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- Tüm önemli ölçüm değişkenlerini sağlar
- İlgili çalışma verilerinin yerinde görüntülenmesini sağlar

- Yükleme profili oluşturur
- Pompanın çalışma noktasını hesaplar

Daha fazla bilgi için : www.ksb.com/pumpmeter

PumpMeter: Pompanıza daha derin bir anlayış kazandırın
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Bu, odan›n sürekli ayn› hijyen standard›nda ol-
mas› anlam›na gelir. Bu noktada havaland›rma
sistemleri elbette çok önemli bir yere sahip. Bu-
gün bile hastanelerin % 95’inden fazlas›n›n sis-
temleri uygun de¤il. Hastaneler konusunda aci-
len çözüm bekleyen çok ciddi eksiklikler, sorun-

T
emiz hava, hepimize kendimi-
zi iyi hissettirir… Bunald›¤›-
m›zda ilk yapt›¤›m›z fley, ken-

dimizi d›flar›ya atmakt›r... Eskiden
(çok az da olsa günümüzde) konutlar-
da do¤al havaland›rma yöntemleri ile
sa¤lanan bu konfor, bugün çok çeflitli
cihaz ve sistemler kullan›larak sa¤la-
n›yor; elbette farkl› bina tipleri için
özel tasarlanm›fl farkl› cihaz tipleri ile. 
Söz konusu mahal kendi evimizse ca-
m›-kap›y› aç›p temiz hava sa¤layabil-
me olana¤›m›z var. Ancak baz› yap›-
larda sadece havaland›rma cihazlar›-
n›n bulunmas› yeterli olmuyor, bu ha-
valand›rma cihazlar›n›n baz› zorunlu
koflullar› sa¤lamas› isteniyor. Hasta-
neler, yo¤un bak›m üniteleri, yeni do-
¤an üniteleri ve ameliyathaneler bu tip binalara
örnek teflkil ediyor. 
Hassas klimalar, temiz odalar, hijyenik klima
santralleri gibi cihazlar›n ve nemlendirme, nem
alma, bas›nçland›rma gibi fonksiyonlar› yerine
getiren sistemlerin, söz konusu binalarda kulla-
n›lmas› hayati önem tafl›yor. Bu cihazlardan 7/24
sorunsuz çal›flmalar›, istenen koflullar› sa¤lama-
lar› bekleniyor, üretildikleri malzemelerin, cihaz
içinde kullan›lan komponentlerin dahi paslan-
mayan ve/veya bakteri bar›nd›rmayan malzeme-
lerden seçilmifl olmas› koflulu aran›yor. Ayr›ca ci-
hazlarda kullan›lan filtrelerin hassasiyeti, cihaz
ve sistemlerin periyodik bak›mlar›, düzenli ola-
rak tekrarlanmas› gereken test, ölçüm ve 
kontrolleri gibi birçok parametre de göz önünde
bulunduruluyor. Fakat ülkemizde bu konuya
gösterilen hassasiyet yeterli de¤il. Haber bülten-
lerine s›k s›k konu olan, yeni do¤an ünitelerinde
art arda yaflanan bebek ölümleri ya da pek ço¤u-
muzun flahit oldu¤u/duydu¤u; ameliyathanelerde
split klima kullan›m› gibi kötü örnekler, san›yo-
rum bu konuda henüz yeterince bilinçli davran-
mad›¤›m›z›n göstergeleri say›labilir. Özellikle va-
lidasyon konusu, bahsi geçen mahallerde mutla-
ka üzerinde titizlikle durulmas› gereken konular
aras›nda yer al›yor. Validasyon konusunda uz-
manlaflan Mavi Hava Test Kontrol ve Mühen-
dislik Tic. Ltd. fiti. Genel Müdürü Özlem Seçkin,
konuyla ilgili flunlar› söylüyor: “Temiz odalarda
odaya giren partikül konsantrasyonunun kontrol
edilmesi ve belirli seviyede tutulmas› gerekiyor.

Temiz odalar ne kadar “temiz”?    
lar var. Mesela flu anda ameliyatha-
neler için sadece partikül ölçümü is-
teniyor. Temiz odalarda da parti-
küllerin ölçümü önemlidir, çünkü
tozlar ve bakteriler bu partiküllere
tutunarak tafl›n›r. Böylece hastane
enfeksiyonlar› yay›l›r. Bilindi¤i gibi
hastanelerdeki mikroplar›n ço¤u
antibiyotiklere dirençli mikroplar-
d›r. Dolay›s›yla ameliyathaneler ge-
rekti¤i gibi flartland›r›lmad›¤›nda,
baflar›l› bir ameliyat sonras›nda bile
enfeksiyon sebebiyle can kay›plar›
yaflan›yor. Partikül ölçümü, ISO
14644 standard›na göre yap›lan en
son testtir. Di¤er testler yap›lma-
dan, filtre kaçaklar› kontrol edilme-
den, odan›n art› bas›nçta olup ol-

mad›¤›na bak›lmadan, hava debileri kontrol edil-
meden odan›n s›n›fland›r›lmas› zaten mümkün
de¤ildir. Bütün bunlar birer parametredir ve
bunlardan birinin eksik olmas›, yap›lan di¤er
tüm çal›flmalar› eksik b›rak›r. Bu nedenle sadece
partikül say›m›, tek bafl›na bir fley ifade etmez.
Hastanelerimiz için sadece partikül say›m› zo-
runlu k›l›nm›fl durumda ve bu çok ciddi bir yan-
l›fll›k… Fakat art›k Sa¤l›k Bakanl›¤› bu konuda
denetlemelerini art›rd› ve konunun ciddi anlam-
da üzerine gidiyor.”
Dünyada da temiz odalar, hassas klima cihazla-
r›, hijyenik klima santralleri önemini koruyor.
Örne¤in 13-15 Ekim tarihlerinde Almanya’n›n
Nürnberg kentinde düzenlenen Chillventa fua-
r›nda, “Temiz Oda Köyü” alan› oluflturularak
bu konuya dikkat çekildi. Bu alanda faaliyet gös-
teren 14 büyük firma, cihazlar›ndaki yenilikleri
“Temiz Oda Köyü”nde sergiledi ve büyük ilgi
gördü. 
Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konuda sek-
tördeki firmalar ile irtibat kurarak çal›flmalar›n›
h›zland›rd›¤› bir gerçek. Denetlemeler art›yor,
birtak›m zorunluluklar getiriliyor. Zaman içeri-
sinde sa¤l›k sektöründeki sorunlar›n ortadan kal-
d›r›lmas› hepimizin temennisi; geliflmeleri hep
birlikte görece¤iz... TM

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

TM EYLUL 141  10/18/10  4:57 PM  Page 1



TM EYLUL 141  10/18/10  4:58 PM  Page 2



����������	
��������	�����

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

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


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

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

��!���
�� "��� 
������ ��#����	�	��� "��� ��� ������

���
��
���������������������������

���������		�
����

��������$�����������%�������&������	�'	���(����)�	�

)��	���	�*�"��+�
�	����
�
�,�-�.�/	��+�����/�/��
�0122.�3�
������������&����	��4�5�������
'��-�6�7�89�.78�1��:8��;�
�-�6�7�89�.78�1��:2�<=��	�-��������>�������������������"���?����>��������������

@�
����/��?��*������#�
A��	�������B��*�"��%����	���
�
�2:47��A��	�������B��4�@�
�����'��-�6�0�79�11C��:�1��;�
�-�6�0�79�11C��:�11

'

TM EYLUL 141  10/18/10  4:58 PM  Page 3



4 . tesisat market 10/2010

ürünler

A irfel’in % 30 enerji tasarrufu sa¤layan
ESH Infrared Is›t›c› serisine yeni bir

model eklendi. Yeni ESH Uzaktan Ku-
mandal› modeller; zamanlama seçene¤i,
stand by, otomatik s›cakl›k alg›lama ve
oda s›cakl›¤›n› ayarlama gibi birçok özelli-
¤e sahip.
Sanko Holding flirketlerinden Airfel, ik-
limlendirme sektörüne yenilikçi ürünler
sunmaya devam ediyor. Artan ›s›nma ma-
liyetleri sebebiyle tüketicilerin enerji ve-
rimlili¤i yüksek ürünleri tercih etti¤i günü-
müzde Airfel de % 30 enerji tasarrufu sa¤-
layan ESH Infrared Is›t›c›lar’›n yeni mode-
lini gelifltirdi. Yeni Airfel ESH Uzaktan

Airfel’den Yeni Uzaktan Kumandal› Infrared Is›t›c›lar 

Kumandal› Infrared Is›t›c›’n›n zamanlama
seçene¤i, stand by, otomatik s›cakl›k alg›-
lama ve ona göre oda s›cakl›¤›n› ayarlama
gibi birçok özelli¤i bulunuyor.
Airfel ESH Infrared Is›tma Sistemleri, kon-
for ve tasarrufu bir arada sunuyor. Sistem,
›s›t›lan odan›n s›cakl›k de¤erini sabit tutu-
yor ve bu da tasarruf imkan› sa¤›yor. ESH
Infrared Is›t›c›lar, ihtiyaca uygun olarak,
tavana, duvara ve ›s›t›c› aya¤›na montajla-
nabiliyor. Airfel ESH Infrared Is›t›c›lar’›n
elektronik modellerinde ise, cihaz›n oto-
matik olarak açma/kapatma zaman› ayar-
lanabiliyor, oda s›cakl›¤› LCD ekrandan
takip edilebiliyor. Uzaktan kumanda saye-

P aket Hijyen Klima Santralleri, ça¤›m›z
koflullar›nda geliflen t›p teknolojisi ve

temiz oda ihtiyac›n› karfl›lamak üzere üre-
tilmifltir. 
Cihaz, hassas ve steril flartlar gerektiren,
ameliyathane, temiz oda, g›da, hava sa-
vunma, uzay ve havac›l›k endüstrileri ile
ilaç ve kimya endüstrilerinde, steril uygu-
lamalar›n yap›ld›¤› hijyen koflullar›n›n ge-
rekli oldu¤u endüstrilerin tamam›nda ha-
valand›rma ihtiyaçlar›n›, pozitif veya ne-
gatif bas›nç gereksinimlerini sa¤lamak
amac› ile kullan›lmaktad›r.

Amas Ltd.’den Paket Hijyen Klima Santrali

Özellikleri

• %100 taze hava ile çal›fl›r. 
• Yüksek bas›nçl› vantilasyon ve 

aspirasyon. 
• Is› geri kazan›m plakas› ile enerji 

tasarrufu. 
• Mikroprosessör kontrol ile hassas ›s›

ve nem kontrolü. 
• Çift scroll kompresör ile kademeli 

kapasite kontrolü. 
• Filtre kirlilik ikaz›na göre ayarlanabilir

hava debisi. TM

sinde bütün bu ifllemler için yerinizden
kalkman›z bile gerekmiyor. 
Airfel ESH Infrared Sistemleri, tüketicile-
rin güvenli¤i düflünülerek tasarlan›yor,
yüksek kaliteli malzeme ve komponentler-
den üretiliyor. Sistem, sa¤laml›k, tafl›nabi-
lirlik  ve uzun ömürlülük özelli¤i ile farkl›
mekanlarda uzun süreler kullanabiliyor.
IP 44 özelli¤i ile evlerin ve d›fl mekanlar›n
havuz kenar›, banyo, mutfak, ya¤›fll› hava
koflullar› gibi ›slak alanlarda ›s›nma kon-
foru sa¤l›yor. Airfel ESH Infrared Is›t›c›-
lar, Airfel bayilerinden ve Carrefour,
Praktiker gibi mega marketlerden temin
edilebiliyor. TM
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ürünler

ARCLK_THERMA_V_235x335.indd    1 08.07.2010    11:01

Bosch Is› Sistemleri’nden 
Yeni Ürün: Condens 5000 W

B osch yüksek kapasiteli yo¤uflmal› kazanlar, ileri teknolojisi ile
daha fazla enerji tasarrufu sa¤lad›¤› gibi yüksek verimi ile de

dikkat çekiyor.
Bosch Is› Sistemleri; yeni ürünü yüksek kapasiteli Condens 5000
W yo¤uflmal› kazanlar› ile çevreye olan duyarl›l›¤›n› ortaya koyu-
yor. 65 ve 98 kW kapasiteli yeni Bosch Condens 5000 W, 
% 110’a varan tasarrufu ve di¤er cihazlara göre % 15 daha verim-
li kullanma özelli¤i ile ayr›cal›¤›n› ortaya koyuyor.
Bosch yo¤uflmal› kazanlar kompakt boyutlar› sayesinde kullan›c›-
lar›na montaj kolayl›¤› sa¤larken, tüm parçalara önden ulafl›labil-
me özelli¤i ile de kolay bak›m ve servis olana¤› sunuyor.
Ayr›ca Bosch Condens 5000 W yo¤uflmal› kazanlar tek kullan›ma
ek olarak 16 cihaza kadar kas-
kad imkân› ve modülasyonlu
pompa sayesinde maksimum
verimde yo¤uflma enerjisi kulla-
n›m› sa¤l›yor. Kolay anlafl›labi-
len göstergeleri, üstün özellikle-
re sahip BC15 kumanda ünitesi
ve sessiz çal›flma gibi özellikleri
ile de fark yarat›yor.
Bosch yo¤uflmal› kazanlar, pas-
lanmaz Magnezyum-Alümin-
yum ve Silisyum alafl›ml› kalite-
li malzemelerden oluflan yap›s›
ile de uzun ömürlü bir kullan›m
sunuyor. Modern tasar›m› ile
fl›k bir görünüm sa¤layan Con-
dens 5000 W, her yere rahatl›k-
la monte edilebiliyor. TM
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Buderus Yo¤uflmal› Kombiler

T ürkiye distribütörlü-
¤ünü Is›san’›n üstlen-

di¤i Buderus yo¤uflmal›
kombiler; yo¤uflma tekno-
lojisinin getirdi¤i yüksek
verim, çok uzun ömürlü
özel eflanjör, bilgisayarl›
kontrol, hassas oda s›cak-
l›¤› kontrolü ve üç tam
modülasyon gibi avantaj-
lar sunuyor.
Buderus GB012 BasicPlus
yo¤uflmal› kombiler; Al-
Mg-Si yo¤uflma eflanjörle-
ri sayesinde baca gaz› içe-
risindeki su buhar›n› yo-
¤uflturuyor, gizli ›s›dan da
faydalan›yor ve gaz›n alt
›s›l de¤eri üzerinden mak-
simum % 103’e varan
(50/30ºC sistemde) norm
kullanma verimlerine ula-
flabiliyor. Oysa her yanma
olay›nda oluflan su buhar›
normalde at›k gaz ile bir-
likte cihaz›n bacas›ndan atmosfere at›l›yor ve su buhar› içerisinde-
ki gizli enerjiden faydalan›lam›yor. 80/60ºC çal›flmada 22.000
kcal/h olan ›s›tma kapasitesi, 50/30ºC çal›flma durumunda 23.400
kcal/h’e ulaflarak en yüksek verimle maksimum kapasitede fayda-
lan›lmas›n› sa¤l›yor.
Buderus GB012 BasicPlus yo¤uflmal› kombiler, üç tam modülas-
yon, paslanmaz çelik ana entegre eflanjör ve Al-Mg-Si alafl›ml› yo-
¤uflma eflanjörü, hassas oda s›cakl›¤› kontrolü ve ak›ll› kumanda
paneli sayesinde çok daha düflük yak›t tüketimi ve daha uzun
ömür sa¤l›yor. 
Tavsiye edilen de¤erlerin alt›ndaki düflük gaz bas›nçlar›nda 
(5 mbar’a kadar) ve düflük voltajda (170 V’a kadar) bile sorunsuz
olarak çal›flmaya devam ediyor, kullan›c›s›n› hiçbir koflulda so¤uk-
ta b›rakm›yor. Sahip oldu¤u donma korumas›, pompa s›k›flmas›n›
önleyen anti-blokaj sistemi ile ar›zas›z; at›k gaz s›cakl›k ve emniyet
sensörleri, limit termostat, kullan›m suyu devresinde s›cakl›k sen-
sörü, su seviye sensörü ve h›z kontrolü için fan sensörü sayesinde
ise tam emniyetli bir çal›flma sa¤l›yor. Buderus GB012 BasicPlus
yo¤uflmal› kombiler, tam kapasitede 36 db(A) ses seviyesi ile bir
kütüphanede hedeflenen ses seviyesinin bile alt›nda, çok sessiz ça-
l›fl›yor. Kompakt ve fl›k tasar›m›yla, monte edildikleri yap›lara tam
uyum sa¤layan Buderus GB012 BasicPlus yo¤uflmal› kombiler,
oda kumandas› sayesinde kullan›m kolayl›¤› sunuyor. Opsiyonel
programlanabilir oda kumandas› ile günlük ve haftal›k program-
lama yap›labiliyor. TM
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R enkli ve sempatik görüntüleri ile Decoline renkli radyatörler
evlerde, ofislerde ve her türlü yaflam alan›nda renkli görüntü-

leri ile fark yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Ezinç taraf›ndan
üretilen yumuflak kavisli ve fl›k dizaynl› Decoline renkli radyatör-
ler, iç mekanda sa¤lad›¤› görsel farkl›l›k ile ayr›nt›da fl›kl›¤› yaka-
lamak isteyenleri mutlu ediyor. 
Havlupanlar› ve radyatörleri ile aksesuar görüntüsü veren, ortama
s›cakl›k katan Decoline serisi, alüminyum yap›lar› ve antikorozif
kaplamalar› sayesinde uzun ömürlü bir kullan›m sunuyor. Deco-
line radyatörler kolay monte edilebilme özelli¤iyle de kullan›c›la-
r›na büyük kolayl›k sa¤l›yor. TM

F ORM; kanall› split klimada uygun fiyat
ve hemen teslim seçene¤i ile hizmet sunu-

yor. Firma, Amerikan tip diye bilinen 60.000
Btu/h, heat-pump kanall› split klima cihazla-
r›nda tekrar stoklu çal›flmaya bafllad›. 36.000
Btu/h, 48.000 Btu/h ve 60.000 Btu/h so¤utma
kapasitelerinde ithal edilen bu cihazlar hem
yatay hem de dikey olarak uygulanabiliyor.
Cihazlarda yüksek verimli R410A gaz› kullan›lmakta ve cihaz d›-
fl› statik bas›nç de¤erleri 200 Pa'a kadar ulaflabiliyor.  TM

