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kadar önemli ifllevi olan ürün-
lerin sertifikaland›r›lmam›fl ol-
mas› veya sertifikas›z ürünle-
rin, maliyeti yüzünden tercih
sebebi olmas›. Özellikle kamu
binalar›, otoparklar, metro is-
tasyonlar› ve hastanelerde bile
bu sistemlerin bulunmamas›,
durumun vahametini ortaya
koyuyor. Birkaç hafta önce
Mardin’de bir hastanede ç›kan
yang›n, haber bültenlerinde
yer ald›. Kulaklar›m›zda ise
bebe¤ini yenido¤an ünitesin-

den kuca¤›nda kaç›rabilmifl bir kad›n›n “bura-
da kaç›fl için bir yang›n merdiveni bile yok!”
sözleri kald›... 
Bir Yönetmeli¤imiz var, bu yönetmeli¤in uygu-
lama zorunlulu¤u var, belirlenmifl standartlar›-
m›z var, bu standartlara uygun üretilmifl ürün-
ler de pazarda yer al›yor. 
Bu ürünlerin sahip olduklar› sertifikalar›n ger-
çekli¤i de baz› vakalarda tart›flma konusu ol-
maktad›r. fiüpheye yer b›rakmamak için, sertifi-
kalar›n asl›na uygun al›nd›¤›n›, gerekli koflulla-
r› sa¤lad›¤›n› araflt›r›p ispatlayan ba¤›ms›z ve
güvenilir portallar oluflturulmas›, sat›n alma sü-
recinde bu araflt›rman›n yap›lmas› ve ürün al›-
m›na bu koflullarla karar verilmesi de önemle
üzerinde durulmas› gereken bir konu.
E¤er bir konuda yasaya ayk›r› bir ifllem yap›l›-
yorsa bu, suçtur. Denetlenmesi, ortaya ç›kar›l-
mas›, gerekli iyilefltirmenin yap›lmas› aksi halde
yapt›r›mlar›n uygulanmas›  gerekmektedir. Tür-
kiye’de binalarla ilgili çözüm bekleyen pek çok
sorun var; ama bu sorunlar› çözebilmemiz için
önce hayatta kalmam›z gerek... Bu nedenle
mevcut binalar›n yang›n yönetmeli¤inde belirti-
len esaslar do¤rultusunda yenilenmesi; yeni ya-
p›lacak binalarda ise bu yönetmeli¤e uygun
projelendirilme yap›lmas› konusunda kati ka-
rarl›l›k gösterilmesi ve bu konuda toplum bilin-
cinin art›r›lmas› flart. TM

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

Y
ang›n konusunda bina-
larda al›nmas› gereken
tedbirler, geçti¤imiz

günlerde Haydarpafla Gar›’nda
ç›kan yang›n ile tekrar günde-
me geldi. Türkiye’nin Yang›n
Yönetmeli¤i ve bu yönetmeli¤in
ne kadar uyguland›¤› da tart›fl›-
lan konular aras›nda yer ald›.
“Özellikli binalar” kapsam›nda
de¤erlendirilmesi ve tadilat ça-
l›flmalar›n›n büyük bir titizlikle
yürütülmesi gereken Haydarpa-
fla Gar›’nda ç›kan yang›n›n res-
men aç›klanmam›fl olsa da, birçok yang›nda ol-
du¤u gibi temel sebebinin “ihmal” oldu¤u kesin.
Amac›; “kamu ve özel kurum ve kurulufllar ile
gerçek kiflilerce kullan›lan her türlü yap›, bina,
tesis ve iflletmelerin, tasar›m›, yap›m›, iflletimi,
bak›m› ve kullan›m› aflamalar›nda, herhangi bir
flekilde ç›kan yang›n›n, can ve mal kayb›n› en
aza indirerek söndürülmesini sa¤layacak yang›n
öncesinde ve s›ras›nda al›nacak tedbirler ile or-
ganizasyon, e¤itim ve denetimi sa¤lamak” olan
bu yönetmeli¤in uygulanmas› için denetimlerin
art›r›lmas› flart. Yönetmelikte soru iflaretlerine
yer b›rakmamak için flu tan›mlamaya da yer ve-
rilmifl: “Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden
sonra yap›lacak yeni yap›lar ile kullan›m amac›
de¤iflen veya ruhsat alma zorunlulu¤unu gerek-
tiren esasl› onar›m ve tadilat yap›lacak mevcut
yap›larda ve bu Yönetmelikte belirtilen di¤er
yap›, bina, tesis ve iflletmelerde uygulan›r. Bu
Yönetmeli¤in yürürlük tarihinden önce yap›
ruhsat› al›n›p yap›m› devam eden binalar da
mevcut yap› say›l›r”.
Yang›n güvenlik sistemleri konusunda ülkemiz-
de gerek yerli gerekse yabanc› pek çok firman›n
istenen sertifikalara sahip ürünleri bulunuyor.
Bu ürünleri pazarla buluflturan her firma flu ko-
nuda hemfikir: “Yang›n güvenlik sistemleri, ya-
t›r›mc›lar taraf›ndan ölü bir yat›r›m diye düflü-
nülüyor. Çünkü binan›n yaflam süresi boyunca
belki de hiç kullan›lm›yor. Fakat bu sistemlere
ihtiyaç duyulan o bir tek an geldi¤inde, yat›r›-
m›n sadece maddi de¤il hayati önem de tafl›yan
kritik bir yat›r›m oldu¤u anlafl›l›yor...”
Sektörümüzde pek çok firman›n flikayeti ise bu

Yang›n meselesinde 
“Görüntü var, ses yok...”
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ürünler

Y ang›n›n daha do¤ru ve h›zl› alg›lana-
bilmesi için yang›n alarm sistemleri

üreticisi SYSTEM SENSOR taraf›ndan
üretilen, dört sensörlü, geliflmifl çok sensör
algoritmal›, yüksek performans yang›n
alarm dedektörü COPTIR, Adeva Ltd. fiti.
taraf›ndan Türkiye pazar›na sunuluyor.
COPTIR, optik, s›cakl›k, karbonmonoksit
ve infrared alev alg›lama sensörünün tek
dedektör haznesinde kombinasyonundan
olufluyor. 
Yang›nlar›n çeflitlili¤ine ve de¤iflik karak-
teristiklerine ra¤men bütün yang›nlarda
ortak olarak bulunan üç element; karbon-
monoksit, ›s› ve partiküler yap›, COPTIR
yang›n dedektörünün gelifltirilmesinde
bafllang›ç noktas› oluflturuyor. COPTIR’›n
bünyesinde bulunan dört adet sensör; kar-
bonmonoksit sensörü, optik duman sensö-
rü, s›cakl›k sensörü ve k›z›lötesi ›fl›k sensö-
rünü bir araya toplayan bir yap› alt›nda,
hatal› alarmlara karfl› korunmufl ve gerçek
yang›nlar› da çok hassas olarak alg›layan
bir “çoklu sensörlü dedektör” ortaya ç›k›-
yor. Dedektördeki IR sensörü olas› bir ale-
vi saptamas› d›fl›nda ›fl›k dedektörü olarak
da ayarlanabiliyor.
COPTIR, standart yang›n test odas›ndaki
standart yang›nlara karfl› test edilmifl,
bunlara ek olarak, gerçek koflullar› test et-
mek için küçük bir özel test odas› daha ku-
rulmufl ve bu testlerin her ikisinden de ba-
flar›yla geçmifltir.

Hatal› alarm testlerinin içeri¤i:
1. Pulvarize su taneci¤i testi
2. Yo¤uflma testi

3. Yo¤un aerosol testi (Duman 
kutusunda)

4. Aerosol testi (Küçük odada)
5. Propane gaz testi (Küçük odada)
6. Toz testi (Küçük odada)
7. Sahne sisi testi (Küçük odada)
8. Kuru beyaz ekmek k›zartma testi
9. Patates k›zartmas› testi (Ya¤da)
10. Fanla h›zland›r›lan pulvarize su 

tanecikleri testi
11. F›r›nda ya¤l› k›zarm›fl ekmek testi
12. F›r›nda ya¤l› tava testi

Yang›n alarm testlerinin içeri¤i:
1. Alevlenmek üzere olan çöp kovas›

testi (Küçük odada)
2. Alevlenmifl çöp kovas› testi (Küçük

odada)
3. Heptane yanma testi (Küçük odada)
4. Dumanl› yanan odun testi (Küçük

odada)
5. Dumanl› yanan karton kutu testi

(Küçük odada)
6. Masa alt›nda alevli yanan çöp kutusu

testi (Küçük odada)
7. Dumanl› yanan hal› testi (Küçük

odada)
8. Alevli yanan çöp kutusu testi (Küçük

odada)
9. Alevli yanan ka¤›t testi (Küçük

odada)
10. Alevli yanan sebze ya¤l› bez parças›

testi (Küçük odada)
11. S›cak yüzeyde kablolar testi (Küçük 

odada)
12. EN54 heptane testi (Azalt›lm›fl miktar

yanma odas›)
13. EN54 heptane testi (Azalt›lm›fl 

miktar, parlak halogen lambal›,
yanma odas›) (IR test)

