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Yeni Y›l›n›z Kutlu Olsun
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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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yor. Firmalar, düzenledikleri seminerlerde, e¤i-
tim faaliyetlerinde hep verimi art›racak yöntem
ve ürünlere odaklan›yor. Dünya pompa endüs-
trisinin de bir numaral› gündem maddesi, “su
temini ve enerji verimlili¤i”. Pompa, vana, boru
gibi ana komponentler baflta olmak üzere tüm
ak›flkan teknolojileri elemanlar›, bu küresel te-
ma çerçevesinde birlefliyor. 
Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalç›n,
konu ile ilgili flunlar› söylüyor: “Avrupa’da Eu-
ropump’›n ve ABD’de Hydraulic Institute’ün
ortak araflt›rmas›na göre, dünyadaki elektrik
enerjisinin % 20’si pompalar taraf›ndan tüketi-
liyor ve bu % 20’nin yaklafl›k % 30’luk k›sm›-
n›n tasarruf edilebilmesi mümkün. Almanya’da
yapt›¤›m›z bir araflt›rma sonucu, Almanya’daki
bütün ‘aç-kapa’ prensipli sirkülasyon pompala-
r›n› frekans kontrollü pompalar ile de¤ifltirir-
sek, bir nükleer enerji santralinin devreden ç›-
kabilece¤ini gördük. Tasarruf edilen enerjinin,
baflta CO2 sal›mlar› olmak üzere çevreye olum-
lu etkileri ise bir di¤er kazan›m”. 
Bugün dünyada ak›flkan teknolojileri üzerine
hizmet veren flirketlerinin birleflti¤i bir di¤er
ortak nokta ise sosyal sorumluluk projeleri.
Büyük pompa flirketlerinden Grundfos, ITT
Lowara gibi flirketlerin, içme suyuna ihtiyac›
olan ülkelerde yapt›klar› gönüllü çal›flmalar,
dünyada su sorunu ile ilgili çözüm üretmek
üzere kurulmufl organizasyonlar her geçen gün
yayg›nlaflmaya bafll›yor. Örne¤in, ‘Artemis
Project’ adl› organizasyon, su alan›nda faaliyet
gösteren firmalar›n, dünya su sorununa nas›l
katk› sa¤layabilecekleri ile ilgili dan›flmanl›k
hizmeti veriyor. Üstelik bu konseptin bir par-
ças› olarak en iyi çözümü üreten ilk 50 firma
için de önümüzdeki y›l ödüller verilecek. Bu-
nun için son baflvuru tarihi ise 5 Ocak 2011
olarak belirlenmifl. World Water Day organi-
zasyonu ise bu y›l 22 Mart 2011 tarihinde
“Water for Cities” (Kentler için Su) ana tema-
s›yla dünya su gününü kutlayacak, kentlerin
de¤iflen su ihtiyaçlar›n› masaya yat›racak (Ko-
nuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için www.worldwa-
terday.org adresi ziyaret edilebilir). TM

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

P
ompa sektöründe ç›ta, her geçen gün
yükseliyor. Enerji verimlili¤i, pompa
sektörünü güçlü bir de¤iflime zorluyor.

Avrupa Birli¤i’nde enerji tüketen tüm ürünleri
ilgilendiren EUP direktifi, 2011’in ortalar›nda
yeni zorunluluklar› hayata geçiriyor. Bugün,
kullan›lan motorlar›n yaklafl›k % 90’› EUP di-
rektifini karfl›layam›yor. Oysa k›sa bir süre son-
ra, bu direktife uygun olmayan motorlar›n kul-
lan›ld›¤› cihazlar AB’de sat›lamayacak. Bu du-
rum; kulland›¤› motorlar› vakit kaybetmeksizin
verimli olanlar›yla de¤ifltirebilen pompa kuru-
lufllar› için cazip bir pazar avantaj› sa¤layacak.
Ülkemizde de pompa sektörü için benzer bek-
lentiler söz konusu. Binalarda enerji tüketimi-
nin k›s›lmas›n› sa¤layacak yönetmeliklerin ha-
yata geçifli, 2011’de h›z kazanacak. 2011’de
enflasyon oran›n›n % 6.5-% 7 aral›¤›nda sey-
retmesi bekleniyor. ‹nflaat sektöründe ve endüs-
triyel yat›r›mlar alan›nda yumuflak bir ivme
kaydedilebilece¤i de öngörüler aras›nda. Pompa
endüstrisinin yöneldi¤i segmentler aras›nda su
hizmetlerinin bina hizmetleri karfl›s›nda daha
h›zl› büyüme göstermesi, deniz suyunun ar›t›la-
rak kullan›lmas› gibi alanlar›n öne ç›kmas›,
pompa endüstrisinin gündeminde..
Dünya devi tüm pompa markalar›, ürünlerinde
verimi art›rmak, gereksiz tüketimin önüne geç-
mek için adeta birbirleriyle yar›fl›yor. Frekans
sürücülü pompalar, verimlili¤i maksimuma ç›-
kard›klar› için tüm pompa markalar› taraf›ndan
önemle tavsiye edilen ürünler aras›nda yer al›-

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

www.gesteknik.com

Sıcak su hazırlama ve
pay ölçer üniteler...

Merkezi sistem uygulamalarında,

Merkezi ısıtma sistemlerine uygun
Dahili kalorimetre ile ısı enerjisi tüketimi hesaplama 

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

Ayarlanabilir kullanım suyu sıcaklığı
Ayarlanabilir primer devre akış miktarı

Oda termostatı ile daire bazında sıcaklık kontrolü
Sessiz çalışma

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

DOMOCAL Serisi

Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri

Pompa endüstrisinin rotas›n› enerji 
verimlili¤i belirliyor
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ürünler

Airfel’den Ambassador Duvar
Tipi Yo¤uflmal› Kazanlar

Ambassador kazanlar, yüksek
verime sahip duvar tipi yo-

¤uflmal› cihazlard›r. Bu özellik di-
¤er özelliklerinin yan› s›ra paslan-
maz çelik ›s› eflanjörü, premix brü-
lörü ve modülasyonlu fan yap›s›
ile sa¤lanabilmektedir. Cihazlar
tek olarak çal›flt›r›labildikleri gibi
kaskad olarak da çal›flt›r›larak
yüksek kapasite de¤erleri elde edi-
lebilmektedir.
150 ve 180 kW kapasitelerde
Türkiye’de ilk ve tek olan bu ka-
zanlarla birlikte 8’li kaskad seçe-
ne¤i ile toplamda 1440 kW’a ula-
fl›labilmektedir. Cihazlar›n kapla-
d›¤› alan itibariyle de kompakt
yap›s› ile birlikte 1.25 m2 de 720 kW’a ulaflabilmek mümkündür.
Harici olarak kullan›labilecek opsiyonel kontrol cihazlar› ile bir-
likte kaskad say›s›n›n art›r›lmas› ve 20 cihaza kadar kaskad kon-
trol imkan› sunulmas› da sistemin sa¤lad›¤› avantajlar aras›ndad›r.
Kaskad çal›flma prensibi ile birlikte cihazlar›n s›ra kontrollü çal›fl-
mas› ile eflit yafllanma sa¤lanmakta, yedekli çal›flabilme rahatl›¤›
ile birlikte iflletme ve bak›m kolayl›¤› da yarat›lmaktad›r. 
Cihaz›n teknolojik tasar›m›n›n yan› s›ra yo¤uflma teknolojisi ve
premix yanma teknolojisi ile % 110’a varan yüksek verim de¤er-
leri ile Ambassador Duvar Tipi Yo¤uflmal› Cihazlar geleneksel
merkezi sistem ürünlerine k›yasla tüketiciye ciddi oranda yak›t ta-
sarrufu da sa¤lamaktad›r.
• Duvarda tek kazanla Türkiye’de ilk ve tek 150-180 kW
• 6 farkl› kapasite ile genifl ürün gam›; 60 kW, 80 kW, 100 kW,

120 kW, 150 kW, 180 kW 
• Cihaza entegre kaskad kontrol ünitesi ile 8 cihaza kadar 

kontrol olana¤› ile toplamda 1440 kW’l›k kapasite de¤eri 
• Kompakt boyutlar ile 1.25m2 de 720 kW 
• Premix yo¤uflma teknolojisi ile % 110’a varan yüksek verim 
• Yo¤uflma teknolojisi ile düflük yak›t sarfiyat› 
• Duo paslanmaz çelik yo¤uflmal› ›s› eflanjörü
• Düflük emisyon oranlar›: S›n›f 5 ( NOx:<15mg/kWh (RAL61)
• Genifl modülasyon aral›¤›: 1:4
• Çal›flma fonksiyonlar›n›n tamam›n›n izlenebildi¤i entegre LCD

ekran
• Entegre e-BUS özeli¤i ile di¤er cihazlarla iletiflim kurabilme

özelli¤i
• Entegre OpenTherm ba¤lant›s›
• Tüm modellerde entegre kazan sirkülasyon pompas›
• Donma korumas›
• Pompa anti-blokaj korumas›
• CE sertifikas› ve 2 y›l garanti süresi. TM
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Asmer Enerji High Power Yak›t Düzenleme ve Tasarruf Cihazlar›

A smer Enerji Ltd.fiti. taraf›ndan üreti-
len High Power yak›t düzenleme ve

tasarruf cihazlar›, yüksek manyetik gücü
sayesinde yanma kalitesini art›rarak yan-
ma performans›n› maksimum seviyeye ge-
tiriyor, böylece büyük ölçüde tasarruf sa¤-
l›yor. ODTÜ Makine Mühendisli¤i Motor
Laboratuvar› onayl› olan ürün, Türki-
ye’deki birçok otel ve endüstriyel tesisin,
›s›tma sistemlerinde, f›r›n ve haddanelerin-

de, konjenerasyon sistemlerinde, k›zg›n
ya¤ kazan›, buhar ve s›cak su kazanlar›n-
da ve araç filolar›nda baflar›yla kullan›l›-
yor. Sistemin en büyük özelliklerinden bi-
ri de ilk yat›r›m maliyetini 3-4 ay gibi çok
k›sa zamanda amorti etmesidir. High Po-
wer yak›t düzenleme ve tasarruf cihazlar›,
Türkiye'de Faydal› Model Patenti, Endüs-
triyel Tasar›m Belgesi ve T.C. Sanayi Ba-
kanl›¤› taraf›ndan Garanti Belgesi, ISO

D anfoss EKC 102 Serisi Elektronik
Termostatlar, kompresörü çal›flt›rma

/ durdurma yoluyla s›cakl›k ve defrost
kontrolü yapmay› sa¤larlar. 

IP koruma s›n›f› garantili:
Kontrolörün dü¤me ve panel yap›s› bütün-
leflik olup suya ve toza karfl› ön paneli
yüksek koruma s›n›f›na sahiptir.

Kolay montaj:
Entegre panel dirsekleri sayesinde kolay ve
zahmetsiz montaj özelli¤ine sahiptir. 10
A’lik röle ç›k›fl› ile kompresör veya defrost
için ara röle kullanmadan a¤›r yüklerde
çal›flt›rabilme özelli¤i tafl›r.

H›zl› ve kolay programlama:
Kopyalama anahtar› ile 25 farkl› setup de-
¤erini h›zl› ve kolay bir flekilde kullanabil-
me özelli¤i mevcuttur.

Fonksiyonlar:

Termostat:
On / Off termostat,
Sensörler: Pt1000, PTC1000 veya
NTC5000,
Sensör kalibrasyonu,
Gece / Gündüz kontrolü,
Gecikmeli alarm termostat›.

Defrost:
Elektrikli ya da do¤al defrost,
Dl girifli, zaman aral›¤› ile ya da ekrandan
çal›flt›rabilme,
‹htiyaca göre defrost (1:1 sistemde),
Zaman ya da s›cakl›kla durdurma.

Kompresör:
Optimum kompresör korumas› için za-
manlay›c›,
10A’lik röle ç›k›fllar›.

Çok amaçl› Dl girifli:
Defrost bafllatma, gece/gündüz kontrolü,
Kap› alarm›, ana flalter amaçl› kullan›labi-
len Dl girifli.

Di¤er Fonksiyonlar:
S5 sensörünü kondenser s›cakl›¤› ya da
ürün sensörü olarak kullanabilme özelli¤i,
Alarm izlemeli kap› fonksiyonu,
Manuel kontrol edilebilen ç›k›fllar,
‹lk çal›flt›rmada röle ç›k›fl› gecikmesi.

Ekran ve Programlama:
Parametre ayarlar›, anl›k de¤erler, alarm
ve operasyonun durumunu simgelerle gös-
teren LED ekran,
Kopyalama anahtar› ile kolay kurulum.

Fan (sadece 102D):
Defrost süresince fan gecikmesi özelli¤i,
Kompresör durdu¤unda fanlar› durdura-
bilme,
Yüksek S5 sensör s›cakl›¤›nda fanlar› dur-
durabilme özelli¤i.

Avantajlar›:
• Entegre so¤utma fonksiyonlar›,
• 1:1 sistemlerde ihtiyaca göre defrost,
• Ön panelde IP65 koruma s›n›f›,
• Kap› alarm›, defrost bafllatma, 

çal›flmay› bafllatma / durdurma, gece
operasyonu, iki s›cakl›k referans de¤eri
aras›nda de¤iflim yapabilme, temizleme
fonksiyonu olarak Dl giriflini 
kullanabilme,

• Kopyalama anahtar› ile programlama. TM

Totem’den Danfoss EKC 102
Serisi Elektronik Termostatlar

9001-2008 - TUV belgelerine sahiptir.  
LNG, LPG, motorin, benzin, do¤algaz ve
fuel-oil ile çal›flan bütün ekipmanda High
Power Sistemleri uygulanabilmektedir. Bu
sistem daha iyi yanma sa¤lamas› nedeni
ile, at›k gazlar içinde bulunan zehirli mad-
delerde azalma sa¤lad›¤›ndan do¤a dostu-
dur. Bu özelli¤i dolay›s›yla birçok firma-
n›n ISO çal›flmalar›nda 14001 çevre prog-
ramlar›nda kullan›lmaktad›r. TM
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Buderus yo¤uflmal› kombilerle
çok daha az yak›t tüketimi

T ürkiye distribütörlü¤ünü Is›san’›n üstlendi¤i Buderus yo¤ufl-
mal› kombiler; yo¤uflma teknolojisinin getirdi¤i yüksek ve-

rim, çok uzun ömürlü özel eflanjör, bilgisayarl› kontrol, hassas
oda s›cakl›¤› kontrolü ve üç tam modülasyon gibi özellikleriyle
dikkat çekiyor.
Buderus GB012 BasicPlus yo¤uflmal› kombiler; Al-Mg-Si yo¤ufl-
ma eflanjörleri sayesinde baca gaz› içerisindeki su buhar›n› yo¤ufl-
turuyor, gizli ›s›dan da faydalan›yor ve gaz›n alt ›s›l de¤eri üzerin-
den maksimum % 103’e varan (50/30 ºC sistemde) norm kullan-
ma verimlerine ulaflabiliyor. 80/60 ºC çal›flmada 22.000 kcal/h
olan ›s›tma kapasitesi, 50/30 ºC çal›flma durumunda 23.400
kcal/h’e ulaflarak en
yüksek verimle maksi-
mum kapasitede fayda-
lan›lmas›n› sa¤l›yor.
Buderus GB012 Basic
Plus yo¤uflmal› kombi-
ler, 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 pane-
li sayesinde çok daha
düflük yak›t tüketimi ve
daha uzun ömür sa¤l›-
yor. 
Tavsiye edilen de¤erle-
rin alt›ndaki düflük gaz
bas›nçlar›nda (5 mbar’a
kadar) ve düflük voltaj-
da (170 V’a kadar) bile
sorunsuz olarak çal›fl-
maya devam ediyor,
kullan›c›s›n› hiçbir koflulda so¤ukta 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 termos-
tat, kullan›m suyu devresinde s›cakl›k sensörü, 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 konfor sunuyor. 
Kompakt ve fl›k tasar›m›yla, monte edildikleri yap›lara tam uyum
sa¤layan Buderus GB012 BasicPlus yo¤uflmal› kombiler, oda ku-
mandas› sayesinde kullan›m kolayl›¤› sunuyor. Opsiyonel prog-
ramlanabilir oda kumandas› ile günlük ve haftal›k programlama
yap›labiliyor. TM
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Form’dan Clivet Cihazlar›

C livet Avrupa’da ›s› pompas› teknoloji-
sine en fazla yat›r›m yapm›fl firmalar-

dan biridir. Bireysel amaçla kullan›lan kü-
çük kapasiteli cihazlardan, 500 kW kadar
hava so¤utmal› kondenserli, 1500 kW ka-
pasiteye kadar ulaflan su so¤utmal› kon-
denserli ‘heat pump chillerler’ imalat kap-
sam›nda bulunmaktad›r. 
100-600 kW aras›nda imal edilen su so-
¤utmal› kondenserli ve 4 borulu fancoil
uygulamas› için gelifltirilmifl, istendi¤inde
s›cak su, istendi¤inde so¤uk su üreten  he-
at pump chiller cihaz›, geçifl mevsimlerin-
de çal›flma esnas›nda COP:8 gibi yüksek
de¤erlere ulaflan, konusunda tek, patentli
bir cihazd›r.
Hava so¤utmal› chiller serisinde, scroll
kompresörlü gruplarda 965 kW, vidal›
gruplarda ise 1.500 kW kapasiteye kadar
imalat yap›lmaktad›r. Scroll kompresörlü
cihazlarda kullan›lan spin teknolojisi ile
ara yüklerde yüksek verim sa¤lanarak ci-
hazlar›n ortalama ESEER de¤eri 4.4 ve
üzeri olacak flekilde dizayn edilmifltir. Vi-
dal› gruplar ise Eurovent kategorisine göre
A ve B s›n›f› olacak flekilde 2 farkl› seride
üretilmektedir.
Su so¤utmal› chiller serisinde, scroll kom-
presörlü gruplarda 500 kW, vidal› grup-

www.euromate.com.tr

larda ise 1.700 kW kapasiteye göre imalat
yap›lmaktad›r. Eurovent kategorisine göre
A ve B s›n›f› olacak flekilde 2 farkl› seride
üretim yap›lmaktad›r. Yeni gelifltirilen
Premium seri ile minimum EER:5.6 olacak
flekilde dizayn edilen cihazlar enerji verim-
lili¤inin en üst düzeyde önemli oldu¤u
projeler için ideal çözüm sunar. TM

