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Sıcak su hazırlama ve
pay ölçer üniteler...

Merkezi sistem uygulamalarında,

Merkezi ısıtma sistemlerine uygun
Dahili kalorimetre ile ısı enerjisi tüketimi hesaplama 

Dahili soğuk su sayacı ile kullanım suyu tüketimi hesaplama
Plakalı tip eşanjör ile kullanım sıcak suyu hazırlama

Ayarlanabilir kullanım suyu sıcaklığı
Ayarlanabilir primer devre akış miktarı

Oda termostatı ile daire bazında sıcaklık kontrolü
Sessiz çalışma

Gazlı yanma ihtiyacı olmadan, güvenli sıcak su üretimi 
Bina otomasyonu üzerinden izleme imkanı (M-Bus EN1434)

DOMOCAL Serisi

Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri
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K
lasik sistemlerde, pompa ve fan uygulama-
lar›nda genellikle bas›nc›n veya debinin
ayarlanmas› için, ak›fl hatt› üzerinde, ak›fl›

k›s›tlayacak elemanlar kullan›l›r ve bu elemanlar›
kontrol ederek, sistemde istenen bas›nc› veya debi-
yi sa¤lamaya çal›fl›l›r. Ak›flkan›n k›s›tlamaya çal›fl›l-
mas› esnas›nda sürtünmeye ba¤l› kay›plar, kullan›l-
mayan ve hatta zaman zaman sorun yaratan ›s›n-
ma gibi irili ufakl› pek çok etken; ifle dönüflmeyen
enerji tüketimine yol açar, yani müsriflik say›l›r.
Endüstride elektrik tüketiminin yaklafl›k % 70’i,
motorlar› çal›flt›rmak için kullan›l›yor. Bunun da
neredeyse yar›s›, pompa ve fan uygulamalar›n›n
pay›na düflüyor. Bir pompan›n ömür boyu maliye-
tinin ortalama % 90’›, enerji tüketimine ait. Sat›n
alma maliyeti ise % 5’leri ya buluyor, ya bulmu-
yor.. Pompan›n ömür boyu maliyetini düflürebil-

mek de, enerji tüketimin sorumlulu¤unda görülü-
yor. Pompalar›n enerji tüketimini azaltabilmek için
yap›labilecek pek çok fley var. Pompalar, sistemin
iflleyifl süreci içinde, bas›nç, ›s›, seviye, ak›fl gibi en
az bir de¤iflkene ba¤l› olarak devreye girer veya
devreden ç›kar. Öncelikle pompan›n çal›flaca¤› iflle-
tim sürecinin gereksinimlerini iyi analiz etmek gere-
kir. Pompan›n hangi yüklerde, hangi zaman aral›k-
lar›nda çal›flmas› gerekti¤i, belki de ilk yan›tlanma-
s› gereken soru. Yük de¤iflken, ama ne kadar? Pik
yükte çal›flma ihtiyac›n›n süresi nedir ve pik yükün
hacmi nedir? Zira takip eden tüm sorular›n zemi-
nini oluflturan fley; gereksinimlerdir. Kimi zaman
paralel pompa kullan›m›, kimi zaman AC motor
h›z› kontrol cihazlar›, kimi zaman da asenkron sin-
cap kafesli bir motorla beraber güç katsay›s›n› yük-
seltebilecek bir kondansatör kullan›m› tercih edile-
cektir. Sistem gereksinimlerine göre cihaz ve sistem-
lerin do¤ru boyutland›r›lmas›, boru, vana, çekvalf
gibi sistemde yer alan di¤er komponentlerin, kay›p
katsay›lar› gibi etkenlerin göz önünde bulunduru-

larak seçilmesi, servo motorlar, frekans konver-
törleri gibi pek çok unsur, enerji verimlili¤i ve
tasarrufuna hizmet edebilir.
Bina Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nde bu hu-
sus çok fazla detayland›r›lmamakla birlikte; ilgi-
li maddelerde (13/6, 14/7, 19/6, 20/7) pompala-
r›n de¤iflken devirli seçilmesi gere¤i yer al›yor.
Bir de otomatik çal›flmay› sa¤layabilecek oto-
masyon gereçleriyle donat›lm›fl olmas›na dikkat

çekiliyor. Tabii ki her türlü olas›l›¤› en iyi
seviyede karfl›layabilecek, yeterli bir yan›t olarak
görülmeyebilir. Ama en az›ndan devir h›z›n›n
gereksinime göre de¤iflebilmesi ile bir enerji ta-
sarrufu koflulunun getirilmesi de önemli bir
ad›m say›labilir. Tabii yüksek verimli motor tek-
nolojileri de bafll› bafl›na enerji verimlili¤ini etki-
leyen majör bir etken olarak görülmelidir. Ener-
ji verimlili¤ini, enerji tasarrufunu, sistem baz›n-
da bir felsefe olarak alg›lamad›kça, olumlu
yönde at›lan ad›mlardan bile maksimum verimi
elde edemeyebiliriz. TM

Çevre dostu pompalar
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ürünler

A
BS Grubu, ‹skandinavya’daki kabin
ve yazl›k ev projeleri için özel tasar-

lanm›fl yeni ABS terfi istasyonu Synconta
700’ü tasarlad›. Ürün; güvenilirlik, esnek-
lik ve düflük seviyede bak›m gereklili¤i
avantajlar›n› sunuyor.
Geri-basma seviyesinin alt›ndaki pis suyun
etkin bir flekilde tahliyesi için bas›nçland›-
r›lm›fl uygun ve güvenilir terfi istasyonu;
uygun ABS kontrol panelli prefabrike haz-
ne içeren tek paket çözüm olma özelli¤ini
tafl›yor.
ABS Synconta 700, yazl›k evlerdeki dü-
zensiz kullan›m ve s›cakl›k de¤iflimleri gibi
de¤iflen koflullar için tasarland›. Yal›t›m
tak›m›, polyester ceketli ve köpük dolgulu
kilitlenebilir kapak, düflük s›cakl›klara
karfl› yal›t›m sa¤lad›¤› gibi gürültü seviye-
sini de minimumda tutuyor. Tank tasar›-
m›, düflük kullan›m veya tamamen kulla-
n›m d›fl› zamanlarda çökelmeyi minimize
etmek için optimize edilmifltir.

UUyygguunn  AABBSS  kkoonnttrrooll  ppaanneellii  iillee  
ttaakk--vvee--ççaall››flfltt››rr  kkoonnsseeppttii  
Tak-çal›flt›r konsepti, kolay montaj, oto-

matik pompa ve seviye kon-
trolü sa¤lar ve bas›nç sensö-
rü sistemi ile çal›flt›r›l›r. ABS
kontol panelleri CP112 ve
CP114, özellikle bu uygulamaya
yöneliktir. Bir ila üç fazl› konver-
törle donat›lm›fl olan ünite; ko-
nutun ana hatt›nda üç-fazl›d›r.

BBüüyyüükk  ttaannkk  hhaacciimmllii  eessnneekk  vvee
kkoommppaakktt  ttaassaarr››mm
Kompakt tasar›m, yerinde
montaj, çal›flt›rma ve kolay ta-
fl›ma için optimize edilir. Yük-
sek seviyedeki dairesel üst
kavrama seviyesine indirildi¤in-
de, pompa, otomatik olarak basma
hatt›n›n s›zd›rmazl›¤›n› sa¤lar. Tank,
ilave girifl deli¤i aç›labilen üç adet
düzlemsel yüzey içerecek flekilde ta-
sarland›¤›ndan, artan debi için üniteyi
geniflletmek kolayd›r. 

Bütün ABS Synconta 700 serileri, düflük
bak›m gerektiren güvenilir bir paket çözüm
sunar ve servis gerekti¤inde kolay eriflim

ABS’den Yeni Synconta 700 Yal›t›lm›fl
Terfi ‹stasyonu

Y
üksek verimli ve güvenilir scroll kompre-
sörler, optimum ›s› eflanjörleri ve yüksek

performansl› fanlar ile birlikte temin edilen
UAT(Y)P serisi çat› tipi rooftop üniteler, yük-
sek enerji verimi ve düflük sarfiyat sa¤layacak
flekilde tasarlanm›flt›r.
Ünitenin benzersiz “tak ve kullan” klima
konsepti ve tek ünite yap›land›rma özelli¤i,
hem iç hem de d›fl ba¤lant›lar önceden yap›l-
d›¤›ndan montaj›n ilave ba¤lant› gerekmeksi-
zin problemsiz flekilde gerçeklefltirilmesini
sa¤lar. So¤utucu ak›flkan›n fabrikada doldu-
rulmas› temiz ve verimli bir çal›flmay› garanti
eder. Hava hacminin ve gerekli statik bas›n-
c›n ihtiyaçlara göre ayarlanmas›n› sa¤lamak
için bir kay›flla tahrikli fan kullan›lm›flt›r. Bu
esneklik üniteye genifl bir uygulama alan› ka-

zand›r›r ve ünitenin mevcut özellikleri ile en
iyi çal›flma koflullar›n›n elde edilmesi sa¤lan›r.
Çekilen ve üflenen havan›n ak›fl yönü (stan-
dart yap›land›rmada yatayd›r), fan grubunun
yeri de¤ifltirilerek kolayca düfley olarak de¤ifl-
tirilebilir (sadece UAT(Y)P240-280-320-
450-560AY1 için geçerlidir). Böylece montaj
kolayl›¤› sa¤lar.
Çat› tipi UAT(Y)P ünitesinin düz tavan tasa-
r›m›, alandan maksimum flekilde istifade edil-
mesini sa¤lar. 
EElleekkttrriikkllii  KKoonnttrrooll  KKaabbiilliiyyeettii
--SS››rraall››  LLCCDD
S›ral› LCD 7 gün programlanabilir bir timer,
kompresör çal›flma/hata durumu göstergesi
ve so¤utma /›s›tma/fan/kurutma/otomatik
mod seçimi vb. içerir.

Daikin Rooftop Cihaz›

--SSLLMM  kkuummaannddaa
SLM kumanda 15 saat gecikmeli timer ve so-
¤utma/›s›tma/fan/kurutma/otomatik mod se-
çimi vb. içerir. Çoklu kompresörlü çat› tipi
ünitelerde Daikin s›ral› PAC paketli klima
kontrol sistemi kullan›larak sistem kapasite-
sinin k›smi yüklenmesi mümkündür. TM

özellikleri vard›r. ABS terfi istasyonu
Synconta 700, halihaz›rdaki ABS terfi istas-
yonu Synconta 601’in yerine geçecek. TM
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ürünler

A
vrupa’da uygulanmakta olan kanunla-
ra göre bir mutfa¤a-eviyeye sahip ifl-

yerlerinde (restoranlar, kantinler, kafeler, et
iflleme tesisleri, fast-food iflletmeleri, k›flla-
lar vs.) at›k sular kanalizasyon sistemine di-
rek ba¤lanmadan önce bir ayr›flt›r›lma iflle-
mine tabi tutulmak zorundad›r. Bu ifli yapa-
cak “Ya¤ Ay›r›c›” olarak adland›r›lan ci-
hazlar›n DIN 4040/DIN EN 1825 standart-
lar›nda, CE belgesine sahip olmalar› mec-
buridir. 
ACO PASSAVANT yüzy›ll›k tecrübesi ve
genifl ürün gam› ile yere gömülü veya zemin
üzerinde kullan›ma uygun polietilen, pas-
lanmaz çelik ve güçlendirilmifl betondan
üretilmifl çözümler sunmaktad›r. ‹flyerlerin-
de veya endüstriyel sahalarda kullan›m ala-
n›n›n potansiyeline ve ihtiyaçlar›na göre
farkl› büyüklüklerde ve özelliklerde çözüm-
ler ACO taraf›ndan sunulmaktad›r. Küçük
mutfaklar için tezgâh alt› ürünlerden baflla-

T
ermostatik radyatör vanalar›, oda s›-
cakl›¤›n› 7–28 derece aras›nda isteni-

len s›cakl›kta sabit tutmay› sa¤lar. Airfel
Termostatik Radyatör Vanas›, üzerindeki
hassas termostat sayesinde ortam s›cakl›-
¤›ndaki de¤ifliklikleri alg›layarak, istenilen
oda s›cakl›¤›n› sa¤layacak miktarda suyun
radyatörden geçmesini sa¤lar. Böylece
ekonomik olarak ›s›t›lan konforlu mekan-
lar yarat›l›r. Her bir oda s›cakl›¤› ayr› ayr›
ayarlanabildi¤i için evin koflullar›na göre
s›cakl›k sabit tutulabilir.

AAvvaannttaajjllaarr››
• Is›tma için kullan›lan do¤algaz, LPG,
Fueloil, kömür gibi yak›tlardan tasarruf
sa¤lar.
• Katl› binalarda bütün katlar›n dengeli
›s›nmas› problemdir. Termostatik radya-

tör vanas› ile bu problem giderilebilir.
• Klasik vanalara göre daha estetik bir
görüntüye sahiptir.
• Kolay kullan›m olana¤› sunar ve ba-
k›m gerektirmeyecek flekilde tasarlan-
m›flt›r. 

TTeekknniikk  ÖÖzzeelllliikklleerrii
• Gövde, pirinç s›cak dövme üzerine
nikel kaplamal›d›r.
• Ayar alan›n›n s›n›rland›r›lmas› imka-
n› sunar.
• Ayar de¤erinin bloke edilebilmesi
mümkündür.
• Donmaya karfl› koruma konumuna
sahiptir.
• 12 ile 28 °C aras›nda 1 °C’lik hassa-
siyetle oda ›s›s›n› ayarlama imkan› ve-
rir. TM

yarak çok büyük tesisler için 40 lt/sn’lik
ürünlere kadar birçok seçenek bulunmakta-
d›r. Sistemin verimli çal›flmas› için yabanc›
maddelerin giriflini engelleyecek tortu ka-
panlar› cihazlara entegredir. Üstelik boflal-
t›m esnas›ndaki koku rahats›zl›¤›n› engelle-
yecek dahili direk emme borulu ürünler,
kendi iç temizli¤ini bas›nçl› hidromekanik
hareketli bafll›k ile yapabilen ürünler, boflal-
t›m›n› tam otomatik sa¤layan ve alarm sin-

yalizasyon sistemlerine sahip olan ürünlere
kadar çeflitli seçenekler mevcuttur. Doldur-
ma cihaz›, gözetleme penceresi, uzaktan ku-
manda, örnekleme cihaz› gibi ilave aksesu-
arlar sisteme entegre halde veya ayr› olarak
kullan›ma sunulabilmektedirler. Ürünleri-
miz ileride ortaya ç›kabilecek yeni ihtiyaçla-
ra göre daha üstün nitelikli cihazlara dönüfl-
türülmeye uygun olup düflük iflletim mali-
yetleriyle tasarruf sa¤lamaktad›r. TM

Aco Passavant Ya¤ Ay›r›c›lar

Airfel Termostatik Radyatör
Vanalar›
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ürünler

3
M Cuno Filtreleme Sistemleri, daha
uzun filtre ömrü ve daha yüksek daya-

n›m sa¤larken, iflgücü kullan›m›nda azal-
ma sa¤l›yor. Kolay kurulabilen ve kirleti-
cileri güçlü flekilde tutabilen filtrelerin kar-
tufllar› geri dönüflüme izin veriyor. 3M
Cuno Filtreleme Sistemleri, s›v› filtrasyo-
nundaki farkl› ihtiyaçlara genifl ürün yel-
pazesiyle çözümler sunuyor.  
3M CUNO filtrasyon ürünleri su ar›t›m›,
elektrik üretimi, parça y›kama ve mikro
temizleme, cilalama ve talafll› üretim en-
düstrisi, çelik fabrikalar›, alüminyum fol-
yo imalat›, metal ifllemeleri ve ka¤›t üreti-
mi gibi birçok farkl› alandaki uygulama-
larda yo¤un olarak kullan›l›yor. Ürün, en-
düstride genifl bir aral›ktaki uygulamaya

filtrasyon ve ayr›flt›rma çözümleri sunu-
yor. Suyun berraklaflt›rmas› prosesinden,
do¤algazdan kirletici kat›lar›n ayr›lmas›na
kadar tüm ifllemlerde 3M CUNO Filtras-
yon Ürünleri kullan›labiliyor.
3M’in ürün gam›nda; kimya/petrokimya,
ya¤, benzin, boya kaplama ve güç üretimi
ifllemleri için kullan›labilecek filtreleme
sistemleri de yer al›yor. CUNO, yiyecek ve
içecek ürünleri için ayr›flt›rma, berraklafl-
t›rma ve saflaflt›rma ifllemlerini gerçekleflti-
rir. Bira üretiminden flarap üretimine, flifle
su filtrasyonundan alkolsüz içecek üreti-
mine ve say›s›z g›da maddesi üretimi uygu-
lamalar›na yenilikçi, düflük maliyetli fil-
trasyon ve ayr›flt›rma çözümleri sunulu-
yor. TM

3M CUNO Filtrasyon Sistemleri

N
il Klima Teknolojileri taraf›ndan Tür-
kiye pazar›na sunulan GREE GMV

VRF sistem klimalar, sa¤lad›¤› en son tek-
noloji, yüksek kalite standard›, yüksek
enerji verimlili¤i, ozon dostu R410A gaz›
gibi önemli özellikleri sayesinde büyük bi-
nalar, hastaneler, al›flverifl merkezleri, ifl
merkezleri, oteller gibi mekanlar›n ›s›tma
ve so¤utmas› için çözüm sunuyor. 

Gree Home GMV VRF klima sistemleri
Home GMV VRF klima sistemleri 4 mev-
sim kullan›ma yönelik tasarlanm›fl olup,
yüksek enerji verimli DC inverter teknolo-
jisiyle hem ortam› ›s›t›p so¤utmakta; hem
de entegre edilmifl su tank› sayesinde s›cak
su ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r.