14. EN54 pamuk testi (Azalt›lm›fl miktar
yanma odas›)

15. EN54 dumanl› yanan odun testi
(Azalt›lm›fl miktar yanma odas›)

16. UL268 dumanl› yanan odun testi
(Azalt›lm›fl miktar yanma odas›)

17. UL268 alevli yanan odun testi
(Yanma odas›)

18. UL268 ka¤›t testi (Yanma odas›)
19. UL268 heptane testi (Yanma 

odas›) TM

Adeva’dan Çoklu Alg›lama Dedektörü
COPTIR

B ina yang›nlar›nda oluflan duman, nefes
almay› zorlaflt›r›c› ve zehirleyici etkisi

nedeniyle insan hayat›n› tehdit eder. Ayr›-
ca, yüksek s›cakl›k ve yo¤unlukta olan
yang›n duman› binada büyük zarara ne-
den olur. Yang›n an›nda oluflan yüksek s›-
cakl›ktaki bu zararl› gaz›n en k›sa sürede
tahliye edilmesi gerekir.
Yang›n duman›n›n tahliyesi için yüksek s›-
cakl›klara dayan›kl› olan özel duman eg-
zoz fanlar› kullan›l›r. ‹mco taraf›ndan sa¤-
lanan duman egzoz fanlar› EN 12101-3
standard›na uygun sertifikaya sahiptir.
Yang›n yüküne ba¤l› olarak 200 °C, 300
°C, 400 °C ve 620 °C s›cakl›klar ve stan-
dartlarda belirtilen sürelere dayan›ml› tip-
leri vard›r.
Fanlar kullan›m yerine uygun olarak, aksi-
yal kanal tipi, radyal çat› tipi, hücreli tip
gibi de¤iflik modellerde mevcuttur.
360.000 m3/h hava debisine kadar kapasi-
tede fan seçimi yapmak mümkündür. TM

‹mco’dan Duman
Egzoz Fanlar›
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ürünler

G ünümüzde al›flverifl mer-
kezlerinin, kapal› oto-

parka sahip konutlar›n say›s›
h›zla artmakta ve genellikle
ma¤azalarla birlikte oto-
park, sinema salonlar› ve fo-
od-court gibi bölümleri içer-
mektedir. Al›flverifl merkezle-
rinde insan say›s› fazla yang›n
yükü büyük ve duman›n yay›labi-
lece¤i alanlar genifl oldu¤undan yang›n
riski büyüktür.
Meydana gelen yang›nlarda duman k›sa sürede bütün hacmi dol-
duraca¤›ndan  müdahale güçleflir, yang›n kontrolsüz flekilde bü-
yür ve hasar miktar› artar. Kuflkusuz bu alanlar›n en büyük riski
iç bofllu¤un büyük olmas› ve duman›n h›zl› yay›lma imkan›n›n ol-
mas›d›r. Yang›n kayna¤› küçük olsa bile duman k›sa sürede yay›-
laca¤›ndan görünür mesafe azal›r ve yang›n kayna¤›n›n bulunma-
s› zorlafl›r. Duman bir taraftan s›cakl›¤› ve baca etkisi nedeniyle
yükselirken di¤er taraftan da aç›kl›klardan gelen düzensiz ve yön-
lendirilmemifl taze hava nedeniyle yatay olarak yay›l›r. Bu alan-
larda duman kontrolü sa¤lanmas› için s›cakl›¤a dayan›kl› yang›n
fanlar›n›n kullan›lmas›n›n önemi büyüktür. Bu fanlar yang›n za-
man›nda oluflan yüksek s›cakl›ktaki duman ve zehirleyici gazla-
r›n ortamdan at›lmas› için tasarlanm›fl özel fanlard›r. 
EN 12101-3 e göre 200 °C/2 saat, 300 °C/2 saat , 400 °C/2 saat
s›cakl›k s›n›flar›na göre flekil alm›flt›r. Bu s›cakl›k s›n›fland›rma-
lar›na göre AIRONN fanlar›n› kendi fabrikas›nda test ettikten
sonra BSRIA uluslararas› test laboratuvarlar›nda sertifikaland›-
r›lm›flt›r. 
AIRONN Duman Egzoz Fan kapasiteleri ve ölçüleri standart ak-
siyal fanlarla ayn›d›r. Uzun ve k›sa gövdeli olarak seçilebilir. Fan
gövdesi s›cak dald›rma galvaniz çelikten imal edilmifltir. Motor
kaidesi fan gövdesine yüksek s›cakl›klardaki burkulmalara direnç
gösterebilecek flekilde kaynaks›z olarak monte edilmifltir. 
Motor kablolar› yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› koruma k›l›f› içerisin-
dedir. Motor belirlenen süre içerisinde s›cak hava ak›m›na daya-
nacak flekilde dizayn edilmifltir. Aerofoil profili alüminyum ka-
natlar, fan göbe¤ine emniyet aç›s›nda pimle sabitlenmifltir. Kanat
ucu - gövde aras› aç›kl›¤›, yüksek s›cakl›ktaki uzamalar› karfl›la-
yacak flekilde art›r›lm›flt›r.
AIRONN duman egzoz fanlar›, 500 mm çaptan, 2000 mm çapa
kadar muhtelif çaplarda, duvar tipi - kanal tip - çat› tipi olarak
imal edilebilmektedir. Duman›n yay›lmas›n›n önlenmesi ve isteni-
len görünürlü¤ün sa¤lanabilmesi için oluflacak duman miktar›
kullan›m amac›na ba¤l› olarak hesaplanmal› verilecek taze 
hava miktar› ve h›z› duman› egzoza yönlendirecek seviyede 
olmal›d›r. TM

Dünya Standartlar›na Sahip Yerli
Üretim Duman Egzoz Fanlar›:
AIRONN
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ürünler

B elediyelerin ve üstyap› müteah-
hitlerinin yang›n hidrantlar› ile

ilgili yaflad›¤› en önemli sorunlardan
biri yang›n hidrantlar›n›n boya kali-
tesidir. Yang›n hidrantlar›, özellikle
flehir içinde göz önünde olan, flehrin
veya prestijli bir binan›n görselli¤ini
direkt olarak etkileyen önemli bir
ekipmand›r. Zaman içerisinde hid-
rant boyas›n›n solmas›, boya kapla-
mas›n›n ifllevini yitirmesi ve gövde-
nin paslanmas›, paslanman›n hidrant
içerisinde ilerleyerek boyay› kald›r-
mas›, ba¤lant› c›vatalar›n›n paslan-
mas›, ba¤lant›lar›n s›zd›rmazl›¤›n›
kaybetmesi, hidrant kaplinlerinin ça-
l›nmas› gibi pek çok konu, görselli¤i
bozmaktad›r. Bu nedenlerdendir ki
hidrantlardan sorumlu kifliler sürekli
olarak hidrantlar› denetlemekle u¤-
raflmakta, hidrantlar› tekrar tekrar boyamakta ve çal›nm›fl veya
hasar görmüfl parçalar› yenilemektedir.

Do¤ufl Yang›n Hidrantlar›, hem günefl ›fl›n-
lar›na hem de korozyona karfl› dayan›m›
yüksek bir boya ile kaplanmaktad›r. Bu pro-
seste ürün, özel bir kar›fl›m boya ile çift kat
boyanmakta ve yang›n hidrantlar› için mü-
kemmel dayan›m vermektedir. Boya kalite-
si, hidranta d›fl ortamda yap›lan testler so-
nucunda garanti alt›na al›nm›flt›r. Sürekli
yap›lan çeflitli boya testleri neticesinde ise,
boyan›n yüzeye yap›flmas› ve boyanacak yü-
zeyin temizli¤i, boyada mikro-boflluklar ol-
mamas›, boya kal›nl›¤› gibi pek çok özellik
kontrol alt›nda tutulmaktad›r. 
Ayr›ca özel gelifltirilen alüminyum kaplinler
sayesinde, kaplinlerin hidranttan özel bir
anahtar ile ç›kar›lmas› sa¤lanmakta, bu sa-
yede bu parçalar›n çal›nmas› önlenmekte-
dir. 
Do¤ufl Vana, yang›n hidrantlar›n› yeralt› ve
yerüstü alternatiflerinde müflterilerine sun-
maktad›r. Yeralt› yang›n hidrant›, tek bir
gövde ve kapaktan oluflmakta, böylelikle
olas› s›zd›rma ihtimallerini minimize etmek-
tedir. Yerüstü yang›n hidrantlar› ise üç ayr›
uzunlukta üretilebilmektedir. TM

Yang›n Sistemleri için Do¤ufl
Yerüstü ve Yeralt› Yang›n
Hidrantlar›
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E zinç Mühendisleri gelifltirdikleri proje ile günefl enerjisi ile
hem so¤utmay› hem de ›s›nmay› sa¤lad›lar. Yeni sistem ‘Ad-

sorblama’ ad›n› tafl›yor. 
Sistem klasik absorbsiyonlu so¤utma sistemlerine göre daha dü-
flük çal›flt›rma s›cakl›¤›na sahip. Sistemin çal›flmas› için 55 °C ile
95 °C s›cakl›k gerekiyor. Enerji Klasik Düzlemsel Günefl Kolek-
törü Sistemleri ile sa¤lan›yor. Günefl kolektörlerinde elde edilen
s›cak su tek serpantinli bir boylerde depo edilir. Depolanan s›cak
su 55 derecenin üzerine ç›k›nca, pompa istasyonlar› yard›m› ile
adsorbsiyonlu so¤utma cihaz›na gönderilir. Su cihazda, 6 ila 20
°C aras›ndaki s›cakl›klara kadar so¤utulur. Elde edilen so¤utul-
mufl su cihazdan yine pompa istasyonlar› yard›m› ile bir akümü-
lasyon tank›nda depolan›r. Depo edilen so¤uk su fancoil so¤utma
sistemine aktar›larak so¤utma ifllemi gerçeklefltirilir.
Ezinç Metal’in Proje Bölümü Makine Mühendisi ‹smail Alp siste-
mi flöyle anlat›yor: “Ezinç Güneflle So¤utma ve Is›tma Sistemleri,
etkili nominal so¤utma gücü olarak 8 kW ve 15 kW kapasitele-
rinde üretilmektedir. 8 kW kapasiteye sahip sistemde günefl ener-
ji sisteminden 13.5 kW enerji al›narak adsorpsiyonlu so¤utma ci-
haz›na verildi¤inde, 8 kW de¤erinde so¤utma gerçeklefltirilmekte-
dir. Bu de¤er baz› zaman dilimlerinde 11 kW’a kadar ç›kabilmek-
tedir. Cihazda adsorblama sonucunda oluflan at›k ›s› ise 21.5 kW
de¤erindedir. 15 kW kapasiteye sahip sistemde ise günefl enerji
sisteminden 26 kW enerji al›narak adsorpsiyonlu so¤utma cihaz›-
na verildi¤inde 15 KW de¤erinde so¤utma gerçeklefltirilmektedir.
Bu de¤er baz› zaman dilimlerinde ise 23 kW’a kadar ç›kabilmek-
tedir. Cihazda adsorblama sonucunda oluflan at›k ›s› de¤eri ise 42
kW de¤erindedir. Bu elde edilen at›k ›s›, ya tekrar so¤utma ünite-
sinden geçirilerek d›fl ortama b›rak›lmakta ya da villa gibi uygu-
lamalarda havuz ›s›tmas›na destek olarak kullan›lmaktad›r. Sis-
tem bu özelli¤i ile de ayn› anda ortam so¤utmas› yaparken,  ›s›t-
ma ihtiyac› olan havuz gibi bölümlere de ›s›tma deste¤i sa¤lamak-
tad›r. Birden fazla ESS (Ezinç Güneflle So¤utma ve Is›tma Sistemi)
ünitesinin KASKAD fleklinde birlefltirilmesiyle, daha büyük so-
¤utma ihtiyac›n›n oldu¤u mekânlarda da uygulama yapabilmek
mümkündür.”
Ezinç Metal Sanayi taraf›ndan üretilen ‘Adsorblama’ geleneksel
s›k›flt›rmal› so¤utuculardan daha çevreci ve iflletmesi daha ucuz
olan bir alternatif so¤utma ve ›s›tma sistemidir. Günefl enerjisi
ile so¤utma sistemi, dünyada daha çok endüstriyel (büyük ölçek-
li) uygulamalarda kullan›l›yor. Ezinç Güneflle So¤utma ve Is›tma
Sistemleri ise daha küçük bireysel ihtiyaçlara uygun çözümler su-
nuyor. TM

