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T : +90 (216) 388 68 98   info@gesteknik.com

www.gesteknik.com

Sıcak su hazırlama ve
pay ölçer üniteler...

Merkezi sistem uygulamalarında,

Merkezi ısıtma sistemlerine uygun
Dahili kalorimetre ile ısı enerjisi tüketimi hesaplama 

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

Ayarlanabilir kullanım suyu sıcaklığı
Ayarlanabilir primer devre akış miktarı

Oda termostatı ile daire bazında sıcaklık kontrolü
Sessiz çalışma

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

DOMOCAL Serisi

Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri
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E
nerji Verimlili¤i Yasas›’n›n ç›kmas›-
n›n ard›ndan ülkemizde yeni birtak›m
kavramlar da gündeme geldi. Bunlar-

dan biri “yeflil binalar”. Bugün sürdürülebi-
lir, ekolojik, çevre dostu gibi pek çok isim al-
t›nda karfl›m›za ç›kan yeflil binalar; yap›n›n
arazi seçiminden bafllayarak yaflam döngüsü
çerçevesinde de¤erlendirildi¤i, bütüncül bir
anlay›flla ve sosyal-çevresel sorumluluk bilin-
ciyle tasarland›¤›, iklim verilerine ve yerel ko-
flullara uygun, ihtiyac› kadar tüketen, yenile-
nebilir enerji kaynaklar›na yönelmifl, do¤al ve
at›k üretmeyen malzemelerin kullan›ld›¤›,
ekosistemlere duyarl› yap›lar olarak tariflene-
bilir.
Yeflil binalar, pek çok farkl› de¤erlendirme
sisteminde farkl› ölçütler üzerinden de¤erlen-
dirilmekte ve sertifikaland›r›lmaktad›r; LE-
ED, BREEAM, SBTool, Cosbee, Green Star,
C2C gibi.. Dünyada enerji verimlili¤i çal›flma-
lar› kapsam›nda oldukça ilgi gören yeflil bina-
lar ve sertifikalar, ülkemizde yeni yeni telaf-
fuz edilmeye bafllamakla birlikte, baz› sertifi-
kal› bina örnekleri de yap›ld›. Siemens’in
Gebze tesisleri LEED Gold sertifikas›na, Phi-
lips’in Ümraniye’deki binas› LEED-Silver ser-
tifikas›na, Ankara'da 50 bin metrekare brüt
kiralanabilir alana sahip Gordion Al›flverifl
Merkezi ve Erzurum'da 32 bin metrekarelik
brüt kiralanabilir alana sahip Erzurum Al›fl-
verifl Merkezi ise Türkiye'nin BREEAM serti-
fikas›na sahip ilk çevre dostu binalar› oldu. 
Bu alanda faaliyet göstermek üzere 2007 y›-
l›nda Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i
(ÇEDB‹K) kuruldu. ÇEDB‹K, toplumsal far-
k›ndal›¤› art›rmak ve inflaat sektörünü bu il-

keler ›fl›¤›nda üretim yapmaya teflvik et-
mek amac›yla e¤itimler düzenliyor, yerel
yönetimler, üniversiteler gibi konunun
tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çal›flma
modelleri gelifltiriyor ve yayg›nlaflmas›
için çal›fl›yor. ÇEDB‹K Baflkan Yard›mc›-
s› Duygu Erten, Türkiye’de yeflil binalar›n
geliflimi hakk›nda flunlar› söylüyor: “Ben
çok yak›nda kamunun yeflil standard› be-
nimseyece¤ine ve ihale ön koflullar›na ko-
yaca¤›na inan›yorum. Özel sektör, güzel
örneklerle bu ifle devam edecek. ‹ki y›l
içinde 50-60 yeflil bina görece¤imizi tah-
min ediyorum. Devletin ihalelerine yeflil
tasar›m› flart koflmas› bu konunun ivme
kazanmas›na yetecektir”.
Enerji Verimlili¤i Yasas›’n›n ç›k›fl›ndan bu
güne tart›flma konusu olan verimlilik art›-
r›c› projelerin teflvik ve kredilendirilmesi
konusu henüz bir netlik kazanmam›fl olsa
da konuyla ilgili yo¤un çal›flmalar›n oldu-
¤u bir gerçek. Özellikle binalara verilecek
enerji kimlik belgeleri, belli noktalarda
zorlay›c› bir uygulama olacak. Sertifikal›
ya da enerji verimlilik notu yüksek olan
binalar›n de¤eri de ayn› ölçüde art›yor. Bu
konuda finans kurulufllar›n›n elini tafl›n
alt›na koymas› hususunda da tüm sektör
hemfikir gibi görünüyor. Yap›lan toplan-
t›lar, seminerler, paneller, ayn› konunun
gündeme getirildi¤i platformlar. 
Türkiye’nin “yeflillenmeye” niyeti var
ama deste¤e ihtiyac› da var.. ‹htiyaç duyu-
lan deste¤in hem devlet, hem de finans
kurulufllar›nca verilmesi halinde binalar
“bahara” haz›r.. TM

Türkiye Yeflilleniyor...
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ürünler

A
irfel, tamamen kendi laboratuvarla-
r›nda gelifltirdi¤i ve tüm güvenlik test-

lerinden geçirerek üretim band›na ald›¤›
yeni infrared ›s›t›c›lar›, tüketicilerin be¤e-
nilerine sunuyor. Türkiye’de performans
testinden geçen ilk k›z›lötesi ›s›t›c› olma
özelli¤i tafl›yan yeni Airfel Infrared Is›t›c›-
lar, di¤er Infrared ›s›t›c›lara oranla % 30
enerji tasarrufu sa¤l›yor. Tek ürünle kapa-
l› alanlarda 33 m2’lik, aç›k alanlarda ise
24.5 m2’lik alanlarda rahatl›kla kullan›la-
bilen Airfel Infrared Is›t›c›lar, radyant
özelli¤i sayesinde günefl ›fl›nlar›yla benzer
h›zl› ›s›nma, uzun ömür ve ekstra enerji ta-
sarrufu sa¤l›yor. Airfel Infrared Is›t›c›lar›n
% 30 enerji tasarrufu sa¤lad›¤›, BS/EN 60
6751995 performans standard›n›n, 63 ül-
kede faaliyet gösteren Uluslararas› Stan-
dartlar Sertifikasyon ve Denetim fiirketi
TÜV Rheinland taraf›ndan da onayland›.
Airfel Infrared Is›t›c›lar’›n, tafl›nabilir,
montajlanabilir, banyo kullan›m› için ve
endüstriyel kullan›m için üretilen 4 farkl›
ürün grubunda, güç seçeneklerine göre ise
11 farkl› modeli bulunuyor. Modeller ge-
nel olarak genifl aç›l› (WR) ve uzak mesa-
felerde etkili spot (SR) yans›t›c› olmak
üzere ihtiyaca göre farkl›laflan iki farkl›
teknoloji ile üretiliyor.
Geniflletilmifl yüzeyi ve 80°C’lik genifl aç›l›
reflektör yans›tma kapasitesi ile daha ge-
nifl bir ›s› yay›l›m› sa¤layan Airfel Infrared
Is›t›c›lar, gövdesinde yer alan ve hava sir-
külasyonu sa¤layan özel hava kanallar› ile
eflit ›s› da¤›l›ml› bir oda s›cakl›¤› sunuyor.
Airfel Infrared Is›t›c›lar’›n 5 °C’den
35 °C’ye kadar her 1°C s›cakl›¤›n ayarla-
nabilmesine olanak veren hassas yeni oda
termostat› ise kullan›c›lar›na ihtiyaçlar›

kadar ›s›nma imkan› sunuyor.
Airfel Infrared Is›t›c›lar; fonksiyonel, tafl›-
nabilir ve standartlara uygun aya¤› ile her
yerde rahatl›kla kullan›labiliyor. Özel
ayak tasar›m› sayesinde kullan›c›lar k›z›lö-
tesi gövdesini dikey ve yatay olarak ya da
kademeli yüksekliklerde ihtiyaçlar›na uy-
gun olarak konumland›rabiliyor. Yaln›zca
15 oC’lik bir aç›da bile ›s›t›c› kendi kendi-
ni otomatik olarak kapatarak mekanlara
maksimum güvenlik sunuyor ve olas› ka-
zalar› engelliyor. 
Airfel Infrared Is›t›c›lar, orta dalga boyun-
da ›s›tma yapan karbon radyant ›s›t›c› ele-
man kullan›larak üretiliyor. Karbon ele-
menti sayesinde di¤er ›s›t›c›lar›n cilde ver-
di¤i zarar engelleniyor ve cihaz›n daha
uzun ömürlü olmas› sa¤lan›yor. Ayr›ca
karbon ›s›t›c› 3 saniye gibi k›sa bir sürede
devreye girerek kullan›c›lar›na h›zl› ›s›nma
imkan› sunuyor. 
IPX4 koruma s›n›f› standard›na tamamen
uygun olarak üretilen Airfel Infrared 
Is›t›c›lar, suya dayan›kl› yap›lar›yla aç›k
alanlarda ve banyo gibi ›slak mekanlarda
rahatl›kla tercih edilebiliyor. Suya maruz
kalan yüzeylerde su, iç malzemeye ulaflm›-
yor ve bu özelli¤i ile elektrik çarpmas› ya
da ürünün ar›zalanmas› gibi olumsuz du-
rumlar›n önüne geçiliyor. Is›t›c›lar›n gövde
tasar›m› güvenlik ön planda tutularak üre-
tiliyor. Kablo, özel ayaklar›n içinden geçi-
rilerek kablonun insan ya da hayvan hiza-
s›nda olmas› engelleniyor. Airfel Infrared
Is›t›c›lar›n iki kutuplu kapama devresi ve
güç seçim özelli¤i olan anahtar›, tam ka-
pasite ›s›nma ve yar›m kapasite ›s› sabitle-
me, tavana, duvara, tüm duvar aksesuar›-
na ve uzun güvenli ayak üzerine montaj›

kolaylaflt›ran çok amaçl› aparat›, kullan›-
c›lar›na sundu¤u di¤er önemli özellikleri
aras›nda yer al›yor. TM

Airfel’den % 30 Tasarruflu Yeni Infrared Is›t›c›lar
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Is›tma ve su ›s›tma sistemlerinin üretim ve
pazarlamas›nda dünya lideri Ariston

Thermo Group, yeni ›s› pompal› termosi-
fonu NUOS ile termosifon pazar›ndaki id-
dias›n› sürdürüyor. Yüksek performansl›
bir ürüne yat›r›m yapmak isteyenler için
tasarlanm›fl NUOS, yenilenebilir enerji
kayna¤› olan havay› kullanarak, maksi-
mum konfor ve yüksek enerji tasarrufu
sa¤l›yor. 
Ariston Thermo Group, yeni ›s› pompal›
termosifonu NUOS ile konfor ve tasarru-
fun s›n›rlar›n› geniflletiyor. Termosifon
içindeki suyun, istenilen s›cakl›¤a ulaflt›r›l-
mas› için öncü bir teknoloji kullanan 
NUOS, ›s› pompas› arac›l›¤›yla havan›n
›s›s›n› kullan›yor ve bu ifllem sayesinde
elektrik faturas›nda y›ll›k yaklafl›k 270 li-
raya kadar tasarruf yap›labilmesine ola-
nak sa¤l›yor. 
Geleneksel bir elektrikli termosifona oran-
la yüzde 70’e varan enerji tasarrufunu ga-
ranti eden NUOS, dijital göstergesi ve bir
parmak temas›yla çeflitli fonksiyonlar›n se-
çimini kolaylaflt›rmay› amaçlayan yeni

D
o¤ufl Vana, yeni ürün yelpazesini pa-
zara sundu: Do¤ufl ‹¤neli Vanalar.

Do¤ufl ‹¤neli Vanalar, tüm klape konum-
lar›nda dairesel alan yaratmas›ndan dolay›
kavitasyon hasar› düflük, sessiz ve titre-
flimsiz regülasyon olana¤› sa¤lar. Tam ka-
pal› pozisyonda vana s›zd›rmazl›k sa¤lar-
ken, tam aç›k konumda damla yap›s›n›
alarak bas›nç kayb›n› minimum seviyeye
indirir ve maksimum debi kapasitesi yara-
t›r. 
Tübitak destekli gerçeklefltirilen arge çal›fl-
malar› sonucunda Do¤ufl Vana, ‹¤neli Va-
nalar› DN 80 – DN 1200 çaplar›nda üret-
mekte olup yak›n bir gelecekte daha yük-
sek çaplarda üretim planlanmaktad›r. 
Do¤ufl ‹¤neli Vanalar› tüm çaplarda yek-

pare gövdeden imal edil-
mektedir. Dolay›s›yla
vana boyutu ve a¤›rl›¤›
düflüktür. Ayr›ca, damla
fleklindeki özel iç gövde-
si sayesinde rakiplerine
oranla daha yüksek kv
de¤erlerine ve daha dü-
flük bas›nç kay›plar›na
ulafl›rlar. Klape, sistem
bas›nc›ndan ba¤›ms›z
olarak çal›fl›r, özel raylar
üzerinde yataklan›r.
Böylelikle büyük çaplar-
da dahi vana açma kapa-
mas› için çok düflük tork
de¤erleri gerekir. TM

softtouch arayüzü sayesinde, günlük ola-
rak kiflisellefltirilebilen bir programlamay›
etkin hale getirmeyi mümkün k›l›yor.
Ferahlat›c› ve nem giderici bir etkiye sahip
olan NUOS, bulundu¤u ortam›n do¤al ha-
valand›rmas›n› kolaylaflt›rarak, hava kali-
tesinin iyilefltirilmesinde de büyük rol 
oynuyor. Kalite, güven ve enerji tasarrufu-
nu bir arada sunan Ariston Thermo Gro-
up, NUOS ile çevreye duyarl›l›¤›n› da gös-
teriyor. TM

Ariston’dan Yeni Is› Pompal› Termosifon
NUOS

Do¤ufl Vana’dan Yeni ‹¤neli Vanalar
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H
er kazan üreticisi firma, kazan›n›n
genel verimini ve buna ba¤l› olarak

yak›t tüketimini beyan eder. Beyan edi-
len bu de¤erler, hava yak›t oran›, yak›t
özellikleri, baca gaz› s›cakl›¤›, besi suyu
TDS miktar›, kazan yükleme oran›, izo-
lasyon gibi parametrelerin kabul edil-
mesine dayan›larak tespit edilir. Ancak,
normal flartlar alt›nda, bu parametrele-
rin de¤iflkenli¤ine ba¤l› olarak kazan
verimi ve yak›t tüketimi sürekli dalgala-
n›r. Daha da önemlisi, kazan kay›plar›
aç›kça belli olmaz ve sürekli iflletim
flartlar›nda ayn› sabit de¤erler ile sistem
de¤erlendirilemez.
Hemen hemen bütün iflletme müdürle-
ri/tesis sorumlular›, ne kadar yak›t tü-
ketildi¤ini ve kabaca ne kadar buhar
ürettiklerini bildiklerinden dolay› sis-
tem verimleri hakk›nda genel bir bilgiye
sahiptirler. Ancak, gerçek buhar mikta-
r› tahmin edilen de¤erlerden ciddi oran-
da sapmalar göstermektedir. E¤er veri-
min artt›r›lmas› isteniyor ise, gerçekte
oluflan de¤erlerin anl›k olarak bilinmesi
ve gözlenmesi gerekmektedir. EffiMax,
tam bir kazan verim izleme ve tan› siste-
mi olup; kazan›n mümkün olan en yük-
sek verimde iflletilmesini sa¤lar.
EffiMax, kazan›n toplam verim ve ka-
y›plar› ile ilgili raporlar oluflturarak, ta-
sarruf için do¤ru müdahalelerin yap›l-
mas›na yard›mc› olur. EffiMax, sadece
kazan durumunu göstermekle kalmaz,
besi suyu s›cakl›¤›n› da kontrol alt›nda
tutar. Böylece arayüz yaz›l›m› sayesin-
de, kondens geri kazan›m istasyonu
kontrol odas›ndan kontrol ve analiz
edilebilir. 

EffiMax: Çal›flma Prensibi ve 
Avantajlar›

Yak›t tüketimini ve bak›m masraflar›n›
azaltabilmek için en önemli ad›m, bü-
tün kazan parametrelerinin gözlemlene-

rek gerekli ayarlanmalar›n yap›lmas›-
d›r. EffiMax sistemi kompakt bir paket
olup, bütün önemli parametreleri oku-
yarak; kazan verimi (BS 845 – ‹ngiliz
Standartlar›’na uygun olarak), bu-
har:yak›t oran›, oksijen yüzdesi, kazan
yükleme modeli gibi hesaplamalar› ya-
par. EffiMax, bütün kazan verim kay›p-
lar›n› baca kayb›, entalpi kayb›, radyas-
yon kayb›, blöf kayb› ve yanma kayb›
gibi spesifik olarak böler. ‹çerdi¤i Zir-
konyum Oksit Oksijen probu ile hava
fazlal›k katsay›s› ve baca gaz› Oksijen
seviyesini kontrol alt›nda tutar. Ayr›ca,
blöf kayb›na özgü bilgi sa¤lar ve kaza-
n›n TDS seviyesini kontrol alt›nda tu-
tar. EffiMax yaz›l›m›, içerdi¤i güçlü
analiz ve tan› özelli¤i sayesinde kullan›-
c›y› düzeltici eylemleri almaya teflvik
eder.
EffiMax, do¤rudan ve dolayl› kazan ve-
rim hesaplamalar›n› tek bir ünitede bir-
lefltirir. Sadece buhar ve yak›t debisine
ba¤l› olarak buharyak›t oran›n› hesap-
lamakla kalmaz, ayn› zamanda kazanda
oluflan her bir kayb›, ‹ngiliz BS845
Standartlar›’na göre ayr› ayr› hesaplar.
Sistem, çok çeflitli raporlar ve grafikler
oluflturarak kullan›c›n›n elde edilen de-
¤erleri yorumlamas›n› kolaylaflt›r›r.
Alarmlar ile kullan›c›lar› uyar›r.

