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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)
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Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri
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S
o¤uk Zincir so¤uk ortamda muhafa-
za edilmesi gereken tüm ürünler için
yasal bir zorunluluk. Özellikle g›da

ve kimya endüstrilerinin vazgeçilmezi olan
so¤uk zincir, ancak hiçbir halkas› zarar gör-
medi¤inde gereken flartlar› sa¤l›yor. So¤uk
zincir, ana hatlar›yla üretim aflamas›ndan
bafllayarak s›ras›yla depolama, nakliye, sat›fl
kanal› ve tüketici halkalar›ndan olufluyor.
Bu halkalardan herhangi biri ihmal edildi-
¤inde süreçte rol alan tüm kurulufl ve mar-
kalar zarar görebiliyor. Özellikle belli s›cak-
l›k koflullar›nda muhafaza edilmesi zorunlu
olan hassas g›dalar›n korunmas›nda s›cakl›k
ve nem, en kritik parametrelerin bafl›nda ge-
liyor. Bu iki parametrede oluflabilecek de¤i-
flimler, mikroorganizmalar›n üremesine ne-
den olarak ürünlerin fiziksel ve kimyasal ya-
p›lar›n› bozuyor. Dolay›s›yla ürünler, insan
sa¤l›¤›n› tehdit eder hale geliyor. 
Yasalar da g›da üreticilerinin sorumlulukla-
r›n› belirliyor. HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points) sistemi, g›da
güvenli¤ini etkileyen tehlikelerin analizine;
g›da üretim sürecinde kritik kontrol limitle-
rinin sistematik olarak tan›mlanmas› ve uy-
gulanmas›na odaklan›yor. TS 13001 Stan-
dard› da, uluslararas› kabul görmüfl
HACCP prensiplerine dayan›yor. Bu ba¤-
lamda üreticilerin sevk›yattan tüketimine
kadar tüm aflamalarda s›cakl›k ve nem kon-
trolü yaparak gerekli so¤uk ortam› temin et-
meleri gerekiyor. Bu koflullar, ürün çeflidine
göre de önemli farkl›l›klar gösterebiliyor.
Örne¤in kiraz, -1 °C’de, muz ise 15 °C’de
muhafaza gerektiriyor. Her sebze ve meyve,
ayn› nem koflullar›nda da saklanam›yor.
Hele kiraz, dal›ndan kopar›ld›¤› an itibar›y-
la tazeli¤ini koruyabilmesi ve ihracat flans›
bulabilmesi için, sadece kiraz için idealize
edilmifl s›cakl›k ve nem koflullar›nda muha-
faza sa¤layan Hydrocooller cihazlar›na ihti-
yaç duyuyor. Elbette dondurulmufl g›dalar

So¤uk zincir, sektörün
s›cak gündeminde

da türlerine göre farkl› s›cakl›k ve nem ko-
flullar›nda flartland›r›lm›fl dolaplar içinde
saklanabiliyor. Taze ve donmufl g›dalar,
marketlerde gerekli koflullara uygun reyon-
larda sat›fla sunuluyor. Ürünlerin sa¤l›kl›
korunabilmesi için çeflitli yöntemlerle ve sü-
rekli olarak reyon kontrolleri yap›l›yor. Ay-
r›ca baz› sat›fl noktalar›, g›dalar›n so¤uk zin-
ciri k›rmadan güvenli flekilde sevk edilip
saklanabilmesi için çeflitli çözümler sunu-
yor. Bu çözümler aras›nda dondurulmufl g›-
da torbalar›, s›cakl›k koruma çantalar›, özel
strafor kutular, izotermal tafl›ma kutular› gi-
bi alternatifler yer al›yor. 
Dondurulmufl g›dalar›n sa¤l›kl› muhafazas›
için al›nmas› gereken önlemler aras›nda;
meyve, sebze ve et gibi so¤uk muhafaza edi-
len g›dalarda a¤›rl›k kay›plar›n›n azalmas›
ve kalitenin korunabilmesi için so¤uk oda-
lardaki s›cakl›k farklar›n›n minimum seviye-
de olmas›, dondurulmufl ürünlerin -18 °C’de,
derin dondurucuda, son kullanma tarihine
kadar muhafaza edilmesi ve çözünmüfl
ürünlerin asla tekrar dondurulmamas› gibi
unsurlar yer al›yor. Elbette bu noktada oto-
masyonun önemi tart›fl›lmaz. Ürünlerin gü-
venli bir flekilde muhafazas›n› sa¤layan ci-
hazlar›n sa¤l›kl› çal›flmas› için, otomasyon
flart. Elektrik kesintileri, dolap kapaklar›n›n
gün içinde defalarca aç›l›p kapanmas› veya
aç›k unutulmas› ile oluflan kay›plar, cihazda
oluflabilecek ar›zalar gibi olas› sorunlarda
otomasyon sistemleri hayati önem tafl›yor. 
Yaflam›n sürdürülebilirli¤i için do¤al kay-
naklar›n korunmas›ndan bahsederken, ikli-
min, suyun öneminin yan› s›ra g›da kaynak-
lar›n›n korunmas›n›, bunun içinde so¤utma-
n›n giderek artan öneminin alt›n› kal›nca
çizmek gerekiyor. TM
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ürünler

A
irfel’in pazara sundu¤u, Inverter Kli-
malar, estetik ve fl›k kompakt tasar›m-

l› ön panelleri ile dikkat çekiyor. Gelifltiril-
mifl filtreleri ile ortamda bakteri oluflumunu
engelleyen yüksek kapasiteli yeni Inverter
Klimalar, yaz-k›fl konfor sunuyor. Airfel 
Inverter klimalar, A s›n›f› enerji verimlili¤i
sayesinde (4,25 COP) %30 ‘a varan yüksek
enerji tasarrufu sa¤l›yor. R410A gaz kulla-
n›m› ile çevreye zarar vermiyor. Inverter
klimalardaki hissedilen s›cakl›k fonksiyo-
nu, s›cakl›¤›n kumandadan alg›lanarak or-
tamdaki ›s›y› daha iyi analiz etmesi ve bu
de¤erleri baz alarak çal›flma fonksiyonunu
sürdürmesi esas›na dayan›yor. Böylece
ayarlanan ›s› ile hissedilen ›s› aras›nda olu-
flabilecek farklar gideriliyor. 
Airfel Inverter Klimalar›n filtreleme siste-
minde de di¤er Airfel klimalar gibi ileri tek-
noloji kullan›l›yor. Nano gümüfl iyon, ca-
techin, bio ve toz filtrelerini tek bir bünye-
de toplayan Inverter Klimalar, ortamda za-
rarl› bakteri oluflumunu ve alerjileri önlü-
yor, gözle görünmeyen mikro organizmala-

r› yok ediyor. Inverter Klimalar›n iç ünite
batarya kurutma sistemi, kliman›n nem al-
ma ve so¤utma ifllemleri s›ras›nda iç ünite-
de oluflan nemi kurutuyor. Böylece nemli
ortamda yaflayabilecek küf, bakteri ve aler-
jenlerin oluflmas› engelleniyor. 
Otomatik restart/yeniden bafllatma özelli¤i
sayesinde cihaz çal›fl›rken herhangi bir elek-
trik kesintisi olursa, klima ayarlanm›fl çal›fl-
ma koflullar›n› haf›zas›na kaydediyor. 
Klima, tekrar elektrik geldi¤inde haf›zas›n-
daki kay›tlara göre eski ayarlarda çal›flma-
ya devam ediyor. Inverter klimalar, 3 daki-
kal›k otomatik emniyet koruma sistemi ile
elektrik kesintilerinde ya da çal›flma modu

Airfel Inverter Klimalar

de¤ifltirildi¤inde kendini 3 dakika koruma-
ya al›yor. Bu özellik, kliman›n uzun y›llar
yüksek performans göstermesini sa¤l›yor. 
Inverter modelinin otomatik defrost sistemi
k›fl›n cihaz ›s›tma konumunda çal›fl›rken, d›fl
ünitenin buz kaplanmas›n› önlüyor. Böylece
daha verimli ve konforlu bir ›s›tma perfor-
mans› sa¤lanm›fl oluyor. Yukar› afla¤› oto-
matik “swing” sal›n›m özelli¤i, turbo fonk-
siyonu, uyku modu, nem alma fonksiyonu
ve ar›za teflhis sistemi, Airfel Inverter klima-
lar›n di¤er avantajl› özellikleri aras›nda yer
al›yor. Tüm Airfel klimalar›nda oldu¤u gibi
Inverter klimalar da 2 y›l cihaz ve 5 y›l kom-
presör garantisi ile sat›fla sunuluyor. TM

A
riston Thermo Group, Genus Premium
HP kazanlarda kapasite art›rd›. Kifli-

ye özel konfor seçenekleri sunan Ariston
Thermo Group’un gelifltirdi¤i yüksek ka-
pasiteli Genus Premium HP cihazlar›n, 85
kW ve 100 kW olmak üzere yeni 2 mode-
li pazara sunuluyor. Günefl enerji sistemi
ile de uyumlu hale getirilebilen bu cihaz-
larda, 8 kazana kadar kaskad ba¤lant›s›
yap›labiliyor ve bu sayede 800 kW’l›k güç
elde edilebiliyor. Maksimum çal›flma ba-
s›nc› 6 bar olan Genus Premium HP ka-
zan, paslanmaz çelik sar›ml› modüler ana
eflanjör sayesinde ömrünü uzun tutuyor.
Fonksiyonel kullan›m sunan Genus 
Premium HP kazanlar, haftal›k s›cakl›k
program› yapmaya olanak sa¤l›yor. Ter-
cih edilen s›cakl›k derecesi otomatik ola-
rak programland›r›yor, ortam ›s›s› hafta
boyunca ayn› derecede kalabiliyor. Kab-

lolu ve kablosuz s›cakl›k kontrol meka-
nizmalar›na sahip olan Genus Premium
HP kazanlar, sessiz çal›flma özelli¤i ve
modern tasar›mlar› ile mekanlarda fark
yarat›yor.  
Yüksek kapasiteli performans› ve yüzde 35
yak›t tasarrufu ile Genus Premium HP ka-
zanlar, LCD ekran  ve özel dizaynl› tufllar›
sayesinde kolay kontrol sa¤l›yor. Kullan›m
esnas›nda oluflabilecek ar›zalara karfl›, ha-
ta kodlar›n› ve karfl›lafl›lan sistem problem-
lerini genifl LCD ekran› sayesinde aç›klay›-
c› bir flekilde sunan Genus Premium HP,
kullan›c›lar›n hangi bölümde ar›za oldu¤u-
nu saptamas›na olanak sa¤larken, sorunun
servisler taraf›ndan daha h›zl› giderilmesi
için büyük kolayl›k sa¤l›yor. Hafif ve ko-
lay tafl›nabilir olan Genus Premium HP ka-
zanlar, küçük ölçüleri sayesinde duvarlar-
da daha az yer kapl›yor. TM

Ariston Thermo Group’tan, Yeni Genus 
HP Kazanlar
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ürünler

A
RM So¤utma, so¤uk depo özellikleri-
ne, yükleme biçimine ya da ürün özel-

liklerine göre farkl› tipte (standart, kabin ti-
pi, tavan tipi) evaporatör (oda içi so¤utucu)
seçenekleri sunuyor. Kondenser yüzeyleri,
cihaz standartlar›na göre +35 derece ve +45
derece d›fl hava flartlar›na ba¤l› olarak he-
saplanm›flt›r. Ayr›ca, +50 derece için sahra
tipi so¤utma cihaz seçenekleri mevcuttur.
D›fl ünite, atmosfere aç›k koflullara daya-

ARM So¤utma’dan Split Tip So¤utma
Cihazlar›

E
cochill Hibrid So¤utma Üniteleri; iki
farkl› çal›flma prensibine sahip sistemi,

gerekli otomasyonlar vas›tas› ile tek bir üni-
te içerisinde toplayan cihazd›r. Ayn› gövde
içerisinde chiller ve termokonvektör. Yani
Ecochill ortam flartlar›na göre çal›flan, ge-
rekti¤inde chiller, gerekti¤inde termokon-
vektör ve hatta çift su devresi sayesinde ka-
l›p ve ya¤lara iki farkl› su s›cakl›¤› verebil-
menin mümkün oldu¤u bir so¤utma ünite-
sidir.
K›fl aylar›nda enjeksiyon kal›plar› ve hidro-
lik ya¤lar›n›n so¤utulmas› için gerekli olan
so¤uk su s›cakl›klar›, zaten d›fl ortam s›cak-
l›klar› civar›nda olmas›ndan dolay› Ecochill
chiller ünitesini, mikro ifllemci kontrollü se-
lenoid valfler vas›tas›yla devre d›fl› b›raka-
rak sadece serbest so¤utma ile çal›flmaya
imkan verir. Bu da kompresör ve chiller
bünyesinde bulunan di¤er pompa ve ekip-
manlar› durmas› demektir. Yaz aylar›nda
ya da hava s›cakl›¤›n›n istenen so¤uk su s›-
cakl›klar›n›n üzerinde olmas› durumlar›nda
ise, cihaz otomatik olarak chiller ünitesini
devreye sokar ve bu sayede kal›p so¤utma
suyunun s›cakl›k dalgalanmalar›ndan etki-
lenmemesi ve sürekli sabit s›cakl›kta so¤uk
suyun elde edilmesi sa¤lan›r. 
Ayn› zamanda; hem chiller hem de termo-
konvektör ünitesinden farkl› s›cakl›klarda
su alma imkan› sa¤layan Ecochill, enjeksi-
yon kal›b› ve hidrolik ya¤lar›n›n, farkl› s›-
cakl›ktaki so¤utma sular› ile so¤utulmas›na
imkan sa¤lar.

Aytek So¤utma’dan Ecochill Ekonomik ve
Çevreci So¤utma Cihaz›

Ecochill cihaz›n›n en önemli özelli¤i bu de¤i-
fliklikleri otomatik olarak yapmas›d›r. Hiç-
bir çal›flan›n müdahalesine veya ayar yapma-
s›na gerek yoktur. Üzerindeki mikroifllemci
kontrolü sayesinde ortam s›cakl›¤›na göre,
girifl-ç›k›fl su s›cakl›k farklar›na göre hangi
devrenin çal›flmas›, hangi devrenin durmas›
gerekti¤i otomatik olarak belirlenir.
Ecochill Hibrid So¤utma Üniteleri; su so-
¤utmal› olarak tasarlanm›flt›r. Bu sayede
yüksek verim ve ›s› transferi kapasiteli
shell&tube kondenserlerin kullan›m› sa¤-
lanm›fl, ayr›ca so¤utma suyu olarak termo-
konvektörde so¤utulan su kullan›lm›flt›r.
Yani cihaz su so¤utmal› bir chiller olmas›na
ra¤men, gerekli olan so¤utucu suyu, her-
hangi bir d›fl kayna¤a ba¤l› kalmadan yine
kendi bünyesinde elde etmektedir.
Ecochill Hibrid So¤utma Üniteleri ,1 y›l bo-
yunca toplamda; standart chiller cihazlar›na
göre, ayn› kapasite de¤erleri için ortalama
% 60 oran›nda tasarruf sa¤lamaktad›r. TM

n›kl› olacak flekilde özel olarak imal edil-
mifltir. Montaj ve ar›za s›ras›nda kolay aç›-
labilen kontrol kapaklar› mevcuttur. D›fl
ünite ses seviyesi, Avrupa güvenlik normla-
r›nda (CE) olup, sessiz kondenser üniteli so-
¤utma cihazlar›nda d›fl ünite (kondenser
ünitesi) çok düflük ses seviyesinde çal›flmak-
tad›r. So¤utma cihazlar›, yaz ve k›fl s›cakl›k-
lar›na göre otomatik fan bas›nç kontrol sis-
temiyle çal›flmaktad›r. TM

Kabil So¤utma’dan
Ekmek F›r›nlar›na
Özel Hijyenik Su
So¤utma Cihaz› ve
Kal›p Buz Makinesi

K
abil So¤utma taraf›ndan pazara sunu-
lan hijyenik su so¤utma cihazlar› ve ka-

l›p buz makineleri, f›r›n sektörünün ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda üretildi¤i gibi so¤uk suya
veya buza ihtiyaç duyan di¤er sektörlerde de
rahatl›kla kullan›labilir. Su so¤utma cihaz›-
n›n özelli¤i tasar›m›n›n silindir fleklinde ol-
mas› ve so¤utma iflleminin parçal› flekilde su
tank› d›fl›ndan gerçekleflmesidir.
Makine kullan›ma baflland›¤›nda hazne içe-
risindeki su 0°C’ye  kadar düfltü¤ü s›rada su
tank› iç k›sm›nda oluflan buzlar defrost es-
nas›nda s›cak gaz vermeden herhangi bir ›s›-
t›c› kullanmadan parçal› flekilde yüzeye ç›k›-
yor ve makineden so¤uk su kullan›lmaya
baflland›¤›nda flebeke suyu cihaz›n suyunu
tamamlarken yüzeydeki buzlar›n üzerine
dökülüyor ve gerçekleflen bu ön so¤utma sa-
yesinde flebeke suyunun girifl s›cakl›¤› düflü-
rülerek hem enerji tasarrufu hem de yüksek
performans elde ediliyor.
Su so¤utma cihaz›nda oldu¤u gibi buz ma-
kinelerinde de so¤utma ifllemi tank çevresin-
den gerçekleflmektedir.
So¤utucu borular donmayan s›v›yla temas
halinde olmad›¤›ndan ar›za riski en aza in-
dirgenmifltir ve cihaz›n deforme olas›l›¤› göz
önünde bulundurularak imalatta kullan›lan
tüm parçalar paslanmaz malzemeden üretil-
mifltir. Ayr›ca her türlü hatal› kullan›ma
karfl› cihaz koruma sistemlidir. TM
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ürünler

E
ksen So¤utma sistemleri taraf›ndan pazara sunulan cephe so-
¤utucular›, genifl muhfaza teflhir alan› homojen hava sirkü-

lasyonu sunuyor. Uluslar aras› standartlarda tasarlanan cihaz›n
ana gövdesi çelik konstrüksiyon epoxy kaplama elektrostatik ve
iç-d›fl yüzeyleri P.V.C. kaplama galvaniz sacd›r. 

