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nolojisi Sempozyumu’nda bu de¤ifliklik en
önemli konulardan biri oldu. Hatta sem-
pozyum öncesinde, TTMD’nin May›s ay›
etkinliklerini tan›t›m amac›yla düzenlenen
bas›n toplant›s›nda, TTMD Baflkan› Cafer
Ünlü, revizyonla ilgili flu yorumu yapt›:
“Yap›lan de¤ifliklik 1 Nisan’da yay›mland›
ve sektöre duyuruldu. Özellikle kamuoyu-
nu yak›ndan ilgilendiren bireysel ve merke-
zi ›s›tma konusunda yap›lan de¤ifliklik,
sektörümüzde flaflk›nl›k yaratt›. Avrupa’da
merkezi sistem, 500 metrekarenin üzerin-
deki alanlarda zorunlu tutulurken, Avrupa
2018 y›l›na kadar halka aç›k tüm binalar-
da s›f›r enerji hedefiyle ilerlerken, bizim
mevcut yönetmeli¤i bu flekilde revize etme-
miz, tam tabiriyle ‘flaka’ gibi.. Tüm dünya-
da yenilenebilir enerjilerin kullan›m› teflvik
edilirken, bu revizyon, bireysel sistemleri
teflvik eder bir nitelik tafl›maktad›r”. 
Öte yandan, BEP yönetmeli¤i ile verilmesi
zorunlu k›l›nan Enerji Kimlik Belgeleri için
gerekli yaz›l›m program›n›n henüz kullan›-
lamamas›, elefltirilen konular aras›nda yer
al›yor. Bir di¤er sorun da halen yenilenebi-
lir kaynaklar için verilecek teflvik ve kredi-
lendirme koflullar›n›n netlik kazanmamas›.
Yönetmeli¤in a¤›rl›kl› olarak günefl enerji-
sinden elektrik üreten sistemleri gündeme
tafl›mas› ve günefl enerjili su ›s›tma sistem-
lerine yeterli önemin verilmiyor olmas› da
bu alanda faaliyet gösteren firmalar›n flika-
yetleri aras›nda.. 
Yönetmeli¤in sektörün talep ve görüflleri
do¤rultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve
Yönetmelik ile belirlenen maddelerin bir an
önce uygulanmaya bafllanmas› ise neredeyse
tüm ISK sektörünün ortak temennisi...
Tüm dünyan›n temiz enerji, yenilenebilir
kaynaklar ve düflük emisyon de¤erleri su-
nan sistem ve cihazlara yöneldi¤i, maksi-
mum verim hedefledi¤i bu günlerde, enerji-
sinin çok büyük bir k›sm›n› ithal eden bir
ülke olarak harekete geçmenin vaktidir.. TM

“BEP fiakas›”
Sektörü fiafl›rtt›...

B
inalarda Enerji Performans› (BEP)
Yönetmeli¤i, 1 Nisan 2010 tarihi
itibariyle revize edildi. Yönetmelik-

te yap›lan de¤ifliklikler, ISK sektöründe ge-
nifl yank› buldu. Revizyonlar, yönetmelik-
teki baz› eksiklik ve belirsizliklerin gideril-
mesi amac›n› tafl›sa da baz› maddelerdeki
de¤ifliklikler tart›flmalara konu oldu. Özel-
likle 13. Madde’nin 3. f›kras›, daha önce
“Yeni yap›lacak binalarda; toplam kulla-
n›m alan›n›n 1000 metrekareden büyük ol-
mas› halinde merkezi ›s›tma sistemi”ni zo-
runlu k›l›yordu. 1 Nisan’daki revizyon so-
nucunda ise “Yeni binalarda yap› ruhsat›-
na esas olan toplam kullan›m alan›n›n
2000 metrekare ve üzerinde olmas› halinde
merkezi sistem” zorunlu tutuldu. 
Bu maddenin revizyonu, flu s›ralar sektö-
rün gündeminde tart›flmalara neden oldu.
Öyle ki, May›s ay› içinde düzenlenen pek
çok etkinli¤in ana konusunu bu madde
oluflturdu. Özellikle TTMD taraf›ndan dü-
zenlenen Uluslararas› Yap›da Tesisat Tek-
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ürünler

R
OAVIRVAC iki kademeli vakum
pompalar›, DIN 8975’e uygun va-

kummetre ve manyetik geri tepme valfi ile
birlikte Rothenberger raraf›ndan pazara
sunuluyor. 
Gaz vanas›; ya¤ deposu içerisindeki su bu-
har›n›n azalt›lmas›, yüksek vakum gücünü
ve uzun çal›flma süresini garanti eder. Özel
Filtresi, üfleme desteklerindeki ya¤ buhar›-
n› azalt›r. Hafif ve yüksek kaliteye sahip
gövdesi, içeride bulunan komponentleri
korur. Ergonomik tutama¤›, hafif, kom-
pakt ve tafl›mas› kolayd›r. Sökülebilen
kablosu, kablonun zarar görmesini önler.
Entegre vakummetre boflaltma sürecinin
kolay ve h›zl› bir flekilde kontrolünü sa¤-
lar. Entegre manyetik geri tepme valfi ile
so¤utma sistemi içerisinde ya¤›n geri tep-
mesi engellenir.

Avantajlar›:
• Hafif ve yüksek kaliteye sahip gövde

ile içeride bulunan komponentlerin 
korunmas›.

• Elektrik kesilmesi sonucunda ya¤›n
kirlenmesinden önce so¤utma 
sisteminin korunmas› için manyetik 
geri tepme ventili.

• Entegre vakummetre ile boflaltma 
süreci kolay ve h›zl› bir flekilde kontrol
edilir.

• Ya¤ deposu içerisindeki su buhar›n›n
azalmas› için gaz balast valfi.

• Özel filtre üfleme desteklerindeki ya¤
buhar›n› azalt›r. TM

M
onoblok duvar ve döfleme tipi klima
Unico flimdi yeni modeli Unico Inver-

ter ile kompresör h›z›n› sürekli kontrol
ederek daha az enerji sarf ediyor, daha ses-
siz çal›fl›yor. On/off çal›flan sistemlerin ak-
sine inverterli üniteler istenen s›cakl›¤a
h›zl›ca ulafl›p bu s›cakl›¤› sabit tutabilir-
ken ani de¤iflikliklere de izin vermez.
Olimpia Splendid’in Inverter DC üniteleri
daha düflük enerji sarfiyat› ve daha sessiz
çal›flmay› garanti eder. Maksimum enerji
seviyesinde konfor sa¤lan›rken masraflar
da azal›r. 
‹stenen s›cakl›¤a daha çabuk ulafl›lmas›n›n
yan› s›ra, inverter teknolojisi hem ›s›tmada
hem de so¤utmada oda s›cakl›¤›n›n daha
iyi kontrol edilmesini sa¤layarak dalgalan-
malar› minimuma indirir. 4 farkl› modeli
içeren ürün yelpazesi, ihtiyaçlara uygun
farkl› çözümler sunar. Unico Inverter DC,
bak›m› kolay bir cihaz. Modüler ünitenin
tüm parçalar›na ulaflmak ve ay›rmak çok
kolay. Filtre temizli¤i çok basit. Filtrelere
ulaflmak için üst emifl kapa¤›n› hafifçe kal-
d›rmak yeterli. Unico Inverter iki tip filtre-
ye sahip: duman, polen, toz, tüy gibi aler-
jik reaksiyona neden olabilecek ufak parti-
külleri tutan bir elektrostatik filtre ve kötü
kokular ile zararl› gazlar› etkisiz hale geti-
ren bir karbon filtre. Ürün ayr›ca fl›k bir
tasar›m› ve sessizli¤i ile de dikkat çekiyor. 
Unico Inverter DC bir döfleme tipi klima
gibi alçak veya duvar tipi klima gibi yük-
sek monte edilebilir. Cihaz› farkl› bir uy-
gulama için haz›rlamak sadece birkaç sa-
niye al›r. Kolayca yerinden ç›kar›lan üfle-
me a¤z›n›n yönünü de¤ifltirmek yeterlidir.
Cihaz›n montaj› d›fl ortamda hiç bir çal›fl-

ma gerektirmez. Bu da montaj sürelerini
ve maliyetleri düflürür. D›fl ortamda gözü-
ken tek fley 20 cm çap›nda 2 adet dairesel
menfezdir.

Özellikleri: 
• Daha yüksek verim, daha düflük 

sarfiyat: DC Inverter teknolojisi 
yüksek performans ile istenen konforu
eksiksiz sa¤larken verimlili¤i art›rarak
sarfiyat› % 30’a varan seviyelerde
azalt›r. 

• Yüksek performans: Olimpia Splendid
inverter sistemi optimum performansta
konfor sa¤lamak için kompresör h›z›n›
sürekli olarak kontrol eder ve ayarlar.
Unico ihtiyaç duyulursa -10 ºC d›fl
ortam s›cakl›¤›na kadar so¤utma 
yapabilir. 

• Optimal hava hacmi ve da¤›t›m›:
Mükemmel konforu yakalamak hava
hacmine ve düzgün da¤›t›ma ba¤l›d›r.
490 m3/saat hava debisi ve 690 x 60
mm boyutlar›ndaki üfleme a¤z› ile
Unico Inverted DC tüm odaya verimli
bir hava da¤›l›m› sa¤lar. TM

Akcor’dan D›fl Ünitesiz DC Inverter Klima:
Unico Inverter 

4 . tesisat market 05/2010

Rothenberger
ROAVIRVAC ‹ki
Kademeli Vakum
Pompas›
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ürünler

L
VR (S) serisi, çok kademeli dikey san-
trifüjlü pompa düflük vizkoziteye sa-

hip, imflamabl olmayan, patlay›c› olma-
yan, kat› madde veya lif içermeyen s›v›lar›
transfer etmek için uygundur.
• Su ikmali: Yüksek binalar için su

ikmali ve drenaj, su ifllerinde filtrasyon
ve transfer, ana boruda bas›nç art›fl›.

• Endüstri: Y›kama ve temizlik 
sistemleri, kazan besleme, su so¤utma
sirkülasyonu, su ar›tma sistemleri,
yard›mc› sistem, destek donan›m›.

• Su ar›tma: Ultra-filtrasyon sistemleri,
ters-osmos sistemleri, dam›tma 
sistemleri, seperatörler, yüzme 
havuzlar›

• Tar›msal sulama: F›skiyeli sulama,

damlatmal› sulama
• Yiyecek ve içecek endüstrisi
• Yang›nla mücadele sistemi

Özellikler
• Küçük boyut, 
• fi›k tasar›m, 
• Gürültü seviyesi düflük, 
• Güvenilir contal›, 
• Kullan›m ve bak›m kolayl›¤›.
• S›v› ›s›s›: -15° - +120°
• Ak›fl aral›¤›: 0.4 – 28 m3/s
• Maksimum ortam s›cakl›¤›: +40°
• Tamamen mahfazal› ve fan-so¤utmal›

motor
• Korumal› s›n›f›: IP 55
• Standart Voltaj: 50 Hz TM

Gürak’tan Dik Milli Paslanmaz Gövdeli
Pompalar (Trifaze)

B
ilindi¤i gibi meyve ve sebzeler hasat-
tan sonra da solunumlar›n› devam et-

tirmektedir. Dolay›s›yla do¤al ortamlar›n-
da bulunmayan ve gereksinimlerini sa¤la-
yamayan sebze ve meyveler h›zl› bir biçim-
de bozulma e¤ilimine girer.
G›daya yönelik so¤uk oda depolar›ndaki
temel amaç, saklanacak ürünün depolan-

ma süresince tazeli¤inin
korunmas›n› sa¤laya-
rak, mevsiminde olma-
sa dahi son tüketiciye
ilk günkü tazeli¤inde
ürünler sunmakt›r.
Bu tazeli¤i elde etmek
ise depo içinde ürün
cinsine ve ambalaj›na
göre ideal ortam ›s›s›n›n
sa¤lanmas›n›n yan› s›ra
nem miktar›n›n istik-
rarl› bir flekilde sabit tu-

tulmas› ve eflit da¤›l›m› yolu ile mümkün
olmaktad›r.
Cuoghi Srl firmas›, 1973 y›l›ndan beri en-
düstriyel so¤utmada nemlendirme çözüm-
leri üzerine ‹talya’da faaliyet gösteren
Nem verme ve nem alma cihazlar› üzerine
uzmanlaflm›flt›r. Dünyan›n önde gelen fir-
malar›na kendi üretimi olan so¤uk oda
nemlendirme çözümleri konusunda destek
veren ve Portekiz, ‹spanya, Fransa gibi
dünyan›n tar›m sektöründe öncü ülkeleri-
ne nemlendirme çözümleri üreten firman›n
ürünleri, Frigoduman ile Türkiye pazar›n-

daki yerini ald›.  Frigoduman, Cuoghi Srl
firmas›n›n adyabatik santrifüjlü nemlendi-
ricilerini ve nem alma cihazlar›n› Türkiye
so¤utma sektörüne sundu.
Frigoduman A.fi.; NEB serisi 6,5 kg/saat,
1,2 kg/saat kapasiteli ve atmosferik kabin-
ler için özel imal edilmifl NEB 6500 ATC
ile so¤uk oda nemlendirme çözümlerini
pazara sundu. NEB serisi so¤uk oda nem-
lendirme suyu ideal biçimde atomize ede-
rek ürün üzerinde su damlas› birikmesini
önleyerek, ürünün görünümünün bozul-
mas›na izin vermez. Ayr›ca, kompakt ya-
p›s› ve kolay montaj olana¤›, su kayna¤›
olarak flehir flebekesinin kullan›labilmesi,
% 13 - % 100 aral›¤›nda hassas nem aya-
r›n›n yap›labilmesi NEB serisi so¤uk oda
nemlendirme cihazlar›n›n bafll›ca avantaj-
lar›d›r.
Cuoghi firmas›n›n kendi üretimi olan en-
düstriyel tip ve yüzme havuzlar› için özel
nem alma cihazlar›n›n da ithalat›na baflla-
yan Frigoduman A.fi., 8,5 L./gün ila 
81 L./gün kapasiteli, R134a ve R407c ga-
z› ile çal›flan çok genifl bir ürün yelpazesini
sektöre sunuyor. TM

Frigoduman’dan ‹talyan Cuoghi Nem Cihazlar›
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ürünler