100 y›ld›r pay ölçer üre-
timi gerçeklefltirmekte

olan Brunata, Türkiye pa-
zar›nda en geliflmifl modeli
Futura Plus Is› Pay Ölçer
cihazlar›n› sat›fla sundu.
Her türlü radyatör pete¤i-
ne kolayl›kla monte edile-
bilen Brunata pay ölçer,
radyo frekans (RF) sistemi
sayesinde daire içerisine
girmeden tüketim verileri-
ni iletebilme özelli¤ine sa-
hip. Ürün, 10 y›l kullan›m
ard›ndan de¤ifltirilebilen
pilleri sayesinde bir on y›l

daha kullan›labiliyor. Çok
hassas ölçümleme özelli¤i-
ne sahip olan Brunata pay
ölçer, fl›k tasar›m› ve mani-
pülasyona karfl› gelifltiril-
mifl özel yaz›l›m› sayesinde
kullan›c›lar taraf›ndan ter-
cih ediliyor. Brunata pay
ölçerleri ile birlikte sunulan
geliflmifl internet tabanl›
analiz sistemi ise gerek dai-
re sahipleri gerekse bina
yönetimleri için karfl›laflt›r-
mal› analizlerin yap›labil-
di¤i bir platform oluflturu-
yor. TM

Brunata’dan Is› Pay Ölçerler
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ürünler

Alüminyum folyolu borular›n gelifltiril-
mesindeki birincil önemli neden, alü-

minyumun oksijen yal›t›m› sa¤lamas› ve
konsantrasyon fark› nedeni ile tesisata ha-
vada bulunan oksijen moleküllerinin geç-
mesin engellenmesidir. Bilindi¤i gibi ›s›tma
tesisatlar› kapal› devre olarak çal›flmakta-
d›rlar. Bu tesisatlarda sisteme oksijen di-
füzyonunun olmas› durumunda su içerisi-
ne giren oksijen molekülleri sistemdeki
metalik aksamlarda korozyona sebep ol-
maktad›r. Bu durumda kombi ve radya-
törlerin kullan›m ömrü k›salmaktad›r. Bu
nedenle Avrupa’da, tesisatlarda yayg›n
olarak bak›r ve alüminyum folyolu plastik
borular (stabil, AL-PEX) kullan›lmakta-
d›r. Tesisata giren oksijen korozyon, kavi-
tasyon ve erozyon, cihazlarda verim dü-
flüklü¤ü, servis s›kl›¤›, pompa problemleri,
tesisat›n belirli bölgelerinde ›s›nmama ve
sirkülasyon problemleri gibi sorunlara da
neden olur. Bu problemler; ›s› eflanjörle-
rinde, pompalarda, ›s› sayaçlar›nda, üç
yollu vanalarda, yerden ›s›tma sistemlerin-
de kendini s›kça gösterir. Tesisata oksije-
nin girmesi ise s›kl›kla oksijen bariyersiz
plastik boru (Düz PP-R, PEX ve Cam Tak-
viyeli PP-R gibi) kullan›m›ndan dolay›
plastik boru üzerinden difüzyon yolu ile
oluflmaktad›r.
Demirin korozyonu sonucu lepidocrocite
(Á-FeOOH), goethite (·-FeOOH), akaga-
neite (‚-FeOOH), magnetite (Fe3O4) ve
maghemite (Á-Fe3O4) gibi birçok ürün
meydana gelir. Bu ürünlerden ilk önce
Fe2+ ile O2 varl›¤›nda lepidocrocite olu-
flur. Oksijen gitgide azald›kça oluflan lepi-

De’Longhi 12 dilimli KH771225B ya¤-
l› radyatörleri, 3 farkl› ›s›tma ayar› ve

ayarlanabilen oda termostat› ile kullan›l-
d›¤› mahalde istenilen s›cakl›¤› sa¤lar.
Gösterge ›fl›¤›, güvenlik termostat›, don-
may› önleyici sistemi ile güvenlik sa¤layan
cihaz, do¤a dostu materyalden üretilmifl-

tir. Avrupa güvenlik standartlar›na uygun
olarak yüzeyi “çocuklar›n ellerini de¤di-
rebilece¤i bir ›s›da” tutar. 75 metrekare
geniflli¤indeki odalar için ideal bir ürün
olan De’Longhi KH771225B radyatörü,
tutma yerleri ve tekerlekleri sayesinde ko-
layca tafl›nabilir. TM

docrocite yaklafl›k 24 saat sonra magneti-
te formuna döner.
Bu madde manyetik özellikte oldu¤u için
manyetik alan oluflturan ekipmanlara do¤-
ru çekilir. 2 yollu ve 3 yollu motorlu vana-
lar etraflar›nda manyetik bir alana sahip
olduklar›ndan, magnetitler vana etraf›nda
toplan›r ve vanay› zamanla bloke eder.
Ayn› flekilde magnetitler pompalara da ge-
lip yap›fl›rlar. Pompalar aç›l›p bak›lacak
olursa, içlerinin simsiyah çamur oldu¤u
görülür.
Normal flartlarda magnetit metal yüzeyle-
re yap›fl›r ve pas›n tersine koruyucu özellik
tafl›r. Ancak su ak›fl› ile magnetit metal yü-
zeylerden sistemin pH, s›cakl›k ve çözün-
memifl oksijen miktar›na ba¤l› olarak çö-
zünür ve oksijenle reaksiyona girerek yine
pas oluflturur. Sistemde çözünmemifl oksi-
jenin bulunmas› daha kal›n demir oksit ta-
bakas›na ve oksidasyon derecesine neden
olmaktad›r. Bunun sonucunda ise lepidoc-
rocite, megnetit ve pas gibi demirin koroz-
yonu sonucu oluflan istenmeyen ürünlerin
miktar› artmaktad›r. Bariyersiz PE-X, PP-
R veya Cam Katk›l› PP-R borular›n kulla-
n›ld›¤› 1000 m’lik 20/2 plastik borulu bir
sistemde, y›ll›k 200 ›s›tma gününde s›cak
suyun içine yaklafl›k 200 g oksijen difüze
olur ve 550 g demiri korozyona u¤ratarak
750 g pas oluflumuna yol açar. E¤er alü-
minyum folyo, “patentli Dizayn Oksi Plus
Kombi borular”›n da oldu¤u gibi plastik
borunun et kal›nl›¤›n›n ortas›na yerlefltiri-
lirse kaynak ifllemi yapabilmek için t›raflla-
maya gerek kalmayacakt›r. Bu da sisteme
giren oksijen miktar›n› azaltacakt›r. Tesi-

satlarda oksijen difüzyon miktarlar›n› s›-
n›rland›ran DIN 4726 normuna göre, ›s›t-
ma tesisat›na d›fl ortamdan difüzyon yolu
ile girecek olan maksimum oksijen mikta-
r› 0.1 mg/gün’dür (standart bir dairede
2.38 mg/gün olur). Plastik borular üzerin-
den sisteme giren oksijen miktar›n›n DIN
4726 normuna olan uygunlu¤unun tespiti
için, d›fl ortamdan boru içerisine borunun
et kal›nl›¤› üzerinden ne kadar oksijen ge-
çece¤inin hesaplanmas› gerekir. Yukar›da
sözü edilen bariyerlerin yer almad›¤› bir
boruda (ör; PPR, Cam Takviyeli PPR,
PEX ve PB) oksijen difüzyon oran›, norm-
da öngörülenin çok üzerinde (Bariyersiz
PE-X, PP-R, Cam Takviyeli PP-R veya PB
borular›n standart bir dairede oksijen ge-
çirgenli¤i yaklafl›k 82.7 mg/gün, normal
Al folyolu borularda da 5.54 mg/gün’dür.
Dizayn Oksistabil’de ise bu de¤er 1.97
mg/gün’dür ve standard›n istedi¤i 2.38
mg/gün’den çok daha düflüktür) olaca¤›n-
dan, önemli miktarda korozyon ve sistem
sorunlar› ortaya ç›kacakt›r. Cam katk›l›
PPR borular, alüminyum folyosuz PPR bo-
rular, oksijen bariyersiz pex borular gibi
oksijen yal›t›m› sa¤lamayan ›s›tma tesisat
borular›n›n tüm bu sak›ncalar›ndan dolay›,
önde gelen kombi üreticileri, bariyersiz
plastik boru kullan›m›ndan kaynaklanan
korozyon sorunlar›n› garanti kapsam› d›-
fl›nda b›rakt›klar›n› aç›kça belirtmektedir.
Dizayn Grup taraf›ndan üretilen alümin-
yum folyolu Oksi Plus kombi borusu, bah-
si geçen tesisat problemlerini engelleyerek
kalorifer tesisatlar›n›n uzun y›llar sorun-
suz çal›flabilmesini sa¤lar. TM

Dizayn Grup’tan 3 Patentli 
Oksi Plus Kombi Borusu

De’Longhi’den Do¤a Dostu Is›t›c›lar
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ürünler

F202 PV B, F204 B, DDA204 B

Kaçak ak›m koruma cihazlar› insanlar›
ve tesisat› toprak kaçak ak›m›ndan

korumak ve yang›n riskini ortadan kald›r-
mak amac›yla kullan›lmaktad›r. Bir foto-
voltaik sistemde  AC ile DC taraf aras›nda
herhangi bir elektriksel ayr›m yoksa AC
tarafta mutlaka B tipi kaçak ak›m koruma
cihazlar› kullan›lmal›d›r. Cihazlarda bulu-
nan PV çeviriciler herhangi bir dahili izo-
lasyon trafosu kullanmaks›z›n yat›r›m›n›z›
korur ve küresel verimlili¤i art›r›r. Genifl
aksesuar seçene¤i ile ABB kaçak ak›m ko-
ruma cihazlar› her türlü kullan›m için ide-
aldir.
ABB’nin F202 PV B ve F204 B serisi kaçak
ak›m koruma cihazlar›,  mono ve trifaze
PV çeviriciler için idealdir. Yang›n ve ka-
çak ak›ma karfl› koruma sa¤larlar. 
DDA204 B kaçak ak›m koruma röleleri

trifaze çeviri tesisatlar için dizayn 
edilmifltir. S200 serisi otomatik sigortalar-
la kombine edildi¤inde tesisatlar› kaçak

ak›m, yang›n, afl›r› ak›m gibi risklere karfl›
korur, kullan›c›lar için can güvenli¤i 
sa¤lar. 

F202 PV B ve  F204 B Özellikleri 
Çal›flma ak›m›: 25, 40, 63, 125A
Çal›flma gerilimi: 230...400VAC
Hassasiyet: 30, 300, 500mA
Kutup say›s›: 2..4 
Tip: B, B S (Selektif tip)
Standartlar: IEC/EN 61 008, IEC 62423

DDA204 B  Özellikleri 
Çal›flma ak›m›: 63A’e kadar 
Çal›flma gerilimi: 230...400VAC
Hassasiyet: 30, 300mA
Kutup say›s›: 4 
Tip:  B, B S (Selektif tip)
Standartlar: IEC/EN 61 009 Ann. G, IEC
62423 TM

ABB’den AC Sistemler için Kaçak Ak›m Koruma Cihazlar›

K elebek vanalarda kapama eleman›,
düfley eksende yerlefltirilmifl bir mil

etraf›nda dönen disktir. Monte edilmifl
halde kendi ekseni etraf›nda dönmek su-
retiyle tam boru kesitini açan veya 
kapatan bir disk oluflturur. 
S›zd›rmazl›k metal klape ile gövde içini
kaplayan elastik veya plastik s›zd›rmazl›k
elemanlar› aras›nda sa¤lan›r. S›zd›rmaz-
l›k eleman› ayn› zamanda vana ile boru
aras›ndaki flanflta conta görevi de yap-
maktad›r. 
Bu tür vanalar›n avantajlar›; bas›nç ka-
y›plar›n›n az olmas›, kolay aç›l›p kapan-
mas›, s›zd›rmazl›¤›n›n iyi olmas›, hafif ol-
mas› ve az yer kaplamas›d›r.
Ayvaz KV-3 Wafer Tip Kelebek Vanalar,
monte edilirken diskin serbestçe hareket
edip etmedi¤i kontrol edilmelidir. Vana
mili yatay veya düfley konumda olabilir.
Ancak DN300 üzerinde yatay montaj ter-
cih edilmelidir.

Malzeme Yap›s›:
Gövde: GG25 Pik Döküm
Disk: AISI316 Paslanmaz Çelik
Conta: EPDM

Ba¤lant›lar:
Wafer Tip

Nominal Çap:
DN25 (1”) – DN600 (24”)

Bas›nç De¤erleri:
Maks. 16 bar’a kadar (DN25-DN300),
10 bar'a kadar (DN350-DN600)

S›cakl›k Aral›¤›:
Malzeme yap›s›na göre -10 ºC’den 
130 ºC’ye kadar.

Uygulama Alanlar›:
• Is›tma, havaland›rma ve iklimlendirme
sistemleri

Ayvaz’dan KV-3 Kelebek Vana

• Su ar›tma ve da¤›t›m sistemleri
• Maden sanayii
• Gemi inflas› ve sondaj tesisleri
• Kimyasal ve petrokimyasal tesisler
• G›da ve kimya iflletmeleri
• Petrol ve gaz prosesleri
• Yang›n söndürme sistemleri TM
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ürünler

ABS EffeX Pompa Serisi

Mevcut teknolojinin s›n›rlar›n› zor-
layan ABS XFP serisi, dalg›ç at›k su

pompalar›, yüksek pompa güvenilirli¤i ve
t›kanma direnci ile daha düflük iflletim
maliyeti sunuyor. Bütün yelpazede yer
alan ürünlerde, optimize edilmifl hidrolik
çark ve yüksek verimli IE3 motor (IEC
60034-30 ile uyumlu) kullan›lm›flt›r.
Böylece, maksimum verimli dalg›ç at›ksu
pompalar› üretilmifltir.

ABS geniflletilmifl pompa serisi,
afla¤›daki özellikleri sunmaktad›r:
• 50 Hz için 1kW ila 350 kW aras›nda

CentraLine’dan Geliflmifl HVAC
Uygulamalar› için LYNX Kontrolör Ailesi

C entraline by Honeywell’in yeni LYNX
kontrolörleri ile karmafl›k HVAC

(Is›tma, Havaland›rma, ‹klimlendirme)
uygulamalar› art›k çok daha kolay. Yeni
Centraline by Honeywell LYNX Kontro-
lörleri ile esnek programlama yapmak çok
basit. Ayr›ca montaj, programlama ve ser-
vis süreleri de asgari düzeyde. Bina oto-
masyon sistemlerinde de¤iflik  girifl ve ç›k›fl
say›lar›na en uygun çözümler Centraline
by Honeywell LYNX kontrolörleri ile
mümkün. LYNX kontrolörlerinin; ç›kar›-
labilir terminal fleritleri ve renk kodlu girifl
/ ç›k›fl etiketleri montaj ve kurulum kolay-
l›¤› sa¤lar. 
LYNX kontrolörleri; uzay kontrol uygula-
malar›nda da kullan›lan Centraline by
Honeywell’in Adaptif ‹ntegral Algoritmas›
(AIA) Kontrolü özelli¤ine de sahiptir. AIA
aflmay› (overshoot) azalt›r ve konfor ko-
flullar›n›n h›zla ulafl›lmas›n› sa¤lar. Ayr›ca
bu özelli¤i sayesinde servomotorlar›n öm-
rünü de uzat›r.
Centraline by Honeywell LYNX kontro-

lörleri DC güç kayna¤› ile birlikte gelir
böylece harici bir trafo eklenmesine gerek
kalmaz. LYNX kontrolörler ayn› zaman-
da gerçek zaman saat özelli¤ine de sahip-
tir. Ayr›ca iste¤e ba¤l› tümleflik aktüatörlü
modelleriyle hem montaj zaman›ndan ta-
sarruf edilmesini hem de de¤iflken debili
havaland›rma (VAV) uygulamalar› için
do¤ru motorun kullan›lmas›n› sa¤lar. 
LYNX kontrolörleri; sa¤lad›klar› prog-
ramlama esnekli¤i, sistem büyüklü¤üne
göre kontrol çözümleri, de¤iflen sistem ih-
tiyaçlar›na göre LON veya BACNET
uyumlu 3, 4, 8, 10, 19 veya 21 adet girifl-
ç›k›fl ihtiva eden çoklu girifl ve ç›k›fllar›,
dahili DC güç kayna¤› ve daha fazlas› ile
önümüzdeki y›llarda düflük maliyetli çö-
zümlerin vazgeçilmezi olacakt›r.
LYNX kontrolörleri ile birlikte kullan›la-
cak arkadan ayd›nlatmal› büyük ekranl› s›-
cakl›k ayar modülleri kolay kullan›ml› Ho-
neywell termostatlar›ndan esinlenilerek ta-
sarlanm›flt›r. S›cakl›k ve nem kontrolü se-
çenekleri ile sistemi tamamlamaktad›r. TM

