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M
a¤aza donan›m› sektörü, Türkiye’de
en h›zl› büyüyen sektörlerden biri-
dir. Bu alan, so¤utma endüstrisinin

baflat konular›ndand›r.  Her tür ticari so¤u-
tucular, yatay ve dikey tip dondurucular, fli-
fle so¤utucular›, pasta teflhir dolaplar›, teflhir
tipi ve di¤er türde dondurma makineleri, so-
¤uk odalar gibi pek çok cihaz ve sistemin yer
ald›¤› ma¤aza donat›lar› sektörünün ihraca-
t›ndaki en büyük dilimi ticari so¤utucular
al›yor.
Bu sektörün ithalat›nda bafl› çeken ürünler;
yazarkasalar, vitrin tipi dondurucu so¤utu-
cular ve tart› aletleri. Çin, Romanya, Fransa,
Almanya, ‹talya ve ‹srail ise bafll›ca tedarikçiler.
Ticari so¤utma sektörü, kentleflmenin sonuç-
lar› aras›nda yer alan;f daha çok süper-hiper
market, daha çok pastane, kafeterya, resto-
ran, özetle daha çok so¤uk muhafaza ve tafl›-
ma gereksinimi ile büyümeye devam edecek.
Ticari so¤utma alan›nda küresel oyuncular›n
Türkiye ve bölge co¤rafyas›n›n pazarlar›na
duydu¤u ilgi de art›yor. Bunun en önemli
göstergelerinden biri, Türkiye’nin belki de en
eski so¤utma sektörü kuruluflu sayabilece¤i-
miz Klimasan’›n, yaklafl›k üç y›l önce Brezil-

ya’l› bir ticari so¤utma kuruluflu olan Me-
talfrio Solution taraf›ndan sat›n al›nmas›
olmufltu.
Türkiye’nin bu alandaki ihracat› içinde bu
kuruluflun hat›r› say›l›r pay› bulunuyor.
Ülkemizde ticari so¤utma alan› büyümesi-
ni sürdürdükçe, bu alanda faaliyet göste-
ren firma yap›lar›nda da de¤ifliklikler ola-
ca¤a benziyor.
Kaynak ‹GEME, Haz›rlayan Sinan YÜ-
ZAL 2009 (‹statistikler: D›fl Ticaret Müs-
teflarl›¤›-DTM) TM

Ticari So¤utman›n 
yükselen cazibesi
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AGas, merkezi ‹ngiltere’de bulunan ve
dünyan›n tam 5 k›tas›nda faaliyet

gösteren, as›l faaliyet alan› HFC, HCFC,
amonyak ve karbondioksit gibi so¤utucu
gazlar, aerosollar, solventler ve özel kim-
yasallar olan uluslararas› bir holding. A
Gas, tüm dünyada verdi¤i hizmeti ulusla-
raras› ISO 9001/2000 kalite sistemiyle gü-
vence alt›na alm›flt›r.
Frigoduman A.fi. ise A Gas iflbirli¤ine gi-
derek, so¤utucu gazda ‹ngiliz kalitesini
Türk so¤utma piyasas›yla buluflturdu. Fri-
goduman, A Gas markas›yla disposable
ve tekrar doldurulabilir tüplerde farkl›
ambalaj seçenekleriyle, R134a, R404a,
R407c, R410a, R422a, R417a, R424a,
R141b, R507, UV134a, SP34E gazlar› ile

Alfa-X Yak›t Tasarruf Solüsyonu, su
dolafl›ml› ›s›tma-so¤utma sistemlerin-

de kullan›lan flebeke suyunun olumsuz et-
kilerine çözüm bulmak ad›na bafllat›lan yo-
¤un çal›flma ve araflt›rmalar neticesinde
üretildi. Alfa-X, suya k›yasla daha iyi bir
›s› iletkeni oldu¤u için ›s› kay›plar›n› mini-
mize ederek kullan›lan yak›ttan tasarruf
sa¤l›yor, sistemin parçalar›n› kireç, paslan-
ma, tortulaflma gibi korozif etkilerden ko-
ruyarak ›s› veriminin düflmesini önlüyor ve
donmalara karfl› sistemi koruyor. 
Alfa-X’in Türkiye distribütörlü¤ünü ise
Mercan Enerji Tasarruf Malzemeleri Is›
Yal›t›m Çözümleri San. Tic. Ltd. fiti. yap›-
yor. Etkinli¤i, ODTÜ, G.Y.T.E. gibi kuru-
lufllarca belgelenen Alfa-X, CE ve MSDS
güvenlik sertifikalar›na sahip ve ‹SO 9001-
2000 kalite standartlar›nda üretiliyor. Sa¤-
lad›¤› %30’a varan yak›t tasarrufu ile ken-
dini k›sa sürede amorti etme ve 5 y›l sürey-
le etkinli¤ini koruma özelliklerine sahip Al-
fa-X’in uygulamas› da kolay ve h›zl›. 
Alfa-X Günefl Enerjisi Solüsyonu ise günefl
enerjisi sistemlerinde antifriz gereksinimini
ortadan kald›r›yor. Is›nma ve so¤uma özel-
liklerinden ötürü daha yüksek s›cakl›kta su
elde edilir ve donma riski ortadan kalkar.
Saf Alfa-X’ in kaynama s›cakl›¤› 192 °C ol-
du¤undan, özellikle aç›k hava sistemlerin-

birlikte -87 ºC’deki uygulamalar için mi-
neral ve poli ester ya¤lar› ile uyumlu
R508b ve -82ºC’deki uygulamalar için
poli ester ya¤lar ile uyumlu R23 so¤utucu
gazlar›n› sat›fla sunuyor. TM

Alfa-X Do¤algaz Faturalar›n› Düflürüyor

Frigoduman’dan A Gas Ürünleri

de (günefl sistemleri gibi) suya göre buhar-
laflma kay›plar› daha azd›r. Ayr›ca yüksek
kaynama s›cakl›¤› nedeniyle, ›s›tma sistem-
lerinin yüksek s›cakl›klarda bas›nç alt›nda
kalmadan çal›flmas› mümkündür. Tüm
bunlara ilaveten su ile kar›fl›m› sonras›
donma s›cakl›¤› -63°C oldu¤undan k›fl›n
donma tehlikesi de yoktur. TM

Atlas Teknik’ten
Yang›n Söndürme
Sistemleri için
Sismik Koruma

Atlas Teknik taraf›ndan pazara su-
nulan METRAFLEX® FIRELO-

OP® esnek ba¤lant› parças›, tesisat› sis-
mik hareketlerden korumay› sa¤lar ve
UL® listelidir.
FIRELOOP®, tüm yönlerde esneme
hareketi yapabilir, binada ve boru te-
sisat›nda sismik, termal genleflme ve
bina birleflim noktalar› da dahil olmak
üzere yer de¤ifltirmenin beklendi¤i her
noktaya monte edilebilir.
Sprinkler tesisatlar› için UL® listeli
olan FIRELOOP® Metraloop® ile ben-
zer olarak tüm yönlerde hareketlerle
bafla ç›kabilen özelli¤i ile bu kritik uy-
gulama için çözüm sunuyor.
Son derece kompakt bir yap›ya sahip
olan FIRELOOP®, kaplinli ba¤lant›
uygulamalar› gibi çok parça gerektiren
ve kar›fl›k sistemlere göre sprinkler sis-
temini basitlefltiren dizayn› ile çok ko-
lay bir çözüm sunuyor.
Sismik uygulamalarda, binalar›n dila-
tasyon noktalar› gibi hareket beklenen
herhangi bir bölüme uygulanabilir.
FIRELOOP® dikey veya yatay olarak
monte edildi¤inde, tamamen özgürce
hareket edebilmesi için, 180 lik “U”
parças›ndan desteklenmelidir.
fiimdiye kadar binlercesi yap›lm›fl olan
sismik koruma uygulamalar› içerisin-
de FIRELOOP® esnek ba¤lant› parça-
s›, kaplin ba¤lant›l› loop yöntemlerin
daha kompakt bir ürünolarak dikkat
çekiyor. TM
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GASALERTMAX XT

Binalarda Enerji Performans› Yönet-
meli¤i’nin yürürlü¤e girmesiyle Yo-

¤uflmal› Kaskad Sistemler büyük önem
kazan›yor. Merkezi sistem uygulamalar›
için ideal çözüm sunan Buderus Kaskad
Sistemler; toplam kullan›m alan› 1000
m2’yi geçen binalarda ve 2000 m2 üzeri
iflyerleri ile hizmet binalar›nda düflük ya-
k›t tüketimi ile tasarruf sa¤l›yor. Buderus
yo¤uflmal› kaskad sistemler; düflük yak›t
tüketimi sa¤l›yor ve  çoklu kazan kullan›-
m› sayesinde yedekleme ihtiyac›n› ortadan
kald›r›yor. Mevcut kazan dairelerinde dö-
nüflüm ve yenileme s›ras›nda kolay tafl›na-
bilme ve kurulum imkan› sunan Buderus
Kaskad Sistemler, de¤iflen ›s›tma gereksi-
nimine uyum sa¤layarak, k›smi yükteki
verimin artmas› gibi farkl› avantajlar su-
nuyor. Yo¤uflmal› kaskad sistemin bu
avantajllar› birçok uygulamada tercih
edilme sebebi oluyor ve bu sistemler ayn›
zamanda yo¤uflmal› kazanlar›n sahip ol-

Buderus Yo¤uflmal› Kaskad Sistemler 

du¤u tüm teknolojik avantajlar› da bera-
berinde getiriyor.
Her kazan›n kendi içerisinde kapasitesini
ayarlayabilme özelli¤i ve kaskad sistemi
oluflturan kazanlar›n ihtiyaca göre s›ra ile
devreye girebilmesi ile tam bir kapasite
kontrolü sa¤lanabiliyor. ‹htiyaç azald›¤›n-
da kazanlar teker teker devreden ç›karak,
yak›t ekonomisine de katk›da bulunuyor.
Yer gereksinimini azaltan, kolayl›k sa¤la-
yan baca tasar›m opsiyonlar› ile hem ko-
lay kurulum hem de kolay iflletme imkan›
sunan Buderus yo¤uflmal› kazanlar, yer
seçiminde esneklik ayn› zamanda montaj-
da zaman tasarrufu sa¤l›yor.
Çok daireli apartmanlarda ve orta ölçekli
›s›tma tesislerinde kullan›mlar› gün geç-
tikçe artan Buderus duvar tipi yo¤uflmal›
kazanlar kolay ulafl›labilir iç yap›s› ile ba-
k›m ve servis kolayl›¤› sunarken önden
aç›lan kap›s› sayesinde sa¤dan ve soldan
s›f›r montaj yap›labilme özelli¤ine de sa-

hipler. Buderus yo¤uflmal› kazanlar, bu
özelli¤i sayesinde kaskad uygulamalarda
esneklik, mekanda da yer tasarrufu sa¤l›-
yorlar. 
Tek kazanda 100kW, kaskad sistemde ise
2.500 kW kapasiteye ulafl›larak, yo¤ufl-
mal› kazanlar›n avantajlar›ndan büyük
kapasiteli sistemlerde de yararlan›lmas›
sa¤lan›yor. TM

Ertem Grup, daha iyi bir çevre için so-
lar sistem ürün yelpazesini sunuyor.

Ertem solar sistemler maliyet ve çevre
flartlar› dikkate al›narak planlanmas› ile
dikkat çekiyor. Sistemin yerlefltirildi¤i ye-
rin günefl alma durumu verimi do¤rudan
etkileyece¤inden paneller, yap›lan hesap-
lamalar sonucunda en çok günefl al›nan
yere uygun bir aç›yla yerlefltiriliyor. Gü-
nefl ›fl›¤› ya da günefl enerjisi, ›s›nmak ve
ayd›nlanmak için evlerde ve di¤er binalar-
da do¤rudan kullan›l›rken, elektrik üret-
mek, su ›s›tmak, so¤utmak ve çeflitli ticari
ve endüstriyel amaçlarla da dolayl› olarak
kullan›lmaktad›r.
Yüksek yo¤uflma verimli gaz-solar su ›s›t›-
c›lar, bütünleflmifl solar kontrol edicileri
ile maksimum günefl katk›s› sa¤layarak s›-
cak su konforunu garanti ediyor. Kontrol
ediciler sayesinde lejyonella için program-
lanabilir bu su ›s›t›c›lar, magnezyum anot-
lu ve su s›cakl›¤› 95oC’ye kadar ayarlana-
bilir. Korozyonu engellemek için ikinci
nesil PermaGlas® UltraCoatTM teknolo-
jisi ile iç yüzeyi cam astar kaplanm›flt›r.
Bütünleflmifl solar ›s› de¤ifltirici sayesinde

Ertem Grup’tan Solar Sistemler
az yer kaplayan, uygun tafl›-
ma ve kurulum için çelik ta-
banl›yla mimari aç›dan da
ihtiyaçlar›n›z› karfl›l›yor.
EN12975-2-2006,CE ve So-
larKey Mark standartl› gü-
nefl panelleri çat› üzerine ve-
ya gömme flekilde yatay ve
dikey olarak monte edilebili-
yor. Boflaltma sistemli veya

sistemsiz seçenekleri ile afl›r› ›s›nmay› ön-
leyen güvenli bir çal›flma flekli sunuyor.
Korozyon önleyici ve donma önleyici
Tyfocor L maddeli, %40’l›k solüsyon ola-
rak haz›rlanan glikol, bu sistemlerin yük-
sek verimli olmas›na yard›mc› oluyor. Ko-
lektör ve su ›s›t›c›lar aras›nda yükseklik
fark› oldu¤unda, ak›fl› sa¤lamak amac›yla
pompa kullan›lmas› gerekir. Bu sistemler-
de suyun dolafl›m› bütünleflmifl ak›fl ölçer
ve bas›nç korumal› P/N 0308781 pompa
istasyonu ile sa¤lanmaktad›r. Bilgisayar
kontrollü iflletimi olan s›cak su sistemleri
ile “Ertem Grup” maksimum enerjiyi ve
maksimum günefl enerjisi kullan›m›n› ga-
ranti ediyor. TM

BW Technologies distribütörü Set
Teknik Emniyet, saha flartlar›na

dayan›kl› GasAlertMax XT portatif
multi gaz dedektörünü pazara sunu-
yor. GasAlertMax XT dört gaza ka-
dar ölçüm yapabilen, tek tufl ile kulla-
n›m› kolay, dayan›kl› ve güvenilir bir
dedektördür. Dahili pompas› ile 20 m
mesafeden numune alabilmekte-
dir. Pompa t›kanmas›n› minimi-
ze eder ve uzaktan örnekleme 
sonuçlar›n›n
hassasiyetini
art›r›r. Gaz
d e ¤ e r l e r i n i
anl›k olarak
LCD ekran›n-
da sürekli gös-
terir. CE ve
ATEX sertifi-
kalar› bulunan
d e d e k t ö r ü n
koruma s›n›f›
IP 66’d›r. TM

***TESISAT132-1  1/29/10  4:18 PM  Page 6



����������	
�����	
��������	������������
��������������������������������	
������������������������������������������������������������������	����������������

��������	
��
����
� !"#�$%&#'()*+# )$),
-. ./0'(.'�1.,0+.'�2+)$.
*.'- .+0�*#3)$�4 56 .$0

�#2')2�*# 7)*8�4# )15()2
9.20$�7#�1#(#2�4. 3.
6. .'-)*)

���:�������*-.'(. -+. 0'(.
-#*-�1.4;+.9)+#'�<# /5 $.'*
�#*-�=+3%$��.95 .->. 0

�54+.$��.+)-#�?@'#-)$
�)*-#$)�)+#�% #-)$

�� �

��������	

� ����
��	�	�	
������	
�����������������	�	�
��
����������	
��	
	�����
	������
	���������

���

� � ������
�	���
 ������������������
��� ��������������


	���������
����������������
������
����
�	������� �!��
������"

��������	

�AAA�&*2�B5$�- 

***TESISAT132-1  1/29/10  4:18 PM  Page 7



ürünler

8 . tesisat market 01/2010

ürünler

ALTHERM’in NEMAS‹S serisi nem
alma klima santralleri, ortam havas›-

n›n ve taze havan›n nabz›n› tutar. Bina
güvenli¤i ve konfor flartlar›n›n bozulmas›
durumunda, mikroproses ifllemciye sahip
kontrolör taraf›ndan en h›zl› ve ekono-
mik çal›flma senaryosuna karar vererek
operasyon bafllat›r. ALTHERM, farkl›
hava debilerinde, 7-140 kg/h nem alma
kapasite aral›¤›nda çal›flabilen nem alma
klima santralleriyle havuz alan›n›n isteni-
len flartlar›n› sa¤lar. Bunun yan›nda bina-
n›n yap›sal ömrünü de uzatmay› garanti
eder.
ALTHERM nem alma klima santralleri-
nin sahip oldu¤u teknoloji ile havuz alan›
flartlar›n› sa¤lamak için en uygun ve ifllet-
me maliyetleri aç›s›ndan en verimli ürünü
yüksek kalitede sunuyor. Baflta, havuz yü-
zey alan›, havuz suyu s›cakl›¤›, mahal s›-
cakl›¤› ve nemin baz al›narak dizayn edi-
len nem alma klima santralleri, ›s› geri ka-
zan›m sistemi ile enerji kay›plar›n› mini-
mize eder. Cihazda kullan›lan otomasyon
paketi ve yaz›l›m›, üzerinde bulunan ger-
çek zamanl› saati (timer) ile gece ve gün-
düz çal›flmas›n› ay›rarak gereksiz enerji
tüketimini engeller.
Otomasyon paketinde bulunan aktif sen-

ALTHERM’den NEMAS‹S Serisi Havuz
Nem Alma Klima Santralleri

sörler (nem ve s›cakl›k) ve di¤er ekipman-
lardan ald›¤› bilgileri mikroifllemci tara-
f›ndan h›zl› bir flekilde yorumlar. Bu bilgi-
ler do¤rultusunda, set edilen flartlara ula-
flabilmek için en h›zl› ve en ekonomik ça-
l›flma moduna (nem almal› ve nem alma-
s›z çal›flma v.b.) otomatik olarak geçer.
D›flar›dan herhangi bir müdahaleye gerek
kalmaz. Yaz›l›m tamamen kullan›c› dos-
tudur. Sistem opsiyonel olarak uzaktan iz-
lenebilir, web tabanl› bir taray›c› ile net-
work üzerinden kontrol edilebilir. BAC-
Net ve Modbus haberleflme protokolleri
ile bina otomasyonuna tam adaptasyon
yap›labilir. Ayr›ca birden fazla ALT-
HERM nem alma klima santrali ve di¤er
ALTHERM ürünleri ile (maksimum 16
ürün) hiçbir ek ekipmana gerek duymak-
s›z›n 1000 m kablolamaya kadar aralar›n-
da haberleflme sa¤lanabilir. Cihaz›n kons-
trüksiyonu zor ve nemli çal›flma flartlar›
göz önünde bulundurularak tasarlanm›fl
ve üretilmifltir.

Özellikleri
• Eloksal kaplanm›fl alüminyum profil-

den, modüler karkas yap›l›
• Korozyona karfl›, iç ve d›fl panel cidar-

lar›, galvaniz saç üzeri Elektro Statik

F›r›n Boyal› “standart;RAL9002” (Op-
siyonel: Paslanmaz saç)

• Panel kal›nl›¤› 40 ve 50 mm sandviç ya-
p›, 70 kg/m3 yo¤unlu¤unda kaya yünü
izoleli

• Mentefleli, kilitli kollu, gözetleme cam-
l›, otomatik iç ayd›nlatmal›, dökme
contal› s›zd›rmaz servis kapaklar›

• Havuz kimyasallar› ve nemin korozyon
etkilerine karfl›, epoksi kapl› alümin-
yum kanatl›, bak›r borulu, ayna ve ka-
paklar› paslanmaz saçtan ›s› de¤ifltirici-
ler “evaporatör, kondenser, ›s›t›c›”
(serpantinler)

• Eloksal kapl› alüminyum profilden
damla tutucu

• Paslanmaz saçtan mamul drenaj tavas›
ve toplu fleffaf PVC sifon

• PVC diflli mekanizmal› alüminyum ha-
va damperleri

• Direkt akupleli, de¤iflken debili PLUG
tip radyal fanlar

• Scroll ve hermetic tip so¤utucu ak›flkan
kompresörleri

• Elektronik bas›nç transmitterleri ile al-
çak ve yüksek bas›nç kontrolü

• Elektronik geniflleme valf (EEV) ile sa-
bit k›zg›n gaz ayar› (super heat)

• Is› geri kazan›m eflanjörü TM

Korozyona dayan›kl› yüksek kalite gal-
vanizli sacdan mamul Üntes Yüksek

Bas›nçl› Fancoil Cihazlar›, ihtiyaca ba¤l›
olarak farkl› cihaz d›fl› statik bas›nç de¤er-
lerinde çal›flan ünitelerdir. Cihazlarda
yüksek bas›nçl› statik ve dinamik olarak
balans› al›nm›fl, motoru üzerinde direkt
akuple sessiz çal›fl›r radyal rotorlu fanlar
kullan›lmaktad›r.

Özellikleri
• Tüm gövde yap›s› paslanmaya karfl› da-

yan›kl› galvanizli sacdan mamuldür.
• Cihaz gövdesi ses ve ›s›ya karfl› izole

edilmifltir. 

Üntes’ten Yüksek Bas›nçl› Fancoil Üniteleri

• Gövde üzerinde muhtemel hava kaçak-
lar›na karfl› al›nan tedbirler ile kaçak
miktarlar› minimize edilmifltir.

• Batarya üzeride oluflan yo¤uflman›n
drenaj› amac› ile tasarlanm›fl gövdesi
izolasyonlu terleme tavas› bulunmakta-
d›r.

• Özel tasar›m gövde yap›lar› ve yüksek
bas›nçl› fanlar› sayesinde emifl ve üfle-
me taraf›nda kanal ba¤lant›s› yap›labi-
lir.

• Opsiyon olarak üretilen kanal ba¤lant›
plenumlar› sayesinde kolayl›kla bir ci-
hazla farkl› mahallerin iklimlendirmesi
yap›labilir.

• ‹htiyaca ba¤l› olarak tercih edilmek
üzere farkl› kontrol seçenekleri mevcut-
tur.

• Ünitelerde üç veya iki yollu termostatik
vana seçenekleri sunulmaktad›r.