Sistem Elemanlar›:

• Yak›t Sayac›

• Buhar Sayac›

• Buhar S›cakl›k Duyargas›

• Besi Suyu S›cakl›k Duyargas›

• Baca Gaz› Oksijen Analizörü

• Baca Gaz› S›cakl›k Duyargas›

• Otomatik Yüzey Blöf Kontrol Sistemi

• ‹letkenlik Duyargas›

• Yakma Havas› S›cakl›k Duyargas›

• Hesaplama Ünitesi

• Bilgisayar Yaz›l›m›

Sistemin Ölçtü¤ü ve Hesaplad›¤› 
Parametreler:

Buhar debisi, buhar s›cakl›¤›, baca gaz›
O2 miktar›, baca gaz› s›cakl›¤›, hava
fazlal›k katsay›s›, kazan suyu iletkenlik
(TDS) seviyesi, besi suyu s›cakl›¤›, ka-
zan verimi, entalpi kayb›, yanma kayb›,
radyasyon (çeper) kayb›, baca kayb›,
blöf kayb›, toplam buhar üretimi, top-
lam yak›t tüketimi. TM

Escon’dan EffiMax Kazan Verimlilik ‹zleme,
Teflhis ve Tan› Sistemleri
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ürünler

Is›tma ve so¤utma sektöründe, bireysel
ürünlerden sistem çözümlerine kadar ge-

nifl bir yelpazede hizmet sunan Ferroli, 55
y›ll›k tecrübesiyle dünyadaki son teknolo-
jileri Türk tüketicisi ile buluflturmaya de-
vam ediyor. Ferroli, son olarak % 103,6
verim de¤erine sahip (EN 677 standard›na
göre, 50 °C–30 °C çal›flma flartlar›nda
maksimum yükteki verim de¤eridir) yo-
¤uflmal› kombi Domicondens’i pazara
sundu. Domicondens, konvansiyonel
kombilere göre yaklafl›k %11,1 daha fazla
tasarruf sa¤l›yor.
Yüksek verim sa¤layan yo¤uflma teknolo-
jisinin kullan›ld›¤› Ferroli ürün gurubunun
yeni üyesi Domicondens’in 24,1 ve 27 KW

Ferroli’den Yeni Yo¤uflmal› Kombi Do-
micondens

olmak üzere iki farkl› kapasite seçene¤i
bulunuyor. Genifl modülasyon aral›¤›yla
çal›flan Domicondens, bu özelli¤iyle kulla-
n›c›n›n ihtiyac› olan tüm kapasitelerde
maksimum performans sa¤l›yor. Cihaz›n
daha verimli çal›flmas›n› sa¤larken kullan›-
c› güvenli¤ini de art›ran 13 farkl› emniyet
sistemiyle tasarlanan Domicondens’in
ak›ll› ar›za teflhis ve uyar› sistemi de bulu-
nuyor. Kullan›c› dostu ergonomik LCD
ekran›yla konforlu bir kullan›m imkan›
sunan Domicondens, oda termostat›, gün-
lük ve haftal›k program saati gibi opsiyo-
nel aksesuarlar ile kullan›ld›¤›nda tüketici-
ye sundu¤u enerji tasarrufunu daha da yu-
kar›ya ç›karabiliyor. TM
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I
s›san ve Daikin, 8 Nisan 2010’da Arte
‹stanbul Sanat Galeri’sinde düzenledik-

leri bir lansmanla Daikin Emura Serisi In-
verter Duvar Tipi Split Klimalar› tan›tt›.
“Klima Yeniden Tasarland›” slogan› ile
2010 Avrupa Tasar›m Ödülü sahibi, üstün
verimli ve çok yüksek enerji tasarrufu sa¤-
layan ürünlere dikkat çekilen toplant›da
Is›san yetkilileri, Daikin’in enerji tasarruf-
lu tüm ürün gam›yla ilgili bilgiler aktard›. 
D›fl görünümü uzun çal›flmalar sonucu ta-
sarlanan Daikin Emura serisi duvar tipi in-
verter split klimalar, sadelik kavram› üze-
rine yo¤unlaflm›fl estetik görünümüyle dik-
kat çekiyor. Daikin Emura serisi duvar ti-
pi inverter split klimalar fl›k görüntüsüyle
kalm›yor, teknolojisiyle de dikkat çekiyor.
Yaln›zca Daikin’de bulunan Inverter
Swing Kompresör teknolojisi ile çok yük-
sek enerji tasarrufu sa¤layan Daikin Emu-
ra serisi, ayn› zamanda di¤er inverter
kompresörlere göre daha uzun kompresör
ömrü ve çok daha düflük ses seviyesi sunu-
yor. R410A ak›flkan ile yüksek verimli ve
çevre dostu bir klima olan Daikin Emura
serisinin tüm materyalleri de geri dönüfltü-
rülebilen nitelikte tercih edildi.
10.200 Btu/h. – 18.000 Btu/h. aras›nda

kapasiteler ile kullan›c›ya sunulan Daikin
Emura serisinin haftal›k programlanabi-
len, k›z›lötesi uzaktan kumandas› ile kul-
lan›c›, cihaz›n çal›flmas›n› istedi¤i gün, sa-
at ve s›cakl›¤› cihaza girerek otomatik ola-
rak cihaz›n çal›flmas›n› sa¤layabiliyor. Ti-
tanyum apatit fotokatalitik hava temizle-
me filtresi sayesinde ortam içerisinde bulu-
nan havadaki koku, bakteri ve virüsleri
absorbe ediyor. Gece ayar modu ile kulla-
n›c›n›n daha konforlu ve sa¤l›kl› uyuyabil-
mesi için ortam s›cakl›¤›n› kademeli ola-
rak düflürüp yükseltirken, istenildi¤i tak-
dirde iç ve d›fl ünitenin ses seviyesini de 
3 dBA daha düflürebiliyor.  
Daikin Emura serisi duvar tipi inverter
split klimalarda, iç ünite ile d›fl ünite ara-
s›nda 20 metreye kadar bak›r borulama
yap›labiliyor. ‹ç üniteler Daikin multi sis-
temlere de ba¤lanabiliyor. Mat kristal be-
yaz ve mat gri alüminyum olarak iki renk
seçene¤ine sahip olan Daikin Emura serisi-
nin mat gri modeli alüminyum materyal-
den üretildi¤i için sektörde bir “ilk” ola-
rak nitelendiriliyor.  TM

Daikin Emura Serisi
Inverter Duvar Tipi
Split Klimalar

D
ünyan›n en büyük pompa sistemleri
üretcilerinden WILO, yeni ürünü WI-

LO-Stratos Pico ile enerji verimlili¤i ala-
n›nda yeni bir sayfa aç›yor. Kontrolsüz
pompalara k›yasla yüzde 90’a varan ener-
ji tasarrufu sa¤layan ürün, kompakt yap›-
s› sayesinde kolay montaj imkan› da sunu-
yor. A enerji s›n›f› ürünlerin ihtiyaç duy-
du¤u elektrik enerjisi miktar›n›n yaln›zca
yar›s›n› tüketen WILO-Stratos Pico, dün-
yan›n en verimli pompas› olma özelli¤ini
tafl›yor. WILO-Stratos Pico, kompakt ya-
p›s›, kolay montaj ve pratik iflletim özellik-

lerinin yan› s›ra otomatik havaland›rma
sistemi ve patentli özel elektrik ba¤lant›s›
ile kullan›c›lar›na büyük avantajlar sunu-
yor. TM

Wilo’dan Stratos Pico

www.euromate.com.tr
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G
enetron 422D, düflük ve orta so¤utma sistemlerinde HFC
so¤utma tabanl› HCFC 22 yerine kullan›labilen ozon dos-

tu bir gazd›r. Genetron 422D do¤rudan expansiyon evaporatör-
ler için uyumlu so¤utucudur.Tafl›mal› evaporatör sistemlerinde
kullan›lmamal›d›r. Uygulama  alanlar›; süpermarket dolaplar›,
so¤uk hava odalar›, buz makineleridir. 

Özellikleri

* Kompresörün ya¤lay›c›s›n› de¤ifltirmeden HCFC-22 yerine 
çeflitli durumlarda kullan›labilir.

* Alkil benzin (AB), mineral ya¤ (MO) ve polyol ester (POE) 
ya¤› ile kullan›labilir. Ya¤ dönüflü eksikse ekstra POE 
eklenebilir.

* Genetron 422D birçok durumda varolan HCFC-22 
termostatik valfleri ile kullan›labilir.
R-22 valfi maximum kapasitede oldu¤u durumlarda  daha 
büyük valfe ihtiyaç duyulabilir.

* Düflük s›cakl›k uygulamalar›nda kompresörün ömrünü uzat›r.
* Ozon dostudur.
* ASHRAE s›n›fland›rmas› A1 (düflük zehirlilik, yanmaz 

ASTM E-681 methodu)
* Sistemde mevcut olan ekipmanlarla kullan›labilir.

Retrofit Performans›

Genetron 422D tipik ticari so¤utma sistemlerinin kullan›ld›¤›
laboratuvar testlerinde ölçülmüfltür. Bu test sonuçlar›na daya-
narak, afla¤›daki gözlemler yap›lm›flt›r:

• Genetron 422D ticari sistemlerde mineral ya¤ ve alkil 
benzin ya¤› ile uyumludur. E¤er ya¤ dönüfl eksikli¤i var ise 
ekstra POE eklenmelidir.

• Düflük ve orta s›cakl›ktaki kapasite ve enerji etkinli¤i HCFC
22’den düflüktür. E¤er geçerli R-22 sistemi maksimum 
kapasitede çal›fl›yorsa, kapasite art›m› ihtiyac› do¤abilir 
(Kompresörün gücü büyütülebilir).

• Genetron 422D kütle ak›fl› HCFC-22 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 
daha büyüktür. Kullan›lan HCFC-22 TXVs baz› 
durumlarda kabul edilebilir. E¤er varolan valf maksimum 
kapasiteye yak›nsa, Genetron 422D uyarlamas› için daha 
büyük valfe ihtiyaç olabilir.

• Her retrofit iflleminde oldu¤u gibi, s›zd›rmazl›k elemanlar›n›n
ve contalar›n gözden geçirilmesi gerekir. Baz› durumlarda 
s›zd›rmazl›k elemanlar›n›n yenilemesi ihtiyac› do¤abilir. TM

Honeywell’den Çevre Dostu
Genetron 422D
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K
IMO DBM 700 flowmetre, özel tasar›m› ile, havaland›rma sis-
temlerinde, hava ak›m›n›n dengelenmesi alan›nda çözüm su-

nuyor. De¤iflebilen bacalar› (bafll›k) sayesinde cihaz, emifl veya üf-
leme yapan her türlü hava ›zgaras›na ve kanal ç›k›fl›na uygundur.
KIMO DBM 700, ha-
fif, tafl›nmas› kolay
tasar›m› sayesinde,
güvenilir ve do¤ru öl-
çümler yapma olana-
¤› verir. Standart
DBM 700, 700 x 700
mm bafll›k, aksesuar-
lar›, kalibrasyon ser-
tifikas›, koruyucu
çantas› ile sunulur.
Cihazda bulunan ve
eflit da¤›t›lm›fl 30 adet
alg› noktas› ile ak›m
alan›ndan al›nan or-
talama hava h›z›, k›z-
g›n tel eleman›na ve
cihaz›n ortas›nda bu-
lunan termal kom-
pansatöre gönderile-
rek ak›m›n oldu¤u
alanda en do¤ru öl-
çüm yap›lmas›na ola-
nak verir. TM

RAM’den Kimo DBM 700
Flowmetre 

T
empo, büyük hacimlerin so¤utulmas› ve nemlendirilmesi için kul-
lan›lan yeni sulu sistem nemlendirme ve so¤utma cihaz› Patio

Cooler’› pazara sundu.
Patio Cooler’›n temel amac› genifl alanlar›n serinletilmesi ve nemlen-
dirilmesini düflük maliyetlerle gerçeklefltirmektir. Patio Cooler, yük-
sek su bas›nc› ve özel nozul gerektirmeksizin merkezkaç sistemi ile su-
yu ince parçac›klara ay›r›r. Su tanecikleri, havan›n ›s›s›n› al›p buhar-
laflarak ortam ›s›s›n›n düflmesini ve nem oran›n›n yükselmesini sa¤lar.
Suyun buharlaflt›r›lmas› s›ras›nda ortam s›cakl›¤› 8 ila 10°C kadar so-
¤utulabilmekte ve nem gereken ortamlar neme doyurulmaktad›r.
Patio Cooler basit çal›flma sistemi ile yedek parça ve bak›m masrafla-
r›ndan tasarruf sa¤lar ve yat›r›m maliyetlerinizi azalt›r. 
Fan modifiyeli Patio Cooler ile etkili so¤utma ve nemlendirme yap›-
labilmektedir. 1800 m3/h’lik fan› ile su buhar›n› yak›n mesafeler içe-
risine tafl›nmas›nda ek maliyet gerektirmez. Baflta seralar, tekstil fab-
rikalar›, tütün fabrikalar›, mantar üretim çiftlikleri, küçük ve büyük-
bafl hayvan yetifltirme çiftlikleri olmak üzere aç›k mekanlarda da eko-
nomik çözümler sunar. TM

Tempo’dan Patio Cooler

16 . tesisat market 04/2010
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S
KP1/P2 Seviye kontrol cihaz›, Ensim
seviye kontrol sensörleri ile birlikte

kullan›l›r.
S›v› seviyesine göre tüp boyunca hareket
eden flamand›ra içindeki m›knat›s›n man-
yetik alan›, reed sensörün hizas›na çeldi-
¤inde elektrik devresini açar veya kapat›r.
Reed sensörlerin bu de¤iflimleri ile alarm
veya seviye bilgisi SKP1/P2 kontrol cihaz›
ile de¤erlendirilebilir. Röle ç›k›s› ile sole-
noid vana bobinine veya motorun kontak-
törüne sinyal göndererek otomatik kon-
trol sa¤lanm›fl olur. Ayr›ca alarm amaçl›
bir röle ile sinyal veya ›fl›kl› uyar› almak
mümkündür. ‹lave bir butonla bu devreye
manuel olarak kumanda edilebilir.

Lonca A.fi.’den Ensim Seviye
Kontrol Cihaz› SKP1 / SKP2

ürünler

Teknik Özellikleri:

• Besleme: 220 Vac (50 Hz)
• Güç Sarfiyat›: Max 2.8 VA
• Çal›flma S›cakl›¤›: 0 50 °C
• Depolama S›cakl›¤›: (20) ... (+70)°C
• Pano Ölçüsü: 72 x72mm
• Girifl: Seviye konumlar›ndan gelen 

kontak bilgisi, girifl ç›k›fllar opto 
izoleli

• Ç›k›fl: 2 Ad. 5 Amp. Start Stop Rölesi
• Ç›k›fl bilgilerini haf›zas›nda saklama. 

Enerjinin kesilmesi ve gelmesi halinde 
kald›¤› konumda çal›flmaya devam 
eder. 

• Mikro ifllemci tabanl›d›r. TM
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ürünler

A
BS Grubu yeni HST 40 serisi ABS
turbokompresörü pazara sundu.

ABS turbokompresör, flirketin ürün aral›-
¤›ndaki en modern, de¤iflken bas›nçl› gi-
rifl debisi 16.000 Nm3/h olan makinad›r.
ABS HST 40 serisi turbokompressörler,
pazardaki di¤er kompresörlere oranla 
% 10 daha yüksek verim sa¤lar. ABS
Grubu Baflkan› ve Genel Müdürü Peter
Aru, bu yeni turbokompresör hakk›nda
flunlar› söylüyor: “Bu cihaz, bizim iyi bi-
linen turbokompresör serimizdeki en ye-
ni ürünümüzdür. fiimdi daha büyük ha-
valand›rma sistemleri için daha iyi çö-
zümler üretmekteyiz. ABS Turbokompre-
sörleri yat›r›m bedelini h›zla geri ödeme
süresi ile birlikte CO2 emisyonlar›n da

azaltmaktad›r”. Yeni turbokompresör,
HST ailesinin kalitesi test edilmifl, fre-
kans konvertörü taraf›ndan tahrik edilen
yüksek h›zl› motor, elektronik olarak
kontrol edilen manyetik yatak teknoloji-
si, afl›nan mekanik parçalar içermeyen ve
ya¤lama gerektirmeyen temel tasar›m›na
dayanmaktad›r. Bu da iflletme s›ras›nda
bak›m ihtiyac›n›n en aza indirilmesi de-
mektir. ABS turbokompresörlerine ilave-
ten ABS Group; küçük hava kabarc›kla-
r›yla çal›flan difüzör sistemleri, bas›nç-
land›r›lm›fl ve kendinden emiflli dalg›ç
havaland›r›c›lar, kar›flt›r›c›lar, ak›fl boos-
terleri ve at›k su pompalar› gibi biyolojik
ar›tmada kullan›lan komple ürün paketi
de sunmaktad›r. TM

ABS’den Yeni HST 40 Serisi ABS
Turbokompresör

T
ürkiye’de sadece Solimpeks Solar
Enerji Sistemleri taraf›ndan üretilen

Wunder Drain Meander kolektörler tüm
dünyada gitgide yayg›nlaflan bir sistem ol-
ma özelli¤ini tafl›yor. Gerek verimlilik ge-
rekse ürün ömrü ve performans› standart
kolektörlerin çok üzerindedir. Bu sistem-
lerde panel içinde dolaflan suyun geri ak›fl
ve boflalmas›n› mümkün k›lan böylelikle
ürün ömrünün ve performans›n›n en üst
düzeye ç›kar›lmas›n› sa¤layan Wunder
Drain serpantinli kolektörler, türünde
dünyan›n en verimli ikinci kolektörüdür.
Tek ak›flkan borulu ya da tek ak›flkan ka-
nall› olarak da bilinen bu kolektörlerde
kullan›lan serpantinin amac›; panel içinde
›s›t›lan suyun s›cak yüzeyle temas alan›n›
ve verimini art›rmakt›r. Standart düz ko-
lektörlerde 8 ila 10 adet boru bulunurken,
Wunder Drain serpantinli sistemlerde 19
adet boru vard›r ve bu borular sayesinde
panel içinde dolaflan su 19 kez ‘S’ çizer. Bu
ifllem sayesinde de panel içinde dolaflan su,
k›sa sürede boflalt›labildi¤inden ürün öm-
rü ve performans› en üst düzeye ç›kar.

Drain meander sistemler, k›sa sürede bo-
flalt›m yapabildi¤inden ve istendi¤i zaman
(yaz veya k›fl aylar›nda) çok k›sa sürede
kapat›l›p aç›labildi¤inden tüm dünyada
tercih edilen bir sistemdir. Test raporlar›-
na göre türünde dünyan›n en verimli ikin-
ci kolektörü olan Wunder Drain Serpan-
tinli sistemler, verim fiyat dengesine bak›l-
d›¤›nda kendi türünde dünyan›n en verim-
li kolektörü olma özelli¤ini de tafl›yor.
Drain Serpantin kolektörler üründen çok,
sistem olarak de¤erlendirilebilir. Serpan-
tinli sistemlerde, panellerdeki su, di¤er ter-
mal sistemlere göre daha k›sa sürede bofla-
l›r. Böylelikle so¤uk havalarda panel için-
deki suyun donmas› engellenir ve verim
kayb› önlenir. "Tek ak›flkan kanall› Drain
Serpantin kolektörü", uluslararas› test ra-
porlar›nda CLS 2510 koduyla ikinci s›ra-
da yer almaktad›r. 

Özellikleri: 

• Verimlilik: Serpantin maddesi sayesinde
›s›t›lan suyun yüzeyle temas› art›r›l›r. Bu

sayede daha az panel kullan›larak daha
verimli bir sistem elde edilece¤inden, hem
görüntü hem de yer aç›s›ndan avantaj sa¤-
lanm›fl olunur.
•• Estetik görünüm: Standart kolektörlere
göre çok daha fl›k bir görünüm sunar. 
•• Uzun Ömürlü: Ürün ömrü ve perfor-
mans› üst düzeydedir. TM

Solimpeks’ten “Drain Meander” Sistemler
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ürünler

E
nerji verimlili¤i göz önüne al›narak di-
zayn edilen Termodinamik Elektrikli

Termosifonlar, s›cak kullan›m suyu ve
banyo suyu haz›rlamak için tasarlanm›flt›r.
Cihazda ikiz tank depo teknolojisi kulla-
n›lm›flt›r. Böylece daha az enerji kullan›la-
rak verimlilik en üst seviyeye getirilmifltir.
Ayr›ca tank kapasitesi % 50 art›r›lm›flt›r.
Termodinamik Elektrikli Termosifonlar,
pazardaki benzerlerine göre % 30’a varan
enerji tasarrufu sa¤lar. Çevre ve kullan›c›
dostudur.

Özellikleri

• Krom tanklar› sayesinde korozyona 
dayan›kl›d›r.

• Gövde çevresinde yüksek bas›nç 
tekni¤i ile uygulanan ›s› izolasyonu 
sayesinde ›s› kay›plar› düflüktür.

• Flat tasar›m› ile az yer kaplar, duvara 
as›labilir; montaj› kolayd›r.

• S›cak su ihtiyac›n› karfl›lar. 
• De¤iflik s›cakl›klara ayarlanabilir.
• Elektrikli Termosifonun Güvenli¤i, 

mekanik ve elektronik güvenlik 
ekipmanlar› ile en üst seviyeye 
getirilmifltir.