Ünveren Ltd. fiti. yeni ürünü ya¤ buhar›
filtre ünitelerini pazara sundu. Kesme

ve so¤utma için kullan›lan ya¤lardan bu-
harlaflarak çal›flma ortam›n› zehirleyen
emisyonlar› toplayan cihazlar›n nokta va-
kum sistemi ile çal›flan modelleri ve ortam
havas› için kullan›lan modelleri bulunmak-
tad›r. Yine Ünveren'in patentli ürünü UAS
Akrobat egzoz kollar› bu cihazlara ba¤la-
nabiliyor ve emisyonlar› ç›k›fl noktalar›n-
dan emebiliyor. Bilindi¤i üzere UAS Akro-
bat egzoz kollar› istenen her noktada baflka
bir deste¤e gerek olmadan durabiliyor,
360º döner davlumbaz› ve her noktada des-

teksiz durabilme kabiliyeti ile son derece
pratik kullan›m ve verimlilik sa¤l›yor. Ak-
robat kollarda kullan›lan spiral telli hor-
tumlar da Ünveren'in kendi fabrikas›nda
üretiliyor. Spiral telli hortumlar ihtiyaca gö-
re afl›nd›r›c› malzeme nakline uygun olarak
poliüretandan yap›labildi¤i gibi 1100 ºC’ye
kadar s›cak hava nakline uygun çeflitlerde
de üretebiliyor. 
Ya¤ buhar› filtrasyon cihazlar›n›n kalbi sa-
y›lan reven seperatörler alev almaz ve te-
mizlenebilir özellikte olup ya¤ buhar›n› yo-
¤uflturarak geri dönüflümünü sa¤l›yor. Bu
sayede yüksek oranda tasarruf sa¤lan›yor.
UAS Ya¤ Buhar› Filtrasyon Cihazlar› ya¤
buhar› oluflan her mahalde ve her makine-
de kullan›labilen modellere sahip. Demir
çelik fabrikalar›, otomotiv sanayi, otomotiv
yan sanayi, beyaz eflya sanayi, savunma sa-
nayi, g›da sanayi, tak›m tezgahlar›, endüs-
triyel mutfaklar gibi birçok de¤iflik alanda
güvenle kullan›l›yor. TM

Ünveren'den Yeni
Ya¤ Buhar› Filtre 
Üniteleri

de¤iflen ve 60 Hz için 2 kW ila 400
kW aras›nda de¤iflen, motor güç 
kapasitesi,

• IEC 60034-30 normunda IE3 motor
serisi için tan›mlanm›fl en yüksek
motor gücü, 375 kW’t›r. 

• 350 kW (50 Hz) ve 400 kW (60 Hz)
motor güçlerine kadar, kapal› çevrimli
so¤utma ceketi,

• DN 200’e kadar, geliflmifl Contrablok
Plus hidrolik çark sistemi,

• 45 kW (50 Hz) ve 52 kW (60 
Hz)’e kadar olan pompalarda, an›nda
teslimat. TM
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Y iyecek, içecek ve ilaç sanayisindeki hijyenik uygulamalar için
gelifltirilerek tamamlanan yeni pozitif deplasmanl› pompa Vi-

talobe, bu seneki 10-12 Kas›m 2010’da düzenlenen Brau Beviale
Avrupa Ticari ‹çecek Endüstrisi Fuar›’nda KSB Almanya taraf›n-
dan sergilendi. Loblu pompa Vitalobe; yüksek viskoziteli, kat› par-
tikül içeren ve hassas ak›flkanlara uygun olarak dizayn edilmifltir.
Pompan›n maksimum debisi dakikada yaklafl›k 5.000 litredir. ‹fllet-
me ve sistem bas›nc› 30 bar’a yükseldi¤inde maksimum ç›k›fl bas›n-
c› 20 bar’d›r. ‹zin verilen ak›flkan s›cakl›¤› ise -40 ile +200 ºC ara-
l›¤›ndad›r. Pompa, 3.000.000 cP viskoziteye kadar olan ak›flkanla-
r›n transferine de uygundur.
Tersine dönebilen rotorlar› sayesinde pompa, ayn› zamanda ters
dönüfl konumunda da çal›flabilmektedir. Bir grup farkl›, birbiri ile
yer de¤ifltirebilen döner loblar sayesinde çeflitli ihtiyaçlara göre
uyum sa¤lanabilmektedir. Loblar standart olarak 1.4404(AIS
316L)’dan yap›lm›flt›r.
Operatörler mil ile rotor haznesi aras›nda kullan›lacak s›zd›rmaz-
l›k opsiyonlar›n› tercihlerine göre seçebilirler: Mekanik salmastra,
mil s›zd›rmazl›k ringi veya yumuflak salmastra vb. S›zd›rmazl›k se-
çimleri y›kamal› veya y›kamas›z olarak de¤iflebilmektedir.
Rotor haznesi ile yatak konsülü aras›ndaki boflluk sayesinde pom-
pa ve ak›flkan›n hem afl›r› ›s›nmas› hem de ya¤›n ak›flkana bulaflma-
s› engellenmifl olur. Emme ve basma a¤z›, dikey ve yatay olmak
üzere her iki pozisyonda da kurulabilmektedir.
G›da, içecek ve ilaç endüstrisinde istenen standartlar› karfl›layabile-
cek genifllikte bir boru ba¤lant› seçene¤i vard›r. Ön tarafta, rotor
haznesi bir kapakla kapal›d›r.
CIP ve SIP ar›t›m›, pompadaki herhangi bir at›k ya da tortunun te-
mizlenmesini ve steril olmas›n› sa¤lar.
Dikey montaj yap›lan pompalarda ak›flkan, alt tarafta bulunan
drenaj a¤z› yoluyla tamamen boflalt›labilir. 100kW’a kadar olan
kendinden so¤utmal› sincap kafes pompa motorlar›n›n h›zlar› re-
düktör veya frekans de¤ifltiricilerle istenen debi de¤erine göre ayar-
lanabilir. Tahrik mili, çift rulmanl› yatak içinde çal›fl›r. Bu yataklar
difllilerden gelen ya¤lardan dolay› ek bir ya¤lamaya ihtiyaç duy-
maz. TM

ürünler
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KSB’den Yeni Pozitif 
Deplasmanl› Pompa Vitalobe
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Speck, yüksek kalitede uluslararas› bir
pompa markas› olup, 100 y›l› aflk›n sü-

redir  endüstriyel yüksek bas›nç uygulama-
lar›nda baflar›yla kullan›lmaktad›r. Speck
Triplex pompalar›n, çal›flma bas›nçlar›
1000 bar’a (14500 psi), debi de¤erleri 400
l/dk.’ya kadar kapasitelerdedir. Elektrikli,
hidrolik ya da benzinli-dizel motorlarla
tahrik edilebilmektedir. Motordan güç ak-
tar›m› ise direkt kuplajl›, kay›fl-kasnak ba¤-
lant›l› ya da redüktör ile sa¤lanmaktad›r.
Speck pompalar, içme suyu, kullan›m suyu,
tuzsuzlaflt›r›lm›fl su, diyaliz suyu, deniz  su-
yu, kuyu suyu, at›k alanlar› s›z›nt› suyu,

emülsiyonlar (so¤utma ve ya¤lama madde-
leri), yak›tlar, ya¤lar, alkoller, asitler, kos-
tik çözeltiler, meyve sular›, konsantrasyon-
lar, bira, flarap, süt, s›v›laflt›r›lm›fl CO2’dir
(-25º C’de ya da bas›nçland›r›lm›fl), bento-
nit uygulamalar›nda -25 ila +105 ºC aral›-
¤›nda kullan›labilmektedir.
Pompalar›n ak›flkan ile temas eden, gövde,
vana ve pistonlar›; nikel-kapl› küresel dök-
me demir, özel pirinç, bronz, nikel-alümin-
yum-bronz, 1.4305 paslanmaz çelik (AISI
303 kalite), 1.4571 paslanmaz çelik (AISI
316 kalite), dubleks çelik, hastelloy, tung-
sten karbid, oksit seramik malzeme opsi-

Sisdoz’dan Speck-Triplex Yüksek Bas›nç Pompalar› ve Pompa
Üniteleri

yonlar› ile üretilmektedir. Keçeler ise NBR,
viton, teflon ve kalrez malzemelerde temin
edilmektedir. TM

Omron'un oldukça kapsaml› E32 fiber
optik sensör serisine ›s›ya ve kimyasal-

lara dayan›kl› yeni modeller eklendi. Maki-
ne üreticilerinin ihtiyaçlar›na en uygun fle-
kilde üretilen yeni sensörler en zorlu ortam-
larda dahi uzun ömürlü olacak ve yüksek
performans sergileyecek flekilde tasarland›.
Omron'un yeni fiber optik sensörleri; ilaç
fabrikalar›ndaki dolum alanlar›, yiyecek-
içecek haz›rlama ekipmanlar› ve dolum ma-
kineleri, yar› iletken imalat fabrikalar›nda-
ki kimyasal ifllem alanlar› gibi alanlarda
kullan›labilir.
Yeni serideki E32-_51R ›s›ya dayan›kl› fiber
optik sensörler 100 ºC'ye kadar ç›kan s›cak-
l›klara dayanma kapasitesini sadece 2 mm'-
lik bükülme yar›çap› özelli¤iyle bir araya ge-
tiriyor. Bu özellikler, sensörlerin, s›cak or-
tamlarda kullan›labilece¤i ve alan›n k›s›tl› ol-
du¤u uygulamalarda kolayl›kla tak›labilece-
¤i anlam›na gelmektedir. Yeni sensörler; 400
ºC'ye kadar ç›kan s›cakl›klarda kullan›labi-
lecek tipteki fiber optik sensörleri içeren E32
serisini tamamlay›c› niteliktedir.
Sensörlerin kimyasallara veya deterjanlara
maruz kalabilece¤i uygulamalar için Om-
ron E32-_11F serisindeki ürünleri sunmak-
tad›r. 
Bu ürünler yayg›nl›kla kullan›lan çözücü ve
temizlik ürünlerinin etkilerine dayan›kl›d›r;

ayr›ca üretim esnekli¤ini art›ran yeni bir
teknikle üretildikleri için de kullan›c›lara
daha yüksek fiyat – performans oran› sun-
maktad›r.
Yeni fiber optik sensörleri de serisine ekle-

Omron fiber optik sensör serisini tamaml›yor

yen Omron, maliyet duyarl› uygulamalar-
dan en zorlu koflullara dayan›kl› uygulama-
lara kadar kullan›c› gerekliliklerine her
yönden uyan tüm optik sensör çözümlerini
sunmaktad›r. TM
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T ürkiye pompa endüstrisinde 33 y›ld›r
teknoloji gelifltiren MAS Grup, suyun

ve enerjinin etkin kullan›lmas›na odakl›
üretim anlay›fl› ile do¤al kaynaklar›n sürdü-
rebilirli¤ine hizmet veriyor. FM 1319  ve
UL 448 sertifikalar›n› alan ilk yerli üretici
olan Mas Grup; sertifikasyon çal›flmalar›n›
bunlarla s›n›rl› tutmayarak ATEX sertifika-
s›n› da ald›. Mas Grup ürünleri ile su trans-
feri, ›s›tma so¤utma sistemleri, endüstriyel
prosesler, konutlar ve ofisler, denizcilik, ta-
r›m ve sulama, yang›n söndürme ve at›k su
alanlar›nda çözümler sunuyor.

YNM 525-825-1531 Uçtan Emiflli
Santrifüj Yang›n Pompalar›

Tek kademe, uçtan emiflli santrifüj  pompa-
lard›r. YNM 525, YNM 825, YNM 1531
olmak üzere 3 adet pompa ile 50 gpm ile
1250 gpm aras›ndaki debi aral›¤›n› karfl›la-
maktad›r. Ana pompa boyutlar›  DIN
24256’ya göredir. Pompa flanfllar› AN-
SI/ASME B16.1 Class 250’ye göre tasarlan-
m›flt›r. Pompa performans testleri UL ve
FM standartlar›n›n flartlar›n› sa¤lamakta-
d›r. Tek emiflli, kapal› çark, eksenel yükle
afl›nma halkalar›yla dengelenmifl, dinamik
olarak balans› al›nm›flt›r. Mil s›zd›rmazl›¤›
yumuflak salmastralarla sa¤lanmaktad›r.
Pompan›n içindeki su ile temas eden c›vata,
set-uskur gibi elemanlar korozyona daya-
n›kl› malzemeden imal edilmifltir.

Teknik Özellikler
Debi aral›¤›: 50-1250 gpm, 10-280 m3/h
Manometrik Yükseklik Aral›¤›: 80-155 psi,
55-110 m 
‹flletme Bas›nc›: 14 Bar                               
Çal›flma S›cakl›¤›: 0…60 °C

Motor H›z Aral›¤›: 2950 d/d
Emme Flanfl›: DN 80 … DN 200
Basma Flanfl›: DN 50 … DN 150

Kullan›m Alanlar›: Hastaneler, ofisler, hava
alanlar›, imalathaneler, güç santralleri,
okullar, ilaç tesisleri, ambarlar.

Uygulamalar: Sprinkler sistemleri, hidrant
sistemleri, sel sistemleri, monitor sistemleri,
su perdeleri.

HDSV Serisi Çok Pompal› Düfley
Milli Paslanmaz Hidroforlar

Dikey kendinden emiflli olmayan kademeli
pompalar içeren tek ve çok pompal› hidro-
forlard›r. Hidroforlarda kontrol eden pom-
palar paslanmaz çelik gövde, mil ve çarklar
içermektedir. Bütün suyla temas eden yap›
elemanlar› paslanmaz çelikten imal edilmifl-
tir. Kullan›lan malzemenin paslanmaz çelik
olmas› uzun süre dayan›kl›l›k sa¤lamakta-
d›r. Basit yap› ve mükemmel dengeleme ile
düflük gürültü ve titreflim özelli¤ine sahip-
tir. Mekanik salmastra ile kesin s›zd›rmaz-
l›k sa¤lanm›flt›r. Frekans kontrol cihazlar›
ile enerji tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Yüksek
verim, iflletme emniyeti, bak›m kolayl›¤›
bulunmaktad›r.

Teknik özellikler
Debi aral›¤›: 0-110 m3/h
Manometrik Yükseklik Aral›¤›: 20-300 m
‹flletme Bas›nc›: 17 Bar
Motor H›z Aral›¤›: 2900-3600 d/d
Emme Flanfl›: DN 25-DN 100
Basma Flanfl›: DN 25-DN 100

MAS Grup’tan ‘Sertifikal›’ Çözümler
Kullan›m Alanlar›: Apartman ve konutlar,
okullar, ifl merkezleri ve küçük sanayi ifllet-
meleri.

KMK Serisi Yüksek Bas›nçl› Karfl›t
Çarkl› Kademeli Pompalar

KMK grubu pompalar çarklar›n yar›s› bir
uca, yar›s› di¤er uca yönlenmifl (karfl›t çark-
l›) yatay eksenli çok kademeli santrifüj
pompalard›r. Standart olarak, motor tara-
f›ndan bak›ld›¤›nda emme flanfl› ilerde ve
solda, basma flanfl› ortada ve üsttedir. Özel
sipariflle motorun emme a¤z› taraf›na ba¤-
lanmas› da mümkündür. Bu durumda dön-
me yönü ayr›ca belirtilmelidir. Emme ve
basma flanfllar› DIN 2546’ya uygundur.
Emme a¤z› 90 derece ara ile sa¤a sola ve
yukar› döndürülebilir. Kapal› ve tam radyal
tipteki pompa çarklar› elektronik balans
tezgah›nda dinamik olarak dengelenmifltir.
Eksenel kuvvet karfl›t çarklar sayesinde oto-
matik olarak dengelenir. KMK tipi pompa-
larda AISI 420 kalite paslanmaz çelikten
imal edilmifl ve hassas olarak tafllanm›fl mil-
ler kullan›lmaktad›r. 

Teknik özellikler
Debi aral›¤›: 5…100 m3/h
Manometrik Yükseklik Aral›¤›: 100…700 m
‹flletme Bas›nc›: 40 (64) Bar
Çal›flma s›cakl›¤›: -10…110 derece
Kademe Say›s›: 6…18
Motor H›z Aral›¤›: 2900…3600 d/d
Emme Flanfl›: DN 40 … DN 80  
Basma Flanfl›: DN 32 … DN 65 

Kullan›m Alanlar›: Yüksek bas›nçl› içme
suyu flebekeleri, yüksek binalarda ve sana-
yide su bas›nçland›rma, yüksek bas›nçl› y›-
kama sistemleri, kazan besi ve kondens,
sa¤l›k ve temizlik iflleri, endüstriyel tesisler,
proses suyu temini, deniz suyu ar›tma sis-
temleri. TM
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I s›nma donan›mlar›n›n önemli bir parça-
s› olan radyatörlerin; ›s›l ifllevleriyle de-

¤il ayn› zamanda estetik tasar›mlar›, do¤a-
ya ve insan sa¤l›¤›na zarars›z unsurlarla
birlefltirerek; yaflanan ortamlar›n kalitesini
gelifltirmeyi amaçlayan Ragall firmas›,
FR2’yi pazara sundu. Nota Is› taraf›ndan
sat›fla sunulan FR2, estetik ve modern çiz-
giden vazgeçmeden yüksek teknoloji ve
yar›m as›rl›k tecrübeyle üretilmifl bir ürün.
Radyatörün üst formuna do¤ru aç›larla
yerlefltirilmifl kanallar ve yan kanatlar› sa-
yesinde, havadaki nem oran› dengeleniyor
ve ›s›n›n mekâna en uygun flekilde da¤›l-

mas› sa¤lan›yor. 10 y›ll›k garanti ve UNI
EN ISO 9001:2000 kalite belgelerine sa-
hip FR2’nin imalat teknolojisinde kullan›-
lan, özel alafl›ml› alüminyum ve boyama
prosesleri, radyatörün korozyona karfl›
gösterdi¤i performans› art›rarak ömrünü
art›r›r. Boyama prosesinde yüzeylerin zir-
conyum florid kullan›larak ar›nd›r›lmas›-
n›n ard›ndan ilk boyama safhas› olan
anaphorisis dald›rma yöntemiyle koroz-
yon dayan›m›n› art›r›larak sa¤l›kl› ve uzun
ömürlü radyatör için ilk aflama; epoksi
polyester (120μ) elektrostatik boya proje-
siyle de 2. aflama tamamlanmaktad›r.