Teknik Özellikleri
• CFC free poli üreten gövde ve yan kafalar
• Modüler sistem yan yana monte edilebilir.
• Görünen yüzeyler epoxy toz boya (elektrostatik).
• Çarpmalara karfl› dayan›kl› P.V.C Bunper
• Ayarlanabilir zemin, tavanlar, ayaklar.
• Ayd›nlat›c› florasan çift s›ra, tam boy.
• Otomatik defrost dijital elektronik gösterge. TM

Eksen So¤utma’dan Cephe
So¤utucusu

Do¤ufl Teknik’ten Patentli Kare
Anemostad Uygulamalar›

E
steti¤in ve verimlili¤in önem kazand›¤› ça¤›m›zda standart özel-
li¤e sahip olan kare anemostadlar alçak tavan uygulamalar›nda

yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Fakat ›s›tma ve so¤utman›n ayn›
menfez üzerinden yap›ld›¤› flartlarda enerji kay›plar› yüksek düzey-
lerde gerçekleflmektedir. Bilindi¤i gibi ›s›nan hava yükselir, so¤uyan
hava ise afla¤› iner. Bu prensipten yola ç›kan Do¤ufl Teknik, yüksek
tavan kare anemostad› kullanarak s›cak havay› dik ve uzun olarak
ortama vermektedir. 
Standart modellerde kanat ve göbek yap›s› sabit olarak imal edil-
mekte, dolay›s›yla enerji kayb› yaflanmaktad›r. Do¤ufl Teknik pa-
tentli olarak imal edilen yüksek tavan anemostad›, tüm göbek ele-
manlar›n›n afla¤› ve yukar› hareket etmesi sayesinde havay› istenilen
mesafe ve debide iletmektedir. Do¤ufl Teknik markal› ve patentli
olarak imal edilen yüksek tavan kare anemostadlar›, ihtiyaca göre
alçak ve yüksek tavan uygulamalar›nda da ideal konfor ve verimli-
lik flartlar›n› sa¤lamaktad›r. TM

TM_134  3/16/10  11:05 AM  Page 8



TM_134  3/16/10  11:05 AM  Page 9



10 . tesisat market 03/2010

ürünler

K
apal› havuz mahallerinde ba¤›l nem kontrol alt›na al›nmad›¤›
zaman, binada yap›sal hasarlara yol açmaya bafllar. Ba¤›l nem,

genifl zaman aral›klar›nda % 62’nin üzerine ç›kt›¤›nda havuz suyu-
na kat›lan kimyasallardan buharlaflan klor, yo¤uflan nem ile birleflip
hidroklorik aside dönüflerek, ahflap ve metal yüzeylerde korozyonu
h›zland›r›r. Yüksek nem; bakteri, mantar ve virüslerin ço¤alacaklar›
uygun ortam›n oluflmas›na neden olur. Mikroorganizmalar›n faali-
yetlerini ve say›lar›n› azaltmak için ba¤›l nemi % 50 - % 60 civar›n-
da tutmak gerekir. HSK “Poolline Nem Al›c› Klima Santrali”, nemin
havuz mahallerinde kontrol alt›na al›nmas› için paket çözümler su-
nar. Is› borulu ›s› geri kazan›m eflanjörü (Heat Pipe) ile ›s› geri kaza-
n›m uygulanarak enerji verimlili¤i yükseltilir, iflletme maliyetleri en
aza indirilir. HSK Poolline Nem Al›c› Klima Santrali 2500 - 15000
m3/h aral›¤›nda hava debisi ile 15 - 90 kg/h nem alma kapasitesine
sahiptir ve 55 - 330 mÇ aral›¤›nda yüzey alan›na sahip havuzlarda
kullan›l›r. Servis kap›s›na sahip k›zakl›, ç›kar›labilir polipropilen
esasl› damla tutucular bak›m ve temizleme kolayl›¤› sa¤lar. Is› eflan-
jörlerinin alüminyum yüzeyleri havuz kimyasallar›na dayan›m için
epoksi kapl› olarak üretilir. Paslanmaz çelik yo¤uflma tavas›, su tut-
mamas› için çift e¤imlidir. Enerji verimlili¤i ve iflletme maliyetlerini
düflürmek üzere ›s› geri kazan›m› ve yüksek verimli kompresörler ile
donat›lm›flt›r. Mikroifllemcili kontrol ünitesi ile gece, gündüz ve mev-
sim geçifllerinde farkl› çal›flma biçimlerinde çal›flabilmektedir. TM

HSK Poolline 
Kapal› Havuz Alanlar› için Nem
Al›c› Klima Santrali

TechniCold So¤utma Gruplar›

T
echniCold so¤utma gruplar›, so¤uk ve donmufl muhafaza odalar›
kullan›m flartlar›na uygun olarak 3 ayr› tip - 1.240 Watt 14.861

Watt so¤utma kapasitesi aral›klar›nda 32 ayr› modelde üretiliyor.
HERMETIC & SEMI HERMETIC kompresörlü olarak Avrupa Bir-
li¤i normlar›na uygun olan cihazlar, CE, SSHYB (Sat›fl Sonras› Hiz-
met Yeterlilik Belgesi), TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ve 2 Y›l
Garanti belgelerine sahiptir.  Cihaz, proje baz›nda özel olarak tasar-
lanan yar› hermetik veya vidal› kompresörlü ve hava so¤utmal› kon-
denserlidir. D›fl hava flartlar›na uygun olarak kasetlenmifltir. ‹ç ve d›fl
ünite azot flarjl›, Uzaktan Kumanda Panosu ve tüm otomatik kontrol
elemanlar› ile birlikte montaja haz›r olarak sevk edilir. TM
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K
aryer taraf›ndan pazara sunulan Karbox üniteleri, atmosferik
ortama uygun kapal› tip kondenser gruplar›d›r. Mevcut kata-

log boyutlar› hermetik ve scrol kompresörler içindir. ‹stek halin-
de Bitzer, Copeland, Bock gibi semi hermetik kompresör serileri
için müflteri özel istekleri ve çal›flma flartlar› dikkate al›narak seri
imalata yönelik tasar›mlar yap›lmaktad›r. Kondenser kapasiteleri
dt=15 s›cakl›k fark›na göre verilmifltir. Kompresörlerine uygun
karbox grubu müflteri taraf›ndan seçilebildi¤i gibi istek halinde
sat›fl mühendislerimizin yard›m›yla da seçilebilir.
Üniteler, fan ve temel so¤utma elemanlar› ile temin edilebildi¤i gi-
bi en yal›n hali ile yani kondenserli sac kabin hali ile üretilmekte-
dir. Düflük ses düzeyli fan, korozyondan koruma amac› ile ön
kaplamal› kondenser fini, ya¤ ay›r›c›, likit tutucu, elektrik panosu
ve donan›m› opsiyo-
nel olarak kullan›ma
sunulmaktad›r. ‹ste-
nildi¤i takdirde kar-
box ünitelerden hare-
ketle özel dizayn ›s›
pompas› (heat pump)
d›fl ünitesi yap›labil-
mektedir. TM
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ürünler

B
ilgi ‹fllem Merkezleri ve iletiflim alanlar›ndaki sistemlerin s›cak-
l›k ve ba¤›l neminin genel olarak 22 ºC ve % 50 nem koflulla-

r›nda tutulmas› gerekmektedir. 
MODUCEL INVICTA Hassas Kontrollü Klima cihazlar› bu ve ben-
zeri alanlarda ürünlerin korunmas› için 365 gün 24 saat kesintisiz
çal›flma prensibine göre hassas s›cakl›k ve nem kontrolünü garanti
alt›na alacak yap›da dizayn edilmifltir. Cihaz›n üzerindeki hassas
kontrollü mikroifllemci ile odan›n s›cakl›k ve nem de¤erleri kontrol
ekran› üzerinden izlenebilir ve de¤erleri saklanabilir.
MODUCEL IPAC Floor Standing modelleri nominal 15KW - 80kW
aras› chilled water veya DX Cooling sistemiyle çal›flabilir. MODU-
CEL Data Room Units (DRU) 80- 120 KW aras› DOWNFLOW
COOLING (yükseltilmifl döfleme uygulamalar›) özelli¤i ile kritik Da-
ta Center uygulamalar›nda zor flartlarda en yüksek verimle kesinti-
siz çal›flmay› garanti alt›na al›r.
Geliflmifl Mikroifllemci ünitesi ile s›cakl›k, nem, hava debisi, filtre du-
rumu, so¤utucu çevrim, nem verme, ›s›tma, yang›n kapama gibi du-
rumlar› tespit edilebilir, izleyebilir ve afla¤›daki kontrolleri yapabilir;
- Programlama 
- Data loggin 
- Grup kontrolü 
- BMS inteface 
- Uzaktan izleme 
- Enerji tasarruf stratejileri gelifltirilmesi TM

ART Klima’dan Hassas Klimalar

Karyer Karbox Üniteleri
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B
aflta g›da ürünleri olmak üzere, özel s›cakl›k nem ve atmosfer
flartlar›nda muhafaza ihtiyac› olan ürünlerin, bu gereksinimi-

ni sa¤lamak için 2 temel ihtiyaç vard›r. Bunlar›n ilki; ortam›n
s›cakl›k, nem veya hava bileflimi ihtiyac›n› karfl›layacak olan 
cihazlar ve sistem, ikincisi ise oluflturulan özel ortam›n›n en az
düzeyde kay›pla süreklili¤ini sa¤layacak olan izolasyonlu yap›d›r.
Modüler sistemler bu gereksinimleri endüstriyel ortamlarda ileri
teknoloji ile önceden üretip, projenin uyguland›¤› alanda sadece
montaj›n›n yap›ld›¤› sistemlerdir. Bu sistem ile çok h›zl›, istenen
her boyutta, her yerde ve standart kalitede alanlar kurulmas›
mümkün olabilmektedir. Modüler Sistem ile kurulacak olan bir
so¤uk hava deposu afla¤›daki unsurlardan oluflur:
• Duvar ve Tavan izolasyon panelleri    
• Zemin izolasyonu ve zemin yap›sallar›
• ‹zolasyonlu özel kap›lar
• So¤utucu cihazlar
• ‹htiyaca gör nemlendirme veya nem alama ünitesi
• Aksesuarlar
• Raflar, Ayd›nlatma ve Defrost tesisat›

Modes bütün bu unsurlar›n tamam›n›n hizmet ve malzeme temini-
ni sa¤layarak anahtar teslimi tesis kurabilme kabiliyetine sahiptir.
Tüm unsular Modesin garantisi ve servis hizmeti kapsam›nda
olaca¤›ndan iflletme sahibi tek bir flirketi muhatap al›p kolayca
sorunlar›n› çözmesini sa¤lar. Modes Modüler Depo Sistemleri,
afla¤›da belirtilen ana bafll›klarda anahtar teslimi Modüler tesis
kurulumu yapmaktad›r.
• So¤uk Hava Depolar›
• So¤uk Muhafaza Depolar›
• Donuk Muhafaza Depolar›
• Ön So¤utma Odalar›
• fioklama (Dondurma) Odalar›
• Fermantasyon Kabinleri
• Olgunlaflt›rma, Kurutma Odalar›
• Kontrollü Atmosfer Odalar›
• Özel S›cakl›k ve Nem Kontrollü Odalar
• Temiz Oda (Clean Room) TM

Modes Modüler Depo Sistemleri
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Karpanel So¤utma Üniteleri

S
o¤uk hava odalar›, endüstriyel so¤ut-
ma sistemleri, flok dondurucular, ge-

mi ve marin tipi so¤utucular, klimalar,
buz makineleri, su so¤utma sistemleri, so-
¤uk oda panelleri üretim, sat›fl, bak›m ve
servis hizmetleri sunan Karpanel, so¤ut-
ma üniteleri ile çözüm sunarken enerji
maliyetlerini de düflürüyor. 
Kaliteli ekipman ve thermic dizayn saye-
sinde yüksek enerji tasarrufu sa¤lamakta
ve verim art›r›l›yor. Gürültü konusunda
Avrupa normlar› seviyesinde olan maki-
neler üretilmektedir. Karpanel cihazlar›n-
da çevre ve ozon dostu so¤utucu gazlar
kullan›l›yor. 

So¤utma ünitelerinin teknik özellikleri ise flöyle:
- Elektrostatik boyal› çelik galvaniz ka-

bin
- Gerilim koruma rölesi (Alçak/Yüksek)
- Termik/ Manyetik flalter
- Kontaktör (Trifaze modellerde)
- Karter ›s›t›c›s›
- Bak›r boru-alüminyum lamelli kondenser 
- 6 kutuplu fan
- Elektronik fan kontrolü (0/I)
- So¤utucu ak›flkan deposu
- Kurutucu filtre
- Gaz göstergesi (rutubet göstergeli)
- Likit ak›fl kontrol selenoidi
- Servis/ bak›m vanas› (s›v› att› üzerinde)

- Bas›nç presostad› (Alçak/ Yüksek)
Avantajlar›:
- Standartlara uygunluk
- Yüksek verimlilik
- D›fl etkenlere dayan›kl› kapal› kabin
- Düflük ses düzeyi
- Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar
- Kolay kurulum/montaj
- Zemin veya cepheye montaj seçenekleri
- Bak›m kolayl›¤›
- Genifl ürün yelpazesi
- Özel modeller
Opsiyonel:
- Elektronik fan devir kontrolü
- Ses izolasyonu TM

V
aillant’›n ileri teknolojiyle üreterek
tüketicilerin be¤enisine sundu¤u au-

roTHERM vakum borulu günefl kolek-
törleri, günefl enerjisinin kalorifer ve s›-
cak su sistemleri için en ideal flartlarda
kullan›ld›¤› bir günefl enerjisi sistemidir.
Vaillant auroTHERM, çok düflük d›fl ha-
va s›cakl›klar›nda (< -10 °C) bile yüksek
verimlilik de¤erini koruyarak, ekonomik
flartlarda çal›fl›yor.
Gerçek anlamda sadece Vaillant auro-

Vaillant AuroTHERM Vakum Borulu Günefl Kolektörleri

M
ini Seri 7,47 kW ile 50 kW aras›nda de-
¤iflen kapasitelerdeki modellerden olufl-

maktad›r. Kompakt dizayn› ile plastik, me-
tal, taban, klima, ambalaj, metal iflleme sek-
törü gibi so¤utma suyu ihtiyac› olan tüm
sektörlerde kullan›labilen, güvenilir ve veri-
mi yüksek bir su so¤utma cihazlar›d›r. Ci-
hazlar d›fl ortamda çal›flmak için gerekli tüm
donan›ma sahiptirler. Özel olarak dizayn
edilmifl ikiz tip chiller gruplar›, tamamen gal-
vaniz sac üzeri elektrostatik toz boyal› flase
ve civatal› ba¤lant› ile gruplanmaktad›r. V
fleklinde dizayn edilen kondanser daha etkin
verimle çal›flmaktad›r. Elektrik kumanda pa-
nosu d›fl ortamdan etkilenmemesi sebebi ile
iki ayr› kapak yap›larak korozyon ve sudan

Gazi So¤utma’dan Paket Tip Su So¤utma Gruplar›
etkilenmeyecek duruma getirilmifltir. 
Özellikler:
- Tüm so¤utma gruplar› kaçak testleri ve

çal›flt›r›lmas› yap›lm›fl halde teslim edilir.
- Shell and Tube eflanjörler sayesinde daha

güvenli kullan›m.
- Dijital termometre termostat sayesinde

hassas ›s› kontrolü.
- Hermetik tip scroll ve pistonlu kompre-

sörler ile yüksek verim ve sessiz çal›flma.
- 2 y›l garanti.
- Emniyet switchleri, termikleri, ve sigor-

talar› ile tam otomatik, güvenilir çal›flma
sistemi.

