufu sa¤-
lanacak. Wing+ fanlar, Swegon’un son EC
teknolojisi ile Swegon fan motoru ve mo-
tor kontrol tedarikçileri ile ortak bir çal›fl-
man›n sonucu olarak do¤du. EC teknolo-
jisindeki geliflmeler sayesinde art›k fan mo-
torlar› üzerlerine motor kontrol sistemi de
konulabiliyor. Böylece ürün, piyasadaki
di¤er EC motorlar›ndan daha iyi perfor-
mans gösterebiliyor.
AC motorlara k›yasla EC motorlar›n ve-
rimlili¤i çarp›c› biçimde daha yüksektir.
AC motorlar›n daha yüksek olan kay›pla-
r› ›s›ya dönüflür, bu da motorun fazla ›s›n-
mas›na sebep olur. Bu durum, so¤utma ya-
p›ld›¤›nda sistemde dezavantaj yarat›r.
Bilinen DC motorlardan farkl› olarak EC
motorlarda rotor sarg›lar›, kal›c› m›knat›s

ve elektronik motor kontrol sistemi ile de-
¤ifltirilmifltir.

Motor kontrol sistemi sayesinde rotor ile
bobin aras›ndaki durum her zaman kon-
trol edildi¤i için do¤ru ve gerekti¤i kadar
ak›m sa¤lan›r. Dolay›s›yla motor, her za-
man optimumda çal›fl›r.
Swegon farkl› EC teknolojisi kullanarak
hiçbir sensöre ihtiyaç duymaz. Wing+ ile
birlikte yeni pervane teknolojisi kullan›l-
maktad›r, bu teknoloji sayesinde daha faz-
la hava debisi al›nmas› mümkün olacak.

EC Teknolojisi
AC motorlar alternatif ak›m ile çal›fl›rlar,
manyetik alan› dalgaland›rarak rotorun
dönmesini sa¤lar. AC motorlar d›fl sarg› ve
k›sa devre rotorundan oluflur (ak›m man-
yetik alan› oluflturur, ve rotora yönlendiri-
lir). E¤er fan, düflük h›zda çal›fl›rsa, bu ta-
sar›m›n, enerji kay›plar› fazlad›r.
EC motorlarda kal›c› manyetikler vard›r.
Bu manyetikler, bir manyetik alan yarat›r

ve elektronik olarak düz ak›ma çevirerek
rotorun dönmesini sa¤lar. Bu tasar›m, yüz-
de olarak daha fazla hareket, daha az ka-
y›p avantaj› sunar. EC motorlar tamam›yla
motor kontrol sistemine ba¤l› olarak çal›fl›r
(h›z kontrolü gibi). Motor kontrol sistemi
fan pervanesi monte ve kalibre edilmifl bir
biçimde çal›fl›r. Pervane olmadan motor da
çal›flmaz.
Swegon’un Wing+ fanlar›, 6 farkl› boyutta-
d›r ve EC motorlar›n boyutlar› 0.8kW ile
6.5kW aras›d›r. Swegon olarak bu motoru
ve kontrol sistemini ‹sveç-Slovenya-Dani-
marka iflbirli¤i ile gelifltirdik. Motorlar d›fl-
ta duran rotor motorlar›d›r. Ayr›ca manye-
tikli rotorlar sarg›lar›n d›fl›ndad›r.
Yeni pervane sayesinde kesin uluslararas›
kalibreye ulafl›r. Fan bu sayede maksimum
1000Pa bas›nca ve h›z olarak da 1400
rev/min (6.5kW) ve 3380 rev/min
(0.8kW)’e ulafl›r.
Motor rulmanlar› NSK taraf›ndan üretil-
mektedir ve özel bir ya¤ ile kayganlaflt›r›l›r
ve bu sayede klima santralinde ulafl›lan

Yeni GOLD Wing+ Fanlar
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yüksek s›cakl›klarda bile çal›fl›r.
Fan -40 °C ile +52 °C s›cakl›klar aras›nda
çal›flabilir fakat motor kontrol sistemi
maksimum+40 °C’ye kadar çal›fl›r. Swe-
gon’un Wing+ fanlar› IQnomic kontrol
ekipman›yla direkt ba¤lan›r ve baflka bir
kontrol sistemine ihtiyaç duymaz.

Daha Az Enerji
Swegon Wing+ fanlar, bilinen AC motorlu
fanlardan daha verimlidir. Aralar›ndaki
averaj verimlilik fark› % 10-15’tir. Bu fark
LCC (Ömür boyu maliyeti) ve iflletme ma-
liyetlerinde ciddi anlamda olumlu yönde
katk› sa¤lar.
Wing+ fan›n toplam verimlili¤i yaklafl›k 
% 65’e ulaflmakta, flu an bilinen fanlarda bu
rakam % 55 civarlar›ndad›r. EC motorlar
enerjilerini ›s›ya dönüfltürerek güç kaybet-
mez ve h›zlar›n› ayarlamak daha kolayd›r.
Wing+ fanlar çal›flma zaman› boyunca
yüksek verimlili¤ini korur. Yeni pervane
sayesinde daha fazla çal›flma aral›¤›na sa-
hiptir. ‹stenilen debiye göre hemen h›z›n›
ayarlayarak elektrikten tasarruf eder.

Daha Fazla Hava Debisi
Fan›n alüminyum yeni pervanesi sayesinde
bir tak›m avantajlar elde edilir. “Full Face”
teknolojisi sayesinde (bütün hava debisinin
serpantinin aktif olan bölümden geçerek
flartland›rmas›) daha fazla hava debisi elde
etmek mümkün hale gelir. Böylelikle
GOLD’un her modelinde üflenen hava de-
bileri artar, böylelikle daha ekonomik bir
çözüm sunulur. Yeni tasar›m sayesinde da-
ha küçük pervanelerdeki verimlilik artm›fl
olur. Böylelikle bundan sonra hava debile-
ri için daha küçük modeller önerilebilecek-
tir. Ayr›ca LCC ve iflletme maliyeti hesap-
lamalar›nda olumlu etkileri olacakt›r.
Seçilen Alüminyum tuzlu havan›n olufltu-
raca¤› paslanmaya bile dayanakl›d›r, bu da
üretimi h›zland›racakt›r. Dolay›s›yla bun-
dan sonra pervaneleri boyamaya gerek kal-
mayacak ve çevreye verilen zarar da engel-
lenmifl olacakt›r. Üretim de toplamda daha
ekonomik hale gelmifl olacakt›r.
Ses seviyesi ve titreflimden oluflan rahats›zl›k
havaland›rma sektöründe her zaman ciddi
problem olmufltur. Yeni EC motorlu fan ve

pervanesi daha düflük ses seviyesine ve daha
az titreflimle çal›flma özelli¤ine sahip.

Daha Dayan›kl› ve Kompakt Yap›
D›fl tarafta bulunan rotor ve manyetikler
sayesinde motorun içerisindeki hareketli
parçalar aras›ndaki mesafe artt›¤›ndan ar›-
za yapma ihtimali daha azd›r. Böylelikle
motorun ömrü uzar. EC teknolojisi ve mo-
tor kontrol sistemi sayesinde motor içinde-
ki rulmanlarda bozulma meydana gelme-
yecektir. Motor kontrol sistemi ayr›ca tek
fazl› motorlar› ak›m kesilmelerine karfl› ko-
rur. Motor ve motor kontrol sistemi IP54
koruma standard›na sahiptir, tozdan ve
nemden etkilenmez. Swegon’un EC fanlar›,
AC motorlu fanlara göre daha ufakt›r, bu-
nunla beraber performanslar› daha da yük-
sektir. Yeni alüminyum fan pervanesi ve
yeni motoru eskisine göre daha hafiftir.
Böylelikle kurulum ve servis iflleri kolayla-
fl›r ve tüm klima santrali hafiflemifl olur.
Yeni fanlar, eski fanlara göre % 30-50 ara-
s›nda daha hafiftir. Bütün kablolamalar
h›zl› ba¤lant› aparatlar› ile yap›l›r. TM
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üteahhit firmalar Mertkan (in-
flaat) ve Sira’n›n (elektrik uygu-
lamalar›) kurmufl oldu¤u ortak-

l›k, Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yaklafl›k
300 milyon Euro de¤erinde, benzerleri
aras›nda dünyan›n en büyük adalet sara-
y›n›n bina projesi koordinasyonunda gö-
revlendirilmifltir.
‹stanbul E5 otoyolu üzerinde infla edilen
dünyan›n en büyük adalet saray›, 12 mil-
yon nüfuslu flehrin Asya k›tas›ndaki tüm
adliye binalar›n› bir araya getiriyor. Yak-
lafl›k olarak 5000 personelin çal›flaca¤›
adalet saray›na her gün yüzlerce ziyaretçi-
nin gelmesi bekleniyor.
Pompa, vana ve sistemleri üretiminde bir
dünya lideri firmalardan KSB’nin yerel
temsilcisi KSB Türkiye, sirkülatörler, oto-
masyon kontrol üniteleri, frekans kon-
trollü hidrafor setleri ve pompa kontrol
birimlerini de içeren bu genifl kapsaml›
projenin pompa teknolojisi tedarikçisi
olarak seçildi.

Her ölçekte güvenilir performans

KSB Türkiye bu sözleflmeyi ürünlerinin
yüksek performans›n›n yan› s›ra; sa¤lad›-
¤› maksimum servis kalitesi, üstün teknik
destek ve tüm müflteri istekleriyle yak›n-
dan ilgilenmesi, onlara zaman›nda ve ihti-
yaçlar›na uygun olarak cevap vermesi sa-
yesinde kazand›. 
340.000 m2 kapal› alan›yla adalet saray›;
350 duruflma salonu, bir spor salonu, bir
krefl, bir kuaför, birçok banka flubesi ve
restoran, 12 doktor, 99 tutuklu bekleme
salonu, 12 polis karakolu, bir postane ve
5 genifl park alan› içerecek. KSB Türkiye,
bütün altyap›n›n güvenilir olarak çal›flt›-
¤›ndan emin olmak ad›na saray komplek-
sine; yüzlerce sa¤lam ve güvenilir blok tip
ve norm tip pompalar, sirkülatörler, oto-
masyon kontrol üniteleri, frekans kon-
trollü hidrofor setleri, pompa kontrol bi-
rimlerinin yan› s›ra çok say›da aksesuar
sa¤lad›.

