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199USD’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!USDfiyatlar!

TAM PROGRAMLANAB�L�RTAM PROGRAMLANAB�L�R 
KONTROL C�HAZIKONTROL C�HAZI
• Her tip uygulama için kullanılabilen, genişletilebilir tam programlı kontrolör
• Aktif, kayan, renk değiştiren LCD ekran
• Gerçek zaman saati
• Hazır grafi k ikonlar
• BACNET yada LONWORKS data haberleşmesi (opsiyonel)
• SMS (opsiyonel)
• 4AI, 5DI, 2AO, 6DO FX07 SERİSİ

8USD’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!

FCU TERMOSTATFCU TERMOSTAT
• 230VAC 
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım 
• 10 – 30°C ayar skalası 
• ON/OFF, Cool/Heat ve 3 kademeli fan hızı seçimi 
• 2 borulu sistemlere uygun vana kontrolü 
• Vanasız uygulamalar için termostatik fan kontrolü 

T7162-E3

89USD ’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!USDfiyatlar!

D��L� VANA GÖVDE veD��L� VANA GÖVDE ve
VANA MOTORVANA MOTOR
• ON/OFF, yüzer, oransal kontrol seçenekleri
• DN15...DN50 küresel vana gövdeleri
• PN16 vana, 2 yollu ve 3 yollu seçenekleri
• Yükten bağımsız çalışma süresi
• 220 VAC veya 24 VAC
• Elle müdahale butonu
• Ayarlanabilir dönüş yönü

VG1200 ve VG1800 SERİSİ

14USD ’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!

FAN COIL TERMALFAN COIL TERMAL
VANA MOTORVANA MOTOR
•  VFX FCU vanası için termal motor
•  220 VAC, 24 VAC seçenekleri
•  ON/OFF,kontrol, kolay montaj

SE1 SERİSİ

14USD ’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!fiyatlar!

FARK BASINÇFARK BASINÇ
PRESOSTATPRESOSTAT
• Klima santrali filtre kirlilik izleme
• Fan durum izleme
• Havalandırma kanal uygulamaları
• Kolay kullanım
• Basınç ayar skalası
• Ekonomik seri

MG43-xx SERİSİ 

19USD ’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!y

FCU LCD TERMOSTATFCU LCD TERMOSTAT

• 230VAC 
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım 
• Geniş LCD ekran 
• Isıtma ve 3 kademeli fan hızı seçimi 
• Zaman programı
• 2 borulu sistemlere uygun
   vana kontrolü  
• Vanasız uygulamalar için
   termostatik fan kontrolü
• RS485, IR, zaman
   fonksiyonu (opsiyonel)

T7162-M4-x

37USD ’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!y

SU ve HAVASU ve HAVA
AKI� ANAHTARAKI� ANAHTAR
• Su ve hava için sabit dilli akış anahtarları
• Su için dili boru çapına göre ayarlanabilen
   özel akış anahtarı

• Fan Coil vana, 2 yollu, 3 yollu, 3 yollu/4 portlu
• PN16, dişli, +2...+95°C ortam sıcaklığı
• Kolay montaj, DN15, DN20, çıkarılabilir motor
• Stroke 2.5 mm, normalde kapalı, mükemmel izolasyon
• Motorsuz minimum hareketli parça ve uzun ömür

VFX SERİSİ

10USD
• Fan Coil vana 2 yollu 3 yollu 3 yol
FAN COIL VANAFAN COIL VANA

’den’den
ba�layanba�layan
fiyatlar!fiyatlar!
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kü insanlar birbirinden çok farkl›d›r. Dolay›s›y-
la bütün insanlar› ayn› anda beklentilerini/ge-
reksinimlerini karfl›layan konfor koflullar›nda
tutmak mümkün olmayabilir. Bu yüzden ›s›l
konfor ile ilgili belirlenmifl uluslararas› stan-
dartlar bulunmaktad›r.

‹çinde bulundu-
¤u halden rahat-
s›z olan insanlar
bu durumu de-
¤ifltirmek için
tedbirler almaya
yöneliyor. Bu
durumda da kar-
fl›m›za ›s›tma, so-
¤utma, nemlen-
dirme, havalan-
d›rma cihazlar›
ç›k›yor. Günü-
müzde tüm bu

cihazlar›n gerekli ›s›l konfor koflullar›n› sa¤la-
yacak flekilde kombine edildi¤i sistemler ra¤bet
görmeye bafll›yor. Gelecekte insanlar art›k tek
tek cihaz almak yerine tek bir “dü¤me” sat›n al-
may› tercih edecek. O tek dü¤menin istenen
tüm koflullar› sa¤layacak kompleks cihaz ve sis-
temleri harekete geçirmesi istenecek. Pazarda
çok say›da firma, tüketici beklentileri do¤rultu-
sunda cihaz de¤il sistem sat›fl›na yöneliyor. Bu
sistemler ile donat›lm›fl yap›lar da de¤erleniyor.
Dolay›s›yla ›s›l konfor koflullar›n›n uygun flekil-
de sa¤land›¤› binalar, sadece mekanik tesisat
mühendisli¤i disiplinini de¤il, mimariyi de ilgi-
lendiriyor; bu iki disiplinin proje-tasar›m afla-
malar›nda karfl›l›kl› görüfl al›flverifli ile çal›flma-
s›n› gerektiriyor. Çünkü hasta bina sendromu-
nun yaratt›¤› rahats›zl›klar geliflmifl ülkelerde
mahkeme konusu bile olabiliyor. Bu yüzden bi-
nalarda yapay olarak yarat›lan konfor flartlar›,
planlama, tasar›m, iflletme ve bak›m esnas›nda
önemle üzerinde durulmas› gereken bir alan
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Tabii ki bu konu,
enerji verimlili¤i kavram›n›n da en fazla üzerin-
de yo¤unlaflt›¤› konular aras›nda yer al›yor. TM

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

Ü
lkemizde –ve tabii ki dünyada da- çok
katl› ve kompleks yap›lar her geçen gün
art›fl gösteriyor. Is›l konfor koflullar›,

bu tür yap›larla beraber daha fazla önem kaza-
n›yor, daha karmafl›k bir süreci gerektiriyor.
Konfor sözcü¤ü, bir süre öncesine kadar tama-
men lüks kavram›n›n bir parças› gibi alg›lan›r-
ken günümüzde özellikle ›s›l konfor,  modern
kent yaflam›n›n olmazsa olmaz bileflenine dönü-
flüyor. Binalar›n kullan›m amaçlar› do¤rultu-
sunda bu ›s›l konfor sistemlerinin önem derece-
si de art›yor. Gereken sa¤l›k koflullar› ve yaflam
kalitesi için ›s›l konforun kritik önemi tart›fl›l-
m›yor. Is›l konfor koflullar› ile iç hava kalitesi,
birbirinden ayr›lmaz kavram ikilisi olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Örne¤in okullarda ›s›l konfor
koflullar› ile birlikte iç hava kalitesi; konsantras-
yonu ve ö¤renmeyi do¤rudan etkiliyor. Yine
hastanelerde ›s›l konfor koflullar›n› sa¤larken
sa¤l›kl› iç hava kalitesinin olmamas›, farkl› has-
tal›klara ve hatta ölümlere varan ciddi sorunla-
r›n sebebi olabiliyor. Hasta bina sendromunun
yol açt›¤› rahats›zl›klar, çal›flma koflullar›nda
verimin düflmesi gibi durumlarda da yine iç ka-
va kalitesi ve ›s›l konfor kavramlar› baflrolde
yer al›yor.

Sa¤l›kl› bir iç ortam için hava s›cakl›¤›, nem ve
hava h›z› gibi parametreler göz önünde bulun-
duruluyor. Bu parametreler, iklime, yap› ele-
manlar›na (hacimdeki d›fl duvar say›s›, pencere
say›s›, izolasyon, duvar ölçüleri, oda boyutlar›
gibi), yap› konfor bileflenlerine (›s›tma-so¤utma
yöntemi gibi), yap›n›n konumland›r›ld›¤› alan›n
iklimi gölgelenme süresi gibi çok say›da faktöre
ba¤l›. Is›l konfor için ilk flart insan vücudu ile
çevre aras›nda ›s›l dengenin olmas›. Bu gereksi-
nimlerin elde edilebilmesi pratikte güçtür, çün-

Is›l Konfor Koflullar› ve ‹ç Hava
Kalitesi, Sa¤l›¤›m›z› Do¤rudan Etkiliyor
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F orm A.fi. taraf›ndan sat›fla sunulan
Baltic Paket Rooftop Üniteleri, sadece

so¤utma, ›s› pompal›, so¤utma ve gazl› ve
elektrikli s›cak sulu seçenekleriyle çözüm-
ler sunuyor. 
Modellerin tamam›na yak›n› “A” enerji 
s›n›f›ndad›r (Tam yükte EER 3.4 / K›smi
yüklerde 5.7 ve COP de¤erleri 3.9’a 
kadar). 
Cihazlar, geliflmifl so¤utma devresi, R410
A gazl› multiscroll teknolojisi, elektronik
expansion vanas›, dinamik ve de¤iflken
defrost sistemi, ak›ll› CLIMATIC 60 TM
teknolojisi ile kontrol edilen de¤iflken h›z-
l›, direk akuple fan sistemi (eDrive TM),
hassas taze hava kontrolü ve opsiyonel ›s›
geri kazan›ml› free cooling çal›flmas›, gaz-
l›, elektrikli ›s›t›c›l› ve s›cak su bataryal›
opsiyonel ›s›tma seçenekleri gibi çok say›-
da fonksiyonel özelliklere sahiptir. BAL-
TIC TM cihazlar tüm çal›flma ömürleri
boyunca yüksek enerji verimlili¤inde ve
kazan›m› minimum bak›m gerektirecek fle-
kilde çal›fl›r.

Özellikleri: 

1- Geliflmifl so¤utma devresi
• K›smi yüklerde çok verimli çal›flma
• En iyi verim için R410a so¤utucu gaz
• Optimum so¤utucu ak›flkan kontrolü

için elektronik expansion vana
• En iyi sistem verimine ulaflmak için 

optimize edilmifl kondenser ve 
evaporatör yüzey alanlar›

2- eDrive TM de¤iflken h›zl› fan sistemi
• De¤iflken hava debili fan ile y›ll›k 

% 30 verim art›fl› (direkt akuple fan)
• Devreye alma ve servis kolayl›¤›;
- bak›m gereksinimi minimum 
- eFlow TM  hava debisi ölçü ve ayar›
- entegre soft starter
- kirli filtre ¢P kompanzasyonu

3- CLIMATIC 60TM yenilikçi 
mikroprosesör sistemi

- Uzun vadeli enerji verimlili¤i sa¤lamak
için cihaz parametrelerinin ak›ll› kontrolü

- Emniyetli ve güvenilir bir çal›flma için
komponentleri izleme ve diagnorti¤inin
yap›lmas›

- CLIMATIC Wizard TM ve Adalink ile
kolay kurulum ve servis imkan›

- Kullan›lan kontrol sistemine uyumlu
arayüzler

- Yüksek/düflük gaz bas›nc›n›n 
monitörde izlenmesi

- -eFlow TM ile hava debisinin okunmas›
- Enerji tüketiminin görülmesi
- Tamamen entegre olmufl haberleflme

sistemi (Master/Slave çal›flma, 
ModBus, Bac net, Lan Walk arayüzler)

4- eRecovery TM Is› geri kazan›m›
- So¤uk oda cihazlar›ndan at›lan ›s›y›

geri kazan›r
- Bedava ›s› enerjisini g›da reyonlar›n›n

bulundu¤u alana aktar›r
- Is›tma ihtiyac›n›n tamam›n› karfl›lar
- Esnektir: Termodinamik veya di¤er

yard›mc› ›s›tma sistemleri ile akuple
çal›fl›r TM

Dünya so¤utma kompresörleri liderle-
rinden Embraco’nun gelifltirdi¤i bu

kompakt modelin a¤›rl›¤› sadece 200
gram ve ya¤lama gerektirmiyor. 
Henüz prototip aflamas›nda bulunan bu
yeni çözümle, so¤utucu cihaz üreticilerinin
geleneksel üretim yap›lar›, büyük ölçekli
statik sistemlerden küçük, tafl›nabilir nes-
nelere yeniden tan›mlanacak. Embra-
co’nun yeni mikro kompresörleri, 9-12
Kas›m tarihleri aras›nda Almanya’n›n Mü-
nih kentinde yap›lan 24. Uluslararas›
Elektronik Fuar›’nda firman›n en ilgi çe-
ken ürünü oldu. Genel merkezi Brezil-
ya’n›n güneyinde bulunan firman›n Asya
ve Avrupa’da da fabrikalar› var. Embraco
küçük ölçekli so¤utucular üzerinde son
dört y›ld›r yo¤un araflt›rmalar yap›yordu.
Bunlar›n neticesinde, so¤utmada çok yön-
lü kazan›mlar sa¤layacak, enerji verimlili-
¤ine yepyeni bir seviye getirecek, hafif çö-
zümler gelifltirdi. Mikro kompresörler ay-
n› zamanda ya¤lama ihtiyac›n› da elimine
ediyor ve sistem içinde herhangi bir pozis-
yonda yerlefltirilebiliyor. Ya¤ kullan›lma-

mas›n›n bir di¤er avantaj› ise çevrenin ko-
runmas›na sa¤lad›¤› katk›. 
Farkl›l›klar gösteren karakteristi¤i ile mik-
ro kompresörler farkl› segmentlerde kulla-
n›labiliyor. Endüstriyel makinelerin elek-
tronik komponentlerinin so¤utulmas›nda
ana komponentlerden biri olacak. Is›nan
elektronik parçalar› bulunan ekipmanlar
için mikro kompresörlerin çok verimli bir
çözüm sa¤lad›¤› kan›tlanm›flt›r. Bu alan
için üretilecek mikro kompresörlerin üre-
tim hatt›, 2011’in ilk yar›s›nda tamamlan-
m›fl olacak. 
Portatif so¤utucular, özellikle t›p-ilaç ala-
n›nda kullan›lan so¤utucular, mobil tafl›y›-
c›lar ve otomotiv endüstrisi için gelifltirile-
cek mikro kompresörler için de üretim
planlamas› yap›l›yor.  