Nota Is›’dan FR2 Alüminyum Döküm Radyatörler

FR2 radyatör 20 bar çal›flma bas›nc›n› ga-
ranti alt›na alan gerekli testlerden geçirile-
rek  özel ambalajlar›yla tüketiciye sunul-
maktad›r. TM

P ekpan Panel Radyatörleri, ileri tekno-
lojisi, kalite standartlar›, estetik tasar›-

m› ve her türlü ihtiyaca cevap veren ürün
yelpazesi ile dikkat çekiyor.
Panel Radyatörler, modern entegre tesis-
lerde ve bilgisayar kontrollü tam otomatik
hatlarda CE, EN 442, GOST-R, UKR
SEPRO ve TSE Standartlar›na uygun ola-
rak üretilir. Panel ve konvektörüyle mak-
simum verim sa¤layacak tasar›m›, maksi-
mum ›s›l verimin al›nmas›n› sa¤layacak
konvektör yüksekli¤i, maksimum punta
say›s›na sahip PEKPAN Panel Radyatörle-
rin her biri otomatik test havuzlar›nda 10
bar bas›nçta test edilir.
Boyama prosesi; yüzey temizleme, astar
boya kaplama ve toz boya kaplama olmak
üzere üç aflamada gerçekleflir. Yüzey te-
mizleme prosesinde, su flartland›rma kim-
yasallar› ile metal yüzeyler tamamen tortu-
lardan ar›nd›r›lmaktad›r. Bu sayede gerek
astar boyan›n, gerekse elektro-statik toz
boyan›n korozyon ömrü art›r›lmaktad›r.
Pekpan Panel Radyatörleri; ya¤ alma, fos-
fatlama, durulama iflleminden sonra, dal-
d›rma astar boyama ifllemine tabi tutula-
rak 150 °C’deki f›r›nda kurutulmakta, da-
ha sonra epoksi polyester RAL 9016 toz
boya ile elektro-statik yöntemle boyan›p
180 °C’de kürlenme ifllemine tabi tutul-

maktad›r. Bu ifllemin so-
nucu olarak radyatörler
estetik görünümlerinin
yan› s›ra, darbelere karfl›
boya dayan›m› ve uzun
kullan›m ömrü kazan-
maktad›rlar. Boyama
prosesinde, DIN EN
55900 ve EN 442 stan-
dartlar› uygulanmakta-
d›r. Üretimin son afla-
mas›nda paketleme üni-
tesine gelen radyatörle-
rin nihai tüketiciye ula-
flana kadar darbelere
karfl› zarar görmemesi
için önlemler al›nm›flt›r.
Toz ve rutubetten korumak amac›yla ba-
lonlu ve shrink naylon ile kaplanan radya-
törler, yan karton ve plastik köfle koruyu-
cular ile darbelere karfl› korunmaktad›r.
Depolama ve nakliye esnas›nda paletli ola-
rak istiflenen ürünler, karton köflebentler
ve strech naylon ile sar›l›p çember ile sa-
bitlenmektedir. Sat›fla sunulan ürünler 10
y›l boyunca garanti alt›ndad›r.
Kompakt ventilli ürün gruplar›, radyatör-
lerin tesisata zeminden ba¤lanmas›n› sa¤-
layarak, verimli ve ekonomik ›s›nman›n
yan›nda estetik görünüm kazand›r›r.

PEKPAN Kompakt Panel Radyatörler

Kompakt ventilli radyatörlerde, ba¤lant›
yönü tesisat›n yap›s›na göre sa¤ veya sol
taraftan monte edilebilecek flekilde üretil-
mektedir. Mensolsüz/ask›s›z uygulamalar
ise "Universal Kompakt Radyatör" ad›n›
alarak hem sa¤dan hem de soldan giriflli
olarak monte edilebilmektedir. Bu tür uy-
gulamalarda radyatörlerin her iki yönünü
de kullanabilmek amac›yla özel tasarlan-
m›fl universal ask› sistemi ve s›cakl›¤› belli
bir seviyede tutularak ›s› tasarrufu yap-
mak için termostatik vana temin edilmek-
tedir. TM
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Ender Özgül
Ifl›k Endüstriyel Yönetim Kurulu Üyesi

Ifl›k Endüstriyel Ürünler
Pazarlama A.fi., 1994
y›l›nda kurulmufl; tesisat
armatürleri, vana ve
pompalar konusunda
faaliyet gösteriyor.
“Vizyonumuz; enerjiyi
verimli kullanan tesisat
armatürleri ve pompa
gruplar›m›zla ilgili 
tüm teknik detaylarda
uzman olan 
mühendislerimizle, 
projecilerin, 
yüklenicilerin yan›nda
yer almak, baflar›l›
uygulamalar›n parças›
olmak, de¤er yaratmak”
diyen firman›n Kurucu
Orta¤› ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ender
Özgül ile Ifl›k
Endüstriyel Ürünler
Pazarlama A.fi.’nin
pazara sundu¤u yeni
ürünler ve 2011
faaliyetlerini konufltuk...
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Mühendislik 
bilgimize ve 
hizmet kalitemize 
güveniyoruz”
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Müflterilerimizin çözüm orta¤›y›z

I
fl›k Endüstriyel Ürünler Pazarlama
A.fi.’yi 1994 y›l›nda Ogün Uluç’la bir-
likte kurduk. 1994'ten bugüne, yüksek

teknolojiye sahip pompalar, tesisat arma-
türleri ile uzman tesisat mühendisli¤ini bir
araya getirerek yüksek düzeyde müflteri
memnuniyeti sa¤lamak üzere çal›fl›yoruz.
‹flimiz; modern ve teknolojik yap›lar ve
endüstriyel tesislerin teknik, ekonomik ve
çevresel gereklerini en üst düzeyde karfl›-
layabilecek tesisat armatürleri ve pompa-
lar› sunmak. Bunun için; tamam› uluslara-
ras› kalite sertifikalar›na sahip, branfl›nda
güvenilir "dünya markalar›" olan, ileri
teknolojik ürünlerden oluflan genifl bir
yelpazeye sahibiz. Ürün çeflitlili¤ini; gide-
rek daha fazla uzmanl›k gerektiren tesisat
teknolojilerini yak›ndan takip ederek, kü-
resel pazarlar› ve ça¤dafl yap›lar›n yeni ta-
leplerini analiz ederek her geçen gün ge-
niflletiyoruz, yeniliyoruz. 
Wilo kökenliyiz, dolay›s›yla Wilo ile bir
gönül ba¤›m›z var. Wilo’dan sonra kendi-
mize ayr› bir yol çizdik. Süreç içinde mü-
messillikler ald›k fakat sadece ürünlerimi-
zi  pazarlay›p kâra dönüfltürmeyi amaç
edinmedik. Kendimizi salt ithalatç› veya
sat›c› olarak görmüyor, müflterilerimizin
çözüm orta¤› olarak tan›ml›yoruz. Bu ne-
denle çal›flanlar›m›z a¤›rl›kl› olarak mü-
hendistir. 

Kazan otomasyonu konusunda
Türkiye’de pazar lideriyiz

Ifl›k Endüstriyel flirketinin kurulmas› ile
baz› markalar›n ithalat›n› yapmaya baflla-
d›k. Bunlardan biri Gestra oldu. Gestra
halen lokomotif markalar›m›zdan biri ko-
numunda. Danimarka kökenli Frese fir-
mas› ile bir ortakl›k kurduk. Bina tekno-
lojisi alan›nda Wilo’nun ‹stanbul’daki en
büyük sat›fl organizasyonlar›ndan biriyiz.
Statik balans vanalar› konusunda To-
ur&Andersson firmas›n›n distribütörü-
yüz. Kalorimetreler, genleflme tanklar› gibi
ürünlerimiz de ürün gam›m›zda yer al›yor.
Kalorimetreler özellikle Enerji Verimlili¤i
Yasas› ile önem kazanmaya ve pazar pay›-
n› art›rmaya bafllad›. Bu da bizim sat›flla-
r›m›za yans›yor. ‹leriki dönemde yasa tam

anlam›yla uygulanmaya bafllad›¤›nda bu
ürünlere olan talebin de artaca¤›n› düflü-
nüyorum.
Kazan otomasyonu konusunda Türki-
ye’de pazar lideriyiz. Buhar ekipmanlar›
alan›nda Gestra ürünleri ile pazardan cid-
di bir pay ald›k. Sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤i-
miz RTK markal› kontrol vanalar›m›z da
her geçen gün daha çok talep görür hale
geldi. Bu nedenle 2010 y›l›n›n bizim aç›-
m›zdan oldukça verimli geçti¤ini söyleye-
bilirim. Termik santrallerle ciddi bir ifl po-
tansiyelimiz var. Yüksek bas›nçl› vanalar
ve burada kullan›lacak emniyet ventilleri
ile ilgili ürünlerimiz ise Bopp&Reuther
markas›n› tafl›yor.
2011 y›l› öncelikli hedef pazarlar›m›zdan
biri termik santraller.

Klinger ile bundan sonraki hedef
kitlemiz daha çok kaliteye önem
veren endüstriyel yat›r›mlar 
olacak

Ailemize en son kat›lan markam›z ise
Klinger oldu. Klinger flu anda elbise de¤ifl-
tirdi diyebilirim. Art›k Klinger’in hitap et-
ti¤i pazar çok farkl›. Klinger ile bundan
sonraki hedef kitlemiz daha çok kaliteye
önem veren endüstriyel yat›r›mlar olacak. 
Yafl› uygun olanlar çok daha iyi hat›rlar ki

Klinger bir dönem sektörün lokomotifi
konumundayd›. Kalitesiyle pazarda kendi
yerini sa¤lamlaflt›rm›fl dominant bir mar-
kayd›. Ama son zamanlarda bir tür ‘imaj
zafiyetine’ u¤rad›. Bugün Ifl›k Endüstriyel
olarak yapmaya çal›flt›¤›m›z, Klinger’e la-
y›k oldu¤u imaj› yeniden kazand›rmak.
Bu anlamda hem mühendislik bilgimize
hem de hizmet kalitemize güveniyoruz.  
Klinger’in daha önce baflka bir flirket ile
ortaklafla yürüttü¤ü üretim faaliyetleri de
vard›. Bizim ortakl›k anlaflmam›z, Türki-
ye’de üretimi içermiyor. Tamamen ithalat
yaparak çal›flaca¤›z. 2010 y›l›n›n Mart
ay›nda Klinger taraf›ndan bize bir hedef
verildi ve bu hedefi A¤ustos 2010 sonu iti-
bariyle gerçeklefltirdik. Bunun sonucunda
Kas›m 2010 itibariyle anlaflmam›z› imza-
lad›k. 2011 y›l›nda da pazarlama faaliyet-
lerimiz, seminerlerimiz, sat›fl ve bayilik or-
ganizasyonunun kurulmas›, reklam ve ta-
n›t›m faaliyetlerinin yap›lmas› gibi çok
yo¤un çal›flmalar bizi bekliyor... 2011’de
Klinger ile birlikte ‹stanbul, Ankara ve ‹z-
mir’de üç seminer düzenleyece¤iz. Bu sü-
rece daha yeni bafll›yoruz.

2011, bizim için çok faal bir y›l
olacak

fiu anda Ankara’da da bir bölge müdürlü-
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¤ümüz var. 2011’de ‹zmir’de bir yap›lan-
ma plan›m›z var. Bunlar›n d›fl›nda, Bursa,
Adana, ‹zmir gibi flehirlerde sat›fl temsilci-
lerimiz ve bayilerimiz var. Firmam›z›n fa-
aliyet alanlar›n› iki bafll›kta toplamak
mümkün. Biri domestik grup dedi¤imiz,
daha çok bina teknolojisinde kullan›lan
armatürler ve pompalar. Di¤eri ise endüs-
triyel segmente hitap eden ürünler.
2011’de endüstriyel bölümümüz için hem
merkez ofiste hem de bayilik organizasyo-
nunda art›fl olacak.
Yani 2011, bizim için flimdiden çok faal
bir y›l... 

Ürünlerimizin kalitesi ve 
dünyadaki baflar›lar›, o ürünü
Türkiye’de de hak etti¤i yere 
tafl›ma konusunda bizi motive 
ediyor

Gestra’n›n temsilcili¤ine bafllad›¤›m›z dö-
nemde, ne yaz›k ki Gestra’da da bir imaj
erozyonu vard›. Yapt›¤›m›z çal›flmalar so-
nucunda Gestra, bugün Türkiye’de çok iyi
bilinen ve firma olarak sat›fllar›ndan çok
memnun oldu¤umuz bir marka haline gel-
di. Do¤ru strateji ve planlama ile hareket
edildi¤inde elde edilen sonuç da güzel olu-
yor. Elbette temsilcili¤ini yürüttü¤ümüz
markalar›n kalitelerine olan güvencemiz,

en büyük dayana¤›m›z. Ürünlerimizin ka-
litesi ve dünyadaki baflar›lar›, o ürünü
Türkiye’de de hak etti¤i yere tafl›ma konu-
sunda bizi motive ediyor. Ürün kalitesine
bir de bizim mühendislik bilgimiz ve hiz-
met kalitemiz eklenince, hedefledi¤imiz
baflar›ya ulaflm›fl oluyoruz. 

Rusya, en büyük hedef 
pazarlar›m›zdan biri...

Ifl›k Endüstriyel olarak henüz kendi üreti-
mimiz yok. Fakat Frese ile serbest bölgede
üretim plan›m›z var. Frese ile yapt›¤›m›z
anlaflma gere¤i aralar›nda Rusya, Türk-
menistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak,
‹ran, Suriye, Romanya, Bulgaristan ve
Libya gibi ülkelerin de bulundu¤u 12 ül-
keye sat›fl yap›yoruz. Böylece uluslararas›
bir kimlik kazand›k ve firman›n gelece¤e
dönük planlar› aras›nda bu bölgelere yö-
nelik imalat›n Türkiye’de yap›lmas› flek-
linde bir program›m›z var. Birkaç y›l için-
de bu konuda çal›flmalar›m›z› tamamla-
m›fl olaca¤›z. Bunun d›fl›nda Rusya’da
mevcut yap›lanmam›z› biraz daha gelifltir-
mek üzere bir ofis açma plan›m›z da var.
Rusya’da ofis aç›ld›ktan sonra birkaç
farkl› ülkede ofis açmay› da istiyoruz. Fa-
kat bunu yaparken as›l istedi¤imiz tüm bu
yap›lanman›n tek bir merkezden –‹stan-

bul’dan- yönetilmesi. Rusya’n›n öncelikli
olmas›n›n sebebi ise 2018 Dünya Kupas›
için stadyumlar, oteller, kamplar, altyap›
çal›flmalar› gibi milyarlarca dolarl›k yat›-
r›mlar›n gerçeklefltirilecek olmas›. Rusya
hem do¤al kaynak olarak hem ekonomik
olarak dünyan›n en büyük ekonomilerin-
den biri, dolay›s›yla bizim hedef pazarlar›-
m›z aras›nda. 

Türkiye ekonomik istikrar›n› 
koruyabilirse çok daha ileri 
gidecek

Avrupa için de art›k günefl do¤udan yük-
seliyor... Avrupa pazar› doymufl bir pazar
ve yeni pazarlara ihtiyaç var. Çünkü eko-
nomilerinin % 60-80’i ihracata dayal›.
Rusya, ‹ran, Irak gibi ülkeler, art›k Avru-
pa’n›n hedefledi¤i pazarlar aras›nda. Çün-
kü o ülkelerde kaynak var, yat›r›ma ihti-
yaç da var. Fakat bu ülkelerde kabul gör-
mek kolay de¤il, çünkü pazar flartl›... Ya-
ni mal ‹ran’a gidiyor, para Cayman Ada-
lar›ndan geliyor, akreditif Avusturya’dan
aç›l›yor... Avrupal› bunu çözecek elastiki-
yette de¤il. Tam da bu noktada Türkler,
kilit rol oynuyor. Türkler hem Do¤u’nun
hem de Bat›’n›n dilinden anl›yor. Avrupa-
l› bunu fark etmifl durumda. Bu nedenle
son y›llarda birçok firma, Ortado¤u, Kaf-
kas ve Balkan operasyonlar›n› hep Türki-
ye üzerinden yürütüyor. Bu anlamda biz
do¤ru bir yerdeyiz. Bugün pek çok ulusla-
raras› firman›n ya da organizasyonun yö-
netim koltu¤unda Türkler oturuyor. Sebe-
bi hem bahsetti¤im çok yönlü bak›fl aç›s›,
hem de yaflad›¤›m›z ekonomik krizler se-
bebiyle sahip oldu¤umuz kriz yönetimi
tecrübesi. 
Yaflad›¤›m›z krizler bizi olgunlaflt›rd›.
2008 krizinde herkes 2008 cirolar›n›n
2016 y›l›nda tekrar elde edilece¤ini düflü-
nüyordu ama biz 2010 y›l›n› 2008 ciro-
muzun üzerinde tamamlad›k. ‹thalatç› bir
firma olarak 2011 y›l›ndan da umutluyuz.
Nas›l bir pazarlama mant›¤› nas›l bir sat›fl
stratejisi uygulanaca¤›m›z› biliyoruz. Ak-
l›n› kullanan, atak olan, do¤ru zamanda
do¤ru hareketleri yapan firmalar kazan›r.
Türkiye ekonomik istikrar›n› koruyabilir-
se, çok daha ileri gidebilece¤imize inan›-
yorum. TM
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sistem

Aras Malc›
Makina Mühendisi  

Dönüflüm VRV Nedir?