Ezinç’ten Decoline Renkli
Radyatörler

FORM'da Kanall› Split Klimalar
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S on y›llarda kazan/brülör imalatç›lar›n›n üretti¤i ürünlerde dü-
flük NOx emisyon de¤erlerini sa¤lamak neredeyse standart

haline gelmifltir. Ancak bu kazanlarda belli aral›klarla kontroller
yap›larak  devreye alma ifllemleri s›ras›nda, emisyon de¤erlerinin
limitler dahilinde olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.  Ayn› flekilde
oldukça hassas olarak devreye al›nan gaz motorlar›/türbinleri
(NO, NO2) de s›k s›k kontrol edilmelidir. Bu tip kontroller hem
emisyonlar›n izlenmesi hem de ideal çal›flma performans› ve sis-
tem verimi kontrolü için çok önemlidir. ‹flte bu noktada, testo
330LL baca gaz› analizörü, yanma gazlar›na ba¤l›  temel emisyon
parametrelerinin pratik bir flekilde ölçülebilmesine olanak sa¤la-
yan iyi bir  alternatif olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu cihaza (standart
tak›l› olan O2 ve CO hücreleri d›fl›nda) NO hücresi tak›labilir. An-
cak düflük aral›kta ve yüksek hassasiyette  ölçüm yap›lmas› gere-
ken durumlarda  NO düflük, CO düflük hücreleri  standart hücre-
lerin yerine geçebilir. 
Yeni baca gaz› analizörü testo 330LL gelifltirilmifl ölçüm menüle-
riyle ›s›tma sistemlerinin detayl› analizi gerçeklefltirilir. 5 tipik öl-
çüm flablonu verilerin aç›k bir flekilde ekranda sunar.
Ölçüm menüsüne entegre edilen gaz kaçak testi sayesinde, gaz bo-
rular›yla ilgili bütün testler ayr› bir ölçüm cihaz› olmadan gerçek-
lefltirilebilir.
Baca gaz› analizörü testo 330 LL ›s›tma sisteminin profesyonel
analizi için gerekli tüm fonksiyonlara sahiptir. Is›tma mühendisle-
ri, montajc›lar ve baca temizleyicileri için ideal bir cihazd›r. TM

Endüstrideki Emisyon
Uygulamalar› için testo Baca
Gaz› Analizörleri
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Tu-Rann’dan Paket tip
Hijyenik Klima Santralleri

T u-Rann Havaland›rma
ve ‹klimlendirme Sis-

temleri, septik ve aseptik
konumlu hava sirkülasyo-
nu gereken mahallerde,
hava kalitesini art›rmak,
hassas bir flekilde ›s›y›
dengelemek, nem kontro-
lünü sa¤lamak ve mikro
klima iklim koflullar› olufl-
turmak amac›yla MED‹-
TURANN hijyenik klima
santrallerini pazara sunuyor. MED‹TURAN serisi paket hijyenik
klima santrallerinde so¤utma devresi DX sistemi split veya mo-
noblok kondenserli olarak imal edilmektedir. Is›tma devresi ›s›
pompal› olarak imal edilir, defrost an›nda elektrikli ›s›t›c›larla des-
teklenmektedir. Is› pompas› sistemi bulunmayan modellerde s›cak
su bataryas› veya elektrikli ›s›t›c› kullan›lmaktad›r. Mekan ve ihti-
yaca göre esnek çözümler sunulabilmektedir. 2.500 ila 11.300
m3/h debi aral›¤›nda, kar›fl›m haval›, % 100 d›fl haval›, DX ve su-
lu bataryal› olarak çeflitli model ve flekillerde üretilmektedir. So-
¤utma çevrimi cihaz›n kapasitesine göre tek veya çift kompresör
kullan›larak dizayn edilmifltir. Çift kompresörlü so¤utma devrele-
rinde her iki kompresör hatt› üzerinde SAP-COOLING sistemi ile
kapasite kontrolü yap›lmaktad›r. So¤utma devrelerinde yeni nesil
çevre dostu R/410 A ve R/407 C gazlar› kullan›lmaktad›r. Tek
kompresörlü sistemlerde semihermetik kompresörler kullan›lmak-
tad›r. Bu tip kompresörlerde dört fakl› kademede kapasite kontro-
lü yap›lmaktad›r. Çift kompresörlü sistemlerde kompresörler
münferit veya tandem usulüyle ba¤lan›r.
Santral karkas sistemi standart olarak eloksal kapl› 50 mm’lik
6063 pres çekme alüminyum profiller kullan›larak imal edilmekte-
dir. Profilin dizayn›ndan kaynakl› olarak santral iç yüzeylerinde
vida ve ç›k›nt›l› yüzeyler oluflmaz. Panellerde d›fl sac 1 mm kal›nl›-
¤›nda galvaniz sac üzeri 100 mikron kal›nl›¤›nda pütürlü elektros-
tatik boya ile boyanmaktad›r (RAL 7035). Panel iç sac› 1 mm ka-
l›nl›¤›nda AISI 304 kalite paslanmaz saçtan imal edilmektedir.
Dolgu malzemesi olarak bazalt ve diyabaz kökenli 60 kg/m3 yo-
¤unlu¤unda A1 s›n›f›nda yang›na dayan›m› yüksek olan kaya yü-
nü kullan›lmaktad›r. Paneller santral profiline panel içi tespit vida-
lar› ile monte edilmektedir. Vida delikleri özel plastik tapalar kul-
lan›larak kapat›lmaktad›r. Panel yüzeyinde herhangi bir ç›k›nt› ve
vida gibi temizlenmesi zor unsurlar bulunmamaktad›r. MED‹TU-
RAN paket hijyenik klima cihazlar› DIN 1946/4 normlar›na uy-
gun oldu¤unu TÜVNORD test belgesiyle ayr›ca EN 1886 stan-
dartlar›na uygun oldu¤unu da EUROVENT sertifikas› ile belgelen-
dirmifltir. Filtre ve fan hücrelerinde gözetleme cam› ve ayd›nlatma
lambalar› standart olarak kullan›lmaktad›r. Santrallerin kontrol
kap›lar›ndaki contalar hijyenik yap›da olup gerekti¤inde temizle-
nebilmek maksad›yla sökülüp tak›labilir yap›dad›r. Kap› kollar›
izinsiz müdahaleleri engellemek için kilitlenebilir yap›dad›r. TM
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S u ve ak›flkan yönetimi bölümü ile dün-
yan›n en büyük pompa grubu olan ve

2009 senesinde 11 milyar dolar gelir elde
eden ITT, konut ve ticari su grubu
(R&CW) merkezi olan markas› Lowara’ya
yapm›fl oldu¤u yat›r›m ile  komple paslan-
maz çelik dik milli yüksek bas›nç pompala-
r›na yeni bir seri ekledi. 2004 senesinde üs-
tün performansl› SV 33-46-66-92 tonluk
nominal kapasiteli serisini pazara sunan
ITT Lowara, 1 Eylül 2010 tarihinde paza-
ra sunulan 1-3-5-10-15-22-125 tonluk no-
minal kapasiteli üstün hidrolik tasar›m ve
yüksek verimli pompalar serisi ile enerji ta-
sarrufunun yan›nda pompalardaki ömür
maliyetleri afla¤›ya çekmeyi amaçl›yor. e-
SV ad›n› alan Avrupa’n›n en geliflmifl dik
milli pompa ailesi olacak olan seri için hem
ticari hem de endüstriyel uygulamalar
aç›s›ndan çok genifl kullan›m alan› mevcut.

ITT Residential & Commercial Water Bafl-
kan› Ken Napolitano yeni yat›r›m ile ilgili:
“Dünya çap›ndaki lider su grubu pozisyo-
numuzun gere¤i, yeflili gelifltirmek ve sür-
dürmek ad›na en teknolojik, enerji verimli
ve do¤aya dost ürünler ile çözümler üreti-
yoruz.” aç›klamas›n› yap›yor. ITT Resi-
dential and Commercial Water Küresel Pa-
zarlama Baflkan Yard›mc›s› Chris Jamieson
ise “Çevre ve ekonomik koflullar daha ve-
rimli, enerji tasarrufu yüksek pompalara
ihtiyaç duyuyor ve talep ediyor, bu yüzden
e-SV serisi s›n›f›n›n en verimli, montaj ve
bak›m› en kolay ve de düflük ömür boyu
maliyet avantaj› sunmak için tasarland›.”
diyor.

Özellikleri

• Son derece kolay sökülüp tak›lma ve
hissedilir derecede kolay servis imkan›.

• Üstün NPSH seviyesi.
• WRAS (içme suyu uygunluk) ve ACS

(g›da uygunluk) sertifikalar›.
• Yüksek verimin yan› s›ra düflük beygir

gücü.
• Yeflil bina uygulamalar›na uygun.
• Yenilikçi tasar›m› ile borulama

maliyetinde % 20 tasarruf.
• 20.000 saat durmaks›z›n çal›flmaya

göre tasarlanm›fl hidrolik yap›.
• Genifl ve yüksek verimli çal›flma 

noktalar›.
• Düflük aksiyel güç ve sonucunda 

yüksek dayan›ml› yataklar ve standart
motor kullan›m›.

• 7,5kW ve üzeri modellerde ITT patentli
i-ALERT sistemi ile titreflimin izlenmesi
dolay›s› ile montaj, kavitasyon, motor
ve pompada oluflabilecek ar›zalar›n
erken tespit imkân›.

• Yüksek verimlilik s›n›f› motorlar›n
pompalarda standart olarak
kullan›lmas›.

• Kuru çal›flmay› önleyen sensör girifli.

Kullan›m alanlar›

• Yeflil bina uygulamalar›
• Su tedarik ve bas›nçland›rma sistemleri
• Temiz su ar›tma sistemleri
• Hafif endüstriyel uygulamalar
• Sulama ve tar›mc›l›k
• Is›tma, so¤utma ve iklimlendirme TM

ITT Lowara’dan Yeni e-SV Serisi Dikey
Çok Kademeli Pompalar

www.euromate.com.tr
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Üntes Paket Hijyenik Klima Cihazlar›;
Makine emniyeti direktifi EK1 Temel

Sa¤l›k ve Güvenlik Kurallar›na ve EN
60204 standard›na uygun olarak dizayn
edilmifltir. 
Yayd›klar› elektromanyetik parazit ve di-
¤er cihazlar›n yayd›¤› elektromanyetik pa-
razite karfl› ba¤›fl›kl›¤› uluslararas› kabul

görmüfl de¤erler aras›ndad›r. Üretimindeki
tüm kaynak ifllemleri, uzman kaynakç›lar
taraf›ndan yap›lmaktad›r. CE iflareti ile
birlikte onaylanm›fl kurulufl numaras› ile
sat›fla sunulur. Tüm bu ifadelerin do¤rulu-
¤u ÜNTES’in yay›mlam›fl oldu¤u Uygun-
luk Beyan› ve BUREAU VERITAS sertifi-
kalar› ile taahhüt alt›ndad›r. TÜV onayl›,
EN 1886’ya göre B s›n›f› s›zd›rmazl›k ve
DIN 1946 k›s›m 4’e göre hijyenik sertifika-
l› cihazlar; % 100 taze hava ile çal›fl›r üni-
te, kar›fl›m hava ile çal›fl›r ünite, sudan ha-
vaya ›s› geri kazan›m bataryal›, aspiratör
ve vantilatör ayn› gövdede kompakt yap›
gibi genifl kapsaml› alternatiflere sahiptir.

Özellikleri

• Taze hava giriflinde G4 kalite filtre,
Üfleme havas› ç›k›fl›nda F7 veya F9
kalite filtre, odadan emifl havas›
üzerinde G4 kalite panel filtre, tüm 
filtrelerde bas›nca ba¤l› kirlilik kontrolü,

• Direkt genleflmeli so¤utma sistemi. Çift
so¤utma devreli, bir devrede s›cak gaz
enjeksiyonu ile kapasite kontrollü,
so¤uk su bataryal› so¤utma sistemi,

Üntes Paket Hijyenik Klimalar
• S›cak su bataryal› ›s›tma sistemi, 

elektrikli ›s›t›c›l› ›s›tma sistemi,
• Kendinden buhar üretebilen tipte

buharl› nemlendirici, kendine özel
mikro ifllemcisi ile birlikte, ekstra
so¤utma yolu ile nem alma,

• Vantilatör ve aspiratörde, kolay 
temizlenebilir seyrek ve geriye e¤ik
kanatl›, motora direkt akuple plug 
fanlar, vantilatörde frekans invertörü
ile sabit debi kontrolü, aspiratörde 
oda pozitif veya negatif bas›nc›na 
göre frekans invertörü ile debi 
kontrolü, vantilatörde ve aspiratörde
kanal statik bas›nc›na ba¤l› devir 
kontrolü, 

• Odadan emifl havas›, odaya üfleme
havas› ve d›fl hava s›cakl›k ve nem
de¤erlerinin ortak kullan›m› ile
sa¤lanan oda s›cakl›k ve nem 
kontrolü, d›fl havaya ba¤l› donma
korumas›,

• Çal›flma saatlerine ba¤l› zaman ayar›,
üç farkl› set de¤eri programlama
imkân›, stand-by çal›flma modu ayar›,

• ‹ste¤e ba¤l› dokunmatik Türkçe
menülü ekran. TM

Y eni Yang›n Grubu pompalar›nda UL
448 sertifikas›n› alan ilk Türk üretici

firma olan Mas Grup, ayn› pompa grubu
için FM 1319 Sertifikas›n› da ald›. FM
onay› sürecinde, Mas Grup Düzce fabri-
kas›n›n iflleyifli ve ürün özellikleri FM
(Factory Mutual) taraf›ndan gönderilen
bir ekip taraf›ndan incelendi. Mas Grup
yang›n pompalar›, FM standard› gerekli-
liklerini sa¤layacak flekilde tasarland›,
performans, kavitasyon ve hidrostatik
testlerinden baflar› ile geçerek onaya hak
kazand›. 200-1250 gpm debi aral›¤›ndaki
uçtan emiflli yang›n pompalar›nda 1319
no’lu FM standard› flartlar›n› sa¤layarak
FM onay› alan ilk yerli üretici olarak yan-
g›n pompalar›n› A¤ustos 2010 itibariyle

müflterilere sunmaya bafllad›.
FM (Factory Mutual); özel ve büyük risk-
leri sigortalayan FMI (Factory Mutual In-
surance) flirketinin, malzeme ve sistemlere
performans onay› veren ba¤›ms›z teknik
bir kurulufludur. Factory Mutual; yap›
malzemeleri, elektrikli ekipmanlar ve yan-
g›n koruma sistemleri ile ilgili olarak hiz-
met vermektedir. Yang›n pompalar›nda
FM onay›, NFPA 20 gerekleri dikkate al›-
narak verilmektedir. Ancak NFPA 20’nin
de ötesinde baz› gerekler arand›¤› için FM
onay›, yang›n pompalar› ve çevre eleman-
lar›na verilen kalite onaylar› aras›nda en
zor koflullar› olan ve en yüksek dereceli
ürün kalite onay› olarak bilinmektedir.
FM onay›, üretim sürecinin ve ürünün ka-

Mas Grup’tan FM Sertifikal› Yeni Yang›n
Gruplar› 

litesini belgeleyerek üreticilere ve kullan›-
c›lara avantajlar sa¤lamaktad›r. Kullan›c›-
lar FM onayl› ürün listesine “FM Appro-
val Guide” üzerinden ulaflabilmektedir.
Böylece ürün hakk›ndaki bilgiler müflteri-
ler ve sigorta flirketleri taraf›ndan incele-
nebilmektedir. Özellikle sigortalama süre-
cinde, FM onayl› ürünler büyük kolayl›k
sa¤lamaktad›r. TM
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PUAN+’dan Kobilere ‹nteraktif Pazarlama Gücü

yor. PUAN+ bir anlamda, küçük bir bedel
karfl›l›¤›nda, tam teflekküllü bir pazarlama
departman› gibi hizmet veriyor. ‹flletme
ad›na tüm promosyonlar› yönetirken, ko-
bilerin en iyi bildikleri ifli yapmas›n›, sade-
ce müflterisine hizmet etmesini sa¤l›yor. ‹fl-
letmeye, hiçbir teknik ya da operasyonel
iflle u¤raflmas›na gerek kalmadan sadece
müflterisiyle ilgilenme kolayl›¤›n› sunuyor. 
Program›n ç›k›fl noktas›, ‘Herkesin daha
fazla mal satmak istemesi’. Günümüzde
bu küçük firmalar›n daha fazla mal sat-
mak için hediye vermeleri hediye maliyeti,
teknoloji maliyeti, operasyon maliyeti ve
benzeri nedenlerle çok zor oluyor ve kam-
panya yapmaya kalkt›klar›nda astar› yü-
zünden pahal›ya geliyor. Tam bu noktada
PUAN+ devreye giriyor ve zaten s›n›rl› sa-
y›da müflteriye hitap eden bu firmalara,
programa üye olup art›k kendi belirledi¤i
kurallar dahilinde kampanyas›n› düzenle-
yip, PUAN+’›n sistemi-
ni kullanarak müflteri-
lerine hediyeler da¤›ta-
bilme alternatifini su-
nuyor. Kobi bunu ya-
parken de tüm sistem
için para ödemiyor, sa-
dece kaç kifli için bu
kampanyay› yapmak

istiyorsa kat›l›mc› bafl›na ödeme yap›yor.
Sisteme üye olup kullanmaya bafllamak
için yap›lmas› gerekenler basitçe flöyle;
www.kampanyakobide.com olarak açt›¤›-
m›z PUAN+ kurumsal web sitemize girili-
yor. Buradan kampanyan›n tipi, nas›l ol-
mas› istendi¤i ve ne kadar puan da¤›tmak
istendi¤i seçiliyor. (Puan sisteminde müfl-
teriler puan toplayarak an›nda hediye ka-
zan›yor. Örne¤in her 4 puan 12 TL/30 da-
kika kazand›r›yor.) Kat›l›mc› say›s› girili-
yor, kat›l›mc› say›s› kadar ödeme yap›l›-
yor. Sanal pos bu bölümde kullan›l›yor.
Sonras›nda PUAN+’tan kobiye, müflterile-
rine al›flveriflleri sonras› da¤›tmak üzere
flifreli kartlar› gönderiliyor, kobi de müflte-
rilerine da¤›t›yor. Müflteriler kobinin be-
lirledi¤i kuralda al›flverifl yap›nca direkt
olarak flifreli kart kazan›yor, kart› kaz›y›p
SMS gönderince otomatik olarak puan ka-
zan›p, hediyeye hak kazan›yor. Müflteri
web üzerinden PUAN+ üyelik formunu da
doldurursa PUAN+’tan çekiliflle LCD TV,
Netbook gibi ekstra hediyeler kazan›yor.
Bugün Türkiye’de bulunan 2 milyondan
fazla küçük iflletmede birçok küçük ifllet-
meci yaflam›n her an›nda, örne¤in her gün
market al›flverifli yaparken, bir kahve içer-
ken, benzin al›rken, k›yafet diktirirken ve-
ya çiçekçide, yani akla gelebilecek son kul-
lan›c›ya de¤en her sektörde müflterilerin
karfl›s›na ç›k›yor. PUAN+, müflterilerin
her gün al›flverifl yapt›¤› bu küçük iflletme-
lerin pazardaki rekabet gücünü art›rabil-
meleri, büyük markalar›n ya da flirketlerin
bombard›man›na maruz kalan müflterileri-
ni kendilerine çekebilmeleri, müflterileri ile
daha yak›n ba¤lar kurabilmeleri ve müflte-
rilerine al›flverifllerinde sunduklar› ürünle-
rin ötesinde bir fayda sunabilmeleri ama-
c›yla kurulmufl bir platform. 
Programla ilgili ayr›nt›lara, PUAN+ ku-
rumsal web sitesi www.kampanyakobi-
de.com üzerinden ulafl›labiliyor. TM