Kartal Adliye Saray› Bina 
Projesi’nde kullan›lan ürünlerin
kapsam› ve özellikleri:

Sa¤lanan ürünler:

170 Etaline pompa
29 Etaline Z pompa
16 Etanorm R pompa
132 Rio-Eco sirkülasyon pompas›
4 Amarex NF pompa
82 Otomasyon kontrol ünitesi
3 Frekans kontrollü hidrofor seti
178 Pompa kontrol birimleri ve 

aksesuarlar›

Projede Kullan›lan Ürünler ve
Özellikleri

Etaline (Z) –Betaline Pompalar:
Is›tma, so¤utma, havaland›rma sistemle-
rinde düz bir boru üzerine monte edilebi-
lecek flekilde in-line dizayna sahip kuru

Kartal Adliye Saray› Bina
Projesi’nde KSB Çözümleri
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rotorlu sirkülasyon pompalar›d›r. Pompa-
lar›n mil s›zd›rmazl›¤› so¤utma ve bak›m
gerektirmeyen mekanik salmastra ile sa¤-
lanmakta olup, yataklarda gres ya¤lamal›
bilyal› rulman kullan›lmaktad›r. Kullan›-
lan elektrik motorlar› üç fazl›, sincap ka-
fesli, yüzey so¤utmal› standart elektrik
motoru olup de¤iflik markalarda elektrik
motoru kullan›lmas› mümkündür. Pompa
mili ile elektrik motor mili rijit bir flekilde
birbiri ile ba¤lanm›flt›r. Pompalar döküm
ve bronz çarkl› olmak üzere iki farkl› mal-
zeme yap›s›nda üretilmesine ra¤men müfl-
teri talebi ve ihtiyac› do¤rultusunda özel
malzeme yap›lar›nda da üretilebilmekte-
dir. 16 bar ç›k›fl bas›nc›na dayanacak fle-
kilde üretilen bu tip pompalar›n kapasite-
si 550 m3/h ve basma yüksekli¤i de 90 m
de¤erine kadar ç›kabilmektedir. 
Tek bir gövde içine iki adet çark›n yerlefl-
tirilmifl oldu¤u ve iki ayr› pompa hidroli-
¤i dizayn›na sahip olan ikiz tip pompa
olarak da üretilmektedir. Bu tip ikiz pom-
palar›n basma taraf›nda bulunan yayl› ka-
natç›k sayesinde de¤iflimli olarak çal›fla-
bilmektedir.

Etanorm R Pompalar:
Su temini, ›s›tma, so¤utma, içme suyu,
servis suyu uygulamalar›nda kullan›lan
spiral gövdeli, tek kademeli, arkadan çe-
kip ç›kar›labilen dizayna sahip santrifüj
pompalard›r. Mil s›zd›rmazl›¤› yumuflak
veya mekanik salmastra ile sa¤lanan pom-
palarda yataklarda gres ya¤lamal› bilyal›
rulman kullan›lmaktad›r. Üç faz sincap
kafesli asenkron elektrik motoru ile tahrik
edilen pompalar›n elektrik motoru ile
ba¤lant›s› elastik kaplin ile sa¤lanmakta-
d›r. Bu tip pompalar müflterinin ihtiyaç ve
talebine göre de¤iflik malzeme versiyonla-
r›nda üretilebilmektedir. 

Amarex N Pompalar:
Tamamen dalg›ç sabit veya portatif tip
olarak dizayn edilmifl Amarex N pompa-
lar tek kademeli ve tek girifllidir. Aç›k
çarkl› (F), parçalay›c› b›çakl› (S sadece
Amarex NS 50) veya diyagonal tek kanat-
l› olarak üretilebilmektedir. Amarex N
pompalar maksimum 190 m3/h (53l/s) ve
max 49 m basma yüksekli¤ine kadar üre-

tilmektedir. Daha büyük kapasite ve bas-
ma yüksekli¤i de¤erleri için KSB’nin fark-
l› tip ve modellerdeki pompalar› karfl›l›k
gelmektedir. At›ksu/kanalizasyon, at›ksu
ar›tma tesisleri, endüstriyel at›ksu transfe-
rinde, özellikle ar›t›lmam›fl ve uzun lifli
at›klar, kat› parçalar ve gaz içeren sular-
da, ham su, taflma riski tafl›yan yerlerde
efektif olarak kullan›labilmektedir. 
Amarex N pompalar reçine ile kaplanm›fl
ve s›zd›rmazl›¤› sa¤lanm›fl özel iletkenler
sayesinde su geçirmez kablo girifllidir.
Bundan dolay› kablo k›l›f›na ve izolasyo-
nuna herhangi bir zarar gelse bile pompa
güvenli bir flekilde çal›fl›r. Mil korozyonu
dayan›kl› paslanmaz çelikten üretildi¤i
için korozyon engellenmifl olup pompa
ömrü uzat›lm›flt›r. Toksik olmayan çevre
dostu ya¤ ile g›da onay› vard›r. Çevreye
zarar vermez. Tüm vidal› ba¤lant›lar A2
paslanmaz çelik oldu¤u için uzun süreli
çal›flmadan sonra bile kolay sökülebilir.
‹kili ›s›s› izleme özelli¤i sayesinde patla-
maya karfl› koruma gereken durumlarda
dahi otomatik çal›flmay› sa¤lar. Motor
afl›r› ›s›nmaya karfl› korumal›d›r. S›zd›r-
mazl›k, 2 adet çift yönlü mekanik salmas-
tra ile sa¤land›¤› için uzun hizmet ömrü ve
mükemmel koruma sa¤lamaktad›r.

Rio-Eco (Z) Pompalar:
Bak›m gerektirmeyen ›slak rotorlu (sal-
mastras›z) flanfll› veya diflli ba¤lant›l› sü-
rekli de¤iflken fark bas›nç kontrolü için
frekans invertör entegre edilmifl bu pom-
palar ikiz (Rio-Eco Z) olarak da üretile-
bilmektedir. ‹nfrared uzaktan kumanda
için ara yüz (LON bus arayüzü) entegre
edilebilir. Grafik gösterge (ekran), entegre
edilmifl elektronik ile motor koruma, ge-
nel hata raporlama için voltajs›z kuru
kontaklar, mant›ksal ayar kullanarak,
otomatik gece ve gündüz ayar›, iletiflim
modülü için ara yüz mevcuttur. Rio-Eco
Z pompa yedekli çal›flma için (çekvalf en-
tegre edilmifl) veya ihtiyaç halinde paralel
çal›flma için kullan›labilir.
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Rio-Eco (Z) pompalar›n kontrol flekli sa-
bit fark bas›nc› için, de¤iflken fark bas›nc›
için ve  s›cakl›k için pompa içinde oransal
bas›nç kontrollüdür. Su ›s›tma sistemleri,
›s› kaplama sistemleri, havaland›rma sis-
temlerinde so¤utucu ak›flkan sirkülasyon-
lar› gibi genifl kullan›m alanlar›na sahip
olan Rio-Eco (Z) pompalar, tafl›ma ve
stok maliyetini esnek montaj seçenekleri
sayesinde düflürür.

KHS –KHF Hidroforlar:
Apartmanlar, siteler, hastaneler, okullar,
al›flverifl merkezleri, oteller, tatil köyleri,
endüstriyel tesisler ve di¤er uygulamalar
için kullan›labilen KHS ve KHF hidrofor
setleri 2 pompadan 6 pompaya kadar üre-
tilmektedir. Pompalar dikey kademeli
“inline” tip santrifüj pompalard›r. KHS
hidroforlar s›ra kontrollü tam otomatik
olup KHF hidroforlar ise frekans konver-
törlüdür. KHS hidroforunun otomatik ça-
l›flma flekli 2 ile 6 adet aras› pompa PLC
taraf›ndan kontrol edilir ve izlenir. Pom-
palar s›ra kontrollü çal›fl›r. Bu sayede
pompalar eflit sürelerde devrede kal›rlar.
Basma kollektörü üzerinde bulunan ba-
s›nç sinyali ileticisi yard›m›yla hattaki ba-
s›nç izlenir. Pompalar›n devreye girifl ve
ç›k›fl süreleri PLC üzerinden ayarlanabilir.

Pompalar rotasyonlu olarak devreye girip
ç›karak eflit yafllanma sa¤lan›r. Çal›flan
herhangi bir pompan›n ar›zas› durumun-
da; otomasyon bir sonraki pompay› dev-
reye sokar ve ar›za sinyali ile hangi pom-
pada ar›za oldu¤u tespit edilir.

Movitec Pompalar: 
10 farkl› boyutta ve 25 kademeye kadar
az yer kaplayan dikey milli inline pompa-
lard›r.

Genel bas›nçl› su temini, f›skiye sistemle-
ri, tar›m ve hidrofor sistemleri maksimum
120 ºC s›cak su ve so¤utma suyu sirkülas-
yonu, kondens suyu transferi, kazan besi
suyu sistemleri evsel bas›nçl› su temini,
bas›nçl› y›kama sistemleri, su ar›tma ve
yang›n sistemleri, ya¤ alma, alkali temiz-
leme banyolar›, alkaliler ve ya¤lar, revers
osmoz sistemleri ve yüzey iflleme uygula-
malar›nda kullan›lmaktad›r.
400 m’ye kadar rekor basma yüksekli¤ine
sahip pompa gömle¤i ve özel o-ringler ile
›s›l floklar ve kaça¤a karfl› korumal›d›r.
Bak›m gerektirmeyen kaymal› yataklara
sahip olup bak›m› kolay mekanik salmas-
tra ve korozyona dayan›kl› hidrolik par-
çalar mevcuttur.
Malzeme kombinasyonu olarak GG25,
AISI 304 VE AISI 316 paslanmaz alterna-
tifler bulunmaktad›r. WRAS (içme suyu-
na uygunluk), CE ve ATEX (patlama ve
yan›c› maddelere karfl› koruma) sertifika-
lar›na sahiptir. TM

proje
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Pompa sistemleri alan›n›n küresel güçlü oyunculardan 

biri olan Wilo, 1872 y›l›nda Almanya’n›n Dortmund

kentinde kuruldu. Merkezi, 137 y›ld›r ayn› yerde... 

Bugün 6000’i aflk›n personeli ile 70’in üzerinde ülkede

hizmet veriyor. 2008 cirosu, bir önceki y›la oranla % 5.4 art›fl göstererek 

1 milyar Euro’ya yaklaflm›fl. 1928’de dünyan›n ilk sirkülasyon 

pompas› patentini alan Wilo, 2001 y›l›nda da ›s›tma, so¤utma, klima

uygulamalar›nda kullan›lan dünyan›n ilk yüksek verimli pompas›n›,

“Stratos”u gelifltirdi. Bu y›l ise geleneksel ›s›tma sistemlerinde bir devrim

say›labilen, birkaç minyatür pompa kombinasyonu diyebilece¤imiz,

dünyan›n ilk “merkezi olmayan (decentralized) pompa sistemi” Geniax,

Wilo ailesine kat›ld›. Wilo küresel pazarlara, özellikle yarat›c› yenilikler

tafl›yan, enerji verimli teknolojilere sahip ürünler sunmaya çal›fl›rken,

Türkiye’de de önemli ölçekte yat›r›m karar› ald›. Wilo’nun Türkiye’deki

yat›r›m planlar›n› ve enerjinin verimli kullan›lmas›nda pompa 

sistemlerinin önemini, Wilo Türkiye’nin Genel Müdürü 

Ercüment Yalç›n ile görüfltük...