Elektronik Mikro Kompresör 
Embraco ‹fl Gelifltirme Müdürü Edu Mac-
hado, Embraco’nun Elektronik Kontrol
Bölümü (ECON) olmaks›z›n mikro kom-
presörleri var edemeyeceklerini söylüyor
ve ekliyor: "Bu alanda uzmanlaflm›fl bir

Embraco gelifltirdi¤i mikro kompresör ile paradigmalar› k›rd›

bölüm ile, müflteri ihtiyaçlar›na göre özel
çözümler üretmek ve sistemin en iyi uyu-
mu göstermesini sa¤lamak mümkün”.
EECON bölümünün gelifltirdi¤i, 20.2 cm2

alana sahip elektronik kontrol kart› (in-
verter) di¤er konvansiyonel örneklerden
befl kat daha küçük. EECON’un Yeni Pa-
zarlar Uzman› Rafael Andrighetti; “Elek-
tronik kart, bilgisayarlarda ve telekomüni-
kasyon ürünlerindekine benzer ölçülerde-
dir. Ama yüksek verimli motor kontrolü
söz konusu oldu¤unda biraz daha büyük-
tür” diyor. TM

Form’dan 20-85 kW Paket Rooftop Üniteleri
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Airfel’den Yeni Digifel Premix
Yo¤uflmal› Kombiler

A irfel’in, Adapazar› Hendek’te 50 bin m2 kapal› alana sahip te-
sislerinde üretti¤i yeni yo¤uflmal› kombi modeli Digifel Pre-

mix, üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. Sanko Holding flirketle-
rinden Airfel’in yeni ürünü Digifel Premix Yo¤uflmal› Kombi, kon-
vansiyonel cihazlara göre % 108 verim ile çal›flarak y›ll›k yaklafl›k
% 20 yak›t tasarrufu sa¤l›yor. Görme engelli ve yafll› aile bireyle-
rinin kullan›m› için özel tasarlanm›fl kabartmal› kontrol paneli,
LCD ekran kolayl›¤›, estetik görünümü, en üst düzeyde ›s›l verimi
ve tasarrufu bir arada sunan Digifel Premix, 3 y›l garantiyle sat›-
l›yor. ‹stendi¤inde d›fl hava s›cakl›¤›na göre oda s›cakl›¤›n› kendi
ayarlayabilen Digifel Yo¤uflmal› Kombi, kullan›c›lar›na PrEN
13203 standard›n›n en yüksek de¤eri olan 3 y›ld›zl› s›cak su kon-
foru sunuyor. Digifel Premix Yo¤uflmal› Kombiler, 10 adete kadar
kaskat  (çoklu kazan) uygulamas›yla ve harici bir modül ile günefl
enerjisine de entegre çal›flabiliyor. 
Airfel Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Önder, “Kendi tesisimizde
Türk mühendislerle gelifltirdi¤imiz yeni Digifel Premix Yo¤uflmal›
Kombi’nin Avrupa standartlar›nda üretimini gerçeklefltirdik. Tü-
keticilerin ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n› maksimum yak›t tasarru-
fuyla karfl›lamak amac›yla piyasaya h›zl› bir girifl yap›yoruz” diye-
rek, kombinin son teknoloji ürünü oldu¤u belirtiyor.
Airfel’in Digifel Premix Yo¤uflmal› Kombi’si,  düflük emisyon de-
¤erleri ile çevreci bir ürün olarak dikkat çekiyor. Digifel Premix,
düflük karbonmonoksit ve düflük karbondioksit de¤erleri ile yan-
ma sonucu oluflacak sera gazlar› sal›n›m›n› minimize ederek, gele-
cekte daha temiz bir dünya için çal›fl›yor. TM
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A rçelik, split klimalarla girdi¤i pazar-
da çoklu sistem Multi F ve FDX seri-

sinden sonra VRS ticari klima sistemleriy-
le tüketiciye hizmet veriyor. Lüks konut-
lar, oteller ve ifl merkezleri gibi iç-d›fl üni-
te aras› kot fark›n›n fazla oldu¤u binalar
için Arçelik, yüksek COP’li ve d›fl hava
flartlar›ndan ba¤›ms›z çal›flan su kaynakl›
de¤iflken debili so¤utucu ak›flkan klima
sistemi VRS Water Ace serisini sunuyor.

Su kaynakl› sistem
Arçelik VRS Water ACE serisi, merkezi
klima sistemlerinin avantajlar›n› bar›nd›-
r›yor, ayn› zamanda VRF sistemlerinin
montaj kolayl›¤›n›, iç ünite çeflitlili¤ini, di-
zayn esnekli¤ini ve k›smi yüklerdeki yük-
sek verimlili¤ini bir araya getiriyor. D›fl
ünitesi so¤utma kulesine ve kazana ba¤l›
olan sistem enerji kayna¤› olarak suyu
kullan›yor. So¤utma ihtiyac›n› so¤utma
kulesinden ald›¤› suyla yaparken ›s›tma ifl-
leminde ise kazandan ald›¤› s›cak sudan
faydalan›yor. Hem kazandan hem de so-
¤utma kulesinden gelen su, bir ›s› de¤iflti-
ricisinde sistem parametre de¤erlerine uy-
gun hale getirilerek pompalar ve valfler
vas›tas›yla d›fl üniteye gönderiliyor. Sistem
içerisinde, so¤utucu ak›flkan ›s› kayna¤›
olarak flartland›r›lm›fl olan suyu kulla-
n›yor ve ›s›tma so¤utma çevrimini tamam-
l›yor. Böylece d›fl ortam hava flartlar›na
ba¤l› kalmadan ve k›fl aylar›ndaki defrost
iflleminden etkilenmeden sürekli olarak
yüksek COP de¤erlerinde bir iflletim per-
formans› sunuyor.

K›smi yüklerde yüksek performans
Inverter kompresörlü d›fl ünite, k›smi yük-
lerde ihtiyaca göre çal›flma kapasitesini
ayarlayarak enerji tüketimini minimum
seviyeye indiriyor. Çok iç üniteli sistem-
lerde sadece bir tane odan›n çal›flmas› ge-
rekti¤inde bile yaln›z o odan›n iklimlen-
dirmesini yap›yor, gerekli kapasite ihtiya-
c›n› karfl›layacak flekilde çal›flma frekans›-
n› ayarl›yor ve  k›smi yük koflullar›nda ifl-
letim maliyetlerini büyük ölçüde düflürü-

yor. Ayr›ca geliflmifl otomasyon sistemleri,
her türlü bireysel kontrol ihtiyaçlar›na ve
konfor isteklerine izin verirken, bina oto-
masyon sistemleriyle ekstradan bir yap›ya
gerek kalmadan ba¤lanarak son derece
uyumlu bir flekilde çal›fl›yor. Böylece mer-
kezi klima sistemlerinin bina yönetim sis-
temine ba¤lanmas› için yap›lacak kuru-
lumlar› ve maliyetleri ortadan kald›rm›fl
oluyor.

Kompakt d›fl ünite 
Su kaynakl› de¤iflken debili sistemlerin ses
seviyelerinin hava so¤utmal› sistemlere
göre % 18 daha düflük olmas› sebebiyle,
sistem so¤utucu ak›flkan›n ›s› transferini
hava yerine, so¤utma kulesinden ve ka-
zandan gelen su ile yapt›¤› için, d›fl ünite-
de fana ihtiyaç kalm›yor. Özellikle fan›n
yüksek devirlerde çal›flt›¤› zaman sebep
oldu¤u ses böylece ortadan kalk›yor. Ay-
r›ca hafif ve kompakt d›fl üniteler yerlefl-
tirme ve montaj ifllemlerinde büyük kolay-
l›k sa¤lad›¤› gibi, makine dairesi alanlar›-
n›n daha efektif kullan›lmas›na imkan ta-
n›yor. Gelifltirilmifl ›s› de¤ifltirici tipi ve
yüksek verimli inverter kompresörü ile
COP de¤erlerinde, hava so¤utmal› sistem-
lere göre % 50’ye varan performans art›fl›
sa¤lanm›fl oluyor.

Yüksek binalarda uygun çözüm
Borulama mesafelerinin problem yaratt›¤›
çok katl› binalarda, su kaynakl› de¤iflken
debili sistem kullan›larak, yükseklik, k›s›t-
lay›c› bir durum olmaktan ç›kar›l›yor. Bi-
nan›n yap›s›na göre uygun alanlara yerlefl-
tirilebilen d›fl üniteler tasar›m esnekli¤i
sa¤larken, klima santralleriyle akuple çal›-
flabilme özelli¤i sayesinde, hem havalan-
d›rma hem de iklimlendirme aç›s›ndan
komple bir çözüm sunuyor. ‹klimlendiri-
len ortamdaki konfor flartlar› d›fl ortam-
daki hava s›cakl›¤›ndan veya binan›n ma-
ruz kald›¤› hava ak›mlar›ndan etkilenme-
den, kullan›c› arzusu do¤rultusunda sabit
bir flekilde tutuluyor. Ayr›ca her d›fl ünite-
ye ait eflde¤er 170 metre boru uzunlu¤u,

Arçelik’ten VRS Water Ace Klimalar

300 metre toplam borulama mesafesi, iç
ünite ile d›fl ünite aras› 50 metre kot fark›
ve iç üniteler aras› 15 metrelik yükseklik
fark› gibi özellikleriyle kolayl›kla uygula-
nabilir boru montaj› ve proje çözümleri
sa¤l›yor. 

Efl zamanl› ›s›tma ve so¤utma 
imkan›
Oteller, hastaneler ve spor merkezleri gibi
mekanlarda bir bölümde ›s›tma yap›l›rken
di¤er bir bölümde so¤utma yapmak ihti-
yac›, Arçelik Multi Water ACE serisi ile gi-
deriliyor. Çünkü bu seri, zonlama ifllemine
gerek kalmadan teker teker her iç ünitenin
efl zamanl› ›s›tma veya so¤utma konumun-
da çal›flmas›na imkan tan›yor. Ayr›ca ni-
san, may›s, ekim ve kas›m gibi geçifl ayla-
r›nda so¤utma kulesi ve kazan› devreye
sokmadan dolaflma su s›cakl›¤› 15-30 °C
aras›ndayken d›fl üniteler ayr› ayr› ›s›tma
ve so¤utma yapabiliyorlar. Böylece çok
düflük enerji tüketim seviyelerinde, bina-
n›n kuzey yönü ›s›tma konumundayken,
güneye bakan k›sm› so¤utma konumunda
çal›flabiliyor. TM
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Ar›kazan’dan Caria Serisi Çekirdek Prina Kazanlar›

uygundur. Yak›t haznesinin kazan›n ko-
numuna göre sa¤›na ya da soluna yerleflti-
rilebilir olmas› da kurulum aflamas›nda
kolayl›k sa¤lar. 

Özellikleri :

• Caria çelik s›cak su kazan›, brülörü,
kontrol ünitesi, baca aspiratörü, yak›t
deposu ve yak›t besleme helezonu ile
kompakt yap› özelli¤ine sahiptir ve
paket halinde sunulur. 

• Mikro ifllemci dijital kumanda paneli
ile sistemin tüm aflamalar›nda kazan
suyu s›cakl›¤› kontrolü, günlük ve 
haftal›k program yapabilme özelli¤i
vard›r.

• Otomatik ateflleme ve ayarlanan
s›cakl›¤a göre oransal hava yak›t 
kontrolu sa¤lar.

• Brülör 9 kademede yaz›l›m kontrolü
alt›nda oransal olarak çal›fl›r.

• Kazan duman borular› ile yanma
›zgaras› otomatik olarak düzenli

zaman aral›klar›nda kendi kendini
temizler.

• Yanma sonu oluflan küller otomatik
olarak kül deposunda toplan›r.

• Maksimum yükte düflük baca gaz›
s›cakl›¤› (145 °C) ve tam yanma
sa¤lanarak maksimum % 93 gibi 
yüksek bir verime ulafl›r. Verim ve
kapasite testleri TSE ve ERGO
(Akredite Alman Kuruluflu) 
laboratuvarlar›nda yap›lm›fl ve test
raporlar› al›nm›flt›r.

• Dik kazan yap›s› ile tüm kap›lardan
geçebilir. (maksimum 74 cm.)

• Kazan ve yanma odas› tasar›mlar›
sayesinde EN nomlar›na uygun olan en
düflük seviyede CO ve NO emisyonu
sa¤lanm›flt›r. 

• Kapal› genleflme deposu kullan›m› ile
kolay montaj sa¤lar.

• Bol yedek parça ve yayg›n servis a¤›na
sahiptir.

• CE ve EN303-5 belgelerine sahiptir.
• 2 y›l garantilidir. TM

A r›kazan, yapt›¤› çal›flmalar neticesin-
de zeytin çekirde¤ini verimli bir flekil-

de yakan Caria serizi prina kazanlar›n›
üretti. Yak›t olarak zeytin çekirde¤inin se-
çilmesinin nedeni, ülkemizde çokça bulun-
mas›, çevre dostu, yenilenebilir, temiz bir
yak›t olmas›,  kömüre göre curuf ve külü-
nün olmamas› ve fiyat›n›n son derece uy-
gun olmas› (4.000 kcal/kg alt ›s›l de¤er, 
% 1,5 kül, %13 nem). “Caria” markas› ile
(12-23-40-60 kW ) kapasitelerinde, üstün
teknoloji kullan›larak üretilen kazanlar;
villa, konut, iflyeri, otel, fabrika ve idari
ofislerin verimli ›s›t›lmas›nda kullan›l›yor.
“Caria” serisi kazanlar, borular›n›, ›zgara-
s›n› ve kül haznesini kendi kendine otoma-
tik temizleme donan›mlar›na sahip. Ürün,
emniyetli yap›s› ile uzun bir kullan›m öm-
rünü garanti eder. Di¤er otomatik kazan-
lar›n aksine, Caria kazanlar›n›n temizlik
gereksinimleri gözle görülür bir flekilde
azalt›lm›flt›r. Otomatik temizlenme özelli-
¤ini sayesinde kül haznesinin temizlenmesi
ve boflalt›lmas› günlük de¤erlerden hafta-
l›k de¤erlere uzat›lm›flt›r. Kazanlar›n en
büyük özelliklerinden biri de son derece
sessiz ve emniyetli çal›flmas›d›r.  

Caria Serisi Çekirdek Prina 
Brülörleri
Yeni Caria serisi brülörleri, ›zgaras›n› ken-
di temizleyen bir sistem olarak gelifltiril-
mifltir. Caria brülörü, olabilecek en iyi
yanma ifllemini gerçeklefltirmesine yard›m-
c› olan sofistike kontrol ünitesiyle birlikte
çal›fl›r. Bu teknoloji, verimlili¤i art›r›rken
bir taraftan da baca gaz› at›klar›n› azalt›r.
Caria brülörü otomatik ateflleme donan›-
m›na sahiptir. 
Brülörün yanma haznesi ve gövdesi özel
tasar›mla ve yüksek ›s›ya dayan›kl› paslan-
maz çelikten imal edilmifltir, kül ve yap›fl-
kan maddelerin hava yolunu kapamas›n›
engelleyen patentli otomatik temizleme
sistemi dünyada tektir. 
Caria serisi, kompakt yap›s› dikey borula-
r› ve üstte konumland›r›lm›fl duman tahli-
ye kapa¤› ile esnektir ve özellikle hemen
hemen her kazan dairesi için kurulumu
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D emirDöküm Neva kombiler günümü-
zün koflullar›na uygun olarak, yüksek

verim ve düflük yak›t tüketimi hedefleri
çerçevesinde üretiliyor. ‹leri teknoloji kul-
lan›m›yla, yüksek verim ve yak›t ekonomi-
si sa¤layan “Ak›ll› Is›tma Sistemi” ve
kompakt boyutlar›yla Neva kombiler, pa-
zarda fark yaratacak birçok özelli¤e sahip.

One Piece Flow

Türkiye’de ilk kez DemirDöküm taraf›n-
dan Neva kombilerin üretiminde kullan›l-
maya bafllanan “One Piece Flow” (OPF)
üretim teknolojisinin en önemli amac›,
ürün kalitesinin en üst düzeyde sa¤lanma-
s›. DemirDöküm Kombi fabrikas›nda özel
bir üretim hatt› oluflturulmas› ve operatör-
lerin kapsaml› teknik e¤itimlerden geçiril-
mesiyle bafllat›lan ODF teknolojisinin te-
mel felsefesi, üretilen her bir ürünün üre-
tim hatt› boyunca tek bir sorumlu opera-
tör taraf›ndan takip edilmesine dayan›yor.
Ürünlere yap›lan bu yak›n takip, kalitenin
maksimum seviyeye yükselmesini sa¤l›yor.
DemirDöküm Neva Kombiler, bu üretim
teknolojisi sayesinde tüketicilerine üstün
bir kalite anlay›fl› sunuyor.

Ak›ll› Is›tma Sistemi

Neva kombide bulunan “gidifl-dönüfl suyu
s›cakl›k sensörleri” sayesinde, brülörün
otomatik gaz ayar› için tesisat suyu s›cak-
l›¤›, hem eflanjör ç›k›fl›nda hem de eflanjör
giriflinde ölçülüyor. Böylece alev modülas-
yonu çok daha hassas oluyor. Bu da veri-
mi ve dolay›s›yla yak›t tasarrufunu etkili-
yor. Tesisat suyu s›cakl›¤›n›n istenilen de-
¤er aral›¤›nda çal›flmas› “Ak›ll› Is›tma Sis-
temli” Neva kombilerde çok daha hassas
bir flekilde sa¤lan›yor. Bu sayede Neva
kombi, ortam›n ›s› ihtiyac›na göre en uy-
gun güçte çal›fl›yot ve kombinin gereksiz
yere yak›t tüketmesini engelleyerek önem-
li ölçüde tasarruf edilmesini sa¤l›yor. 