G
ünümüzde enerji tüketimini ve kar-
bondioksit emisyonunu düflürmek

amac›yla yüksek verimli ›s›tma sistemleri
tercih edilmektedir. Son y›llarda özellikle
Avrupa ülkelerinde konutlar enerjisini
kendi üreten evler olarak tasarlanmakta-
d›r. Yaflam mahalleri en iyi flekilde izole
edilmekte, birim alana düflen ›s›tma enerji-
si ihtiyac› gittikçe azalmaktad›r. Bu sebep-
le yeni ve yenilenen binalarda verimli, eko-
nomik, çevre dostu ve yüksek konforlu çö-
zümler sunan ›s› pompalar› gün geçtikçe
daha çok kullan›lmaktad›r. 
Is› pompalar›, hava, toprak, göl, deniz gi-
bi do¤ada bulunan ve günefl taraf›ndan de-
vaml› yenilenen düflük s›cakl›k kaynakla-
r›ndaki enerjiyi bir so¤utucu ak›flkan
(R410A, R407C vb.) çevrimi vas›tas› ile
do¤adan alarak mahalin ›s›tma ve tersinir
çal›flarak so¤utma gereksinimini de karfl›-
layan sistemlerdir. Hava kaynakl› ›s› pom-
pas› sistemlerinde ise havan›n do¤al ›s›s›
çekilerek yerden ›s›tma, radyatör veya fan-
coil sistemleriyle mahale aktar›l›r.
Is› pompalar› yüksek verimli sistemler
olup verim katsay›s› olarak ifade edilebi-
len 3 ila 6,3 de¤erleri aras›nda de¤iflen
COP’ye sahiptir. Baflka bir ifadeyle, 3 kW
ila 6,3 kW aras›nda ›s› ç›k›fl› elde etmek
amac›yla sadece 1 kW'l›k bir elektrik gir-
disi yeterlidir. Fosil yak›tl› kazanlara göre
çok daha az enerji tüketir.
Konutlarda ve küçük ticari uygulamalarda
en çok hava kaynakl› ›s› pompalar› kulla-
n›l›r. Is› pompas›n›n kapasitesi d›fl hava s›-
cakl›¤› ve ç›k›fl suyu s›cakl›¤›na ba¤l› ola-
rak de¤iflmektedir.
Daikin Altherma cihaz› iç ünite, d›fl ünite
ve boylerden oluflan komple bir sistemdir.
Inverter kompresör ve R410A so¤utucu
ak›flkan sayesinde mükemmel verim sa¤-
lar. Altherma cihaz› ile ›s›tma, so¤utma ve
s›cak su ihtiyac› tek bir sistemle karfl›lan-
maktad›r. Is›tma modunda d›fl ünite, d›fl
havadan düflük s›cakl›ktaki ›s›y› al›r, 
kompresörün R410A gaz›n› s›k›flt›rmas›
sayesinde s›cakl›¤› yükseltilen gaz iç ünite-
ye gönderilir ve iç ünitede enerjisini suya
aktar›r. 30°C ila 55 °C aras› ›s›t›lm›fl su

radyatörlerde, döflemeden ›s›tma sistemin-
de ve s›cak kullan›m suyu boylerinde kul-
lan›labilir. So¤utmada ise sistem ters flekil-
de çal›flmaktad›r. 6°C ila 14 °C aras› so¤u-
tulmufl suyla, fancoil cihazlar› ile so¤utma
yap›l›r. 18 °C ila 22 °C aras› so¤utulmufl
suyu döflemeden ›s›tma sistemine göndere-
rek pasif so¤utma yani yerden serinletme
de yap›labilir.
Yeni gelifltirilen Daikin Altherma HT ci-
haz› ile 80 °C’ye kadar s›cak su elde etmek
mümkündür. Böylece mevcut radyatör ve
kazanl› bir sistemde sadece kazan yerine
Altherma HT koyarak, baflka bir de¤iflik-
lik yapmadan sistem kullan›labilmektedir.
Altherma HT cihaz›, çift kademeli s›k›flt›r-
ma sayesinde –20 °C d›fl hava s›cakl›¤›na
kadar yüksek verimli ›s›tma sa¤lar.
Daikin Altherma HT cihaz›nda d›fl ünitede
bulunan R410A so¤utucu ak›flkan, hava-
dan ald›¤› ›s›y›, iç ünitedeki R134a so¤utu-
cu ak›flkana aktar›r. Hem d›fl ünitede hem
de iç ünitede inverter kompresör bulunur.
‹ç ünitede s›cakl›¤› yükselen R134a gaz›
enerjisini suya aktar›r. Böylece su 80°C’ye
kadar ›s›t›lm›fl olur. Is›t›lan su radyatörler-
de, döflemeden ›s›tmada ve s›cak kullan›m
suyu boylerinde kullan›labilir.
S›cak kullan›m suyu ihtiyac›n›n karfl›lan-
mas›, sistemin so¤utma veya ›s›tma mo-
dundan s›cak kullan›m suyu moduna oto-
matik olarak geçmesiyle sa¤lan›r. Boylerin

üst k›sm›nda bulunan elektrikli ›s›t›c› ile
düzenli termik dezenfeksiyon yap›larak
lejyonella bakterisinin oluflma riski orta-
dan kald›r›l›r. Altherma ›s› pompas› siste-
mi ve solar kit kullan›larak günefl enerjisi
ile s›cak kullan›m suyu elde edilebilir. Alt-
herma kontrol paneli iç ünitede bulunur
ve iç ortam s›cakl›¤›n›n kullan›c› taraf›n-
dan belirlenen ihtiyaçlara göre kontrol
edilmesini sa¤lar. 
Daikin Altherma, yüksek teknolojik özel-
likleri sayesinde yüksek verim ve daha az
enerji tüketimi sa¤lar. Bu da kullan›c› için
düflük elektrik faturalar› anlam›na gelir.
D›fl ünitede bulunan inverter kompresör
teknolojisi sayesinde  kompresör devri
kullan›c›n›n ihtiyac›na göre cihaz taraf›n-
dan ayarlanarak her çal›flma an›nda müm-
kün olan en yüksek verim elde edilir.
Dur/kalk yapmadan çal›flma yüksek veri-
min yan› s›ra kompresörün ömür ve servis
gereksinimi aç›s›ndan da avantaj sa¤lar. ‹ç
ünitenin ç›k›fl suyu s›cakl›¤› d›fl hava s›cak-
l›¤›na ba¤l› olarak de¤iflir. D›fl hava s›cak-
l›¤› yükseldi¤inde daha az ›s›tma ihtiyac›
gerekece¤inden iç ünite, ç›k›fl suyu s›cakl›-
¤›n› düflürür ve ›s› pompas›n›n verimlili¤i
artar.
Daikin Altherma montaj kolayl›¤› sunma-
s›n›n yan›nda optimum kurulum maliyeti
sunar. Az yer kaplayan d›fl ünite, montaj
için s›n›rl› alana sahip apartman daireleri-
ne rahatl›kla konulabilir. Ayn› flekilde
kompakt yap›daki iç ünite için özel bir
odaya, havaland›rma veya baca gibi ilave
bir altyap›ya gerek yoktur. Altherma di¤er
sistemlere göre daha az bak›m gerektirir.
Bak›m gerektiren bir kazan veya temizle-
necek bir baca yoktur. Cihaz fosil yak›tla-
r› do¤rudan kullanmad›¤›ndan karbondi-
oksit üretmez.
Daikin Altherma özellikle do¤algaz olma-
yan bölgelerde ›s›tma için en ideal çözüm-
dür. Yak›n gelecekte günefl pilleri ile elek-
trik üretimi çok daha düflük maliyetli ola-
cak ve ›s› pompas› sistemleri tamam›yla
ba¤›ms›z, piyasalardan/krizlerden etkilen-
meyen, sürekli, sorunsuz, çevreci ve ucuz
enerji sa¤layabileceklerdir. TM

Daikin Altherma Havadan Suya Is› Pompas›
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H
oneywell’in ak›ll› dijital kontrolörü
evohome ile art›k evlerin istenen

noktas›n›, tam istenen zamanda tam iste-
nen s›cakl›¤a ayarlamak son derece kolay.
Is›tma sisteminin toplam 8 zona kadar ba-
¤›ms›z olarak kontrol edilmesine olanak
sa¤layan evohome sistemi ile konfor sevi-

yesi yükseltilirken, ›s›tma harcamalar›n-
dan da % 30’a varan oranlarda tasarruf
etmek mümkün oluyor.  Üstelik evohome
sisteminin montaj› ve programlanmas› da
son derece basit. En önemli özelli¤i olarak
tüm bileflenlerinin kablosuz olarak haber-
leflmesiyle öne ç›kan evohome, radyatörlü

veya yerden ›s›tmal› her tipte tesisata ko-
layca uyum sa¤l›yor. Evohome hiç bir
kablolamaya, yorucu ve masrafl› tadilat
ifllemlerine gerek kalmaks›z›n mevcut ›s›t-
ma sistemine çok h›zl› bir flekilde monte
edilerek hemen çal›flmaya bafllayabiliyor.
Üstelik Honeywell’in gelifltirdi¤i teknoloji
sayesinde örne¤in kablosuz radyatör kon-
trolörlerinde kullan›lan kalem piller bile 
2 y›la yak›n süre dayan›yor. Son derece fl›k
tasara›ml›, büyük ve arkadan ›s›tmal›, do-
kunmatik LCD ekran üzerinden kullan›lan
evohome sistemi ile evin her odas› için is-
tenen zamanda, istenen s›cakl›k derecesini
ayr› ayr› programlamak mümkün. Evoho-
me, odan›n ne kadar zamanda ›s›nd›¤›n›
da ö¤renerek, tam istenen saatte odan›n
ayarlanan s›cakl›kta olmas›n› sa¤lamak
için önceden otomatik olarak ›s›tma siste-
mini devreye sokuyor. Cihaz, tatil fonksi-
yonu ile ›s›tma sisteminin boflu bofluna ça-
l›flmas›n› engelliyor. Cihaz› sahip oldu¤u
bir baflka ak›ll› özellik ise, oday› havalan-
d›rmak için aç›lan pencereler nedeniyle ani
s›cakl›k düflmelerini hissederek, radyatör-
leri geçici olarak kapatabilmesi. 
Kullan›c› dostu özelliklerle donat›lm›fl
evohome sistemi, sa¤lad›¤› büyük enerji
tasarrufu yan›nda fl›kl›¤a da önem veriyor.
De¤ifltirilebilir kapaklar sayesinde farkl›
seçenekler sunuyor. TM

Honeywell’den Evohome

Makro Teknik’ten 
Pratik Pim®

P
ratik Pim, Makro Teknik’in
24.02.2009 tarih ve 08975 numaral›

faydal› modelidir. Ürün, az yer kaplad›¤›
için saha uygulamalar›nda daha fazla mal-
zemeyi iskele ve merdiven üzerinde tafl›-
mak mümkündür. Uçlar› sivri olmad›¤›
için ele zarar vermez. Yere düfltü¤ünde ifl
güvenli¤i aç›s›ndan tehlike yaratmaz. Pul
takarken çivi kopma e¤ilimi göstermez.
Tespitleme esnas›nda uçlar› katland›¤›n-
dan kesmeye gerek yoktur. Pratiktir, uy-
gulama kolayl›¤› sa¤lar.  Estetik bir görü-
nüme sahiptir. Daha küçük alanda daha
fazla stok yap›labilir. Birim bafl›na tafl›ma
ve navlun maliyeti düfler. Farkl› kal›nl›k-
larda uygulama esnekli¤i vard›r. TM
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�
klimsa genifl ürün gam›na, klima sektörünün büyük oyuncu-
lar›ndan Panasonic’i ekledi. Dünyaca ünlü markalar›n seçkin

ürünlerini tek çat› alt›nda sunan ‹klimsa, Panasonic taraf›ndan
gelifltirilen yeni Etherea serisi inverter duvar tipi klimalar› yeni
sezonda tüketicilerle buluflturuyor. General, Mitsubishi Heavy
Industries, Sharp, Sigma, Tronic ve Beretta markalar›n›n distri-
bütörlü¤üne sahip ‹klimsa, bu sene de Panasonic markas› ile
split klima pazar›nda iddial›.
Estetik tasar›m ve farkl› renk opsiyonlar› sunan Panasonic 
Etherea serisi üstün özellikleri ile fark yarat›yor. Etherea serisi;
insan hareketine duyarl›, hareketleri 24 saat gözlemleyip analizi-
ni yapabilen ve de¤iflikliklere h›zl› bir flekilde tepki veren Eco Pat-
rol özelli¤i sayesinde maksimum enerji tasarrufu ve maksimum
konfor sa¤l›yor. Eco Patrol sensör sayesinde etkisi gelifltirilmifl 
E-Ion hava temizle sistemi üç aflamada evinizin havas›n› 24 saat
temiz tutuyor. Gelifltirilmifl temizleme özelli¤i ile Panasonic 
Etherea serisi klimalar, klima konforunun yan› s›ra hava temizle-
me cihaz›n›n sa¤lad›¤› hijyeni ve süper sessiz teknolojisi sayesin-
de, 20 dB (12,000 BTU/H ve alt› so¤utma kapasiteli modellerde)
ses seviyesi ile bir kütüphane ortam›n›n sessizli¤ini sunuyor.
Tüm bu üstün ve fark yaratan özelliklerinin yan› s›ra, inverter
teknolojisi sayesinde yüzde 50’ye kadar enerji tasarrufu sa¤la-
yan A enerji s›n›f› duvar tipi Panasonic klimalar farkl› renk ve
kapasite seçenekleri ile ‹klimsa merkezlerinde tüketicilerin be¤e-
nisine sunuluyor. TM

‹klimsa’dan Panasonic Etherea
Serisi Inverter Duvar Tipi
Klimalar 

B
W Technologies firmas› distribütörü Set Teknik Emniyet, tek
tuflla iflletilebilen GasAlertQuatro portatif multi gaz dedek-

törünü ürün yelpazesine ekledi. 
GasAlertQuatro dört gaza kadar ayn› anda ölçüm yapabilen, tek
tufl ile kullan›m› kolay, dayan›kl› ve güvenilir bir dedektördür.
Uzat›lan batarya ömrü ile daha uzun vardiyalarda her zaman kul-
lan›ma haz›rd›r. Genifl LCD ekran› ve çal›flma s›ras›nda 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 (eventlog-
ging) kaydetme ve görüntüleme özelliklerine sahiptir. 
Basit kullan›m kriteri, uzun ömür ve güvenilebilirlik esaslar›na
göre tasarlanan GasAlert Quatro, düflük maliyetler ile yüksek
kalitede emniyet sa¤lamaktad›r. TM

Set Teknik Emniyet’ten
GasAlertQuatro Portatif Multi
Gaz Dedektörü
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M
odern Klima Teknolojileri, Mide-
a’n›n kendi kendini temizleme özelli-

¤ine sahip klimalar›n› Türkiye pazar›na
sunmaya bafllad›. Tüm klimalarda so¤ut-
ma ifllemi s›ras›nda evaporatör üzerinde
yo¤uflma suyu oluflur. Çal›flma esnas›nda
evaporatör üzerinde oluflan yo¤uflma su-
yu, drenaj tavas› yard›m› ile tahliye edilse
de, klima kapat›ld›ktan sonra bir miktar
yo¤uflma suyu evaporatör üzerinde kal›r.

Evaporatör üzerinde kalan yo¤uflma suyu
sebebi ile oluflan nemli ortam hem evapo-
ratörün ömrünü k›salt›r, hem de evapora-
tör üzerinde mantar, küf ve bakteri olufl-
mas›na neden olur. Klima çal›flmaya bafl-
lad›¤› zaman evaporatör üzerinde oluflan
bakteri ve mantarlar ortam havas›na kar›-
flarak, soludu¤umuz havan›n kalitesini dü-
flürür, bu havay› soluyan insanlar›n hasta-
lanma riskini yükseltir.

Midea, bu problemi kendi kendini temizle-
me özelli¤i ile ortadan kald›r›yor. Midea
klimalar, so¤utma modunda çal›flt›ktan
sonra, uzaktan kumanda üzerinde bulu-
nan “self clean” tufluna bas›ld›¤›nda, iç
ünite fan› otomatik olarak evaporatör
üzerindeki kalan yo¤uflma suyunu kuruta-
rak temizler. Bu sayede evaporatör üzerin-
de bakteri ve mantarlar›n üremesinin önü-
ne geçilmifl olur.
Modern Klima Teknolojileri, kaliteli, çev-
re dostu ve ileri teknolojili Midea klimala-
r›, Türkiye distribütörü olarak 2010 y›l›n-
dan itibaren Türkiye pazar›na sunmaya
bafllam›flt›r. 2010 y›l›nda Türkiye pazar›-
na sunulan Vida serisi duvar tipi mono
split klimalar, Vertu serisi duvar tipi DC
inverter mono split klimalar, A+ enerji ve-
rimlili¤ine sahip Y serisi duvar tipi DC in-
verter mono split klimalar ve duvar tipi
DC inverter multi split klimalar da “kendi
kendini temizleme özelli¤ine” sahiptirler. TM

Modern Klima Teknolojileri’nden Midea Klimalar

Thermaflex’ten Çevre Dostu Ürün: Flexalen HT Solar Light

T
hermaflex, yeni çevre dostu ürünü
Flexalen HT Solar Light’› pazara sun-

du. Günefl paneli ve kazan ba¤lant›s› için
ön yal›t›ml› çiftli boru, kolay, çabuk ve et-
kin bir ba¤lant› sistemidir. Günefl enerjili
uygulamalar için tasarlanm›fl sistemin ›s›
iletkenlik katsay›s› 40 C’ de 0,042 W/mK.

