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Yang›n konusunda Türki-
ye’nin en yetkili a¤›zlar›n-
dan Prof. Dr. Abdurrah-
man K›l›ç, büyük felaket-
lerde hasarlar›n en büyük
sorumlusunun ihmal oldu-
¤unu söylüyor ve ekliyor:
“Yang›ndan korunma ko-
nusuna bak›ld›¤›nda yönet-
melikler çok genel esaslar›
kapsar; detaylar bulunmaz.
Geliflmifl ülkelerde yönet-
melikler çok k›sad›r ama
yüzlerce, binlerce sayfa
bunlar›n aç›klamalar› bulu-
nur. Bu aç›klamalar› sivil
toplum kurulufllar› haz›r-
lar. Bizde bunu yapmas›
gereken kurumlar asl›nda

Makine Mühendisleri Odas›, Elektrik
Mühendisleri Odas›, Mimarlar Odas›, ‹n-
flaat Mühendisleri Odas› gibi meslek ör-
gütleri, vak›flar ve derneklerdir. Bu örgüt-
lerin yönetmeli¤i aç›klayacak, yönetmelik-
te istenen hususlar›n tasar›m›n›n, uygula-
mas›n›n, testlerinin, iflletmesinin nas›l ola-
ca¤›n› belirleyecek dökümanlar haz›rla-
mas› laz›m. Türkiye’de asl›nda en büyük
eksiklik bu. Bu nedenle de yönetmelik uy-
gulan›rken, ço¤u kifli kendine göre veya
ç›kar› do¤rultusunda yorum yap›yor. Bu
da çok önemli aksakl›klara sebep oluyor.
Yönetmeli¤in bana göre en büyük eksik-
liklerinden biri, yapt›r›m›n›n ve denetim
esaslar›n›n net olarak belli olamamas›. Bu
da yönetmeli¤in uygulanmas›n› zay›flat›-
yor. Bugün yönetmeli¤in var oldu¤unu bi-
lenlerin say›s› bile çok az. ‹lçe belediyele-
rinde imar daire baflkanl›klar›n›n bile
‘böyle bir yönetmelik mi var?’ dediklerine
s›kça rastl›yorum...”

Hal böyleyken, san›yorum yönetmelikleri
ç›karmak ve uygulamak aras›ndaki denge-
siz eylem da¤›l›m› için az sonra verece¤i-
miz nota hocam›z›n da bir itiraz› olmaya-
cakt›r: 
Teori: 5, Uygulama: 0... TM

Gökçen PARLAR
Yaz› ‹flleri Müdürü

gokcenparlar@dogayayin.com

Y
ang›n.. Can ve mal kayb›na sebebi-
yet veren en büyük felaketlerden
biri... Yang›n, ç›kt›ktan sonra en

k›sa sürede söndürülmesi gerekiyor, hasar
ne kadar azsa “buna da flükür” deniyor
ama yang›n›n bir “katil” haline gelmesi-
nin engellenebilece¤i nedense göz ard› edi-
liyor.
Bilindi¤i gibi ülkemizde Yang›n Yönetme-
li¤i, AB esaslar› dikkate al›narak 2007 y›-
l›nda revize edildi. Pek çok esas de¤ifltiril-
di, yönetmelik bir anlamda tazelendi. Baz›
zorunluluklar getirildi ama uygulamaya
gelince yine herkesin “ifli ç›kt›..” 
Yang›nda en çok can kayb›na sebep olan
faktörlerden biri duman... Duman o ka-
dar etkili bir faktör ki, ölümlerin
% 94’ünün duman sebebiyle gerçekleflti¤i
söyleniyor. Binalarda özellikle duman tah-
liye sistemlerinin bulunmas› hayati önem
tafl›yor. Zaten Yang›n Yönetmeli¤i’ndeki
en önemli maddelerden biri; binalarda,
özellikle bodrum katlar›nda duman tahli-
ye sistemlerinin olmas› flart. Durum böyle
ama akl›ma bu konuda birkaç soru tak›l›-
yor: Bugün mevcut binalar›n kaç›nda bu
sistemler bulunuyor? Bunun bir istatisti¤i
var m›? Yönetmeli¤e uygunsuz yap›lar için
herhangi bir yapt›r›m var m›? Daha da
önemlisi, özellikle yeni yap›lan binalarda
yönetmeli¤in gereklerinin yerine getirilip
getirilmedi¤ini denetleyen bir kurum veya
kurulufl var m›?   

Yang›n Yönetmeli¤inin ad› var…
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ürünler

D emirDöküm, mevcut merkezi ›s›tma
sistemleri ürün gam›na kaskad sis-

temlerini de ekleyerek bu alandaki iddias›-
n› ortaya koyuyor. Bu çerçevede, bir istas-
yon üzerinden birbirine ba¤lanarak çal›fla-
bilme özelli¤i ile 400 kW, paralel ve seri
ba¤lant›lar ile 1 MW’a kadar güç elde ede-
bilen Maxicondense Duvar Tipi Yo¤uflma-
l› Kazan› tüketicilerin be¤enisine sunuyor.
Maxicondense Duvar Tipi Yo¤uflmal› Ka-
zan, sabit gaz-hava kar›fl›m›n› sa¤layan
premix eflanjör ile % 108.7’ye varan yük-
sek verim seviyesi elde ediyor ve tüketiciye
% 25’lere varan oranlarda yak›t tasarrufu
sa¤l›yor. 50 kW ve 100 kW kapasiteli Ma-
xicondense Duvar Tipi Yo¤uflmal› Kazan-
lar, minimum çal›flmada 16.3 kW’a kadar
düflebilen ›s›l güç de¤eri ile d›fl ortam s›-
cakl›¤›na ba¤l› olarak at›l ›s›l güç üretimi-
ni engelliyor ve yak›t tasarrufu sa¤l›yor.
Do¤algaz ve LPG ile çal›flabilen Maxicon-
dense Duvar Tipi Yo¤uflmal› Kazan ile dü-
flük ›s›tma devresi, yüksek ›s›tma devresi
ve kullan›m suyu devreleri ayr› ayr› kon-
trol edilebiliyor. 
Master cihaz üzerindeki LED’li ekran ve
menü tufllar› ile cihaz çal›flma ayarlar› ya-
p›labiliyor. Ayr›ca master cihaza ba¤lana-

DemirDöküm’den Maxiacondense Duvar Tipi Yo¤uflmal› Kazan

bilen, LCD ekranl› kontrol ünitesi ile
uzaktan kumanda edilebiliyor.   

Özellikleri

• HK 100 M ve HK 100 S cihazlarda
16.3 – 100 kW ›s›l güç aral›¤›

• 4 adet ünite ile oluflturulan kaskad 
sisteminden 400 kW güç elde etme 
imkan›

• Mikroifllemcili kontrol kart› ve
LED’lerle hata bildirimi

• Oda termostat› veya cihaz s›cakl›¤›na
ba¤l› çal›flan donma emniyeti

• Düflük s›cakl›k ve yüksek s›cakl›k 
devrelerini oda termostat› ile kontrol
edebilme

• Kullan›m suyu devresine öncelik 
verebilme imkan›

• Kaskad sistemlerinde üniteleri eflit 
zamanl› çal›flt›rma özelli¤i

• Master cihazda ar›za olmas› 
durumunda acil durumlarda slave 
cihazlar› kontrol edebilme

• Uzaktan kumanda sistemi üzerinden
Lejyonella koruma özelli¤i girifli

• CE belgeli
• 2 y›l garanti TM

STI Polikarbonat Termostat Koruyucu-
lar, özellikle halka aç›k ve özel alanlar-

da (banka, otel lobileri, hastane, server
odalar›, ofis vb.) kullan›lan termostat,
enerji ölçer, sensör ve özel butonlara yet-
kisiz kiflilerin müdahalesini engellemek
amac›yla tasarlanm›flt›r. 
Montaj› h›zl› ve kolayd›r, mevcut termos-
tat›n sökülmesine gerek kalmadan tüm yü-
zeylere montaj› yap›labilir. Yayg›n olarak
kullan›lan termostatlara uygun iki ayr› bo-
yu mevcuttur. Estetiktir, fleffaf yap›s› özel-
li¤i ile termostat›n rahat okunmas›n› sa¤-

Siba Klima’dan STI Polikarbonat Termostat Koruyucular

lar, çizilmeye dayan›kl›d›r. Kilitlenebilir
olup, iki anahtar› mevcuttur.
Taban çevresinde yer alan çift duvarl› ge-
nifl hava kanatlar› termostatlarda ve sen-
sörlerde rahat hava sirkülasyonu ile do¤ru
çal›flmalar›n› sa¤lar. Polikarbonattan imal
edilmifl olup darbelere ve k›r›lmaya daya-
n›kl›d›r (Polikarbonat k›r›lmaya dayan›kl›
yüksek dayan›m gücüne sahip bir malze-
medir. Motosiklet kasklar›, bavullar, dal-
g›ç gözlükleri, otomobil farlar› kullan›m
alanlar›ndan baz›lar›d›r).  -40°C / 116°C
aras›nda kullan›labilirler. TM
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De’Longhi’den HVK 1030 
Fanl› Is›t›c›

D e’Longhi, sonbahar›n serin günlerinde kullan›labilecek mini
fanl› ›s›t›c›lar›, yaz aylar›n›n s›cak ve taze esintisini yeniden

hissettirmek üzere tasarlad›. Is›t›c›lar, 4 farkl› renk seçene¤ine sa-
hip. De’Longhi patentli ›s›t›c›lar›n yüzeyi, Avrupa Güvenlik Stan-
dartlar›’na uygun flekilde dizayn edildi. 
Ayr›ca güvenlik termostat› sayesinde fanl› ›s›t›c›n›n s›cakl›¤› iste-
nen flekilde ayarlayabiliyor, böylece elektrik tasarrufu sa¤lan›yor.
De’Longhi HVK 1030’un çift katl› yal›t›m› ve ‘yaz havaland›rma’
seçene¤i de di¤er özellikleri aras›nda. TM

Step Yap›’dan Yeni Hava 
fiartland›rma Üniteleri: Easyair

Step Yap› taraf›dan pazara sunulan yeni hava flartland›rma üni-
tesi Easyair, yüksek enerji verimi sa¤layan ›s› geri kazan›m sis-

temiyle DIN EN 308 Avrupa Standart›’na göre % 80 – 90 verimi
garanti ediyor. Tüm parçalar›n verimlili¤i optimize edecek flekilde
tasarland›¤› ünitelerde, hava taraf›nda minimize edilmifl bas›nç ka-
y›plar› ve EC motor teknolojisine sahip fanlar ile ba¤lant›l› olarak
parçalar›n aerodinamik aç›dan verimli konstrüksiyonu, y›llar bo-
yunca yüksek enerji tasarruflu çal›flmaya olanak veriyor. Bu par-
çalar› ve onaylanm›fl hücre yap›s› sayesinde ses emisyonu önemli
derecede azalt›lan Easyair hava flartland›rma üniteleri, ak›ll› ve ko-
lay kontrol sistemiyle, tüm enerjiyi optimize edecek flekilde çal›fl›-
yor. Tak-çal›flt›r sistemi, yani tüm ünitenin kablolamas›n›n haz›r
flekilde sunulmas›, sadece güç kayna¤›na ba¤lan›p (opsiyonel ola-
rak so¤utma ve ›s›tma suyu ba¤lanarak) hemen kullan›lmaya bafl-
lanmas› kolayl›¤›n› da beraberinde getiriyor. TM
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Y
aklafl›k 2000 y›ldan beri kullan›lan
yerden ›s›tma sistemi, genifl alanlara

en konforlu ve verimli ›s›nmay› sa¤l›yor.
Sulu yerden ›s›tma ve elektrikli yerden ›s›t-
man›n kurulum ve harcanan enerji mali-
yetleri birbirine yak›n olsa da elektrikli
yerden ›s›tma verim ve konfor aç›s›ndan,
sulu  yerden ›s›tman›n önüne geçiyor. Sulu
yerden ›s›tma sistemlerinde zemin s›cakl›¤›
borular›n geçti¤i yerlerde s›cakl›k fark›
olufltururken, elektrikli yerden ›s›tma sis-
teminde ›s› eflit miktarda yaflam alan›n›n
zeminine da¤›l›yor.
Sulu yerden ›s›tma sistemlerinde yaflam
alan›n›n zemininde borular›n gömülebil-
mesi için minimum 10 cm derinli¤e ihtiyaç
varken, elektrikli yerden ›s›tma sistemlerin-
de böyle bir kot yüksekli¤ine ihtiyaç olmu-
yor. Warmup elektrikli yerden ›s›tma sis-
temlerinde kablonun 2 mm incelikte olma-
s› sebebiyle, ›s› izolasyon malzemesiyle bir-
likte 0.7 mm – 2 cm aras›nda bir alanda
sistem uygulanabiliyor.
Elektrikli yerden ›s›tma sistemleri, kombili
veya merkezi do¤algazl› sulu yerden ›s›tma
sistemlerinin aksine, ihtiyaç oldu¤unda
belli bafll› odalar› ›s›tmak üzere ayarlanabi-
liyor. Sistemin kullan›m› yaflam flekline gö-
re düzenlenerek zamanlay›c› termostatlar
sayesinde odalarda iklimlendirme yap›labi-
liyor. Böylece artan konforun yan›nda bü-
yük oranda tasarruf da sa¤lanm›fl oluyor.
Elektrikli yerden ›s›tma sistemlerinin uy-

Üretimi Almanya’da gerçeklefltirilen
Trotec nem al›c› cihazlar; yo¤unlukla

ev, g›da sektörü, depolama, askeriye, ilaç
sektörü, lojistik, su ar›tma, inflaat, kurut-
ma, müze ve arfliv gibi alanlarda kullan›l›-
yor. Trotec nem al›c› cihazlar›n en önemli
özellikleri, verimli nem alma kapasiteleri ve
ak›ll› higrostat kontrolü. Ürünü rakiplerin-
den ay›ran en önemli özelliklerinden biri ise
uzun ömürlü kullan›m süreleri. Afl›r› nemin
ürünler ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl›
hale geldi¤i günümüzde, kapal› alanlar› ik-
limlendirmede kullan›lan bu cihazlar piya-
sada mobil, sabit ve santral tip olmak üze-
re üç farkl› çeflitte bulunabiliyor. TM

gulamas› son derece basit, zaman alm›yor
ve herhangi bir bak›m gerektirmiyor. Ana
›s›tma kayna¤› olarak kullan›larak tek ›s›t-
ma fonksiyonundan istifade edilebildi¤i gi-
bi, ayn› zamanda var olan ›s›tma sistemiy-
le birlikte tamamlay›c› ›s› kayna¤› olarak
da kullan›labiliyor. 
Sistemler, her türlü ›slak ve kuru zeminin
alt›nda kullan›labildi¤i gibi, inflaat aflama-
s›nda flap›n alt›na da döflenebiliyor; eski
döflemelerin üzerine kolayca kurulum ya-
p›labiliyor. Warmup’›n elektrikli yerden
›s›tma sistemlerinde her zemin tipine uy-
gun ürün seçenekleri bulunuyor. Warmup,
elektrikli yerden ›s›tmada “Ömür Boyu
Garanti’’ veriyor ve 7/24 teknik destek su-
nuyor. TM

Warmup’tan Elektrikli Yerden Is›tma

Trotec’ten Nem Al›c› Cihazlar

Ezinç Metal’den
‘Organik Antifriz’

8 . tesisat market 09/2010

G
ünefl enerjisi sistemlerinde kullan›lan
ve çevreye zararl› antifrizler tarihe

kar›fl›yor. Ezinç Metal do¤ada kolay çözü-
lebilen ve çevreye zarar vermeyen antifrizi
üretti. 
Günefl enerjisi sistemlerinde, t›pk› otomo-
billerde kulland›¤›m›z gibi antifriz kullan›-
l›r. Günefl enerjisi s›v›s› kullan›m›, günefl
enerjisi sistemlerinin k›fla haz›rl›k bak›m-
lar› yap›l›rken, yani sonbahar aylar›nda
art›fl gösterir. Ezinç y›llard›r kendi marka-
s› ile pazara sundu¤u günefl enerjisi s›v›s›n-
da yenilik yapt›. Böylece daha çevreci ve
sa¤l›kl› hale getirilen antifriz ile Ezinç Me-
tal sektöre bir yenilik sundu. Günefl enerji-
si pazar›nda yayg›n olarak kullan›lan gü-
nefl enerjisi s›v›s› do¤ada biyolojik olarak
parçalanmayan monoetilenglikol içerir.
Bu madde çevreye zararl› ve zehirlidir.
Ezinç taraf›ndan gelifltirilen ‘günefl enerjisi
s›v›s›’ tam organiktir. Formülünde do¤ada
biyolojik olarak parçalanan bitkisel ya¤
asitlerinden elde edilen kimyasallar kulla-
n›l›r. Bunun yan› s›ra pazarda yayg›n ola-
rak kullan›lan antifrizler 1-2 y›lda özelli¤i-
ni kaybetmektedir. Ezinç günefl enerjisi s›-
v›s› ise daha uzun y›llar özelli¤ini kaybet-
meden kullan›labilmektedir. Ezinç günefl
enerjisi s›v›s›, piyasaya 3 lt'lik ve 16 kg'lik
paketler halinde sat›fla sunulmaktad›r. TM
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ürünler

X ica ›s›t›c› film, iletken olmayan ve yan-
mayan filme ›s›t›c› karbon tabaka ve

kirlilik önleyici tabakan›n ifllenmesi, bak›r
flerit ile elektrodun haz›rlanmas› sonras›
PET film ile lamine iflleminin yap›lmas› ile
oluflturulan son teknoloji yass› bir infrared
›s›t›c›d›r. Normal ›s›t›c›lardan farkl› ola-
rak filmin tümüne yay›lm›fl ›s›t›c› karbon
tabakadan sa¤l›¤a faydal› infrared ›fl›nlar
sayesinde günefl ›fl›¤› benzeri bir s›cakl›¤›
hissetmek mümkündür.
Ayr›ca film ›s›t›c›n›n d›fl tabakas› olan pet,
özel bir ürün olup hava ile temas etmeye-
cek flekilde izolasyonu sa¤lamakta ve ›s›t›-
c› filmi duvarlarda, tavanda ve zeminde
kullanmaya olanak sa¤lamaktad›r. Is›t›c›

Xica Is›t›c› Karbon Filmler
filmin kalitesini kullan›lan karbon ve gü-
müfl tabakalar›n yap›flt›r›lma ve rezistans
kalitesi ile nano partiküllerin ak›flkanl›¤›
belirler. Xica ›s›t›c› film yüksek rezistansa
sahip karbonu kullan›p, karbon yoluyla
›s›n›n ortaya ç›kma özelli¤i ile 1 mikron-
dan daha düflük bir basma teknolojisi ile
üretilmifltir. Is›t›c› film 0.5 mm kal›nl›¤›n-
dad›r. Film çok say›da katmandan oluflur.
Filmin içinde ›s›tma teli, ›s›tma kablosu
veya rezistans yoktur. Is› kayna¤› ortada
duran çok ince siyah bir katmand›r. Bu
katman, karbon-metal kar›fl›m› bir yüksek
teknoloji ürünüdür. Piyasadaki di¤er
ürünlerden fark› filmin içinde rezistans
›s›tma teli, ›s›tma kablosu olmamas›d›r.