R
QYQ Dönüflüm VRV Serisi Cihaz-
lar, R-22 veya R-407C so¤utucu
ak›flkanl› eski seri VRV sistemle-

rin, tesisat›n bak›r boru hatt›n›, ba¤lant›
parçalar›n› (joint) ve gerekirse eski seri iç
ünitelerini de¤ifltirmeden yeni nesil so¤u-
tucu ak›flkanl› VRV sistemlere adaptasyo-
nunu kapsar.
RQYQ Serisi Cihazlar Heat pump ve Is›
Geri Kazan›ml› modellerde hava so¤ut-
mal› olup, Heat pump seriler için kapasi-
te aral›¤› 5HP - 20 HP aral›¤›nda, Is› Ge-
ri Kazan›ml› modeller için de 10HP –
30HP aral›¤›nda yer almaktad›r.    

Neden (RQYQ) Dönüflüm VRV?
2002 y›l›nda Kyoto protokolünün imza-
lanmas›, akabinde 2006 y›l›nda bu proto-
kol kapsam›na  giren gazlar› içeren F-gaz
(flourinated greenhouse gases) yönergesi-

nin kabulü, Avrupa’da küresel ›s›nman›n
önüne geçmek için gerekli önlemlerin
al›nmas› yönünde çal›flmalar›n artmas›na
sebep oldu. Örnek vermek gerekirse;
1995 y›l›nda Avrupa’da F-gaz’lar sera ga-
z› emisyonunun % 2’sini kapsarken, 2010
y›l›nda bu de¤er % 4’e ç›kt›. 
Avrupa Parlamentosu’nun ilgili konsey
karar› (EC2037/2000) ile kabul edilen yö-
nergeye göre 01.01.2010 tarihinden ge-
çerli olmak üzere R22 so¤utucu ak›flkan›n
k›smen, 01.01.2015 tarihinden itibaren
de tamamen yasaklanmas› karar› al›nd›.
Bu kapsamda Türkiye’de de 01.01.2010
tarihinden itibaren R22 so¤utucu ak›fl-
kanl› cihazlar›n ithalat› yasaklanm›flt›r.
‹lgili kanunlar sebebiyle yak›n gelecekte
eski sistemlerin bak›m› için R22 gaz› bu-
lunamayabilir.
Öte yandan Avrupa’da 04.07.2009 tari-
hinden geçerli olmak üzere firmalar›n yal-

n›zca sertifikal› ve yetkinlikli personeller
arac›l›¤›yla so¤utucu ak›flkan sat›n alabil-
mesi, sadece sertifikal› personellerin so¤u-
tucu ak›flkanl› cihazlara müdahale edebil-
mesi, F-gaz içerikli cihazlar›n periyodik
bak›m ve kaçak testi yap›lmas› ve bunla-
r›n kay›t alt›na al›nmas› zorunlulu¤u mev-
cut cihazlar›n bak›m maliyetlerini de ar-
t›rmaya yol açabilir.
Enerji yönetmelikleri çerçevesinde bina-
larda enerji verimlili¤i hassasiyeti artacak-
t›r. Sonuç olarak bu ilgili kanunlar, eski
sistemlerin daha verimli yeni teknolojili
sistemler ile de¤ifltirilmesi talebini do¤ura-
cakt›r.

Alternatifler
Mevcut eski seri sistemler ile ilgili herhan-
gi bir tasarrufta bulunmamak hiç maliyet
yaratmamakla birlikte, R22 gaz› tama-
men yasaklan›nca ihtiyaç halinde gaz›n
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bulunamamas›, ar›za hallerinde müdaha-
lenin uzun sürmesi ile kal›c› bir çözüm ol-
mayacakt›r. Eski sistemleri yeni seri cihaz-
lar ile tamamen yenilemek yeni nesil tek-
nolojilerin uygulanmas›, yüksek verimli
sistemler seçilmesi sebebiyle her zaman
avantajd›r. Ancak ilk yat›r›m maliyetleri,
montaj sürelerinin uzun sürmesi, yaflayan
bir binada montaj esnas›nda meydana ge-
len aksakl›klar, günlük ifllerin yavafllama-
s› dezavantaj yarat›r. Dolay›s›yla mevcut
sistemi yeni bir sistemle tamamen de¤ifltir-
mek avantaj olmakla birlikte her zaman
en iyi çözüm oldu¤u tart›fl›l›r.
Di¤er bir alternatif ise Dönüflüm VRV se-
risi cihazlard›r. Bu sistem, eski seri cihaz-
lar› yeni nesil so¤utucu ak›flkan ile çal›flt›r-
mak avantaj›n› sunar.

(RQYQ) Dönüflüm VRV Sistem
Özellikleri ve Avantajlar›
• R22 so¤utucu ak›flkanl› mevcut bak›r
boru tesisat›n›n kullan›m›
• Yüksek verim
• H›zl› montaj
Mevcut sistemdeki eski d›fl ünite yenisiyle
de¤ifltirilir. E¤er mevcut  sistem ›s› geri ka-
zan›ml› ise sistemdeki gaz da¤›t›m kutula-
r› yeni seriler ile de¤ifltirilir. Eski seri Dai-
kin R22 so¤utucu ak›flkanl› VRV sistem-
lerinden K serisi ve sonraki tüm seriler
Dönüflüm VRV sistem ile birlikte kullan›-
labilir. Bu serilerin iç üniteleri de¤ifltiril-
meden kullan›labilir. Daikin harici bir
markan›n oldu¤u eski seri VRV sistemle-
rin de, iç ünitelerinin tamam›n›n de¤iflti-
rilmesi suretiyle bak›r boru tesisat› kulla-
n›labilir. Mevcut sistemdeki bak›r boru
hatt› y›kan›p, R410A gaz› ile flarj edilir.
Normalde R410A gaz› ile R22 gaz›n›n ça-
l›flma bas›nçlar› birbirinden farkl› olup iki
farkl› so¤utucu ak›flkan›n ayn› bak›r boru
tesisat›nda kullan›lmas› uygun de¤ildir.
R410A gaz› VRV sistemde 38 bar bas›nçta
çal›fl›r. R22 gaz› ise 28 bar bas›nçta çal›fl-
maktad›r. Bu nedenle mevcut bak›r boru
hatlar›n›n kullan›lmas›n› sa¤lamak için d›fl
ünitede so¤utucu ak›flkan bas›nc› k›s›lmak-
ta, bu sayede bak›r boru hatt›nda R410A
gaz› istenen bas›nçta dolaflmaktad›r.
Sistemi tamamen yenilemeye göre k›yas-
land›¤› takdirde montaj aç›s›ndan ciddi
zaman ve maliyet kazanc› sa¤lamaktad›r.

Sistemin tamamen yenilenmesi durumu,
tesisattaki R22 gaz›n›n toplanmas›, R22
so¤utucu ak›flkanl› bak›r boru tesisat›n›n
sökülmesi, R410A için yeni bak›r boru
hatt›n›n çekilmesi, gerekli kablolamalar›n
yap›lmas›, yeni iç ve d›fl ünitelerin monta-
j›, bak›r boru kayna¤›n›n kontrol edilip
vakumlanmas› ve sistemin otomatik gaz
flarj› ile devreye al›nmas›n› içerir. RQYQ
serisi cihazlar ile sistemin yenilenmesi ise,
bu ifllem ad›mlar›ndaki, bak›r boru tesisa-
t›n›n sökülmesi, yeni bak›r boru tesisat›-
n›n çekilmesi aflamalar›n› ortadan kald›-
r›r. Duruma göre iç ünite montaj ad›m›n›
da ortadan kald›r›r. 
‹htiyaca ba¤l› olarak eski seri iç üniteler
yenileriyle de¤ifltirilir. Ancak sistemde es-
ki ve yeni seri iç üniteler birlikte çal›flt›r›-
lamaz. Dolay›s›yla iç ünitelerin sadece bir
k›sm›n›n de¤ifltirilmesi mümkün de¤ildir.
Böyle bir durumda iç ünitelerin tamam›-
n›n de¤ifltirilmesi gerekecektir.
Dönüflüm VRV’nin bir baflka avantaj› ise,
sistemdeki mevcut kapasiteyi art›rma im-
kan› sunmas›d›r. Binalar ilk kurulum afla-
mas›nda tasarland›¤› flekle göre so¤utma
yükleri aç›s›ndan zaman içinde ciddi fark-
l›l›klar gösterebilir. Ofis binalar›nda za-
man içinde çal›flan say›s›nda meydana ge-
lebilecek art›fllar, faks, bilgisayar, fotoko-
pi makineleri gibi ekipmanlar›n say›s›nda-
ki art›fl binalardaki gerekli so¤utma kapa-
sitelerini art›rmaktad›r. RQYQ serisi ci-
hazlar ile bak›r boru çap›n› de¤ifltirmeden
kapasite art›r›m› mümkündür, çünkü
R410A, R22’ye göre daha düflük bak›r
boru çap› ile kullan›l›r.
Dönüflüm VRV sistemi enerji maliyetleri
ve CO2 emisyonlar› aç›s›ndan avantaj sa¤-
lamaktad›r. Sistem sayesinde, eski seri ci-
hazlara göre yüksek verimli d›fl üniteler
yüksek COP ve EER de¤erleri ile enerji
maliyetlerini düflürmekte dolay›s›yla CO2
emisyonlar› azalmaktad›r. Sistemin yarat-
t›¤› avantajlar› toparlamak gerekirse; tüm
mevcut bak›r boru tesisat›n›n korunmas›,
iflletme maliyetlerinin ciddi oranda düfl-
mesi, yeni bir sisteme göre daha k›sa süre-
de montaj yap›lmas›, sistem kapasitesini
artt›rmaya imkan tan›mas› bu cihazlar›
yat›r›mc› ve taahhütçüler ve ilgili tüm ta-
raflar için uygulanabilir bir alternatif k›l-
maktad›r. TM
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Melis Akçin
Wilo Türkiye Pazarlama Müdürü

Özgür O¤ur
Bina Teknolojileri Bölümü Sat›fl Müdürü

Wilo Pompa Sistemleri A.fi.; ›s›tma, so¤utma ve iklimlendirme sektörünün
yan› s›ra, su temini ve at›k su uzaklaflt›rma ifllemlerinde kullan›lan pompa ve
pompa sistemlerinin lider üreticilerinden biri. 1992 y›l›ndan beri de 
Türkiye pazar›na hizmet veriyor. fiirket, son dönemde kadrosunda yeni bir
yap›lanmaya gitti. Pazarlama Müdürü olarak görevine bafllayan Melis Akçin
ve Bina Teknolojileri Bölümü Sat›fl Müdürlü¤üne atanan Özgür O¤ur ile,
Wilo’nun yeni dönemde yapaca¤› çal›flmalar› konufltuk...
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“2011’de tafl›naca¤›m›z 
yeni binam›z, sektörümüzde 
LEED sertifikal› ilk bina 
olacak”
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Dünya devi bir pompa markas›
olarak teknolojik geliflmelerin
uza¤›nda kalma ihtimalimiz söz
konusu bile olamaz

D
ünyan›n en büyük pompa flirketle-
rinden Wilo SE, 1800'lerin ikinci
yar›s›nda Dortmund'da bir aile

flirketi olarak kurulmufltur. Sirkülasyon
pompas›n›n mucidi olan Wilo Grubu bu-
gün, 70 ülkede 6 bini aflk›n çal›flan›yla
dünyan›n en büyük pompa sistemleri üre-
ticilerinden biri konumunda ve alan›nda
tüm dünyan›n en çok bilinen markalar›
aras›nda yer al›yor. 
Dünyan›n gündemi enerji verimlili¤i ol-
du¤undan, pompalar son y›llarda en çok
konuflulan ürün gruplar›ndan biri haline
geldi. Bilindi¤i üzere, pompalar, tüm
HVAC sistemleri içinde % 20’lik enerji
tüketimleri ile dikkat çeken ürünler. Do-
lay›s›yla pompalarda sa¤lanacak en kü-
çük art› verimlilik bile y›ll›k getirisi he-
sapland›¤›nda çok ciddi bir tasarrufa dö-
nüflüyor. Tüm dünyan›n gündemini bu
konu olufltururken, dünya devi bir pom-
pa markas› olarak bu geliflmelerin uza¤›n-
da kalma ihtimalimiz elbette ki söz konu-
su bile olamazd›. Gelifltirdi¤imiz ürünler
ile sa¤lad›¤›m›z enerji tasarrufu oldukça
ciddi miktarlara ulafl›yor.

Wilo, sa¤lad›¤› enerji verimlili¤i
ile tüm dünyan›n dikkat çekti

Wilo’nun ar-ge birimi, ürünlerimizi daha
verimli hale getirmek için yo¤un bir çal›fl-
ma içinde. Bu çal›flmalar sonucunda gelifl-
tirilen pompalar›m›z, tüm dünyada sa¤la-
d›klar› enerji verimlili¤i ile dikkat çekti ve
çok say›da projede kullan›ld›.  
Sabit devirli pompalar, dur-kalk fleklinde
ve tam devirli olarak çal›fl›r. Bu nedenle
enerji sarfiyatlar› çok yüksektir. Enerji ta-
sarrufu ön planda tutuldu¤unda, en yük-
sek verimi sürücülü pompalar sa¤l›yor.
Müflterilerimize, pompan›n üzerine enteg-
re edilmifl sürücü ve bunun üzerinden fre-
kans› ayarlay›p istedi¤iniz de¤erlerde ça-
l›flt›rabilme ya da ürünün kontrol panosu
üzerindeki sürücüsü ile pompan›n çal›flma
flartlar›n› belirleme seçenekleri sunabili-

yoruz. Pompay› istedi¤iniz frekansta ça-
l›flt›r›p ayn› zamanda da tesisat›n ihtiyac›
kadar suyu devir daim veya temin edip bu
flekilde tasarruf sa¤l›yorsunuz.

Pompalarda verimlili¤i gerçek 
anlam›yla hesaplayabilmek için
elektronik motoruyla hidrolik 
k›sm›n›n toplam verimini 
de¤erlendirmek gerekir

Wilo web sitesinde, mevcut pompa mode-
lini, herhangi bir baflka pompa ile de¤ifl-
tirmeniz halinde sa¤layaca¤›n›z kazanç ve
yat›r›m›n›z›n ortalama kendini geri öde-
me süresini hesaplayabilece¤iniz bir yaz›-
l›m bulunuyor. Programda pompalar›n
verimlilik hesab›, pompan›n elektriksel
k›sm›ndan yola ç›karak yap›l›yor. Pom-
palarda verimlili¤i gerçek anlam›yla he-
saplayabilmek için elektronik motoruyla
hidrolik k›sm›n›n toplam verimini de¤er-
lendirmek gerekir. Biz de bunu anlatabil-
mek üzere yeni bir çal›flma bafllatt›k.
Özellikle üretim tesislerinde y›llard›r çal›-
flan mevcut pompalar›n enerji sarfiyat›n›
belirleyip, pompalar›n sürücülü pompa-
larla de¤ifltirilmesi durumunda ne kadar

tasarruf sa¤lanabilece¤i konusunda arafl-
t›rmalar yap›p sonuçlar› zaman içinde
sektörümüz ile paylaflaca¤›z.

Wilo’nun yeni ürünü Helix...

Her firma, ayakta kalabilmek, varl›¤›n›
sürdürebilmek için teknolojik geliflmeleri
yak›ndan takip etmek ve kendini yenile-
mek zorundad›r. Wilo, bunu en iyi bilen
ve uygulayan firmalardan biri. Alman-
ya’da 350 kiflilik ar-ge ekibinin yapt›¤›
tüm çal›flmalardan tüm dünyadaki orga-
nizasyon hemen haberdar ediliyor. Böyle-
ce Wilo’nun yenilikleri, tüm dünyada ay-
n› anda pazar ile buluflmufl oluyor.
fiu anda da ‘Helix’ ad›n› tafl›yan dik milli
pompam›z her geçen gün çok say›da test-
ten geçirilerek pazara sunulmak üzere ge-
lifltiriliyor.

Varl›klar›n› ne yaz›k ki sadece 
bozulduklar›nda hissettiren 
pompalar, bu nedenle bak›mdan
da yoksun kal›yor...