• Kokusuz, bacas›z, sessiz çal›fl›r.
• Elektrik ak›m›nda oluflabilecek kaça¤› 

tespit ederek otomatik olarak sistemi 
kapat›r. TM

Termodinamik’ten
Elektrikli Termosifon

D
inamik ve Statik sistemlerde UL 555
uygunlu¤uyla test edilmifl 11/2 ve 3 sa-

atlik yang›na dayan›m seçenekleri ile su-
nulan 72 °C ergir metale sahip Prefco yan-
g›n damperleri kanat yap›lar›na göre üçe
ayr›l›yor:
•• Düflen Perde Tip Yang›n Damperleri
(5500 Serisi): Katlama Perdesi hava ak›m›
d›fl›nda kalmas›n› sa¤layan modelleri ile
bas›nç düflümlerinin düflük seviyelerde ol-
mas›n› sa¤lar. Çerçeve derinli¤i 5 cm’den
20 cm’ye kadar olan seçenekleri ile kanal
montajlar›nda yer sorunu yaflayanlar için
birçok alternatif sunar. Ayr›ca 5500 DE8
modeli 20 cm’lik çerçevesi sayesinde bu
derinlikteki duvar ve döfleme içerisine her-
hangi bir ilave duvar geçifl parças› kullan-
maya gerek kalmadan kolayl›kla yerlefltir-
meye olanak verir. Dairesel kanallara da
fabrikada yap›lan geçifl parçalar› sayesinde
kolayl›kla montaj› yap›labilmektedir.
•• Çok Kanatl› Yang›n Damperleri (5000
Serisi): Dinamik sistemlerde uyguland›¤›
zaman  UL 555 6. k›sma uygunlu¤u ile iki
yönlü ak›flta 15 m/s ve 1.000 Pa bas›nçta
test edilmifltir. Bu sayede yüksek bas›nçl›
sistemlerde, sistemin devaml›l›¤› aç›s›ndan
güvenli bir çözüm sunmaktad›r.
•• Kelebek Tip / Tek Kanatl› Yang›n
Damperleri (5600F): Dairesel kesitteki bu
tip yang›n damperleri, kanat yap›s› kele-
bek tip ve tek kanatl› olmak üzere iste¤e
uygun olarak sunulmaktad›rlar.
Kombine Motorlu Yang›n ve Duman
Damperleri  (5050 & 5053 Serileri):
UL 555 11/2 ve 3 saatlik yang›na dayan›m
ve ayn› zamanda UL 555S s›zd›rmazl›k
s›n›flar›ndan Class I,II,III seçenekleri ile
kombine yang›n-duman damperleri, çeflitli
boy ve sac kal›nl›klar›ndaki duvar geçifl
parças› alternatifleri ve büyük kanal kesit-
lerine kadar ç›kabilen çoklu damper kom-
binasyon seçenekleri ile istenen ölçülerde
montaj kolayl›¤› sa¤lar. Bu damperler ay-
n› zamanda UL 555 6. k›s›m ve UL 555S

4. k›sma uygunluklar› ile iki yönlü hava
ak›fl›nda 10 m/s ve 1.000 Pa bas›nçta test
edilmifllerdir. Fabrikada duvar geçifl par-
ças›nda yap›lacak redüksiyonlar ile yuvar-
lak kesitteki kanallara da ayr›ca kolayl›k-
la montaj› yap›labilmektedir. Bu damper-
lere verilen UL® sertifikas›, damperin mo-
torla beraber standartlarda verilen s›cak-
l›klarda çal›flabilirli¤ini ve s›zd›rmazl›¤›n›
belgeler niteliktedir. UL® sertifikas›
komple damper-motor uyumuna verilen
bir sistem sertifikas›d›r. Üzerlerinde bulu-
nan yay geri dönüfllü motorlar›n da UL®
standartlar›nda de¤erlendirilmifl olma zo-
runlulu¤u vard›r ve PREFCO® Kombine
Yang›n Duman Damperleri de komple sis-
tem olarak test edilmifl UL® taraf›ndan
sertifikaland›r›lm›flt›r.
Motorlu Duman Damperleri (5150 Serisi):
Duman egzoz sistemlerinde kullan›lan bu
damperler, komple sistem olarak motorla
beraber iki yönlü ak›flta 10 m/s ve 1.000
Pa statik bas›nçta UL 555S 4. k›sma uy-
gunlu¤u ile test edilmifl ve sertifikaland›r›l-
m›flt›r. Class I,II,II s›zd›rmazl›k s›n›flar›n-
da sundu¤u seçenekler ile istenilene uygun
seçim yap›labilir.
• Motorlu Kombine Yang›n & Duman,
Motorlu Duman ve Çok Kanatl› Yang›n
Damperlerinin kanat yap›s›ndan dolay›
opsiyonel olarak sunulan direkt kanada
monteli anahtar sayesinde, damper konum
bilgisi aç›k ve kapal› olarak yang›n alarm
sisteminden anl›k olarak izlenebilmekte-
dir.
• Düflen Perde Tip Yang›n Damperlerin-
de de opsiyonel olarak sunulan damper alt
bölgesine monte edilen anahtar sayesinde
perde kapand›¤›nda “damper kapal›” bil-
gisi yang›n alg›lama sisteminden izlenebil-
mektedir. TM

Ulus Yap›’dan UL®
Onayl› Prefco® Yan-
g›n ve  Duman Dam-
perleri

ar
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ürünler

Y
o¤uflmal› kombi pazar›n›n Türkiye'de-
ki öncülerinden Alarko Carrier, üç y›l

süren arge çal›flmalar› sonucu Gebze Üre-
tim Tesisleri'nde yo¤uflmal› kombi üreti-
mine bafllad›. ‹talyan Radiant firmas›yla
iflbirli¤i içinde 19, 27 ve 36 kW kapasite-
de üretilen, premiks yo¤uflma teknolojisi-
ne sahip Seradens, 50300 mÇ aral›¤›ndaki
tek katl› veya dubleks dairelerde kullan›-
ma uygun.
En son teknoloji kullan›larak yüksek kali-
tede üretilen Seradens, %108'e ulaflan
yüksek verimi ve sadece 133 Watt enerji
tüketimi ile sa¤lad›¤› tasarrufla Türkiye
pazar›ndaki standartlar› de¤ifltiriyor. Sera-
dens verimi ile (50/30 °C rejiminde)
92/42/EEC Avrupa Verimlilik Direktifi'ne
göre kombiler içindeki en yüksek verimli
cihazlara verilen **** (4 y›ld›z) iflaretine
sahiptir. "Düflük Enerji Etiketli" sirkülas-

yon pompas› çok az elektrik tüketir.
Klasik kombilerde baca gaz› s›cakl›klar›
çok yüksektir. Premiks yo¤uflma teknoloji-
sinde ise 55 °C alt›nda üretilen kazan suyu
sayesinde baca gaz›n›n içinde yüksek s›-
cakl›kta bulunan su buhar› yo¤uflturula-
rak baca gaz› s›cakl›¤› düflürülür. Kazan›-
lan gizli ›s› suya aktar›larak %108'e kadar
ulaflan verim art›fl› sa¤lan›r. Asidik yo¤ufl-
ma suyuna dayan›kl› paslanmaz çelik veya
alüminyum alafl›ml› ana eflanjör kullan›l-
mal›d›r.
Premiks sistem yani yak›t ve havan›n ideal
oranda önceden kar›flt›r›larak yanman›n
gerçeklefltirilmesi ile tam yo¤uflma sa¤la-
narak verim en yüksek de¤ere ulaflt›r›l›r.
Premiks tam yo¤uflmal› kombilerdeki dü-
flük alev boyu, zararl› baca gaz› emisyon-
lar›n› en aza indirir. Kombinin ses seviye-
sini minimuma düflürür. TM

Alarko’dan Yeni Ürün: Seradens

V
aillant’›n bu y›l Türkiye’de piyasaya
sundu¤u ›s› pompas› sistemleri mev-

cut fosil yak›tlar yerine do¤al ›s› kaynak-
lar›n› (Hava-Su-Toprak) kullanarak tek
cihaz ile ›s›tma, so¤utma ve s›cak su ihti-
yac›n› karfl›l›yor. 
Vaillant ›s› pompas› sistemleri ile ürünün
dizayn›na göre yaklafl›k 1kW elektrik tü-
ketimi ile 4,5kW-5kW’a kadar enerji üre-
timi sa¤lanabiliyor. Bu sistemler bireysel
evlere veya villalara uygulanabildi¤i gibi
kaskad ba¤lant›larla apartman, otel, has-
tane gibi merkezi sistemin tercih edildi¤i
mekanlar için de ideal çözümler sunuyor.
Yerden so¤utma sistemleriyle yumuflak
bir so¤utma sa¤layan bu ürünler, üfleme-
li klima cihazlar›ndan rahats›z olanlar
için de alternatif oluyor. TM

Vaillant’tan Is› Pompas›
Sistemleri
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ürünler

T
esto ölçüm cihazlar› ile binan›n iklimi-
ni belgeleyin, izleyin, analiz edin. Ça-

l›flma alanlar›ndaki kaliteli hava koflullar›
sadece insanlar›n performanslar› ve rahat-
lar› için kritik önem tafl›m›yor. Ayn› za-
manda endüstri için de çok önemlidir; ide-
al ortam koflullar›, araflt›rma-gelifltirme,
depolama ve üretimde baflla bir deyiflle
ürün kalitesi için büyük önem tafl›r. Buna
ek olarak, yükselen fiyatlar ve tükenen
kaynaklar yüzünden ifllem maliyet bilinci
çok önemli bir duruma gelmifltir. Bu ne-
denlerle de tesis bak›m müdürlerine gelen
çeflitli talepler artmaya bafllam›flt›r. Az
enerji tüketimi, yüksek ifllem güvenli¤i, sü-
rekli kullan›labilirlik ve ayn› zamanda tek
kiflilik odalar›n iklimlendirme koflullar› ki-
fliye özel ve k›sa bir sürede ayarlanabilme-
lidir. Binalardaki kaliteli ortam koflullar›
için, s›cakl›k, nem, fark bas›nç gibi ölçüm
parametreleri hayati önem tafl›r. Ölçüm
teknolojisi uzman› Testo AG çok hassas
sensörleriyle birlikte, size çeflitli ölçüm gö-
revlerinizi yerine getirmek için son derece
hassas ölçüm cihazlar› sunmaktad›r. 
Bina iklim kalitesini izlemek, analiz
etmek ve belgelemek için olan ölçüm
cihazlar› termal kamera, veri kay›t ciha-
zlar› (datalogger), çok fonksiyonlu ölçüm
cihazlar› ve ölçüm verisi izleme siste-
minden oluflur. TM

Testo Ölçüm Cihazlar›

B
aflar› Mühendislik taraf›ndan pazara
sunulan kablosuz enerji sayac› 

Wi-LEM, minimum konfigürasyonunda
bir adet EMN (Energy Meter Node) mo-
dül ile bir adet kablosuz haberleflme ünite-
sinden (Mesh Gate) olufluyor. EMN veri-
leri toplarken, kablosuz olarak ba¤land›¤›
haberleflme ünitesi PC ba¤lant›s›n› sa¤l›-
yor. Böylece toplanan enerji de¤erleri bil-
gisayar ortam›nda depolan›p analiz edile-
biliyor. Sistem IEC 62053-21 standartlar›-
na uygun olarak % 1’lik do¤ruluk derece-

sini % 1 nominal güç ile sa¤lamaktad›r.
Ak›m ölçümünde kullan›lan transduserlar
split-core olarak dizayn edilmifltir. Böyle-
likle enerji kesintisine ihtiyaç duyulmadan
ba¤lant› yap›lmas› mümkün hale getiril-
mifltir. Bu yönleriyle sistemin devreye alma
süresi ve dolay›s›yla devreye alma masraf-
lar› neredeyse yok denecek kadar azd›r.
Kablosuz haberleflme, altyap› hizmetlerin-
de herhangi bir kesintiye sebep olmad›¤›
için, özellikle halihaz›rdaki yap›lar için
ideal bir çözümdür. TM

Baflar› Mühendislik’ten Yeni Ölçüm Yöntemleri
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ürünler

E
co-TOR®, küresel ›s›nma ile artan s›-
cakl›klardan dolay›, iflletmelerde bü-

yük sorunlar yaratan, yayg›n kullan›m
alan› bulunan hava so¤utmal› sistemlerin,
d›fl ortamdan ald›klar› emifl havas› önün-
de hibrit uygulanabilecek geliflmifl bir ad-
yabatik (evaporatif) so¤utma sistemi ile
sistem performanslar›nda iyilefltirme yap-
mak amac›yla üretilmifl bir ürün. Eco-
TOR®; Havan›n mutlak nemini art›rarak
kuru termometre s›cakl›¤›n›n düflürülmesi
için özel tasarlanan esnek sistem kons-
trüksiyonu ve özel mikro ifllemci yaz›l›m›,
termodinamik kurallar›na ve adyabatik
(evaporatif) so¤utma teorisine dayan›la-
rak gelifltirilmifltir. Ürün, hava so¤utmal›
her tip sistem ve cihazdakullan›labiliyor
ve mevcut adyabatik (evaporatif) so¤utma
uygulamalar›na k›yasla yüksek verimlilik
sa¤l›yor. Bunun yan› s›ra ürün, çevre dos-
tu özellikleri ile de dikkat çekiyor.
Eco-TOR® /ANKS® (Ak›ll› Nem Kontrol
Sistemi) ile, hava ve suyun iliflkisinde has-
sas bir denge oluflturmak, özel tasar›m
karkas ve bas›nç kay›ps›z a¤l› (TOR) ya-
p›s› ile esnek bir çözüm sunmak ve yüksek
enerji verimlili¤i sa¤lamak hedefleniyor.
Saha araflt›rma ve çal›flmalar› ile yap›lan
teknik incelemelerde, Eco-TOR®'un çok
genifl bir kullan›m alan›na sahip oldu¤u
görülmüfltür. Orta ve büyük ölçekli hava

so¤utmal› kondenserlerin yan› s›ra, proses
so¤utma sistemlerinde enerji verimlili¤ini
ve performans› art›rmak üzere tar›m, hay-
vanc›l›k, tekstil, bask›, a¤aç iflleme, jeoter-
mal ve do¤algaz çevrimli enerji santralle-
ri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemle-
ri, petro kimya tesisleri gibi pek çok alan-
da kullan›labiliyor. ANKS®, anl›k girifl
havas› termodinamik koflullar›n› tespit
ederek, psikometrik analizini yapar ve ha-
vaya transfer edilebilecek maksimum su
miktar›n› gerçek zamanl› hesaplayarak
özgün bir algoritma ile adyabatik so¤ut-
ma ifllemini uzaktan izlenebilir, kontrol ve
müdahale edilebilir hale getirir. Adyaba-
tik so¤utma ile hava so¤utmal› sistemler
ve so¤utma gruplar›nda iklim flartlar›na
göre % 10-40 enerji verim art›fl›, enerji
santrallerinde ise % 5-15 kapasite art›fl›
gerçeklefltirdi¤i bilinmektedir. Ancak pro-
sesin ç›k›fl nemi kontrol edilemedi¤inden
pratik uygulamalar› çok k›s›tl›, deneysel
uygulamalar ya da acil durumlar d›fl›na
ç›kamamaktad›r. Eco-TOR®’un bas›nç
kay›ps›z a¤l›, esnek sistem konstrüksiyo-
nu ve ANKS® özel yaz›l›m mikro ifllemci-
si ile ç›k›fl nemi, gerçek zamanl› olarak
uzaktan kontrol edilebilmekte, de¤erlen-
dirilmekte ve yönetilebilmektedir. Bu sa-
yede, nemlendirme yap›larak adyabatik
so¤utma yap›lan bölgenin ve sistem ekip-

Türkser’den Eco-TOR® Hibrit So¤utma Destek Ünitesi

manlar›n›n ›slanmas› % 100 önlenir. 
Eco-TOR® hibrit so¤utma destek ünite-
sinde su, özel gelifltirilen sistem tasar›m›
ve kademesiz gibi çal›flan sistem otomas-
yonu ile ekonomik ve ekolojik olacak fle-
kilde, yüksek bas›nçla küçük partiküller-
de, pulverize bir flekilde havaya verilir.
Eco-TOR® hibrit destek so¤utma ünitesi,
hassas bir denge sa¤layabilen bir sistem
oldu¤u için, her türlü cihaz veya sisteme
kolayca entegre edilebilmektedir. Eco-
TOR® sistemi, sa¤lad›¤› yüksek verimli-
lik ile ilk yat›r›m bedelini k›sa sürede kar-
fl›lamaktad›r. 
Eco-TOR® 2009 y›l› Temmuz, A¤ustos
aylar› aras›nda Hugo Boss tekstil fabrika-
s›nda kullan›lan hava so¤utmal› chiller ci-
hazlar›na uygulanm›fl ve yap›lan ölçümle-
meler sonucunda iflletmede 46.000 Euro
enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Her sene
yüksek bas›nç ar›zas›na geçen sistemlerde
ar›za oran› yok denecek kadar düflmüfl,
sa¤lanan kapasite art›fl›ndan dolay› her se-
ne devreye al›nmak zorunda kal›nan ye-
dek sistemler devreye al›nmam›flt›r. Eco-
TOR® pilot uygulamas›, Hugo Boss Tür-
kiye ve Almanya taraf›ndan “Operasyonel
Mükemmellik”  ödülüne lay›k görülmüfl-
tür. Ürün, EN-VER kapsam›nda devletten
yat›r›m deste¤i alabilecek ürünler aras›nda
yer al›yor. TM
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ürünler

G
eliflen otomasyon sistemlerinde reka-
bet giderek artmakta ve kullan›c›lar

yüksek h›zl› ifllemciler, daha kullan›fll› ara
yüz yaz›l›mlar›, h›zl› yan›tlama süresi ve
uygun fiyat istemektedir. Kinco Paneller
bu gereksinimleri karfl›lamak için tasarlan-
m›flt›r. Sahip oldu¤u özellikleri ile endüs-
triyel uygulamalar için yüksek perfor-
mansl› ürünlerden birini temsil eder.

KINCO EV5000 (MT4000 ve
MT5000 Serisi) HMI Yaz›l›m› 

Güçlü vektör grafik fonksiyonu ile isteni-
len tüm flekiller istenilen aç›da çizilebilir.
Sekiz sat›r genifllik opsiyonu, üç seviye
yaklaflma-uzaklaflma görüntüsü, de¤iflik
vektör tabanlar›n resimlerin çizimi, kulla-
n›c› tan›ml› renk seçme ve doldurma özel-
liklerine sahiptir. 

Özellikleri: 

• fiifre Koruma: 16 de¤iflik yetkilendirme
seviyesi ile yetkilendirilmifl operatörler is-
tenilen ayarlamalar› yapabilirler.
• Çok Dil Kullan›m Seçene¤i: Windows
taraf›ndan gösterilebilen tüm diller ekran-
da görülebilir. Kullan›c› 32 dile kadar dil
seçimi ve kullan›m hakk›na sahiptir.
• Kontrast ve Parlakl›k Ayar›: LCD’nin
Kontrast ve Parlakl›k ayar› özel bir regis-
ter ile yap›labilir. Bunun için ekstra bir
jumper ve potansiyometreye ihtiyaç yok-
tur.
• Zengin komponent kütüphanesi ile gü-
zel arayüz yapma imkan›; EV5000’in ge-
nifl kütüphanesi kullan›c›lar için zengin bir
arayüz ortam› yarat›r. Kullan›c› kendi iste-
¤ine göre özel bir çizim yapmak isterse
EV5000’in çizim araçlar›n› kullanarak bu-
nu gelifltirebilir. EV5000’in kompenetleri
ile 3D grafik ve animasyonlar da rahatl›k-
la yap›labilir.
• Dijital foto¤raf ve flirket logosu koya-
bilme: EV5000 çoklu Windows formatlar›
JPG, GIF ve BMP kabul eder. Kullan›c›
aç›l›fl sayfas›na kendi logosunu alabilir.

• Windows platformlar›ndaki tüm yaz›
karakterleri; Grafik moda statik text Win-
dows platformundaki tüm yaz› karakterle-
rini gösterebilir.
• Reçete Düzenleme Fonksiyonu: 256 K
ve 512 K Words haf›zas› ile enerji kesimin-
de hiçbir kayba u¤ramadan ilk de¤erlerin
ayar ve modifikasyonlar›n›n saklanabil-
mesi, ayr›ca kullan›c›ya çoklu reçete im-
kanlar› da sa¤lar.
• Kusursuz event log (olay haf›za) fonksi-
yonu: Üretim s›ras›nda oluflan olaylar›n
enerji kesiminde hiçbir kayba u¤ramadan
saklayabilme böylece zaman tasarrufu
sa¤lama ayr›ca üretim ak›fl›n› sorunsuzca
sürdürebilmeyi sa¤lar.
• Makro komutlar›n› 10 dakikada ö¤re-
nin: Standart C dili ile istenilen makro uy-
gulamalar› de¤iflik yöntemlerle kolayl›kla
yaz›labilir. Klasik ve pek çok operatör pa-
nelinde makro komutlar› s›n›rl› özellikte
ve makine düzeyinde programlar ile yap›-
l›rken EV5000 standart C dilinin tüm
fonksiyonelli¤ini kullan›c›lar›na sa¤lar.
Örnek programlar ve demolar kullan›m
k›lavuzunda bulunabilir.
• Güçlü zamanlay›c› (timer) fonksiyonu:
EV5000 timer fonksiyonu minimum 100
ms ve do¤ru zamanlay›c› sa¤lar.
• Data transferi, de¤iflken ayarlar›, topla-
ma, azaltma, zamanlanm›fl makro komut-
lar› gibi pek çok fonksiyonu yerine getire-
bilir.
• Register tetikleme ve ön yüklemeyi te-
tikleme gibi de¤iflik tetikleme uygulamala-
r› için kullan›labilir. TM

‹lke Otomasyon’dan Kinco Paneller 
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1
940’l› y›llarda Birleflik Amerika’da pet-
rol hatlar›nda kullan›lmaya bafllanan

GRP (Glass fiber reinforced polyester 
pipe) boru, sundu¤u avantajlarla günü-
müzde birçok alanda kullan›lmaya baflla-
d›. Esen Plastik A.fi., altyap›, üstyap›, zirai
sulama için üretti¤i ürünler aras›na CTP
boruyu da katt›.
Esen Plastik CTP (Cam Takviyeli
Polyaster) boru; reçine, cam elyaf,
silika hammaddelerinin yüksek
teknoloji ile kompozit olarak ta-
sarlanabildi¤i boru çeflididir. Tüm
dünyada kullan›lan en yayg›n üre-
tim sistemi, sürekli elyaf sarma

Esen Plastik Ctp Borular›

metodudur. Esen Plastik A.fi., Adana Hac›
Sabanc› Organize Sanayi Bölgesinde
43.000 m2 arazi üzerine kurdu¤u en son
teknoloji ile donat›lan fabrikas›nda sürek-
li elyaf sarma metodu ile üretim yapmak-
tad›r. Sürekli elyaf sarma teknolojisinde
kullan›lan ana makine, silindir fleklinde
bir mandrel oluflturan kirifllerin tafl›d›¤›
sürekli bir çelik banttan meydana gelir.
Programlanabilir Lojik Kontrol sistemi
(PLC) ve bilgisayar denetiminde mandre-
lin hareketiyle dolgu maddesi kum, cam
elyaf reçine ve yüzey malzemeleri hassas
miktarlarda ölçülerek tatbik edilir. Proje-

lerin teknik ve jeolojik özelliklerine göre
dizayn edilebilen borular›n s›n›fland›rma-
lar›, boru çap›, bas›nç ve rijitlik s›n›f›na
göre belirlenmektedir.
Esen Plastik CTP borular› yukar›da 
belirtilen s›n›flarda, T.S.E, A.S.T.M,
A.W.W.A, ISO, B.S, D.I.N, E.N uluslara-
ras› standartlar›na göre üretilerek kalite

kontrol testlerine tabi tutulmaktad›r.