Ezinç’ten Yeni Günefl Enerjili
Is›tma So¤utma Sistemi:
Adsorblama
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TROX Avrupa’nın en modern test ve ARGE merkezi 
konumunda olan “Uluslararası Yangından Korunma Merkezi”
ile ürün geliştirme ve test çalışmalarını sürdürmektedir.
Uluslararası yangından Korunma Merkezinin kalbi 4 x 5 x 5 m.
boyutlarındaki özel fırınımızdır. Merkezimiz ve fırınımız 
aşağıdaki durumlar için tüm dünyaya hizmet vermektedir :

� ulusal ve uluslararası standartlara göre yapı elemanlarının
yangın dayanım sınıflandırmasının yapılması

� özel problemleri araştırmak için standartlarda tarif
edilmeyen bilimsel testlerin yapılması

� bilirkişi testleri ve raporlamaları
� malzeme testleri ve yangın ile ilgili temel araştırmalar
� dünya çapında üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile

işbirliği ve ortak projeler

Yeni bir araştırma merkezi kurulması için pek çok neden
vardır, ama en önemli neden insanların güvenliğidir.

Daha fazla bilgi için www.trox.com.tr !

Geleceğin yangın güvenlik
standartlarını test ediyoruz!

TROX Turkey Teknik Klima San. ve Tel: +90 216 577 71 50 Pbx
Tic. Ltd. Şti. Fax : +90 216 577 71 57
Eski Üsküdar Yolu İçerenköy Cad E-Mail: info@trox.com.tr
VIP Center No:10 Kat:3 İçerenköy www.trox.com.tr
Ataşehir/ İST

The art of handling air

Uluslararası Yangın Merkezinde bulunan fırın Neukirchen-Vluyn Almanya
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Bosch Termoteknik’ten Yeni
Nesil Yo¤uflmal› Kombiler

Yo¤uflmal› cihazlar ve günefl enerjisi ile çal›flan ürünler gibi
enerji tasarrufu sa¤layan teknolojilere odaklanan Bosch Ter-

moteknik, özellikle yo¤uflmal› kombileri ile ön plana ç›k›yor.
Bosch Termoteknik, bünyesinde bulunan Bosch markal› kombile-
rin sa¤lad›¤› yüksek verim ile dikkat çekiyor. Bosch markal› yo-
¤uflmal› kombiler, klasik ›s›tma cihazlar›na göre iklim, iflletme ve
bina flartlar›na ba¤l› olarak yüksek oranda tasarruf sa¤l›yor. Gü-
nümüzde enerji tasarrufu sa¤layan ve çevreye önem veren tekno-
lojilerin geliflimi h›zla sürüyor. Bu ürünlerin kullan›m›n›n yayg›n-
laflt›r›lmas› amac›yla her geçen gün yeni ad›mlar at›l›yor. 5 Ara-
l›k 2009’da yürürlü¤e giren BEP (Binalarda Enerji Performans›)
yönetmeli¤i de bu alanda yap›lm›fl en önemli düzenlemelerden bi-
rini oluflturuyor. Yönetmeli¤e göre, 2000 metrekareden büyük bi-
nalarda merkezi sistem kullan›lmas› zorunlulu¤u getiriliyor. Böy-
lece 2000 metrekareden büyük binalarda kaskad sistemin önemi
artarken, daha küçük alanlarda yo¤uflmal› kombiler, kullan›c›la-
r›na konfor ve verim sa¤lamaya devam ediyor. Bosch’un ileri tek-
noloji ürünü yo¤uflmal› kombileri çevreye duyarl› özellikleri ile
ön plana ç›karken, yüksek verimleri sayesinde tüketicinin yak›t
faturalar›n› önemli oranda hafifletiyor. Bosch yo¤uflmal› kombi-
ler, Magnezyum - Alüminyum - Silisyum alafl›m›ndan üretilen dö-
küm ›s› bloklar›n›n özel tasar›m› sayesinde % 108’e varan verim
de¤erlerine ulaflarak, yüksek oranda yak›t tasarrufu sa¤l›yor.
Bosch Classic Condense duvar tipi yo¤uflmal› kombi, kompakt
ölçüleri ile hem çok katl› apartman daireleri ve hem de müstakil
evler için kolay montaj ve ideal ›s›tma sa¤l›yor. Çevre dostu ›s›t-
ma sistemleri ile enerjinin etkin bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤la-
yan Bosch Termoteknik, esnek ve uygun ›s›tma teknolojileri sun-
maya devam ediyor. TM
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KSB, VdS sertifikal› yang›n setlerinin ar-
d›ndan, UL/FM sertifikal› ürünleriyle

de pazarda yerini ald›. 
UL/FM onayl› yang›n pompalar›nda olma-
s› gereken özellikler flöyle s›ralanabilir:
“Pompa fan› kesinlikle bronz, gövde dö-
küm malzemeden yap›lm›fl olmal›d›r. Sulu
söndürme sistemlerine bas›nçl› su sa¤la-
yan, anma debi ve anma bas›nç de¤eri ile
ifade edilen pompalardan oluflan setlerdir.
Bu pompalar, kapal› vana (s›f›r debi) bas-
ma yüksekli¤i anma basma yüksekli¤i de-
¤erinin en fazla % 140'› kadar olmal› ve %
150 debideki basma yüksekli¤i, anma bas-
ma yüksekli¤inin % 65'inden daha küçük
olmamal›d›r.  Bu tür pompalar, istenen ba-
s›nç de¤erini karfl›lamak kofluluyla, anma
debi de¤erlerinin % 130'u kapasitedeki sis-
tem talepleri için kullan›labilir. Ana Pom-
pan›n çevrilmesi elektrik motorunun yan›
s›ra dizel motor ile de sa¤lanabilir.”
Onayl› pompa ve pano ile oluflturulan
(VdS-UL/FM) tüm KSB yang›n setleri, ilgi-
li ürünlerin orijinal sertifikalar› ile birlikte
KSB güvencesi alt›nda pazara sunuluyor.
CobraN, CobraK ve Cobra UL/FM yang›n
setleri KSB yang›n setlerinin ana omurga-

s›n› meydana getiriyor. Sertifikal› ve Serti-
fikas›z olarak iki k›sma ayr›lan yang›n set-
lerinde CobraN, VdS normlar›na uyumlu
ama sertifikas›z, CobraK VdS sertifikal›,
Cobra UL/FM de UL/FM sertifikal› ürün-
lerden olufluyor.
Yang›n setleri; elektrik motor ve dizel mo-
tor tahrikli setlerden oluflmaktad›r. Ayr›ca
talep do¤rultusunda söz konusu setlere jo-
key pompa da eklenebiliyor (ana setlerde
hatlardaki küçük kay›plar›n karfl›lanmas›
için ana pompan›n devreye girmesini en-
gellemek aç›s›ndan jokey pompa kullan›l-
mal›d›r.) 
Yang›n Setlerindeki yaklafl›k kapasiteler;
COBRA N: 1.800 m3/h (maksimum) ve 17
bar (maksimum) aral›¤›nda,
COBRA K: 600 m3/h (maksimum) ve 55
bar (maksimum) aral›¤›nda,
COBRA UL/FM: 3.000 Gpm (maksimum)
ve 236PSI (maksimum) aral›¤›nda sa¤lan-
m›flt›r. Setler, elektrikli ya da dizel tahrikli
olarak gruplanabilmektedir. Yang›n setleri
için genifl bir sat›fl ve sat›fl sonras› servis a¤›
bulunan KSB Türkiye’nin sat›fl sonras› hiz-
metleri aras›nda, yurtiçi projelerde ücretsiz
devreye alma ve nakliye de bulunuyor. TM