7 Geçiflli Eflanjör Sistemi

Klasik kombilerde eflanjörde 5 su geçifli

DemirDöküm’den Neva Kombiler 

Neva kombi, boyut olarak son derece
kompakt bir cihaz. Küçük boyutlar› ile da-
ha az yer kaplayan yeni kombiler, tüketi-
ciye kullan›m alan› ve estetik görünüm
aç›s›ndan avantaj sa¤l›yor. 

3 Y›ld›z Verim S›n›f›

Neva kombiler 92/42 CEE standartlar›na
göre yap›lan test sonuçlar›na göre klasik
kombilerin elde edebilece¤i en yüksek ve-
rim s›n›f› olan 3 y›ld›z verim s›n›f›na sa-
hiptir.

Dijital Ekran 

Dijital ekran ve dokunmatik tufllara sahip
olan Neva kombiler, son derece kolay bir
kullan›ma sahip. Tek tufl ile Konfor ve Eco
konumunda çal›flt›r›labilen Neva kombile-
rin LCD ekran›ndan kullan›m için gerekli
tüm bilgiler ve hata kodlar› izlenebiliyor. 

DemirDöküm, yeni bafllatt›¤› kombi kam-
panyas›nda ayda 39 TL’den bafllayan tak-
sitlerle müflterilerine uygun bir ödeme pla-
n› sunuyor. Kampanya, Yap› Kredi Ban-
kas› ile beraber yürütülüyor ve peflin fiya-
t›na 12 taksit veya 36 aya varan vade im-
kanlar› sunuyor. TM

bulunurken, Neva kombilerde 7 su geçifli
bulunuyor. Is› transfer yüzeyi daha genifl
oldu¤u için verim yükselirken gaz tüketimi
azal›yor.

Yüksek Verim – Sessiz Çal›flma

Neva kombilerde, verimi üst düzeyde sa¤-
lamak ve en sessiz çal›flma düzeyini elde
etmek için fan modülasyonu özelli¤i bulu-
nuyor. Bu sayede, tüketilen gaz miktar›na
ba¤l› olarak fan›n gerekli hava miktar›n›
ayarlamas›yla, yüksek verim-düflük ses se-
viyesi elde ediliyor. Normal klasik kombi-
lerden farkl› olarak Neva kombilerde kul-
lan›lan kademeli fan modülasyonuyla fan
devir h›z› ihtiyaca göre art›yor ya da azal›-
yor. Bu da hem kombinin verimini artt›r›-
yor, hem de son derece sessiz bir çal›flma
sa¤l›yor. Bunun yan› s›ra Neva kombiler-
de Low Energy özelli¤ine sahip pompas›y-
la elektrik tüketimi de minimum seviyeye
getirilmifl.

Küçük Boyut - Az Yer Kaplama

Neva kombilerin tüm önemli komponent-
leri, ürün gelifltirme aflamas›nda yeniden
tasarlanm›fl ve boyutland›r›lm›fl. Bu sayede
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M eander Superline MSB selektif yü-
zeyli günefl kollektörü, klasik selek-

tif yüzeyli bak›r borulu günefl kollektörler-
den farkl› olarak, içinde bulunan ›s› tafl›y›-
c› bak›r boru da¤›l›m›nda de¤ifliklikler
gösteriyor. 
Klasik günefl kollektörlerinde paralel ›zga-
ra fleklinde da¤›t›m› gerçeklefltirilen ›s› ta-
fl›y›c› borular›, Meander Superline MSB
günefl  kollektöründe ise k›vr›ml› ve tek
kanal bak›r boru (serpantin) fleklinde imal
ediliyor. Bu günefl kollektörü de, klasik ›z-
gara tipi kollektörlerde oldu¤u gibi, kol-
lektör ›s› tafl›y›c›  borular›n›n birlefltirildi-
¤i, günefl kollektörü absorber paneli içinde
›s›t›c› ak›flkan›n toplama ve  da¤›t›m›n› ya-
pan, iki adet manifold borusuna sahip.
Meander Superline MSB günefl kollektörü,
flu üç iflletim flekline sahip:  Low - Flow
(düflük ak›fll›), High - Flow (yüksek ak›fll›),
Matched - Flow (Uyumlu ak›fll› de¤iflken
hacimsel debili). Bu günefl kollektörleri
Low - Flow iflletme flekli olarak, di¤er ifl-
letme flekillerine oranla  daha verimli bir
iflletim gerçeklefltiriyor. Low - Flow ifllet-

Ezinç’ten Meander Superline MSB Günefl Kollektörleri

camyünü izolasyonu da sa¤lanabiliyor.
Superline MSB günefl kollektörleri 2 y›l
garanti süresine sahip. TM

me fleklinde 1 m2’den  geçmesi gereken mi-
nimum 15 litre / h m2 maksimum  debi
miktar›, 30 litre / h m2 olarak  belirlenmifl.
Günefl kollektöründe, 2.55 m2 alana sahip
full plate selektif absorber yüzey bulunu-
yor. Bu  full plate  selektif absorber yüzey,
k›vr›m› tek kanal tafl›y›c› borulara ultraso-
nik kaynaklama yöntemi ile birlefltiriliyor.
Superline MSB günefl kollektörü çepeçevre
bükülmüfl ve kaynakla birlefltirilmifl, alü-
minyum malzemeden imal edilmifl, üst yü-
zeyi elektrostatik toz boya ile boyanarak,
d›fl hava flartlar›na ve korozyona dayan›k-
l› hale getirilmifl, kollektör kasas› olufltu-
rulmufl ve böylelikle korozyon ve d›fl et-
kenlerden zarar görmesi engellenmifl. Ay-
r›ca çerçeve ve eksiz vulkanize tipte cam
kapa¤› contas› sayesinde, günefl kollektö-
ründe sürekli s›zd›rmazl›k ve yüksek daya-
n›kl›l›k sa¤lanm›fl. Günefl kollektöründe
üst örtü olarak 4 mm kal›nl›¤›nda, solar
tip prizmatik desenli cam kullan›lm›fl. Ta-
lep do¤rultusunda günefl  kollektöründe
izolasyon malzemesi olarak yüksek yo¤un-
lukta kayayünü veya  poliüretan ilave

B aymak yapt›¤› yeni yat›r›mlarla bir
teknoloji ve istihdam üssü haline ge-

tirdi¤i Tepeören tesislerinde üretmifl oldu-
¤u yeni nesil Merkezi Sistem Kazanlar›
“Kalite, Servis Güvencesi”nin yan›nda bil-
gili da¤›t›m kanal› ile tüketicilerin kullan›-
m›na sunuyor. Baymak merkezi sistem ka-
zanlar ve kat kaloriferleri Fransa’n›n yet-
kili kuruluflu olan CERTIGAZ’›n gerçek-
lefltirdi¤i tüm testleri baflar› ile geçerek CE
belgesi alm›flt›r. Yap›lan yeni yat›r›mlar
sonras›nda tüm kazan kaynaklar›, TÜV
Sertifikal› kaynakç›lar taraf›ndan tam oto-
masyonlu makinelerde yap›lmaktad›r. 
Baymak merkezi sistem çelik kazanlar, ça-
l›flma sistemi aç›s›ndan karfl› bas›nçl› yan-
ma prensibi esas al›narak üretilmifltir.
Karfl› bas›nçl› yanma teknolojisi yanma
verimini ve kazan verimini art›rmakta,
çevreye zararl› emisyon de¤erini düflür-
mektedir. Baymak merkezi sistem çelik ka-
zanlar, karfl› bas›nçl› yanma sistemi saye-

Baymak’tan Yeni Nesil Merkezi Sistem Kazanlar›
sahip izolasyon malzemesi sayesinde dö-
külme ve çatlama yapmamakta, ön kapak-
ta çal›flma esnas›nda yüzey s›cakl›klar›,
standartlar›n alt›nda olmaktad›r. Çift ta-
rafl› mentefle sistemi sayesinde, kazan ön
kapa¤› her iki yana aç›labilmektedir. Çift
conta uygulamas› ile karfl›l›kl› kapanan
ayna ve kapak aras›nda tam s›zd›rmazl›k
sa¤lanm›flt›r. Yüksek s›cakl›klara dayan›k-
l› özel yap›m türbülatörlere sahiptir. Yük-
sek bas›nç dayan›ml› DIN normlar›nda di-
kiflsiz ve özel formlu duman borular› saye-
sinde dar alanda yüksek ›s› transferi sa¤la-
n›r. Özel normlu duman borular›n›n avan-
tajlar›ndan bir di¤eri ise homojen ›s› trans-
feri sa¤lamakt›r. Cihaz, sadece merkezi
sistem kazan olarak al›nabilece¤i gibi pa-
ket sistem olarak temin edilebilmektedir.
Kazan ile birlikte brülör, kollektörlere uy-
gun iki adet sirkülasyon pompas›, izolas-
yonu yap›lm›fl kollektör sistemi ve genlefl-
me tank› paket olarak sat›lmaktad›r. TM

sinde daha verimli ve çevreye sayg›l›d›rlar.
Baymak, kazanlarda ön kapakta yaflanabi-
lecek problemleri ortadan kald›rm›flt›r.
Kullan›lan yüksek izolasyon kabiliyetli,
düflük boyutsal de¤iflmeye sahip çok hafif
ve yüksek s›cakl›klarda çal›flma özelli¤ine
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D e¤erli objeler, arflivler, koleksiyonlar
ya da depolanacak g›dalar gibi birçok

alanda, mobil hava nem gidericileri, rutu-
betten kaynaklanan tüm hasarlar› önler.
Cihazlar, neredeyse bak›m gerektirmeyen
ve efektif çal›flan ünitelerdir. Hareketli te-
kerlekleri ve mobil yap› flekilleri ile çok ye-
tenekli ünitelerdir. Örne¤in garajlarda, fla-
rap mahzenlerinde, arflivlerde, depolarda,
çamafl›rhanelerde ya da çat› mahyalar›nda
kullan›labilmektedirler. 
Bu üniteler, kondenser suyu için tasarlan-
m›fl çift sevk sistemi sayesinde teknelerde,
hafta sonu tatil evlerinde, zemin antreli lo-
kallerde vs. rahatl›kla kullan›labilir. Tro-
tec ürün yelpazesinde yer alan Konforlu-S-
Serisi Nem alma Cihazlar›, mobil, sessiz,
pratik ve zarif özellikleriyle rahat bir kul-
lan›m sunar. S Serisi Konfor Nem Alma
Cihazlar›, ofis ve ikâmet edilen mekânlar
için idealdir ayn› zamanda alerjisi olan ki-
fliler için sa¤l›kl› yaflam ortam› sa¤lar. Sa-

S iba Klima’dan Nucalgon Cal-shield®

Serpantin Korozyon Koruyucular, ha-
va so¤utmal› kondenserler, evaporatörler,
›s›tma ve so¤utma yapan serpantinler için
tasarlanm›flt›r. Yüksek teknoloji ürünü
Dupont Teflon® yüzey koruyucu ile for-
müle edilmifltir. Serpantinler üzerinde mic-
ro film (Teflon®) tabakas› oluflturarak d›fl
etkenlere karfl› koruma kalkan› oluflturur.
Uygulanan yüzeylerde koruyucu tabaka
oluflturarak, korozyonu engeller, kirlen-
meyi geciktirir. Özellikle afl›r› kirlenen, te-
mizlenmesi zor olan serpantinlerde, bir
sonraki temizlik ifllemini kolaylaflt›r›r. ‹çe-
ri¤inde FDA (Amerikan Sa¤l›k Bakanl›¤›)
n›n onaylad›¤› maddeler kullan›lm›flt›r. ‹ç
ünitelerde, g›da so¤utucular›nda güvenle
kullan›l›r. Korozif (deniz tuzu , üretimden
kaynakl› korozif gazlar, temizlik maddele-
ri, ya¤l› kirler, klor v.b.) ortamlarda çal›-
flan cihazlar›n ömrünü uzat›r. Kondenser
serpantin (d›fl ünite) yüzeylerinde kirlen-
meden dolay› 1°C’lik s›cakl›k art›fl›, enerji
tüketiminizin % 1 art›fl›na ve % 1 kapasi-
te kayb›na neden olmaktad›r. Serpantin
temizleyiciler kullanarak serpantin yüzey-
lerinin temizli¤i ve verim art›fl› mümkün-
dür. Nucalgon serpantin temizleyicileri ile
yap›lan temizlik sonras›nda uygulanan
Cal-Shield serpantinleri temiz tutar, temiz-
leme periyotlar›n› uzat›r (nem, toz, ya¤ ve
benzeri kirleticileri serpantin yüzeyine tu-
tunmalar›n› engeller).  TM

Trotec’ten Nem Al›c›lar ve Elektrikli
Is›t›c›lar

nayi S-Serisi Nem Alma Cihazlar› ise da-
yan›kl› metal gövde, güçlü kompresör,
yüksek hava kapasitesi ve yüksek s›cakl›k-
larda da kullan›m gibi avantajlar sunar.
Bak›m› kolayd›r.  S-Serisi Sanayi Nem Al-
ma Cihazlar› seyyar olup, atölye, kaba ya-
p›, inflaat, depo ve laboratuvarlar için ide-
al kurutma cihazlar›d›r. 

TDS ve TDE Serisi Elektrikli 
Is›t›c›lar 
TDS ve TDE serisi elektrikli ›s›t›c›lar, çe-
flitli uygulamalar için sa¤lam ve güvenilir
›s›tma çözümleri sunar. TDS Serisi cihaz-
lar, çok kademeli s›cakl›k kontrolü, sabit
s›cakl›¤a ayarlamak için oda termostat›,
güvenilir kullan›m için k›zg›nl›¤a karfl› ko-
ruma, ›s› korumal› motor ve tafl›ma kolla-
r› özelliklerine haizdir. TDE serisi cihaz-
lar, endüstri ve tar›m sektörü için dayan›k-
l› ›s›tma çözümleri sunar. Son derece sa¤-
lam tasarlanm›fl yap›lar›, bu elektrikli ›s›t›-
c›lar› çeflitli profesyonel uygulama alanlar›
için ideal hale getirir ve uzun bir ürün öm-
rü avantaj› sunar. Yüksek fan performan-
s› (TDE 95'de 1.520m3) ile çok k›sa süre
içerisinde büyük ölçekli odalar› bile ›s›ta-
bilir. Bireysel gereksinimlere uygun ola-
rak, istenilen oda s›cakl›¤›n› sa¤lamak için
bir oda termostat› ba¤lanabilir. Cihazlar,
demir pulu vernikli a¤›r yap›, galvanizli
hava ç›k›fl ›zgaras›, paslanmaz çelikten ya-
p›lm›fl hava girifl ›zgaras›, afl›r› ›s› koruma
fonksiyonu sayesinde yüksek seviyeli iflle-
tim güvenli¤i ve s›cak hava hortumu ba¤-
lama imkân› gibi özelliklere sahiptir.  TM

Siba Klima’dan
Nucalgon 
Cal-shield®

Serpantin Korozyon
Koruyucular
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Y eni jenerasyon Vaillant atmoTEC/tur-
boTEC Pro ve Plus kombiler fl›k görü-

nümü ve kullan›c›s›na sa¤lad›¤› avantajlar-
la ön plana ç›k›yor. Hermetik ve bacal› mo-
dellerde, 17.000, 20.000, 24.000 ve 31.000
kcal/h kapasitelerde üretilen kombilerin ön
panelinde yer alan dijital ekran sayesinde,
s›cakl›k ve bas›nç de¤erleri takip edilebili-
yor. Üç parçal› gövde kapa¤› montaj ve ba-
k›m kolayl›¤› sa¤l›yor. Bu kombiler, % 35 /
% 100 aras›nda kademesiz modülasyon ve
otomatik devir ayarl› pompa kumandas›yla
yüksek verim, sessiz çal›flma ve tasarruflu
kullan›m imkan› sunuyor. Vaillant, yüksek
emniyet ve sorunsuz kullan›m için, yeni je-
nerasyon kombilerde elektronik su bas›nç
sensörü, ak›ll› eBUS sistemi, Atmoguard
sensör (bacal› modellerde) ve kireç kapan›
filtresi, düflük gaz bas›nçlar›nda bile (13
mbar flebeke gaz bas›nc›) maksimum güç ile
çal›flabilmeyi sa¤layan step motorlu gaz
grubunu kullan›yor. Özel dizayn Aquasen-
sör sistemi sayesinde h›zl› ve sabit s›cakl›k-
ta su sa¤lanabiliyor.