Özellikleri 
• Yüksek s›cakl›¤a (150 °C sürekli ve

175 °C k›sa süreli) dayan›kl› yeni 
Poliolefin köpük

• Mükemmel yal›t›m de¤eri
• UV dayan›ml› Poliolefin koruyucu film
• Esnek oluklu paslanmaz çelik boru
• Birbirine yap›flt›r›lm›fl, kolay 

uygulanabilen gidifl dönüfl borular›
• Zor ve dar alanlarda bile baflar› ile 

uygulanabilen yap›
• Metalden metale geçifl ba¤lant›lar›
• Uzun boylarda temin edilebilme
• Sisteme uyarlanm›fl yüksek s›cakl›¤a

dayan›kl› kablo

Kolay Ba¤lant› Seti Avantajlar›;
• Özel bir alet kullanmadan h›zl› montaj

ve demontaj
• Metalden metale s›zd›rmaz ba¤lant›lar
• Kaça¤› önleyen çift korumal› güvenlik

sistemi

• Burulmaya ve afl›nmaya karfl› güvenli
sistem

• 10 bar ve 200 °C’ ye dayan›kl› ve uzun
ömürlü malzeme

• Bütün pratik çaplara uygun ürün 
yelpazesi TM
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G
üncel ve pratik tan›m› ile, enerji ve-
rimli¤i demek, ayn› ifli daha az ener-

ji ile yapmak veya ayn› enerji ile daha faz-
la ifl yapmak demektir. Enerji verimlili¤i,
enerji ithali için her y›l d›flar›ya milyarlar-
ca dolar ödüyor olmam›z nedeniyle ülke-
miz aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. 
Enerji tüketiminde; sanayi, ulafl›m ve bi-
nalarda kullan›lan enerjinin pay› hemen
hemen eflittir. Bu çerçevede, binalarda
enerji verimlili¤i uygulamalar› kapsam›n-
da, konut ve ifl yerlerindeki ›s› tüketiminin
kontrol alt›na al›nmas›, enerji tasarrufuna
önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
Avrupa Konseyinin 1993 y›l›nda yürürlü-
¤e giren “SAVE” Direktifi ile, Avrupa Bir-
li¤i üyesi bütün ülkelerde, konut ve iflyer-
lerinde, enerji tasarrufu amac›yla ›s› kon-
trol ve pay ölçer sistemlerinin kullan›lma-
s› zorunlu hale getirilmifltir. Bu sayede, ›s›-
n›n kontrollü tüketilmesi sonucu  % 30 ci-
var›nda enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r.
Is› kontrol cihazlar› ve ›s›nma maliyetleri-
nin ›s› kullan›m miktar›na ba¤l› olarak
paylafl›m›n› sa¤layan ›s› pay ölçer sistem-
lerinin kullan›m› ile; iç ve d›fl hava s›cak-
l›klar›na ba¤l› olarak iç ortamlarda arzu-
lanan konfor flartlar› sa¤lan›rken, herkes
kendi enerji tüketimini kontrol ederek tü-
ketti¤i kadar enerjinin paras›n› ödeyecek,
böylece tüketimin kiflileflmesi ve ›s›nma gi-

derlerinin tüketilen enerji oran›nda ceplere
yans›mas› sonucu, daha bilinçli ve dikkat-
li bir enerji kullan›m› sa¤lanm›fl olacakt›r.
Bunun sonucunda, merkezî ›s›nma sistem-
lerinde enerjinin gerekti¤i kadar kullan›m›
sa¤lanarak, hem çok pahal› ve k›s›tl› olan
enerji kaynaklar›n›n verimli kullan›m›na
katk› sa¤lanm›fl ve hem de ülkemizin eko-
nomik kaynaklar› daha rasyonel kullan›l-
m›fl olacakt›r. 

Techem ›s› pay ölçerin çal›flma
prensibi
S›cakl›k, ›s› pay ölçerlerin ba¤l› oldu¤u
radyatörün ›s›l gücünü belirlemek için te-
mel ölçüdür. Is› payölçerler, radyatör ›s›
gücünü belirlemek için, radyatör yüzeyin-
deki bir veya daha fazla karakteristik s›-
cakl›¤› kullanmaktad›r. Montaj aflamas›n-
da, radyatörün karakteristik bilgileri yetki-
li eleman taraf›ndan ›s› payölçere aktar›l›r.
Pay ölçerin ölçüm de¤eri, ölçülen radyatö-
rün karakteristik s›cakl›¤›n›n ve radyatör
yüzeyi ile oda s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n
yaklafl›k de¤eridir. Bu ölçüm de¤erleri,
radyatörün anma ›s›l güç katsay›s› ve yü-
zey ve duyar elemanlar aras›nda ›s›l temas
katsay›s› arac›¤›yla gerçek tüketim de¤er-
leri hesaplan›r. Tan›mlanan karakteristik-
leri sebebiyle ölçme sonuçlar› fiziksel ener-
ji birimleriyle ilgili de¤ildir. Tüketim de-
¤erleri boyutsuzdur. Sadece hesap birimle-
rinin veya tüketici gruplar›n›n toplam›na
ba¤l› bir de¤erdir. 
Son nesil Techem ›s› payölçer iki adet s›-
cakl›k sensörüne sahiptir. Bir sensör oda
s›cakl›¤›n› ölçerken di¤er sensörde radya-
tör s›cakl›¤›n› ölçmektedir. 10+2 sene öm-
rü bulunan bir pile sahiptir. LCD ekran›
sayesinde aktüel tüketim ile y›ll›k toplam
tüketim de¤erleri üzerinden okunabilmek-
tedir. Manipülasyon sensörü arac›¤›yla
herhangi bir müdahaleyi okuyucuya bildi-
rir. Telsiz anteni arac›¤›yla tüketim bilgile-
rini aktar›r.
Techem ›s› payölçeri, tüketim bilgilerini
ayl›k olarak telsiz frekans› arac›¤›yla ilet-
mektedir. Bu sayede, tüketim de¤erlerinin
okunmas› esnas›nda dairelere girmeye ge-
rek kalmamaktad›r.

Is› payölçerin uyguland›¤› radyatörler kul-
lan›c› taraf›ndan çal›flt›r›lacak bir kontrol
cihaz› (termostatik vana ve otomatik kon-
trol aletleri) ile donat›lm›fl olmal›d›r.

Is› Pay Ölçer Sisteminin Avantajlar›
• Kullan›c›lar›n, mevcut merkezi ›s›tma

sistemi yat›r›mlar›n› bozmadan ve 
merkezi ›s›tma sisteminin avantajlar›n›
kaybetmeden adil bir flekilde bireysel
›s›nma modeline geçmelerini sa¤lar.

• Kat sakinleri harcad›klar› yak›t 
oran›nda, yak›t bedeline kat›l›m 
yaparlar. Bu nedenle, eflit paylafl›mdaki
yak›t paras› ile ilgili tart›flmalar son
bulur.

• Alt katlar ile üst katlar ve günefl gören
cephe ile görmeyen cephe aras›ndaki
›s›nma dengesizliklerini ortadan 
kald›r›r.

• Avrupa Birli¤i Enerji Komisyonunun,
Avrupa Birli¤i ülkelerindeki 
uygulamalardan elde etti¤i verilere 
göre, yak›t ekonomisi aç›s›ndan bina
genelinde % 40' a kadar tasarruf 
sa¤lamak mümkündür. 

• Ülkemizde de Techem taraf›ndan 
yap›lan ilk uygulamalardan elde edilen
sonuçlara göre % 20–30 aras›nda 
tasarruf de¤erleri al›nm›flt›r. TM

Techem Is› Pay Ölçer Sistemi
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ELS Seviye sensörleri tank seviye ve
kontrolü için kullan›lmaktad›r. S›v›

seviyesine göre tüp boyunca hareket eden
flamand›ra içindeki m›knat›s›n manyetik
alan›, reed sensörün hizas›na geldi¤inde
elektrik devresini açar veya kapat›r. Sü-
rekli tipte seri dizilen direnç ve reed röleler
devreye girer ç›kar. Reed sensörlerin bu
de¤iflimleri ile alarm veya seviye bilgisi bir
röle devresi veya kontrol cihaz› ile de¤er-
lendirilebilir. Reed sensörün yerlefltirilme
aral›¤›n›n düflüklü¤üne göre hassasiyeti ar-
tar. Röle ç›k›fl› ve analog ç›k›fl›n›n muhafa-
za içinde sa¤lanmas› sebebiyle kullan›c›lar
taraf›ndan tercih edilmektedir.

Avantajlar›:
• Uzun Ömürlü
• Ekonomik
• Kaliteli
• Kolay Kullan›m
• Dikey Montajlar›
• Kolay ayarlanabilir 

ve monte edilir.

Özellikleri:
• Terminal Malzemesi: 

Alüminyum Döküm
• fiamand›ra Malzemesi: 

AISI 316 Paslanmaz Çelik
• fiamand›ra Tutucu Malzemesi: AISI

316 Paslanmaz Çelik
• Boru Malzemesi: AISI 316 Paslanmaz

Çelik, ø13 mm
• Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 20 bar
• Çal›flma S›cakl›¤›: -20/+150 °C
• Minimum Yo¤unluk: 0,6 gr/cm3

• fiamand›ra Say›s›: Tek
• Ç›k›fl: 4-20 mA
• fiamand›ra Çap›: 52 mm
• Mekanik Ba¤lant›: R2" Diflli

(Opsiyonel Seçenekli)
• Ölçüm Aral›¤›: 15 mm/ 10 mm/ 5 mm
• Dalma Boyu: Müflteri taraf›ndan 

verilir.TM

Lonca’dan Ensim
Manyetik Seviye
Transmitteri 
ELS-B01-Tx
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E
merson Climate Technologies, CO2

(R744) subcritical so¤utma uygula-
malar›nda kapasite modülasyonu (Kapasi-
te Kontrol) sa¤layan ZOD104KCE Dijital
Scroll’u piyasaya sürdü.
Bu yeni Dijital model sayesinde, nominal
kaskad sistem flartlar›nda 7,2 kW'dan 22
kW'a kadar (Tek kompresörlü) so¤utma
kapasitesini sa¤layan standart Copeland
Scroll modellerin yan› s›ra, Dijital Cope-
land Scroll'un standart Scroll kompresör-
ler ile kombinasyonu mümkündür. Böyle-
ce CO2 uygulamalar›nda % 10 ile % 100
aras›nda tam ve kesintisiz kapasite modü-
lasyonu ve çoklu kompresör gruplamalar›
ile (1 Adet Dijital + Çoklu Standart Scroll)
istenen kapasiteye ulaflma imkan› sa¤lar.
Copeland ZO (D) Standart ve Dijital 
kompresörleri subcritical CO2 uygulama-
lar›ndaki yüksek bas›nç ve a¤›r ya¤lama
gereksinimlerini karfl›lamak için özel ola-
rak dizayn edilmifltir. Copeland Dijital
Scroll kompresörler bir elektronik kart sa-
yesinde çal›fl›r. Yeni Alco EC3-D13 Elek-
tronik Dijital Scroll kontrol kart›n›n, mev-
cut kullan›lan tüm merkezi kontrol kartla-
r›na ve sistemlerine kolayca entegre olabil-
mesi sayesinde imalatç›lara ve taahhütçü-
lere büyük kolayl›k sa¤lar. EC3-D13 Diji-
tal Scroll kontrol kart›, merkezi kontrol
sisteminden ald›¤› bir girifl sinyali (0-10V,
1-6V  veya 4-20mA) veya bir bas›nç trans-
mitteri ile çal›fl›r. Ayr›ca ZOD104KCE ve
tüm di¤er scroll kompresörler iç mekan-
larda gerekli hassas ses seviyesini yakala-
yabilmek ve yaklafl›k 10dBA’e kadar ses
seviyesini azaltmak için Emerson Ses Ce-
ketleri ile kaplanabilir.
ZO (D) Copeland Scroll ve Dijital Scroll
kompresörler standart pistonlu yar› her-
metik kompresörlere k›yasla birçok avan-
taj sunar:

• Üstün bir COP sunar.
• Genifl çal›flma aral›¤› sayesinde verimli

ve kolay bir genel sistem tasar›m›n›
sa¤lar.

• Kompakt yap›da olmas› imalat ve 
servis sürecinde kolayl›k sa¤lar. 

Tesislerdeki makina odalar›nda 
gereken alan ihtiyac›n› ve kompresör
grup maliyetlerini azalt›r.

• Copeland Scroll, uyumlu mekanizmas›
sayesinde özellikle CO2

uygulamalar›nda optimum güvenilirli¤i
sa¤lamak için mükemmel likit 
dayan›kl›l›¤› gösterir.

• Basit, kademesiz, % 10 ile % 100 aras›
sürekli kapasite modülasyonu sa¤lar.

• De¤iflen yük (Kapasite) koflullar›nda,
ihtiyaç duyulan yükü tam ve h›zl› bir
flekilde sa¤lar.

• Hassas ›s› kontrolü sayesinde nem 
kay›plar›n› azalt›r (Süpermarket 
Reyonlar› için +/- 0,5K ›s› hassasiyeti).
Böylece ürünlerde kilo kay›plar›n› 
azalt›r.

• Az enerji harcar.
• Daha az defrost gereksinimi sa¤lar.
• Invertörlü sistemlere göre daha 

ekonomik alternatif bir çözüm sunar. 
• Dijital Scroll kompresörün standart

kompresör gibi çal›flmas› sebebiyle son
derece güvenilirdir.

• Daha az kompresör çevrimi sebebiyle
daha uzun ömürlü so¤utma 
ekipmanlar› avantaj› sunar. TM

Ozan Ltd.’den Yeni Copeland Dijital Scroll
ZOD104KCE
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ürünler

H
eatsavr konvensiyonel havuz örtüleri
ihtiyac›  yerine; yüzme havuzlar›nda

ve  SPA ’larda kullan›labilen, son derece
etkili s›v› havuz örtüsüdür. Heatsavr su-
dan hafif olan bir kar›fl›m oldu¤undan, su-
yun yüzeyinde yüzer. S›v› içindeki parti-
küller birbirine karfl› çekici oldu¤undan
çok ince bir katman meydana getirirler.
Bu, havuzun bütün yüzeyinde bir molekül
kal›nl›¤›ndad›r. 
Süper yüksek kaliteli bir filtrenin aral›kla-
r›ndan 500 defa daha küçüktür. Is›t›lan
havuzlarda ço¤u zaman yüzebilmek için
havuz üzerinden al›nmas› gereken al›fl›la-
gelmifl havuz örtülerinin aksine Heatsavr
molekülleri birbirlerine kenetlenerek 
24 saat boyunca buhar› ve ›s›y› korumaya
devam ederler.
Havuzdaki de¤iflken aktiviteye kendilerini
her durumda uyarlarlar. Bu de¤iflken ve
esnek s›v› örtüsü, havuz yüzeyinde otoma-
tik olarak görevini yerine getirir. Heatsavr
suda eridi¤inde ayr›flan iyonik bileflimler
birbirini çeken kuvvetler oluflturarak mo-
nomoleküler bir tabakan›n su yüzeyi üze-
rinde da¤›larak kalmas›n› sa¤lar. Pozitif
iyonlar kendi aralar›nda birbirini iter ve
bir film tabakas› gibi su yüzünde yaklafl›k
10 km h›z ile Heatsavr yay›l›r. Ürün, flekli

ne olursa olsun bütün havuz yüzeyini ör-
ter. Ürün, ölçekli kap ile havuz suyu dur-
gun iken her gün ayn› saatte ve miktarda
havuza dökülerek uygulan›r.

Avantajlar›
• Havuzu bir örtü gibi kaplayarak 

buharlaflmas›n› önledi¤i için 
buharlaflma sonucu oluflan ›s› kayb›n›
önler. Bu flekilde havuzu ›s›tmak için
kullan›lan yak›t maliyetlerinden % 40
– 50 tasarruf sa¤lam›fl olunur.

• Kapal› havuzlarda buharlaflma sonucu
oluflan nemi azalt›r. Böylece nemi
azaltmak için kullan›lan fan ve emifl
makinelerinin kullan›m oran› azal›r,
elektrik masraflar›ndan tasarruf 
sa¤lan›r.

• Çok temiz bir hava sahas› ve nemin 
olmad›¤› kaliteli bir ortam sa¤lar.

• Di¤er havuz kimyasallar› da 
buharlaflamad›¤› için havuz 
kimyasallar›n›n kullan›m miktarlar›nda
düflüfl sa¤lar.