- Alüminyum gövde ve sac kapaklar elek-
trostatik toz f›r›n boya ile pasa karfl›

yüksek direnç.
- Yüksek verimli, bak›r borulu alümin-

yum lamelli hava so¤utmal› kondenser.
- Is› izoleli paslanmaz çelik tank›.
- Düflük ses seviyesi.
- Stoktan ürün teslimi ve yedek parça
- Paket tip dizayn edilmifl
- Ürünlerimizde CE kalite standard›
- Su ak›fl kontrolü
- Cihaz üzerindeki fanlar ortam s›cakl›¤›-

na ba¤l› olarak devreye girip-ç›kar.
- Donmaya karfl› emniyet termostat› ile

koruma
- Elektrik kesintilerinde ve ani voltaj gidip

gelmelerinde cihaz› korumak için koru-
ma rölesi. TM

THERM’de bulunan günefl enerjisi oto-
matik kontrol paneli; enerji tasarrufu ve
konfor flartlar›n› sa¤lamakla kalmay›p,
günefl kolektörlerinin sistem üzerindeki
gazl› ›s›tma cihazlar›yla mükemmel bir
uyum içinde çal›flmas›n› sa¤l›yor. Silis-
yum-bor kar›fl›ml› darbeye dayan›kl› özel
camlar kullan›lan Vaillant auroTHERM,
binalar›n cephe yüzeylerine ve çat›lara
kolayl›kla monte edilebiliyor. Optik gö-
rünüme sahip Vaillant auroTHERM, es-

tetik dizayn› ile kolay montaj ve servis
imkanlar› ile dikkat çekiyor. TM
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Sektörde standart ya da sadece para-
metre de¤erleriyle sabit s›n›rlar içinde

çal›flan kontrol ünitelerin yerini art›k s›-
n›rlar› kullan›c›s›na çizdiren, programla-
nabilirli¤i ile tam kontrol imkan› sa¤la-
yan, düflük maliyet/verimlilik oran› ve
bak›m-servis gerektiren esnek kontrol
üniteleri al›yor. Frigo So¤utma A.fi.’nin
Aral›k 2009 itibariyle sat›fl, servis, mü-
hendislik ve programlama e¤itimi hizmet-
leriyle beraber sundu¤u Eliwell Energy
XT Pro, modbus yap›s› ile s›n›rs›z girifl-
ç›k›fl imkan› sa¤l›yor.Cihaz, SCADA sis-
temi ve operatör panelleri ile tam uyumu
ile dikkat çekiyor. 16 bit mikro ifllemcisi
ve pil gerektirmeyen flash teknolojisine
sahip Energy XT Pro, IEC 61131-3
uyumlulu¤u sayesinde otomasyon alan›n-
da en fazla tercih edilen “Ladder Diyag-
ram” ve “Function Block Diagram” gibi

görsel dillerle birlikte toplam 5 dilde (ST,
IL, SFC) programlanabiliyor. ‹fllemci üze-
rindeki girifl-ç›k›fllar Energy XT Pro’yu
kompakt hale getirirken, uygulama ihti-
yaçlar›na göre çözüm maliyetini en uygun
seviyeye çekebilmek için; 4 farkl› ifllemci,
2 farkl› geniflleme modülü ve ifllevlerine
ve koruma s›n›flar›na göre ayr›lan 3 fark-
l› operatör panel ile üretiliyor.
Klasik kontrol sistemlerine göre kuman-

Frigo So¤utma’dan Eliwell Energy XT Pro

da panosunda ve depolamada az yer kap-
lamas›, montaj ray›na kolayl›kla yerleflti-
rilmesi, kablaj› kolaylaflt›rmas›, çok say›-
da röle, zaman rölesi ve kontaktörün ye-
rini almas›, programlama kolayl›¤› gibi
bir çok avantaj› beraberinde getiriyor.
Energy XT Pro, yaz›l›m›ndaki simülas-
yon özelli¤i ile uygulama sahada çal›flt›-
r›lmadan önce, bilgisayarda simüle etme
olana¤› sa¤l›yor. TM

Messan Modüler
So¤uk Odalar

M
essan So¤utma, modüler çözüm POLY-
BOX® cihaz› ile, kolay montaj, mü-

kemmel ›s› yal›t›m›, demonte olarak nakliye
ve depolamada kolayl›k ve minimum hacim
kayb› avantajlar›n› bir arada sunuyor. Poly-
box kendi kendini tafl›yan bir sistem oldu¤u
için ilave tafl›y›c› aksesuarlara ihtiyaç yoktur.
Panellerin imalat›nda talebe göre paslanmaz,
“coil coating” tekni¤i ile RAL 9002 veya
RAL 9010 renkleri ile boyanm›fl polyester
boyal› galvaniz sac veya PVC lamineli galva-
niz sac kullan›labilir. Zemin panellerinin
imalat›nda ise yine iste¤e göre de¤iflebilen
plywood, plywood takviyeli özel kaymaz de-
senli paslanmaz sac veya cam elyaf› takviyeli
polyester zemin seçenekleri mevcuttur. Mo-
düler so¤uk odalar, -5°C / +4°C uygulama-
larda 80 mm, -15°C / -30°C uygulamalarda
ise 120 mm ka-
l›nl›¤›nda özel
duvar, tavan ve
taban panelleri
kullan›larak
imal edilmekte-
dir. TM

Testo’dan Yeni Termal Kameralar

Y
eni termal kameralar ile testo, 160 x
120 piksel dedektör s›n›f›nda en iyi

termal hassasiyeti sunuyor. Testo 881’de-
ki NETD < 50 mK ile ve testo 875’deki
NETD < 80 mK in testo 875 ile, testo ter-
mal kameralar yüksek termal hassasiyet
sa¤lar. testo 881, kendi fiyat segmentinde-
ki en yüksek termal hassasiyete sahiptir. 

TwinPix ile gerçek ve termal görüntünün
üstüste bindirme fonksiyonu
TwinPix ile, PC yaz›l›m IRSoft görüntünün
ifllenmesi için ek analiz fonksiyonlar› sunar.
Dahili dijital kamera ile termal kameralar efl
zamanl› olarak infrared ve termal görüntü-
yü saklayabilir. Profesyonel TwinPix fonksi-
yonu ile, bu iki görüntü PC yaz›l›mda birlefl-
tirilebilir. Termal kameradan gelen bilgi ve
gerçek görüntü böylece tek görüntüde gös-
terilebilir. Infrared görüntüde ve gerçek gö-
rüntüde karfl›l›k gelen iflaretlenen noktalar›n
ayarlanmas› ile görüntüler tam olarak birbi-
rinin üstüne biner. Uzak noktalardaki öl-
çüm nesneleri içeren görüntüler bile prob-
lemsiz bir flekilde harmanlan›r ve tek görün-

tüde efl zamanl› gösterilir. Görüntülerin üs-
tüste bindirilmesi ile kullan›c› görüntüde
kendini daha yönlendirebilir ve kapsaml›
analizde hasarl› alanlar› daha iyi tespit ede-
bilir. Bu analiz fonksiyonu ayr›ca termogra-
fi analizi yapan kullan›c›lar›n konuya daha
iyi  hakim olmalar› için avantajlar sunar.
TwinPix sayesinde bina termografisi ile ilgi-
lenen bir kullan›c›, enerji sorumlusu ya da
bak›m teknisyeni, müflterisinin problemi da-
ha iyi anlamas› için binadaki zay›f noktalar›
gerçek görüntüde aç›kça gösterebilir. TM
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AlfaLaval’dan Yeni Su So¤utmal› Kondenser Serisi 

H
ava flartland›rma ve di¤er so¤utma
uygulamalar›nda borulu tip konden-

serler, daha çok kullan›lmaktad›r. Su bol
ise, su so¤utmal› chiller ve so¤utma sis-
temleri, hava so¤utmal› sistemlere k›yasla
daha fazla toplam enerji verimlili¤i sa¤lar-
lar. Alfa Laval bu teknolojiyi, yeni borulu
tip ›s› de¤ifltirici ürünleri ile bir ad›m ileri-
ye götürüyor. Di¤er su so¤utmal› konden-
ser tiplerine k›yasla, borulu tip kondenser-
ler baflka önemli faydalar da sunmaktad›r-
lar. Birçok tipte ›s› de¤ifltiricisinde ortak
sorun olan, t›kanma ve korozyon dayan›-
m›nda borulu tip örnekler daha iyidir. Bo-
rulu tip ›s› de¤ifltiricileri, kolay temizlenme
ve sa¤laml›k için dizayn edilmifllerdir. Az
deneyimli bak›m personeli bile tüpleri te-
miz ve iyi çal›fl›r halde tutabilir. Düflük su
kalitesi flartlar›nda dahi, borulu tip ›s› de-
¤ifltiricilerinin dizayn›, uzun iflletim sürele-
rine izin vermektedir. Tipik uygulama, de-
niz suyu kalitesinin çok düflük oldu¤u ve
filtrelerin verimlili¤inin yetersiz oldu¤u
birçok denizcilik uygulamas›nda görülebi-
lir. Burada kondenser, fliddetli kimyasal ve
galvanik korozyon ve afl›nmaya dayanmak
zorundad›r. ‹deal durum, borulu tip ›s› de-
¤ifltiricisi ile çözümdür. Alfa Laval, 0-200
kW aral›¤›nda borulu tip ›s› de¤ifltiricisi ve
1500 kW kapasiteye kadar deniz suyu ver-
siyonu ile çözüm sunuyor. 
Tasar›mc›lar, yayg›n so¤utucu ak›flkanlar-
dan R134A, R404A ve R410A ile temiz su

kondenserlerinden optimum performans›
almak için özel bir ihtimam göstermekte-
dirler. Gelifltirilmifl bak›r tüpler ve hatta
gövde içerisindeki pozisyonlar›, ak›flkan›n
en iyi performans için da¤›l›m›n› art›rmak-
tad›r. Buhar›n verimli yo¤uflmas›, yo¤ufl-
ma s›cakl›¤› ve su ç›k›fl s›cakl›¤› aras›nda
yak›n s›cakl›k yaklafl›mlar› sa¤lamaktad›r. 

Özel Malzemeler 
Farkl› modellerin nominal kapasiteleri, su
taraf›nda minimum bas›nç düflümüne göre
ayarlanm›flt›r. Böylece sirkülasyon pom-
palar› için gereken enerjiden tasarruf edi-
lebilmektedir. So¤utma kuleleri, kuyu ve-
ya belediye su flebekeleri ile ba¤lant›l› kul-
lan›labilecek versiyonlar mevcuttur. De-
nizcilik kondenser uygulamalar›nda, yeni
›s› de¤ifltiricileri içindeki hayati parçalar-
da, maksimum korozyon ve afl›nma daya-
n›m› temini için Alfa Laval tasar›mc›lar›,

deniz suyu ile direkt temasta olan malze-
melerde en iyi seçimi yapmaya odaklan-
m›fllard›r. Sistemlerin tüm deniz suyu kali-
telerinde dayanmas›na yard›m için, boru
yap›m›nda 90/10 oran›nda bak›r nikel
kullan›lmakta, ayna ve gömlekler özel ifl-
lemden geçirilmektedir. Geleneksel afl›nma
problemleri, ›s› de¤ifltirici borular›n girifli-
ne özel malzeme koruyucular› eklenerek
çözülmektedir. Böylece ›s› de¤ifltirici boru-
lar, su içerisinde mevcut olan, kat› haldeki
mikro partiküllerin yol açt›¤› ciddi hasar-
lardan korunmufl olur. 
Deniz suyu kondenserleri, denize çok ya-
k›n, kara uygulamalar›nda kullan›ld›¤› gi-
bi, gemi üzerinde, hava flartland›rma ve
so¤utma sistemlerinde de kullan›labilirler.
Denize aç›lan teknelerde kullan›ma izin
veren, ana denizcilik sertifikaland›rma ku-
rulufllar›ndan al›nmas› gereken izinler, Al-
fa Laval kondenserleri için mevcuttur. TM

Zeta Teknik’ten Kane 455 IR Gaz Analiz Cihaz› 

E
n son sensör teknolojisinin kullan›ld›¤›
Kane 455 serisi baca gaz› analiz cihaz›n-

da, bir servis eleman›n ya da bak›m teknisye-
ninin arad›¤› tüm özellikler bir arada toplan-
m›flt›r. Kullan›m› kolay döner seçici anantar
sayesinde tüm menülere kolay ulafl›m ve çok
h›zl› okuma imkan› sunan Kane 455 analiz
cihaz›, benzer ürünlere göre çok daha hesap-
l› fiyat› ve yeni nesil k›z›lötesi teknolojisi ve 5
y›l sensör ömrüyle dikkat çekiyor. 6 farkl›
özelli¤i bir arada sunan Kane 455’in; yanma
analizörü, CO metre (odadaki ortam CO
testi), gaz kaçak dedektörü (opsiyonel), dife-

ransiyel manometre, diferansiyel termometre
ve el feneri özellikleri vard›r.
KANE 455 Tüm verileri haf›zas›nda sakla-
yabildi¤i gibi, an›nda k›z›lötesi kablosuz ya-
z›c›s›ndan ç›kt› alma imkan› da sunar. ‹ste-
nirse bluetooth sistemi ile bilgiler, el termi-
nallerinden ya da cep telefonundan paylafl›-
labilir. Kane 455 ve yaz›c›s›n›n arkas›ndaki
m›knat›sl› koruma k›l›f› sayesinde her türlü
metal yüzeye yap›flt›rarak (el serbest) kulla-
n›labilir. ‹ngiliz Kane firmas›ndan ‹thal edi-
len Kane 455 baca gaz› analiz cihaz›, Zeta
Teknik taraf›ndan pazara sunuluyor. TM
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PD Dövülebilir Demir Diflli Boru Ba¤lant› Elemanlar›

U
luslararas› mekanik tesisat sektörüne
bugüne kadar sundu¤u  ürün ve hiz-

metlerle kalitesini ispatlam›fl olan  Parker
Davis HVAC International Inc/A.B.D,
ürün gam›na PD Dövülebilir Demir Dö-
küm Diflli Boru Ba¤lant› Elemanlar›n› ek-
ledi. BILFA’n›n genifl da¤›t›m kanal› vas›-
tas›yla pazara sunulan bu ürünler, 40 y›l›
aflk›n tecrübesi ve y›ll›k 200,000 ton üre-
tim kapasitesi ile dünyan›n önde gelen te-
sislerinden biri olan MECH J.M.C. Co
Ltd. fabrikalar›nda Parker Davis HVAC
International  INC. için üretilmektedir.
Tüm PD Dökme Demir  Fittings ürün ga-
m›, uluslararas› standarlara uygun olarak
üretilmekte olup, dünyaca tan›nan ba¤›m-
s›z sertifikasyon kurulufllar› olan, BVQI
(Bureau Veritas, Fransa) ISO 9001 (Kalite
Güvence Sistemi Sertifikasyonu), ISO-
14001 (Çevresel Yönetim Sistemi), UL
(Underwriters Laboratuar›-A.B.D.), FM
(FM-Global-A.B.D.), NSF (Milli S›hhi Te-
sisat Kurumu -A.B.D.), CUL (Underwri-
ters Laboratuar› -Kanada), CSA (Kanada
Standardlar› Kurumu -Kanada), DVGW

(Alman Gaz ve Su için Teknik  ve Bilim
Kurumu -Almanya), TUV (Teknik ‹ncele-
me Kurumu-Almanya), TSE (Turk Stan-
dartlar› Enstitüsü-Türkiye), BSI (‹ngiliz
Standartlar Enstitüsü-‹ngiltere), JIS (Japon
Endüstriyel  Standardlar  Kurumu-Japon-
ya), GOST-R (Rusya Federasyonu) tara-
f›ndan belgelendirilmifltir.
DIN,  ‹ngiliz ve Amerikan standartlar›na
uygun olarak üç farkl› difl standart›nda ve
1/8” ile 6” aras›ndaki çap ölçülerinde, ge-
rek siyah gerekse dald›rma galvaniz olmak
üzere çok genifl bir ürün yelpaze çeflitlili-
¤inde üretilmekte olan PD Dövülebilir

Dökme Demir Diflli Boru Ba¤lant› Ele-
manlar›, dünyan›n 80’den fazla ülkesinde
bugüne kadar binlerce projede kullan›l-
m›flt›r. Üretilen her fittings, olas› imalat
veya iflçilik hatalar›na karfl› tek tek hidros-
tatik bas›nç testi ile s›zd›rmazl›¤› kontro-
lünden geçirilmektedir. Ayr›ca üretim tesi-
sinin yüksek teknolojili  laboratuarlar›nda
sürekli olarak  kimyasal malzeme analizle-
ri yap›larak, döküm kalitesinin mükem-
melli¤i sa¤lanmaktad›r. Bu hassas kalite
kontrol sistemi sayesinde, PD Dövülebilir
Dökme Demir Fittingsler, hatas›z olarak
kullan›ma sunulmaktad›r. TM