Özellikleri 
• Mavi ›fl›kl› LCD ekran yard›m›yla

ayarlanan s›cakl›k de¤erlerini ve sistem
bas›nc›n› görebilme imkan› 

• Üç parçal› gövde kapa¤› ve amortisör
mekanizmal›, tutamakl› metal ön
kapak  

• Dokunmatik LCD ekran dü¤meleri
yuvarlak fl›k ve estetik ayar dü¤meleri

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

• Kireç kapan› filtresi sayesinde eflanjör
koruma özelli¤i 

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

• 36 kW’l›k modellerde otomatik devirli
fan sayesinde % 28 - % 100 
kademesiz modülasyon 

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

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

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

• Özel dizayn aquasensör ve ilave ç›k›fl
sensörü sayesinde h›zl› ve sabit
s›cakl›kta su 

Vaillant’tan Yeni Jenerasyon Kombi
Cihazlar›: atmoTEC/turboTEC

K ompakt ölçüm cihazlar› bir fotovolta-
ik sistemde üretilen enerji miktar›n›n

ölçülmesini sa¤lar. Bu cihazlar, seri haber-
leflme adaptörü arac›l›¤› ile kolayl›kla veri
toplama sistemine entegre edilebilir. Bu ci-
hazlar ABB’nin ölçüm metreleri, Ölçüm
Cihazlar› Direktifi (Measuring Instru-
ments Directive - MID) ve 2004/22/EC ve
IEC Avrupa direktiflerince onaylanm›flt›r. 

ODINsingle metreler
Sadece 2 DIN ray› cihaz› geniflli¤inde olan
ODINsingle enerji metresi seri haberleflme
adaptörü (SCA) üzerinden harici sistem-
lerle haberleflmek üzere tasarlanm›flt›r. Re-
setlenebilir sayac› opsiyon olarak temin
edilebilir. Tek faz ölçüm yapabilen ODIN-
single metre opsiyonel puls ç›k›fl› ve haf›za
initesi (EEPROM) bulunmaktad›r. 

ABB’den AC Sistemler için Ölçüm Cihazlar›: ODINsingle ve DELTAplus

• Kayar ask› sistemi sayesinde montaj
kolayl›¤› 

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

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

• Gaz bas›nç de¤iflimlerinden etkilenmez
• DIA sistem ile kalorifer gidifl suyu

s›cakl›¤›n› s›n›rland›rma imkan› (Limit
termostats›z ba¤lant›) 

• vrnetDIALOG ile online servis imkan› 
• Her marka cihaz›n de¤ifliminde kolay

ve esnek montaj imkan›   
• Atmoguard sensör sistemi ile bacal›

cihazlarda yüksek emniyet 
• Servis teflhis kodlar› sayesinde cihaz ile

sistemin senkronlu çal›flma özelli¤i TM

DELTAplus 
DELTAplus serisi enerji metrelerin 1, 2 ve
3 faz ölçümü için farkl› versiyonlar› bu-
lunmaktad›r. 
Aktif enerjiyi ya da hem aktif hem pasif
enerjiyi ölçebilirler. Seri haberleflme adap-
törü (SCA) üzerinden harici sistemlerle ha-
berleflebilirler. Veri kay›t ve kontrol için
I/O fonksiyonu ya da dahili saat fonksi-
yonlar› opsiyonel olarak sunulmaktad›r.
Genifl gerilim aral›¤› bulunan DELTAplus,
puls ç›k›fl› ve otomatik kurulum kontrolü-
ne de sahiptir. 

ODINsigle Özellikleri
Aktif enerji do¤ruluk s›n›f›: B (MID Cl. 1)
Direkt ölçüm: 65A’e kadar
Standartlar: EN 50470-1, EN
50470-3

DELTAplus Özellikleri
Direkt ölçüm: 80A’e kadar
Trafo ölçümü: 1, 2 ya da 5A
Genifl gerilim aral›¤›: 100...500V
Aktif ve reaktif enerji do¤ruluk s›n›f›: A&
B (MID Cl. 2 & 1)
Tarife versiyonlar›: 1, 2 ya da 4 TM
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Omron, FQ yelpazesinde yer alan yeni
Görsel Denetim Sensörleri’yle berrak

görüntü ve kolay kurulumu bir arada su-
nuyor. FQ Görsel Denetim Sensörleri, kar-
mafl›k kullanma k›lavuzlar› ve uzman ge-
reksiniminden uzak, basit dokunmatik
ikonlardan oluflan menü sistemiyle tek
tuflla kontrol özelli¤i sa¤l›yor. 
Kendi ürün seviyesinin HDR (yüksek di-
namik aral›k) teknolojisini bar›nd›ran ilk
ürünlerinden olan FQ görsel denetim sen-
sörleri, 16 milyon renge kadar tam renk ifl-
leme özelli¤ine, dahili polarizasyon filtre-
lerine ve yüksek yo¤unluklu entegre LED
ayd›nlatmaya sahip. Bu özellikler, görsel
denetim sensörlerinin yüksek derecede
yans›ma yapan, düflük kontrastl› kararl›
denetleme yap›labilmesine olanak tan›yor.
Ayr›ca bu yeni görsel denetim sensörleri,
hedefler ve hedeften flaflan k›s›mlar aras›n-
daki sapmalarla kolayca bafla ç›k›lmas›n›
sa¤l›yor.

Kullan›c›lar, kendi özel gereksinimlerini
tam olarak karfl›layan, Omron’un yeni FQ
görsel alg›lay›c›lar›n›n 7.4 mm ile 300 mm
görüfl alan› aras›nda de¤iflen versiyonlar›n-
dan birini seçebiliyorlar. Tüm modellerde
IP67 koruma bulunuyor, böylece alg›lay›-
c›lar en a¤›r flartlara sahip ortamlarda bile
rahatl›kla kullan›labiliyor.
FQ serisi beraberinde, genifl yelpazede ku-
rulum ve kontrol opsiyonlar› da sunuyor.
Sensörler, bir masaüstü bilgisayar veya ba-
¤›ms›z bir program olan TouchFinder ara-
yüzü arac›l›¤›yla kurulabiliyor; yerel ola-
rak veya uzaktan kontrol edilebiliyor, por-
tatif veya sabit bir ünite olarak kullan›la-
biliyor; geçici veya kal›c› olarak monte
edilebiliyor.
Çeflitli otomatik fonksiyonlar sayesinde
kullan›c›lar konfigürasyon ve ince ayarlar›
yapabiliyorlar ve kontrol sonuçlar› tercihe
ba¤l› dört farkl› flekilde al›nabiliyor; so-
nuç, detayl› sonuç, trend monitor veya his-

Omron’dan FQ Görsel Denetim Sensörleri

Türk Prysmian’›n yenilenebilir enerji
alan›nda, günefl enerjisine yönelik ola-

rak pazara sundu¤u TECSUN Günefl
Enerjisi Kablolar› ve Sistemleri, günefl
enerjisi panellerinin üretti¤i enerjiyi ilet-
menin en güvenli ve verimli yolu. TEC-
SUN çevre dostudur, dayan›kl›d›r, h›zl› ve
kolay döflenir. 
TECSUN Günefl Enerjisi Kablolar› ve Sis-
temleri, fotovoltaik enerji üretim sistemle-
rindeki hareketli, as›l›, sabit ve topra¤a
gömülü uygulamalar için özel olarak ta-
sarlanm›flt›r. TECSUN, iç ve d›fl mekanlar-
da, patlama tehlikesi bulunan alanlarda ve
endüstriyel kullan›ma uygun olarak üretil-
mifltir. Ayr›ca TECSUN, kablo kanallar›n-
da, borular içerisinde do¤rudan betonda
ve çeflitli ekipmanlar ile kullan›labilmekte-
dir. TECSUN Günefl Enerjisi Kablolar› ve
Sistemleri, projelerin ihtiyaçlar›na uygun
olarak, özel siparifl üzerine tüm ba¤lant›la-
r› ile bütünleflik olarak da üretilmektedir
(NOPLUG). Günefl enerjisi sistemlerinde

çeviriciler ile PV mo-
dülleri aras›ndaki kab-
lolamalar için ekono-
mik ve yayg›n bir alter-
natif olan NOPLUG,
günefl ›fl›¤›, rüzgar, sis,
kar ve doluya dayan-
mas›n›n yan› s›ra so-
¤uk, s›cak ve neme kar-
fl› da dayan›kl›d›r. Bu
sistemin bir di¤er par-
ças› olan TECBOX
Ba¤lant› Kutular›, PV
modüller için son dere-
ce uygun bir üründür
ve hem ince film panel-
ler hem de kristal pa-
neller için haz›rlanm›fl farkl› tipleri mev-
cuttur. Sistemin son parças› olan TECP-
LUG Ba¤lant› Fiflleri ise, fotovoltaik ener-
ji üretim sistemlerinde 1000V DC gerilime
ve 40A ak›ma dayanabilecek flekilde A s›-
n›f› olarak tasarlanm›flt›r. Koruyucu izo-

togram. Bu da kullan›c›lar›n kendi uygula-
malar› için en uygun olan sunum fleklini
seçebilmeleri ve ortaya ç›karacaklar› ürü-
nü önceden görmüfl kadar olup yap›lmas›
gereken de¤ifliklikler konusunda do¤ru ka-
rarlar verebilmeleri ve gerekebilecek ön-
lemleri çabucak alabilmeleri anlam›na ge-
liyor. 
Modern endüstriyel kontrol sistemlerini
bütünleyen bir yard›mc› ürün olarak Om-
ron FQ görsel denetim sensörlerinde, bu
tarz ürünlerde standart olarak bulunan te-
tikleyici ve girifl/ç›k›fl ba¤lant›lar› yan› s›ra
Ethernet girifli de bulunuyor. Birden fazla
görsel denetim sensörü gerektiren uygula-
malar için birden çok ünite aras›nda a¤
ba¤lant›s› kurabiliyor ve hepsi bir tek nok-
tadan kontrol edilebiliyor. TM

TÜRK PRYSMIAN’dan “TECSUN” Günefl Enerjisi Kablolar› ve
Sistemleri

lasyon sa¤layan çeflitli ekipmanlar ile uy-
gulanabilirler. Prysmian Grubu bünyesin-
de, ilk olarak Almanya’da üretilen TEC-
SUN Günefl Enerjisi Kablolar› ve Sistemle-
ri, 2009 y›l› itibariyle Türk Prysmian tara-
f›ndan da sat›fla sunuldu. TM
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A ermec, % 0-100 aras›nda kesintisiz
de¤iflken hava debili ve ›s›tma/so¤ut-

ma kapasiteli, yeni nesil FCXI üniversal
tip ve FCLI kaset tipi fancoil ünitelerini
Türkiye pazar›ndaki müflterilerine sunu-
yor. Aermec serisi FCXI ve FCLI fan coil
üniteleri, % 0-100 aras› hava ak›fl h›z de-
¤iflimi ve dolay›s›yla sürekli olarak anl›k
›s›tma/so¤utma kapasitesi de¤iflimi yapa-
biliyor. Inverter teknolojisi sayesinde
FCXI ve FCLI’nin, hava ak›fl h›z›n› odan›n
dakika dakika reel ihtiyac›na adapte ede-
rek hava ak›fl h›z› üzerinde sürekli de¤iflik-
likler yapmas›, elektrik tasarrufunda, kon-
forun art›r›lmas› ve gürültü azalmas›nda
geleneksel on/off 3-h›zl› fan coil üniteleriy-
le karfl›laflt›r›ld›¤›nda ciddi avantajlar sa¤-
l›yor. FCXI ve FCLI, özellikle otel projele-
ri, ifl merkezi, ofis binalar› tarz›ndaki bü-
yük uygulamalarda önemli enerji tasarruf-
lar› sa¤l›yor.
Yeni nesil Aermec Inverter fan coil ünite-
leri, nominal so¤utma kapasitesi 0.5
kW’dan 7.4 kW’a kadar, nominal ›s›tma
kapasitesi 0.7 kW’dan 8.0 kW’a kadar de-
¤iflen aral›kta çal›fl›yor ve en son teknoloji
ürünü brushless (f›rças›z) DC elektrik mo-
toru ile çok yüksek enerji verim seviyeleri-
ni sa¤layan Inverter teknolojisine sahip.
FCXI ve FCLI fan coil serileri hava debisi-
ni (dolay›s›yla ›s›tma ve so¤utma kapasite-
lerini) % 0-100 aral›¤›nda kesintisiz ola-
rak ayarlama özelli¤ine sahip olufluyla da
iklimlendirilen mahale özel olarak, ›s›l ge-
reksinimi an be an modülasyon ile karfl›la-
yabiliyor. Böylelikle, geleneksel on/off ça-
l›flma sistemi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yaz ve

k›fl dönemlerinde % 50 enerji tasarrufu
sa¤layabiliyor.
Geleneksel on/off fan coil üniteleri ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda Aermec FCXI ve FCLI se-
risi fancoil ünitelerinin avantajlar› flöyle:
• % 50 enerji tasarrufu
• Tam konfor: Azalt›lm›fl s›cakl›k dalga-
lanmalar› ve ba¤›l nem de¤iflimleri 
• ‹klimlendirilen mahalde h›zl› bir flekilde
istenen s›cakl›klar›n sa¤lanmas›
• Çok sessiz çal›flma 

FCXI ve FCLI fan-coillerin inverter tekno-
lojisi; en son teknoloji ürünü, yüksek ve-
rimli brushless (f›rças›z) DC elektrik mo-
torlar›, FCXI ve FCLI fan-coillerin hava
debisinde kesintisiz modülasyon (% 0-
% 100) sa¤layabilmektedir. Bunun sonucu
olarak, geleneksel 3-h›zl› fan-coil üniteleri
ile k›yasland›¤›nda % 50’ye kadar enerji
tüketimini azaltmaktad›r.
Ses seviyelerine bak›ld›¤›nda, FCXI ve
FCLI, inverter teknolojisi sayesinde hava
debilerini sürekli olarak ayarl›yor. Bunun
sonucu, geleneksel 3 h›zl› on/off fan coil
üniteleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ortalama
% 50 oran›nda gürültü emisyonunda azal-
ma sa¤l›yor. Grafikler, ortam ›s› yükü de-
¤iflimlerine ba¤l› olarak ses gücü [dB(A)]
de¤iflimini gösteriyor. Grafiklerden de gö-
rüldü¤ü gibi, FCXI ve FCLI inverter fan
coil üniteleri, anl›k yüklere göre sürekli
olarak hava debilerini ayarlayabilme özel-
likleri sayesinde geleneksel 3 h›zl› on/off
fan coil ünitelerine göre çok daha düflük
gürültü emisyonlar› üretiyor.
‹nverter teknolojili FCXI ve FCLI, kesinti-

Yeni Nesil Aermec Inverter Universal Tip
ve Kaset Tipi Fan Coil Üniteleri

siz modülasyon sayesinde iklimlendirilen
mahalde hemen hemen sabit s›cakl›k ve
ba¤›l nem koflullar›n› garanti ediyor. FCXI
ve FCLI, geleneksel 3 h›zl› on/off fan coil
ünitelerinin tipik bir negatif özelli¤i olan
s›cakl›k ve ba¤›l nem dalgalanmalar›n›n
minimize edilmesi, tam konfor koflullar›-
n›n sa¤lanmas›n› mümkün k›l›yor.
FCXI ve FCLI inverter fan coiller 2 boru-
lu ve 4 borulu sistem olarak tedarik edile-
biliyor. Ayr›ca kasetsiz FCXI-P versiyonu,
asma tavan içinde (yatay montaj, gizli ta-
van tipi) veya duvar içinde (düfley montaj,
gizli duvar tipi) kanal ba¤lant›l› uygula-
malara uygun olufluyla FCXI-P, VENTIL-
CASSAFORMA aksesuar› kullan›larak
duvar içindeki bir bofllu¤a da yerlefltirile-
biliyor. TM
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ürünler