Pompayla hayat›n›zda çok fazla karfl›lafl-
mazs›n›z. Ama pompa hayat›n›z›n her ala-
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n›nda size hizmet sunan gizli bir kahra-
man... Mesela kombinin içinde bir sirkü-
lasyon pompas› vard›r ve s›cak suyu rad-
yatörlere tafl›y›p ›s›nman›z› sa¤layan
odur. Al›flverifl merkezlerinde ›s›tma-so-
¤utma sisteminin kalbi pompalard›r. Dufl
al›rken s›cak su konforunu sa¤layan yine

pompalar... Varl›klar›n› ne yaz›k ki sade-
ce bozulduklar›nda hissettiren pompalar,
bu nedenle bak›mdan da yoksun kal›yor.
Genellikle bulunduklar› yerler nemli, gü-
nefl almayan ve pek u¤ranmayan yerler
oluyor. Pompa sa¤l›kl› bir flekilde çal›flt›¤›
sürece de bak›ma ihtiyaç duyan bir cihaz

oldu¤u gerçe¤i unutuluyor.    
Sat›fl yaparken periyodik bak›m anlaflma-
s› yapmaya çal›fl›yoruz, periyodik bak›-
m›n önemini ›srarla vurguluyoruz. Za-
manla bu bilincin artaca¤›na inan›yor ve
bunun için gerek düzenledi¤imiz seminer-
lerde, e¤itim çal›flmalar›nda, gerekse sa-
t›fllar›m›z esnas›nda bu bilinci art›rmak
üzere pompa bak›m›n›n önemini vurgulu-
yoruz.

Projelerde ihtiyac›n kesin olarak
belirtilmesi ve tesisat›n projedeki
asl›na uygun olarak yap›lmas›
do¤ru yerde do¤ru ürünün 
kullan›lmas› için flartt›r

Pompada üretimden kaynaklanan hata
oran› % 1 bile de¤ildir. Çünkü üretim
aflamas›nda çok say›da testten geçirilirler,
hatal› ürün varsa bunun tespit edilmeme-
si pek mümkün de¤ildir. Bu nedenle pom-
pa ar›zalar›; genellikle kullan›m hatalar›,
yanl›fl pompa seçimi ve bak›ms›zl›k neti-
cesinde oluflur. Özellikle pompa seçimi
çok önemlidir. Do¤ru ifl için do¤ru pom-
pay› seçmemek, hem erken ar›zalara hem
de ciddi oranda enerji sarfiyat›na sebep
olur. Pompa seçiminde özellikle dikkat
edilmesi gereken, debi ve basma yüksekli-
¤i de¤erleridir. Projelerde ihtiyac›n kesin
olarak belirtilmesi ve tesisat›n projedeki
asl›na uygun olarak yap›lmas› do¤ru yer-
de do¤ru ürünün kullan›lmas› için flartt›r.
Bu anlamda da sürücülü pompalar›n se-
çilmesi, kapasitenin üzerinde bir pompa
kullan›ld›¤›nda iflleri kolaylaflt›r›yor. ‹hti-
yaca göre pompay› ayarlay›p sarfiyattan
kurtulabiliyorsunuz. 
Wilo, ürünlerinde ak›flkan olarak su kul-
lan›l›r. Farkl› s›cakl›klar için ürün gam›-
m›zda uygun ürünler yer al›yor elbette.
Kullan›lan suyun içinde donmay› engelle-
yen kimyasallar (antifriz) bulunuyor.
Ama gece yar›s› pompan›n çal›flmad›¤›n›
düflünürseniz, suyun donma ihtimali çok
yüksek. Su donarsa genleflecektir ve pom-
pan›n hidrolik k›sm›na veya tesisatta ha-
sara sebep olacakt›r. Kullan›lan antifriz
oran› bile pompan›n hidrolik ve motor
k›sm› aras›nda kulland›¤›m›z salmastrala-
r›n yap›s›nda bozulmaya sebep olabilir.
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Montaj hatalar›, titreflim sönümleyici
kompansatörlerin gerekti¤i gibi ba¤lan-
mamas›, pompan›n ar›zalanmas›na sebep
olan ve s›kl›kla yap›lan hatalar aras›nda-
d›r. Bu nedenle en hassas konu uygun ürü-
nün seçilmesi ve do¤ru monte edilmesidir. 

Gerek sat›fl gerekse sat›fl 
sonras›nda, müflterilerimizin 
daima yan›nday›z

Wilo’da hizmet kalitesi de ürün kalitesi ka-
dar önemlidir. Servislerimiz ar›za bildiri-
minden itibaren 24 saat içinde kesin müda-
hale ederler, sorun yetkili servis taraf›ndan
en h›zl› flekilde çözülür. Yetkili servisleri-
miz Wilo Merkez taraf›ndan düzenli ara-
l›klarla verilen e¤itimlere kat›l›rlar ve Wilo
ürünleri ile ilgili tüm geliflmelerden haber-
dar olurlar. Gerek sat›fl gerekse sat›fl sonra-
s›nda, müflterilerimizin daima yan›nday›z.

Teknik liselere destek vermeye 
devam edece¤iz

E¤itim her fleyin temelini oluflturuyor. Bu-
nun bilincinde olan bir flirket olarak dü-
zenli seminerler veriyor, e¤itim çal›flmala-
r› yap›yoruz. Bunun d›fl›nda meslek lisele-
rine de destek veriyoruz. 
Bu sene bafl›nda Samand›ra Meslek Lise-

si’ne teknik bir atölye açt›k; Wilo pompa
e¤itim atölyesi. Ö¤renciler orada konuyla
ilgili uygulamal› e¤itim alabiliyorlar. Is›t-
ma devresinde sirkülasyon pompas›n›n
nas›l çal›flt›¤›n›, hidroforun muslu¤u açt›-
¤›n›zda nas›l devreye girdi¤ini uygulamal›
olarak görüyorlar. Üzerinde çal›flabilecek-
leri, inceleyebilecekleri ürünlerimizden
atölyede bulunuyor. Yap›lmas› gerekenin
bu oldu¤unu düflünüyoruz. ‹yi e¤itim, ül-
kemize de katk› sa¤layacakt›r. Bizde staj-
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yer olarak çal›flan ö¤renciler var. Hem
okula gidiyor hem bizde staj yap›yorlar.
Onlara ö¤retebildi¤imiz kadar çok fley ö¤-
retmeye çal›fl›yoruz. Çünkü bu konuda
e¤itimde aç›k oldu¤unu düflünüyoruz. Wi-
lo Türkiye olarak senede yaklafl›k 1000
sektör ilgilisine e¤itim veriyoruz. 2011’de
tafl›naca¤›m›z yeni binam›zda da büyük
bir e¤itim salonumuz bulunuyor, böylece
daha fazla say›da insana ulaflabilece¤iz.

Yeni Wilo binas› LEED’e aday...

Yeni binam›z Orhanl›’da. Yeflil bir bina
olarak tasarland›. Sektörümüzde Avru-
pa’daki ilk LEED sertifikal› bina olmay›
hedefliyoruz. 
Binam›z tamamlanmak üzere, 2011’in ilk
çeyre¤inde oraya tafl›naca¤›z. LEED serti-
fikas› almay› hedefledi¤imiz için binada
yenilenebilir enerjili sistemlerin tamam›n-
dan faydalan›yoruz. Günefl enerjisini
maksimum seviyede kullanaca¤›z. Ya¤-
mur suyu toplama sistemleri kuruldu,
böylece sudan da ciddi bir tasarruf sa¤la-
yaca¤›z. Binada kullan›lan boyalar bile
geri dönüfltürülebilen ürünlerden seçildi.
Binan›n yal›t›m› ise mükemmel. Yat›r›m›n
toplam bedeli ise 10 milyon dolar. Bu du-
rum san›yorum Wilo için Türkiye’nin ne
kadar önemli oldu¤unun en büyük göster-
gesi... TM
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Torben Kynde NIELSEN/GRUNDFOS 
Ticari Bina Hizmetleri Uygulama Müdürü 

Coflkun Mançuhan
Mak. Müh. ODTÜ’76 
Bina Enerji Yöneticisi

fiekil 1-So¤utucu bazl›dan su bazl›ya geçifl fiekil 2. Esneklik

Yeflil Bina

Y eflil bina tan›m› (yeflil yap›lar veya
sürdürülebilir binalar olarak da
an›lmaktad›r) yap›n›n yaflam dön-

güsü süresince kaynaklar› verimli kulla-
nan ve çevreye duyarl› inflaat uygulamala-
r› ve yöntemlerinin tamam›n› kapsamak-
tad›r. Yaflam döngüsü; tasar›ma bafllama,

Yeflil Binalar ve ‹klimlendirme
Sistemlerinde Yeni E¤ilimler*-1

Petrol

Elektrik

Biyokütleler

Do¤al gaz

Evler

Sanayi yap›lar›

Ticari Binalar

Da¤›t›m 
Sistemleri

Is›tma ve 
So¤utma 
Merkez 
Üretim Tesisi

Kömür Is› depolama
ünitesi

Gelecek
Enerji
Kaynaklar›
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inflaat, iflletme ve kullanma, bak›m, 
yenileme ve y›k›m aflamalar›ndan olufl-
maktad›r.

• Enerji, su ve di¤er kaynaklar›n verimli
kullan›lmas›

• Kullan›c›lar›n sa¤l›klar›n›n korunmas›
ve çal›flanlar›n verimlili¤inin 
art›r›lmas›

• At›klar›n, kirlili¤in ve çevre 
tahribat›n›n azalt›lmas›

Grundfos da konfordan ödün vermeden
enerjiyi, suyu ve di¤er kaynaklar› verimli 
kullanarak afla¤›daki hizmetleri sunuyor:
• Yüksek verimli pompalar
• Enerjinin en verimli flekilde kullan›m›

için çözümler 
• De¤iflken h›z seçenekleri
• Tasar›m deste¤i
• Bilgi paylafl›m›
• Yaflam Döngüsü Maliyeti’nin 

hesaplanmas›
• Mevcut tesislerin enerji kontrollerinin

yap›lmas›

Grundfos’un yapt›¤› uygulamalar ise flun-
lard›r:

• Is›tma ve bölgesel ›s›tma
• S›cak su sirkülasyonu
• ‹klimlendirme ve bölgesel iklimlendirme
• Is› geri kazan›m

• Suyun bas›nçland›r›lmas›
• At›ksu 
• Ya¤mur sular›n›n toplanmas› ve 

kullan›lmas›

‹klimlendirme Sistemlerinde 
En Yeni E¤ilimler

• Su bazl› sistemlerin daha fazla kullan›l-
mas›: Küçük split sistemlerin yayg›nlafl-
mas› daha fazla so¤utucu ak›flkan kullan›-

m›n›n ötesinde flehir elektrik flebekeleri-
nin afl›r› yüklenmesine sebep olmaktad›r.

• Bölgesel so¤utma: Gelece¤in sistemi
olarak adland›r›lmas›n›n sebebi olarak;
so¤utulmufl su üretiminde esneklik sa¤la-
mas›, bina sahipleri için cihaz yerleflimi ve
bak›m sorunun ortadan kalkmas› ve ayn›
so¤utma yükleri için flehir elektrik flebeke-
sinin afl›r› yüklenmesinin önüne geçilme-
sini sayabiliriz.

fiekil 3. Pompalama iflletme maliyetlerinde de¤iflim

fiekil 4. Genifl su kayna¤› ile ›s› depolama

e

1- Sabit debili pompalar- 3-yollu 
vanalarla sabit ak›fll› sistem

2- Sabit debili pompalar- 2-yollu 
vanalarla de¤iflken debili sistem

3- De¤iflken debili pompalar, pompa
üzerinde sabit bas›nç fark›-2-yollu 
vanalarla de¤iflken debili sistem

4- De¤iflken debili pompalar, 
sistemde sabit bas›nç fark›-2-yollu
vanalarla de¤iflken debili sistem

Is›tmaChiller

‹klimlendirme

Yaz mevsiminde so¤utma iflletmesi

Genifl su kayna¤›-yeralt› su tabakas›
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• Kullan›lacak Sistem çeflitleri: Derin De-
niz /Göl sular› ile so¤utma; Absorpsiyon-
lu so¤utucularla Kojenerasyon; Buz depo-
lama; Is› pompalar›n›n kullan›m›; Bölge-
sel Is›tma ile birlikte

• Primer de¤iflken h›zl› pompalama: En iyi
çözüme do¤ru tasar›m, do¤ru pompa seçi-
mi, do¤ru kontrol sistemlerini kullanarak
ulaflabiliriz. Birlikte çal›flarak gerçek tasar-
ruf sa¤layan sistemleri kurabiliriz.

• Enerji tasarrufuna daha çok dikkat edil-
mesi

• Tüm sistemin De¤iflken Debili olarak
kullan›labilmesi

• Yer alt› sular› kullan›larak so¤utma:
Aquifier Termal Enerji Depolama (ATES)
sistemi yap›n›n ›s›tma ve iklimlendirme
sisteminin ayr›lmaz bir parças›d›r. So¤ut-
ma, “so¤uk (8 °C) yeralt› suyunun” bir
so¤utma eflanjöründen geçirilmesi ile sa¤-
lan›r. Bu eflanjörde binan›n hidronik ik-
limlerdirme sistemindeki su so¤utulur. Bu
eflanjörde ›s›t›lm›fl olan su “s›cak yeralt›
suyu” bölgesine gönderilir, so¤utma sezo-
nunda s›cakl›k burada yaklafl›k 16 °C’ye
kadar yükselir. K›fl sezonunda ak›fl tersine
çevrilerek s›cak yeralt› suyu ›s›tma amaçl›
kullan›lmak üzere eflenjöre gönderilir.

fiekil 5. So¤utma sezonu sonunda yeralt› suyu s›cakl›k da¤›l›m› fiekil 7. Is›tma sezonu sonunda yeralt› suyu s›cakl›k da¤›l›m›

fiekil 8. Is› depolama tank› çal›flma prensibi

ve bir örnek

Yeni kuyu da¤›l›m, 6 noktada
su miktar›= 500.000 m3

Tinj= 7°C
Dalma derinli¤i= 30 m Ocak ay› sonunda ›s› da¤›l›mlar›

Yeni kuyu da¤›l›m, 6 noktada
su miktar›= 410.000 m3

Tinj= 17°C
Dalma derinli¤i= 30 m Yaz sonunda ›s› da¤›l›mlar›

Merkezi depolama tank›

Yükleme modu çal›flmas›nda ak›fl
yönü

Kullanma modu çal›flmas›nda ak›fl
yönü

Da¤›t›m a¤›
Su 

so¤utma
merkezi
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Sistem Tasar›m› – Primer De¤iflken
Debili Pompalama

• Is›tma so¤utma yük konular› 
• Chiller konular›
• Sepantin/eflanjör konular›
• Pompa ve kontrol konular›

Sistem Tasar›m› - Is›tma/So¤utma Yükleri
Dünya haritas›na bakt›¤›m›zda, iklimlen-
dirme sistemlerinin yaln›zca tropikal ve
yar› tropikal bölgelerde de¤il, de¤iflken ik-
limlendirme sistemlerine talebin oldu¤u
›l›man bölgelerde de yayg›n olarak kulla-
n›ld›¤› görülmektedir. Binalar›n kullan›m›
ve enerji tasarrufuna yönelik istekler talep
a¤›rl›kl› yük profilinin belirlenmesi gere¤i-
ni ortaya ç›karmaktad›r.

Sistem Tasar›m› - Chiller Konular›

“Chiller, sadece evaporatör (buharlaflt›r›-
c›) de sabit ak›flkan ak›fl› ile çal›flabilir”
“De¤iflken debili ak›fl sadece kademeli
chiller kullan›larak sa¤lanabilir”

fiekil 9. Aktif ve pasif sistemler

Aktif Sistem                                                                Pasif Sistem

• Hava Tafl›ma üniteleri                                                • Yerden so¤utma

• Fan coiller                                                                 • Tavandan So¤utma

• So¤utulmufl Kirifller

Kontrol
paneli

Is› Sensörü

De¤iflken
debi

Ana
besleme
hatt›

fiekil 10. Aktif ve pasif sistemlerinin birlikte kullan›m›

fiekil 11. Pompa ba¤lant› konumlar›

• Is› depolama sistemlerinin kullan›m›:
So¤utma cihazlar›na toplam yat›r›m› azal-
t›r, büyük kapasiteli chiller yat›r›m›ndan
daha ucuzdur. K›smi yükte çal›flmalarda
daha verimlidir. Acil durumlarda ve kapa-
site genifllemelerinde haz›r kapasitedir.
Özellikle k›sa süreli afl›r› yüklerde çok et-
kili ve ekonomiktir.

• Aktif ve pasif sistemlerin birlikte kulla-
n›m›: Hava kanallar› ve Hava Is›tma Üni-
telerinin boyutlar›n› küçültmek için kulla-
n›lmaktad›r. Bu durumda en kritik sorun
tavan ve döflemelerde yo¤uflman›n önlen-
mesidir. Havaalanlar›nda, otel resepsiyon
alanlar›nda, müzelerde, opera gibi yerler-
de yayg›n olarak kullan›lmal›d›r. 
Pasif sistemler mutlaka so¤utulmufl hava
üretim sistemi ile birlikte düflünülmelidir.

So¤utulmufl tavan / döfleme 

uygulamas›

Tüm gruplar 
için ortak pompa 
sistemi

Her chiller için 
ayr› pompa 
kullan›m›
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Frankfurt / Almanya, 15. – 19. 3. 2011

Dünyanın Önde Gelen Uluslararası Bina
Enerji Teknolojileri, Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Banyo ve Mutfak Ekipmanları Fuarı

Geleceğin işareti!