Kullan›m alanlar›:

• ‹çme suyu ve sulama ana da¤›t›m ve 
flebekeleri

• At›k su ar›tma ve kollektörleri
• Ya¤mur suyu hatlar›
• Hidroelektrik santralleri tribün hatlar›
• Deniz suyu deflarj ve so¤utma suyu 

hatlar›
• Enerji santralleri kapal› çevrimleri
• Endüstriyel uygulamalar
• Kimyasal proses boru hatlar› TM

B
W Technologies firmas›n›n distribü-
törü Set Teknik Emniyet, tek tuflla ifl-

letilebilen GasAlertQuatro portatif multi
gaz dedektörünü ürün yelpazesine ekledi. 
GasAlertQuatro dört gaza kadar ayn› an-
da ölçüm yapabilen, tek tufl ile kullan›m›
kolay, dayan›kl› ve güvenilir bir dedektör-
dür. Uzat›lan batarya ömrü ile daha uzun
vardiyalarda her zaman kullan›ma haz›r-
d›r. Genifl LCD ekran› ve çal›flma s›ras›n-
da sürekli yan›p sönen yeflil LED ile görsel
olarak da kontrol edebilmenizi sa¤lar. 
Yan›c› patlay›c› gazlar için % LEL ve 
% hacim ölçümü seçene¤i vard›r. Cihaz›n
koruma s›n›f› IP 66/IP 67’dir. Ölçtü¤ü de-
¤erleri (datalogging) ve ar›za gibi durum
bilgilerini (eventlogging) kaydetme ve gö-
rüntüleme özelliklerine sahiptir. Kolay
kullan›m kriteri, uzun ömür ve güvenilebi-
lirlik esaslar›na göre tasarlanan GasAlert
Quatro, düflük maliyetler ile yüksek kali-
tede emniyet sa¤lamaktad›r. TM

Set Teknik
Emniyet’ten
GasAlertQuatro
Portatif Multi Gaz
Dedektörü
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S
chüco günefl kolektörlerinde; temper-
lenmifl, darbe dayan›m› art›r›lm›fl ve

demir oran› azalt›lm›fl özel kolektör cam-
lar› kullan›lmaktad›r. Bu sayede güneflten
gelen ›fl›n›m›n % 95’i kolektör yüzeyine
ulaflmaktad›r. Kolektör cam›n›n alt›nda
üretti¤i bak›r absorber yüzey bulunmakta-
d›r. Bu yüzeyin alt›na bak›r borular lehim-
lenerek ba¤lanm›flt›r. Birlefltirme s›ras›nda
kaynak kullan›lmad›¤› için üst yüzeyde
herhangi bir deformasyon oluflmamakta
ve bu sayede verim düflmemektedir. Solar
absorber yüzeyi alt›nda ise bak›r borular,
serpantin sistemi ile yerlefltirilmifltir. Bu
sistem sayesinde kolektör içerisinde eflit
da¤›l›ml› bir ak›fl sa¤lanabilmektedir. Ko-
lektör içerisinde tek boru hatt› olmas› ne-
deniyle s›z›nt› riski minimize edilmekte ve
boru hatt›n›n havaland›r›lmas› sistemde
tek bir yerde, pompada, yap›labilmekte-
dir. Bu özellikler nedeniyle Schüco kolek-
törlerinin verimi % 80,8’lik de¤erlere ula-
flabilmektedir. 
Schüco kolektörlerinin arka yüzeyinde

(Akdeniz ülkelerinde) 20 mm’lik tafl yünü
izolasyon mevcuttur. Bu izolasyon saye-
sinde k›fl aylar›nda kolektördeki suyun so-
¤umas› önlenmekte ve yaz aylar›nda ko-
lektör kullan›lmad›¤› zamanlarda afl›r› ›s›-
n›p tahribat oluflmas›n›n önüne geçilmek-
tedir. 
Schüco kolektörlerinin en büyük özellikle-
rinden biri de alüminyum çerçeveleridir.
Çerçeve üzerinde bulunan havaland›rma
delikleri sayesinde camlarda bu¤u oluflu-
munun önüne geçilebilmektedir. Ayn› za-
manda kullan›lan özel profiller sayesinde
Schüco kolektörleri her türlü çat›ya (kire-
mitli, ondülin), terasa, bina cephelerine,
pencere önlerinde saçaklara monte edile-
bildi¤i gibi bütün bir çat›n›n veya binan›n
tüm cephesinin kolektörlerle kaplanmas›
da mümkün olabilmektedir.
Schüco günefl kolektörü sistemlerinin bafl-
l›ca kullan›m alanlar› aras›nda konutlar,
oteller, sosyal tesisler, okullar, spor salon-
lar›, endüstriyel tesisler; k›sacas› s›cak su
ihtiyac›n›n oldu¤u her yer s›ralanabilir. S›-

cak su ihtiyac›n›n karfl›lanmas› d›fl›nda bi-
nalar›n ›s›t›lmas›na da destek olunabil-
mekte, ayr›ca kapal› ve aç›k havuzlar›n
›s›tmas› yine Schüco Günefl Enerjisi Sis-
temleri ile sa¤lanabilmektedir. TM

Schüco Kolektörler

H
ava ak›fl miktar›n› ayarlayan debi
kontrol damperleri, kanaldan geçen

havan›n sabit debide tutulmas›n› veya
kontrol mekanizmas›nda yap›lan ayarlara
ba¤l› olarak kapal›, minimum ve maksi-
mum hava debisini ayarlayan de¤iflken de-
bili hava ayar mekanizmalar›d›r. Havalan-
d›rma sistemi üfleme ya da emifl hatlar›
üzerinde kontrollü bölgeler yaratarak or-
tam konforu ve/veya enerji tasarrufu sa¤-
lamak amac›yla de¤iflken hava debisi kon-
trol ünitesi olarak kullan›lmaktad›r.
Emo Mühendislik, Ankara’da bulunan
Schako fabrikas›nda VAV d›fl›nda, CAV,
yang›n damperi, slot difüzör, swirl difü-
zör, kare tavan difüzörü, volum damper,
terminal kutulu VAV box, susturucu, he-
pa filtre kutular›  gibi çeflitli havaland›rma
ekipmanlar›n› Schako kalitesini yerli üre-
tim avantajlar›yla birlefltirerek havaland›r-
ma sektörüne hizmet vermektedir. TM

Schako Vav Cihaz›
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Pentax, dalg›ç pompalar, santrifüj pompa-
lar ve hidroforlar gibi ürünleri üreten ‹tal-
yan bir firma. Stream ise yine distribütör-
lü¤ünü yapt›¤›m›z, Uzakdo¤u menfleli dal-
g›ç pompalar, santrifüj pompalar, elektrik
motorlar› ve jeneratörlerin üretimini ya-
pan bir marka.  Etna olarak üretti¤imiz
yang›n hidroforlar›, TS EN 12845 sertifi-
kas›na sahiptir. 
Bugün, Türkiye’de bu belgeye sahip baflka

ALP Pompa bünyesinde faaliyet

gösteren Etna markas›, % 100

yerli üretim yapan ve hidrofor,

yang›n hidroforlar› ve bas›nç

flalterleri alan›nda uzmanlaflm›fl

bir firma. Firma, Türkiye’nin

ilk TS EN 12845 sertifikal›

yerli yang›n hidroforlar›n›

pazara sundu. Bu standarda

uygun yang›n hidroforlar›n›n

kullan›m›, yasa ile zorunluluk

haline geldi. Firman›n Üretim

Mühendisi Örsan Örs ile, 

Etna yang›n hidroforlar›n›,

de¤iflen yasalar› ve standartlar›n

gerekliliklerini konufltuk..    

“Türkiye’nin ilk TS
EN 12845 sertifikal›
yang›n hidroforlar›n›
ürettik”

Örsan Örs 
Alp Pompa Üretim Mühendisi 

Yasay› bilmemek, bahane de¤il.. 

A
lp Pompa, içinde üç markay› bar›n-
d›r›yor: Etna, Pentax ve Stream. 

Etna, yüzde yüz yerli üretim yapan mar-
kam›z. Fabrikam›zda kullan›m suyu hid-
roforlar›, yang›n hidroforlar› ve bas›nç
flalterleri üretiyoruz. Pentax ve Stream ise
distribütörlü¤ünü yapt›¤›m›z markalar.
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bir firma yok. Bizi Türkiye’deki di¤er fir-
malardan, yerli üreticilerden ay›ran en bü-
yük özellik bu. Bunun da gururunu yafl›yo-
ruz. Yang›n hidroforlar› ile ilgili Türki-
ye’de bir standart yoktu. Kullan›m suyu
için al›nan hidroforu depoya ve yang›n sis-
temine ba¤lad›¤›n›zda yang›n hidroforu
oluyordu. Burada herhangi bir kriter,
standart yoktu. Bu durumu kontrol alt›na
alabilmek için birtak›m çal›flmalar yap›ld›
ve sprinkler sistemli yang›n sistemlerinde
kullan›lacak olan yang›n pompalar›na ve
yang›n hidroforlar›na bir standart geldi. 
EN 12845 standard› Avrupa Standartlar›
Komitesi taraf›ndan 2004 y›l›nda kabul
edildi. Türkiye’de de 2007 y›l›nda TSE ta-
raf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girdi. TS
EN 12845, sabit yang›n söndürme sistem-
leri, otomatik sprinkler sistemleri ve bun-
lar›n tasar›m, montaj ve bak›m›n› kaps›-
yor. Bu standart, sprinkler kullanan yan-
g›n söndürme sistemlerinin daha verimli
olmas›n› sa¤l›yor. Standart, ayr›ca Avru-
pa’n›n herhangi bir yerinde monte edilmifl
yang›n söndürme amaçl› su pompalama
sistemleri, sprinkler (veya hidrantlar) yan-
g›n mücadele su flebekelerinin nas›l olmas›
gerekti¤ini de belirler. 
Bu standarda göre sistemin kurulmas›n-

dan, projelendirme aflamas›nda kadar tüm
süreçte, projecinin, müteahhit firman›n,
mal sahibinin ve üreticinin çeflitli sorumlu-
luklar› var. Yönetmelikte, “sistemde TS
EN 12845 normlar›na uygun yang›n hid-
roforu kullan›lmazsa, herkes kusuru ora-
n›nda suçludur” deniliyor. Yani bir yang›n
an›nda, standarda uygun bir hidrofor yok-
sa, herkese kusuru oran›nda kamu davas›
aç›l›yor. “Ben bilmiyordum, benim habe-
rim yoktu” demek kimseyi kurtarm›yor..  
fiimdiye kadar Amerikan NFPA sertifikal›
ürünler yeterli görülüyordu, çünkü Türki-
ye’de bir standart yoktu. Ancak art›k
NFPA uyumlu cihazlar yerine TS EN
12845 standard›na uygun cihazlar kulla-
n›lmak zorunda, çünkü yasa bunu gerekti-
riyor.   

Belge ald›¤›n›zda daima ayn› ya da
daha yüksek kalite ile üretim 
yapman›z gerekiyor

Yang›n hidroforlar› ile ilgili çal›flmalar›m›-
za 2007 y›l›nda bafllad›k. Hali haz›rda
pompa ve hidrofor üretimi yapan bir firma
oldu¤umuz için, standartlara uygun bir
yang›n hidroforu yapmak bizim için çok
zor de¤ildi. Uygun tasar›m›n, konstrüksi-

yonun yap›lmas›, malzemelerin temini gibi
konularda zorluk çekmedik ama proses
bir sene sürdü. Bir sene sonunda TSE’den
belgemizi ald›k. Özellikle alt›n› çizmek is-
terim ki bu belgenin her sene yenilenmesi
gerekiyor. Kalitemizde bir düflüfl olup ol-
mad›¤› TSE taraf›ndan kontrol ediliyor.
Yani belge ald›¤›n›zda daima ayn› ya da
daha yüksek kalite ile üretim yapman›z ge-
rekiyor. Bu belgenin, ihracat anlam›nda da
bizim için büyük getirileri oldu. Bugün
Rusya ve Türki Cumhuriyetlere hidroforu-
muzu rahatl›kla ihraç edebiliyoruz. Cihaz-
lar›m›z hem gerekli belgelere sahip oldu-
¤undan hem de çok k›sa teslim süreleri ve
fiyat avantaj› sundu¤umuzdan di¤er üreti-
ci firmalar için çok ciddi bir rakip haline
geldik.  

Standartlar›n gerektirdi¤i çok
önemli özellikler var

Standarda uygun hidroforlarda istenen
çok önemli ana bafll›klar var. Mesela pom-
pan›n servisi s›ras›nda, sistemin kesinlikle
sökülmemesi gerekmekte. Örnek vermek
gerekirse, normal sistemlerde pompaya
müdahale etmek için bütün ba¤lant› ele-
manlar›n›, kolektörü söküp, pompan›n içi-
ni aç›p mekanik salmastras›n› de¤ifltirme-
niz gerekiyor. Ama bu sistemde, pompay-
la motor aras›nda bir ara parçam›z var.
Sadece bu ara parçay› söktü¤ünüz zaman,
pompa üzerindeki gerekli servis ihtiyac›n›
giderebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir
özellik. Ayr›ca yerli üretici olmam›z›n ge-
tirdi¤i çok büyük avantajlar var. Örne¤in,
çok k›sa sürede proje bazl› imalat, teslimat
ve servis hizmeti verebiliyoruz. Olas› so-
runlarda cihazlara hemen müdahale etme,
yedek parça temin etme gibi konularda da
çok h›zl›y›z. Üstelik çok uygun fiyat vere-
biliyoruz. 
Dört tip yang›n hidroforumuz var. Bunlar,
pompa flekillerine göre dikey pompal›, ya-
tay pompal›, motor flekline göre elektrik
ve dizel olmak üzere s›n›fland›r›l›r. Bir
pompa tipine göre düzenleme yap›yoruz,
bir de güç s›n›f›na göre. Ürünlerimiz, yan-
g›n an›nda elektrik kesildi¤inde de çal›fl-
mak üzere tasarlanm›flt›r. Elektrik kesinti-
si halinde jeneratöre ba¤l› ikinci pompa
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mas›n› engelliyor. Her pompa için iki tane
hassas bas›nç flalteri bulunuyor. Sistemleri-
miz, sorunsuz çal›flabilsin diye tasar›m›-
m›zda en çok dikkat etti¤imiz fley, sistem-
de hep yedek komponentlerin bulunmas›.
Bunlar montajda da kolayl›k sa¤l›yor. Ci-
haz paket halinde al›n›p monte edildi¤inde
sadece su ile doldurulup çal›flt›r›labilir.

‹nsanlar halen yang›n güvenlik 
sistemlerinin önemini 
kavrayabilmifl de¤il

Türkiye’de yang›n konusuna kaderci bir
bak›fl aç›s›yla yaklafl›l›yor. Yani “Olaca¤›
varsa olur.. Yang›n sistemine ne gerek var?
Zaten bir yang›n durumunda her fley yok
oluyor..” diye bir yan›lg› içinde insanlar.
Oysa teknolojik geliflmeler, y›llard›r yang›-
n› bir felaket olmaktan ç›karm›fl durumda.
Yang›n›n çok büyük zarar vermesinin ne-
deni, yanl›fl ya da geç müdahale edilmesi
ve bu nedenle de yang›n›n büyümesi. Ha-
t›rlars›n›z; Bursa’da bir hastane yang›n› ol-
mufltu. Ne kadar ac›d›r ki asl›nda yang›n›n
bafllad›¤› alan çok küçük bir aland› ama
sonucu felaket oldu.. Oysa do¤ru ve zama-
n›nda bir müdahale pek çok hayat› kurta-
rabilirdi. Düflünün ki bir fabrikan›z var,

devreye girer ve sistem kesintisiz olarak
çal›fl›r. Etna olarak jeneratör masraf›n› da-
ha düflürmek üzere elektrik kesildi¤i za-
man kendi kendine dizel motoru ile çal›flan
bir pompa versiyonunu da imal ettik ve
sektörümüzün hizmetine sunduk. 
Ürünlerimizde bulunan acil elle çal›flt›rma
sistemi, yang›n an›nda cihazda herhangi
bir problem olursa, cihaz› manuel olarak
devreye alman›z› sa¤lar. Ayr›ca sistemin
üzerinde bir kumanda panosu bulunuyor.
Pano üzerinde de 4 tane alarm var: yang›n
var, talep var, ar›za var ve enerji yok. Bu
standart olarak yang›n hidroforumuzda
verdi¤imiz alarm panosudur. Panonun 5
metre uzunlu¤unda bir kablosu var. Bu
özellik sayesinde kontrol panomuz baflka
bir kontrol odas›na yerlefltirilebilir. Ora-
daki operatör de hidroforun çal›flmas›n›
sürekli takip edebilir. Kolay müdahale için
sistemlerimiz ara parçalara sahiptir. E¤er
yang›n hidroforu sistemi 3 pompal› ola-

caksa, her pompan›n tek bafl›na debi de-
¤erlerinin % 50’sini karfl›lamas› laz›m. Bu
bir kural. E¤er iki pompal› bir sisteminiz
varsa, her pompa istenen debi de¤erini tek
bafl›na karfl›lamal›d›r. Buradaki mant›k flu:
dizelli hidroforda, su haz›r bir flekilde ba-
s›nçl› olarak borular›n içinde bekliyor.
Herhangi bir yerden sprinkler patlad›¤› za-
man bas›nç düflüyor ve hidrofor otomatik
olarak devreye giriyor. fiimdi kurala göre,
iki pompal› bir sistemde, pompa çal›flmaya
bafllad›¤›nda  bas›nç, çal›flma bas›nc›n›n 
% 80’ine düfltü¤ü zaman, ikinci pompa
devreye girer. Bas›nç daha da düfltü¤ünde,
ki bu yang›n›n büyüdü¤ü anlam›na gelir,
yedek pompa  devreye girer. Mesela bu da
standard›n getirdi¤i bir kabul. Standart
der ki; çal›flma noktas›n›n % 140 fazla de-
bisinde bile bu hidrofor çal›flacak. Hesab›n
üzerinde bir yang›n ç›ksa bile sistemin ça-
l›flmas› gerekiyor. Çal›flma an›ndaki bas›n-
c› da, normal çal›flma bas›nc›n›n % 70’inin
üzerinde olacak. Bizim ürünlerimiz bu ku-
rala göre tasarlanmakta. 
Yine standard›n getirdi¤i bir kural, mesela
bizim hidroforumuzun emifl taraf›nda bir
emifl kiti var. Bu emifl kiti (biz buna eksan-
trik emifl kiti diyoruz) sistemde bir hava
kabarc›¤› oldu¤u zaman, sistemin t›kan-©
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söylefli

yang›n hidroforu ba¤latt›n›z. Belki de, öm-
rünüz boyunca bu sistemi hiç kullanmaya-
caks›n›z. Ama öyle bir an var ki, o an gel-
di¤inde, yang›n güvenlik sisteminiz ya var-
d›r, ya yoktur.. Bu sistemlerin hayati öne-
mi iflte tam o anda belli olur. Dolay›s›yla
ald›¤›n›z ürünün acil durumda size sorun-
suzca hizmet vermesi çok önemlidir. ‹n-
sanlar halen yang›n güvenlik sistemlerinin
önemini kavrayabilmifl de¤il. Ama art›k
kimsenin kaç›fl› yok; çünkü yasalar belli
yapt›r›mlar ile kesin kurallar› koydu. 

Pazardaki bilincin zaman içinde
artaca¤›ndan flüphemiz yok

Bu y›l Yang›ndan Korunma Derne¤i’nin
düzenledi¤i sempozyumda yap›lan tüm
düzenlemeler anlat›ld›. Ama bu konuda
daha fazla bilgilendirme çal›flmas› yap›l-
mas› gerekti¤ine inan›yoruz. Elimizden
geldi¤ince bayilerimizi bu konuda bilgilen-
dirmeye çal›fl›yoruz. Hatta May›s ay›ndaki
fuarda da bir bilgilendirme toplant›s› ya-
parak, projecilere ve tafleron firmalara ko-
nu hakk›nda bilgi vermeyi planl›yoruz. 
Öyle ilginç örneklerle karfl›lafl›yoruz ki..
bu konuda sektöre bilgi vermenin ne ka-
dar gerekli oldu¤unu bu örnekler ortaya
koyuyor. Mesela; Tesisat Market’te yay›n-
lanan ilan›m›z› gören bir firma bizi aray›p

ilanda bahsi geçen standard›n ne oldu¤unu
sordu. Gittik, anlatt›k, teklifimizi verdik.
Sonra tekrar aray›p dediler ki “ biz her fle-
yi do¤ru yapt›k ama ne yaz›k ki kontrolö-
rün yasalardan haberi yok.. Dolay›s›yla bu
konu hakk›nda kontrolöre de bilgi verebi-
lir misiniz?” 
Sadece ürünü üretmenin ve uygulaman›n
d›fl›nda böyle bir sorumlulu¤umuz olmad›-

¤› halde gidip konuyu kontrolöre de anlat-
t›k, belgelerimizi gösterip anlatt›klar›m›z›
destekledik.. Olaya biraz flöyle bak›yoruz:
Biz denize bir tafl att›k, oluflacak dalga, el-
bette yerine varacakt›r.. Pazardaki bilincin
zaman içinde artaca¤›ndan flüphemiz yok. 