F erroli Energy Top B yer tipi yo¤uflmal›
kazan› ile yeni ve etkin çözümler sunu-

yor. Dünyadaki trendlerle benzer paralel-
de ilerleyen Türkiye pazar›nda, bireysel ve
kurumsal tüketicilerin art›k yo¤uflmal›
ürünleri daha çok tercih etmeye bafllama-
s›yla Ferroli’nin sundu¤u son yenilik de
Energy Top B yer tipi yo¤uflmal› kazan ol-
du. Energy Top B ile kazan üzerinde bulu-
nan kontrol paneline ayn› anda 5 kazan+1
d›fl hava sensörü ve 2 zon ba¤lant› ve kon-
trol imkan› sa¤lanabiliyor. Bir baflka de-
yiflle ürün üzerindeki kontrol paneli kulla-
n›larak 2.25 m2’lik bir alanda 1250 kW’lik
›s›tma gücü elde edilebiliyor.
80 kW, 125 kW, 160 kW ve 250 kW’l›k
dört farkl› kapasite seçene¤i olan ürün,
kaskad (yan yana) ba¤lant›ya uygun olup,
ayn› veya farkl› kapasitelerdeki Energy
Top B’ler ile kaskad ba¤lanabiliyor. Kom-
pakt ölçülerde tasarlanan Energy Top B
yo¤uflmal› kazanlar›n en önemli özellikle-
rinden biri; standart donan›m›nda bulu-
nan kontrol panelinin, kaskad paneli ola-
rak da kullan›labilmesi.
‹leri teknolojik özellikleri ve yüksek emni-
yet sistemleri ön planda olan ürün, % 109
enerji verimlili¤iyle çal›flarak enerji kulla-
n›m›nda % 19’a varan tasarruf sa¤l›yor.
Ayn› zamanda EEC 92/42 normuna göre
en yüksek verimlilik derecesi olan 4 y›ld›za

sahip. Kullan›m suyu için harici boylerle
kullan›ld›¤›nda sudaki zararl› ‘lejyonella’
bakterisinin oluflmas›n› da önleyen Energy
Top B, pompan›n uzun süre kullan›lma-
mas› durumunda, anti blokaj sistemini
devreye sokuyor. 

Özellikleri

• 80 KW 125 KW, 160 KW ve 250
KW’l›k dört farkl› kapasite seçene¤i 

• Premix yo¤uflma teknolojisi ve mikro
alevli metal fiber kapl› çelik brülör ile
EN 677 standard›na göre % 109 verim

• 92/42 EEC direktiflerine göre 4 y›ld›zl›
enerji verimlilik s›n›f›

• Frekans kontrollü fan ve alüminyum
yo¤uflma eflanjörü ile her kapasitede
yüksek verim düflük at›k gaz emisyon
de¤erleri

• Kazan üzerinden bulunan LCD kontrol
paneli ile ilave kaskat kontrol ünitesi
kullan›m›na gerek kalmadan, 5 cihaza
kadar kaskat ba¤lant› ve kontrol
imkan› (proje detaylar›na ba¤l› olarak)

• Cihaz›n çal›flma fonksiyonlar›n›n
tamam›n›n izlenebildi¤i mikro ifllemci
kontrollü, dijital ekranl› kontrol 
paneli, (d›fl hava sensörüne ba¤lanmas›
durumunda d›fl hava kompanzasyon
paneli görevi yapabiliyor)

Ferroli’den, Energy Top B Yer Tipi
Yo¤uflmal› Kazan

• Ürünle beraber sunulan kontrol paneli,
gidifl ve dönüfl kollektörleri, gaz
kollektörü, yo¤uflma suyu drenaj
kollektörü, 6 bar emniyet ventili,
sirkülasyon pompas›, klemens kutusu
ile kompakt çözüm

• Energy Top B yo¤uflmal› kazanlar
kaskad ba¤lant›ya uygun oluflunun
yan›nda, ayn› ve veya farkl› 
kapasitedeki Energy Top B’ler kaskad
ba¤lanabiliyor (max. 5 cihaz) 

• Bina otomasyon sistemleri ile entegre
çal›flma imkan› 

• 3 y›l garanti süresi ve yayg›n sat›fl 
sonras› servis a¤›

• Boyler devresinde lejyonella bakterisi
oluflumunun önlenmesi

• D›fl hava sensörü, modülasyonlu ve
on-off oda termostatlar› ile çal›flma
imkan› 

• Düflük NOx ve CO emisyon oranlar›
ile çevre dostu 

• 3 y›l garanti süresi ve yayg›n sat›fl 
sonras› servis a¤›. TM

Carrier, XPower Gold serisi klimalar› ile
di¤er klimalarda opsiyonel olarak su-

nulan özellikleri, art›k kliman›n standart-
lar› olarak sunuyor. Geliflmifl DC Inverter
teknolojisi ile standart klimalara oranla %
50 enerji tasarrufu sa¤layan XPower Gold
serisi klimalar A s›n›f› enerji etiketine sa-
hip.

Özellikleri:
• Tüm modeller beyaz renkli düz ön 

panellere sahip 
• Nano teknolojisi ile üretilen 5 filtre ile

mükemmel iç ortam havas› 

• DC Twin Rotary kompresörlü, DC
Inverter teknolojisi 

• A s›n›f› enerji etiketi ile daha az 
elektrik tüketimi. (53 NQV 
25-35-50M)

• -15 ºC’de ›s›tma, -10 ºC so¤utma
yapabilme (53 NQV 035-050-060 M) 

• Ozon tabakas›na zarar vermeyen
R410A so¤utucu gaz› 

• 11 kademeli hava ak›fl yönü ile
kusursuz konfor

• Hi-Power modu ile çok daha h›zl› 
konfor flartlar›na ulaflma 

• ‹ste¤e ba¤l› otomatik yeniden çal›flma 

Carrier’den DC Inverterli, A S›n›f› Klimalar

• Ar›za teflhis fonksiyonu. 
• Tek dokunuflla kifliye özel çal›flma 

seçimi “Preset” TM
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Fikri Akyurt
Oventrop Türkiye fiirket Müdürü

“Tesisat sektörünün, sorunlar›n›
konuflabilece¤i ve çözümler 
üretebilece¤i bir birlikteli¤e 
ihtiyac› var”
Oventrop, Almanya menfleli ve 1851 y›l›ndan beri tesisat sektöründe faaliyet
gösteren baflar›l› bir firma. Türkiye yap›lanmas›n› 1999 y›l›nda oluflturan 
firman›n Türkiye Sat›fl Müdürlü¤ü görevini ise Fikri Akyurt yürütüyor. 
“Biz asl›nda çok esnek ve zeki bir milletiz ama biraz ataletli hareket ediyoruz”
diyen Akyurt, söyleflimizde hem Oventrop’taki yenilikleri anlatt›, hem de
Türkiye ISK sektörünü de¤erlendirdi...
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1999’dan beri kendi irtibat 
ofisimizle hizmet veriyoruz

O
ventrop 1851 y›l›nda, bir aile flir-
keti olarak kurulmufl ve halen de
aile flirketi olarak yoluna devam

eden bir firma. Almanya’da bulunan iki
fabrikada üretim yap›l›yor; bu iki fabrika
d›fl›nda herhangi bir yerde üretim tesisi-
miz yok. Fakat elbette Oventrop dünya-
n›n her yerinde temsilcilikleri vas›tas›yla
faaliyetini sürdürüyor. Ürün sat›fl›, söz
konusu ülkelerdeki ithalatç› firmalar tara-
f›ndan gerçeklefltiriliyor; bir de yine o ül-
kelerde ürün sat›fl› gibi ticari faaliyet gös-
termeyen teknik destek elemanlar›m›z bu-
lunuyor.
Türkiye’deki büromuzu 1999 y›l›nda aç-
t›k. Daha önce de ürünlerimiz Türkiye’de
ithalatç› firmalar kanal› ile sat›l›yordu.
Fakat o dönemde ithalatç› firmam›z çok
say›da farkl› ürünün sat›fl›n› yürüttü¤ün-
den Oventrop merkez taraf›ndan pazarda
ürünlerin daha fazla tan›t›lmas› için Tür-
kiye irtibat ofisini kurma karar› al›nd›.
Ben de böylece Oventrop Türkiye irtibat
bürosunda görevime bafllad›m. Türki-
ye’de seminerler veriyoruz, teknik tan›-
t›mlar yap›yor, ürünlerimizi anlat›yoruz.
Ürünlerimizin nerede kullan›lmas› gerek-
ti¤ini, do¤ru montaj ve kullan›m teknikle-
rini göstermeye çal›fl›yoruz. Bu konuda da
baflar›l› oldu¤umuzu düflünüyoruz. Yeni
ürünler ç›kt›¤› zaman Türkiye piyasas›na,
projecilere, tesisatç›lara lanse edilmesini
sa¤l›yoruz. Birkaç tane distribütör firma-
m›z var, onlara da destek veriyoruz. Proje
aflamas›nda teknik yard›ma ihtiyaç duyul-
du¤unda devreye giriyoruz.

Kalite arayan ve problem 
istemeyen kullan›c›lar da 
Oventrop’u tercih ediyor

Is› gider paylafl›m sistemleri, Enerji Ve-
rimlili¤i Yasas›’na paralel olarak günde-
me geldi.  Böylece termostatik vanalar da
ad›ndan s›kça söz ettirmeye bafllad› ve
sektörde pazar pay›n› h›zla art›ran ürün-
ler aras›ndaki yerini ald›. Asl›nda bu çok
eski bir sistem. Mesela 80’li y›llarda Em-
lak Bankas›’n›n konutlar›nda hatr› say›l›r
miktarda Oventrop termostatik vana kul-
lan›lm›fl. Yurtd›fl›nda, payölçer senelerden

beri var ve insanlar özellikle tercih ediyor,
kullan›yor. Ama tabii ki orada tasarruf bi-
linci biraz daha fazla. Türkiye’de ise yeni
yeni olufluyor. Avrupa ülkelerinde insan-
lar belli s›cakl›klar›n üzerinde ›s›tma yap-
m›yor, üflüyorsa üzerine bir h›rka al›yor.
Türkiye’de ise bazen evin s›cakl›¤› insan›
bunaltacak kadar fazla olabiliyor ve in-
sanlar bu durumda radyatörünün vanas›-
n› k›smak yerine cam› aç›yor... Enerji için
ödedi¤imiz bedel hepimizce malum... Du-
rum böyle olunca da enerji tasarrufundan
söz etmemiz imkans›z hale geliyor. Ancak
yeni yasalarla bu durum de¤ifltirilmeye ça-
l›fl›l›yor. Zaman içinde Türkiye’de de in-
sanlar›n bilinçlenece¤ini ve sa¤layabile-
cekleri tasarruf için sunulan olanaklar›
de¤erlendirece¤ini düflünüyorum. Ter-
mostatik vanalar konusuna artan ilgi de
bu konudaki görüflümü destekler nitelik-
te. Is› gider paylafl›m sistemlerinin güzel
taraf› herkesin tüketti¤i enerjinin bedelini
ödemesi. Termostat s›f›r noktas›na getiri-
lemeyecek flekilde ayarlan›yor. Evin ›s›s›-
n›n en az 10 derecede tutulmas› gerekiyor.
Böylece alt, üst veya yan dairenin ›s›s› da
ziyan olmuyor. Konuyu biraz daha açmak
gerekirse, dairelerden biri ya da birka-
ç›nda s›f›r derecede kullan›ld›¤›nda kom-
flu dairelerin ›s›tma için daha fazla enerji
harcamas› gerekiyor. Termostatik vanalar

ve ›s› di¤er paylafl›m sistemleri bu durumu
ortadan kald›r›yor. Benzer flekilde oda ›s›-
s›n›n belli bir seviyeden daha yukar›ya
ç›kmas› da ayarlanabilir. Bu sayede afl›r›
›s›tma ve buna ba¤l› olarak aç›k camlar ile
d›flar› at›lan enerji konusu da kapanm›fl
oluyor. ‹htiyac›n›z kadar ›s›n›p, tüketti¤i-
niz kadar ödüyorsunuz.
Termostatik vana sat›fllar›m›zdan mem-
nunuz. Ürünlerimizin belirli bir kalitesi ve
bununla paralel fiyat› var. Bu fiyat merte-
besinin alt›nda sat›fl yapan çok say›da da
firma var. Ne yaz›k ki o firmalarla ayn›
koflullarda rekabet etmek durumunda ka-
l›yoruz. Büyük projelerde elbette ki tercih
edilen bir marka oluyoruz. Belirli bir kali-
te arayan ve problem istemeyen kullan›c›-
lar da Oventrop’u tercih ediyor. Bu an-
lamda sat›fllar›m›z bizi memnun ediyor.  
Enerji Verimlili¤i Kanunu ç›kmadan önce
K‹PTAfi, TOK‹ gibi kurulufllar, projele-
rinde termostatik vanalar› kullan›yorlar-
d›. Yasa ile birlikte yeni yap›lan tüm bina-
larda termostatik vana kullan›m› zorunlu
hale getirildi. Ama mevcut binalar ile ilgi-
li herhangi bir geliflme henüz yok. Mevcut
binalarda da bu ürünün kullan›m›n›n tefl-
vik edilmesi ya da zorunlu hale getirilme-
si durumunda termostatik vana pazar›nda
çok h›zl› bir büyüme yaflanaca¤›n› düflü-
nüyorum. 
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Ürün de¤il sistem sat›fl› yapmak
istiyoruz

Almanya’da üretilen tüm ürünlerimizi
Türkiye’de de sat›fla sunuyoruz. Bütün
ürünlerimiz Avrupa’da istenen sertifikala-
ra haizdir. Oventrop’un ürünleri aras›nda
radyatör armatürleri, yerden ›s›tmayla il-
gili armatürler, hidrolik dengeleme, günefl
enerjili sistem ekipmanlar› gibi çok say›da
ürün yer al›yor. Bizim as›l istedi¤imiz
ürünleri tek tek satmak yerine sistem ha-
linde müflterilerimize sunmak. Mesela gü-
nefl enerjisini ele al›rsak sadece bir kollek-
tör ya da bir pompa grubu de¤il, günefl
enerjili sistemin tamam›n› sunmak, ya da
yerden ›s›tma sistemini ele al›rsak, tüm
ekipmanlar› ile sistemi bir bütün olarak
tedarik etmek istiyoruz. Ürün çeflitlili¤i-
miz tüm sistemin kurulumu için yeterli.
Bunun müflterilerimiz aç›s›ndan da çok
say›da avantaj› bulunuyor. Tüm ürünleri
bizden ald›klar›nda, olas› her türlü sorun-
da do¤rudan bizimle muhatap oluyorlar.
Sistemin tamam› bize aitse tüm ürünleri-
miz için tam garanti veriyoruz. Do¤ru
ürün, do¤ru yerde ve flekilde kullan›ld›-
¤›ndan herhangi bir sorun ile karfl›laflma
olas›l›¤› düflüyor. Yap›lacak yat›r›mlar›n
k›sa süreli düflünülmemesi zaten birçok
problemi ortadan kald›r›yor. Uzun vade-
de sorunsuz kullan›lacak, kullan›m› esna-
s›nda tasarruf sa¤layacak ürünler, herkes

için en sa¤l›kl› çözümü sunar. “Alay›m,
bozulursa yenisini al›r›m” diye düflünü-
lürse maliyet kat be kat art›yor. ‹lla ki biz-
den ürün al›nmak zorunda de¤il. Yeter ki
do¤ru ve kaliteli ürün tercih edilsin, kim-
senin can› yanmas›n. 
Almanya gibi so¤uk bir ülkede neredeyse
her evin çat›s›nda bir günefl enerjisi var.
Günefl enerjisinden faydalanabilmek için
ille de s›cak hava gerekmiyor. Kollektörle-
rin günefl ›fl›¤›n› görmesi yeterli. Sa¤lad›k-
lar› fayda ise çok büyük. Türkiye’de ne
yaz›k ki  yat›r›m maliyetinden kaç›l›yor.
Oysa biraz da çevreye dikkat edilmesi ge-
rekiyor ama o bilinç bizde henüz geliflme-
di¤i için maalesef hep iflin parasal yönüne
bak›l›yor. ‹lerde dünyam›z›n ne hale gele-
ce¤ini düflünmeden hareket ediyoruz. 
Bak›fl aç›m›z bu oldu¤u için teknik aç›dan
do¤ru bilgi verip do¤ru ürünü do¤ru yer-
de kulland›rmak istiyoruz. E¤itim konu-
suna bu nedenle çok önem veriyoruz.  