“Pompa sistemlerinde enerji 
verimlili¤inin simgesi olmaya çal›fl›yoruz”

Wilo SE; y›lda 20’yi aflk›n patenti
ile bir Avrupa teknoloji flirketi

W
ilo AG, 2008’de faaliyetlerini
Wilo SE ad› alt›nda sürdürme
karar› ald›. Bu karar, uluslarara-

s› faaliyetlerin hacminin, iç pazarlar› olan
Almanya ölçe¤inin çok üzerine ç›km›fl ol-
mas› ve flirket kültürünü, felsefesini bir
Alman sermaye flirketi ile s›n›rland›rma-
mak, bir Avrupa sermaye flirketi olarak
uluslararas› alana tafl›mak hedefi do¤rul-
tusunda al›nd› ve flirketin ad› Wilo SE (So-
cietas Europaea = SE) oldu.
15 y›l önce Wilo AG’nin cirosunun 
% 80’inden fazlas›n› Wilo Almanya sa¤l›-
yordu, bugün % 80’den fazlas›n› Alman-
ya d›fl› ülkeler oluflturuyor.
“Wilo SE” bir Alman flirketinden bir Av-
rupa flirketine geçiflin sembolü. “SE”, Av-
rupa baz›nda faaliyeti olan ve çok az say›-
da büyük flirketin ald›¤› bir ünvan. Bu, sa-
dece isim baz›nda bir de¤ifliklik de¤il, bu-
nunla beraber AB hukuku ile entegre olu-

Ercüment Yalç›n
Wilo Türkiye Genel Müdürü
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yorsunuz. Bizim için bu de¤iflimin gerçek
önemi, “ünvan” olarak yap›lan de¤iflikli-
¤in ötesinde, Wilo’nun küresel vizyonu-
nun, de¤erlerinin tüm Wilo flirketlerinde
daha güçlü yans›t›lmas›na yard›mc› olma-
s›ndad›r. Sadece isim ya da logo de¤ifltire-
rek çok önemli bir kazan›m elde edemez-
siniz. Çünkü ifli yapan, onun arkas›nda
duran insan gücü, beyin gücüdür. Baflar›
için aslolan budur. Bu, kendisini Ar-Ge
çal›flmalar› ve sonuçlar›nda gösterir. Wi-
lo’nun 2008 y›l› Ar-Ge yat›r›mlar›, 34.5
milyon Euro’dur. Ar-Ge grubumuzda 350
mühendis çal›fl›yor. Ar-Ge’ye verdi¤imiz
önem, Wilo’yu y›lda 20’yi aflk›n patentle,
alan›nda teknoloji liderli¤ine tafl›yor. 

Almanya’daki bütün “aç-kapa”
prensipli sirkülasyon pompalar›n›
Stratos ile de¤ifltirirsek bir nükleer
enerji santrali devreden ç›kar

Bildi¤iniz gibi sirkülasyon pompas›n›n
mucidi olan Wilo, öncü misyonunu dün-
yan›n en önemli sorunlar› aras›nda görü-
len enerjinin verimli ve tasarruflu kullan›l-
mas› alan›nda da sürdürmeye odakland›.
21. yüzy›la girdi¤imizde dünya, bu hedef
do¤rultusunda yine öncü bir teknolojimiz;
Stratos ile tan›flt›.

söylefli

At›ksu ar›tma tesislerinde % 30’un üze-
rinde tasarruf sa¤l›yor. 

Avrupa’da Europump’›n ve ABD’de
Hydraulic Institute’ün ortak araflt›rmas›-
na göre, dünyadaki elektrik enerjisinin %
20’si pompalar taraf›ndan tüketiliyor ve
bu % 20’nin yaklafl›k % 30’luk k›sm›n›n
tasarruf edilebilmesi mümkün. Tabii ki bu
tasarruf, pompalarda son dönem üretim
teknolojileri de¤iflti¤i için mümkün görü-
lüyor. Almanya’da yapt›¤›m›z bir araflt›r-
ma sonucu, Almanya’daki bütün “aç-ka-
pa” prensipli sirkülasyon pompalar›n›
Stratos ile de¤ifltirirsek bir nükleer enerji
santralinin devreden ç›kabilece¤ini gör-
dük. Tasarruf edilen enerjinin, baflta CO2
sal›mlar› olmak üzere çevreye olumlu et-
kileri de bir di¤er kazan›m. 

Ekonomik, ekolojik ve sosyal 
payda temelinde sürdürülebilir 
geliflme

fiirket felsefesinin temelinde sürdürülebilir
geliflme var. Bunun birbiri ile sinerjik ilifl-
kide bulunan üç farkl› aya¤› bulunuyor;
ekonomik, ekolojik ve sosyal tutum.
En az enerji tüketimi ve en az CO2 sal›m›-
n› hedefleyen verimli pompalar ve pompa
sistemlerinin yan› s›ra ekonomik tutumu
destekleyen önemli unsur; ürün sorumlu-
lu¤umuzdur. Üzerinde Wilo yazan her
ürünün sorumlulu¤unu tafl›yoruz. Müflte-
ri ihtiyaçlar›n›n, taleplerinin ön planda tu-
tuldu¤u ve müflterisine sürekli daha fazla
ekonomik fayda sa¤lamaya çal›flan ürün
güvencesi ve etkin hizmet anlafl›na sahi-
biz. Ekolojik tutum, sadece çevre dostu
ürünler sunma hedefinden ibaret de¤il.

Stratos, grubumuzdaki ilk yüksek verimli,
ilk elektronik kumandal› pompa oldu. Bu
bir ç›¤›r açt›. Stratos’un icad›na kadar
pompalar›n tamam› “aç-kapa” prensibiy-
le çal›fl›yordu. Oysa sirkülasyon pompala-
r›n›n ihtiyaçlar›, tüm iflletim süresi içinde
devaml›, sabit de¤ildir. S›cak su ya da hid-
rofor kullan›m›nda pompalara sürekli de-
¤il, zaman zaman ihtiyaç vard›r. Elektro-
nik kumandal›, yüksek verimli Stratos ile
pompan›n “ihtiyaca göre” çal›flmas› sa¤-
land›. Stratos, di¤er pompalardan % 80
daha verimli. fiimdi Pico’larla bu verimi 
% 90’lar›n üzerine ç›karmay› hedefliyo-
ruz. Verimlili¤i sadece elektrik taraf›nda
de¤il, gaz›n tüketimi taraf›nda da de¤er-
lendirmek gerekiyor. Su kesintileri azald›-
¤› için, her ne kadar hidroforlar halk ara-
s›nda eskisi kadar konuflulmuyor gibi gö-
rülse de, çok katl› yüksek yap›lar›n, hasta-
ne, otel, ifl merkezi gibi su kullan›m hacmi
büyük yap›lar›n “olmazsa olmaz”›.. Yeni
ve çok yüksek verimli hidrofor gruplar›-
m›z Helix, 2010’da Türkiye’de sat›fla su-
nulacak. Helix, çok yüksek verimli ve fre-
kans konvertörü ile kontrol edilebilen bir
seri.

Wilo’nun ›s›tma sistemlerinde ç›¤›r açan,
tasar›m ve verimlilik ödüllerine sahip tek-
nolojisi Geniax sadece yeni bir ürün de¤il,
yeni bir bak›fl aç›s› getiriyor. Kazan ya da
kombilerde bir tane pompa bulunur. Ge-
niax, tek bir pompa de¤il, minyatür bir
pompa grubu. Her radyatöre açma kapa-
ma vanas› gibi bir tane pompa yerlefltirili-
yor. S›cakl›¤› istedi¤iniz odada, istedi¤iniz
gibi ayarl›yorsunuz. Kablosuz iletiflim
sa¤layan merkezi bir termostat› var. Tür-
kiye 2010 y›l›n›n sonuna do¤ru Geniax ile
tan›flacak. Türkiye’de de dünyada oldu¤u
gibi büyük ilgiyle karfl›lanaca¤›na inan›-
yorum. 

Bina teknolojileri sat›fl grubumuzdaki bu
ürünlerin yan› s›ra, bir di¤er sat›fl grubu-
muz olan altyap› uygulamalar› için de
enerji verimli teknolojilerimiz mevcut.
At›k su ar›tma tesisleri, içme suyu ar›tma
tesisleri, baraj sulama sistemleri gibi daha
endüstriyel tesislerde kullan›labilecek me-
gaprop adl› büyük çapl› mikserlerimiz,
dünyadaki en verimli mikserler aras›nda.
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flinin fikri kabul görüp hayata geçirilirse o
kifli ödüllendirilir. 

Wilo, flirketin Ceo’sundan en alt kademe-
de çal›flanlara kadar elemanlar›n›n tama-
m› ile ilgilenir. Personelin nas›l ve hangi
flartlarda çal›flt›¤›n› takip eder. Wilo için
yap›lacak binan›n projesi ile Almanya’ya
gitti¤imde, bana sorduklar› ilk soru; “ye-
mekhane nerede ve nereden ›fl›k al›yor?”
idi. Wilo’nun çal›flanlar›na verdi¤i önemin
fark›nda olmama ra¤men, yine de bir an
için duraksad›¤›m› söylemeliyim.
2005’ten beri her iki y›lda bir, Alman-
ya’daki Meinheim Üniversitesi’nde “çal›-
flan memnuniyet anketi” yapar›z. Bu, 100
sayfal›k bir dökümand›r. Özel bir kutu
içinde her ülkeye kendi dilinde haz›rlana-
rak gönderilir. Herkese da¤›t›l›r, herkes
tek bafl›na doldurur ve formlar kimsenin
görmeyece¤i flekilde bir mühürlü sand›¤a
at›l›r, o sand›k üniversitede aç›l›r, istatis-
tikler oluflturulur. Dolay›s›yla her ülkenin
çal›flan memnuniyeti, birçok parametreye
göre ba¤›ms›z bir kurulufl taraf›ndan öl-
çülmüfl olur. Sonra o ülkenin ba¤l› bulun-
du¤u bölge ile ve grubun tamam›yla k›-
yaslamas› gösterilir. Böylece hangi nokta-
larda iyi veya kötü oldu¤umuzu da göre-
bilmemiz ve sürekli iyilefltirmeye sa¤laya-
bilmemiz mümkün olur. Bu nedenle ben
de dahil olmak üzere, Wilo’da çal›flanlar›n
çok flansl› olduklar›n› düflünüyorum. 

Wilo Türkiye, grubun y›ld›zlar›
aras›nda ve 10 milyon USD’l›k 
yat›r›m›n arifesinde..