Görünmeyen uzak k›z›lötesi ›fl›nlarla çal›fl-
maktad›r. Filmler her noktas›ndan ayn›
anda ayn› s›cakl›¤› vermektedir. Filmin ke-
silip kopar›lmas›nda bile, (kenar besleme
bak›rlar›n›n kopar›lmamas› durumunda)
çal›flmaya devam etmektedir. Yerden ›s›t-
ma filmleri 80 cm ve katlar› fleklinde ithal
edilmektedir. Filmlerin boylar› 100 m.’dir,
istenilen ölçüde kesim yap›labilir.

Bafll›ca kullan›m alanlar›: Cami hal› alt›
›s›tma sistemleri, laminat parke alt› ›s›tma
sistemleri, kapal› spor salonu, kapal› ve
aç›k mekanlarda buz çözme uygulamalar›,
kuru sauna uygulamalar›, seralar ve tar›m-
sal alanlar vb. TM

Tempo Ltd. fiti. taraf›ndan ABD’den it-
hal edilen Patio Solar, kafeterya, resto-

ran, bar, k›fl bahçesi, teras gibi aç›k alan-
larda LPG ve elektrik gibi di¤er enerji kay-
naklar›na göre çok daha düflük enerji mali-
yetleri ile ›s›nma sa¤l›yor. Radyant ›s›tma
teknolojisi, bilinen sistemlere göre % 40
daha az ›s›tma yükü ihtiyac› ile ekonomik
çözümler sunuyor. Kurulumu ve kullan›m›
son derece kolay bir ›s›tma cihaz› olan Pa-
tio Solar, havay› de¤il cisimleri ›s›tarak
rüzgar, ya¤mur gibi d›fl ortam›n olumsuz
etkilerini minimize ediyor. ‹GDAfi onayl›
Patio Solar, tüketim miktar› ve ›s› kapasite-
si ile elektrikli infrared ›s›t›c›lara göre 3 kat
daha tasarruflu olufluyla yat›r›m maliyetini
k›sa sürede telafi ederek d›fl ortamlar›n ›s›-
t›lmas›nda ekonomik çözümler sunuyor.
‹talyan Systema taraf›ndan üretilen ve
Tempo Ltd. fiti. taraf›ndan ithal edilen Sü-
rekli Tip Radyant Is›t›c› ise, özellikle uçak
hangarlar›, otomobil fabrikalar›, metal ve
seramik imalat sahalar›, yat ve gemi imalat
tesisleri gibi büyük hacimli ve yüksek ta-
vanl› binalar›n ›s›t›lmas›nda kullan›l›yor.
Tek bir yak›c› ile 400 kW kapasitede ›s›t-
ma sa¤lanabilen sistemde, radyant boru
uzunlu¤u tek parça olarak 250 metreye ka-

dar bina içinde konumland›r›labiliyor. Bu
sistemde baca yanma ünitesi bina d›fl›nda
oldu¤undan, geleneksel radyant sistemler-
de oldu¤u üzere bina içerisinde do¤algaz
tesisat›na ve baca sistemlerine gerek kalm›-
yor. Geleneksel radyant ›s›t›c›lara göre %
20 daha verimli olan sistem esnek yap›s›y-
la radyant borular›n bina kirifl ve kolonla-
r›n› dolaflacak flekilde montaj›n› da müm-
kün k›l›yor. Do¤algaz, LPG, dizel yak›t se-
çenekleri ile kullan›labilen Sürekli Tip Rad-
yant Is›t›c›lar›n kontrol sistemleri ister ba-
¤›ms›z ister STR Net ile bilgisayar destekli
olarak yap›labiliyor. ‹GDAfi onayl› STR

Tempo’dan Yeni Nesil Do¤algazl› D›fl Mekan Is›tma Sistemi: Patio
Solar ve Sürekli Tip Radyant Is›tma Sistemi: STR / OHA

›s›tma sistemi ayn› zamanda uluslararas›
kalite sertifikalar›na da sahip. TM

TM EYLUL 140  9/23/10  6:05 PM  Page 10



TM EYLUL 140  9/23/10  6:05 PM  Page 11



ürünler

12 . tesisat market 09/2010

Makro Teknik, Kaynakl› siyah-DKP
Sac Havaland›rma Kanallar›n› ürün

gam›na ekledi. Ürün, mutfak egzoz, yan-
g›n ve duman tahliyesi ve di¤er gerekli
hatlarda kullan›labiliyor. Kaynakl› siyah-
DKP Sac Havaland›rma Kanallar› üretimi; 
sertifikal› kaynakç›lar taraf›ndan, ulusla-
raras› kaynak standartlar›na, Smacna ve
DW 144’e uygun olarak gerçeklefltiriliyor.
‹ç ve d›fl yüzeyleri 250 ˚C yüksek s›cakl›¤a
dayan›kl› galvanizli özel boyalarla kapl›
olan ürün, standart olarak 2 ve 3 mm. ka-
l›nl›¤›nda siyah veya DKP çelik sac malze-
me ile standart olarak 1.5 metre uzunluk-
ta üretiliyor. Talebe ba¤l› olarak, farkl›

kal›nl›klar ve paslanmaz malzemeden ve
hatlar›n daha h›zl› montaj›n› sa¤layabil-
mek için uygun olan projeler için 3 metre
uzunlu¤a kadar üretilmektedir.
Makro Teknik kaynakl› siyah-DKP sac
hava kanallar›n›n birbirine montaj›, s›zd›r-
maz flekilde kanal gövdesine kaynaklan-
m›fl köflebentlerde bulunan c›vata delikle-
riyle yap›lmaktad›r. S›zd›rmazl›k için kul-
lan›lmas› gereken yüksek s›cakl›¤a daya-
n›kl› özel contalar› ve ask› malzemeleri ol-
mak üzere siyah-DKP saclar›n montaj› ve
izolasyonu için gerekli tüm malzemeler
Makro Teknik Express ma¤azalar›nda sa-
t›lmaktad›r. TM

Makro Teknik’ten Kaynakl› Siyah-DKP Sac Havaland›rma Kanal› 
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T ermodinamik Hermetik Do¤algazl› fiofben, çok düflük su ba-
s›nçlar›nda dahi sabit s›cakl›kta kullan›m ve banyo suyu sa¤la-

yabilen elektronik s›cakl›k kontrol sistemi ve yüksek verimli kom-
ponentleriyle s›cak su konforunu en üst seviyeye ç›kar›yor.
Termodinamik fiofben, hermetik tip do¤algazl› su ›s›t›c›s›d›r. Bu
cihaz, yanma için gerekli havay› tamamen d›fl ortamdan al›r, bu-
lundu¤u ortamdaki oksijeni tüketmedi¤i için ortam›n hava kalite-
sini düflürmez, yanma sonucu ortaya ç›kan at›k gaz› da ayn› yolla
d›fl ortama verir. Baca sorunu olan mahaller için ideal kullan›m
sa¤lar.
Güvenle kullan›m için elektriksel ve mekanik emniyet sistemleriy-
le donat›lm›fl olan Termodinamik Hermetik fiofben, kompakt bo-
yutlar›yla az yer kaplar ve enerjiyi verimli kullan›r.

Özellikleri

• Dijital Ekran, fonksiyonel kontrol paneli
• Elektronik kontrol sistemi
• Otomatik ateflleme sistemi
• Yüksek su bas›nc› emniyeti
• Yüksek verim, düflük gaz tüketimi
• Afl›r› ›s›nma korumas›
• Alev sönme emniyeti
• Kaçak ak›m korumas›
• Donma korumas›
• Baca çekifli emniyet sistemi
• Ergonomik dizayn
• Montaj ve bak›m kolayl›¤›
• Bol yedek parça ve yayg›n servis a¤› TM

Termodinamik’ten Hermetik
Do¤algazl› fiofben 

Üstün kaliteli
armatürler ve sistemler
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ürünler

K SB’nin 2010 y›l›n›n Nisan ay› içerisin-
de piyasaya sundu¤u Etanorm SYT,

ana hatlar›yla; EN 733’e göre boyutland›-
r›lm›fl, yatay, arkadan ç›kar›labilen salyan-
goz gövdeye sahip; kaplinli, tek kademeli,
de¤ifltirebilir gövde afl›nma halkalar› ile do-
nat›lm›fl, ATEX’e uygunluk gösteren tasa-
r›ma sahip pompalard›r.
180 °C’ye kadar k›zg›n su ve 350 °C’ye ka-
dar mineral veya sentetik bazl› ›s› transfer
ya¤lar›na uygun olan yeni tasar›m Eta-
norm SYT, opsiyonel olarak “quench siste-
mi” ile birlikte çift etkili mekanik salmas-
traya da sahiptir. Özellikle kat› partikül
içeren k›zg›n ya¤lar için gerekli bir özellik
olan standart karbon yatak yerine opsiyo-
nel olarak SiC/SiC rulman yataklar› kulla-
n›lm›flt›r. Bu uygulama ile buharlaflma ba-
s›nc› 1 bar›n üstünde olan sentetik ya¤lar›n
transferi de sa¤lanabilmektedir.
A¤aç-ka¤›t, ya¤ endüstrisi, kimya ve petro-

kimya endüstrisi, tekstil endüstrisi, g›da,
metal endüstrisi, denizcilik teknolojileri bu
pompalar›n potansiyel uygulama alanlar›-
na örnek olarak verilebilir.

Özellikleri

• Mekanik salmastra bölgesinde özel bir
dizaynla (KSB patentli) daha iyi hava
tahliyesi sa¤lanm›fl ve bu sayede
mekanik salmastran›n, olas›l›¤› oldukça
yüksek olan kuru çal›flmas› önlenmifltir. 

• Yeni Etanorm SYT gelifltirilmifl basma
kapa¤› dizayn› sayesinde yanl›fl 
montajdan (kas›nt›, kaplin
ayars›zl›klar› vs.) dolay› olabilecek
hasarlar› minimize etmektedir. Bunun
yan›nda rulman yata¤›, rulmanlar ve
mekanik salmastra bölgesinde ›s› 
transferini azaltmaktad›r. 

• Art›r›lm›fl  destekler sayesinde, bask›
kapa¤› ile yatak konsülü aras›ndaki
flanfl› destekleyen, bask› kapa¤› ›s›
bariyer alan› dayan›kl›laflt›r›lm›flt›r.

• Ölçülebilir element yöntemiyle yap›lan
hesaplamalar, bundan önceki model ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu dayan›kl›l›¤›n %
500 ile % 1300 aras›nda gelifltirildi¤ini
göstermifltir.

• Art›r›lm›fl destekler sayesinde bask›

KSB’den Yeni Etanorm SYT
kapa¤› boyun alan›ndaki cidar kal›nl›¤›
azalt›lm›fl olup; bir önceki model ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bask› kapa¤› ile
yatak konsülü aras›nda transfer olan ›s›
miktar› ciddi boyutlarda azalm›flt›r. Bu
önlem, ayr›ca yatak konsülüne transfer
olan ›s›y› da düflürmektedir.

• Fan üzerinde oluflturulan küçük 
dengeleme delikleri ile yatak 
konsülündeki bas›nç art›r›lm›fl ve 
pompan›n di¤er bölgelerine gelen
bas›nç azalt›lm›flt›r.

• Gövde ile bask› kapa¤›, bask› kapa¤› ile
yatak konsülü aras›ndaki tüm contalar,
afl›nmay›, sürtünmeyi ve yanl›fl montaj›
önlemek için s›k›laflt›r›lm›flt›r. 
Böylece çal›flma s›cakl›¤›nda bask›
kapa¤› vidalar›n›n  tekrar
s›k›flt›r›lmas›na gerek kalmam›flt›r.

• Mil üzerinde dizayn edilen kontur
sayesinde s›z›nt›, santrifüj etkiyle 
uzaklaflt›r›lm›fl olup ayn› zamanda
agresif s›v›lara karfl› dayan›kl›l›k
sa¤lanm›flt›r.

Tüm bunlar›n yan›nda Etanorm SYT’ler-
de, yeni pazar beklentilerine cevap veren,
emniyetli çal›flmas› sayesinde güvenli ve
uzun ömürlü bir çal›flma garanti edilmekte-
dir. TM

Y eni testo 330 LL baca gaz› analizörle-
ri, renkli grafik ekran› ile verileri gra-

fik halinde gösteriyor. Kendinden aç›kla-
y›c› grafik e¤rileri, kolay sembolleri ve net
renkli dizayn› ile datalar›n analizini kolay-
laflt›r›yor. Örne¤in yukar›y› iflaret eden
baflparmak sembolü ›s›tma sisteminin
do¤ru ayarland›¤›n› gösteriyor.
Geniflletilmifl ölçüm menüleri (kat› yak›t
ölçümleri ve kaçak testleri gibi) ›s›tma sis-
teminin ayr›nt›l› analizini sa¤l›yor. Ölçüm

menüsüne entegre edilen gaz kaçak testi
sayesinde, gaz borular›yla ilgili bütün test-
ler ayr› bir ölçüm cihaz› olmadan gerçek-
lefltirilebiliyor. Testo 330 LL’nin, sensör
ömrü 6 y›la kadar uzat›lan O2 ve CO sen-
sörleri, kullan›m maliyetini önemli ölçüde
azalt›yor. Baca gaz› analizörü testo 330 LL
›s›tma sisteminin profesyonel analizi için
gerekli tüm fonksiyonlara sahip. Ürün,
›s›tma mühendisleri, montajc›lar ve baca
temizleyicileri için ideal bir cihazd›r. TM

Yeni testo 330 LL – Baca Gaz› 
Analizi Sonuçlar›n› Grafik Halinde
Gösteriyor
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Z iehl Abegg taraf›ndan pazara
sunulan Plug Fanlar, kaidesi

ve motoru ile birlikte kompakt
bir dizayna sahiptir. ‹smini
“plug in” kelimesinden (elektrik
prizine fiflin direkt olarak tak›l-
mas›) alm›fl olup, motor ve fan
ba¤lant›s› direkt akuple olarak
yap›lmaktad›r. IEC motor 400V
/ 50 Hz, trifaze motorlar ile kul-
lan›labilir. ‹ste¤e göre EFF1 veya
EFF2 enerji s›n›f›ndaki modeller
tercih edilmektedir. Seçilen mo-
tor 50 Hz. üzerindeki çal›flmala-
ra uyum sa¤lamal› ve  -20 °C ile
40 °C derece aras›nda standart
olarak çal›flabilmelidir. Frekans
invertörü uygulamalar› için motorda PTC
termistör mutlaka bulunmal›d›r. Fan›n sa-
hip oldu¤u yataklama DIN ISO 8821
standard›na uygun de¤iflebilmektedir. ISO
1940 standard›na uygun olarak G6,3 ba-
lans kalitesinde balanslamas› yap›lmakta-
d›r. Balans a¤›rl›klar› paslanmaz çelik
malzemeden olmaktad›r. Balanslamada
titreflim seviyesi DIN ISO 14694 standar-
d›na göre 2,8 mm/s güvenilirli¤inde ölçül-
mektedir. 
Plug fan çal›flma esnas›nda stabil fan e¤ri-
si sayesinde, daha genifl debi aral›¤›nda %
78’e varan yüksek verim imkan› sa¤la-
maktad›r. Fan›n salyangozlu yap›da olma-
y›fl› birçok avantaj› da beraberinde getir-
mektedir. 
• Dinamik bas›nç kayb› daha düflük

oldu¤u için enerji tüketimi daha azd›r. 
• Havan›n laminer ak›fla geçebilmesi için

salyangozdan sonra b›rak›lmas›
gereken difüzör hücresine ihtiyaç 
yoktur. Fandan hemen sonra gelen
batarya, susturucu vs. durumunda
duvar etkisi söz konusu de¤ildir.

• Fan bulundu¤u hacmi bas›nçland›rd›¤›
için, hücrede her yönden ç›k›fl imkan›
sa¤lar. Bu flantiyede servis yönü 
belirlemede ve kanal ba¤lant›s›nda
mekanikçi firmaya kolayl›k 
sa¤lamaktad›r.

Plug fan çal›flma esnas›nda verimli kulla-
n›labilmesi için mutlaka frekans invertörü

Ziehl Abegg’den Plug Fanlar

de kullan›lmal›d›r. ‹nvertör sayesinde ba-
s›nç de¤iflikliklerinde hava debisi hassas
bir flekilde kontrol edilebilmektedir. ‹nver-
törün devre d›fl› kald›¤› durumlarda 
50 Hz.’de fan›n verdi¤i standart debi elde
edilir. ‹nvertörlü kullan›m sayesinde fan
yataklar›nda afl›r› yüklenme durumu söz
konusu de¤ildir. Ekstradan yatak destekle-
me gerektirmez. Plug fan, motoru yanma-
d›¤› sürece herhangi bir bak›m gerektirme-
den kullan›labilecek bir üründür. Kay›fl
kasnak mekanizmas› bulunmamaktad›r. 

Avantajlar›

• Direkt akuple oldu¤u için %15
oran›nda kay›fl kasnaktan gelen 
transmisyon kayb› söz konusu de¤ildir. 