• 4,35 kW – 14,70 kW toplam so¤utma
kapasitesi aral›¤›nda 5 farkl› standart
modeli bulunmaktad›r. TM
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CIAT konfor ünitelerinin yeni bir serisi
olan Major Line 50’nin üstünde versi-

yonuyla çözümler sunuyor. Eurovent dere-
celerine göre 500 W ilâ 9 kW aras›nda so-
¤utma kapasitesi sunmaktad›r. Kesinlikle
modern olan tasar›m› bütün iç tiplerle mü-
kemmel bir uyum sa¤lamakta ve ünite es-
ki nesil modellere nazaran ortalama % 20
daha az enerji tüketmektedir. % 20 ora-
n›nda enerji tasarrufu sa¤lamak amac›yla
CIAT mühendisleri önce yeni bir özel sar-
mal geometri gelifltirmifl ve yeni motorla-
r›n verimlili¤ini artt›rmak amac›yla çok
say›da hava ak›fl› çal›flmas› yap›lm›flt›r.
Major Line ayr›ca yüksek enerji tasarruflu
pervane profiline dayanan bir CIAT tek-
nolojisi olan HEE (yüksek enerji verimlili-
¤i) türbinlerini kullanmaktad›r. Perfor-
mans› daha da art›rmak için üniteler f›rça-
s›z HEE motorlar› seçene¤i ile tak›labilir;
bu seçenek % 80 daha ekonomiktir. F›rça-
lar›n bu motorlardan kald›r›lmas› meka-
nik dönmeden kaynaklanan sürtünmeyi
do¤al olarak azaltmaktad›r. Motorlar
enerjiyi daha verimli kullanmakta, daha az
gürültü ç›karmakta ve kullan›m ömürleri
daha uzun olmaktad›r. Konfor üniteleri-
nin termal performans› ›s› eflanjörünün ön
alan›n›n art›r›lmas› ile optimize edilmifltir.
Major Line serisinin bir baflka özelli¤i ise
genifl bir yelpazeye yay›lan so¤utma kapa-
sitesidir: 0,7-9 kW Eurovent (7/12 °C - 27
°C - 19°(WB)). Bu da ürünü düflük enerji
ihtiyac› olan yeni binalarla (BBC – Fransa
düflük tüketimli bina standard›) yüksek
kapasiteyi gerektiren co¤rafi bölgeler için
uygun hale getirmektedir. Ürün serisinde
çok çeflitli boyutlarda Major Line vard›r
ve her biri dört temel montaj konfigüras-
yonunda mevcuttur (dikey kaplanm›fl, ya-
tay kaplanm›fl, kaplamas›z dikey, kapla-
mas›z yatay). Tümü CIAT kontrol sistem-
leri ile uyumlu oldu¤undan özel alet ve
kontrol gerektirmezler. 
Major Line yeni nesil bir konfor seviyesi
sunmaktad›r. Yeni sarmal ve türbin geo-
metrileri ve ABS ve EPS gibi daha emici
malzemelerin kullan›lmas›yla gürültü 1-3
dB azalt›lm›flt›r. Gelifltirilmifl genel konfor
için araflt›rma ve yenilik merkezinde opti-
mize edilmifl bir hava ç›k›fl ›zgaras› geliflti-
rilmifltir. Son olarak, Major Line ürün yel-
pazesinin geniflli¤i her uygulama için en iyi

CIAT’tan Yeni Major Line Serisi

uyumu sa¤layan en uygun çözümün daima
bulunabilece¤i anlam›na gelmektedir.
Optimum enerji verimlili¤inin ötesinde,
çevresel boyut da Major Line ürün serisin-
de önemli bir faktördür. Her bir konfor
ünitesindeki parça say›s›n› azaltmak için
çok say›da eko-tasar›m çal›flmas› yap›lm›fl
ve kalan parçalar kullan›m ömrünün biti-
minde geri dönüfltürülme özelliklerine gö-
re seçilmifltir. Bak›m s›ras›nda de¤ifltirilen
ya da ç›kar›lan parça say›s›n› azaltmak
için bütün sistemin tasar›m› optimize edil-
mifltir. Söz gelimi, eski nesil ünitelerde ol-
du¤u gibi bütün motor-fan montaj› yerine
gerekirse yaln›zca motor de¤ifltirilebilir.
Major Line konfor ünitelerinin kurulum
ve bak›m› da son derece kolayd›r. Filtrele-
re kolayca eriflim sa¤lanabilir. Bütün h›z
kontrolleri elektrikli terminal blo¤a yön-
lendirilmifl olup özel ayarlama için sahada
eriflime her an haz›rd›r. Kaplaman›n kald›-
r›lmas› son derece kolayd›r; muhafaza ta-
bandan iki vida ila sabitlenmifltir. Azami
seviyede emniyet için bütün elektrik ba¤-
lant› parças› tek bir kasada toplanm›flt›r. 
Bütün ürün serisinde çok say›da seçenek
ve aksesuar mevcuttur:
- Yenilenmifl binalarda daha kolay kuru-

lum için sol/sa¤ su ba¤lant›lar›
- Geleneksel versiyonda hava girifline (ya-

p›land›rma 1, 41, 1V ve 41V) ve önden
hava girifline (yap›land›rma 1D, 41D,
1VD ve 41VD) sahip kapakl› ve kapak-
s›z modeller 

- Ç›k›fl ve girifl ›zgaralar›, temiz hava ka-
r›flt›rma üniteleri, ayak setleri, hortum-
lar, vb.

- Kontrol valf› kitleri. TM
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Günümüzde enerji tüketiminin ve ses
seviyelerinin önemi göz önüne al›nd›-

¤› zaman, art›k metal fanlar›n yerini ses-
siz ve enerji tasarrufu sa¤layan plastik ka-
natl› fanlar›n ald›¤›n› söyleyebiliriz. Frigo
So¤utma A.fi.’nin Aral›k ay› içerisinde sa-
t›fla sundu¤u Multi-Wing marka 7Z tipi
kanatlar, yüksek statik bas›nca cevap ve-
rebilme ve sessizlik konular›nda öne ç›k›-
yor. Bu ba¤lamda Amerika’da ki Tier4
Emisyon Standard›n› sa¤lar ve Avrupa
Birli¤i ses direktiflerine de uygundur.
Kullan›lmakta olan metal fanlara göre %
20’lere varan enerji tasarrufu ve ses avan-
taj› sa¤layan Multi-Wing fanlar güncel se-
çim program›yla da kullan›c›n›n elinde
sa¤l›kl› veriler olmas›n› sa¤l›yor. Kullan›-
lan Multi-Wing Optimiser 6 seçim prog-
ram› sürekli güncellenerek öngörülen de-

Frigo So¤utma’dan Yeni 7Z Serisi Fanlar

¤erlerin hata riskini azaltmakta ve pratik
çözümler sunmaktad›r.

Yeni piyasaya sürülen 7Z tipi fanlar›n çap
aral›¤› 504 mm-1029 mm aras›nda de¤ifl-

mektedir. 8 farkl› aç›ya ayarlanabilen ka-
natlar, 7 farkl› göbek seçene¤i ile montaj-
lanabilmektedir. Kanatlar Polipropi-
len(PPG) ve Poliamid(PAG) olmak üzere
2 tip malzemeden yap›lmaktad›r. TM

GEO, dünyada yeni gelifltirilmifl olan
adsorpsiyonlu so¤utma sistemlerinin

teknoloji transferlerini gerçeklefltirdi. Bir
so¤utma grubunun günümüzde ulaflabil-
di¤i en yüksek teknolojiye ve enerji verim-
lili¤ine sahip cihazlardan ADsorpsiyonlu
So¤utma Gruplar›, iflletmelerde, kurum
ve kurulufllarda enerji sarfiyat›n›n mini-
mize edilmesinde en uygun çözümü 
sunuyor. 
ADsorpsiyonlu So¤utma Gruplar› so¤utu-
cu ak›flkan olarak günümüzde en zarars›z
madde olarak bilinen suyu kullan›yor. So-
¤utma kayna¤› olarak kulland›¤› düflük
s›cakl›ktaki ›s› kayna¤› ve düzenli so¤ut-
ma yapabilir özelli¤i, AD So¤utma Grup-
lar›’n›n uygulama alanlar›n› ciddi oranda
geniflletiyor. 
AD So¤utma Gruplar›’n›n 60 kW’dan
1.400 kW’a kadar de¤iflen kapasitelerde
kurulum flans› bulunuyor. Söz konusu ci-
hazlar bu dokümanda bahsedilen kuru-
lum avantajlar›ndan dolay› mevcut
HVAC sistemine veya proses – sistem so-
¤utmas›n›n iyilefltirilmesi için en uygun
alternatiftir.
At›k ›s› olan yap›larda da AD So¤utma
Gruplar› çok avantajl› sistem önerileri su-

So¤utmada Devrim Yaratacak Teknoloji Transferi

nabiliyor. Bu kap-
samda AD So¤utma
Gruplar›’n›n en efek-
tif flekilde de¤erlen-
dirilebilece¤i sistem-
ler, sabit bir at›k ›s›
üreten ve ayn› sistem
dahilinde so¤uk su
veya so¤utulmufl ha-
cim–hava ihtiyac›
olan yap›lard›r. Bu
yap›lara örnek ola-
rak: G›da iflleme,
‹çecek- Meflrubat Sa-
nayi, hastaneler,
kimyasal prosesler,
genel üretim ve otel-
ler verilebilir. Yenilenebilir Enerji Kay-
naklar›, AD So¤utma gruplar› solar ter-
mal sistemler ile çok kolay bir flekilde en-
tegre edilebilirler. Solar termal kolektör-
lerde üretilen s›cak su depo tanklarda mu-
hafaza edilerek sistemin süreklili¤i sa¤la-
nabilir. AD So¤utma Sistemi 50°C’lere
kadar düflük s›cakl›klarda da çal›flabildi-
¤inden solar termal uygulamalar›n›n kul-
lan›labildi¤i yegâne sistemlerdir.
Jeotermal uygulamalar için de uygun bir

sistem olan AD So¤utma Gruplar›, Jeoter-
mal oteller, kapl›calar, tar›msal alanlar gi-
bi uygulamalarda, HVAC, so¤uk hava de-
polar› gibi sistemler için uygundur. Koje-
nerasyon sistem uygulamalar›, ceket so-
¤utmas›ndan elde edilen s›cak su ile çal›fl-
t›r›labilir. Enerji, ›s› ve so¤utma üretilebi-
len üçlü üretim sistemleri kurulmas›nda
önemli rol oynar. Yenilenebilir enerji kay-
naklar›ndan ve at›k ›s›dan yararlanarak
enerji verimlili¤i sa¤lar. TM
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Silensys so¤utma gruplar› ses seviyesi-
nin düflüklü¤ü ile Fransa Çevre Ba-

kanl›¤›’na ba¤l› Ulusal Komitesi 2009 De-
cibel d’or (Alt›n Desibel ) ödülünü ald›.  
Özel bir tasar›mla sektördeki düflük ses
seviyesi talebine çözüm sunan Silensys’in
birçok modeli NF Akustik Performans
sertifikas›na  da sahip. COFRAC sertifi-
kal› laboratuvarlarda Avrupa standartla-
r›na ba¤l› olarak test edilen ürün, ticari
uygulamalar için en iyi so¤utmay› sa¤la-
ma iddias›yla dikkat çekiyor. 
Ürünün kullan›m alanlar› ise flöyle: Taze ve
donmufl yiyecek da¤›t›mlar›, süpermarket-
ler, depolar, pastaneler, kasaplar, benzin is-
tasyonlar›ndaki marketler, restoranlar, fla-
rap mahzenleri, çiçekçiler, bal›kç›lar v.s.

Frigoterm Silensys Üniteleri

Özellikleri

• Modeller: Kapasiteleri 550’den 21000
watt aras›nda 13 yeni model, EN
13215’e göre 32° çevre s›cakl›¤›nda. 

• Kapasite: Genifl kondenser yüzeyi kul-
lan›m› ile so¤utma kapasitesinde orta-
lama %12 art›fl sa¤lar. Yüksek çevre s›-
cakl›klar›nda so¤utma garantilidir.

• Pratiktir. Kolay kurulum ve tamirat,
kolay müdahale avantajlar› sunar. Yeni
Silensys’ler yan panellerde kullan›lan
komposit metaryeller ile oldukça hafif-
tir. Yer ve tavan ba¤lant› parçalar› tek
fanl› modellerde verilmektedir.

• L’Unite Hermetique ® kompresörleri
kullan›l›r. TM

Permak ET Solar PV Günefl Panelleri

Permak Enerji Sistemleri, flimdi de çift-
çinin ve köylünün kendi enerjisini

kendisinin üreterek topra¤›n› sulamas›
için yeni bir vizyon gelifltirdi. Permak ET
Solar PV günefl panelleri art›k ihtiyaç sa-
hiplerinin kendi elektrik enerjisini en uy-
gun koflullarda üretebilmesini sa¤l›yor.
Özellikle, elektrik iletim altyap›s›n›n mev-
cut olmad›¤› yerlerde Dizel Jeneratörler
kullan›ld›¤› için gerekli yak›t›n temini,
stoklanmas›, sistemin bak›m ve destek
maliyetleri çiftçi ve köylüler için ciddi bir
sorun haline gelebiliyor. Buna karfl›l›k
Permak Solar PV Günefl panelleri ile tah-
rik edilen DC pompalar, “Sulama” konu-
sunda çok daha ekonomik ve pratik bir
çözüm olarak öne ç›k›yor. 
Ülkemizde yenilenebilir enerji alan›nda en
son teknolojileri sunan Permak gibi flir-
ketler sayesinde çiftçi ve köylünün henüz
keflfetti¤i bu tür uygulamalar, Tar›m ve
Köy ‹flleri Bakanl›¤›’n›n % 50 hibe deste-
¤iyle de önemli bir ivme kazand›.
Çiftçinin yak›n dostu Permak ET Solar PV
(Photo Voltaik) sistem panellerinin mü-
hendislik ve Ar-Ge çal›flmalar› Alman-
ya’da yürütülüyor. %0 ile %+3 aras›nda
güç performans tolerans›na sahip panel-
ler, 25 y›la kadar ekonomik ömür garan-
tisi ile sat›l›yor. 

Üretici firma taraf›ndan Performans Si-
gortas› ile desteklenen Permak ET günefl
panelleri, yüksek verimi nedeniyle bütün
dünyada yayg›n bir flekilde kullan›l›yor.
2009 y›l›n›n ilk çeyre¤i itibar› ile bu pa-
nellerin kurulu güç referans› 1.000 MW’a
ulaflt›. Güneflin s›n›rs›z ve bedelsiz bir
enerji kayna¤› olmas›, Türkiye’nin yüksek
günefllenme potansiyeline sahip olmas›,
sistemlerin modüler olarak çat› ve cephe-
lerde kolayca uygulanabilmesi bu tekno-
lojiye karfl› büyük bir ilgi yarat›yor.
Permak ET Solar PV sistemler, otellerde,
binalarda ve villalarda, flantiyelerde, çift-
liklerde, elektrik altyap›s›n›n bulunmad›¤›
yerlerde, tarlalarda, sulama sistemlerinde,
seralarda, sokak-cadde ayd›nlatmalar›,
sinyalizasyon ve baz istasyonlar›nda kulla-
n›labiliyor. Bu sistemler, akü ile depolama
veya direkt flebekeye ba¤lant›l› olarak ze-
min veya çat›ya kolayca uygulanabiliyor.
Tar›m sulama arazilerinde çiftçinin ihtiya-
c›na göre kurulacak Tekli Modüler veya
Çoklu Modüler sistem vas›tas›yla dalg›ç
pompalar ile çekilen sulama suyu bir de-
poya bas›l›r. Yüksek bir kotta konumlan-
d›r›lan su, bir depodan ya da cebri bir
pompa yard›m›yla potansiyel yükseklik
fark›ndan faydalanarak istenilen sulama
bölgesine sevk edilebilir. TM

Sunstrip’ten
“Solarbooster DHS”

Sunstrip, termal günefl enerjisi des-
tekli mekan ›s›tma projelerinde ko-

numlanabilecek ani s›cak su haz›rlama
istasyonu Solarbooster DHS’yi pazara
sundu. 
Solarbooster DHS, münferiden termal
günefl enerjisi kaynakl› veya müfltereken
di¤er bir enerji kayna¤› ile akuple olarak
beslenen boylerde biriktirilen s›cak su-
yun tek bir kolon tesisat› ile hem radya-
tör/yerden ›s›tma tesisat› içerisinde kul-
lan›lmas›, hem de s›cak tüketim suyu ta-
lebinde, boylerde biriktirilen yüksek re-
jimli suyun enerjisini kullanarak, plaka-
l› eflanjör ile ani s›cak su haz›rlama im-
kan› getiren bir istasyon olarak posiz-
yonlanmaktad›r.
Özellikle, bekleyen suda lejyonella olufl-
ma riskini, s›cak suyu talep an›nda ha-
z›rlama imkan› sundu¤u için bertaraf et-
mekte, içerisindeki resirkülasyon hidro-
lik düzene¤i ile daha kolay mekan ›s›t-
ma destekli günefl enerjisi uygulamalar›
gelifltirme imkan› yaratmaktad›r.  
60°C’lik kolon girifl s›cakl›¤› ve 20°C’lik
delta rejim ile dakikada 17 lt/38°C s›cak
kullan›m suyu haz›rlayabilecek eflanjör
ve 3 yollu vana düzene¤i ile kurgulan-
m›fl olan istasyon, 25 kW nominal kapa-
site eflde¤erindedir.
‹stasyon ayr›ca, hidrolik düzene¤inde
yap›lacak küçük de¤ifliklikler, uygun ka-
lorimetre ba¤lant›s› ve ‘opentherm’ pro-
tokolü ile haberleflebilecek bir delta-t
board ve termostat eki ile özellikle
1000m2 ve üzerindeki yerleflkelerde tek
kolon ile merkezi ›s›tma gereksinimine
uygun bir daire önü istasyonu olarak da
pozisyonlanabilmektedir. TM
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Siemens Bina Teknolojileri, kapsaml›
güvenlik sa¤layan yeni bir yang›n gü-

venli¤i sistemi olan Cerberus PRO’yu pa-
zara sundu. Sistem, yüksek güvenlik stan-
dartlar› ile modern teknolojiyi birlefltiri-
yor. Ürün portföyü, farkl› yang›n kontrol
panelleri, yang›n dedektörleri, çevresel bi-
rimler ve aksesuarlardan olufluyor. Sis-
tem, hem ba¤›ms›z sistemler hem de kap-
saml› a¤lar için uygun. 
AB standard› EN54’e uygun Cerberus
PRO yang›n güvenli¤i sistemi, ülkeler ba-
z›nda ek gereksinimleri de karfl›l›yor. Tüm
parçalar› özel güvenlik fonksiyonlar› ile
donat›lm›fl sistem, en temelden en karma-
fl›k uygulamalara kadar çözüm sunabili-
yor. Sistemin düz ve basit yap›s›, planla-
may› kolaylaflt›r›yor. 
Sistem, müflterinin altyap›s›na kolayca
uyarlanabiliyor, sistem a¤› zaman içinde
geniflletilebiliyor. Kompakt tasar›m› saye-
sinde Cerberus PRO yang›n kontrol pa-
nellerinin kurulumu da son derece basit.
Paneller, müflterinin mevcut IT a¤lar›na
entegre edilebiliyor. Ayr›ca, Siemens
MM8000 tehlike yönetim sistemine ba¤-

Siemens’ten Yeni Yang›n Güvenli¤i Sistemi Cerberus PRO

Lonca A.fi.’den
Endüstriyel Nem
Transmitterleri

Hassas ve güvenilir nem ölçümü, en-
düstriyel proseslerde günden güne

daha çok önem kazan›yor. EE31 serisi
çok fonksiyonlu transmitterler bu du-
rumlarda çözüm sunuyor. EE31 serisi,
EE yüksek kaliteli HC serisi kapasitif
nem sensörü elementleri ile üretilmifltir.
EE31 serisi, çok çeflitli alanlarda, çeflitli
uygulamalarda kullan›lmak üzere, çeflitli
mekanik ve elektronik standartlar› bafla-
r›yla bünyesinde toplam›fl transmitterler-
dir. Ba¤›l Nem (0-100°C RH) ve s›cakl›k
(-40/+180°C) ölçümü yan› s›ra afla¤›daki
de¤erler de EE31 ile ölçülebilmektedir:
- Mutlak Nem
- Çi¤ Noktas› S›cakl›¤›
- Donma Noktas› S›cakl›¤›
- Özgül Entalpi
- Yafl Termometre S›cakl›¤›
- Su Buhar› K›sm› Bas›nc›
- Kar›fl›m Oran› TM

lanabilecekleri entegre bir Ethernet arabi-
rimine sahipler.
Yeni Cerberus PRO portföyü, h›zl› ve gü-
venilir yang›n alg›lama fonksiyonuna ek
olarak, alarm iletimi özelli¤i sayesinde
operatörlerin durumu zaman geçirmeden
fark etmesini sa¤lar. Bu, optik, termal ve
çoklu alg›lay›c› sensörleri olan yang›n de-
dektörleri gibi karmafl›k alg›lama ve kon-
trol özelliklerine sahip ürünlerle mümkün
olur. Dedektörlerin tümleflik algoritmala-
r› ile seçilebilir parametre setleri, yanl›fl
alarm ihtimalini azaltmaktad›r. Depo ve
kütüphane gibi özel uygulama alanlar›
için, adresli alev ve do¤rusal duman de-
dektörleri gibi kapsaml› bir özel duman
dedektörleri portföyü de mevcuttur. 
Sistem tasar›m›nda bir dizi önemli gelifltir-
me yap›lm›fl; bunlar, zaman ve masraflar-
dan tasarruf sa¤layan, dedektör hatt› üze-
rine ba¤lanan ve enerjisini de bu hattan
alan siren, flaflörler ve tekrarlay›c› kat ter-
minallerini de içeriyor. Cerberus PRO, ay-
r›ca, bir dizi ekstra güvenlik özelli¤i içer-
mektedir. Her bir yang›n kontrol paneli,
sistemin yüksek düzeyde güvenilir olmas›-

n› sa¤lamak için alt konum olarak da bili-
nen tümleflik bir sisteme sahiptir. Bu ko-
num, ifllemcinin ar›zaland›¤› zamanlarda
da sistem fonksiyonlar›n›n tamamen yerine
getirilmesini ve alarm verilmesini sa¤lar.
Buna ek olarak, yang›n kontrol panellerin-
de bekleme konumu vard›r. Bunun avan-
taj›: Farkl› yang›n kontrol panelleri aras›n-
daki ba¤lant› koparsa, di¤er herhangi bir
kontrol paneli mevcut operasyonu sürdü-
recek ve fonksiyonlar› görüntüleyecektir.
Ayr›ca, her yang›n dedektöründe ve hat ci-
haz›nda entegre edilmifl bir turbo izolatör
bulunmaktad›r. Bunun amac›, k›sa ve aç›k
devre durumlar›nda bile görüntüleme ve
alarm verme fonksiyonlar›n›n kesintisiz
bir flekilde devam›n› sa¤lamakt›r. 
Tüm çevresel birimler otomatik olarak
ayarlanmakta ve aktif hale getirilmekte-
dir. Bu sayede devreye alma ifllemleri bit-
meden dahi yang›n güvenli¤i sistemi kul-
lan›ma haz›rd›r. Ba¤lant› test cihaz›, hata-
lar› tam olarak tespit ederek zaman ve
masraflardan tasarruf sa¤lar. Sistem,
uzaktaki herhangi bir yerden internet ara-
c›l›¤›yla iflletilebilir ve yönetilebilir. TM