• Suyun yüzeyini mikron kal›nl›¤›nda
kaplayarak örttü¤ü için buharlaflma
sonucundaki su kayb› olmaz. Böylece
havuza her gün eklenen su miktar› 
azal›r. TM

Heatsavr S›v› Havuz 
Örtüleri

M
ultimedya filtreler suyun içerdi¤i ask›-
da kat› maddeleri, bulan›kl›¤› ve di¤er

partikülleri uzaklaflt›rmak amac›yla kulla-
n›l›r. Sistem, granulometre dereceleri farkl›,
birden fazla katman›n gövde içine yerleflti-
rilmesiyle oluflturulur. Kat› maddeleri su-
dan ay›rman›n yan› s›ra ikinci bir görevi de
kendisinden sonra konumland›r›lacak olan
ekipman› korumas›d›r. Filtrasyonu iyi ya-
p›lm›fl bir sistemde, di¤er ar›tma filtrelerine
gidecek olan yük minimize edilece¤inden
ekipmanlar›n ömrü uzat›lm›fl ve verimlili¤i
art›r›lm›fl olacakt›r. Proses suyu ve içme su-
yu ar›t›m›nda ön ar›tma olarak veya at›k su
ar›tma sistemlerinden ç›kan ar›t›lm›fl suyun

bulan›kl›¤›n›n giderilmesinde de kullan›l›r.
Filtrasyon ihtiyac›n› karfl›layacak çeflitli ka-
pasiteler ve h›zlar için en uygun çözümü
sunmaktad›r. ‹flletim rahatl›¤› ve servis des-
te¤iyle optimum süre çal›fl›rlar. Verimlili¤i-
ni etkileyen parametreler; filtre gövdesinin
iyi yataklanmas› ve yüzey h›z›n›n do¤ru se-
çilmifl olmas›d›r. ‹yi yataklanm›fl ve yüzey
h›z› kirlilik yüküne uygun seçilmifl bir mul-
timedya filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20
micronun alt›ndad›r. Servis periyodunda
süzülecek filtre katmanlar› aras›nda tutulan
partiküller geri y›kama periyodunda deflarj
edilerek filtre malzemesinin temizlenerek
median›n tazelenmesi sa¤lan›r. TM

Ersutek Multimedya Kum Filtre Sistemi 

TERMO KP/S 25.000-200.000
Kcal/h

K
at› yak›tl› baf›ll› prizmatik otomatik
yüklemeli kazanlar›m›z, baf›l k›s›mla-

r›nda suyun tamam›n›n sirküle ettirilmesi
ile yüksek verime ve küçük ölçülere sahip-
tir. Küçük ölçüleri sayesinde dar mekanla-
ra kolayca montaj edilebilir. Döküm pota
tasar›mlar› ile yak›t› verimli olarak yakar.
Otomatik kül atma sistemi ve soldan-ar-
kadan yüklemeli tasar›mlar› ile farkl› kul-
lan›m seçenekleri sunar.

Özellikleri:
• TSE, ISO Belgeli üretim
• Üç ›s› transfer yüzeyli
• ‹ki y›l garanti
• Dijital kontrol paneli ile otomatik 

kontrol
• Üç kapakl› müdahale edilebilir kazan
• CE standartlar›nda saç kal›nl›¤›
• Opsiyonel otomatik kül atma sistemi
• Opsiyonel soldan veya arkadan 

yükleme seçene¤i
• Üstün ›s›tma teknolojileri ve tasar›m. TM

Termopan Kat›
Yak›tl› Prizmatik Üç
Geçiflli Otomatik
Sürücülü S›cak Su
Kazan›
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ürünler

S
›cakl›k ve nem ölçümü için yeni mini
datalogger testo 174H s›cakl›k ve nem

hassasiyeti olan ürünlerin depo koflullar›n›
izlemek için idealdir. 
Testo 174H ayr›ca bina iklimlendirme
koflullar›n› devaml› ve güvenli bir flekilde
izler. Ücretsiz yaz›l›m ComSoft testo 174
sayesinde veri kay›t cihaz› h›zl› bir flekilde
programlan›r ve kolayca analiz edilir. 

A
külü elektrik motorlar› emniyet gerek-
tiren uygulamalar için gelifltirilmifltir.

Yay geri dönüfllü aktüatör görevi görür.
Tehlike an›nda veya elektrik kesilmesinde
vanay› befl kez açma-kapama yapma olana-
¤› sa¤lar. Uygulama yap›lan aktüatörler T-
REA 80..... T-REA 3000 aras› seridir. 

Özellikler:

Gövde: Alüminyum enjeksiyon, 
elektrostatik polyester boyal›
Koruma S›n›f›: Waterproof, IP67, 
NEMA4, alt› gövde içinde neme karfl› 
›s›t›c› (10 watt) vard›r.
El Kontrol Ünitesi: Aktüatör üzerinde ve
declutching mekanizma (kilitlemeli vites
kollu, diflli kutulu)
Çal›flma Voltaj›: 220V AC (‹stek üzerine
110 V AC ve 380 V, 440V AC üç fazl›)
Açma kapama: 12..37sn. (50..60Hz, 90°
dönüfl)
Motor: Reversible motor, çift yöne 
dönebilir
Limit Switch: ‹ki adet T.K.Ç.Y s›n›r 
flalteri, 250V AC, 16A (istek üzerine iki
adet ek switch)
Tork Switch: Açma ve kapama için 
hepsinde vard›r (REA.80 hariç)
Lokal Gösterge: Aktüatör üzerinde cam
muhafazas› alt›ndad›r. Standartt›r.
Mekanik Stoper: ‹ki adet
Ortam Nemi: % 90 RH maksimum 
(non-condensing)
Ortam S›cakl›¤›: -20 °C....70 °C
Kablo Ba¤lant› Girifli: ‹ki adet PG13,5 
rakor TM

Özellikleri

• Uzun süre kararl› nem sensörü
• Genifl ölçüm verisi haf›zas›
• Anl›k s›cakl›k de¤erinin ya da nem

de¤erinin görüntülenmesi
• Genifl ölçüm aral›¤›
• Dayan›kl› ve kompakt
• Ekran yolu ile alarm göstergesi
• USB arayüz ile PC’ye veri aktar›m› TM

Testo’dan Kolay Nem ve S›cakl›k Ölçümü TORK Elektrikli
Aktüatörler

A
t›k su pompalar›, kat› ve yar› kat› par-
ça içeren sular›n pompalanmas›nda

çeflitli ticari, endüstriyel, denizcilik, tar›m-
sal ve at›k su iflleme alanlar›nda kullan›l-
maktad›r. At›k su pompalar›n›n önemli
özellikleri, maksimum ölçüde ç›k›fl ak›fl›, ç›-
k›fl bas›nc›, girifl ve ç›k›fl aç›kl›¤› ve motor
gücünü kapsar. 
SewLine at›k su pompalar›, motorun rotor
miline ba¤l› fan›n yataklamas›ndan oluflur.
Suyun s›zmas›n› önlemek için yüksek kali-
teli mekanik salmastralar kullan›lmaktad›r. 

Özellikler:

• 132 kW güce kadar motor
• T›kanmazl›k
• 125 mm’ye kadar kat› parça çekebilme TM

Layne Bowler’den SewLine At›k Su
Pompas›
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söylefli

1978 y›l›nda Nurullah Ezinç taraf›ndan Kayseri’de temelleri at›lan

Ezinç Metal A.fi., 1985 y›l›nda kuruldu. Faaliyetine bafllad›ktan sonra

pek çok ilke imza atan firma, bu y›l pazara sundu¤u yeni ürünü

Nanosol ile Türkiye’de bir ilk olan ürünü tafl›nabilir günefl enerjili 

sistemi Nanosol ile dikkat çekiyor. Ülkemizde günefl enerjili su ›s›tma

sistemlerinin en tecrübeli firmalar› aras›nda yer alan Ezinç Metal

A.fi.’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Ezinç, firma ve yeni ürünleri

hakk›nda bilgiler verirken, Enerji Verimlili¤i Yasas›’nda günefl enerjili

sistemler konusundaki eksikliklere de de¤indi.. 

“Fotovoltaik sistemler kadar günefl 
enerjili su ›s›tma sistemlerinin de 
desteklenmesi gerek”
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Ali Ezinç
Ezinç Metal A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›

Alan›m›zda, Avrupa’n›n ikinci 
büyük üreticisi konumunday›z

E
zinç Metal, kolektör üretiminde
Türkiye’de lider, dünyada ise beflinci
s›radad›r. 

Bugün, Kayseri Organize Sanayi Bölge-
si’nde 400.000 metrekare kapal› alana sa-
hip fabrikam›zda, y›ll›k 200.000 adet gü-
nefl kolektörü, 75.000 adet FullPlate pa-
nel, 55.000 adet tank ve boyler, 25.000
adet radyatör üretim kapasitemiz var.
Fabrikam›z, günefl enerjili su ›s›tma sis-
temleriyle ilgili bütün ürünlerin üretimini
gerçeklefltirmek için kurulmufl entegre bir
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tesis. ‹flinde uzman, tecrübeli, genç ve di-
namik 350 personelimizle hizmet veriyo-
ruz. Alan›m›zda, Avrupa’n›n ikinci büyük
üreticisi konumunday›z. Dünyada 80 ül-
kede, Türkiye’de ise 650 sat›fl noktam›z
bulunuyor. 
Ezinç olarak; dan›flmanl›k, sat›fl ve proje
hizmeti veriyoruz. 
Firmam›z ayn› zamanda dünya devi Japon
Kyocera firmas›n›n Türkiye distribütörü
olarak müflterilerimize en uygun fiyat ve
kaliteyi sunuyor. Kyocera, fotovoltaik
üretiminde tüm prosesleri kendi bünyesin-
de gerçeklefltirip, d›flar›dan hiçbir flekilde
bitmifl bir ara ürün almamaktad›r. Böyle-
ce, tüm proseslere hakimdir ve kaliteyi ra-
kiplerine oranla düflük maliyetle sunar. Bu
da bizim Kyocera ile çal›flmas›n›n bafll›ca
nedeni..

Türkiye’nin ilk tafl›nabilir günefl
enerjili su ›s›tma sistemini ürettik

Bu y›l ürün yelpazemizde yenilikler yap-
t›k. Büyük ebatl› emaye boylerler bu yeni-
liklerden biri. 1000-1500-2000 litrelik
boyler üretiyoruz. Türkiye’de özellikle ki-
rada oturanlar, günefl enerjili sistemlerden
faydalanmak isteseler de bu pek mümkün
olmuyor. Mesela ev sahibi sistem kurmak
istemiyor, kirac›lar da günefl kolektörleri-
ni kullanam›yor. Bunun bir eksiklik oldu-
¤unu düflünerek Türkiye’nin ilk tafl›nabilir
günefl enerjili su ›s›tma sistemi Nanosol’ü
ürettik. Ürün, 135 litre su ›s›tma kapasite-
sine sahiptir ve iki kiflinin rahatl›kla tafl›-
yabilece¤i flekilde tasarlanm›flt›r. Nanosol
tekne sahipleri, kamp yapmay› sevenler,
karavanla tatil yapanlar, için çok kullan›fl-
l› bir alternatif.. Bir de do¤algazl› ›s›tma
sistemi kullanan evlerde, s›cak su ihtiyac›
için do¤algazla beraber günefl enerjisinin
de kullan›labilece¤i entegre bir sistem ge-
lifltirdik. 

Fotovoltaik sistemlerin üretim
aflamas›nda da yurtd›fl›na ba¤l› 
oldu¤umuzun unutulmamas› 
gerek

Türkiye’de günefl enerjisi denildi¤inde ak-
la hep elektrik üretimi geliyor. Yasa, gü-
nefl enerjisinden elektrik üreten sistemler

ile ilgili pek çok çal›flmay› içerirken, günefl
enerjili su ›s›tma sistemlerine ayn› özen
gösterilmiyor. Oysa her iki sistemin de
kulland›¤› kaynak ayn› ve sa¤lad›klar› çok
ciddi miktarlarda tasarruf söz konusu. Fa-
kat sistemler ve çal›flma prensipleri birbir-
lerinden farkl›.  
Y›ll›k 400.000 m2 kolektör ve 55.000 adet
s›cak su tank› üretim kapasitesine sahip
olan Ezinç, y›ll›k üretim kapasitesi olan
400.000 m2 kolektör üretimiyle bir y›lda
çok ciddi miktarlarda tasarruf sa¤l›yor.
Örne¤in, 400.000 m2 günefl enerjisi pane-
linin üretti¤i enerji, 49.000 ton odun ta-
sarrufuna denktir. Bu da 38.000 adet ye-
tiflkin çam a¤ac›n›n kesilmekten kurtar›l-
mas› demektir. 400.000 m2 günefl enerjisi
panelinin üretti¤i enerji ile 27.500 ton linyit
kömürü kullan›m› engellenir. 400.000 m2

günefl enerjisi paneli kullan›m› ile 10.000
ton fuel-oil ya da 10.400.000 m3 do¤algaz
ya da 7.800.000 m3 LPG (bu da 665.000
adet 12 kg'lik mutfak tüpü demektir) ve
9.300 ton motorin tasarrufu yap›labilir.
Ayn› zamanda 31.000 ton karbondioksit
sal›n›m› önlenerek çevrenin korunmas›na

©
 T

E
S

‹S
A

T 
M

A
R

K
E

T

©
 T

E
S

‹S
A

T 
M

A
R

K
E

T

TM NISAN 136  5/25/10  5:56 PM  Page 27



28 . tesisat market 05/2010

katk›da bulunulur. Bu rakamlar, gerek
enerji tasarrufu, gerekse çevrenin korun-
mas› aç›s›ndan çok ciddi önem arz ediyor. 
Günefl enerjili su ›s›tma sistemleri ile ilgili
henüz telaffuz edilen bir teflvik ya da 
kredilendirme söz konusu de¤il. Sadece
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n orman› ko-
ruma ad›na koydu¤u bir kredi sistemi var.
Onun d›fl›nda hiçbir teflvik verilmedi. 
Türkiye’nin enerji ithalat› için ödedi¤i ra-
kamlar belli. 
Ben bunun ne kadar›n› tasarruf edebilirsek
etmeliyiz diye düflünüyorum. Bu noktada
sadece günefl enerjisinden elektrik üretmek
de¤il, su ›s›tma sistemlerinin de desteklen-
mesinin gereklili¤ine inan›yorum. Çünkü
bu sistemlerin sa¤lad›¤› tasarruf da yads›-
nacak boyutta de¤il. Türkiye’de bu alanda
üretim yapan herkesin ve bu sistemi 
kullanmak isteyen insanlar›n deste¤e ihti-
yac› var. Üstelik fotovoltaik sistemlerde
kullan›lan baz› malzemeler ülkemizde üre-
tilmedi¤inden, bu sistemlerin üretimi için
de yurtd›fl›na ba¤l› oldu¤umuzun unutul-
mamas› gerekli. Oysa günefl enerjili su ›s›t-
ma sistemlerindeki tüm malzemeleri ülke-
mizde üretebiliyoruz. Dolay›s›yla bu sis-
temlerin destek görmesi, birçok aç›dan
faydal›d›r.  

“Kollektör efsaneleri..”