Tempo’dan Do¤algazl› D›fl Mekan Is›tma Sistemi PatioSolar

T
empo Is›tma ve Klima San. Tic. Ltd. fiti.
taraf›ndan Türkiye’ye getirilen PatioSo-

lar, d›fl mekanlar›n (Kafeterya, restoran, bar,
k›fl bahçesi, teras..) ›s›t›lmas›nda LPG ve
elektrik gibi di¤er enerji kaynaklar› ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda çok daha düflük enerji mali-
yetleri ile d›fl ortamlar›n ›s›t›lmas›n› sa¤lar.
Radyant ›s›tma teknolojisi ile konveksyonel

sistemlerine göre % 40 daha az ›s› ihtiyac›
ile ekonomik çözümler sunan sistem, hava-
y› de¤il cisimleri ›s›tarak d›fl ortam›n olum-
suz etkilerini (rüzgar gibi) cihaz›n etki alan›
içerisinde minimize etmektedir. Cihaz›n
paslanmaz çelik gövdesi ve 10 kW ›s› kapa-
sitesi, direkt do¤algaza ba¤lanarak otoma-
tik ateflleme sistemi ile kurulumu ve kulla-

Termotes’ten ‹nverter Merkezi Sistem So¤utma Cihaz› ve Özel
fiarap So¤utma Cihazlar› 

T
ermotes, distribütörlü¤ünü yapt›¤›
‹talyan Rivacold firmas›n›n en yeni iki

ürününü sektöre kazand›rarak, alan›nda
ciddi bir bofllu¤u dolduruyor.
1 veya 2 scroll kompresörlü MH-DGT se-
risi so¤utma cihazlar›, % 10-100 kapasite
aral›¤›nda inverter teknolojisi ile çal›fl-
maktad›r. Oldukça sessiz (36-43dba) ça-

n›m› son derece kolayd›r. 10 kW’l›k ›s› ka-
pasiteli cihaz›n do¤algaz tüketimi 1m3/saat-
ten azd›r. ‹GDAfi onayl› olan PatioSolar,
tüketim miktar› ve ›s› kapasitesi ile elektrik-
li infrared ›s›t›c›lara göre 3 kat daha tasar-
rufludur; böylece yat›r›m maliyetini k›sa sü-
rede telafi ederek d›fl mekanlar›n ›s›t›lma-
s›nda ekonomik çözümler sunar. TM

l›flmas› ile dikkat çeken ürün, maliyet ola-
rak yüksek kapasiteli merkezi sistemlerin
eriflemedi¤i daha az kapasitedeki so¤uk
depo gruplar› için inverter teknolojisi ile
maksimum enerji tasarrufu sa¤lamakta-
d›r. fiarap So¤utma Cihazlar› ise flarap
muhafaza odalar› için özel olarak tasar-
lanm›flt›r. FWR-HWR serisi, +10/+18°C

oda s›cakl›¤› için dizayn edilen 1,4-1 HP
kompresörleri ile, oda içinde gerekti¤inde
so¤utma, gerekti¤inde de ›s›tma yapabilen
cihazlar, mükemmel ba¤›l nem kontrolü
sa¤lamaktad›r. Split ve monoblok seçe-
nekleri ile yaklafl›k 15-60 m2 aral›¤›ndaki
flarap odalar› için en uygun çözümleri
sunmaktad›r. TM
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E
nerji maliyetlerinin artmas› ile birlikte tüm dünyada oldu-
¤u gibi ülkemizde de mekanik tesisatlar›n iflletme maliyet-

lerini minimize etmek yani konforu en uygun iflletme maliyeti
ile elde etmek önem kazanm›flt›r. Sistemin her noktas›nda iste-
nilen s›cakl›klar›n elde edilebilmesi için o noktalarda do¤ru de-
bilerin sa¤lanmas› gerekir. Sistemlerdeki tüm hesaplamalar
do¤ru yap›lsa bile hesaplamalara bire bir uygun malzeme (bo-
ru, kazan, pompa…) temin etmek mümkün de¤ildir. Ço¤un-
lukla bir üst standart ölçüler seçilir. Asla küçük ölçü seçilmez.
Bu seçimlerden ve tesisat›n montaj› s›ras›nda iflçilik flekillerin-
den kaynaklanan farklar sistemin her noktas›nda kompanse
edilmelidir. Bu amaçla ›s›tma-so¤utma sistemlerinde dolaflan
suyun dengelenmesi yani balanslanmas› gerekmektedir. Sabit
debili ve de¤iflken debili sitemlerde kullan›lan balanslama tek-
nikleri ve balanslama ekipmanlar› da farkl›l›klar gösterir. Bu
farkl›l›klar› ve amaca uygun ekipman kullan›m›na öncülük et-
mesi için özel tasarlanan Duyar Statik Balans Vanalar›, bu
alanda büyük bir bofllu¤u doldurmaktad›r. ‹yi projelendirilmifl
ve tesis edilmifl bir mekanik tesisattaki cihazlarda do¤ru debi-
lerin dolaflmas› gerekir. Teorik olarak, projelerde belirtilen de-
bileri sa¤lamak için balans vanas› üreticilerinin seçim prog-
ramlar›ndan yararlanarak hesaplanabilen ön ayar (tur) de¤er-
lerine getirilen balans vanalar› ile debilerin s›n›rlanmas› (iste-
nen debilerin elde edilmesi) düflünülür.

Duyar Statik Balans Vanalar›, merkezi sistem s›cak sulu kalo-
rifer ve so¤uk su tesisatlar›n›n kolon tesisatlar›nda kolonlar
aras›ndaki hidrolik dengenin sa¤lanmas›nda kullan›l›r. Ancak,
afla¤›da belirtilen nedenlerden dolay› sistem iflletmeye al›nma-
dan önce sistemde dolaflan suyun balans ayar› yap›lmas› gere-
kir:
• Projelendirme aflamas›nda bas›nç düflümleri net olarak he-

saplanamaz. Kullan›lan borular›n yüzey pürüzsüzlü¤ü, dir-
seklerde ve dönüfl noktalar›ndaki bas›nç kay›plar› hesapla-
malarda yap›lan kabullerden farkl› olur.

• Tesisat›n son flekli ile ilk proje aras›nda genellikle farkl›l›k-
lar vard›r. Her eklenen ve ya ç›kart›lan hat sistemde dolaflan
suyun debisini direkt olarak etkiler.

• Cihazlarda, vanalarda ve di¤er ekipmanlarda farkl› üretici-
lerin eflde¤er mamullerinde oluflan bas›nç düflümleri ayn› de-
¤ildir. Ço¤unlukla, proje aflamas›nda sat›n al›nacak marka
belli olmad›¤›ndan bu de¤erler için kabul yap›l›r. Bu kabul-
den daha farkl› de¤erlere sahip olan bir cihaz kullan›l›nca
debilerde sapmalar olabilir.

Sistemde dolaflan suyun debisinin tasar›m de¤erlerinde olmas›-
n› sa¤lamak amac› için kullan›lan ekipmanlar›n bafl›nda Statik
Balans Vanalar› yer al›r. TM

Duyar Statik Balans Vanas›
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Pek çok firman›n temsilcili¤ini ve 
da¤›t›m›n› yap›yoruz

F
rigo So¤utma olarak 1984 y›l›ndan
beri Türkiye pazar›nda faaliyet gös-
teriyoruz. Fakat so¤utma sektörün-

deki geçmiflimiz çok daha eskilere dayan›-
yor. Tek bir flirket olarak de¤il, alan›nda
uzman dört ayr› flirket olarak çal›flt›¤›m›z›
söylemek daha do¤ru. Frigo So¤utma,
dünyan›n lider so¤utma markalar›n›n
ürünlerinin sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz fir-
mam›z. Bunun d›fl›nda so¤utma cihazlar›
üretimi yapan ve mekanik taahhüt konu-
sunda faaliyet gösteren ayr› ayr› firmalar›-

Yat›r›m aflamas›nda de¤erlendirilmesi
gereken en önemli kriter maliyet
de¤il, verim olmal›d›r”

1984 y›l›nda kurulan Frigo So¤utma A.fi., so¤utma sistemi 
ürünleri ve ekipmanlar› , klima ekipmanlar›, ›s›tma sistemi 
kontrol ekipmanlar› ve ventilasyon ekipmanlar›n›n ithalat›n› ve
sat›fl›n› yap›yor. Sektöründe dünyan›n lider firmalar› ile çal›flan
Frigo So¤utma’n›n Genel Müdürü Cemal Y›lmaz, “Kaliteli 
ürünleri, bilgi ve deneyimle birlefltirip en iyi hizmeti veriyoruz.
Bunu yaparken minimum bak›m masraf› ve sorunsuz 
iflletme, kendimize hedef koydu¤umuz en önemli kriterlerdir”
diyor. Y›lmaz ile Türkiye’de so¤utma sektörünü, yanl›fl 
bilinenleri, firman›n faaliyetlerini konufltuk...

Cemal Y›lmaz
Frigo So¤utma A.fi. Genel Müdürü

©
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m›z var. G›da üretim prosesleri de dahil
olmak üzere mekanik taahhüt konusunda
Frigo Mekanik A.fi.,  so¤uk zincirin ihtiya-
c› so¤utma cihazlar› ve eflanjörleri üretimi
konusunda Panel Sistem A.fi., PUR panel
üretimi ve montaj› konusunda ise ‹zopanel
A.fi. ad› alt›nda faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz.  
Yurtd›fl›nda çal›flt›¤›m›z 35 ülke var. 2009
y›l›nda Avrupa ülkelerine ihracat›m›z aza-
l›rken Kazakistan, Özbekistan, Azerbay-
can, Gürcistan, Irak gibi ülkelere ihracat›-
m›z artt›. Üretim yapan flirketlerimizde
mevcut ürünlerimizi yenilemek, gelifltir-
mek ve ar-ge faaliyetlerimiz ile yeni ürün-
ler ortaya ç›karmak, en büyük hedefimiz.
Çal›flmalar›m›z› daha kompakt, daha ve-
rimli, daha ekonomik ve rekabetçi ürünler
üretebilmek için h›zland›rm›fl durumday›z.
Problemsiz cihaz yapmak istiyoruz. Türki-
ye’nin hemen hemen her yerinde yetkili
servislerimiz var. Her türlü soruna çok
h›zl› çözüm sunuyoruz ama biz yine de
müflterilerimiz, sistem bir kez devreye al›n-
d›¤›nda bir daha sorun yaflamas›n istiyo-
ruz.
Frigo So¤utma A.fi. olarak so¤utma sektö-
rünün ihtiyac› olan ana malzemelerin
al›m-sat›m›n› yap›yoruz. A¤›rl›kl› olarak
Avrupa firmalar›yla çal›fl›yoruz. Kompre-
sörlerde Bock ve Sabroe, otomatik kontrol
sistemlerinde Eliwell, fan konusunda Mul-
ti-wing, zaman saatleri konusunda Flash,
yine otomatik kontrol ekipmanlar› konu-
sunda Parker, nem alma cihazlar›nda Co-
tes, amonyak pompalar›nda Hermetic, va-
na konusunda iflbirli¤i yapt›¤›m›z Parker-
Herl gibi çok say›da firman›n ürünlerinin
sat›fl›n› ve da¤›t›m›n› gerçeklefltiriyoruz.  

Türkiye’nin en büyük buz pistini yapt›k
‹stanbul’da yapt›¤›m›z buz pisti, bu alanda
Türkiye’de yap›lm›fl en büyük proje idi. ‹fl-
verenimiz ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’ydi. Proje hokey pisti olarak yap›ld›¤›
için uluslararas› standartlara uygun olmak
zorundayd›. Bu nedenle çok ciddi çal›flma-
lar ve denetlemeler yap›ld›. Al›flverifl mer-
kezleri içindeki pistler, genellikle insanla-
r›n e¤lenmesi için yap›lm›fl oldu¤u için buz
kalitesi ve istenen düzgünlük önem tafl›-
mamaktad›r.. Bizim yapt›¤›m›z proje ise
uluslararas› spor müsabakalar› için tasar-

land›¤›ndan buz ve saha kalitesi oldukça
önemli. Sahay› genellikle profesyoneller
kulland›¤›ndan  sahan›n kalitesi perfor-
manslar›n› ciddi oranda etkilemekte oldu-
¤undan beklentilerde yüksek olmakta. Es-
ki yap›y› düzeltip bu hale getirmek olduk-
ça meflakkatliydi. Pisti yapt›¤›m›z binan›n
% 70’ini yenilememiz gerekti. Ama sonuç-
ta çok baflar›l› bir projeye imza att›k. Pro-
jemiz, yurtd›fl›ndan gelenlerin de be¤enisi-
ni ve takdirini kazand›. Orada so¤utucu
olarak amonyak kulland›k. 

Amonyak di¤er so¤utuculara göre çok
yüksek verim avantaj› sunuyor
Hemen hemen so¤utmaya bulaflan herke-
sin kafas›ndaki ayn› soru var; amonyakl›
so¤utma iyi ve güvenli mi yoksa tehlikeli
mi.. Neredeyse tüm so¤utma firmalar›, bu
soruyu kendine göre yan›tl›yor. Oysa orta-
da kan›tlanm›fl bir gerçek var: Amonyak,
belli oranlar›n üzerindeki s›z›nt›larda el-
bette zehirlidir ve tehlikelidir ve o ortam-
da durabilmek zaten mümkün de¤ildir..
Amonyak s›z›nt›s›n› anlamaman›z imkan-
s›zd›r; çünkü çok keskin kokusuyla amon-
yak zaten kendini hemen ele verir. En kü-
çük bir s›z›nt› bile an›nda tespit edilebilinir
ve önlem kolayl›kla al›nabilir. Bunun d›-
fl›nda bu tür sistemlerde kullan›lan  oto-
masyonda tehlikelerin önüne geçmek aç›-
s›ndan önem arzetmektedir. Amonya¤›n
di¤er so¤utuculara göre çok ciddi oranlar-
da verim avantaj› sundu¤u da bir gerçek.
Asl›na bakarsan›z so¤utma sistemlerinde

amonya¤›n tek dezavantaj›; ilk yat›r›m
maliyetinin yüksek olmas›. 
Amonyak, çok eski ve en bilinen so¤utucu
ak›flkan olmakla birlikte yak›n zamana
kadar unutulmaya yüz tutmufltu. Ta ki
“ozon meselesi ve sera etkisi” tüm dünya-
n›n gündemine oturuncaya kadar.. Amon-
ya¤›n yerine daha düflük maliyetli “F gaz-
lar” alm›flt›. Halen F gazlar, evsel cihazlar-
da kullan›l›yor. Ama endüstriyel tesisler-
deki so¤utma sistemi uygulamalar›nda
baflrol her zaman amonya¤›n..  
Asl›nda hiçbir gaz, istenen tüm art› de¤er-
leri bünyesinde toplam›yor. Her birinin
avantaj ve dezavantajlar› var. F gazlar›n
amonya¤a göre en büyük üstünlü¤ü mali-
yeti.. Ama verim olarak bakt›¤›n›zda,
amonyak çok daha verimli ve çevreci bir
so¤utucu ak›flkand›r. 

Amonyak, so¤utma sektöründe pazar 
pay›n› art›r›yor
Birkaç y›l önce, ozon ile ilgili uluslararas›
bir seminere kat›ld›m; orada da ticari gaz-
lar dedi¤imiz F gazlar çok ciddi bir tart›fl-
ma konusuydu. So¤utucular›n tarihine ba-
kacak olursak, karbondioksit ve amon-
yak, bafllang›çtan beri kullan›lan so¤utu-
cular olmufltur. Ancak ne karbondioksit
ne de amonyak, sahip olduklar› “potansi-
yel tehlike” sebebiyle insanlar›n yo¤un
olarak bulunduklar› mekanlarda kullan›l-
mam›fl, evsel ürünlerde de tercih edilme-
mifltir. F gazlar›n bulunmas›, so¤utma sek-
töründe ciddi bir heyecan yaratm›flt›. An-
cak dünyan›n küresel ›s›nma ve ozon taba-
kas›n›n incelmesi konusunda verdi¤i alarm,
F gazlar› da tart›flma konusu haline getir-
di. Bu tart›flmalar ile birlikte, amonya¤›n
azalan pazar pay›nda da bir yükselme bafl-
lad›. Belli miktarlara kadar amonyak, ka-
pal› mahallerde de güvenle kullan›labili-
yor. Buna ba¤l› olarak bugünlerde so¤ut-
ma sektöründeki tart›flma konusu; belli
gazlar›n kullan›m miktar› ve kullan›m
alanlar›n›n s›n›rland›r›lmas›. 
Amonya¤›n sera etkisi s›f›rd›r. Bünyesinde
azot ve hidrojen oldu¤u için aç›k havada
hemen ayr›fl›r. Karbondioksitin ise sera et-
kisi rakamsal olarak 1 (referans olarak 1
ald›lar) olup F gazlar ile k›yaslanmayacak
kadar küçüktür. Örne¤in R-134 a gaz›n›n
sera etkisi 1300 (GWP). Bu nedenle F gaz-©
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lardan karbondioksit ve amonya¤a do¤ru
bir geçifl söz konusu.. Yani so¤utucularda
durum flöyle: Ticari alanlarda F gazlar›n
pazar pay› azal›yor; karbondioksit çok
yüksek bas›nçl› bir gaz oldu¤u için kulla-
n›m alan› s›n›rl› olmakla birlikte kullan›m
alan› art›yor, amonyak ise gerek verimi ge-
rekse bak›m kolayl›¤› ile pazar pay›n› art›-
r›yor. 