Gree Air To Water (ATW) Heat Pump Su
Is›tma Sistemleri

Gree hava kaynakl› su ›s›t›c›lar›, sadece
elektrik enerjisini s›cak suya çevirmekle

Yeni nesil ›s›tma so¤utma VRF sistemleri: “Art›k suyunuzu da 
›s›t›yor”

kalmay›p, ayn› zamanda havadaki ›s›
enerjisini transfer ederek s›cak suya dö-
nüfltürmektedir. % 460 oran›na kadar ç›-

kan enerji performans› katsay›s› cihaz›n
sundu¤u en önemli avantajlar aras›nda yer
almaktad›r. TM
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Alarko Konforal
S›cak Su Boyleri ve
Akümülasyon Tank›

A
larko boylerleri gelifltirilmifl teknolojisi
ve mükemmel tasarlanm›fl biçimi ile

2000’li y›llar›n bilinçli kullan›c›lar›n›n s›cak
su ihtiyaçlar›na cevap veriyor. Konforu, gü-
veni ve ekonomiyi bir arada sa¤l›yor. Villa,
apartman, hastane, otel, iflyerleri için 100-
1.000 litre hacim, 720-2.850 litre/saat ka-
pasite aral›¤›nda, 4 tip ve 27 modeli ile ge-
nifl seçim aral›¤› sunuyor. Ergonomiktir,
montaj›, kullan›m› ve bak›m› kolayd›r.

Özellikleri
• Uzun Ömürlü ve Hijyenik
‹ç yüzeyinin tamam› 400 mikron kal›nl›¤›n-
da özel bir emaye ile kaplanm›flt›r.
• Korozyona Dayan›kl›
Deponun içine monte edilen magnezyum
anot vas›tas› ile anodik koruma gerçekleflti-
rilir. Cihaz kimyasal ve elektro kimyasal re-
aksiyonlara karfl› korunarak metal afl›nma-
s› engellenir.
• Mükemmel ‹zolasyon
100-600 litre boylerlerde 50 mm kal›nl›kta
poliüretan, 800-1.000 litre boylerlerde ise
80 mm kal›nl›kta sünger izolasyon kullan›-
larak ›s› kayb› minimuma indirilir.
• Avrupa Standartlar›na Uygun
‹malat esaslar›, dayan›kl›l›k ve verim de¤er-
leriyle pr EN 12897 standard› ile tam
uyumlu.  
• Tam Kalite Kontrol
‹malat s›ras›nda 13 bar test bas›nc› ile bire-
bir kontrolün yaratt›¤› emniyet  
• Estetik ve Modern
Silindirik konstrüksiyon, elektrostatik toz
boyal› k›l›f.  
• Opsiyonel Elektrikli
Is›t›c› ‹lavesi
• Is›t›c› ak›flkan kullan-
madan boylerden istifade
etme olana¤›.
• Çoklu Boyler Ba¤lant›
‹mkan›
4.000 litre hacim ve
11.400 litre/saat kapasite
elde edilebilir. TM

D
o¤ufl Vana, içme suyu flebekelerinde
kullan›lmaya en uygun çözümü ge-

lifltirdi: WRAS ‹çme Suyu Onayl› Elas-
tomer Yatakl› Sürgülü Vana. Bu ürünü
standart sürgülü vanalardan ay›ran en
önemli özelli¤i, klapeye vulkanize edil-
mifl kauçuk yata¤a sahip olmas›d›r. Bu
sayede klapedeki metal yüzeyin d›fl or-
tam ile temas› kesilir ve korozyon soru-
nu ortadan kalkar. Üründe klape otur-
ma yata¤› bulunmad›¤› için metal ya-
takl› sürgülü vanalarda oluflan pislik bi-
rikmesi ve tam kapanmama gibi sorun-
lar önlenir ve tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
‹ngiltere’deki özel laboratuvarlardaki
testler sonucunda, bu ürünün içme su-
yuna uygun oldu¤u, ürünün herhangi
bir koku veya partikül salg›lamad›¤›

onaylanm›flt›r. Ayn› zamanda insan sa¤-
l›¤›na zararl› bir madde içermedi¤i ve
bakteri oluflumuna yol açacak bir koflul
yaratmad›¤› kan›tlanm›flt›r.  WRAS
onay›na ilaveten ürün, içme suyu onay-
l› epoksi boya ile kaplanmaktad›r. Elas-
tomer Vanalar› Ø40 – 350 mm boyutla-
r›nda pazara sunulmaktad›r. TM

Do¤ufl Vana’dan 
WRAS ‹çme Suyu 
Onayl› DVD Elastomer
Sürgülü Vana

S
olimpeks, “Drain Serpantin Kolek-
tör”ü üretti. Bu sistemlerde panel için-

de dolaflan suyun geri ak›fl ve boflalmas›n›
k›sa sürede mümkün k›lan, böylelikle
ürün ömrünün ve performans›n›n en üst
düzeye ç›kar›lmas›n› sa¤layan, tek ak›flkan
kanall› “Wudner Drain Serpantin Kolek-
törler” türünde dünyan›n en verimli ikinci
kolektörü seçildi. Solar Keymark Sertifika-
s› almaya hak kazanan Drain Serpantin
sistemlerde, borular›n›n içindeki su, pane-
lin içinde 19 kez ‘S’ çizer. Serpantinin
amac›;  ›s›t›lan ya da so¤utulan ak›flkan›n,
s›cak ya da so¤uk yüzeyle temas alan›n› ve
verimini art›rmakt›r. TM

Solimpeks’ten Serpantinli Günefl Kolektörü
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A
UTOADAPT özelli¤ine sahip Grund-
fos Magna serisi de¤iflken devirli sir-

külasyon pompalar›, kurulduklar› sistem-
de % 80’e varan enerji tasarrufu sa¤lar.
Pompa, en düflük enerji tüketimi ile en iyi
hizmeti sa¤lamak için ayarlar›n› otomatik
olarak de¤ifltirir. Belirli bir dönem boyun-
ca sistemin ihtiyac›n› izleyen AUTO
ADAPT özelli¤i ile Magna, otomatik ola-
rak kendini ayarlar ve sistemin ihtiyaç
duydu¤u kadar debi ve bas›nç verir. Bu
ise; müflteri için daha fazla konfor ve dü-
flük enerji tüketimi, yani para tasarrufu
anlam›na gelir.
Daimi magnet motoru: Magna pompalar›
devrim niteli¤inde bir motor tasar›m› kul-
lan›r. Bu tasar›mda rotor, di¤er h›z kon-
trollü sirkülasyon pompalar›ndan daha
fazla enerji tasarrufu sa¤layan daimi mag-
net teknolojisine dayanmaktad›r. 
Gece çal›flma ayar›: Gece çal›flma ayar› ifl-
levi, sistem ›s›s› düfltü¤ünde pompa h›z›n›
düflürmek ve rand›man› azaltmak için ge-
liflmifl bir algoritma kullan›r. TM

Grundfos’tan Magna
AUTOADAPT

D
ünyan›n en büyük pompa sistemleri
üreticilerinden Wilo, yeni ürünü Wi-

lo-Stratos Pico ile enerji verimlili¤i alan›n-
da yeni bir sayfa aç›yor. Kontrolsüz pom-
palara k›yasla yüzde 90’a varan enerji ta-
sarrufu sa¤layan ürün, kompakt yap›s› sa-
yesinde kolay montaj imkan› da sunuyor.
Yüksek enerji verimlili¤i sa¤layan Stratos
ürün grubuyla sektörü A enerji s›n›f› pom-
pa sistemleriyle tan›flt›ran Wilo, yeni sir-
külasyon pompas› Wilo-Stratos Pico ile de
enerji s›n›f›n›n ötesine geçiyor. A enerji s›-
n›f› ürünlerin ihtiyaç duydu¤u elektrik
enerjisi miktar›n›n yaln›zca yar›s›n› tükete-
rek klasik kontrolsüz pompalara oranla
yüzde 90’a varan oranlarda enerji tasarru-
fu sa¤layan Wilo-Stratos Pico, dünyan›n
en verimli pompas› olma özelli¤ini tafl›yor.
Wilo bu ürünü ile kendisine ait olan en
yüksek enerji tasarrufu seviyesini de bir

üst kademeye tafl›yor. Sa¤lad›¤› enerji ta-
sarrufunun yan› s›ra Wilo-Stratos Pico,
kompakt yap›s›, kolay montaj ve pratik ifl-
letim özelliklerinin yan› s›ra otomatik ha-
valand›rma sistemi ve patentli özel elek-
trik ba¤lant›s› ile kullan›c›lar›na avantajlar
sunuyor. TM

Wilo’dan 
Yeni Stratos 
Pico Pompalar

F
erroli, tüketicilerin ihtiyaçlar›na özel
alternatifler sunuyor. Ferroli’nin son

yeniliklerden biri, elektrikle çal›flan duvar
tipi kat kaloriferi Ferroli FEB Comfort. 
Akdeniz, Ege Bölgesi ve henüz do¤algaz
ba¤lant›s› olmayan iller için ideal bir ürün
olan FEB Comfort’un, 7,5, 15 ve 22,5 KW
olmak üzere 3 farkl› kapasite seçene¤i bu-
lunuyor.12 farkl› emniyet sistemi ile dona-
t›larak kullan›c› güvenli¤ini maksimuma
ç›karan FEB Comfort, yüzde 99 verimle
çal›fl›yor. % 11–100 aras›nda modülasyon
yapan FEB Comfort, düflük kapasitelerde
çal›fl›rken bile tüketiciye önemli oranda ta-
sarruf imkan› veriyor. D›fl hava sensörü ve
oda termostat› gibi opsiyonel tamamlay›-
c›lar ile uyumlu çal›flabilen Feb Comfort,

bu özelli¤i sayesinde tüketiciye sundu¤u
konfor ve enerji tasarrufunu maksimum
seviyeye ç›karabiliyor. Harici boyler ba¤-
lanmas› durumunda s›cak su ihtiyac›n› da
karfl›layan ve kombi konforu sunan ürün,
2 y›l garanti süresiyle sat›fla sunuluyor. TM

Ferroli FEB Comfort 
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P
ROVAL V101 (wafer) / V102 (Lug)
Serisi elastomer contal› kelebek vana-

lar, modern tasar›mlar› ve genifl malzeme
seçenekleri ile her türlü proses hatlar›nda-
ki ak›flkanlar›n açma-kapama ve oransal
kontrolünde kullan›l›r. DN25-DN600
mm aras› çaplarda wafer ve lug tipi olarak
üretilen vanalar, contan›n ve di¤er tüm
parçalar›n kolay de¤iflebilece¤i ve kolay
bak›m yap›lacak flekilde tasarlanm›flt›r. ‹ki
parçal› milli kelebek vanalar, di¤er tek
parçal› kelebek vanalara göre daha yüksek
Kv ak›fl de¤erlerine sahiptir ve proses hat-
t›nda minimum bas›nç kay›plar›na yol
açar. Gövdelerinde kanala geçen özel tasa-
r›m conta, özellikle aktüatörlü çok s›k aç›-
l›p kapanan vanalarda contan›n gerilme-
lerden kaynaklanan iç y›rt›lma ve genlefl-
melerini önleyerek daha uzun ürün çal›fl-
ma ömrü ve düflük sürtünme tork de¤erle-
ri sunar. 
Rilsan kapl› GGG40 sfero, AISI316, ETFE
Kapl› AISI316 ve alüminyum bronz diskli
PROVAL V101-102 serisi vanalar, stan-
dart EPDM, NBR contalar›n yan›nda sili-
kon ve viton malzemeden imal contalar›
ile maksimum 200 °C s›cakl›¤a ve kimya-
sal korozif ak›flkanlara yüksek dayan›m
sa¤lar. PROVAL kelebek vanalar, manuel
olarak kollu, diflli kutulu ayr›ca elektrik,
pnömatik veya hidrolik aktüatörlü olarak
üretilmektedir. TM

Doruk Endüstri’den
Elastomer Contal›
Kelebek Vanalar 

Bas›nçl› hava istemlerinde, plastik ve di¤er
endüstriyel proseslerdeki kurutucularda,
Çi¤ Noktas› S›cakl›¤› Ölçümü giderek da-
ha önemli hale gelmektedir. EE375, -60 oC
(-80 oC)’ye kadar düflen OEM uygulama-
lardaki düflük çi¤ noktas› ölçümü için ta-
sarlanm›flt›r. Transmitterin çekirde¤i, tek
parça ölçüm hücresi HMC01, E+E Elek-
tronik taraf›ndan ince-film teknolojisi ile
gelifltirilmifltir. Otomatik kalibrasyon pro-
sedürü cihaza entegredir. Y›llar›n deneyi-
mi, düflük nem ayar›ndaki hassasiyeti < 2 oC
Td (± 3,6 oF) mümkün k›lm›flt›r. Transmit-
terin, Çi¤ Noktas› S›cakl›¤›, donma noktas›
s›cakl›¤› ya da ppm Hacim Konsantrasyonu
için bir Analog Ç›k›fl› vard›r. TM

Lonca’dan E+E Elektronik EE375 Serisi
Kompakt Çi¤ Noktas› S›cakl›¤› Transmitteri

V
ITa panel radyatörler, VITA ve
VITAWOLF markalar› ile TS EN

442–1.2.3 Avrupa standard›nda, TSE
ISO 9OO1 KGS Sertifikal› olarak
üretiliyor.
Ürünün TS 6112’çelik rulo sacdan, 5
de¤iflik 10-P,11-PK, 21-PKP, 22-PKKP,
33-DKEK tipi bulunuyor. Radyatörler,
400, 500, 600, 750 ve 900 mm yüksek-
liktedir. Sac kal›nl›¤› yüzeylerde,1.15mm.
Konvektörler 0,37mm,üst ve yan kapak-
lar 0,50 mm dir. Garanti süresi 10 y›l
olup, ortalama kullan›m ömrü 40 y›ldan
fazlad›r. Maksimum iflletme s›cakl›¤› 110
°C’dir. Çal›flma bas›nc› 9 bar olup,
s›zd›rmazl›k deney bas›nc› ise 13 bard›r.
Yüksek binalarda sorunsuz kullan›labilir.
Su dolafl›m kanallar›n›n derinli¤i ve ›s›
yüzeyi fazlad›r. Hatveler (oluklar) aras›
33,3 mm tasar›ml› olup, en az su kapa-
sitesi ile en fazla ›s› elde edilir. Kal›p sis-
temi ve di¤er üretim süreçleri el
de¤meden, progresif olarak çal›flmakta ve
elektronik ifllem tezgahlar›nda yap›lmak-
tad›r. Otomatik s›zd›rmazl›k kontrolü %

100 olarak yap›l›r. Sa¤lam parça oran› %
99’dur. Patlatma bas›nc› 17 bar’d›r.
Temizlenen yüzeyler fosfat ile kaplanarak
pasifize edilip, f›r›nlan›r ve elektrostatik
RAL 9010 Çevre dostu olan Epoksi-
Polyester toz boya kullan›larak %100
dald›rma yöntemi ile boyan›r. Solvent
bazl› kansorejen boyalar kullan›lmaz. TM

Wolf’ten VITA Panel Radyatörler
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E
sen Plastik’in, yüksek teknolojiyle
üretti¤i, s›cak–so¤uk su ve kombi tesi-

satlar›nda kullan›lan trafls›z kombi borula-
r›, sa¤lad›¤› avantajlarla dikkat çekiyor.
Cam elyaf takviyeli kompozit boru; folyo-
lu ve düz boru kullan›larak üretiliyor. 
Esen kompozit borunun iç ve d›fl katman-
lar› PPR, orta katman ise PPR ve GFR ha-
maddelerinden olufluyor. 20 derecede ve
20 bar bas›nçta çal›flma ömrü 50 y›l olan
ürün, Folyolu PPR borulara göre daha da-
yan›kl›d›r ve trafl yapmaya gerek duyul-
mad›¤› için iflçilikten ve zamandan tasar-
ruf sa¤l›yor.