Çok say›da tasar›m ödülümüz var

Üretimde çok hassas oldu¤umuz baz› ko-
nular var. Birincisi elbette Ar-Ge ve test-
ler. Ar-Ge’miz gerçekten çok iyidir. Ürün-
lerimiz, iyi bir araflt›rma ve daha önceden
yap›lm›fl hatalar tekrarlanmayacak flekil-
de tasarlan›r ve % 100 çal›flmayan ürün
asla piyasaya sürülmez.
Yeni ürünlerin oluflturulmas›, bu ürünle-

rin gerekli testlerden geçirilmesi, istenen
tüm sertifikasyonlar› almas› ve ard›ndan
pazara sunulmas› zaten titizlikle izledi¤i-
miz bir yol. Bir de iflin tasar›m aflamas›
var. Bu konuya da çok önem veriyor,
ürünlerimizin estetik ve kullan›fll› olmas›-
n› istiyoruz. Baz› fleylere dikkat ediyoruz.
Bunu baflarabildi¤imizi düflünüyorum,
çünkü ürünlerimizin çok say›da tasar›m
ödülü var.  ‹sviçre Tasar›m Ödülü, Expo
2000 Hannover ödülü bunlardan baz›la-
r›... Bir de “Made in Germany” bizim hiç
çekinmeden öne ç›kard›¤›m›z en önemli
özelliktir.

Yeni kat istasyonlar›m›z Enerji
Verimlili¤i Yasas› ile birlikte çok
ra¤bet gördü

Metrocity’de balans vanalar›m›z kullan›l-
d›. Trump Towers’ta yeni ç›kan dinamik
balans vanalar›m›z kullan›ld›. Onun d›-
fl›nda Mashattan projesinde ürünlerimiz
kullan›ld›. Dünyada ise Arap Emirlikle-
ri’ndeki Burj Dubai, Macaristan’daki par-
lemento binas› gibi oldukça prestijli proje-
lerde ürünlerimiz tercih edildi. Bronz dö-
küm balans vanalar› tuzlu suya dayan›kl›
oldu¤undan gemi sanayinde kullan›m ala-
n› bulmaktad›r. Referans projelerimiz
aras›nda Almanya Münih Havaalan›,
Schalke 04 stadyumu gibi çok say›da pro-
je yer al›yor. Büyük projelerde en çok ter-
cih edilen bir di¤er ürünümüz ise balans
vanalar›m›z.
Balans vanalar›m›z ile debi kontrolü
mümkündür. Yeni ürünlerimiz aras›nda
yer alan kat istasyonlar›m›z da Enerji 
Verimlili¤i Yasas› ile birlikte çok ra¤bet
gördü. 

Termostatik vanalar normalde
ömür boyu kullan›labilecek 
ürünlerdir; e¤er siz zarar 
vermezseniz...

Hizmet, servis çok önemli. Sat›fl sonras›
hizmetler, bir markan›n var olabilmesi ve
var kalabilmesi için çok büyük önem tafl›-
yor. Ürün kalitesi ve hizmet kalitesini bir-
birinden ayr› düflünmemek gerekiyor.
Çünkü ikisi birbirini tamamlar. Biz de bu
nedenle sat›fl sonras› hizmet konusuna bü-
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yük özen gösteriyor, lay›k›yla yapmaya
çal›fl›yoruz. 
Türkiye’nin her yan›na sat›fl›m›z oldu¤u
halde buradaki ofisimizde üç kifliyiz ve
her yere yetiflebiliyoruz. Çünkü ürünleri-
miz sorun ç›karm›yor... Bazen sistemde
bir çapak kalm›fl olabiliyor ve o çapak ge-
lip vanan›n a¤z›n› t›k›yor. Bu durumda
özel aletler ile sistemi boflaltmadan orada-
ki sorunu befl dakikada çözebiliyoruz. 
Bir de Türkiye’de satt›¤›m›z bütün ürünle-
rin teknik bilgi broflürlerinin Türkçe ol-
mas›na özen gösteriyoruz. Bu benim ilk
bafltan beri çok önemsedi¤im bir konu.
Böylece ürünlerimizin özellikleri daha iyi
anlafl›labiliyor. 
Termostatik vanalar normalde ömür bo-
yu kullanabilecek ürünlerdir; e¤er siz za-
rar vermezseniz... Geçen gün telefon etti-
ler ve dediler ki “Sizin termostat k›r›ld›”.
Kolay kolay k›r›lmaz bu ürün nas›l oldu
bu ifl dedik, “Han›m perde takarken üstü-
ne basm›fl, k›r›lm›fl” dediler... Biz yine de
ürünü ücretsiz olarak yenisiyle de¤ifltirdik
ama yeri gelmiflken hat›rlatmakta fayda

var; termostatik vanalar, termostatlar,
radyatör panelleri üstüne bas›l›p bir ifl
yapmak için üretilmifl ürünler de¤il...
Ürün grubumuzda üniversiteler, kamu bi-
nalar›, okullar gibi bu tür durumlar›n da-
ha s›k gerçekleflme olas›l›¤›n›n bulundu¤u
binalar için özel üretilen dayan›kl› ürünle-
rimiz de bulunuyor. Malum, ö¤renciler
biraz haylaz oluyor...

Teknik liseler için ders, firmalar
için seminerler vermeye haz›r›z

Elimizden geldi¤ince s›k seminer vermeye
çal›fl›yoruz ama ne yaz›k ki kat›l›m çok az
oluyor. Yani “kat›laca¤›m” diyen kifli sa-
y›s› çok fazla ama seminere gelenlerin sa-
y›s› çok az... Mesela fuarlara teknik lise-
lerden ö¤retmenler geliyor, bize derslerde
kullan›lmak üzere numune verin diyorlar.
Biz de onlara okulunuzda ders vermeye
gelelim diyoruz, soruyorlar: “Ankara’ya
Bal›kesir’e ya da filanca flehre gelir misi-
niz?” diye. “Birkaç gün önceden haber ve-
rin, bizzat ben uça¤a atlay›p gelece¤im ve
ders verece¤im ö¤rencilerinize, sizden her-
hangi bir ücret ya da baflka bir beklentim
de yok” diyorum. Sektörde faal olarak ge-
çen 11 senemde kaç kifli arad›, kaç kifli
bunu talep etti dersiniz? Hiç... 

Yurtd›fl›na da geziler düzenliyor, projeci-
leri, tesisatç›lar› befler onar kiflilik gruplar
halinde davet ediyor ve fabrikam›zda e¤i-
timler veriyoruz. Oventrop bu konuda
çok yat›r›m yap›yor. fiahsen masa bafl›nda
oturmay› seven biri de¤ilim. Bildiklerimi
paylaflmak, aktarmak isterim. Çünkü bil-

giyi saklaman›n hiçbir anlam› yok. Hatta
bazen bizimle ilgili olmayan baz› sorular
geliyor, oturup o konuyu internetten arafl-
t›r›p sorana bilgi veriyorum. fiöyle düflü-
nüyorum; “bunu araflt›rma olana¤› olma-
yabilir ya da yabanc› dil bilmeyebilir. Eli-
mizden gelen bir fley varsa yapal›m, birbi-
rimize yard›mc› olal›m”. Broflürlerimizde
bile olabildi¤ince bilgi vermeye çal›fl›yo-
ruz. Web sitemizde kullan›labilecek çok
fazla program var; vana seçim program›,
yerden ›s›tmayla ilgili ilk projelendirme,
simülasyon programlar› gibi. Bunlar in-
ternetten indirilebilir. Çok güzel üç simü-
lasyon program›m›z var, yaz›l›mlar›m›z
insanlar›n ifline yarayabilecek nitelikte.
Ama insanlar bundan faydaland›¤› süre-
ce... Biz her zaman teknik destek ve teknik
bilgi vermeye haz›r›z. Herkes çekinmeden
bize baflvurabilir, mutlaka yard›m ederiz. 

Tesisat sektöründe bir 
birliktelik yok

Oventrop’un Türkiye’de üretim yapmas›-
n› flahsen çok isterim. Ama flu anda böyle
bir durum söz konusu de¤il. Almanya’da
850 çal›flan›m›z var. Firma, “Burada istih-
dam sa¤layabildi¤im sürece Almanya’da
üretime devam edece¤im, ne zaman ki
baflka bir yerde üretim daha efektif hale
gelir, o zaman yurtd›fl›na aç›l›r›m” anlay›-
fl›nda. Türkiye’ye art›k üretim için de¤il,
sat›fl için geliyor firmalar.
Benim sektörle ilgili de bir s›k›nt›m var as-
l›nda. Daha evvel otomotiv sektöründe
çal›flt›m. Orada bir birliktelik vard›; bir
grup çerçevesinde toplan›l›r, konuflulur,
her firmadan bir yetkili gelir ve sorunlar
masaya yat›r›l›p çözüm aran›rd›. Tesisat
sektöründe böyle bir fley yok. Benim iste-
¤im oturup rakiplerimizle de Türkiye’nin
neye ihtiyac› oldu¤unu, sektörümüzdeki
sorunlar› konuflal›m. Asl›nda her konuda
istesek, biraz çaba göstersek, çok ilerde
olabiliriz. Ben 15 sene Almanya’da yafla-
d›m ve biliyorum biz çok esnek bir mille-
tiz ve istedi¤imiz her konuda baflar› sa¤la-
yabiliriz ama biraz ataletli hareket ediyo-
ruz. Araflt›rmay› okumay› çok sevmiyo-
ruz, yeniliklere temkinli yaklafl›yoruz, o
yüzden de olmam›z gereken yerde de¤iliz.
Biraz çabam›z ve sermayemiz olsa, her fle-
yin çok baflka olaca¤›na inan›yorum. TM©
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C
IAT taraf›ndan pazara sunulan
230 COADIS 2 – HEE (Yüksek
Enerji Verimlili¤i) kaset tipi kon-

for ünitelerinin kurulumu, dünyada bu tip
ekipman›n kuruldu¤u ilk bina olan ve MI-
NERGIE® belgesine lay›k görülen Blue-
box binas›na önemli katk›da bulundu.
F›rças›z motorlar sayesinde konfor ünite-
leri de¤iflken h›zda çal›flabilir ve kendileri-
ni binan›n gerçek ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da ayarlayabilir. Bluebox dünyadaki ilk
sulu kaset tipi konfor ünitesi donat›lan ve

MINERGIE® enerji verimlilik belgesi ser-
tifikas› (bu sertifika ba¤›ms›z bir ‹sveç
oran› taraf›ndan düflük enerji tüketimine
sahip binalara verilmektedir) alan ilk bi-
nad›r. 

12.800 m2 net alana sahip alt› katl› bina-
da içten cam kaplamal› bir atriyum bulun-
maktad›r. ‹nflaat maliyeti toplam 30 mil-
yon tutmufltur. BlueBox 29 kW/sa/m2/y›l
enerji tüketimi oranlar›na ulaflm›flt›r; bu-
nun bafll›ca nedeni son derece düflük ener-

ji tüketimli CIAT COADIS 2 HEE konfor
üniteleridir. 

COADIS 2 ünitelerinin HEE versiyonlar›
CIAT’›n iki büyük yenili¤ini kullanmak-
tad›r: Özel fan türbinleri ile f›rças›z tekno-
loji motorlar›. Bu da oluklu, kaset tipi ya
da fan ›s›t›c›l› üniteler dâhil bütün termi-
nal ünitelerinde % 85’e varan enerji tasar-
rufunu mümkün k›lmaktad›r. Piyasaya
sürülmesinden yaln›zca 18 ay sonra
10.000 HEE konfor ünitesinin bütün dün-
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CIAT Cenova’daki
Bluebox binas›n› HEE
teknolojisi ile donat›yor
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yada çal›flmas› bu performans›n kan›t› ni-
teli¤indedir.

Öncelikle, önceki fan modelleri haz›r ola-
rak elde edilirken, yeni HEE fanlar› CIAT
araflt›rma ekibi taraf›ndan tamam›yla fab-
rikada tasarlan›p gelifltirilmifltir. Enerji ta-
sarrufunu art›rmak amac›yla, hava tür-
binlerinin geometrisi tamam›yla yeniden
düzenlenmifl ve çok say›da hava ak›fl ince-
lemesi yap›lm›flt›r. Bütün CIAT serisini
kapsamak üzere befl model gelifltirilmifltir.
Ayr›ca, önceki türbinler alüminyum veya
çelikten yap›l›rken, yeni türbinler
ABS’den yap›lmaktad›r ve dolay›s›yla da-
ha hafiftir. Ayr›ca eylemsizlikleri daha dü-
flüktür. Bu yeni tasar›m eflit hava ak›fl›
oranlar›nda enerji tüketimini % 20 azalt-
m›fl, genel gürültü seviyesini de 5 dBA dü-
flürmüfltür. ‹kincisi, HEE seçene¤i çok da-
ha verimli olan, daha az gürültü ç›kar›p
daha uzun bir servis ömrüne sahip olan
f›rças›z motoru kullanmaktad›r. En
önemlisi, bu motorlara standart olarak
elektronik pano yerlefltirilmektedir; bu
pano tedarikçisi ile ortak gelifltirilmifl olup
motorun bir 0-10 V sinyali ya da bir 230
V Aç›k-Kapal› sinyali ile kontrol edilmesi-
ni sa¤lamaktad›r. Elektronik kontrolör
statörle iletiflime geçerek fan türbininden

Binan›n Tasar›m Müdürü Claude Favot,
“CIAT fan ›s›t›c›l› üniteler konusunda ka-
bul edilmifl bir liderdir. Bütün rakipleri
hâlâ DC motorlu sistemlerle çal›fl›rken,
CIAT f›rças›z motorlara dayanan, denen-
mifl ve test edilmifl çözümü sunan tek flir-
kettir. Konfor ünitelerinin sa¤lad›¤› enerji
ile binan›n ihtiyaçlar› bire bir örtüflüyor”
diyor.

Proje yüklenicisi INDUNI’nin Proje Bafl-
kan› Christophe Fuchs ise “Tasar›mdan
kurulum aflamas›nda kadar CIAT ekipleri
ile birlikte çal›flt›k. Hava kullanma ve so-

sa¤lanan hava ak›fl›n› do¤rudan kontrol
eder ve rakiplerin sabit, önceden belirlen-
mifl h›zlarda çal›flan çözümlerinin aksine,
hava ak›fl›n› daima odan›n termal gerekli-
liklerine göre ayarlar.

r
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¤utma sistemlerinin do¤ru boyutunu be-
lirlemeye yönelik uzun çal›flmalarda bize
çok yard›mc› oldular; sonuçta MINERGIE®

belgesini kazand›k. Her fley tam zaman›n-
da teslim edildi” diyor. BlueBox binas›
kat ya da yar› kat fleklinde kiralanmaya
haz›rd›r. Seçtikleri k›sm›n yerleflimine

ba¤l› olarak kirac›lar daha sonra konfor
ünitelerinin düzenlemesini de¤ifltirebilir,
bunlara ekleme yapabilirler. Tavanda çok
say›da hava ve su ba¤lant› noktas› sa¤lan-
maktad›r, böylece gerekti¤inde kullan›la-
bilirler. CIAT’›n COADIS 2 üniteleri ayr›-
ca enerji tüketimini daha da azaltmak için
bir miktar büyütülmüfltür. Hatta kasetler
bu nedenle belirlenen s›cakl›¤a ulaflmak
için daha düflük kapasitede çal›flmaktad›r.
Christophe Fuchs, “BlueBox binas›na ku-
rulan çözüm umut vericidir. Tavan panel
›s›tmas›n› kasetlerle karfl›laflt›r›n: Öncelik-
le, so¤utucu s›v› devresinin boru tertibat›-
n›n dönmesi ya da çak›flmas› gibi kötü ku-
rulum risklerinden kurtuluyorsunuz. Üs-
telik COADIS 2 üniteleri her bir üniteye
yerlefltirilmifl olan hava filtreleri ile ortam
havas›n›n kalitesini muhafaza etmektedir.
Son olarak, COADIS 2 ünitelerini tafl›ma-
s› kolayd›r; dolay›s›yla kirac›n›n iste¤ine
göre tam istenen noktaya yerlefltirilebilir-
ler” diyor.