‹nsanlar›n hemen her gün al›flverifl yapt›-
¤› kasap, manav, bakkal, çiçekçi gibi ko-

bilerin rekabet gücünü art›rmalar›n›, müfl-
terileriyle daha kuvvetli ba¤lar kurmalar›-
n› sa¤layan interaktif müflteri sadakat
program› PUAN+, ilk kez Türkiye’de hiz-
mete sunuldu. PUAN+ program›, maliyet
nedeniyle promosyon kampanyalar›n› ha-
yata geçirmekte çekingen davranan küçük
iflletmelere, müflterilerine hediye kazand›r-
ma f›rsat›n› veriyor. 
Programa kat›lmak isteyen iflletmeler, dü-
zenlemek istedikleri promosyon için kural-
lar› kendisi belirliyor, hangi ürün ya da
hizmet için hangi flartlarda kaç puan da¤›-
taca¤›na karar veriyor. PUAN+’n›n yolla-
d›¤› puan kartlar›n›, kendi belirledikleri
kurala uygun al›flverifl yapan müflterilerine
da¤›t›yor, müflteriler, toplad›klar› puanlar
belirli bir say›ya ulafl›nca, hediye almaya
hak kazan›yor. Promosyon kampanyas›
süresince, taleplerin toplanmas›, verilerin
kaydedilmesi, hediye temini ve gönderimi
gibi tüm iflleri üstlenen PUAN+, iflletmenin
rekabette yere daha sa¤lam basmas›na
yard›mc› oluyor. PUAN+, s›n›rl› say›da
müflteriye hitap eden kobilerin, kendi be-
lirledikleri kurallar dahilinde promosyon
kampanyas› düzenlemelerine ve daha fazla
sad›k müflteri kazanmalar›na öncülük edi-
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Endüstriyel so¤utma sistemlerinin yük-
sek miktarda enerji tüketiyor olmas›,

dikkatleri, potansiyel enerji tasarruflar›n›n
ana kayna¤› niteli¤inde olan elektrik mo-
torlar›na yönlendiriyor. Hem kurulumcu-
lar hem de imalatç›lar için kurulumlar›n
enerji verimlili¤ini iyilefltiren teknik çö-
zümler bar›nd›rmas›n›n son derece önemli
hale geldi¤i günümüzde, art›k bu yönde
ad›mlar at›l›yor. Bu hedef do¤rultusunda
göz önüne al›nan ilk faktör ise de¤iflken
h›z kullan›m›. De¤iflken h›z, termal yükte-
ki de¤ifliklikleri hafifletip makine çal›flma-
s›n› gerçek ihtiyaçlara göre ayarlayabilir
ve dolay›s›yla kurulumun genel enerji ve-
rimlili¤ini optimize eder. Performans kat-
say›s› (COP) ise, bir kurulumun enerji ve-
rimlili¤inin ölçülmesi aç›s›ndan önemli bir
araçt›r. COP, üretilen so¤utma kapasitesi
ile elektrik enerjisi tüketimi aras›ndaki
oran› ifade eder. Bu oran ne kadar yüksek
olursa sistem verimlili¤i de o kadar yüksek
olur. Leroy-Somer, yeni Dyneo® Manyetik
Çözümler ile so¤utucu ekipman kullan›c›-
lar›, kurulumcular› ve imalatç›lar›na per-
formans›yla, yüksek verimlili¤i ve kom-
pakt olufluyla yeni çözümler getiriyor.
Kullan›c›ya sabit h›zda endüksiyon moto-
ru, de¤iflken h›z, yüksek verimlilikte mo-
torlar sunan bu patentli teknoloji, gele-
neksel çözümlerle elde edilebilenden daha
yüksek COP sonuçlar› veriyor ve bütün
h›z aral›¤› boyunca son derece yüksek ve-
rimlilikle çal›fl›yor.
Endüstriyel tahrik sistemlerinin tasar›m ve
imalat›nda zengin bir uzmanl›¤a sahip
olan firma, büyük ölçüde enerji tasarrufu
sa¤layan bu kapsaml› çözüm serisinde,
ErP Avrupa Direktifi’nce tan›mlanan IE2

Leroy-Somer’den Yeni Dyneo® Manyetik
Çözümler

fark› gösteriyor. 3600 rpm ile 1000 rpm
aras›nda de¤iflen h›z aral›¤›nda, motorla-
r›n verimlilik seviyesi aras›ndaki fark %
7.5’a kadar ç›kabilir. Afla¤›daki veriler
haftada 7 gün, y›lda 365 gün çal›flan tesi-
sin, müflterinin görev döngüsüne ba¤l› ola-
rak Dyneo® ile elde edilen enerji tasarrufu-
nu gösteriyor;
Eff2 motor = 2.899.243 kWh tüketim,
maliyet: 231.937 £ (274.088 Euro)
Dyneo® = tüketim: 2.780.802 kWh, mali-
yet: 222.464 £ (262.893 ?).
Y›ll›k tasarruf: 9.473 £ (11.194 Euro).
Standart motorun toplam enerji tüketimi
3 kW zorunlu havaland›rmay› içermekte-
dir. Hesaplama haftada 8p maliyete da-
yanmaktad›r.
4 y›l sonra elde edilen enerji tasarrufu =
37.892 £ (44.776 Euro)
10 y›l› aflk›n süredir test edilen sistem, me-
kanik yap›s› bir endüksiyon motorunun-
kiyle ayn› olan LSRPM serisi, mevcut sis-
temlerin yenilenmesi aç›s›ndan kullan›c›ya
büyük kolayl›k sa¤l›yor. Enerji tasarrufu-
na ciddi miktarda katk›s› olmas›yla birlik-
te, yat›r›m getirisi süresi de oldukça k›sa.
Bunun yan›s›ra Leroy-Somer, uluslararas›
bir grup olarak üstlendi¤i rolle dünya ça-
p›ndaki kurulumcular›na yeni tesislerin
kurulumundan, mevcut tesislerin bak›m›-
na kadar çeflitli konularda destek hizmeti
de sa¤l›yor. TM

s›n›fland›rmas›na cevap verecek s›çrama
korumal› endüksiyon motorlar› seçene¤i
sunuyor. Bu seride IE3 “Premium” verim-
lilik s›n›f› ile uyumlu baz› çeflitler mevcut.
Firman›n de¤iflken h›z kategorisinde tam
bir spesifikasyon sistemi için basit h›z
kontrolünden, da¤›t›k de¤iflken h›z kon-
trolüne varan genifl ürün yelpazeli bu seri-
sinde, farkl› uygulamalar›n ihtiyaçlar›na
kesin yan›t vermek ve bir elektronik tahrik
sisteminden mümkün olan en yüksek per-
formans›n al›nmas›n› sa¤lamak için çeflitli
özel motor serileri tasarlad›¤› ve tasar›mda
yüksek verimlilik, düflme olmaks›z›n sabit
tork çal›flmas› veya bak›m ve ar›za riskle-
rini azaltmak için zorunlu havaland›rma
gibi detaylar›n üzerinde duruldu¤u göze
çarp›yor. 
Ayn› zamanda Dyneo® ürün serisi, frekans
kontrolü ve Leroy-Somer manyetik sen-
kronize motorlar› içeren çözümleri de
bünyesinde topluyor. Patentli radyal man-
yetik pervane teknolojisi, pervane parçala-
r› dolay›s›yla ortaya ç›kan enerji kay›plar›-
n› ortadan kald›rarak, özellikle de¤iflken
yük flartlar› alt›nda makine verimlili¤inde
art›fl sa¤l›yor. Böylece, geleneksel de¤iflken
h›zl› çözümlere k›yasla % 10’un üzerinde
ilave enerji tasarrufu elde ediliyor. 
Afla¤›daki çizelge Dyneo® Manyetik (PM)
motor ile Eff2 senkronize olmayan endük-
siyon motorunun verimlili¤i aras›ndaki

TM EYLUL 141  10/18/10  4:59 PM  Page 22



TM EYLUL 141  10/18/10  4:59 PM  Page 23



TM EYLUL 141  10/18/10  5:00 PM  Page 24



TM EYLUL 141  10/18/10  5:00 PM  Page 25



TM EYLUL 141  10/18/10  5:00 PM  Page 26



TM EYLUL 141  10/18/10  5:00 PM  Page 27



28 . tesisat market 10/2010

söylefli

Mehdi Ero¤lu
Trotec Türkiye Sat›fl Müdürü 

“Avrupa’da oldu¤u gibi Türkiye’de de
en güçlü markalar aras›nda yer 
alaca¤›m›za inan›yoruz”
Trotec, Almanya’da kurulmufl ve gerek ev tipi gerekse endüstriyel tesisler için
çok say›da ürün ve hizmetle Avrupa’n›n bilinen markalar› aras›na ad›n›
yazd›rm›fl bir firma. Türkiye’de ise fiubat 2010 itibariyle faaliyetini bafllatan
firman›n Türkiye Sat›fl Müdürü Mehdi Ero¤lu, Trotec’in hem ürün hem de
hizmet kalitesi ile sektörde fark yarataca¤›n› söylüyor...
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Ürünlerimiz kalitesiyle fark›n› 
ortaya koyacakt›r

T
rotec, 1994 y›l›nda kurulmufl, Al-
manya menfleli bir aile flirketidir.
Pazara sundu¤u ürünler aras›nda

nem alma, nemlendirme, havaland›rma,
so¤utma cihazlar›, bunun yan› s›ra hava
temizleme ve ölçüm cihazlar›, termal ka-
meralar gibi cihaz ve sistemler yer al›yor.
Trotec, Avrupa’da çok iyi bir pazar pay›-
na ve bilinirli¤e sahip. Cihazlar›m›z, Av-
rupa pazar›n›n tercih edilen ürünleri ara-
s›nda yer al›yor. Türkiye’de ise bu y›l fiu-
bat ay›ndan itibaren faaliyetimize baflla-
d›k diyebilirim. Asl›nda ürünlerimiz daha
önce de Türkiye pazar›nda bir distribütör
firma taraf›ndan sat›fla sunuluyordu an-
cak bu y›l Trotec olarak pazarda do¤ru-
dan yer almay› uygun bulduk. Asl›nda
›s›tma, so¤utma, havaland›rma sektörün-
de genifl bir ürün yelpazesi ile hizmet ver-
di¤imiz için bu y›l› cihaz ve sistemlerimizi
tan›tmak üzere faaliyetler göstererek ge-
çirdi¤imizi söyleyebilirim. Bizim için ön-
celikli hedef, Türkiye pazar›nda ürünleri-
mizin do¤ru flekilde bilinirli¤ini sa¤lamak.
Sonras› zaten kendili¤inden gelecektir,
çünkü ürünlerimiz kalitesiyle fark›n› orta-
ya koyacakt›r.  

Avrupa pazar›nda oldukça büyük
bir paya sahip olan inflaat 
kurutma, Türkiye pazar›nda 
henüz yeterince bilinmiyor

Ben Almanya’da do¤up büyüdüm ve 12
y›ld›r Trotec’te çal›fl›yorum. Trotec’in
Türkiye pazar›nda hak etti¤i yeri bulaca-
¤›ndan emin oldu¤um için flirketin burada
faaliyet göstermesi konusunda etkili oldu-
¤umu düflünüyorum. Türkiye pazar›nda
henüz uygulanmayan birçok detay ile ilgi-
li ürün ve sistemlerimiz bulunuyor. ‹nflaat
kurutma, bunlardan biri. ‹nflaat kurutma
yap›lmad›¤›nda; binan›n ömründen önce
bozulmas›, rutubet, enerji kayb› gibi pek
çok sorun söz konusu olur. Avrupa paza-
r›nda oldukça büyük bir paya sahip olan
inflaat kurutma, Türkiye pazar›nda henüz
yeterince bilinmiyor ve kullan›lm›yor. Bu
alan›n geliflmesi, bizim de bu alandaki ci-
hazlar›m›z›n pazar pay›n› art›racakt›r. Bu
nedenle konu ile ilgili e¤itim çal›flmalar›
yap›yor, müflterilerimize konunun önemi-
ni anlat›yoruz. Baz› müflterilerimizi e¤itim
için Almanya’ya bile götürdük. Üstelik
Trotec olarak çok önemli bir hizmet sunu-
yoruz; bu cihazlar yüksek bedelli oldu-
¤undan, cihaz› sat›n alamayanlar için ki-
ralama yöntemi ile çal›fl›yoruz. Cihaz› bel-

li bir ücret karfl›l›¤›nda kiralay›p ifl bittik-
ten sonra teslim edebiliyorlar. 
Böylece daha ekonomik yöntemlerle daha
verimli ifller ortaya ç›k›yor. Müflterileri-
miz bu uygulamam›zdan oldukça mem-
nun. Biz de bu yöntemle hem cihazlar›m›-
z› tan›t›yor, hem de müflteri memnuniyeti
sa¤l›yoruz. 

Türkiye bizim için çok önemli

Trotec’in ana üretim merkezi Almanya.
Fakat Avrupa’n›n farkl› bölgelerinde Tro-
tec için üretim yapan merkezlerimiz bulu-
nuyor. Dünya üzerinde Almanya, Avus-
turya, Fransa, ‹sviçre, Çin ve son olarak
da Türkiye pazar›nda faaliyet gösteriyo-
ruz. Çin’deki ofisimiz tamamen pazar›n
talepleri do¤rultusunda aç›ld›. fiu anda
yaklafl›k on befl kiflilik bir ekip ile Çin pa-
zar›nda yer al›yoruz. 
Türkiye’de birkaç y›l içinde marka bilinir-
li¤imizi sa¤layaca¤›m›za inan›yoruz. Bu
Trotec için çok önemli. Türkiye konum
itibariyle Ortado¤u ülkelerine ve Türki
Cumhuriyetlere aç›lan bir kap› niteli¤i ta-
fl›yor. Bu nedenle öncelikli hedefimiz Tür-
kiye pazar›nda ürünlerimizi tercih edilir
hale getirmek.  

Müflteri odakl› düflünüyoruz

Müflterilerimize sundu¤umuz fley sadece
cihaz de¤il, ayn› zamanda olas› tüm so-
runlar›na çözüm. Bilindi¤i gibi markan›z›
korumak, gerek sat›fl gerekse sat›fl sonras›
hizmet kalitenizle daima müflteri odakl›
düflünerek mümkün olabilir. Bu bilinçle
hareket etti¤imiz için bugüne kadar çal›fl-
t›¤›m›z müflterilerimiz, herhangi bir sorun
yaflamadan ihtiyaçlar›na uygun çözümü
bulabilmenin rahatl›¤›n› yafl›yor. Müflteri-
lerimizi do¤ru anlamak, ihtiyaçlar›n› do¤-
ru de¤erlendirmek, müflteri memnuniyeti-
ni sa¤laman›n ilk ve en önemli ad›m›. Her
zaman önce cihazlar› nerede, hangi ifl için
kullanacaklar›n› ö¤reniyor ve onlara en
uygun cihaz› vermeye çal›fl›yoruz. Hem
ölçüm cihazlar›m›z, hem de makineleri-
mizde bu böyle. Cihazda yaflanan bir
problem olursa sorunu ayn› gün içinde çö-
züyoruz, tamiri mümkün olmayacak bir
durum söz konusuysa cihaz› yenisi ile de-
¤ifltiriyoruz. Müflterilerimizi asla yar› yol-
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da b›rakm›yoruz. Ayr›ca Ar-ge ve ürün
gelifltirme konular›, flirketimizin çok
önem verdi¤i ve daima yat›r›m yapt›¤›
alanlard›r. Mevcut ürünlerimizin geliflti-
rilmesi için sürekli olarak ilgili teknolojik
geliflmeler takip edilir, cihaz ve sistemleri-
mize uygulan›r. Böylece sürekli yenilen-
mifl oluyor, daha iyi çözümler sunuyoruz. 

Müflterilerimizin tek yapmas› 
gereken bizi aramak ve ihtiyac›n›
dile getirmek...

Kurutma cihazlar›, su basmas›, boru pat-
lamalar›, ya¤mur suyunun verdi¤i hasar-
lar gibi pek çok sorunda büyük kolayl›k
sa¤l›yor. Yine ürün gam›m›zda bulunan
termal kameralar, gerek yal›t›mla ilgili so-
runlarda, gerek ar›za tespitinde, mesela
yerden ›s›tma sistemlerinde oluflabilecek
ve tespiti oldukça fazla maliyet gerektiren
ar›za durumlar›nda, h›zl› ve kolay çözüm-
ler sunuyor. Yine kaçak arama sistemleri,
ölçüm cihazlar› gibi çok say›da ürün ile
pratik çözümler sunuyoruz. Müflterileri-
mizin tek yapmas› gereken bizi aramak ve
ihtiyac›n› dile getirmek...