Yenilenebilir enerji teknolojileri ile birlikte bina teknolojileri ve klima çeşitlerinin, sanitasyon
çözümlerinin, banyo tasarımlarının sergilendiği yenilikçi ve dünyanın en büyük sanayi fuarı
olan ISH’de siz de yerinizi alın. Yüksek teknolojinin ve seçkin tasarımların sergilendiği ISH
fuarında sektörünüzün profesyonelleri ile buluşup bu eşsiz deneyime siz de şahit olun!

www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com
Tel. 0212 296 26 26
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Evaporatörde de¤iflken debili ak›m testi:
Bu testte, so¤utma devresinin so¤uk ve s›-
cak bölgelerinde so¤utma kapasitesinde
azalma dikkate al›nmaks›z›n suyun debi-
sinin sabit tutulmas›n›n zorunlu olup ol-
mad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Testler Danimarka
Teknoloji Enstitüsü’nde (Danish Techno-
logical Insttitude) çok iyi izlenen bir sis-
temde gerçeklefltirilmifltir.

Sonuçlar: 
So¤utma sistemi düzensiz-karars›z (uns-
table) hale gelmemifltir.
Vanalar minimum çal›flma koflullar›na
ayarland›¤›nda baz› düzensizlikler (karar-
s›z durumlar) tespit edilmifltir.
Karars›z durumlar kompresör için kritik
bir soruna sebep olmam›flt›r.

Sistem Tasar›m›- Eflanjör/
Serpantin Konular›

Sorgulama: So¤utma serpantininde ak›fl-
kan h›z›n› azaltt›¤›m›zda, laminar ak›fl ve
bunun sonucunda s›f›r enerji transferi elde
eder miyiz?
So¤utma yüzeyinde de¤iflken ak›fl olmas›
halinde, % 20 minimum ak›fl kabul edile-
bilir bulunmufltur. 7 °C sabit ak›fl s›cakl›-
¤›nda, so¤utma kapasitesi % 50’ye kadar
kontrollü olarak düflürülebilme ve böylece
s›cakl›k fark› (Delta T) art›r›labilmektedir.

fiekil 12. Chiller- pompa/kontrol sistemlerine göre verimlilik tablosu

fiekil 13. Primer de¤iflken ak›fll› pompa yerleflimine göre performans de¤iflimi

Yeni teknoloji
tamam› de¤iflken

h›zl› santrifüj chiller
gruplar›

% Tasar›m debisi

%
 S

o¤
ut

m
a 

ka
pa

si
te

si

Mükemmel ‹yi Kabul edilebilir ‹yilefltirme gerekiyor

Yüksek 
verimli 

optimize 
edilmifl chiller 

gruplar›

Eski 
kodlara 
uygun 
chiller 

gruplar›

Eski 
chiller 

gruplar›

Tasar›m› 
iyilefltirilebilir

sorunlar› 
giderilebilir

chiller gruplar›

De¤iflken debi
2 yollu vanalar
De¤iflken h›zl› pompalar

Genleflme tank›

Ortak besleme
hatt›

V
er

im
lil

ik
 a

rt
›fl

›

Sabit debi (primer)
De¤iflken debi
2 yollu vanalar
Sabit/De¤iflken h›zl› pompalar

Sabit debi (primer)
De¤iflken debi
2 yollu vanalar
Sabit/De¤iflken h›zl› pompalar

Sabit debi
3 yollu vanalar
Sabit h›zl› pompalar
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Primer De¤iflken Debili 
Sistemlerde Pompa Çal›flma 
Koflullar›

Her chiller için ayr› bir pompa m› kulla-
n›lmal›, yoksa ortak bir pompa tak›m›
tüm chiller grubuna m› ba¤lanmal›d›r?

Primer de¤iflken debili sistemlerde pom-
palar›n kontrolü için de¤iflik yöntemler
vard›r. Önerilen yöntem bas›nç sensörünü
(differential pressure transmitter) bas›nç
fark›n›n sabit olaca¤› referans noktas›na
yerlefltirmektir. Pompa grubundan refe-
rans noktas›na olan bas›nç kayb› bize
”kontrol e¤risini” verecektir.
Pompa grubu üzerinde sabit bas›nç fark›-
n› kontrol etme her iki ba¤lant› halinde de
(Her chiller için ayr› pompa veya chiller
gurubu için pompa grubu) uygulanabilir
haldedir.
H›z kontrollü pompalar paralel olarak
ba¤land›¤›nda, her pompan›n bir “çal›fl-
ma aral›¤›” olacakt›r ve bu, her bir pom-
pa için debi de¤erini veren pompan›n kon-
trol e¤risi olacakt›r. Yüksek verim elde
edebilmek için pompalar›n devreye 
girmesi bir önceki pompan›n ”çal›flma
aral›¤›” s›n›r de¤erlerine ulaflmadan önce 
olmal›d›r.
ASHRE Journal benzeri önde gelen teknik
dergilerde tart›flma sonuçlar› genellikle
Primer De¤iflken Debili sistemler lehine
olmaktad›r.

fiekil 15. Tamam› de¤iflken h›zl› santrifüj chiller gruplar›

fiekil 14. Dünya üzerinde s›cakl›k da¤›l›m› ve sistem-
lerin yük da¤›l›m e¤risi

fiekil 16. York taraf›ndan yap›lan test sonuçlar›

Enerji kullan›m›
Kutup bölgesi

Kutup bölgesi

Orta bölge

Orta bölge

Yar› tropikal

Yar› tropikal

Tropikal

24 saat

% 70 
Enerji 
de¤iflimi

Yeni teknoloji
tamam› de¤iflken

h›zl› santrifüj chiller
gruplar›

Mükemmel ‹yi Kabul edilebilir ‹yilefltirme gerekiyor

Yüksek 
verimli 

optimize 
edilmifl chiller 

gruplar›

Eski 
kodlara 
uygun 
chiller 

gruplar›

Eski 
chiller 

gruplar›

Tasar›m› 
iyilefltirilebilir

sorunlar› 
giderilebilir

chiller gruplar›
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fiekil 17. Serpantin ölçümleri

fiekil 18. % tasar›m k›fl de¤eri ve % so¤utma kapasitesi de¤iflimi

fiekil 19. Pompa chiller ba¤lant› durumlar›

% Tasar›m debisi

Her chiller için 
ayr› pompa 
kullan›m›

Tüm gruplar için 
ortak pompa 
sistemi
kullan›m›

Reynold Say›s›  

%
 S

o¤
ut

m
a 

ka
pa

si
te

si

Sadece primer kullan›lmas›n›n avantajlar›: 
• Düflük ilk yat›r›m maliyeti 
• Daha düflük tesis alan›
• En üst kullan›m durumunda daha 

düflük motor gücü
• Daha düflük y›ll›k enerji kullan›m›

Sadece primer kullan›lmas›n›n dezavantajlar›:
• Bypas kontrolünün karmafl›kl›¤›
• Karmafl›k chiller kademelendirilmesi

* Bu yaz›, Grundfos Ticari Bina Hizmetleri
Uygulama Müdürü Torben Kynde Nielsen’in
“Latest trends in AC 2010” adl› sunumu
referans al›narak haz›rlanm›flt›r.
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Buhar borular›n›n yerlefltirilmesi

fiekil 4’te çeflitli kanal sistemleri ve ha-
va flartland›rma üniteleri için tek veya
çift buhar borular›n›n yerlefltirilmesi

esnas›nda uyulmas› gereken kurallar göste-
rilmifltir. Kurallar dikey ve yatay hava ak›fl
yolunu kapsamaktad›r. Hat›rlanmas› gere-
ken önemli kural atmosferik buhar borula-
r›n›n delikleri veya lüleleri hava ak›fl›na 90°
aç›yla yerlefltirilmelidir. Yatay veya dikey
yönde yerlefltirilmemelidir.
E¤er so¤urma mesafesi uygun olan boflluk-
tan çok daha uzun ise, ilave çözümler bu-
lunmal›d›r. Bunun ile ilgili ipucu yaz›n›n
bafllar›nda verilmifltir. Hava ak›fl yolu bo-
yunca buhar ekleme noktalar› yükseltilme-
lidir. En ucuz metot bir tane buhar borusu
kullanmak yerine birbirine benzer iki bu-

har borusu kullanmakt›r. Tablodan güven-
li bir flekilde sonuca ulafl›labilir. 750 mm
buhar borusu seçilir fakat her bir borudan
20 kg/h debi geçer. Tekrar yatay yönde 5.2
m/s h›z çizgisini kesecek flekilde, yatay bir
do¤ru çizilir ve kesiflim noktas›ndan yuka-
r› do¤ru bir çizgi çizilerek 340 mm’de daha
önce çizilen nem ekleme çizgisi kesifltirilir.
Boru say›s›n›n ikiye ç›kart›lmas› ile so¤ur-
ma mesafesi ilk de¤erin yar›s›na inmez. Bu
nedenle, do¤ru çözümü bulmak için her se-
ferinde uygulanan seçimler önemlidir.
Sonuçlar›n tahmin kriterlerimizi tatmin
edecek kadar do¤ru olmamas›ndan dolay›,
yukar›da bahsedilen boru say›s›n› art›rarak
so¤urma mesafesini azaltma çözümü üç,
dört veya befl boru kullan›larak geniflletil-
memelidir. Ayr›ca, buhar hatt› iki boru

hatt›na ayr›ld›¤›nda buhar› getiren yatay
borudan ayr›lan her bir boruya olan mesa-
fe birbirine eflit olmal›d›r ve ayn› say›da kö-
fleye (dönüfle) sahip olmas› önemlidir. Bu
durum bas›nç düflümünü eflit tutar ve bun-
dan ötürü her bir borudan eflit miktarda
buhar gelmesini sa¤lar.
E¤er so¤urma mesafesi müsait bofllu¤a gö-
re hala çok uzun ise çoklu lüle düzenleme-
si tek çözümdür. Bu düzenleme normalde
bilgisayar seçim program› ile yap›l›r fakat
hesab›n özü buhar ç›k›fllar›n› hava ak›fl›n›n
bütün kesiti boyunca da¤›t›lmas›d›r.
Kabataslak olarak, her lüle en fazla 0.5
kg/h buhar kapasitesine sahip olur. ‹flin s›r-
r› en iyi en boy oran›n› sa¤layarak, lüleler-
den hava ak›fl›n›n bütün kesit yüzeyine, bü-
tün buhar kapasitesini da¤›tmakt›r.
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Yazan: Mike Creamer
Çeviren: Yük. Mak. Müh. Orhan Veli KAZANCI

Nemlendirme Hesab›
Parametreleri -2
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Bu uygulama so¤urma mesafesini 100 mm
kadar azaltabilir. ‘Neden u¤raflay›m’ diye
sorabilirsiniz, e¤er azaltma gerekli de¤ilse,
kesinlikle neden u¤raflas›n›z? Maliyeti et-
kin çözümle devam edin. Fakat e¤er tesisat
odas› çok s›k›fl›ksa ve tesisat odas›n›n du-
var›n›n geniflletilmesi alternatifi yok ise, bu
durumda çok borulu sistem tek çözümdür.

Aç›k alan
Buharl› nemlendirici seçimi yukar›daki
yönteme benzerdir. Bununla birlikte, hava-
y› ve nemi da¤›tmak için kanal sistemleri
olmad›¤› için oda da¤›t›m ünitesi gerekli-
dir. Bu üniteler havan›n lüle boyunca fan
ile üflendi¤i bir kutuya monte edilmifl bu-
har da¤›t›m borusundan oluflur. Zarif bir
ekipman de¤ildir fakat pratiktir. Hava hac-
mi ve h›z›, yüksek h›zlardaki tükürmeyi
önlemek için uygun seviyelere ayarlan›r fa-
kat hala buhar da¤›l›m›n›n garantilenmesi
düflük h›zlarda meydana gelir.
fiartland›r›lm›fl hacimler boyunca nem da-
¤›l›m›n›n meydana gelmesini garantilemek
için ünite say›s› seçilir. Uygulamay› yerine
getirirken, nemlendiricilerin ve oda da¤›t›m
ünitelerinin say›s› belirlendi¤i takdirde, iki
veya daha fazla ünite gerekebilir. E¤er iki
oda da¤›t›m ünitesi, buhar da¤›t›m borusu
‘T’ yerine ortak çal›flan bir nemlendiriciye
ba¤l›ysa ve her kol eflit mesafede ve eflit
miktarda dönüfle sahipse, tasar›ma dikkat
edilmelidir. Ayr›ca her iki ünite ayn› yük-
sekli¤e monte edilmelidir. Bu konu ile ilgili
ilave bilgiler bu yaz›n›n borulama ifli k›s-
m›nda verilecektir.

Buhar da¤›t›m›
Buhar›n üreteçten veya kazandan, atmosfe-
rik bas›nçta buhar borular›na tafl›nmas› ge-
reklidir. Borulama iflinde her zaman boru-
lar münkün oldu¤u kadar düz ve olabile-
cek en k›sa flekilde tasarlan›r. Çat› kiriflleri-
nin etraf›nda dolaflarak kapanlar oluflturu-
lur. Örne¤in, dikey U flekli çok etkin bir
buhar kapan› formudur. Bu kapan suyla
dolar ve buhar›n da¤›t›m noktas›na do¤ru
geçmesine engel olur. E¤er bu durum kaç›-
n›lmaz ise, en afla¤› noktada, yo¤uflmufl bu-
har› toplay›p drenaja gönderecek bir kon-
dens ay›r›c› kullan›l›r.
E¤er uzun veya zorlay›c› rotalar planlan-
d›ysa, borulama bak›r veya paslanmaz çe-
lik borular ile yap›labilir. Bu borular›n s›-
cakl›k düflüflünü önlemek amac›yla yal›t›l-
mas› önemlidir. Böylece çok fazla maliyete
sebep olan boru içerisindeki yo¤uflma ön-

lenmifl olur. Boru sistemi 100 °C’de çal›fla-
ca¤› için yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› yal›t›m
kullan›lmal›d›r.
En yayg›n kullan›lan aktarma ortam›, ciha-
z›n sonundan ç›kan ve kelepçe ile tutturu-
lan esnek borudur. E¤er boru mesafeleri k›-
sa ve düz ise bu yöntem aç›k ara en basit ve
ucuz yoldur.
Boru örgülü veya ifllenmemifl olabilir, fakat
her iki türünde bükülmeden önce sa¤lan-
mas› gereken en yüksek köfle yar›çap› ola-
cakt›r. 35 mm’lik boru en az 250 mm yar›-
çapa, 54 mm’lik boru ise en az 500 mm’lik
yar›çapa sahiptir. S›k›fl›k köflelerden kaç›n-
mak için dikkatli olunmal›d›r. 100 °C s›-
cakl›kta çal›fl›rken, borular daha esnektir
ve kolay bükülürler.

Buhar borular›
Daha önce buhar borular›n›n kaç tane ol-
mas› ve hava ak›fl› içinde nas›l yerlefltiril-
mesi gerekti¤ini tart›flt›k. Mevcut durumda
iki tip buhar borusu vard›r ve bu borular
pozitif ve negatif e¤imli borular olarak at-
fedilirler.
Pozitif e¤imli borular, flanfl yatay kanal du-
var›na monte edildi¤inde yukar›ya do¤ru
aç›land›r›l›rlar. Böylece yo¤uflma oldu¤un-
da, su afla¤›ya do¤ru akacakt›r. Afla¤›ya
do¤ru akan su, ay›r›c› vas›tas›yla d›flar› at›-
l›r veya buhar jenaratörünün fliflesine dö-
ner. Negatif e¤imli borular pozitif e¤imlile-
rin tersi yönde aç›land›r›l›rlar. Böylece yo-
¤uflma olmas› durumunda su, borunun en
sonuna kadar gider. Bu tür borularda su-
yun topland›¤› yerde drenaj ba¤lant›s› ve
suyu d›flar› atacak bir hat bulunur. Bu stan-
dart buhar borusu tasar›m›d›r ve farkl› üre-
ticilerin seçimleriyle iliflkilidir. TM

fiekil 4. Tekli ve ikili borular›n yerlefltirilmesi

1-boru Ø 35 2-boru Ø 35 1-boru Ø 35, Ø 54

2-boru Ø 35, Ø 54 2-boru Ø 54 1-boru Ø 54 
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Y
üksek katl› binalarda, kullanma
suyu, havaland›rma ve yang›n te-
sisatlar›nda çeflitli vanalar kulla-

n›lmaktad›r. Bu makalede amac›m›z, siz-
lere bu vanalardan baz›lar›n› tan›tmakt›r.
fiüphesiz oldukça kapsaml› olan bu konu-
da, tüm vanalar› detayl› olarak analiz et-
me flans›m›z bulunmamaktad›r. Bu neden-
le, her bir tesisat grubunda yer alan baz›
vanalar› ve bu vanalar›n seçimlerinde dik-
kat edilmesi gereken hususlar› dile getire-
ce¤iz. 

Yüksek katl› binalarda su ve yang›n tesi-
sat› farkl› flekillerde yap›labilmektedir.
Direkt flehir flebekesinden dairelere su ba-
s›labildi¤i gibi, baz› durumlarda bodrum
kat›ndaki bir depoda su toplanarak üst
katlara iletim yap›l›r, baz› durumlarda su,
çat› kat›ndaki bir depoya pompalanarak
su da¤›l›m› üst noktadan cazibe ile yap›l›r,
baz› durumlarda ise bu durumlar›n kom-
binasyonu kullan›l›r. Yang›n tesisat›nda
ise ayr› bir depo kullan›labildi¤i gibi, mev-
cut su sistemi de kullan›labilmektedir.

Yan taraftaki flekilde, hem bodrum hem
de çat› kat›nda bir depo sistemi bulunan
ve çat› kat› deposundan su da¤›t›m› sa¤la-
nan bir sistem görmekteyiz. 