York DC Inverter VRF Sistemleri, 10.5
kW’tan 180 kW’a kadar (4-64 HP)

kullan›c›s›na sundu¤u genifl kapasite ara-
l›¤› ve 4 d›fl üniteye kadar ba¤lanabilme
imkan› tan›yan modüler yap›s› sayesinde
her türlü iklimlendirme projesine uyum
sa¤lamaktad›r. R-410A gaz› kullan›lan
DC Inverter kompresörlü sistem, kusur-
suz kapasite kontrolü sayesinde yüksek
verimde çal›flmaktad›r. 2.2 kW’tan 28
kW’a kadar çeflitli kapasitelerde çal›flan iç
üniteler, 64 adete kadar tek bir so¤utucu
devreye ba¤lanabilme imkan› tafl›r ve 9
farkl› tipte üretilir. ‹ç üniteler, d›fl ünitele-
re minimum % 50 kapasite oran›nda ba¤-
lanabilmekte ve böylece kademeli kuru-
lumlara imkan tan›maktad›r. Ayn› za-
manda maksimum % 130 kapasite oran›-
na kadar ba¤lanabilen iç üniteler k›smi
kullan›mlar için de tasarruf sa¤lamaktad›r.
Sistemin,  -15 ºC ve +48 ºC d›fl ortam s›-
cakl›¤› aras›nda so¤utma, -20 ºC ve +27
ºC d›fl ortam s›cakl›¤› aras›nda ›s›tma ya-

York VRF Sistemleri
pabilmesi ise kullan›c›s›na çok farkl› iklim
koflullar›nda sorunsuz konfor imkan›n›
tan›maktad›r. YORK VRF Sistemi, ku-
manda ve merkezi kontrolörler arac›l›¤›y-
la kontrol edilebildi¤i gibi BACNet ve
Lonworks arayüzleri ile bina otomasyo-
nuna entegrasyonla ya da kendi bilgisayar
yaz›l›m› üzerinden kontrol edilebilir. Sis-
tem, tek bir otomasyon a¤›nda kullan›c›s›-
na 512 d›fl ünite modülü ve 1024 iç ünite
gibi s›n›rs›z denebilecek bir kontrol imka-
n› tan›maktad›r.
Di¤er önemli bir özellik ise herhangi bir
sistem komponenti ya da montaj ekipma-
n› de¤iflmeden yaln›zca d›fl ünite de¤iflti-
rilerek YORK Digital Scroll kompresörlü
VRF sistemine geçifl sa¤lanmaktad›r.
YORK VRF Sistemi, kompakt ve modü-
ler oluflu sayesinde yer tasarrufu sa¤lar,
kolay kurulum ve servis imkan› tan›r.
Düflük ses seviyesinde çal›flmas› ve hassas
s›cakl›k ayar› sayesinde mükemmel kon-
for sa¤lar. TM
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Her gün dünyan›n her taraf›nda, mil-
yonlarca RIDGID® el aletleri ve tesi-

sat ekipmanlar›, profesyonellerin ellerinde
çal›flma alanlar›nda kullan›l›yor. 2010 y›-
l›nda RIDGID, tüm Avrupa ve Türkiye’de
özel haz›rlad›¤› gösteri TIR’› ile dolaflarak
bugünün ve yar›n›n profesyonellerine en
yeni teknolojilerini tan›tacak. 
RIDGID®, fiubat 2010’da Avrupa Repu-
tation Roadshow gösterisine Türkiye ile
start veriyor. Gösterinin amac› Avru-
pa’n›n 20 farkl› ülkesinde kullan›c›lar›
RIDGID ekipmanlar› ve teknolojisi ile ta-
n›flt›rmak.
Her durak, oradaki meslek erbab›na 
RIDGID’in en son yenilikleri ile tan›flma
ve RIDGID’in ürün program›nda sundu-
¤u en yeni tesisat ekipmanlar› ile buluflma
ve deneme f›rsat› verecektir. Kat›lan her-
kes sektöründeki di¤er profesyonellerle
tecrübelerini paylaflma ve konuflma f›rsat›
bulacakt›r. Bu y›l Roadshow gösterisi, 6
fiubat 2010 tarihinde Türkiye’den baflla-
mak üzere  31 Temmuz 2010’a kadar Av-
rupa’n›n 20 farkl› ülkesinde 181 gün yol-
larda olacak. TM

RIDGID® RoadShow Gösteri TIR’› Yeni
Teknolojileri Tan›tmak Üzere Yola Ç›k›yor

RIDGID Reputation RoadShow TIR gösterisi yer ve tarihleri:

‹stanbul 
- WIN Istanbul Fuar› 5 fiubat 2010 Saat: 10:00 - 17:00
- BAUHAUS Kozyata¤› 6 fiubat 2010 Saat: 10:00 - 22:00
- BAUHAUS Bayrampafla 7 fiubat 2010 Saat: 10:00 - 22:00
- Karaköy Perflembe Pazar› 8/9 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 08:00

Sakarya 
- Ensar Makine 10 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 18:00

Ankara Ostim
- Ergün Makine 11 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 13:00 
- Ostim Mega 11 fiubat 2010 Saat: 14:00 - 18:00 
- Barkom Sondaj Ekipmanlar› 12 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 03:00 
- Ankara Çelik Halat 12 fiubat 2010 Saat: 14:00 - 18:00 

Ankara 
- BAUHAUS Etlik 13 fiubat 2010 Saat: 10:00 - 02:00
- BAUHAUS Sö¤ütözü 14 fiubat 2010 Saat: 10:00 - 22:00

Konya 
- Karatay Sanayi Sitesi 15 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 18:00

Antalya 
- Eski Sanayi Sitesi  18 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 18:00

‹zmir 
- 1. Sanayi Sitesi 19/20/21 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 18:00

Eskiflehir 
- Ar›man H›rdavat 22 fiubat 2010 Saat: 09:00 - 18:00

Abkay Grup, yenilikçi yeni nesil VRF2
Plus serisi VRF sistemini klima paza-

r›na sunuyor.
Yeni nesil VRF Sistemi, tüm d›fl ünitelerde
DC inverter ikiz kompresör ve ›s› de¤ifltir-
geci kullan›larak so¤utma verimi (EER) ve
›s›tma verimi (COP) de¤erleri kayda de¤er
flekilde yükselmifltir. Örne¤in 8 HP d›fl
ünite için EER de¤eri 4.07, COP de¤eri
4.37’dir. Gelifltirilmifl DC inverter fan
motoru sayesinde % 25 daha düflük ener-
ji tüketimi elde edilmifltir. Sinüs dalgal› in-
verter kontrol sayesinde çal›flma verimi
art›r›lm›flt›r. Toplam bak›r borulama me-
safesi 1.000 m’dir. Gerçek bak›r borula-
ma mesafesi 150 m’dir. ‹lk branflman ile
en son iç ünite aras›ndaki bak›r borulama
mesafesi 60 m’dir. Ayn› d›fl üniteye ba¤l›
iç üniteler aras› kot fark› 15 m’dir. D›fl
ünite iç ünite aras›ndaki kot fark› d›fl üni-
te iç üniteye göre yukar›dayken 50 m, d›fl

Abkay’dan Yeni Nesil VRF Sistem 2
ünite iç üniteye göre afla¤›dayken 40 m’dir.
D›fl ünitenin kapal› mekana yerlefltirilme-
si durumunda fan›n yenebilece¤i kanal
bas›nc› 80 Pa’d›r.
D›fl ünite ebatlar› önceki seriye göre daha
kompakt hale getirilmifltir. Örne¤in 10
HP d›fl ünitenin ebatlar› yeni V2 plus seri-
sinde % 25 oran›nda küçülmüfltür. D›fl
ünite çal›flma s›cakl›k aral›klar›  yaz›n -
15®CKT -46 ®CDB, k›fl›n -20®CYT-
21®CYT aras›ndad›r. D›fl ünite kapasite-
leri 8 HP-48 HP aras›nda de¤iflmektedir.
Ayr›ca 2.5 kW dan 25 KW’a kadar 11 tip
49 model iç ünite mevcuttur. Maksimum
48 adet iç ünite ba¤lanabilmektedir. D›fl
ünite için ba¤lant› oran› maksimum
% 150’dir. ‹ç üniteler için kablolu ku-
manda, kablosuz kumanda seçenekleri
mevcuttur. Bir adet kablolu kumanda ile
maksimum 16 adet iç ünite kontrol edile-
bilmektedir. V2 Plus VRF sistemde bir

adet dokunmatik merkezi kumanda ile
maksimum 400 adet iç ünitenin tüm fonk-
siyonlar› kontrol edilebilmektedir. V2 Pl›-
us VRF sistemde system controller ad› ve-
rilen merkezi bilgisayara sistemi ile maksi-
mum 1.600 adet iç ünite kontrol edilebil-
mektedir. V2 Plus VRF sistem Lonworks,
Bacnet Gateway ve Modbus protokolleri
ile uyumludur.
V2 Plus VRF sistemde toplam sinyalizas-
yon hatt› mesafesi 3.600 m’dir. 100 adet
d›fl ünite ve 400 adet iç ünite aras›nda ile-
tiflim sa¤lanabilmektedir. DX serpantinli
klima santralleri yeni nesil V2 plus d›fl
ünitelere ba¤lanabilmekte ve ›s› pompas›
özellikli olarak çal›flabilmektedir. Mahal-
lerin taze hava ihtiyac›n› karfl›lamak ama-
c›yla 200 m3/h-15.000 m3/h aras›nda selü-
lozik veya plakal› eflanjörlü olmak üzere
iki alternatifli ›s› geri kazan›m cihazlar›
ürün gam›nda yer almaktad›r. TM
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Havadan suya ›s› pompas› sistemleri,
mevcut do¤algaz, s›v› ve kat› yak›tl›

konvansiyonel sistemlere göre daha fazla
enerji verimlili¤i sunan alternatif enerji
kaynakl› sistemlerdir. Daha çok konutlar-
da iklimlendirme ve s›cak su ihtiyac›n›
karfl›lamak için kullan›lan havadan suya
›s› pompalar›, hem mevcut hem de yeni in-
fla edilen sistemlerde; düflük s›cakl›k (yer-
den ve duvardan ›s›tma sistemleri), radya-
törlü ya da fan coilli uygulamalar için op-
timum çözüm sa¤lamaktad›r. Bu yeni tek-
noloji, mevcut günefl enerjisi kolektörleri
ile kombine çal›flarak fosil kaynakl› yak›t-
lara olan ba¤›ml›l›¤› ve enerji maliyetleri-
ni azaltmaya yönelik konutsal iklimlen-
dirme ihtiyaçlar› için ideal bir çözüm sa¤-
lamaktad›r.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan belirlenen 2020
direktif hedeflerine ulaflmak için üye ülke-
ler, birincil enerji tüketiminin % 70’ini
oluflturan s›cak su eldesini; yüksek termal
verimli konvansiyonel ›s›tma sistemlerine
göre çok daha az karbondioksit sal›n›m›
ile sa¤layan havadan suya kaynakl› ›s›
pompas› sistemlerine geçifli, yasal yönet-
melikler ile h›zland›rmaktad›r. Bu neden-
le, havadan suya ›s› pompalar›n›n belirgin
bir biçimde enerji kaynaklar›n› daha istik-
rarl› ve verimli kullanmas›, de¤iflken d›fl
ortam flartlar›nda yüksek verimlili¤i ve
konutsal uygulamalara kolay adapte edi-
lebilmesi, giderek daha fazla tercih edil-
mesini sa¤lamaktad›r.

Havadan suya ›s› pompas› sistemi
Havadan suya ›s› pompas› sistemleri, kla-
sik buhar s›k›flt›rmal› so¤utma çevrim esa-
s›na dayan›r. D›fl ortamda yer alan kon-
denser üzerinden al›nan enerji, gaz faz›n-
daki çevre dostu so¤utucu ak›flkan R410A
ile kompresörde bas›nçland›r›larak enerji-
sini plakal› ya da iç içe koaksiyal boru ti-
pi ›s› de¤ifltirici ile suya transfer eder. Bu
noktadan sonra kapal› çevrim bir pompa
yard›m› ile boylere enerjisini transfer ede-
rek s›cak suyun eldesini ve enerjinin depo-
lanmas›n› sa¤lar. 

Günefl enerjisi destekli havadan su-
ya ›s› pompas› sistemi
Is› pompas›ndan elde edilen ve boylerde
depolanan s›cak su, öncelik atamas›na gö-

Arçelik Havadan Suya Is› Pompas› “THERMA V”

re k›fl iklim flartlar›nda sistemde kurulu
olan yerden ›s›tma sistemi devresi, fan co-
il sistemi, düflük s›cakl›k radyatörleri ya
da s›cak kullan›m suyu ihtiyac›na göre
devrede dolaflt›r›larak ihtiyaç sa¤lan›r.
Yaz flartlar›nda ise havadan suya ›s› pom-
pas› ile so¤utulan su, fan coil yard›m› ile
mahali flartland›r›rken; günefl kolektörle-
rinden elde edilen enerji, ihtiyaç faktörüne
göre s›cak su ihtiyac›n› karfl›lar.

Enerji verimlili¤i ve karbondioksit
sal›n›m›n›n azalt›lmas›
100 birimlik enerji ihtiyac›n› sa¤lamak
için klasik yanmal› sistemlere 112 birim
fosil yak›t enerjisi girmesi gerekirken (ve-
rim ≈ % 89), eflde¤er faydal› enerjiyi sa¤-
layacak olan ›s› pompas› sisteminin sade-
ce 28 birim elektrik enerjisi tüketmesi ge-
rekir (COP ≈ 3,5). Bu çekilen elektrik
enerjisinin sa¤lanabilmesi için do¤algazl›
elektrik santralinin 75 birimlik fosil yak›t
enerjisi tüketmesi gerekmektedir (verim ≈
%37). Bu yüzden ilk tüketilen enerji mik-
tarlar›na bak›ld›¤›nda ›s› pompas› sistem-
leri fosil yak›tl› sistemlere göre % 30 da-
ha faydal›d›r. 
Ayn› 100 birim enerjiyi sa¤layabilmek
için, klasik yanmal› sistemde birim kWh
enerji oluflturmak için 230g/kWh CO2 sa-
l›n›rken, elektrikli sistemlerde 150 g/kWh
CO2 sal›n›r. Böylece mevcut fosil yak›tl›

sistemlerin yaratt›¤› CO2 sal›n›m›n›n, ha-
vadan suya ›s› pompal› sistemler kullan›-
larak % 33 oran›nda düflürülebilece¤i an-
lam›na gelmektedir.

Arçelik havadan suya ›s› pompas›:
Therma V
Arçelik havadan suya ›s› pompas› sistemi,
d›fl ünitede bulunan inverter kompresör
sayesinde, k›smi yüklerde ihtiyaca göre
çal›flma kapasitesini ayarlayarak enerji tü-
ketimini minimum seviyeye indirir. Gelifl-
mifl ›s› de¤ifltirici tasar›m› ve optimum
çevrim tasar›m› ile ›s›tmadaki nominal
flartlardaki COP de¤eri 4,5 oran›n› sa¤la-
maktad›r (12kW’l›k d›fl üniteli havadan
suya kaynakl› sistem için).
Therma V havadan suya ›s› pompas› siste-
mi, mevcut yerden ›s›tma sistemleri, dü-
flük s›cakl›kl› radyatör sistemleri ve fan
coil sistemleri ile uyumlu çal›flabilen,
kompakt ve sessiz iç/d›fl üniteden olufl-
maktad›r. ‹lave bir 3 yollu vana ile çift
serpantinli bir boyler kullan›larak günefl
enerjisi ile üretilebilen s›cak su sistemi de
bu sisteme dahil edilebilir. Böylelikle yeni-
lenebilir bir hibrid sistem kurulumu ger-
çeklefltirilebilir.
Projelendirme aflamas›nda sistemin kuru-
laca¤› d›fl iklim flartlar›, ›s›tma ve so¤utma
devresinin su s›cakl›klar›na göre iç/d›fl
ünite seçim abaklar›ndan incelenen kapa-

fiekil -1 Hibrid Havadan Suya Is› Pompas› Devre Örne¤i

***TESISAT132-1  1/29/10  4:20 PM  Page 20



tesisat market 01/2010 . 21

site ve verim de¤erleri do¤rultusunda ›s›
pompas› sisteminin tasar›m› yap›l›r. Is›t-
ma uygulamas›na destek amaçl› elektrikli
›s›t›c› ile zorlanm›fl k›fl iklim flartlar›nda
bile sistem ›s›tma konforunu koruyacak-
t›r. Ayn› zamanda uzaktan eriflime sahip,
merkezi yönetim sistemleriyle iletiflim pro-
tokollerine sahip geliflmifl dokunmatik ku-
manda sistemi ile enerji tüketiminin taki-
bi ve konfor flartlar›n›n kontrolü yap›la-
bilmektedir.

Konvansiyonel sistemlerle karfl›lafl-
t›rma:
- fiehir merkezlerinden uzakta bulunan,

likit ve kat› yak›t kullan›lan ›s›tma sis-
temlerine göre çok k›sa sürede kendini
amorti ederek konfor sa¤lar.

- Havadan suya ›s› pompas› sistemi tü-
müyle güvenli bir sistemdir ve patlama,
yanma, zehirlenme riskleri kesinlikle
yoktur (yak›t tank›, do¤algaz, baca sis-
temi yoktur) 

- Inverter heat pump teknolojisinde üre-
tilen kapasite ile tüketim uyumludur,
yar› yük durumlar›nda (~%80 kulla-
n›mda) yüksek verim sa¤lar. 

- Di¤er sistemlere göre daha düflük bir
ses seviyesine sahiptir (d›fl ünite yaflam
mahali d›fl›nda oldu¤undan)

- Çevre dostu sistemdir; Düflük CO2
emisyonlar›na sahip, zararl› maddele-
rin kullan›lmad›¤› bir sistemdir.

- Konvansiyonel ›s›tma sistemleri riskli
ve zor montajl› sistemlerken; ›s› pom-
pas› sistemlerin montaj›, bak›m› ve dev-
reye al›nmas› kolay ve çabuktur.

- COP ve EER de¤erleri çok yüksektir; 1
kW elektrik enerjisi karfl›l›¤›nda 3~4.5
kat enerji üretimi sa¤lar.

- Geliflmekte olan elektrik üretim sistem-
leri(fotovoltaik, rüzgar türbinleri, jeo-
termal) ile sa¤lanacak elektrik enerjisi-
nin ucuzlamas›na z›t yönde mevcut fo-
sil yak›tl› sistemlerin maliyet art›fl›na
karfl› ›s› pompas› sistemleri daha uygu-
lanabilir bir hal almaktad›r. TM

ISISAN, 19 Ocak 2010’da Is›san Koflu-
yolu Binas›’nda düzenledi¤i bir lans-

manla Daikin Altherma High Temperatu-
re’›n (Yüksek S›cakl›kl› Is› Pompas›) tan›-
t›m›n› gerçeklefltirdi. Daikin Altherma
Yüksek S›cakl›kl› Is› Pompas› y›l›n çok so-
¤uk günlerinde bile tüm ›s›tma ihtiyaçlar›-
n› karfl›layabiliyor. Is› pompas› ›s›y› d›fl
havadan al›yor ve -7°C'ye kadar d›fl or-
tam s›cakl›klar›nda tam ›s›tma kapasitesi-
ni koruyabiliyor. Sistemin tam entegre
kontrol sistemi de kullan›c›lara sürekli
konfor ve optimum verimlilik sa¤l›yor.
Mevcut ›s›tma sistemi, Daikin Altherma
Yüksek S›cakl›kl› Is› Pompas› sistemi ile
de¤ifltirilirken radyatörlerin de¤ifltirilme-
sine gerek duyulmuyor. Daikin Altherma
Yüksek S›cakl›kl› Is› Pompas› eski kaza-
n›n yerini al›yor ve ihtiyaç duyuluyor ise
80 °C'ye kadar su s›cakl›klar›na ç›karak,
mevcut radyatörler ile birlikte kullan›labi-
liyor. Daikin Altherma Yüksek S›cakl›kl›
Is›tma Sistemi, ek bir elektrikli ›s›t›c› kul-
lanmadan 80°C'ye kadar su s›cakl›klar›
elde etmek için % 100 termodinamik
enerji kullan›yor. Ayr›ca sistem yüksek s›-
cakl›kl› di¤er uygulamalar aras›nda en
yüksek COP (performans katsay›s›) de¤e-
rine sahip ürünler aras›nda yer al›yor. Ya-
k›t depolama tank›, gaz beslemesi veya
havaland›rma gerektirmeyen Altherma, 3
ana bölümden olufluyor:

1. Hava Kaynakl› Is› Pompas›: ‹ç ve d›fl
üniteden olufluyor. Havadaki enerjinin

Daikin Altherma Yüksek S›cakl›kl› Is› Pompas›

verimli kullan›m›n› d›fl ünite sa¤l›yor.
D›fl ünite, d›fl ortam havas›ndaki ›s›y›
alarak, so¤utucu ak›flkan borular›yla iç
üniteye aktar›yor. Sisteminin kalbi ola-
rak nitelendirilebilecek iç ünite, ›s›y› d›fl
üniteden alarak, su s›cakl›¤›n› radya-
törler ve s›cak kullan›m suyu için
80°C'ye ç›kartmaya yetecek bir s›cakl›-
¤a yükseltiyor. Daikin'›n benzersiz in-
verter kompresörü (bir tane d›fl ünite-
de/bir tane iç ünitede bulunur) elektrik-
li yedek ›s›t›c›ya ihtiyaç duyulmaks›z›n
çok so¤uk havalarda bile optimum
konfor sa¤l›yor.

2. S›cak kullan›m suyu boyleri: Daha dü-
flük enerji tüketimi için s›cak kullan›m
suyu boyleri büyük önem tafl›yor. Dai-
kin Altherma'n›n yüksek su s›cakl›¤› ek
bir elektrikli ›s›t›c›ya ihtiyaç duyulmak-
s›z›n s›cak kullan›m suyunun ›s›t›lmas›
için ideal bir alternatiftir. 
S›cak kullan›m suyunun h›zl› flekilde
›s›t›lmas› daha küçük boylerler kullan›-
labilmesini sa¤l›yor. 4 kifliden oluflan
bir aile için ise standart bir boyler en iyi
çözüm olabildi¤i gibi daha fazla s›cak
su ihtiyac› için daha büyük boylerler de
uygulanabiliyor.

3. Sistem kumandas›: Daikin Altherma
kumandas› sayesinde ideal s›cakl›k ko-
lay, h›zl› ve güvenilir bir flekilde düzen-
lenebiliyor. Ayr›ca, daha hassas bir öl-
çüm yap›lmas›n› sa¤larken, konfor se-
viyesini daha da optimum ve enerji ve-
rimli bir flekilde ayarlayabiliyor. TM
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K
oç Holding Turizm Grubu taraf›n-
dan ‹stanbul Anadolu Yakas›’nda
yap›m› tamamlanan ve Anadolu

Yakas›’n›n en büyük oteli olma özelli¤i ta-
fl›yan Divan ‹stanbul Asia’n›n ›s›tma, so-
¤utma ve havaland›rma cihazlar›, Airfel
taraf›ndan tedarik edildi.