Avrupa’da 500 metrekarenin üzerindeki
yerlerde merkezi sistem zorunlu tutulur-
ken, Türkiye’de BEP revizyonu sonucunda
2000 metrekarenin üzerindeki binalarda
merkezi sistemin getirilmesi kararlaflt›r›ld›.
Bir yandan enerji verimlili¤inden bahse-

derken öte yandan böyle bir revizyonun
yap›lmas›, amaca çok ters. Bu durumun
bir kez daha gözden geçirilmesinde fayda
oldu¤u kan›s›nday›m.  
Bir de fotovoltaik sistemlerin kullan›m› so-
nucunda üretilen fazla elektri¤in flebekeye
sat›labilmesi konusunda, yeni ç›kacak ka-
nunda, kaç liradan ve kaç y›l süreyle geri
al›naca¤› ile ilgili maddeler yer alacak. Bu-
günlerde tüm sektör, bunu bekliyor. Ezinç
olarak fotovoltaik üreticisi de¤iliz. Bunun
için herhangi bir haz›rl›¤›m›z ya da yat›r›-
m›m›z bugün için yok. Ancak ilerleyen za-
manlarda olabilir. Bizim uzmanl›k alan›-
m›z, günefl enerjili su ›s›tma sistemleri.
Türkiye’de bu alanda çok ciddi bir potan-
siyele sahibiz. Ancak bildi¤im kadar›yla

söylefli
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bu sistemlerin kullan›m oran› % 5 civar›n-
da. Mesela ‹stanbul’da çok say›da otel,
fabrika gibi binalar bulunuyor. Bu bina-
larda s›cak su kullan›l›yor ancak günefl
enerjisinden faydalananlar›n say›s› yok de-
necek kadar az. S›cak su ihtiyac› için ge-
nellikle do¤algaz kullan›l›yor. Oysa, günefl
enerjili sistemler, bu tip yap›lar›n enerji
maliyetlerinde çok ciddi miktarlarda tasar-
ruf sa¤layabilir. Bu sistemler ile ilgili en
yayg›n yan›lg›, kolektörlerin güneflin ›s›s›-
na ihtiyaç duydu¤u yönündedir. Asl›nda
kolektörler, sadece günefl ›fl›¤›na ihtiyaç
duyar. Yani bu sistemleri yaz›n kullan›rs›-
n›z, k›fl›n bir ifle yaramaz diye bir durum
söz konuflu de¤il. Bunun en güzel örne¤i
Almanya. Bizim de en çok ihracat yapt›¤›-
m›z ülkeler aras›nda yer alan Almanya’da
hava s›cakl›¤› ülkemize göre oldukça dü-
flük. Ama günefl kollektörleri, Almanya’da
en çok ilgi gören ürünler aras›nda. Türki-
ye’de bunu anlatmakta biraz zorland›¤›m›-
z› belirtmeliyim.. Yine baflka bir “kollek-
tör efsanesi” de kollektörlerin sadece s›cak
su haz›rlama konusunda kullan›labilece¤i
yönünde.. Oysa, günefl kollektörleri, k›fl›n
›s›tma sistemine destek verebilecek ve böy-
lece enerji tasarrufu sa¤layabilecek özellik-
tedir. Is›tma ihtiyac›n› tek bafl›na tamamen

karfl›layamasa da, mevcut sisteme entegre
edilerek, ›s›tma sistemine verdi¤i destek,
zaten faturalarda ciddi miktarlarda fark
ortaya ç›kar›r. Bugün, Norveç’te bile gü-
nefl enerjisi kullan›l›rken, güneflin bu ka-
dar bol oldu¤u ülkemizde yayg›n olarak
kullan›lmamas› çok üzücü..
Günefl kollektörlerinin pahal› oldu¤u yö-
nünde de baz› ön yarg›lar var. Biz bunu k›-
rabilmek için ar-ge departman›m›zda yap-
t›¤›m›z çal›flmalar sonucunda Türkiye’de
günefl enerjisinin farkl› bölgelerde kullan›-
m› ile ilgili bir yaz›l›m yapt›k. O yaz›l›ma,
sistemin kurulaca¤› il hatta köy, hangi ay-
da ne kadar s›cak su ihtiyac› oldu¤u gibi
bilgileri giriyorsunuz, program, hangi sis-
temi kullanman›z gerekti¤ini söylüyor. Bu-
nu hesaplarken verimine göre opsiyonel
seçenekler sunuyoruz. Müflterilerimize bu
program› da¤›t›yoruz, böylece do¤ru yerde
do¤ru sistemin kurulmas› için destek veri-
yoruz. Bu çok önemli. Örne¤in, Deniz-
li’nin bir köyünde, 5 kiflilik bir ailenin
(e¤er do¤algaz kullan›yorsa), y›lda 597 TL
tasarruf etmesi mümkün.  Sistemin kendi-
si zaten ortalama 1000 TL civar›nda.. Do-
lay›s›yla iki-iki buçuk y›l içinde yat›r›m be-
delini geri ödüyor, sonraki y›llarda da kâr
sa¤l›yor. 

söylefli

Ülkemizde günefl enerjisi kullan›m›
artacak

Büyük firmalar, kolektör pazar›na yeni ye-
ni girmeye bafllad›. Yak›n bir zamana ka-
dar en büyük s›k›nt›m›z merdivenalt› üre-
tim yapan kolektör firmalar›yd›. Onlarla
bir araya gelmemiz ve ortak çal›flmalar
yapmam›z pek mümkün de¤ildi. Bugünler-
de bu durum biraz daha iyileflmeye baflla-
d›. Elbette bu konuda devlet politikalar›-
n›n etkisi inkar edilemez. ‹nsanlar›n do¤ru
düzgün üretim yapmas› için ciddi anlamda
destek verildi. 
En az›ndan “kay›t d›fl›” üretimler azalma-
ya bafllad›. Bu da bizim gibi büyük firma-
lara  pek çok aç›dan avantaj sa¤lad›. Hem
fiyat rekabetinde aradaki uçurumsal fark
ortadan kalkt›, hem de müflteri bilinci art-
maya bafllad›. Enerji Verimlili¤i Yasas› ça-
l›flmalar› dahilinde Enerji Kimlik Belgeleri-
nin verilmesinin, bu sürece katk›da bulu-
naca¤›na inan›yorum. Tüm bu geliflmeler
do¤rultusunda ülkemizde günefl enerjisi
kullan›m›n›n artaca¤›n› düflünüyorum.
Özetle, bugün için tablo pek iç aç›c› olma-
sa de gelece¤in güneflli olaca¤› kesin.. TM
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ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ 

Alternatif enerji kaynaklarını kullanın,
geleceğinize şimdiden yatırım yapın![ ]
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www.isisan.com 
www.isisanservis.com

0216 444 5 474
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H
ibrid Sistem, günefl panelleri ve rüz-
gar türbinlerinin bir arada kullan›-
m› ile oluflturulan sistemlerdir. Fo-

tovoltaik günefl panellerinin ve rüzgar tür-
binlerinin iklim koflullar›na göre elektrik
enerjisi üretimi de¤iflir. Bu nedenle daha
fazla elektrik enerjisi üretmek için sistem-
ler birlefltirilerek kullan›labilir. Rüzgar h›-
z›n›n yetersiz veya verimsiz oldu¤u günler-
de alternatif olarak günefl enerjisinden ya-
rarlan›larak sistemde enerji üretiminin de-
vaml›l›¤› sa¤lanm›fl olur.

Form Temiz- Enerji
Hibrid Sistemler 
Ufuk Keser
Proje Sat›fl Mühendisi / Elektrik Mühendisi

Zephyr rüzgar türbini

Zephyr grafik

Zephyr Rüzgar Türbini
Rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik
ard›ndan türbin içerisindeki alternatör va-
s›tayla elektrik enerjisine dönüfltüren sis-
temdir. Yatay eksenli ve dikey eksenli ol-

mak üzere 2 çeflidi vard›r. Uygulama çeflit-
lili¤i daha fazla olan yatay eksenli türbin-
lerin hem ev tipi hem santral tipi alterna-
tifleri mevcuttur. Güçlü türbinler rüzgar›n
esifl yönüne göre hareket edebilir.
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Ak›ll› Güç Yönetim Sistemi 
(Intelligent Power Management
System)
Airdolphin GTO, bir rüzgar türbini olarak
düflük h›zdaki rüzgardan yüksek h›zdaki
f›rt›naya kadar rüzgar enerjisini yakalaya-
bilmektedir. Bu kesintisiz enerji üretimi,
2.5 m/s rüzgar h›z›nda bafllar ve yüksek
h›zlarda dahi kesintiye u¤ramaz. 12.5 m/s
rüzgar h›z›nda sistem sabit dönme h›z›
olan dakikada 1280 devir say›s›na ulafl›r
ve 20 m/s rüzgar h›z›na kadar bu h›z› ko-
rur. 20 m/s rüzgar h›z›nda Airdolphin
GTO, maksimum üretece¤i güç olan 4
kW’a ulafl›r. 20 m/s’den daha yüksek rüz-
gar h›zlar›nda, devir say›s› dakikada 600’e
geriler ve afla¤›daki grafikte görüldü¤ü gi-
bi hala enerji üretmeye devam eder.

GTO

Panel

Sharp

Sharp Günefl Panelleri:
Fotovoltaik hücrelerin modüller içinde en-
tegre edilmesi ile oluflturulmufl, günefl ›fl›n-
lar›n› (fotonlar›) elektrik enerjisine dönüfl-

türen panellerdir. Günefl panelleri elektrik
ihtiyac›n›n oldu¤u her uygulamada kulla-
nabilir. Farkl› ebatlarda ve güçlerde günefl
panellerinin birbirine seri veya paralel ba¤-
lanmas› ile istenilen güçte elektrik elde et-
mek mümkündür. Günefl panelleri ince
film ve kristal yap›l› olmak üzere iki çeflide
ayr›l›rlar.

Steca fiarj Regülatörü:
fiarj kontrol üniteleri anlam›na gelen regü-
latörler günefl- rüzgar enerjili sistemlerin
beyni olarak nitelendirilir. Bafll›ca fonksi-
yonlar› akülerin uygun koflullarda flarj ve
deflarj edilmesi, s›cakl›k ayarlar›, y›ld›r›m

Regülatör

Akü

kontrolleri, farkl› koruma sigorta sistemle-
ri, merkeze farkl› alarmlar›n yollanmas›,
günefl panelleri ve rüzgar türbinlerinden
gelen tüm veri verileri kaydetmesi ve bun-
lar› istenildi¤i taktirde bir modem arac›l›¤›
ile yollamas› olarak özetlenebilir.

Akü:
fiebeke hatt›ndan uzak ada istemler (off
grid) ile ayd›nlatma sistemlerinde günefl
panelleri ve rüzgar türbinleri taraf›ndan
üretilen elektri¤in daha sonra da kullan›la-
bilmesi için entegre edilen depolama ekip-
man›d›r. Gündüz günefl panellerinin, gün
boyu rüzgar türbininin üretti¤i elektri¤i 24
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saat en yüksek performansla kullanabil-
mek optimum akü bankas›n›n kurulmas›
sayesinde sa¤lanmaktad›r. 

Steca Inverter
Günefl panellerinden do¤ru ak›m üretirler.
Günlük hayatta ise alternatif ak›ml› elek-
tronik aletler kullan›ld›¤› için ak›m›n de-
¤ifltirilmesi gerekir. Bu ifllemi gerçekleflti-
ren sistemler CD- AC çeviriciler olan in-
verterlerdir. 2 kategoriye ayr›l›rlar:

1) Off- Grid (fiebekeden Ba¤›ms›z)
Inverterler 
Günefl panellerinden üretilen ve akülerde
12/24/48 V DC olarak depolanan elektri-
¤i, 220 VAC flebeke elektri¤ine dönüfltüre-
rek evde kulland›¤›m›z cihazlar›n çal›flabi-
lece¤i özelli¤e dönüfltürür.

Akü

Off grid inverter Ets 2

2) On-Grid (fiebeke Ba¤lant›l›) 
Inverterler 
Günefl panelinden üretilen enerjinin direkt
olarak flebekeye verilmesini sa¤lamakta-
d›r. fiebekeye bas›lan elektri¤in o anki
elektri¤inin gerilimi ve frekans› ile ayn› de-
¤erde olmas› flebeke ba¤lant›l› inverterler
sayesinde sa¤lan›r.

Örnek Uygulama
ETS- Eser, Ankara’daki merkez ofisinin
enerji ihtiyac›n›n bir k›sm›n› günefl ve rüz-
gardan karfl›lamak için hibrid sistem uygu-
lanm›flt›r. Günefl enerjisi sisteminin üç
farkl› uygulamas›n›n d›fl›nda inovatif uy-
gulama olarak günefl panelleri günefl k›r›c›
olarak kullan›lm›flt›r. Bunlar›n yan›nda bi-
nan›n çat›s›na da 1 adet rüzgar türbini yer-
lefltirilmifltir. Hem günefl hem de rüzgar
enerjisi sistemi flebeke ile paralel olarak ça-
l›flmaktad›r. TM

On grid inverter

Ets 1
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I
s› Pompal› ›s› geri kazan›m cihazlar›,
enerji tasarrufu sa¤laman›n yan›nda,
yüksek iç hava kalitesi elde etmek için

tasarlanm›flt›r. Kompakt ve tek beden ci-
haz yap›s› ile özellikle küçük ve orta ölçek-
li projelerde taze hava klima santrali–chil-
ler kombinasyonuna ciddi bir alternatif ol-
maktad›r. 
Is› pompal› ›s› geri kazan›m cihazlar›, üfle-
me ve egzoz fanlar›, alüminyum plakal›
eflanjörü, elektronik kumandas›, üfleme ve
emifl hava filtreleri ile so¤utma ve ›s› pom-
pas› elemanlar›ndan oluflmaktad›r.  
Is› pompal› ›s› geri kazan›m cihazlar› için-
de kullan›lan havadan havaya çapraz ak›fl-
l› alüminyum plakal› ›s› geri kazan›m eflan-
jörleri ile ›s› kazanc› sa¤lan›rken, ›s› pom-
pas› sayesinde iç ortam konforunda rahat-
s›zl›k vermeyen, oda s›cakl›¤›nda ya da
oda s›cakl›¤›ndan daha iyilefltirilmifl s›cak-
l›kta taze hava elde edilmifl olur. Standart
tip ›s› geri kazan›m cihazlar› kullan›ld›¤›n-
da k›fl aylar›nda 10-12 ºC s›cakl›¤›nda ta-
ze hava elde edilir. Bu s›cakl›ktaki havan›n

Is› Pompal› Is› Geri
Kazan›m Cihazlar›
Mustafa Sezer
Venco Sat›fl Müdürü

herhangi bir ilave ›s›tma olmaks›z›n iç or-
tama üflenmesi oldukça konforsuz bir du-
rum yaratacakt›r. Bilindi¤i üzere, standart
›s› geri kazan›m cihazlar›nda bu maksatla
elektrikli ›s›t›c›lar ya da s›cak su bataryala-
r› kullan›lmaktad›r. Is› pompal› ›s› geri ka-
zan›m cihazlar›nda ise ›s› pompas› sayesin-

de yaklafl›k 25 ºC üfleme s›cakl›¤›nda taze
hava elde edilebilmektedir. 
Yaz çal›flmas›nda ise alüminyum plakal›
eflanjör ç›k›fl›nda elde edilecek yaklafl›k 
30 ºC s›cakl›ktaki taze hava, ›s› pompas›
sayesinde 20 ºC üfleme s›cakl›¤›na dek so-
¤utularak iç ortama verilebilir. 
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Is› pompal› ›s› geri kazan›m cihazlar›, özel
elektronik kumandas› ile birlikte kullan›l-
maktad›r. Elektronik kumanda ile üfleme
ve egzoz fanlar› ayr› ayr› 3 h›zl› olarak ça-
l›flt›r›labilmektedir. Kullan›m› gayet kolay
olan elektronik kumanda ile, cihaz afla¤›da
belirtilen modlarda çal›flabilmektedir:

1) “FAN” mode: Cihaz›n sadece fanlar›
çal›flmakta olup, cihaz plakal› 
eflanjörde ›s› geri kazan›m› 
sa¤lamaktad›r. So¤utma ya da ›s›tma
devreye girmemektedir.

2) “COOL” mode: Cihaz set edilen 
üfleme s›cakl›¤›na ba¤l› olarak 
so¤utma modunda çal›fl›r. Üfleme 
s›cakl›¤› set edilen s›cakl›¤a 
ulaflt›¤›nda so¤utmay› durdurur ve 
sadece fan çal›fl›r.

3) “HEAT” mode: Cihaz set edilen 
üfleme s›cakl›¤›na ba¤l› olarak ›s›tma
modunda çal›fl›r. Üfleme s›cakl›¤› set
edilen s›cakl›¤a ulaflt›¤›nda ›s›tmay›

durdurur ve sadece fan
çal›fl›r.

4) “AUTO” mode: Cihaz
set edilen 
üfleme s›cakl›¤›na 
ba¤l› olarak çal›flma
modunu otomatik 
olarak belirler ve ona
uygun olarak so¤utma,
›s›tma ya da fan 
fonksiyonunda çal›fl›r.