Wilo Türkiye, Wilo için çok önemli bir
yere sahip ve Wilo’nun bulundu¤u ülkeler
içinde ilk beflte yer al›yor. Hatta üretim
yapt›¤›m›z ülkeleri hariç tutarsak, Wilo
Grubu içinde ilk üçe girdi¤imizi söyleyebi-
lirim. Wilo Türkiye, grup içinde % 3,5 ci-
var›nda ciro pay›na sahip. Bugün Türki-
ye’deki 200 al›flverifl merkezinde Wilo
pompalar kullan›l›yor. Bunun d›fl›nda bü-
yük binalar›n da % 75’inde yine Wilo
ürünleri kullan›l›yor. 
Türkiye pazar›na do¤rudan kendi flirketi
ile 1992 y›l›nda giren Wilo, pazarda sa¤-
lad›¤› güçlü konumunu pekifltirecek, gelifl-
tirecek çok büyük bir yat›r›m›n arifesinde.
Ekonomik krizin oldu¤u bu dönemde©
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Ayn› zamanda üretimde do¤al kaynakla-
r›n çok daha az kullan›m›n› da içeriyor,
yani enerjinin, suyun, hammaddelerin
kullan›m›n› azaltmay›.. Ürünlerin üretim
aflamas›nda çevreye hiçbir yan etkisinin
olmamas› hedefi do¤rultusunda, üretim
tesislerimiz geçti¤imiz y›l önemli ölçekte
yat›r›mlarla yenilendi. Bugün, üçü Al-
manya’da, ikisi Fransa’da olmak üzere
‹ngiltere, Kore, Çin ve Hindistan’da on
adet fabrikam›z bulunuyor. Her fabrika-
m›z›n ar›tma tesisi, ISO belgeleri mevcut.. 
Üretim tesislerimizde SAP iflletme prog-
ramlar› kullan›yoruz. Bu program›n sa¤-
lad›¤› çok büyük avantajlar var. Böylelik-
le üretim program›ndan stoklara, flirket-
teki pek çok bilgiyi takip edebiliyor, ra-
porlamalar yapt›rabiliyorsunuz. 
Sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z›n bir par-
ças› olarak, çal›flanlar›m›z› e¤itim, sa¤l›k
ve iflgüvenli¤i aç›lar›ndan destekliyor, bu
alanlarda yat›r›m yap›yoruz.  
Wilo olarak çal›flt›¤›m›z personele ve te-
darikçilerimize yönelik düzenli e¤itimleri-
miz kesintisiz sürüyor. Almanya’da özel
bir ç›rakl›k program›m›z var. Orada her

y›l 100 kifliden fazla olmak üzere teknik
lise mezunlar›, fabrikada de¤iflik görevler-
de çal›fl›rlar ve isteyenler, grup bünyesinde
çal›flmaya devam ederler. Türkiye’de de
bu flekilde çal›flmalar›m›z var. Üniversite
ya da teknik liselerde okuyan pek çok ar-
kadafl›m›z stajyer olarak de¤iflik birimleri-
mizde çal›fl›yor. E¤itim faaliyetlerimizi üç
grupta toplamak mümkün; sat›flla ilgili
personel ve servis elemanlar›m›z›n e¤itimi,
yetkili servis ve bayilerimize yönelik e¤i-
timlerimiz ve tedarikçilerimize yönelik
programlar›m›z. Bugün Türkiye’de 800
kiflilik bir Wilo ailesinden bahsediyoruz.
Dolay›s›yla bu etkinlikleri sürdürebilmek
çok iyi bir planlama gerektiriyor. Alt› ay-
l›k periyotlarla e¤itimlerimizi gerçekleflti-
riyoruz. 

Wilo ödüller alan bir kurulufl oldu¤u gibi,
kurum içinde de bir ödüllendirme sistemi-
ne sahip. Y›l sonu toplant›m›zda, en iyi
çal›flan, en iyi performansa sahip persone-
limiz, ödüllendirilir. Ayr›ca flirket içinde
fikir kutular›m›z vard›r. Kendi konusuyla
ilgili ya da ilgisiz, herhangi bir geliflim ile
alakal› bir fikri ya da tavsiyesi olan arka-
dafllar›m›z, bunu yaz›p o kutuya atar. Dö-
nem dönem o kutular aç›l›r ve e¤er bir ki-
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söylefli

oldu. Bu söyledi¤imiz sistemler, binalarda
görünmeyecek yerlere konulur. Biz tam
tersine, bu cihazlar› binan›n girifline, gö-
rülebilir noktalara koymay› planl›yoruz.
Arazimiz üzerine düflen hiçbir ya¤mur
damlas›n› bofla harcamayaca¤›z. Çevre
sulamada ve kullan›m suyu olarak, ya¤-
mur suyundan faydalanaca¤›z. Kullan›m
s›cak suyumuzun temini için günefl kolek-
törlerimiz olacak. Ayr›ca ›s› pompalar› da
kullanaca¤›z. Elektrik kullan›m› konusun-
da çok hassas›z. Gün ›fl›¤›ndan olabildi-
¤ince yararlanmay› öngören, elektronik
kontroller ve sensörlerle kurgulanan ay-
d›nlatma senaryomuz var. Enerjinin, sa-
dece mutlak gerekti¤i kadar kullan›m› için
teknolojinin bilinen imkanlar›n› kullanan
örnek bir yap› infla etmeye çal›fl›yoruz. 

Enerjinin verimli kullan›lmas› için
yasal boflluklar doluyor, bir de
sa¤l›kl› bir denetim mekanizmas›
olursa..

Yeni yürürlü¤e giren Binalarda Enerji Per-
formans› Yönetmeli¤i ile binalar›n enerji
tüketimleri belgelendirilecek. Bu çok
önemli bir ad›m. Enerji Verimlili¤i Yasa-
s›’n›n ard›ndan bu yönetmelikle birlikte
enerjinin verimli kullan›lmas› alan›nda ül-
kemizde olumlu geliflmelerin olaca¤›n›
gösteriyor. Yönetmeli¤in “Is›tma sistemle-
ri tasar›m esaslar›” bölümünde; “Binala-
r›n ›s›tma tesisat›nda kullan›lan pompa
gruplar›, zamana, bas›nca veya ak›flkan
debisine göre de¤iflken devirli seçilir”
maddesi,  “S›hhi s›cak su haz›rlama ve da-
¤›t›m sistemleri” bölümünde; “Merkezi
s›hhi s›cak su haz›rlama sistemlerindeki
pompa gruplar›, zamana, bas›nca veya
ak›flkan debisine göre de¤iflken devirli se-
çilir” maddesi ve “Otomatik kontrol” bö-
lümünde; “S›hhi s›cak su tesislerinde kul-
lan›lacak olan sirkülasyon pompalar›,
otomatik çal›flmay› sa¤layacak ekipman-
larla donat›l›r” maddesi gibi pompa tek-
nolojilerini yak›ndan ilgilendiren bölüm-
ler var.

Ama tabii ki bu yönetmeli¤in baflar›s› için
en önemli konunun, sa¤l›kl› iflleyen bir de-
netleme mekanizmas› oldu¤una inan›yo-
rum. Teflvik konusu da bir o kadar önemli.

Yenileme pazar›nda enerji cimrisi 
pompalar›n getirisi ve amortisman 
süreleri “online” olarak 
hesaplanabiliyor

Eski pompalar›n yenileri ile de¤ifltirilmesi
ciddi miktarlarda tasarruf sa¤l›yor. Fakat
pompa sistemlerinin de¤ifltirilmesi için ya-
t›r›m› yapacak kiflilere teflvik verilmesi
çok önemli. Almanya’da bu teflvik var.
Teflvikin verilmedi¤i durumda da amortis-
man süreleri önem kazan›yor. Bizim ürün-
lerimiz yaklafl›k 1-1,5 y›lda ilk yat›r›m be-
delini sa¤lad›¤› tasarrufla ödüyor. Pompa-
n›n ömrünün ortalama 15 y›l oldu¤u dü-
flünüldü¤ünde bu yat›r›m›n çok kârl› ol-
du¤u ortada. 

Bunu gerçek örneklerle, uygulamalarla
kolayl›kla görebilmek için, http://lcc-
check.wilo.com web adresimizde “Wilo-
LCC-Check” program› hizmete girdi. Bu
programda kullan›lan mevcut pompan›z›
tan›mlayabiliyor, karakteristi¤ini belirte-
biliyorsunuz. Pompalanacak ak›flkan mik-
tar›, pompa basma yüksekli¤inin yan› s›ra
binan›n türü, büyüklü¤ü gibi yard›mc› pa-
rametrelerle çal›flma noktas› öngörülebili-
yor. Enerji ücret birimi girilerek maliyeti
ortaya ç›k›yor. Sistem size ayn› koflullar
için enerji verimli bir pompa seçerek ara-
daki fark› gösteriyor. Bunun içinde –ener-
ji birim fiyat› ve kullan›m süresi gibi para-
metrelere ba¤l› olmak koflulu ile- amortis-
man süresi de görülebiliyor. 
Türkiye’de de enerji verimlili¤i için yap›-
lacak yat›r›mlara getirilecek teflvik uygu-
lamas›, amortisman sürelerini düflürerek
Türkiye’nin verimli bir enerji politikas›
yap›land›rmas›na yard›m edecektir. TM

Türkiye’ye do¤rudan yabanc› sermaye gi-
riflinde s›k›nt›lar oldu. Özellikle bu yat›r›-
m›n böylesi bir dönemde yap›lmas›, hem
flirketim, hem de benim ve çal›flanlar›m›-
z›n tamam› için büyük anlam tafl›yan, çok
gurur verici bir durum. Bu y›l içinde te-
mel at›p 2010’da yeni binam›za tafl›nma-
y› hedefliyoruz. Projeye bugün itibariyle
10 milyon dolarl›k bir bütçe ayr›ld›. Bu
hem dünyada hem de kendi bölgemizde
Wilo’nun en büyük bina yat›r›m› olma
özelli¤ini tafl›yor. Bu yap›; LEED sertifi-
kas› almak üzere yeflil bina konseptinde
tasarland›. Bu bizim grubumuz içinde ve
Türkiye’de bizim alan›m›zdaki ilk yeflil
bina sertifikal› bina olacak. Orhanl›’da,
yaklafl›k 10 dönümlük bir arazi içinde
8.500 metrekarelik bir alana sahip olacak
bu binan›n projesine, LEED sertifikas›n›n
parametrelerini göz önüne almam›z nede-
niyle uzun zaman ayr›ld›. Zira iyi proje-
lendirmenin, iflin % 80’ini oluflturdu¤unu
düflünüyoruz. LEED sertifikas› alan bina-
lar içinde de ülkemizde ilk onda olmay›
planl›yoruz. LEED, biliyorsunuz almas›
çok zor bir sertifika. Hafriyat zaman›nda
ç›karaca¤›n›z topra¤› nerede ve nas›l kul-
lanaca¤›n›zdan, her bir yap› malzemesine
kadar sorgulan›yor, hatta her fley bittik-
ten sonra hal› ya da do¤ramalarda ne ka-
dar geri dönüflümlü malzeme kulland›¤›-
n›z bile göz önünde bulunduruluyor. Ta-
bii baz› avantajlar›m›z da var; verimli
pompalar›m›z, hidroforlar›m›z, ya¤mur
suyu toplama sistemlerimiz, toprak kay-
nakl› ›s› pompalar›nda, günefl panellerin-
de kullan›lan pompalar›m›z ve yang›n
gruplar›m›z var. Bunlar›n hepsini bu bi-
nada kullanaca¤›z. Zaten yeflil bina kon-
septinde önemli bir yer tutan bu teknolo-
jik sistemlere sahip oluflumuz, LEED ser-
tifikas› alma fikrimizin de ç›k›fl noktas›
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A
lmanya 352,000 km2 yüzölçüme
ve mevcut 40 milyon evde yafla-
yan 82.54 milyon nüfusa sahip.