Ürünlerimiz, düzenli bak›m ile çok
uzun y›llar sorunsuz hizmet verir

Her hidroforun y›ll›k periyodik bak›m›n›n
yap›lmas› gerekiyor, bunu kullan›m kitap-
ç›klar›m›zda bile belirtiyoruz. Tüm Türki-
ye’ye yay›lm›fl bir bayii a¤›m›z, 77 tane
kendi yetkili servisimiz var. Merkez servi-
simiz Genta, di¤er yetkili servislerimiz ara-
c›l›¤›yla bu cihazlar›n montaj›, bak›m›, y›l-
l›k bak›m sözleflmeleri gibi her türlü hiz-
meti veriyoruz. 
Hidroforlar›m›z›n bir özelli¤i daha var;
kendi kendini test edebiliyor. Sistem her
hafta bir kere kendini çal›flt›r›yor ve bir ar›-
zas› var m› bir sorun yafl›yor mu diye öl-
çüm yap›yor. Bu çal›flma süresini siz de be-
lirleyebiliyorsunuz. Minimum 1-2 dakika
kadar çal›flmas› yeterli oluyor. Her testin
sonuçlar›n› da haf›zas›na kaydediyor. Siz
de ekran›ndan okuyabiliyorsunuz. Ürünle-
rimiz iki y›l garanti kapsam›ndad›r. Fakat
y›ll›k bak›mlar› düzenli olarak yap›ld›¤›nda
çok uzun y›llar sorunsuzca hizmet verir. TM
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Özet

Bu makalede, Ankara’da yerleflik
ESER Taahhüt ve Sanayi A.fi’nin
yeni Yönetim Binas›’nda gerçekle-

flen yüksek performansl›, yeflil HVAC ta-
sar›m optimizasyonu anlat›lmaktad›r.
Optimal bir yeflil mekanik sistem; rüzgâr
türbini, binaya entegre ve çat› günefl pille-
ri (PV), günefl kolektörleri, günefl ›fl›k ba-
calar›, toprak kaynakl› ›s› pompas›, enerji
depolama sistemleri ile so¤urmal› so¤ut-
ma makinesini içeren do¤al gaz tahrikli
üçüzüretim (trigeneration) sistemi, yerden
›s›tma gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir
mekanik elemanlar ve sistemlerle olufl-
maktad›r.

Birleflik ›s›güç sistemleri (CHP); binan›n

elektriksel yükünü izleyerek toprak kay-
nakl› ›s› pompas›yla so¤urmal› chiller›
tahrik etmektedir. Bunun yararl› ›s› ç›kt›-
s›, temelde ›s›tma amaçl› olarak kullan›l-
maktad›r. Is›l depolama (TES), yani buz,
so¤uk ve s›caksu tanklar› da kullan›lmak-
tad›r. Bunlar, pik yük zamanlar›n›n d›fl›n-
da CHP birimi, so¤urmal›chiller ve toprak
kaynakl› ›s› pompas›n›n at›k ›s›s›n› kulla-
narak enerji depolamaktad›r. 

Bu sistemlerin tümü, gece ve gündüz ve-
rimleri maksimum ve geri ödeme süresi
k›salm›fl biçimde, hemen hemen pik kapa-
sitede çal›flmak üzere seçilmifl ve boyut-
land›r›lm›flt›r. Binadaki yeflilmekaniksis-
tem; geleneksel yo¤uflma birimleri, yedek
kazanlar ve merkezcil (centrifugal) kom-

presörlü chiller ve yedek kazanlar ile des-
teklenmekte ve tamamlanmaktad›r. Top-
rak kaynakl› ›s› pompas› ›s›tma ve so¤ut-
ma temelli olarak kullan›lan CHP sistemi
ile tahrik edilmektedir. 

Binada ayr›ca, ya¤mur suyu toplama sis-
temi ile klozetlerde kullanmak üzere grisu
dönüflüm (cycling) sistemleri bulunmakta-
d›r. Birkaç sistemin hibrit bir bileflimi olan
bu yeflilmekaniksistemin amac›, en yüksek
verimi elde etmenin yan› s›ra, minimum
ekserji y›pranmas› ve yaflamçevrim mali-
yeti (LCC) gibi hedefleri yakalamakt›r.
Parametrik araflt›rmalar bu tür bir tasa-
r›m yaklafl›m›n›n, çok düflük karbon yay›-
m›na (emmission) sahip, daha çevredostu
tasar›mlara giden ikinci nesil binalar için,

Haz›rlayan: Dr. Ibrahim Çakmanus-Çakmanus Mühendislik Ltd.  
Arif Künar-EDSM Enerji Ltd.
Gökhan Toprak, Ayfle Gülbeden-ESER Taahhüt ve Sanayi A.fi.

proje

Ankara’da Yüksek Performansl›
Sürdürülebilir Bir Bina: Eser
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Özellik Tasar›m Amac› Olas› Tasar›m Kriteri Potansiyel Tasar›m
Araçlar›

Potansiyel Tamamlama
Yöntemi

Sürdürülebilir Erozyon ve çökelti 
kontrolü

Mahal seçimi, ulafl›m
seçene¤i, vb.

Is›l konfor Kabul edilebilir ›s›l 
konfor

ASHRAE standard› 
55-2004’e uygunluk

Standart 55 
grafik/tablolar›  veya 

konfor  yaz›l›m›

Pasif iklim kontrolü
ve/veya  aktif iklim 

kontrolü

‹ç mahal hava kalitesi Kabul edilebilir iç hava
kalitesi

ASHRAE standard› 
62.1-2001’e uygunluk  

Standart 62.1 grafik/
tablolar›  veya konfor

yaz›l›m›

Is› geri kazan›m›, control
stratejileri

Ayd›nlatma düzeyi Kabul edilebilir 
ayd›nlatma düzeyi 

ESNA Ayd›nlatma 
el-kitab›ndaki önerilere

uygunluk

El hesaplamalar› veya 
bilgisayar simülasyonlar› 

Enerji verimi Minimum enerji verimi ASHRAE standard› 
90.1-2004 ile uygunluk

El kitaplar›, simülasyon
yaz›l›m›, üretici verileri,

deneyimler

Bina gövde stratejileri
ve/veya ekipman

stratejileri  ›s› 
geri-kazan›m› 

Enerji verimi Çok yüksek enerji 
verimi 

ASHRAE standart 
90.1-2004 ‘ün minimum

gerekliliklerini aflar 

El kitaplar›, simülasyonj
yaz›l›m› üretici verileri,

deneyimler  

Bina gövde stratejileri
ve/veya ekipman 

stratejileri  ›s› 
geri-kazan›m› 

Su verimi Ya¤mur suyu; Gri su
El kitaplar›, simülasyonj
yaz›l›m› üretici verileri,

deneyimler
Ekipman stratejileri 

Yeflil tasar›m LEED Yeflil bina
belgesini almak

LEED alt›n-derecesine ait
gereklilikleri karfl›lamak.  

LEED malzemeleri, el
kitaplar›, deneyimler 

Yeterli de¤erleme
puanlar›n› almak için
onaylanan stratejilerin

birleflimi

Tablo 1. Bu binada tasar›m amac›, tasar›m ölçütleri aras›ndaki iliflkiler ve LEED tasar›m araçlar›/yöntemlerine gore de¤erlemeler
kulan›lm›flt›r. 
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güçlü bir ad›m oldu¤unu göstermektedir.
Bu projenin di¤er bir önemli ve temel
amac› Ankara’daki ilk LEED Alt›n belge-
sini almakt›r. Bunun için baflvuru yap›l-
m›flt›r.

1.Girifl

Binalar; LEED gibi sertifikasyon sistemle-
ri ile alt›n, platin, gümüfl gibi veya “Bina-
larda Enerji Performans› Yönetmeli-
¤i”’nde oldu¤u üzere A, B, ..G fleklinde s›-
n›fland›r›lmaktad›r. LEED ve BREEAM
s›n›fland›rma sistemlerinde, binan›n ener-
ji performans›n›n yan›nda yap› malzeme-
lerinin karbon ayak izi, ulafl›m, toprak kul-
lan›m›, su kullan›m› gibi önemli di¤er un-
surlar da puanlamaya dahil edilmektedir.   

Binan›n sürdürülebilirlik puan›n›n hesap-
lanmas›nda, binan›n enerji performans›
oldu¤u kadar, LEED ve BREEAM s›n›f-
land›rma sistemleri, kullan›lan malzeme-
ler, karbon etkilenme alan›, arazi kullan›-
m›, su kullan›m› gibi di¤er baz› önemli hu-
suslar dikkate al›nm›flt›r. Bu binada kulla-
n›lan de¤erleme ifllemleri Tablo 1’de özet-
lenmifltir.

ESER A.fi. Binas› 
Mimari Özellikler 
Yap›, ilgili imar kural ve yönetmeliklerine
uygun, kullan›m amaç ve ihtiyaçlar›na ce-
vap verebilen, özellikle çevre iklim flartla-
r› ile enerji mimarl›¤›na ve enerji verimli-
li¤ine duyarl› bir anlay›flla tasarlanm›flt›r.
Bu özellik, yap›n›n minimum d›fl yüzey
alanl› bir dikdörtgen prizma olmas›nda
görülebilir. Bina flemas›, bir ana sirkülas-

yon çekirde¤i ile 2 adet servis çekirde¤i et-
raf›nda flekillenen hacimlerden oluflmak-
tad›r. Özetle bina;
• 51 araçl›k kapal› otopark›n yer ald›¤› 

2. bodrum kat, 
• Kat holü, özel misafir odas›, toplant› 

salonu ile özel ofis hacimlerinin yer 
ald›¤› çat› aras› kat› olmak üzere 
toplam 7 kattan oluflmaktad›r. Yap› 
toplam alan› yaklafl›k 6500 m2, ›s›t›lan
ve so¤utulan alan toplam› ise yaklafl›k 
5000 m2’dir.   

Yap› d›fl kabu¤unda kuzey, güney, do¤u
ve bat› yönlerine göre farkl› malzeme ve
günefl k›r›c› vb. detaylarla, gerekli do¤al
›s› ve günefl kontrolü sa¤lanm›flt›r. Özel-
likle ›s› izolasyon detaylar›nda, mevcut
yönetmelik gereklerinin % 30 üzerinde,
uluslararas› standartlara uygun malzeme
ve kal›nl›klar kullan›lm›flt›r. Binan›n yap›
malzemelerinin seçiminde çevre, sa¤l›k,
hijyen, en yak›n bölgeden temin, yerli
ürün kullan›m›, düflük enerji ile üretilen,
karbon ayakizi az olan malzeme ve geri
dönüflüm gibi kriterler dikkate al›nm›flt›r.
‹nfla edilerek, 2010 y›l› bafl›nda iskâna
aç›lan binan›n görünümleri; Resim 1’de
verilmifltir.

‹klimsel Özellikler

Ankara’da k›fl kuru termometre s›cakl›¤›
–12 ºC, yaz›n ise 33 ºC, yaz›n yafl termo-
metre s›cakl›¤› 22 ºC’dir. Bina haftada 6
gün 8.30–18.30 aras›nda kullan›lmakta-
d›r. ‹ç konfor s›cakl›klar› k›fl›n 22 ºC, ya-
z›n 24 ºC al›nm›flt›r.

Binan›n Enerji Performans›

Binan›n enerji performans›n›n art›r›lmas›
için; 
a) Tasar›m›n ve projelerin standartlara 

uygunlu¤u,
b) Enerji verimlili¤i yüksek olan cihazlar 

seçilmesi
c) Projelerin tam olarak uygunlanmas›n›n

sa¤lanmas›
d) Otomasyon senaryolar›n oluflturularak

sistemlerin projelere ve senaryolara 

uygun olarak çal›flmas›n›n sa¤lanmas›
e) Devreye alma, ölçüm ve do¤rulama 

testleri yap›larak cihazlar›n ve 
sistemlerin projelere ve senaryolara 
uygun biçimde çal›flt›¤› ve enerji 
verimlili¤inin sa¤lanmas› gerekir. 

Binan›n performans›nda enerji verimlili¤i-
nin yan›nda iç hava kalitesi, gün ›fl›¤›, gü-
rültü gibi etkenler de önemli olmaktad›r.
Bu hususlar için Tablo 1 kullan›lm›flt›r.
Binan›n enerji performans›n›n art›r›lmas›
amac›yla; duvarlarda 80 mm, çat›da 120
mm, döflemede 60 mm yal›t›m yap›lm›flt›r.
U=1,8 W/m

2
K ve SGF=0.46 de¤erlerinde

günefl kontrollu üçlü cam ve do¤rama sis-
temi seçilmifltir. Binadaki de¤iflken yükler
tüm y›l içerisinde bir ana yük CHP ve
GSHP sistemi, do¤al gazla çal›flan üç ka-
zan ve TES’ler taraf›ndan karfl›lanm›flt›r.
100 kW GSHP+CHP birleflimi so¤utma
ve ›s›tmadaki ana yük de¤erinde y›lda
7500 saatin üzerinde çal›fl›r. Kazanlar
maksimum verimlerini koruyacak biçim-
de tandem olarak çal›flt›r›l›r. Ayn› fleyler
GSHP+CHP bileflimi için de geçerlidir. 

Yüksek performansl› binalarda karbon
sal›n›m›n›n ciddi boyutlarda azalt›lmas›n-
da en önemli parametre, kaynak ekserji-
nin; binan›n talep ekserjisi ile örtüfltürül-
mesidir. Bu ba¤lamda, bu araflt›rman›n
bir yüzü de; bina ekserji talebinin azalt›l-
mas›d›r. Bu baflar›labilirse, bina düflükek-
serjili bina olacakt›r. Bina düflükekserjili
bir konuma yaklaflt›¤›nda, yine düflük ek-
serjili enerji kaynaklar› olarak bilinen gü-
nefl, rüzgâr, at›k ›s› ve benzeri yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›n›n binan›n ekserji ta-
lebi ile uyuflturulmas› da olanakl› hale ge-
lir. Bu durumda, Rasyonel Ekserji Yöneti-
mi Modeli ile verim artarken, sonuç ola-
rak do¤rudan ve kaç›n›labilir karbon sal›-
n›mlar› da önemli ölçüde azalt›l›r (2). Do-
¤algazl› kazan sistemi ile ›s›t›lan ve gele-
neksel bir chiller sistemi ile iklimlendirilen
tipik bir ofis binas›nda verim; % 6’dan
yüksek de¤ildir (3). Bunun nedeni, yüksek
ekserjili do¤algaz ile yine yüksek ekserjili
elektriksel enerjinin düflükekserji talebine
sahip konforso¤utmas› ve di¤er so¤utma
ifllevlerinde kullan›lmas›d›r. Düflük ekser-
jili bir bina, düflük ekserjili yenilenebilir

proje
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kaynaklar›n s›cakl›¤›n› binan›n talebi ile
uyuflturarak, elektriksel güç ve fosil yak›t
kullan›m›n› ciddi biçimde azaltabilir.
ESER binas›nda, yeni bir dengeleme dü-
flüncesi (felsefesi) kullan›lm›flt›r (2). Arz ve
talep taraflar›ndaki s›cakl›klar›n kaskat-
lanmas›na dayanan bu dengeleme biçimi;
fiekil 1’de gösterilmifltir. Bu dengeleme
sisteminin gerçeklefltirilmesi ile rasyonel
ekserji yönetimi verimi; % 6’dan, en az 
% 55’e artm›flt›r. 

fiekil 1’e göre, besleme (arz) sisteminin te-
meli; ›s› talebini izleyen bir do¤algaz mo-
toru içeren do¤algazl› CHP birimidir.
Üretilen elektrik enerjisi günefl ve rüzgâr
enerjileri ile desteklenir (4). Elektriksel
güç, temelde toprak kaynakl› ›s› pompas›-
n› (TKIPGSHP) tahrik etmekte kullan›l›r.
TKIP (GSHP) CHP birimi taraf›ndan üre-
tilen ›s›ya bir ek ›s› ekler. Yaz›n TKIP
(GSHP) so¤uk enerjisi üretir ve binay› so-
¤uturken elde edilen enerjiyi, gelecek ›s›t-
ma mevsimi için toprakta depolar (Mev-
simsel TES). Günlük ve saatlik TES sis-
temleri, binan›n ›s›l yükünün trafllanmas›-
na yard›m eder. Is› ve so¤ukenerjisi önce
makine dairesindeki s›ral› tanklara gider.
TKIP’n›n COP’sini art›rmak için, bu ele-
man orta s›cakl›k de¤erlerinde çal›flt›r›l›r
(düflükekserji çal›flmas›).  Bununla birlikte
CHP birimi, yüksek s›cakl›kta kullan›m
suyu sa¤lar (yüksekekserji). Böylece, ›s›t-
ma konumunda iki farkl› TES tank› kulla-
n›l›r. Bunlardan birisi düflükekserjili, di-
¤er ise yüksekekserjilidir. So¤utmada da
benzeri bir yaklafl›mdan yararlan›l›r,
TKIP(GSHP) orta s›cakl›klarda so¤utma
sa¤larken (so¤uk depolamaya), küçük se-
çilmifl geleneksel chiller’ler buz depolama
tank›ndaki talebi karfl›lamak için kullan›-
l›r. Yaz›n, CHP biriminden gelen fazla ›s›
bir so¤urmal› chillerde kullan›l›r. Günefl ko-
lektörleri de, öncelikle evsel s›cak su gerek-
sinimini (DHW) karfl›lamakta kullan›l›r.

Sonuç

Yukar›da aç›klanan sistemler ilk yat›r›m
maliyetini; yaklafl›k olarak; % 15 art›rm›fl-
t›r. Buna karfl›n binan›n cephelerinin iyi-
lefltirilmesi, ›s› geri kazan›m sistemleri, ye-

nilenebilir enerji teknolojileri, birleflik ›s›
güç ve verimli HVAC sistemleri kullan›m›,
bunlar›n otomasyon sistemleri ile verimli
biçimde çal›flmalar› fosil yak›t tüketimini,
CO2 emisyonlar›n› ve ömür boyu maliyet-
lerini yaklafl›k % 30 düflürmüfltür.
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söylefli

Testo Elektronik Ltd. fiti. 2000 y›l›nda Alman Testo AG’nin Türkiye

sat›fl, servis ve kalibrasyon ofisi olarak kuruldu. Testo, genel fiziksel

de¤iflkenler için endüstriyel, test ve ölçüm cihazlar› üreten bir firmad›r.

Ürün gam› içerisinde, portatif ve sabit s›cakl›k, nem, bas›nç, hava h›z›,

baca gaz›, ortam havas› kalitesi, ›fl›k ve gürültü fliddeti, pH/iletkenlik ,

devir ölçüm cihazlar› , Termal Kameralar ve bas›nçl› hava hatlar›nda

nem ve debi ölçüm cihazlar›  bulunuyor. Firman›n pazara sundu¤u 

termal kameralar ise enerji verimlili¤i çal›flmalar› için büyük önem

tafl›yor. Bu y›l Türkiye’deki onuncu y›l›n› kutlayan firman›n Genel

Müdürü Selman Ölmez ile Testo’nun on y›l›n›, firman›n enerji 

verimlili¤i için sundu¤u çözümleri, yapt›¤› çal›flmalar› konufltuk..   

“Hedefimiz, geliflen teknoloji ile 
orant›l› müflteri taleplerini 
alternatifler sunarak karfl›lamakt›r”  
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Selman Ölmez 
Testo Türkiye Genel Müdürü

Çal›flt›¤›m›z firmalar ile uzun 
süreli ticari iliflkiler kurmay› 
hedefleyen profesyonel bir ekibiz

T
esto 1994 y›l›ndan 2000 y›l›na ka-
dar bizimle temsilcilik baz›nda,
2000 y›l›ndan beri de  Türkiye’de

Alman firmas›n›n kendi ofisi olarak faali-
yet gösteriyor. Geliflen teknoloji, enerji ih-
tiyaçlar›n›n artmas› ve enerjinin pahal›lafl-
mas›, hammadde maliyetlerinin yükselme-
si, firmalar›, verimi art›rmaya yönelik ara-
y›fllara itiyor. Testo, kalitesi ve sat›fl son-
ras› servis deste¤i ile profesyonel bir çö-
züm orta¤›d›r. Günümüzde kalite, müflte-
ri odakl›l›¤›n temel faktörlerinden biridir.
Firmalar›n araflt›rma gelifltirme merkezle-
ri daha iyi ve kaliteli ürünün daha verimli
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ve uygun koflullarda üretilmesi için çal›fl-
makta, kalite güvence bu koflullar› sa¤la-
makta, kalite kontrol sa¤lanm›fl koflullar›
denetlemektedir. Testo, bu birimlerin ihti-
yaçlar› olan portatif, uzun süreli kay›t ve
izleme sistemleri için her türlü alternatifi
sunmaktad›r.