ÖÖzzeelllliikklleerrii
• Uzama yapmaz, eksi 20 ve art› 90 dere-
ce aral›¤›nda kullan›ma uygundur. 
• So¤uk havalarda donmalara karfl› daha
dirençlidir ancak boru içindeki ak›flkan›n
donma derecesine göre izolasyon uygulan-
mal›d›r. 
• Suda renk koku ve tat de¤iflkenli¤i yap-
maz. 
• Çevre dostudur. TM

Esen Plastik’ten
Trafls›z Kombi
Borular›  

E
NS‹M Serisinin en son ç›kard›¤› ürün
olan EFS Ak›fl fialterinin üretim ve sa-

t›fl›na baflland›.
EFS Ak›fl flalteri borulardaki ak›fl›n hisse-
dilmesi için kullan›lmaktad›r. Borudaki
ak›fl durdu¤u veya bafllad›¤› zaman elek-
trikli ekipmanlar› korumak için ak›fl flalte-
rinin verdi¤i aç›k veya kapal› kontaklar-
dan istifade edilir. Korozyona sebep ver-
meyen her türlü s›v› ak›flkanda kullan›la-
bilir. Çal›flma S›cakl›¤›: -40 / +120 °C ve
Maksimum 10 bar çal›flma s›cakl›¤›
vard›r. Ürün; 1” ila 8” aras› borularda, s›-
cak ve so¤uk suda kullan›labilir. Tama-
men s›v› geçirmez tasar›ma sahiptir. TM

Ensim EF S31 Ak›fl fialteri

www.euromate.com.tr
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A
UE-AUD Serisi Yang›nla Mücadele ‹s-
tasyonlar›, sprinkler veya yang›n hid-

rantlar› bulunan sistemleri beslemek üzere
EN12845 standartlar›na uygun olarak üre-
tilmifl yang›nla mücadele sistemleridir. Sis-
temler, herbiri elektrik motoru veya dizel
motor veya bunlar›n herhangi bir kombi-
nasyonu ile çal›flt›r›lan 1, 2 veya 3 adet ana
yang›n pompas›ndan oluflabilir. Sistemde,
ana pompalar›n çal›flmas›na gerek kalma-
dan sistem bas›nc›n›n korunabilmesi ama-
c›yla bir jokey pompa bulunur.
AAnnaa  ppoommppaallaarr:: Ana pompalar, uygulama
ihtiyaçlar›na göre yatay milli ayr›labilir
gövdeli pompalar, tek ve iki kademeli ekse-
nel emiflli pompalar, yatay veya dikey tip
çok kademeli santrifüj pompalar, dik milli
türbin pompalar, dikey tip in-line pompa-
lar veya dalg›ç tip pompalar gibi genifl bir
ürün yelpazesinden seçilebilir.
Jokey pompa: Kendinden emiflli jet pompa,
çift kademeli santrifüj, dik milli çok kade-
meli veya dalg›ç tip pompalardan seçilebi-
lir.
EElleekkttrriikk  mmoottoorrllaarr››::  Standart üretimde mo-
torlar 3 kW'a kadar 230/400 VAC +/-
%10, 4 kW ve daha büyük güçlerde
400/690 VAC +/- %10, 50 Hz. voltaj stan-
dard›nda, sincap kafesli asenkron yap›da-
d›r. Sarg› izolasyon s›n›f› F, minimum ko-
ruma s›n›f› IP54'tür. Farkl› çal›flma voltaj-
lar›, frekans› veya yap› flekli özel istek ile
üretilebilmektedir.
Dizel motorlar: Dizel motorlar hava so¤ut-
mal› veya kapal› çevrim su so¤utmal›d›r.
Dizel motorlu sistemler seviye göstergeli
yak›t tank›, iki adet ilk hareket akümlatö-
rü vb. gerekli tüm ekipmanla birlikte teslim
edilmektedir.
AAUUEE  sseerriissii  ppaannoollaarr:: AUE serisi panolar,
elektrik motorlu ana yang›n pompalar›n›n
kontrolu için gelifltirilmifltir. Pano üzerinde
kilitlenebilir tip bir izolasyon flalteri, Au-
to/Man/Off anahtarl› seçici  flalteri (anah-
tar sadece Auto konumunda ç›kar›labilir),
manuel start-stop dü¤meleri, flebeke gerili-
mi ve ak›m›n› izlemek için gerekli donan›-
m›, çeflitli sinyal ›fl›klar› vb. bulunmaktad›r.

Ayr›ca bina otomasyon sisteminden iz-
leme amaçl› gerilimsiz kontaklar› var-
d›r.
AAUUDD  sseerriissii  ppaannoollaarr:: AUD serisi pano-
lar, dizel motorlu ana yang›n pompala-
r›n›n kontrolu için gelifltirilmifltir. ‹ki
adet ilk hareket bataryalar› için flarj ci-
haz›, iki tak›m voltmetre-ampermetre,
acil çal›flt›rma batarya seçicisi ve dü¤-
mesi ile çeflitli uyar› sinyal ›fl›klar›na sa-
hiptir. Ayr›ca bina otomasyon sistemin-

den izleme amaçl› gerilimsiz kontaklar›
vard›r.
DDCC//SSDDCC  sseerriissii  ppaannoollaarr:: Jokey pompalar›n
kontrolü için kullan›lmaktad›r. DC serisi,
direkt kalk›fll› (7.5 kW'a kadar) ve SDC se-
risi y›ld›z-üçgen kalk›fll› (11 kW ve daha
büyük) motorlarla kullan›lmaktad›r. Jokey
pompalar, bir sesli veya ›fl›kl› alarm cihaz›
ile birlikte teslim edilmektedir.

Ebitt’ten AUE-AUD Serisi Yang›nla
Mücadele ‹stasyonlar›

AATTSS  sseerriissii  oottoommaattiikk  ttrraannssffeerr  ppaannoollaarr››:: Bu
panolar elektrik motorlu ana yang›n pom-
palar›n›n panolar› ile birlikte kullan›lmak-
tad›r. Tek bafl›na ayr› bir pano olarak te-
min edilebilece¤i gibi, AUE serisi pano ile
entegre edilmifl halde de sunulabilmektedir.
Ana elektrik beslemesinin kesilmesi duru-
munda dizel jeneratörün otomatik çal›flt›-
r›lmas› için sinyal ç›k›fl› mevcuttur. TM
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H
akan Plastik taraf›ndan üç katmanl›
boru teknolojisi ile üretilen kompozit

borular›n iç ve d›fl katmanlar› Polipropilen
(PPR), ortadaki katman› ise cam elyaf ve
PPR hammaddesinin bilefliminden olufluyor.
Kompozit borular bina içi s›cak-so¤uk s›hhi
tesisat sistemlerinde, bina içi ›s›tma sistemle-
rinde ve bas›nçl› hava sistemlerinde kullan›-
l›yor.
Folyolu borulara yak›n genleflme katsay›s›-
na sahip olan Hakan kompozit borular trafl
gerektirmedi¤i için h›zl› uygulama imkan›

sunuyor. Uzama yapmad›¤› için daha az ke-
lepçe kullan›larak tasarruf ediliyor.
Hakan Plastik ürün yelpazesinde yer alan
tüm PP içerikli borularda oldu¤u gibi Faser
Kompozit boru da sa¤l›¤a zarar verecek hiç-
bir katk› maddesi içermeyip suyun renk, ko-
ku ve tad›nda de¤iflikli¤e neden olmaz.
Hakan Faser Kompozit borular, Türkiye’de
A¤ao¤lu My World, Beylikdüzü Story Resi-
dence, Ataköy AVM, Sar›yer Kültür Merke-
zi gibi birçok seçkin konut ve endüstri tesisi
projesinde kullan›l›yor. TM

K
SB’nin ürün gelifltirme bölümü tara-
f›ndan yap›lan uzun araflt›rmalar so-

nucu Globe, Gate, Kelebek Vanalar›n
montaj, regülasyon, s›zd›rmazl›k, vb.
avantajlar›n› bir arada bar›nd›ran KSB’nin
patentli ürünü. 
Piyasada benzeri bulunmayan dizayn ve
özellikleri ile tesisatta tercih edilen vana-
n›n uygulama alanlar›: S›cak su ve ›s›tma
sistemleri, havaland›rma ve so¤utma sis-
temleri, hassas ayar gerektiren her türlü
temiz su uygulamalar›.

ÖÖzzeelllliikklleerrii::
• PN 6/10/16 flanfllar için uygundur
• Bas›nç s›n›f›, Δp = 16 bar
• DN 20-150
• -10 °C ile + 120 °C aras›, k›sa süre için
+ 130 °C 
• Gövde malzemesi: Dökme demir, EN-
GJL-250 (eski: GG 25)
• Disk malzemesi: EPDM kapl› dökme
demir
• Flanfllar aras› mesafenin vana anma ça-
p›na eflit olmas›; montaj kolayl›¤›, az yer
kaplama gibi avantajlar sunmaktad›r. 

Hakan Plastik’ten Cam Elyaf Takviyeli
Kompozit Borular

KSB’den BOA-SUPERCOMPACT®

• PN6, 10, 16 flanfllar ile kullan›labilme-
si sistemde mevcut malzemelerin kullan›l-
mas›n› sa¤lar ve stok maliyetini düflürür. 
• Hat sonunda körleme vanas› olarak
kullan›labilir.
• Yükselmeyen volanl› yap›s› sayesinde
dar alanlara mükemmel uyum sa¤lar.
• Pozisyon göstergeli standart kapak ya-
p›s› nedeniyle vanan›n aç›k ya da kapal›
konumu kolayca anlafl›labilir.
• Standart kilitleme tertibat› sayesinde
vana istenilen ayar pozisyonunda sabitle-
nebilir.
• EPDM kapl› k›sma diski, vanan›n Aç-
ma/kapama ve ayar vanas› olarak kullan›l-
mas›na olanak sa¤lamaktad›r.
• Mil s›zd›rmazl›¤›, bak›m gerektirmeyen
ve mükemmel s›zd›rmazl›k özelli¤i olan
EPDM salmastra ile sa¤lanmaktad›r. 
• Dönmeyen mil ve korunmufl d›fl yüzey
yüksek çal›flma emniyeti sa¤lamaktad›r.
• Özel disk dizayn› sayeside min. bas›nç
kayb› yarat›r. 
• Rahat iflletme olana¤› sa¤lamak ama-
c›yla elektrik aktüatörler kolayca uygula-
nabilir. TM
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mm ERW; 406,4x5 mm
– 3048x25,4 mm SAW
Tahribats›z Testlerde
Türkiye’de Bir ‹lk 
Do¤algaz, petrol ve petrol türevlerinin ileti-
minde kullan›lan ERW hat borular› için API
5L Standard›, PSL1 ve PSL2 olmak üzere iki
ürün spesifikasyon seviyesi ile Sour Service ve
Off Shore Service olarak belirtilen iki özel uy-
gulama tan›mlam›flt›r. PSL 1 ve PSL2 ürün
spesifikasyon seviyeleri için tahribats›z test
gereksinimleri, kaynak dikifli elektromanye-
tik ve/veya ultrasonik testtir. Sour Service ve
Off Shore Service özel uygulamalar› için ise,
bunlara ilave olarak boru ucu laminasyon
testi gerekmektedir. Toscelik’te, hat borular›-
n›n % 100 güvenli olarak üretimi ve müflteri
memnuniyeti amaçlanarak yukar›da belirti-
len test gereksinimlerinin üzerinde testler ger-
çeklefltirilmektedir. Bu testler s›ras› ile hat
üzerinde kaynak dikifli ultrasonik test, kay-
nak dikifli elektromanyetik test, boru gövdesi
ultrasonik test ve boru ucu ultrasonik testtir. 
Tosçelik’te, laminasyon hata tespiti için kul-
lan›lan boru gövdesi ultrasonik test ekipman›
Phase Array teknolojisi ile çal›flmaktad›r. Bu
teknoloji, ERW boru üretimin için Türki-
ye’de ilk kez Tosçelikte kullan›lmaya bafllan-
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A
PI, TS, EN, DIN ve ASTM spesifikasyon
seviyelerinde üretilen Tosçelik do¤algaz

borular›, iki farkl› lokasyonda ve iki farkl›
yöntemle üretilmektedir: ‹skenderun tesisle-
rinde 1/2” – 10” ERW ve  Osmaniye tesisle-
rinde 16” – 120”  SAW. 
Ürün, konut ve sanayi do¤algaz tesisatlar›,
do¤algaz iletim ve da¤›t›m projeleri, LPG te-
sisatlar›, her türlü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
iletimi, petrol ve türevlerinin iletimi gibi alan-
larda kullan›l›r. 
ÖÖzzeelllliikklleerrii  
• ÜÜrrüünn  ssppeessiiffiikkaassyyoonn  SSeevviiyyeessii:: API PSL 1 /
PSL 2 / PSL 2 (Sour Service) / PSL 2 (Off Sho-
re Service)
•• BBoorruu  UUççllaarr››:: Düz Uçlu ya da Kaynak A¤›z-
l›
•• YYüüzzeeyy  DDuurruummuu:: Su bazl› boyal› (1/2” –
10”), 3 kat polietilen kaplama (6”-10”) (6-
13 m) (DIN 30670), Epoksi iç ve d›fl kapla-
ma (6”-10”) (6-13 m) (AWWA  C 210)
•• ‹‹çç  ÇÇaappaakk:: ‹ç çapaklar boru içindeki gaz ve
s›v› ak›fl›nda bas›nç kay›plar›na sebep oldu-
¤undan ve kopabilecek çapak parçalar› tesi-
sat elemanlar›na zarar verebilece¤inden do-
¤algaz ve hat borular›n›n iç çapaklar› al›n›r.
•• IIss››ll  ‹‹flfllleemm:: Kaynak dikifl tavlamas› hat üze-
rinde, yüksek frekans indüksiyon sistemi ile
538 ºC-950 ºC’de gerçeklefltirilir. Ana malze-
me ile kaynak dikifli bölgesinde oluflan mikro
sertlik ve mikroyap› farkl›l›¤› giderilir. Kay-
nak dikifli tavlamas› ile borunun mekanik
mukavemet de¤erleri iyilefltirilirken, koroz-
yon direnci de artt›r›lm›fl olur.
•• KKaalliittee  KKoonnttrrooll:: Ürünler; Görsel ve Boyut-
sal Kontroller, S›zd›rmazl›k Testleri, Tahri-
bats›z Testler, Mekanik Testler, Metalografik
Muayene, Kimyasal Analiz, HV ve HRC
Sertlik Testleri, Hidrojen Kaynakl› Çatlama
Direnci De¤erlendirme Testi-HIC Testi, Sül-
fid Gerilim ve Korozif Gerilim Çatlamas› Du-
rum Testi-SSC Test gibi çok say›da testten ge-
çirilmektedir. 
•• TTeesstt  SSeerrttiiffiikkaass››:: EN 10204 (TS EN 10204)
’e göre 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
•• KKaalliittee  SSeerrttiiffiikkaallaarr››:: ISO 9001 (SGS), ISO
9001 APIQR, API Spec Q1, ISO / TS 29001,
ISO 14001, OHSAS 18001
•• ÜÜrreettiimm  AArraall››¤¤››:: 21,3x2,0 mm – 273x10

Tosçelik Do¤algaz Borular› 

m›flt›r. 
Phase Array sistemi, genel olarak konvansi-
yonel sistemlere göre daha komplike ancak
kullan›m› daha kolay bir sistemdir. Bu sistem
ile tüm ifllemler kay›t alt›na al›nabilir ve test
ifllemleri daha h›zl› ve genifl bir alanda yap›la-
bilir. Konvansiyonel sistemlerin tersine test
üniteleri tek tek prob fleklinde olmay›p, ele-
ment serilerinden oluflan tek bir mekanizma
fleklindedir. Birçok elementten oluflan bu me-
kanizma tüm boru yüzeyinin, h›zl› ve maksi-
mum verimlilikte test edilmesini sa¤lar. Ayn›
zamanda bu sistemdeki “Top Turn” fonksi-
yonu sayesinde laminasyon kontrolü yan›nda
et kal›nl›¤›nda oluflan dalgalanmalar da gö-
rülebilmektedir. Phase Array test sistemi ile
kalibrasyon, referans hataya göre sistem tara-
f›ndan otomatik olarak gerçeklefltirilir. Kalib-
rasyon, tamamen PLC ve bilgisayar deste¤i
ile maksimum verimlilik ve h›zla yap›labil-
mektedir. Bu yeni teknoloji ile Tosçelik, do-
¤algaz, petrol ve petrol türevlerinin iletimin-
de kullan›lan hat borular›n›n kalitesini gü-
vence alt›na alm›flt›r.  TM

TM 133 son  2/22/10  4:15 PM  Page 24



TM 133 son  2/22/10  4:15 PM  Page 25



• Ek ›s›tma ve so¤utma kademe kontrolü
• Elektrik kesintisinden sonra otomatik ça-
l›flt›rma
• Kompresör efl yaflland›rma
• Alarm ç›k›fl rölesi
• Led‘li ar›za tespit sistemi
• Ar›za ve hata seviyesine ba¤l› koruma
• “Kolay ba¤lanabilir" aksesuarlar
• Heat pump modunda, d›fl hava s›cakl›¤›-
n›n -20°C nin alt›na düflmesi durumunda
kompresörleri kapatma
• Sistemdeki ba¤›ms›z so¤utma çevrimleri-
nin beraber defrost yapmas›n› önleme
• 2 kademeli bir termostat kullan›larak,
kart›n kendi özelli¤inin % 98 oran›nda kul-
lan›labilme
• Son 10 ar›zay› kal›c› haf›zas›nda saklaya-
bilme 
Yeni versiyon rooftop cihazlar›m›zdaki bir
di¤er özellik ise tasar›m›, yaz›l›m› ve üretimi
YORK tesislerinde yap›lan DPC-1 dijital
programl› termostatt›r.
DPC- 1 Dijital  Programl› Termostat›n Özel-
likleri:
• Dip swich ayarlar› ile Evap. Fan› 1 veya 3
h›z seçilebilmektedir
• Gündüz, gece (ekonomik) ve kullan›lma-
yan durumlar seçenekleri
• Kilitlenmelerde resetleme ve ar›za kodu
verebilme imkan›
• Haftal›k veya günlük program
• Seçilmifl 5 program›n detay›
• Farkl› bir sensörün seçilebilmesi (mahal
veya kanal sensörü monteli ise) 
York rooftop cihazlar›n›n gaz çevriminde
standart olarak emifl , likit, basma hatt›nda
birer ve d›fl sensör ile
toplam dört adet
sensör bulunmakta-
d›r.
Bu sensörler sayesin-
de cihazlar›m›z gü-
venli ve verimli bir
flekilde çal›flmaktad›r. TM
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J
ohnson Controls, konut ve hafif ticari pa-
zarlar için YORK markas› alt›nda üretti-