Depo sistemlerinde, en kritik ifllemi gören
vanalardan birisi Seviye Kontrol Vanala-
r›d›r (Resim 1). Seviye Kontrol Vanalar›,
herhangi bir elektriksel gereksinimi olma-
dan depo seviyesini kontrol eden, su sevi-
yesi yükseldi¤inde otomatik olarak aç›lan,
depo seviyesi düfltü¤ünde ise otomatik

Yüksek Katl› Binalarda
Kullan›lan Vanalar
Arcan Hac›raifo¤lu
Makina Mühendisi
Do¤ufl Vana Ltd. fiti.
Fabrika Müdür Yard›mc›s›

A 
B 
C 
D
E 
F 
G

Re
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olarak kapanan vanalard›r. [C] Bodrum
rezervuar seviye kontrol sistemine yak›n-
dan bakacak olursak, afla¤›da bu noktada
kullan›labilecek iki farkl› vana tipini göre-
biliriz. fiekil 1’deki örnekte mekanik fla-
mand›ral› bir vana bulunmakta, fiekil
2’deki örnekte ise hidrolik seviye kontrol
vanas› bulunmaktad›r. Mekanik vanalar-
da vana depo içerisine monte edilmek zo-
rundad›r ve flamand›ra vanadan ayr›lama-
maktad›r. fiamand›ra yükseldi¤inde, ba¤l›
oldu¤u mekanizma vana klapesini kapa-
t›r. Düfltü¤ünde ise vana klapesi aç›l›r. Bu
nedenle, vana flamand›radan ayr›lamaz ve
sürekli yar› aç›k konumda çal›fl›r. Dolay›-
s›yla k›s›k aç›kl›kta çal›flan vanada k›sa
bir sürede kavitasyon hasar› oluflur ve va-
na yüksek gürültü oluflturur. Ayr›ca vana
ç›k›fl›n›n atmosfere aç›k olmas› dolay›s› ile
vanaya etkiyen diferansiyel bas›nç çok
yüksektir. Bu nedenle de kavitasyon hasa-
r› ve gürültü oluflturma çok daha ciddi bo-
yutlara yükselir. fiamand›ra, depo içeri-
sindeki dalgalanmalara maruz kalabil-
mekte, flamand›ra kolunun s›k›flmas› ise
vanan›n çal›flamamas›na yol açabilmekte-
dir. Bu vanalar ifllevini yerine getirmezse
depo taflmalar›, özellikle prestijli konut-
larda çok büyük hasarlara yol açabilmek-
tedir.   
fiekil 2’deki hidrolik kontrol vanas› örne-
¤inde ise vana tamamen hidrolik prensip-
le çal›flmakta ve flatör, vanadan ba¤›ms›z
olarak depoya yerlefltirilebilmektedir.
Böylelikle flatör özel bir hazneye yerleflti-
rilebilir ve depo dalgalanmalar›ndan etki-
lenmesi önlenebilir. Ayr›ca, fleksibl boru-
larla flatörden vanaya yap›labilen ba¤lan-

t›lar sayesinde vana hat içerisine monte
edilir. Böylelikle vanaya etkiyen diferansi-
yel bas›nç fark› azalt›l›r. Hidrolik seviye
kontrol vanalar›, tek bir seviyeye göre
ayarlan›p sürekli açma-kapama yapabile-
ce¤i gibi, iki seviye belirlenerek, üst sevi-
yede vanan›n tam aç›lmas›, alt seviyede ise
vanan›n tam kapanmas› sa¤lanabilir. Böy-
lelikle vana ya tam aç›k ya tam kapal› ça-
l›fl›r ve gürültü ve kavitasyon seviyesi mi-
nimuma indirgenir. Ayr›ca, hidrolik sevi-
ye kontrol vanas› girifline yerlefltirilen [2]
numaral› Bas›nç Sabitleme Vanas› ile, ana
hattan beslenen alt kattaki tüketiciler ön-
celikli hale getirilebilir. Böyle bir uygula-
mada, seviye kontrol vanas›na benzer bir
prensiple çal›flan bas›nç sabitleme vanas›,
vana giriflindeki bas›nc› sürekli hisseder.
Mevcutta, alt katlardaki tüketim fazla ise,
girifl bas›nc› düflük olacakt›r. Bunu hisse-
den vana, kendisini kapatarak tüketicilere
öncelik verir. Örne¤in gece vakitlerinde
tüketim düfltü¤ünde, sistem bas›nc›, kulla-
n›c›n›n tan›mlad›¤› bas›nç de¤erinin üzeri-
ne ç›kt›¤›nda, vana otomatik olarak aç›la-
rak depo dolumuna olanak verir. Bu gibi
sistemlerde, ek güvenlik olarak ayr›ca va-
na üzerine bir solenoid koyularak elek-
triksel güvenlik de oluflturulabilir. Böyle-
likle, hidrolik flatörlü seviye izlemede bir
sorun olufltu¤unda ve seviye kritik bir
noktaya ulaflt›¤›nda, solenoide sinyal gi-
derek vana otomatik olarak kendisini ka-
pat›r. 

Depoda toplanan suyun, çat› kat›ndaki
depoya veya üst noktalardaki tüketicilere
pompalanmas› gerekmektedir. fiekil 3’te,

A Yüksek kat bas›nç düflürücü sistemi
B Alçak kat bas›nç düflürücü sistemi
C Bodrum rezervuar seviye kontrol sistemi
D Çat› rezervuar› seviye kontrol sistemi
E ‹çme suyu pompalama sistemi
F Yang›n koruma pompalama sistemi
G Yüksek kat pompalama sistemi

fiekil 1: Mekanik fiamand›ral› Vana

Yüksek Diferansiyel Bas›nç

Yüksek Gürültü

Yüksek Kavitasyon

Montaj Zorlu¤u

Düflük Vana Ömrü

Düflük Performans

fiekil 2: Hidrolik Seviye Kontrol Vanas›

Do¤ufl Vana, 750-66-B Modelinin yan›nda sisteme

afla¤›daki ürünlerin de monte edilmesini tavsiye eder:

[1] Pislik Tutucu: Pisliklerin sisteme girerek vanay› etkisiz

hale getirmesine engel olur.

[2] 730-65 Bas›nç Sabitleme Vanas›: Afla¤› katlarda bulu-

nana tüketicilerin kulland›¤› bas›nc›n, flebeke bas›nc›n›n

alt›na düflmesini önler ve elektriksel koruma sa¤lar.

[3] 750-66-B Paralel Hat Vanas›: Su giriflinin kesintisiz

olmas›n› sa¤lar.

[4] Flatör :Montaj›: Tank d›fl›na montaj› olanakl› k›lar.

Resim 1
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bu depodan emilen suyun pompalanmas›-
n› görebilirsiniz. Böyle bir uygulamada
pompa yüksek katlara su bast›¤› için ani
pompa durufllar›nda sistemde darbe olu-
flabilmektedir. Bu nedenle, pompa ç›k›flla-
r›na standart bir çekvalf monte edilmesi
tavsiye edilmemektedir. Pompa ç›k›fllar›na
yerlefltirilecek bir Pompa Kontrol Vanas›,
pompalarla uyumlu çal›flarak vana aç›lma
ve kapanmas›nda darbe sorununu çözdü-
¤ü gibi, içerisindeki yay sayesinde çekvalf
görevini de yerine getirmektedir. Pompa-
ya aç›lma komutu gitti¤inde, önce pompa

aç›l›r, daha sonra yavafl bir flekilde vana
aç›larak suyun darbesiz terfisine yol açar.
Pompaya kapanma komutu gitti¤inde ise
önce vana yavafl bir flekilde kapan›r ve da-
ha sonra pompa kapan›r. Böylelikle pom-
pan›n ani durufl kalk›fllar›nda oluflan so-
runlar›n önüne geçilmifl olunur. Bir elek-
trik kesilmesi durumunda ise pompa kon-
trol vanas› yayl› bir çekvalf gibi an›nda
kapanarak geri dönüflü önler. Resim 2’de
Güney Kore’de yüksek katl› bir binada
uygulanan Pompa Kontrol Vanalar›’n›
görebilirsiniz. Fakat böyle bir durumda
oluflan darbeyi önleyebilmek için hatta
paralel olarak Darbe Önleme Vanalar›
kullan›lmal›d›r. Darbe Önleme Vanalar›,
sistemde darbe oluflaca¤›n› sezerek tam
aç›k konuma ulafl›r. Böylece darbe pompa
odas›na ulaflt›¤›nda, Darbe Önleme Vana-
lar›’ndan tekrar depoya geri iletilir ve
pompa korunmufl olur. Sistem parametre-
leri normal seviyeye ulaflt›¤›nda, vanalar
otomatik olarak durumu sezerek kapan›r-
lar. Alt noktadan pompalanan su ise çat›
kat›ndaki depoya ulaflt›r›l›r. fiekil 4’teki
çat› kat›ndaki depoda da, bodrum kat›n-

daki depoya benzer bir sistem monte et-
mek mümkündür.   

Ana su da¤›t›m hatt›n›n farkl› katlara da-
¤›l›m› ise bir baflka sorunu ortaya koy-
maktad›r. Bu da, ayn› terfi hatt› üzerinden
farkl› kotlardaki dairelere su tafl›nmas› ve
arada oluflan büyük bas›nç farklar›d›r.
Farkl› kotlarda, ana hat üzerinden da¤›-
l›mlar sa¤lanmal›, bu ç›k›fllarda ise bas›nç
regülasyonu yap›lmal›d›r. Bunun nedeni,
üst katlardaki kullan›c›lar›n makul seviye-
lerde bas›nç alabilmesi için alt katlardaki
kullan›c›lara yüksek bas›nçl› su ulaflt›r›l-
mas›d›r. Bu amaçla, ana hat da¤›l›mlar›n-
da, Resim 3’te görülen Bas›nç Düflürücü
Kontrol Vanalar› kullan›lmal›d›r. Kontrol
Vanalar›n›n çal›flma fonksiyonu oldukça
kritiktir. E¤er herhangi bir nedenden ötü-
rü lateral hatlarda bas›nç yükselecek olur-
sa borular patlayabilir ve prestijli bir ko-

Resim 2

Resim 3

Resim 4

fiekil 3

fiekil 4

fiekil 5

[1] Pislik Tutucu

[2] Acil Önlem Bas›nç Düflürücü

Kontrol Vanas› 720-PD-59

[3] Bas›nç Düflürücü Kontrol Vanas›

720

[4] By-pass Bas›nç Düflürücü Kontrol

Vanas› 720

[5] Relief Vana 73Q

[6] Bas›nç Anahtar›

Kontrol Paneli
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nutta ciddi maliyetlere sebep olabilir. Ay-
r›ca, vanalar›n ifllev görememesi sonucu
tüketicilere su ulaflt›ramama sorunu orta-
ya ç›kar ve müflteri flikayetleri oluflur. ‹flte
bu nedenle, lateral hat ba¤lant›lar›nda
yüksek seviyede güvenlik temeldir. Bas›nç
Düflürücü Kontrol Vanalar›, de¤iflken gi-
rifl bas›nc›n›, de¤iflken debiden etkilen-
meksizin, kullan›c›n›n tan›mlad›¤› düflük
bir bas›nca düflürür. Vana, hiçbir elektrik-
sel ba¤lant›ya ihtiyaç duymaks›z›n hidro-
lik prensiplerle çal›flmaktad›r. fiekil 5’te,
üst kotlarda bulunan bir ana hat ba¤lant›-
s›n› bulabilirsiniz. [3] numaral› Bas›nç
Düflürücü Kontrol Vanalar›, girifl bas›nc›-
na bakmaks›z›n her zaman sabit bir ç›k›fl
bas›nc› oluflturmaktad›r. Burada iki adet
[3] numaral› vanan›n kullan›lmas›, güven-
lik amac› ile gerçeklefltirilmifltir. Do¤ufl
Vana, böyle bir ba¤lant›y›, e¤itimsiz bir
personelin vana ayarlar›n› bozma olas›l›¤›
dolay›s› ile ekstra bir güvenlik amac›yla
önermektedir. Böylelikle, bir vana ifllevini
yerine getiremezse, ikinci hat devreye gire-
rek su teminine devam eder. Böylelikle, su
kesilmesi veya bas›nc›n aniden yükselmesi
gibi sorunlar oluflmaz.  [4] Numaral› Ba-

s›nç Düflürücü Kontrol Vanas›, ana vana-
n›n bir benzerinin küçük bir çap› olup, tü-
ketim de¤erleri çok düflük seviyelerde olu-
fluyorsa çal›flmaya bafllar. Böylelikle, ana
vanan›n k›s›k klape aral›¤›nda aç›l›p ka-
panmas›n› ve gürültü ç›karmas›n› önler.
[5] numaral› Relief Vanalar›, emniyet va-
nalar› olup, çeflitli nedenlerden ötürü hat
bas›nc› tehlikeli seviyeye ulafl›rsa aç›larak
yüksek bas›nc› sistemden tahliye eder. [2]
numaral› bas›nç düflürücü kontrol vanas›
ise normal koflullarda tam aç›k durumda
çal›fl›r. Fakat, herhangi bir nedenle di¤er
vanalar ifllev görmez ve ç›k›fl bas›nc› artar-
sa, [6] numaral› sensörden ald›¤› bilgiye
ba¤l› olarak regülasyon yaparak bas›nc›
güvenli seviyelere düflürür. fiekil 6’da, ba-
s›nc›n daha yüksek oldu¤u alt kotlardaki
bir da¤›l›ma bakacak olursak, tekrar ben-
zer bir durumla karfl›lafl›r›z. Ancak bura-
da bas›nç düflümü daha fazla olaca¤› için,
hat üzerine seri olarak iki adet Bas›nç Dü-
flürücü Kontrol Vanas› monte edilmifltir.
Böylelikle, [3] numaral› Oransal Bas›nç
Düflürücü Kontrol Vanalar› bas›nc› bir
kademe düflürür, [7] numaral› Bas›nç Dü-
flürücü Kontrol Vanalar› ise bas›nc› ayar-

lanan seviyeye düflürerek o noktada sabit
tutar. Resim 4’te benzer bir uygulama gö-
rülmektedir.

Yüksek katl› binalarda bir di¤er temel te-
sisat ise havaland›rma tesisat›d›r. fiekil
7’de, havaland›rma tesisat›n›n bafllang›ç
noktas› olan pompa istasyonunu görebi-
lirsiniz. Bu istasyonlarda, s›cak su pompa-
lanarak makinelere gider ve burada so¤u-
tulur, dairelere ulaflarak so¤utma ifllevini
gerçeklefltirir ve daha sonra tekrar geri ge-
lerek pompalardan tekrar makinelere
pompalan›r. Genellikle ülkemizde, pom-
palar›n ç›k›fl›na, geri ak›fl› önlemek için
standart çalpara çekvalfler [3] yerlefltiril-
mektedir. Çekvalfler, hem düflük bas›nç
kayb›na neden olmal›, hem de darbesiz
özellikte çal›flabilmelidir. Bu nedenle özel-
likle geliflmifl ülkelerde bu vanalara, sessiz
çal›flmas› ve darbe yaratmamas› için özel
aksesuarlar yerlefltirilmektedir. Karfl› a¤›r-
l›k ve yay, darbesiz kapanmaya neden ola-
bilmekte, ancak vanan›n bas›nç kayb›n›
art›rmaktad›r. Bu aksesuarlara alternatif
ise, özellikle büyük çapl› so¤utma sistem-
lerinde kullan›lan, hidrolik fren tertibat›
diye adland›r›lan dashpot sistemidir. Re-
sim 5’te görülen dashpot sistemi ile her-
hangi bir geri ak›flta vana klapesinin 
% 90’› h›zl› bir flekilde kapan›rken, geriye
kalan % 10’u yavafl bir flekilde kapan›r.
Böylelikle dashpot, bir yast›k görevi göre-
rek vanan›n h›zl› bir flekilde kapanmas›n›
önler ve sistemde gürültü veya darbe olufl-
turmaz.  Makinelerin ç›k›fl›nda ise [2] nu-
mara ile gösterilen Debi Kontrol Vanalar›
monte edilmelidir. Debi Kontrol Vanalar›,
makine ç›k›fl›ndaki debiyi, tan›mlanan de-
¤erde her zaman sabit tutar. Hatt›n deva-
m›nda ise, gelifl ve gidifl hatlar› aras›nda
[1] numara ile gösterilen Diferansiyel Ba-
s›nç Kontrol Vanas› kullan›lmaktad›r. Di-
feransiyel Bas›nç Kontrol Vanas›, gelifl ve
gidifl hatlar› aras›ndaki diferansiyel bas›n-
c› hissederek bu de¤eri her zaman tan›m-
lanan seviyede tutar. Diferansiyel bas›nçta
bir de¤ifliklik oldu¤unda, aç›larak arzu
edilen de¤eri sabitler. TM

fiekil 6
[1] Pislik Tutucu
[2] Acil Önlem Bas›nç Düflürücü Kontrol 

Vanas› 720-PD-59
[3] Oransal Bas›nç Düflürücü Kontrol 

Vanas› 720-PD
[4] By-pass Oransal Bas›nç Düflürücü Kontrol 

Vanas› 720-PD
[5] Ana Relief Vana 73Q
[6] By-pass Relief Vana 73Q
[7] Bas›nç Düflürücü Kontrol Vanas› 720
[8] By-pass Bas›nç Düflürücü Kontrol Vanas› 720
[9] Relief Vana 73Q
[10] Bas›nç Anahtar›

fiekil 7

[1] 736 Diferansiyel Bas›nç Sabitleme Vanas›
[2] 770-U  Debi Kontrol Vanas› (chilleri afl›r›
debiye karfl› korur)
[3] Çekvalf

Resim 5
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