• Kay›fl korumas›na ihtiyaç yoktur. 
• Kay›fl gerginlik kontrolü gerektirmez.
• Kay›fl y›pranmas› yoktur. Fandan

sonra 2. filtre kald›r›labilir ya da
de¤iflim ömrü çok daha uzun olur.

• Fan›n temizli¤i kolayd›r, optimum
hijyen imkan› sa¤lar.

• Kay›fl gerginli¤i ve güç iletimi için
gereken motor ba¤lant› mesafesi 
yoktur. 

Bu durum; hücrede % 20-30 oran›nda boy
k›salmas› ve daha k›sa montaj mesafesi
sa¤lar. Sonuç olarak klima santralinin ya-
t›r›m maliyetini azalt›r. TM

ürünler

Totem’den Danfoss
Scroll Kompresörler

S
croll kompresörler biri sabit di¤eri ha-
reketli olmak üzere iç içe geçmifl iki

spiral parçadan oluflup, yörüngesel hare-
ket ile so¤utucu ak›flkan› s›k›flt›ran bir
prensiple çal›fl›r. Pistonlu kompresörlere
göre daha verimli olan bu kompresörler
so¤utma, paket tip klima cihazlar›, ›s›
pompalar›, rooftop, hava kurutucu ve
chiller gibi uygulamalarda kullan›labil-
mektedir. Totem taraf›ndan sat›fla sunulan
Danfoss scroll kompresörlerin baz› özel-
likleri afla¤›daki gibidir:

• Kolay montaj için sade, hafif ve 
kompakt tasar›m

• Klima ve so¤utma uygulamalar›nda en
düflük ses seviyesi

• Yüksek COP de¤eri, düflük enerji 
tüketimi

• Uzun çal›flma ömrü
• Düflük iflletme maliyeti
• Yüksek s›cakl›klarda çal›flabilme

kabiliyeti (iç motor koruma)
• Mevcut sistemlere kolay entegrasyon

ve optimizasyon
• Rakiplere göre daha az kaynak

ba¤lant›s› ve azalt›lm›fl sürtünme
• Basma hatt›ndaki disk çek valf

sayesinde, kalk›fl ve duruflta bile sessiz
çal›flma kabiliyeti

• Rakiplere göre daha küçük boyutlar
• Üçte bir oran›nda azalt›lm›fl parçalar 
Danfoss yeni serisiyle beraber scroll kom-
presörlerde 2 – 30 HP (nominal kapasite 7
kW – 110 kW) aral›¤›nda oldukça genifl
bir yelpaze sunmaktad›r. Sessiz, dayan›kl›
ve üstün performans niteliklerini tafl›yan
Danfoss scroll kompresörler, hafif ticari
uygulamalardan endüstriyel uygulamalar›-
n›za kadar kullan›labilecek güvenilir bir
yap›ya sahiptir. TM
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ürünler

Önmetal Döküm Sanayi, Türkiye’de
üretti¤i R‹MA ONGAS 300 Yo¤ufl-

mal› Kazan için CE Belgesini de alarak,
›s›tma pazar›na iddial› bir girifl yapt›. R‹-
MA ONGAS 300 Yo¤uflmal› Kazan, tüke-
ticiye en güvenli ve en hesapl› kazan› sun-
mak üzere tasarland›. Ergonomik tasar›m
ve sessiz çal›flmas›n›n yan› s›ra, yüksek ve-
rimiyle de dikkat çeken Önmetal yetkilile-
ri, ürünün, k›sa zamanda en çok tercih edi-
len isimler aras›nda yer alaca¤›n› ve tüketi-
cinin gönül rahatl›¤›yla kullanabilece¤i bir
›s›tma sistemi oldu¤unu belirtiyorlar.
R‹MA ONGAS 300 Yo¤uflmal› Kazanlar,
genifl LCD ekran› ile tüm detaylar›n görü-
lebilir olmas›n›n yan› s›ra, kontrol edile-
bilme özelli¤iyle de dikkat çekiyor. R‹MA
ONGAS 300 Yo¤uflmal› Kazanlar›n ›s›
üreten eflanjörü, özel olarak magnezyum,
silisyum alafl›ml› alüminyumdan üretilmifl
ve yüksek verimli modüler gövdeden mey-
dana gelmifltir. Seramik fiberli paslanmaz
gövdeli özel premix brülör sayesinde daha
verimli bir yanma sa¤l›yor. Bu özellik ba-
ca emisyonlar›n›n düflük olmas›n› sa¤la-

Önmetal’den Türkiye’de Üretilen ‹lk Yo¤uflmal› Kazan: Rima
ONGAS 300

mas›n›n yan› s›ra, R‹MA ONGAS 300 Yo-
¤uflmal› Kazanlar›n ayn› zamanda bir do-
¤asever oldu¤unu gösteriyor. Tam modü-
lasyonlu çal›flan R‹MA ONGAS 300 Yo-
¤uflmal› Kazan, tam elektronik ak›ll› kon-
trolüyle kullan›c›n›n güvenli¤ini sa¤l›yor.
R‹MA ONGAS 300 Yo¤uflmal› Kazan’›n
dikkat çeken bir özelli¤i bilgisayar ile kon-
trol edilebilmesidir. H›zl› flekilde paramet-
re yüklenebilir, ar›za tespit edilebilir ve
ar›za giderilebilir. R‹MA ONGAS 300
Yo¤uflmal› Kazanlar gerekti¤inde kaskad

Uponor polietilen malzemesini geliflti-
ren bir proses uygulamaktad›r. Bu

proses s›ras›nda polietilen, ekstrüderde
yüksek bas›nç alt›nda üç boyutlu ba¤lan›r.
Homojen olarak ba¤lanm›fl molekül zin-
cirleri sayesinde mükemmel ›s›, yafllanma
dayan›m› ve yüksek s›cakl›kta sünme (cre-
ep) dayan›m›na ulafl›l›r. Bu, özellikle iddia-
l› hidrolik sistem uygulamalar›nda çok
önemlidir (Örne¤in, Termal Aktif Bina Sis-
temi’nde (TABS), ›s›tma ve so¤utma uygu-
lamalar›nda). Di¤er borular ile karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda Uponor PE-Xa Q&E boru infla-
at sahas›n›n zor koflullar›nda uygulamaya
en elveriflli borulardan biridir. Homojen
ba¤lant›, boyutsal olarak kararl› bir yap›
sa¤lar ve stres alt›nda çatlama (stress-
crack) dayan›m›n› çok büyük miktarda ar-
t›r›r. Genifl spektrumlu s›cakl›k ve kimya-
sal dayan›m özellikleri ile Uponor PE-Xa
Q&E boru, yerden ›s›tman›n yan›nda, te-
miz su uygulamalar›nda ve radyatör ba¤-
lant›lar›nda da tercih edilmektedir.

Uponor’dan PE-Xa Q&E Sistemi

Patentli ba¤lant› çözümleri 

PE-Xa sistemi, temiz su tesisatlar› için mü-
kemmel bir çözüm sunar. Bunun sebeple-
rinden biri, polietilen malzemelerin yüksek
hijyen kalitesidir. Ancak, Uponor’un ba¤-

lant› çözümleri de malzemeleri kadar bü-
yük bir önem tafl›maktad›r. PE-Xa sistemi-
nin tüm bileflenleri birbirini tamamlay›c›
bir özellik tafl›makta olup, yaln›zca maksi-
mum uygulama kolayl›¤› sa¤lamakla kal-
maz, tüm sistemin en güvenli performans›
vermesine de  katk›da bulunur.
Ba¤lant› aç›s›ndan, Uponor PE-Xa borula-
r›n›n özel haf›za etkisi büyük önem tafl›-
yor. Geniflletici aletlerle geniflletilerek tesi-
sata yerlefltirildikten sonra, malzeme bü-
züflerek orijinal durumuna geri dönüyor.
Böylelikle, mutlak bir ba¤lant› s›zd›rmazl›-
¤› sa¤lan›yor.  TM

olarak çal›flt›rabilir, özel yaz›l›ml› kart› sa-
yesinde sistemdeki kazanlar› entegre çal›fl-
t›rarak, gereken ›s› ihtiyac›na göre tüm ka-
zanlar›n efl zamanl› çal›flmas›n› sa¤layabi-
lirsiniz. R‹MA ONGAS 300 Yo¤uflmal›
Kazanlarda kullan›lan elektronik sistem,
ayn› anda 12 adet kazan› kontrol etme
özelli¤ine sahiptir. Sisteme günefl enerjili
cihazlar ve boylerler entegre olarak ba¤la-
nabilmektedir. R‹MA ONGAS 300 Yo-
¤uflmal› Kazanlarda tüm emniyet sistemle-
ri uygulanm›flt›r. Kazan suyu bas›nc› düfl-
tü¤ünde bas›nc› hisseden afl›r› s›cakl›¤›
kontrol eden ve dönüfl su s›cakl›¤› ile ç›k›fl
su s›cakl›¤› aras›ndaki fark› hisseden sen-
sörler sayesinde kontrollü çal›flma sa¤lar.
Kazan kurulum yeri flartlar›na göre nor-
mal veya hermetik bacal› sistem sayesinde
yanma havas›n› d›fl ortamdan alma özelli-
¤ine sahiptir. Kazandan at›lan yo¤uflma
suyunu kontrol eden sifon kontrol sistemi
ise cihaz›n bir baflka dikkat çekici özelli¤i.
R‹MA ONGAS 300 Yo¤uflmal› Kazanlar-
da donmaya karfl› ve boyler sisteminde
bakteri giderme özelli¤i de bulunuyor. TM
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P
ekpan Panel Radyatörleri, ileri tekno-
lojisi, kalite standartlar›, estetik tasa-

r›m› ve her türlü ihtiyaca cevap veren ürün
yelpazesi ile dikkat çekiyor.
Panel Radyatörler, modern entegre tesis-
lerde ve bilgisayar kontrollü tam otomatik
hatlarda CE, EN 442, GOST-R, UKR
SEPRO ve TSE Standartlar›’na uygun ola-
rak üretilir. Panel ve konvektörüyle mak-
simum verim sa¤layacak tasar›m›, maksi-
mum ›s›l verimin al›nmas›n› sa¤layacak
konvektör yüksekli¤i, maksimum punta
say›s›na sahip PEKPAN Panel Radyatörle-
rin her biri otomatik test havuzlar›nda 10
Bar bas›nçta test edilir.
Boyama prosesi; yüzey temizleme, astar
boya kaplama ve toz boya kaplama olmak
üzere üç aflamada gerçekleflir. Yüzey te-
mizleme prosesinde, su flartland›rma kim-
yasallar› ile metal yüzeyler tamamen tortu-
lardan ar›nd›r›lmaktad›r. 
Bu sayede gerek astar boyan›n, gerekse
elektro-statik toz boyan›n korozyon ömrü
art›r›lmaktad›r. Pekpan Panel Radyatörle-
ri; ya¤ alma, fosfatlama, durulama iflle-
minden sonra, dald›rma astar boyama ifl-
lemine tabi tutularak 150 °C’deki f›r›nda
kurutulmakta, daha sonra epoksi polyes-
ter RAL 9016 toz boya ile elektro-statik
yöntemle boyan›p 180 °C’de kürlenme ifl-
lemine tabi tutulmaktad›r. Bu ifllemin so-
nucu olarak radyatörler estetik görünüm-
lerinin yan› s›ra, darbelere karfl› boya da-
yan›m› ve uzun kullan›m ömrü kazanmak-
tad›rlar. Boyama prosesinde, DIN EN
55900 ve EN 442 standartlar› uygulan-
maktad›r.  
Üretimin son aflamas›nda paketleme ünite-
sine gelen radyatörlerin nihai tüketiciye
ulaflana kadar darbelere karfl› zarar gör-
memesi için önlemler al›nm›flt›r. Toz ve
rutubetten korumak amac›yla balonlu ve
shrink naylon ile kaplanan radyatörler,
yan karton ve plastik köfle koruyucular ile
darbelere karfl› korunmaktad›r. Depolama
ve nakliye esnas›nda paletli olarak istifle-
nen ürünler, karton köflebentler ve strech
naylon ile sar›l›p çember ile sabitlenmekte-
dir. Sat›fla sunulan ürünler 10 y›l boyunca
garanti alt›ndad›r.

PEKPAN Kompakt Panel 
Radyatörler 

Kompakt ventilli ürün gruplar›, radyatör-
lerin tesisata zeminden ba¤lanmas›n› sa¤-
layarak, verimli ve ekonomik ›s›nman›n
yan›nda estetik görünüm kazand›r›r. 
Kompakt ventilli radyatörlerde, ba¤lant›
yönü tesisat›n yap›s›na göre sa¤ veya sol
taraftan monte edilebilecek flekilde üretil-
mektedir. Mensolsüz/ask›s›z uygulamalar
ise “Universal Kompakt Radyatör” ad›n›
alarak hem sa¤dan hem de soldan giriflli
olarak monte edilebilmektedir. Bu tür uy-
gulamalarda radyatörlerin her iki yönünü
de kullanabilmek amac›yla özel tasarlan-
m›fl universal ask› sistemi ve s›cakl›¤› belli
bir seviyede tutularak ›s› tasarrufu yap-
mak için termostatik vana temin edilmek-
tedir.

PEKPAN Hijyenik Panel 
Radyatörler 

Pekpan Hijyenik Radyatörler kapaks›z ve
konvektörsüz olduklar› için çok kolay te-
mizlenebilir. Bu özelli¤i sayesinde hasta-
neler, çocuk yuvalar› ve özel hijyenik ge-
reksinimleri olan tüm binalar için uygun-
dur.

PEKPAN Düz Panel Radyatörler 

Düz Panel Radyatörler 400-500-600-900
mm yüksekliklerde ve 400 mm-3000 mm
aras›ndaki uzunluklarda genifl bir ürün

PEKPAN Panel Radyatörleri ile Teknoloji ve Konfor Bir Arada

yelpazesine sahiptir. Düz yüzeyli ürünler
yaflan›lan mekanlar› ›s›tmakla kalmay›p,
estetik bir görünüm sunmaktad›r. Düz yü-
zeyler, istenirse radyatörle birlikte istenir-
se ayr› olarak temin edilebilmektedir.

Teknik Özellikler

• 6 farkl› tip seçene¤i: P - PP - PK – PKP
– PKKP – PKKPKP

• 6 farkl› yükseklik seçene¤i: 300mm –
400mm – 500mm – 600mm - 900mm

• 22 farkl› uzunluk seçene¤i: 400 mm’
den 3000 mm’ye kadar (100 mm katlar›)

• CCR ve ICCR so¤uk haddelenmifl yük-
sek kaliteli ERDEM‹R 7612 ve EN
10130 panel ve konvektör sac›

• Panel sac kal›nl›¤›: 1.15 mm
• Konvektör sac kal›nl›¤›: 0.30 mm -

0.35 mm
• Modern bir flekilde dizayn edilmifl 33.3

mm hatveli su kanallar›
• 10 bar çal›flma bas›nc›na 

dayan›m
• Maksimum test bas›nc› 13 bar
• Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
110 °C
• Mensollü ve mensolsüz üretim

seçene¤i
• Yüksek verimli ve uzun ömürlü 

kullan›m
• Montaj kitleri (konsol, kör tapa, 

purjör tapa, dübel, klips, trifon vida)
• 10 y›l garanti

PEKPAN Panel Radyatörleri, müflteri bek-
lentileri ve memnuniyetini ön planda tuta-
rak, müflterilerinden gelen yeni talepleri
Ar-Ge biriminde de¤erlendirip yenilikçi
çözümler sunmaktad›r. TM
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H ava koflulland›rma sektörünün öncü
kurulufllardan FlaktWoods firmas›

ile Mart 2010 tarihinde temsilcilik anlafl-
mas› imzalayan Alarko Carrier, bu tarih-
ten itibaren Türkiye’de firman›n ürünleri-
nin sat›fl›na bafllad›. Flakt Woods firmas›
dünya genelinde 2500’ü Avrupa’da, 600’ü
Asya’da ve 500’ü Amerika’da olmak üze-
re  3500 çal›flan› ile 30 ülkedeki do¤rudan
temsilcilikleri vas›tas›yla 75 farkl› ülkeye
sat›fl hizmeti veriyor. 2002 y›l›nda Woods
ve Flakt markalar›n›n birleflmesiyle olufl-
turulan Flakt Woods, hava kanal› ekip-
manlar› ve so¤uk kirifl (chilled beam) uy-
gulamalar›nda Avrupa’da öncü konumu-
nu koruyor. Her türlü uygulama için hava
kanal› ekipman› sunabilen Flakt Woods
üretimini Finlandiya ve ‹sveç’teki fabrika-
lar›nda gerçeklefltiriyor. 
Mart ay›ndan bu yana firma ürünlerine
yönelik e¤itim faaliyetleri Flakt Wo-
ods’tan gelen yetkili kiflilerce sürdürülü-
yor. Havan›n insan hayat›nda çok önemli
oldu¤unu vurgulayan FlaktWoods firma-
s›n›n›n ‹hracat Direktörü Jussi Merilla, bir
insan›n günde 1 kg yiyecek, 2 litre içecek
tüketmesine ra¤men tam 20.000 litre ha-
vay› soludu¤unu ve zaman›n›n % 90’n›n›
kapal› mekanlarda geçirdi¤ini, bu sebeple
iç havan›n kontrolünün son derece önem-
li oldu¤unu belirtti. Ana hedeflerinin in-
sanlar için sa¤l›kl› iç havay› en az enerji
harcayarak yaratmak oldu¤unu belirten
Jussi, Nisan 2010’da Olof Borgström ile
birlikte gerçeklefltirdikleri e¤itimde Flakt

Woods difüzörler, yang›n damperleri,
VAV ve CAV hava kanal› ekipmanlar›,
Cleanvent hava kanal› ekipmanlar›, ane-
mostatlar gibi konularda e¤itim verdi. 
FlaktWoods ürünlerini afla¤›daki gibi
grupland›rmaktad›r:

1.Hava Terminal Üniteleri
a. Hava Difüzörleri
b. Debi Kontrolü
c. Perimetre Duvar Sistemleri
d. Damperler ve Ak›fl Kontrolü
e. Yang›n ve Duman Damperleri
f. Susturucu ve Ses Yutucu
g. Baca Bafll›¤› ve Panjurlar

2.So¤uk Kirifl Üniteleri
a. Aktif So¤uk Kirifller
b. Pasif So¤uk Kirifller

3.Kanallar
a. Miniduct Kanal Sistemleri
b. Veloduct Kanal Sistemleri
c. Pevent Kanal Sistemleri

FlaktWoods özellikle Türkiye pazar›nda
enerji tüketiminin giderek önem kazanma-
s›ndan dolay› bu konuda ay›r›c› özelli¤e
sahip Optivent Aktif Difüzör’ün pazara
uygun bir ürün oldu¤unu belirtiyor. Üfle-
me hava h›z›n›n sabit tutulmas›na olanak
sa¤layan h›z sensörü sayesinde talep kon-
trollü havaland›rma yapma imkan› sunan
VAV kutusu ile birlikte monte edilen aktif
difüzörler, bu sayede enerjinin verimli kul-

lan›lmas›, sa¤l›kl› bir iç ortam›n teflkil edil-
mesi ve kontrol ve otomasyonun teflkil
edilmesini sa¤lamaktad›r.