Dikkat ve kontrol ile riskler minimuma
indirilebilir
Amonya¤›n üzerinde çok fazla spekülas-
yon olufluyor ama herkes evinde zehirli ve
patlay›c› özelliklere sahip do¤algaz› kulla-
n›yor. Demek ki dikkatli tasar›m ve kon-
trol ile riskler minimuma indirilebiliyor.
Türkiye’deki en büyük eksikliklerden biri,
bu konudaki regülasyonlar›n, kurallar›n,
kontrol imkanlar›n›n olmamas›. Avru-
pa’da belli kurallar, standartlar var; sis-
temler o kurallara göre yap›lmak zorunda.
Asgari emniyet tedbirlerinin al›nmas› flart.
Türkiye’de ise gerekli emniyet koflullar›
firmalar›n ve firma çal›flanlar›n›n bilgi,
tecrübe ve sorumluluk düzeylerine kalm›fl
durumda... 
Ayr›ca al›c›lar›n konuyla ilgili bilgilendiril-
mesi de çok önemli. Yat›r›mc›n›n ilk yat›-
r›m maliyetine odakl› düflünmesi uzun va-
dede kay›p anlam›na gelir. Yat›r›m aflama-
s›nda de¤erlendirilmesi gereken en önemli
kriter yat›r›m maliyeti de¤il, iflletme mali-
yetidir. ‹flletme maliyetlerinin dikkate al›n-
madan so¤utucu gaz, sistem, ekipman se-
çimi oldukça yanl›flt›r.  

Otomasyon, de¤erli bir yat›r›md›r
De¤inmek istedi¤im önemli konulardan
biri de otomasyon. Otomasyon, so¤utma-
n›n ve hatta neredeyse tüm sistemlerin can
damar› haline geldi. Otomasyonun bir pa-
zarlama argüman› gibi de¤erlendirme ya-
n›lg›s› ile zaman zaman karfl›laflabiliyoruz.
So¤utma sistemlerinde çok iyi bir otomas-
yon, sorunsuz çal›flma anlam›na gelir. Ge-
rek sistemi ayakta tutma, gerek emniyet
tedbirlerinin al›nmas›, gerekse verimlili¤in
art›r›lmas› aç›s›ndan otomasyon oldukça
önemli. Dolay›s›yla otomasyona ek bir
maliyet gibi de¤il, uzun vadede çok ciddi
kazanç sa¤layacak önemli bir yat›r›m ola-
rak bak›lmas› gerekiyor. 

‹yi bir firman›n ya da markan›n merdiven
alt› firma ve ürünlerle mukayese edilmesi
ciddi bir rahats›zl›k
Türkiye’nin her zaman finans darbo¤az›
var.. Çok zengin bir ülke de¤iliz maalesef.
Ülkemizin sahip oldu¤u ekonomik imkan-
lar, elbette firmalara da yans›yor. Firmalar,
s›n›rl› finans kaynaklar› ile varl›¤›n› sür-
dürmeye çal›fl›rken di¤er taraftan da haks›z
rekabet ile mücadele etmek durumunda
kal›yor. ‹yi bir firman›n, markan›n ya da
ürünün merdiven alt› firma ve ürünlerle
mukayese edilmesi ciddi bir rahats›zl›k. Bu
durum, so¤utma pazar›ndaki  firmalar›n
geliflmesinin önünde büyük bir engel. Özel-
likle endüstriyel so¤utma çok hareketli bir
sektör de¤ildir. Yani bir üretim tesisine
kurdu¤unuz sistem, evsel sistemler gibi 3-5
y›lda bir de¤ifltirilemez. Çok uzun süre ça-
l›flmak üzere (ticari ürünlerde 10 y›l endüs-
triyel ürünlerde 20 y›l gibi) yap›l›r ve çal›-
fl›r. Bu nedenle, bu alanda çal›flan firmala-
r›n ifl yapma flans› yenilemeden daha çok
yeni yat›r›mlardan oluflmakta. 
So¤utma sektöründe kullan›lan malzeme-
lerin neredeyse % 80’i yurtd›fl›ndan getiri-
liyor. Asl›nda Türkiye’de üretim yap›lma-
s›n› çok isterim. Kendi ürünümüz olsa, ta-
mam›n› kendimiz üretiyor olsak, hem ken-
dimize hem de ülkemize daha çok fayda
yaratm›fl oluruz.  

Karbondioksitin pazar pay›n›n artmas›nda
devlet deste¤inin rolü büyük
Karbondioksit en eski so¤utma gaz›d›r ve
ölümcül bir tehlikesi yoktur; belli bir mik-
tarda teneffüs edilmemiflse. Gazlar konu-
sundaki tart›flmalar hep olas› kaçak du-

rumlar›, verimleri ve maliyetleri üzerine
gündeme gelir. Bu gazlar›n tamam› belli bir
bas›nç alt›nda kullan›l›r. Ama dikkat edil-
mesi gereken çok hassas bir konu var: bel-
li hava s›cakl›klar›nda de¤iflen bas›nç. Kar-
bondioksit, her co¤rafyada kullan›labilir
ama bas›nc› stabil tutabilmek için mutlaka
baflka bir gazla desteklenmesi gerekir.
Karbondioksit, belli bir bas›nçta tutulabil-
mesi için ilave so¤utmaya ihtiyaç duyar.
Yani baflka bir gazla so¤utulup bas›nc› dü-
flürmeniz gerekir. O yüzden her sistemde
kullan›labilen bir gaz de¤ildir; kontrol al-
t›nda tutulmas› gerekir. Yani “bugün siste-
mi çal›flt›rm›yorum” deme lüksünüz yok-
tur. Sistemi kapatsan›z bile bas›nc› denge-
de tutacak di¤er sistemin sürekli olarak ça-
l›flmas› zorunludur. Buna tek alternatif;
tüm sistemi çok yüksek bas›nç alt›nda çal›-
fl›p duracak flekilde tasarlamakt›r. Fakat
böyle bir alternatifin de maliyeti çok yük-
sektir, dolay›s›yla efektif de¤ildir. 
Dünyada karbondioksitle ilgili eski bilgi-
lerin tazelenmesi süreci yaflan›yor. Eski
bilgiler araflt›rmalarda kullan›larak yeni-
likler gelifltirilmeye çal›fl›l›yor. Takip etti-
¤im kadar›yla karbondioksit ile so¤utma,
otomotivden süpermarketlere kadar pek
çok sektörde ve hemen hemen her ülkede
kullan›l›r hale geldi. Elbette bu ivmelen-
menin ard›nda devlet teflvikleri de var..
Hiçbir yat›r›mc› belli oranlarda destek
görmeden, tamamen sosyal sorumluluk
anlay›fl›yla bu derece yüksek bir maliyetin
alt›na girmez. Bir de rekabet koflullar› dü-
flünülürse, bunun mümkün olmayaca¤›
aç›kt›r. Bu nedenle belli oranlarda devlet
deste¤i flart.. TM
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1. Girifl

K
ompresörün gücü gerekli so¤utma
gücüne optimum ve gerekli olan
çal›flma aral›¤›ndan flaflmadan tam

olarak adapte edilir. Sonuç olarak so¤ut-
ma sistem kapasitesi ve enerji verimlili¤i
artar. So¤utma sistem yükü inifl ç›k›fl gös-
terse bile sabite yak›n sistem bas›nc› so¤ut-
ma kompresörü frekans inverterleri ile
sa¤lanabilir. Frekans inverterlerinin sa¤la-
d›¤› avantajlar›n baz›lar›:

Enerji Tasarrufu
• Evoporasyon bas›nc›n›n yükseltilebil-

mesi
• Kondenzasyon s›cakl›k derecesinin op-

timizasyonu
• Evaporatör buzlanmas›n›n azalt›lmas›

ve defrost aral›klar›n›n uzat›lmas›
So¤uk muhafaza kalitesinde geliflme
• So¤utma noktalar›ndaki s›cakl›k dere-

cesindeki sapmalar›n azalt›lmas›
• Yüksek ve sabit nispi nem
• So¤utulmufl g›dalarda a¤›rl›¤›n›n kayb›

azalt›larak so¤uk muhafazadaki kalite-
nin gelifltirilmesi

So¤utma teknolojisindeki tüm yeni gelifl-
melerin amaçlar›
Yüksek kaliteli enerji optimizasyonlu so-
¤utma sistemlerinin yap›m› kararl› ve tek-
rarlanabilen so¤utma ortam› yarat›larak
yüksek kalitede g›dalar›n a¤›rl›k ve kalite
kayb›na maruz kalmadan muhafazas›n›
sa¤larlar. Modern de¤iflken h›z kontrollü
so¤utma sistemleri bu gereksinmeleri ço¤u

noktada karfl›lar. Burada iflletme maliyet-
lerini düflürülmesine konsantre olunacak-
t›r. Afla¤›daki avantajlar özellikle göz
önünde bulundurulacakt›r:
• Enerji tüketimindeki önemli azalma
• Güvenilir ve kararl› so¤utma
• Muhafaza edilen g›dalarda azalan a¤›r-

l›k kay›plar›
• Daha k›sa zamanda amortisman

2. ‹flletme maliyetlerindeki azalma
‹flletme maliyetlerindeki azalma daha az
enerji tüketimi ve azalan a¤›rl›k kay›plar›
anlam›na gelir.
Enerji tüketimindeki azalma ikiye bölüne-
bilir.
• Temel enerji maliyet tasarrufu direkt

olarak so¤utma prosesindeki kullan›lan

So¤utma Kompresörü Frekans
Inverterleri ile So¤utma
Kompresörlerinde H›z Kontrolü

Son zamanlardaki yükselen enerji maliyetleri ve giderek kat›laflan çevre direktifleri enerji tasarrufu-
nu önemini giderek art›rmaktad›r. Konvansiyonel ad›ml› sistemleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda de¤iflken
so¤utma kapasiteleri karfl›s›nda so¤utma kompresörü Frekans ‹nverterleri birçok avantaj ile çok iyi
bir çözümdür.

Haz›rlayan: Vahe Da¤devirenel
Çetinel So¤utma Sanayi ve Tic. A.fi.

TM_134  3/16/10  11:07 AM  Page 30



tesisat market 03/2010 . 31

enerjinin azalt›lmas›yla sa¤lan›r.
• ‹kinci enerji maliyet tasarrufu ise so¤ut-

ma noktalar›ndaki ›s› de¤ifltiricilerin ve-
rimlili¤i yükseltilerek sa¤lan›r.

3. Temel enerji maliyeti tasarrufu
Tekli kompresörlü sistemlerle veya çoklu
merkezi sistemlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda so-
¤utma kompresörü frekans inverterleri ta-
raf›ndan kontrol edilen so¤utma sistemleri
de¤iflken so¤utma gereksinmelerine sürek-
li uyum gösterir. Tekli kompresörlü veya
çoklu kompresörlü merkezi sistem uygula-
malar›nda devreye giren ve ç›kan kompre-
sörler emifl bas›nçlar›nda önemli bas›nç
de¤iflimlerine sebebiyet verir. Ço¤u so¤ut-
ma sistemleri sene boyunca % 75 - % 80
civar›nda nispi yük oran›nda çal›fl›rlar.
Çoklu merkezi sistemlerde s›k devreye gi-
ren bireysel kompresörler yüksek seviyede
olumsuz enerji dengesi oluflturur. Çoklu
kompresörlü merkezi sistemlerde devreye
giren bir sonraki kompresör genelde gere-
¤inden fazla güç üreterek evaporasyon ba-
s›nc›nda sapmalara yol açar. (Bak›n›z fie-
kil 1.1.)
So¤utma kompresörü frekans inverterleri
kullan›larak yüksek do¤rulukta kontrol
gerçeklefltirilebilir. Çoklu kompresörlü
merkezi sistemler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
evaporasyon s›cakl›klar›nda sapmalar 4 -6
K kadar afla¤› çekilebilir. Evaporatör ba-
s›nc›ndaki daha dar kontrol sahas› k›smi
yük operasyonu s›ras›nda % 16 - % 25 ci-
var›nda enerji tasarrufu sa¤layabilir. Bu
sonuç, evaporasyon s›cakl›¤›ndaki 1K art›-
fl›n % 3 - % 4 enerji tasarrufu sa¤layaca-
¤›ndan yola ç›k›larak elde edilmifltir.
Evaporasyon s›cakl›¤›ndaki yükselifl 
kompresörün emifl bas›nc›ndaki yükselme
ile kompresör verimlili¤ini artt›r›r. Ortaya
ç›kan gere¤inden fazla güç ise kompresö-
rün frekans› düflürülerek telafi edilir. Böy-
lece kondenzasyon gücü ve kullan›lan fan-
lar›n performans› sürülen enerjinin azal-
mas› ile birlikte azal›r. Sonuç olarak kom-
presyon sürecindeki azalan bas›nç fark›
enerji geliflmesindeki aç›k sebep olarak %
16 - % 25 civar›nda enerji tasarrufu sa¤-
lar.  So¤utma sistemindeki enerji tasarru-
funun ana sebebi olarak optimize bir flekil-
de kompresörün frekans kontrolü yatar.
Entegre özel yaz›l›ml› so¤utma kompresö-

fiekil 1.1: 3 kompresörlü ad›ml› kontrol edilen merkezi so¤utma sisteminin ve 2 kompre-
sörlü KIMO Inverter kontrollü sistemin bas›nç karakteristikleri. 
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rü frekans inverterleri kondenzasyon ba-
s›nc›n› fanlar›n frekans h›z›n› kontrol ede-
rek sabit tutar buda evaporatörde sabit
bas›nç tutarak daha fazla enerji tasarrufu
sa¤lar.  (Bak›n›z fiekil 1.2 ve 1.3)
Kondenser seçerken bir kez daha kural
olarak kondenzasyon s›cakl›¤›ndaki 1K
azalma %3 - %4 enerji tasarrufu sa¤lar.

4. ‹kincil enerji maliyet tasarufu
Sabit kondenzasyon ve evaporasyon ba-
s›nc›, termostatik genleflme vanas›ndaki
bas›nç sapmalar›n› düflürerek evaporatör-
de optimum so¤utucu ak›flkan dolgusunu
sa¤lar. Evaporatörler maksimum kapasite-
de çal›flabilirler. S›cakl›k diferansiyelleri
Delta tL1 - t0 azald›kça evaporatör yüze-
yinde daha az buzlanma meydana gelecek-
tir.  So¤utma süreleri uzat›larak buna kar-
fl› defrost süreleri azal›r.  Daha fazla ener-
ji optimizasyonu için uyarlanabilen def-
rost sensorlar› montaj edilebilerek defrost
a zorunlu gerek duyulmas› durumunu se-
zerek defrost dan do¤an enerji kullan›m›n›
bir hayli azalt›lm›fl olur.
Kompresör tipinden ba¤›ms›z olarak çal›fl-
ma flartlar›ndaki de¤iflimler veya so¤utma
ç›k›fl noktalar›ndaki flarj seviyeleri, her-
hangi bir çal›flma flart›nda gereken opti-
mum seviyedeki so¤utma gücü otomatik
olarak saptan›r ve so¤utma sisteminden is-
teklendirilir. Daha yüksek adet kompre-
sörlü merkezi sistemlerde ve kademeli dev-
re kontrollü sistemler bile 2 kompresörlü
so¤utma kompresörü Frekans ‹nverterleri
kontrollü merkezi sistemlerden geride kal-
maktad›rlar. Bak›n›z fiekil 1.4 ve 1.5.