Türkiye’de öncelikli sektörlerimiz
g›da ve endüstriyel tesisler

Almanya’da önceli¤imiz inflaat sektörü.
Bunun ard›ndan su hasarlar›n› giderme,

sonra sanayi gelir. Türkiye’de ise öncelik-
li sektörlerimiz g›da ve endüstriyel tesis-
ler. Özellikle g›da sektöründen çok ciddi
talepler oluyor. Endüstriyel cihazlar›n
maliyetleri ev tipi cihazlar gibi düflük de-
¤il. Ama uzun vadeli düflünüldü¤ünde
sa¤layacaklar› kâr, müflterilerimize bizi
tercih ettiriyor. fiu an ‹SK‹ ile bir projeyi
görüflüyoruz. S›cakl›k fark›ndan ötürü su-
lar›n geçti¤i borular›n üzerinde damlac›k-
lar olufluyor. Bu da korozyon ve çürümeye
sebep oluyor. Biz kurutma yöntemlerimiz
ile bu durumu engelliyoruz. Ayn› zamanda
kaçak arama yapabiliyoruz, böylece ka-
çaklar sebebiyle meydana gelen su kay›p-
lar›n› engelliyoruz. Ev tipi cihazlar›m›z› ise
a¤›rl›kl› olarak “internet shop” kanal›yla
müflterilerimize ulaflt›r›yoruz. Türkiye’de
internet üzerinden sat›fllar›m›z bekledi¤i-
mizin üzerinde bir baflar›yla devam edi-
yor. Pek çok flirket bugün cihazlar›m›z›
kullan›yor. Referanslar›m›z aras›nda
Bank Asya, Denizbank, Do¤ufl Holding,
Koç Grubu, Arçelik, Lipton, Oyak, Ar-
kas, Elit, Banvit, Sütafl, Ac›badem Sa¤l›k
Grubu, Van 100. Y›l Üniversitesi, Süley-
man Demirel Üniversitesi, Koç Üniversite-
si, Eczac›bafl› gibi büyük firmalar yer al›-
yor.

Bayilerimizi titizlikle seçece¤iz

Önümüzdeki dönemde bayi a¤›m›z› olufl-

turmay› düflünüyoruz. Ama elbette bunun
için çok titiz bir çal›flma yapmam›z gere-
kecek. Çünkü müflterilerimize daima %
100 destek verebilecek ve markam›z› hak-
k›yla temsil edebilecek firmalar ile çal›fl-
mak istiyoruz. Elbette tüm bayilerimizin
belli e¤itimleri almalar› gerekecek. Bu el-
bette üzerinde çal›flmam›z gereken hassas
bir konu. Neticede müflteri memnuniyeti,
bizim için çok önemli... 

Kiralama sistemimiz d›fl›nda 
ikinci el cihaz sat›fllar›m›z da 
müflterilerimize sundu¤umuz 
alternatif çözümler aras›nda

Türkiye pazar›nda bu kadar yeni bir mar-
ka olarak flimdiye kadarki sat›fllar›m›zdan
oldukça memnunuz. Bundan sonraki dö-
nemde baflar›lar›m›z›n artarak devam ede-
ce¤ine inan›yoruz. 
Hizmetlerimizle çok ciddi farklar yaratabi-
liyoruz. Kiralama sistemimiz d›fl›nda ikin-
ci el cihaz sat›fllar›m›z da müflterilerimize
sundu¤umuz alternatif çözümler aras›nda.
Müflterilerimiz cihazlar›m›z› uzun süreli
olarak kiralamak isterse, cihaz üzerine bir
sayaç yerlefltiriyor ve kullan›m bedelini he-
saplayabiliyoruz. Pazardaki fark›m›z› böy-
lece ortaya koyuyoruz. Bu nedenle tüm
Avrupa’da oldu¤u gibi yak›n zamanda
Türkiye’de de en güçlü markalar aras›nda
yer alaca¤›m›za inanc›m›z tam... TM
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Saha Ekipmanlar

Bina Otomasyon Sistemleri
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Fancoil Vanalar  ve Kontrolörleri

Konut Konfor Ürünleri
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pazar

P
ek çok ülkede son on y›l›n en s›cak
yaz mevsimi yafland›, Japonya’da
Temmuz ay› bafl›nda ya¤mur mev-

simi sona ermesinden itibaren 35ºC yükse-
len hava s›cakl›¤› buram buram terletti. 
ABD’nin özellikle do¤usunda Temmuz ay›
sonlar›nda hava s›cakl›¤› 38ºC civar›nda
seyrediyordu. Termometreler hava s›cakl›-
¤›n› Temmuz’da Pekin’de de 35ºC , mev-
sim normali 23ºC olan Moskova’da da
35ºC gösterdi.  Bu, özellikle Rusya için ger-
çek bir flok say›l›r, zira son 130 y›l içinde
kaydedilen en yüksek hava s›cakl›¤›yd›.
Finlandiya, 75 y›ld›r yaflamad›¤› bir s›cak-
l›kla karfl›laflt›: 34.2ºC. Kuveyt de 54ºC ile
kendi rekorunu k›rd›. Brezilya’da da y›l›n
ilk yar›s›nda sat›fllar % 15-20 civar›nda ar-
t›fl kaydetti. S›cak hava dalgas›, neredeyse
son iki y›ld›r klima endüstrisi üzerindeki
kara bulutlar› da¤›tt›.  Klima pazar› 2009’a
k›yasla küresel ölçekte %12.4 yükselifl gös-
terdi.

Japonya

2007-2009 aras› art arda serin geçen üç
yazdan sonra 2010’da Japonya klima pa-
zar› s›cak havay› karfl›lad›. 
S›cakl›k önce Haziran ay›nda ülkenin bat›-
s›nda bafllad›, ard›ndan tüm ülke geneline
yay›ld›. Tüketiciler özellilkle perakende
ma¤aza zincirlerinde klima sat›n alma pefli-
ne düfltü. GfK Japan istatistiklerine göre,
klima sat›fllar› Haziran ay›nda bir önceki
y›la k›yasla % 14.7 art›fl gösterdi.  Art ar-
da üç ay boyunca da art›fl devam etti.
Ocak-Haziran döneminde sat›fllar geçen y›-
l›n ayn› dönemine k›yasla % 10 artt›. 
GfK Japan verilerine göre, 28 Haziran – 18
Temmuz aras›nda, üç haftal›k dönem içinde-
ki art›fl, geçen y›la oranla % 16.7’yi buldu.
S›cak havalar klima üretimini de tam kapa-
siteye ç›kard›. Yüksek s›cakl›k, Eylül ay›n-
da da devam etti.  Bu durum Japonya’n›n
ihracat›n› da ithalat›n› da art›rd›. Baz› yer-

S›caklar, Klima
Sat›fllar›n› da Is›tt›
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li üreticilerin fiyatlar›n afla¤›ya çekilmesi
yönünde endifleleri do¤du. 

Çin

S›cak havalar Çin’de de klima sat›fllar›n›
s›çratt›. Haziran’da bir hafta içinde
455.000 adet klima sat›ld›. Bu, bir önceki
y›la nazaran % 75’lik bir art›fl anlam›na
geliyordu. fianghay’da s›cakl›k, 2 Tem-
muz’da 39.4°C oldu ve ayn› gün kentin
elektrik tüketimi kaydedilen en yüksek tü-
ketim hacmine ulaflt›. fianghay, di¤er böl-
gelerden elektrik sat›n almak zorunda kal-
d› ve endüstriyel alanda elektrik kullan›-
m›nda k›s›tlar yafland›.  
Çin’in so¤utma y›l› sonunda (So¤utma Y›-
l›: A¤ustos 2009 – Temmuz 2010) yani
Temmuz ay›nda, klima sat›fllar› bir önceki
so¤utma y›l›na k›yasla % 36 oran›nda art-
m›flt›. 2010 so¤utma y›l›nda 35 milyon
adet klima sat›fl› gerçekleflti. 
Bu y›l›n sat›fl art›fl e¤iliminde iki anahtar
faktör rol oynuyor; ilki, inverter teknoloji-
sine sahip olmayan klima fiyatlar›ndaki
düflüfltü. 2009 so¤utma y›l› ile k›yasland›-
¤›nda klima fiyatlar›, % 10-15 düflüfl gös-
terdi. ‹kincisi inverter teknolojisine sahip
klima sat›fllar›n›n art›fl göstermesiydi.
2009’da inverter’li klimalar›n toplam pa-
zar içindeki pay› % 14 seviyesinde iken bu
oran 2010’da % 24’e ç›kt›. ‹nverter’li kli-
malar›n sat›fl adedi % 102, cirosu % 86 ar-
t›fl gösterdi.  
Gree ve Midea, Çin pazar›ndaki bask›n ko-
numunu devam ettirdi. Bu iki markan›n
2009’da pazardaki pay› % 40’lar mertebe-
sindeydi. Yabanc› markalar›n pazar payla-
r› 2009’a k›yasla küçük bir miktar düflüfl
kaydetti. Yerli üreticiler; Haier, Galanz,
TCL, ve Chigo bu y›l güçlü sat›fl grafi¤in-
den oldukça memnun.
Her ne kadar Çin’de bu y›l çok s›cak bir
yaz mevsimi yaflanm›flsa da Çin’in baz› böl-
gelerinde mevsim normalleri üzerinde s›-
cakl›k kaydedilmemiflti. Bu nedenle
2010’daki büyümenin ard›nda sadece hava
s›cakl›klar› olamaz. Bu büyüme Çin Hükü-
meti’nin, ülke genelinde ev aletlerini ilgi-
lendiren ihracat vergi indirimleri, enerji ta-
sarruflu ürünlerle ilgili düzenlemeler, at›k
yönetimi projesi gibi pazar› teflvik edici ted-
birleri ile yak›ndan ilgilidir. 

daki sat›fllar, % 30 oran›nda art›fl gösterdi
ve bu y›l›n ilk yar›s› için art›fl oran› ortala-
mas› % 5 oldu. Tayland’da, May›s ve Ha-
ziran ay› sat›fllar› % 40 art›fl gösterdi. Art›fl
oran›n›n y›l›n ilk yar›s›na yay›lan ortala-
mas› ise % 25 idi. Samsung, Tayland’daki
üretim kapasitesini art›rd›.  LG 2010 y›l› ba-
fl›nda inverter’li klima üretimine geçti.  LG
ayr›ca Tayland’daki üretim kapasitesini ar-
t›rmay› da planl›yor. 2010’da ham petrol fi-
yatlar›n›n yükselifli yeniden Ortado¤u ülke-
leri ekonomilerini büyümeye sevketti. Re-
kor seviyedeki yüksek hava s›cakl›klar› da-
ha çok kifliyi klima cihaz› almaya davet et-
ti. Birleflik Arap Emirlikleri’nde, ‹ran, Suu-
di Arabistan ve ‹srail’de de klima sat›fllar›
artt›. Ortalamalara göre 2010’da bu bölge-
de 4.2 milyon adet klima cihaz› sat›ld›. 

Büyük Ölçekte Yükselen Pazarlar

Guangdong Gümrük kay›tlar›na göre, Çin,
ASEAN ülkelerine (Güneydo¤u Asya Ülke-
leri Birli¤i), Afrika, Ortado¤u, Güney Ame-
rika, Hindistan ve Rusya adet baz›nda or-
talama % 92 büyüme kaydetti.
Hindistan hava s›cakl›¤›n›n 45ºC civar›nda
seyretti¤i yaz aylar›nda geçen y›l›n % 20
üzerinde sat›fl gerçeklefltirdi.

Çin’in klima üreticileri son y›llarda Ar-Ge
faaliyetlerini hat›r› say›l›r düzeyde art›rd›.
Bu çal›flmalarda gelifltirilen yüksek tekno-
loji ticarilefltirildi.  Sat›lan inverter’li klima-
lar›n ço¤u, Çin’de üretildi.
Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin ve
MHI gibi lider Japon üreticiler, Çin’deki
yat›r›mlar›n› büyütme yoluna gitti; üretim
kapasitelerini art›rd›lar veya yeni sat›fl flir-
ketleri kurdular. 

Di¤er Ülkeler

Güney Kore de s›cak havan›n rüzgâr›ndan
pay›na düfleni ald›. May›s ve Haziran ay›n-
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Küresel ekonomide düzelme oldu¤u gibi,
klimalar için yurtd›fl› talep 2010 y›l›nda,
özellikle s›cak yaz aylar› boyunca toparlan-
maya bafllad›.
Bu arada Çin’li üreticilerin de kendine gü-
veni geri döndü.  
Çin’in 2010’daki (A¤ustos 2009 - Temmuz
2010) klima ihracat hacmi 2007’nin ayn›
periyodundaki hacme ulaflamad›, ancak bir
önceki y›l›n ihracat hacmini aflt›, yaklafl›k
olarak 2008 y›l› (ayn› dönemi) ihracat sevi-
yesini yakalad›. Çin’in 2010 y›l› ihracat› 36
milyon adet oda klimas› (RAC) hacminde-
dir ve bu hacim bir önceki y›l›n % 31 üze-
rindedir. 

Çin’in gümrük istatistiklerine göre, Çin’in
2010 y›l› Ocak – Haziran dönemi klima ih-
racat› yukar›daki tabloda görülmektedir.
Çin, Ocak-Temmuz döneminde 27 milyon
adedin üzerinde ihracat gerçeklefltirdi ve bu
hacme nem al›c›lar dahildir. Geçen y›l›n ay-
n› dönemine oranla % 45.7’lik bir büyüme
söz konusudur. ‹statistikler, endüstride bu

y›l üç önemli faktörün rol oynad›¤›n› gös-
teriyor. Birincisi uluslararas› talebin artma-
s›d›r. ‹hracat 2009’un Eylül ay› itibariyle
s›çramaya bafllad› ve 2010 y›l› Ocak ay›n-
da, 2008 y›l› Ocak ay› seviyesini yakalad›.
‹kincisi, üreticilerin ihracata tam anlam›yla
odaklanmalar›nda baz› güçlükler söz ko-
nusu oldu ve baz› siparifllerde ertelenmeler
yafland›. Üçüncüsü ise Haziran ve Temmuz
aylar›nda klima cihazlar› ihracat›nda ger-
çek bir s›çrama görülmesidir. Haziran
ay›nda 4.4 milyon adedin üzerinde klima
ihraç edildi. Bu, bir önceki y›l›n ayn› döne-
mine oranla % 84.8 art›fl anlam›na geliyor.
Temmuz ay›nda gerçekleflen 3.2 milyon
adetlik ihracat da, % 81.7’lik bir art›fl› gös-
teriyor.  
Yurtd›fl› sat›fllarda 2010 y›l› bafl›ndan itiba-
ren fiyatlar düflük tutuldu ve ortalama ih-
raç fiyatlar›, 2009 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
önemli ölçüde afla¤› çekildi. Fiyat savafl›
2009’da yaflanan krizle belirginleflmeye
bafllam›flt›. Uluslararas› pazarlarda klima
fiyatlar›ndaki düflüfl, iç pazarda da üretici-
ler aras›ndaki rekabeti fliddetlendirdi. 
Midea, Ocak-Temmuz döneminde 7.2 mil-

yon klima cihaz› ihraç etti. Bu miktar, ge-
çen y›l›n ayn› döneminin % 40.8 üzerinde.
Bir di¤er büyük üretici Gree de h›zl› gelifl-
me kaydeden firmalardan. Gree bir önceki
y›la oranla ihracat›nda % 79.9 büyüme
kaydederek 5 milyon adedin üzerinde kli-
ma ihracat› gerçeklefltirdi. Klima ihracat
pazar›n›n toplam büyüme oran› ise % 45.3
oldu. Di¤er üreticiler de 2010’un ilk yar›-
s›nda kayda de¤er geliflme gösterdi. Chi-
go’nun ihracat hacmi % 51.2 artt›, Galanz
1.6 milyon klima cihaz› ihraç etti. TCL
De’Longhi 127 milyon USD tutar›nda
640.000 adet klima cihaz› ihraç etti,
2010’un ilk yar›s›nda elde edilen bu ihracat
cirosu, 2009 y›l› boyunca elde edilen ciro-
ya eflit.
2010’da ihracat, tüm uluslararas› pazarlar-
da art›fl gösterdi. Güneydo¤u Asya ve Latin
Amerika en h›zl› art›fl gösteren bölgeler ol-
du. Ortado¤u ve Güney Avrupa da büyü-
menin belirgin oldu¤u bölgelerdi. ABD’nin
R22 so¤utucu ak›flkan›n›n kullan›m›n›
2010 y›l› itibar›yla yasaklamas›ndan beri
R410A içeren klimalar›n ihracat› h›zl› art›fl
gösterdi. Ekonomik krizden sonra pazar›n

Çin’in Klima ‹hracat›nda S›cak Hava Dalgas›

2010 Y›l› ‹lk Yar›s›nda Klima ‹hracat›

Hacim (milyon adet) 27.0
Geçen y›l›n ayn› dönemine 
oranla de¤iflim oran› % 45.7
‹hracat cirosu (milyar RMB) 4.6
Geçen y›l›n ayn› dönemine 
oranla de¤iflim oran› % 37.1
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geri kazan›ld›¤› Avrupa’da ve pazar› göre-
ce olarak dura¤an say›labilecek Japonya’da
R410A içeren klima cihazlar›n›n ve inver-
ter teknolojisinin öne ç›kt›¤› görülüyor.  