Activent kanal sistemi ile kanal›n kendisi-
ne aç›lan nozül ile ortamdaki havan›n h›z-
la üfleme havas› ile kar›fl›m insanlar› ra-
hats›z etmeden temin edilmektedir. 

Cleanvent sistemi ise nanoteknolojiden ya-
rarlanarak son derece pürüzsüz bir yüzey
yaratak yüzeyde oluflan sürtünme kay›pla-
r› ve kirlenmeyi minimuma indirmektedir.

FlaktWoods ürün gam› olarak oldukça ge-
nifl bir yelpazeye sahiptir. Seçimlerin elek-
tronik ortamda yap›labildi¤i, müflterilere
teknik veri, boyut ve a¤›rl›k, 3 boyutlu
modelle, kapasite hesab›, ses ve bas›nç de-
¤erleri, at›fl mesafesi, ak›fl modeli, ürün
özellikleri, ürün kodu, aksesuarlar, mon-
taj, iflletmeye alma, bak›m ve yedek parça
gibi oldukça genifl kapsaml› ürün bilgileri-
ne eriflime olana¤› sa¤layan program, kul-
lan›m› kolay, bilgisayara kurulum gerek-
tirmeyen ve herhangi bir internet ba¤lant›-
s›n›n temin edildi¤i her yerden eriflebilecek
bir programd›r. TM

Flakt Woods Ürünleri Alarko Carrier ile
Türkiye’de

Standart boyal› yüzey Cleanvent boyal› yüzey
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Kat istasyonlar›, merkezi ›s›tma uygula-
malar›nda ›s› da¤›l›m› ve s›cak su ihti-

yac›n› ba¤›ms›z olarak yönetmek ve ölç-
mek için yeni bir kullan›c› çözümüdür. Bu
alanda iddial› bir ürün olan Ivarsat, Tebafl
taraf›ndan piyasaya sunuldu. Ürün, mer-
kezi ›s›tma sistemleri ile birlikte ›s› trans-
feri ve s›cak su ihtiyac›n›n ba¤›ms›z bir fle-
kilde yönetimine imkan sa¤layan termo-
hidrolik bir ünitedir. Kazandan gelen su,
istenildi¤inde ›s›tma sistemine veya s›cak
su tedariki için eflanjöre gönderilmektedir.
Is› yönetiminde sa¤lad›¤› ba¤›ms›zl›¤›n ya-
n› s›ra kaynak tüketimine iliflkin h›zl› ve
do¤ru ölçüm için idealdir.
Is› hesaplama, merkezi sistemin çevre dos-
tu, düflük maliyetli ve güvenli niteli¤inin
sa¤lad›¤› avantajlar› ba¤›ms›z sistemin
(kombi) avantajlar› ile birlefltirmektedir.
Is› tüketimi optimal seviyede gerçeklefl-
mekte ve sayaçlar tüketilen enerjiyi ölç-
mektedir. Böylece merkezi ›s›tma siste-
minde her kullan›c›, ba¤›ms›z olarak ›s›
ihtiyac›n› karfl›lar ve gerçek tüketimini he-
saplayabilir.
Kompakt tasar›m› ve ifllevselli¤i ile öne ç›-
kan Ivarsat kurulum kolayl›¤› ile uygula-
y›c› aç›s›ndan da cazip bir seçenek olmak-
tad›r. Ürünün ifllevselli¤i sistemin yönetil-
mesini güvenli ve kolay hale getirmekte,

Tebafl’tan Kat ‹stasyonlar›

NET ISI’dan Aç›k Alanlar› Is›tma Olana¤›

birçok fonksiyon içeren üç borulu ve iki s›-
cak döküm pirinç komponenti ile ›s› trans-
feri ve s›cak su tedarikini gerçeklefltirmek-
tedir. Tüm girifl ve ç›k›fl ba¤lant›lar› siste-
min alt k›sm›ndad›r. Ergonomik boyutlar›
sayesinde yer kay›plar›n› engeller ve küçük
alanlara montaj› rahatl›kla yap›labilir.
Hem gömme hem de s›va üstü montaj mo-
delleri bulunmaktad›r. Kabin çevresi ka-
patma vanalar› ile donat›lm›flt›r. Is› eflan-
jörü bak›m ve temizlik için gerekli görülen
durumlarda kolayl›kla sökülüp tak›labilir
özelliktedir. Ivarsat, 6 farkl› modelden
oluflan genifl ürün yelpazesi ile farkl› ihti-
yaçlar› karfl›layabilmektedir. Her bir mo-
del için çeflitli kurulum konfigürasyonlar›
bulunmaktad›r. Sadece ara borularla ka-
bin içine montajlanan temel modellerden
su ve ›s› sayaçlar› ile birlikte hem yüksek
hem düflük s›cakl›k devrelerini ve su sirkü-
lasyonunu yönetebilen en kompleks versi-
yonlara kadar farkl› modelleri mevcuttur.

Ivarsat s›cak suyu an›nda verebilmek üze-
re tasarlanm›flt›r. Yüksek verimli ›s› eflan-
jörü, 5 saniye içerisinde aç›labilen motorlu
s›cak su öncelik valfi ve suyun sirkülasyon
imkan› sayesinde en titiz kullan›c›lar için
bu cihaz› h›zl› ve etkin bir sistem haline ge-
tirmektedir. 
Ayr›ca s›cak su öncelik valfinin aç›l›fl›n›
kontrol etmek için bir sensörle (termostat
veya ak›fl dü¤mesi) donat›lm›fl olmas›n›n
yan› s›ra, Ivarsat, eflanjörde biriken su so-
¤udu¤unda, suyun ›s› eflanjöründen yeni-
den dolafl›m›n› sa¤lamak için ek bir devre
açan termostatik bileflene sahiptir. Bu fle-
kilde eflanjördeki flebeke suyu sürekli ola-
rak s›cak tutulmaktad›r ve cihaz bu sayede
anl›k olarak ve h›zl› bir flekilde ihtiyaçlara
cevap verebilmektedir. TM

N edeni ister sigara yasa¤›na uymak, is-
ter aç›k hava sezonunu uzatmak, is-

ter kullan›labilir kapal› alanlar› art›rmak
olsun; otel, restoran, kafe gibi kamusal
alanlarda aç›k alan ›s›tmas› için talep art-
makta. Ayn› zamanda, çevrenin korunma-
s› ve enerjinin mant›kl› kullan›m› da ›s›t-
ma sistemlerinde göz ard› edilmeyecek iki
önemli faktör. Frans›z SBM “XDI” ›s›t›c›-
lar›, sahip olduklar› özellikler ile Belirtilen
tüm gereksinimleri karfl›l›yor:
• Is›t›c›lar, k›z›lötesi ›fl›nlarla ›s›y› yere

yönlendirir, böylece enerji istenen
yerde toplan›r.

• Seramik emitörler, hemen konfor
sa¤layarak ön ›s›tma ihtiyac›n›

ortadan kald›r›r.
• Çift kademeli tasar›m› sayesinde ›s›tma

seviyesi, ihtiyaca göre ayarlan›r.
• Dönüfltürülebilir ham maddelerden

üretilmifl, hafif ve dayan›kl› ›s›t›c›lar
yaflam döngüleri boyunca çevre 
dostudur. 

• Estetik tasar›mlar› sayesinde her
mekana entegre edilebilirler.

• Is›t›c›lar minimum yüksekli¤e
kolayl›kla monte edilebildi¤inden
zeminde yer kaplamazlar. 

• SBM “XDI” ›s›t›c›lar› kamusal aç›k
alanlardan ekstra kâr elde ederek,
maliyetlerini en k›sa zamanda 
karfl›larlar. TM
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D ünyadaki  dönüfltürülebilir enerjinin
büyük bir k›sm›n› ›s› enerjisine çevir-

mekte olan insano¤lu alternatif ve daha
ucuz enerji bulman›n yollar›n› ararken
at›k ad›n› verdi¤imiz çevreyi kirleten mad-
delerden de enerji elde etmenin yollar›n›
araflt›rarak bu maddeleri enerjiye çevir-
mek için tesisler kurmakta, makineler icat
etmektedir.Bu noktadan yola ç›k›larak ta-
sarlanm›fl “TALIS”, çok fazla de¤erlendi-
rilemeyen MDF tozunu brülör sistemiyle
birebir ayn› sistemle çok yüksek verimli-
likte yakarak ›s› enerjisine dönüfltürüyor.
Do¤algaz ya da fueloil brülörünün çal›fl-
ma sisteminin ayn›s› olan sistemin, onlar-
dan tek fark› yak›t›n›n MDF tozu olmas›
ve onlara nazaran % 70’ten fazla tasarruf
sa¤lamas›. Alternatif ve ucuz enerji elde
etmek için tasarlanm›fl TALIS, bütün de-
nemelerden ve testlerden baflar›yla geçti ve
uygulama alanlar›nda kullan›lmaya bafl-
land›. Elektronik ifllemcisiyle kullan›c›n›n
bütün isteklerine cevap verebilen tam oto-
matik TALIS’in her türlü kalorifer kazan›-
na monte edilebilecek flekilde tasarlanm›fl
brülör k›sm› mevcuttur. Sulu kazanlara,
buhar kazanlar›na, kuru s›cak hava üreten
kazanlara rahatl›kla ve güvenle tak›labil-
mektedir.
TALIS hakk›nda bilgi veren Taflg›n Maki-

Taflg›n Makine’den Yeni Bir Bulufl: TALIS 
ne yetkilileri, flunlar› söylüyor: “Firmam›z
seralar›n ›s›t›lmas› için kat› yak›tl› s›cak
hava üreten makineler imal etmektedir. Bu
makineler yak›t olarak odun-kömür kulla-
n›r. Bu durumda serac›lar, seray› istenilen
›s›da tutabilmek için yüksek maliyetler
ödemek durumunda kal›r ve kazançlar› da
buna paralel olarak düfler. Bizleri alterna-
tif bir yak›t bulmaya serac›lardan gelen
kouyla ilgili talepler yönlendirdi. Çal›flma-
lar›m›z sonucunda TALIS’i ürettik ve pa-
tentini ald›k. 2009 k›fl döneminde iki ayr›
kazanda (sulu kalorifer kazan› ve kuru s›-
cak hava üfleyen kazan) sürekli çal›flt›r›la-
rak ürünümüzü test ettik, eksikleri tespit
ederek gerekli düzeltme ve gelifltirmeleri
gerçeklefltirdik”. 
% 70’i aflan tasarruf oranlar› ile; is, kül,
kurum, partikül ve duman ç›karmayan
çevre dostu TALIS, mikro ifllemcisiyle haf-
tan›n 7 günü 7 ayr› flekilde ›s› ve yanma-
sönme zaman› olarak ayr› ayr› programla-
nabiliyor. Yak›t olarak kulland›¤› MDF
tozu, piyasada çok kolay bulunabilen ve
çok ucuz bir madde. 2000 metrekarelik
cam bir seran›n ›s›t›lmas› için gerekli MDF
tozu saatte 35 kg civar›ndad›r. Çal›flmaya
bafllar bafllamaz yüksek miktarda ›s› ürete-
bilen TALIS, çal›flma sistemiyle dünyada
ilk ve tek olma özelli¤ini tafl›yor.

1992 y›l›ndan itibaren Gaz Industrie fir-
mas›n›n Türkiye distribütörü olarak

borulu tip radyant ›s›tma sistemlerinin pa-
zarlama, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini
sürdüren H+B D›fl Ticaret ve Makine Sa-
nayi Ltd. fiti., HB RAY markas› ile kendi
radyant ›s›tma sistemlerinin üretimine
bafllad›. HB Borulu Tip Radyant Is›t›c›lar,
genifl hacimli endüstriyel ve ticari mekan-
larda ekonomik, etkin ve konforlu ›s›tma
yapan sistemlerdir.
HBU (U- borulu) ve HBL (Düz borulu) ol-
mak üzere iki farkl› seride üretilen rad-
yant ›s›t›c›lar, 21 kW – 30 kW  ve  45
kW’l›k ›s› gücünde 6 de¤iflik modele sa-
hiptir.
Radyant ›s›t›c›lar›n emniyet ve güvenlik
testleri ayr›ca uluslararas› yetkili test ve

HB Borulu Tip Radyant Is›t›c›lar
belgelendirme kuruluflu taraf›ndan yap›l-
m›flt›r. Cihazlar, CE belgesi alarak Avru-
pa’n›n birçok ülkesinde ve Türkiye’de gü-
venle kullan›lmaya bafllam›flt›r. Radyant
›s›t›c›lar, Türkiye’de fan motor yard›m› ile
vakum alt›nda çal›flan tipte üretilen ilk CE
belgeli radyant ›s›t›c›lar olma özelli¤ine de
sahiptir.

Uygulama alanlar›:

• Endüstriyel binalar
• ‹malat ve üretim fabrikalar›
• Ticari otomotiv teflhir salonlar›
• Fuar alanlar›
• Depolar
• Ticari binalar
• E¤itim ve spor salonlar›

Avantajlar›:

• Toz ve hava sirkülasyonu yoktur
• Arada tafl›y›c› ortam (hava) 

olmadan, öncelikle zemin ve 
objelerin ›s›t›lmas› sonucu, yüksek 
k›s›mlar gereksiz yere ›s›t›lmaz ve 
böylece al›fl›lagelmifl sistemlere oranla
% 20 ile % 50’ye varan enerji 
tasarrufu sa¤lan›r.

• Is›l ataletinin düflük olmas› nedeniyle
istenilen s›cakl›klara çok k›sa sürede
ulafl›l›r.

• Global veya lokal ›s›tma imkan› 
sa¤lar.

• Elektrik sarfiyat› ve bak›m masraflar›
di¤er merkezi ›s›tma sistemlerine 
oranla çok azd›r. TM

Kullan›m alanlar›: 

• Modern seralar
• Hayvan çiftlikleri
• Fabrikalar ve idari binalar
• Toplant› salonlar› ve genifl kapal› 

mekanlar
• Tütün, tah›l ve benzeri ürünlerin 

kurutulmas›
• ‹flyerleri, atölyeler, lokantalar, oteller,

villalar, merkezi ›s›tmal› konutlar›n 
kalorifer kazanlar›nda kullan›labilir. TM
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seviyesini almaya hak kazand›.
Toyota Plaza Onatça’n›n aç›l›fl›na kat›lan
Toyota Pazarlama ve Sat›fl A.fi. CEO’su
Ali Haydar Bozkurt, “Toyota olarak sa-
dece çevreci ürünlere imza atm›yor, çev-
reci bak›fl aç›m›z› binalar›m›za da yans›t›-
yoruz” dedi. Onatça Motorlu Araçlar
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman
Onatça da bu projeyi sosyal sorumluluk
ad›na hayata geçirdiklerini ifade ederek,
bir ayl›k süre içerisinde 9 a¤ac›n kurtar›l-
d›¤›n›, do¤aya 4.2 ton daha az karbondi-
oksit sal›nd›¤›n› belirtti. 

proje

T
oyota sadece üretti¤i araçlarla de-
¤il, idari ve operasyonel yap›lar›n-
da da çevre dostu bir yaklafl›m or-

taya koyuyor. Adana’da faaliyet gösteren
Toyota Onatça’n›n yeni binas› “Plaza
Onatça”da kullan›lan malzemeden ayd›n-
latma sistemine ve çevre düzenlemesine
kadar sürdürülebilirlik ve çevre dostu an-
lay›flla tasarland›. Toyota Onatça, “Tür-
kiye’nin ilk yeflil binaya sahip otomotiv
firmas›” olurken, bina da “Uluslararas›
Çevre Dostu Bina De¤erlendirme Sistemi-
BREEAM” sertifikas›n›n “Very Good”

Otomotivde ilk Yeflil Bina Toyota
Plaza Onatça’da Alarko Carrier
Ürünleri Kullan›ld› 

7.600 m2’si kapal› alan olmak üzere
40.000 m2 alan üzerine kurulu olan plaza-
da BREEAM Sertifikasyonu kapsam›nda
uygulanan bafll›ca çevre dostu stratejiler
ve metodlar afla¤›da özetlenmifltir. 
Bina arazisinde, inflaat esnas›nda ve son-
ras›nda do¤al yaflam›n korunmas›na aza-
mi ölçüde dikkat edildi. Bu kapsamda d›fl
alanlar büyük ölçüde bitkilendirildi. Az su
ve bak›m isteyen yerel ve adapte olmufl
bitki türleri seçilerek peyzajda su tasarru-
fu sa¤land›. Bu kapsamda 1700 meyve fi-
dan›, 1500 yerel bitki dikildi. 
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Sulamada verimli damla sulama sistemi
kullan›ld›. D›fl alanlarda ve çat›larda aç›k
renkli kaplama malzemeleri kullan›larak
›s› adas› etkisi ve dolay›s›yla oluflacak so-
¤utma yükleri düflürüldü. 
Di¤er bina sistemlerinde de su tasarrufu-
na büyük önem verildi, çat›dan gelen ya¤-
mur sular› depoda toplanarak, çevre sula-
mada yeniden kullan›lacak flekilde tasar-
land›. Ayr›ca ›slak hacimlerde, su tasar-
ruflu düflük debili armatürler ve susuz pi-
suarlar kullan›larak su tüketimi en aza in-
dirildi. 
Bina çat›s›na kurulan 20 kW kapasiteli
fotovoltaik günefl pilleri sayesinde bina-
n›n y›ll›k elektrik ihtiyac›n›n % 20’sinin
karfl›lanmas› ve y›ll›k CO2 sal›n›m›n›n 20
ton azalt›lmas› hedeflendi. 
Binada enerji verimlili¤i ön planda tutul-
du. Binan›n izolasyonu standartlar›n üze-
rinde de¤erlere sahiptir. Mekanlarda kul-
lan›lan camlar, düflük gölgeleme katsay›-
s›na sahip olarak seçildi. 
‹nflaat esnas›nda oluflacak at›klar›n geri
dönüflümü ile ilgili kapsaml› bir at›k yö-
netim plan› haz›rlanarak, bu at›klar›n %
75’inin geri dönüflümü sa¤land›. Ayr›ca
bina kullan›m›nda oluflacak geri dönüfltü-
rülebilir at›klar›n toplanmas› için yeterli
alanlar ayr›ld›. 
Projede kullan›lacak baz› inflaat malze-
melerinin yerel ve en az % 20 oran›nda
geri dönüfltürülmüfl olmas› flart› arand›.
Sonuçta binada % 25 oran›nda geri dö-
nüfltürülmüfl, % 75 oran›nda yerel malze-
meler kullan›ld›. 
Binada inflaat esnas›nda iç mekanlarda
kullan›lacak yap› kimyasallar›ndan, (bo-
ya, astar, macun vs.) içeri¤indeki insan
sa¤l›¤›na zararl› VOC (uçucu organik za-
rarl› bileflik) oranlar›n›n en az olanlar›
tercih edildi. 
Mekanik projesi Makina Mühendisi Za-
fer Gürbüz taraf›ndan yap›lan bina tasa-
r›m›nda bina kullan›c›lar›n›n iç yaflam
konforu ön planda bulunduruldu. Binaya
beslenen taze hava oran›, uluslararas›
standartlar›n % 40 üzerinde tutuldu. Ay-
r›ca iç mekan termal konfor tasar›m›,
uluslararas› standartlara uygun olarak
yap›ld›. Bina tasar›m›nda gün ›fl›¤›ndan
en üst düzeyde faydalan›lmas› esas al›nd›.
Bu sayede hem ayd›nlatmaya harcanan

enerjinin azalt›lmas›, hem de gün ›fl›¤›n›n
iç mekanlarda çal›flanlar›n üzerindeki
olumlu etkilerinin kullan›lmas› hedeflen-
di. Ayr›ca bina cephe tasar›m› yap›l›rken
çal›flanlar›n d›fl mekanlar› oturduklar›
yerden rahatl›kla görebilmeleri istendi. 