¤i çat› tipi paket (Rooftop) klimalar› 25 kw -
150 kw aras›nda 8 farkl› kapasitede Türkiye
piyasas›na sunmaktad›r. Sadece so¤utma, he-
at pump, do¤algaz veya LPG ile ›s›tma yapa-
bilen modeller standart olarak so¤utmada –4
ila +50 °C, ›s›tmada ise –15 ila +16 °C ara-
s›nda çal›flabilmektedir. Tüm rooftop ürün-
ler yüksek verimli Scroll tip kompresör ile
üretilmektedir.
Ayr›ca 2004 y›l›nda ‹spanya fabrikas›nda
üretimine bafllanan yüksek kapasiteli rooftop
cihazlar di¤er tüm modellerde oldu¤u gibi;
- Alttan ve yandan kanal ç›k›fl imkan›,
- Kay›fl kasnak ayar› için optik ayg›t,
- Üç aflama da kolayca de¤ifltirilebilen metal
çerçeveli EU 4 filtre,
- Ana kesme flalteri,
- Kay›fl›n ani yüke binmesini ve yüksek ak›m
çekilmesini önleyen soft starter,
ve yeni dizayn sessiz fan cihazlar› standart-

t›r.
Tüm modeller R407C gaz› ile üretilmekte
olup CE ve Eurovent sertifikalar›na sahiptir.
25-67 kw cihazlarda birbirinden ba¤›ms›z 2
so¤utma devresi 90-150 kw aras› cihazlarda
3 so¤utma devresi sayesinde enerji tasarrufu
sa¤lanm›fl olur.
YORK Rooftop cihazlar›nda çok genifl bir
aksesuar imkan› bulunmaktad›r: 

• Single veya Dual Ekonomizer
• Power Egzost
• Elektrikli ›s›t›c›
• S›cak su serpantini 
• S›cak su serpantini için 3 yollu vana kon-
trollu
• Duman dedektörü
• Yang›n termostat›
• Düflük s›cakl›k kiti
• Yüksek bas›nç kiti 
• Hava kalite sensörü
• Filtre kirlilik göstergesi
• Roof curb (sabit veya ayarlanabilir)
• Motorlu taze hava damperi
• %25 ayarlanabilir taze hava damperi
• Bak›ra bak›r veya korezyona dayan›kl›
özel Blue fin serpantin
• Gaz ›s›tmal› cihazlarda verimi artt›ran kit
• Oda veya kanal sensörü
• Yan kanal
flanfllar› (25-45
kw aras› cihaz-
larda standart)

YYKKlloonn  KKoonnttrrooll  KKaarr--
tt››::  Tüm rooftop ci-
hazlar›m›zda yaz›l›m› YORK taraf›ndan ya-
p›lan YKLon PCB kontrol kart› kullan›lmak-
tad›r. Bu kart sayesinde cihazlar kolayca bi-
na otomasyon sistemine ba¤lanabilmektedir.
YKLon kart›n özellikleri:

YORK’tan Yüksek kapasiteli Rooftop (Çat› tipi
Paket klima) cihazlar›
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D
elta panel radyatörler, de¤iflik alter-
natifleri ile estetik ve konforu bir ara-

da sunuyor. Ürünler, TS EN 442’ye uygun
olarak 1.15 mm çelik sacdan üretiliyor.
Yüksek ›s›l verim sunan ürünler, 10 y›l ga-
ranti süresine sahip. Pürüzsüz yüzeyi ve
özel tasar›m› ile toz tutmayan radyatörle-
rin temizlenmesi de son derece kolayd›r. 
Delta panel radyatörler, 300, 400, 500,
600 ve 900 mm olmak üzere befl ayr› yük-
seklikte ve 20 ayr› boyutta üretilmektedir.
Üretimin her safhas›nda temiz ve titiz iflçi-
likle modern tesislerde üretilen paneller,
Henkel taraf›ndan uygulanan Bonderite
NT Nanoseramic prosesi ile tam bir yüzey
temizli¤i sa¤lanarak korozyona karfl› yük-
sek direnç kazand›r›lan ve astar boya ile
kaplanan epoxy polyester coating boya
tekni¤i ile RAL 9010 renkte boyanmakta-
d›r. Ürün, tüm yan ürünleri ile birlikte
montaja haz›r olarak sevk edilir. TM

T
ORK- REA 40 ve TORK- REA 60
Elektrik Aktüatörleri, küresel vana,

kelebek vana ve damperlerin kontrolü için
tasarlanm›flt›r. Ürünler, küçük, hafif ve
kompakt dizayna sahip ve uzun ömürlü-
dür. Yüksek tork ç›k›fl› ile çeflitli kontrol
seçenekleri sunan ürünler, korozyona da-
yan›kl› polyester boyal› gövdeye sahiptir. 
ÖÖzzeelllliikklleerrii
- 40 Nm .....3000 Nm kadar farkl› tork
de¤erleri seçene¤i
- O-ring yap›s› ile su ve toza karfl› yal›t›m
IP 67 (opsiyonel IP 68 sualt›nda çal›flma
özelli¤i) .
- Ex-proof koruma s›n›f› seçene¤i 
- ISO5211 standard› ve kolay montaj
- El kontrol ünitesi
- Standart 4 adet s›n›r flalteri
- Neme karfl› termostatl› ›s›t›c›
- Vana pozisyon göstergesi TM

T
ermokon buz makineleri, 10 y›ll›k so¤utma ve
bal›kç›l›k uzmanl›¤› sayesinde sektörün ihtiyaç-

lar› göz önüne al›narak üretilmifltir. Termokon buz
makinelerinin bütün aksamlar›n›n yap›m›nda tama-
men paslanmaz çelik kullan›lm›flt›r. Termokon buz
makineleri uzun süren ar-ge çal›flmalar› sonucunda
kullanma alan› bal›kç› tekneleri olmas› da düflünü-
lerek üretilmifltir. Cihazlar›n günlük kapasitesi 400
kgs’den 30 ton’a ulaflmaktad›r. (Kapasiteler deniz
suyundan yap›lan buzda ve normal deniz flartlar›n-
da ölçülmüfl de¤erlerdir). Bilindi¤i gibi, tatl› su 0 de-
recenin alt›nda, deniz suyu ise içerdi¤i tuz oran›na
göre – 7/8 derecede donarak buz haline gelir. Kulla-
n›lacak buzun daha so¤uk olmas› buzun erimeden
daha uzun süre dayanabilmesini sa¤lar. Bu s›cakl›-
¤›n da makul ölçülerde düflük olmas› daha verimli
ve uzun ömürlü bir so¤utma sa¤layacakt›r.
BBuuzz  MMaakkiinneelleerriinniinn  TTeekknniikk  ÖÖzzeelllliikklleerrii  
- Split ya da paket tip kullan›labilir.
- Inox sac ile kaplanm›flt›r.
- Inox buz ç›k›fl kanal› yüksek aç›l› e¤ilimlidir. Buz
biriktirmez. Buz birikmesi halinde switch stop em-
niyeti ve inox geri döndürmez sistemi devreye girer.
- Tasar›m› fl›k ve korozyona dayan›kl›d›r.
- Elektrik ve kumanda paneli cihaz üzerinde veya
kap› yan›nda montaja uygun flekilde tasarlanm›flt›r.
Emniyet ve gecikme rölelerine sahiptir.
- Su seviyesi su solenoidi taraf›ndan otomatik elek-
trik flamand›ra ile hassas bir flekilde kumanda edilir.
- Kompresör, solenoid valfler, drayer, ›s› eflanjörle-
ri, genleflme vanalar› ve di¤er devre elemanlar›nda
dünyan›n en iyi markalar› uygun kapasitelerde ter-
cih edilmektedir.
KKuullllaann››mm  AAllaannllaarr››
- Bal›kç›l›k sektörü, bal›k saklama ve nakliyesi
- Bal›kç› tekneleri
- Havyar ve daha birçok deniz ürününün depolan-
mas› ve sergilenmesi 
- Tavuk kesimhaneleri
- Entegre et tesisleri
- Restoran ve oteller
- Büyük ekmek f›r›nlar›nda so¤uk hamur suyu ha-
z›rlanmas›
- Beton için so¤uk su haz›rl›¤›
- Kimya endüstrisinde, kimyasal maddelerin mu-
hafazas›
- Hipermarketler TM

Termokon Buz
Makineleri

TORK Elektrik Aktüatörler

Delta Panel
Radyatörler
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ayarlayan fark bas›nç kon-
trol sistemine sahiptir. 
Ecocirc serisinin farkl› tasa-
r›m› sayesinde blokaj ihti-
mali ortadan kald›r›lm›fl,
yüksek enerji tasarrufu sa¤-
layan, son derece kolay ba-
k›m ve montaj imkan› su-
nan bir pompa ortaya ç›k-
m›flt›r.
Lowara, bu modelinin ya-
n›nda klasik diflli ba¤lant›l›
TLC- TLCH serisi ve flanfl
ba¤lant›l› FLC - EFLC serisi
pompalar› ile ürün gam›n›
yeniledi. TM

I
TT Lowara ›slak rotorlu sirkülasyon
pompa modellerini 2009 senesinin so-

nunda yenileyerek pazara sundu. 
Bireysel ve ticari sirkülasyon pompas› uy-
gulamalar›nda ›s›tma, yerden ›s›tma, so-
¤utma, solar ve flönt uygulamalar›na ce-
vap veren pompalar aras›nda özellikle se-
ramik yatakl› manyetik motor teknolojisi
ile üretilen A verimlilik s›n›f› Ecorcirc seri-
si ön plana ç›k›yor. 

OEM pompa pazar›na girifl yapan Ecor-
circ modeli, de¤iflken h›zl› pompa ›s›tma
sistemlerinin de¤iflken taleplerini karfl›la-
mak için tasarlanm›fl olup sistem dalgalan-
malar›n› otomatik olarak alg›layan ve

ITT Lowara’dan Yeni Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompalar

T

TM 133 son  2/22/10  4:15 PM  Page 30



Multi-applicationsHeating Sanitary Hot Water Solar Energy

Oda Termostatına 

Bağlantı

Dış Ünite 

Panel Radyatör

ya da Fan Coil

ThermaV ilan 23 5x33 5 indd 1 19 01 2010 15:31

TM 133 son  2/22/10  4:15 PM  Page 31



32 . tesisat market 02/2010

Danimarka’n›n en büyük endüstri grubu olan Danfoss
A/S ,teknolojinin birçok koluna hitap eden hassas
mekanik, elektronik cihazlar ve “ak›ll› mekatronik”
donan›mlar›n; araflt›rma-gelifltirme, üretim, sat›fl ve servis
alanlar›nda faaliyet gösteriyor. Üretim ve tüketimde
do¤al kaynaklar› ve çevreyi korumay›, endüstriyel verim-
lili¤i art›rma ve yaflam standartlar›n› yükseltme felsefesini
benimseyen Danfoss, “enerji verimlili¤i” konusunda 75
y›ll›k bir deneyime sahip. Daha iyi hizmet verebilmek için
tüm dünyada flirketin yap›lanmas›n› yenileyen Danfoss
Türkiye’nin Is›tma Bölümü Sat›fl Direktörü Yaflar
Hüseyin fian ile bu yeni yap›lanmay›, Danfoss ürün ve
çözümlerini konufltuk...

EEnneerrjjii  VVeerriimmlliillii¤¤ii  KKuurraallllaarr››nn››  ttaakkiipp  eeddeerreekk
üürreettiimm  yyaapp››yyoorruuzz

Danfoss Türkiye, yaklafl›k on y›ld›r
Türkiye pazar›nda faaliyet gösteriyor.

Ama daha önce de temsilcilikler vas›tas›y-
la Danfoss ürünleri Türkiye pazar›nda bu-
lunuyordu. Bu nedenle Danfoss’un ülke-
mizde yaklafl›k 30 y›ll›k bir geçmifli var di-
yebilirim. 
Danfoss ›s›tma, so¤utma, havaland›rma
alan›n› tam anlam›yla kapsayan bir firma.
Bu alanda dünya çap›nda bir üretici konu-
munda. Danimarka’n›n ise en büyük en-
düstri holdingi. Ürünlerimiz, dünyada
100’den fazla ülkede al›c› buluyor. Baflta
Danimarka olmak üzere Çin’den Kuzey
Amerika’ya kadar dört k›tada 30 üretim
hatt›m›z var. Geçen y›l, Danfoss’un  75.

“Danfoss; 
Teknolojisi, Yüksek Verimli ve Çevre 
Dostu Ürünleriyle Gerçek Bir Profesyonel”

Yaflar Hüseyin fian
Danfoss Otomasyon ve Kontrol
Ürünleri Tic. Ltd. fiti.
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y›l›n› kutlad›k. 

Kas›m 2009’da Danimarka’da düzenlenen
“iklim konferans›na” ve “bright green”
fuar›na kat›ld›k. Ayr›ca Danfoss olarak
konferans›n ana sponsoruyduk. Odaklan-
d›¤›m›z ana tema; “enerji verimlili¤i” ve
“çevrenin korunmas›” idi. Çevrenin ko-
runmas› için belirlenmifl ”enerji verimlili¤i
kurallar›n›” takip ederek üretim yap›yo-
ruz. 

DDaannffoossss,,  iinnoovvaassyyoonn  aallaann››nnddaa  ççookk  iiddddiiaall››

Türkiye’de Danfoss, pazarlama ve servis
olarak hizmet veriyor, sat›fl ve sat›fl sonra-
s› hizmetleri yürütüyor. Ülkemizde flu ana
kadar üretim faaliyeti olmad›. Ancak biz,
Danfoss’un Türkiye’de üretim yapmas›n›
istiyoruz. Gerek istihdam yaratmak aç›s›n-
dan, gerekse Türkiye’nin  sanayi kapasite-
sini, teknolojik yetkinli¤ini art›rmak aç›-
s›ndan üretimin ülkemize büyük getirileri
olaca¤›na inan›yorum. Bunun için Dan-
foss’a raporlar haz›rl›yor, sunumlar yap›-
yoruz. ‹lerleyen zamanlarda, diliyorum bu
da olur. 
Danfoss, inovasyon alan›nda da çok iddia-
l›. Bugün patenti Danfoss’a ait olan ürün-
ler, HVAC çözümleri içerisinde çok önem-
li bir yer tutuyor. Ürünlerimiz, enerjiyi ve-
rimli kullanmaya üretim aflamas›ndan bafl-
l›yor. Kullan›ld›¤› alanlarda da maksimum
enerji verimlili¤i avantaj› sunuyor. Sadece

söylefli

yoruz. Bunu yaparken hem çevreye zarar
vermemeyi hedeflemek, hem de kaliteden
taviz vermemek ise profesyonelli¤in gere-
¤i. Danfoss, bu anlamda gerçek bir profes-
yonel...

AArrtt››kk  ssaahhiipp  oollmmaaddaa  ggöözzeettiilleenn  iillkk  kkooflfluull
““vveerriimmlliilliikk””

Her tedarikçi, ürünlerinin pazar pay›n› ar-
t›rmak, sat›fl hacmini yükseltmek ister. Bi-
zim önceli¤imiz ise baflta enerji olmak üze-
re kaynak kullan›m›nda avantaj sa¤layan
ileri teknoloji  ürünlerini  pazara sunarak,
ekonomiye katk› sa¤lamak. Pazar pay›m›-
z› art›rmak hedefimiz de öncelikle bu ama-
ca yöneliktir. Ülkemiz enerjiyi büyük ölçü-
de d›flar›dan döviz kayna¤› kullanarak te-
min ediyor. Bu nedenle gerek içeride üreti-
len ve gerekse d›flar›dan ithal edilen çö-
zümlerin seçiminde en önemli ilke “top-
lam sahip olma maliyetinin” düflük olma-
s›d›r. Toplam Sahip Olma Maliyetini; çö-
zümün sat›n al›nmas› için ödenen bedel ile
kullan›mdaki enerji maliyeti ve bak›m-
onar›m dahil tüm iflletme giderlerinin sis-
temin “ekonomik kullan›m ömrü” içinde-
ki toplam› olarak düflünürsek; ucuz fiyatla
temin edilen fakat verimsiz çal›flan, iflletme
bedeli yüksek çözümlerin asl›nda daha pa-

enerjiyi verimli kullanmak da yeterli de¤il.
Danfoss olarak ürünlerimizin tamam›n›n
çevre dostu olmas›na özen gösteriyoruz.  
Ö¤renci oldu¤um y›llarda hocalar›m›z bi-
ze, “mühendislik çözümleri; ifllevsel, üre-
tim ve kullan›m›nda ekonomik olsun”
derlerdi. Bugün bunlara ilave olarak üreti-
len çözümlerin “çevre dostu olmas›” koflu-
lu da olmazsa olmazlar aras›na girdi. Bu
nedenle de olabildi¤ince maliyet ve fiyat
avantaj› da sunman›n gereklili¤ine inan›-
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bir sistem oldu¤u ve sorunsuz çal›flt›¤› için
televizyonlarda haber bültenlerine konu
oldu. Biz de kurdu¤umuz sistemler ile gu-
rur duyduk. Donan›mda giderilemeyen bir
ar›za olsa ya da sistem yat›r›m bedeline de-
¤ecek bir hizmet sunmam›fl olsa, bu haber-
ler yine ç›kard›; ama aleyhimizde.. Yani
kendi sistemimiz, bize olumsuz bir propa-
ganda olarak da dönebilirdi. 