2007’de sadece 185,000 yeni konut bina-
s› infla edilmifl.  Bunun 123,000’i bir veya
iki ailenin ikamet edebildi¤i tip müstakil-
ler. 2008’de infla edilen yeni binalar›n 
% 59’unda gazl› ›s›tma sistemi, % 19’un-
da ›s› pompas›, % 12’sinde bölgesel ›s›tma
ve % 2’sinde s›v› yak›tl› ›s›tma sistemi ön-
görülmüfl.  

Mevcut yap›lar›n % 80’i 25 yafl›n üzerin-
de. Mevcut konut binalar›, apartmanlar
alan›nda ›s› pompalar› için büyük bir po-
tansiyel var, Almanya’da nihai enerji tü-
ketiminin % 35’inden fazlas›, alan ›s›t›l-
mas›nda kullan›l›yor ve bu CO2 emisyon-
lar›n›n % 25’ine sebep teflkil ediyor. 

Almanya ›s› pompas› pazar›, 2005’ten be-
ri büyük ölçekte geliflme kaydediyor.
Özellikle 2006’da yaflanan talep patlama-
s›na benzer bir art›fl, 2008’de de yaflan-
m›fl. 

Alan ›s›t›lmas›nda kullan›lmak üzere yak-
lafl›k 62,500 adet ›s› pompas› sat›lm›fl. Bu
hacim, 2007 y›l› sat›fllar›n›n % 40 üzerin-

de bir seviyededir. Buna ilave olarak s›cak
su temininde kullan›lmak üzere 13,861
adet ›s› pompas› sat›lm›fl ki bu da, bir ön-
ceki y›l›n hemen hemen bir misli demektir
(7,354). Alman pazar›, 2008’de de gelifli-
mini belirgin biçimde sürdürdü. 

2008’de alan ›s›tmas›nda kullan›lan
62,500 ›s› pompas› sat›lm›fl, bu ›s› pompa-
lar›n›n ilk kez, ›s› üreticileri toplam paza-
r›n›n % 10’nunu aflt›¤› anlam›na geliyor. 

‹statistiklere göre, toprak/yer kaynakl› ›s›

Almanya Is› Pompas› Pazar›

IZW e.V. Mart 2009- Kaynak: bwp e.V.
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pompalar› % 48 oran› ile pazar›n genifl bir
bölümünü elinde tutmaktad›r. Hava-Su
kaynakl› ›s› pompalar› % 44.9 ile yaklafl›k
bir seviyede gözükmektedir. (Bir önceki y›-
la oranla % 58 art›fl göstererek) Yeralt› su-
lar›n› enerji kayna¤› olarak kullanan ›s›
pompalar›n›n pazardaki oran› ise % 7.1 

Evsel s›cak su haz›rlamada kullan›lan ›s›
pompalar›ndaki büyüme bir önceki y›l›
ikiye katlar niteliktedir. S›cak su temini
amaçl› ›s› pompalar›, son dönemlere kadar
ihmal edilmifl bir teknoloji say›l›r. fiimdi-
lerde ise mevcut ve yeni yap›larda çok dü-
flük iflletme maliyeti ile baflar›yla kullan›l-
maktad›r. Günefl enerjili ›s›tman›n da en
ciddi rakibi say›lmaktad›r. Günefl enerjili
sistemle s›cak su temini amaçl› ›s› pompa-
lar› kombine edilebiliyor ve s›cak su temi-
ni amaçl› ›s› pompalar› belirgin bir pazar
e¤ilimi olarak kendisini gösteriyor.

Bununla beraber, 35 üreticinin verileri or-
talamas›ndan ç›kan sonuca göre, alan ›s›t-
ma ve s›cak su temini amaçl› ›s› pompala-
r› sat›fl hacmi 75.000. Yaklafl›k 50,000’i
daha ziyade iklimlendirme amaçl› ›s› pom-
palar› (havadan–havaya ›s› pompas›) ki
bunlar da sat›fl istatistikleri aras›na giri-
yor.. Bunlar so¤utma/nem alma modun-
dan ›s›tma moduna geçti¤inde ›s› pompas›
çevrimi kullanan split ve multi-split oda
klimalar›. Avrupa’n›n di¤er ülkeleri de is-
tatistiklerine bu tür cihazlar› dahil ediyor.

Klima cihazlar›n› dahil ederek geniflletilen
bu kapsam içinde flimdiye de¤in alan ›s›t›l-
mas›nda kullan›lan ›s› pompalar› irdelen-
memiflti. 

Alman Is› Pompas› Derne¤i ›s› pompalar›-
n› flu ekonomik etkenlerle de¤erlendiriyor: 
“Is› pompalar› endüstrisi Avrupa’da güçlü
bir pazar büyümesi ve kârl›l›k gösterdi.
D›fl sat›m hacmi % 45’ler seviyesinde. Al-
manya, ‹sveç’ten sonra ikinci büyük ›s›
pompas› üreticisidir. 900 civar›nda çal›-
flan, y›lda 80,000 adet alan ›s›tmas›nda
kullan›lan ›s› pompas› üretir. Y›lda 35.000
adet ›s› pompas› ihraç edilmektedir. Al-

man ›s› pompas› endüstrisindeki üreticile-
rin yönetim, sat›fl, ürün yönetimi ve sat›fl
sonras› servis departmanlar›nda yaklafl›k
1,400 kifli görev yapmaktad›r. 2007 y›l›n-
da bu alanda ticaret yapan 1,500 kifli Al-
manya’da sat›lan 45,000 ›s› pompas›n› ifl-
letmeye ald›. Bunun toplam cirosu 1.2 mil-
yar euro olarak gerçekleflti. Sondaj firma-
lar›, ›s› pompalar› kadar kârl› baflka sek-
törler de arad›lar ve yeryüzüne yak›n sevi-
yede jeotermal enerjinin kullan›m›n›, top-
rak veya yeralt› sular›ndan ›s›y› depolaya-
bilme olanaklar›n› gelifltiriyor. Alman-
ya’da, 2.5 milyon metre sondajl›k bir pa-
zar büyüklü¤ü var ve bu alandaki pazar
doygunlu¤u her y›l biraz daha artmakta.
Sondaj firmalar›n›n ifl hacmi 2005’ten bu
yana üç misline ç›kt›. Bu 350 yeni ifl 
yaratt›.”

Kaynaklar:

http://www.statistik-portal.de/Statistik-
Portal/
http://www.bdew.de
http://www.waermepumpe.de
IEA HPC Zürih Konferans› 2008 
DKV Nürnberg Is› Pompas› Sempozyumu
2007-Chillventa
DKV Nürnberg Is› Pompas› Sempozyumu
2008-Chillventa
DKV Is› Pompas› Forumu 2008-Chillventa
IEA Mevcut Binalarda Is› Pompas› – 
Ek. 30. TM

pazar

IZW e.V. Mart 2009- Kaynak: bwp e.V.
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1
970 enerji krizi ile beraber özellikle
Amerika’da konfor flartlar›nda tu-
tulan odalar›n ›s›tma-so¤utma-ha-

valand›rma yüklerindeki de¤iflkenlik,
odaya verilen havan›n da de¤iflken olma-
s› gereklili¤ini beraberinde getirdi ve De-
¤iflken Hava Debisi (DHD-VAV) cihazla-
r› yayg›n kullan›lmaya baflland›.

Avantajlar›

VAV cihazlar›; hava debisinin kontrolü
ile fan enerji tüketiminin azalt›lmas›n›,
›s›tma-so¤utma-nemlendirme için kulla-
n›lan enerjinin azalt›lmas›n›, CO2 duyar
eleman› kullan›ld›¤›nda optimum iç hava
kalitesine ulafl›lmas›n› ve hava filtrelerin-
deki enerji kayb›ndan do¤an maliyet dü-
flümünü getirir.
“Ne kadar hava gönderdi¤imiz önemli
de¤il, ne kadar havay› kontrol etti¤imiz
önemlidir.”

VAV (DHD) cihazlar›;

Yaz kontrolü için: Do¤ru hava de¤iflim
katsay›s›na ve do¤ru oda s›cakl›¤›na ulafl-
mam›z› sa¤lar.
K›fl ekonomisi için: Do¤ru hava de¤iflim
katsay›s›na ve maksimum enerji tasarru-
funa ulaflmam›z› sa¤lar.

De¤iflken Hava Debisi (VAV)
Cihazlar› Üzerine Temel Bilgiler
Haz›rlayan: M. Remzi Çelik
Saven Teknik Ltd. fiti.

Genel Fonksiyon fiemas› 

H›z düzenleyicili besleme
havas› fan›

Ofis

Ofis

Konferans

H›z düzenleyicili egzoz
havas› fan›
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VAV (DHD) Cihaz Çeflitleri:

• Tek Kanall› (Single Duct): Is›tma
so¤utma tek kanaldan verilir.

• Tek Kanall› – Son Is›t›c› Üniteli (Reheat)

• Çift kanall› (dual duct): Is›tma ve 
so¤utma ayr› kanalla üniteye gelir. Bu
üniteler kar›fl›m hücreli, kar›fl›m 
hücresiz olarak iki çeflittir.

Fanl› Üniteler (Fan Powered): Yüksek
performansl› içinde fan olan ünitelerdir.
Bu tip kendi aras›nda çeflitleri vard›r:
• Döfleme alt› VAV cihazlar› fanl›)
• By pass üniteler 

Seçimde Hangi Temel Ünitelere
Dikkat Edelim ?

• Sadece so¤utma, so¤utma ile birlikte
son ›s›tma (reheat), sadece ›s›tma veya
›s›tma-so¤utma modlar›ndan biri
seçilebilir. Öncelikle bunlardan
hangisi/hangileri ile çal›flma gereksinimi
bulundu¤una karar vermek gerekir.

• Hava kapasitesine karar veriniz.
Örne¤in tek kanall›, tipler 11 boyut
olup 0-3037 1/sn aras›ndad›r.