Kuzey Amerika 

Çin Gümrük verilerine göre Çin, 2010’un
ilk yar›s›nda ABD’ye 5.9 milyon klima ci-
haz› ihraç etmifl, bu hacim bir önceki y›l›n
ayn› döneminin % 19.0 üzerinde. Ama
A¤ustos 2009-Temmuz 2010 dönemine
bak›ld›¤›nda kaydedilen 6.2 milyon adet
ihracat hacmi, geçen y›l›n ayn› periyodu iti-
bariyle % 4.8 düflüfl oldu¤unu gösteriyor.
Bunun temel nedeni ABD’nin do¤u, bat› ve
orta-bat› bölgelerinde 2009 yaz›n›n ya¤›fll›
geçmesidir. Bunun sonucu olarak bölgesel
da¤›t›c›lar ellerindeki envanterin % 20-40
aras›n› gelecek y›la transfer etti. ABD’ye
yap›lan ihracat 2010’un ilk dört ay› boyun-
ca da düflük seyretti ancak May›s ay› itiba-
riyle yeniden yükselifle geçti. Midea, LG,
Haier, ve Gree Kuzey Amerika’ya en çok
ihracat› yapan kurulufllar oldu. Midea, LG,
Sharp, Galanz ve Fujitsu General firmalar›-
n›n ihracat› belirgin biçimde art›fl kaydetti.
(Burada ad› geçen markalar, Çin veya ya-
banc› menfleili olup Çin’de üretim yapan-
lard›r. Di¤er önemli markalar›n verileri bu-
rada yer almamaktad›r).

Asya

Çin Haziran ay›nda Asya ülkelerine de 2
milyon klima cihaz› ihraç etti. Bu hacim,
geçen y›l›n ayn› dönemine oranla
% 41.9’luk bir büyümeye karfl›l›k geliyor.
Benzer bir hacim, May›s ay›nda da tekrar-
land›. Güneydo¤u Asya’n›n bir k›sm› ve

Ortado¤u ülkelerine ihracat, bölgedeki afl›-
r› s›caklar nedeniyle büyük art›fl kaydetti.
Bölgenin yüksek ithalat hacmine sahip ül-
keleri Japonya, Hindistan ve Birleflik Arap
Emirlikleri oldu. ‹ran, Filipinler, Vietnam,
Güney Kore ve Tayland’a yap›lan ihracat
da hatr› say›l›r art›fl gösterdi. Panasonic,
Midea, Gree, Fujitsu General bu bölge ih-
racat›n›n önde gelen markalar› oldu. Ja-
ponya’daki inverter sistemli klima cihazla-
r› talebi, bu ülkeye yap›lan ihracatta Pana-
sonic, Fujitsu General ve Hitachi ürünleri-
ni öne ç›kard›. Chigo, Midea, Gree ve Sam-
sung, Ortado¤u ülkelerine yap›lan ihracat-
ta öne ç›kt›.  LG Hindistan’da ilk s›ray› al›r-
ken, LG’yi  Samsung, Gree, Midea, Galanz,
Chigo takip etti. Besides, Hisense-Kelon,
TCL, Airwell de Asya bölgesinde ihracat
pay›n› art›ran firmalar aras›nda yer ald›.

Avrupa

Avrupa’ya yap›lan ihracat A¤ustos 2009-
Temmuz 2010 döneminde 4.8 milyon adet
olarak gerçekleflti. Bir önceki döneme göre
art›fl oran› % 66.1’di. Bu bölgedeki art›fl›n
ana nedeni afl›r› hava s›cakl›¤› oldu. Rusya,
‹spanya ve ‹talya’da yüzy›l›n en yüksek s›-
cakl›klar› kaydedildi. Böylelikle bu ülkeler-
de klima, hayati önem kazand›. Güney ve
Do¤u Avrupa, bölgenin en önemli al›c›lar›
oldu. Kuzey Avrupa’da Hitachi ve Midea
en büyük ihracat dilimlerinin sahibi oldu.
Do¤u Avrupa’da Midea, Gree ve Galanz li-
der oyunculard›. Midea, Gree ve Fujitsu
General Güney Avrupa’daki popüler mar-
kalar oldu. Bat› ve Merkez Avrupa’da ise,
Fujitsu General, Midea, Airwell ve Sanyo
pazar›n bask›n markalar›yd›.

Latin Amerika

Latin Amerika’ya yap›lan ihracat A¤ustos
2009-Temmuz 2010 döneminde 6.7 mil-
yon adet olarak gerçekleflti. Bir önceki dö-
neme göre büyüme oran› % 43.4 oldu. Bre-
zilya, Arjantin ve Meksika, bölgenin önem-
li ithalatç›lar›yd›. 2.5 milyon adet klima ci-
haz› ithalat› ile Brezilya, Çin için Latin
Amerika’n›n parlayan y›ld›z› oldu. Brezilya
ithalat›n› bir önceki döneme k›yasla %122
art›rd›. LG, Hisense-Kelon, Chigo, Gree,
TCL, Haier, ve Midea bölgedeki ihracat›n›
hat›r› say›l›r ölçekte art›ran firmalard›.

Afrika

Çin’in Afrika’ya ihracat›, Ocak ay›nda
190.000 adet iken Haziran’da bu say›
388.400 adede yükseldi. Büyüme oran› da
geçen y›la k›yasla Ocak ay› karfl›laflt›rma-
s›nda % 38, Haziran ay› karfl›laflt›rmas›n-
da % 134.6 art›fl kaydetti. Cezayir ve Lib-
ya ithalatç› ülkeler aras›nda ilk s›ralar› al›r-
ken, Nijerya, Gana, Gabon ve Kongo da it-
halat›n› h›zl› art›ran ülkeler oldu. Midea,
Chigo, LG, Aux, ve Gree Afrika’n›n lider
ihracatç›lar› olarak öne ç›kt›. fiimdilerde
di¤er ülke pazarlar› h›z kesiyorken Güney
Afrika sat›fl sezonuna giriyor. 

Avustralya

Avustralya’n›n Çin’den ithal etti¤i klima ci-
haz› miktar›, Ocak ay›nda, yani bölgenin
yo¤un sat›fl sezonunda 90.000’i afl›yordu.
Bu miktar, geçen y›l›n ayn› ay›na k›yasla 
% 371 art›fl gösterdi. Bölgenin sat›fllar› dü-
flük sezonu May›s ve Haziran’da ihracat
hacmi 32.000 adetlerde seyretti. Avustral-
ya’ya yap›lan ihracat›n y›ll›k toplam› 0.7-
0.8 milyon adedi buluyor. Bu, bir önceki
y›la oranla ayn› seviyenin korundu¤unu
gösteriyor. Fujitsu General gibi Japon üre-
ticiler, görece olarak Avustralya pazar›nda
biraz daha popüler say›l›r. Avustralya’n›n
enerji verimlili¤i alan›nda koydu¤u baz›
standartlar, Çin’li üreticilerin ihracat›n›n
düflmesine neden olmufltur. 
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Vietnam dünyan›n di¤er bölümlerinin aksi-
ne bu yaz biraz ›s›nd›. S›cakl›klar kuzeyde,
Hanoi dahil, Ho Chi Minh gibi güneyde de
her zamankinin üzerinde seyretti. Yüksek
nem oran› ile birlikte s›cakl›k 38°C oldu.
Ho Chi Minh ve di¤er bölgeler merkezde
ve güney Vietnam tropikal muson iklimi
etkisi alt›nda. Yüksek s›cakl›k ve yo¤un ya-
¤›fllar May›s’tan Eylül’e sürüyor... Ya¤-
murlar daha az olsa da y›l boyunca ülkenin
sadece kuzeyi haricinde devam ediyor. 
Ekonomik aç›dan, Vietnam’›n 2008-2009
dönemi küresel ekonomik krizden ald›¤›
derin yaralar› h›zla sarmaya bafllad›¤› gö-
rülüyor. Vietnam’›n gayri safi milli has›la-
s›ndaki geliflim, 2009’un ilk çeyre¤inde %
3.1 gibi düflük say›labilecek bir oranda ger-
çekleflti. Fakat ikinci çeyrekte bu oran yük-
selifle geçti.  Sonuçta, GSMH büyüme ora-
n› 2009 için % 5.3 olarak gerçekleflti, 2010
y›l›n›n ilk çeyre¤i için de bu oran›n % 5.8
civar›nda oldu¤u san›l›yor. Asya Kalk›nma
Bankas›’n›n bu y›l için öngörüsü (ADB) 
% 6.5 olaca¤› do¤rultusunda. Vietnam Ya-
t›r›m ve Planlama Bakanl›¤›’na göre de
(MPI) 2010 y›l› ülkenin ekonomik büyüme
oran› % 6.5. Bu büyümenin 2011’de de 
% 6.8 civar›nda devam etmesi bekleniyor.  
Japan So¤utma ve Klima Endüstrisi Derne-

¤i (JRAIA) verilerine göre; Vietnam’da kü-
çük ölçekli klima cihazlar› pazar› 2009’da
493.000 adet iken, 545.000 adede ç›kt›.
Böylelikle 2008 seviyesinin % 30 üzerine
ç›km›fl oldu. Hava s›cakl›¤›n›n yüksek sey-
ri, klimalarda vergi indirimi sat›fllar› geliflti-
ren faktörler oldu. 1 Nisan 2009 itibar›yla
90.000 BTU’ye kadar kapasiteli klimalara
uygulanan vergi oran› % 15’ten % 10’a
düflürüldü. ASEAN ülkelerinden ithal edi-
len klimalara uygulanan vergi de 2007’de
Vietnam’›n Dünya Ticaret Örgütü’ne
(WTO) üyeli¤inin ard›ndan % 5 düflürül-
müfltü. Öncesinde, Japonya’dan ithal edi-
len klimalara % 30 gümrük vergisi uygula-
n›yordu. Ama hala ülkede ithalat›n yüksek
oranda gerçekleflmedi¤i görülüyor, oda tipi
klimalar›n pazar doygunlu¤u kentlerde %
10’un alt›nda. Nüfusun 86 milyon oldu¤u
düflünülürse burada önemli bir pazar po-
tansiyelinin bulundu¤unu söylemek müm-
kün. Pazar araflt›rmalar› yay›nlayan Saigon
Tiep Thi gazetesine göre, 2010 y›l› klima
sat›fllar›, Nisan ay› sonunda 198.672 adet-
ti. Bu hacim, geçen y›l›n ayn› dönemine
oranla % 63 art›fl oldu¤unu gösteriyor. Sa-
dece Ho Chi Minh’deki sat›fl miktar› % 94
art›flla 66.369 adet oldu. Hanoi’deki sat›fl-
lar ise % 56 art›flla 38.377 adetti. Ho Chi

Vietnam Klima Pazar› Minh’deki klima sat›fllar› y›l›n en yüksek
art›fl oran›na sahipti. 
Saigon Times gazetesine göre, yüksek sevi-
yede seyreden klima sat›fllar›n›n yan› s›ra,
Ho Chi Minh’de elektrikli fanlar ve di¤er
so¤utma ekipmanlar› da % 50’nin üzerin-
de art›fl kaydetti. Ülkede s›kça görülen
elektrik kesintileri enerji tasarruflu klima-
lar ve yeniden flarj edilebilir elektrikli fanla-
r›n sat›fl› üzerinde etkin bir faktör. Viet
Nam Haber’in bildirdi¤ine göre klima sa-
t›fllar› May›s ay› ortalar›nda, bir önceki y›-
l›n ayn› dönemine oranla % 50-60 art›fl
gösterdi. Montaj ve servis personeli konu-
sunda s›k›nt› yafland›. Saigon Times’ta ya-
y›nlanan bir haberde klima, vantilatör ve
so¤utucu sat›fllar›n›n en yo¤un oldu¤u yer-
lerin, Ho Chi Minh’deki büyük al›flverifl
merkezleri oldu¤u belirtiliyor. 2009 Ka-
s›m’›nda ve 2010 fiubat’›nda yaflanan iki
devalüasyon, fiyatlar›n bir önceki y›la
oranla % 5-10 aras›nda art›fl›na neden ol-
makla birlikte, bu durum klima sat›fllar›n›n
bir önceki y›la oranla % 50’nin üzerinde
art›fl›n› engellemedi. 2010 y›l› ilk çeyre¤in-
de Vietnam pazar›n›n genelinde 2009’un
ayn› dönemine oranla % 39 büyüme kay-
dedildi. Elektrikli aletlerin toplam pazar
de¤eri 2010’un ilk çeyre¤inde 1.2 milyar
USD seviyesindeydi. 
Vietnam Hükümeti taraf›ndan % 7 olarak
aç›klanan enflasyon % 10 seviyesine ulaflt›
ama 2011’de % 8 seviyelerine geri çekilme-
si bekleniyor. Tüketici fiyat endeksi
2010’un Mart ay›nda % 9.46 seviyesini
gösteriyordu, Nisan’da biraz düflüfl göster-
mekle beraber May›s’ta % 9.05 seviyesin-
deydi. Vietnam flimdi, ekonomide s›k› para
politikas› ve enflasyonu dizginleme bask›s›
ile karfl› karfl›ya ve iç talepteki büyümenin
olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeye ça-
l›fl›yor. TM

Tüketici Teknik Ürünleri 
Cirosundaki Geliflim
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proje

144 kW gücünde "OPzS Serisi Akü", 12
kW'l›k on-grid ve off-grid çal›flmaya uy-
gun "inverter", 5 adet MPPT özelli¤ine
sahip 48 volt 80 amper flarj kontrolörü ve
ayarlanabilir aç›l› konstrüksiyon sistemi
kullan›ld›.
Ayr›ca, akülerin sa¤l›kl› ve uzun ömürlü
kullan›labilmesi ve bak›m kolayl›¤› sa¤la-
nabilmesi amac›yla korozyona dayan›kl›,
10 m2'lik, gözlem ve bak›m odas› imal
edildi. Odan›n tafl›y›c› sistem ve flasesi gal-
veniz yap› çeli¤inden üretilmifl ve 250
kg/m2 kar yüküne ayr›ca 1.5 ton/m2 ta-
ban yüküne dayan›kl›. Oda içindeki ekip-
manlar›n uygun çal›flma ortam›n›n sa¤la-
nabilmesi için, 20x20 cm ölçülerinde 
8 adet havaland›rma mazgal› yerlefltirildi. 
Sistem kurulumunda PV panellerin kurul-
du¤u yer ile ayd›nlatman›n yap›laca¤› yer
aras›ndaki mesafenin 300 m olmas› sebe-
biyle kablo için çelik z›rhl› kablo seçildi ve
hatt›n toprak alt›ndan çekilmesi sa¤land›.
Kablo hatt›n›n toprak alt›ndan geçmesi
için topra¤a 60 cm derinli¤inde 15 cm ça-
p›nda kanal aç›ld› ve bu alana yerlefltirilen

Ezinç, “Akdamar Adas› Sol a

E
ezinç A.fi., 23 Haziran 2010 tari-
hinde yap›m›na bafllad›¤› Van Ak-
damar Kilisesi'ni günefl enerjisiyle

ayd›nlatma projesini tamamlad›. 
Türkiye'de bu alanda yap›lan en büyük
sistemlerden olan proje, Van Gölü içinde
flebeke ba¤lant›s› olmayan Akdamar Ada-
s›'n›n elektrik enerjisi ihtiyac›n›n gideril-
mesi, kültürler aras› köprünün kurulmas›,
Van ilinin günefl enerjisi potansiyelinin
test edilmesi, bölgedeki kültürel mimari-
nin gözler önüne serilerek turizm potansi-
yelinin art›r›lmas› gibi birçok amac› bün-
yesinde bar›nd›r›yor. Do¤u Anadolu Kal-
k›nma Ajans› (DAKA) taraf›ndan ihale
edilen proje, sözleflmesinin imzalanmas›-
n›n ard›ndan, konusunda uzman proje
ekibi ile haz›rlanan teknik projeye uygun
çal›flmalar›n uygulamaya koyuldu¤u bildi-
rildi. Akdamar Adas›'n›n 24 saatlik elek-
trik ihtiyac›n›, y›l boyunca karfl›layacak,
19,6 kWp anma gücündeki sistemde: 146
m2 kapsama alan›na sahip 145 adet "Kyo-
cera PV Panel", adan›n yaklafl›k 3 günlük
elektrik enerjisi ihtiyac›n› karfl›layabilecek

Utku UTAfi 

Ezinç Metal A.fi
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projektörler kullan›ld›. Bu yolla enerji tü-
ketiminde tasarruf sa¤lanm›fl, verimlilik
art›r›lm›fl ve estetik bir görünüm kazand›-
r›lm›fl. Kilisenin silüetini ayd›nlatan bu
befl adet projektöre ek olarak üç adet led
projektör daha eklenerek toplam projek-
tör say›s› 8'e yükseltildi. Böylece kilisenin
d›fl ayd›nlatmas› daha da güçlendirildi.
Mevcut durumda ayd›nlatmas› olmayan
adan›n kuzey ve güney iskeleleri ise led
projektörlerle ayd›nlat›ld›. Adan›n muhte-
lif yerlerinde bulunan d›fl ayd›nlatma me-
kanizmalar›n›n tamam›n› kumanda ede-
cek flekilde gece gündüz fotoseli konula-
rak, enerjinin optimum kullan›m›n› sa¤la-
yacak otomasyon sistemi kuruldu. Sistem
sayesinde adada yaflam›n› sürdürmekte
olan güvenlik görevlileri ile dinlenme
alanlar› ve çay bahçesinin de tüm elektrik
enerjisi ihtiyac› karfl›lanm›fl olacak.
Uluslararas› arenada bilinen önemli bir
kültürel varl›k olan Akdamar adas›na 
yap›lan bu projenin bölgenin turizm po-
tansiyeline ciddi katk›lar sa¤lamas› bekle-
niyor. TM

kablolar›n üzeri ince toprak ile kapat›ld›. 
Sistemde kullan›lan PV panellerin uzun
süre zarar görmeden ifllevini görebilmesi
için, seçilen konstrüksiyon, korozyona
dayan›kl›, galvanizli demir malzemeden
imal edildi. Konstrüksiyon, yap›l›fl› itibari
ile 120 km/saat rüzgâr h›z›na dayanabile-
cek ve ayarlanabilir yap›s› ile istenilen dere-
ce e¤im elde edilerek güneflten maksimum
düzeyde verim sa¤layabilecek yap›da.
Adan›n y›ll›k elektrik enerjisi ihtiyac›
15.000 kW/saat iken sistemin üretece¤i
elektrik enerjisi y›ll›k yaklafl›k 25.000
kW/saat olacak. Genifllemeye uygun yap›-
da olan sistemin yaz aylar›nda adan›n
elektrik ihtiyac›n›n iki kat›ndan fazlas›n›,
k›fl›n ise ihtiyac› fazlas›yla karfl›layabile-
cek durumda oldu¤u belirtildi.
Adan›n d›fl ayd›nlatma sisteminde bulu-
nan 33 adet 15 W'l›k floresan lambalar,
yüksek ›fl›k ak›s›na sahip son teknoloji led
ampuller ile de¤ifltirildi. Kilisenin silüetini
ayd›nlatan befl adet hantal yap›l› 1000'er
Watt'l›k metal halideler yerine befl adet
yüksek ›fl›k ak›s›na sahip son teknoloji led

l ar PV Projesi” tamamland›
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U
uponor Termal Aktif Bina Siste-
mi’nden (TABS) ofislerdeki ve yö-
netim binalar›ndaki pik serinletme

ihtiyac› azalt›larak yararlan›l›r. Bu sayede
iflletme maliyetlerinde büyük oranda tasar-
ruf sa¤lan›r. 