Avantajlar:
• Optimum evaporatör flarj›ndan dolay›

yüksek evaporatör verimlili¤i
• Evaporatör yüzeylerinde daha az buz-

lanma
• Daha uzun buz çözme aral›klar›

5. So¤utma kalitesindeki geliflme
Ço¤u meyve ve sebzeler türlerine göre 0°C
ve 3°C s›cakl›klar aras›nda, yüksek nem
seviyeleri ve minimum s›cakl›k sapmalar›
olan ortamlarda muhafaza edilirler.  
Meyve, sebze ve et gibi so¤uk muhafaza
edilen g›dalarda a¤›rl›k kay›plar›n›n azal-
mas› ve kalitesinin geliflmesi için so¤uk

fiekil 1.3 : Karlsruhe merkez istasyonundaki büyük bir restoranda bulunan 2 kompresör-
lü KIMO frekans Inverter kontrollü sistemin emme bas›nc›n›n sapma karakteristi¤i.

fiekil 1.4 : 4 kompresörlü bir merkezi sistemin emme bas›nc›ndaki sapma karakteristi¤i.

fiekil 1.2 : 4 kompresörlü ad›m kontrollü merkezi sistemde emifl bas›nc› sapma karakteristikleri. 
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odalarda ›s› de¤ifltiricilerindeki s›cakl›k
farkl›l›klar›nda sadece az de¤iflimler kabul
edilebilir.  G›dalardaki su kay›plar› gibi te-
mel de¤ifliklikler so¤utulmufl g›dalarda ya-
flanmamal›d›r. G›dalardaki su kayb› kay-
bedilen a¤›rl›kt›r ve bu da h›zl› bir flekilde
ürünün ekonomik de¤erini etkileyerek sa-
t›lamamas›n› sebebiyet verebilir. Örnek
olarak havuçtaki % 10 su kayb› ürünün
% 100 ekonomik kayb›na sebebiyet vere-
bilir.
So¤uk muhafaza edilen üründeki su kayb›
kalite kayb›ndaki ana sebeptir bu da mey-
ve, sebze, et ve bal›k gibi g›dalar›n so¤uk
oda çevre havas›ndaki buhar yay›lmas› ile
oluflur. Meyve ve sebzelerdeki bu su ka-
y›plar›ndaki sürücü güç so¤uk odan›n ve
muhafaza edilen g›dan›n içindeki bas›nç
farkl›l›klar›d›r.
Su buhar› bas›nç farkl›l›¤› ço¤unlukla so-
¤uk odalar›n s›cakl›k sapmalar›ndan kay-
naklan›r.  S›cakl›k sapmalar› ise so¤utma
sisteminin de¤iflen emifl bas›nc›n›n bir so-
nucudur.
S›cakl›k ve nispi nem ayr› de¤erlendirile-
meyen iki ayr› fiziksel niceliktir ve arala-
r›nda karfl›l›kl› etkiler bulunmaktad›r.
So¤uk odada oluflan s›cakl›k farkl›l›klar›
otomatik olarak nispi nem oranlar›ndaki
sal›n›mlara sebebiyet verir.  So¤utma sis-
temlerindeki merkezi sistemlerde ad›msal
de¤iflimler ani olarak bu farkl›l›klara sebe-
biyet verir.
Evaporasyon s›cakl›¤›ndaki (t0) temel de-
¤iflimler s›cakl›k ve nem gibi ölçülebilen
nicelikler üzerinde negatif etki yarat›r.  So-
¤utma iflleminde muhafaza edilen g›dalar-
dan eksilen su evaporatör lamellerinde yo-
¤unlafl›r ve düflük t0 evaporasyon s›cakl›k-
lar›nda donar.  Bu sebepten so¤uk odada
sirküle edilen so¤uk hava kuru olur ve da-
ha muhafaza edilen g›dalardan daha fazla
nem al›r.  Böylece muhafaza edilen g›dalar
ile evaporasyon s›cakl›¤› aras›ndaki fark
artt›kça daha yo¤un bir flekilde g›dalarda
nem kayb› devam eder.
Bu sonuç ile so¤utma sistemini mümkün
olan en düflük delta tL1 - t0 da çal›flt›rmak
gerekir. So¤utma kompresörü frekans in-
verteri kontrolü ile emifl bas›nc› nerede ise
sabit, delta tL1 - t0 aras›ndaki fark azal-
m›fl ve so¤uk odadaki yüksek nem muha-
faza edilen g›dalardaki kurumaya karfl›

fiekil 1.5 : 2 kompresörlü KIMO Frekans Inverter kontrollü bir sistemin emme bas›nc›n-
daki sapma karakteristi¤i.

fiekil 1.6 : S›cakl›k karakteristikleri;
A)3 kompresörlü ad›ml› kontrol edilen merkezi so¤utma sistemi
B) 2 kompresörlü KIMO Frekans Inverter kontrollü so¤utma sistemi

fiekil 1.7 : 2 kompresörlü KIMO Frekans Inverter kontrollü so¤utma sisteminin s›cakl›k
karakteristi¤i.
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Depo A : Emifl Bas›nc›nda Büyük Sapmalar (Çok kompresörlü ad›m kontrollü merke-
zi sistem)
Depo B : Hemen Hemen Sabit Emifl Bas›nc› Merkezi Sistem (KIMO Frekans Inverter
kontrollü merkezi sistem)

Depo A Depo B
Giren g›dan›n de¤eri €/t 253,00 253,00
Su çekmesine karfl› zarar % 18 3
Ç›kan g›dan›n maliyeti €/t 308,53 260,82
Piyasa de¤eri €/t 300,00 300,00
Kar / Zarar €/t -8,53 +39,18

Tablo 1 : So¤uk oda ortam›n›n ürün maliyetine etkisi.

Tablo 2: B Deposundaki enerji tasarrufunun ürün maliyetine etkisi.

Depo B: Hemen Hemen Sabit Emifl Bas›nc› Merkezi Sistem (KIMO Frekans Inverter
kontrollü merkezi sistem)
Enerji Tasarrufu 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
Giren g›dan›n maliyeti € / t 253,00 252,05 251,09 250,12 249,15 248,18
Ç›kan g›dan›n maliyeti € / t 260,82 259,85 258,86 257,86 256,86 255,86
(% 3 kay›pla)
Piyasa de¤eri € / t 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Kar € / t 39,18 40,15 41,14 42,14 43,14 44,14

Bu nedenle 1000 tonluk sebze muhafaza deposu afla¤›daki iflletme sonuçlar›n› ç›karabilir:
A deposunda negatif iflletme sonucu: 1000t x (-8.53 €/t) = - 8,530.00 €
B deposunda pozitif iflletme sonucu: 1000t x (+39.18 €/t) = + 39,180.00 €

Frekans inverterleri kullan›larak ayr›ca % 25 enerji tasarruf edilebilir, böylece B deposun-
daki zaten iyi olan iflletme sonuçlar› % 12.66 daha gelifltirilmifl olur. TM

koruyucu sonuç verir. (Bak›n›z fiekil 1.6
ve 1.7.)
So¤utma kompresörü frekans inverteri
kullan›lan merkezi sistemler so¤utma sis-
temindeki de¤iflken ihtiyaçlara kendili¤in-
den uyumlu tepkiler gösterir. Düflük s›cak-
l›k farkl›l›klar› sadece dura¤an emifl bas›n-
c› sonucu de¤ildir, seçilen evaporatör de
önemli bir rol oynar.  So¤utma kompresö-
rü frekans inverteri ile kontrol edilen yük-
sek verimlilikteki emifl bas›nc›na sahip
olabilmek için, yeterli yüzey alan›na sahip
evaporatörler kullanmak ve so¤uk havay›
odan›n içinde iyi sirküle etmek gerekir. So-
¤utma kompresörü Frekans ‹nverterleri
ayr›ca mevcut so¤utma sistemlerine uygu-
lan›p afla¤›daki avantajlar sa¤lanabilir:
• Evaporatördeki s›cakl›k sal›n›mlar›n›

minimum seviyede tutmak
• Yüksek nispi neme sahip so¤uk odalar
• Muhafaza edilen g›dalar›n kalitesini ge-

lifltirmek
• G›dalardan kaybedilen a¤›rl›¤› mini-

mum seviyede tutmak

6. Amortisman
Amortisman hesaplamalar›nda farkl› yön-
temler mevcuttur. Birçok vakada bahsi ge-
çen so¤utma sistemindeki ilave yap›lan ya-
t›r›m maliyetinin ödenmesi olarak realize
edilir.
So¤utma kompresörü frekans inverteri
kullan›m› ilave yat›r›m maliyeti olarak
karfl›laflt›r›lmamal›d›r. Konvansiyonel ad›m-
l› devreye girerek kontrol edilen merkezi
sistemde en az 3 ya da 4 kompresör kulla-
n›m› zorunludur. So¤utma kompresörü
Frekans ‹nverter kontrollü sistemlerde ise
2 kompresör yeterli olabilir. Kompresör
güçleri biraz daha yüksek seçilerek, fre-
kans inverter kontrol ç›k›fll› olan pistonlu
kompresör 75 Hz’da çal›flarak daha fazla
güç üretir.
Sonuç olarak so¤utma kompresörü fre-
kans inverterli sistemler daha fazla ilave
yat›r›m maliyeti gerektirmezler. Yat›r›m
maliyetleri eflit hatta ad›ml› sistemler ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha düflük olabilir.
So¤utma kompresörü frekans inverterli
sistemler çoklu kompresörlü merkezi sis-
temler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda % 16 -% 25
ve tekli kompresörlü sistemler ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda % 40 enerji tasarrufu sa¤lar-

lar.  Ayr›ca so¤utma kompresörü frekans
inverter kontrollü sistemler a¤›rl›k kay›p-
lar›ndaki kazançlardan dolay› afla¤›daki
örnekte de gösterilece¤i gibi bariz ekono-
mik avantaj sunarlar.

7. Sonuç
Süpermarket ve di¤er so¤uk oda uygula-
malar›nda k›sa dönem ve uzun dönem mu-
hafazalarda enerji maliyetlerinin sürekli
yükseldi¤i günümüzde % 16 - % 25 ener-
ji tasarrufu so¤utma sistemine ciddi bir
ekonomik katk› sa¤lar. Meyve, sebze veya
et gibi hassas muhafaza edilen g›dalardaki

kaybedilen a¤›rl›¤›n azalt›lmas› ise iflletme-
nin ekonomik verimlili¤ine pozitif katk›
sa¤lar. Münferit uygulamal› testler ve ra-
porlar so¤utma sistemindeki emifl bas›n-
c›ndaki ciddi sal›n›mlar›n muhafaza edilen
g›dalarda % 18’e kadar varan a¤›rl›k ka-
y›plar›na yol açt›¤›n› göstermektedir.
So¤utma kompresörü frekans inverterli sa-
bit emifl bas›nçl› so¤utma sistemlerinde ise
a¤›rl›k kay›plar› %3’tür. Afla¤›daki hesap-
lama 5 adet her biri 200 ton (1000 ton top-
lam) so¤utma odalar› olan sebze muhafaza
deposu temel al›narak kuruman›n ekono-
mik etkilerini göstermektedir (Tablo 1).
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E
kolojik / yeflil binalar, çevreyi ve eko-
lojik dengeleri koruyarak onlardan

yararlanmay› ilke edinen yap›lard›r. Yeflil
yap›lar ile ilgili olarak artan bilinç ve çev-
re dostu özellikleri destekleyen ya da flart
koflan resmi koflullar›n oluflmas› ile birlik-
te yat›r›m maliyetinin her geçen gün düfl-
mesi ve iflletim maliyetinin daha düflük ol-
mas›, bu yap›lara olan talebi art›rmakta-
d›r. 
Küresel ›s›nman›n etkilerinin ve yol açt›¤›
sorunlar›n tart›fl›ld›¤› bu günlerde mimar-
l›k alan›nda gerçekleflen ekolojik uygula-
malar, Form Temiz Enerji’nin bafll›ca fa-
aliyet alanlar›ndan birini oluflturmakta-

Swissotel Residence, Form
Temiz Enerji ile Yenilendi 

Hüseyin Bafler
Form Temiz Enerji Proje Uygulama Mühendisi
‹nflaat Mühendisi

d›r. Amerika Yeflil Binalar Konseyi
USGBC) taraf›ndan gelifltirilerek 1998 y›-
l›ndan beri uygulamada olan Enerji ve
Çevresel Tasar›mda Liderlik (LEED) siste-
mi ile ‹ngiltere Yap› Araflt›rma Kurumu
(BRE) taraf›ndan gelifltirilerek 1990 y›l›n-
dan beri uygulanan Yap› Araflt›rma Kuru-
mu Çevresel De¤erlendirme Metodu
(BREEM) ölçütlere dayal› ekolojik / yeflil
bina de¤erleme sistemleridir. Form Temiz
Enerji, LEED ve BREEM sistemlerine uy-
gun binalar için yenilenebilir enerji konu-
sunda projelendirme, cihaz temini ile gü-
nefl ve rüzgar enerjisi uygulamalar› konu-
sunda çal›flmaktad›r.  
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Swissotel Residence Uygulamas›
Uygulama alan›: Swissotel Residence 
binas› çat›s›
Kullan›lan paneller:
Marka: Sharp
Model: ND-210E1F

Yenilenebilir enerji sistemlerinde uzman-
laflm›fl Form Temiz Enerji A.fi., ‹stan-
bul’da ilk defa bir otelin fotovoltaik sis-
tem kurulumunu gerçeklefltirdi. Maçka ‹s-
tanbul adresinde bulunan Fiba Holding
bünyesindeki Swissotel, temiz enerjiye ya-
t›r›m›n› Form Temiz Enerji’nin Türkiye
temsilcisi oldu¤u Sharp fotovoltaik günefl
panelleri kurarak gerçeklefltirdi. Projelen-
dirme, ürün temini ve uygulaman›n Form
Temiz Enerji taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i
sistem, 2009 y›l›n›n Aral›k ay›nda ta-
mamlan›p devreye al›nd›. 
2 kWp kurulu güce sahip sistemde, 1857
kg CO2 sal›n›m›n›n önüne geçilmesi he-
defleniyor. Bu miktar, 6 adet a¤ac›n çev-
reye verece¤i olumlu etkiye eflde¤erdir.
‹lerleyen dönemde kurulu gücün 7 kWp’a
art›r›lmas› da planlan›yor. Ayr›ca sistem-
de kullan›lan bir data logger arac›l›¤›yla
RS 485 iletiflim arabirimi üzerinden ener-
ji üretimi de¤eri günlük, ayl›k ve y›ll›k
olarak takip edilebiliyor ve geçmifle dö-
nük raporlar al›nabiliyor. Kurulu sistem
ile y›ll›k ortalama 2789 kWh enerji üretil-
mesi bekleniyor. Bu miktar yaklafl›k 40
adet floresan ayd›nlatma armatürünün
y›ll›k enerji ihtiyac›n› karfl›layabiliyor.
Sistem, flebeke ba¤lant›l› oldu¤undan
transformatörsüz inverter kullan›m› ile
daha yüksek verimlilik sa¤lar. Sistem,
yükseklik ve lokasyondaki rüzgar yükleri
göz önüne al›narak tasarlanm›fl, kons-

trüksiyon 300 aç›yla güneye yönelimli
monte edilmifltir.
50 y›ld›r faaliyet gösteren SHARP Solar,
fotovoltaiklerin kullan›m›n›n artmas›nda
itici bir güç olmufl ve Avrupa solar paza-
r›n›n geliflmesine önemli katk›larda bu-
lunmufltur. Getirdi¤i yenilikler, maliyet
verimlili¤i ve sürdürülebilirlikle, Sharp,
gelecekte de küresel günefl enerjisi pazar›-
na liderlik etmeyi hedeflemektedir. 2010
y›l›nda flirket, Japonya, Sakai’de dünya-
n›n ilk Gigawatt’l›k fabrikas›n› faaliyete
geçirecek. Günefl enerjisine öncülük eden
flirket, halihaz›rda, Avrupa, Kuzey Ameri-
ka ve Asya’daki üretim tesislerinde solar
hücreleri üretmekte olup bu flekilde dünya
pazarlar›ndaki do¤rudan varl›¤›n› art›r-
maktad›r. Bugüne kadar, Sharp, toplam-
da iki Gigawatt’dan fazla toplam kapasi-
te sahip solar hücre üretmifl olan dünya-
n›n en büyük fotovoltaik üreticisidir.
Swissotel ‹stanbul projesinde Sharp’›n
210Wp gücündeki polikristalin günefl pa-
nelleri kullan›lm›flt›r.

Sharp ND210E1F Teknik özellikleri
• %12,8’e varan modül verimlili¤ine ula-

flan yüksek performansl› polikristal, si-
likon, fotovoltaik hücreler.

• Gölgeleme oldu¤unda ç›k›fl kay›plar›n›
minimize eden bypass diotlar.

• Bölgesel yüksek verim için düzenlenmifl
hücre yüzey dokusu.

• Hücre verimlili¤ini optimize eden BSF
(Back Surface Field) yap›s›.

• Uzun y›llar kullan›m için özel malze-
meden üretilmifl bas›nçl› beyaz cam,
EVA plastik ve hava koruma filmi, dre-
naj delikleri olan anotlanm›fl alümin-
yum çerçeve.

• Su geçirmez ba¤lant› fifli ve ba¤lant›
kablosu.