‹nflaat›n› fiahsuvaro¤lu’nun yapt›¤› Divan
Otel Asia’da projenin takibi Airfel Mü-
hendislik Sistemleri Departman›’ndan Sa-

t›fl Uzman› Serkan Ertem taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. Airfel; otel inflaat›na bafllama-
s›ndan itibaren sürekli yat›r›mc›yla ve pro-
jeciyle temasta olup cihazlarla ilgili her
türlü teknik konuda destek verdi. Yat›r›m-
c› firma, öncelikle otel projelerinde en
önemli hususlardan birisi olan odalardaki
ses de¤erleri ölçme çal›flmalar›n› gerçeklefl-
tirdi. 

Sektördeki firmalardan fancoil numuneleri

al›n›p bu cihazlar odalara tak›ld›. Ses sevi-
yeleri kontrol edildi ve testler sonuçland›. 
Divan otelinin ihtiyaçlar› göz önüne al›na-
rak, yüksek performans ile konfor flartlar›
maksimum seviyede tutulup McQuay
marka fancoiller ve so¤utma grubu, yerli
üretim Airfel klima santrali, aspiratör
ürünleriyle ve aksesuarlar›yla Airfel’in Di-
van ‹stanbul Aisa projesi detayland›r›ld›. 

29 Ekim 2009 tarihinde hizmete aç›lan 

Anadolu Yakas›’n›n En Büyük Oteli
DDiivvaann  ‹‹ssttaannbbuull  AAssiiaa,,  
Airfel ile iklimlendiriliyor 
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proje

Divan ‹stanbul Asia
arsa bedeli hariç 45 milyon

dolara mal oldu.
232 oda kapasiteli olan Divan ‹stanbul
Asia, 40 bin m2 inflaat alan›nda 23 katl›
olarak infla edilen 5 y›ld›z standartlar›na
sahip. Otelin en küçük odas› 33 m2’dir.
Otelde befl adet 100, bir adet de 1000 kifli-
lik olmak üzere çok amaçl› 10 toplant› sa-
lonunu bulunuyor.

UUyygguullaammaaddaa  KKuullllaann››llaann  ÜÜrrüünnlleerr
Airfel’in distribütörlü¤ünü yapt›¤› McQu-
ay marka MCW serisi fancoiller gerek ses

seviyesi gerekse dizayn
olarak be¤eni kazan-
d›. EUROVENT serti-
fikal› olan McQuay
MCW model fancoil
cihazlar›ndaki ses se-
viyesi 32-38 dba de¤e-
rinde gerçeklefliyor.
Cihaz kapasiteleri fan
coil motorlar› rulman
yatakl›, drenaj tavas›
tek parça olup içi ema-
ye kapl› ve drenaj bo-
rusuna do¤ru özel bir
e¤im verildi. Cihaz›n

elektrik ba¤lant›s› özel bir kutu içine
al›nd›, bu sayede elektrik kaçaklar› önlen-
di. Emiflinde ve üflemesinde kanal ba¤la-
nabilmesi için kulakç›klar ve bu kulakç›k-
lara delikler b›rak›ld›. 

Cihaz›n emiflinde standart olarak filtre
mevcut olup bu filtreler en ufak modelde
dahi iki parçal› olarak imal edildi. Filtreler
hem afla¤›ya hem de yanlara do¤ru ç›kar›-
labilme özelli¤ine sahip olup özellikle otel
projelerinde yer darl›¤›ndan dolay› meyda-
na gelebilecek filtre temizleme zorlu¤unu
da tamam›yla ortadan kald›r›yor.

Proje aflamas›ndan önce cihazlar›n kona-
ca¤› yerle ve özellikle so¤utma gruplar›yla
ilgili flantiyede etütlerin yap›lamas›n›n ar-
d›ndan otelin arka cephesinde bulunan te-
ras alan›na konulmas›na karar verildi. An-

cak terasta yap›lan incelemede so¤utma
grubunun konaca¤› yerin üç metre uza¤›n-
da konutlar›n oldu¤u görüldü. Bu sebeple
yat›r›mc› ile görüflülerek standart ses sevi-
yesi olan bir cihaz›n burada ses anlam›nda
rahats›zl›¤a sebep olaca¤› belirtilerek
McQuay XN serisi sessiz cihazlar›n kulla-
n›lmas› teklif edildi. 

XN model McQuay so¤utma gruplar›nda
ses seviyesini düflürmek için iki önlem al›n-
d›. Bunlardan ilki kompresörün ses seviye-
sini azaltmak için kompresör d›fl›na akus-
tik kabin yap›lmas› di¤er önlem ise kon-
denser fanlar›n›n düflük devirde seçilmesi
oldu. Bu sayede cihaz ses de¤erleri 10 met-
re mesafede 62 dba de¤erine düflürüldü.
EUROVENT sertifikal› olan McQuay so-
¤utma gruplar› oransal kontrollü olup, ba-
¤›ms›z so¤utkan devresine sahip ürünler-
dir. Yüksek verimli olan McQuay so¤utma
gruplar› uzun çal›flma periyotlar›nda so-
runsuz çal›flma performans›na sahiptir.

TUV ve Hijyen sertifikas›na sahip olan
projenin ihtiyaçlar›na göre özel üretilen ve
konfor uygulamalar›nda da tercih edilen
yerli üretim Airfel Tetisan Klima santralle-
rinde, enerji ekonomisi düflünülerek plaka-
l› ›s› geri kazan›ml› cihazlar tercih edildi.
Is› geri kazan›m üniteleri seçiminde verim-
ler mümkün oldu¤unca yüksek seçildi. Bu
cihazlarda hem ›s› geri kazan›m üniteleri
hem de egzoz kar›fl›m hücresine yer verildi.
Klima santrallerinin k›fl mevsiminde d›flFiltreler hem afla¤›ya

hem de yanlara do¤ru
ç›kar›labilme özelli¤ine
sahip olup özellikle otel
projelerinde yer
darl›¤›ndan dolay› 
meydana gelebilecek 
filtre temizleme
zorlu¤unu da tamam›yla
ortadan kald›r›yor.
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hava s›cakl›¤›n›n çok düflük oldu¤u günler-
de mahalin k›sa sürede istenilen s›cakl›¤a
getirmek amac›yla içeriden ald›¤› egzoz ha-
vas› ile d›flar›dan ald›¤› taze havay› kar›flt›-
rarak içeri verme imkan› sa¤land›. Airfel
Tetisan Klima Santralleri iç yüzeylerinin
pürüzsüz ve girinti ç›k›nt› olmayacak flekil-
de üretilmeleriyle konfor santralinde de
hijyenik standartlar sunuyor. Cihazlar

standart 70 kg/m3 kayayünü izolasyonlu
olarak imal edildi. Bu sayede cihazlar›n
konaca¤› mahallerde ses seviyeleri istenen
düzeye ulaflt›.

Bu projede otel odalar›nda özel dizayna sa-
hip, sessiz rulman yatakl›, McQuay marka
MCW serisi 438 adet 2,5 kw ile 8,7 kw
aras›ndaki kapasitelerde dört borulu gizli
tavan tipi fancoiller, McQuay marka 2
adet 1200 kw 1 adet 500 KW olmak üze-
re 3 adet XN serisi sessiz hava so¤utmal›
vidal› so¤utma gruplar›, 71 adet 3000
m3/h ile 40000 m3/h aras›nda de¤iflen de-
bilerde AirfelTetisan marka klima santrali
ve aspiratör cihazlar› kullan›ld›.

Divan Otel Asia’n›n mekanik projesini
Refkon Mühendislik, mekanik tesisat uy-
gulamalar›n› ise Gentes Genel Tesisat Mü-
hendislik firmalar› gerçeklefltirdi. 

PPrroojjeeddee  KKuullllaann››llaann  ÜÜrrüünnlleerriinn  TTeekknniikk  
ÖÖzzeelllliikklleerrii  

•• VViiddaall››  KKoommpprreessöörrllüü  SSoo¤¤uuttmmaa  GGrruubbuu
((XXNN))
Vidal› kompresörler oransal kontrollüdür.
Bu sayede iki kompresörlü cihazlara %
12,5, üçlü cihazlarda  % 8,3, dörtlü kom-
presörlü cihazlarda %6,25’e kadar kapasi-
te düflümü yap›labiliyor. ‹htiyaç oldu¤u
kadar so¤utma sa¤layabilen bu özellikler
sayesinde gereksiz enerji sarfiyat›na engel
olunuyor. 
Yine bu özellik sayesinde  k›smi yüklerde,
kademeli çal›flan kompresörlere göre daha
az ak›m çekiliyor. Ayr›ca baz› durumlarda
su tank› koyma gere¤ini ortadan kald›r›yor.
Kompresör ana vidaya direkt akupledir. Bu
nedenle vida ve motor devri 3.000 d/d olup
rakiplerine oranla bu düflük devir; daha dü-
flük ses seviyesi, daha az afl›nma (uzun
ömür) ve daha az devre kirlili¤i, daha az tit-
reflim avantaj›n› beraberinde getirir.

•• FFaannccooiill  ((MMCCWW))
Gizli Tavan Tipi Fancoil özellikleri:
Serpantin kaplamas›: Serpantine, korozyo-
na karfl› özel bir kaplama yap›ld›.
•• KKaannaall  bbaa¤¤llaanntt››ss››:: Fancoile kanal ba¤la-
nabilmesi için özel kulakç›klar ve bu ku-
lakç›klara delikler b›rak›ld›.

•• FFiillttrree::  Tüm tiplerde filtre standart ola-
rak veriliyor. Gizli tavan tipilerde filtreler
cihaz›n üç taraf›ndan da ç›kar›labiliyor. 
•• PPuurrjjöörr::  Serpantinde oluflan havan›n d›-
flar› at›lmas› içini rahat ulafl›labilir ve kola-
ya aç›labilir prujör anahtar› bulunuyor.
•• BBoorruu  BBaa¤¤llaanntt››ss››::  Serpantin keloktör özel
bir sac muhafaza içine konuldu. Bu sayede
kontra ba¤lant› rahat bir flekilde yap›ld›.
•• RRuullmmaann  YYaattaakk:: Fancoil motorlar› rul-
man yatakl›d›r. Rulman yatakl› fancoiller;
kaymal› yatakl› fancoillere nazaran daha
uzun ömürlüdür. Bafllang›çta ve uzun y›l-
lar çal›flt›ktan sonraki sürtünme de¤erleri
ayn› oldu¤u için ses de¤erleri hep ayn›d›r.
Kaymal› yataklarda belli bir süre sonra ses
seviyesinde artma görülür.
•• EElleekkttrriikk  BBaa¤¤llaanntt››ss››:: Elektrik ba¤lant›s›
özel bir kutu içine al›nd›. Bu sayede olas›
elektrik kaçaklar› önlendi. Kablolar özel
bir çelik boru içinden geçirildi. Kablolar›n
kesilmesi engellenmifl oldu. Elektrik ba¤-
lant›s› sa¤dan sola al›nabililecek flekilde ta-
sarland›.
•• FFaann  MMoottoorr:: Çok özel olarak üretilen
fanlar›n yaratt›¤› ses seviyeleri de düflük-
tür. Ayr›ca cihaz›n iç yüzeyi özel bir izolas-
yonla kapland›. Bu sayede fancoil ses sevi-
yeleri oldukça düflük. Elektrik kablolar›
motora çelik borularla düzgün bir flekilde
ba¤land›.
•• YYoo¤¤uuflflmmaa  TTaavvaass››:: Yo¤uflma tavas› kal›n
sac›n pretse özel bir flekil verilmesi ile elde
edildi. Yo¤uflma tavas› tek parça olup de-
rinli¤i 25 mm’den büyüktür. Yo¤uflma ta-
vas›ndan drenaj borusuna do¤ru özel bir
e¤im verildi. Yo¤uflan su drenaj tavas›nda
birikmeden drenaj edilir. Yo¤uflma tavas›-
n›n içi korozyona karfl› özel olarak kaplan-
d›. Yo¤uflma tavas› vana ve kitlerini kapsa-
yacak flekilde dizayn edildi.

•• KKlliimmaa  SSaannttrraallii: 
AIRFEL hijyenik ve konfor tipi klima san-
tralleri konusunda Türkiye’nin önde gelen
firmalar› aras›ndad›r. AIRFEL klima san-
tralleri ve di¤er ürünleri Alman TÜV SÜD
belgelendirme kuruluflundan onayl› ISO
9001:2000 kalite güvence sistemi alt›nda
belgeli olarak üretiliyor. Bunun yan›nda
klima santralleri yine TÜV onayl› EN
1886 standard›n›n en üstün özelliklerine
sahiptir. T M

Vidal› kompresörler
oransal kontrollüdür. Bu
sayede iki kompresörlü
cihazlara % 12,5, üçlü
cihazlarda  % 8,3,
dörtlü kompresörlü 
cihazlarda %6,25’e
kadar kapasite düflümü
yap›labiliyor. ‹htiyaç
oldu¤u kadar so¤utma
sa¤layabilen bu özellikler
sayesinde gereksiz enerji
sarfiyat›na engel 
olunuyor. 
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Altherm Klima havaland›rma Is›tma So¤utma Sistemleri

San. Tic. Ltd. fiti., 2004 y›l›n›n May›s ay›nda faaliyetine

bafllad›. Hijyenik klimalar, asma tavan cihazlar›, kanal

konvektörleri, gemi tipi paket klima cihazlar› pek çok

ürünü pazara sunan Altherm, özelikle klima santralleri

konusunda uzmanlaflm›fl. Firman›n Genel Müdürü Ümit

Özcan, Altherm’in sürekli kendini yenileyen bir yap›s›

oldu¤unu vurgulayarak, klima santrallerinde 2010 y›l›

itibariyle sunacaklar› özelliklerin ve yeniliklerin pazardaki

farkl› ihtiyaçlara çözüm olaca¤›n› belirtiyor. Özetle

Altherm, 2010 y›l›na iddial› bir girifl yapmaya

haz›rlan›yor... 

Altherm olarak en iyi bildi¤imiz ifli 
yap›yoruz

Altherm 2004’te üç ortakl› bir flirket
olarak “s›f›rdan” kuruldu. Ard›n-
dan bir arkadafl›m›z daha aram›za

kat›ld›. Herhangi bir firman›n devam› ola-
rak ç›kmad›k yola. 
Kuruldu¤umuz günden beri üretim odakl›
bir flirket olduk. Altherm’in tüm kurucu
ortaklar› sektörün içinde aktif olarak çal›-
flan kiflilerdi. Dolay›s›yla sektörü tan›yor,
nerelerde eksiklikler oldu¤unu biliyorduk.
Sektörde belli bir kalite, hizmet anlay›fl› ve
yüksek verimli ürünler üretebilen firma sa-
y›s›n›n çok az oldu¤unu biliyorduk; bu aç›-
¤› kapatmak üzere üretim yapmak istedik.
Asl›nda hepimiz iflini bilen ve seven kifliler-
dik ve en iyi bildi¤imiz ifli yapmak üzere
yola ç›kt›k.
Sektörde bizim alan›m›zda faaliyet göste-
ren çok say›da flirket var. Bunlar›n baz›lar›
gerçekten çok iyi ifller yap›yorlar, bizler de
takdir ediyoruz. Fakat ne yaz›k ki bu ifle
tüccar mant›¤› ile yaklaflarak çok kötü

“‹dealist bir flirketiz ve sahip
oldu¤umuz gücü, buna borçluyuz..”

Ümit Özcan
Altherm Klima Havaland›rma
Is›tma So¤utma Sistemleri
San. Tic. Ltd. fiti. 
Genel Müdürü 
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ürünler ortaya ç›karan flirketlerin say›s› da
göz ard› edilemeyecek kadar fazla. Bu fir-
malar zaman içinde, özellikle kurumsallafl-
ma sürecinde belli zorluklarla karfl›lafl›yor.
Hepimiz eski çal›flt›¤›m›z flirketlerde gör-
dü¤ümüz pek çok hatay› düzeltmeye çal›fl-
t›k. Fakat bu, göründü¤ü kadar kolay de-
¤ildi. Haz›rlad›¤›m›z raporlarla, düzenledi-
¤imiz toplant›larla, yapt›¤›m›z sunumlarla
olmas› gerekenleri hep anlatt›k. Ama bun-
lar› bir yere kadar kabul ettirebiliyorsunuz.
Sonras› ne yaz›k ki gelmiyor... Türkiye’nin
en büyük s›k›nt›lar›ndan biri de bu. Bir fir-
ma kurumsallaflma sürecine giriyor, fakat
sonunu getiremeden t›kan›yor. Biz bu eksi-
¤i gördü¤ümüz ve ço¤u zaman da bunlarla
mücadele etti¤imiz için kendi firmam›z›
kurarken zaten farkl› bir bak›fl aç›m›z var-
d›. Pazar›n flartlar›n› da dikkate alarak
düzgün bir yol haritas› çizdik kendimize.
Hedefler koyduk. Hangi ürünlere yo¤un-
laflmam›z gerekti¤ini belirledik. Ad›mlar›-
m›z› da bu do¤rultuda att›k. ‹dealist bir flir-
ketiz ve zaten bugün sahip oldu¤umuz gü-
cü de buna borçluyuz. Müflterilerimiz de
görüflmelerimizden sonra bunu hissediyor.
Onlar›n güveni, birçok baflar›l› projeye ad›-
m›z› yazd›rd›. Özetle biz iflimizi do¤ru yap-
t›¤›m›z için bugün bulundu¤umuz konum-
day›z. Eme¤inizin karfl›l›¤›n› almaktan da-
ha büyük bir mutluluk olabilir mi?

söylefli

ile birlikte bizi de etkiledi elbette ama sade-
ce h›z›m›z› kesti, durduramad›. Pazar art›k
sadece Türkiye’deki hareketlerden etkilen-
miyor. Dünyan›n bir yerinde patlak veren
bir olumsuzluk neredeyse tüm ülkelerde et-
kisini gösteriyor. Pazar›n art›k küresel bir
sektör olarak de¤erlendirilmesi ve ekono-
mideki küresel hareketlerin iyi gözlemlen-
mesi gerekiyor. Bu süreçleri flimdiye kadar
büyük bir titizlikle takip ettik. Bu dönem-
de de kadromuzu genifllettik, mevcut ürün-
lerimizde verimlili¤i art›rmak üzere reviz-
yonlar yapt›k. Bundan sonraki 5 y›l için
hedeflerimizi belirledik. fiimdi bu hedefleri
gerçeklefltirmek üzerine yo¤unlaflt›k.
Bu nedenle Altherm art›k bir “marka”. Ay-
nas› ifltir kiflinin lafa bak›lmaz derler ya, bi-
zim de yapt›¤›m›z ifl, fark›n› gösteriyor. 

Çal›flanlar›m›z›n ürüne yabanc›laflmas›n›
istemiyoruz

Kalifiye elemanlar ile çal›flmak, flirketinizin
iyi ürünler ortaya ç›karmas›nda çok önem-
li rol oynar. Do¤al olarak herkes kalifiye
elemanlar ile çal›flmak ister. Fakat ben, ça-
l›flanlar›n daha iyi hale gelmesi konusunda
yönetimin de çaba göstermesi gerekti¤ini
düflünüyorum. Bu nedenle e¤itim, bizim
vazgeçilmezlerimiz aras›nda. Düzenli ola-
rak tüm çal›flanlar›m›z için e¤itim toplant›-
lar› gerçeklefltiriyoruz.  

Altherm art›k bir “marka”

Günümüzde uzmanlaflm›fl, konusunda iyi
firmalar yaflam›n› sürdürebiliyor. Biz de
kuruluflumuzdan itibaren ilkelerimiz do¤-
rultusunda hedefimize ilerledi¤imiz için iyi
firmalar aras›ndaki yerimizi ald›k. Önü-
müzdeki dönemlerde de daha büyük hedef-
lerimiz var. Kriz gibi etkenler tüm dünya
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tüm hayat›n›zda iflleri daha kolay hale ge-
tirece¤ine inan›yorum. Bu nedenle flirketin
yönetici kadrosunda bulunan biri olarak
“bir odan›n içinde oturup sadece karar ve-
ren” kifli de¤ilim. Çal›flan arkadafllar›mla
birlikte e¤itimler al›r›m, onlarla birlikte sa-
hada olurum, bazen masalar›na misafir
olurum.. Böylece onlar›n önerilerini ve s›-
k›nt›lar›n› da dinler, çözüm getirir, önerile-
rini ciddiye al›r ve faydaya dönüfltürmek
için çal›fl›r›m. Üretim aflamalar›n› görmek
için de sürekli olarak dolafl›r›m. Yönetimin
kap›lar› çal›flanlar›na daima aç›k olursa
üretim kalitesinin de çal›flan memnuniyeti-
nin de buna paralel olarak artaca¤›na ina-
n›yorum. 
Sa¤l›kl› iletiflimin bize sa¤lad›¤› çok büyük
avantajlar var. Örne¤in ar-ge departman›-
n›n çal›flmalar› için, flirket içi diyaloglar bü-
yük önem tafl›yor. ‹fli yapan kiflilerin dile
getirdikleri sorunlar, çözüm önerileri, be-
nim için çok k›ymetli. Özellikle ürün gelifl-
tirmede bu önerilerin ciddi bir katk›s› olu-
yor. Bizi farkl› k›lan ise gelen öneriler ara-
s›ndan be¤endi¤imiz fikirleri denemekten
kaçmamam›z. Denemekten kaçmamak,
daha iyisini yapman›z› sa¤l›yor.
Müflterilerimiz ile kurdu¤umuz iliflkiler ve
onlar taraf›ndan iletilen geri dönüflümler,
talepler, öneriler de büyük bir ciddiyetle ta-
kip etti¤imiz ve de¤erlendirdi¤imiz k›ymet-
li verilerdir. Kendimizi gelifltirmemize bü-
yük katk› sa¤l›yor. ISO 9001 çal›flmalar›-
m›z kapsam›nda düzeltici önleyici faaliyet-
leri çok dikkatli takip ediyoruz. Bunlar› sa-
dece formalite bir belge olarak alg›lam›yor,
tespit etti¤imiz tüm eksiklikleri gidermek
üzere çaba sarf ediyoruz. Bu, dinamik, ye-
nilikçi ve cesur bir bak›fl aç›s›.. Faydalar›n›
elbette görüyoruz.