Daha az iflletme maliyeti ile 
konforlu ortamlar:
Mimarideki trendler sürdürülebilir ve çev-
reyle dost teknolojilere do¤ru yönlenmek-
tedir. Yeni ekolojik konseptlerde ekono-
mik yaklafl›mlar da çok önemli hale gelmifl-
tir. Sadece yüksek enerji masraflar› de¤il,
termal bina izolasyonu için yüksek stan-
dart gereksinimleri de ekolojik konseptler-
de ekonomik yaklafl›mlar› ön plana ç›kar-
maktad›r. 
Yeni geliflen teknolojilerin çok zeki çözüm-

Levent Özinanç

Teknik Sat›fl Müdürü
Uponor Türkiye

ler sundu¤u hepimizce aflikard›r. Bunlar-
dan biri olan Uponor TABS ile geleneksel
serinletme sistemlerini karfl›laflt›rd›¤›m›zda,
yat›r›m ve iflletme maliyetinin yar›s›na ka-
dar tasarruf sa¤lamas›yla TABS’›n ölçüle-
bilir bir avantaj sa¤lad›¤›n› görmekteyiz.
Çevreyle dost ve sürdürelebilir bir bina mi-
marisi yaratmak isteyen herkesin dikkate
almas› gereken tedbirler; verimli bina izo-
lasyonu, yal›t›ml› pencereler, ›s› geri kaza-
n›m›, günefl kollektörleri, ›s› pompalar›,
toprak enerjisi kullan›m› fleklinde özetlene-
bilir. Uponor TABS ile, bahsi geçen bu
yüksek teknolojiler kullan›larak en üst dü-
zeyde fayda sa¤lanmaktad›r.

Sistemin çal›flt›¤› her dakika size
kâr getirir
Uponor TABS, serinletmede ve bina içinde-

teknik

Uponor Termal Aktif
Bina Sistemi (TABS)

ki enerji da¤›t›m›nda Avrupa ve Ameri-
ka’daki birçok ülkede 1000’den fazla pro-
jede uygulanm›fl olan ve ülkemizde de ya-
vafl yavafl insanlar›n ilgisini çekmeye baflla-
m›fl yeni bir sistemdir. Sadece Almanya’da
bu sistemin ofis binalar›ndaki pazar pay›
% 30’dur. 
Sistemin çal›flma prensibi flu flekildedir:
Gündüzleri tavanlar odadaki ›s› yüklerin-
den dolay› ›s›y› biriktirir, geceleri, Uponor
sistemindeki borular›n içinde sirküle olan
serinletilmifl su tavandaki ›s›y› al›r. Beton
blo¤un aktivasyonunda öncelikli kullan›m
amac› bofl alanlar›n serinletilmesidir. Bu-
nunla beraber bu aktivasyon, temel ›s› yü-
künü karfl›lamak için de kullan›labilir.
Tüm bina kütlesinin aktivasyonu, bir ›s›
deposu gibi hareket ederek günlük oda ›s›-
s›n›n azalmas›na neden olur. Bunun için

Berliner Bogen Hamburg Dockland Hamburg
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Sistemi yerinde uygulama kolayl›¤›
Boru ve Quick & Easy boru ba¤lant›lar›y-
la bütün sistemi kurmak son derece basit-
tir. fiantiyede boru döngüleri oluflturmak
zorlu uygulama bölgeleri için de uygundur.
Önceden oluflturulmufl modüllerle s›radan
dikdörtgen alanlara uygulama son derece
kolay ve h›zl›d›r.
Borular (pePE-Xa) EN ISO 15875’ e uygun
olarak Engel metodu ile peroksit çapraz
ba¤l› polietilenden, EVOH (etil vinil alkol)
oksijen bariyer tabakal› olarak üretilmifltir
ve DIN 4726 gerekliliklerini yerine getir-
mesi gereken oksijen bariyeri, uygulama
öncesi veya esnas›nda zarar görmemesi için
ince bir kat polietilen katmanla daha kap-
l›d›r. Bu bariyer Quick & Easy ba¤lant›
elemanlar› ile birlikte çal›flabilmesi için özel
olarak gelifltirilmifltir. Engel metodu saye-
sinde, di¤er metodlara göre üretilen boru-
lara göre daha yüksek çapraz ba¤ oran› el-
de edilmektedir. Çapraz ba¤lar borunun
mükavim ve stabil olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca Q&E (Quick & Easy) ba¤lant›larla
tamam› plastik ve hijyenik eflsiz bir sistem
elde edilir.

Konforlu ortam›n nas›l 
sa¤land›¤›n› bilemezsiniz
Gelecekteki trend, termal oda
flartlar›n› kontrol eden bina göv-
desine yerlefltirilmifl görünmez
radyant ›s›tma ve serinletme sis-
temlerini kullanmakt›r. Sebep
ise, ›s› üretimi için düflük enerji
kullan›m›d›r. Hava sirkülasyon
sistemleri, fan coil ve split ünite-
ler çok daha fazla enerji ve ifl yü-
kü oluflturur. Ek olarak  küçük
havaland›rma sistemleri, iç me-
kan hava kalitesini dikkate al-
mal›, dolay›s›yla nem yükünü

dengelemelidir. 
E¤er Uponor TABS sadece temel yükü kar-
fl›l›yorsa, bu sistem ayn› zamanda yerden
›s›tma sistemi ve yer konvektörleri / radya-
törleri ile birlefltirilmelidir.

Uponor radyant sistemi sessiz ve problem-
siz radyant serinletmenin birleflimidir.
Uponor TABS’a sahip olan binalarda, ge-
nellikle klimal› sistemlerde gerçekleflen
problemler (yüksek hava sirkülasyonu, gü-
rültü ve toz hareketi, hasta bina sendromu)
yaflanmaz.

Performans teknikleri
Uponor TAB sistemi, beton içine gömülü
Uponor 20 mm pePE-Xa borusu ile bina
kütlesini ve bütün iç alan›n ana ›s›s›n› oto-
matik olarak kontrol eder. Birlefltirilmifl
›s›tma ve serinletme ayn› yüzeyde oluflur.
• E¤er tavan / zemin oda s›cakl›¤›ndan 

daha s›caksa – Uponor ›s›tma sistemi
• E¤er tavan / zemin oda s›cakl›¤›ndan 

daha serinse – Uponor serinletme sistemi
• ‹deal olarak, çok katl› binalara 

uygundur, Uponor TABS buralarda 
uygulanabilir.

• Yerinde 150-400 mm kal›nl›kta 

ekserjik olarak hassas s›cakl›k aral›¤›nda
bulunan su, zemin bileflenlerinin yap›sal
olarak nötr bölgesine yak›n yerlefltirilmifl
olan borular›n içinde akar. Is› birikmesin-
den dolay›, oda s›cakl›¤› sabit bir seviyede
kontrol edilemez ama konfor seviyesi olan
21ºC ve 26ºC aras›nda gidip gelir. Konfor-
lu, ekonomik ›s›tma ve serinletme sa¤laya-
bilmek için dolaflan su ›s›s› y›l boyunca 18-
26ºC’de tutulur.

Gündüzleri, önceden serinletilmifl olan ta-
vanlar ›s› yüklerinden dolay› ›s›y› biriktirir.
Geceleri, Uponor sistemindeki borular›n
içinde sirküle olan serinletilmifl su tavanda-
ki ›s›y› al›r.

Uponor TAB Sistemi’nde 
kullan›lan borularda 3 kat daha
fazla güvenlik
Uponor pePE-Xa borusu ile TABS
1- Çizilme korumas› 
2- Oksijen bariyeri
3- Dayan›kl› ana boru

Gündüz

Gece

Ana Pe-Xa boru

Yap›flkan Katman

Da¤›lma bariyeri EVDH

Yap›flkan Katman

Pe mamulü hasar koruma

Beton Blok
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betonarme döküm levhalar, 
• Haz›r kal›p konstrüksiyon, 
• Holoribs dek veya filigran tavanlar 

gibi özel uygulamalar, duvarlar.

Genel Dizayn önerileri:
• Uponor TABS uygun konfor aral›¤›nda d›fl

ve iç yüklere göre oda ›s›s›n› kontrol eder.
• Binan›n çevrelenen termal özelli¤inin

1W/(m2K) hatta 0.6W/(m2K) olmas› 
gerekir.

• Günefl etkisini kontrol eden pencereler
gereklidir.

• Pik yükleri tamamlamak için ek ›s› 
sistemleri önerilir (Örne¤in; yerden 
›s›tma ve serinletme)

• Asma tavanlar, oda ve tavan yüzeyi
aras›ndaki ›s› de¤iflimini azaltacakt›r ve
bu uygun de¤ildir. Ayr›ca asma tavan
uygulamas›ndan kaç›n›l›rsa, bina 
yüksekli¤i ve di¤er sistemlerde 
kullan›lan malzemeler azalt›labilir.

Uponor’un flap uygulamalar›ndaki ›s›tma
ve serinletmenin birçok yarar› Uponor
TABS ile ço¤alt›labilir:
• Düflük uygulama masraf› - % 30 ile 

% 50 aras›nda tasarruf
• Düflük bak›m ve iflletme masraf› - 

% 50’ye varan tasarruf
• H›zl› uygulama ve konstrüksiyon 

teknikleri
• Yer, tavan ve duvarlardan yararlanma
• Is›tma için düflük ›s›daki su, 

30W/m2 'ye kadar ç›kt› sa¤lar.
• Serinletme için yüksek ›s›daki su, 

Beton blok ve flap Beton blok ve boflluklu döfleme

Beton blok ve izolasyon Beton blok ve asma tavan

Termal Performans:
Serinletme: TABS + TABS Yüksek performans modülü

Beton blok Yükseltilmifl döflemeli beton blok

60W/ m2 'ye kadar ç›kt› sa¤lar.
• Su ›s›s› y›l boyunca 18-26ºC aras›ndad›r.
• Yenilenebilir enerji kayna¤› kullan›m›.

(Jeotermal, günefl, toprak ve su kaynakl›
›s› pompalar›, serin gece havas›)

• Pik noktas› yüklerinin transferi 
• Zemin ve oda ›s›s› aras›ndaki düflük 

s›cakl›k fark›ndan dolay› yüksek 
derecede kendini yönetme 

Uponor TABS kullan›m› projenin ilk afla-
malar›nda göz önüne al›nmal›d›r ve teknik
destek sa¤lanmal›d›r. Bu sayede sistemden
yararlan›labilir ve özel dizaynlar göz önün-

de bulundurulabilir. ‹deal Kullan›m yerleri:
Ofisler, galeriler, kütüphaneler, hastaneler,
kamu binalar›, bankalar, müzeler, üniversi-
teler, teflhir salonlar›.

Uygun tavan konfigürasyonlar›:
‹zolasyonsuz ve hava boflluksuz tavan kon-
figürasyonlar› beton blo¤unun aktivasyonu
sisteminin verimini art›rmak için idealdir.
Zemin ›s› izolasyonu, zeminden al›nan  ter-
mal ç›kt›y› azaltacakt›r. Kablo, kanal ve
borular gibi bina servis uygulamalar› mon-
taj› için  uygundur.

TABS borularla yüzeyi kapat›yorÜst destek

Alt destek
TABS (standart)

Yüksek performans modülü
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Is›tma: TABS + Yerden ›s›tma

mümkündür ki bu da enerji 
verimlili¤ini art›r›r (serinletme 
16/20 °C, ›s›tma 28/24°C).

• Yenilenebilir alternatif enerji 
kaynaklar›n›n kullan›m› sistem 
verimlili¤ini art›rabilir ve iflletme 
masraflar›n› azalt›r.

• Yüzey ›s›s›n›n oda ›s›s›na yak›nl›¤› 
sayesinde hijyeniktir ve sa¤l›kl› bir 
ortam sunar. Hava ve toz hareketleri 
di¤er sistemlere göre yok denecek 
kadar azd›r.

• Düflük uygulama ve iflletme maliyeti 
yan›nda, bak›m masraf› da 
düflüktür.

• Sistemin as›l amac› serinletmedir. 
Yerden ›s› kayb›n› engelleyici çözümler 
sa¤land›¤›nda ›s›tma sistemi 
ihtiyac›n› da karfl›lar.

• Gömülü borular sayesinde serinletme 

ve ›s›tma sistemi s›n›rs›z iç tasar›m 
özgürlü¤ünü yaflat›r.

• Asma tavan kullan›m› uygun de¤ildir, 
çünkü bu tip tavan sistemi yere ›s› 
transferini engeller.

• Asma tavan kullan›lmadan çözüme 
imkan vermesinden ve havaland›rma 
sistemlerinde daha küçük boyutlarda 
hava kanallar› kullan›lmas›na olanak 
sa¤lamas›ndan dolay› yap›m 
malzemesinden büyük miktarda 
tasarruf sa¤lar.

• Düflük serinletme kapasitesinden 
dolay› binan›n dizayn› çok kritiktir; 
yeterli günefl radyasyon panelleri ve 
gölgeleme elemanlar› kullan›m› ile 
binan›n çevrelenen termal özelli¤inin 
1W/(m2K) hatta daha da iyisi 
0.6W/(m2K) olarak dizayn edilmesi 
gerekir. TM

Uponor tavan parças› güvenli uygulamaya,
boru ba¤lant›s›na ve test yap›lmas›na ola-
nak sa¤lar.

Di¤er ›s›tma/serinletme sistemleri  ile TABS
aras›ndaki ana fark; bina ve termal yükle-
rin flartland›rmas›n› senkronize etmenin
mümkün olmas›d›r. TABS uygulanan be-
ton bloklar›n ›s›y› depolama ve transfer et-
me özelli¤i vard›r. 

• Gömülü su dolu boru döngüleri 
serinletme ve ›s›tma için kullan›l›r. 

• Serinletme ihtiyac› uzun periyotlara 
yay›lm›flt›r ki bu da daha düflük pik 
yüklere yol açar.

• Çok katl› binalarda kullan›ma 
uygundur.

• Is›tma ve serinletme sistemlerini oda 
›s›s›na yak›n derecede kullanmak 

TABS borularla yüzeyi kapat›yorÜst destek
Yerden ›s›tma

Alt destek
TABS (standart)

Yüksek performans modülü
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‹
nsano¤lu s›rt›n› günefle vermenin haz-
z›n› on binlerce y›ld›r biliyor. Bu onun
en do¤al içgüdüleri yönünde yapt›¤›,

belki de ilk kefliflerindendir. 
Korunma içgüdüsü ile yerleflti¤i ma¤ara-
da atefl yakmay› baflard›¤›nda, günefli içe-
ri tafl›m›fl oldu. Evet, bu bir radyant ›s›t-
ma prati¤idir.
Enerjinin transferi, onu iletecek kat› bir
ortam olmamas›na ve mesafe çok büyük
olmas›na ra¤men, kayna¤›ndan örne¤in
güneflten bize ›fl›kla, fotonlar ile tafl›nabil-
mektedir. Bu fotonlar temas ettikleri yü-
zeyin moleküllerini titrefltirir ve netice
olarak da ›s›t›rlar. Bu temel fizik kural›-

Radyant Is›tma
(Ifl›kla Is›tma)
Erol TURAN

NET ISI Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.