DDaannffoossss’’ttaa  yyeennii  yyaapp››llaannmmaa

Danfoss’un sundu¤u çözümler anlam›nda
dikey bir yap›lanmas› var. Örne¤in so¤ut-
ma ürünleri; üretim hatt›ndan, pazarlama
ve sat›fl sonras› hizmetlerine kadar direkt
Danfoss’un üst yönetimine do¤ru dikey
bir örgütlenme içerisinde. 
Danfoss Is›tma Çözümleri Grubunu ben
ve ekip arkadafllar›m temsil ediyoruz. Bir
de Bölgesel Is›tma çözümlerimiz var. As-
l›nda bu y›l›n bafl›na kadar Türkiye’de bu
iki bölüm tek elden yönetiliyordu. Bu y›l
yeni bir yap›lanmaya gidildi. Bu yeni yap›-
lanma ile çözüm ortaklar›m›z ve müflterile-
rimize daha h›zl› ve kaliteli hizmet sunma
olana¤›na kavuflaca¤›m›za inan›yoruz.
Danfoss Is›tma biriminde, “Statik ve Kom-
bine Diyaframl›lar” da dahil olmak üzere

hal› oldu¤unu görebiliriz. Danfoss ürünle-
ri; “toplam sahip olma maliyeti” aç›s›n-
dan avantajl› çözümlerdir. Fakat bizim
ürünlerimiz, insanlar›n pek görmedi¤i
yerlerde kullan›l›yor; mesela kazan daire-
lerinde. Bu nedenle ürünlerimiz bir nevi
enerji tasarrufu ve konforu ayn› anda sa¤-
layan tesisat›n gizli kahramanlar›. Bu
ürünler yüksek verimleri, teknolojik özel-
likleri ile ciddi faydalar yarat›yorlar. Ser-
vis, bak›m gibi sat›fl sonras› hizmetlerimiz
ile ürünlerin sorunsuz çal›flmas›n› sa¤l›yo-

ruz. 
Tabii ki “ucuza kaçma” her zaman var.
Bu, haks›z bir rekabet de yarat›yor ve hak-
s›z rekabet karfl›s›nda zaman zaman bizler
de zorlan›yoruz. Bu konuda da çözümü,
yaflad›¤›m›z dönemde gücü inkar edilemez
boyutta olan iletiflim h›z› ve teknolojileri
sunuyor. ‹nternet ve di¤er medyalar arac›-
l›¤›yla hatalar›n›z da baflar›lar›n›z da an›n-
da tüm dünyada bilinebiliyor. Örne¤in;
Ankara, Konya, Erzurum gibi k›fl›n sert
geçti¤i bölgelerimizde  Danfoss-Devi Is›t-

ma Kablolar› ve
entegre otomas-
yonu kullanarak
bir “güvenlik uy-
gulamas›”anla-
m›nda tafl›t ve ya-
ya trafi¤i alanlar›
ile binalar›n ge-
rekli yerlerinde ;
kar-buz eritme
sistemleri kurduk.
Bu sistemler, buz-
lanmay› önledi¤i
için olas› birçok
kazay›, can ve
mal kayb›n› en-
gelliyor. Faydal›

söylefli
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söylefli

da, bina çat›, oluk ve inifl borular›ndaki
varl›¤›n can ve mal güvenli¤ini olumsuz
yönde etkileyen kar-buz birikiminin ön-
lenmesinde baflar› ile kullan›lmaktad›r.
Sistemler, bünyesindeki otomasyon saye-
sinde tam otomatik olarak çal›flacak flekil-
de tasarlanm›flt›r. Donman›n engellenme-
sinde kullan›lan bu sistemler buzlanma-
donma sonucu oluflabilecek pek çok olum-
suzlu¤u engelliyor. Bu alanda, Türkiye’de
son 6 y›l içinde gerçeklefltirilmifl çok bafla-
r›l› uygulamalar›m›z var.

FFaarrkk››mm››zz››;;  eekkiipp  rruuhhuummuuzz,,  vviizzyyoonnuummuuzz,,
ee¤¤iittiimm,,  ssaatt››flfl  vvee  ssaatt››flfl  ssoonnrraass››  hhiizzmmeettlleerriimmiizz
iillee  oorrttaayyaa  kkooyyuuyyoorruuzz

Danfoss’taki yap›sal de¤ifliklikler global
olarak uygulan›yor; yani sadece Türkiye
için de¤il. Bu görevi yeni bir ekibe verme-
lerindeki amaç, bir önceki organizasyonun
gösterdi¤inin daha üstünde bir performan-

s›n hedeflenmesi. Biz-
den önceki ekip arka-
dafllar›m da flüphesiz ki
ifllerinde çok baflar›l›y-
d›lar. Fakat bu yap›lan-
ma, Danfoss’un kendi
birimleri içinde dahi
uzmanlaflmay› hedefle-
di¤ini gösteriyor ki biz
de kendi birimimiz ad›-
na bizden beklenenin
ne oldu¤unu biliyor ve
bu do¤rultuda mükem-
meli hedefliyoruz. Böy-
le bir hedef, hizmet ka-
litemizi, sat›fl hacmimi-

zi, pazar pay›m›z› art›racakt›r. Bunlar “ge-
rek flartlar”, ama “yeter flart” kesinlikle
müflteri memnuniyetidir. Müflteriden kas-
t›m›z çözüm ortaklar›m›z ve son kullan›c›-
lard›r. 
Danfoss’un teknolojisinden, kalitesinden
hiç flüphemiz yok. Ama pazardaki tek te-
darikçi biz de¤iliz. Rakiplerimiz var. On-
lar da mutlaka mükemmeliyet ve yenilik
peflinde kofluyorlar; hedefleri var. Burada
büyüyerek var olmak için bir fark yarat-
mam›z gerek. Biz bu fark›, ekip ruhumuz,
vizyonumuz, e¤itim, sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmetlerimiz ile ortaya koyuyoruz. Tüm
ekip arkadafllar›ma her zaman flunu söylü-

yorum: “Sundu¤unuz tüm ürün ve hizmet-
lerde temel ilkelerimizi unutmay›n; teda-
rikçi bir firma olarak bizi mutlu eden fley,
ürünlerimizin pazarda tutunmas›, tercih
edilmesidir. Bu ürünleri müflterilerimize
ulaflt›rd›¤›m›z kanal ise bayilerimizdir (flir-
ketimizde bayilerimizi ‘çözüm ortaklar›’
olarak adland›r›yoruz). Onlar›n mutlu
olabilecekleri, pazarda bizimle birlikte ay-
n› heyecan› tafl›yarak faaliyetlerini sürdü-
rebilecekleri bir ortam› yaratmak ve sür-
dürmek de bizim görevimiz. Zincirin en
önemli halkas› da son kullan›c›lard›r. On-
lar›n beklentisi ve hakk› ise, iyi kalitede
ürün ve hizmet almakt›r. Bu unsurlar›n
hepsini  beklentilerini karfl›layarak ortam-
da  tutabilirsek baflar›l› oluruz. Telefonda
müflterilere cevap veren arkadafl›m›zdan,
sat›flta çal›flan mühendis arkadafl›m›za,
serviste çal›flan teknisyenimize, ekiplere li-
derlik edenlere kadar herkesi bu bilinç et-
raf›nda birlefltiriyoruz. Bu sinerjinin de bi-
zi hedeflerimize tafl›yaca¤›na inan›yoruz.

DDaannffoossss’’ttaakkii  ttüümm  tteekknnoolloojjiikk  ggeelliiflflmmeelleerrii
ddüünnyyaa  iillee  eeflflzzaammaannll››  oollaarraakk  TTüürrkkiiyyee  ppaazzaa--
rr››nnddaa  ggöörreebbiilliirrssiinniizz

Her y›l, Danfoss ürün yelpazesine % 10-
15 oran›nda yeni ürün eklenir. Danfoss’un
üretim merkezlerinden Türkiye pazar› için
tedarik edebilece¤imiz ürünleri dikkatle
seçiyoruz. Yeni ürünlerin, daha önce kur-
du¤umuz sistemlere uyum sa¤lamas›na
özen gösteriyoruz. Ürünlerde konforu art›-
racak özelliklerin olmas› da seçimlerimizi
etkileyen faktörler aras›nda. Örne¤in;
ürünlerimizin olabildi¤ince estetik, ergo-
nomik, verimli ve çevreye uyumlu, kolay
müdahale edilebilir olmas› gibi kriterleri
hep göz önünde bulunduruyoruz. Danfoss
bünyesinde gerçeklefltirilen tüm teknolojik
geliflmeleri dünya ile eflzamanl› olarak
Türkiye pazar›nda görebilirsiniz.  

Tüm ekibimiz, olas› tüm soru ve sorunlara
müdahale edebilecek nitelik ve nicelikte
ekipman ve bilgi ile donat›lm›flt›r. Tüm
Danfoss ailesi, kendi ürünlerini tan›r, ürün
yelpazesindeki yenilikleri takip eder ve her
fleyden önemlisi, ürün kalitesine, teknolo-
jisine inan›r. Baflar›m›z›n s›rr›, sahip oldu-
¤umuz bu inanç... TM

Dinamik Balans Vanalar›, Fan Coil Vana-
lar›, Termostatik Radyatör Vana ve Ter-
mostatlar›, Oda Termostatlar›, Termal ve
Termoelektrik Vana Aktüatörleri, Hidro-
lik (sulu) ve Elektrikli Döflemeden Is›tma
Sistemleri, Is›tma Kablosu ve entegre oto-
masyon kullan›larak oluflturulan anahtar
teslimi “Kar-Buz Birikimini Engelleme
Sistemleri” gibi ürün ve çözümler bulunu-
yor. Sundu¤umuz çözümleri oluflturan
tüm sistem bileflenleri, Danfoss Markas›
tafl›r ve tam bir uyum içinde çal›flacak fle-
kilde tasarlanm›fl ve üretilmifltir. 
Dünyada ilk kez Danfoss taraf›ndan ta-
sarlan›p üretilen Kombine Diyaframl› Ba-
lans Vanas› (ABQM) ve S›v› Sensörlü Ter-
mostatik Radyatör Vanas› gibi konfor ve
ekonomiyi ayn› anda sunan teknoloji ha-
rikalar›n›n en son versiyonlar›n› Türkiye
pazar›na sunmakla gururluyuz. 
Is›tma Kablosu Uygulamalar› ise Danfoss
çözümleri içinde yeni bir sistem say›labi-

lir. Bu sistemlerin dünyadaki ilk üreticisi
ve pazar lideri Danimarka kökenli Devi
firmas›n›n 2003 y›l›nda Danfoss bünyesi-
ne kat›lmas› ile bu sistemler de Danfoss
uygulamalar› aras›na kat›lm›fl ve ayn› y›l
Türkiye’de de pazarlanmaya bafllanm›flt›r.
Is›tma Kablolar› ve entegre termostat ve
alg›lay›c›lar› kullanarak iç mekan ›s›tma
sistemleri uygulaman›n yan›nda, d›fl me-
kanlarda da güvenlik amaçl› “kar-buz bi-
rikimini engelleme sistemleri” uyguluyo-
ruz. Bu sistem kar-buz birikiminin, can ve
mal güvenli¤ini olumsuz yönde etkiledi¤i
alanlar için  bir tür güvenlik uygulamas›-
d›r. Örne¤in; tafl›t-yaya trafi¤i alanlar›n-
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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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K
azan beslemesinde so¤uk su yerine
s›cak kondens kullan›ld›¤›nda bu-
har üretimi için daha az ›s›n›n ge-

rekli olaca¤› aç›kt›r. Kazana maksimum
miktarda kondens geri dönüflü ile yak›t tü-
ketimi teorik olarak % 10 ile % 30 aras›n-
da azalabilir.
Gerçekte sa¤lanabilecek yak›t tasarrufu-
nun yüzdesi buhar sisteminin bas›nc›na ve
elde edilebilecek maksimum kondens s›-
cakl›¤›na ba¤l›d›r. Kondens, genellikle
ekipman ç›k›fllar›ndan ve buhar kapanlar›
ç›k›fl›ndan atmosferik bas›nçta sistemden
at›l›r. Kondens sisteminde bas›nç azald›k-
ça kondensin bir k›sm› yeniden buharlafl›r
ve atmosferik bas›nçta suyun kaynama
noktas› olan 100°C'a kadar so¤ur. Yeni-
den buharlaflan kondens (yani flafl buhar)
ço¤unlukla atmosfere at›larak kaybolur.
Kondens dönüfl hatlar› genellikle oldukça
uzun oldu¤undan, bu so¤uma ve dolay›s›
ile buharlaflma kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle
kazana geri dönen kondensin son s›cakl›¤›
nadiren 85°C '›n üzerinde olmaktad›r.
Esas enerji kayb›n›n, kondensin bir mikta-
r›n›n yeniden buharlaflarak kaybolmas›n-

Buharl› Sistemlerde Plakal›
Eflanjör Is› Geri Kazan›m›
Haz›rlayan: Mak. Müh. Süleyman Elma
Ekin Endüstriyel Is›tma So¤utma San. Ltd. fiti.

dan kaynaklanmas› nedeniyle, kondensin
kazan besleme tank›na geri dönünceye ka-
dar bas›nç alt›nda tutulmas› ile tasarruf
sa¤lanabilir. Bununla birlikte bas›nç alt›n-
da geri kazan›m› baflarmak her zaman ko-

lay de¤ildir ve buhar kapanlar›nda oluflan
karfl› bas›nç, kapan kapasitesinin kabul
edilemeyecek seviyelere düflmesine neden
olur. Bu nedenle küçük fabrikalarda ba-
s›nçl› geri kazan›m sistemlerine nadiren
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rastlan›r.
Prensipte, s›cak kondensten, düflük bas›nç-
l› flafl buhar elde ederek enerjinin bir k›s-
m›n› geri kazanmak mümkündür. Bu, kon-
densin bir flafl tank›nda toplanmas›yla sa¤-
lanabilir. Tank içine al›nan kondensattan
bas›nç düfltükçe oluflan buhar, tank›n üze-
rinde toplan›r ve buradan düflük bas›nçl›
buhar sistemini besler. Geride kalan s›cak
kondens tank›n dibinden kazana al›n›r.

Ço¤unlukla 2 bar bas›nç veya daha az dü-
flük bas›nçl› buhar ihtiyac›, bir flafl buhar
geri kazan›m sisteminin kurulmas› ve çal›fl-
t›r›lmas› için ekonomik olmaktad›r.
Kondensin bir di¤er kullan›m imkan› da ,
fabrika içinde herhangi bir proses hatt›n›n
ön ›s›tmas›d›r. Böylece kondens s›cakl›¤›
100°C’nin alt›na düfler. O zaman kondens
geri dönüflündeki flafl buhar›n miktar› (ve
ilgili bütün kay›plar) hemen hemen ihmal
edilebilecek seviyededir. G›da üretim fabri-
kalar› gibi baz› sanayi tesislerinde, geri dö-
nen kondensin ›s›s›n›n bir ›s› de¤ifltirici va-
s›tas›yla, prosese giren so¤uk suya aktar›m›
ile proses için gerekli s›cak su ihtiyac› kar-
fl›lanabilir. Kondensin do¤rudan s›cak su
olarak kullan›m› nadiren tavsiye edilir,
çünkü genellikle ziyan edilemeyecek kadar
s›cak ve saft›r.
En iyi kondens geri kazan›m sistemlerinde
bile, kazandan ayr›lan buhar›n % 100’ünü
geri kazanmak pek mümkün de¤ildir. Baz›
fabrikalarda suyu ›s›tmak için su içine do¤-
rudan taze buhar enjeksiyonu yap›l›r ve
böylece bu buhar geri kazan›m için kon-
dens oluflturmaz. Kondensin yak›t veya
proses s›z›nt›lar› ile kirletilmifl olma ihti-
mali oldu¤unda kazan besleme suyu siste-
mine geri dönüflüne müsaade edilmemeli-

dir. Sonuç olarak, kondensin bir miktar›
daima buharlaflma ve di¤er nedenlerle kay-
bolacakt›r. Kondens olarak geri kazan›lan
buhar›n oran› geri kazan›m sisteminin ve-
rimlili¤inin ölçüsüdür. % 85’ten fazla veri-
me ulaflmak pek ola¤an de¤ildir.

FFllaaflfl  BBuuhhaarr  EEflflaannjjöörrlleerriinnddeenn  IIss››  GGeerrii
KKaazzaann››mm››
Kondens tank›n›n atmosferik bas›nçta ça-
l›flmas› nedeniyle kondens tank›na dönen
kondens suyu atmosferik bas›nçtaki doy-
ma s›cakl›¤›na yani azami 100°C’ye kadar
so¤ur. Bu esnada üzerindeki fazla ›s›y›
kondens suyunun bir bölümünü buharlafl-
t›rmak suretiyle buhar halinde çevreye
atar. Bu olay kendini kondens tank› kapa-
¤›ndan veya haval›k borusundan buhar
tütmesi fleklinde gösterir.
Sistemden dönen kondens miktar›n›n üreti-
len buhar miktar›na oran› %50’den yük-
sek olan sistemlerde kondens tank› sistem
iflletmeye al›nd›ktan k›sa bir süre sonra ›s›-
narak tüm çal›flma saatleri boyunca sürek-
li olarak kaynar ve çevreye buhar verir.
Kondens tank›n›n kaynamas› ve tütmesi,
sistemdeki kondenstoplardan bir veya bir-
kaç›n›n ar›zal› olup buhar kaç›rmas› halin-
de daha da fliddetlenir. Kondens tank›n›n

DDöörrtt  bbaa¤¤llaanntt››ll››  kkllaassiikk  ppllaakkaall››  eeflflaannjjöörr::

AAlltt››  bbaa¤¤llaanntt››ll››  kkllaassiikk  ppllaakkaall››  eeflflaannjjöörr::
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kaynamas› ve d›flar›ya buhar vermesi siste-
min verimsiz çal›flt›¤›n› gösterir. Çünkü
kaçan buhar; enerji ve yumuflak su kayb›,
yani para kayb› demektir.
Flafl buhar eflanjörleri alçak bas›nçtaki flafl
buhar› kolayca geçirebilmeleri için çok dü-
flük bas›nç kayb›na sahip plakal› eflanjör-
ler olarak dizayn edilmelidir. Plakal› eflan-
jör sistemin dizayn›nda bu koflulu sa¤la-
man›n iki yolu vard›r: ‹lki, plakal› eflanjö-
rün plaka say›s›n› çok art›rarak bas›nç
kayb›n› düflürmektir. Bu, çok maliyetli bir
seçim olacakt›r. ‹kincisi, bu tip sistemler
için MIT gibi genifl aral›kl› plakalar›n
oldu¤u eflanjörlerin kullan›lmas›d›r. Rahat
ak›fl sa¤layan plaka özelli¤ine sahip eflan-

klasik tip eflanjörün ›s› geçifl flemas› ile çift
taraf buhar beslemeli bir plakal› eflanjörün
geçifl flemas›n› görmekteyiz. 