Is› pompal› ›s› geri kazan›m cihazlar›nda,
iç ortamdan egzoz edilen dönüfl havas›
kondanser olarak çal›flan batarya üzerin-
den geçirilerek d›flar›ya at›l›r. Bu nedenle
yaz çal›flmas›nda, d›fl hava s›cakl›¤› çok
yüksek olsa bile cihaz, yüksek bas›nç
problemi yaflamaz. K›fl çal›flmas›nda ise d›fl
hava s›cakl›¤› ne denli düflük olursa olsun
defrost sorunu ile karfl›lafl›lmaz. Yan› s›ra,
yaklafl›k 20 – 26 ºC s›cakl›¤›nda olan dö-
nüfl havas› kondenser üzerinden geçirildi¤i

için cihaz›n COP de¤eri 5-6 aras›ndad›r.
Is› pompal› ›s› geri kazan›m cihazlar›, al-
çak bas›nç presostat›, yüksek bas›nç pre-
sostat›, filtre presostat› ve kondenser don-
ma termostat› ile cihaz kontrol ve koruma-
lar› üst seviyededir. Yan› s›ra cihaz, Bina
Otomasyon Sistemi’ne ya da VRF (VRV)
Sistemi’ne de ba¤lanabilmektedir. 
Cihaz montaj› asma tavan aras›na yap›la-
bilmekte olup, montaj ve servis kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r. TM

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

�� ����� �!�"�#����� $������� �!�"�"%��&
���'�(���'�'��	�
���)��������'�'��	�
��
�����������'�����
��

TM NISAN 136  5/25/10  6:07 PM  Page 39



�������	�
����	��	����	��
�	����
���	��������	�
����
�����
����	�������	����	�����	��	����
���	��������	�����
 ����	�������
������	�����
�����	��	��������
��
����
��
�����	� 
���
�������!	" ��	�#��	��	���	�������
����
�	����
��	$%�	��& ��'	�����
�(���	�
�	��� ���	�������
�#����	�����	����
��	�
�������	��)���
���	�
������������	����)
�����
���	���)����
�����	�����
�����
�������!

� � � � � � � �

TM NISAN 136  5/25/10  6:07 PM  Page 40



TM NISAN 136  5/25/10  6:07 PM  Page 41



42 . tesisat market 05/2010

teknik

E
¤er siz de bu sat›rlar›n yazar› gibi
uzun süredir tesisat sektöründe ça-
l›fl›yor iseniz, yeni sat›n ald›¤›n›z

bir santrifüj pompay› tesisat›n›za ba¤lay›p
devreye ald›¤›n›zda fazla ak›m çekti¤ini ve
bir teknisyenin gelerek pompa ç›k›fl›ndaki
vanay› k›st›¤›n› ve pompa motorunun çek-
ti¤i ak›m›n (çekti¤i gücün) düfltü¤ünü ço-
¤u kez görmüflsünüzdür. 
Belki de bu pompan›n ç›k›fl›nda bulunan
k›s›k vana ile birlikte y›llarca çal›flt›¤›na da
flahit olmuflsunuzdur. E¤er ç›k›fl vanas›n›
k›s›yorsak, pompan›n debi ve basma yük-
sekli¤i de¤erlerinin sistemimiz için çok bü-
yük oldu¤unu söyleyebiliriz. 

Neden ihtiyaçtan daha büyük 
pompa seçiliyor:

• Debi ve basma yüksekli¤i hesaplar›nda
emniyet paylar›n› büyük tutmufl 
olabiliriz

• Debi yük profilini hesaba katmadan
paralel çal›flan pompalar kullanmak
yerine maksimum debiyi bir veya iki

Santrifüj Pompan›n
Çal›flma Noktas›n›n
Bak›m Maliyetine Etkisi

Derya ÇUHA
Müflteri Hizmetleri ve Grundfos Akademi Müdürü
Grundfos Pompa Sanayi ve Tic. Ltd. fiti.

adet pompa ile basmay› planlam›fl 
olabiliriz, bu durumda düflük debi
ihtiyac› oldu¤undan vana k›smam›z
gerekir.

• Projecinin hesab› yaparken seçti¤i

malzemelerin, müflteri taraf›ndan 
kullan›lmamas›. Örne¤in: Çekvalf
olarak kay›p katsay›s› düflük dual 
çekvalfi projede kullanm›flt›r, ancak
müflteri dual yerine, sadece sat›n alma
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fiyat›n› düflünerek disko çekvalf 
kullanm›flt›r ki aralar›nda ciddi 
direnç fark› vard›r.

• Hesab› yapan kifli, gerekli verileri
müflteriden alamam›flt›r, kötü 
senaryoya göre pompalar›n Q, H
de¤erlerini belirlemifltir.

Pompan›z performans e¤risinin
çok solunda (A noktas›) veya 
çok sa¤›nda (H) noktas›nda 
çal›flsa ne olur?

Grafik 1 üzerindeki de¤erlerin
aç›klamas›:

EVÇ: Q=100 m3/h, H= 50 m, En verimli
çal›flma noktas› (Verim: % 80)

H: Q=150 m3/h, H= 20 m, Performans
e¤risinin en sa¤›nda olan çal›flma noktas›
(Verim: % 40)

A: Q=  10 m3/h, H= 63 m, Performans
e¤risinin en solunda olan çal›flma noktas›
(Verim: % 30) 

Pompa ç›k›fl vanas›n› k›st›n›z ne 
oldu?

Diyelim ki 100 m3/h 50 m basma yüksek-
li¤inde bir pompa siparifl ettiniz ve pompa-
y› devreye ald›n›z ve pompa H noktas›nda
çal›flmaya bafllad›, yani 150 m3/h ve 20 m
de¤erlerinde çal›fl›yor, demek ki karfl› di-
rençler 50 m de¤ilmifl, yani yapt›¤›n›z he-
sap ile pompan›n tesisatta gördü¤ü karfl›
direnç birbiri ile örtüflmedi ve pompa kar-
fl›s›nda sadece 20 m’lik direnç görüyor. Bu
noktada çal›fl›rken de fazla ak›m çekiyor
ve ç›k›fl vanas›n› k›sarak pompa çal›flma
noktas›n› H (Grafik 1) noktas›ndan EVÇ
(Grafik 1) noktas›na tafl›rsan›z, pompan›z›
ideal çal›flma bölgesinde çal›flt›r›yorsunuz
demektir.

Bu cümleyi okur okumaz, pompay› bilen
kiflilerin ve e¤itimlerimize kat›lan kiflilerin,
“ama siz vana k›smak, bofl yere enerji har-
camakt›r demifltiniz” dediklerini duyar gi-
biyim. Evet çok do¤ru, e¤er vanay› k›sarak
1 bar’l›k direnç yaratt›ysan›z ve saatte 
100 m3 suyu transfer ediyorsan›z saatte
yaklafl›k 3,5 kWh enerjiyi çöpe at›yorsu-

nuz demektir. Ama bu makalenin konusu
“Pompa çal›flma noktas›n›n, pompa ba-
k›m maliyetine etkisi” oldu¤undan, enerji

tasarrufu konusuna burada yer vermeye-
ce¤im. Diyece¤im tek fley; “k›s›k bir vana
gördü¤ünüz pompa tesisat›nda, yüklü

Grafik 1: Pompa performans e¤risi 

Grafik 2: Çal›flma noktas›n›n pompa ömrüne etkisi
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iflletmelerde çal›flmakta olan binlerce san-
trifüj pompa EVÇ noktas›n›n çok sa¤›nda
veya çok solunda y›llard›r çal›fl›yor ve ifl-
letme sahipleri, hem yüz binlerce TL ener-
ji kayb›na u¤ruyor, hem de her y›l yüz bin-
lerce TL bak›m ve yedek parça gideri ile
karfl›lafl›yor. Bunlara ilaveten beklenmedik
pompa ar›zalar› nedeni ile üretim kay›pla-
r› da meydana geliyor.

Bu kay›plar› önlemek için ne 
yapabiliriz?

Pompalar› devreye ald›ktan sonra çal›flma
noktas›n› tespit edebiliriz.

Bu tespit edilen de¤erleri bir uzman ile bir-
likte analiz edip, çal›flma noktas›n› EVÇ
noktas›na yak›n yerlere tafl›yabiliriz.

Çal›flma noktas› EVÇ’nin çok solunda ise
pompan›z çok büyük demektir, bir ufak
pompa veya frekans kontrollü pompa
(özellikle kapal› devre sistemlerde) düflü-
nebiliriz.

Çal›flma noktas› e¤rinin çok sa¤›nda ise
pompay› de¤ifltirip EVÇ noktas›nda çal›-
flacak bir pompa seçebilirsiniz veya fre-
kans kontrollü pompa (özellikle kapal›
devre sistemlerde) düflünebilirsiniz. 

Grundfos Akademi e¤itimlerine kat›lan
TÜPRAfi müdürlerinin dedikleri hala ak-
l›mda, size de aktarmakta fayda görüyo-
rum: “Enerji tasarrufu çal›flmalar›n›n etki-
lerini ilk hisseden bölümlerden birisi ba-
k›m bölümüydü, bak›m süreleri uzad›, ye-
dek parça giderleri düfltü.”

Her tesisat sisteminin kendine özgü bir ça-
l›flma flekli oldu¤undan bir uzman ile bir-
likte çal›flman›z› özellikle tavsiye ediyoruz.

Kaynaklar:
Grundfos Akademi E¤itim Notlar›
Pump Characteristics and Applications by
Michale Volk P.E.
Practical Centrifugal Pumps –byParesh
Girdhar, Octo Moniz
Hydraulic Institute Yay›nlar›
Europump Yay›nlar› TM

teknik
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miktarda paran›n suyla birlikte transfer
edildi¤idir”. 

Pompan›z EVÇ noktas›n›n çok 
sa¤›nda çal›fl›rsa ne olur?

Motor gücü yeterli olsayd› ve vanay› k›s-
masan›z ne olurdu? Pompa e¤rinin sa¤›n-
da yani H noktas›nda çal›flabilirdi, yani
pompan›z EVÇ noktas›n›n çok sa¤›nda bir
noktada çal›fl›rd› ve bunu fark etmeden
y›llarca pompan›z› çal›flt›rabilirdiniz. Bu
durumda hem pompan›z düflük verimli (%
40) noktada çal›flacak, hem de pompan›n
mekanik ömrünün k›salaca¤› bir bölgede
çal›flt›r›yor olacaks›n›z. Radyal yükler ar-
tacak, titreflim artacak, belki de kavitas-
yon ile karfl›laflacaks›n›z.

Pompan›z EVÇ noktas›n›n çok 
solunda çal›fl›rsa ne olur?

Pompan›z›n EVÇ noktas›ndaki debisine
(100 m3/h) günün sadece 6 saatinde ihtiya-
c›n›z olsayd› ve geri kalan 18 saatte sizin
için 10 m3/h su yeterli olsayd› ne olurdu?
Bu kez ç›k›fl vanas›n› daha da fazla k›sar-
d›n›z ve bu sefer çal›flma noktas›n› EVÇ
noktas›ndan A noktas›na (Grafik 1) do¤ru

tafl›rd›n›z ve 10 m3/h su ihtiyac›n›z› da kar-
fl›lard›n›z. Bu durumda pompan›z yine dü-
flük verimli (% 30), yani fazla enerji fatu-
ras› ödedi¤iniz bir noktada çal›flacak, hem
de pompan›n mekanik ömrünün çok k›sa-
laca¤› bir bölgede çal›flt›r›yor olacaks›n›z. 

Çal›flma noktas›na dikkat ederek
bak›m maliyetlerinizi % 90 
oran›nda düflürebilirsiniz

Ancak, A veya H noktalar›na yak›n nokta-
larda pompam›z› sürekli olarak çal›flt›rd›-
¤›m›zda, pompan›z›n bak›m maliyetinin,
EVÇ noktas›nda çal›flma durumuna göre
yaklafl›k 10 kat fazla olaca¤›n› bilmenizde
fayda var. E¤er iflletmenizde bulunan bir
pompa sürekli olarak bak›ma gidiyor, sal-
mastra, mil, yatak, kaplin problemleri ya-
fl›yorsan›z, pompan›z›n çal›flma noktas›n›n
EVÇ noktas›n›n ne kadar sa¤›nda veya so-
lunda oldu¤una bakman›zda büyük bir
fayda var.

Binalarda ve endüstriyel tesislerde
milyonlarca TL tasarruf imkan› var

16 y›ld›r pompa sektöründe olan bir kifli
olarak, flunu kolayl›kla söyleyebilirim ki

Grafik 3: En Verimli Çal›flma (EVÇ) Noktas›ndan Uzakta Çal›flman›n Bak›m
Maliyetine Etkisi
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söylefli

Dizayn Grup, bu y›l pazara kendi ad›n› tafl›yan kombileri sundu.

Ürünler, 5-8 May›s Tarihlerinde ‹stanbul Fuar Merkezi’nde 

düzenlenen ISK-Sodex fuar›nda tan›t›ld›. Dizayn Grup’un Genel

Müdür Yard›mc›s› Savafl Ekmen, “Asl›nda uzmanl›k alan›m›z 

boru.. Kombi ise sektöre sundu¤umuz verimli ve fl›k bir alternatif..”

diyor. Ekmen, Dizayn Grup’un yeni ürünlerini anlatt›¤› 

görüflmemizde, 2011 yaz›nda ise sektörü bir sürprizin 

bekledi¤ini aç›klad›.. 

Savafl Ekmen 
Dizayn Grup 
Genel Müdür Yard›mc›s›

Yeni kombi borular›m›z, her geçen
gün pazar pay›n› art›r›yor

D
izayn Grup olarak sürekli sektör
ile temas halinde yürüyor, böylece
sektörümüzün ihtiyaçlar›n› yak›n-

dan takip ediyoruz. Gerek bizim gördü¤ü-
müz eksiklikler, gerekse sektörün talepleri,
yeni ürünlerin üretilmesi için bize fikir ve-
riyor. Son zamanlarda kombi ya da kat
kaloriferinde kullan›labilecek yeni bir
ürün aray›fl›ndayd›k. Sektörün talepleri de

“Dizayn kombiler ile pazardaki 
yerimizi ald›k”
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noktadan almak istiyor. Kombinin sat›ld›-
¤› ya da uyguland›¤› da¤›t›m kanal›nda,
ayn› zamanda tesisat ürünleri de uygulan›-
yor ve sat›l›yor. Bu nedenle da¤›t›m kanal-
lar›n›n çok iyi yap›land›r›lm›fl olmas›
önemli. Dizayn Grup olarak Türkiye gene-
linde ve dünyada çok iyi örgütlendi¤imiz
bir da¤›t›m kanal›na sahibiz. Bu durumun
avantaj› ile, fiyatlar› tüketici lehinde olabi-
lecek, do¤algaz faturalar›n› düflürecek,
uzun y›llar kullan›labilecek, uzun süreli
garanti sunabilecek, yedek parças› çok dü-
flük fiyatl›, tasarruflu ve estetik olabilecek
kombiler üretme karar› ald›k. Yapt›¤›m›z
yo¤un çal›flmalar neticesinde ortaya tüm
bu özelliklere sahip ve çok fl›k ürünler ç›-
kard›k. Özellikle yo¤uflmal› kombilerimiz-
de % 109.6 oran›nda verimlilik sa¤larken,
de¤ifltirilebilir d›fl kapaklar ile konutlar›n
dekorasyonuna uygun alternatifler de su-
nuyoruz; üstelik çok ekonomik fiyat avan-
taj› ile.. 
Asl›nda Dizayn Grup olarak uzmanl›k ala-
n›m›z ve as›l iflimiz elbette “boru”. Bu ne-
denle kombi pazar›na çok agresif girmeyi
düflünmüyoruz. Sadece, pazara hem ve-
rimli, hem fl›k bir alternatif sunduk. Bilin-
di¤i gibi firma olarak ar-ge departman›-
m›z(flirketimiz) sürekli olarak hem yeni
ürünler ortaya ç›karmak, hem de mevcut
ürünlerimizi gelifltirmek üzere çal›fl›yor.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davutpafla
Kampüsü’nde bulunan ve Dizayn Tekno-

bu do¤rultudayd›. Bilindi¤i gibi kombi-ka-
lorifer borular›n›n uygulanmas› çok fazla
iflçilik ve zaman istiyor, tesisatç›n›n bir da-
irede yaklafl›k üç gününü alabiliyor. Buna
çözüm getirebilmek için gelifltirdi¤imiz ye-
ni kombi borular›m›zla, üç günlük ifli bir
günde yap›labilir hale getirdik. Böylece
hem uygulamada kolayl›k, hem de çok bü-
yük bir zaman ve emek tasarrufu sa¤lad›k.
Ürünümüzün içerisinde alüminyum folyo
bulunuyor. Alüminyum folyonun en bü-
yük avantaj›, sistemin içine oksijen, yani
hava girifline müsaade etmemesi. Oksijen
korumas›z borular kullan›ld›¤›nda, boru
içindeki hava, pete¤in ve kombinin içinde-
ki metal k›s›mlara tutunuyor ve orada pas
oluflturuyor. Oluflan pas, zamanla suya
kar›fl›yor ve kombi, gereken ›s›l konforu
sa¤layam›yor. Bu nedenle de ciddi oranlar-
da enerji bofla harcan›yor. Bu yeni ürünü-
müzle, hem radyatörün hem de kombinin
ömrünü dört kat uzatmay› baflard›k, hem
de radyatörün daha verimli ›s›tmas›n› sa¤-
lad›k. Ürünümüz, pazarda çok büyük bir
ilgi ile karfl›land› ve pazar pay› her geçen
gün art›yor. Bir fayda sa¤lad›¤›n›zda, kat-
ma de¤er oluflturdu¤unuzda, mutlaka sek-
törümüzdeki mühendislerden ve tesisatç›-
lardan çok ciddi talep görüyor. 
Bunun d›fl›nda plastik ve kendinden vana-
l› kollektörler ürettik. Pirinç kollektörler-
deki bak›ra dayal› yüksek fiyat inifl ve ç›-
k›fllar›ndan dolay› pazarda, fiyat hareketi-
nin çok yüksek olmad›¤› ve daha makul fi-
yatlarla sunulabilecek bir ürün ihtiyac›
vard›. Bu ihtiyaçtan yola ç›karak katk›l›
plastik kollektörleri gelifltirdik. Ayr›ca, gü-
nefl etkisini minimize eden UV katk›l› si-
yah borular gelifltirdik. Böylece, günefl pa-
nellerinde kullan›lan borular›n, güneflin et-
kisiyle zamanla deforme olmas› sorununu
da ortadan kald›rd›k. 