Firmam›z ayr›ca, ISO9001, ISO14001,
OHSAS18001, HACCP, CFR21 gibi kali-
te güvence ve kontrol sistemlerinin temel
gereksinimlerinden biri olan, ölçüm 
cihazlar›n›n kalibrasyonu konusunda,
DKD’den akredite olan Testo A.G.’nin iz-
lenebilirli¤i ve Türkiye’den TURKAK’dan
izlenebilir akredite kalibrasyon laboratu-
var› ile endüstriye hizmet vermektedir.
Kalibrasyon hizmetini, s›cakl›k, nem, ha-
va h›z›, bas›nç ve baca gaz› analiz cihazla-
r› için sa¤lamaktad›r. Tüm bu bilgilerin
›fl›¤›nda biz, müflterilerden gelen talepleri
uzman kadromuzla, optimum çözümler
sunarak karfl›layan, çal›flt›¤›m›z firmalar
ile uzun süreli ticari iliflkiler kurmay› he-
defleyen profesyonel bir ekibiz. 

Üzerinde durdu¤umuz temel konular ik-
limlendirme bafll›¤›nda enerji, çevre ve g›-
da,  yani endüstridir. Testo özellikle ›s›t-
ma-so¤uta-klima yani iklimlendirme en-

düstrisinin içinde bulunmakta  ve faaliyet-
lerini  art›rarak devam ettirmektedir. Bu
nedenle Türkiye’nin dört bir taraf›na ulafl-
ma konusunda çabalar›m›z var. Bunun
için Ankara ve ‹zmir’de ofislerimizi açt›k.
Sektördeki birtak›m de¤iflimleri gördük-
ten sonra bunun yeterli olmad›¤›na inan-
d›k; geçen y›l Adana’da bir “home office”
çal›flmas› bafllatt›k. Bu çal›flman›n baflar›-
s›n› gördü¤ümüz için Adana’da da bir ofis
açmaya karar verdik. Ayn› flekilde Bur-
sa’da da ofis açaca¤›z. Böylece Türkiye’de
5 ilde kendi ofislerimizle faaliyet göstere-
ce¤iz. 2011’de de Do¤u Anadolu’da bir il-
de ve Antalya’da birer ofis açmay› düflü-
nüyoruz.

Sektörümüzü gelifltirmek için çok
yo¤un çal›flmalar yapt›k

Bu y›l, Testo Türkiye olarak 10. y›l›m›z›
doldurduk. Bu 10 y›lda, sektöre ciddi kat-
k›lar sa¤lad›¤›m›za inan›yoruz. Özellikle
sektörel derneklerle s›cak temas halinde
olduk. Bu iliflkiler sonucunda sektörde
elektronik test ölçüm cihazlar› kullan›m›

konusunda çok ciddi aç›l›mlar yaratt›k.
Ayr›ca çok yo¤un e¤itim faaliyetlerimiz
oldu. E¤itim faaliyetleri neticesinde ciddi
bir bilgi birikimi oluflturduk. Bütün bun-
lar› yaparken beklentimiz sadece sektörü-
müzü bir basamak daha üste ç›karmakt›. 

Ölçüm Teknikleri çok önemli bir konu.
Türkiye’de bu konunun önemini vurgula-
d›k ve sektörümüzü Avrupa’da kullan›lan
cihazlarla tan›flt›rd›k. Bugün bulundu¤u-
muz konumdan memnunuz. Sektörümüz-
de Testo’nun bilinirli¤i  üst seviyede. Müfl-
terilerimiz, hem servis hem de cihaz kali-
temize güveniyorlar. 
Bu durum elbette hep daha iyisini yapma-
m›z için bizi teflvik ediyor. Sadece Türkiye
aç›s›ndan de¤il, genel olarak bakt›¤›m›zda
Avrupa’daki sektör aç›s›ndan da bu böy-
le. Sektörün taleplerini de¤erlendirip,bek-
lentilerini karfl›layacak flekilde yeni ekip-
manlar üretmek Testo’nun ana hedefi.
Önümüzdeki dönemde yeni cihaz ve ekip-
manlar›m›zla Testo’nun kapsamad›¤› bir
ölçüm tekni¤i ve teknolojisi kalmayacak
diyebiliriz. 
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Tüm dünyay› kapsayan çok 
baflar›l› bir sat›fl ve servis 
organizasyonuna sahibiz

Testo Türkiye olarak sorumluluk ald›¤›-
m›z konulardan biri enerji verimlili¤i. Bu
konuda çal›flmaya bafllam›fl ilk firmalar
aras›nda yer al›yoruz. Özellikle binalarda
enerji performans›na yönelik test ölçüm
ekipmanlar›n› ilk etapta ürettik. fiimdi ise
sanayiye yönelik ekipmanlar›n üretimiyle
ilgili de çal›flmalar›m›z sürüyor. Birtak›m
yeni ekipmanlar› da pazara sunuyoruz. Bu
ekipmanlardan biri; termal kameralar›m›z.
Termal kamera, bugün ürün gam›m›zda
baca gaz› analizörlerinden sonra gelen en
önemli ekipman. Sektörün ihtiyac› olan
bir üründü ve Testo taraf›ndan dört y›l ön-
ce pazara sunuldu. Özellikle son iki y›ld›r
termal kameralar›m›zla pazar›n önemli
oyuncular› aras›ndaki yerimizi ald›k. Ter-
mal kameran›n en ciddi kullan›m alan›
ISK-iklimlendirme sektörü. Cihaz, yal›t›m-
daki sorunlar›, nem ve küf oluflumunu,
yerden ›s›tma sistemlerindeki problemleri,
elektrik tesisatlar›ndaki sorunlar› çok h›zl›
bir flekilde tespit edebiliyor ve görüntülü-
yor. Böylece olas› kazalar› önlemek, mev-
cut sorunlar› gidermek mümkün hale geli-
yor. Bu alanda kaliteli ürünler üreten cid-
di rakiplerimiz de var elbette. Fakat bu bi-

zi korkutmuyor. Çünkü tüm dünyay› kap-
sayan çok baflar›l› bir sat›fl ve servis orga-
nizasyonuna sahibiz. Dünyan›n hangi ül-
kesine giderseniz gidin, Testo’nun bir tem-
silcisini ya da ofisini bulursunuz. Türkiye
d›fl›nda bir ülkede çal›fl›rken cihaz›n›zda
herhangi bir sorun olursa, o ülkedeki tem-
silcilik ya da ofis, an›nda ma¤duriyetinizi
giderir.
Baca gaz› analizörleri, eskiden bu kadar

yo¤un kullan›lan hatta bilinen bir cihaz
de¤ildi. Biz önce, bu cihazlar›n neden kul-
lan›lmas› gerekti¤ini anlatt›k. Tabii ifllet-
meler kendi bünyelerinde servis elemanla-
r›na bu e¤itimi veriyorlard› ama cihaz ör-
nekleri ellerinde olmad›¤› veya s›n›rl› say›-
da oldu¤u için, bu e¤itimlerin çok verimli
oldu¤u söylenemezdi. Testo olarak bu ci-
hazlar› ilgililerine ulaflt›rmay› baflard›k.
Yapt›¤›m›z e¤itim çal›flmalar› ile de servis-
lerin bu cihazlar› do¤ru kullanmalar›n›
sa¤lad›k. Sektörümüzde art›k Testo baca
gaz› analiz cihazlar› neredeyse herkes tara-
f›ndan biliniyor ve kullan›l›yor. fiimdi ben-
zer çal›flmalar› termal kameralar için yap›-
yoruz. E¤itimler veriyor, kullan›mlar›yla
ilgili tan›t›m çal›flmalar› yap›yoruz. Bu çer-
çevede yak›n zamanda ‹zoder ile güzel bir
çal›flma içersine girdik. Bu konuda ‹zo-
der’in “Is› Avc›lar›” ad›yla haz›rlad›¤› bir
tan›t›m çal›flmas›na dahil olduk. Projenin
amac›, yal›t›ml› ve yal›t›ms›z binalar ara-
s›ndaki fark› göstermekti. Pek çok bina
termal kameralar ile izlendi ve binalar›n ›s›
kay›plar› raporland›. Yal›t›ml› ve yal›t›m-
s›z binalar aras›ndaki farklar çok net bir
flekilde görüldü. Bu çal›flma, çok fl›k bir te-
levizyon program› haline getirildi ve ana
haber bültenlerine kadar ç›kt›. Hem e¤len-
celi hem e¤itici bir çal›flma oldu. Bu proje,
bizim aç›m›zdan da yal›t›m sektöründe
termal kameralar›n pazar pay›n› art›rd›. 

söylefli
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Testo, “pahal›” de¤il..

Sektörümüze daha iyi hizmet sunabilmek
için yapt›¤›m›z tüm çal›flmalar›n elbette bir
maliyeti var. Bilindi¤i gibi küresel kriz,
pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Bu sek-
törler aras›nda otomotiv, inflaat, g›da ve
ilaç sektörü bulunuyor ki bu sektörler, bi-
zim çok yo¤un çal›flmalar›m›z›n oldu¤u
sektörler. Dolay›s›yla kriz, bizi de olumsuz
yönde etkiledi. Testo olarak sektöre bu ka-
dar destek, emek verdi¤imiz halde bunun
tam karfl›l›¤›n› alam›yoruz. Bu konuda bi-
raz flikayetimiz var. Sektörde cihazlar›m›z
gerçekten be¤eni topluyor ama ne yaz›k ki
fiyat konusunda sektörün genel kan›s›;
Testo cihazlar›n›n pahal› oldu¤u yönünde.
Bu konuya bir aç›kl›k getirmek istiyorum.
Her fleyden önce, 2008 y›l›ndan beri fiyat
listemizde Türk Liras› kullan›yoruz. Yani
sat›fl fiyatlar›m›z, dövizdeki dalgalanmala-
ra göre de¤iflim göstermiyor. Türkiye eko-
nomisindeki hareketlilik göz önüne al›nd›-
¤›nda bunun ne kadar önemli bir avantaj
oldu¤u ortadad›r. 2009 y›l›nda, fiyat art›fl›
yapmad›k, 2010 y›l›nda da halen 2009 fi-
yatlar› ile sat›fl yap›yoruz. Yani 2008 y›l›-
n›n ikinci yar›s›ndan itibaren uygulad›¤›-
m›z fiyatlar, halen geçerli. Kurda de¤iflik-
likler oldu elbette ama biz tüm riskleri üst-
lendik. ‹nsanlar, ödedi¤i bedelin karfl›l›¤›n-
da ne ald›¤›n› çok iyi bilmeli. Hem böyle
bir fiyat avantaj›, hem de kaliteli cihaz ve
servis hizmeti sunmak, her firman›n kolay-
l›kla baflarabilece¤i bir ifl de¤il. fiu anda

pazarda “ucuz” cihaz satan firma varsa,
muhakkak arkas›na bak›n. Teknoloji ola-
rak, servis olarak, kalite olarak inceleyin..
Bu firmalar›n üretti¤i cihazlarla benim fir-
mam›n üretti¤i cihazlar karfl›laflt›r›lmaya
çal›fl›l›yor. Bu büyük bir haks›zl›k ve yan-
l›fll›kt›r.
Tabii bir de hepsi temsilcilik baz›nda çal›-
fl›yor. Bugün temsilcili¤ini ald›klar› marka-
y› b›rak›p yar›n baflka bir firman›n temsil-
cisi olarak çal›fl›yorlar. Ald›¤›n›z cihazda
bir ar›za oldu¤unda karfl›n›zda muhatap
bulam›yorsunuz. Tüm bunlar çok dikkat
edilmesi gereken konular. Bu gibi firma-
larla k›yaslanmak bizi üzüyor. Sektörün
art›k baz› minimum kriterleri ar›yor olma-
s› laz›m. Genel olarak bakt›¤›n›z zaman

Testo’nun çok ciddi bir ürün gam› var.
Her kesime, her tüketiciye hitap edebiliyo-
ruz. Herkes kendisi için bir ürünü rahatl›kla
bulabilir. Yani Testo, “pahal›” de¤il. Ver-
diklerinizle ald›klar›n›z karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
ald›klar›n›z her zaman çok çok fazla..
Ayr›ca müflterilerimize her türlü kolayl›¤›
ve imkan› sunuyoruz. Çünkü bizim bir fi-
nans gücümüz var. Bankalar bize gelip, si-
ze özel leasing yapal›m, toplu al›m yap-
mak isteyen müflterileriniz varsa bu konu-
da yard›mc› olal›m diyorlar. Bu konuda en
son fiekerbank ile bir sözleflme yapt›k. Biz-
den “enerji paketi”ni almak isteyen müflte-
rilerimize hem indirimli leasing hizmeti ve-
riyorlar, hem de daha kolay kredi açabili-
yorlar. Testo’nun belli dönemlerde belli
sektörlerle ilgili kampanyalar› da oluyor.
Mesela indirim ve kredi kart›na taksitlen-
dirme yaparak birtak›m kolayl›klar sa¤l›-
yoruz.  

Enerji verimlili¤i için kurumlar ve
derneklerle birlikte çal›fl›yoruz

‹zoder enerji verimlili¤i ve yal›t›m konu-
sunda çok iyi çal›flan, çok emek veren bir
dernek. Dernek, kendi bünyesinde, enerji
konusunda bir komisyon oluflturdu. Bu
komisyon, enerji verimlili¤i konusunda or-
tak bir karar al›n›p, ortak bir paydada bu-
luflmaya, sektörü daha ileriye götürecek ve
enerji verimlili¤i konusunda art› de¤er ya-
ratacak çal›flmalar yapmaya odaklanan bir
düflünce platformu gibi de¤erlendirilebilir.
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Buradan ç›kabilecek fikirler, tüm kamuo-
yu ile paylafl›l›p ilgili makam ve mercilere
ulaflt›r›l›p bu ba¤lamda belli ad›mlar at›l-
mas› beklenecek. Biz de bu çal›flmalara da-
hil oluyoruz.
Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi (E‹E) de enerji
verimlili¤i konusunda ortak çal›flmalar
yapt›¤›m›z kurumlardan biri. E‹E bünye-
sinde aç›lan enerji yöneticili¤i kurslar›
kapsam›nda ölçme tekni¤i, ölçüm cihazla-
r› ekipmanlar› bölümü gelifltirilmek isten-
di. Bu çerçevede çal›flma arkadafllar›m›z-
dan Özgür Küçükhüseyin, yeni bir tak›m
dökümantasyonlarla ölçüm teknikleri ko-
nusunda E‹E’de enerji yöneticisi yetifltirme
kurslar›nda ders vermeye bafllad›. Burada-
ki temel hedefimiz, cihaz reklam› yapmak
de¤il, ölçüm tekniklerini ve teknolojilerini,
sertifika alacak ve enerji yöneticisi olacak
arkadafllara do¤ru anlatmakt›. Çok say›da
e¤itim verdik ve vermeye devam ediyoruz.  
Laboratuvar›m›z› Testo AG’nin imkanlar›-
n› da kullanarak sürekli gelifltiriyoruz. 
Önümüzdeki y›l, Enerji Verimlili¤i Yönet-
meli¤i’nde yazan tüm parametrelerin serti-
fikasyonunu yapabilece¤iz.
Enerji verimlili¤i denetim firmalar›n›n ihti-
yac› olan ölçüm cihazlar›n› bir set haline
getirdik. Bu paketi bir katalog fleklinde

sektörün hizmetine sunduk. Katalo¤u alan
firma sahibi, enerji verimlili¤i konusunda
nas›l bir çal›flma yapacaksa, ihtiyaç duya-
bilece¤i tüm cihazlar› görebiliyor. Bu kata-
log ayn› zamanda bilgilendirme amac› da
tafl›yor. Benzer cihazlar, baflka bir firma-
dan da tedarik edilebilir, sonuçta bu kata-
log sayesinde firmalar ne istedi¤ini biliyor.
Ayr›ca Kosgeb Tedarikçi Veri Taban›na
girdi, Kosgeb deste¤i ile firmalara hizmet
sunuyoruz.

En büyük tasarruf 
kalemlerimizden biri enerji

Enerji verimlili¤i konusunda E‹E çok ciddi
bir ifl yapt›. Bunu aç›k yüreklilikle itiraf et-
mek laz›m. Elbette ki baz› eksiklikler var.
Yasa içerisinde kavram kargaflas›na neden
olabilecek ifadeler, aç›klamalar olabilir.
Yine bu konuda E‹E çok ciddi bir aç›l›m
yapt›; sektörün tüm ilgililerini bir araya
toplad› ve bir oturum yapt›. Orada çok
ciddi bir beyin f›rt›nas› operasyonu yapt›.
Herkes çok aç›k ve net olarak bu kapsam-
da, bu konu hakk›ndaki görüfllerini tart›fl-
t› ve sonuçta enerji verimlili¤i kavram›nda
bir stratejik plan oluflturdu. Bu stratejik
plan› yine sektörün ilgililerine gönderdi,
görüfl ve önerilerini istedi. fiimdi herkes
görüfl bildirme sürecinde. E‹E elde etti¤i

verileri bir araya getirip ç›km›fl olan yönet-
meliklerde daha kapsaml› birtak›m de¤i-
flikler yapacak, yol haritalar› belirleyecek.
Bunlar çok önemli çal›flmalar. Koflullara
ve sektörün taleplerine, beklentilerine göre
yap›labilecek revizyonlar uyguland›¤›nda
hakikaten Türkiye’de enerji verimlili¤i ko-
nusunda ciddi aç›l›mlar olacak. Enerji ve-
rimlili¤i konusunda Türkiye’deki en bü-
yük eksiklik, finans grubunun bu konu
hakk›ndaki az bilgisi. Dünyada bu ifl, fi-
nans ile yürüyor. Yani bizim en büyük ek-
sikli¤imiz devletin teflvikinde ve finans ku-
rulufllar›n›n neyi nas›l teflvik edece¤ini ve-
ya nas›l kredilendirece¤i konusundaki bil-
gi eksikliklerinde. Bir di¤er sorun da birta-
k›m çal›flmalar›n bürokratik süreçte uzun
süre tak›lmas› ve uygulamaya geç girmesi.
Biraz daha h›zl› hareket edilebilirse, sektör
olarak daha memnun olaca¤›z. Çünkü en
büyük tasarruf kalemlerimizden biri ener-
ji. Çok ciddi potansiyel var. Özellikle bu
stratejik planlar›n oluflturulmas›, bu plan-
lar çerçevesinde tüm sektörden görüfl al›fl-
veriflinin yap›lmas›, yeni yasa, yeni yönet-
melikler, yeni uygulamalar, ülkemize çok
ciddi katk›lar sa¤layacakt›r. Finans kuru-
lufllar› da bu ifle h›zl› adapte olurlarsa, in-
sanlar›n yat›r›m yapma konusunda biraz
daha talepkar ve hevesli olacaklar›na ina-
n›yorum. TM
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teknik

Bu yaz›da, ülkemizde büyüyen uygulama
trendi AHU & VRV/VRF entegrasyonu
incelenmifltir. Sektörde bu tarz uygulama-
lar›n genel ad› DX Bataryal› Klima Santra-
li uygulamas›d›r. Sistemin ana yap›s›,
avantajlar› ve dezavantajlar›, otomasyo-
nun önemi gibi birçok konu ana hatlar›yla
ele al›nm›flt›r. Günümüzde VRF d›fl ünite-
ler ve DX bataryal› donan›ml› paket klima
santraller ile, uygulamada geleneksel flart-
land›rma yöntemlerinin tüm fonksiyonla-
r›n› yerine getirebilmek, düflük enerji gi-
derleri ile mümkün olmaktad›r. 

DX batarya nedir?

DX Batarya, bir kompresör yard›m› ile so-
¤utucu ak›flkan kullanarak, evaporatörden
al›nan ›s›n›n so¤utucu ak›flkana yüklenip
atmosfere at›lmas› (yani havadan havaya
›s› transferi yapmak) demektir. Bu ifllemi
yaparken so¤utucu ak›flkan direkt olarak
›s›n›n transfer edilece¤i kaynakta (yani kli-
ma santrali içinde) buharlaflt›r›l›r. Di¤er

DX Bataryal› Klima Santrali 
Uygulamas›nda Son Nokta:
“VRV/VRF Sistemler”

Ahmet USLU
Altherm Klima & Nemasis So¤utma ve Otomasyon Ltd. fiti.
So¤utma ve Otomasyon Sistemleri Uzman›
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sistemler gibi ›s› transferi yaparken farkl›
bir ak›flkan kullan›lmaz. Geleneksel so¤ut-
ma gruplar› (chiller) ile yap›lan ›s› transfe-
rinde ›s›, ilk önce suya aktar›l›r daha son-
ra so¤utma grubunda bulunan ›s› eflanjö-
rüne tafl›n›r ve burada so¤utucu ak›flkana
aktar›l›r. Ak›flkana aktar›lan ›s› yine kom-
presör yard›m› ile atmosfere at›l›r.