MMIITT  GGeenniiflfl  AArraall››kkll››  PPllaakkaall››  EEflflaannjjöörrlleerriinniinn
IIss››  GGeerrii  KKaazzaann››mm  SSiisstteemmlleerriinnddee  SSaa¤¤llaadd››¤¤››
AAvvaannttaajjllaarr::
- Daha yak›n s›cakl›k aral›¤›
Art›r›lm›fl termodinamik verimle borulu
eflanjörlere göre  daha büyük performans
katsay›s›  
- Daha küçük boyut ve servis/bak›m alan› 
MIT genifl aral›kl› plakal› eflanjörleri boru-
lu tip eflanjörlere göre daha büyük oranlar-
da ›s› transfer alan› verir. Üniteler kendi
boyutu içerisinde aç›l›p tekrar
kapat›labilir.
- Esneklik  
MIT genifl aral›kl› plakal› eflanjörlerine
plaka ilavesi veya eksiltmesiyle ›s› transfer
alan› kolayl›kla art›r›l›p-azalt›labilir. 
- Düflük kirlenme oran› 
Bu özelli¤inden dolay› daha az temizlik ve
bak›m gerektirdi¤inden üretim art›fl›
sa¤lar. Temizlik iflleri borulu eflanjörlere
göre daha kolayd›r.
- Titreflime direnç
MIT plakal› eflanjörleri titreflim do¤uran 2
fazl› ak›flkanlara yüksek direnç gösterirler.
- Korozif olmayan malzeme 
Paslanmaz çelik A.316 veya titanyum gibi
korozif olmayan malzemeden üretilmekte-
dir. TM

teknik

jörlerde yukar›daki yatay kesitlerden gö-
rüldü¤ü gibi plaka imalat dizayn›nda, nor-
mal plaka geçifl aral›¤›na göre daha genifl
geçifl kanallar› sayesinde ak›flkanlar›n daha
rahat bir flekilde eflanjörden geçifli sa¤lan-
m›flt›r. Bu özellik sayesinde düflük bas›nç-
taki flafl buhar herhangi bir vakum ortam›
haz›rlanmas›na gerek duyulmaks›z›n pla-
kal› eflanjörden geçirilerek istenilen s›cakl›-
¤a kadar geri kazan›m yapma imkan›na
olanak verecektir.    
Flafl buhar sistemlerinde alçak bas›nç
buhar›, eflanjörlerden geçirmenin ikinci bir
yolu da eflanjöre çift tarafl› besleme
yaparak buhar›n daha k›sa bir yoldan
eflanjörden geçifli sa¤lamakt›r. Afla¤›da
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NNoorrmmaall  ppllaakkaa  kkeessiittii::

GGeenniiflfl  aarraall››kkll››  ppllaakkaa  kkeessiittii::
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AHR EXPO 2010 
‹novasyon Ödülleri

AHR Expo fuar›nda 2010 y›l› ‹novasyon
ödülleri sahiplerini buldu. Ürün gruplar›-
na göre ödül alan firmalar ve ürünleri flöy-
le:

• Bina Otomasyonu: 
AIC Wireless WBT 900
AIC Wireless WBT 900; BACnet MSTP
protokolü  üzerinden 900 MHz kablosuz
veri aktar›m›n› gerçeklefltiriyor. Bir a¤
ba¤lant›s› gerektirmeden fifle tak›ld›¤›nda
çal›flmaya haz›r bulunan cihaz, özellikle
uzak mesafeden sistemin komuta edilmesi-
nin gerekti¤i durumlar için büyük avantaj
sa¤l›yor.

• Klima: 
Delphi - Mikro Kanall› Evaporatör
Komple alüminyumdan mamul Mikro Ka-
nall› Evaporatör klima sistemleri için iç

AHR Expo’da Yeni
Ürün ve Teknolojiler

A
HR Expo fuar›, 25-27 Ocak tarih-
leri aras›nda ABD’nin Florida eya-
letinin Orlando kentinde düzen-

lendi. 1822 kat›l›mc› firma ve 44.000 zi-
yaretçisi ile kendi rekorunu k›ran fuara,
ABD d›fl›ndan 375 firma kat›ld›. 

Fuarda bina otomasyon ve kontrol sis-
temleri ile yaz›l›m ürün gruplar›n›n bir
arada sergilendi¤i ayr› bölümler yer ald›.
Yeni ürün ve teknolojiler için üç gün bo-
yunca süren sunum programlar›, fuar›n
etkinlikleri aras›ndayd›. 
Ücretsiz kat›l›ma aç›k seminerlerin yan›
s›ra ücretli kay›t yapt›r›labilen kurslar, se-
miner ve çal›fltaylar ile geleneksel AS-
HRAE K›fl Toplant›s› yo¤un ilgi gördü.

Pek çok firman›n yeni ürünlerini sergiledi-
¤i fuarda, inovasyon ödülleri de sahipleri-
ni buldu.

AHR Expo 2011, 31 Ocak-2 fiubat tarih-
leri aras›nda Las Vegas’ta yap›lacak.

dünyadan yeni
ekipmanlar
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mekan ›s› de¤ifltirgecidir. So¤utucu ak›flka-
n› eflit ve düzenli bir biçimde da¤›t›r. Gele-
neksel olarak dizayn edilmifl, ayn› enerji
verimlili¤i oran›na sahip bir evaporatörün
a¤›rl›¤›n›n % 60’› kadard›r. Ayr›ca, mikro
kanall› evaporatörler, iç serpantinin bak›r
korozyonundan etkilenmesinin de önüne
geçebilmifltir. %100 geri dönüflümlüdür.

• Yeflil Binalar: 
Danfoss - Performer VSD 

Danfoss Performer VSD, 18 SEER ve üze-
ri çevreci HVAC çözümleri için  önemli bir
maliyet avantaj› sunar. De¤iflken h›zl›
scroll kompresör, motor ve EEV için elek-
tronik kontroller, kondenser fan› ve geri
dönüfl valfinin entegre edildi¤i cihaz, yeni
tasar›m IPM motoru ile 900-4.500 rpm
yükleri karfl›layabilir. Re-heat (yeniden
›s›tma) yapmaks›z›n çal›flan nem alma mo-
du vard›r. 

• Is›tma:
Daikin AC (Americas), Inc. - VRV® III -
Is› pompas›

Daikin AC (Americas), Inc. - VRV® III - C
Is› pompas›, -13° F (-25° C) d›fl hava s›cak-
l›klar›na kadar verimli çal›flabilir. Düflük
s›cakl›klarda yüksek ›s›tma gücü ve yük-
sek verim seviyelerinde iflletim gereksinim-
lerindeki ticari uygulamalar için oldukça
elverifllidir. ‹ki kademeli inverter s›k›flt›r-
mal› bir sistem içerir. Küçük bir inverter
kompresör kullanan ilave bir d›fl ünite, 32°
F (0° C) alt›na düflüldü¤ünde so¤utucu
ak›flkan bas›nc›n› yükseltir. Bu ise düflük
ortam koflullar›nda en yüksek verimle
konfor ›s›s›n› temin eder. 

• ‹ç Hava Kalitesi:
SPi - Samsung Electronics

SPi - Samsung Electronics (Samsung Com-
pressor Direct) bir iyon jeneratörüdür.
Bakteriler, virüs ve mantarlar, di¤er ortam
kirleticilerini elimine eder. Bir filtreye ihti-
yac› yoktur, insanlar, hayvanlar ve bitkiler
için güvenlidir. 

• So¤utma: 
Muller Industries Australia Pty. Ltd. - 3C
Condenser 
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Muller Industries Australia Pty. Ltd. - 3C
Condenser, ticari so¤utma uygulamalar›
için gelifltirilmifl; bir adyabatik, uzaktan
kontrollü hava so¤utmal› kondenserdir.
‹leri mikro-kanal teknolojisi kullan›lm›fl-
t›r. Çok küçük miktarda su kullanarak
(sadece baz› durumlarda) su so¤utmal› sis-
temlerin enerji verimlili¤i avantajlar›n› da
sunabilmektedir, üstelik yüksek miktarda
su tüketimi ve kimyasal flartland›rma ge-
rektirmeden.. 

• Yaz›l›m:
AEC Design Group - ArtrA 0&M

HVAC müteahhit ve iflletmecileri için ifl-
letme ve bak›m datas›n› üç boyutlu mo-
delleyen AEC Design Group - ArtrA
0&M(‹flletme ve bak›m) yaz›l›m›, HVAC
sistemlerin tesisat verimlili¤ini art›r›r.

• Havaland›rma: 
DuraSystems Barriers, Inc - DuraDuct HP

Bir yang›n ve parlama için kanal sistemi-
dir. 2 bar bas›nca ve iki saat süreli yang›-

na dayan›r. Yüksek risk tafl›yan yap›lar›n
havaland›rma sistemlerinde kullan›l›r.
UL/ULC yang›n normlar›na sahip bu ka-
nal sisteminde ilave bir kaplamaya ve sar-
g›ya ihtiyaç yoktur. Bak›m gerektirmez.
Neme, titreflime dayan›ml›d›r. Sesi sö-
nümler.

• El Aletleri:
LA-CO Industries, Inc. 
- Cool Gel-Heat Barrier Spray

Jel formüllü solüsyon hamlaç kullan›lma-
dan önce spreylendi¤inde vana ve hayati
di¤er komponentleri afl›r› ›s›nmadan ko-
rur.  Cool Gel ›s›ya duyarl› olabilecek yü-
zeylerde kullan›l›r. 

AHR EXPO 2010 
Yeni Ürünler

• Firespray International ilk Kaynaks›z
Dikdörtgen Gres Kanal Sistemi

Restoranlar, oteller, üniversiteler ve hasta-
nelerde saha montaj maliyetlerini düflüren
Firespray, ilk kaynaks›z dikdörtgen gres
kanalsistemi, AHR Expo’da sunuldu. fiir-
ketin Flamebar BW11 isimli yang›na daya-
n›kl› kanal sistemi temel al›narak yap›lan
sistem, fabrikada kaplanm›fl ve ASTM
E2336 ve UL1978 standartlar›na göre de-
¤erlendirilmifl ve ayr›ca NFPA 96’n›n ge-

reksinimlerinin hepsini karfl›l›yor. Zaman
ve maliyet kayb› olan kaynak ile birlefltir-
me gereksinimi, dikdörtgen segmentlerin
sahada montaj› kolaylaflt›ran civatal›
flanfllar ve özel contalar ile birbirine ba¤-
lanmas› ile ortadan kalk›yor. Bu da daha
h›zl› ve güvenli kurulum, iflçilik maliyetle-
rinde azalma ve sahadaki ifllemlerde daha
az sorun anlam›na gelmektedir. Bir Flame-
bar BW11’in montaj›, kaynakla montaja
göre zamandan % 75 tasarruf sa¤lamakta-
d›r (15 dakika olan montaj süresi, bir saat-
ten fazla olan kaynakla montaj süresi ile
oranland›¤›nda). Tüm bu avantajlardan
daha önemlisi, sahadaki kaynak iflleminin
ortaya ç›kard›¤› zararlar ortadan kalk›yor.
Firespray’in BW11 ticari mutfak kanal sis-
temleri 20 ayar galvanizli çelikten yüksek
standartlarda üretilmifl, piyasada buluna-
bilen en hafif yang›na dayan›kl› kanal sis-
temi gelifltirilmifltir. Kanal sistemi ya¤dan
ar›nd›r›ld›ktan sonra, fabrikada, özel for-
müllü, su geçirgenli¤i az olan elastomerik
ba¤ oluflturan mineralleri içeren su bazl›
bir bileflikle spreylenir. Kanal sisteminin
pürüzsüz iç yüzeyi kolay temizlenmeye
izin verir. 

• RGF’den Öncül Test Sonuçlar›: 
H1N1 Grip Virüsünün %+99 
‹naktivasyonu
Kansas State Üniveristesi RGF’nin Foto-
hidroiyonizasyon (PHI-Cell®) ve Reflecti-
ve Electromagnetic Energy (REME®Cell)
üzerine paslanmaz çelik yüzeyler üzerinde

dünyadan yeni
ekipmanlar
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yapt›¤› öncül deneylerde H1N1 Grip virü-
sünün %+99 inaktivasyona u¤rad›¤› sonu-
cuna vard›. Florida menfleli, çevre teknolo-
jisi firmas› olan RGF Environmental Gro-
up Inc., PHI ve REME teknolojileri için
yapt›¤› H1N1 Grip virüsünün inaktivas-
yonu konulu test sonuçlar›n› yay›nlad›. ‹lk
testler grubu, afl›lanm›fl paslanmaz çelik
yüzeyler üzerinde, Kansas State Üniversite-
sinde Dr. James Marsden taraf›ndan ger-
çeklefltirildi ve virüsün %+99’luk bir
inaktivasyon oran› görüldü. Bu testler,
Kansas State Üniversitesi taraf›ndan yü-
rütülen çok daha büyük bir projenin ilk
ad›m›. RGF’nin HVAC için tasarlanm›fl
PHI ve REME hücreleri, havaland›rma
kanallar› içerisine kurulur ve koflulland›-
r›lm›fl alana yüklenmifl Hydro Peroksit
göndererek proaktif ar›tma sa¤lar. RGF,
dünya çap›nda, hastanelerde, okullarda,
hemflire evlerinde, otellerde, devlet bina-
lar›nda ve ticari binalarda bir milyondan
fazla sistem kurdu. 

• Space-Ray Tube Integrity Safety
SystemTM

Space-Ray K›z›lötesi Is›t›c›lar tüm sera-
mik ve tüp ›s›t›c›lar›n› sergileyecek. Bun-
lara en son piyasaya sürülen pozitif ba-
s›nçl› düflük gerilimli tüp ›s›t›c›lar› da da-
hildir. Ayr›ca ›s›t›c›lar› ile birlikte patent
al›m aflamas›ndaki Tube Integrity Safety
SystemTM (TISSTM) yang›n güvenlik sis-
temini de, AHR Expo 2010’daki yang›n
güvenli¤i bölümünde sergiledi. ABD’deki
üreticiler içerisinde, birimlere ayr›lm›fl
tüp ›s›t›c› sistemini üreten ilk firma olan
Space-Ray, AHR Expo 2010’da saha tec-
rübesinin ve endüstriyel ›s›tma ve so¤ut-
ma alan›ndaki varl›¤›n›n 61. y›l›n› kutla-

d›. Space-Ray K›z›lötesi Is›t›c›lar Baflkan
Yard›mc›s› Bob Genisol flunlar› söyledi:
“Hem propan hem de do¤algaz ile çal›-
flan 80 de¤iflik modelindeki 400’den faz-
la say›daki ›s›t›c› konfigürasyonu ile Spa-
ce-Ray radyan ›s›t›c›lar›n›n verimi rakip-
leri taraf›ndan geçilemeyen piyasadaki
en yayg›n ürün hatt›na sahiptir. Kapasi-
teler 20.000 ile 250.000 Btu/h aras›nda
de¤iflirken minimum as›lma yükseklikleri
10 ila 18 feet aras›nda de¤iflmektedir.
Space-Ray taraf›ndan üretilen tüm ›s›t›c›-
lar CSA sertifikal›d›r. Yayg›n imkanlar›-
m›z, tesis gereksinimlerini tam do¤ru
olarak karfl›layabilen, optimum esneklik,

ekonomi ve maksimum radyan enerji da-
¤›l›m›n› sa¤layabilen radyan ›s›tma sis-
temlerinin tasar›m›n› yapabilmemizi sa¤-
lamaktad›r.”
Space-Ray taraf›ndan henüz piyasaya su-
nulan PTS/PTU Serisi Tüp Is›t›c›lar, bina
sahipleri için güvenli¤i art›r›r ve içlerini
rahat tutmalar›n› sa¤lar. Is›t›c› hatt›, bi-
nalarda mevcut bulunan havaland›rma
sistemlerinin donan›m iyilefltirilmesinde
kullan›lmaya uygundur. Ayr›ca, direkt
havaland›rma (yan duvar veya çat›dan)
ve dolayl› havaland›rma ifllemleri için de
-uygulama gereksinimlerine ba¤l› olmak
kayd› ile- uygundur. CSA sertifikal›
PTS/PTU Tüp ›s›t›c›lar do¤al gaz› veya
propan gaz›n› al›p, pozitif bas›nç ile da-
yan›kl› kalorize aluminyum yanma haz-
nesine iletir. Space-Ray’in aç›klamas›na
göre, TISSTM sistemi, afl›r› ›s› veya tüp

bütünlü¤ünün riske girmesine karfl›, ref-
lektörün en üstü ile tavan aras›ndaki
aç›kl›¤› sürekli olarak görüntüleyen bir
düflük voltajl› devredir. Herhangi bir ›s›
eflanjörü ar›zas› olmas› durumunda, kab-
lo erir, güvenlik devresi kopar ve gaz
kontrolörleri kapan›r. Genisol: “Bu pozi-
tif bas›nç sistemi ile, sistemin bütünlü¤ü-
nün sa¤lanabilmesi ad›na büyük ad›mlar
att›k ve pozitif bas›nçl› radyan tüp ›s›t›c›-
lar› için yang›n güvenlik sistemlerinde
ileri bir noktaya geldik. Biz piyasadaki
herhangi bir pozitif bas›nçl› ›s›t›c›dan da-
ha güvenli olan bir sistem istedik” diyor.
PTS/PTU ›s›t›c›lar›n, daha fazla esneklik
ad›na, bir veya iki aflamal› ayar girdi
kontrol seçenekleri bulunmaktad›r. Ayr›-
ca-kolay kurulum ve bak›m için- tüm,
gaz, termostat ve güç ba¤lant›lar›n› bir
merkez konumda toplayan, tamam›yla
kapal› bir yanma kutusu vard›r. Tama-
m›yla kapal› yanma kutusu sayesinde,
›s›t›c›lar›n gürültü seviyesi  60dB(A)’in
alt›nda olup, minimum gürültünün ge-
reksinim duyuldu¤u uygulamalar için
idealdir. Genelde tüm binan›n ›s›tmas›n-
da kullan›lan PTS Serisi ›s›t›c›lar, düz, L
flekilli, Z flekilli veya geniflletilmifl U fle-
killi konfigürasyonlardad›rlar. Öte yan-
da, PTU Serisi ›s›t›c›lar yüksek ›s› kayb›
olan alanlarda veya nokta ›s›tmada kul-
lan›lmak için tasarlanm›fl ve düzenli rad-
yan ›s›tmay› sa¤layan yedi de¤iflik U fle-
killi konfigürasyonda bulunmaktad›r. 