KSB’den Amerikan NFPA-20 Standartlar›na
Uygun UL/FM Sertifikal› Yang›n Setleri

Erensan Is› Sanayi A.fi. tara-
f›ndan gelifltirilen yer ve du-

var tipi kendinden yo¤uflmal›
kazanlar % 109 performansla
çal›fl›yor. Böylelikle merkezi
sistemle ›s›nan binalar do¤al-
gazda, daire bafl›na yaklafl›k
100 TL tasarruf gerçeklefltiri-
yor. 
EUROWALL tamamen Eren-
san ar-ge birimi taraf›ndan ge-
lifltirilen Erensan mühendisleri
taraf›ndan Türkiye’de pazara

sunulan bir ürün. EURO-
WALL ile binalarda % 30’a
varan do¤algaz tasarrufu sa¤-
lanabiliyor. 
EUROWALL’un bir di¤er
önemli özeli¤i de binalar›n ça-
t›lar›na monte edilebilmesi.
Erensan ar-ge mühendislerinin
gelifltirdi¤i Euromatic Kaskad
Kontrol Paneli, EURO-
WALL’›n internet ya da cep te-
lefonu ile uzaktan kontrol edi-
lebilme sine olanak tan›yor. TM

Erensan’dan Yeni EUROWALL Yer ve Duvar
Tipi Kendinden Yo¤uflmal› Kazanlar
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KE Fibertec, “Tekstil Bazl› Havaland›r-
ma Sistemleri”nde KE-Direjet® Vario

ile ekseni etraf›nda ± 30º döndürülebilen
Ø48 mm nozullar› kumafl kanallara uyar-
l›yor. Yeni nozullar ile büyük debiler 20 m
ve üzeri at›fl mesafelerine ulaflt›r›l›rken,
kumafl kanallar›n esnekli¤i art›r›lmakta.
KE- Direjet® (nozullu kumafl kanal) siste-
mi, geçirgen kumafl yüzey üzerinden hava-
n›n difüzyon yoluyla yay›l›m› ile nozullar-
dan direk üflenen hava jetinin avantajlar›-
n› birlefltiren hibrid bir sistemdir. Nozullar
ne kadar büyük olursa at›fl mesafesi o ka-
dar artmaktad›r. Ancak KE – Direjet® Sis-
temi uzun at›fl mesafesi kadar havan›n di-
füzyon yoluyla yay›l›m›n› da öngörmekte-
dir. Bu amaçla de¤iflik ak›fl modelleri gelifl-
tirilmifltir.

G edik Döküm & Vana A.fi., yeni y›la
piyasaya sundu¤u yeni bir ürünle gi-

riyor. Gedik Döküm & Vana A.fi.’nin Al-
man Mankenberg firmas›n›n lisans› ile
Gedik tesislerinde Bas›nç Düflürücü Vana
üretimi ar-ge projesi tamamland›. 
Endüstriyel tesislerde, ›s›tma tesislerinde
ve enerji santrallerinde mevcut yüksek ba-
s›nc› istenen bas›nca düflürebilen vanalar,
örne¤in 40 barl›k girifl bas›nc›n›, 0.02 ile
10 bar aras›nda istenen seviyeye ayarlaya-
biliyor. Gedik’in üretti¤i TERMO-Man-
kenberg markal› Bas›nç Düflürücüler,
DN15’ten DN100’e kadar ebatlarda ve
PN16 bas›nç s›n›f›nda üretiliyor. 
Üretimde kulland›¤› kaliteli malzemeler
sayesinde piyasaya daha uzun ömürlü ba-
s›nç düflürücüler sunan Gedik Döküm &
Vana A.fi.’nin üretti¤i ilk prototipler,
Mankenberg firmas›n›n laboratuvarlar›n-
da test edildi ve kalite onay› ald›. TM

Mevcut Ø12, Ø18 ve Ø24 mm nozullu
ürün gam›na yeni eklenen Ø48 mm oynar
bafll›kl› Vario nozullar ve 10 de¤iflik hava
geçirgen kumaflla sonsuz say›da kombi-
nasyon olana¤›yla havan›n da¤›t›m›nda
tam anlam›yla “esnek çözümler” sunul-
maktad›r. Kumafl kanallar›n basit montaj
ve hafiflik gibi iyi bilinen avantajlar›ndan
ödün verilmezken (örne¤in; Vario nozullu,
Ø1000 mm kumafl kanal a¤›rl›¤› <3kg/m),
monte edildikten sonra hava jeti yönünde
vinç ray›, kablo kanal› benzeri herhangi
bir engel ç›kmas› ya da baflka nedenlerle
hava yönünde de¤ifliklik yap›lmas› gereki-
yorsa, Vario nozullar›n aç›s› kolayca ayar-
lanabilmektedir. ‹stenirse, minimum geçir-
genlikte kumafl malzeme üzerine uygula-
narak bak›m periyotlar› konvansiyonel
sistemlerdeki düzeye getirilebilmektedir.
Gerekli hallerde oynar bafll›¤›n ç›kar›lma-
s›yla Ø 60 mm sabit nozul haline dönüflen
Vario nozullarla bu kez çok daha fazla de-
biye ulafl›labilmektedir. KE-Direjet® Vario
nozullar özellikle uzun at›fl mesafeleri iste-
nen genifl ve yüksek mekanlarda ›s›tma,
so¤utma ve havaland›rma amac›yla kulla-
n›lmaya uygundur Örne¤in; büyük spor
salonlar›nda, depolarda,yüksek imalat
hollerinde, atrium gibi genifl mekanlarda
ve teflhir salonlar›nda). TM

KE Fibertec’ten Yeni KE-Direjet® VarioGedik’ten Yeni
Bas›nç Düflürücü
Vanalar
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M as Grup taraf›ndan pazara sunulan
UL Sertifikal› YPSP Serisi ayr›labilir

gövdeli çift emiflli santrifüj yang›n pompa-
lar›, tek kademeli yatay ayr›labilir gövdeli
radyal çarkl› çift emiflli pompalard›r. Çift
emiflli radyal çark›n s›rt s›rta tasar›m› ve
kapal› çark yap›s› ile eksenel yük s›f›rlan-
maktad›r. Pompa flanfllar› ANS/ASME
B16.1 Class 250’ye göre tasarlanm›flt›r.
Girifl-ç›k›fl flanfllar› ayn› eksende yer al-
maktad›r. Pompa performans testleri UL
standartlar›n›n flartlar›n› sa¤lamaktad›r.
Mil s›zd›rmazl›¤› yumuflak salmastralarla
sa¤lanmaktad›r. Çift emiflli pompalar›n
düflük NPSH karakteri avantaj›na sahip-
tir. Pompa ve elektrik motorlar› standart
flasiler üzerinde esnek kaplinlerle ba¤lan-
maktad›r. Dizel motorla tahrik de müm-
kündür. Pompan›n çark› bronz malzeme-
den, mil paslanmaz çelikten imal edilmek-
tedir.

Teknik Özellikleri: 
Debi Aral›¤›: 100-2000 gpm
23……454 m3/h
Manometrik Yüksek Aral›¤›: 44-188 m /
60-274 psi
‹flletme Bas›nc›: 16-24 Bar
Emme Flanfl›: DN100…….DN250
Basma Flanfl›: DN65…….DN200

Kullan›m Alanlar›
• Yang›n sistemleri
Hastaneler
Ofisler
Havaalanlar›
‹malathaneler
Güç santralleri
Okullar
‹laç tesisleri
Ambarlar

Mas Grup’tan UL
Sertifikal› YPSP
Serisi Yang›n
Pompalar›

GE Security Ziton ‹nteraktif ve Analog
Adreslenebilir Yang›n Alarm Sistem-

leri algoritma tabanl› ve analog adresle-
nebilir dedektörler, adreslenebilir modül-
ler, sesli/›fl›kl› alarm cihazlar› ve bunlarla
uyumlu kontrol panellerinden oluflan
komple bir yang›n alg›lama ve alarm sis-
temi çözümü oluflturmaktad›r. Birbirleri
ile network uyumlu olarak çal›flabilen
ZP3 serisi yang›n alarm panelleri ve mo-
düler yap›da 8 alg›lama devresine kadar
geniflleyebilen MODULA kontrol panel-
leri ile her boyut ve ihtiyaca cevap verebi-
lecek, EN54 standartlar›yla uyumlu sis-
temler kurulabilmektedir. Ziton, kablo

tesisat› yap›lmas› mümkün olmayan yer-
ler için kablosuz, tehlikeli yan›c› patlay›c›
malzemelerin bulundu¤u ortamlar için ken-
dinden emniyetli (IS) cihazlar› içeren çö-
zümlere de sahiptir. Baflta LPCB olmak üze-
re tan›nm›fl birçok uluslararas› kurulufltan
al›nm›fl kalite belgelerine sahiptir. TM

• Uygulamalar
Sprink sistemleri
Hidrant sistemleri
Sel sistemleri
Monitor sistemleri
Su perdeleri TM

Platin Teknoloji’den GE Security Ziton
‹nteraktif ve Analog Adreslenebilir Yang›n
Alarm Sistemleri

Yang›n damperleri test ve
onay gerektiren ürünler-

dir. Hem global hem de lo-
kal standart ve flartlara uy-
gun olarak üretilmeleri ge-
rekmektedir. Böylece yang›n
damperlerinin foksiyonu ve
güvenilirli¤i belgelenmifl ola-
cakt›r. EN 1366-2 standard›na göre test
edilmifl TROX yang›n damperleri, hava-
land›rma sistemlerinde sistemin bir bölü-
münde yang›n ç›kmas› durumunda di¤er
bölümlerini alevden, dumandan ve ›s›dan
izole etmek amac›yla kullan›l›r. Hava
ak›fl yönünde veya hava ak›fl›na z›t yönde
monte edilebilir. Damper klapesi yang›n
kompart›manlar› aras›nda ›s› geçiflini en-
gellemek için minimum 4 cm kal›nl›¤›nda
izolasyon malzemesinden üretilmektedir. 
Yang›n damperleri, 72 °C ergiyen sigorta-
l› ya da servomotor ile tahrikli olarak
üretilmektedir. Damper servomotorlar›
24V ya da 230V yay geri dönüfllüdür.
Emniyet aç›s›ndan servomotora entegre
72 °C s›cakl›kta otomatik olarak kapan-
may› sa¤layan ETR (Electrical Thermal