• Asma tavan, yükseltilmifl döfleme 

0yüksekliklerini kontrol ediniz.
Gerekmesi halinde ince tip VAV cihaz›
kullan›n›z.

• Cihaz›n bileflenlerini kontrol ediniz.
Damperin karfl›t ak›ml› olmas› hassas
kontrol sa¤lar, debi ölçen eleman›n
verimli ölçüm yapmas› önemlidir.
Cihaz›n girifl çap›na, gövde kal›nl›¤›na,
test standartlar›na, ses seviyelerine,
bas›nç ölçümlerine dikkat edilmelidir.

• Bina otomasyon sisteminizle beraber
kontrol sisteminizin pnömatik, elektrik,
analog elektrik veya dijital kontrol
(DDC) oldu¤una karar veririz.

• Sistem bas›nçtan ba¤›ms›z m› (pressure
independent control) kontrol ediliyor?

• Cihaz›n içinde gerekli (uluslararas›
standartlar›n gerektirdi¤i) hava ak›fl
kontrolü, kesici sigortalar gibi
devrelerin oldu¤unu kontrol ediniz
(özellikle elektrikli ›s›t›c›l› için). 

• Ses seviyelerini ve susturucunun
gereklili¤ini kontrol ediniz.

• Hastane gibi özel uygulamalarda cihaz
içi kaplama malzemesinin standartlara
uygunlu¤unu kontrol ediniz.

Do¤ru ve Yanl›fl Ba¤lant› Örnekleri

Ölçüm borusu
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Genel Kullan›m Yerleri

Tek kanall› VAV cihaz›
Bina iç zonlar›nda-so¤utma 
ihtiyac› olan yerlerde kullan›l›r

Tek kanall›+elektrikli ›s›t›c› 
VAV cihaz›
1. Bina d›fl zonlar›nda d›fl duvarlara 

yak›n yerlerinde, yüksek yap›lar›n  üst
katlar›nda konveksiyon (tafl›n›m), 
radyasyon (›fl›n›m) yolu ile ›s› kayb›n›
karfl›lamak üzere,

2. Bina iç zonlar›nda havaland›rmada 
minimum hava modunda ›s›tma 
gerekmesi halinde kullan›labilir.

Çift kanall› kar›fl›m hücresiz 
VAV cihaz›
Bina d›fl zonlar›nda (örne¤in hastaneler)
sulu ›s›tma kullan›lmaya uygun de¤ilse
(örne¤in hastaneler) kullan›l›r. Is›tma-so-
¤utma mod de¤ifliminde minimum hava
verilir.

Çift kanall› kar›fl›m hücreli 
VAV cihaz›
Binalar›n iç veya d›fl zonlar›nda, örne¤in
hastanelerde kullan›labilir (ilave ›s›t›c›
kullan›lmas› uygun de¤ildir).

Fanl› sabit debili VAV cihaz›
1) Bina d›fl zonlarda ›s›tma ve so¤utma

yüklerinde büyük de¤ifliklik varsa,
bina kullan›m› farkl›l›klar gösteriyorsa,
merkezi sistem kapat›ld›¤›nda veya
bina kullan›lmad›¤›nda set-back
yap›ld›¤›nda, 

2) Merkezi fan›n boyutunun küçülmesi
istendi¤inde enerji tasarrufu için 
kullan›labilir.

Fanl› sabit debili VAV cihaz›
1. Bina d›fl zonlarda ›s›tma ve so¤utma

yüklerinde büyük de¤ifliklik varsa,
bina kullan›m› farkl›l›klar gösteriyorsa,
merkezi sistem kapat›ld›¤›nda veya
bina kullan›lmad›¤›nda set-back
yap›ld›¤›nda

2. Minimum ses seviyesi istendi¤inde
daha yüksek hacimlerde

Fanl› sabit debili VAV cihaz›
Kat yüksekli¤inin sorun oldu¤u yerlerde
kullan›l›r.

teknik

Hava
s›zd›rmazl›¤›n›
sa¤layan conta

Koruyucu
metal
k›l›f

Metal güvenlik
ask›lar›

Damper flaft›

Besleme tahrik ünitesi
ba¤lant›s›

Kanal

Hava girifl 
terminalindeki düz
kanal›n min. 
2 kanal çap›

Hava terminal kaidesi

Tek kanall› VAV terminali - ask›l›, s›caksu ›s› destekli VAV montaj›na örnek

Uzun çelik vidali dübellerle
(1/2”-13) alt›ndan vidalan›r ‹ste¤e ba¤l› s›cak

hava serpantini

Besleme Ç›k›fl

Ç›k›fl

Fan

‹ndüksiyonlu hava

Primer
girifl

S›cak

So¤uk

S›cak

So¤uk

Ç›k›fl

Ç›k›fl

Kar›fl›m
azalt›c›

Besleme Ç›k›fl

Ç›k›fl

Fan

‹ndüksiyonlu
hava

‹ndüksiyonlu hava

Ayarl› indüksiyon portu

Primer
girifl

Primer
girifl

Ç›k›fl

Fan

Ç›k›fl

***TESISAT-131  12/21/09  9:42 AM  Page 40



***TESISAT-131  12/21/09  9:42 AM  Page 41



42 . tesisat market 12/2009

D›fl hava ba¤lant›l› VAV cihaz›
Bak›m ve iç hava kalitesinin önceli¤inin
oldu¤u yerde (okullar gibi) kullan›l›r.

Düflük s›cakl›kl› fanl› sistemler
Bu üniteler 9-6°C so¤uk su/buz depolama
(ice storage) sistemleri zon terminal
ünitelerde kullan›l›r. 

Döfleme alt› fanl› VAV cihaz› 
Döfleme alt›nda uygulan›r.

Fanl› paralel de¤iflken debili 
VAV cihaz›
Binalar›n d›fl zonlar›nda ve merkezi sis-

teme ana fan› bina kullan›lmad›¤›nda
kapatma imkan› verir. VAV ünite fan› ve
yard›mc› ›s›t›c› ünite, merkezi sistemin
kapal› oldu¤u zamanlarda oday› istenen
s›cakl›kta tutar.

By pass üniteler
Bu üniteler zonlama yap›lan yerlerde ve
paket tip çat› klima cihazlar› ile beraber
kullan›l›r (direkt genleflmeli sistemlerde).
Bu serpantinin % 100 hava gelmesini ve
üzerinde donmamas›n› sa¤lar ilk yat›r›m
maliyetini düflürür. De¤iflken hava
debisinin azalt›lmas› anlam›nda enerji
tasarrufu sa¤lamaz ama sistem daha
basitleflir.

Bas›nçtan Ba¤›ms›z Ne Demektir? 
VAV (DHD) cihazlar bas›nçtan ba¤›ms›z
(Pressure ‹ndependent) veya ba¤›ml› ola-
bilirler. Bu kontrol sisteminin bir fonksi-
yonudur. Maksimum yüklere göre haz›r-
lanan merkezi sistemlerin kullan›lmas›
(Kontrol sistemleri yard›m› ile) VAV ci-
hazlar› ile enerji verimli sistemler haline
dönüflmesi mümkündür.
Bas›nçtan ba¤›ms›z olmas›; cihaz içinden
hava ak›fl› olurken hava ak›fl›n›n sistem gi-
rifl bas›nc›ndaki de¤iflikliklerden etkilen-
memesi demektir. Bas›nçtan ba¤›ms›z
kontrol VAV (DHD) cihaz›na ilave bir
sensör ve ak›fl kontrol cihaz› eklemekle
sa¤lan›r.
Kontrol cihaz› verilen set de¤erini sabit
tutmaya çal›fl›r ve bunu girifli ölçerek ar-
d›ndan damperi kontrol ederek sa¤lar. Set
edilen hava hacmi belirlenen minimum ve
maksimum hava debisi aras›nda oda ter-
mostat›ndan gelen sinyale göre kontrol
edilir.

Ana Sistem Elemanlar›  

• Fark Bas›nç Hissedici

• Karfl›t Ak›ml› Damper

• Elektrikli-Sulu Is›t›c›

teknik

‹ndüksiyonlu
hava

By-pass balans damperi

‹ndüksiyonlu hava

‹ndüksiyonlu hava

Sterilize
yal›t›m

‹ndüksiyonlu
hava

Primer
girifl

Primer
girifl

Primer
girifl

Primer
girifl

D›fl
hava
girifli

Is› yal›t›ml›
girifl hücresi

Fan
Ç›k›fl

Fan
Ç›k›fl

Ç›k›fl

Motor ba¤lant›s›

Hava
ak›fl

Girifl balans
damperi

Fan

Fan

Ç›k›fl

Ç›k›fl

Damper 
motor flaft›

***TESISAT-131  12/21/09  9:42 AM  Page 42



***TESISAT-131  12/21/09  9:42 AM  Page 43



44 . tesisat market 12/2009

teknik

Tesis T‹pi

Ofis alanlar›, okul, enstitü
binalar›

Hastane, 
temiz oda, 

laboratuvarlar*

Sese duyarl› 
uygulamalar#

Di¤er tesisler

Büyük
binalar

Küçük
binalar

Terminal tipi

Tablo 1 - Sistem Seçimi - H›zl› Seçim Tablosu

= Önerilir

= Baz› durumlarda önerilir

= Önerilmez
= Havada tafl›nabilen parçac›klar›n yaflam alanlar›na nüfuzunu minimize etmek için s›zd›rmaz kaplama önerilir.
= Sese duyarl› uygulamalar için özel önlemler al›nmal›, kar›fl›m azalt›c› kullan›lmal›d›r.
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By-pass

Tek kanall›
Is›tmas›z VAV
Is›tmal› VAV

Çift kanall›
Kar›fl›ms›z VAV
Kar›fl›ml› VAV
Sabit debili 

Fan gücü
Paralel ›s›tmal› seri
Is›tmas›z seri
Is›tmal› seri
Düflük s›cakl›k

Kaynaklar

[1]. SAVEN TEKN‹K LTD fiT‹ Kaynaklar›

[2]. NAILOR Ürün Katalogu ve Mühendislik K›lavuzlar›

[3]. BEVENT RASCH Ürün Katalogu ve Mühendislik K›lavuzlar› TM
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Teknolojik yenilikleri yak›ndan
takip ederek kendimizi daima 
gelifltiriyoruz

M
AS Pompa olarak sektörümüzde
32 y›ll›k bir tecrübeye sahibiz.
Dolay›s›yla Türkiye’de pazar›n

ihtiyaçlar›n› çok iyi biliyoruz. Tüm tek-
nolojik yenilikleri yak›ndan takip ederek
kendimizi daima gelifltirmeyi ilke edinmifl
bir firmay›z. Bu do¤rultuda özellikle son
y›llarda ciddi çal›flmalar gerçeklefltirdik.
MAS ve DAF markalar› ile üretim yapt›-
¤›m›z fabrikalar›m›z› birlefltirme karar›
ald›k. Tafldelen’deki fabrikam›z MAS
ürünlerini, Yenido¤an’daki fabrikam›z
ise DAF ürünlerini üretiyordu. 2006 y›-
l›nda bu iki fabrika, Düzce’de gerçeklefl-

“Yang›n grubu ürünlerde 
UL sertifikas›n› alan ilk 
Türk üretici firmay›z”
1977 y›l›ndan beri pompa sektöründe hizmet veren 

MAS Grup, yang›n grubu ürünlerinde UL sertifikas›n› 

alarak Türkiye’de bir ilke imza att›. Sürekli iyilefltirme 

politikas›yla kaliteye, ekipmana ve insana yapt›¤› yat›r›mlara

aral›ks›z devam eden MAS Grup, yine yang›n grubu ürünleri

için FM Sertifikas› almak üzere baflvurular›n› tamamlad›.