DX sistemin getirdi¤i bafll›ca 
avantajlar

DX bataryal› sistemlerin getirdi¤i birçok
avantaj vard›r. Bunlar›n en önemlisi ve en
baflta geleni ise kay›plar›n, geleneksel sis-
temlere göre çok daha az olmas›d›r. Di¤er
avantajlar› ise flöyle:
• Is›tma ve so¤utman›n tek VRF d›fl ünite

ile yap›labiliyor olmas› (›s› pompas›),
• Küçük ve orta ölçekli tesislere tek 

yat›r›mla yeni, kolay ve h›zl› bir çözüm
sunmas›,

• Is›tma ve so¤utma iflletme 
maliyetlerinin düflmesi,

• Kolay montaj ve düflük montaj maliyeti,
• Orta ölçekli güç gerektiren 

uygulamalarda kullan›labilmesi (Tek 
bir cihazda kademeli olarak 14-130 
Kw/h),

• Klima santrallerindeki sulu 
serpantinlerin donma risklerinin bu 
sistemde olmamas›,

• Çok k›sa sürede iflletmeye al›nabilmesi,
• Bak›m giderleri di¤er sistemlere göre 

çok düflük olmas›,
• Geleneksel sistemlerdeki  ak›flkan 

borular›ndaki enerji kay›plar›n›n 
olmamas›,

• Enerji verimlilik de¤erlerinin (COP) 
yüksek, iflletme maliyetlerinin düflük 
olmas›, 

• Geleneksel cihazlara oranla daha uzun 
ömür,  

• Düflük ses seviyesi,
• Lokal olarak kontrol edildi¤inden 

ihtiyaç kadar güç tüketilmesi, 
• Sistem bir merkeze ba¤l› olmad›¤›ndan,

ar›zal› olan ünitenin di¤er üniteleri 
etkilememesi. 

DX sistemin dezavantajlar›

DX bataryal› sistemlerin avantajlar› gibi 

dezavantajlar› da vard›r. Bunlar flöyle 
s›ralanabilir:

• Geleneksel sistemlere oranla yat›r›m 
maliyetleri biraz daha yüksektir.

• Sistem so¤utmada çal›fl›rken d›fl hava 
s›cakl›¤› 43 ºC üzerine ç›kt›¤›nda 
kondenser verimi düfler ve kapasite 
kay›plar› yaflan›r. 

• Sistem ›s›tma çal›fl›rken, kondenser 
ünitesinin ihtiyaç duydu¤u defrost (buz
eritme) ifllemi s›ras›nda kapasite 
kay›plar› yaflan›r. Ancak bu 
dezavantajlar›, sisteme yap›lacak 
birtak›m ekler ile (Elektrikli ›s›t›c› 
batarya veya sulu ›s›t›c› batarya)  
iyilefltirmek mümkündür. Defrost 
ifllemi istenmeyen bir durum olmas›na 
ra¤men, önüne geçilemeyen bir 
durumdur. Ek iyilefltirme 
düflünülmedi¤i zaman, sistemin hava 
ak›m› defrost süresi boyunca (Yaklafl›k
5 dakika) durdurulabilir.

VRF/VRV sistemler ile klima 
santrali aras›ndaki ba¤lant›

Uzun y›llar boyunca DX bataryal› sistem-
ler uygulamac› taraf›ndan sorunlu olarak
tan›mlanm›fl, uygulanmas› ve çal›flt›r›lmas›
risk olarak görülmüfltür. Ancak teknoloji-
nin getirdi¤i birçok avantaj ile bu sistemler
art›k s›k›nt› olmaktan ç›km›flt›r. Günümüz
teknolojisinde üretilen ve de¤iflken debili
so¤utucu ak›flkanl› klima sistemleri olarak
tan›nan VRV/VRF sistemleri, bu tarz uy-
gulamalar için olumlu sonuçlar ald›¤›m›z
sistemlerdir. 
Ülkemizde, yat›r›mc›lar art›k ne istedi¤ini
biliyor, enerjinin ne kadar pahal› oldu¤u-
nun ve iflletme maliyetlerinin öneminin
fark›nda; yani çok daha bilinçli. Ülkemize
ithalat› yap›lan birçok marka ve model
VRV/VRF sistemleri bulunuyor. Son dö-
nem teknolojik ilerlemeler sayesinde
VRV/VRF sistemlerinde,  enerji verimlilik
oranlar› (C.O.P) 4’ün üzerine ç›km›fl ve bu
katsay›y› art›rmak için yap›lan çal›flmalar
aral›ks›z sürüyor. Ülkemizde 15 y›l› aflk›n
süreden beri uygulanan bu sistemler, pro-
jecilerimizin konfor iklimlendirmesi konu-
sunda vazgeçilmez unsuru olmufltur. 
Konfor iklimlendirmesinde yaflanan bu
devrim niteli¤indeki geliflmeleri, endüstri-

yel uygulamalara da yans›tmak ihtiyac›
do¤mufltur. Dünya sek törel piyasas›nda
daha önce denemeleri yap›lan ve olumlu
sonuçlar al›nan bu sistemlerin hizmet
alanlar› art›k konfor ile birlikte endüstri-
yel uygulamalar› da kapsamaya bafllam›fl-
t›r. Bu uygulamalar›n baz›lar›nda
VRV/VRF üretici firmalar kendi çal›flma-
lar›n› yapmas›na ra¤men, baz› markalar
flu an için piyasa hareketlerini gözlemle-
mektedirler.  

VRV/VRF sistemler ile gelen 
mükemmel kontrol

VRV/VRF sistemler, so¤utucu ak›flkan›n
bas›nçlar›n› kontrol ederken kulland›klar›
de¤iflken kapasiteli kompresörler (inverter
teknolojisi) ve fanlar ile optimum kontrol
sa¤lamaktad›r. Bu kontrol sayesinde, k›s-
mi  yüklere h›zl› cevap verebilme yetene¤i-
ne sahiptirler. Bu yetenekleri ise uygula-
man›n sadece konfor iklimlendirmeye de-
¤il, endüstriyel uygulamalara da cevap
olabilmesi ad›na önemli bir faktördür. Bir
klima santrali ile DX batarya uygulama-
s›nda belirli kriterlere ba¤l› kal›nd›¤›nda
sistemin stabil olabilmesinin mümkün ol-
du¤u, yapt›¤›m›z test çal›flmalar› ile görül-
müfltür.

Neden bu sistemler “Sorunlu” 
olarak bilinir?

Geçmiflte bu sistemlerin uygulamac› ya da
yat›r›mc› taraf›ndan “sorunlu sistemler”
olarak bilinmesinin ana nedenlerinden en
önemlisi; bilinçsiz uygulamalard›. Soru-
nun temelinde, standart klima santralleri
(DX uygulama için tasar›m› gelifltirilme-
mifl) ile DX batarya uygulamas›nda var›la-
mayacak mükemmel sonuçlar›n hedeflen-
mesidir. Bu uygulama hangi çal›flma yap›-
l›rsa yap›ls›n sorunsuz ve sürekli çal›flmay›
sa¤layamaz. Bu sebepten ötürü bu sistem-
lere olan genel bak›fl çok s›cak de¤ildir.
Sistemin ana yap›s› gere¤i, teknik üretici
ve uygulamac› personelin öncelikli temel
so¤utmay› ve VRV/VRF sistemlerin çal›fl-
ma senaryolar›n› iyi bilmesi gerekir. Bura-
da santral üreticisi firmaya da a¤›r yükler
düflüyor. Tasar›m aflamas›nda bu teknik
personeli iyi anlay›p, analizlerini do¤ru
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yap›p, üretti¤i ürünün gerçek amac›na uy-
gun olmas› yönünde çaba sarf etmelidir.
Yap›lan en büyük hatalardan biri de, 
X marka klima santrali ile Y marka
VRV/VRF ürününü birlefltirme yoluna git-
mek ve Z marka otomasyon firmas›n› kul-
lanarak sistemin tümleflik ve senkron ça-
l›flma talebinde bulunulmas›d›r. Her fley-
den önce bu sistemin bir paket olmas› ge-
rekti¤ini unutmamak gerekir. Bu anlay›fl›n
korundu¤u her türlü imalatta sorunsuz ça-
l›flma ve müflteri memnuniyeti sa¤lanm›fl
olacakt›r.

Sistemin Ana Yap›s›

Sistemi basitçe anlatmak gerekirse; bir kli-
ma santraline direkt genleflmeli bir so¤utu-
cu (›s›t›c›) batarya adapte edilmekte ve bu
bataryaya ihtiyaç kadar VRV/VRF d›fl
ünitesi ba¤lanmaktad›r. Yap›lan çal›flma-
lar flunu göstermifltir ki; her VRF/VRV
markas› kendine has kontrolü ile farkl› ça-
l›flma tepkileri vermektedir. Örne¤in; 56
kW’l›k bir so¤utma kapasitesi için X mar-
ka ile iki adet 28 kW’l›k d›fl ünite uygula-
mas› yapman›z gerekirken, Y marka
VRF/VRV cihazda bir adet 56 kW’l›k d›fl
ünite kullanabiliyorsunuz. Bu durum, ifl-
letmeyi etkileyen bir durum olmamas›na
ra¤men klima santrali içindeki yap›y› etki-
lemektedir. Ayr›ca bu tarz uygulamalarda
so¤utucu (›s›t›c›) batarya üzerinden geçen
hava h›zlar› ve bataryan›n yap›s› da çok
önemlidir. Standart klima santrallerinde
kullan›lan kay›fl-kasnak tahrikli fanlar, bu
sistemler için çok uygun de¤ildir. Bu sis-
temlerde standart olarak motor flaft›na di-
rekt akuple PLUG-IN tip fanlar kullan›la-
rak, uygun frekans invertörleri ile sürül-
melidir. Bu noktadan da yola ç›karak di-
yebiliriz ki, mevcut klima santrallerini DX
batarya uygulamas›na çevirmek ve sistemi
revize etmek pek mümkün olmayabilir.
Mümkün olan sistemlerde ise revize mali-
yetleri yüksek oldu¤undan sistemin yeni-
lenmesi en do¤ru seçenek olur.

Sistemin Omurgas›: ‘Otomasyon’

Yapm›fl oldu¤umuz testlerde,  belli çal›fl-
ma (+43 ºC Taze Hava Emifl, -8 ºC taze

hava emifl ve yüksek nem) flartlar›nda, 
DX - Klima Santral iflletmesi simüle 
edilmifltir. Bu sayede görülmüfltür ki,
VRV/VRF sistemlerin network hatlar›n-
dan bilgi al›namad›¤› için klima santrali
kontrolü konusunda bilgi ak›fl› ve senkro-
nizasyon  sorunlar› yaflanmaktad›r.  
Baz› VRV/VRF üretici firmalar taraf›ndan
pazara sunulmufl Klima Santralleri için pa-
ket çözümler bulunmaktad›r. Ancak bu
paket çözümler, klima santrali otomasyo-
nu konusunda baflar›l› görünmemektedir-
ler. Bu çözümlerin bar›nd›rd›¤› standart
kontrol seçenekleri, proses uygulamalarda
yetersiz kalmaktad›r. VRV/VRF üreticileri
taraf›ndan BMS için haz›rlanm›fl GateWay
modülleri, bilinen baz› haberleflme proto-
kollerine ç›k›fl vermektedir. Ancak bu yön-
tem, yat›r›m maliyetlerini afl›r› derecede
yükseltmektedir. Son noktada yap›lan ça-
l›flmalarda, hiçbir ara ekipmana gerek kal-
madan klima santral otomasyonundaki
CAREL- Kontrolör-PLC  ile VRV/VRF
sistemleri haberleflebilmektedir. Standart
olarak yaz›lm›fl bir yaz›l›m, maalesef bu
sistemlere uymamaktad›r. Yaz›l›m ekibimiz
taraf›ndan gelifltirilen AHU&VRV/VRF
yaz›l›m› ile hem klima santraline ait veri-
ler, hem de VRV/VRF ünitelerine ait veri-
ler denetlenmektedir. Ayr›ca bu veriler, 7”
geniflli¤inde, 65536 renk ve 800x480 pixel
çözünürlükte, dokunmatik operatör pa-
nellerine aktar›larak görsel anlamda des-
teklenmektedir. Bu imkan sayesinde siste-
me ait superheat, subcooling, kompresör
frekans›, fan devirleri, likit enjeksiyon, hot
gas by-pass, subcooler ve elektronik genifl-
leme valfleri (EEV) gibi sistem hareketleri
izlenebilmektedir. Ayr›ca alçak ve yüksek
bas›nç gibi kritik de¤erlerin de s›n›rlar› afl-
mamas› için klima santrali taraf›ndaki ha-
va debisi, damper konumland›rma, nem-
lendirici gibi kontrol noktalar›n›n denge-
lenmesi gerekmektedir. Bu denge sayesin-
de sistemin sorunsuz ve sürekli çal›flmas›
mümkün hale getirilmifl olur. Di¤er oto-
masyon kontrol noktalar›n›n yan› s›ra 
suction (emifl) hatt› üzerinden s›cakl›k bil-
gisi, distribütör ç›k›fl›ndaki kapiler boru
üzerinden s›cakl›k bilgisi, ›s› de¤ifltirici ba-
taryan›n (DX batarya) emifl ve üflemesin-
den s›cakl›k bilgisi, ayr›ca sistemin alçak

ve yüksek bas›nçlar›n›n da anl›k olarak iz-
lenmesi, bu sistemler için zorunludur. ‹ste-
nildi¤inde sistemin 15 adet klima santrali
ve maksimum 40 adet d›fl üniteye kadar
uzaktan denetimi de mümkündür.
AHU&VRV/VRF Yaz›l›m taban›n›n
Modbus ve Carel protokolleri ile tüm bina
yönetim sistemlerine tam deste¤i bulun-
maktad›r.

Sonuç

Sistem bütün olarak de¤erlendirilmesi se-
bebiyle, sistemin omurgas› olan  otomas-
yon ve klima santral donan›mlar› ihmal
edilemeyecek kadar önemlidir. Do¤ru do-
nan›mla ve çal›flma senaryo kurgulamas›
sayesinde, VRV/VRF sistemler ile endüs-
triyel ve konfor uygulamalar›n vazgeçil-
mezi olan klima santrallerinin birlikte ça-
l›flt›r›lmas› afla¤›da belirtilen birçok klima
santrali tasar›m ve uygulamas›na olanak
sa¤lamaktad›r:
• Kar›fl›m haval› klima santralleri
• Dönüfl havas› ile kapal› devre çal›flan 

klima santralleri
• % 100 taze hava klima santralleri 

(Üfleme havas› kontrollü taze hava 
ihtiyac›)

• % 100 taze hava klima santralleri 
(Hijyenik-proses )

• Kapal› kontrol klima santralleri
• Is› geri kazan›ml› klima santralleri
• Free cooling ve Free heating (serbest 

so¤utma ve serbest ›s›tma)
• Entalpi kontrol
• Nemlendirme 
• Heat-Recovery (›s› geridönüflümlü) 

VRV/VRF cihazlar ile nem alma
• Sabit bas›nç ve sabit hava debisi 

uygulamalar›
• Temiz oda uygulamalar› v.b.

Bu sistem entegrasyonu, hem klima 
santrali konusunda hem de so¤utma sis-
temleri konusunda deneyimli  kadrolar ile
yap›lmal›d›r. Bu uygulamalar›n sa¤l›kl› bir
flekilde iflletmeye al›nmas›, hem ülke eko-
nomisi için hem de enerji verimlili¤i için
klima santrali ile ›s›tma-so¤utma ve hava-
land›rma sektöründe gelinen iyi bir nokta
olarak kabul edilebilir. TM

teknik
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çeviri

G
eçmiflten günümüze, iç mekanlar›n
›s›t›lmas› ve s›cak su temini için ge-
rekli ›s› enerjisinin elde edilmesin-

de kullan›lan ana yöntem; yak›t olarak ni-
telendirilen maddelerin yak›lmas›d›r.

Bilindi¤i gibi yanma, yan›c› maddelerin

oksijenle reaksiyona girerek ›s› enerjisi aç›-
¤a ç›kard›¤› oksidasyon ifllemidir. Metan,
oksijenle reaksiyona girerek karbondioksit
ve su oluflturur. Günümüzde, evsel kulla-
n›m için üretilen ›s› enerjisi genellikle gaz
yak›tl› ›s›tma cihazlar›yla sa¤lan›r. Siste-
min tüm çal›flma koflullar› içinde çal›flma

süresi boyuncaki yanma verimlili¤i; ›s›t›c›
cihazlar›n performans›n›, ›s›l verimlili¤ini,
yanma sonucu ortaya ç›kan emisyon hac-
mini ve cihaz güvenli¤ini etkiler. Yanma
odas›na yak›t ve hava ak›fl›n›n do¤ru oran-
da ayarlanmas›, reaksiyonun etkin bir fle-
kilde kontrol edilebilmesi için gereklidir.

Evsel Is›tmada Kullan›lan Gaz Yak›tl›
Cihazlarda Gaz/Hava Kontrolleri ve
Uygulamalar›

Kaynak: Association of the European Heating Industry
Çeviren: Yük. Mak. Müh. Orhan Veli Kazanc›

fiekil 1. Baz› evsel gaz yak›tl› ›s›tma cihazlar›n›n konstrüksiyon karakteristikleri

(1) Çok fonksiyonlu kontrol: Fonksiyonlar›ndan bir tanesi açma/kapama valfi olan, tek bir gövdede bütünleflik iki yada daha fazla 
fonksiyonlu kontrol cihaz›

Güç ayarlamal› do¤al
çekiflli cihaz

Çekifl sapt›r›c› Fan

Atmosferik yak›c›

Atmosferik yak›c›

Ön kar›fl›ml› yak›c›

Çok
fonksiyonlu
kontrol

GazGaz

Gaz

Çok fonksiyonlu
kontrol

Çok fonksiyonlu
kontrol

Hava

Hava

Fan
Hava

Fan destekli güç 
ayarlamal› cihaz

Fan destekli güç ayarl› ön kar›fl›ml›
yak›c›ya sahip cihaz
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Ayarlama ifllemi esnas›nda otomatik ola-
rak güç de¤ifltirebilen cihazlarda bu oran,
tüm çal›flma aral›¤› boyunca, sistem kara-
teristi¤ine ba¤l› olan hassasl›kla sabit tu-
tulmal›d›r. Son zamanlara kadar birçok
düflük güçlü gazl› ›s›tma cihaz›nda, yanma
havas›na kat›lan gaz ak›fl›n›n yaratt›¤› va-
kum temeline dayanan (Venturi tüpü
prensibi) bu fonksiyon, brülörü güvenceye
al›r. Gaz ak›fl› (dolay›s›yla güç) azalt›ld›-
¤›nda, hemen hemen sabit olan hava/yak›t
oran›n› korumak için içeri çekilen hava
miktar› azal›r. Bu sistem, Venturi sistemle-
rin olanaklar›n› aflan güçlerde, modülas-
yon aral›¤› ve hassasiyeti karfl›lamak için
gelifltirilen daha karmafl›k uygulamalar›n
ortaya ç›k›fl›na kadar geçerlili¤ini sürdür-
dü. Daha büyük güçlerde, yanma verimini
düzenleyecek modülasyon ayar› ve hassa-
siyetini karfl›lamak üzere yeni cihazlar ge-
lifltirildi. Bunlar, gaz/hava oran›n› cihaz›n
bütün de¤iflim aral›¤› boyunca gerekli has-
sasl›kta sabit tutabilme kapasitesine sahip
gaz/hava kontrollü sistemler olarak tan›m-
lan›r. 

Evsel Is›tmada Kullan›lan Gaz 
Yak›tl› Is›t›c›lar›n Geliflimi

Otomatik gaz/hava kontrollerinin yarat›l-
mas›na sebep olan teknik sebepleri aç›kla-
mak için, gaz yak›tl› ›s›tma cihazlar›n›n
teknolojik geliflimi, yak›t olan gaz›n ve ha-
van›n ak›fllar›n›n düzenlenmesi bak›m›n-
dan  k›saca tan›mlanacakt›r. Bu tan›mla-
man›n bafllang›ç noktas›, ›s›tma suyu ve s›-
cak su üretim fonksiyonlar›n› bir arada ya-
pan, do¤al çekiflli, kombi tipi güç ayarla-
mal› cihazlard›r (fiekil 1-A).
Bu cihazda gaz ak›fl›, otomatik gaz ak›fl›n›
düzenleyici bir ayg›t›n entegre edildi¤i,
elektrik sinyali ile kumanda edilen, Çok
Fonksiyonlu Kontrol (Multifunctional
Control -MFC) (1) ile ayarlanmaktad›r.
Yanma için gerekli havan›n (birincil hava)
ço¤unlu¤unun girifli, brülörün Venturisi
taraf›ndan tafl›nmaktad›r. Geri kalan hava
(ikincil hava), yanma odas›n›n içinde do-
¤al ak›mlar›n oluflturdu¤u bas›nç düflüflü
sayesinde alevlerin etraf›ndaki bölgeye çe-
kilir.
Tan›mlanan Venturi sistemi, cihaz›n talep-
lerine uygun düflecek flekilde, gücün düfl-
mesi durumunda kar›fl›m oran›n›n hemen

Otomatik su s›cakl›¤› kontrol sistemi fiekil 2’de gösterilmifltir.

fiekil 2. Güç ayarlamal› gaz yak›tl› cihazlardaki otomatik kontrol plan›

fiekil 3. Gaz/hava ayarlamal› otomatik kontrol plan›.