Release) mekanizmas› da
bulunmaktad›r. Yang›n
damperlerinin servomotor-
lar› uzaktan  kumanda edi-
lebilir ya da bir duman de-
dektörü ile de kapat›labilir.
Ergiyen sigortal› damper-
lerde damper aç›k-kapal›

pozisyonunu gösteren switchler ilave edi-
lebilir. 
Dikdörtgen yang›n damperleri 200*100
mm’den bafllayarak 1500*800 mm’ye ka-
dar üretilmektedir. Flanfl flanfla yatay ya
da dikey montaj mümkündür. Damper
flanfl›na entegre edilebilen dairesel bo¤az
eleman›, kapama menfezi gibi opsiyonel
aksesuarlar mevcuttur.
TROX, yang›n ve dumandan korunma
alan›nda oldukça genifl bir ürün grubuna
sahip olup, dikdörtgen yang›n damperi-
nin yan›nda, dairesel yang›n damperleri,
gemici tip yang›n damperleri, duman
damperleri, duman dedektörleri ve özel
ürünler de ürün gam›nda yer almaktad›r.
Opsiyonel olarak pnömatik ya da ex-pro-
of motor alternatifleri de mevcuttur. TM

TROX’tan Belgeli Yang›n Damperleri

TM EYLUL 144  1/21/11  10:47 AM  Page 18
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Refleks’ten Coopers Yang›n ve Duman
Perdeleri

Düfley veya yatay yang›n perdesi; yan-
g›n senaryosuna, tahliye planlar›na ve

mimariye göre yap› veya kompleksler için-
de duman veya ›s›n›n bloke edilmesi mak-
sad›yla, yap›n›n bir eleman› olarak pasif
sistem amac›yla kullan›lmaktad›r. Yang›n
alarm sisteminden al›nan sinyal ile otoma-
tik veya manuel olarak kapanmakta veya
aç›lmaktad›r. Özellikle son y›llarda ifllet-
meye aç›lan büyük al›flverifl ve ticaret mer-
kezlerinde ayn› anda pek çok kiflinin bu-
lundu¤u bu gibi tesislerde duman›n ve ›s›-
n›n kontrol alt›na al›nmas›, bloke edilme-
si, kaç›fl yollar›na giden koridorlar›n can
güvenli¤i aç›s›ndan temiz tutulmas›, yan-
g›n yönetmeli¤imize göre güvenli bölgeler

yarat›lmas› maksatlar› için kullan›lmakta-
d›r. Yatay yang›n perdesi kullan›mlar›,
özellikle atrium tipi yap›larda cazip bir çö-
züm olmaktad›r. Çelik karkas yap›n›n 520
ºC'den sonra korunmas› için belirli bir
kotta yang›n perdesinin yatay olarak oto-
matik olarak aç›lmas› sa¤lanmaktad›r. Bo-
yutlar› 30 m x 10 m olarak ve daha genifl
aç›kl›klarda ise yan yana benzer ölçülerde
üretilmifl perdeler ayn› anda kapat›larak
genifl alanlar, ›s› ve dumana karfl› korun-
maktad›r. E¤er yang›n kap›lar› s›k kullan›-
lan noktalarda bulunuyor ve servis trafi-
¤inde zorluk yaflan›yorsa, engellilerin bu-
lundu¤u mekanlarda tasarlanmam›fllarsa
yang›n perdesi yang›n kap›s› olarak iyi bir
çözümdür. Düfley çal›flan bir yang›n per-
desi yang›n kap›s› olarak da kullan›lmakta
ve son y›llarda özellikle hastane, ö¤renci
yurtlar› ve evlerde tercih edilmektedir. Du-
man perdesi yang›n senaryosuna, tahliye
planlar›na ve mimariye göre yap› veya
kompleksler içinde duman›n belirli süre
içinde havuzlanarak tavan kotunda tutul-
mas›, afla¤›ya çökme süresi içinde persone-
lin tahliye edilmesine f›rsat verilmesini
sa¤lamaktad›r. Otomatik, manuel olarak
kapanmakta veya aç›lmaktad›r. Özellikle
son y›llarda tercih edilen yüksek ve atrium
tipi yap›larda, hava alan› terminallerinde-
ki gibi uzun koridorlarda, büyük al›flverifl
ve ticaret merkezlerinde özellikle kullan›l-
maktad›r. TM

RTKFL Serisi Kendinden Flanfll› Baca Sis-
temi, endüstriyel alanda kullan›lmak

üzere tasarlanan Rotek patentli bir ürün-
dür. Ürün, el de¤meden otomatik  tezgah-
larda kaynakl› olarak üretilmekte daha
sonra flanfl üzerine istenilen çapta ve say›da
c›vata deli¤i seri olarak delinebilmektedir.
Sistem kendinden flanfll› oldu¤u için rijit,
mukavim, kompakt ve dekoratiftir. Muka-
vemetin yüksek olmas›ndan dolay› gazlar›n
yatay tafl›malar›nda k›sa mesafe saportla-
maya gerek yoktur. ‹ki flanfl aras›nda, için-
den geçen gaz›n özelliklerine göre özel con-
ta kullan›larak yüksek bas›nçlarda gaz s›z-
d›rmazl›¤› sa¤lanabilmektedir. 

Teknik Özellikleri: 
Malzeme: Siyah sac / Paslanmaz sac
Sac kal›nl›¤›: Minimum 0.80 / 
Maksimum 3 mm 
Çap aral›¤›: minimum Ø250 / maksimum
Ø1250 mm
Flanfl geniflli¤i: 30-40-50 mm
Flanfl delik çap›: Ø9, Ø11, Ø13 mm

Uygulama alanlar›: 
Hava ile tafl›ma sistemleri 
Endüstriyel ve mutfak davlumbaz at›fl 
kanal sistemleri 
G›da, ilaç gibi sektörlerde fabrika proses
kanallar› 
Ar›tma tesislerinde filtre ba¤lant› kanallar› 
1100 °C gaz s›cakl›¤›na sahip proses 
gazlar›n›n tafl›nmas›  TM

Rotek’ten Yeni
RTKFL Serisi
Kendinden Flanfll›
Baca Sistemi
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D inamik ve Statik sistemlerde UL 555
uygunlu¤uyla test edilmifl 11/2 ve 3

saatlik yang›na dayan›m seçenekleri ile
sunulan 72 °C ergir metale sahip Prefco
yang›n damperleri kanat yap›lar›na göre
üçe ayr›l›yor:
• Düflen Perde Tip Yang›n Damperleri
(5500 Serisi): Katlama Perdesi hava ak›m›
d›fl›nda kalmas›n› sa¤layan modelleri ile
bas›nç düflümlerinin düflük seviyelerde ol-
mas›n› sa¤lar. Çerçeve derinli¤i 5 cm'den
20 cm'ye kadar olan seçenekleri ile kanal
montajlar›nda yer sorunu yaflayanlar için
birçok alternatif sunar. Ayr›ca 5500 DE8
modeli 20 cm'lik çerçevesi sayesinde bu
derinlikteki duvar ve döfleme içerisine her-
hangi bir ilave duvar geçifl parças› kullan-
maya gerek kalmadan kolayl›kla yerlefltir-
meye olanak verir. Dairesel kanallara da
fabrikada yap›lan geçifl parçalar› sayesinde
kolayl›kla montaj› yap›labilmektedir.
•  Çok Kanatl› Yang›n Damperleri (5000
Serisi): Dinamik sistemlerde uyguland›¤›
zaman UL 555 6. k›sma uygunlu¤u ile iki
yönlü ak›flta 15 m/s ve 1.000 Pa bas›nçta
test edilmifltir. Bu sayede yüksek bas›nçl›
sistemlerde, sistemin devaml›l›¤› aç›s›ndan
güvenli bir çözüm sunmaktad›r.
• Kelebek Tip / Tek Kanatl› Yang›n Dam-
perleri (5600F): Dairesel kesitteki bu tip

yang›n damperleri, kanat yap›s› kelebek
tip ve tek kanatl› olmak üzere iste¤e uy-
gun olarak sunulmaktad›rlar.

Kombine Motorlu Yang›n ve 
Duman Damperleri (5050 &
5053 Serileri):
UL 555 11/2 ve 3 saatlik yang›na dayan›m
ve ayn› zamanda UL 555S s›zd›rmazl›k s›-
n›flar›ndan Class I,II,II seçenekleri ile
kombine yang›n-duman damperleri, çe-
flitli boy ve sac kal›nl›klar›ndaki duvar ge-
çifl parças› alternatifleri ve büyük kanal
kesitlerine kadar ç›kabilen çoklu damper
kombinasyon seçenekleri ile istenen ölçü-
lerde montaj kolayl›¤› sa¤lar. Bu damper-
ler ayn› zamanda UL 555 6. k›s›m ve UL
555S 4. k›sma uygunluklar› ile iki yönlü
hava ak›fl›nda 10 m/s ve 1.000 Pa bas›nç-
ta test edilmifllerdir. Fabrikada duvar ge-
çifl parças›nda yap›lacak redüksiyonlar ile
yuvarlak kesitteki kanallara da ayr›ca ko-
layl›kla montaj› yap›labilmektedir. Bu
damperlere verilen UL® sertifikas›, dam-
perin motorla beraber standartlarda veri-
len s›cakl›klarda çal›flabilirli¤ini ve s›zd›r-
mazl›¤›n› belgeler niteliktedir. UL® sertifi-
kas› komple damper-motor uyumuna ve-
rilen bir sistem sertifikas›d›r. Üzerlerinde
bulunan yay geri dönüfllü motorlar›n da

Ulus Yap›’dan UL® Onayl› Prefco® Yang›n ve Duman Damperleri
UL® standartlar›nda de¤erlendirilmifl ol-
ma zorunlulu¤u vard›r ve PREFCO®

Kombine Yang›n Duman Damperleri de
komple sistem olarak test edilmifl UL® ta-
raf›ndan sertifikaland›r›lm›flt›r.