MAS Grup Ar-Ge Müdürü Levent Baba ve Kalite Müdürü

Müge Yan›k ile, flirketin yeni yat›r›mlar›n›, ar-ge 

faaliyetlerini ve 2010 y›l› çal›flmalar›n› konufltuk.. 

Levent Baba
MAS Grup Ar-Ge Müdürü 

Müge Yan›k
Kalite Müdürü 
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tirdi¤imiz yat›r›m›m›zla tek çat› alt›nda
“MAS Grup” olarak topland›. Böylece
daha iyi bir sistem oluflturmufl, verimlili¤i-
mizi ve bunun sonucunda rekabet gücü-
müzü art›rm›fl olduk. Yeni fabrikam›z,
20.000 metrekaresi kapal› olmak üzere
40.000 metrekarelik bir alana sahip. 150
kiflilik personelimiz ile MAS bölümünde
y›ll›k 45.000 pompa, DAF bölümünde ise
28.000 pompa, ayr›ca 84.000 genleflme
tank› ve 14.000 hidrofor üretimi yap›yo-
ruz. Ürün gam›m›zda su transferi, ›s›tma
so¤utma, yang›n, endüstri, tar›m, denizci-
lik gibi birçok farkl› sektörde kullan›lan
ürünlerimiz yer al›yor. Çok genifl kapasite
aral›¤›na hitap eden ürün gam›m›zla sek-
törümüze hizmet sunuyoruz. 

Yerli üretici olarak sundu¤umuz
çok büyük avantajlar var

Türkiye’de üretim yap›yor olmam›z›n
müflterilerimize sundu¤u büyük avantajlar
var. Mesela talepleri çok h›zl› karfl›layabi-
liyoruz. H›zl› ve kaliteli servis hizmeti ve-
riyoruz. Ayr›ca Türkiye’de üretim yapma-
m›z, ithal ürünlere göre üstünlük sa¤l›yor.
Bu nedenle birçok projede tercih edilen
isimler aras›nda yer al›yoruz. Bizim için
müflteri memnuniyeti, sunulan hizmet ka-

litesi kadar önemlidir. Bu kalitenin güve-
nilirli¤ini ve süreklili¤ini sa¤lamak ama-
c›yla tüm ürünlerimiz iki y›l boyunca fir-
mam›z garantisindedir. Üretim tarihi iti-
bariyle de on y›l yedek parça temini ga-
rantisi veriyoruz. Yetkili ve e¤itimli mü-
hendislerimiz ve teknisyenlerimiz ile dai-
ma müflterilerimizin yan›nday›z. Ürün
performans›n› art›rmaya ve ürünün ömrü-
nü uzatmaya yönelik bak›m programlar›
da teknik destek birimimizin sundu¤u hiz-
metler aras›ndad›r.

MAS Grup olarak sadece Türkiye’de de-
¤il, dünyada da aktif bir firmay›z. Bugün
50’den fazla ülkeye ihracat›m›z var. 2009
y›l›nda NATO tedarikçi listesine girdik.
Deniz Kuvvetleri’nin bir projesi olan
M‹LGEM Projesinde çözüm orta¤› olduk.
Yine Denizcilik sektöründe Fincantieri fir-
mas› ile çal›flt›k. Bunlar›n d›fl›nda çok sa-
y›da otel, al›flverifl merkezi, hastane, hava-
alan› projesinde yine ürünlerimiz tercih
edildi. Yapt›¤›m›z yo¤un çal›flmalar›n kar-
fl›l›¤›n› baflar›lar›m›zla al›yor olmak, en
büyük mutluluk kayna¤›m›z...

UL sertifikam›z› ald›k, s›rada 
FM sertifikas› var..

2009 y›l›nda mevcut ürünlerimizi gelifltir-
dik. Yang›n grubu ürünlerimizde UL ser-
tifikam›z› ald›k. Bu alanda ülkemizde UL
sertifikas› alan ilk ve tek Türk üretici fir-
may›z. Sertifikasyon çal›flmalar›m›z bu-
nunla s›n›rl› kalmayacak. Yak›n zamanda
yang›n grubu ürünlerimizde FM sertifika-
m›z› da alm›fl olaca¤›z. 
Yang›n grubu ürünleri Türkiye pazar› için
yeni say›labilir. Daha önceki y›llarda bu
ürünlerin tercih edilme oranlar› daha az-
d›. Fakat bilinç artt›kça art›k yang›n gru-
bu ürünleri tüm projelerde yerini almaya
bafllad›. ‹leriki y›llarda bu talebin daha da
artaca¤›na inan›yoruz. Öte yandan, sek-
törde art›k UL ve FM onayl› söndürme
sistemleri tercih ediliyor. Yang›n grubu
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ürünlerimizde geliflmifl teknolojiler kulla-
n›yoruz. Sektörün ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
bilecek kapasiteye ve kaliteye sahip ürün-
lerimiz, ald›¤›m›z sertifikalar ile kalitesini
de tüm dünyaya ispatlam›fl oldu. 

Pompa pazar›nda ürünlerin 
fiyat›ndan çok verimlili¤i dikkate
al›n›yor

Enerji verimlili¤i, flirketlerin rekabet ko-
flullar›nda avantaj sa¤lamas›n›n bir numa-
ral› kriteri haline geldi. Pompalar bilindi-
¤i gibi enerjiyi en çok tüketen ürün grup-
lar› aras›nda yer al›yor. fiu anda özellikle
pompa pazar›nda sat›lan ürünlerin fiya-
t›ndan ziyade verimlili¤i dikkate al›n›yor.
MAS Grup olarak, tüm dünyan›n günde-
minde olan “enerji verimlili¤i” konusuna
uzak kalmam›z elbette ki mümkün de¤il.
Yapt›¤›m›z tüm çal›flmalarda hem yeni
ürünlerimizin yüksek verimli olmas›na
özen gösteriyoruz hem de mevcut ürünle-

rimizi bu do¤rultuda yeniliyor, daha ve-
rimli hale getiriyoruz. Bu bilinçle hareket
etti¤imiz için Düzce fabrikam›zdaki test
laboratuvarlar›m›z› iyilefltirerek test kapa-
sitemizi iki misline ç›kard›k, yeni ekip-
manlar ald›k, tezgahlar›m›z› yeniledik,
CNC parkurumuzu gelifltirdik. Üretim
kapasitemizi ve kalitemizi art›rmak üzere
iki y›ld›r süregelen bir çal›flma bu.. 

Genç bir ekiple çal›fl›yoruz. Bu ekibi sü-
rekli e¤itim ile destekliyoruz. Bu e¤itimle-
rimize, müflterilerimiz ve bayilerimizle de
devam ediyoruz. 2009 y›l›n›n ilk alt› ayl›k
periyodunda seminerler vererek onlar› da
teknik anlamda bilgilendirmeyi ve kendi
ifl kollar›na uygun pompalar› onlara anla-
tabilmeyi hedefledik. Aral›k ay›n›n sonun-
da Akdeniz Bölgesindeki otellerin teknik
müdürleri için bir e¤itim toplant›s› düzen-
leyece¤iz. Bu faaliyetlerimiz 2010 y›l›nda
da devam edecek; hatta Haziran ay›na ka-
dar planl› e¤itim program›m›z var. E¤i-
timlerimizde hem ürünlerimiz hakk›nda
detayl› bilgiler veriyor, hem de Enerji Ve-
rimlili¤i Kanunu’ndaki geliflmeleri, ürün-
lerimizin bu do¤rultudaki yeniliklerini
paylafl›yoruz. 

Yeni teflhir salonumuzda 
ürünlerimiz, çal›fl›r halde 
görülebilecek

2010, bizim için biraz daha farkl› bir y›l
olacak. Yeni ürünlerimizi tüm sektörümü-
ze tan›taca¤›m›z pek çok etkinlik, planla-
r›m›z dahilinde yer al›yor. Düzce fabrika-
m›zda tüm ürünlerimizin çal›fl›r vaziyette
sergilenebilece¤i bir teflhir salonu yap›yo-
ruz. Bu salonda hidrofor gruplar›, yang›n
gruplar›, pissu pompalar›n›n çal›fl›r halde
görülmesi mümkün olacak. Yeni fabrika-
m›z, tüm bu faaliyetlerin gerçeklefltirile-
bilmesi için yeterli alana sahip. Genç ve
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çal›fl›yoruz. Ürün gelifltirme (ür-ge) ve
araflt›rma gelifltirme (ar-ge) birbirinden
farkl› noktalar› olmakla beraber birbirleri
ile tamamen uzak de¤ildir. Biz de ar-ge
departman›m›zda, ar-ge ve ür-ge faaliyet-
lerini bir arada yürütüyoruz.
Ar-ge departman›m›zda, konusunda uz-
man 16 teknik personelimiz bulunuyor.
kendilerine tahsis edilmifl 3 adet özel
CNC ifllem merkezi, bilgisayar donan›ml›
en son teknoloji ile donat›lm›fl test istas-
yonlar›yla aral›ks›z tasar›mdan, prototip
imalat›na kadar çok kapsaml› bir çal›flma
yürütüyor.

Yeni bir ürün nas›l do¤ar?