Binan›n iç ve d›fl ayd›nlatmas›nda yüksek
verimlili¤e sahip T5 florasan ve LED ay-
d›nlatma armatürleri kullan›ld›. Plazada
bisiklet park›, 400 metre test sürüfl pisti-
nin yan› s›ra 560 m2 sanat galerisi ile spor-
tif sahalar da bulunuyor. 
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proje
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aral›¤› 14 - 135 kW iken, ›s›tma modunda
16 - 150 kW’t›r.

TOSHIBA SHRM VRF Klima
Üç borulu SHRM VRF klima sistemi fark-
l› bölge ve odalarda efl zamanl› ›s›tma ve
so¤utma sa¤lama özelli¤ine sahiptir. ‹hti-
yaç duyulan tüm gereksinimler karfl›lan›r-
ken, yüksek COP de¤erleri ile de elektrik
tasarrufu sa¤larlar. SHRM modelleri
22,4-84 kW aras›nda so¤utma, 25-95 kW
aras›nda ›s›tma kapasitelerine sahiptir. 13
tipte, 81 farkl› kapasitede iç ünite seçene-
¤ine sahiptir.

TOSHIBA Mini SMMS 
VRF Klima
MiNi SMMS VRF Klima sistemi, estetik
görünüm ve sessiz çal›flman›n ön planda tu-
tuldu¤u, ma¤aza, ofis, otel ve büyük bina-
lar gibi farkl› ticari mekanlarda, konut ve
villalarda en  iyi performans› sa¤layacak fle-
kilde gelifltirilmifltir. MiNi SMMS VRF Kli-
ma sistemi küçük boyutlar› sayesinde her
alana kolayca kolayca monte edilebilir. TM

TOSHIBA VRF Cihazlar›

TOSHIBA SMMS VRF Klima
SMMS VRF Klima sistemi R410A so¤u-
tucu ile çal›fl›r ve tüm d›fl ünitelerinde en
son inverter teknolojisini kullan›r.
SMMS, rakipsiz bir Toshiba teknolojisi
ile her d›fl ünitede çift inverterli kompre-
söre sahiptir. 48 iç üniteye kadar ba¤lant›
yap›labilen sistemler, so¤utma kapasite

Binada, kullan›lan malzemeden, ayd›nlat-
ma sistemine ve çevre düzenlemesine ka-
dar her yönüyle çevreci bir yap› olan To-
yota Plaza Onatça, “minimum enerji-
maksimum performans” ilkesini ›s›tma
so¤utma sisteminde en son inverter tekno-
lojisi olan vektör kontrollü dc hybrid in-
verter teknolojisine sahip, tamam› inver-
terli kompresörlü TOSHIBA VRF cihazla-
r›n› tercih ederek sürdürdü. 
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söylefli

ATTOGROUP bünyesinde 2009 y›l› itibariyle faaliyetine bafllayan 
ATTOENERJ‹, baflta ›s› pompalar› olmak üzere yenilenebilir 
enerji sistemleri konular›nda faaliyet gösteriyor. Is› pompalar› 
konusunda dünya devleri aras›nda yer alan Dimplex’in Türkiye 
distribütörlü¤ünü de yürüten firman›n Genel Müdürü Kürflad Atay,
ATTOENERJ‹’nin faaliyetlerini, Dimplex ürünlerini anlatt›, Türkiye 
›s› pompas› pazar› hakk›nda bilgi verdi...

Kürflad Atay
ATTOENERJ‹ Genel Müdürü 

“Hedefimiz, tamam› Türk
mühendislerce yap›lacak ve dünya 
çap›nda rekabet edebilecek 
›s› pompalar› üretmek”
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Türkiye ›s› pompas› pazar›nda 
lider olmak istiyoruz

A
TTOGROUP, altyap› sektöründe
2000 y›l›ndan beri faaliyetlerini
sürdürüyor. Firmam›z, yönlendiri-

lebilir yatay sondaj sistemi uygulamala-
r›nda kalitesiyle dünya standartlar›n› ya-
kalam›fl, modern makine filosu ile Avru-
pa’da say›l› yatay sondaj firmalar› aras›na
girmeyi baflarm›flt›r. ATTOENERJ‹ ise,
ATTOGROUP bünyesinde, yenilenebilir
enerji sektöründe hizmet vermek üzere
2009 y›l›nda faaliyetine bafllad›. Yeni ve
dinamik kadrosuyla ›s›tma, so¤utma so-
runlar›na farkl› ve ekonomik çözümler ge-
tiren ATTOENERJ‹ flirketimiz, ›s› pom-
pas›, mikro-kojenerasyon, günefl enerji
sistemleri konular›nda faaliyet gösteriyor.
Is›tma sistemleri konusunda, 1973 y›l›nda
kurulmufl ve bugün dünyan›n lider flirket-
lerinden olan, ‹rlanda firmas› Glen Dimp-
lex’in Türkiye distribütörlü¤ünü yürütü-
yoruz. Dimplex, Uluslararas› Is› Pompas›
Derne¤i’nin de onaylad›¤› üzere tüm uy-
gulama alanlar›nda en yüksek ürün kalite-
sini garanti edebilen çok güçlü bir firma.
Dimplex’in distribütörlü¤ünü 2009 y›l›n-
da ald›k. Bu anlaflma ile gücümüze güç
katt›k. Türkiye ›s› pompas› pazar›nda,
Dimplex markas› ile lider olmak istiyor ve
bu do¤rultuda çal›flmalar›m›z› yo¤un bir
flekilde sürdürüyoruz. 

Tasarruflu çözümlerimizle hem
müflterilerimizin cebine hem de 
ülke ekonomisine katk›da 
bulunuyoruz

Enerjiye duyulan ihtiyaç gibi, petrol ve
gaz benzeri fosil yak›t fiyatlar›n›n da ayn›
oranda artt›¤› dünyam›zda, yenilenebilir
enerji sistemlerinin önemi her geçen gün
daha çok ortaya ç›k›yor. Firmam›z 
ATTOENERJ‹, özellikle ›s› pompas› sis-
temleri, mikro-kojenerasyon ve günefl
enerjisi sistemleri ile temiz ve verimli ener-
ji kullan›m›n› desteklemeyi amaç edinmifl-
tir. Sundu¤umuz hizmetler ile müflterileri-
mizin çözüm orta¤› olmak, sa¤lad›¤›m›z
tasarruf ile hem müflterilerimizin cebine
hem de ülkemizin ekonomisine katk›da
bulunmak, ulusal ve uluslararas› piyasa-
larda güçlü, güvenilir ve sorumluluk sahi-

bi bir firma olmak, en önemli ilkelerimiz
aras›nda.
Hava kaynakl› ›s› pompalar›m›z hava s›-
cakl›¤›n›n –25 °C oldu¤u zamanlarda bile
›s› enerjisi alarak, verimli ›s›tma ve so¤ut-
ma sa¤lamaktad›r. Bu tip ›s› pompalar› ile
tek bir cihazla 40 kW ›s›tma gücüne ç›k-
mak mümkün. 
Ya¤mur ve günefl enerjisiyle beslenerek
çok büyük enerjiler depolayan ‘topra¤›’ ›s›
kayna¤› olarak kullanan toprak kaynakl›
›s› pompalar›m›z ise tek cihazla 5 kW’tan
130 kW’a kadar ›s› üretebiliyor. Yaz›n ise
pasif so¤utma yaparak, bedelsiz so¤utma
sa¤l›yor. 
Ülkemizin çok zengin oldu¤u yeralt› su-
yundan enerjisini alan su kaynakl› ›s›
pompalar›m›z, tek cihazla 9 kW’tan 
90 kW’a kadar ›s› gücü üretmekle birlikte
pasif so¤utma imkan› sunuyor. Is› pompa-
lar›m›z›n en önemli özellikleri yenilenebi-
lir enerji kulland›¤› için do¤ay› kirletmi-
yor olmas›. Ayr›ca mümkün olan en az
maliyet ile ›s›nma rahatl›¤› ve konfor ile
birlikte, farkl› ihtiyaçlar için alternatif çö-
zümler de sunabilmesi. 
Is› pompal› ›s›tma sistemleri, evsel pazar-
da, yeni veya yenilenmekte olan bir bina-
n›n ›s› gereksinimlerini % 100 karfl›lar. Is›
pompalar›m›z mevcut ›s›tma sistemlerine
rahatl›kla entegre edilebilir. Hemen he-

men hiç bak›m gerektirmez; y›ll›k kontrol
ve baca temizli¤i gibi ifllemlere gerek duy-
maz. Is› pompal› ›s›tma sistemleri mevsim
ve hava koflullar› ne olursa olsun toprak-
ta havada ve suda serbest halde bulunan
tükenmez, yenilenebilir çevresel ›s›y›,
enerji kayna¤› olarak kullan›r. Is›tma
enerjisinin % 75’ini do¤adan ücretsiz ola-
rak ald›¤›ndan, ilave olarak sadece % 25
oran›nda elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. 

Önümüzdeki y›llarda, Türkiye 
pazar›nda binlerce iflletme ve ev 
sahibinin ›s› pompas›n› tercih 
edece¤ine inan›yoruz

‹lk ›s› pompas› uygulamas›n› kendi ofisi-
mizde gerçeklefltirdik. 120 metrekare olan
ofisimizin ›s›tma-so¤utma ve s›cak su ihti-
yac›n› karfl›lamak üzere 11 kW kapasiteli
hava kaynakl› ›s› pompas› sistemi kurul-
du. fiu anda Ankara Ostim’de 300 metre-
kare büyüklü¤ündeki bir ifl yerine ise top-
rak kaynakl› ve hava kaynakl› ›s› pompa-
s›n›n birlikte uygulamas› yap›lmaktad›r.
Bu iki ›s› pompas› ifl merkezinin k›fl›n ›s›t-
ma, yaz›n ise so¤utma ihtiyac›n› karfl›la-
yacakt›r. Ayr›ca toprak kaynakl› ›s› pom-
pas› pasif so¤utma yaparak kullan›m ma-
liyetlerini indirecektir. 
Is› pompalar›m›z sadece konut ve al›flverifl
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merkezlerinde de¤il, ayn› zamanda do¤al-
gaz›n, petrol veya kömürün ulaflamayaca-
¤› yerlerde de alternatif bir çözüm oluyor.
1 ay içinde bafllayacak olan projemizde,
Ermenek mevkiinde kurulacak olan baraj
flantiyesinin ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n›
hava kaynakl› ›s› pompalar›m›z ile sa¤la-
yaca¤›z. 
Hava, su ve toprak kaynakl› ›s› pompala-
r›n›n konutlar, iflyerleri, fabrikalar, al›flve-
rifl merkezleri ve tüm yaflam alanlar›nda
kullan›labilmesi ülke ekonomisine birçok
anlamda katma de¤er kazand›racak. Olu-
flacak yan sanayi, enerji tasarrufu, do¤al-
gaza ba¤›ml›l›¤›n azalmas› gibi imkanla-
r›n Türkiye için hesaplanamaz büyüklük-
te getirileri oldu¤una inan›yoruz. Önü-
müzdeki y›llarda, Türkiye pazar›nda bin-
lerce iflletme ve ev sahibinin ›s› pompas›n›
tercih edece¤ine inan›yoruz. Firma olarak
en büyük hedefimiz ise, tamam› Türk mü-
hendislerce yap›lacak ve dünya çap›nda
rekabet edebilecek ›s› pompas› üretmek. 

Sadece endüstriyel iflletmelerde 
de¤il konutlarda da teflvik olmas›
gerek

Ülkemizde, ne yaz›k ki birçok alanda
enerji israf› yap›l›yor. Mesela termik san-
trallerdeki at›k ›s› kullan›lm›yor, elektrik
üretim tesislerinde üretilen enerji, da¤›t›m
s›ras›nda kat etti¤i mesafeler uzad›kça çok
ciddi kay›plara u¤ruyor. Mevcut enerji
üretim tesislerinin daha verimli hale geti-
rilmesinin ülkemiz için çok faydal› olaca-
¤›na inan›yorum. Enerji politikam›z ko-
nusunda ciddi düzenlemeleri içeren Enerji
Verimlili¤i Kanunu ç›kar›ld›. Bu yasan›n
tam anlam›yla uygulanabilmesinin, kamu-
oyunun yasay› tam olarak anlayabilmesi
ile mümkün olaca¤›na inan›yoruz. Bu ne-

denle enerjinin verimli kullan›m›n›n yay-
g›nlaflt›r›lmas› amac›yla kamuoyunun bi-
linçlendirilmesine yönelik faaliyetleri çok

olumlu karfl›l›yoruz.
Oluflturulacak yeni
sistemde, enerji yöne-
ticisi konumundaki
insanlar›n, bu yasan›n
yürütülebilirli¤ine bü-
yük katk› sa¤layaca-
¤›na inan›yoruz. Bu-
nun yan› s›ra ATTO-
ENERJ‹ olarak yeni-
lenebilir enerji kay-
naklar›na Avrupa’da

oldu¤u gibi ülkemizde de sadece endüstri-
yel iflletmelerde de¤il konutlarda da teflvik
olmas› gerekti¤i düflüncesindeyiz. Enerji
tasarrufuna en alt kademeden yani konut-
lardan bafllamam›z gerekti¤ine inan›yo-
ruz. Enerji tasarrufunu kendi bütçesinde
gören insanlar›n, enerji tasarrufunun ve
yenilenebilir enerji sistemlerinin önemini
daha net anlayaca¤›n› düflünüyoruz. Ya-
sa, ülkemizin gelece¤i için çok do¤ru ve
önemli bir ad›m. Ama yasan›n uygulan-
mas› aflamas›nda cezai yapt›r›mlar›n yan›
s›ra teflviklerin de olmas› gereklili¤inin al-
t›n› bir kez daha çizmekte fayda görüy-
oruz. TM
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teknik

E
urovent Pazar ‹stihbarat Bölümü
(EMI), ISK sektörü ile ilgili Avru-
pa ve Ortado¤u bölgesi (EMEA)

ile ilgili toplad›¤› verilere ait istatistikleri
yay›nlad›. Bu raporda pek çok  üretici ku-
rulufltan sa¤lanan sat›fl verileri yer ald›. 

Klima Santralleri (AHU): fians,
Avrupa’n›n s›n›r›ndaki ülkelerden
yana...
Tüm Avrupa ve Ortado¤u bölgesi klima
santrali pazar› 2009’da yaklafl›k olarak
1.5 milyar Euro hacmindeydi. Sat›lan ci-
hazlar›n yaklafl›k yar›s› 5000 m3/saat ka-
pasitesinin alt›ndayd›. Pazar›n yar›s›n›n
biraz alt›ndaki k›sm›n› Almanya, Ortado-
¤u ve ‹skandinav ülkeleri, neredeyse dört-
te birlik k›sm›n› da Fransa, Rusya ve ‹ngil-
tere oluflturuyor.
2008’den beri genel bir düflüfl e¤ilimi mev-
cut. Bu düflüfl sat›fllara % 15 oran›nda
yans›m›fl durumda. 2010 y›l› için yap›lan
tahminler ise % 2’lik küçük bir art›fl›n
kaydedilmesi yönünde. 
Krizden en iyi biçimde ç›kabilmifl Portekiz

ve ‹spanya gibi ülkelerde 2010 y›l›nda da
devam edecek büyüme iki haneli rakam-
larda olacak. Ekonomik kriz, üreticilerin
ve büyük ölçekli al›c›lar›n bulundu¤u ‹s-
kandinav ülkeleri pazar›n› derinden etki-
ledi. Bu pazarda 2010 y›l›nda sadece kay-
bedilenin küçük bir k›sm›n›n geri kazan›l-
mas› bekleniyor. Özel bir örnek teflkil
eden Rusya’da 2008 y›l›nda sat›fllar›n üç-
te biri kaybedildi, ancak 2010 y›l› için 
% 20’yi aflk›n büyüme bekleniyor. Bu yaz
baflkenti kavuran s›caklar bu trendi pekifl-
tirece¤e benziyor.  