Motorlu Duman Damperleri (5150
Serisi):
Duman egzoz sistemlerinde kullan›lan bu
damperler, komple sistem olarak motorla
beraber iki yönlü ak›flta 10 m/s ve 1.000
Pa statik bas›nçta UL 555S 4. k›sma uy-
gunlu¤u ile test edilmifl ve sertifikaland›-
r›lm›flt›r. Class I,II,II s›zd›rmazl›k s›n›fla-
r›nda sundu¤u seçenekler ile istenilene uy-
gun seçim yap›labilir.
• Motorlu Kombine Yang›n & Duman,
Motorlu Duman ve Çok Kanatl› Yang›n
Damperlerinin kanat yap›s›ndan dolay›
opsiyonel olarak sunulan direkt kanada
monteli anahtar sayesinde, damper ko-
num bilgisi aç›k ve kapal› olarak yang›n
alarm sisteminden anl›k olarak izlenebil-
mektedir.
• Düflen Perde Tip Yang›n Damperlerinde
de opsiyonel olarak sunulan damper alt
bölgesine monte edilen anahtar sayesinde
perde kapand›¤›nda "damper kapal›" bil-
gisi yang›n alg›lama sisteminden izlenebil-
mektedir. TM

Y eni Model 975 Kombo 2’si 1 arada
yiv açma aleti, düz flaft› sayesinde

hem tezgah tipi difl açma makinesine ba¤-
lanarak seri bir flekilde yiv açabilir hem
de önceden döflenmifl yukar›da kalan ha-
vai hatlarda “borunun oldu¤u yerde”
manuel olarak elle yiv açabilme imkan›
sunar. 
Model 975 Kombo Yiv Açma Makinesi
patentli oto-takip teknolojisi ile çok daha
kolay ve hassas bir flekilde yiv aç›labili-
yor. Makineye ba¤layarak ya da el ile
manuel kullan›mda oto-takip özelli¤i bo-
ruyu yiv ifllemi boyunca merdaneleri ara-
s›nda tutarak kolayl›k sa¤lar. Model 975
Yiv Açma Makinesi ayr›ca gelifltirilmifl
derinlik ayar› dü¤mesi ile çok kolay bir
flekilde borunun standart›na uygun yiv
derinli¤i ayarlanabilir. Özel gelifltirilmifl

diflli tak›m› ile Model 975, manuel kulla-
n›mda benzerlerine k›yasla % 55 daha az
kol kuvveti gerektirir. Bu, özellikle havai
hatlarda operatörün daha az yorulmas›na
ve verimli çal›flmas›na yard›mc› olur.
Düktil demirden yap›lm›fl sa¤lam gövde
yap›s› Model 975’i her türlü a¤›r flartlar-
da çal›flmaya ve kötü kullan›ma karfl› ko-
rur.
Hafif gövdesi ve tutma kollar› Model
975’i çal›flma sahas›na kolayca tafl›nmas›-
n› sa¤lar.

Boru Kapasitesi:
• 11/4" – 6" Schedule 10 / Schedule 

40 Çelik, Aluminyum ve PVC Borular
• 11/4" – 6" Schedule 10, 11/4" – 2" Sche-

dule 40 Paslanmaz Çelik Boru, 
11/2" – 4" Schedule 80 PVC 

Borularda 
• 2" – 8" Bak›r Boru (K, L, M, ve DWV

Tipi), Özel Yiv Merdanesi ile 
de¤ifltirildi¤inde TM

RIDGID’den Model 975 Kombo Yiv Açma Aleti
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t esto 882 termal kamera  320 x 240
piksel dedektörüyle hiçbir ayr›nt›y›

kaç›rm›yor. Termografik ölçüm metod-
lar› endüstride genifl bir uygulama
alan›na sahiptir. Afl›r› yükleme ya da
hasarlar›n yol açt›¤› yang›n, üretim
alan›ndaki çal›flanlar› tehlikeye sokar. Bu
yüzden önleyici bak›m ve makinelerin
düzenli kontrolü endüstriyel tesislerde
kilit rol oynar.  Bu amaçla güvenilir ve
h›zl› kontrol metotlar› uygulamak zorun-
ludur. Önleyici termografik testler
sayesinde iflletim s›ras›ndaki hasar,
yang›n ve kaza riskleri azalt›labilir. Yeni
termal kamera testo 882 ile elektrik sis-
temlerinde her seviyede voltajda k›z›löte-
si ölçüm yapmak mümkündür. Örne¤in;

flalter kutular›, distribütörler, kablolar ve
hatlar, elektrik sigortalar›, motorlar ve
di¤er düflük voltajl› sistemler, testo 882
termal kamera ile güvenle test edilir.
Bunun yan›nda orta, yüksek ve çok yük-
sek voltajl› sistemlerde de testo 882 kul-
lan›labilir. Hatal› ba¤lant›lar ve elektrik
sigortalar›, gevflek vida ya da kelepçeler,
afl›r› yüklenmifl anahtarlar ya da flalt
dolab›n›n hatal› yal›t›m› do¤rudan ve
hassas olarak tespit edilir. Bina yang›n
koruma sistemleri de termal kamera kul-
lan›m›n›n en çok ihtiyaç duyuldu¤u yer-
lerdendir. Bina termografisiyle olas›
yal›t›m veya infla hatalar›n›n
keflfedilmesinin yan› s›ra bina yang›n
koruma sistemleri gibi teknik bina ekip-

testo’dan 882 Termal Kamera 

manlar›n›n güvenli çal›flmas› da garanti
alt›na al›n›r. Termal kamera testo 882,
f›r›n ve at›k gaz oluflturan sistemler gibi
tutuflma tehlikesi olan yerlerde kontrol
amaçl› olarak kullan›l›r. Bu amaçla panel
›s›tma sistemlerinin ›s› da¤›l›m›n› test
etmek de mümkündür. ‹zole edilmifl
buhar borular› ya da ›s›tma borular›nda
s›k s›k ›s› ileten flanfllardaki zay›f nokta-
lar›n sebep oldu¤u tehlikeler oluflur.
Termal kameralar ile bu tehlikeler önce-
den fark edilerek yang›n ve kazalar
önlenebilir. Düflük voltajl› bina elektrik
sistemlerinin (flalter kutusu gibi) kon-
trolünde de testo 882 etkin bir cihaz
olarak kullan›labilir. TMElektrik sigortas› gerçek görüntüsü Afl›r› yüklenmifl elektrik sigortas› termal görüntüsü

‹ mas taraf›ndan pazara sunulan RWM
56/57 - murovent® yap›n›n mimarisini

de¤ifltirmeden, yap›n›n d›fl ya da iç
duvar›na monte edilebilen bir ürün.
Havaland›rma kanal› gerektirmeyen,
bodrum veya kapal› otopark alanlar›nda
kullan›labilen ürün, düflük maliyetli, özel

aksesuar seçenekleri sunabilmesi, kolay
montaj gibi avantajlar› ile dikkat çekiyor.
CE Belgeli Nicotra-Gebhardt Duvar Tipi
Duman Egzoz fanlar›, farkl› kapasite
seçenekleri ile duman tahliyesinde
aran›lan bir modeldir. 

Özellikleri

• 2 Saat / 400 veya 600 °C duman
tahliyesi sa¤lar.   

• Devaml› 80 °C  s›cakl›¤a kadar hava-
land›rma imkan› sunar.

• Maksimum 37.000 m3/h – 1000 Pascal
kapasite seçenekleri vard›r.

• Yatay hava at›fll›d›r. 
• Elektrik motor seçenekleri ile esnek

çal›flma olana¤›
sa¤lar.

• Hava at›fl a¤z›nda,
CE direktifleri
do¤rultusunda
koruyucu tel 
bulunmaktad›r.

• Emifl taraf›nda DIN 24 155-2
Normuna göre, boru ba¤lant›s› 
mevcuttur.

• RWM 56 / 57, test edilmifl 
ekipmanlar› ile cephe veya kanal 
sistemine entegre edilebilmektedir.

• Elle kumanda edilebilen duman
anahtar›, optik duman detektörü,
manuel kumandas› ile özel tasarlanm›fl
elektrik aksamlar› bulunmaktad›r. TM

‹mas’tan Nicotra - Gebhardt Duvara Monte Edilebilen 
Yang›n - Duman Egzoz Fan›
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S
aven Teknik, Brakel do¤al duman
ve ›s› tahliye kapaklar› (DIT Ka-
paklar›) ile fonksiyonel ve estetik

çözümler üreterek, duman ve ›s› tahliyesi
konusunda hizmet veriyor. EN 12101–2
standard›na uygun olarak üretilen Brakel
duman tahliye kapaklar›, genifl ürün yel-
pazesi ve opsiyonlar› ile her türlü ihtiyaca
uyum sa¤l›yor. 

Brakel Duman ve Is› Tahliye Kapaklar›:
Eura-R ve Duo Therma

sistem

ko
el
la
ku
öl
bi

K
P
P2
M
K

‹l
B

FS

Eura-R
Çok kanatl› duman ve ›s› tahliye kapa¤›
olan Eura-R, yan taraflar›nda bulunan
kanatlar sayesinde ya¤mur geçirmez özel-
li¤e sahiptir. Konstrüksiyonda bulunan
ya¤mur oluklar› ile kontrollü bir su tahli-
yesi sa¤lan›r. S›zd›rmazl›k, donma tehli-
kesi olmayacak ve yüksek hava geçirmez-
li¤i sa¤layacak flekilde uygulan›r. Ürün,
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:

korozyona dayan›kl› olarak ifllem görmemifl flekilde,
eloksal veya toz boya (istenen RAL renklerinde) kap-
lanm›fl olarak sunulabilir. Ayr›ca ses yal›t›m oluklar›,
kufl-böcek teli opsiyonlar› mevcuttur. Çok de¤iflken
ölçülerde ve çeflitli montaj ayaklar›, flanfllarla üretile-
bilir.