• 2 y›l ürün garantisi.
• % 90 güç ç›k›fl› için 10 y›l performans

garantisi
• % 80 güç ç›k›fl› için 20 y›l performans

garantisi
• 156,5 mm x 156,5 mm polikristal solar

hücreler
• Her seride 60 hücre
• 245 kg/m2 mekanik yük tafl›yabilme

kapasitesi
• CE uyumlu. TM
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So¤utmada Enerji Tasarrufuna
Yönelik Mekanik ve Elektronik
Uygulamalar
Yazan: K›vanç Aslantafl
Çözüm Endüstriyel So¤utma, ‹stanbul

1. G‹R‹fi

E
nerji günlük yaflant›m›zda çok bü-
yük bir yer tutar. So¤utma gruplar›
ve buna ba¤l› donan›mlar bir ifllet-

mede en fazla enerji tüketen cihazlar ara-
s›nda yer al›rlar. Bu nedenle so¤utma ci-
hazlar›nda enerjinin bilinçli kullan›m›,

Özet
Küresel ›s›nma ve ozon 
deplesyonunun getirdi¤i problemler
ve bununla beraber ön plana ç›kan
sorunlar son dönemlerin güncel 
tart›flma konular›d›r. Bu konu, ayn›
zamanda iflletme ömrünün uzamas›,
yap›lan yat›r›m maliyetinin yan›nda
iflletme maliyetinin de olabilecek en
düflük seviyeye indirilmesiyle 
do¤rudan ilgilidir. Bunun 
sa¤lanmas› ise do¤ru mekanik 
uygulamalar ve etkin bir kontrol
sistemiyle mümkündür.
Bu çal›flmada so¤utma sistemlerine
ait enerji tasarrufunun sa¤lanmas›na
yönelik uygulamalar hakk›nda 
genel bilgiler verilmesi amaçlanm›flt›r.
Anahtar Kelimeler: So¤utma, enerji
tasarrufu, kontrol.

maksimum tasarruf ve verimlili¤i sa¤lamak
aç›s›ndan önemlidir.
So¤utma alan›nda enerji tasarrufu öncelik-
le mükemmel bir yal›t›mla bafllar, bilimsel
anlamda optimize edilerek seçilmifl makine
ve elemanlar›yla devam eder ve kontrol sis-
teminin üstünlükleriyle sonlan›r. Endüstri-

fiekil 1. Marketlerde enerji tüketiminin da¤›l›m› (‹klimlendirme hariç)
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yel ve ticari tip so¤utma yat›r›mlar›nda ve-
rimlili¤i belirleyen en önemli unsurlardan
birisi gider maliyetlerinin mümkün oldu-
¤unca düflük tutulmas›d›r. Bu ise ancak ta-
sarrufu sa¤layacak etkin bir kontrol siste-
minin kullan›lmas›yla mümkündür.
Afla¤›da, so¤utma sistemine ait tan›mlar,
uygulamalar, öneriler ve sistem kontrolüne
ait bilgiler sunulacakt›r.

2. DENEYSEL ve TEOR‹K MODEL

a. Yal›t›m Uygulamas›
Enerji tasarrufunun ilk ad›m› istenmeyen
›s› geçifllerinin engellenmesidir. Do¤ru yal›-
t›m tedbirlerinin al›nmas›yla bu durum
sa¤lanabilir. Yani flartland›rmak istedi¤i-
miz sisteme ait enerji (›s›) ak›fl› kontrol edi-
lebilir olmal›d›r. So¤utmada farkl› uygula-
malar için gerekli yal›t›m kal›nl›klar› teorik
ve deneysel sonuçlarla birçok kaynakta bu-
lunabilir. Ancak unutulmamal›d›r ki yal›-
t›m uygun kal›nl›¤›n kullan›lmas› kadar
do¤ru uygulamayla elde edilebilir.
So¤uk oda yal›t›mlar›nda ›s› köprüsünün
engellenmesinde nem difüzyonunun da ön-
lenmesi gereklili¤i unutulmamal›d›r. Bu ise
iki farkl› ortam aras›nda bulunan malze-
melerin nem geçifline karfl› gösterdikleri di-
rence ba¤l›d›r. Dolay›s›yla özellikle so¤utu-
lan hacimlerin tabanlar›nda özel nem kesi-
ci malzemelerin kullan›lmas› zorunludur.
Özellikle lojistik merkezler gibi büyük ala-
na ve hacme sahip iflletmelerde, yal›t›m›n
mümkün olan en üst seviyede olmas› ifllet-
me giderlerine do¤rudan etki etmektedir.
Böylesi tesislerde yal›t›m faaliyetleri inflaat
aflamas›nda bafllar, uygulaman›n do¤ru ya-
p›lmas›yla devam eder ve ilgili aksesuarla-
r›n kullan›lmas›yla son bulur.

b. Kompresör ve Merkezi Sistem 
Uygulamas›
Bilindi¤i gibi kompresörün görevi evapora-
törden gelen so¤utucu ak›flkan gaz›n bas›n-
c›n› ve s›cakl›¤›n› art›rmak, böylece hava
veya su so¤utmal› kondenserler gibi mev-
cut elemanlarla yo¤unlaflt›r›lmas›n› sa¤la-
makt›r. Bu anlamda sistemin en temel ele-
man› olma özelli¤ine sahip olan kompre-
sörlerin uygun kapasitede seçilmesi en
önemli ad›md›r.
Kompresörün kapasitesi genellikle emme

bas›nc› ile kontrol edilir. Kapasite kontro-
lü, silindirlerin devreye al›nmas› ya da elek-
trik motorunun devrini kontrolü ile yap›l›r.
Küçük kapasiteli sistemlerde kompresör,
kapasite kontrolü olmaks›z›n termostat ile
efl zamanl› olarak kontrol edilir. 
Ancak “Merkezi Sistem” olarak adland›r›-
lan ve ço¤unlukla üç ve daha fazla say›da
kompresör içeren gruplarda art›k çok daha
etkin elektronik kontrol uygulamalar› ya-
p›lmaktad›r. Bu sayede hem kompresörle-
rin eflit zaman aral›klar›nda çal›flt›r›larak
eflit y›pranma oran›na sahip olmalar›, sis-
tem ihtiyac›na göre uygun say›da devreye
girmeleri sa¤lanarak hem bak›m maliyetle-
ri en düflük seviyede tutulmakta hem de
sistem ad›mlama yöntemiyle olabilecek en
yüksek - yaklafl›k % 25 ~ % 30 - enerji ta-
sarrufuyla çal›flt›r›lmaktad›r. 
Ayr›ca son dönemde vidal› kompresörlerin
kapasite aral›klar› elektronik kontrol yar-
d›m›yla oransal -invertor- olarak sa¤lana-
bilmekte, bu sayede sistem ihtiyac›na tam
karfl›l›k gelen enerji de¤eri kullan›larak ka-
y›plar önlenmektedir.
Kompresör kontrolünde di¤er önemli bir
nokta ise ya¤ bas›nç de¤eridir. Ya¤ bas›c›
de¤eri mekanik otomatikler ve regülatörler
yard›m›yla ya da do¤rudan sistem otomas-
yonuna ba¤l› elektronik ya¤ regülatörleri
ile çok daha etkin bir flekilde kontrol edile-
bilmekte ve gerekli hallerde ilgili kompre-
sör ya da sistemin tamam› durdurularak
kal›c› hasarlar önlenmektedir.
Her ne kadar kompresör ç›k›fllar›nda ya¤
seperatörü uygulamas›yla önlem al›nsa da
tesisat güzergah›na ba¤l› olarak yükselen
hatlarda ya¤ cebi uygulamas› yap›lmal›d›r.
Bu sayede seperatör taraf›ndan sisteme ge-
ri kazand›r›lamayan ya¤›n sa¤l›kl› bir flekil-
de geri dönüflü sa¤lanabilir. 
Merkezi sistem tasar›m›nda kullan›labile-
cek bir di¤er yol da ara so¤utucu uygula-
mas›d›r. Özellikle ad›mlama metodu ile ya-
p›lan kontrollerde ne kadar kapasiteye uy-
gun güç elde edilmeye çal›fl›lsa da belli
oranda fazla güç kullan›m› karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Burada kullan›lacak bir ara so-
¤utucu eflanjör ve genleflme valfi ile at›l du-
rumdaki enerjinin likit so¤utmas›nda kul-
lan›larak sisteme geri kazand›r›lmas› müm-
kün olabilmektedir. Böyle bir sistemde ay-
r› kondisyonlara sahip iki ayr› merkezi sis-

temin birbirlerinin at›l enerjisinden fayda-
lanmas› da mümkün olmaktad›r. 
Yine benzer bir metotla yani bir ara ›s›t›c›
isi de¤ifltirgecinin kullan›lmas›yla konden-
sere giden basma - discharge - hatt› üzerin-
deki ›s› kullan›m suyuna kazand›r›labilir.
Bu hem kondenser bas›nc›n›n düflürülmesi-
ne yard›mc› olacak, hem de atmosfere ve-
rilmek üzere evaporatör vas›tas›yla al›nan
enerjinin faydal› bir amaca hizmet etmesini
sa¤layacakt›r.

c. Kondenser ve Likit Tank› Uygulamas›
Kondenserin görevi, kompresörün bast›¤›
gaz› s›v› hale getirmektir. Kondenserden ç›-
kan so¤utucu ak›flkan likit tank›nda (recei-
ver) depolan›r. Likit tank› sistemde meyda-
na gelen dalgalanmalar›n karfl›lanmas›n› ve
böylece evaporatöre düzenli s›v› ak›fl›n›n
sa¤lanmas›n› temin eder. Ayr›ca gerekli du-
rumlarda servis amac›yla so¤utkan›n depo-
lanmas› için kullan›l›r.
Likit tank›n›n uygun hacimde seçilmesi ne
kadar önemliyse, gerekli miktarda likit ih-
tiva edip etmedi¤inin belirlenmesi de ayn›
oranda önemlidir. Bunu için kullan›lacak
bir seviye sensörü yard›m›yla olas› bir
problemde sistem devre d›fl› b›rak›larak da-
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ha büyük hasarlara yol aç›lmas›na engel
olunabilir.
Özellikle küresel ›s›nma ve su kaynaklar›-
n›n azalmas›yla birlikte oluflan tropikal ik-
lim flartlar›n›n göz önüne al›nmas›n›n zo-
runlu oldu¤u son dönemde kondenser se-
çimlerinin sistem ihtiyac›na göre belirlen-
mesi önem arz etmektedir. Uygun büyük-
lükte seçilmeyen kondenser gerekli miktar-
da ›s›y› sistemden uzaklaflt›ramayaca¤› için
so¤utma faaliyeti istendi¤i gibi gerçeklefle-
meyecektir. 
Kondenser uygulamas›nda yüzey temizli¤i
çok önemli olup, periyodik aral›klarla bu
ifllemin yap›lmas› gereklidir. Bu sayede ›s›
transfer verimine ba¤l› olarak sistem per-
formans› da artacak, dolay›s›yla kompre-
sör ve fanlar gibi do¤rudan elektrik ener-
jiyle çal›flan donan›mlar›n yol açaca¤› fazla
enerji kullan›m›n›n önüne geçilecektir.
Kondenser fanlar›n›n kontrolü de iki ayr›
metotla sa¤lanabilir. Bunlardan ilki ihtiyaç
nispetinde yeterli say›da fan›n devreye gir-
mesiyle olurken, di¤eri tüm fanlar›n birlik-
te çal›fl›p sistem ihtiyac› nispetinde devirle-
rinin kontrol edilmesidir. Devir kontrolü
sadece homojen çal›flmayla birlikte verim
art›fl›n› getirmekle kalmay›p, ayn› zamanda
yerleflim mahallerinde s›kça karfl›lafl›lan ses
probleminin önlenmesini sa¤layacakt›r. 
Kondenser kontrolündeki en önemli detay
ise bas›nc›n mümkün olan en düflük seviye-
de tutulmas›d›r. Bu ise uygun cihaz›n seçil-
mesi kadar, bas›nca ba¤l› do¤ru kontrolün
sa¤lanmas› ve kondenserin yerlefltirildi¤i

yerin hava ak›fl›na sahip olmas› dolay›s›yla
rahat ›s› transferinin yap›lmas›yla sa¤lana-
bilir. Bu sayede neredeyse % 20’lere varan
enerji tasarrufu sa¤lanabilir.

d. Genleflme Valfi (Expansion Valve) 
ve Evaporatör Uygulamas›
Genleflme valfinin görevi, evaporatöre, be-
lirlenen tüm yükleme flartlar›nda do¤ru
miktarda so¤utucu ak›flkan›n gitmesini
sa¤lamakt›r. So¤utucu ak›flkan›n buharlafl-
mas›n› ve evaporatörden ç›karken belirli
bir ›s›ya ulaflmas›n› sa¤lar. Böylece, evapo-
ratörün en uygun flekilde kullan›lmas› ve
ak›flkan s›v›n›n kompresöre geri gelmemesi
sa¤lan›r. 
Bu anlamda elektronik valf uygulamas›, sa-
dece ayr›ca bir solenoid valf gereksinimini
ortadan kald›rmakla kalmay›p, evaporatö-
rün sensörlerden gelen bilgiler vas›tas›yla
ihtiyaca göre likit beslemesinin yap›lmas›y-
la sistem verimine % 12’ye kadar katk›da
bulunmaktad›r.
Evaporatörün temel görevi ortam› istenilen
derecede so¤utmakt›r. Evaporatörün üze-
rindeki kanatç›klar ›s› transferi sa¤layan
yüzeyi, dolay›s›yla verimi art›rmaya yarar.
Evaporatörün s›cakl›¤› ve hava s›cakl›¤›
aras›ndaki fark uygulama sahas›na göre
de¤iflmekle birlikte genellikle 6-10 °K ara-
s›d›r. 
Evaporatörün efektif olmas›n› ve havay›
so¤utmas›n› sa¤lamak için belirlenen ara-
l›klarla defrost uygulan›r. Bu sayede yüze-
yin buzla kaplanarak ›s› transferinin azal-

mas› engellenmifl olur. Defrost ifllemi elek-
trikli rezistans ya da hava ile yap›labilmek-
tedir. 
Defrost iki flekilde takip edilebilir. ‹lki bili-
nen belirlenen zaman aral›klar›nda defrost
iflleminin yap›lmas›d›r. ‹kinci yol ise özel-
likle tüm etkin elektronik kontrol sistemle-
rinin sahip oldu¤u gibi gerekli noktalara
yerlefltirilen sensörler vas›tas›yla ihtiyaç
nispetinde defrost uygulanmas›d›r. Bu sa-
yede hem gereksiz defrostlar atlanabilmek-
te hem de gerekli durumlarda daha uzun
süre defrost uygulanarak sistem veriminin
korunmas› dolay›s›yla % 5’e varan oranda
enerji tasarrufu sa¤lanabilmektedir.

e. Reyonlara Ait Uygulamalar
Yukar›da anlat›lan ve özellikle ana ekip-
manlara ait uygulamalara ilave olarak afla-
¤›daki maddeleri de ekleyebiliriz.
i. Özellikle dikey tip rafl› duvar reyonlar›

için elektrikli otomatik gece perdesi kul-
lan›lmas›. Bu sayede gereksiz ›s› transfe-
ri önlenecektir.

ii. Reyonlar›n evaporasyon de¤erinin gece
flartlar›nda daha yüksek tutulmas›. Bu
sayede % 4’ e varan oranda enerji tasar-
rufu sa¤lanabilir.

iii.Havuz tip derin dondurucularda kapak
uygulamas›. Operasyon bak›m›nda ilk
etapta olumsuz görünmekle birlikte top-
lamda % 30’lar nispetinde enerji tasar-
rufu sa¤lanabilmektedir.

3. MODELDEN ÇIKAN SONUÇLAR
Yukar›daki tan›mlamalara göre özellikle
sistemin do¤ru kurulumu ve beraberinde
etkin bir elektronik kontrol sonucunda sa-
hada tatbik edilerek elde edilen enerji ta-
sarrufu uygulamalar› ve sonuçlar› afla¤›da-
ki tabloda özetlenmifltir.
Burada unutulmamas› gereken en önemli
noktalardan biri de periyodik aral›klarla
sisteme bak›m yap›lmas›n›n gereklili¤idir.