Bu tür cihazlar›n otomatik ayarlama flemas› flekil 3’te gösterilmifltir.

hemen sabit kalmas›n› sa¤lar.
Bir sonraki aflamada, do¤al hava ak›m›n›n
yeterli kalmad›¤› durumlar için cebri yolla
hava ak›fl› sa¤layan sabit h›zl› fanlar siste-
me dahil edildi. (fiekil 1-B). Bu, oda içi or-
tam havas›n› gözeten, s›zd›rmazl›¤›n söz
konusu oldu¤u durumlar için cihazlar›n
çal›flmas›n› sa¤lar. 
(1) Çok fonksiyonlu kontrol: Fonksiyonla-
r›ndan bir tanesi açma/kapama valfi olan,
tek bir gövdede bütünleflik iki yada daha
fazla fonksiyonlu kontrol cihaz›
Gaz/hava oran› yukar›da anlat›lan yön-
temle ayn› flekilde ayarlan›r. Bu tür cihaz-
larda, gücü azaltarak gaz/hava oran›n› dü-
flürmeye yönelik e¤ilim, sadece Venturi sis-
temin esas karakteristi¤inden dolay› de¤il,
ayn› zamanda düflük ikincil hava ihtiyac›
karakteristi¤inin kayb›ndand›r. Çünkü fan
hem düflük hem de yüksek güçte hemen
hemen ayn› miktarda hava nakleder.
Daha sonraki geliflmeler önkar›fl›ml› brü-
lörlerin (havan›n ve yak›t›n yak›c›ya ulafl-
madan tamamen kar›flt›r›ld›¤› yak›c›lar)
kullan›lmas› ve fan›n egzoz k›sm›ndan ›s›
de¤ifltiricisinden yukar› akan hava k›sm›na
kayd›r›lmas›d›r (fiekil 1-C).

Bu yenilikler birbirlerini etkileyerek bir ta-
raftan çevre kirlili¤ine yol açan sal›mlar›n
azalmas›n› sa¤larken di¤er taraftan, verim-
lilik bütün güç de¤iflim aral›klar› boyunca
düzenli yanma yönünden iyilefltirilmifltir.
Bu yenilikler, yo¤uflmal› cihazlar›n yay›l-
mas› ile ivmelenmifltir.
Bu gereksinimler, Venturi sisteminin ola-
naklar›n› geniflletmifl ve bunun sonucu ola-
rak, alternatif gaz/hava oran› ayarlama
sistemleri tasarlanm›flt›r. Bu sistemler için
gerekli oldu¤u için, gaz ayarlama meka-
nizmas›na ek olarak hava ayarlama meka-
nizmas› eklenmifltir. Ayr›ca, elektronik
sinyal vas›tas›yla otomatik h›z de¤ifltiren
fanlar getirilmifltir.

Gaz/Hava Oran› Kontrolleri

Gaz ve havay› ayr› ayr› ayarlayan iki kom-
ponent, oran sabitini koruyabilecek kapa-
siteye sahip bir kontrol sistemi taraf›ndan
kontrol edilmelidir.

Uygun otomatik kontrol için en direkt
yöntem, bir parametresi ayarlanm›fl bü-
yüklük, di¤er parametresi ayarlanacak bü-

TP S›cakl›k ayarlar› CE Elektronik kontrol

CE Elektronik kontrol L Elektronik sinyal VE Fan Q Hava ak›fl›

I Çok fonksiyonlu kontrol besleme ak›m› MFC Çok fonksiyonlu gaz kontrolü

P Yak›c›daki gaz bas›nc› S Cihaz

S Cihaz

T Su ç›k›fl s›cakl›¤›

T Su ç›k›fl s›cakl›¤› MFC  G/A  Çok fonksiyonlu gaz kontrolü Δ Pa Hava bas›nç sinyali

TP S›cakl›k ayarlar›

Pg Yak›c›daki gaz bas›nc›
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yüklük olan bir ayarlama devresi yap›lan-
d›rmakt›r. Bu sistemi yapmak için ciddi
anlamda iki konstrüksiyon metodu vard›r:
Bir tanesi, ayarlanacak büyüklü¤ün uygun
bir sensör ile ölçülerek öngörülmesi ve bir
sinyal arac›l›¤›yla ayarlanm›fl büyüklü¤ü
(elektronik gaz/hava oran› kontrolü) kon-
trol alt›nda tutan elektronik karta aktar›l-
mas›d›r .                                
Di¤er metot ise ayarlay›c› devrenin, çok
fonksiyonlu kontrole entegre edilmesidir.
Bu durumda, çok fonksiyonlu kontrol,
ola¤an fonksiyonlar›na ek olarak, pnöma-
tik sinyal vas›tas›yla hava ak›fl›n› ölçmek
ve sonuç olarak tasar›m oran›na (pnöma-
tik gaz/hava kontrolü) uygun olarak brü-
löre giden gaz bas›nc›n› de¤ifltirmek için
kullan›l›r. Bu yolla, bütün çal›flma flartla-
r›nda oran, planlanan de¤erde tutulur. Bu
tür cihazlar yayg›n olarak “Gaz/Hava Çok

Fonksiyonlu Kontrolü” olarak adland›r›l›r
ve günümüzde hemen hemen de¤iflken fan
h›z› olan bütün cihazlara tak›l›r.

Çok Fonksiyonlu Gaz/Hava 
Kontrolü Operasyonu

Basitlefltirmek ad›na, do¤rudan tutufltur-
ma aparat›n›n, hava sinyal amplifikatörlü
gaz/hava çok fonksiyonlu kontrolü ile do-
nat›ld›¤›n› düflünelim. Amplifikatörsüz tip
afla¤›da dikkatle gözden geçirilecek olan
basit bir türdür. fiekil 4’te görülen flematik
çizim, bunu tariflemektedir.
Birinci faz, EV1 ve EV2 solenoid valflerini
açan elektronik kontrol taraf›ndan bafllat›-
l›r. Bu noktada, bas›nç düflme sinyali ¢Pa
= (P+)-(P-), (P+ ve P- s›ras›yla, hava girifl
kanal›ndaki k›s›c› ayg›ttan geçen, ak›fla
ters yöndeki ve ayn› yöndeki bas›nçlard›r)

diyaframa (a) iletilir. ¢Pa sinyali, Bernoul-
li kanunundan türetilen iliflkiye uygun ola-
rak havan›n hacimsel ak›fl›na ba¤l›d›r.

[1]

Denklem 1’de A, k›s›lma cihaz›n›n yap›sal
karakteristi¤inin bir fonksiyonu olan k›s›l-
m›fl alan› ve Úa havan›n yo¤unlu¤udur.
Ba¤lant› (b) vas›tas›yla diyafram (a), kuv-
veti, gaz ç›k›fl bas›nc›n›n servo devresiyle
bütünleflik olan diyaframa (c) iletir. P+ ba-
s›nc› da ayn› diyaframa (c) aktar›l›r, böyle-
ce kuvvetlerin denge flart› yaz›l›r.

[2]

Denklem 2’de Pg gaz ç›k›fl bas›nc›n› göste-
rir. R de¤eri ise iyi bilinen kald›raç prensi-
bine uygun olarak esnek parçan›n dayan-
ma noktas›n›n (e) pozisyonu ile belirlenir.
R de¤eri üreticinin yap›lan uygun aral›k-
tan kullan›c› taraf›ndan ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda seçilir.
P+ de¤eri ile düflürülen gaz›n ç›k›fl bas›nc›
ile ¢Pa vakumu aras›ndaki iliflki hemen he-
men do¤rusald›r. fiekil 5 bu iliflkiyi, yük-
seltme faktörü R’nin çeflitli de¤erleri için
grafiksel olarak göstermektedir.

fiimdi gaz›n P+ bas›nç odas› içindeki alan›
A1 olan püskürtücüden boflalt›ld›¤›n› dü-
flünelim, gaz ak›fl› Denklem 3’teki hale ge-
lecektir.

[3]

Pg’nin yerine konulmas› ile püskürtücü gi-
rifl formunun fonksiyon ifadesi Denklem
4’teki gibi elde edilir.

[4]

Bu noktada, yak›t/yan›c› kar›fl›m hacimsel
oran›n› elde edebiliriz.

[5]

Sabitlerin oran› sabitken, Gaz/hava çok
fonksiyonlu kontrolü gaz/hava oran›n›
herhangi bir Pa sinyali için sabit kalmas›n›
sa¤lar. Di¤er bir deyiflle kar›fl›m oran›n›n,
hava/baca borular›nda k›smi t›kan›kl›k ya

fiekil 4. Çok fonksiyonlu gaz/hava kontrolü ifllem flemas›

fiekil 5. Büyütme oran› R’nin farkl› de¤erleri için gaz ç›k›fl bas›nc› ve hava sinyali aras›n-
daki iliflki.

(a) Ayarlay›c› diyafram

(b) Ba¤lant›

(c) Servokontrol
diyafram

(d) S›f›r ayar›

(e) Dayanma noktas›

Hava

Gaz
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da eflanjör ve/veya yak›c›daki bas›nç düflü-
flü artmas› halinde yak›c›ya ulaflan hava
miktar›n› de¤ifltirir, böylelikle d›fl etkilere
ra¤men hava ak›fl›n›n bütün de¤iflim aral›-
¤› boyunca sabit kalmas› sa¤lan›r. Basit bir
hesaplama yaparak, gaz›n P- bas›nc›nda
oda içine ak›t›lmas› durumunda da oran›n
sabit kald›¤›n› buluruz.

Ayarlamalar

Gaz/Hava Çok Fonksiyonlu Kontrol üni-
tesinin iki adet ana ayarlama fonksiyonu
vard›r. Bunlar; s›f›r ayarlama ve oran
ayarlamad›r.
Valf üreticileri, kullan›c› ayarlar› için ayar
vidas›n› sa¤lamakta ve cihaz› ayarlamak-
tad›rlar.

Verimlilik

Geliflimdeki ana evrimsel çizgilerden birisi
›s›l verimin artma yönünde olmas›d›r. Bu
durum müflterilerin gaz tüketiminin azal-
mas› yönündeki beklentilerini ve yasal ge-
reksinimleri karfl›layabilmektedir.
Örnek olarak, ayarlama aral›¤› % 40-100
olan fan destekli bir cihaz referans olarak
al›nd› ve bu ayarlama aral›¤›nda iki farkl›
durumda verim modeli analiz edildi. Birin-
ci model, havan›n hiç ayarlanmad›¤›, hava
miktar›n›n bütün ayarlama aral›¤› boyun-
ca esasen sabit kald›¤› (sabit h›zl› fan) du-
rumu betimler. Di¤er taraftan ikinci mo-

del, yak›c›n›n gücünün bütün ayarlanma
aral›¤› boyunca gaz/hava oran›n› sabit tu-
tan Gaz/Hava Çok Fonksiyonlu Kontro-
lün vas›tas›yla, hava ayarlama uygulama-
s›n›n bulundu¤u durumu varsaymaktad›r
(fiekil 8).
‹lk cihazda, gücün düflmesine ba¤l› olarak
iki farkl› e¤ilim vard›r: E¤ilimlerden bir ta-
nesi, s›cak ak›flkan kütlesinin bir birimi
için ›s› geçifl alan›n›n artmas› nedeniyle ve-
rimin artmas›yla sonuçlan›rken, di¤er ta-
raftan ikincisinde, bacadan ›s› kaçaklar›-
n›n artmas›na sebep olan hava fazlal›¤›n›n
art›fl›na ba¤l› olarak verim düflme e¤ilimi-

dir. Her iki durum için, güç azaltmadaki
üstünlükler ve son durum fiekil 8’de görül-
mektedir.
‹kinci cihazda, hava fazlal›¤› Gaz/Hava
Çok Fonksiyonlu Kontrol sayesinde sabit
tutulur ve nihai sonuç verimdeki hat›r› sa-
y›l›r art›fl olur.

Kirletici Yay›l›mlar

Gazl› cihazlar›n kullan›m›nda, standartla-
r›n de¤indi¤i kirletici maddeler karbon
monoksit ve nitrojen oksitlerdir. Bugünkü
ön kar›fl›ml› yak›c›lar, çok düflük seviyeler-
de kirletici yay›l›m›na izin veren teknolojik
seviyeye ulaflm›fllard›r. Bu seviyeler, son
derece s›n›rlay›c› Avrupa kalite ve standart
gereksinimleri ile uyumludur. Bu sonuçlar,
karmafl›k ve do¤ru çal›flmalara dayanmak-
tad›r ve çok dengeli bileflime sahip brülör
kar›fl›m havas› kullan›m›n› gerektirmekte-
dir (fiekil 9). Bundan dolay›, gaz/hava ora-
n› kontrolünün bu ihtiyaçlar› kusursuz fle-
kilde karfl›layaca¤› aç›kt›r.

Kurulumdaki De¤iflkenlik

Fan destekli cihazlar›n kurulumundaki en
önemli problemlerden birisi hava/baca bo-
rular›n›n uzunlu¤undan ve yerlefliminden
ortaya ç›kmaktad›r. Hava/baca dolafl›m›-
n›n direnci kurulum karakteristi¤inin bir
fonksiyonudur. Gaz/hava kontrolü olma-

fiekil 8. Kullan›lan gücün de¤iflimine göre
yanma veriminin de¤iflimi

fiekil 6 fiekil 7
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çeviri

yan fan destekli cihazlarda, hava ak›fl›n›n,
ak›fl›n ayr›lmas› ya da eklenmesi duru-
mundaki ak›fla karfl› olan dirençlere uygun
olarak düzeltilmesi gereklidir ya da fan h›-
z›, elle (mümkün oldu¤u durumlarda)
ayarlanmal›d›r. Gaz/hava Çok Fonksiyon-
lu Kontrole sahip cihazlarda bu tür prob-
lemlerin üstesinden gelinir, çünkü kontrol
ünitesi gaz ak›fl›n› o an haz›r olan hava
ak›fl›na uydurur. Böylece bütün durumlar-
da ve bütün boru uzunluklar›nda yanma
için istenen karakteristi¤i sa¤lar.

Güvenlik 

Fan destekli cihazlar›n, herhangi bir se-
beple (engel ya da baflka nedenlerle) ve
herhangi bir zamanda hava ak›fl›n›n mut-
lak minimum de¤erin alt›na düflmesi duru-
muna karfl›, cihaz› koruma önlemi olarak,
cihaz›n hava ak›fl kontrolüyle (ço¤unlukla
bir bas›nç anahtar›yla) donat›lmas› gerek-
lidir.
Gaz/hava Çok Fonksiyonlu Kontrole sa-
hip cihazlarda, hava ak›fl›n›n azalt›lmas›
ile, alev noksanl›¤› yüzünden aparat›n›n
cihaz› kapatt›¤› düflük güç seviyesine ka-
dar yanman›n istenildi¤i gibi kald›¤› du-
rumlarda, hava ak›fl kontrolü gerekli ol-
mayabilir.

Gelecekteki Geliflmeler

Hava sinyalinin aral›¤›n›n
genifllemesi

Son zamanlarda gelifltirilen cihaz-
larda görülen e¤ilim güç ayarlama
aral›¤›n›n yükseltilmesi do¤rultu-
sundad›r. Bunun birçok sebebi
vard›r fakat bunlar çevrimi, iste-
nen gücün cihaz taraf›ndan sa¤la-
nan minimum güçten düflük oldu-
¤u zaman meydana gelen bir ope-
rasyon tipi, olabildi¤ince düflürme
ihtiyac› olarak toparlanabilir. Bu
azaltma cihaz›n toplam veriminin
gelifltirilmesine ve düflük çal›flma
say›lar› sayesinde bileflenler üze-
rindeki gerilme s›n›rlar›na imkan
tan›r. Bu azalma ayn› zamanda
genellikle bafllang›ç evresinde
yüksek yüksek olan yay›l›mlar›
azalt›r ve s›cak akan su düflük

miktarlarda tüketildi¤inde, suyun s›cakl›-
¤›n›n ayarlanmas›nda geliflme sa¤lar.
Daha genifl ayarlama aral›¤›, gittikçe yük-
sek hassasl›k seviyeleri do¤rultusunda ge-
lifltirilen Gaz/Hava Çok Fonksiyonlu 
kontrollerinin daha hassas olmas› talebi-
nin yans›mas›d›r.

Yanma Kontrol Sistemi

Yukar›da tan›mlanan gaz/hava oran› ayar-
lama sistemi, havan›n ve gaz›n istenen
oranda kar›fl›m elde etmek için ayarland›-
¤› aç›k bir döngüdür. Fakat ifllemin son
k›sm›ndaki operasyon sonuçlar› kontrol
edilmemektedir. Do¤ru geri beslemeler el-
de etmek ve böylece kontrol çevirimini ka-
patmak için çeflitli yenilikler tasarlanmak-
ta ve yap›lmaktad›r. 
Yanma iflleminin sistem ç›k›fl›ndaki 
kontrolüne dayanan yeniliklerin aras›nda
en iyi bilineni, kontrol arac› olarak baca
içerisinde oksijen miktar›n› ölçen ve ciha-
z›n kontrol kart›na sinyal gönderen bir
sensör kullan›lmas›d›r. E¤er bu parametre
olmas› gereken de¤erden saparsa, Gaz/Ha-
va Çok Fonksiyonlu Kontrolüne ba¤l› me-
kanizma, oksijen miktar› istenen de¤ere
gelene kadar,  gaz bas›nc›n› otomatik ola-
rak ayarlar. Bu sistem, ayn› zamanda yan-
may› sürekli olarak izlemesi nedeniyle ba-

riz bir avantaja sahiptir, e¤er ayn› gaz aile-
sinden ise cihaz›n gaz yak›ttaki herhangi
bir de¤iflikli¤e otomatik olarak adapte ola-
bilmesini sa¤lar.
Bu araçlardaki ana problemler, cihaz›n or-
talama ömrü ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çal›fl-
ma süresinin k›sa olmas›, sensörlerin ve
kontrol sistemlerinin fiyat›d›r. Günümüz-
de, mevcut yanma prosesinden ters ak›fl
yönünde ölçülen parametreler vas›tas›yla
geri beslemeye olanak tan›yan alternatif
sistemler üzerinde çal›fl›l›yor.

Elektronik gaz/hava kontrolleri

Yanma iflleminin kontrolü ile ilgili di¤er
bir örnek, hava ak›fl› ölçümünün Çok
Fonksiyonlu Kontrolün içindeki sistem ta-
raf›ndan yap›lmad›¤›, bunun yerine ölçü-
mün, ç›k›fl›nda cihaz›n kontrol kart›na
elektriksel sinyal gönderen otonom bir
sensör taraf›ndan yap›ld›¤› sistemlerdir.
Elektronik kontrol sistemlerinin Gaz/Hava
Çok Fonksiyonlu Kontrol pnömatik siste-
miyle k›yasland›¤›nda sunduklar› avantaj-
lar; tamamen elektriksel sinyal üretebilme
ve sonra bu sinyalleri iflleyebilme imkan›,
do¤rusal olmayan gaz/hava iliflki karakte-
risti¤ine imkan tan›mas›, maksimum 
gücün nominal de¤ere otomatik ayarlama-
s›, v.b.

Bu kontrollerin ana s›n›r›, hassasl›k aç›s›n-
dan performanslar› ile iliflkilidir. Asl›nda,
mevcut Çok Fonksiyonlu Kontrollere bü-
tünleflik elektriksel d›fl bas›nç ayarlayan
araçlar›n hassasl›¤›n›n pnömatik gaz/hava
kontrollerinin hassasl›¤›ndan daha düflük
oldu¤u hat›rlanmal›d›r. Bu s›n›rlama 
yanma kontrolünün dahil edilmesiyle afl›-
labilir.

Sonuçlar       

Evsel ›s›tma cihazlar› için yeni gelifltirilen
Çok Fonksiyonlu Kontrol bilefleni, gaz/ha-
va oran›n›n daha do¤ru ve etkin ayarlan-
mas›na yönelik katk›da bulunmaktad›r.
Günümüzde Avrupada yayg›n olarak kul-
lan›lmaktad›r. Yanma kontrolü ve ayarla-
ma sistemleri, ayr›ca evsel ›s›tma cihazlar›-
n›n evriminde önemli bir ad›m› temsil et-
mektedir. Bu araçlar yak›n gelecekte daha
fazla yayg›nlaflacakt›r. TM

fiekil 9. Ön kar›fl›ml› yanman›n yay›l›mlar›n›n 
kalitatif de¤iflimi
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