Fan Coil Cihazlar (FCU): Pazar›n
geri kazan›lmas› ile ilgili 
umutlar›n ço¤u gerçekleflemedi
2009’da fan coil cihazlar› pazar› 1.8 mil-
yonu aflk›n cihaz sat›fl›na sahne oldu. Bun-
lar›n % 80’i iki yollu cihazlard›. Gelenek-
sel olarak sat›fllar›n büyük k›sm›n›n ger-
çekleflti¤i ülke ‹talya’yd›. Buna benzer bir
hacme sahip Ortado¤u bölgesi ile birlikte,
toplam fan coil sat›fllar›n›n % 50’si, bu iki
pazara aitti. Fransa, sat›lan ürünlerin on-

da biri ile bu alandaki üçüncü büyük pa-
zar. 2009 krizi bu segmentte ülkeler ara-
s›nda ayr›m yapmad›. Bu alandaki sat›fllar
genel olarak % 20 civar›nda düflüfl göster-
di, 2010 y›l›nda da bu düflüflün önemli bir
k›sm›n›n geri kazan›lmas› beklenmiyor
ama durgunluk seviyesine yak›n küçük bir
negatif büyüme tahmini yap›l›yor. 
Bu beklenti, ‹talya ve Ortado¤u için geçer-
li say›l›r, ama ne yaz›k ki Fransa’da, bu
alanda pazardaki düflüflün 2010’da da
sürmesi bekleniyor. Rusya’n›n ise
2010’da % 10 civar›nda büyüme kaydet-
mesi bekleniyor. 

Çat› Üniteleri (Rooftops): Avrupa
bu segmentte pazar kay›plar›n› 
geri kazanabilmiflken  Ortado¤u
hala u¤rafl veriyor
Bu ürün grubunda 2009 y›l›nda 43.200
cihaz sat›ld›. Bunun üçte birinden ço¤u,
29-72 kW kapasite a¤›rl›¤›nda, sat›lan ci-
hazlar›n % 20’si ise 72 kW’›n üzerinde.
Gaz yak›tl› çat› üniteleri, sat›fllar›n 
% 13’ünü, tersinir cihazlar ise % 22’sini

Avrupa ve Ortado¤u
So¤utma-Klima
Cihazlar› Pazar›
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oluflturuyor. Pazar›n merkezinde, tart›fl-
mas›z olarak Ortado¤u bulunuyor. Bölge-
nin sat›fl hacmi Avrupa’n›n üç kat› kadar.
Avrupa’daki ana al›c›lar olan ‹talya, Fran-
sa, ‹ber yar›madas› ve ‹ngiltere, Avrupa
pazar›n›n dörtte üçünü oluflturuyor. Kriz,
2009’da bu segmenti de benzer biçimde
vurdu ve yaklafl›k % 20’lik bir düflüfl ya-
flanmas›na yol açt›. Daha az ölçüde ol-
makla beraber benzer e¤ilim 2010 y›l›nda
Ortado¤u bölgesi için de geçerli olacak.
Avrupa, pazar kay›plar›n›n en fazla 
% 5’ini geri kazanabilmeyi umuyor...
‹talya ve Türkiye bu segmentte en çok ka-
zançl› ç›kan ülkeler oldu. 2010’da da iki
basamakl› büyüme kaydedecekleri bekle-
niyor. ‹spanya, biraz daha ihtiyatla onla-
r›n ard›ndan gidece¤e benziyor. Yeniden
bir büyüme gösterebilecek, ancak Fran-
sa’da 2010’da da durgunlu¤un sürmesi
bekleniyor.

Chillerler: 2010’da büyüme oran›
s›f›ra yak›n görünüyor
Avrupa ve Ortado¤u chiller pazar› sat›fl
hacmi, 2009’da yaklafl›k olarak 110.000
cihaz olarak gerçekleflti. 50 kW’tan küçük
kapasitedeki küçük üniteler, a¤›rl›kl› ola-
rak ‹talya ve Fransa’da 50.000 adedin
üzerinde sat›ld›. 50 kW’›n üzerindeki ka-
pasitelerdeki ünitelerin sat›fl› ise yine
Fransa ve ‹talya dahil olmak üzere Al-
manya, ‹spanya ve Ortado¤u ülkelerinde
toplam 12.000 adet olarak gerçekleflti.
700 kW’›n üzerindeki büyük kapasiteli
üniteler, daha ziyade Türkiye, ‹ngiltere,
Benelüks ülkeleri ve Rusya’da sat›ld›. Bu

ülkeler toplam 2700 adetlik Avrupa paza-
r›n›n üçte birini karfl›l›yor. Ortado¤u pa-
zar›n›n bu segmentteki hacmi ise 2000 ci-
haza karfl›l›k geliyor. 
Teknolojilerine göre, su/su bazl› üniteler
sat›fllar›n bir çeyre¤ini oluflturuyor. Kalan
dörtte üçlük dilimi ise hava/su bazl›, ço-
¤unlukla kanals›z sistemler oluflturuyor. 
2010 y›l›na dair beklentiler, s›f›ra yak›n 
-veya biraz alt›nda- bir geliflme e¤ilimine
yak›n görünüyor. En iyi geliflme oranlar›
% 5 seviyelerinde Polonya, Portekiz, Rus-
ya ve bunun biraz alt›nda bulunmakla bir-
likte Almanya’ya ait. Öte yandan Yuna-
nistan’daki pazar hala 2009 seviyesinin
biraz alt›nda kal›fl›n› sürdürüyor.  
Avrupa sat›fl grafiklerinin ve tahminlerin
ortaya koydu¤u bu sonuçlar, ISK sektö-
ründeki üretici firmalar›n sat›fl grafikleri,
ürün pazar performans verilerinin toplan-
mas› ve analiz edilmesi ile elde edildi. Pa-
zar›n yaklafl›k olarak % 75’ini temsil eden
80’i aflk›n üretici, EMI envanter çal›flmas›-
na kay›tl›d›r. Chiller segmentinde ise top-
lam pazar› temsil etme oran› % 90’lara
ç›kmaktad›r.

Her y›l yenilenen kapsaml› 
bir çal›flma
Raporun bütünü, çok fazla detay içeriyor.
Örne¤in chiller ürün grubunun istatistik-
lerinde tan›mlay›c› teknolojilerine (rotary,
santrifüj veya absorpsiyonlu vb.), uygula-
ma türlerine (su, glikol, hava, sadece so-
¤utmal›, sadece ›s›tmal›, tersinir, kanall›,
kanals›z, vb.), kW cinsinden güç kapasite-
lerine ve so¤utucu ak›flkan cinslerine göre

s›n›fland›rmalar bulunuyor.  
Her y›l yenilenen envanter çal›flmas›, chil-
ler, fan coil üniteleri, klima santralleri, so-
¤utma kuleleri, çat› tipi üniteler ve so¤uk
teflhir dolaplar›n› kaps›yor. Gelecek çal›fl-
malarda hava filtreleri, ›s› eflanjörleri, ha-
va perdeleri, so¤uk tavanlar ve klima ci-
hazlar›n› dahil edecek çal›flmalar planlan›-
yor.
‹statistik büronun yöneticisi Yannick Lu-
Cotrelle, Avrupa ve Ortado¤u (EMEA)
so¤utma, havaland›rma sektörü verileri
ile ilgili 13-15 Ekim 2010 tarihleri aras›n-
da Nürnberg’de düzenlenecek Chillventa
fuar›nda, 5. salondaki 132 no’lu stand›n-
da detayl› bilgiler aktaracak ve ilgililerin
sorular›n› yan›tlayacak. 
Raporla ilgili Eurovent Pazar ‹stihbarat
Ofisi’nden bilgi al›nabilir. 
statistics@eurovent-marketintelligence.eu 
Tel: +33(0)1 49 96 69 92 TM

Pazar Hacmi

Hava So¤utmal›
Su So¤utmal›
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A
vrupa Birli¤i’nin baflkenti Brük-
sel’de, May›s ay›nda yap›lan “Ulus-
lararas› Kalite Zirvesi’ndeki tören-

de konut kategorisinde “AB Kalite Ödülü”
almaya hak kazanan Avrupa Konutlar›’n›n
Atakent 2 Projesi’nde Vaillant kombiler
kullan›ld›. Yeni jenerasyon Vaillant turbo-
TEC Plus kombiler tasarruf özellikleri, fl›k
görünümü ve kullan›c›s›na sa¤lad›¤› avan-

tajlarla ön plana ç›k›yor. Projede, 1083
adet yeni jenerasyon Vaillant Turbo TEC
Plus kombi kullan›ld›. Makine Mühendisi
Mehmet Sizer; “Vaillant kombilerin teknik
özellikleri ve Vaillant’›n sat›fl sonras› servis
hizmetleri bu markaya yönelmemizi sa¤la-
d›. Avrupa Kalite Ödülü sahibi olan bu
projelerde kalitesiyle rakiplerinden ayr›flan
ürünleri seçmemiz gerekiyordu” dedi. Pro-

je Sat›n Alma Müdürü Hakan O¤uz ise;
Vaillant kombilerin teknik özellikleri saye-
sinde yüksek tasarruf, montaj ve servis ko-
layl›¤› sa¤lad›¤›n› ifade etti. Ayr›ca yapt›k-
lar› araflt›rmalar sonucunda sat›fl sonras›
hizmet standard›n›n rakiplerinden çok üst
düzeyde oldu¤unu gözlemlediklerini belir-
terek Vaillant’›n tercih edilmesinin pek çok
nedeni bulundu¤unu sözlerine ekledi. 

proje

Avrupa Konutlar›’nda
Vaillant Kombiler
Kullan›ld›
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Projede Kullan›lan Kombilerin 
Temel Özellikleri: 

• En 13203’e göre *** (üç y›ld›z) s›cak
su konforu

• %35 - %100 kademesiz modülasyon
ile yüksek verim ve tasarruf

• Otomatik devirli pompa sayesinde 
daha verimli ›s›nma ve sessiz çal›flma

• Ak›ll› e-Bus sistemi ile çift tarafl› data
al›flverifli sayesinde ar›zas›z ve 
emniyetli çal›flma

• Kayar ask› sistemi sayesinde montaj
kolayl›¤›

• Elektronik su bas›nc› sayesinde sistem
bas›nçlar›n›n sürekli kontrol 
edilmesiyle ar›zas›z çal›flma ve yüksek
emniyet

• Gaz bas›nç de¤iflimlerinden etkilenmez
• Kireç kapan› filtresi sayesinde eflanjör

koruma özelli¤i
• Özel dizayn aquasensör ve ilave ç›k›fl

sensörü sayesinde h›zl› ve sabit 
s›cakl›kta su 

• Özel dizayn hidroblok (flanfll› geçme
sistemi) ile h›zl› servis

• Step motorlu gaz grubu ile düflük gaz
bas›nc›nda bile maksimum güç ile 
çal›flabilme (13 mbar flebeke gaz 
bas›nc›)

• DIA sistem ile kalorifer gidifl suyu 
s›cakl›¤›n› s›n›rland›rma imkan› (limit
termostats›z ba¤lant›)

• vrnetDIALOG ile on-line servis 
imkan› TM
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B
ugün, ‹skandinav ülkelerinde iyi bir
iç ortam hava koflulu oluflturabil-
mek için so¤uk kirifl sistemleri kul-

lan›lmaktad›r. Bu sistemler do¤ru s›cakl›k-
larda ve ses ya da kuruma yapmadan yük-
sek hava kalitesi sa¤lamaktad›r. 
Bu sistemin temeli hem su hem de havaya
dayanmaktad›r. Su odadaki do¤ru s›cakl›¤›
korur ve hava da do¤ru hava kalitesini sa¤-
lar. Su ayr›ca muhteflem bir enerji tafl›y›c›-
s›d›r ve bu yüzden so¤uk kirifl sistemlerinin
maliyeti di¤er sistemlere göre daha düflük-
tür. Bu sistemlerin di¤er bir avantaj› da
herhangi bir hareket eden parçan›n olma-

Gunnar Swensson

K›demli ‹fl Gelifltirme Müdürü
Swegon A

mas›d›r, bunun anlam› da servis ve ba-
k›m›n daha kolay yap›lmas›d›r. 

Bugün, e¤er iyi bir iç ortam havas› yarat›l-
mak istenirse seçilebilecek bir çok alternatif
sistem bulunmaktad›r. Seçiminiz, tabii ki,
binan›z›n tipine ve kullan›m amac›n›za gö-
re de¤iflecektir. Ne var ki, Avrupa’da ço¤u
bina sahibi bu ifl için so¤uk kiriflleri seç-
mektedir.

So¤uk Kirifller ‹ki Kategoriye 
Ayr›l›rlar – Pasif ve Aktif

Pasif so¤uk serpantinler kasalar›n›n içeri-
sinde kanatl› so¤utma bataryas› ihtiva
eder. So¤uk su so¤utucu batarya boyunca
hareket eder ve bu kanatlar aras›nda dola-
flan hava ortam s›cakl›¤›ndan daha so¤uk

teknik

Çok Yönlü Bir Çözüm Yolu:

So¤uk Kirifller      
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temin odada bulundu¤u
yerin önemini di¤erine gö-
re daha önemsiz k›lar; ya-
ni sistemin so¤utma kabi-
liyeti, sistemin odadaki
yerine ba¤›ms›zd›r. So¤uk
serpantinlerin prensibi ka-
r›fl›k ak›fl havaland›rmas›-
d›r ve hava odaya yüksek
h›zla verilir.
So¤uk serpantinlerin ku-
rulumu için birçok yön-
tem vard›r. Bütün bu yön-
temlerin kendine özgü
avantajlar› vard›r, fakat ayn› zamanda da
s›n›rlamalar› da mevcuttur. Odalar›n gö-
rünümlerine göre, ›s›tma kaynaklar›n›n
yerleflimlerine göre de¤iflik yöntemler ya-
rat›labilir. 
Seçilen çözüm birçok faktöre ba¤l›d›r. En
önemli konular binan›n dizayn›, nas›l kul-
lan›ld›¤› ve taleplerin esnekli¤idir. Baz› or-
tak çözümler afla¤›da anlat›lm›flt›r.

Cephenin Sa¤›nda
Bu modüler ofisler ya da aç›k planl› ofisler
için kurulum alternatifidir. So¤uk serpan-
tinler odan›n ortas›na yerlefltirilir. En ortak
pozisyon budur ve tüm ürünler için uyum-
ludur. E¤er taze hava birimi kullan›l›rsa üf-
lenen havan›n asimetrik ç›k›fl› en iyi tasa-
r›md›r.

Cepheye Paralel
Bu varyantta so¤uk serpantinler d›fl duvar
boyunca yerlefltirilmifltir. Bu çözüm hem
modüler odalarda hem de büyük odalarda
kullan›labilir, bu da, aç›k planl› ofisler ya

da büyük ma¤azalar gibi büyük alanlarda
çok uygundur. Bu alternatif ‹skandinav ül-
kelerinde daha yayg›nd›r. Cephe boyunca
yerleflimin birçok avantaj› bulunmaktad›r.
Hava odan›n merkezinden d›flar› verilir,
iletken hava kayna¤› ile birleflir, yükselir
çünkü ortam havas›ndan daha s›cakt›rlar.
D›flar› verilen havan›n ters ak›mlar› odada-
ki havan›n kurumas›n› da engeller. Ofis or-
tamlar›nda her modüle yerlefltirilen serpan-
tinler gelecekteki esneklikler içinde çok
faydal›d›r. Serpantinden do¤ru hava da¤›t›-
m› ile kararl› bir sistem oluflturulmufl olu-
nur.

Arka Duvara Paralel 
Koridor duvar›na yerlefltirilmifl serpantin
çözümleri hem küçük ofisler ham de büyük
odalar için kullan›labilir. So¤uk serpantin
her iki taraftaki uzun menfezlerden hava
sa¤lar, bu hava simetrik olarak da¤›t›labil-
di¤i gibi asimetrik olarak da da¤›t›labilir.

Baz› üreticiler tüm hava hacminin koridor

olur, afla¤›ya çöker. Bu da ortam havas›n›n
bu serpantinler aras›ndan dolaflmas›n› ve
devir daimini sa¤lar. So¤utma kapasitesi,
so¤utma bataryas› ile ortam s›cakl›¤› ara-
s›ndaki farka ba¤l›d›r. Çok küçük enerji
miktarlar› enerji kapasitelerini meydana
getirdi¤inden dolay› pasif so¤uk kirifller
›s›tma kaynaklar›n›n bulundu¤u yerlere ve
hava kaynak sistemlerinin tasar›mlar›na
karfl› çok hassast›rlar. Ahenkli çal›flmalar›
aç›s›ndan bu serpantinlerin konumlar›n›n
belirlenmesi çok büyük önem tafl›r. Bunun
anlam›, pasif sistem üreticilerinin belirlen-
mifl olan so¤utma kapasitelerine ulafl›labil-
mesi için uygun yerlere yerlefltirilmelerini
önermesidir. Bunun yap›lmas› için en uy-
gun yöntem ise bir iklim laboratuvar› ku-
rup, bu laboratuvarda bir oda modeli infla
edip gerçek oda s›cakl›klar› ve hava h›z›n›
ölçmektir.
Aktif so¤utma serpantinleri de kanatl› so-
¤utma sarg›lar› esas›na dayan›r. Bu daha
sonra taze hava santrali  birimine birleflir,
böylece bu sistem taze hava terminali ola-
rak da kullan›labilir. Aktif so¤utma ser-
pantinlerinde bas›nçl› hava çok say›da no-
zuldan ç›karak odadaki hava indüksiyonu-
nu sa¤lar. Bu da bas›nc› dengeler. Hava in-
düksiyonu nozuldan hava ç›k›fl› s›ras›nda
oluflan düflük bas›nc›n sonucunda hava
noksanl›¤›na sebep olarak meydana gelir.
Bu hava noksanl›¤› odadaki hava ile yer
de¤ifltirir; böylece odadaki hava indükle-
nir. 
Aktif so¤uk serpantinler sistemdeki hava
kayna¤›n›n sabit kalmas›n› sa¤lar ve bu ha-
va kayna¤›n›n itici gücü pasif sistemlere gö-
re belirgin bir flekilde yüksektir. Bu da sis-
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n›ls›n, test yürütmek ve bu testlerden en iyi
sonuçlar› almak tam ölçekli uygulamalar
için çok yararl›d›r. Bunu yapman›n en iyi
yolu referans odas› seçmek ve testleri bu
odada yürütmektir. Burada, s›cakl›klar›,
hava h›zlar›n› ve türbülans derecelerini ölç-
mek mümkün olacakt›r. Ayr›ca sonuçlar
da ISO 7730’a göre DR indeksini hesapla-
yarak gerçeklefltirilebilir. 
DR indeksi insanlar›n kuruluk noktas›na
ulafl›ld›¤›nda nas›l davranacaklar›n› belir-
ler. Bu hesaplama yöntemi referans grupla-
r›ndan elde edilen genifl kapsaml› ölçümle-
re dayanmaktad›r.