Verimlilik, tüm cihazlar›m›zda gözetti¤i-
miz en önemli kriterdir

Bizim ifllerimizde standart seri üretimler
söz konusu de¤ildir. Üretti¤imiz ürünler
neredeyse bir terzilik ifli. Mesela ana ürün-
lerimizden biri klima santralidir. Tasar›-
m›ndan otomasyonuna kadar bu ürünü
çok iyi biliyor ve üretiyoruz. Talepleri en
iyi flekilde karfl›lamay› hedefliyoruz. Bizi
tercih ettiren sebepler; h›zl›, kaliteli ve
müflteri memnuniyetine odakl› düflünce ya-
p›m›zd›r. Ayr›ca “verimlilik”, tüm cihazla-

söylefli

Mevcut kadromuzun desteklenmesi gere-
ken noktalar› tespit ediyor ve bu konular
üzerinde yo¤unlafl›yoruz. Verilen e¤itimle-
ri ben dahi al›r›m. Mesela ben tasar›m kö-
kenli biri olarak elektrik konusunda çok
ciddi bir altyap›ya sahip de¤ilim. Elektrik-
otomasyon grubundan sorumlu arkadafl›-
m›z bir e¤itim program› yaparken bu e¤iti-
mi almas› gereken kiflileri de belirler. Bu
çal›flmaya ben de dahil olurum. Üstelik
e¤itim sonunda s›nav bile olurum. Çünkü
buna benim de ihtiyac›m oldu¤unu düflü-
nüyorum. E¤itimlerimizin maksad› sürekli
iyilefltirme oldu¤u için hepimiz eksiklik
hissetti¤imiz taraflar›m›z› daha iyi hale ge-
tirmeye çal›fl›yoruz. Böylece Altherm kad-

rosundaki tüm çal›flanlar, cihazlar›m›zda
kullan›lan tüm komponentleri, ne ifle yara-
d›klar›n›, çal›flma fleklini ve koflullar›n› bi-
lirler. Çal›flan›n üretti¤i ürünün hangi özel-
likler ile donat›ld›¤›n› bilmesi gerekti¤ine
inan›yorum. Bunlar› anlatamazsak do¤ru
bir ifl yapm›fl olamay›z. Çal›flanlar›m›z›n
ürüne yabanc›laflmas›n› istemiyoruz. ‹n-
sanlar›n iflini sevmesi, ifllerini daha iyi yap-
malar›n› da sa¤l›yor. Yapt›¤› ifle yabanc›-
laflm›fl birinin iflini sevmesi de beklenemez.
Biz bunu istemiyoruz. 
Yönetimin kap›lar› çal›flanlar›na daima
aç›k olursa, üretim kalitesi de çal›flan mem-
nuniyeti de buna paralel olarak artar
Sa¤l›kl› iletiflimin sadece flirket içinde de¤il,
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9 to 12 February - Paris, Porte de Versailles

Interclima+elec reflects the convergence in multi energy and multi technology trades and
serves as a reference for all those involved in construction. Interclima+elec works actively
for the success of an industry that is committed to meeting the environmental challenges
of today and tomorrow.From 9th to 12th February 2010 you too could be at the heart of an
event that will be featuring the most innovative solutions combining energy efficiency, the
use of renewables and comfort in the home and in buildings.

Y O U R  R E D U C E D  P R I C E  B A D G E  F R O M :
www.interclimaelec.com
(CODE DYA )

O R G A N I Z E D  B Y I N  C O N J U N C T I O N  W I T H  A N D  

THE ENERGY
EFFICIENCY
SHOW FOR
BUILDINGS
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yeti avantaj› da sunu-
yor. Yani ürünlerimizi
hep mükemmeliyetçi bir
anlay›flla üretiyoruz. Ci-
hazlar›m›z›n otomasyo-
nunu yap›yor, yaz›l›m-
lar›n› haz›rl›yoruz. Ya-
z›l›mlar›n mümkün ol-
du¤unca kullan›c› dostu
olmas›na ve verimlili¤i
ön planda tutulmas›na
özen gösteriyoruz. Oto-
masyon ve de so¤utma
içerikli paket cihazlar›-
m›z›n üretiminde branfl-
laflman›n faydas›na inanmam›z sebebi ile
bünyemiz alt›nda ayr› ve ba¤›ms›z bir ekip
olarak bir firmam›z daha vard›r. NEMAS‹S
Is›tma So¤utma Havaland›rma ve Otomas-
yon Sistemleri Limitet fiirketimiz tamamen
ALTHERM’in paket ürünlerinin otomas-
yon ve de so¤utma yap›s›n› kurgulama ve
gelifltirmeye odaklanm›flt›r. NEMAS‹S eki-
bimiz, otomasyonu, ›s›tmay›, so¤utmay›,
havaland›rmay› ve ayn› zamanda flantiyenin
çal›flma flartlar›n› çok iyi biliyor. Havuz
Nem Alma Cihazlar›m›z gibi tüm paket ci-
hazlar›m›zda bu senkronizasyon uyumlulu-
¤u müflterilerimiz taraf›ndan fazlas›yla gö-
rülebiliyor. Kullan›c›lar için kötü sürprizler
yok.. 

2010 y›l›nda “Klima santrali böyle olur”
dedirtebilecek ürünler ile pazarda daha
güçlü olaca¤›z

Geliflimin bir sonu yoktur.. Ürünlerimizi
daha komplike ve daha kullan›c› dostu ha-
le getiriyoruz. Verimlili¤imizi art›r›yoruz.
Ama bu çal›flmalar sonu gelecek çal›flmalar
de¤il süreklilik arz eden çal›flmalard›r. Ge-
lifltirdi¤imiz yeni teknolojileri de ürünleri-
mize ekliyoruz. fiirket olarak kurumsallafl-
may› da çok önemsiyoruz. En büyük arzum
flu ki, firmam, ben burada olmasam bile
kendi ayaklar› üzerinde durabilsin. Bu çok
k›sa vadede olmayabilir ama orta vadede
gerçekleflmesini istedi¤im bir hedef.. Oku-
du¤um bir yaz›da dikkatimi çeken çok gü-
zel bir cümle vard›: “e¤er ifl yeriniz, siz iflle-
rin bafl›nda durmadan da yoluna devam
edemiyorsa, o iflyeri size ait de¤ildir”. Buna
tamamen kat›l›yorum. Bu sa¤land›¤›nda
flirketinizin altyap›s› tamamen oturmufl ve

kurumsallaflm›fls›n›z demektir. Ben birlikte
çal›flt›¤›m tüm arkadafllar›m›n ifline ba¤l›l›-
¤›ndan eminim. Bu nedenle bu hedefe ula-
flabilece¤imden de hiç flüphem yok. 
Altherm olarak 2010 y›l›ndaki önemli bir
hedefimiz ise mevcut klima santralimizi ve
di¤er ürünlerimizi yeni bir konstrüksiyonla
donatmak. Bu yap› tüm cihazlar›m›za güç-
lü bir özellik katacakt›r. Bu konudaki çal›fl-
malar›m›z son sürat devam ediyor.  Büyük
ölçekli projeler için farkl› bir konsept ile
çözüm sunmak istiyoruz. Bu ürünlerimizle
ilgili sertifikasyon çal›flmalar›m›z› da bafl-
latt›k. Bu yeni yap›daki ürünlerimizi 2010
y›l›n›n ilk yar›s›na kadar pazara sunmay›
planl›yoruz. Uygulamac›lara “klima san-
trali böyle olur” dedirtebilecek ürünler ile
2010 y›l›nda pazarda daha güçlü yer alaca-
¤›z. Bu konuda son derece iddial›y›z. 
ALTHERM olarak yapt›¤›m›z ifllerle, her
yönüyle fayda sa¤lay›c› donat›lm›fl cihazla-
r›m›zla tercih edilecek ve de ak›llarda kala-
cak markam›z› “Deneyimin Genç Yüzü”
slogan›m›za paralel, sektörün genç ve güç-
lü yüzü haline getirmek için çal›fl›yoruz. TM

r›m›zda gözetti¤imiz en önemli kriterdir.
Projelerde iflin aksamamas›n›n ne kadar
önemli oldu¤unu biliyoruz. Müflterilerimi-
zin ne istedi¤ini çok iyi anl›yor ve böylece
sonradan ç›kabilecek sorunlar›n da büyük
ölçüde önüne geçmifl oluyoruz. 
Her zaman satt›¤›m›z ürünlerin arkas›nda
duruyoruz. Gerek sat›flta, gerekse sat›fl son-
ras› hizmetlerde müflterilerimize sa¤lad›¤›-
m›z destek, onlar›n memnuniyetini art›r›-
yor. Bu durum do¤al olarak Altherm’i de
aranan ve istenen bir marka haline getiri-
yor. Üstelik sadece Türkiye’de de¤il yurtd›-
fl›nda da.. Son zamanlarda Türki Cumhuri-
yetlerde de birçok projede yer ald›k. Özel-
likle nifl ürünlerimiz aras›nda bulunan ka-
nal konvektörleri çok büyük bir talep gö-
rüyor. Bu ürünler merkezi otomasyon sis-
temine uyum sa¤layabilecek donan›ma sa-
hip. Bir de özellikle cam cepheli binalarda
kanal konvektörleri görsel anlamda hayat
kurtar›yor..  

Ürünlerimiz estetik tasar›m ile birlikte iflle-
tim maliyeti avantaj› da sunuyor

Benim geçmiflim de tasar›mc›l›¤a dayand›¤›
için ar-ge ve ür-ge çal›flmalar›na bizzat da-
hil oluyorum. Bu, ayn› zamanda tasar›m
departman›m›zda çal›flan arkadafllar›m›
motive ediyor. Çok yetenekli arkadafllar›-
m›z var bu departmanda. Benim bile dü-
flünmedi¤im baz› detaylar› düflünüp ürünle-
rimizi çok daha verimli hale getirebiliyor-
lar. Bu çal›flmalar›n sonucunda elde etti¤i-
miz olumlu sonuçlar› müflterilerimize uy-
gun fiyat ve daha fazla verimlilik avantajla-
r› ile sunmam›z da yine tercih edilmemizde-
ki en önemli nedenler aras›nda. Ürünleri-
miz estetik tasar›m ile birlikte iflletim mali-

söylefli
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microEXPLORER™

muayene ve gözlem 
kamerası *
� 3.5” LCD Ekran
� Foto (JPG) ve Video (AVI)
� Dijital 3X Zoom
� Otomatik Görüntü Düzeltme
� Li-Ion Batarya

(4 saat çalı ma ömrü)
� SD Hafıza Kart giri i
� USB Ba lantı giri i
� Opsiyonel Ses Kayıt Cihazı

SeeSnake® micro™

muayene ve 
gözlem kamerası *
� 2.4” LCD Ekran
� 17 mm standart veya 9.5 mm çaplı kamera 

kafalı kablo
� iddeti ayarlanabilen 2 adet LED ı ık
� Video çıkı
� Tek el ile kullanım kolaylı ı

SeeSnake®

*
40mm lik borularda 90° derece dirsekleri dönebilen
Kanal Görüntüleme Sistemi !

Özellikle küçük çaplı dar boruların gözlenebilmesinde 
büyük bir devrim olan microDrain™ kamera sistemini 
gururla sunarız. RIDGID den her zaman bekledi iniz 
yüksek kalitenin, teknoloji ile kombinasyonudur.

� 30 - 100mm arası borular için
� 40mm borularda 90º dirseklerden dönebilir
� 10 mtr itme kablosu
� RIDGID microEXPLORER™ ve 
 SeeSnake® monitörlere kullanıma uygun

* di er aksesuarlarda mevcuttur

*  Di er opsiyonlar ve kombinasyonlarla ilgili olarak lütfen yetkili RIDGID 
bayiisi veya satı  temsilcileri ile temasa geçiniz. 

17mm kamera kafalı

9.5mm kamera kafalı

31118

31123

33143 4.599 TL

30063

EL T P  KANAL GÖRÜNTÜLEME

1.399 TL

449 TL

479 TL
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We
Build

ReputationsTM

Navitrack Scout®

� Hafif ve çok kolay kullanım
� Kamera kafasını ve sondanın noktasal tespiti  

için 512Hz, 640Hz, 33kHz
� Otomatik olarak derinlik ölçme

SeeSnake®  *
Kompakt,hafif kanal görüntüleme ve muayene kamera sistemi

Yeni microReel Kanal Görüntüleme Sistemi, 40 mm ile 125 mm arası
hatların gözlemlenmesine olanak tanır.30 metre itme kablosu ve 
standart sunulan entegre vericisi ile yeni microReel kanal görüntüleme 
kamerasını iç tesisat uygulamalarında çok rahat bir ekilde 
kullanabilirsiniz
� 40 - 125 mm arası borular için
� 50mm borularda 90º dirseklerden dönebilir
� 30 mtr itme kablosu
� 512 Hz Sonda (kamera kafasının noktasal tespiti için)
� Metre sayaçlı ve metre sayaçsız model olarak mevcut
� RIDGID microEXPLORER™ ve SeeSnake® Monitörlerle 

kullanıma uygun

* Di er opsiyonlar ve kombinasyonlarla ilgili olarak lütfen yetkili 
RIDGID® bayiisi veya satı  temsilcileri ile temasa geçiniz.

K-39 AF-5
20-70mm arası
borular için

� 550 W güçlü motor, 0-550 d/dak arası devirlerde çalı ır
� 8mm ve 10mm spiral,spiral uçları ve ta ıma çantası ile  

birlikte teslim edilir
� Spirali ileri/geri iten otomatik besleme sistemi

K-60 SP A-25
150mm e kadar 
borular için
� Hızlı hareket tipi spiral kavraması
� 700W motor 520 d/dak hızla çalı ır
� 5 adet 4.6 mtr uzunlu unda 22mm 

spiral,5 adet 2.3 mtr uzunlu unda 
16mm spiral,spiral sepeti,kılavuz hortumu,

 takım çantası ve spiral uçları ile birlikte

SeeSnake® monitörlere 
ara ba lantı kablosu ile 
beraber

microReel - microExplorer™ 
muayene kamerası ile beraber

35138

35158

19243

69492

94497

KANAL TEM ZLEME VE GÖZLEM

YEN

6.199 TL

7.999 TL

3.699 TL

799 TL

2.799 TL
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1) 18V Li-Ion Batarya, arj Cihazı ve ta ıma çantası içerir
2)  çeneler hariç
3) Çene kombinasyonları için yetkili bayii ile temasa geçiniz

� Sadece 28 cm ve 2.5 kg ! 2

PRESLEME

RP 210-B 1

Yeni RP210-B, RIDGID in imdiye kadar 
üretti i en kompakt pres makinesidir.

RIDGID Kompakt Çeneler (RIDGID 
Kompak pres makinesi için), V-TH-U 
sistem çeneler 199 TL/çene den 
ba layan fiyatlarla

� Kapasite: Bakır borularda 35mm e 
kadar

� lem süresi: yakla ık 4 saniye
� A ırlık: 2.5 kg 2

RP 210-B 
1
 + V 15 - 22 - 28 mm

RP 210-B 
1

 + U 16 - 20 - 25 mm

44176

44186

RP 210-B 
1 

+ TH 16 - 20 - 26 mm44196

RP 330-B & RP 330-C
Hız,Güç ve çok yönlülü ün kombinasyonu.108mm e 
kadar her türlü pres i lemleri için (metal/plastik) ideal 

RIDGID Standart Çeneler, V-TH-U sistemler için 
239 TL/çene den ba layan fiyatlarla 

� Kapasite:  12-54 mm standart ve 32 kN basınç isteyen  
 108mm lik sistemler için

� lem süresi:  yakla ık 5 saniye
� A ırlık:  RP 330-B ( Li-Ion batarya dahil) 4.4 kg 2

RP 330-C ( kablolu ) 4.6 kg 2

RP 330-C + U veya T veya V 
sistem 3 adet çene ile birlikte

RP 330-B + 18V Li-Ion Batarya + arj Cihazı + 
Ta ıma Çantası

RP 330-B + U veya T veya V 
sistem 3 adet çene ile birlikte

28108

RP 330-C + ta ıma çantası28158

2.799 TL

2.799 TL

2.799 TL

3.399 TL

3.999 TL

2.199 TL

2.799 TL
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D  AÇMA

690-C
� 2” e kadar 230V Elektrikli El Paftası
� 1/2”,3/4”,1”, 11/4”,11/2” ve 2” model 11R 

pafta kafası,mengene ve ta ıma çantası

690-C41732

600-C
� 11/4” e kadar 230V Elektrikli El Paftası
� 1/2”,3/4”,1” ve 11/4” model 11R pafta 

kafası,mengene ve ta ıma çantası

600-C13571

11-R Set 3/8-1 1/”
� 11/4” e kadar El Paftası
� 3/8”,1/2”,3/4”,1” ve 11/4” model 11R pafta 

kafası ve ta ıma çantası

300 AAC - 2”
� 1/2”-2” arası Pafta Kafası, taraklar, rayba, 

kesme makası, model 330 otomatik 
ya lama sistemi ve 5L RIDGID Kesme ya ı
ile birlikte

300 Compact - 2”
� 1700W sürekli kullanıma uygun güçlü motor
� 1/2”-2” arası Pafta Kafası, taraklar, rayba, 

kesme makası ve 5L RIDGID Kesme ya ı
ile birlikte

13191 300 AAC

50697 300 Compact

58077 250 Stand

1233 - 3”
� Dünyanın en hafif (56kg) ve en hızlı 3” di

açma makinelerinden biri
� 2” ve 3” pafta kafası, taraklar, rayba, kesme 

makası ve 5L RIDGID kesme ya ı ile birlikte

1224  - 4”
� Dünyanın referans kabul etti i 4” pafta
� 2” ve 4” pafta kafası, taraklar, rayba, 

kesme makası ve 5L RIDGID kesme ya ı
ile birlikte

20215 1233

58077 250 Stand

92462 150A stand

26107 1224

13073 11-R Set

1.599 TL

589 TL

6.899 TL

4.299 TL

1.299 TL

499 TL

5.799 TL

499 TL

9.299 TL

1.199 TL
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PC-1375 ML
� 3 - 35 mm
� Tek darbe ile kesim
� PEX, plastik hortum ve bunun gibi 

yumu ak plastik borular içindir
� Çıkarılabilen Folyolu Boru Uç Adaptörü

PC-1375 ML23493

PC-1250
� 3 - 42 mm
� Tek darbe ile kesim
� PEX,plastik hortum ve bunun gibi 

yumu ak plastik borular içindir
� Ters tarafıda çevrilip kullanılabilen bıçak 

= 2 kat fazla bıçak ömrü

RC-1625 
� 3 - 42 mm
� Cırcır mekanizmalı
� PEX,PE,PB,PVC,CPVC ve Folyolu borular 

içindir
� X-CEL® aletsiz çok kolay 

de i tirilebilen özel bıçak

RC-2375
� 3 - 63 mm
� Yüksek Kapasiteli 
� PEX, PE, PB, PVC, CPVC ve Folyolu 

borular içindir
� X-CEL® aletsiz çok kolay

de i tirilebilen özel bıçak

RC-237530088

101-ML
� 6 - 28 mm
� Folyolu borular için Avuçiçi Kesme 

Makası
� Yedek bıça ı ile birlikte

150-L
� 6 - 35 mm
� Bakır ve Aluminyum boruları

saniyesinde düzgün kesme
� X-CEL® özel bıçak yapısı

151-ML
� 10 - 50 mm
� Folyolu borular için Hızlı lerleme 

Mekanizmalı boru kesme makası
� Yedek bıça ı ile birlikte

151-ML66747

RC-162523498PC-125023488

101-ML21938 150-L 66737

BORU KESME MAKASLARI

YEN

YENYEN

25 TL

46 TL

30 TL

83 TL

64 TL

189 TL

53 TL
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35S
� 6 - 35 mm
� Paslanmaz Çelik için Hızlı lerleme 

Mekanizmalı boru kesme makası
� X-CEL® aletsiz çok kolay 

de i tirilebilen özel bıçak
� Yedek bıça ı ile birlikte

65S
� 6 - 65 mm
� Paslanmaz Çelik için Hızlı lerleme 

Mekanizmalı boru kesme makası
� X-CEL® aletsiz çok kolay de i tirilebilen 

özel bıçak
� Yedek bıça ı ile birlikte

151 
� 6 - 42 mm
� Bakır için Hızlı lerleme Mekanizmalı

boru kesme makası
� X-CEL® aletsiz çok kolay de i tirilebilen 

özel bıçak
� Katlanır rayba mevcuttur.
� Yedek bıça ı ile birlikte

223S ve 227S
� 223S: 6 - 36 mm
� 227S: 12 - 54 mm
� Bakır ve Paslanmaz Çelik için 

ç ve Dı  Rayba
� cm ve inç cinsinden entegre ölçüm 

çizelgesi

590L
Gönye Testere
� güçlü gönye testere
� motor: 230V, 50 Hz, 2200W, 1300 

d/dak
� 45-90 arası ayarlanabilen kesme 

açısı
� 14” 80 di li Tungsten Karbür uçlu 

testere

118 Autofeed
2 si 1 arada
Cırcırlı Kesme Makası
� 6 - 28mm
� 118 Autofeed cırcırlı kesme makası
� Dar alanlarda kullanım için takılıp 

                 çıkarılabilen cırcır kolu

118 Autofeed 
2 si 1 arada
Cırcırlı Avuçiçi Kesme 
Makası

32573

65S3180335S29963

15131632 223S

227S

29983

29993

590L26641

BORU KESME MAKASLARI

YEN YEN

YEN

69 TL

66 TL

1.499 TL

109 TL

51 TL

87 TL

39 TL
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Ridge Tool Europe

Interleuvenlaan 50

B-3001 Leuven 

Belçika

Ufuk Ta lı
0 533 931 07 40

Ege Bölgesi Temsilcisi

Tu can Kızılcan

0 530 660 46 24

Detaylar için 
tıklayınız:

www.ridgid.com.tr

RIDGID,23 farklı dilde dizayn edilmi  yeni 
Avrupa websitesini sunar : www.ridgid.com.tr
� Yeni ürünler hakkında bilgiler bulabilirsiniz 
� Kullanma kılavuzlarını indirebilirsiniz 
� Ürün demo talebinde bulunabilirsiniz
� lgilendi iniz ürünü nereden temin edebilece inizi bulabilirsiniz.
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ESBE TÜRKİYE
ESBE

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

I I I I I I I I 

faaliyete geçti. Ve temel değerlerimizden biri 
olan ”uzun vadeli düşünce” açısından Türkiye’de sizlerle çok uzun süre birlikte 
olmayı hedefliyoruz.

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

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

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

ESBE 2009 intro ad TR 233 334 mm verA indd 1 2009-11-02 08:47:00
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Birço¤umuzun daha önce duydu¤u
ancak günlük yaflam telafl›m›z içe-
risinde belki de anlam›n› düflünme-

ye zaman ay›ramad›¤› bir söz… 

Küresel ›s›nma ve ozon deplesyonunun
getirdi¤i problemler ve bununla beraber
ön plana ç›kan çevre ile ilgili sorunlar son
dönemlerin güncel tart›flma konular›d›r.
Çözüm; endüstriyel so¤utma sektörü ola-
rak temel hedeflerimiz aras›nda yer alan,
so¤utmada düflük enerji tüketimine sahip
sistemlerin imal edilmesi ve uygulanmas›
bafll›¤› alt›nda, CO2 ile so¤utma yapan
sistemler üzerindeki çal›flmalar›m›zda,
sektörümüzün bu konuda ataca¤› ad›m-
lardad›r. Buna ait kurulumunu tamamla-
d›¤›m›z ilk uygulama projesi, CarrefourSA
Bahçelievler Hipermarket’ in deep freze
so¤utma sistemi olup, Temmuz 2009’dan
bu güne, 7 ayd›r hizmet vermektedir.

Endüstriyel So¤utmada Co2

(R 744) Uygulamas›
Geçmiflten Gelece¤e…

K›vanç Aslantafl
Çözüm Endüstriyel So¤utma
Mak. Yük. Müh.
Proje Müdürü

“Dünya bize atalar›m›zdan miras  kalmad›, onu çocuklar›m›zdan ödünç ald›k!...”

fiekil 1. Çeflitli so¤utkanlar›n küresel ›s›nma ve ozon deplesyonuna etkileri

K›z›lderili Atasözü
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teknik

Kyoto Protokolü ile birlikte hayat›m›za
giren yeni kavramlardan en önemlilerinin
Ozon Tabakas› Deplesyonu (ODP) ve Kü-
resel Is›nma Potansiyeli (GWP) olduklar›
söylenebilir.