Kontrol sistemi:
P Tek yönlü bas›nçl› hava
P2 Çift yönlü bas›nçl› hava
M Motorlu
K ‹pli

‹lave Opsiyonlar:
B Termal tetikleme mekanizmal›-fusible 

link’li
FS Enerji kesilmesi durumunda kapaklar›n 

otomatik aç›lmas›
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sistem

Brakel’in üretti¤i Eura, Eura-R, Ventria,
Inova, Estra, Luma, Lumera ve Duo Ther-
ma DIT kapaklar› do¤al havaland›rma ve
yang›n havaland›rmas›nda ideal çözümler
sunuyor.  TM

Duo Therma

Çift kanatl› aç›l›r kapan›r duman ve ›s›
tahliye kapa¤› olan Duo Therma yo¤uflma
oran›n› minimize etmek için ›s› yal›t›m›
opsiyonlu olarak imal edilebilir. Yal›t›ml›,
yal›t›ms›z, saydam veya tek kapakl› (Mo-
no therma) olarak üretilebilir. 44 dB’lik
ses yal›t›m kapaklar›, kufl böcek teli opsi-
yonlar›, ›s› köprüsü engellenmifl parçalar-
la üretimi mümkündür.   

Yönetmelikler:

EN 12101-2 standard›na uygun olarak
üretilen Duo Therma Façade, MPA
NRW, ift gibi sertifikalara sahiptir.

Uygulama alanlar›:

Hem çat›ya hem de cepheye uygulanabi-
len Duo Therma atriumlar, al›flverifl mer-
kezleri, endüstriyel binalarda s›kça kulla-
n›lmaktad›r.

Kontrol sistemi:

P2 Çift yönlü bas›nçl› hava
M Motorlu
B Termal tetikleme mekanizmal›-

fusible link’li
FS Enerji kesilmesi durumunda 

kapaklar›n otomatik aç›lmas›
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Ozan Atasoy
TROX Türkiye Genel Müdürü

TROX, 1951 y›l›nda
Almanya’da kurulmufl
bir flirket. Sahip oldu¤u
ürün çeflitlili¤i ve 
kalitesiyle bugün bir
dünya markas› 
haline gelen flirket,
geçti¤imiz y›l Türkiye
yap›lanmas›n› 
tamamlad›. fiirketin
Genel Müdürü Ozan
Atasoy, TROX’un
Türkiye yap›lanmas›,
hedefleri, ürün gruplar›
hakk›nda bilgileri
Tesisat Market ile
paylaflt›...

“Hedefimiz; sektörün en
büyü¤ü de¤il, en iyisi 
olmak...”
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Trox, 60. y›l›n› kutluyor

T
ROX 1951 y›l›nda Almanya’da
küçük bir atölye olarak kurulmufl-
tur. Bugün itibariyle 12 ülkede 14

fabrikas›yla hizmet veren flirketimizin bu
y›l 60. y›l›n› kutluyoruz. TROX, üretimle-
rini bulundu¤u ülkenin flartlar›na göre lo-
kal olarak gerçeklefltirmektedir. TROX’un
üretim mantalitesi ve fabrikalar›n›n özelli-
¤i, içinde bulundu¤u ülke için ürünler
üretmesi ve her fabrikam›zda ar-ge tesisi-
mizin yer almas›. TROX’un üretim olma-
mas›na ra¤men sadece ar-ge laboratuvar›
olarak yer ald›¤› ülkeler de mevcut.
TROX, dünyan›n neredeyse bütün ülkele-

rinde temsil edilen bir flirket. 26 ülkede
kendi sat›fl organizasyonu, ofisi bulunu-
yor; Türkiye de bunlar›n aras›nda. 

Alarko Carrier 35 y›l boyunca
TROX’u baflar›yla temsil etti

TROX Türkiye, 2010 y›l›n›n Mart ay›nda
kuruldu ancak Türkiye’de yeni de¤iliz.
TROX Türkiye kurulmadan önce, ürünle-
rimiz Alarko Carrier arac›l›¤› ile pazarda
yer al›yordu. Alarko Carrier, 35 y›l bo-
yunda TROX’u baflar›yla temsil etmifltir.
TROX Türkiye kuruldu¤unda “Alarko
Carrier ile neden ayr›ld›n›z” sorular› çok
s›k soruldu. Bu ayr›l›¤›n sebebi herhangi
bir baflar›s›zl›k ya da anlaflmazl›k de¤il,
tamamen TROX’un global büyüme poli-
tikas›d›r. Zaten çok da dostça bir ayr›l›k
gerçekleflti, halen beraber takip etti¤imiz
projelerimiz dahi var. 

TROX’un, Türkiye’ye gelmesinin
üç ana sebebi var

TROX, Türkiye’ye üç ana sebep ile geldi.

kelere de aç›lan bir kap› konumunda ol-
mas›. Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Türki
Cumhuriyetler gibi ülkelerde, henüz ya-
banc› bir firman›n do¤rudan yat›r›m ya-
pabilece¤i ortam yok. Yani; demokratik-
leflmeden insan hayat›n›n, sosyal hayat›n
ve ticari hayat›n güvenli¤ine, bir hukuk
devleti oluflmas›na, kazanc›n›z›n net ola-
rak vergilendirilip raporland›r›lmas›na,
kazanc›n›z›n transfer edilmesine kadar
birçok zorluk var bu ülkelerde. Türkiye
bu anlamda çok aflama kaydetti. Eskiden
Türkiye’de yat›r›m yapacak firmalar için
bir Türk ortak zorunlulu¤u vard›. Yani %
100 yabanc› sermayeli flirket kurmak
mümkün olam›yordu. Yak›n zamanda bu
kanunun de¤iflmesi ile Türkiye’ye çok sa-
y›da flirket yat›r›m yapmaya bafllad›. fiir-
ketler vergi mevzuat›na uyumlu faaliyet
gösterebiliyorlar. Kay›t d›fl› ekonomi de
azald›. Dolay›s›yla bu tür ortamlar yaban-
c› sermayenin Türkiye’ye gelmesini ve
Türkiye’den de di¤er ülkelere ç›kmas›n›
kolaylaflt›r›yor. Ülkemizin hem co¤rafi
hem kültürel yak›nl›¤› olan ülkelerle kur-
du¤u baflar›l› iliflkiler de yabanc› flirketler

n
Bunlar›n biri, Türkiye’de bütün ürün
gruplar›yla temsil edilme arzusudur. Bü-
tün ürün gruplar›nda eflit hizmeti vermek
ve pazardan bekledi¤imiz pazar paylar›n›
almak ad›na organizasyonumuzu yürütü-
yoruz. TROX Türkiye’de bütün ürünleri-
mizi ana ürün grubu olarak de¤erlendiri-
yoruz. Bunun meyvelerini çok k›sa za-
manda ald›¤›m›z› söyleyebilirim. Bu güne
kadar lokomotif ürünlerimiz aras›nda yer
alan VAV-CAV ünitelerinin yan› s›ra di-
füzörlerde de çok ciddi bir geliflme yafla-
d›k. Yang›n damperinde, fiyat rekabetine
giremememize ra¤men pazardan pay al-
maya bafllad›k. 
‹kinci sebep, Türkiye’nin flu anda çevre ül-

için Türkiye’yi cazip k›lan etkenlerin ba-
fl›nda geliyor. Avrupal› flirketler, do¤ru-
dan giremedikleri ülkeler için Türkiye’yi
stratejik önemi çok yüksek bir kap› olarak
görüyorlar. TROX bu anlamda da Türki-
ye’nin sundu¤u avantaj› de¤erlendirmek
üzere do¤rudan Türkiye’de bulunmak is-
tedi. 

Üçüncü sebep ise burada üretim yapmak.
TROX, bu konuya s›cak bak›yor. Bizler
de Türkiye ekibi olarak ülkemizde üretim
yap›lmas›n› istiyoruz. Global flirketler, ka-
¤›t üzerinde tüm detaylar› çözmeden yat›-
r›m yapm›yorlar. fiu anda içinde bulundu-
¤umuz süreçte iflin bu k›sm› ile ilgileniyo-
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ruz. Bu k›s›m tamamland›ktan ve yönetim
onay verdikten sonra Türkiye’de bir üre-
tim tesisimiz olacak. 
fiu anda, Gürcistan, Özbekistan, Azerbay-
can, Türkmenistan, Tacikistan, Irak, Suri-
ye, Ürdün, Libya, Lübnan olmak üzere on
ülke bize ba¤land›. Bu ülkelerle faaliyetle-
rimizi art›rmaya bafllad›k. ‹lk Lübnan’a
gittik, hatta ilk sipariflimizi ald›k. Bu gün-
lerde Azerbaycan ile s›cak iliflkiler kuru-
yoruz. Bu ülkelere gitti¤imizde buralarda
ifl yapan müteahhitlerin ço¤unun Türk ya
da Türkiye ba¤lant›l› oldu¤unu görüyo-
ruz. Mesela Azerbaycan’da araflt›rd›¤›m›z
bütün ifllerin ard›nda Azeri flirketi de olsa
bir Türk ortak buluyoruz. Bu da bizler
için çok büyük avantaj. 

TROX Türkiye üretim tesisi genifl
bir co¤rafya için üretim yapacak

TROX’un çok say›da ürün grubu var ve
neredeyse tamam›nda bir potansiyel var.
Yani hiçbirini birbirinden ay›rmam›z
mümkün de¤il. Bütün bu ürünleri Türki-
ye’de üretmek istesek hepsini karfl›layacak
pazar var. Fakat baz› ürün gruplar›n› do¤-
rudan Almanya’dan getirmek daha avan-
tajl› oluyor. fiu an hangi ürünleri burada
üretmemiz gerekti¤i, bu ürünlerin pazar
büyüklü¤ü gibi konularda araflt›rmalar
yap›yoruz. Burada yap›lacak üretim ile

Türkiye ve TROX Türkiye’ye ba¤l› ülke-
ler ile TROX’un global da¤›t›m örgütün-
de yer alan ülkelere de hizmet vermeyi he-
defliyoruz.