n›n do¤ada yaflanmas› yaklafl›k 4 milyar
y›ld›r sürüyor ve bir o kadar daha süre-
cek.
Ifl›kla ›s›tman›n teknolojik ürün haline
gelmesi ise, 20. yüzy›l›n ikinci çeyre¤ini
buldu. Amaç, uygun yak›tlarla ve bu ya-
k›tlar›n verimli kullan›m› ile özellikle bü-
yük ve yüksek binalarda küçük günefllere
sahip olabilmekti. De¤iflik enerji kaynak-
lar› (kat›, s›v›, gaz, elektrik) de¤iflik or-
tamlarda (küçük - büyük yanma mahalle-
ri, yans›t›c› malzemeler ve yüzeyler…) de-
nendi. Özellikle 70’li y›llar›n bafl›nda ya-
flanan petrol krizi, bu yöntemin öne ç›k-
mas›n› sa¤lad›. Baz› ürünler özel kulla-

n›mlar için uygun oldu, baz› ürünler elen-
di. Günümüz dünyas›na ulaflanlar›n ba-
fl›nda; büyük alan ve hacimlerde uygula-
ma alan› bulan gaz yak›tl› (do¤algaz,
LPG gibi) türler vard›r. CE uygulamala-
r›ndaki ve EN normlar›ndaki tan›mlara
itibar edersek; radyant ›s›tman›n, endüs-
triyel uygulamalar›nda öne ç›kan iki ana
tipi; parlak (seramik) radyant ve borulu
radyant ›s›t›c›lard›r. Bu iki model, birbiri-
ne de¤iflik yönlerden üstünlük sa¤larlar
ve endüstriyel uygulamalar›n nerede ise
tamam›na cevap verirler.
Radyant ›s›tma, günümüzde, sadece en-
düstriyel binalarda de¤il, çarfl›, market,
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spor salonu, cami, kafe, teras, aç›k alan-
lar gibi sosyal yaflam›n oldu¤u mekanlar
ile modern tavukçuluk iflletmelerinde de
s›kça kullan›lmaktad›r.
Geleneksel ›s›tmada (iletim + tafl›n›m) ha-
va, yani tüm hacim ›s›t›l›r. Bu ›s›tma biçi-
mi, iyi izoleli, alçak tavanl›, küçük ve ka-
pal› alanlar için uygundur. Radyant ›s›t-
mada (›fl›n›m) ise ›s›y›, istedi¤imiz yüzey
üzerinde elde etme imkan›m›z vard›r. Bu
yüzey, çal›flan insanlar, özel çal›flma orta-
m› isteyen makineler ya da hareketli bir
bant olabilir. Hacim; ›fl›ma ile ›s›t›lan yü-
zeylerin, yayacaklar› ›s› ile dolayl› olarak
›s›n›r. Yüksek tavan ve büyük hacimli bi-
nalarda, en ekonomik ve en ideal yöntem,
radyant ›s›tma (›fl›kla ›s›tma) sistemidir.
Is›t›lan her cisim, etraf›na ›fl›ma yapar.
Yüzey s›cakl›¤› yaklafl›k 300°C civar›na
ulafl›nca, pratik olarak bir ›s›tmadan bah-
sedilebilir. Ifl›man›n gücünü, yüksek dere-

celerde (500–900°C gibi) ›s›t›lan malze-
menin ›s›ya dayan›kl›l›¤› ve ›fl›¤› yans›tma
kabiliyeti belirler. Yüksek yans›tma özel-
li¤ine sahip ve ›s›ya dayan›kl› yüzeylerden
daha iyi verim al›n›r.
Küçük alan uygulamalar›nda, yine gaz ile
çal›flan küçük sobalar ve elektrik enerjisi
ile çal›flan, oldukça pratik çözümler su-
nan modelleri ile radyant ›s›tma, oldukça
yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Is›tma
görevinin yan›nda estetik kayg›lar›n öne
ç›kt›¤› durumlarda; ›s›t›c› görüntüsü ver-
meyen, örne¤in; mermer tablo fleklinde
fl›k ve dekoratif modeller de vard›r.
Ülke ve dünya ekonomisine çevre duyar-
l›l›¤› ile de yaklafl›ld›¤›nda; endüstriyel te-
sislerin radyant ›s›tma yöntemi ile ›s›t›l-
mas›n›n, alternatif yöntemlere göre yük-
sek verimlili¤i, çevre dostu olmas› ve so-
runsuz kullan›m› nedenleri ile, h›zla artt›-
¤› görülmektedir. TM
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S
›cak suyla çal›flan ›s›tma sistemleri
veya so¤utulmufl suyla çal›flan sis-
temlerdeki sistem verimlili¤i, den-

geli enerji da¤›l›m›n›n sa¤lanmas› için en
iyisidir. Bu durumda su, enerji tafl›y›c›s›-
d›r. Bundan ötürü, bina içindeki enerji
dengesinin sa¤lanmas› için, güç santralin-
den bafllayarak, suyun sisteme girdi¤i yer-
den itibaren debi kontrol edilmelidir ve
ikincil borulardan, dallardan terminal bi-
rimlerinden geçen birbiriyle orant›l› ak›fl-
lar yönlendirilmelidir. Kalibre edilmifl ak›-
fl›n faydalar›; bina boyunca dengeli s›cak-
l›¤›n ve konforun sa¤lanmas›, suyu iste-
nen flartlara getiren üretim tesisinde ve sis-
temin bütün parçalar› boyunca sa¤lanan
enerji verimlili¤idir. S›cak ya da so¤utul-
mufl sulu sistemlerdeki enerji paylafl›m›
s›kl›kla “hidronik dengeleme” olarak ifa-
de edilir. Hidronik denge olmadan, boru
da¤›l›m› içindeki alt taflma ya da üst tafl-
malar sistemin performans›n› ve verimlili-
¤ini % 40’lara varan oranlarda bozabil-
mektedir. Dengelenmemifl ak›flta s›cakl›k-
lar›n kontrolü zordur. Kazanlar ve so¤u-

tucular k›sa çevrim yaparlar ya da daha
s›k çal›fl›rlar. Sonuç olarak, baz› odalarda
dikkate de¤er s›cakl›k dalgalanmalar›
olurken, kazanlardan veya so¤utucular-
dan çok uzaktaki odalarda termostat›n ta-
lep etti¤i enerji ihtiyac› karfl›lanamayabi-
lir. Dengeleme, kazan boyutu sorununu
düzeltebilir. Özellikle ilkbahar ve sonba-
har gibi düflük yük flartlar›n›n oldu¤u,
kontrollerin ›s›tma ve so¤utma dengesini
ayarlamak için u¤raflt›¤› dönemlerdeki
düzensiz s›cakl›klar› ortadan kald›r›r. S›-
cakl›ktaki çok küçük bir dalgalanma da-
hi, operasyon verimlerini önemli ölçüde
düflürebilir. E¤er bina içindeki ortalama
s›cakl›k de¤eri nominal de¤erin 2°F üstü-
ne ç›karsa, binan›n enerji tüketimi % 6 ile
% 10 aras›nda artmaktad›r. So¤utma sis-
temlerinde, s›cakl›klar›n normal de¤erle-
rinden 2°F daha düflük olmas› enerji tüke-
timinin yaklafl›k % 15 artmas›yla sonuç-
lanacakt›r. Hidronik dengeleme, dengele-
me valflerinin kullan›lmas› ile gerçekleflti-
rilen enerji koruyucu bir özelliktir. AS-
HRAE, afla¤›daki bölgelere dengeleme ci-

hazlar›n›n yerlefltirilmesini tavsiye etmek-
tedir:
• Pompa boflaltmas›
• So¤utucular
• So¤utma kuleleri ve kazanlar
• Düfley hatlar
• Dal çevrimleri
• Yay›c›lar veya vantilatörlü 

konvektörler
Dengelenmifl da¤›l›m bafltan adamak›ll›
düzenlenmelidir ve incelen gidifl ve dönüfl
boru çaplar› ile infla edilmelidir. Tasar›m-
c› halen do¤ru boru çaplar›yla çal›flmak
zorundad›r, fakat dengeleme valflerinin
kullan›lmas› sayesinde önceden ayarlama
ve ölçme yap›labilmesi bütün sistem bo-
yunca enerji dengesinin sa¤lanmas›n›
mümkün k›lmaktad›r.
Dengelenmifl ak›fl, enerji santralinde bafl-
lar. E¤er ak›fl debisi tasar›ma göre kalibre
edilmezse, kazan ya da so¤utucu nominal
veriminde çal›flamayacak ya da istenen
enerji ç›k›fl›n› sa¤layamayacakt›r. Kazan
ya da so¤utuculardaki dengeleme, k›sa
döngüye ve performans kayb›na yol açan

Hidronik Verimin
Modellenmesi
Yazan: Peter Biondo, Plumbing Engineer

Çeviren: Orhan Veli Kazanc›
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taflma problemini ortadan kald›r›r. Dü-
zenlenmifl ak›fl özellikle çoklu so¤utucular
ve kazanlar için önemlidir. Dengeleme
valfleri, birleflik operasyonlarda görülen
bir birimin di¤erinden debiyi çalmas›
problemini düzeltebilir. Dengeleme valfle-
rinin olmad›¤› her birimde, bir cihazdaki
taflma di¤er cihazdaki düflük ak›fl debisine
sebep olabilir.

Hidronik verim
Bir birimdeki taflma k›sa çevrime ve nomi-
nal verimin düflmesine neden olurken, ay-
r›ca ekipman›n beklenen hizmet ömrünü
de düflürmektedir. Di¤er taraftan yetersiz
debi kazana ya da so¤utucuya zarar vere-
bilir. Kazan›n ›s› de¤ifltiricisi s›cakl›k ge-
rilmesine ba¤l› olarak çatlayabilir. So¤u-
tucudaki yetersiz debi, tüplerin donmas›
ve birime zarar vermesi olas›l›¤›n› yüksel-
tir. Güç santralindeki dengeleme ak›fl
problemlerini ortadan kald›r›r ve her bir
birimden suya geçecek nominal enerjinin
verilmesini garanti eder. Pompan›n suyu
basmas›ndan itibaren, do¤ru dengenin ve
uygun ak›fl›n bütün boru dallar›nda ve her
bir terminal ünitede sa¤lanmas›, ak›fl›n bi-
nan›n en uzak yerlerine dengeleme valfle-
riyle gönderilmesi olay›d›r. Hidronik den-
geleme ifllemi, tecrübeli iflletmeye alma uz-
manlar› taraf›ndan organize yöntemler ile
yönetilmelidir. Otomatik valfler, elle ku-
manda edilen kalibrasyonlu dengeleme
valfleri veya çevrim ayarlay›c›lar sisteme
yerlefltirildi¤inde, uzman›n sorumlulu¤u
hidronik sistemin tasar›m özelliklerinde
çal›flmas›n› garanti etmektir. Sistemin
dengeye nas›l getirilece¤ini anlamak, ifllet-
meye alma uzman›n›n iflini en iyi flekilde
aç›klamaktad›r.
Ak›fl› en uzak dallara ve terminal birimle-
rine göndermek, kazana ya da so¤utucuya
en yak›n ikincil borularda, dallarda ve ter-
minallerde direnç oluflturma iflidir. Den-
geleme valfi, elle çevrilen düflürme saplar›
ya da otomatik venturi, ak›fla karfl› olan
direnci ayarlar ve iflletmeye alma uzman›-
na ak›fl debisini ölçebilece¤i referans nok-
ta bulmas›n› sa¤lar. ‹flletmeye alma uzma-
n› enerji santralindeki dengeleme valfle-
riyle bafllar ve sonra ikincil borulardaki
dengeleme valfleriyle çal›fl›r. ‹flleme, pom-
paya en yak›n valften bafllar ve en uzak
valfte bitirir. Bu ifllem, düfley borular, dal-
lar ve son olarak fanl› konvektör gibi ter-

en üst kalibrasyon ayar›na konumland›r›l-
m›fl dahili haf›zad›r. Bu valfler pozitif ka-
patma valfi olarak kullan›labilir. Ayr›ca
ölçüm portlar›n›n yerine rakorlar tak›la-
rak doldurma veya boflaltma yap›labilir.
Bu özellikler KDV’lerin hidronik sistemde
kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bir yerde
haf›zadan dolay› kapanma oldu¤unda,
valf çark›n›n s›rt› aç›larak haf›za resetlenir
ve uzman›n ayarlad›¤› haline döner. Ayn›
zamanda valf çarklar› kilitlenebilir. Den-
geleme valfleri özellikle vantilatörlü kon-
vektörlerde önemlidir. Vantilatörlü kon-
vektörlerdeki enerji ç›k›fl› ak›fla, su s›cak-
l›¤›na ve hava h›z›na ba¤l›d›r. Konvektö-
rün nominal de¤erlerinde çal›flmas› için
bu üç etken denge içerisinde olmal›d›r. Bu
durum özellikle de¤iflken ak›fll› sistemler-
de, vantilatörlü konvektörlere iki yollu
orant›sal kontrol valfi tak›ld›¤›nda önem-
lidir. Kontrol sinyali ile bu sinyale ba¤l›
olarak konvektörden ç›kan ›s›l güç aras›n-
daki iliflki, çevrim karakteristi¤i olarak
ifade edilir, sistemin kontrol edilebilirli¤i-
ni belirler. De¤iflken ak›fll› sistemlerde,
çevrim karakteristi¤inin bozulmas›n› en-
gellemek için kontrol valfi boyunca fark
bas›nc› çok fazla dalgalanmamal›d›r. Ba-
s›nç dengeleme valfleri olmaks›z›n, kon-
trol sinyalindeki küçük dalgalanmalar
hatta ufac›k de¤iflimler, ›s›l enerji ç›k›fl›n›n
genifl dalgalanmalar göstermesine sebep
olabilir.
Di¤er taraftan, kontrol sinyalinden gelen
herhangi bir uyar›, ›s›l enerji ç›k›fl›n›n s›n›r
de¤erlerde olmas›yla sonuçlan›r. Dengele-

minal birimlerindeki dengeleme valfleri
için devam ettirilir. ‹flletmeye alma uzma-
n› her zaman pompa ç›k›fl›na en yak›n
dengeleme valfinden bafllar ve her bir gru-
bun ve alt grubun en uzak noktas›ndaki
dengeleme valfine kadar iflleme devam
eder. Kalibrasyonlu dengeleme valflerinin
(KDV-Calibrated Balancing valves-CBVs)
iflletmeye alma uzman›na ve servis teknis-
yenine yararl› birçok pratik özelli¤i var-
d›r. KDV’ler iflletmeye alma uzman›na
valfi istenilen ak›fl debisine önceden ayar-
lama ve daha sonra ayarlama ve valf üs-
tünden ak›fl debisini % 3 ölçüm hassasiye-
tine kadar ölçebilme kabiliyeti vermekte-
dir. Çok dönüfllü valf saplar› genifl bir ara-
l›kta ak›fl›n ayarlanmas›na olanak ver-
mektedir. KDV’ler valf boyunca düflük
bas›nç kayb› oluflturacak flekilde (test ve
denge için 68.948x 10-3 bar minimum
düflme) ve yüksek ak›m katsay›s›na (de-
neysel olarak belirlenen ve 1psi = 68.948x
10-3 bar bas›nç düflümü olan bir valfin
ak›m kapasitesini ‹ngiliz birim sistemiyle
belirleyen bir faktör) sahip olacak flekilde
tasarlanm›fllard›r. Bu durum, otomatik
dengeleme valfleriyle çal›flan pompada
düflük enerji tüketimi sa¤lamaktad›r.
KDV’lere ait önemli bir servis özelli¤i de

Hidronik denge olmadan, boru da¤›l›m›ndaki
yetersiz ak›fl ya da taflma sistemin
performans›n› ve verimini % 40’a varan 
oranlarda düflürür.

Hava flartland›rma ünitesinin dengelenmesi

‹yi bir hidronik kontrol için önemli flart, kontrol sinyali, çevrim 
boyunca ak›fl aral›¤› ve konvektörden ç›kan ›s›l güç aras›ndaki iliflkiyi 

iyilefltiren kalibrasyonlu dengeleme valflerini kullanmakt›r.

Terminal

Hava ak›fl›

Kapatma valfi

Kapatma valfi
KDV

‹ki yollu kontrol valfi
(orant›sal veya on/off)

Kontrol birimi
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me valfleri kontrol valflerindeki fark ba-
s›nc›n› düzenler ve çevrim karakteristi¤ini
iyilefltirir. Sonuç, orant›sal kontrol valfin-
den konvektördeki ›s›l enerji ç›k›fl›na ka-
dar daha iyi kontroldür. Kontrollerin ne
kadar üstün oldu¤u önemli de¤ildir. Van-
tilatörlü konvektör boyunca çevrim ka-
rakteristi¤ini iyilefltirecek etkili bir ölçüm
için, kontrol valfi tamamen aç›kken vanti-
latörlü konvektörü tasar›m ak›fl debisine
ayarlayan bir araç olmal›d›r. Böylece ›s›l
enerji ç›k›fl› orant›sal ak›fla daha do¤rusal
bir cevap verecektir. Vantilatörlü konvek-
tör birimleri ve yüzeyden ›s›tma sistemleri
için üretilen dengeleme valfleri ayn› za-
manda kontrol valfi kombinasyonuna da
sahiptir. Bu valfler linear ak›fl karakteris-
ti¤ine sahip kontrol valfinin faydas›n› su-
nar. Bu fayda, do¤rusal hareket davran›fl›-
na sahip orant›sal aktüatör kullan›ld›¤›n-
da avantaj sa¤lar. Bu kombinasyon valfle-
ri, hava flartland›rma birimlerinde yer ka-
zand›r›r ve binan›n di¤er ekipmanlar›n-
dan daha az ifl gücü fiyat›yla sisteme tak›-
labilir. Ak›fl aral›¤› kolayca gözlenir ve ki-
litlenebilir el ç›kr›¤›n›n yard›m›yla ayarla-

nabilir. Bu valfler düzenlenmifl
ak›fl›n ölçümü için test noktala-
r›na sahiptirler.
Is›tma ve hava flartland›rma
teknolojisi çok uzun bir yol kat
etti. Enerji verimlili¤i yüksek
kazanlar ve so¤utucular, ak›ll›
kontroller ve bina yönetim sis-
temleri, dünün ilkel ve s›kl›kla
normalden büyük sistemlerinin
yerine geçti. Fakat bir problem
hala devam ediyor; ›s›tma ha-
valand›rma ve hava flartland›r-
ma sistemleri planlanandan %
40 daha fazla enerji harcarken
bile devam eden konfor ›srar›
hakk›ndaki flikayetler... En yeni teknoloji-
ye sahip sistem uyguland›¤› zaman bile,
mülk yöneticileri binan›n neden s›cakl›k
dengesini gerçeklefltiremedi¤ini belirleye-
memifllerdir. Hidronik dengeleme sadece
iyi bir fikir de¤il, ayn› zamanda iyi bir uy-
gulamad›r. Dengeleme valfleri, binan›n
›s›t›lmas›nda ve so¤utulmas›nda enerjiyi
eflit bir flekilde da¤›tan hidronik sistemin
önemli bir parças›d›r. Pek s›kl›kla, hidro-

nik sistemin dengesine yetersiz ilgi gösteri-
lir. Ucuz valfler seçilir, ucuz tercihler yap›-
l›r ve kazan›labilecek verimler kaybedilir.
Gitmek istedi¤iniz yere ulaflabilmek için
bir blo¤un etraf›nda daireler çizmezsiniz.
Olmak istedi¤iniz yere ulaflmak için en el-
veriflli rotay› bulmak istersiniz. Hidronik
dengeleme, enerjiyi boru a¤lar› ve geçitler
boyunca gitmesi gereken yere verimli bir
flekilde ve zaman›nda da¤›t›r. TM