So¤utkanlar›n ozon tabakas›n›n yok ol-
mas›na ve küresel ›s›nmaya olan etkileri-
nin grafiksel ifadesi afla¤›da fiekil 1 ile
gösterildi¤i gibidir.

So¤utmada CO2 uygulamas›n›n ilk ger-
çekleflti¤i tarih 1850’li y›llara kadar uzan-
maktad›r. ‹ngiliz Alexander Twining tara-
f›ndan patenti al›nan sistemin, bugünkü
uygulamalar›n temelini teflkil etti¤i söyle-
nebilir. 

1930’lu y›llara kadar kullan›m› giderek
artt›ysa da 1960’lara gelindi¤inde nere-
deyse terkedilmiflti. Bunda CFC (kloroflo-
rokarbon) içerikli so¤utkanlar›n gelifltiril-
mesinin yan›nda bas›nçtan kaynaklanan
problemlerin de etkin rol oynad›¤› söyle-
nebilir.

Ancak ilerleyen y›llarda özellikle küresel
›s›nma etkisi ve ozon tabakas›n›n zarar
görmesi art›k CFC içerikli gazlar›n alter-
natiflerinin bulunmas›n› zorunlu hale ge-
tirmiflti. 1993’te Prof. G. Lorentzen’ in ça-
l›flmalar› bugünkü yeni dönem CO2’li so-
¤utma sistemlerinin önünü açm›fl oldu. Bu
flu anlama geliyordu; 1,5 as›r sonra
CO2’in so¤utmada uygulanmas› yeniden
keflfedilmiflti… 

Gelecek göz önüne al›nd›¤›nda orta ç›kan
en önemli ihtiyaçlardan biri ise alternatif
enerji kaynaklar›d›r. Zira mevcut kaynak-
lar h›zla tükenmekte olup, mevcut enerji-
nin çok dikkatli kullan›lmas› gereklili¤i
aç›kt›r.

Farkl› büyüklükteki marketler için enerji
tüketimleri göz önüne al›nd›¤›nda görüle-
cektir ki so¤utma, % 25 - 55 aras›nda de-
¤iflen oranlarda pay sahibidir.  

Çözüm So¤utma olarak genel anlamda
tüm bu kriterleri gerek teknik özellikleri,
gerekse de do¤al bir gaz olmas› aç›s›ndan
de¤erlendirdi¤imizde CO2’li so¤utma sis-
temleri üzerinde çal›flmay› uygun bulduk.
Bu de¤erlendirmede, CO2’in zehirleyici ve
yan›c› özelli¤inin olmamas› büyük önem
arz etmektedir. Peki çevre bilincinin ya-
n›nda teknik aç›dan da bizi bu konu üze-
rine yo¤unlaflt›ran teknik detaylar neler-
di? K›saca maddeler halinde bahsedecek
olursak:
a. Sistemde ihtiyaç duyulan boru çaplar›

di¤er so¤utkanlara oranla çok daha kü-
çük olup, kurulum ve montaj kolayl›¤›

sa¤lamaktad›r. 
Bizim yapt›¤›m›z uygulamadan örnek
verecek olursak, 20 kW so¤utma kapa-
siteli -35°C evaporasyon flart›nda çal›-
flan bir sistemde dönüfl hatt› çap› ihti-
yac› R404A kullan›lmas› halinde 43,9
mm (10 m/s) olurken, ayn› flartlarda
CO2 kullan›ld›¤›nda sadece 18,3 mm
(10 m/s) olarak karfl›m›za ç›kar. 

b. Kullan›lan donan›mlar›n boyut anla-
m›nda küçülmesi sistemi ekonomik ha-
le getirmektedir. Bu perakende sektörü-
nün büyüme h›z› göz önüne al›nd›¤›nda
ulusal harcamalar›n azalmas› anlam›n-
da da katk› sa¤layacakt›r.

c. Bir so¤utkan olarak CO2 kullan›ld›¤›n-
da di¤er so¤utkanlara oranla daha dü-
flük buhar hacmine sahip oldu¤u için
sistemler çok büyük volumetrik so¤ut-
ma kapasitesine sahiptir.

d. Dolay›s›yla kullan›lan kompresörler di-
¤er so¤utkanlara oranla oldukça küçük
“displacement” hacmine ve elektrik
tahrik gücüne ihtiyaç duymaktad›r. Bu
enerji tüketiminin azalmas› ve COP
(sistem verimi) de¤erlerinin oldukça üst
de¤erlere ç›kmas› anlam›n› tafl›r.

Resim 1. 1900 lü y›llara ait bir CO2 kom-
presörü.

fiekil 2. Marketlerde enerji tüketiminin da¤›l›m› ( ‹klimlendirme hariç)
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e. Atmosferde do¤al olarak saf haliyle bu-
lunan CO2, endüstri ve sa¤l›k alanlar›n-
da s›kça kullan›ld›¤› için çok kolayl›kla
ve ekonomik olarak temin edilebilmek-
tedir.

Yine kendi uygulamam›z› de¤erlendirdi-
¤imizde, 20 kW kapasiteli bir deep freze
sistemi için R404A kullan›lmas› halinde,
8HP gücüne sahip 3 adet çift-kademeli
kompresöre ihtiyaç duyulacakken, CO2

kullan›lan bir sistemde ayn› so¤utma gü-
cü için ihtiyac›m›z sadece 3 HP gücünde,
3 adet tek kademeli DORIN kompresör
olmufltur. Sistemde araflt›rmalar›m›z so-
nucunda DORIN kompresörü tercih et-
memize sebep olan en önemli husus, bu
konuda dünyada son 10 y›ld›r baflta Ku-
zey Avrupa ülkeleri, Japonya ve Kore’de
olmak üzere 7.000’den fazla uygulama ile
saha testini baflar›yla tamamlam›fl olmas›-
d›r. Ayr›ca bir üretici olarak DORIN’in
CO2’in gerek “transcritical” (yüksek ba-
s›nç, -10 evaporasyon ve direkt kullan›m)
gerekse “sub-critical” (nispeten düflük
bas›nç, -35 evaporasyon, cascade) uygu-
lamalar› için genifl bir ürün yelpazesine
sahip olmas›, biz uygulamac›lar aç›s›ndan
büyük bir avantajd›r. 

Burada bizim uygulamam›z›n bir kaskad
sistemi uygulamas› (subcritical) oldu¤u-
nu ve kondenser devresi için bir ara so-
¤utucu eflanjör kulland›¤›m›z› ve bunu,
oransal kontrol uygulamas›n›n yap›ld›¤›
mevcut pozitif sistemden besledi¤imizi de
belirtmeliyiz. 

Elbette yukar›daki avantajlar iklim flart-
lar›na ve kullan›m koflullar›na ba¤l›d›r.
Zira flimdiye kadar yap›lan araflt›rmalar
ve uygulamalar bu sistemlerin özellikle
so¤uk iklimlerde kullan›m halinde çok
daha performansl› oldu¤unu göstermifl-
tir. 

Buna ra¤men CO2 kullan›lan ma¤azadaki
sistemde Aral›k 2009’un sonuna kadar 5
ayl›k bir periyot için yap›lan enerji öl-
çümleri benzer sisteme sahip di¤er ma¤a-
zalara oranla sadece deep freze uygula-
mas›nda %52, toplam enerji tüketiminde
ise % 8 gibi bir farkla önde oldu¤umuzu
gösteriyor. Yaz mevsiminin en yo¤un ya-
fland›¤› Temmuz ay›n›n son haftas›nda
devreye alma iflleminin yap›ld›¤› düflünü-
lürse, iklim flartlar›n›n daha so¤uk oldu-
¤u zamanlarda bu fark›n artaca¤›n› ra-
hatl›kla söyleyebiliriz.

Yine bu noktadan yola ç›karak ilerki dö-
nemlerde Türkiye’nin do¤usunda ve ku-
zeyinde CO2 ile yap›lan uygulamalar›n
olaca¤›n› umuyoruz. 
Uygulamam›zda bu oranda enerji üstün-
lü¤ü yaratan detaylar› baflta CO2’in so-
¤utkan olarak kullan›lmas› haricindeki
detaylar olarak k›saca özetlersek;

a. Oransal kontrollü elektronik genleflme
vanas› (expansion valf) kullan›lmas›,

b. Evaporasyon ve kondenzasyon (buhar-
laflma ve yo¤uflma) bas›nçlar›n›n ma-
¤aza içi ve d›fl hava flartlar›na ba¤l› ola-
rak oransal de¤iflimleri (HP & LP Flo-
tant),

c. Inverter uygulamas›,
d. Kompresör verimlili¤i,
e. Otomasyon sisteminin üstünlü¤ü,
olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. 

Art›k Türkiye’de CO2’li so¤utman›n ve
market uygulamas›nda kullan›lmas›n›n
önü aç›lm›fl bulunuyor. Bu konuda hede-
fimiz böylesi tesislerin artmas›. Bu çal›fl-
mada bizlere destek veren Carel Türkiye
& CFM So¤utma ve Officine Mario Do-
rin SPA & Çetinel So¤utma’ya teflekkürü
bir borç biliriz.

Sadece CO2’li so¤utma sistemleriyle de
kalmay›p henüz ülkemizde uygulamas›
bafllamam›fl olan market içi reyonlar›n
hava ile so¤utulmas›na ait tüm çal›flmala-
r›m›z› ve testlerimizi yaklafl›k 1,5 y›ld›r
tamamlam›fl bulunuyoruz. Buna ait de-
tayl› bilgilendirmeleri sizlere önümüzdeki
dönemde sunmay› hedefliyoruz. TM

Resim 2. Türkiye’de uygulamas› ilk kez Çözüm So¤utma taraf›ndan gerçeklefltirilen
CO2’li so¤utma grubunda 3 adet DORIN SCC-380 SB kullan›lm›flt›r.

Resim 3. CarrefourSA Bahçelievler, Tür-
kiye’de CO2’li so¤utma sistemine ait ilk
market uygulamas›n›n yap›ld›¤› yer.
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Konut ve ticaret piyasalar›n›n genel
durumu 2010’da daha da kötüle-
flecek. Hizmet sektörü ve belli nifl

pazarlar›, özellikle yeflil piyasan›n duru-
mu iyi olacak. S›k›nt›l› dönemlerde, ifl sa-
hipleri yeni inflaat projelerini erteleyecek,
ancak mülklerini  tutacaklard›r. 2009’da
ise durum böyle de¤ildi; ifl sahipleri hiz-
met iflini ertelemifl, hizmet talebi bast›r›l-
m›flt›. Hem özel ifl sahipleri, hem de hü-
kümet, yeflil alanda ifllerin devam etti¤ine
tan›k olacak. Birçok askeri bina inflaat›
yeflil anlay›flla yap›lacak. Oldukça gerçek-
çi bir yaklafl›m içinde olmaya gayret eder-
sek, 2010, hatta 2011’den  çok da muaz-
zam bir fley beklemememiz gerekir. 2012
ve 2013’te ise ifller de¤iflecek. 
EMCOR Grubunun Baflkan› ve Operas-
yon Direktörü Tony Guzzi; “Sektöre ba¤-
l› olarak, kurumsal ifllerin haricindekiler
veya daha kamusal tipte ifller, %15 ila 30
oran›nda düflüfl gösterebilir” diyor. “Ti-
caret ve konaklama gibi sektörlere bakt›-

¤›n›zda, % 50 düflüfl yafland›¤›n› görürsü-
nüz. 92’den bu yana kimse böye bir fley
görmedi. Dolay›s›yla, ‘Aman tanr›m, ge-
re¤inden fazla geliflmedik ki’ dedi¤imiz bir
dönemden geçtik, ki öyleyiz asl›nda. % 10
iflsizlik oran› oldu¤unda, finans hizmetleri
gibi büyük ofis alanlar›na ihtiyaç duyan
sektörler vurgun yedi¤inde ve finans hiz-
metlerine ba¤l› tüm sektörler de bu vur-
gundan pay›n› ald›¤›nda, sonuç olarak,
kimse sermaye harcamaz.” 
Guzzi, bu halsizli¤in bir bölümünden
Washington’›n, örne¤in, uzun vadeli ener-
ji politikalar› ile ilgili sürdü¤ü belirsizli¤i
sorumlu tutar. Belirsizlikle karfl›laflt›kla-
r›nda, iyi ifl adamlar› toplayabildikleri
tüm bilgileri toplay›p, beklerler ki bir sü-
redir bunu yap›yorlar. 
Uponor’un marka yönetiminden sorumlu,
üst düzey yöneticisi Ingrid Mattsson,
2010 ile ilgili temkinli bir iyimserlik sergi-
leyerek, büyük belirsizliklerin aras›nda ifl-
sizlik seviyesi, bir sonraki icra döneminin ne

kadar kötü olabilece¤i ve banka finansman›
eksikli¤inin de bulundu¤unu belirtiyor. 
Amerikan ‹nflaat Mühendisleri Müteah-
hitler Birli¤i ve Cleveland’dan Coleman-
Spohn Corp. Baflkan›, Lonnie Coleman da
banka finansman eksikli¤ine de¤iniyor,
devlet teflvi¤inin geçici bir çözüm oldu¤u-
nu ifade ediyor. 
“Banka ve kredi kurumlar›n›n küçük ifl
sahiplerine ve inflaat firmalar›na kredi
sa¤lamak zorunda b›rakaca¤›n›” söyleye-
rek, “e¤er bu 2010’da olmazsa, bu y›l in-
flaat sektörü için hiç de iyi geçmeyecek.
Kredilerin vadesi uzat›lmaz ise, 2011 de
bu kadar kötü geçecektir... ‹nflaat sektö-
rünün, projelerini bafllatabilmek için ban-
kalar›n ödünç verece¤i paraya ihtiyac›
var” diyor. 
2009’da kaydedilen bir gariplik de, hiz-
met ve yenilenen ifllerin azl›¤› idi, ki bu
durum bu y›l daha fazla güçlendirme ça-
l›flmas›na yol açabilir. 
“Geçti¤imiz y›l, koruma sermayesinde,

Nifl pazarlar; 
2010’da “yeflil”in durumu iyi 
Yazan: RRoobbeerrtt PP..  MMAADDEERR
Çeviren: AAyyflflee  EEMMEENNGGEENN
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kurul genelinde, güçlü bir azalt›ma tan›k
olduk” diyen Guzzi, “‹nsanlar de¤ifltiril-
mesi gereken bir so¤utucuyu de¤ifltirmek
yerine, geçici bir çözüm bulma karar›n›
veriyorlar. Bence, 2010’un ikinci yar›s›n-
da, koruma yeniden canlanacak, çünkü
flimdiye dek o kadar fazla gecikme ve er-
teleme yafland› ki, art›k bir anlam› kalma-
yacak.” 
Benzer biçimde, Rheem Su Is›t›c›lar›’n›n
Toptan Pazarlama Müdürü Chuck Roh-
de, bina sahiplerinin 2009’da su ›s›t›c›lar›-
n› de¤ifltirme iflini erteledi¤ini ve yenileme
pazar›n›n kendisini toparlamas›n› bekledi-
¤ini söylüyor ve ekliyor; “Bir otelde, dolu-
luk oran› düflükse, bozuk olan bir su ›s›t›-
c›s›n› vanadan kapat›yor, doluluk art›fl
gösterdi¤inde tamir ettiriyorlar”. 
Yeni konut inflaat› piyasas›n› bir kenara
b›rak›n. Hem Rhode, hem de A.O. Smith,
State ve Amerikan Su Is›t›c›lar› Pazarlama
ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Baflkan
Vekili Mike Parker, yeni konut inflaat pa-
zar›n› 650,000 konutla sabitlediklerini
duyurmufltur. Bu rakam 1.6 milyonluk
üst s›n›rdan çok uzakt›r. 
Birkaç y›l öncesine bak›ld›¤›nda, 2006’da
9.5 milyon su ›s›t›c›s›n›n sevk edildi¤ini,
önümüzdeki y›l ise bu rakam›n 7.5 milyon
tank tipi konut ›s›t›c›s› ile s›n›rl› kalaca¤›-
n› ifade eden Parker, “Ticari sektöre ba-
k›ld›¤›nda, su ›s›tma sektörü de ayn› tren-
di takip etmektedir. Önümüzdeki y›l, ko-
nut piyasas› göreceli olarak sabit kalacak,
ama ticari sektör bir basamak daha düflüfl
gösterecektir. Tankless gaz, biraz yavaflla-
m›fl olmakla birlikte, hala büyüme kay-
detmektedir ve önümüzdeki y›llarda % 5
gibi orta seviyede büyümeye devam etme-
sini bekliyoruz. Tankless, vergi teflvi¤in-
den çok büyük oranlarda faydalanmakta-
d›r ve bu konumlar›nda kald›klar› sürece,
büyümesine hep beraber tan›k olaca¤›z”
diyor. 
Yeflil, sürdürülebilir ve enerji muhafaza
piyasas› bu y›l›n en parlak alanlar›ndan
biri olacak. 
Tesisat ve ›s›tma vana üreticisi Webstone,
Worcester, Mass’in Baflkan Vekili Fernan-
do C. Mireles, 2010’un ilk çeyre¤inde faz-
la bir de¤ifliklik beklememekle beraber,
senenin geri kalan dönemleri hakk›nda

iyimser düflündü¤ünü ifade etmifltir; “En-
düstrimizde enerji ile ilgili ürünlerin sat›-
fl›nda iyiye do¤ru bir gidiflat görüyoruz.
Bunu da kendi iflimizde yaflad›¤›m›z de¤i-
flimler ve duyduklar›m›za dayanarak söy-
lüyoruz.”
Grundfos U.S., Olathe, Kan.’›n Baflkan›
Dennis Wierzbicki, firmas›n›n günefl ener-
jisi, jeotermal enerji ve enerji muhafaza
pazarlar›na odaklanaca¤›n› ve yeflil piya-
san›n devam edebilmesi için devletten fon
ve vergi kredisi bekledi¤ini belirtmifltir. 
Internet üzerinden çal›flan müteahhit fir-
ma DiggersList.com’un CEO’su Matt
Knox, müteahhitlerin bu y›l daha fazla
yeflil ifl aramalar› gerekti¤ini çünkü San
Diego gibi baz› flehirlerin yeflil kurallar›
vurgulad›klar›n› ifade ediyor. Knox, ayr›-
ca, müteahhitleri  ev sahiplerinin de bir
bölümünü üstlenece¤i bir ifl olan güçlen-
dirme iflleri almalar› konusunda teflvik
ediyor. 
Watts HVAC Grubu’nun Baflkan Vekili
ve Genel Müdürü John Kolson da benzer

bir biçimde müteahhitlerin daha küçük,
haftal›k ifller bularak kendilerini meflgul
etmeleri gerekti¤ini söylemifltir. Kolson;
“Endüstri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, müca-
delesini verdi¤im tek fley, devletin yürü-
mekte olan projelere ne zaman para ak›-
taca¤› sorusudur” diyor. “Mimarlar ve
mühendislerle ihalesi al›nm›fl, ancak hala
resmi karara ba¤lanmam›fl ifller hakk›nda
konufluyorum. Watts’ta bir sürü tasar›m
ifli al›yoruz, ama bunlar›n ço¤u sadece
kavramsal boyutta kal›yor.” 
Grundfos’dan Wierzbicki de, “özellikle
su, at›k su, okul ve hastaneler için daha
fazla teflvik paras› aramaktad›r” diyor.
Wierzbicki, birçok askeri binan›n yeflil in-
flaat olmas›n› beklediklerini ifade ediyor. 
Wierzbicki, ayr›ca, daha da fazla devlet
teflvi¤i beklediklerini söylüyor, çünkü
sa¤l›k kanunu tamamland›ktan sonra,
Obama yönetiminin, 2012’den sonra da
görevde kalmak istiyorsa iflsizli¤i afla¤›
çekmek zorunda oldu¤unun fark›na vara-
ca¤›n› düflündüklerini belirtiyor. TM
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14644, IEST (RP-CC006 ve RP-CC034)
standartlar›na göre de¤erlendirme ve ra-
porlama yap›yoruz. fiirketimiz, uluslara-
ras› CTCB (Cleanroom Test and Certifi-
cation Board-Temiz oda Test ve Sertifi-
kasyon Kurulu) kuruflundan Profesyonel-
lik Belgesi ald›. Ayr›ca TÜRKAK ile akre-
ditasyon çal›flmalar›m›z devam ediyor.
Temiz odalar tan›m olarak oda koflullar›-
n›n ve partiküllerin kontrol edilmesi ve sa-
bit de¤erlerde tutulmas›na yönelik tasar-
lanan ortamlard›r. Kritik ortamlar olan
ilaç üretimi, mikrobiyoloji ve hastane or-
tamlar›nda istenen performansa göre sa-
bit koflullar sa¤lanmal›d›r. Mavi Hava
olarak, faaliyet gösterilen alan›n kabul
edilmifl uluslararas› standartlara ve müfl-
teri isteklerine göre test edilen oda ve or-
tamlar›n tüm test dökümanlar›n› ve serti-
fikasyonunu sa¤l›yoruz. 
Temiz odalar için temel test içeri¤imiz;

Mavi Hava; ilaç, g›da, 
laboratuvar, hastane gibi
sektörlerde ihtiyaç duyulan
temiz odalar›n
havaland›rma sistemlerinin
ve LAF (Laminer Air Flow)
kabinlerinin  sertifikasyon-
validasyon hizmetlerini
veriyor. 2009 y›l›n›n
sonunda faaliyetine
bafllayan firman›n kurucu
ortaklar›ndan Özlem
Seçkin, temiz odalarda
olmas› gereken koflullar›,
eksiklikleri ve yap›lmas›
gerekenleri anlatt›.. 

fifiiirrkkeettiimmiizz  yyeennii  aammaa  kkaaddrroommuuzz  tteeccrrüübbeellii

Mavi Hava, tamam›yla temiz odala-
r›n validasyon testlerine odaklan-
m›fl bir firma olarak Eylül 2009

itibariyle faaliyetine bafllad›. Bunun yan›
s›ra temiz odalar›n test sistemlerinde yeni
teknolojilerin kullan›lmas›, yeni test alet-
lerinin sat›fl›n›n yap›lmas›, ayr›ca temiz
odalarla ilgili baz› tek kullan›ml›k ürünle-
rin pazarlamas›yla ilgili de çal›flmay› plan-
l›yoruz. Çok yeni bir flirket olmakla bir-
likte validasyon alan›ndaki çal›flmalar›m›z
çok uzun y›llara dayan›yor. Ben 8 y›ld›r
bilfiil bu konu üzerinde çal›fl›yorum. Tüm
ekip arkadafllar›m›z da validasyon konu-
sunda yetkin kiflilerdir. Yani flirketimiz
yeni ama kadromuz tecrübeli. 
Mavi Hava, iki ortakl› ba¤›ms›z bir firma-
d›r. Temiz Odalar›n HVAC ve LAF sis-
temleri uygunlu¤unu de¤erlendirip ISO

“Sa¤l›k, üzerinde tart›fl›lacak,
‘olmazsa da olur’lar› kald›rabilecek
bir konu de¤ildir”

Özlem Seçkin
Mavi Hava Test Kontrol ve
Mühendislik Tic. Ltd. fiti.
Genel Müdürü
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söylefli

c› hemen gereken ifllemleri yapt›rabiliyor-
sa testlere devam ediyoruz. Sorunu gidere-
miyorsa da bunu raporumuzda belirtiyo-
ruz. Nerelerde sorun oldu¤unu tespit edi-
yoruz. Yap›lmas› gerekenler konusunda
da dan›flmanl›k hizmeti veriyoruz. 