Bilgisayar Simülasyonu
Bilgisayar simülasyonlar›, genellikle CFD
olarak bilinir, sistemin fonksiyonunun test
etmek amac›yla gerçeklefltirilirler. ‹lk ola-
rak çok büyük odalarda karmafl›k yap›l›
binalarda uygulanabilirler. CFD simülas-
yonlar›n›n do¤ru olabilmesi için girifl veri-
leri gerçek oday› mümkün oldu¤unca tem-
sil etmelidir ve bu veriler sistemin do¤rulu-
¤u için çok önemli verilerdir.

Geçmifl ve Gelecekte So¤uk 
Serpantinler
Bu sistemlerin baflar›yla kurulumu di¤er
sistemlere göre çok daha kolayd›r. 1958 y›-
l›na geri dönersek Norveçli mühendis Gun-
nar Frenger bu teknik çözümün patentini
alm›flt›r. O zamanda bu sistem alüminyum
profilden oluflmakta ve ad›na Frenger siste-
mi denilmekteydi. Sistem, ›s›tma ve so¤ut-
ma için tavanda bir ayarlama ihtiva etmek-
teydi ve bu so¤uk serpantinler için ilk
ad›md›. 

1960’lar›n sonlar›nda ilk radyant so¤uk
serpantinler Volvo fabrikas›na kuruldu.
1972’de ilk so¤uk serpantinler Göteban-
ken’in Göteborg’daki binas›na kuruldu.
1986 y›l›nda ise konveksiyonel serpantin-
lerde geliflmeler yafland›. SAS Stock-
holm’deki  merkezi için bu sistemi seçti¤in-
de 5000’den fazla pasif so¤uk serpantin bu
binaya yerlefltirildi. 
Gelece¤in bu sistemler aç›s›ndan neyi gös-
terece¤ini söylemek ise biraz güç. Ne var ki
enerji verimi, kurulum ve bak›m kolayl›¤›
ve bunlar›n iyi bir iç ortam iklimi yaratma
kabiliyeti birleflince so¤uk serpantin sis-
temlerinin çok popüler olaca¤› kesin. TM

duvar›n›n en üstünden d›flar› verilmesini ve
böylelikle yere inmesini önermektedirler.
Bu da yer seviyesinde hava h›z›n›n yüksel-
mesine ve belirlenen alanda kolayl›kla ku-
ruluk olmas›na sebebiyet verir. Benzer bir
durumda, e¤er tüm hava tavan seviyesin-
den cephe duvar›na d›flar› verilirse sistem
karars›z hale gelir. En uygun çözüm, ser-
pantinin boyunu uzatarak hava ak›fl›n›n h›-
z›n› azaltmak ve havan›n yere ulaflmas›n›
önlemektir.

Modüler Ofisler
E¤er sistem düzgün çal›fl›rsa so¤utulan üf-
leme havas› belirlenen yere ulaflmadan ön-
ce uzun bir kar›fl›m alan›na girer. Serpanti-
ni terk ettikten sonra, hava tavana, duvar
ve yerin parçalar›na yap›fl›r ve yüzey bo-
yunca ak›fl olurken oda havas›yla kar›fl›r ve
sirkülasyon havas›n›n s›cakl›¤›n› yükseltir.
Bu yolla rahat iç ortam iklimi kuruluk ris-
kinden kurtulur ve büyük so¤utma yükleri
problem olmadan havaya nüfuz eder.

Aç›k Plan Çözümleri
Ma¤aza ve aç›k planl› ofisler gibi büyük
alanlarda durum di¤er küçük ofislere göre
biraz daha farkl›d›r. Genellikle bu tür yer-
lerde üfleme havas›n›n dolaflaca¤› duvarlar
yoktur. Büyük alanlarda bu sistemlerin ku-
rulumunda ortak yol, cephelere do¤ru aç›-
larla paralel olarak yerlefltirilen birimler
kurmakt›r.

Kar›fl›k ak›fll› havaland›rma sistemlerinde
›s› de¤iflimi dikey olarak oda havas› ve üf-
leme  hava aras›nda meydana gelir. Burada
kuruluk riskini elemek çok önemlidir. Bu
risk büyük odalarda daha da artar, bu du-
rumda esneklik sa¤lamak için duvarlar›n
yerini de¤ifltirmek ya da de¤iflik mobilya
yerlefltirme çözümleri önerilir.

Serpantinler birbirlerine çok yak›n konul-
du¤u zaman ortak bir problem oluflur: Sis-
tem daha esnek hale gelir fakat havan›n
birbirine kar›flma riski do¤ar, bu hava ha-
reketleri de kurulu¤a neden olur. Bu riski
ortadan kald›rmak için bir çözüm yolu da
hava ak›fl›n› her bir serpantinden ayr› ayr›
vermektir. Her serpantini hava kontrol ci-
haz›yla donatarak hava ç›k›fl› bireysel ola-
rak kontrol edilebilir ve sonuç olarak bu ci-
haz oda havas› ile kar›flan serpantinde ç›-
kan havay› kar›flt›rarak dereceyi yükselte-
bilir. Bu cihaz›n di¤er bir avantaj› da ç›k›fl
havas›n›n yönünün de¤iflmesine olanak
sa¤lamas›d›r.
1200 ile 1300 mm. aras›ndaki uzunluklar-
da k›sa serpantinler koyarak farkl› bir çö-
züm yolu da gelifltirilebilir. Böylece yerden
de tasarruf sa¤lanm›fl olur. Böylece birbiri-
ne giren hava ak›fllar› önlenerek kararl› bir
sistem de oluflturulmufl olur.

Yo¤uflmay› Önlemek
S›cak yaz günlerinde havan›n nemi yüksek
olabilir ve bazen yo¤uflmaya sebep olabilir.
Bunu önlemek için sistemin serpantinlerin-
de yo¤uflma olmad›¤›ndan emin olman›z
gerekir. Bunun en kolay yolu taze havay›
so¤utmakt›r. 
Merkeze yerlefltirilen bir sensör yard›m›yla
ba¤›l nemi ölçebilir ve havan›n çiy noktas›-
n›n alt›nda oldu¤undan emin olabilirsiniz. 

Bu sensör, binadaki  su s›cakl›¤›n› art›r›r
ayn› zamanda da serpantinlerin so¤utma
kapasitesi korunur. E¤er her odada ba¤›l
birimleri kapatan bir sensör bulunursa yo-
¤uflma riski do¤ar ve so¤utma kapasitesi
vana kapand›¤›nda kaybedilir. 

Tasar›m
Sistemi boyutland›r›rken operasyonel de-
¤erleri kullanarak hesaplamalar› yürütmek
çok önemlidir. E¤er sadece pik de¤erler
kullan›l›rsa bu de¤erler tabii ki insanlar,
›fl›kland›rma, bilgisayar ve odadaki günefl
hesaba kat›l›r. Fakat binan›n kendisinden
kaynaklanan de¤erler de önem tafl›r ve de-
¤erlendirilir. 
Bugün, bilgisayar bazl› hesaplama prog-
ramlar› bulunmaktad›r ve bu programlarla
binan›n so¤utma yükleri optimize edilebilir. 

Hangi tasar›m metodu kullan›l›rsa kulla-
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G
ünden güne geliflen teknoloji, sa-
nayileflme ve bunun sonucunda
ortaya ç›kan makineleflme ile

enerjiye olan ihtiyaç tüm dünya ülkeleri
için önemli olmaktad›r. Bu artan enerji ih-
tiyac›n› karfl›lamak amac›yla kullan›lan
tükenebilir ve çevreye zararl› fosil kay-
naklar›n yan›nda alternatif olarak temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na da ih-
tiyaç duyulmaktad›r. Yenilenebilir enerji
do¤al kaynaklardan elde edilen enerji tü-
rüdür. Bu enerji türüyle çevreyi, havay›,
suyu kirletmedi¤i için temiz ve yeflil enerji
olarak da bilinir. Bafll›ca yenilenebilir
enerji kaynaklar›; hidroelektrik, biokütle,
günefl, rüzgar, dalga ve jeotermal enerji-
dir. 

En kolay ve do¤a dostu olan günefl enerji-
sinin önce nihai tüketiciye, uzun vadede
ülke ekonomisine büyük katk›lar sa¤la-
maktad›r. Bafll›ca yararlar›na de¤inecek
olursak, do¤al kayna¤›; bitmeyen enerji
kayna¤› olan günefltir. Enerji üretiminde
dar bo¤azlardan etkilenmeden en temiz
yoldan enerji eldesi sa¤lan›r. Mahalli uy-
gulamalara oldukça elverifllidir. Karmafl›k
teknolojiye gerek duymadan basit montaj
kurallar›yla sonuca ivedi bir flekilde ulafl›-
labilir. ‹flletme ve bak›m masraflar› olduk-
ça az olup kendini amorti etme süresi ol-
dukça k›sad›r. Zararl› at›klar› olmayan
canl› sa¤l›¤›na en uygun enerji fleklidir.
Türkiye’de günefl enerjisi sektöründe fa-
aliyet gösteren en önemli oyuncular ara-

s›nda yer alan Ezinç Metal A.fi.’de sorum-
lulu¤unun bilincinde olup toplumun her
kesimine hitap eden ürünleri ile günefl
enerjisinin faydalar›n› her geçen gün tüke-
ticilere anlatmaktad›r. Ülkemiz co¤rafi
konum bak›m›ndan güneflli gün say›s›n›n
çok oldu¤u flansl› ülkelerdendir. Bu flans›
ülkemize kara dönüfltürmekte yine bizim
elimizdedir. 

Günefl enerjisinin kullan›m alanlar›

Günefl enerjisinin mevcut kullan›m alanla-
r›n› genel bafll›klar halinde flu flekilde s›ra-
layabiliriz: Gündelik yaflam yap›s›ndan ve
konutlardan bafllay›p; haberleflmeye, tar›-
ma, endüstri kesimine, elektrik santralle-

Günefl Enerjili Sist
ve Uygulama Alan
Hikmet Tümer

Ezinç Metal San. Tic. A.fi. D›fl Ticaret Sorumlusu  
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rine, askeri hizmetlere ve uzaya kadar
uzanmaktad›r. Günefl enerjisinin günü-
müzde önem kazanan uygulamalar›; ol-
dukça yayg›nlaflan güneflli su ›s›t›c›lar›n›n
d›fl›nda, güneflle ›s›nan binalar›n yap›m›,
günefl enerjisinin elektri¤e çevrilmesi, gü-
nefl enerjili su pompalar›n›n tar›msal sula-
mada kullan›lmas› da s›ralanabilir. Ayr›ca
günefl enerjisiyle so¤utma da gün geçtikçe
yayg›nlaflmaya, kullan›m alan› bulmaya
bafllam›flt›r.
Günefl enerjisinin Türkiye’de en yayg›n
kullan›m alan› su ›s›tma sistemleridir.
Türk insan› y›llarca bu sistemi kullanm›fl
basit, kolay ve pratik yoldan kullan›m su-
yunu ›s›tm›flt›r. Türkiye’de belirli düzenle-
melerin olmamas›yla bu tip sistemler çok

da, g›da sektöründe yiyeceklerin y›kan-
mas›nda  ayr›ca fabrika hangarlar›n›n ›s›-
t›lmas›nda yayg›n olarak kullan›lmakta-
d›r. Güney ve bat› k›y›lar›m›zdaki oteller-
de de s›cak su tedariki için estetik sistem-
lerle turizm için katk› sa¤lamaktad›r. 
Tar›m alanlar›nda seralar›n ›s›t›lmas›nda,
piflirmede, kurutmada ayr›ca sulamada
günefl enerjili su pompalar›n›n kullan›m›
görülmektedir. 
Günefl enerjisinden elde edilen elektrik ise
bafll› bafl›na önemli bir enerji kayna¤› ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Fotovoltaik
ad› verilen bu sistemler flebekeden ba¤›m-
l› veya ba¤›ms›z olarak çal›flmaktad›r. fie-
bekeden ba¤›ms›z sistemler yap›lar için
kendi elektri¤ini üreten ve üretti¤i enerjiyi
kullanan sistemlerdir. fiebekeden çok
uzak olan sistemler için flebeke ba¤lant›s›
çok masrafl› oldu¤u için flebekeden ba-
¤›ms›z kurulmas› daha mant›kl› olmakta-
d›r. fiebeke ba¤lant›l› sistemler ise flebeke
ile senkronize olarak çal›flmaktad›r. Üret-
ti¤i enerjinin belirli bir k›sm›n› ana flebe-
keyle paylaflabilmektedir.
Türkiye’de günefl enerjisi denildi¤inde ilk
akla gelen firmalardan biri flüphesiz Ezinç
Metal A.fi.’dir. 27 y›ll›k tecrübesini günü-
müz teknolojisiyle harmanlay›p yenilene-
bilir enerji alan›nda Türkiye’de öncülük
etmektedir. Tüm dünya genelindeki sek-
törle ilgili konular› yak›ndan takip ede-
rek, yenilikleri bünyesinde sentez etmek-
tedir. Türkiye’de yenilenebilir enerji yasa-
s›n›n ç›kmas› içinde çal›flmalarda bulun-
makta bu konuda gereken deste¤i ver-
mektedir. TM

Ezinç Metal A.fi. ve çözüm ortaklar› tara-
f›ndan gerçeklefltirilen baz› solar uygula-
malar; 

stemler
anlar›

çeflitlilik göstermifltir. Herkes bütçesine
uygun olan sistemi evlerinin çat›s›na tak-
m›fl, bazen de hofl olmayan görüntülerin
ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Ekono-
mik refah seviyesi yükseldikçe art›k insan-
larda görselli¤e, esteti¤e önem vermeye
bafllam›fl çat›s›na en uygun sistemi koyma
çabas› içerisine girmifltir. Ezinç Metal A.fi.
bunun bilincinde olup çeflitli aparatlar ge-
lifltirerek sistemlerini en iyi flekilde sunma
çabas› içerisindedir.
Endüstriyel alanlarda da yayg›nlaflmaya
bafllayan bu sistemler, fabrikalarda, otel-
lerde, hamamlarda, yüzme havuzlar›nda,
sportif faaliyet gösteren komplekslerde
kullan›lmaktad›r. Fabrikalarda proses su-
yunun ›s›t›lmas›nda, iflçiler için duflluklar-

Ezinç günefl kollektörü ile küçük bir da¤ evi 
uygulamas›

PV Sistem ile Sokak Lambas› Uygulamas›

Ezinç günefl kollektörleriyle yüzme havuzu ›s›tma
uygulamas›

Ezinç gökkufla¤› sistemlerle su ›s›tma uygulamas› 

Ezinç gökkufla¤› sistemlerle villa uygulamalar›

Ezinç günefl enerjisi sistemleri ile lavabo uygulamas›
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ÖZET

G
er üretim sanayi tesisinde enerji
sarfiyatlar› çok önemli yer tut-
makta ve gider tablolar›nda bü-

yük bir pay almaktad›r. Bu nedenle sana-
yi tesislerinde enerji tasarrufu önlemleri
gündemin ilk s›ralar›nda yerini almakta-
d›r. Endüstrideki yap›lm›fl olan eski siste-
mi revize ederek, yeni teknolojik geliflme-
leri kullanarak birçok sistemde enerji ta-
sarrufu yap›labilir. Ancak yap›lmas›nda
sorunlarla karfl›lafl›lmakta, yat›r›m ilk ba-
k›flta bofla para harcanacak yer olarak gö-
zükmektedir.

AC Motor H›z Kontrol
Üniteleri ile Fan ve Pompa
Sistemlerinde Enerji Tasarrufu
Gürbüz Yüceba¤

ABC Enser Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri A.fi.

Oysa uzun süreli düflünüldü¤ünde yat›r›m
bedeli geriye fazlas›yla dönmektedir.
Ömrünü tamamlam›fl olan mekanik sis-
temler küçük bir otomasyon sistemi ile ye-
nilendi¤inde sistem daha verimli çal›flacak
ve daha az elektrik enerjisi tüketecektir.
Sistem size hem iflgücü kazand›racak hem
de üretimi art›rma olana¤›na sahip olma
flans› verecektir.

G‹R‹fi

Sanayi kurulufllar›n›n en büyük giderle-
rinden birini de elektrik enerji bedeli olufl-
turmaktad›r. Sanayi de birçok elektrik

motoru bulunmaktad›r. Genellikle motor-
lar seçilirken çal›flma güçleri yerine tole-
ransl› olarak daha fazla güçte seçilirler ve
% 100 performans›nda kullan›lmazlar.
Bu nedenle ço¤u zaman gereksiz yere
enerji tüketirler. Motor veya sistemlerin
gereksinimleri oldu¤u zaman gereksinim-
leri kadar enerji tüketmeleri için basit bir
otomasyon sistemi kurulmas› halinde
enerji tüketim miktar› azalacakt›r. Enerji
tasarrufu yap›lacak yerlerden baz›lar› da
fan ve pompa sistemlerinin kontrolü için
kullan›lan klapelerin yerine AC Sürücü
kullan›lmas›d›r.
Motor AC H›z Kontrol cihazlar› ile kon-
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trol edildi¤inde istenen debideki hava ve-
ya su devir ayarlanarak sa¤lanacak ve ge-
rekti¤i kadar bir enerji flebekeden çeke-
cektir.
Dolay›s› ile devir düfltü¤ünde flebekeden
çekilen güç de azalacakt›r. Devir say›s›nda
olabilecek % 10 bir azalma, güç sistemine
yaklafl›k % 27 gibi bir azalma ile enerji ta-
sarrufu yapacakt›r.