Kombilerimiz hem estetik, hem 
verimli..

Bu y›l Dizayn Grup’un “flafl ürünü” kom-
bi. Nas›l ki art›k insanlar bir markette ara-
d›¤› her fleyi bulmak ve al›flveriflini tek bir
noktadan yapmay› tercih ediyorlarsa, sek-
törümüzde de ayn› talep söz konusu.. Tü-
keticiler, kombi, boru ve radyatörü tek bir ©
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loji ad›n› tafl›yan ar-ge flirketimiz, 50 kifli-
lik mühendis kadrosuna sahip. Orada
kombilerimizin daha iyi hale getirilebilme-
si için yap›lan çal›flmalar tüm h›z›yla de-
vam ediyor. Kombilerin tasar›m› bize ait.
Ar-ge faaliyetleri ise Frans›z ve Güney Ko-
reli ortaklar›m›zla birlikte yürüyor. Pazara
sundu¤umuz ürünler aras›nda yo¤uflmal›
ve yo¤uflmas›z kombilerimizin yan› s›ra
flofbenlerimiz de yer al›yor. Ayr›ca önü-
müzdeki y›l yap›lacak büyük bir sürpriz
için küçük bir ipucu da vereyim: 2011 yaz
s›ca¤›nda, Dizayn Grup evlerinizi serinlet-
meye aday... TM
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Ü
lkemiz tespit edilmifl fosil enerji
kaynaklar› bak›m›ndan –kömür
d›fl›nda- fakir ve d›fla ba¤›ml›d›r.

Bugün itibari ile Türkiye’de tüketilen
enerjinin % 39’u petrolden, % 27’si kö-
mürden, % 21’i do¤algaz ve % 13’ü de
hidroelektrik ve di¤er yenilenebilir kay-
naklardan karfl›lanmaktad›r. Senede 23,5
milyon ton (2005)  ham petrol,  30 milyar
m3 (2006) do¤algaz ithal edilmektedir.
D›fl ticaret aç›¤›n›n büyük bir k›sm› bun-
lardan oluflmaktad›r. Ayr›ca bu ürünlerin
ithal edildi¤i ülkelerdeki siyasi geliflmeler

ve/veya kendi gereksinimlerindeki art›fllar
petrol/do¤algaz sevk›yat›n› kesintiye u¤ra-
tabilmektedir. 
Tüm insanl›¤›n gelece¤i için mücadele et-
memiz gereken di¤er bir sorun “küresel
›s›nmad›r”. Türkiye Kyoto sözleflmesini
belli çekinceler koysa bile uygulamak, se-
nelik çevreye zarar veren at›k gaz emisyo-
nunu % 10 azaltmak zorundad›r. Gelifl-
mekte olan bir ülkenin enerji gereksinimi-
ni k›smas› beklenemez, bunu gereksinimi
ancak di¤er enerji kaynaklar›ndan sa¤la-
yarak karfl›layabilir. Avrupa ülkeleri,

özellikle de Kuzey Avrupa ülkeleri art›k
elektrik enerjisini giderek artan oranlarda
çevreyi kirletmeyen yöntemler ile (fosil
kaynaklar kullan›lmadan) sa¤lamakta ve
daha önce nükleer enerji santrallerini ka-
patma karar› alm›fl ülkeler bu kararlar›n›
gözden geçirmektedirler. Enerji sektörü-
nün yönelimi; temiz elektrik enerjisi üreti-
mi ve bu enerji ile sanayi ve konutsal ge-
reksinimlerin karfl›lanmas›d›r. ‹flte ›s›
pompas› burada önemli bir ifllevi yerine
getirmekte, hava-su-toprakta mevcut
enerjiden yararlanarak, az bir elektrik

O. Murat Barut
Deltam Mühendislik

görüfl

Is› Pompalar› ve Ülkemizdeki
Gelece¤i
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enerjisi deste¤i ile ›s›tma ve so¤utmay›
sa¤lamaktad›r. 

Is› pompas› ülkemizde henüz yeterince ta-
n›nmamakta, nihai tüketicilere ve ülke
ekonomisine sa¤layaca¤› yararlar bilinme-
mektedir. Avrupa ve ABD’de yeni proje-
lerde art›k ›s› pompas› uygulamalar›na ge-
çilmekte klasik ›s›tma –so¤utma sistemleri
terk edilmektedir. Bizde de özellikle al›fl-
verifl merkezleri ve oteller gibi enerji tüke-
timinin fazla oldu¤u yerlerde giderek ar-
tan oranda bu sistem tercih edilmektedir.

Avrupa’n›n teknolojide önder, büyük ›s›
pompas› üreticileri, y›llar süren ar-ge
programlar› sonucunda; 
• havadan – suya
• sudan – suya
• topraktan – suya 
• sudan – havaya  ›s› pompalar›n›n de¤i-
flik kapasite ve modellerini gelifltirmifltir. 
Türk mühendisleri de bunlar› yapabilecek
bilgi ve beceriye sahiptir.

Is›tma tesisat› mevcut binalar›n dönüflü-
mü için ise yüksek s›cakl›k ›s› pompalar›,

(tesisat gidifl suyu s›cakl›¤› 75 °C olacak
flekilde) so¤utma isteniyorsa aktif so¤ut-
ma yapan ›s› pompalar› ön plana ç›kmak-
tad›r. Özellikle radyatörle ›s›t›lan yeni ve-
ya sistem dönüflümü yap›lan evlerde yük-
sek s›cakl›k ›s› pompalar› gerekmektedir. 
Toprak veya su kaynakl› ›s› pompalar›
yaz aylar›nda kayna¤›n (toprak veya su)
serinli¤inden yararlanarak, döflemeden
›s›tma sistemi olan mekanlarda serin bi-
rincil devre suyunun dolaflt›r›lmas›yla do-
¤al so¤utma (natural cooling) yapabilirler
ama hava kaynakl› ›s› pompas› kullan›ld›-
¤›nda bu olanakl› de¤ildir. Zaten d›fl hava
s›cakt›r ve aktif so¤utma gerekmektedir.
Do¤al so¤utman›n yeterli olmad›¤› du-
rumlarda ve hava kaynakl› ›s› pompala-
r›nda aktif so¤utma seçene¤i sunulmakta-
d›r. Bunun yan›nda kullan›m amac›na gö-
re sadece havuz ›s›tma veya s›cak su haz›r-
lama ›s› pompalar› da mevcuttur. 

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu-
lardan biri de verimliliktir. Verimlilik kat-
say›s› (COP) yüksek olmal›d›r. Kullan›la-
cak bir birim elektrik enerjisine karfl›l›k en
az dört birim ›s›tma/so¤utma enerjisi al›n-

mal›d›r. Bu, flu anlama gelmektedir: Is›t-
ma/so¤utma enerjisinin % 75-80’i toprak-
su-havadan al›nmaktad›r. 
Türkiye “Enerji Verimlili¤i Yasas›”n› ülke
ekonomisini ba¤›ml›l›ktan kurtaracak fle-
kilde yönetmeliklerle desteklemeli ve bir
an önce uygulamaya koymal›d›r.

Is› Pompas› Çal›flma Prensibi

1. Ortamdan (su, hava, toprak) al›nan
enerji, kapal› çevrimdeki gaza 
(so¤utucu ak›flkan) verilerek so¤utucu
ak›flkan›n buharlaflmas› sa¤lanmakta,

2. Gaz halindeki so¤utucu ak›flkan 
kompresörde s›k›flt›r›larak s›cakl›¤›
yükseltilmekte, 

3. Gaz›n s›cakl›¤› bina tesisat›na ba¤l› bir
›s› de¤ifltirici vas›tas›yla bina ›s›tma
sistemine aktar›lmakta ve dolay›s›yla
gaz›n s›cakl›¤› düflmekte ve s›v› hale
geçmekte,

4. So¤utucu ak›flkan bir genleflme 
vanas›ndan geçirilerek hem bas›nc›
hem de s›cakl›¤› iyice düflürülmekte,
böylece ortamdan yeniden enerji 
alacak hale gelmektedir. TM
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Kojenerasyon Hakk›nda

Kojenerasyon nedir?

K
ojenerasyon, elektrik enerjisi ve ›s›
enerjisinin birlikte üretilmesi fleklin-
de tan›mlanabilir. Üretilen ›s› ener-

jisinin çevreye b›rak›ld›¤› klasik güç üretim
tesislerinden farkl› olarak, bir kojeneras-
yon ünitesi üretilen ›s› enerjini kullanarak
yak›t ve para tasarrufu sa¤lar.

Kojenerasyon Ünitesi Nas›l Çal›fl›r?

Tüm güç santrallerinde elektrik, türbinler
vas›tas›yla elektrik jeneratörlerinde üretilir.
Türbini çevirmek için kullan›lan buhar› el-
de etmek için gerekli ›s›, kömür yakarak
veya nükleer füzyondan elde edilir. Kulla-
n›lmayan ›s›n›n ço¤u atmosfere b›rak›l›r.
Güç santrallerinin üretim verimi genellikle
% 30-35 seviyesindedir. Modern kombine
çevrim santrallerinde ise verim % 50 civa-
r›ndad›r. Üretim sonras› trafo ve mesafeye

Özay KAS
Makine Yüksek Mühendisi
Arke Enerji Sistemleri

ba¤l› iletim kay›plar› ise % 11 civar›ndad›r.
Kojenerasyon ünitelerinde de elektrik, di-
¤er güç santrallerinde oldu¤u gibi elektrik
jeneratörü ve içten yanmal› gaz motorlar›
ile üretilir. Kojenerasyon ünitelerindeki
motorlar standart olarak do¤algaz için ya-
p›lsalar da, ayn› zamanda di¤er s›v› ve gaz

yak›tlar› da yakabilirler.
Kojenerayon ünitesindeki motor taraf›n-
dan ortaya ç›kar›lan ›s›-ki motoru so¤ut-
mas› anlam›na gelir-ya¤ ve at›k egzoz ›s›la-
r› etkin olarak de¤erlendirilir ve böylece
kojenerasyon ünitelerinin verimi % 80-90
aras›na ulafl›r.

teknik
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Kojenerayonun Avantajlar›

Kojenerasyon metoduyla üretilen elektrik ve
›s›, kabaca % 40-45 yak›t tasarrufu sa¤lar.
Parasal anlamda bu ayn› miktarda 
enerji için mevcut maliyetin % 55-60’›, 
ya da ayn› miktarda yak›tla üretilebilen ne-
redeyse iki kat enerji, sat›labilen k›sm› ile de
maliyetlerin afla¤› indirilmesi anlam›na gelir.
Kojenerasyon sisteminde tüketilen gaz
miktar›na ba¤l› olarak da¤›t›m flirketleri ta-
raf›ndan belirli oranda indirim sa¤lanmak-
tad›r. Tüketildi¤i yerde üretilen ›s› ve elek-
trik, da¤›t›m ve iletim maliyetleri ve kay›p-
lar›n› ortadan kald›r›r. Kojenerasyon ünite-
lerinde üretilen ›s› tesislerin ›s›t›lmas›nda,
kullan›m s›cak suyunun üretilmesinde ve
proses ›s›s›n›n sa¤lanmas›nda kullan›l›r.
Kojenerasyon üniteleri ayn› zamanda sü-
rekli tüketim noktas›nda elektrik enerjisi-
nin kritik kaynaklar›n›n parças› olarak da
kullan›labilirler. Absorbsiyonlu so¤utma
cihazlar› yard›m›yla üretilen ›s›n›n so¤utma
ve iklimlendirme amaçl› da kullan›lmas›
mümkündür. Bu tip kullan›mlarda üretim
çevrimi, tri-jenerasyon (elektrik, ›s› ve so-
¤utman›n birlikte üretilmesi) olarak adlan-
d›r›l›r. Kojenerasyon ünitelerinin ekono-
mik olarak yat›r›m geri dönüfl süreleri güce
ve kullan›m flekline ba¤l› olarak 1-4 y›l ola-

rak de¤iflmektedir. Kojenerasyon metoduy-
la üretilen ›s› ve elektrik enerjisi yak›t mali-
yetlerini % 40-45 azaltt›¤›ndan, ekolojik
bak›fl aç›s›ndan kojenerasyon ünitelerinin
çevreye verdi¤i zarar da benzer seviyede
daha azd›r. Bu nedenle kojenerasyon ünite-
leri, hem ekonomik hem de ekolojik an-

lamda elektrik ve ›s›n›n üretilmesinin en
makul yoludur.

Tri-jenerasyon

Tri-jenerasyon; elektrik, ›s› ve so¤utman›n
birlikte üretilmesi anlam›na gelir. Teknolo-
jik olarak kojenerasyon ünitelerinin ab-
sorbsiyonlu so¤utma üniteleri ile birlikte
çal›flmas›d›r. Üretilen ›s›n›n, ›s›tma sezonu
d›fl›nda yaz aylar›nda da kullan›labilmesi,
kojenerasyon ünitelerinin çal›flmas› aç›s›n-
dan da oldukça uygundur.
Yaz aylar›nda kojenerasyon ünitelerinin
üretti¤i ›s›n›n tamam›n›n kullan›lamamas›
ihtimali bazen uygun olabilecek güçteki
ünitelerden daha küçüklerinin tercih edil-
mesine neden olmaktad›r. E¤er ›s›y› so¤ut-
maya çevirebiliyorsak, kojenerasyon ünite-
lerinin yaz aylar›nda çal›flmas›n› hiçbir fley
engelleyemez. Üretilen so¤utma, iklimlen-
dirmenin ihityaç duyuldu¤u her yerde- has-
taneler, oteller, spor salonlar›, bankalar,
al›flverifl merkezleri vb. – kullan›labilir.

Kojenerasyon Ünitelerinde 
Biyogaz›n Yak›t Olarak 
Kullan›lmas›

Kojenerasyon üniteleri, ›s› ve elektri¤in bir-
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rumunda, biyogaz ve do¤algaz kar›fl›m›
kullan›lmas› mümkündür.

• Kojenerasyon ünitelerinin 
fonksiyon gereksinimleri nelerdir?

Ünitelerin flebekeyle paralel çal›flmas› ye-
terli midir, ya da ayn› zamanda elektrik
enerjisi için “emergency” kaynak olarak
ihtiyaç var m›d›r, ya da “ada” modunda
ihtiyaç duyulmakta m›d›r?

• Tesisin enerji tüketimi ve 
maliyeti nedir?