Havan›n yenilenmesini yönetmek için
dört adet saatte 45.000 m3 ak›fla sahip ro-

tatifli hava kurtarmal› CIAT Airtech çift
ak›fll› hava ünitesi kurulmufltur. Rotatifli
kurtarma, içeri giren havan›n ›s›t›lmas›
için d›flar› ç›kan havan›n enerjisinin 
% 80'inin kurtar›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Sistem ayr›ca iki adet 640 kW Aquaciat 2
so¤uk su üretim ünitesi içermektedir. Tek
bir büyük ünite yerine iki küçük ünite kul-
lan›larak elektrik tüketimi optimize edil-
mekte; genellikle yaln›zca bir ünite kulla-
n›lmakta ve ikinci ünite yaln›zca tüketi-
min çok fazla oldu¤u zamanlarda çal›fl-
maktad›r. Bina ekipman› Lon-bus’l› bir
Bina Yönetim Sistemi taraf›ndan takip
edilmektedir. TM
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Bilal Pekgüzel
PEKPAN Yönetim Kurulu Baflkan› 

Amac›m›z; 
›s›n›n lideri olmak”

1969 y›l›ndan beri ISK sektöründe faaliyet gösteren Peksa fiirketler Grubu,
yat›r›mlar›na yeni fabrikas›n› faaliyete geçirerek devam ediyor. fiirketin
Yönetim Kurulu Baflkan› Bilal Pekgüzel ile, Peksa fiirketler grubunun 
hedeflerini, ürün gruplar›n› ve yeni yat›r›mlar›n› konufltuk.

“

TM EYLUL 142  11/12/10  1:20 PM  Page 38



tesisat market 11/2010 . 39

Yenilikleri hep yak›ndan takip
eden bir firmay›z

fi irketimiz, her zaman rahmetle an-
d›¤›m›z çok de¤erli büyü¤ümüz Sa-
y›n Sami Pekgüzel taraf›ndan 1969

y›l›nda kurulmufl olup, sac ticaretini, pro-
fil çekme imalat›n›, askeri tesislere ve
D.M.O arac›l›¤› ile ö¤renci yurtlar›na ve
üniversitelere çelik ranza ve raf imalat›n›
çok uzun y›llar baflar› ile yapm›fl ve sektö-
rel yenilikleri hep yak›ndan takip eden bir
firma olmufltur.
Ülkedeki ekonomik ve sosyal geliflmeleri
dikkatle izleyen firmam›z, ›s›tma sektörü-
nün toplumsal yaflam›m›zda önemli bir
yer tutaca¤›n› gözlemleyerek 1997 y›l›nda
Astim Organize Sanayi bölgesinde 4.000
m2 kapal› olmak üzere 5.500 m2 alan üze-
rinde panel radyatör tesisinin temelini at-
mak suretiyle bir anlamda bu günlerin to-
humunu topra¤a att›. 
2005 y›l›nda Ayd›n Umurlu Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde yat›r›m karar› ald›k ve
2006 y›l› Ocak ay›nda temeli at›lan yeni
fabrikam›z son derece h›zl› bir çal›flma ile
2006 y›l› Kas›m ay›nda deneme üretimine
bafllad›. Ocak 2007’den itibaren de seri
üretime geçtik. Yeni fabrika binam›z

24.500 m2 kapal› alan olmak üzere
45.000 m2 toplam araziye sahip. 

2010 y›l› sonuna kadar 40 ülkeye
ihracat yapmay› ve dünyada ses
getiren bir firma olmay› 
hedefliyoruz

PEKSA’n›n vizyonu; müflteri memnuniye-
ti ve beklentilerini karfl›layan, yeniliklere
aç›k, genifl ürün yelpazesi ve güvenilir hiz-
metleri ile “›s›n›n lideri, iflinin lideri” ol-

makt›r. Aile flirketi olan firmam›zda ku-
rumsallaflma çal›flmalar›m›z son sürat de-
vam ediyor. Firmam›zda halen 160 perso-
nelimiz bulunuyor. Kriz döneminde kriz
döneminde dahi personel ç›karmak gibi
bir durumumuz olmad›. 
PEKSA A.fi. ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001 kalite sistem belgelerinin yan› s›ra,
uluslararas› geçerlili¤i olan TSE, CE,
DIN, EN 442, GOST-R, UKR-SEPRO gi-
bi akreditasyonlara da sahiptir. Gerek iç
piyasa, gerekse dünyada 30’dan fazla ül-
keye ihracat›m›zla kalitesini ispatlam›fl,
sektörde k›sa sürede sayg›n bir yer edin-
mifl bir firmay›z. Birçok ülkeden de önem-
li firmalar ile görüflmelerimiz sürüyor.
Hedefimiz 2010 y›l› sonuna kadar 40 ül-
keye ihracat yapmak ve dünyada ses geti-
ren bir firma olmakt›r.

Müflterilerimizin taleplerini Ar-Ge
birimimizde de¤erlendirip 
yenilikçi çözümler gelifltiriyoruz

Pekpan Panel Radyatörleri sektördeki en
modern entegre tesislerde ve bilgisayar
kontrollü, tam otomatik hatlarda P - PP -
PK – PKP – PKKP - PKKPKP tiplerinde
üretiliyor. Radyatörler; 300, 400, 500,
600 ve 900 mm yüksekliklerinde ve 400
mm’den 3000 mm’ye kadar genifl ölçü se-
çenekleri ile CE, EN 442, GOST-R, UKR
Sepro ve TSE standartlar›na uygun olarak;
standart 4 delikli ve ventilli 6 delikli ol-
mak üzere iki farkl› modelde üretiliyor.  
Üretimde boyama prosesinin ilk aflamas›
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söylefli

olan yüzey temizleme prosesinde, yüzey ifl-
lem kimyasallar› ile metal yüzeyler tama-
men tortulardan ar›nd›r›l›yor. Bu sayede
gerek yafl boyan›n, gerekse elektro-statik
toz boyan›n korozyon ömrü art›r›l›yor.
Pekpan Panel Radyatörleri; ya¤ alma, fos-
fatlama, durulama iflleminden sonra, dal-
d›rma yafl boyama ifllemine tabi tutularak
150 °C'deki f›r›nda kurutulup, epoksi
polyester RAL 9016 toz boya ile elektro-
statik yöntemle boyan›yor ve 180 °C'de
kürlenme ifllemine tabi tutuluyor. Bu iflle-

min sonucu olarak radyatörler estetik gö-
rünümlerinin yan› s›ra, darbelere karfl›
boya dayan›kl›l›¤› ve uzun kullan›m ömrü
kazan›yor. Boyama prosesinde; DIN EN
55900 ve EN 442 standartlar› kullan›l›-
yor. Ürünlerimizin korozyona karfl› daya-
n›kl›l›¤›; hem ülkemizde akredite olmufl
firmalarda, hem de ihracat yap›lan ülke-
lerde uygulanan testlerden baflar›yla geç-
mifltir. 
Üretimin son aflamas›nda paketleme üni-
tesine gelen radyatörlerin nihai tüketiciye
ulaflana kadar darbelere karfl› ilave koru-
mas› sa¤lanm›flt›r. Toz ve rutubetten ko-
rumak amac›yla balonlu ve shrink naylon
ile kaplanan radyatörler, yan karton ve
plastik köfle koruyucular ile de darbelere
karfl› korunuyor. 
Bütün bunlara ilaveten, gerek depolama,
gerekse nakliye esnas›nda paletli olarak
istiflenen ürünlerimiz, karton köflebentler
ve strech naylon ile sar›larak çemberleni-
yor. Ambalaj içersinde montaj seti ve ask›
konsollar› da bulunuyor. 

Üretimimizi büyük bir titizlik ve kalite an-
lay›fl› ile sürdürürken, müflteri memnuni-
yetini ve beklentilerini ön planda tutarak,
müflterilerimizden gelen yeni talepleri Ar-

Ge birimimizde de¤erlendirip yenilikçi çö-
zümler gelifltiriyoruz. Özellikle Ortado¤u
ülkeleri için tasarlanm›fl, 300, 400, 500,
600 ve 900 mm yüksekliklerinde ve isteni-
len uzunluklarda üretilebilen, ayn› anda
hem 50 cm hem de 55 cm branflman ölçü-
süne sahip ürünümüz, ilk defa ülkemizde
firmam›zca ihracat pazar›na sunuldu. Or-
tado¤u ülkelerinden gelen talep ile “MA-
DE IN TURKEY” damgas› kullan›larak
ülkemizin ve firmam›z›n  ihracattaki gü-
venilirli¤i bir kez daha gündemde tutuldu.

Çal›flanlar›m›z› sürekli olarak 
e¤itimler ile destekliyoruz

30-35 ülkeye ihracat, distribütörlerimiz
arac›l›¤› ile yap›l›yor. Son bir y›l içerisinde
gerçeklefltirdi¤imiz ola¤anüstü bayi yap›-
lanmam›z ile yurtiçinde 80’den fazla bayi
ile çal›flmalar›m›za devam ediyoruz. Fir-
ma çal›flanlar›m›z›n devaml› olarak Milli
Prodüktivite Merkezi’nin düzenledi¤i e¤i-
tim seminerlerine, ihracat seminerlerine,
d›fl ticaret e¤itimlerine, toplam kalite ve
yönetim e¤itimlerine kat›l›m›n› sa¤l›yo-
ruz. Ayr›ca firmam›z bünyesinde çal›flan-
lar›m›za yönelik teknik ekipman kullan›-
m› ve tan›t›mlar›, hammadde tan›t›mlar›,
ifl güvenli¤i e¤itimleri, ilk yard›m ve mü-
dahale e¤itimleri gibi e¤itimler veriyoruz.
Bununla birlikte yurtiçi bayilerimizi tan›fl-
ma, moral ve motivasyonlar›n› yükselt-
mek üzere, üretimi bizzat yerinde görme-
leri amac›yla iflletmemizde a¤›rl›yoruz.
Marmaris ilçesinde düzenledi¤imiz semi-
nerler de e¤itim için yapt›¤›m›z çal›flmalar
aras›nda.

Fabrikam›z›n mevcut iki hatt›na
önümüzdeki iki y›l içinde bir hat
ilavesi daha yapaca¤›z

Halen 24.500 m2 kapal› alana sahip fabri-
kam›z›n mevcut iki hatt›na önümüzdeki
iki y›l içinde bir hat ilavesi daha yapaca-
¤›z. Böylece toplam üç hatla üretime 
devam edece¤iz. Amac›m›z, ülkemizin 
en sayg›n firmalar› aras›nda h›zla yüksel-
meye devam etmek. Yapt›¤›m›z Ar-Ge ça-
l›flmalar› do¤rultusunda bu sektörde her
an yeni bir ürünü piyasaya sunabilmek
için tüm gücümüzle çal›flmalara devam
ediyoruz. TM
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Bu yaz›da, konfor flartland›rmal› bir
binaya veya binan›n içindeki hacme
göre, verilen bir hacmin nemlendir-

me yük hesab› için gerekli parametreler ta-
n›mlanacakt›r. Bu tan›mlar, gerekli hacim
flartlar›n› sa¤layacak de¤iflik tiplerdeki
nemlendirme sistemlerinin seçiminde ve
uygulanmas›nda yol gösterici olacakt›r.
‹ki tip nemlendirme uygulamas› vard›r; ka-
nal ve aç›k alan (boyutlar› terminaller ara-
s› uzakl›k art› 15 ft (5 m)’den büyük olan,
duvarlarla ya da bölmelerle kapat›lmam›fl
herhangi bir alan).
• Kanall› sistemler, flartland›r›lm›fl havay›

binan›n ya da hacmin içinde
dolaflt›rmak için fan veya fanlar 
içerirler. Bu dolafl›m, havay›
flartland›r›lm›fl hacme ulaflt›ran ve

hacimden emen kanal sistemini veya
plenumlar› kapsar. Di¤er bir deyiflle
pozitif hava dolafl›m sistemidir.

• Aç›k alan sistemleri asl›nda mekanik
de¤ildir. Fakat do¤al havaland›rmaya
ba¤l› olarak, besleme ve egzoz olarak

tarif edilebilecek hava yolu
olufltururlar. Bu sistemler ayr›ca toplam
kay›p sistemleri olarak tan›mlanabilir-
ler, çünkü çok iyi devirdaim yaparlar.

Bu iki uygulamada da, psikometrik ifllemin
bafllama ve bitifl ya da aç›l›fl ve kapan›fl ne-

çeviri
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Yazan: Mike Creamer
Çeviren: Yük. Mak. Müh. Orhan Veli KAZANCI

fiekil 1. Is›tma yükü denklemleri

Duyulur ›s› (kW) = Hava sabiti(1.21)xBesleme havas› hacimsel debisi(m3/s)x¢T(°C(KB))
Gizli ›s› (kW) = Hava sabiti(2.98)x xBesleme havas› hacimsel debisi(m3/s)x¢w(kg/kg)
Toplam ›s› (kW) = Hava sabiti(1.19)x xBesleme havas› hacimsel debisi(m3/s)x¢h(kJ/kg)

¢T = nemlendirme ünitesinin her iki taraf›nda aç›k ve kapal› flartlardaki 
kuru termometre s›cakl›k fark›.

¢w = aç›k ve kapal› flartlardaki nem içeri¤i fark›.
¢h = aç›k ve kapal› flartlardaki özgül entalpi fark›.

Nemlendirme hesab›
paremetreleri -1
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m

in
e-

mi noktalar› belirlenmeli ve nemlendirile-
cek hava miktar› tasar›mc› taraf›ndan do¤-
rulanmal›d›r.