Her zondaki direnci KDV’ler ile art›r›n. Her cihaza
tasar›mda belirlenen ak›fl debisi ulafls›n.
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‹
MBAT son y›llarda artan hijyen flartlar›-
na uygun iklimlendirme sistem ve cihaz-
lar› ihtiyac› do¤rultusunda  MBT marka-

s› ile imalat›n› yapmakta  oldu¤u hijyenik
klima santralleri tasar›m›n› gelifltirdi, ta-
mamen kompakt yap›da yeni IHSE serisi
paket tip hijyenik klima cihazlar›n› sektö-
rünün hizmetine sundu. Özellikle sa¤l›k
sektöründe ihtiyaç duyulan temiz odalar,
yo¤un bak›m üniteleri ve ameliyathaneler
için tasarlanan paket hijyenik klima cihaz-
lar›, toplam 6 farkl› hava debisi ve 12 fark-
l› so¤utma kapasite seçene¤i ile standart
olarak imal edilmektedir.
MBT marka yeni IHSE serisi paket tip hij-
yenik klima cihazlar›n›n bafll›ca özellikleri;
hassas s›cakl›k, nem ve de¤iflken debi kon-
trolünün sa¤lanmas›, gövde birleflim detay-
lar›n›n bakteri oluflumunu önleyen ve te-

mizlenebilir yap›da olmas›, steril hava sir-
külasyonu ve pozitif bas›nçland›rma yap-
mas›, tamamen kompakt yap›da olmas›,
özel yaz›l›m ve dizayn program› ile özel
flartlara uygun, hassas  seçim yap›lmas›,
servis ve bak›m kolayl›¤›na sahip olmas›-
d›r. MBT marka tüm cihazlar ISO
9001:2000 kalite yönetim sistemi hizmet
kalitesi ile sunulmakta, IHSE serisi paket
hijyenik klima cihazlar›, H‹JYEN  belgesi
ve CE Avrupa standartlar›na uygunluk
damgas› ile üretilmektedir. MBT hijyenik
paket klima cihazlar›n›n kullan›ld›¤› tam
hijyenik mahaller sürekli steril hava sirkü-
lasyonu ile yüksek bas›nç alt›nda tutulmak-
ta, var olan hava kontaminasyonu dilüe
edilmekte ve mahal d›fl›na havan›n ç›k›fl›
kontrollü sa¤lanmaktad›r.  
IHSE serisi paket tip hijyenik klima cihaz-

lar› steril iklimlendirmenin yap›laca¤› ma-
hal ihtiyac›na  göre % 100 taze haval›, ka-
r›fl›m haval› ve ›s› geri kazan›ml› olarak
farkl› özelliklerde imal edilmektedir. Ci-
hazlarda tüm ekipmanlar tek gövde içinde
olacak flekilde kompakt yap›da üretilmek-
tedir. Ayr›ca farkl› ihtiyaçlar için özel çö-
zümler üretilmektedir.
Gövde karkas yap›s›n› oluflturan profiller
40 mm alüminyum malzemeden, paneller
ise hücre d›fl›ndan tamamen sökülebilir fle-
kilde 70 kg/m3 yo¤unlu¤a sahip 50 mm ka-
ya yünü izolasyonla d›fl cidar 1 mm elek-
trostatik f›r›nlanm›fl toz boyal› galvaniz
saç, iç yüzey 304 kalite paslanmaz sactan
imal edilmektedir. Kullan›lan tüm ba¤lant›
elemanlar› paslanmaz olup ayr›ca hijyenik
conta ile s›zd›rmazl›k sa¤lanmaktad›r.
Hücreler y›kanabilmekte, iç yüzeylerde

sistem

‹MBAT Hijyenik
Paket Tip Klima
Cihazlar›
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köfle birleflimleri tamamen yuvarlat›lm›fl,
girintili bölgeler ve keskin köfle bulunma-
maktad›r. Tüm hücre içi ekipmanlar temiz-
lenebilir, sökülebilir olup ayr›ca su biriki-
mini önleyen ve  pislik tutmayan drenaj si-
fonlar› standart olarak bulunmaktad›r.
Tam s›zd›rmazl›k için paneller ile karkas
birleflim yerleri özel lastik contal›d›r, panel-
ler karkasa s›k› geçme yöntemi ile ba¤lan-
makta ve delinmeden tespit edilmektedir.
Gövdenin alt kaide yüksekli¤i drenaj sifo-
nunun montaj kolayl›¤› için standart ola-
rak 200 mm’dir. Kaide 3 mm galvaniz sac
üzeri elektrostatik toz boyal›d›r. Gövde
yüksek bas›nca uygun flekilde dizayn edil-
mektedir. Gövdede ›s› köprüsünü engelle-
yici profil ve kapak yap›s› kullan›lmakta-
d›r. Gövdenin tüm hücrelerinde çift cidarl›
gözetleme cam›, hijyenik ve y›kanabilir (ye-
terli koruma s›n›f›na sahip) ayd›nlatma ar-
matürleri ile kapaklar özel anahtarla aç›la-
bilen alüminyum kap› kilidi ile alüminyum
mentefleden oluflmaktad›r.
Besleme ve dönüfl havas› fanlar›, radyal,
yüksek verimli ve direk akuple (kay›fl kas-
nak mekanizmas›z) plug fanlard›r. Fanlar,
motoru ile birlikte tamamen paslanmaz
gövde ile birbirine ve hücreye ba¤lan›p ay-
r›ca koruma sac› ile donat›lm›flt›r.
Fan hücresinde kullan›lan elektrik motor-
lar› 2, 4 ve 6 kutupludur. Koruma s›n›f› IP
54, izolasyon s›n›f› F, 3 fazl›, 50 Hz -
380V'dur. Motorlar›n devirleri frekans in-
vertörleri ile kontrol edilmektedir. Fan
hücre kap›s› aç›ld›¤›nda fan› durduracak
emniyet anahtar› standart olarak mevcut-
tur. Damperler, taze hava girifli, mahalden
dönüfl havas› ve egzoz havas›n›n ç›k›fllar›n-
da yer almakta ve havan›n kontrolünü yap-
maktad›r. Gövde galvaniz kaset, kanatlar
alüminyum malzemeden ve airfoildir. Ka-
natlarda tam s›zd›rmazl›¤› sa¤layan conta-
lar bulunmaktad›r. Damperlerin kanatlar›-
n›n hareketini sa¤layan diflli mekanizmas›
d›fl darbelere karfl› koruma sac› ile donat›l-
m›flt›r. Damperler kontrolleri standart ola-
rak damper motorlar› ile yap›lmaktad›r.
Taze hava giriflinde G4 s›n›f› sentetik filtre,
›s› geri kazan›mdan al›nan havan›n direk
genleflme bataryas›na girmeden önce F7 ve-
ya F9 s›n›f› torba filtre, vantilatör hücresin-
den sonra üfleme a¤z›nda F7 veya F9 s›n›f›
kompakt filtre olmak üzere toplam 3 kade-
me filtre ile donat›lm›flt›r. Filtre kasetleri ve

ba¤lant› elemanlar› komple paslanmazd›r.
Filtreler tam s›zd›rmazl›k için kauçuk con-
talar ile gövdeye sabitlenmekte, k›zak yap›-
s› kolayca sökülerek temizlenebilir özellik-
tedir. Filtrelerin kirliliklerini kontrol alt›nda
tutmak ve bas›nç kay›plar›n› izlemek için
filtre fark bas›nç prosestatlar› standart ola-
rak mevcuttur ve cihaz üzerine montelidir.

Filtre hücrelerinde ayr›ca gözetleme cam› ve
ayd›nlatma armatürü bulunmaktad›r.
Cihazda kompresör/kondenser ünitesine
ba¤l› olarak direk genleflme bataryas› ile
donat›lm›fl so¤utma devresi mevcuttur. Ay-
r›ca k›fl aylar›nda ›s›tma için gerekti¤inde
devreye girecek kasetli tip elektrikli rezis-
tans  opsiyonel olarak mevcuttur. Konden-
ser ve evaporatör bak›r boru alüminyum
kanatl›d›r. Bak›r boru et kal›nl›¤› 0.70 mm,
alüminyum kanat hatvesi 2.1mm’dir. Ser-
pantin üzerinden geçen hava h›z› 2.5 m/s’yi
geçmeyecek flekilde dizayn edilmifltir. Is›t-
ma için iste¤e ba¤l› olarak cihaz ›s› pompa-
s› olarak çal›flmaya uygun dizayna sahiptir.
Gövde temizli¤i s›ras›nda kullan›labilecek
kimyasallara karfl› dayan›m için hücre içe-
risinde bulunan direk genleflme serpantini
alüminyum kanatlar› epoksi kapl›d›r.
Hücre içerisinde bulunan direk genleflme
bataryas›n›n alt›nda suyun h›zla tahliye
edilmesini sa¤layacak flekilde çift e¤imli ve
komple paslanmaz sacdan mamul drenaj
tavas› ve  sifon standart olarak bulunmak-
tad›r. Yo¤uflmaya karfl› drenaj tavas› izole
edilmifltir.
Hava içinde kalmas› muhtemel su damla-
c›klar›n›n hava ile aktar›lmamas› için so¤u-
tucu serpantinden sonra alüminyum kanat-
l› ve paslanmaz, kasetli  damla tutucu da
standart olarak mevcuttur.
‹stenilen nem oran›n› sa¤lamak ve hassas
nem kontrolünü sa¤lamak üzere oransal

Tam s›zd›rmazl›k için 
paneller ile karkas birleflim
yerleri özel lastik contal›d›r,
paneller karkasa s›k› geçme
yöntemi ile ba¤lanmakta ve
delinmeden tespit 
edilmektedir.

kontrollü kendinden nem üretebilen bu-
harl› ve mikroifllemci kontrollü nemlendiri-
ci kullan›lmaktad›r.
Cihazda nem alma sistemi so¤utma devresi
yard›m› ile yap›lmaktad›r. Nem alma terti-
bat› için kullan›lan 3 yollu vana ve motoru
standart olarak mevcuttur. Ayr›ca nemi al›-
nan havan›n ›s›t›lmas› için de s›cakl›¤› kon-
trol alt›nda tutulan ›s›t›c› rezistanslar yer
almaktad›r.
‹flletme maliyetini azaltmak için dönüfl ha-
vas›n›n enerjisinden faydalanmak üzere
çapraz ak›fll›, plakal› ›s› eflanjörü kullan›l-
maktad›r. Is› geri kazan›m hücresi sayesin-
de  % 75'e varan enerji verimlili¤i sa¤lan-
maktad›r. Hijyenik klima santrallerinde
epoksi kapl› alüminyum malzeme kullan›l-
maktad›r. S›zd›rmazl›k eleman› olarak sili-
konsuz malzeme, yüksek s›cakl›klar içinse
kokusuz silikon ve acetum silikon kullan›l-
maktad›r.
Gövde içerisinde ayr› bir hücrede yer alan
ve yüksek koruma s›n›fl›, d›fl ortamda ça-
l›flmaya uygun, kontrol ve kumanda paneli
cihaz üzerindeki tüm ekipmanlar için ge-
rekli elektrik donan›m›na (röle, sigorta,
kontaktör vb) sahiptir.
Cihaz mahalin pozitif bas›nç alt›nda tutu-
labilmesi için debi kontrolünü, hassas s›-
cakl›k ve nem kontrolünü otomatik olarak
yapmak üzere  programlanm›fl ve paramet-
releri belirlenmifl dijital mikroifllemci ile
kontrol edilmektedir. TM
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teknik

G
ünümüzde gittikçe kullan›m› artan
ve önemi daha iyi anlafl›lan HEPA
filtrelerin ilk prototiplerine

1983’te, gaz maskelerinde rastlan›yor. ‹lk
zamanlarda özellikle askeri alanda kullan›-
lan bu sistemler daha sonralar› gerek t›p,
gerekse hassas alet montaj›nda gerek duyu-
lan steril ortam ihtiyac› için klasik klima
sistemleri ile birlikte kullan›lmaya bafllan-
d›. 1960’l› y›llar›n ortalar›nda ise, günü-
müzdeki anlamda filtre ve klima-havalan-
d›rma sistemleri olufltu. Bu sistemler özel-
likle sa¤l›k konusunda artan beklentilerin
karfl›lanmas›nda ve gerekli hijyenin sa¤lan-
mas›nda kilit rol üstleniyor. Hasta bak›m
alanlar›, ameliyathane ve di¤er t›bbi ve ge-
nel bölümlerin yap›land›r›lmas› ve bu alan-
lar›n iyi koflullara ulaflt›r›lmas› hem hizmet

kalitesi, hem de hastane enfeksiyonlar›n›n
ortaya ç›kmas›, s›kl›¤› ve yay›lmas› konula-
r›nda oldukça önemli. 
Ana firmalar› olan Tetisan’›n uzun y›llard›r
oluflturdu¤u altyap› ve bilgi birikimi ile yo-
la ç›kan ve 2008 y›l›nda filtre üretimine
bafllayan Ulpatek, EPA, HEPA ve ULPA
filtreleri, filtrasyon alan›nda en geliflmifl
makinalar ile EN1822 ve EN779 Avrupa
standartlar›na göre temiz oda flartlar›nda
üretiyor. 

Filtre üretim aflamas› 

Filtrelerin ana hammaddesi elyaf filtre ele-
manlar›d›r. Ürünlerimizde kulland›¤›m›z
cam elyaf esasl› (fiber glass) filtre elemanla-
r›n› dünyan›n önde gelen üreticileri olan ‹n-

giltere, Almanya ve Fransa’dan test edilmifl
olarak ithal ediyoruz. Bütün ürünlerimizi
klas 10.000 ortamda ve en son teknolojiye
göre üretiyoruz. HEPA ve ULPA filtrelerin
tamam›n› EN 1822 standard›na göre test
ediyor ve her bir filtreye test sonuçlar›n›
içeren sertifika veriyoruz. EN 1822 stan-
dard›na göre duman testi (oil-mist test),
DOP testi ve tarama testi (scanning test)
yapabilecek bir altyap›m›z var. Testi geçen
her filtreye seri numaral› hologram etiket
yap›flt›r›yoruz. Bu seri numaras› test serti-
kas›nda, filtrenin kendi teknik etiketinde,
filtre kolisinde, kalite kontrol kay›tlar›nda
yer alarak etkin bir izlenebilirlik sa¤l›yor.
Bu filtreler çok hassas oldu¤u için tafl›ma,
nakliye ve son montaj aflamas›nda çok iyi
muhafaza edilmelidir. Uygun bir ambalaj-

Hepa Filtreler Yaflamsal
Öneme Sahip...
Ganim Dokuyucu
Ulpatek Filtre Tic. San. A.fi. Genel Müdürü

DOP testi (ISPE)
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lama ve paketlemeden sonra filtreleri sevk
ediyoruz. HEPA ve ULPA filtreler fabrika-
m›zda test edilmifl olsalar bile son kullan›m
yerlerinde montaj hatalar›na karfl› ayr›ca
s›zd›rmazl›k testi yap›lmas› gereklidir. 
Ürünlerimizi yurtiçi filtre pazar›na oldu¤u
kadar yurtd›fl›nda da Suriye’den Ürdün’e,
Türk Cumhuriyetleri’nden Çek Cumhuri-
yeti’ne, Yunanistan, ‹talya ve Almanya’ya
kadar genifl bir yelpaze için üretiyoruz. ‹ç
piyasada a¤›rl›kl› olarak ilaç fabrikalar› ve
hastanelere üretim yap›yoruz.   

HEPA filtre enfeksiyon riskini 
azaltan bir eleman 

HEPA filtre uygulamas› olan hastanelerde-
ki klima santrallerinde üç kademe (G4, F7,
F9) filtre veya en az iki kademe (G4, F7)
filtre yer al›r. Bu filtre kademelerinden ge-
çerek HEPA filtreye ulaflan hava 0,3 mic-
ronda % 99,997 (H13) hassasiyette filtre
edilerek ortama verilir. Bu filtreler DIN
1946/4 standart›na uygun dizayn edilen has-
tane klima uygulamalar›nda, laminer ak›fl
ünitelerinde ya da HEPA filtre kutular›nda
kullan›l›r. Böylece ameliyat s›ras›nda ve yo-
¤un bak›m süresince hastalar enfeksiyon
kapma riskinden uzaklaflt›r›lm›fl olurlar. 

HEPA filtre tek bafl›na yetmez… 

Maalesef ülkemizde yanl›fl bir alg› var.
HEPA filtre olan her uygulama mahali ye-
terli olarak görülüyor. HEPA filtrenin
montaj yap›ld›¤› yuvas›n›n s›zd›rmaz olma-
s›, oda bas›nc›n›n pozitif/negatif uygulama-
lar›n›n do¤ru olmas›, hava çevrim say›s›n›n
yeterli olmas›, ameliyathane ve yo¤un ba-
k›mlar›n yap› malzemelerinin (duvar, pa-
nel, zemin, kap› vs.) uygun seçimi, doktor,
hemflire ve buralarda görev yapan di¤er
personelin giydi¤i k›yafetler ve personelin
bu konudaki bilinci çok önemlidir. Ameli-
yathane ve yo¤un bak›mlarda çal›flan per-
sonelin elbise ve ayakkab›lar›n› bu mahel-
ler d›fl›nda bir yerde de¤ifltirmeleri çok
önemlidir. 

En önemli faktör “s›zd›rmazl›k” 

HEPA filtre seçimindeki en önemli kriterler
hava debisi ve bas›nç kayb›d›r. Bu iki krite-
re göre yap›lan seçim HEPA filtrenin öm-
rünü birebir etkiler. Düflük filtrasyon alan›
olan filtrenin ömrü az olur. Bu husus filtre
seçiminde oldukça önemlidir. Bazen kulla-
n›m yerine göre conta seçimi bile önemli
oluyor. HEPA filtrenin son kullan›m yerine

Duman testi (Oil Thread Test / EN 1822 – 4)  

Tarama Testi (Scan Test / EN 1822-4) 

montaj› yap›l›rken de dikkat edilmesi gere-
ken hususlar var: Conta oturma yüzeyinin
düzgün olmas›, yuvan›n s›zd›rmaz olmas›,
filtrenin yeterince yuvas›na s›k›flt›r›lmas› gi-
bi. Görülece¤i gibi HEPA filtrenin montaj›-
n› yapan kiflinin de bu iflin hassasiyetini bil-
mesi oldukça önemlidir. Sonuç olarak filtre
üretimi hammadde seçiminden üretim tek-
nolojisine, fabrikadaki s›zd›rmazl›k testin-
den paketlenmesine ve tafl›nmas›na, kulla-
n›m yerine göre do¤ru seçilmesinden yerin-
de montaj›na ve son kullan›m yerindeki
testine kadar oldukça hassas bir ifltir. Bu
iflin her aflamas›nda görev yapanlar bu bi-
linçte hareket etmelidirler. TM
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