Bu veriler, uygun kojenerasyon ünitesinin
seçimi ve kullan›m fleklinin belirlenmesi
için çok önemlidir. 

Biyogaz  Özelikleri için 
Gereksinimler

Biyogaz’›n özellikleri, kojenerasyon ünite-
sinin ana bilefleni olan motor seçimini etki-
leyen temel parametrelerdir. Baz› özellikler
maliyetleri önemli oranda yükseltebilir. Bi-
yogaz özellikleri de¤erlendirilirken, afla¤›-
daki karakteristiklerin bilinmesi gerekir:

• Metan (CH4) içeri¤i: Genellikle 
% 55-65 aras›ndad›r. Konsantrasyon
için alt limit % 50’dir.

• Biyogaz Bas›nc›: Kojenerasyon 
ünitelerinde biyogaz›n yak›lmas› için
bafl›nç de¤eri aral›¤› 1.5-10 kPa.’d›r.

• Gaz Kalitesinin Süreklili¤i (=biyogaz
içeri¤inin ve bas›nc›n›n stabilitesi), 
çal›flma stabilitesini ve zararl› 
emisyonlar› etkilemektedir.

• Zararl› Bileflenlerin ‹çeri¤i (temel 
olarak sülfür, flor ve klor bileflenleri):
Bu bileflenler motor iç parçalar› ve 
egzoz bacas›nda korozyona neden 
olabilir. Yüksek sülfür içeri¤i 
durumunda sülfür ar›tma ekipman›
kullan›lmas› tavsiye edilir. TM

Kojenerasyon Ünitelerinin 
‹flletmesinde Biyogaz Kullan›m›n›n
Önkoflullar›

Kojenerasyon ünitelerinin iflletmesinde bi-
yogaz kullanmak ve ekonomik avantaj sa¤-
lamak için, her fleyden önce afla¤›daki ko-
nulara aç›kl›k getirilmesi flartt›r.

• Biyogaz›n özellikleri nelerdir?

Biyogaz›n özellikleri itibar› ile kullan›labi-
lirli¤inin karar› yak›t alt ›s›l de¤eri ve zarar-
l› bileflenler aç›s›ndan verilir. Burada önem-
li olan veriler:
• Metan içeri¤i (gaz içeri¤inin tümünü 

teflkil etmesi durumu en iyi durumdur)
• Gaz kalitesinin süreklili¤i
• Zararl› bileflenlerin içeri¤i

• Biyogaz üretimi miktar› ve 
kullan›m için toplanmas› imkan›
nedir?

Biyogaz üretim miktar› seçilecek kojeneras-
yon ünitesi karar› üzerinde etkilidir.

• Yak›nda do¤algaz flebekesi 
mevcut mudur?

E¤er do¤algaz da¤›t›m› uygunsa ve biyo-
gaz içeri¤i stabil/sabit de¤ilse çift yak›tl›
kojenerasyon ünitelerinin kullan›lmas›
mümkündür. Düflük kaliteli biyogaz du-

likte üretilmesi için donat›lm›fllard›r. Kü-
çük ünitelerde temel olarak gaz yak›tlar
için uyarlanm›fl içten yanmal› motorlar
kullan›lmaktad›r. Temel yak›t do¤algaz ol-
mas›na ra¤men özellikle biyogaz›n çeflitli
formlar› baflta olmak üzere alternatif yak›t-
lar gittikçe yayg›nlaflmaktad›r. 
Biyogaz; at›ksu ar›tma tesisleri, çöp mer-
kezleri ya da hayvan çiftliklerine entegre
tar›m tesisleri yak›n›nda kurulmufl biyogaz
istasyonlar›ndan elde edilebilir. 

Biyogaz ‹stasyonlar›nda 
Kojenerasyon Ünitelerinin 
Kullan›lmas›n›n Ekonomik 
Avantajlar›

Biyogaz› kazanlarda yakarak sadece ›s›
üretmek yerine, kojenerasyon üniteleri
kendi tüketiminiz için veya flebekeye sat›l-
mak üzere elektrik üretimine olanak sa¤lar.
Kendi tüketiminiz için kullanman›z duru-
munda, flebekeye göre daha ucuz elektrik
sa¤laman›z mümkündür. fiebekeye satma-
n›z durumunda, yenilenebilir enerji kayna-
¤›ndan üretilmifl elektrik sat›fl avantajlar›n-
dan yararlanabilirsiniz. Biyogaz organik
at›klar›n ifllenmesi s›ras›nda ortaya ç›kan
ürünlerden elde edildi¤inden, çal›flan bir
kojenerasyon ünitesinin masraflar› sadece
servis maliyetlerinden ibarettir. Sistemin
esas geliri ise ›s›tma ve elektrik maliyetleri-
nin azalt›lmas› veya elektri¤in flebekeye sa-
t›lmas› ile elde edilir.
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I
s› pompas› seçimleri yap›l›rken birçok
kriter ayn› anda de¤erlendirilmelidir.
Is› pompas› sistemlerinin seçilmesi, ›s›

pompas› kaynak tipinin seçimi, ›s›tma / so-
¤utma kapasitelerinin hesaplanmas›, bina
içi sisteminin seçilmesi ve ›s› pompas› mo-
del seçimi ifllemlerinden oluflur. Her bir se-
çim kriteri de alt seçimleri gerektirebilir.
Öncelikle ›s› pompalar›n›n kompresörleri
kademeli olarak seçilmelidir. Kademeli
kompresörler bina ihtiyac›na göre devreye
girip ç›karak daha düflük enerji harcarlar. 
Is› pompas›n› tercih etmemizin birkaç se-
bebi bulunabilir. Bunlardan baz›lar›n› flöy-
le s›ralayabiliriz:

1. Is› pompas› ile ekonomik bir 
iklimlendirme sa¤lamak

2. Çevreye duyarl›l›k
3. Tek yat›r›mla birkaç ifllevi ayn› anda

yapabilmek (›s›tma, serinletme, 
kullan›m s›cak suyu)

Is› Pompas› Seçimi 
Abdunnur GÜNAY / Makine Mühendisi
FENTEK Mühendislik Ltd.fiti.
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Hangi sebeple olursa olsun ›s› pompas›
kullan›m›na karar k›l›nd›¤›nda afla¤›daki
kriterler dikkate al›narak seçim yap›l›r.

Is› Pompas› Kaynak Tipinin 
Seçimi: 

Is› pompalar›nda kaynak taraf› s›cakl›¤›
ile bina içine gönderilen s›cakl›k aras›nda-
ki fark ne kadar fazla ise al›nan verim o
kadar düflüktür. Bir ›s› pompas›n›n teknik
ve ekonomik performans› kullan›lan ›s›
kayna¤›n›n nitelikleriyle yak›ndan ilgilidir.
Bu nedenle bir yap› için ›s› pompas› sistem
tipinin seçimi, büyük ölçüde, kullan›lacak
›s› kayna¤›na ba¤l›d›r. Kullanaca¤›m›z
kaynak çok stabil olmal›d›r. K›fl›n ›s›tma
konumunda d›fl ortam s›cakl›¤› -10 °C ve
alt›nda olan bir yerde Hava Kaynakl› Is›
Pompas› seçiyorsak büyük hata yap›yoruz
demektir. Bu durumda ›s› pompas› cihaz›
çok verimsiz çal›flacak demektir. Sistem ti-
pinin seçiminde yerleflim yerinin konumu,
çevre havas› s›cakl›¤›ndaki de¤ifliklik ,top-
rak yap›s›, yeralt› veya yerüstü sular›n›n
bulunabilirli¤i ve sistem fiyat› gibi faktör-
ler etkilemektedir.. Bu faktörler göz önün-
de bulundurularak sistem için ›s› kayna¤›
seçimi yap›l›r. Söz konusu faktörler büyük
ölçüde binan›n bulundu¤u yere  ba¤l› ol-
du¤undan, en uygun sistem tipine karar
verilmesinde binan›n bulundu¤u iklim böl-
gesinin karakteristik özellikleri dikkate
al›nmal›d›r.

Is› Kaynaklar› ve Stabiliteleri:

Hava Kaynakl› Is› Pompas› : Hava bol bu-
lunan bir enerji kayna¤›d›r.Türkiye’de ›s›t-
ma devresinde d›fl hava s›cakl›¤› -15 °C ile
10 °C aras›nda de¤iflim göstermektedir.
Bu nedenle sabit bir COP de¤erinden bah-
setmek imkans›zd›r, gün içerisinde bile
çok de¤iflkenlik gösterir. Il›man bölgeler
için tercih edilmelidir. Hava s›cakl›¤›n›n 
0 °C ve alt›na düflen iklim bölgeleri için
yeterli ekonomik iflletme flartlar›n› sa¤la-
yamaz. Bina içinde kullan›lan sistemin
radyatör – fancoil olmas› durumunda yük-
sek ç›k›fl suyu s›cakl›¤› nedeniyle COP de-
¤erleri çok düfler. Hava kaynakl› ›s› pom-
palar›n›n ilk yat›r›m de¤eri di¤erlerine gö-
re çok düflüktür. Y›ll›k enerji ihtiyac›n›n

düflük oldu¤u yerlerde ilk yat›r›m›n›n dü-
flük olmas› nedeniyle tercih edilir. Hava
kaynakl› ›s› pompalar›n›n enerji harcama-
s›nda d›fl ünite fanlar› önemli yer tutmak-
tad›r. D›fl hava ünitelerinin fanlar›n›n ka-
demeli devirli olmas› durumunda enerji
harcamas› azalacakt›r.

Su Kaynakl› Is› Pompas›: Su olabildi¤ince
stabil bir ›s› kayna¤›d›r. Kayna¤›n binan›n
ihtiyac›n› karfl›layacak büyüklükte olmas›
gereklidir. Su ayr›ca içerisinde bulundur-
du¤u korozif malzemeler nedeniyle eflan-
jör seçiminde dikkate al›nmal›d›r. Türki-
ye’deki su s›cakl›klar› k›fl döneminde  yer
alt› sular› 4 ila 12 °C , göller 0 ila 10 °C,
nehirler 0 ila 10 °C, denizlerimiz ise 3 ila
12 °C aras›nda olmaktad›r. Su kaynakl› ›s›
pompalar›nda en önemli kriter suyun afl›n-
d›r›c› yap›s›d›r. Bunun için su kaynakl› ›s›
pompas› kullan›lmak istenirse suyun kim-
yasal ve korozif yap›s›n›n iyi analiz edil-
mesi gereklidir. Su kaynak olarak iki flekil-
de kullan›l›r. Bunlardan birincisi aç›k sis-
temdir. Mevcut kaynaktaki su cihaz eflan-
jöründen geçirilerek tekrar kayna¤a deflarj

edilir. Burada ald›¤›m›z suyun afl›nd›r›c›
etkisi ön plana ç›kmaktad›r. Ayr›ca çok
so¤uk havalarda don tehlikesi de vard›r.
Eflanjörler korozyona dayan›kl› titanyum
tarz› olmal›d›r, bu da maliyeti önemli öl-
çüde etkilemektedir. Su kaynakl› ›s› pom-
pas› için ikinci enerji al›m yöntemi ise kay-
nak içerisine boru döflemektir. Yani kapa-
l› çevrimle enerjinin al›nmas›d›r. Burada
da uzun ömürlü, do¤al flartlara dayan›kl›
borular kullan›lmad›r. Kulland›¤›m›z kay-
nak nehir, göl, su birikintisi yada deniz
olabilir. Deniz içerisine boru döflemek bü-
yük emek ve maliyet getirmektedir. Boru-
lar›n salyangoz fleklinde sabitlenmesi çok
zor olmaktad›r.

Toprak Kaynakl› Is› Pompas›: Toprak
kaynakl› ›s› pompalar› toprak içerisine dö-
flenen PE borular vas›tas› ile enerjiyi top-
larlar. Bütün y›l boyunca toprak günefl
enerjisini depolar. Toprak çok stabil bir ›s›
kayna¤›d›r. Topra¤›n 1 metre alt›nda ›s›t-
ma mevsimi boyunca s›cakl›k de¤iflimi çok
azd›r. Topra¤›n 1 metre alt›ndaki s›cakl›k
1 °C alt›na inmemektedir. Bu da topra¤›n
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iyi bir enerji kayna¤› oldu¤unu göstermek-
tedir. Ayr›ca toprak her yerde bulunan bir
›s› kayna¤›d›r. Havan›n sürekli s›cakl›¤›-
n›n de¤iflmesine karfl›n toprak s›cakl›¤›n›n
nerdeyse sabit kalmas›, karasal iklimler
için topra¤›n iyi bir kaynak oldu¤unu gös-
termektedir. Toprak iki flekilde ›s› kayna¤›
olarak kullan›l›r. Bunlardan birincisi yatay
olarak borulama yapmakt›r. Bu durumda
çok büyük toprak alan›na ihtiyaç duyul-
maktad›r ve daha çok müstakil villalarda
uygulama imkan› olmaktad›r. Çok büyük
alanlara ihtiyaç duyulmas›, borulaman›n
pratikte çok güç olmas›, herhangi bir ne-
denle ar›za olmas› durumunda onar›m›n›n
çok güç olmas› ve büyük maliyetler nede-
niyle seçimde iyi analiz edilmelidir. Topra-
¤›n yap›s›, topra¤›n nemi, borular›n döfle-
nece¤i derinlik boru boyutland›rmas›n› di-
rek olarak etkilemektedir. Di¤er bir yön-
tem ise borular› dikey olarak döflemektir.
Dikey borulama sondaj yap›lmas› gerekli-
li¤i dolay›s›yla büyük yat›r›m gerektirmek-

tedir. Kurulum için daha az alan ihtiyac›
dolay›s›yla tercih edilir. Dikey sondaj yön-
teminde borular aç›lan kuyulara dikey
olarak döflenir. Çok stabil bir kaynakt›r.
Cihazlar çok yüksek COP de¤erleri ile ça-
l›fl›r. ‹stenen kapsiteye kadar kuyu aç›la-
rak sistemin gereksinimi olan enerji emili-
mi yap›labilir. Yap›lan sistemin geri dönü-
flüm süresi (amortisman) göz önüne al›na-
rak sistem tercihi yap›l›r.

Bina içi Is›tma / Serinletme 
Sisteminin Is› Pompas› seçimine 
etkisi:

Is› pompas›: Is›tma, serinletme ve s›cak kul-
lan›m suyu eldesi için kullan›l›r. Is› pompa-
s›ndan elde edilen enerjinin kullan›m›nda
da COP de¤erleri büyük oranda de¤iflim
göstermektedir. Is› al›nan kaynak ile kulla-
n›m ç›k›fl suyu s›cakl›klar› aras›ndaki fark
ne kadar büyük ise COP de¤eri o oranda
düfler. Örne¤in 5 °C olan kaynak s›cakl›¤›y-

la çal›flan ›s› pompas›ndan 35 °C ç›k›fl suyu
s›cakl›¤› ald›¤›m›zda COP 4.5-5 olurken
ayn› kaynaktan 55 °C s›cakl›¤›nda ç›k›fl su-
yu ald›¤›m›zda COP de¤erleri 3-3.5 olmak-
tad›r. Bu da demektir ki bina içerisindeki
›s›tma sistemimizi düflük s›cakl›larda çal›-
flan sistemlerle yapmak zorunday›z. Bir ›s›t-
ma sisteminin düflük s›cakl›klarda yeterli
performans› verebilmesi ancak yüzey alan›-
n›n art›r›lmas› ile yani yerden ›s›tma ile
mümkün olmaktad›r. Radyatör ve fancoil
sistemlerinde ›s›tma yüzey alanlar› oldukça
düflük oldu¤undan daha yüksek besleme s›-
cakl›¤› gerekir. Fakat binan›n tamam›n›n
›s›t›c› eleman olarak kullan›ld›¤› yerden ›s›t-
ma sistemlerinde 35-38 °C ç›k›fl suyu s›cak-
l›¤› bina ›s›tmas›na yeterli gelmektedir (Yer-
den ›s›tmada dizayn s›cakl›¤› 40-35 °C ola-
rak al›nmal›d›r). Fancoil sistemleri, gürültü-
lü sistemler olmalar› nedeniyle konutlarda
tercih edilmemelidir. Daha çok serinletme
ihtiyac›n›n oldu¤u iflyerleri ve ofis alanla-
r›nda tercih edilebilirler. TM
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