Yeni bir ürün gelifltirece¤imizde ya da bir
ürünü yenilemeye karar verdi¤imizde yo-
¤un bir çal›flma sürecine gireriz. Öncelik-
le, pazarla ve ürünlerimizle ilgili tüm da-
talar› ar-ge departman›m›zda topluyoruz.
Müflterilerimizin bizlere yapt›¤› geri dö-
nüfllerden tutun, Türkiye’de ve dünyadaki
tüm teknolojik yenilikler ve rakip ürünle-
rin incelenmesine kadar her türlü detay›n
incelenmesi, verilerimizi oluflturma afla-
mas›nda gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar
aras›nda. Böylece pazar›n ihtiyaçlar›n› da-
ha iyi anl›yor ve elimizdeki verilere göre

nas›l bir ürün ortaya ç›karmam›z gerekti-
¤ine karar veriyoruz. Hangi ürünlerimi-
zin, hangi özelliklerinde de¤ifliklikler ya-
paca¤›m›z› da yine bu veriler ›fl›¤›nda de-
¤erlendiriyoruz. Ürünün daha az maliyet
ile daha çok avantaj sunmas›n› nas›l sa¤-
layabilece¤imiz de de¤erlendirmeye ald›¤›-
m›z en önemli kriterlerden biridir. Çünkü
kaliteyi yükseltirken maliyeti baflarabildi-
¤imiz kadar düflürmek ile, ürünlerin pa-
zarda daha çok al›c› bulmas›n› sa¤layabi-
lece¤imiz gibi rekabet anlam›nda da pa-
zarda bir ad›m önde olaca¤›m›z› biliyo-
ruz. Ortaya ç›kard›¤›m›z ürünleri ciddi
testlere tabi tutuyoruz. Tüm testlerde iste-
di¤imiz de¤erleri elde etti¤imizde de üreti-
me geçiyoruz. Tüm bunlar elbette ki ürü-
nün baflar›l› olmas› için yeterli de¤il. Ürü-
nün baflar›s›, bu çal›flmalardan sonra iyi
bir sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler ekibiyle
desteklendi¤inde ortaya ç›k›yor. 

MAS Grup olarak ar-ge faaliyetlerimizin
daha iyi olabilmesi için gerekli hiçbir çal›fl-
madan kaç›nm›yoruz. Türkiye’de yeterli
miktarda test laboratuvar›n›n olmad›¤›n›
biliyoruz. Bize bu anlamda gelen talepleri
de karfl›l›yoruz. Böylece sektöre ihtiyaç du-
yulan bir hizmeti de sunmufl oluyoruz. TM

hevesli bir ekibimiz var, ekipmanlar ko-
nusunda sürekli olarak yat›r›m yap›l›yor
ve en önemlisi flirketimiz daima kendini
gelifltirme mant›¤› ile yönetiliyor. Tüm bu
koflullar›n sa¤lanmas›, zaten iyi ifller yap-
man›z için en büyük motivasyonu sa¤l›yor.

Ürün grubumuzu, 
mükemmellefltirmeye çal›fl›yoruz

Hedefimiz daima “daha iyi” oldu¤u için,
ar-ge faaliyetlerimiz de son sürat devam
ediyor. Kendi ürün gam›m›zda yer alan
baz› ürünlerimizi devre d›fl› b›rakmaya
bafllad›k. Çünkü art›k çok daha yeni tek-
nolojileri kullanarak üretti¤imiz yeni ve
oldukça verimli ürünlerimiz bulunuyor.
Ürün grubumuzu, mükemmellefltirmeye
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M
itsubishi Electric yeni ürün ola-
rak ç›kard›¤› Load Cell Input
Modülünü otomasyon sektörü-

ne ve makina imalatç›lar›na sundu. Bu
modül ile birlikte bütün yük hücreleri
(Loadcell) direkt PLC’ye ba¤lanabilecek.
Harici sinyal dönüfltürücülerine de art›k
gerek kalmayacak. Modül, yüksek hassa-
siyette ölçüm yapabilir. Yük hücrelerin-
den gelen çevrilecek bilgi kesin ve yüksek
hassasiyette dönüfltürülür.

Özellikleri
• Lineer olmayan do¤ruluk: ±% 0.01/FS
• S›f›r Sapma: ±0.25 ÌV/I RTI
• Kazanç Sapmas›: ±15 ppm/I
• Art›r›lm›fl ifllevsellik

Baz›lar› afla¤›da belirtilen farkl› fonksi-
yon özelli¤i ile birçok kolayl›k sa¤lar.
• Zero ofset fonksiyonu
• Two-point kalibrasyon fonksiyonu
• Girifl sinyali hata alg›lama fonksiyonu

ve daha fazlas›.

Tüm yük hücreleri (Load Cell) direkt ola-
rak MELSEC Q serisi PLC’lere ba¤lana-
bilir. Direkt ba¤lant› ile yüksek hassasi-
yette ölçüm yapmak mümkündür.

Q61LD Load Cell modülü yüksek hassa-
siyetin gerekti¤i tüm uygulamalar için
çok iyi sonuçlar elde etmek mümkündür.

• Lineer olmayan do¤ruluk: ±% 0.01/FS
• S›f›r Sapma: ±0.25 ÌV/I RTI
• Kazanç Sapmas›: ±15 ppm/I

Ayr›ca, farkl› fonksiyon özellikleri ile uy-
gulamalar› kolaylaflt›r›r ve konfor sa¤lar.

Mitsubishi Electric’ten 
Yeni Load Cell Input Modülü

Zero Ofset Fonksiyonu
• Zero ofset fonksiyonu ölçülecek olan

materyalin dara a¤›rl›¤›n› otomatik 
olarak hesaplayarak a¤›rl›k ölçümünde
büyük kolayl›k sa¤lar.

Two-Point Kalibrasyon Fonsiyonu
• Load Cell ünitesi hem net a¤›rl›¤a göre 

hem de brüt a¤›rl›¤a göre kalibre edilir.
Böylece çok daha hassas ölçüm yap›l›r.

Brüt A¤›rl›k: Net A¤›rl›k+Dara
Net A¤›rl›k: Bir nesnenin kendi a¤›rl›¤›
Dara: Kab›yla birlikte tart›lan nesnenin
kab›n›n a¤›rl›¤›

Girifl Sinyali Hata Alg›lama 
Fonksiyonu
• Load Cell ünitesi flu hatalar› tespit 

edebilir.
• Girifl sinyali hatas›
• Tart› kapasitesi afl›r› yük hatas›
• Zero point seviye hatas›
• Çevirme/dönüfltürme hatas›

gerçek 
a¤›rl›k

Direkt
ba¤lant›

Ba¤lant› 
Kutusu

Ba¤lant› 
Kutusu

Yük
Hücreleri
(Load
Cells) Yük Hücreleri

(Load Cells)

4 load cell ünitesine
kadar paralel 
ba¤lant› yap›labilir.

flifle
(daras›)

10000

Dijital ç›k›fl
de¤eri 5000

Lineer olmayan do¤ruluk
±% 0.01/FS

5 mV
Load Cell ç›k›fl de¤eri

10 mV0 mV
0 

fliflenin daras› tart›l›r dara a¤›rl›¤› düflülüp
materyal a¤›rl›¤› 

hesaplan›r

s›v›y› doldurup
ölçüme devam

ölçülecek
materyal

Seri haberleflme nodülü

Harici sinyal
dönüfltürücüsüne gerek

duymayacaks›n›z

ESK‹ ÇÖZÜMLER YEN‹ ÇÖZÜM Q6ILD MODÜLÜ

Harici 
sinyal 
dönüfltürücü
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Madde Özellikler
Analog girifl (Load Cell ç›k›fl›) noktas› 1 nokta (1 kanal)

Analog girifl (Load Cell ç›k›fl›) 0.0 - 3.3 mV/V

Load Cell uygulama çal›flma voltaj› 5 V DC ±% 5, Ç›k›fl ak›m›  60 mA (4 adet 350 °C Ω Load Cell paralel olarak ba¤lanabilir.) 

6-ba¤lant› sistemi (Radyometrik metot ile uzaktan alg›lay›c› metodun  kombinasyonu)

Dijital ç›k›fl 32-bit dijital (ikili de¤er), 0 - 10000

Brüt a¤›rl›k ç›k›fl›

(Maksimum a¤›rl›k ölçüm de¤eri) 32-bit dijital (ikili de¤er), -99999 - 99999 (ondal›k say›lar› ve birim sembolleri kullan›lmaz)

S›f›r de¤er ayar aral›¤› 0.0 - 3.0 mV/V

Kazanç de¤eri ayar aral›¤› 0.3 - 3.2 mV/V

Analog girifl aral›¤› (Load Cell 0.0 - 1.0 mV/V, 0.0 - 2.0 mV/V, 0.0 - 3.0 mV/V

ölçülen ç›k›fl›)

Do¤ruluk (Analog girifl do¤ruluk de¤eri Lineer olmayan do¤ruluk: ±% 0.01/FS (Çal›flma S›cakl›¤›: 25 °C)

(Load Cell ölçüm de¤eri)) S›f›r kaymas›: ±0.25 ∝V/°C RTI

Kazanç kaymas›: ±15 ppm/°C

Sinyal çevrim h›z› 10 ms

Mutlak maksimum girifl ±2.5 V

Geçici haf›zaya (FeRAM) yazma say›s› Maksimum 10^12 kere 

‹zolasyon yöntemi Photocoupler izolasyon

Voltaja dayal› Dielektrik de¤eri ‹nput terminali ile programlanabilir kontrolör aras›nda güç kayna¤›: 500 V AC/min.

‹zolasyon direnci ‹nput terminali ile programlanabilir kontrolör aras›nda güç kayna¤›: 500 V DC, 10 Mø ya da daha fazla

Kullan›lan IO nokta say›s› 16 nokta (I/O : Ak›ll› 16 nokta)

Harici ba¤lant› sistemi 18-nokta terminal blo¤u

Uygulanabilir kablo ölçütleri 0.3 - 0.75 mm2

Uygulanabilir lehimsiz/kaynaks›z terminal R1.25-3 (Lehimsiz/kaynaks›z rakor/manflon/bilezik terminali kullan›lamaz)

Dahili ak›m tüketimi (5 V DC) 0.48 A

Boyutlar 98 (3.86) (H) x 27.4 (1.08) (W) x 90 (3.54) (D) [mm (inch)]

A¤›rl›k 0.17 kg

Performans Özellikleri

Analog girifl Dijital ç›k›fl Maksimum a¤›rl›k Maksimum 
aral›¤› aral›¤› kapasitesi çözünürlük

ç›k›fl de¤eri

I/O karakteristikleri, Maksimum hassasiyet Load 0 - 1.0 mV/V 0.5 ∝V
Cell 0 - 2.0 mV/V 0 ‘dan 10000’e -99999 ‘dan 99999’e 1.0 ∝V

de¤erleri 0 - 3.0 mV/V 1.5 ∝V

Tüm Fonksiyonlar
• Zero ofset fonksiyonu

• Yerçekimi ivmesi kompanzasyon 
ivmesi

• Two-point kalibrasyon fonksiyonu

sistem

• A¤›rl›k çevrim yöntemi Zero palet 
fonksiyonu

• S›f›r set/reset fonksiyonu
• Girifl sinyali hata alg›lama fonksiyonu
• Ç›k›fl alarm/uyar› fonksiyonu

• 1/4 ölçüm fonksiyonu
• Sabit durum fonsiyonu
• Maksimum ve minimum de¤er tutma

foksiyonu
• Ç›k›fl de¤eri tutma fonksiyonu TM
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