4. TARTIfiMA
Yukar›da anlat›lan genel tan›mlar ve bu ta-
n›mlara ait uygulamalar dikkate al›nd›¤›n-
da karfl›m›za ç›kan iki önemli husus oldu-
¤u görülmektedir.
‹lki enerji tasarrufu di¤eri ise bu tasarrufu
sa¤layacak sistemlerin maliyeti olacakt›r.
Böylesi do¤ru uygulamalar ve gerekli elek-

Fonksiyonlar Tasarruf
Elektronik Termostat % 0
Reyonlarda gece çal›flma de¤erlerinin artt›r›lmas› % 4’ e kadar
Havuz deep freezlerde kapak uygulamas› % 30’ a kadar
Defrost saati % 0
‹htiyaca göre defrost % 5’ e kadar
Fan›n aral›kl› çal›flt›r›lmas› (termostat kapal› iken) % 3’ e kadar
Reyon rezistans›n›n aral›kl› çal›flt›r›lmas› % 3’ e kadar
Modülasyonlu termostat kontrolü % 8’ e kadar
Reyonlarda cam kapak uygulamas› %35’ e kadar
Elektronik genleflme valfi %12’ ye kadar
Kondenser bas›nc›n›n düflürülmesi %20’ ye kadar
Emme bas›nc› otomasyonu % 5’ e kadar
Kondenser bas›nc›n›n otomasyonu % 3’ e kadar

Tablo 1. Uygulama sonucunda elde edilen enerji tasarrufu oranlar›
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tronik ya da mekanik kontrol ekipmanlar›
kullanman›n yat›r›m maliyetine katk›s› ne
olacakt›r? Sistem geri dönüfl zamanlar› göz
önüne al›nd›¤›nda ilave kontrol yat›r›m›na
de¤er mi?
Yap›lan deneysel çal›flmalar ›fl›¤›nda bu so-
ruyu rahatl›kla “Evet” olarak yan›tlayabi-
liriz. Örnek olarak sadece ara so¤utucu sis-
temin maliyeti göz önüne al›nd›¤›nda orta-
lama % 7’lik bir enerji tasarrufu getirece¤i
göz önüne al›n›rsa geri ödeme süresi 3 y›l›
geçmemektedir.
Ancak optimizasyon için elbette tüm siste-
min de¤erlendirmesi, kurulmak istenen ifl-
letmenin ömrüne ba¤l› olarak yap›lmal›d›r. 
Di¤er taraftan CO2 gibi alternatif so¤utucu
ak›flkanlar›n geliflimiyle birlikte çok daha
verimli ve çevreye duyarl› sistemler çok ya-

k›n bir tarihte uygulamaya geçecek gibi gö-
rünüyor...

5. SONUÇ
Sonuç olarak so¤utmada enerji tasarrufu-
nun sa¤lanmas› için önerilen çözümler afla-
¤›daki gibi özetlenebilir.
a. Sisteme ait tüm komponentlerin uygun

ölçülerde tasar›mlar›n›n yap›lmas›
b. Ifl›klar, araçlar ya da herhangi bir nem

kayna¤› gibi ›s› kaynaklar›n› asgariye in-
dirilmesi

c. Sisteme ait ya¤ sirkülasyonunun sa¤l›kl›
bir flekilde sa¤lanmas› 

d. Amac›na uygun tasar›mlar›n kullan›l-
mas›

e. Merkezi sistemler için ara so¤utucu uy-
gulamas› 

f. Dondurulmufl ürünlerin uzun süre s›cak
ortamlarda kalmas›n›n engellenmesi

g. So¤uk ortamlar›n yal›t›mlar›n›n eksiksiz
olarak yap›lmas› ve olas› tüm ›s› köprü-
lerinin engellenmesi

h. Self kontrol ve alarm özelli¤ine sahip
sistemler kullan›lmas›

i. Tüm sistem komponentlerinin gerekti¤i
gibi çal›fl›p çal›flmad›klar›n›n etkin bir
kontrol sistemi ile takip edilmesi

j. Fanlar›n düzenli olarak kontrol edilmesi
ve temizli¤ine özen gösterilmesi 

k. Fanlarda h›z kontrolü - invertor -

kullan›lmas› 
l. Evaporatörlerin ihtiyaç duyulan s›cak-

l›klardan daha düflük s›cakl›klarda çal›fl-
t›r›lmamas›

m.Kondenserler hava ak›m›n›n nispeten
fazla oldu¤u ve serin yerlere yerlefltiril-
mesi
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H
ayat› kolaylaflt›racak icatlar›n kay-
naklar›n›n ihtiyaçlar oldu¤u kesin-
dir. ‹nsano¤lu zaman içerisinde or-

taya ç›kan ihtiyaçlar›na bilimsel ve tekno-
lojik geliflmeler sonucu çözümler bulmufl-
tur. Bu çözümler toplumsal yaflam› olum-
lu yönde etkilemifl ve gelifltirmifltir. Tüm
bu geliflimlere paralel, fark›nda olarak ya
da olmadan  yaflam çevremize de zarar
verdi¤imiz anlafl›lm›fl ve bunun önüne ge-
çebilmek için tüm Dünya’da önlem çal›fl-
malar› bafllat›lm›flt›r. 1972 y›l›nda Stock-
holm’de Birleflmifl Milletlerin düzenledi¤i
konferans ile bafllayan ve Kyoto protoko-
lü ile devam eden süreçte baz› önlemler
al›nm›fl ve al›nmaya devam etmektedir. 
Gerek küresel ›s›nma ve çevre kirlili¤inin

önüne geçmek, gerekse fosil yak›tlara olan
ba¤l›l›¤›n azalt›lmas› için geliflmifl ve gelifl-
mekte olan ülkelerde alternatif enerji kay-
naklar›na bir yönelifl mevcuttur ve gün
geçtikçe artmaktad›r. 1971 y›l›nda dünya
karbondioksit emisyonunun 15 milyar ton
oldu¤u ve 2007 y›l›nda bu rakam›n yakla-
fl›k iki kart artarak 30 milyar tona ulaflm›fl
olmas› dünyay› bekleyen tehlikenin en
aç›k göstergesidir. 
Tüm bu geliflmelerin paralelinde 2008 -
2012 y›llar› aras›nda Dünya’n›n geliflmifl
ülkelerinde 1990 y›l›na oranla CO2 emis-
yonun %5 azalt›lmas› kararlaflt›r›lm›fl ve
çal›flmalar bafllam›flt›r. Benzer bir çal›flma
Avrupa Birli¤i ülkelerinde biraz daha gelifl-
tirilerek “20-20-20 by 2020” ad› alt›nda

kabul edilmifltir. Yani; 2020 y›l›na kadar;
- CO2 sal›n›mlar›n›n % 20 düflürülmesi,
- Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kul-

lan›m›n›n % 20 art›r›lmas›,
- % 20 daha verimli ürünlerin kullan›l-

mas› karar›na var›lm›flt›r. 
Avrupa’da bu taahüte ulaflmak konusunda
kendilerine önemli ölçüde yard›mc› olacak
ve ayn› zamanda fosil yak›tlara olan ihtiya-
c› azaltacak olan havadan suya ›s› pompa-
lar›n›n kullan›m› teflvik edilmeye bafllan-
m›flt›r. Ülkelere göre farkl›l›k gösteren tefl-
vik oranlar› ürün fiyat›n›n belirli bir ora-
n›nda vergi indirimi olarak son kullan›c›ya
yans›t›lmaktad›r. Örne¤in Italya’da ilk ya-
t›r›m maliyetinin % 55’i oran›nda kullan›-
c›lara vergi indirimi uygulanmaktad›r. 

Havadan Suya Is› Pompas›: 

Toshiba Estia
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Toshiba Havadan Suya Is› Pompas›, 
Estia...
Toshiba Estia ›s›tma, so¤utma ve s›cak
kullan›m suyu temini için tasarlanm›fl
komple bir sistemdir. Bu yeni teknoloji sa-
yesinde ›s›nma masraflar› azal›rken, kon-
fordan ödün vermeye gerek kalmaz. Ci-
haz, baca gaz› emisyonu olmad›¤› ve çevre
dostu so¤utucu gaz R410A ile çal›flan sis-
temi sayesinde çevreye de maksimum du-
yarl›l›¤› gösteriyor. 
Estia, sahip oldu¤u mükemmel verim ora-
n› ile çok yüksek ›s›tma kapasitelerine ç›-
kabilirken, enerji tüketiminde bir o kadar
cimridir. Bunun en önemli nedeni Estia’y›
oluflturan tüm parçalar›n enerji verimlili¤i-
nin yüksek olmas›d›r. En son inverter tek-
nolojisine sahip Estia, ne kadar ›s›tma yü-
küne ihtiyaç oldu¤unu hassas bir flekilde
hesaplar ve yaln›zca ihtiyac›n›z kadar
elektrik tüketir. Çünkü Estia dünyan›n en
verimli havadan suya ›s› pompas›d›r
(11kw modeli: 4,66 COP).
Evinizi ›s›tmak için üretilen suyun s›cakl›-
¤›, Toshiba’n›n sahip oldu¤u üstün kontrol
sistemleri sayesinde d›fl ortam s›cakl›¤›na
ba¤l› olarak optimize edilir. D›flar›da ha-
van›n ›l›k olmas› durumunda daha düflük
s›cakl›kta besleme suyuna ihtiyaç duyula-
cak ve sistem bunu otomatik olarak ayar-
layacakt›r. Ayn› kontrol tekni¤i ile d›fl or-
tam›n çok so¤uk oldu¤u durumlarda daha
s›cak besleme suyu üretilmesi sa¤lanacak-
t›r. Mukemmel bir kontrol teknolojisine
sahip olan Estia, istedi¤iniz konforu her
tür flartta oluflturabilecek flekilde tasarlan-
m›flt›r. Tüm bu kontrol teknikleri ve en

son teknoloji ile üretilmifl olan Toshiba
Estia, sizin ›s›nma masraflar›n›z› düflürür-
ken atmosferdeki CO2 emisyonunu da dü-
flürecektir.

Estia D›fl Üniteler
Toshiba havadan - havaya ›s› pompas› sis-
temlerini çok uzun y›llard›r en son tekno-
loji ile üretmifl ve üretmeye devam etmek-
tedir. Yeni havadan suya ›s› pompalar›n›n
temelinde de ayn› güvenilir ve ödüllü tek-
noloji bulunmaktad›r, yani vektör kontrollü
Hybrid Inverter ve DC Twin Rotary kom-
presör. 
Ak›ll› güç yönetim sistemleri (IPDU) ile
donat›lm›fl Estia d›fl ünitleri, ayn› zamanda
DC Hybrid Inverter teknolojisine sahiptir.
Gerekli çal›flma frekans› hassas bir flekilde
ayarlan›r ve ihtiyaç kadar güç üretilir.
Hassas inverter kontolü sayesinde Estia
d›fl üniteler, d›fl ortam s›cakl›¤›na ba¤l›
olarak 20 kW’›n üzerinde ›s›tma gücüne
kolayca ulaflabilirken, ihtiyaç azald›¤›nda
elektrik tüketimini minimize etmek için
çal›flma frekanslar›n› 10 Hz’e kadar düflü-
rebilmektedir. Yeni nesil iki kademeli
“Twin Rotary” kompresörleri havadan
suya ›s› pompas› sistemlerinde kullanarak
bir ilke imza atan Toshiba, bu sayede y›l-
l›k verim oran›n› (SCOP) 7’nin üzerine ç›-
karmay› baflarm›flt›r. Bu da Estia’y› gerek
nominal kapasitede gerekse k›smi yükler-
de dünyan›n en verimli havadan suya ›s›
pompas› yapmaktad›r.

Estia Hydro Unit
D›fl ortam havas›ndan al›nan ›s›n›n sistem-

deki suya en verimli flekilde aktar›lmas›
için dizayn edilen “Hydro Unit”, plakal›
eflanjör ile donat›lm›flt›r. Yüksek verimlili-
¤e sahip plakal› eflanjörü sayesinde Hydro
Unit, istenilen s›cakl›kta ›s›tma (20-55 °C)
ya da so¤utma (7-20 °C) yapmak için ihti-
yaç duydu¤u kadar so¤utucu gaz› d›fl üni-
teden temin eder. 8 - 11 - 14 kW’l›k d›fl
üniteler ile uyumlu çal›flabilecek iki farkl›
modeli mevcut olan Hydro Unit, her ne
kadar ihtiyaç duymasa da zor k›fl flartla-
r›nda talep edilen en ideal performans›
sa¤lamak için ilave ›s›t›c› ile de donat›lm›fl-
t›r. Mükemmel bir ›s›tma sa¤lamak ya da
diledi¤iniz s›cak kullan›m suyunun en has-
sas flekilde üretilmesini sa¤lamak için
Hydro Unit geliflmifl kontrol sistemlerine
de sahiptir. 

Estia Hydro Unit’in Özellikleri 
• 12 lt ile sektördeki en büyük genleflme

tank›na sahiptir. Montaj kolayl›¤› ve
kullan›c› için en ideal çözümlerin üretil-
mesi için gelifltirilen Hydro unit, gerek
duyuldu¤unda üzerinde bulunan elek-
tronik karta ikinci bir genleflme tank›
tak›labilecek flekilde tasarlanm›flt›r.

• Yeni yap›lan ya da restore edilen bina-
larda mevcut kombi/kazan sistemleri de
Hydro Unit  üzerinde bulunan elektro-
nik karta kolayca ba¤lanabilecektir. Bu
çal›flmalarda tüm kontrol Estia’da ola-
cakt›r, yani kombi ya da kazan›n›z› da
Estia Hydro Unit kontrol edecek ve
maksimum tasarruf sa¤lanacak konfi-
gürasyon oluflturulacakt›r. 

• Estia Hydro Unitin elektronik kart›, sis-
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sistem

teme ikinci bir sirkülasyon pompas› ta-
k›lmas›na ve kontrol edilmesine olanak
tan›r. Bu sayede eviniz 2 farkl› bölgeye
ayr›labilir. Geliflmifl kontrol sistemi sa-
yesinde Hydro Unit bu iki bölgeyi fark-
l› su s›cakl›klar› ile besleyebilir. Yani
oturma odan›zdaki radyatör/fancoil
55°C s›cak su ile beslenirken, yatak
odan›z 35 °C s›cak su ile beslenebilir.
Bunun sizin için anlam› daha çok tasar-
ruftur.

• Montaj esnas›nda yer sorunu yaflanma-
mas› için Estia d›fl ünitesi ile Hydro
Unit aras›ndaki yükseklik fark› mesafe-
si 30 m olarak dizayn edilmifltir. D›fl
ünitenin yukar›da ya da afla¤›da olmas›
bu mesafeyi de¤ifltirmezken, ilave gaz
flarj› yapman›za da gerek kalmayacak-
t›r. 

Estia Boyler
Estia boyleri tüm taleplerinize yan›t vere-
bilmek için kompakt boyutlar›na ek ola-
rak, yal›t›ml› ve paslanmaz çelikten üretil-
mifltir. Tüm sistemin verimlili¤i düflünüle-
rek, boyler suyu ›s› pompas› taraf›ndan
üretilen s›cak suyun koaksiyel serpantin
içerisinde dolaflt›r›lmas› ile ›s›t›l›r. Böylece
verimlilik bir kez daha artt›r›lm›fl olur.
Optimize edilmifl kontrol sistemi sayesin-
de, ilave s›cak su ihtiyac› oldu¤unda boy-
ler icerisindeki elektrikli ›s›t›c› devreye gi-
rer. Bu çözüm, iflletme maliyetini azalt›r ve
kullan›m suyu s›cakl›¤›n›n istenilen seviye-
de tutulmas›n› sa¤lar. Tüm ihtiyaçlara ce-

vap verebilecek 3 farkl› kapasitede boyler
mevcuttur 150L, 210, 300L).

Estia Uzaktan Kumanda 
Sistemi parmaklar›n›z›n ucuna tafl›yan
uzaktan kumandan›n kullan›m› çok basit-
tir. Evinizde iki bölge bulunmas› duru-
munda her bölgenin parametreleri ayn›
anda kontrol edilebilir ve görüntülenebilir.
Uzaktan kumandan›zda bir bölüm de s›-
cak kullan›m suyu ayar ve görüntülenmesi
için ayr›lm›flt›r. Estia uzaktan kumanda ile
yapabilecekleriniz:
• Haftal›k program: Haftan›n her günü

için ayr› ayr› çal›flma program› yapmak
mümkündür (Her gün için 10 program
yap›labilir).

• Otomatik çal›flma: ‹ki farkl› bölgesi için
otomatik ›s›tma e¤risi veya sabit su s›-
cakl›¤› dahil olmak üzere çal›flma mo-
dunu seçilebilir.

• Gece çal›flmas›: Bu fonksiyon seçildi¤in-
de sistem tesisat suyu s›cakl›¤›n› kendisi
belirler ve maksimum tasarruf sa¤lar.

• Donma korumas›: Sistemin çok so¤uk
havalarda sorunsuz bir flekilde çal›fl-
mas›n› sa¤lar.

• Gece sessiz çal›flma: D›fl ünite ses seviye-
sini 6-7dB(A) düflürerek çal›flmas›na de-
vam edecektir. Böylece komflular›n›z›
da rahats›z etmemifl olacaks›n›z.

• Ani s›cak su ›s›tma: Diledi¤iniz anda
kullan›m suyu s›cakl›¤›n› h›zl› bir flekil-
de yükseltebilirsiniz.

• Anti - Bakteri fonksiyonu: Otomatik
olarak ya da sizin yapt›¤›n›z programa
göre boyler suyu, bakterilerin öldürül-
mesi için yüksek s›cakl›klara ç›kar›l›r. TM

Sistem Örnekleri
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