HHaassttaanneelleerriinn  %%  9955’’iinnddeenn  ffaazzllaass››  uuyygguunn
kkooflfluullllaarraa  ssaahhiipp  ddee¤¤iill....

Temiz odalarda odaya giren partikül kon-
santrasyonunun kontrol edilmesi ve belir-
li seviyede tutulmas› gerekiyor. Bu, oda-
n›n sürekli ayn› hijyen standard›nda ol-
mas› anlam›na gelir. Bu noktada havalan-
d›rma sistemleri elbette çok önemli bir ye-
re sahip. Bugün bile hastanelerin % 95’in-
den fazlas›n›n sistemleri uygun de¤il. Fa-
kat art›k Sa¤l›k Bakanl›¤› bu konuda de-
netlemelerini art›rd› ve konunun ciddi an-
lamda üzerine gidiyor. 

HHaassttaanneelleerrddee  ssaaddeeccee  ppaarrttiikküüll  ssaayy››mm››nn››nn  zzoo--
rruunnlluu  ttuuttuullmmaass››  ççookk  bbüüyyüükk  bbiirr  yyaannll››flflll››kktt››rr

Hastanelerdeki yo¤un bak›m üniteleri,
ameliyathaneler, ilaç üretim tesisleri, la-
boratuvarlar, g›da sektörü, mikroelektro-
nik sistem üretim tesislerinde çal›flmalar›-

m›z› gerçeklefltiriyoruz. fiimdiye kadar da
çok say›da hastane, laboratuvar, kabin,
ilaç firmas› ile görüflmeler yapt›k. Pek
çoklar› ile görüflmelerimiz halen sürüyor.
Söz konusu mahallerin ISO 14644 stan-
dard›na uygun olmas› gerekiyor. Biz de
bütün testleri bu standartlara göre yap›-
yoruz. ‹laç üretim sektöründe bu stan-
dartlar›n uygulanmas› zorunlu. Hastane
sektöründe de yak›n zamanda zorunlu ha-
le getirilecek. Hastaneler konusunda aci-
len çözüm bekleyen çok ciddi eksiklikler,
sorunlar var. Mesela flu anda ameliyatha-
neler için sadece partikül ölçümü isteni-
yor. Temiz odalarda da partiküllerin ölçü-
mü önemlidir, çünkü tozlar ve bakteriler

hava debisi / h›z› okumalar›, geri kazan›m
zaman› testi, hepa filtre kaçak testleri,
partikül say›m testleri, s›cakl›k-ba¤›l nem
testleri ve bas›nç farklar› ölçümünden olu-
fluyor. Ayr›ca iste¤e ba¤l› olarak hava ak›fl
görüntüleme ve çevresel kaçak testleri de
yap›yoruz. 
‹laç üretiminde kullan›lan GMP standart-
lar› vard›r. Bu standartlar ile fabrikan›n
dizayn›, çal›flmalar›, performanslar› gibi
kriterlerin de¤erlendirilmesi iflinin bütü-
nüne validasyon deniliyor. Bizim iflimiz de
yap›lan bütün bu testler içinde temiz oda-
lar›n havaland›rma sistemlerinin test edil-
mesi ve sertifikasyonunu sa¤lamak. Bu-
nun için kulland›¤›m›z birtak›m cihazlar
var. Bu cihazlar›n sat›fl›n› da yap›yoruz.
Mesela filtre kaçak testi için aerosel ciha-
z› ve fotometre kullan›yoruz. Sisteme gaz
veriyor ve bu cihazlar arac›l›¤›yla sistem-
deki kaçaklar› ölçüyoruz. Bas›nç ölçer ci-
hazlar kullan›yor, hava debilerini ölçüyo-
ruz. Partikül ölçümleri yap›yoruz ve bu-
nun için partikül say›m cihazlar› kullan›-
yoruz. Bunlar, el tipi ya da cihaza yerlefl-
tirilebilen kal›c› partikül ölçüm cihazlar›
fleklinde olabiliyor.
Kaçak testini yapt›ktan sonra sistemde
ciddi oranda kaçak tespit etmiflsek di¤er
ifllemleri yapm›yoruz. Bu koflullarda siste-
min tamamen yenilenmesini öneriyoruz.
Ama baz› yerlerde sistemin belli noktala-
r›nda sorunlar varsa onlar› tespit ediyo-
ruz, kullan›c›y› bilgilendiriyoruz. Kullan›-
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bu partiküllere tutunarak tafl›n›r. Böylece
hastane enfeksiyonlar› yay›l›r. Bilindi¤i gi-
bi hastanelerdeki mikroplar›n ço¤u anti-
biyotiklere dirençli mikroplard›r. Dolay›-
s›yla ameliyathaneler gerekti¤i gibi flart-
land›r›lmad›¤›nda, baflar›l› bir ameliyat
sonras›nda bile enfeksiyon sebebiyle can
kay›plar› yaflan›yor. Partikül ölçümü, ISO
14644 standard›na göre yap›lan en son
testtir. Di¤er testler yap›lmadan, filtre ka-
çaklar› kontrol edilmeden, odan›n art› ba-
s›nçta olup olmad›¤›na bak›lmadan, hava
debileri kontrol edilmeden odan›n s›n›f-
land›r›lmas› zaten mümkün de¤ildir. Bü-
tün bunlar birer parametredir ve bunlar-
dan birinin eksik olmas›, yap›lan di¤er
tüm çal›flmalar› eksik b›rak›r. Bu nedenle
sadece partikül say›m›, tek bafl›na bir fley
ifade etmez. Hastanelerimiz için sadece
partikül say›m› zorunlu k›l›nm›fl durumda

teknik konular ve herkesin bilmesi bekle-
nemez. Mesela partikül say›mlar›n› filtre-
nin alt›ndan yap›yorlar. Sistemde bir ka-
çak yoksa zaten ortama temiz hava geli-
yor. Önemli olan, ameliyat masas› gibi
hasta ile bire bir temas eden alanlarda
partikül say›m›n›n yap›lmas›d›r. 
Asl›nda denetçilerin bu konuda daha iyi
bir donan›ma ve bilgiye sahip olmalar› ge-
rekiyor. Mesela bir partikül say›m raporu
geldi¤inde denetçilerin büyük bir titizlikle
bu raporlar› incelemeleri flart. Oysa denet-
çiler, sadece partikül say›m›n›n yap›l›p ya-
p›lmad›¤›na bak›yor. Ama bir ameliyatha-
nede ç›kan partikül miktar›n›n, oray›
ameliyata elveriflsiz hale getirdi¤ini göz-
den kaç›r›yorlar. Bu çok hassas bir konu.
Bu nedenle özellikle bu konuya dikkat
çekmek istiyorum. Sa¤l›k, üzerinde tart›fl›-
lacak, “olmazsa da olur”lar› kald›rabile-
cek bir konu de¤il. Bu nedenle sadece ba-
z› uygulamalar›n yanl›fl oldu¤unu söyle-
mekle kalmaktansa, çözüm orta¤› olmay›
da isteriz. Bu konuda bilgi ve tecrübeleri-
mize güveniyoruz. Bilginin paylaflt›kça
daha faydal› hale gelebilece¤ine inan›yo-
ruz. Mavi Hava olarak, Bakanl›¤›n bizden
talep edebilece¤i her türlü deste¤i vermeye
haz›r›z. Bir e¤itim program› belirleyebilir
ve bu konuda denetçileri bilgilendirebili-
riz.. 

Validasyonlar›n y›lda en az bir kez tekrar-
lanmas› gerekir. Ama filtreler daha s›k de-
¤ifltiriliyorsa, filtre de¤ifliminden sonra fil-
tre kaçak testi ve hava debisi testinin ya-
p›lmas›n› öneriyorum. Validasyon s›n›f-
land›rmas›nda t›pk› enerji etiketleri gibi
s›n›f 1, s›n›f 2 gibi s›n›f 8’e kadar s›n›flan-
d›r›l›r. Mesela s›n›f 6’da odan›n içindeki
havada metreküpte 0.5 micron boyutun-
da 35.200 adet partikül olabilir. Bu adet-
lere göre s›n›fland›rma yap›yoruz. Tabi-
i ki s›n›fland›r›lacak mahaller içinde de
hayati önem tafl›yanlar›n farkl› bir de¤er-
lendirme sistemi var. Yani bir hastanede
yo¤un bak›m ünitesi ile koridor, ayn› s›-
n›fland›rma içinde de¤erlendirilmiyor.
Elektronik sanayisinde özellikle neredeyse
hiç partikül olmamas› gerekiyor. Her oda-
n›n, hayati önemine göre olmas› gereken
bir alt s›n›r› vard›r. Gereken koflullar› sa¤-
lamayan ortamlar›n çal›flmalar›n›n durdu-
rulmas› ve acilen yenilenmeleri flartt›r. 

ve bu çok ciddi bir yanl›fll›k.. 
Son zamanlarda Sa¤l›k Bakanl›¤›, bizim
gibi bu alanda çal›flan firmalar ile temasa
geçerek bilgilendirme istiyor. Biz de ge-
rekli bilgileri paylafl›yoruz. Ne yaz›k ki
testleri tam olarak uygulad›¤›m›z hastane-
lerde, ameliyathanelerin, yo¤un bak›m
ünitelerinin bile gerekli flartlar› sa¤lama-
d›¤›n› üzülerek görüyoruz. Hepsinde hava
kaçaklar›, hepa kutular›n›n olmamas›,
odan›n tasar›m›n›n temiz oda standartla-
r›na göre yap›lmamas› s›kça karfl›laflt›¤›-
m›z sorunlar. Bu sorunlar›n çözülmesi, za-
man isteyen bir süreç elbette. Ama bu sü-
rece girmifl olmam›z bile bence sevindirici
bir geliflme... Yeni yap›lan devlet hastane-
lerinde bu konuya çok büyük önem verili-
yor. Bu da iyi geliflmelerden biri. Ama es-
ki hastanelerde ve çok say›da özel hasta-
nede ciddi revizyonlar›n yap›lmas› gereki-
yor. 

SSaa¤¤ll››kk  BBaakkaannll››¤¤››  iillee  oorrttaakk  ççaall››flflmmaallaarr  yyaapp--
mmaayy››,,  ddeenneettççiilleerree  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  ee¤¤iittiimm  vveerr--
mmeeyyii  iisstteerriizz

Türkiye’de bu konularda denetleme yetki-
si Sa¤l›k Bakanl›¤›’na aittir. Ama denetle-
yen kiflilerin inceledikleri çok say›da detay
var. Ne yaz›k ki hastanelerde sadece par-
tikül say›m› yeterli görüldü¤ü için gerçek
anlamda olmas› gereken koflullar sa¤lana-
m›yor. Bu durum denetçilerin de gözün-
den kaç›yor. Ama bu konuda onlar› suçla-
mak mümkün de¤il. Çünkü bunlar çok
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NNaannootteekknnoolloojjii  iillee  hhiijjyyeenn

Yine insanlar›n çok yo¤un olarak bulun-
du¤u ortamlarda, mesela al›flverifl merkez-
lerinde, çok az taze hava al›n›r ve genellik-
le mevcut hava tekrar sirküle edilir. Bu ne-

denle bu tür ortamlarda bakteriler ve vi-
rüsler inan›lmaz bir h›zla yay›l›r. Hava-
land›rma sistemlerinin düzenli bak›m›n›n
yap›lmas› bu anlamda çok önemli. 
Filtreler düzenli de¤ifltirilmiyorsa, mik-
roplar›n üremesi için oldukça verimli bir
ortam haline gelir. D›flar›dan al›nan ha-

va temiz olsa bile sistemin içinde ayn›
hijyen koflullar› sa¤lanmad›kça ortam
havas›n›n temiz olmas› düflünülemez. 
Mavi Hava olarak nanoteknoloji alan›n-
da da çal›flmalar›m›z var ve bu konuya
da çözüm getirebiliyoruz.. Nano’lu s›v›-
lar ile bir yüzeyi temizleyerek ortalama
üç ay boyunca hijyenik kalmas›n› sa¤la-
yabiliyoruz. Nanopac markas›yla sat›fla
sundu¤umuz bu s›v›lar, gümüfl iyonlar›n›
nano seviyelerde ihtiva ediyor. Gümüfl,
bilindi¤i gibi dezenfeksiyon sa¤layan bir
özelli¤e sahip. Bu özelli¤i çok uzun y›llar
önce keflfedilmifl ve keflfedildi¤i günden
beri pek çok alanda kullan›lm›flt›r. Hat-
ta mumyalama ifllemlerinde bile bu özel-
li¤i nedeniyle gümüfl kullan›lm›flt›r. Süt-
te mikrop üremesini engellemek amac›y-
la içine gümüfl paralar at›lm›flt›r. Bugün
de nano teknoloji ile gümüfl, yine en et-
kili dezenfektanlardan biri olma özelli¤i-
ni koruyor. Konsantre haldeki nano s›v›-
lara saf su eklenilerek elde edilen solüs-
yon, püskürtme yöntemi ile yüzeylere
uygulan›yor. Böylece çok uzun süreler
aktif bir dezenfeksiyon sa¤lanm›fl olu-
yor. T M
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Pazarlaman›n pazardaki gücü 

Yeterli say›da sat›fl becerileri güçlü
personel; sürdürülebilir baflar› ve
geliflim gösteren sat›fl grafi¤i için

art›k yegane gereksinim olarak görülmü-
yor. Gazetelerde (flimdilerde internetteki
insan kaynaklar› sitelerinde) “pazarlama-
c› aran›yor” bafll›¤› alt›nda kap› kap› do-
lafl›p sat›fl yapmas› istenen personel ara-
y›fllar› da azald›. Art›k neredeyse herkes
pazarlaman›n sat›flla özdefl olmad›¤›n›n
fark›nda. 

Genel ifadesiyle pazarlama; müflterilerin
ihtiyaçlar›n›, ürün ve/veya hizmetlerden
nihai beklentilerini saptayarak, buna dair
ürün ve/veya hizmetlerin nas›l tasarlan›p
sunulabilece¤ini planlama sürecidir. Yani
ürünlerin, hizmetlerin yarat›lmas›n›, fi-

yatland›r›lmas›n›, al›c›ya ulaflt›racak sa-
t›fl/da¤›t›m kanallar›n›n yap›land›r›lmas›n›
ve sat›fl çabalar›n›, stratejilerini olufltur-
mak ve uygulamakt›r. Sat›fl, bütünleflik
bir süreç olan pazarlaman›n sadece bir
parças›, bir ç›kt›s›d›r. Pazarlama, üretim-
den önce bafllayan, üretim sürecinde, sat›fl
an›nda, sat›fl sonras›nda devam eden bir
etkinliktir.

Baflar›l› sat›fl, baflar›l› pazarlama stratejile-
rinin iyi özümsenmesi ve sat›fl grubunun
müflterek zihniyetine dönüflmesi ile ger-
çekleflir.

Alt› çizilmesi gereken bir di¤er husus da;
her ne kadar iflletmelerin pazarlama ile il-
gili departmanlar› bulunsa da, sürdürüle-

bilir baflar›, flirketin bütün birimlerinin
pazarlama sürecinin parças› olmas› ile
sa¤lan›r. 

B2B pazarlaman›n fark›
B2B (business-to-business), firmalar aras›
ticareti, yani bireysel müflteriye de¤il, ku-
rumsal müflteriye yönelik ticareti ifade et-
mektedir. A¤›rl›kl› olarak sanayi ürünleri,
bu ticaret türü içindedir. B2B ticaret ala-
n›, B2C (business-to-consumer/customer)
yani bireysel müflteriye, nihai tüketiciye
yönelik ürün ve hizmet üretimini kapsa-
yan ticaret alan›ndan, pazarlama strateji-
leri aç›s›ndan da farkl›d›r. Örne¤in firma-
lar aras› ticarette müflteri say›s›, firmadan
bireysel müflteriye yönelik ticarettekinden
daha azd›r, ancak birim sat›fl de¤eri ve
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hacmi genellikle daha büyüktür. Müflteri
ihtiyaçlar› daha fazla çeflitlilik gösterir,
her bir müflteri ile do¤rudan iletiflime ge-
çilmesini gerektirir. Ürünün özelliklerinin
yan› s›ra, hatta daha önemlisi, ürünün çö-
zece¤i özel sorunlar›n alt›n›n çizilmesini
gerektirir. Teknik destek, güvenilir teda-
rik, cazip tedarik koflullar› ve süreci, ürün
ömrü boyunca olas› sorunlar›n çözümü
için güvence gibi etkenler, ürünün terci-
hinde önemli rol oynar.
B2B pazarlamada; pazarlama, mühendis-
lik, Ar-Ge, üretim, stok kontrol ve teknik
hizmetler gibi bölümlerin aras›ndaki
ba¤/ba¤›ml›l›k, çok daha güçlüdür. Sat›fl
elemanlar›, B2B pazarlaman›n en etkin
iletiflim arac›d›r ve üretimden, Ar-Ge’ye,
pazarlamadan sat›fl sonras› hizmetlere ka-
dar tüm süreçler hakk›nda, B2C alan›nda-
ki sat›fl elemanlar›ndan daha fazla bilgi
sahibi olmalar› gerekir. B2B alanda sat›n
alma süreci daha karmafl›kt›r, daha fazla
say›da kifli rol oynar. Sat›n alma konu-
mundaki kiflilerin de neredeyse sat›c› ka-
dar bilgi sahibi olmalar› gerekir. Bu ne-
denle sat›n almay› yapacak kifli üzerinde
güven duygusunu uyand›rabilmek için sa-
t›fl› gerçeklefltirecek eleman›n bilgi düzeyi
ve sayg›nl›¤› çok önemlidir. Al›c›-sat›c›
iliflkisi sat›flla son bulmaz. Müflteri ba¤l›l›-
¤›, B2C’ye oranla çok daha güçlü olarak
tesis edilebilir (tabii ki do¤ru bir iletiflim
kurulabilmiflse ve müflteri, hayal k›r›kl›-
¤›ndan uzak tutulabilmiflse..).
B2B alan için sat›fl sonras›, çok önemli bir
süreçtir. Bu nedenle B2B pazarlama, üre-
tim ve planlamadan bafllay›p, sat›fl sonra-
s›nda; montaj-iflletmeye alma, depolama
ve tafl›ma, kullan›m süreci, tamir ve iade,
servis ve nihayetinde ürünün kullan›lama-
yacak duruma geldi¤inde elden ç›kar›lma-
s› ile ilgili (gerekiyorsa ikinci el sat›fl›) sü-
reçleri kapsayacak stratejiler gelifltirmeli-
dir.

B2B alan, daha çok “itme stratejisi”ni
kullan›r. Zira toptanc›, distribütör, bayi
gibi sat›fl kanallar›n› etkileyebilmesi ve ge-
niflletebilmesi önemlidir. Sat›fl kanal›n› he-
defleyen pazarlama iletiflimi faaliyetleri,
itme stratejisini oluflturur. Kanal, niha-
i tüketiciye ürünü “iter”. Fuarlar, tan›t›m
dökümantasyonu, pazar odakl› B2B ya-

y›nlar, bu alanda kullan›lan en yayg›n pa-
zarlama iletiflimi mecralar›d›r. Bu faaliyet-
ler, B2C alana nazaran daha küçük bütçe-
leri gerektirir. B2C alanda ise daha çok
“çekme stratejisi” kullan›l›r (bazen itme
stratejisi ile birlikte). Nihai tüketicinin
ürünü kanaldan talep etmesi için, nihai
tüketicinin etkilenmesi, sat›fl kanal›na
“çekilmesi” istenir ki bu çok daha yüksek
bütçeleri gerektirir. Çok daha karmafl›k
bir medya karmas› ve yo¤unlu¤u planla-
n›r. 

Pazarlama plan› için, önce pazar› tan›mla-
mak ve bölümlemek gerekir. Önce hedef

sanayi ve co¤rafi pazarlar belirlenir. Bu
makro bölümlemenin ard›ndan, mikro
bölümlemeye geçilir. Mikro bölümleme,
al›c›n›n özel gereksinimlerinin, beklentile-
rinin tan›mlanabilmesini getirir. Buradaki
bilgi ç›kt›lar›, fiyat ve sat›fl koflullar›na da-
ir stratejilerin ve etkili pazarlama iletiflimi
enstrümanlar›n›n seçimine ›fl›k tutar.

‹flletmelerin ihtiyac›; dördü pazarlama,
dördü de üretim amac›na ulaflmak olarak,
toplam sekiz ihtiyaçtan oluflur:*
1. Mevcut müflterilere daha s›k ve daha

fazla miktarda sat›fl yapmak ve tersini
engellemek.
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2. Rakiplerin müflterisinin kendi firmas›n-
dan al›m yapmas›n› sa¤lamak, kendi
müflterilerini rakiplere kapt›rmamak.

3. Firman›n ürününü -kategori/ürün türü
olarak- hiç kullanmam›fl olanlar›n, ilk
kez al›m yapt›klar›nda kendi ürününü
tercih etmesini sa¤lamak.

4. ‹flletmenin orta ve uzun vadeli kârl›l›¤›-
n› güvence alt›na alacak bir konumu
sürdürmek.

5. ‹flletmenin mal ve hizmetleri istenen
miktarda,

6. ‹flletmenin mal ve hizmetleri istenen 
kalitede,

7. ‹flletmenin mal ve hizmetleri istenen 
zamanda,

8. ‹flletmenin mal ve hizmetleri istenen
maliyette üretebilece¤i ve teslim edebi-
lece¤i bir konumu sürdürmesini sa¤la-
mak.

Bir ürünün sat›n alan taraf›nda
de¤eri
Sat›n alan aç›s›ndan ürünün/hizmetin tafl›-
yabilece¤i de¤erler dört gruba ayr›l›r: gö-
rünen/somut finansal faydalar, görünme-
yen finansal faydalar, görünen finansal ol-
mayan faydalar, görünmeyen finansal ol-
mayan faydalar..