Kanall› sistemler
Kapal› hacimlerde kullan›lan kanall› sis-
temlerde öncelikle, dolaflt›r›lmas› gereken
havan›n miktar›n›n belirlemesi gerekir. Bu
de¤er ›s›tma ve so¤utma yüküne ba¤l›d›r.
Buna ek olarak devirdaim havas› d›fl hava
miktar›n› belirler. Gerekli miktar ayr›ca
hacimde bulunan insanlar›n say›s›na da
ba¤l›d›r. Hem CIBSE hem de ASHRAE,
her bir insan için ne kadar d›fl ortam hava-
s› gerekti¤ini belirtmektedir.
Taze hava s›kl›kla d›fl ortam havas›n› tarif
etmek için kullan›l›r. Bu yan›lt›c›d›r. Kon-
for uygulamalar›nda normal olarak toz fil-
tresi, ›s›tma ve/veya so¤utma vard›r. Hac-
me verilen hava içerisinde araba egzozla-
r›ndan ç›kan karbon monoksit gibi kimya-
sal at›klar bulunmamaktad›r. Bu yaz›da,
d›fl ortam havas›n› normal olarak nefes al›-
nabilen hava olarak kabul edece¤iz.
D›fl ortam havas›n›n toplam beslenen hava
miktar› üzerinde, at›klar›n konsantrasyonu
kadar seyreltici bir etkisi vard›r. Toplam
hava besleme miktar› bina içindeki ›s›tma
ve so¤utma yükü taraf›ndan belirlenir. Bu
durum fiekil 1’de gösterilen ›s› yükü denk-
leminde ifade edilmektedir.
Nemlendirme yükünü hesaplamak için d›fl
ortam hava miktar›n› birinci k›riter olarak
ele alabiliriz. D›fl ortam havas› geri dönüfl
havas›yla kar›flarak, kar›fl›m flartlar›n› olufl-
turup nemlendirme bölümüne girer. Ekle-
necek nem miktar› her iki durumda da bir-
birine yak›n miktarlardad›r. D›fl ortamdan
hava al›narak kar›fl›m havas›n›n özellikleri-
nin hesaplanmas›ndan kurtulunur. Sabit
hacimli hava sistemlerinde hesaplanacak
tek bir de¤er vard›r, de¤iflken hacimli hava
sistemlerinde ise iki tane; maksimum ve
minimum. Bu de¤erlerin hesab› sadece d›fl
ortam havas› miktar›na bak›larak kolayl›k-
la belirlenebilir. Sistem ayr›ca iç ortam s›-
cakl›¤›n›n kontrolüne, d›fl ortam hava flart-
lar›n›n maksimum faydas›n› verebilmek
için entalpi kontrolüne de sahip olabilir.
Tekrar belirtirsek, maksimum ve minimum
de¤erlere bakmam›z gereklidir.
Emme mesafelerini hesaplarken, bafllang›ç
noktam›z›n d›fl ortam hava s›cakl›¤› yerine
kar›flm›fl hava flartlar›n›n olaca¤›n› hat›rla-
mal›y›z.

Aç›k Alan
Aç›k alan uygulamalar› yaklafl›m olarak bi-
limsel de¤ildir. Bu yöntemde de hava mik-
tar›n› belirlemek gerekmektedir, fakat bu
metotta ayr›ca binada veya hacimde mey-
dana gelen havaland›rma kay›plar›n› da
hesaplamak gerekmektedir. Bu hesap bina-
n›n hava kaç›rmaz olma özelli¤inin de¤er-
lendirilmesi ile iliflkilidir. Binan›n hava ge-

çirmezli¤i sadece inflan›n fonksiyonu de¤il-
dir, ayn› zamanda bina kullan›m›n›n da
dikkate al›nmas› gerekir. Depo gibi bina-
larda makinalar›n ya da ürünlerin girip
ç›kt›¤› büyük kap›lar bulunmaktad›r. Bask›
ifllerinde, örne¤in, dönen rulolar ve hareket
eden ka¤›t paletleri olabilir. Kap›lar günün
büyük bölümünde aç›k olabilir. Forklift
kamyonlar› büyük kap›lardan gün boyun-

fiekil 2. Nemlendirme aral›k diyagram›

)

Örnek

Tasar›m de¤erleri

X=5.5 g/kg      T= 22 C          M=40kh/h

dX=3.0 g/kg      L=900mm     W=5m/s

Sonuç

Bn=0.6m

Çarpanlar

Bc= 1.5.....2.0(xBn)

Bs= 2.5.....3.0(xBn)

Bd= 3.0.....5.0(xBn)

Nemlendirme Aral›k Diyagram›
Buhar borusundaki hava s›cakl›¤›
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Her buhar borusundaki buhar miktar›

K
an
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 h
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a 

h›
z›
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nd
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m
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›

Bn= normal hava ak›fl›
Bc= filtreden önce
Bs= mutlak filtreden önce (belirli bir mikron büyüklü¤ün üzerindeki 
parçac›klar›n tamam›n›(%100) tutan filtre)
Bd= Sensörden önce
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çeviri

ca girip ç›kmaktad›r.
Bir saatte meydana gelecek hava de¤iflim
say›s› tayin edilmelidir. Bu say› binan›n in-
flas›na ve kullan›m flekline ba¤l›d›r. Bu de-
¤er normal olarak saat bafl›na bir, iki veya
üç hava de¤iflimi olarak ifade edilir. Hava
kaç›rmayan binalarda bu de¤er saatte ya-
r›m hava de¤iflimi gibi çok düflük de¤erler-
de olabilir. Havaland›rma tasar›m›n›n ve
miktar›n›n içerideki insan say›s›n›n bir
fonksiyonu oldu¤unu tekrar belirtmekte
fayda vard›r.
Binan›n iç k›sm›ndaki taban alan›n› dolu
olan yükseklikle çarp›n, bu de¤er normalde
2.5-3m’dir. Bu de¤er binan›n hacmini be-
lirler. Bu de¤eri saatlik hava de¤iflim say›s›
ile çarparsak, bu bize hava hacmini verir.
Probleme bak›fl aç›lar›ndan bir tanesi, ilgi-
lenilen hacmi kanal sisteminin içindeki bü-
yük bir kar›fl›m odas› gibi düflünmektir. Bu
hacim ço¤unlukla sirküle edilen elemana

sahiptir, art› d›flar› kaçan iç ortam havas›
veya flartland›r›lm›fl hava miktar›na denk,
hacme do¤al olarak giren d›fl ortam hava-
s›na sahiptir.

Psikometrik ifllem
Bu ifllemde, eklenmesi gereken nem mikta-
r›n› belirlememize izin verecek bir bafllan-

g›ç ve bir bitifl noktas›na ihtiyaç vard›r. Ör-
ne¤imizde d›fl ortam havas› 5°C KB/doy-
mufl veya % 100 ba¤›l nem koflullar›nda-
d›r. Hava ›s›t›larak 22 °C KB ve % 33 ba-
¤›l nem flartlar›na getirilecektir. Her nokta
için de¤erler tabloda verilmifltir.  
Nemlendirme yükünü hesaplamak için
kullan›lan denklem afla¤›daki gibidir:

Hava hacmi
Örnek için havaland›rma h›z› veya beslen-
mesi gereken havay› 3.2 m3/s olarak kabul
edelim. 

Nem Fark›
D›fl ortam havas›n› 5 °C’den 22 °C’ye kuru
termometre s›cakl›¤›nda ›s›tmak nem ekle-
yip ç›karmayan duyulur ›s› ifllemidir. Bun-
dan ötürü nem içeri¤i bu ifllemde 0.0035
kg/kg da sabit kalmaktad›r. Nem daha
sonra ba¤›l nemi, % 33’ten % 50’ye ç›kar-
mak için eklenmektedir. Bu durumda ha-
van›n nem içeri¤i 0.0085 kg/kg de¤erine ç›-
kar. ‹zotermal ifllem psikometrik diyag-
ramda kuru termometre çizgisi üzerinde di-
key olarak hareket eder ve havaya duyulur
›s› eklemez ama gizli ›s› ekler. Adyabatik ifl-
lem yafl termometre çizgisi üzerinde yukar›
do¤ru hareket eder ve hava üstünde so¤ut-
ma etkisi yapar. Negatif duyulur ve gizli ›s›
ifllemidir. Nemlendirme için hangi sistem
kullan›l›rsa kullan›ls›n nemlendirme yükü
ayn›d›r.

Bu durumda nem içeri¤i fark›:
0.00650-0.00379=0.00271 kg/kg

Zaman
3600 saniye, eflitli¤in saate çevrilmifl
halidir. E¤er hava hacmi birimini m3/h ola-
rak kulland›ysan›z dönüflüm yap›lmas›na
gerek yoktur ve sonuç kg/h birimindedir.
‹ngiltere’de hava hacmini ifade etmede ter-
cih edilen birim m3/s’dir.

Özgül hacim
Bafllang›ç ve bitifl olarak iki ifllem noktas›
aras›nda nem eklendikçe özgül hacim de¤e-
ri yükselir. Bu de¤er flimdi hareket eden bir
hedeftir ve denklemin içine eklemek zor-
dur. Çözüm iki de¤erin ortalamas›n› al-
makt›r.

fiekil 3. kanal içindeki izafi pozisyonlar

Bafllang›ç Bitifl
Kuru termometre
s›cakl›¤› 22 °C 22 °C
Yafl termometre 
s›cakl›¤› 13 °C 15.7 °C
Çi¤ noktas› 5 °C 11.5 °C
Ba¤›l nem %33 %50
Nem içeri¤i 0.0035 kg/kg 0.0085 kg/kg
Özgül hacim 0.844 m3/kg 0.847 m3/kg

1. dirsek
2. genleflme
3. filtre
4. ›s›t›c›
5. redüksiyon eleman›
6. dal
7. fan
8. difüzör
9. çok hassas hava filtresi
10. sensör
Buhar borular›n›n montaj 
pozisyonlar›

Buhar›n absorbe edildi¤i toplam mesafe

Geniflleme ve karfl›ma bölgesiönce sonra
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çeviri

Hesaplama

Seçim
Hava sistemi ve ›s›tma/so¤utma yükleri
hangi tip nemlendirici kullan›laca¤›n› belir-
leyecektir. Alternatifler; izotermal, buhar
veya adyabatik, so¤uk sudur. ‹zotermal ifl-
lem kuru termometre s›cakl›¤›n› etkileme-
mektedir, oysa adyabatik ifllem beslenen
hava üzerinde so¤utma etkisi oluflturmak-
tad›r. Bu so¤utma etkisi, bina gereksinimle-
riyle uyum sa¤layabilir. Dolay›s›yla bu so-
¤utma fenomeni yararl› olacakt›r.
Di¤er taraftan, ilk kriter belki fiyat ve di¤er
bütçelerle veya di¤er organizasyonlarla bir-
likte ifllem gören ya da görmeyen mülkiyet
fiyat›d›r.
‹lk maliyetinden dolay› en popüler sistem,
hava ak›fl› içine izotermal ifllemle nem ekle-
mek için buhar üreten aç›k uçlu elektrot
kazand›r. Kullan›labilir ifllem aral›¤› de¤ifl-
ken miktarlar› sa¤lamaktad›r ve hesapla-
nan yükü karfl›layabilmek için bu aral›kta-
ki bir de¤er seçilebilir. Örne¤imiz 40 kg ka-
pasiteye ihtiyaç duymaktad›r, bu nedenle
45 kg/h’lik cihaz seçebiliriz ve kapasitesini
hesaplad›¤›m›z miktara düflürebiliriz.
45 kg’l›k nemlendirici 54 mm çap›ndaki
tek buhar ç›k›fl›na sahiptir. Cihaz›n, flebe-
keden gelen besleme suyuna, drenaja, flebe-
keden gelen elektri¤e ve kontrol sinyaline
ihtiyac› vard›r. ‹lk olarak tek buhar borusu
ya da birkaç buhar borusu kullanarak, bu-
har›n hava yolu içeriside yer almas› sa¤lan-
mal›d›r. Uygun so¤urma mesafesi, kullana-
bilece¤imiz de¤eri belirleyecektir.

So¤urma mesafesi
Bu mesafe, buhar›n havaya ilk verildi¤i
noktadan nemin hava içinde tamamen so-
¤uruldu¤u noktaya kadar olan mesafedir.
Bu mesafe havadaki buhar›n ortadan kay-
boldu¤u yere kadar devam eder. Pratik ola-
rak, normal konfor flartlar› için bu mesafe

1m’den 2’ye de¤iflir. Fakat, hava flartland›-
r›c›n›n boyutunun optimum de¤erini kesin-
lefltirmek veya kanal sisteminde buhar giri-
flinin oldu¤u noktaya çok yak›n bir köfle
veya difüzör olup olmad›¤›n› görmek için
bu mesafeyi daha kesin olarak belirlemeli-
yiz. Kanal içindeki eleman e¤er buhar ç›k›-
fl›na çok yak›nsa, buhar bulutu havayla ka-
r›flmakta zorlan›r ve yo¤uflma meydana ge-
lir. Yo¤uflan buhar birikir, ya kanal içinde
kal›r ve sa¤l›k tehdidi oluflturur ya da bu-
lundu¤u odadaki tabana damlar veya daha
kötüsü, tavan kaplamalar›n› ›slat›r ve kul-
lan›lan hacimlere damlar. Bunlardan ötürü
so¤urma mesafesinin bilinmesi oldukça
önemlidir.
Bu mesafeyi belirlemek için nemlendirme
mesafesi diyagram›n› kullan›r›z (flekil 2).
Diyagrama iki noktadan girifl yapar›z ve
uygun ifllemlerle bu iki yolun kesiflimini
buluruz. Kesiflim noktas› bize metre cinsin-
den de¤er verir. Bu de¤er, buhar püskürt-
me noktas›ndan sonra gelen ekipmana ba¤-
l› olarak daha öte bir de¤erle çarp›labilir.
Örne¤imizde hava buhar borusuna gelme-
den önce 0.0035 kg/kg veya 3.5 g/kg nem
içeri¤ine sahiptir. Bu de¤er diyagramdaki
sol üst tarafta iflaretlenir ve buhar borusu-
na beslenen havan›n kuru termometre s›-
cakl›¤› olan 22 °C e¤risiyle kesifltirilir. Bu
kesiflim noktas›ndan afla¤›ya do¤ru buhar
taraf›ndan eklenen nemi temsil eden çizgi-
ye kadar bir do¤ru çizilir. Örne¤imizde bu
de¤er afla¤›daki gibi bulunur: 
8.5 g/kg – 3.5 g/kg= 3g/kg

Bu noktadan sa¤a do¤ru yatay bir do¤ru çi-
zilir ve bu do¤ru Bn ölçe¤inde sonland›r›l›r.
‹kinci girifl noktas› diyag-
ram›n alt k›sm›ndad›r. Bo-
rudan havaya verilen bu-
har miktar› diyagram üs-
tünde iflaretlenir. Örne¤i-
mizde bu de¤er
40kg/kg’d›r. Bu noktada,
hava flartland›rma sistemi-
nin veya kanal sisteminin
kesitsel boyutunun ne ol-
du¤u bilinmelidir. Örne¤i-
miz için iç boyutlar› 800 x
800 mm ve kesit alan› 0.64
m2 olan bir kanal kabulü
yapaca¤›z. 750 mm uzun-
lu¤unda, 40 kg/h buhar
sa¤layan tek bir buhar bo-

rusu seçece¤iz. Amaç, buhar› hava yolunun
ulaflabildi¤imiz kadar büyük bir bölümü
boyunca da¤›tmakt›r. Bundan ötürü hava
flartland›rma ünitesinin enine s›¤abilecek
en uzun boru boyu seçildi.
40 kg/h ölçe¤inden 750 mm uzunlu¤unda-
ki buhar borusu çizgisine dikey bir do¤ru
çizilir. Daha sonra bu noktadan yatay bir
do¤ru çizilerek hesaplanan boru içindeki
hava h›z› çizgisiyle kesifltirilir. Örne¤imizde
bu de¤er afla¤›daki flekilde hesaplan›r:

Bu noktadan yukar› do¤ru bir do¤ru çizilir
ve daha önce diyagram›n üst k›sm›ndan ge-
lerek çizdi¤imiz yatay do¤ru ile kesifltirilir.
Diyagram üstünden Bn de¤eri okunur: 0.6m.
Art›k bu de¤eri hava ak›fl yönündeki bir
sonraki ekipmanla iliflkili olarak kullanabi-
liriz. Bir sonraki ekipman, kanal içindeki
izafi pozisyonlar tablosunda (fiekil 3) 7 nu-
mara ile gösterilen hava besleme fan› olsun.
So¤urma mesafesi 600 mm olarak al›nabi-
lir. Bununla birlikte e¤er 3 numara ile gös-
terilen filtre var ise, mesafe 2 ile çarp›lma-
l›d›r. E¤er buhar kar›fl›m›ndan hemen son-
ra 9 numarayla gösterilen filtre varsa mesa-
fe de¤eri 3 ile çarp›lmal›d›r.
Tabloda 10 numara ile gösterilen yüksek
limitli nem sensörü buhar enjeksiyonundan
5xBn kadar uza¤a yerlefltirilmelidir. Bu
tablo, havan›n içine püskürtülen buhar›n
tamamen so¤urulmas› ve drenajdan ak›p
gitmemesi için ekipmanlar›n yerlefltirilme-
leri esnas›nda oldukça yararl› hale gelmek-
tedir. TM
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