Ayr›cal›kl› Compuheat® Program›
Space-Ray, AHR Expo 2010’da, ayr›ca-
l›kl› Compuheat program› hakk›nda bil-
gi vermekle kalmay›p, kalifiye santral
yöneticilerine, müteahhitlere ve bina sa-
hiplerine ücretsiz bilgisayarl› ›s› kayb›
analizi hizmeti de verdi. TM
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S
orunlar›n ç›kmas›, planlar›m›z da-
hilinde de¤ildir, gözönünde bulun-
durdu¤umuz sorunlar›n ötesine ge-

çen ve planlar›m›z› alt üst eden vakalar,
her zaman olabilir. 
Bunlar bazen ekipmanlar›n küçük kaçak-
larla veya kirlilik gibi etkenlerle çal›flmas›-
n› kesintiye u¤ratt›¤› durumlar, bazen de
do¤al felaketler olabilir, bunlar›n hiç biri
beklentilerimiz de¤ildir.  
Tabii ki ortaya ç›kan sorunu aflman›n pek
çok yolu vard›r, hasar›n tespiti, vanan›n
onar›lmas›, gerekiyorsa de¤ifltirilmesi bir
flekilde halledilir. 
Bu yaz›da, bir su bask›n›, yang›n, patlama
gibi felaket neticesinde vana ve aktüatör-

lerine neler oldu¤unu, onar›m
veya de¤ifltirme gereklerinin tes-
piti konular›n› ele alaca¤›z. 

SSuu  BBaasskk››nnllaarr››
Vana ve aktüatörlerin hasar
miktar›, su bask›n›ndaki suyun
hacmine, derinli¤ine ve ekipman-
lar›n ne kadar süre suyun alt›nda
kald›¤›na göre de¤iflebilir. 

Tortu konusunda, su bask›nlar›
her zaman benzer sonuçlar› ver-
mektedir. Tortular› konektörle-
rin etraf›ndan toplaman›z gere-
kir. E¤er su bask›n›ndaki su, tuz-

teknik

Beklenmedik felaketler
karfl›s›nda vanalar›n sorunlar›n›
tespit ve tamir etmeye haz›r
m›s›n›z?
Yang›n, su bask›n› ve di¤er felaketler için haz›rl›kl› olmak, zor bir ifltir ve hiç kimse sonuçlar› tam
anlam›yla öngöremez. Ama bu gibi durumlar›n örnek vakalar› hakk›nda bilgi toplam›fl ve
de¤erlendirmifl firmalar, sorunlar›n üstesinden gelme konusunda çok daha  baflar›l› olmaktad›r.
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lu ise korozyon probleminiz de var de-
mektir. Tuzlu su, oldukça korozif bir or-
tamd›r. Nehir sular›, durgun suya oranla,
yaratt›¤› hasar bak›m›ndan her zaman
sürprizler getirebilir. 
Su bask›nlar›nda vanan›n içi ve d›fl›n›n
alabilece¤i hasar da ayn› de¤ildir. D›fl
gövde üzerinde oluflabilecek korozyon
çok büyük sorun yaratabilir. 
Gövde d›fl yüzeyi üzerindeki korozyon so-
runlar›n›, özellikle  B7 c›vatalarda, H2 so-
munlarda ve kapatma esnas›nda daha ça-
buk paslanabilecek noktalarda arayabilir-
siniz. Aktüatörler, vanalardan da daha
büyük hasar alabilmektedir. 
Su özellikle ya¤lama gerektiren bölümleri
adeta kemirir. Bu bölümdeki ya¤, suyun
yüzeyine ç›kar ve iç aksamda, diflli kutula-
r›nda, motor somunlar›nda önemli hasar-
lar yaratabilir.  
Pnömatik aksam›n, onar›lmas› belki
mümkün olabilir, ancak elektronik kom-
ponentlerin büyük ihtimalle de¤ifltirilmesi
gerekecektir. Aksi takdirde, iflletim esna-
s›nda baz› noktalarda hatalar›n oluflmas›
riskini göze alm›fl olacaks›n›z. Belki de
tüm parçalar› komple de¤ifltirmeye mec-
bur kalacaks›n›z.

YYaanngg››nn  vvee  PPaattllaammaallaarr
Yang›na maruz kalan vanalara ne olaca¤›,
yap›ld›¤› alafl›m›n ne oldu¤una ba¤l›d›r. 
Pek çok vana, yüksek s›cakl›k ve bas›nça
dayan›ml› olarak tasarlan›r. 

Yang›n esnas›nda s›cakl›¤›n kaç dereceye
ç›kt›¤›na ve bu s›cakl›¤a, vanan›n hangi
süre maruz kald›¤›na ba¤l› olarak hasar
miktar› de¤iflir. 
Fakat bu süreyi nas›l saptayabiliriz?
Tabii ki alan› gözlemleyerek bir tahminde
bulunmak mümkün olabilir. Örne¤in, gö-
rülebilir alanda ›s› taraf›ndan gerilmeyi
azaltan baz› unsurlar izlenebilir.
Baz› malzeme özelliklerini bilmek de, bir
fikir verebilir. Alüminyum plakalar eri-
miflse, bu, s›cakl›¤›n 1220 °F veya 660
°C’ye ulaflt›¤›n› gösterir. E¤er bu plakalar
erimemiflse, boyan›n soyulmufl, dökülmüfl
olmas›ndan kömürleflmifl olmas›na kadar
pek çok unsur, yang›n esnas›nda s›cakl›-
¤›n eriflti¤i de¤er hakk›nda fikir verecek-
tir. 

Bazen vanadaki hasar apaç›k görülebilir
haldedir. Örne¤in gövde bükülmüfltür, iç
tarafta yayl› k›s›mlar, bilezik bölümleri
k›vr›lm›flt›r.
Ama bazen de hasar ç›plak gözle hemen
görülebilecek biçimde de¤ildir. Demir dö-
küm gövdeler, oldukça güçlü olabilir ama
bu, gereken dayan›m› gösterdi¤i anlam›na
gelmeyebilir. S›cakl›k, bu gövde malzeme-
sinin ergime noktas›na çok yaklaflm›fl ola-
bilir. Bu takdirde demir döküm ve duktil
demir yap›lar›n de¤ifltirilmesi gerebilir.
Zira ergime noktas›na yaklaflan bir s›cak-
l›¤a maruz kalan bu malzemelerin k›r›l-
ganl›¤› çok artm›fl olacakt›r. Ayr›ca, bir
de suya maruz kal›rsa, demir, kristalize
olacakt›r. 

Çelik gövdeli vanalar›n ne kadar gerilime
maruz kald›¤›n› saptamak için,  Brinell
sertlik testi gerekecektir. E¤er bu testten
geçerlerse yeniden kullan›labilirler. Tabii
yeniden kullan›lmadan önce gerekli tami-
rat›n yap›labilmesi için servise sokulur,
döküm demir çark ve kelepçeler de¤ifltiril-
melidir.  
Su bask›nlar›nda oldu¤u gibi yang›nlarda
da aktüatörlerin hasar riski vanalara göre

çok daha yüksektir. Muhtemelen de¤iflti-
rilmeleri gerekecektir. Tabii ki yine de, s›-
cakl›¤›n ulaflt›¤› de¤er konusunda gözlem
ve tetkik yap›lmal›d›r. Örne¤in, pozisyo-
ner, plastik ve alüminyum malzemelerden
mamül ise, plastik k›s›mlar›n erimifl olma-
s›na ra¤men alüminyum k›s›mlar hasar
görmemiflse, s›cakl›¤›n hangi aral›kta ol-
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du¤unu öngörebilirsiniz.

‹‹nnffiillaakk  HHaassaarrllaarr››
Büyük patlamalar, vana ve aktüatörler
dahil herfleyi al›p götürebilir, inan›lmas›

güç görüntülere yol açabilir.  Bu tür bü-
yük bir patlamada 4x6 relief vanalar›n›n
dilimlenmifl gibi ikiye yar›ld›klar› görül-
müfltür. Bunlar, mühendisli¤in, tesisin za-
rar gören bütün bölümünü yeniden tasar-
lamas›n› gerektirebilecek olaylard›r. En-
kaz›n tamamen kald›r›larak, alan›n yeni-
den infla edilmesini gerektiren bu büyük-
lükteki patlamalar›n haricinde, küçük
patlamalarda, sadece büküm, ek yerleri ve
ba¤lant›lar, kelepçeler k›r›lm›fl olabilir. 
Baflkaca bir hasar görünmüyorsa; vana
gövdesi sa¤lam duruyorsa, tamirat, k›r›k

parçalar›n de¤ifltirilmesi çözüm olabilir.
Pek çok durum, gerilim ve hasar›n de¤er-
lendirilebilmesi için fiziksel bir denetim
gerektirebilir. 
E¤er borular ve ba¤lant›lar› uçup gitmifl-
se, vanalar›n da hatt›n ve vidalamalar›n
bask›s› alt›nda hasarlanm›fl olmalar› muh-
temeldir.  

ÇÇöözzüümm
Ölüm ve yaralanmalar söz konusu de¤il
ise su bask›nlar›, ekonomik olarak yang›n
ve patlamalardan daha beter olabilir. Su
bask›nlar› genel ola-
rak bir bölgeyi etki-
ler, bunun anlam›,
hasar›n giderilmesi
için, sadece su alt›n-
da kalan ekipmanlar
sorunu ile karfl› kar-
fl›ya kalan bir tesise
oranla çok daha bü-
yük yard›m yar›fl› ge-
rekmesidir. 

Felaket bir tesiste ol-
mufl ise tesis iflletme-
cileri, sürprizlerle de
karfl› karfl›ya kalabi-
lir. Tesisin di¤er kad-

rolar›ndan farkl› olarak, suyun yüksele-
rek sistemi içine almaya bafllad›¤›n›, em-
niyet vanalar›n›n alevler içinde kald›¤›n›
görebilir. Pani¤e kap›lmadan, güvenli bi-
çimde ekipmanlar›n faaliyetlerini durdur-
mak, zarar görecek alan› mümkün oldu-
¤unca azaltmak çabas›nda olabilir. Za-
man, çok önemlidir. 

Yang›n ve patlamalar tahkikat gerektirir.
Büyük bir patlama sonras›nda, yeniden
infladan önce genifl kapsaml› bir tahkikat
yap›lmal›, tüm ekipmanlar olay yerinden
al›narak gerekli bak›m ve tamirat iflleri
için servislerine sevk edilmelidir.  

Büyük ölçekli bir felaketteki en büyük so-
runlar; bilgi, gereken parçalar›n ve iflgü-
cünün eksikli¤idir.  Örne¤in pek çok fela-
kette, pek çok mühendislik döküman›
kaybolur. Elde kalan dökümanlar da ye-
terli olmayabilir; vanalar etiketlenmemifl
veya flirket, vana ve aktüatörleri demirba-
fl›na kaydetmemifl dahi olabilir.
Sistem tasar›mc›s› mühendisler, flantiye
sürecinde ak›flla ilgili de¤erleri, karakte-
ristikleri, vana ve aktüatörlerin yerlerini
tan›mlanan proses için belirlemifllerdir.
Ama cihazlar›n seri numaralar› ile tüm
özelliklerinin kay›tlar›na ulaflmak müm-
kün olmayabilir. 

Bu y›l bir Hindistan firmas›ndan, gelecek
y›l bir Çin firmas›ndan mamul tedarik et-
mifl olabilirsiniz. Herkes kay›tlar›n› ayn›
yeterlilikte tutmuyor. Bu nedenle ürünler-

teknik
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le ilgili bilgilere eriflebilmeniz mümkün
olamaz ise bu, ciddi bir maliyet getirecek-
tir. Hemen yeni bir gövdenin ön sipariflini
geçemeyeceksiniz. Zira gövdenin özellik-
lerini bilmiyor olacaks›n›z. Yeniden bir
boyutland›rma, hesaplama yapt›rman›z
ve muhtemelen vanan›n bütününü sat›n
alman›z gerekecek. Bu ise hem zaman
hem de harcanacak para aç›s›ndan kay›p
demek.

Öte yandan, manuel çal›flan bir vanada,
afet sonras› OEM parça kullanarak iflle-
tim mümkün olabilir de olmayabilir de.
Özellikle eski tip kontrol vanalar›nda kul-
lan›lan ara ürünlere, uzun süre sat›fl deste-
¤i verilememektedir. 

Vanan›n tamir görmesi mi, de¤ifltirilmesi

mi tercih edilmelidir? Vana veya aktüatö-
rün tamir bedeli, de¤ifltirme maliyetinin
yar›s› afl›yorsa de¤ifltirme yap›lmas› yerin-
de olabilir. Ama yine de karar, mal sahi-
binin onay›na sunulacakt›r.  Mal sahibi-
nin karar› da ne kadar zaman ve bütçeye
sahip olundu¤u ile ilintilidir.. 

TTaavvssiiyyeelleerr
Bir felakete nas›l haz›rlan›laca¤› konusun-
da en iyi tavsiye, öncelikle her fleyin iyi bir
kay›t alt›na al›nm›fl ve muhafaza ediliyor
olmas›d›r. Seri numaralar›n›, parçalar›n
listesi, tüm vana gövdelerinin seri numa-
ras› etiket bilgilerini kay›t alt›na alm›fl ol-
mak önemlidir, vana üzerindeki etiket da-
hi erimifl, kaybolmufl olabilir.

Vana flirketleri, müflterileri ile iliflkilerini

etkileyen, sat›fltan sonra önemli bir dö-
nem oldu¤unu hat›rlamal›d›r. Belirli acil
durum senaryolar› haz›rlanmal›d›r. Böyle
bir durumla karfl› karfl›ya kalan müflteriye
en k›sa süre içinde yard›m sa¤layabilmek
için, teknik destek verecek personel kay›t-
lar› iyi tutulmal›, onlar›n en k›sa süre için-
de görev bafl›nda olabilmeleri ve sistemle-
rin bir an önce çal›fl›r hale gelebilmeleri
için bir prosedür gelifltirilmelidir.
Vana flirketleri, müflterilerinin kriz yöneti-
minin destek unsuru olarak önemli bir
fayda sunabilir. Bu, marka de¤erini de ar-
t›racakt›r. Vanay› satmak, iflin sadece kü-
çük bir k›sm›d›r.TM

** PPeetteerr  CClleeaavveellaanndd’’››nn
Valve Magazine, 2010 K›fl Say›s›ndaki ya-
z›s›ndan derlenmifltir.
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E
ndüstriyel tesislerde ›s›tma konseptine
karar verilmesi farkl› birçok sistemin de-

¤erlendirilmesi ve karfl›laflt›r›lmas› gereklili¤i-
ni beraberinde getirmektedir. Is›tma yükü, s›-
cak hava konvektörleri, radyant ›s›t›c›lar ve-
ya endüstriyel yerden ›s›tma sistemi gibi fark-
l› alternatifler ile karfl›lanabilir. Bu alternatif-
ler aras›nda endüstriyel yerden ›s›tma birçok
alanda sa¤lad›¤› avantajlar ile ön plana ç›k-
maktad›r. 
Öncelikle endüstriyel ›s›tma uygulamalar›n›n
söz konusu oldu¤u tesis tiplerine de¤inmekte
yarar vard›r. Bu tesisler afla¤›daki gibi s›rala-
nabilir:

• Üretim alanlar› / fabrikalar
• Montaj ve bak›m alanlar›
• Depolama / lojistik alanlar›
• Uçak hangarlar›
• Yap› marketler 
• Fuar alanlar›

Belirtilen tüm bu tesisler yüksek tavanl› olma-

lar› ve mimari olarak esnek bir yerleflime ihti-
yaç duymalar› sebebiyle ›s›tma sistemlerine
yönelik çeflitli talepleri olmaktad›r.

S›cak hava konvektörleri ile yap›lan uygula-
malar, ›s›t›lan havan›n mahal içerisinde tafl›n-
mas› esas›na dayan›r. Bu flekilde havan›n h›z-
l› bir flekilde ›s›t›lmas› mümkün olur; bu da
›s›tma sisteminin h›zl› yan›t vermesi sayesinde
bir avantaj sa¤lar. Fakat ›s›t›lan havan›n yük-
selece¤i esas› unutulmamal›d›r. Bu yüzden
mahalin yüksek bölgelerine yerlefltirilen kon-
vektörlerin s›cak havay› kiflilerin bulundu¤u
bölgelere sirayet ettirebilmeleri için yüksek üf-
leme h›zlar›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu fle-
kilde artan hava hareketi bir yandan çal›flan-
lar›n konforunu olumsuz etkilerken, di¤er
yandan mahaldeki tozlar›n tafl›nmas›na sebep
olacakt›r. S›cak havan›n yükselmesi ile de ma-
halin kullan›lmayan yüksek bölgelerinde s›-
cak hava yast›¤› meydana gelecektir. Radyant
›s›t›c›lar ile yap›lan uygulamalar ›fl›ma ile ›s›
transferi sa¤lanmas› esas›na dayan›r, yani te-

Endüstriyel Yerden Is›tma
Sistemleri 

Haz›rlayan: Mak. Müh. Yoni ALTARAS
REHAU Polimeri Kimya San. A.fi

fifieekkiill::  11

mel olarak hava de¤il kütleler ›s›t›l›r. Radyant
sistemler konvektörlü sistemler kadar olmasa
da nispeten h›zl› bir ›s›nma sa¤larlar. Bu sis-
temle bölgesel alanlar›n ›s›t›lmas› mümkün-
dür ve hava hareketi olmad›¤› için cereyan
oluflumu meydana gelmez. Herhangi bir se-
beple ›fl›man›n etkiyemedi¤i gölgede kalan
alanlarda ise ›s›tma gerçekleflmeyece¤i için
konforsuzluk meydana gelebilecektir. Bunun
yan›nda radyant sistemler tavana monte edil-
dikleri için statik olarak ek önlemler gerekebi-
lecektir. Gaz radyant uygulamalar›nda ise ek
bir bacalama gerçeklefltirilmesi gerekecek, bu
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da ek montaj iflçiliklerini beraberinde getire-
cektir. 