Görünen/somut finansal faydalar; tek-
nik özellikler (kapasite, ebat, fonksiyon,
enerji tüketimi gibi) ile tan›mlanan bu
tür ç›kt›lar, ço¤unlukla rakiplerde de
var olabilir ve bu alan, genellikle fiyat

savafl›n›n yafland›¤› yerdir.
Görünmeyen finansal faydalar, genellikle
al›c›n›n kendili¤inden ilk etapta fark›nda
olamayaca¤› noktalar olabilir veya yeni
bir fonksiyona sahip ürünün ilk kez paza-
ra sunuldu¤u dönemde karfl›lafl›lan bir
durum olabilir. Buradaki yarar›n ikna edi-
ci biçimde izah edilebilmesi için baz› des-
teklere ihtiyaç duyulabilir; uzman görüfl-
leri, pilot proje uygulamalar› ve hesaplar›,
simülasyonlar gibi.. Enerji tasarrufu, ve-
rimlilik iddias›, buna örnek olarak göste-
rilebilir. Bazen de “performansa göre öde-
me” olana¤› sunma, güçlü derecede ikna
edici olabilir.
Görünen ve finansal olmayan faydalar ko-
nusunda kurumsal itibar›n önemi büyük-
tür. Örne¤in X firman›n/markan›n ürünü
konusunda al›m karar›n›n, hiç bir sat›n al-
mac›n›n bafl›n› derde sokmam›fl oluflu sav›-
n›n bir de¤eri vard›r, sat›n almac› üzerinde
de etkisi de olabilir ama böyle bir etkinin
sa¤lanabilmesi için, marka de¤eri yarat-
mak, kurumsal itibar yönetimini tesis et-
mifl olmak gibi uzun bir süreç ve yat›r›m
gerektirir. Ancak sonucunda kurumsal iti-
bar ve marka de¤eri gibi alg›sal yarat›la-
r›n, ürüne daha fazla paran›n ödenebilme-
si gibi bir mükafat› vard›r. Fiyata odakl›
rekabeti yumuflatacak bir etkililiktir.

Görünmeyen ve finansal olmayan fayda-
lar, müflteri edinmede de¤il, daha ziyade
elinde tutma, müflteri sadakati oluflturma
süreçlerinde etkilidir. Bu tür faydalar›n al-

g›lanabilmesi için, söz konusu ürün veya
hizmetin kullan›lmas› gerekir. Müflterinin
tatil gününde bile teslimat veya servis ala-
bilmesi, etkili bir sat›fl sonras› hizmet yak-
lafl›m›, CRM gibi faaliyetler, süreç içinde
(ve sat›fl sonras›nda) müflteri tatminine
hizmet edecektir.

Yeni müflteri edinme aflamas›nda, rakiple-
rin önerdi¤i somut finansal faydalar›,
farkl›laflmak için de somut finansal olma-
yan faydalar› kullanmak yerinde olabilir.
Farkl›laflmak, gerek fiyata odakl› rekabeti
yumuflatarak kârl›l›¤› art›rabilecek, gerek-
se ürünün/markan›n/firman›n alg›s›n› güç-
lendirerek müflteri tatminini güçlendirebi-
lecektir. Farkl›laflmay› sa¤lamak için, ifl-
letmedeki tüm süreçler detayl› olarak lis-
telenmeli, hangi detay üzerinde fark yara-
t›labilece¤inin mümkün olabilece¤i araflt›-
r›lmal›d›r. Bu süreçte müflterinin davra-
n›flsal profilleri, sat›n alma süreçleri, pa-
zarlama iletiflimi kapsam›nda yap›labile-
cek çal›flmalar ve daha pek çok fley, alt
bafll›klar›na ayr›larak gözden geçirilmeli,
analiz edilmelidir. Baflkalar›n›n uygulad›¤›
taktik ve stratejiler de öyle.. Unutmamak
gerekir ki kendi yap›m›za uygun yol ve
yöntemleri belirlerken, olas› tüm fl›klar›,
yol ve yöntemleri gözden geçirmenin fay-
das› büyüktür.

* Yararlan›lan Kaynak: ‹GEME, 
“Pazarla ‹letiflim”, Aral›k 2009
(Haz›rlayan: Zeynep ‹yiler) T M
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Pek çok endüstri kolunun iflletmeci-
leri propan ve propenin avantajla-
r›n› keflfetti. 

Uluslararas› So¤utma Enstitüsü’ne göre1

so¤utma ve klima sistemlerinin küresel
›s›nma potansiyelinin % 20’si gaz kaçak-
lar›ndan kaynaklan›yor (direkt emisyon).
Geri kalan % 80’lik k›sm› ise enerji tüke-
timlerinin sonucu (indirekt emisyon). Gü-
nümüzün so¤utma sistemleri, dünyan›n
elektrik enerjisi kullan›m›n›n %15’ine
kaynak teflkil ediyor. Dolay›s›yla so¤ut-
ma sistemlerinin gereksindi¤i enerji mik-
tar›n› azaltmas›, küresel ›s›nma tehditinin
de zay›flat›lmas›na yard›mc› olacakt›r.

Bu ba¤lamda, yüksek enerji verimi ve ik-
lim dostu özellikleriyle amonyak, kar-
bondiyoksit ve hidrokarbonlar gibi ak›fl-
kanlar, özel önem tafl›yor. Uzmanlar›n
görüflü, amonya¤›n en verimli so¤utucu
ak›flkan oldu¤u yönünde. Ancak propan,
propen gibi hidrokarbonlar›n ve iso-büta-
n›n da  pek çoklar›ndan daha iyi termodi-

Hidrokarbonlarla ‹klime Zarar
Vermeyen So¤utma

1 Presentation "Improving Energy Efficiency in
Refrigeration", Jean-Luc Dupont, Head of the Sci-
entific and Technical Information Department, In-
ternational Institute of Refrigeration, Asgabat, 
1 March 2007
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namik özelliklere sahip olduklar› bilin-
mektedir. So¤utma ve klima sistemleri, bu
grup so¤utucu ak›flkanlarla çal›flt›klar›nda
are özellikle enerji verimlili¤i aç›s›ndan
olumlu sonuçlar vermektedir. Bu aç›dan
bakarak Pepsi, Unilever gibi pek çok ulus-
lararas› kurulufl, so¤utucu, dondurucu sis-
temlerinde hidrokarbonlar› kullanmakta-
d›r. Bu alanda yap›lan çeflitli testler HFC
sistemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda enerji ta-
sarrufunun % 10-30 aras›nda oldu¤unu
göstermektedir. 

Buna ilave olarak, ço¤u kez hidrokarbon-
lar sentetik so¤utkanlara özdefl çözüm su-
nabilmektedir . Örne¤in, propan (R290)
ve propen (R1270) HCFC R22 ile benzer
termodinamik davran›fl› gösterir. Benzer
teknolojiyi kullan›rlar, bunun anlam›;
mevcut cihaz ve komponentlerle kullan›-
labilir olufllar›d›r. Üstelik daha yüksek or-
tam s›cakl›¤› veya nem seviyeleri için pro-
pan ve propen, R22’den daha verimlidir. 

Klima sistemlerini çevre dostu k›l-
mak
Çin klima sistem üreticisi Gree Electric
Appliances, yeni sistemlerinde R22 ve
R410A yerine propan kullanan flirketler-
den biridir.  fiirket, dünyan›n en büyük
oda tipi klima cihaz› üreticilerindendir.
Y›lda 70 milyon cihaz üretmektedir.  Çin,
genellikle HCFC R22’yi standart bir so-
¤utkan olarak kullanmaktad›r. Fakat bu
so¤utkanlar›n ozon tabakas› üzerinde ha-
t›r› say›l›r zararl› etkileri bulunmaktad›r.
Altogether, Çin’in klima sistemlerinin bir
y›lda üretti¤i HCFC sal›m›, 260 milyon
ton karbondioksite eflde¤erdir. Bu, Çin’in
emisyon kaynaklar›n›n en büyüklerinden
biri oldu¤unu göstermektedir. Bu nedenle
Gree, 2009’un sonlar›na do¤ru, GTZ
Proklima ile birlikte oda tipi klima cihaz-
lar›nda propan temelli bir pilot uygulama
bafllatt›. So¤utucu ak›flkan miktar› 200-
350 g iken, cihaz›n modeline ba¤l› olarak
so¤utma kapasitesi 2 -4 kW aras›ndad›r.
Bu klima cihazlar› R22 ve R410A’l› mo-
dellerden daha yüksek enerji verimlili¤ine
sahiptir.  Üstelik daha az sistem materya-
li kullan›r. fiarj miktar›n› azaltmak için
GTZ Proklima ile ‹ngiliz kökenli dan›fl-

man› Daniel Colbourne, klimalar için gü-
venilir tasar›mlar için yard›mc› oldu.. Bu
yeni üretim hatt›nda y›lda 180,000 sistem
üretilecek. So¤utkan de¤iflimi ile klima
sistemlerinin yaflam süresi boyunca
560,000 ton karbondioksite eflde¤er di-
rekt emisyon azalt›lm›fl olacak. Buna ilave
olarak 320,000 ton karbondioksite eflde-
¤er indirekt emisyon da sistemlerin enerji
verimlili¤i sayesinde azalt›labilecek. Son
kullan›c› aç›s›ndan bu, daha düflük enerji
faturas› anlam›na gelecek.  

Meyvenin bozulmas›n› geciktirici
depolama
‹ngiliz meyve yetifltiricisi Mansfields gibi
di¤er ifl kollar›ndaki flirketler de hidrokar-
bonlar› tercih etmeye bafllad› . Bu aile flir-
keti, elma ve kirazlar›, kontrollü atmos-
ferli ortamda muhafaza ediyor, böylelikle
ürünleri topland›¤› andaki vas›flar›yla y›l
boyu korunabiliyor. Modern teknolojinin
getirdi¤i ölçme-izleme ve kontrol yöntem-
leriyle so¤utma sistemlerinin s›cakl›k,
nem, oksijen ve karbondioksit seviyesi iz-
lenebilmekte, böylelikle meyve ve sebzele-
rin tazeli¤i garanti alt›na al›nabilmekte-
dir. Mansfields, Canterbury yak›nlar›nda
Chartham’daki depoda HFC’siz so¤utma

sistemi ile böyle bir sonuç yaratmay› he-
defledi Uluslararas› Kontrollü Atmosferli
Depolama Grubu ve SRS Frigadon propa-
n›n ikincil so¤utkan olarak kullan›ld›¤›,
1,150 kW ç›k›fl kapasiteli bir sistemi
2008’de tasarlad›. Befl hava so¤utmal› pa-
ket ünite, 9 °C’de ikincil çevrim için gere-
ken so¤utma enerjisini 90 kg propen ile
sa¤l›yor. Bu sistemde su ve tuz kar›fl›m›
ikincil bir so¤utkan olarak kullan›l›yor.
Devre, 30,000 l  ile dolduruluyor ve sistem,
sadece 1.5 bar iflletme bas›nc› alt›nda, -3
°C’nin alt›nda ›s› transferi ak›fl› ile çal›fl›yor.
Kar›fl›m, ortam hava s›cakl›¤›n› -0.5 °C ile
1.5 °C aras›nda sabit tutmas› gereken 36
kontrollü atmosferli so¤uk depoda sirküle
ediliyor. ‹kincil so¤utkan, haz›rl›k ve yükle-
me alanlar›n› da so¤utuyor. Evaporatörler
so¤utma ihtiyac›n›n kesintiye u¤ramas›nda,
tuzlu su kar›fl›m›, defrostta kullanmak üze-
rek ortam ›s›s›n› absorbe eder. Bu metot,
ürünleri gerekmedi¤i durumda ›s›y› absor-
be ederek so¤utmas›ndan korur ve dolay›-
s›yla enerjiyi de tasarruf eder. Sistem tasar›-
m›, so¤utkan miktar›n› da en aza indirger
ve ESEER (European Seasonal Energy Effi-
ciency Ratio) oran›n›  4.2 ve üzerinde ga-
ranti eder. Bu oran, COP (coefficient of
performance) olarak da 6 civar›ndad›r.
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teknik

Bioteknolojik araflt›rmalar›n des-
teklenmesi
Araflt›rma ve bioteknolojik ürünlerin üre-
timinde, tafl›ma ve depolama süreçlerinde
dondurma ve çözme, önemli süreçlerdir.
‹laç üretim flirketi Roche, 300 l hacminde,
-40°C’de temiz oda atmosferi için so¤ut-
ma sa¤layan tanklar yerlefltirdi. fiirketin
so¤utma sistemlerinden bekledi¤i verim;
sistemin -50 ile 130 °C aras›nda h›zl› s›-
cakl›k de¤ifliklerini, +/- 1 K hata pay› ile
sa¤layabilmesi, tanklar›n otomatik doldu-
rum ve boflalt›m olanaklar›n›n olmas›..
Ayr›ca, Roche Çevre Koruma Rehberi ge-
re¤i, so¤utucu ak›flkan seçimi, iklim ve
ozon tabakas›n›n korunmas› do¤rultusun-
da  s›n›rland›r›lm›fl.  Bu gereksinimler kar-
fl›s›nda, Peter Huber Kältemaschinenbau
1.8 kg propen ile flarj edilen bir chiller ge-

Ek

Hidrokarbonlar
Propan (R290, C3H8), propen (R1270, C3H6) ve izobütan (R600a, C4H10) gibi hid-
rokarbonlar, uzun y›llard›r so¤utma endüstrisinde kullan›lmaktad›r.

Hidrokarbonlar renksiz ve kokusuz gazlard›r, bas›nç alt›nda s›v› haldedir. Ozone Gi-
derim Potansiyeli s›f›r (ODP = 0), do¤rudan küresel ›s›nma potansiyeli ise üçten kü-
çüktür (GWP < 3). Hidrokarbonlar, çok iyi termodinamik özelliklere sahip bulundu-
¤undan enerji verimlili¤ine hizmet eden so¤utkanlard›r. Hidrokarbonlar yan›c›d›r, gü-
venlik uygulamalar›na uyarak kullan›ld›¤›nda, risk içermez, so¤utkan kay›plar› s›f›ra
yak›nd›r. Hidrokarbonlar tüm dünyada çok ekonomik olarak sa¤lanabilmektedir.

So¤utucu Ak›flkanlar›n Ozon Giderim ve Küresel Is›nma Potansiyelleri

Ozon Giderim Küresel Is›nma 

Potansiyeli (ODP) Potansiyeli (GWP)

Amonyak (NH3) 0 0

Karbondioksit (CO2) 0 1

Hidrokarbonlar (Propan C3H8, Propen C3H6, ‹zo-Bütan C4H10) 0 <3

Su (H2O) 0 0

Klorofloro-hidrokarbonlar (CFCs) 1 4680-10720

K›smi halojenli klorofloro-hidrokarbonlar (HCFCs) 0.02-0.06 76-12100

Per-florokarbonlar (PFCs) 0 5820-12010

K›smi halojenli florinli hidrokarbonlar (HFCs) 0122-14310

lifltirdi. Sistemin ana komponenti, iki ka-
demeli semi-hermetik pistonlu, propen
kullanan Bitzer kompresörüdür.  S›cakl›k,
-60’tan –30 °C’a düflüflünden sonra, pro-
pen, so¤utma haznesinde sirküle eden sili-
kon ya¤›n› so¤utur. ‹kincil so¤utucu ak›fl-
kan ç›k›fl s›cakl›¤› 0 °C iken ç›k›fl gücü 12
kW, 40 °C’de 6.5 kW ç›k›fl gücü bulun-
maktad›r. Sistemin güvenlik konsepti, sis-
tem içinde her bir boru ayr›m›nda ayr› bir
so¤utma devresi öngörmektedir. Herhan-
gi bir so¤utucu ak›flkan ak›m›, kaçak ola-
s›l›¤›, komple flarj edilen sistemin tam ilgi-
li oldu¤u yer ile s›n›rl›d›r. So¤utma siste-
minin ilave komponentleri, 2006’ta yap›-
land›r›lm›flt›r; Bu yap›da evaporator gibi
çal›flan bir plakal› ›s› de¤ifltirgeci, su so-
¤utmal› koaksiyal kondenser ve Modbus-
bazl› kontrol ünitesi bulunmaktad›r.

Güvenli dolum istasyonlar›
Eurammon Baflkan› Monika Witt, "Ör-
nek uygulamalar gösteriyor ki; halojensiz
hidrokarbonlar pek çok branflta, so¤utma
sistemlerinde güvenle kullan›labiliyor" di-
yor. Sistemler kaçaklar› elimine edecek bi-
çimde tasarlan›yor. Bu tasar›m, kullan›lan
parça say›s›n›n azalt›lmas›na yard›mc›
oluyor ve bu ise korozyon riskini de azal-
t›yor.  Mümkün mertebede so¤utma siste-
mi çat›ya kuruluyor veya bir gaz kontrolü
ve havaland›rma sistemi ile donat›l›yor.
Dolay›s›yla gaz, herhangi bir kaçak halin-
de egzost edilebiliyor.  So¤utucunun içer-
di¤i komponentler, belirgin biçimde ifla-
retlenmifl olmal› ki servis teknisyenleri her
hangi bir müdahale gere¤inde, bilgilenme-
li, ona göre önlemini alabilmeli. ‹yi bir
ekip e¤itiminin, bu noktada çok önemli
rolü vard›r. Hatal› iflletme ve servis müda-
halesi, hidrokarbonlu so¤utma sisteminin
iflletiminde önemli risklerden biridir.
Fakat her ne kadar hidrokarbonlar yan›c›
olarak bilinse de bu alandaki geliflmelerin
neticesinde güvenle kullan›mlar›n› sa¤la-
mak mümkündür. Bütün dünyada her
gün yeni kurulan binlerce dolum istasyo-
nu, bu gerçe¤in bir sonucudur.  

wwwwww..eeuurraammmmoonn..ccoomm TM
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Türkiye genel distribütörlü¤ünü To-
ros So¤utma’n›n yapt›¤› RGF EN-
VIROMENTAL flirketinin, pho-

tohydroionization PHI sistemli Guardian
Air hava temizleme hücreleri ile, iklimlen-
dirilmifl ortamlardaki her türlü bakteri
küf ve mantar sporlar›n›n engellenmesi
mümkün. Cihaz, klima santrallerine, roof
top cihazlara, kanall› split cihazlar›n›n
verici kanallar›na, ek bir ifllem yapma-
dan, kanal›n ve cihaz›n yap›s›n› de¤ifltir-
meden, 15 dakikada kolayca monte edili-
yor. 100-240 V 13 W. gibi çok düflük bir
enerji harcayarak, soludu¤umuz havay›
temizleyen PHI, günümüz modern binala-
r›n en büyük sorunu olan hasta bina sen-
dromuna sebep olan bütün kirleticilere
engel oluyor. PHI tak›l› bir havaland›rma
sistemi, ortama yayd›¤› proactive iyonlar

ile havadaki ve yüzeydeki mikrobiyalleri
okside ederek yok ediyor. Cihaz, bu yönü
ile bilinen tüm filtre sistemlerinden daha
etkili sonuçlara ulaflabiliyor.
Guardian Air hava temizleme hücreleri,
geliflmifl oksidasyon sistemini kullan›yor.
Bu ileri teknoloji, yüksek yo¤unlukta UV
lamba, onu çevreleyen Quad metalik ka-
fes ve 12 V DC lik bir güç kayna¤›ndan
olufluyor. Cihaz›n lamba ömrü ise sürekli
çal›flma ile 25.000 saat.

Oksidasyon Plazmalar›:
UV lamba ve Quad metalik kaplaman›n
etkilefliminden kanal içine iyonlaflm›fl ola-
rak hydroperoxide, hidroxid, super oxid
ve düflük seviye ozon plazmalar› yay›l›r.
Hiçbir kimyasal madde kullan›lmaz. Bu
gazlar›n ulaflabilece¤i maksimum konsan-

trasyon miktar› 0.02 ppm’dir. Bu miktar,
aç›k havada bulunandan daha azd›r, fakat
mikrobiyalleri yok etmede oldukça etkili-
dir.

Etki Alanlar›:
Guardian Air kullanarak, yaflam mahalle-
rinde çal›flanlarda görülen, bafl a¤r›s›, göz

Guardian AirTM Hava
Temizleme Sistemleri
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sistem

yanmas›, yorgunluk, konsantrasyon ek-
sikli¤i ve hatta bulafl›c› enfeksiyonlara en-
gel olmak mümkündür.
Guardian Air hücreleri 24/7 çal›flacak fle-
kilde dizayn edilmifltir, yayd›¤› oksidas-
yon plazmalar› yaflam mahallinde oksijen
ve hidrojene dönüfltü¤ünden, taze hava
ihtiyac›n›z› minimize ederek, büyük oran-
da enerji tasarrufu sa¤layarak, çok k›sa
sürede kendini amorti eder. 
Klasik filtre sistemlerinde, filtre tak›ld›k-
tan sonra, duruma göre ilk günden itiba-
ren filtrenin kirlenmesi dolay›s›yla kapasi-
te kayb› yaflan›rken Guardian Air hücrele-
ri kullan›m ömürleri boyunca tak›ld›¤›
günkü rand›man› ile çal›flmaya devam
eder. Üstelik klasik filtreler (Hepalar da-
hil) kendileri bakteri üreme yeri haline ge-
lirken, PHI hücresi, özel yap›s› sayesinde
kendi üzerinde kir ve bakteri bar›nd›rmaz.
Guardian Air tak›lan kanallar›n›n içinde-
ki mikrobiyaller de zamanla okside olarak
yok olurlar, böylece yaflam mahalline ge-
len hava daha temiz olur.
Guardian Air’in önemli bir özelli¤i ise ha-
vadaki küf ve mantarlar› da yok etmesi-
dir. Bunun neticesinde sebze ve meyve de-
polar›nda, muhafaza edilen ürünlerde
oluflan küflenme ve çürümeleri engeller.
Ayr›ca g›da iflleme tesislerinde kullan›lma-
s›, ortam havas›ndaki mikro organizmala-
r›n› yok etme özelli¤inden dolay›, yiyecek-
lerin yüzeyindeki zararl› bakterileri yok
ederek, daha sa¤l›kl› bir üretimi ve g›dala-
r›n daha uzun süre bozulmadan saklan-
malar›n› sa¤lar. RGF’in geliflmifl oksidas-
yon teknolojisi, Amerikan US-
DA/FDA/FSSIS taraf›ndan g›da üretim ve
depolanmas› ifllemlerinde kullan›labilece-
¤i yönünde onaylanm›flt›r.
Guardian Air hava temizleme sistemi,
bunlar›n yan› s›ra havadaki koku ve kim-
yasal buharlar›n etkilerinin azalt›lmas›na
da oldukça etkilidir.
Yeni mobilya koku-
su, boya kokusu, si-
gara kokular› hatta
kanalizasyon koku-
lar› ve yemek koku-
lar›n› ciddi oranda
azalt›r. Bu yönü ile
mutfak davlumbaz-

lar›ndan ç›kan kokular›n en-
gellenmesi mümkündür.
Kullan›m Alanlar›:
• ‹fl merkezleri
• Ofisler
• Konutlar
• Bankalar
• Hastaneler
• Okullar
• Askeri  tesisler
• Veterinerler
• Kuaför ve berber salonlar›
• Eczaneler
• Marketler
• Ma¤azalar
• Laboratuvarlar
• Yat ve gemiler
• Restoran, bar ve cafeler
• Sebze ve meyve depolar›
• Sinema ve tiyatrolar
• Banka ve finans merkezleri
• Hotel ve moteller
• Otobüs metro ve trenler
• Fosseptik çukurlar›n›n bulundu¤u 

bodrum katlar ve depolar
• Çöp ö¤ütme ve iflleme yerleri
• T›bbi at›k toplama odalar›
• Sanayi tipi çamafl›rhaneler
• Yat ve gemilerin makine daireleri TM
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