Fan ve pompalarda verim;
P1 / P2 = (n1 / n2)3 => P2 = P1 / (n1 / n2)3

Bunun ile ilgili yap›lm›fl olan bir uygula-
maya ait enerji tasarruf hesab› Tablo 1’de
verilmifltir. Uygulaman›n yap›lan sanayi
tesisi pik, sfero, temper dökme demir
ürünleri ile otomotiv, beyaz eflya, inflaat
makina, su gaz, boru ekleme ve elektrik
gibi sektörlere yönelik çal›flmaktad›r.
Bu uygulama Trakya Bölgesi’nde bulunan
dökme demir ve fittings üreticisi olan bir
firmada 30 kW kum so¤utucu fan motoru
ile 45 kW sfero gaz emme fan motoruna
yap›lan bir çözümdür.

Sistemde Yaflanan Sorunlar

Kullan›lan fan motorlar›na y›ld›z/üçgen yol
verilmekte idi. Devir ayar› yap›lamad›¤›n-
dan dolay› elektrik sarfiyatlar› fazla olup,
yüksek elektrik faturalar› söz konusu idi.
Fanlarda balans problemleri yan›nda afl›r›
vibrasyon bulunuyordu. Kay›fl kasnak
afl›nmalar› ve zaman zaman kay›fl kopma-
lar› yaflan›p sistemi istem d›fl› durufllar ya-
flat›yordu. Dolay›s› ile bak›m masraflar›n›
ve zaman› art›yordu. Bu da üretime ve
ürün kalitesine yans›yordu.

Çözüm

30 kW kum so¤utucu fan motoru ile 45
kW sfero gaz emme fan motoruna AC
motor h›z kontrol üniteleri tak›larak devir
ayar› yap›lm›flt›r. Bunun sonucu olarak
Tablo 1’de hesaplanan hiç de küçümsene-
meyecek seviyede enerji tasarrufu da sa¤-
lanm›fl bulunmaktad›r. Bunun ile birlikte
yaflanan balans problemleri, vibrasyon,
kay›fl kasnak afl›nmalar› ve kopmalar› or-
tadan kalkm›fl ve problemler azalm›flt›r.
Fan ve aspiratörlerin, h›z kontrol cihazla-

zasyonu otomatikman yap›lmakta ve güç
faktörü 1’e yaklaflmaktad›r.

Notlar

1. Sürücü uygulamas›nda afla¤›daki for-
mül ile milden al›nan güç hesaplanm›flt›r.
P1 / P2 = (n1 / n2)3

Bu de¤ere motorun verimi ve sürücü ka-
y›plar› yans›t›larak flebekeden sürücü kul-
lan›lmas› durumunda çekilen güç hesap-
lanm›flt›r. Motor verimi % 88, sürücü ka-
y›plar› ise % 3 olarak al›nm›flt›r.

2. Direkt yol vermede harcanan güç, mo-
tor verimi de dikkate al›narak (0.88) he-
saplanm›flt›r.
3. Tasarruf, sistemin 340 gün ve günde
16 saat çal›flt›¤› göz önüne al›narak he-
saplanm›flt›r. Enerji bedeli kW/saat için 7
cent al›nm›flt›r.

Sonuç

Bu örnekte oldu¤u gibi birçok sistemde ve
uygulama alan›nda günümüzde var olan
teknoloji kullan›larak hem sistemimizin
daha sa¤l›kl›, verimli, uzun ömürlü çal›fl-
mas› sa¤lanm›fl olacak hem de kendi ve ül-
kemiz ekonomisine yarar sa¤lanacakt›r. TM

r› ile düflük devirlerde çal›flt›r›lmalar› so-
nucu önemli seviyede enerji tasarrufu da
sa¤lanm›fl bulunmaktad›r. Fakat bu çö-
züm ile enerji tasarrufu yan›nda sistemde
yaflanan problemler azalm›fl veya gideril-
mifltir.

Enerji Tasarrufu

Enerji tasarrufu flu flekilde sa¤lanm›flt›r: 
Sistemde 1 adet 30 kW, 1 adet 45 kW fan
motor bulunmakta idi. Bu motorlar y›ld›z
/üçgen yol verilerek çal›flmakta idi. Bu
motorlara AC h›z kontrol ünitesi tak›la-
rak devirleri afla¤›ya çekilmek suretiyle
hem istenen çal›flma flekli sa¤lanm›fl hem
de enerji tüketimi düflürülmüfltür.
Örne¤in; Tablo 1 Kum 30 kW’l›k so¤utu-
cu fan motoru görüldü¤ü 1450 d/d’dan
1073 d/d’ya yani frekans› 50 Hz’den 37
Hz’e indirilmifl, 45 kW’l›k sfero gaz emme
fan› motoru ise 1450 d/d’dan 928 d/d’ya
yani 50 Hz’den 32 Hz’e indirilmifltir. Tab-
lo 1’de, yap›lan hesaplamalar bulunmak-
tad›r.

Y›ll›k 13.541 USD enerji tasarrufu sa¤lan-
maktad›r. Bu durumda sistem sadece elek-
trik tasarrufu ile kendini geri ödeyecektir.
Bu tasarrufa ek olarak kullan›lan AC mo-
tor sürücüleri ile motorlarda güç kompan-

Motor Kodu Kum So¤utucu Sfero Gaz 
Fan Motoru Emme Fan›

Y›ld›z / Üçgen Yol Verme

Motor Gücü (kW) 30 45

Anma H›z› (rpm) 1450 1450

Çekilen Ak›m (A) 47 70

AC Sürücü ile Yol Verme

Çekilen Güç (kw) 13 22

Motor Devri (rpm) 1.073 928

Çekilen Ak›m (A) 22 32

Y›ll›k her motor için ($) 5.445 8.086

Toplam Tasarruf (Y›l / $) 13.541.-

Tablo 1
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¤u konsept stadyum projesidir. Sezonda
ortalama 60 maça hizmet edecek stad-
yum, 2012 Avrupa kupas› yar› final maç›-
na da ev sahipli¤i yapacak. 

Projede “system supervisor” olarak John-
son Controls’un Metasys Network Auto-
mation Engines (NAE) sistemi kullan›l-
m›flt›r. SATEK Mühendislik ise, proje
onay dosyas› haz›rlama, proje onaylatma,
proje yönetimi, proje mühendislik, sistem
kontrolü ve teslimat alanlar›nda projeye
dahil olmufltur. 

FC Shakhtar Donetks
Donbass Arena Stadyumu

L
eninsky Konsomol Park›'n›n güzel
ortam› ile çevrili FC Shakhtar’›n
yeni çarp›c› evi Donetsk flehrinin

yeni sembolü oldu ve seyircilerine unutul-
maz bir maç deneyimi yaflatmak üzere ta-
sarland›. Stadyumun çanak fleklinde tasa-
r›m›, yüksek derecede konfor ve iyi görüfl
standartlar› sunuyor. Oturma alanlar›n›n
hemen bitifli¤inde, seyircilerin tüm gerek-
sinimlerini karfl›lamak için tasarlanm›fl çe-
flitli tesisler bulunuyor.
400 bin m2’lik alanda, 85bin m2’lik kapa-
l› alanla ENKA’n›n gerçeklefltirmifl oldu-

Proje Müdürü

Ersin fiahin

Proje Ekibi

Zafer Karademir

Eray Akdemir

Görkem Ural

Ferit Bulut
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Proje Is› Merkezi ve Ana Bina olarak iki
binadan oluflmaktad›r. Bina Otomasyon
Sistemi ile izleme ve kontrolü yap›lan sis-
temler, flu flekilde s›ralanabilir:

Kotrolü Yap›lan sistemler

• Mekanik sistemler
• Klima santralleri (51 adet)
• Egzoz fanlar› (175 adet)
• Karbonmonoksit fanlar› (28 adet)
• So¤utma gruplar› (3 adet)
• Dry cooler (2 adet)
• Kazanlar (3 adet)
• Is›tma-so¤utma sirkülasyon pompalar›

(290 adet)
• Sulu FCU (600 adet)
• Elektrikli EFCU (160 adet)
• Elektrikli su ›s›t›c›lar› (99 adet)
• Boyler (28 adet)
• Elektrik sistemleri
• Bina içinde ayd›nlatma kontrolü (1500

Linye)
• Çevre ayd›nlatma kontrolü (600 

Linye)
• Bina d›fl cephe (mavi-beyaz ›fl›k) 

ayd›nlatma kontrolü (800 linye) 
• Stadyum içi çim ayd›nlatma kontrolü

(272 linye)
• Reklam panolar› (16 linye)
• Yönlendirme levhalar› (50 linye)

‹zleme Yap›lan Sistemler

• Trace Heating izleme  (800 Farkl›
noktadan)

• IT ve hassas odalar›n s›cakl›k- nem 
takibi

• Saha içi reklam panolar› izlemesi
• Çat› ›s›t›c›lar›n izlemesi
• Ya¤ separatörleri 
• Puplic anons sistemi izleme
• Asansörler izleme ve takip
• Unit heater odalar› izleme
• Orta gerilim/alçak gerilim

Entegrasyon Yap›lan Sistemler

• Chiller entegrasyonu (N2Open)
• Kazan entegrasyonu (LON)
• Enerji analizatörler  (Modbus)
• Jeneratör entegrasyonu (BacNET)
• Sayaç entegrasyonlar› (Modbus)

Ana Ekran (‹ngilizce) Sol üst Stadyum logosunda ‹ngilizce ismi t›klad›¤›nda

Ana Ekran (Rusça) Sol üst Stadyum logosunda Rusça ismi t›klad›¤›nda

Is› Geri Kazan›ml› Klima Santrali
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• Kalorimetreler (LON)
• Çim kök ›s›tma sistemi (N2Open)
• Çim kök havaland›rma sistemi (LON)
• Irrigation sistemi (LON)
• Yang›n ve anons sistemi entegrasyon

(Bacnet/IP)

Özel stadyum sistemleri; scoreboard, çim
sulama sistemi gibi sistemler ile noktasal
veri kay›t ve takipleri yap›lmaktad›r. 

Johnson Controls temel olarak haberlefl-
me protokolü N2 Open kullanmaktad›r.
Entegrasyon konusunda üstün yeteneklere
sahip olan Metasys NAE; LON, Bac-
net/IP, Modbus ile haberleflmede sorunsuz
çal›flmaktad›r. Stadyumun tasar›m›, Uk-
rayna’n›n yönetmelik ve standartlar› ya-
n›nda, uluslararas› kabul görmüfl güvenlik
standartlar›n› da karfl›lamaktad›r.

Çat›, çimenin do¤al büyüme koflullar›n›
destekleyecek olan gün ve günefl ›fl›¤›n›n
geçiflini art›racak, genifl alanda yar› say-
dam bir kaplama malzemesi içermektedir.
Ayr›ca, sahan›n çapraz havaland›rmas›n›
sa¤lamak için alt s›ra toplulu¤unun çevre-
sine genifl aç›k alanlar kat›lm›flt›r. Binan›n
d›fl yüksekli¤indeki lehimsiz caml› cephe,
binan›n d›fl›na yüksek derecede fleffafl›k
sa¤lamaktad›r. Stadyum, malzemelerdeki
basitlik ile formun fl›kl›¤›n› birlefltirmekte-
dir. Dünya standartlar›ndaki oyuncular
ve dünya çap›ndaki seyirciler için simge
bir stadyum haline getirilmifltir.

Ofis çal›flmalar›n oldukça fazla oldu¤u
projede, onay projelerinin haz›rlanmas›
yaklafl›k 5 ay sürmüfltür. Onay dosyalar›
içinde yer alan sistem çözümleri, PI diag-
ramlar›, sistem çal›flma senaryolar›n›n
oluflturulmas›, DDC panellerinin olufltu-
rulmas›, sistem konfigürasyonu, IO kablo
listelerinin oluflturulmas›, ayd›nlatma lin-
ye adreslenmesi, mekanik paftalarda BMS
ekipmanlar›n gösterilmesi ve adreslenmesi
gibi evraklar, Ukrayna normlar›na göre
haz›rlanm›flt›r.

Ana ekran üzerinde ve her sayfan›n içinde
bulunan kullan›c› menüsü ile ulafl›lmak is-
tenen  sisteme, maksimum 3 t›kla ulafl›la-
biliyor.

Klima Santralleri Ana Menü

So¤utma Sistemi ‹çin Kullan›lan Chiller ve Dry Cooler

D›fl Cephe Ayd›nlatma (Mavi- Beyaz Ifl›k) Kontrolü

D›fl Cephe Ayd›nlatma (Mavi-Beyaz Ifl›k) Sektör Kontrolü
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D›fl Ayd›nlatma Kontrolü

Katlarda bulunan  FCU kontrolü kat içerisinde istenilen zone seçilir.

Klima santrallerinin hitap etti¤i bölgeler
genellikle ortak kullan›m alanlar› oldu-
¤undan, kontrol bloklar› ço¤unlukla kas-
kad kontrollü olarak yap›lm›flt›r. Is› geri
kazan›m tamburu sayesinde dönüfl hava-
s›ndan kazan›lan s›cakl›k takibi ayl›k ola-
rak yap›lmaktad›r.

Is›tma pompas› batarya içersindeki suyu
sürekli olarak çevirmekte, batarya koru-
mas› yapmakta ayn› zamanda d›fl hava ve
cihaz üzerinden al›nan de¤erler ile donma
korumas› sa¤lanmaktad›r.

Mekanik sistemlerin çal›flt›r›lmas› ve dur-
durulmas› defalarca üzerinden geçilerek
oluflturulmufl senaryolar do¤rultusundad›r.

Donbass Arena Stadium’un en önemli
görsel özelli¤i, stadyuma bir elmas görü-
nümü katan, etraf›nda oluflturulmufl mavi
›fl›¤›n büyüsü. fiehrin her taraf›ndan görü-
lebilen bu görüntü, ço¤u Ukraynal› ve tu-
rist için ilgi çekicidir.

Stadyumun etraf›nda bulunan luxmetreler
ile alg›lanan de¤erlere göre, mevsim ve
gün ›fl›¤›ndan en iyi flekilde faydalanacak
flekilde kapasitif d›fl ayd›nlatma kontrolü
yap›lmaktad›r. 

Çim üzerinde bulunan 16 adet s›cakl›k
sensörü ile kök s›cakl›k takibi yap›lmak-
tad›r.

UEFA kriterlerine göre 8 farkl› kombinas-
yonda ayd›nlatma kontrolü yap›lmakta-
d›r. Kullan›m ihtiyac›na göre 300 Lüx  ile
2000 Lüx aras› 8 farkl› çal›flma senaryosu
haz›rlanm›flt›r.

Stadyumun konsept tasar›m›, kulübün,
do¤al oyun sahas›, 50.000 seyircilik otur-
ma kapasitesi, UEFA 5 Y›ld›z statüsüne
hak kazanan bir stadyum, ayr›lm›fl izleme
alanlar› olan VIP süitler ve VIP yeralt›
otopark› gibi özel gereksinimlerini; kulüp
müzesi, ziyaretçi çekim merkezi, kulüp
ma¤azas›, kafeterya ve sa¤l›k kulübü gibi
ilave tesislerle beraber karfl›lamak için ge-
lifltirilmifltir.

Yaklafl›k 12.500  hardware nokta say›s›

Seçilen zon içersindeki tüm odalar›n FCU’lar› çal›flma durumu, fan h›z›, ›s›tma-so¤utma
vana durumlar›, oda s›cakl›kl›¤›, odadan set degeri ve kullan›c›n›n PC üzerinden
verece¤i set de¤erleri görünmektedir.

Ayd›nlatma kontrolü kat içerisinde ortak kullan›m alanlar›nda LDB (Lighting
Distrubition Board) ve ELDB (Emergency Lighting Distrubition Board)lar kontrol
edilmektedir.
Ayn› zamanda VIP, LOCA ve lounge salonlar› da zonlama olarak kontrol edilmektedir.
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Soldansa¤a: Zafer Karademir (Uygulama 
Sorumlusu)
Eray Akdemir (Grafiker Mühendis)
Ersin fiahin (Proje Müdürü)
Görkem Ural (Saha Süpervizörü)
Ferit Bulut (Saha Mühendisi)

Çim Kökleri S›cakl›k Takibi 

Çim Alan› Ayd›nlatma KontrolüSistem Kontrol menüsü

Ovviride menüsü

olan proje, entegre olunan sistemlerle bir-
likte 16.000 noktay› aflmaktad›r. SATEK
mühendislik, 5 kiflilik proje ekibi ile 16 ay
gibi bir sürede içinde proje çal›flmalar›,
proje onay çal›flmalar›, devreye alma, pro-
je akt çal›flmalar› ve proje teslimini ta-
mamlam›flt›r. TM
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Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri 
Müdürü
‹smail Ceyhan
iceyhan@dogayayin.com

Yay›n Yönetmeni
Dr. Oya Bak›r
oyabakir@dogayayin.com

Yaz› ‹flleri Müdürü
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Yaz› ‹flleri Sorumlusu
Gül Serap Do¤an
serapdogan@dogayayin.com

Reklam Grup Baflkan›
Asrin Bak›r Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopao¤lu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaflt›rma ve Da¤›t›m
Yavuz Erdo¤an

Bask› ve Cilt
Altan Bas›m Ltd. - Altan Avc›
Yüzy›l Matbaac›lar Sitesi/Ba¤c›lar
Tel: 0212. 629 03 74

Yay›nlayan
Do¤a Yay›nc›l›k ve ‹letiflim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti.

Yönetim Yeri

Alinaz›m Sk No: 30 34718 
Kofluyolu-Kad›köy/‹STANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyat›: 5 TL.
Y›ll›k Abone: 50 TL.

© 2010 Do¤a Yay›nc›l›k Ltd. fiti.
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Tüm Türkiye’de da¤›t›lmaktad›r. 

Bas›n Kanunu’na göre yerel süreli 
yay›nd›r.
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Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tan›t›m yaz›lar› ve firma
menfleili teknik bilgi aktar›mlar›ndaki
içerikten, bilginin menflei olan firma
sorumludur.
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