Endüstriyel yerden ›s›tma, uygulanaca¤› bina-
n›n beton zemin plakas›n›n ›s›t›lmas› esas›na
dayan›r. Borular tafl›y›c›n›n, genelde ise dona-
t›l› betonun içine yerlefltirilir ve beton ile kapa-
t›l›r. Böylece ek bir flap uygulamas›na gerek
kalmamaktad›r. Is›nan beton, ›fl›ma yaparak
mahali ›s›t›r. Endüstriyel yerden ›s›tma sistem-
lerinde ›s› transferi % 70 - % 80 oran›nda ›fl›-
ma, % 20 - % 30 oran›nda ise tafl›ma ile ger-
çekleflir.  

Zeminden yap›lan ve mahal içerisinde çal›flan
kiflilerin bulunduklar› bölgeyi ›s›tan endüstri-
yel yerden ›s›tma uygulamalar›nda bu yüzden
çat›n›n alt›nda bir s›cak hava yast›¤› oluflmaz
ve bu sebeple ek ›s› kay›plar› meydana gelmez.
Is›tma yaln›zca ihtiyaç duyulan yükseklikte
gerçekleflir. Di¤er yandan sistem tüm zeminde
uyguland›¤› için herhangi bir bölgenin ›s›nma-
mas› söz konusu olmaz, homojen bir ›s›nma

sa¤lan›r. Bir uçak hangar›nda yap›lm›fl endüs-
triyel yerden ›s›tma uygulamas›n›n yap›lm›fl
k›z›lötesi s›cakl›k ölçümünün görünümü fiekil
1’de gösterilmektedir. 
Bir insan›n hissedece¤i ›s›l konfor vücuduna
etkiyen birçok d›fl unsura ba¤l›d›r. Bu unsur-
lar, mahal hava s›cakl›¤›, çevre mahallerin s›-
cakl›klar›, mahaldeki ortalama ›fl›ma s›cakl›¤›,
hava h›z›, ba¤›l nem, havan›n temizli¤i, fizik-
sel aktivite ve k›yafet gibi s›ralanabilir. Endüs-
triyel yerden ›s›tma sistemleri beraberinde ge-
tirdi¤i 
konforlu s›cakl›k kademelendirmesi, düflük
hava h›zlar› ve homojen ›s› da¤›l›m› ile maha-
lin içerisinde bulunan kiflilerin ›s›l konforunun
sa¤lanmas›na katk›da bulunurlar. Böylece ça-
l›flanlar›n verimi de artar.
fiekil 2’de farkl› ›s›tma sistemlerinin mahal
içerisindeki s›cakl›k da¤›l›m grafi¤i gösteril-
mektedir. Görüldü¤ü gibi endüstriyel yerden
›s›tma en konforlu s›cakl›k da¤›l›m›n› sa¤la-
maktad›r. 
Endüstriyel yerden ›s›tma sistemi içerisinde

herhangi hareketli parçalar bar›nd›rmad›¤›
için bak›ma ihtiyaç duymaz, gürültüsüz çal›-
fl›r. Polimer ›s›tma borular›n›n kullan›lmas› ise
sistemdeki korozyon tehlikesini de ortadan
kald›r›r. 

Beton içerisinde kalan ›s›tma sistemi mahalin
serbest ve esnek kullan›m›na müsaade eder.
Boyutland›rman›n do¤ru yap›lmas› durumun-
da en büyük yükler bile rahatl›kla tafl›nabilir.
Sistemin ömrü ise binan›n ömrü ile efltir. 

Endüstriyel yerden ›s›tma sistemleri ile enerji-
nin kullan›m›na yönelik önemli avantajlar el-
de edilir. Yukar›da da bahsedildi¤i gibi ›s›
transferi büyük oranda ›fl›ma ile gerçekleflti¤i
ve hava hareketleri az oldu¤u için hava ile ›s›t-
ma yapan sistemlere göre konfor s›cakl›¤› 2
°C’lik bir düflüfl gösterir, bu da duvarlar›n s›-
cakl›¤›n›n düflmesine ve d›fl mahale olan
transmisyon ›s› kay›plar›n›n azalmas›na sebep
olacakt›r. 

Sistemin düflük gidifl suyu s›cakl›klar› (35 –
45°C) ile çal›flmas› sayesinde iflletme giderle-
rinde % 10 ile % 30 aras›nda tasarruf sa¤la-
mak mümkün olmaktad›r. Bu düflük s›cakl›k-
lar endüstriyel yerden ›s›tma sisteminin, örne-
¤in toprak kaynakl› ›s› pompas› gibi yenilene-
bilir enerjili sistemler ile rahatl›kla kombine
edilmesine de müsaade etmektedir. Böylece
fosil yak›tlar›n›n fiyat de¤ifliminden tamamen
ba¤›ms›z bir ›s›tma sistemi kurmak mümkün
olmaktad›r. Yap›lan bu yenilenebilir enerjili
uygulama ile so¤utma yüklerinin de bir k›sm›-
n› karfl›lamak mümkün olabilir, böylece top-
lam cihaz büyüklükleri düflürülerek so¤utma-
ya yönelik ilk yat›r›m ve iflletme giderlerinden
ayr›ca tasarruf edilebilir. Baflka bir alternatif
olarak ise tesiste mevcut proses sonucunda
oluflan bir at›k ›s› varsa, bu at›k ›s›dan fayda-
lanarak gerekli düflük gidifl suyu s›cakl›klar›na
ulafl›labilir ve böylece “ücretsiz” olarak ›s›n-
ma sa¤lanabilir. 

Mahalin kullan›m tipinden ötürü ek bir hava-
land›rma sisteminin kurulmas› zorunlu de¤il-
se yukar›da belirtilen tasarrufa ek olarak kon-
vektörlerin motorlar›ndan da ek elektrik ta-
sarruflar› sa¤lamak mümkün olmaktad›r.
Münferit durumlarda toplamda % 50’ye va-
ran tasarruflar sa¤lamak mümkün olmakta-
d›r. 

MMaahhaall  ss››ccaakkll››¤¤››  [[ooCC]]

Yerden ısıtma Tavan radyantı
Konvektörlü ısıtma
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EEnnddüüssttrriiyyeell  yyeerrddeenn  ››ss››ttmmaa  uuyygguullaammaallaarr››  iillee
iillggiillii  tteekknniikk  bbiillggiilleerr

Endüstriyel yerden ›s›tma, çelik, öngermeli,
çelik elyaf ve vakumlu beton (çimento ile
prizlenen) zemin plakalar›nda uygulanabilir.
Endüstriyel sahan›n kullan›m türü ve bura-
dan kaynaklanan trafik ve kullan›m yükleri,
endüstriyel yerden ›s›tman›n döflenmesini et-
kilemez, sadece zemin plakas›n›n statik bo-
yutland›r›lmas›na etki eder.  Bu nedenle be-
ton zemin plakas›n›n konstrüksiyonu, yuka-
r›daki hususlar, zeminin kalitesi ve zemin su-
lar›n›n derinli¤i de dikkate al›narak yaln›zca
bir statikçi taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
Statikçi ayn› zamanda borular›n zemin plaka-
s›ndaki konumunu da ve derz düzenini de be-
lirler.
Çelik has›rla donat›lan zemin plakalar›, ge-
nelde alttaki donat›n›n boru tafl›y›c›s› olarak
kullan›lmas›na izin verir, yani ›s›tma borula-
r›, ba¤lant› tokalar› ile direkt olarak alt dona-
t› düzleminin has›r› üzerine sabitlenir. Bu ifl-
lemden sonra mesafe tutucular ve üst donat›
has›r› monte edilebilir. Bu standart çözüm
(fiekil 3) kolayca uygulanabilir, boru tafl›y›c›
elemanlar için ek bir maliyete gerek b›rakmaz
ve sonras›nda mahalde yap›lacak sabitleme-
lerde (örne¤in makineler) aç›lmas› gereken
delikler için serbestlik sa¤lar. 
Statikçi, ›s›tma borular›n›n nötr durumda dö-
flenmesini isterse, özel çözümlere (fiekil 4)
baflvurmak gerekir. Is›tma borular›, özel ola-
rak siparifl edilen mesafe tutucular›n çubukla-
r› üzerine dikey olarak monte edilir. Bunlar
ayn› zamanda sonradan döflenen üst donat›
has›r› için mesafe tutucu olarak da kullan›l›r.
Çelik elyaf beton plakalarda, plakalara çelik
elyaf eklenerek klasik donat› (çelik has›rlar,
çelik çubuklar) yerine kullan›l›r. Is›tma boru-
lar›n›n planlanan modülasyon aral›¤›n› sa¤la-
mak için ek sabitleme elemanlar› yerlefltiril-
melidir. En kolay ve çokça denenmifl çözüm,
20 x 2,0’lik ve 25 x 2,3’lük borular için özel
raylar ile sa¤lan›r (fiekil 5). E¤er istenirse, tu-
tucu raylar yerine bir tafl›y›c› has›r yerlefltirile-
bilir.

KKaayymmaa  vvee  aayy››rrmmaa  ttaabbaakkaallaarr››

Prizleme suyunun yal›t›m tabakas›na veya
ba¤lanmam›fl tafl›y›c› tabakaya s›zmamas›

sistem
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için bu ikisi bir ay›r›c› tabaka ile ayr›l›rlar (ör-
ne¤in tek kat polietilen folyo). Zemin plakas›
ile tafl›y›c› tabaka aras›ndaki sürtünmeyi ön-
lemek içinse kayma tabakalar› yerlefltirilir
(örne¤in iki kat polietilen folyo). Normalde
ay›rma veya kayma tabakalar›, inflaat iflçileri
taraf›ndan uygulan›r.

IIss››  yyaall››tt››mm››

Avrupa’da fiubat 2002’den beri geçerli olan
enerji tasarrufu düzenlemesi EnEV (§1, Mad-
de 1 ve 2); bina içi s›cakl›¤› normal olan bina-
lar ve bina içi s›cakl›¤› düflük olan binalar
aras›nda bir ayr›m yapmaktad›r. 

Bina içi s›cakl›¤› normal olan binalarda,
(EnEV, §2, Madde 1 ve 2 uyar›nca, yani bi-
na içi s›cakl›¤› 19 °C ve üzerinde olan, y›lda 4
aydan fazla ›s›t›lan binalar) zemin plakas›  al-
t›ndaki yal›t›m›n ›s› iletim direnci Rλ (TS EN
1264 Bölüm 4) afla¤›daki de¤erlerden düflük
olamaz:

- Is›t›lan mahallere bakan zemin plakas› için
Rmin ≥ 0,75 (m2 · K)/W
- Is›t›lmayan mahallere, aral›klarla ›s›t›lan
mahallere ve topra¤a bakan zemin plakas›
için 
Rmin ≥ 1,25 (m2 · K)/W
- D›fl havaya bakan zemin plakas› için ve  -
5°C > Td > -15°C durumunda,  
Rmin ≥ 2,00 (m2 K)/W 
- Yeralt› suyu seviyesi 5 m ise bu de¤er ar-
t›r›lmal›d›r.

Bina içi s›cakl›¤› düflük olan binalarda
(EnEV, §2, Madde 3 uyar›nca, yani bina içi
s›cakl›¤› 12 °C’den yüksek ve 19 °C’den dü-
flük olan, y›lda 4 aydan fazla ›s›t›lan binalar)
EnEV taraf›ndan herhangi bir talep gelme-
mektedir. Burada DIN 4108-2 uyar›nca ge-
çerli olan asgari ›s› iletim dirençleri dikkate
al›nmal›d›r. Tablo 1, sat›r 7, 8 ve 10 uyar›n-
ca, ›s› iletim direnci de¤eri 0,90 (m2 ·
K)/W’den küçük olamaz, yani Rmin ≥ 0,90 (m

2

· K)/W.

‹‹nnflflaaaattttaa  yyaall››tt››mm

‹nflaatta yal›t›m ifllemi (zemin nemine karfl›,
bas›nçl› ve bas›nçs›z su) DIN 18195’e göre
planlanmal› ve uygulanmal›d›r.  Normal du-

rumda inflaatta yal›t›m ifli, inflaat iflçileri tara-
f›ndan yap›l›r.

DDeerrzz  ddüüzzeennii

Zemin plakas›n›n hareketlerini (örne¤in ›s›l
genleflme) karfl›lamak ve iç gerilimleri berta-
raf etmek için genleflme veya görünüm derz-
leri yerlefltirilir. Bir zemin plakas›na birden
fazla bölüm halinde beton dökülecekse (be-
ton firmas›n›n kapasitesi nedeniyle) “günlük
derzler” oluflur.
Genleflme derzleri, zemin plakas›n› di¤er yap›
elemanlar›ndan (duvarlar, temeller) ay›r›r ve

büyük zemin plakalar›n› küçük alanlara bö-
ler. Görünüm derzleri ise, zemin plakas›n›n
kontrolsüz flekildeki hareketini önler. 
Genleflme derzleri “dübellenmifl” olarak (ha-
reket serbestisi sadece dübel düzleminde
mümkün olur) veya “dübellenmemifl” olarak
(hareket serbestisi tüm yönlerde mümkün
olur) uygulanabilir. Derzlerin türünü ve ko-
numunu, yetkili statikçi belirler.

MMooddüüllaassyyoonn  ttüürrlleerrii

Genelde klasik salyangoz modülasyon uygu-
lanmaz. Destek kutular›na ve destek tezgah-
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İç ortam hava sıcaklığı (kullanım amacına bağlı olarak): 15° – 20° C 

Isı ihtiyacı – Genel değer (yalnızca transmisyon ısı kayıpları): 50 – 65 W/m2

Azami ısıtma gücü, ana bölgeler: 150 W / m2

Azami ısıtma gücü, kenar bölgeler: 220 W / m2

Alışılagelmiş boru ebadı: 25 x 2,3 mm 

Alışılagelmiş ısıtma devresi uzunluğu: 150 m 

Azami ısıtma devresi uzunluğu: 240 m 

Kenar bölgelerindeki alışılagelmiş modülasyon aralıkları: MA 15 / MA 20 

Ana bölgelerdeki alışılagelmiş modülasyon aralıkları: MA 20 / MA 30

Alışılagelmiş gidiş suyu sıcaklığı: 35 – 45° C 

Azami gidiş suyu sıcaklığı: 50° C 

Alışılagelmiş gidiş-dönüş sıcaklıkları farkı: 10 – 15° K 

Glikolsüz basınç kaybı: 20 (30) kPa 

Glikollü basınç kaybı yaklaşık: 1,5-katı 

Alışılagelmiş uygulama derinliği: alt donatıya 

Tavsiye edilen ısıtma sıcaklığı: 2° C / gün 

Azami ısıtma sıcaklığı: 5°C / gün 
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lar›na daha iyi uyum sa¤layabilen (çarp›flma
yaratmayan) U form modülasyon kullan›l›r.
S›cakl›k düflüflleri (›s›tma düzleminde ve yü-
zeyde) gidifl ve geri dönüfl hatlar›n›n paralel

döflenmesi ile dengelenebilir. Talebe göre ›s›t-
ma devreleri, ayr› veya paralel olarak uygula-
nabilir. Birden fazla ›s›tma devresinin paralel
uygulanmas› ile ayn› yüzey s›cakl›¤›na sahip

bölgeler oluflturulabilir. Böyle döflenen ›s›tma
devrelerinin uzunlu¤u pratikte eflit oldu¤u için
kolektörde zahmetli reglajlar yapmaya gerek
kalmaz. fiekil 6’da ve fiekil 7’de bu tip uygula-
malara örnek çizimler görülmektedir. 

KKoolleekkttöörr  bbaa¤¤llaanntt››llaarr››

Endüstriyel yerden ›s›tma sistemlerinde boru-
lar ›s›tma kolektörlerinden da¤›t›labilece¤i gi-
bi Tichelmann’›n efl bas›nç kayb› esas›na göre
kolektörler tasarlamak ve hatlar› bu flekilde
da¤›tmak mümkün olacakt›r. Bu karar ilgili
projenin geometrisine ve mimari imkanlar›na
göre kararlaflt›r›labilir. fiekil 7’de standart ko-
lektörlü bir endüstriyel yerden ›s›tma uygula-
mas›, fiekil 8’de ise Tichelmann kolektörü ile
gerçeklefltirilmifl bir endüstriyel yerden ›s›tma
uygulamas› görülmektedir. 

TTeekknniikk  ppaarraammeettrreelleerr

Proje baz›nda bir planlaman›n yerini tutma-
makla herhangi bir ba¤lay›c›l›¤› bulunma-
makla birlikte endüstriyel yerden ›s›tma sis-
temleri afla¤›daki genel de¤erlere dayanmak-
tad›r. TM
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