Denenmemifl yöntemler buluyor,
bunlar› baflar›yla uyguluyoruz

Kuruldu¤umuz Mart 2010 tarihinden be-
ri yapt›¤›m›z çok say›da çal›flma var. ‹lk
gözlemledi¤imiz fley, pazarda neyin eksik
oldu¤u idi. Türkiye ISK sektöründe
TROX’un sayg›n bir ismi, kaliteli bir ima-
j› var. Dolay›s›yla özellikle bilgi, teknik
destek anlam›nda sektörün bizden bir
beklentisi var. Kendi içimizde yap›sal or-
ganizasyonumuzun kurulmas›yla ilgili çok
basit gibi görünen fleyler uygulamaya geç-
me safhas›nda ciddi emek ve zaman ge-
rektiriyor. TROX sistemini Türkiye’ye
adapte etmek de zaman alan ciddi bir iflti.
Bir muhasebe sisteminin kurulmas›ndan
tutun, teklif sisteminden müflteri kay›t sis-
temine kadar birçok konuyu çözdük. ‹lk
olarak pazarlama departman›m›z› olufl-
turduk. Ürün müdürlü¤ü de Türkiye’de
yayg›n bir sistem de¤ilken bizim ilk ifle
bafllayan arkadafllar›m›z aras›nda iki ürün
müdürümüz var. Bu arkadafllar›m›z müfl-
terilerimize tamamen teknik destek sa¤l›-
yorlar, herhangi bir ticari faaliyetleri yok.
Bu y›l Ankara bölge müdürlü¤ümüzü de

oluflturaca¤›z. ‹zmir’de faaliyetlerimizi
güçlendirece¤iz. Yerli rakiplerimiz de tek-
nik, yat›r›m ve ürün yelpazesi aç›s›ndan
oldukça ilerlemifl durumda. Onlar ile ayn›
pazarda nas›l pay alabilece¤imiz konu-
sunda çal›flmalar›m›za h›z verdik. Kurdu-
¤umuz yap›n›n çok do¤ru bir yap› oldu¤u-
nu görüyoruz. Teknik üstünlü¤ümüz, bu
anlamda en büyük avantaj›m›z. Yani biz
ürün ile birlikte bilgi de sat›yoruz. Elimiz-
de çok iyi bir marka, çok kaliteli ve güve-
nilir ürünlerimiz var. Bunlar için teknik
bilgi deste¤ini de sa¤layabiliyor olmak, bi-
zi pazarda aranan bir marka haline getire-
cek en önemli özelli¤imiz. Önce do¤ru çö-
zümünü buluyor, ard›ndan bu çözüme uy-
gun ürünümüzü kullan›yoruz. Müflterile-
rimize bir çözüm orta¤› olarak yaklafl›yo-
ruz. Çok enteresan çözümler üretebiliyo-
ruz. fiimdiye kadar denenmemifl yöntemler
buluyor, bunlar› baflar›yla uyguluyoruz.

Önce çal›flt›¤›m›z firman›n 
felsefesini anlad›k...

Bir projemizde kullan›lmak üzere numune
bir tavan örne¤ini test için Almanya’ya
gönderdik. Orada duman ve hava ak›fl
testlerini yapt›rd›k. Seçilen ürünün gere-
ken ifli karfl›lamayaca¤› ile ilgili rapor gel-
di. Ard›ndan ürün yelpazemiz içinde bir
araflt›rma yapt›k ve üzerinde çal›flt›¤›m›z
projenin bir benzerinin Frankfurt hava-
alan›nda uyguland›¤›n›, gerekli ürünün de
‹sviçre fabrikam›z taraf›ndan üretildi¤ini
gördük. Neticede çok baflar›l› bir projeye
imza atm›fl olduk. fiimdiye kadar ald›¤›-
m›z projelerin % 90’›ndan fazlas› bu fle-
kilde geliflti. Çok ciddi bir araflt›rma yapa-
rak ve bilgi üreterek ald›¤›m›z projeleri ba-
flar› ile tamamlad›k. fiu anda önümüzü çok
daha iyi görebiliyoruz. ‹nsanlar›n ihtiyac›n›
çok daha iyi tespit edebiliyoruz, o ihtiyaca
gerekli teknik hizmeti verebiliyoruz.
Türkiye TROX’ta çal›flan tüm arkadaflla-
r›m›z, Avrupa’daki TROX fabrikalar›n›
gezdi ve çal›flt›klar› firman›n gücünü, kali-
tesini bizzat gördü. Bu çok önemliydi. Bu
y›l TROX taraf›ndan düzenlenen tüm glo-
bal e¤itimlere kat›laca¤›z. Karfl›m›za tek-
nik sorular ç›kt›¤›nda Almanya’dan ciddi
destek ald›k ve al›yoruz. Sorular›m›za say-
falar dolusu cevaplar gönderdiler. Böylece
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bizler de teknik bilgimizi art›rd›k. Bu fle-
kilde sürekli ö¤reniyoruz, üstelik ö¤ren-
diklerimizi uygulay›p pekifltiriyoruz.
2011’de Türkiye’de de teknik e¤itimler
verece¤iz. fiirketler genelde bu tür konu-
larda Avrupa’dan bir uzman getirir, 1-2
saatlik bir sunum yapt›r›r; sonra bir daha
sunumu yapan kiflinin yüzünü görmezsi-
niz. Biz bunu istemiyoruz. E¤itimi biz ve-
relim, herkes istedi¤i an bizi aray›p cevap
alabilsin istiyoruz. Tabii ki seminerler,
teknik yaz›lar ve fuarlar ile bilgi paylafl›m›
yapmay› sürdürece¤iz.

Türkiye Avrupa’n›n klima santrali
üretim üssü olma yolunda

Türkiye, özellikle klima santrali konusun-
da Avrupa’n›n üretim üssü olma yolunda
baflar›l› ad›mlarla ilerliyor. Yerli üreticile-
rimiz art›k çok ciddi markalar haline gel-
diler. Hava da¤›t›m› konusunda da kalite-
li üretim yapan Türk firmalar var. Türki-
ye bu konuda yabanc› firmalar›n ilgi oda-
¤› haline geldi. Global rakiplerimizle reka-
bet etmek, bizim için keyifli olacak... 

Sabanc› Üniversitesi 
Nanoteknoloji Binas›’nda so¤uk
kirifl (Chilled Beam) uygulamas›
yapt›k

TROX Türkiye olarak faaliyete bafllad›¤›-
m›zdan beri birçok projede yer ald›k.
Bunlardan biri, Sabanc› Üniversitesi Na-
noteknoloji Binas›. En son teknolojiyi
temsil eden binan›n mekanik tesisat tara-
f›nda da en son teknoloji kullan›ld›. Proje-
de so¤uk kirifl uygulamas› gerçeklefltirdik

ki bu bizim ülkemizdeki ilk so¤uk kirifl
uygulamam›z olarak flirketimiz ad›na
önemli bir proje. So¤uk kirifl sistemi her
yere uygulanabilecek bir sistem de¤il ama
birçok yerde uygulanabilecek oldukça ve-
rimli bir sistem. 
TROX, ana ürün gam› olarak asl›nda bir
menfez, difüzör firmas› ve cirosunun %
60’›n› bu ürünlerden sa¤l›yor. So¤uk ki-
rifller hava da¤›t›m›yla konforu birlefltiren
ürünler oldu¤undan bizim için tamamla-
y›c› bir ürün. Bu nedenle ürün gam›m›z›n
önemli elemanlar›ndan. 
Garanti Bankas› Beyo¤lu Sanat Galerisi,
Ac›badem Bodrum Hastanesi, Vehbi Koç
Vakf› Gölcük Sosyal Tesisleri de di¤er re-
ferans projelerimiz aras›nda.

Yang›n konusunda bilinci 
art›rmak üzere çal›flmalar 
yap›yoruz

Türkiye’de henüz bilinmeyen konulardan
biri yang›n koruma sistemleri. Asl›nda
yang›n sistemleri, belki binan›n aktif kul-
lan›m süresi boyunca hiç ihtiyaç olmaya-
cak, ama bir kez ihtiyaç duyuldu¤unda da
hayati öneme sahip sistemler. TROX,
dünyan›n pek çok ülkesinde faaliyet gös-
teren global bir firma olarak her ülkenin
standartlar›na haiz ve bu standartlarda
ürünler de yelpazemizde yer al›yor. Yan-
g›n güvenli¤i anlam›nda hiç kimse risk
alamaz. TROX ürünlerinde Avrupa stan-
dartlar› esas al›n›r. Bu standartlar çok faz-
la zaman bilgi ve emekle oluflmufltur. Tür-
kiye’de oluflturulan standartlara da esas
teflkil etmektedir. TSE, 2002 senesinde bir
standart koydu. Standartta, “AB’de 1999
y›l›nda kabul edilen EN 1366-2 standar-
d›n›n, TS EN 1366-2 standard› olarak fiu-
bat 2002 senesinden itibaren Türk stan-
dard› olarak kullan›lmas› kabul edilmifl-
tir” deniliyor. Biz bunu, çal›flt›¤›m›z fir-
malara, müflterilerimize teker teker götü-
rüp gösteriyoruz, uygulanmas› için çaba
gösteriyoruz. Ürün müdürü arkadafllar›-
m›z›n ifli asl›nda bir anlamda da bu: Ürün-
le ilgili pazar›n ihtiyac› ne, pazarda nere-
deyiz, rekabette neredeyiz, standartlar ne,
ticaret nereye gidiyor, dünya nereye gidi-
yor, biz nereye gitmeyi hedefliyoruz ve bi-
zim stratejilerimiz ne olmal›... Bu konu-

larda araflt›rmalar›m›z› yaparken önce
Avrupa standartlar›n› inceledik, Alman-
ya’dan ülkelerin analizlerini istedik. De-
vam›nda Türkiye’deki standartlar› araflt›r-
d›k. Bu konunun Türkiye’deki otoriteleri
ile görüfltük ve gördük ki standartlar›m›z
var ama ürünleri test edecek bir laboratu-
var›m›z yok. Gerekli altyap› oluflturulma-
m›fl. Türkiye olarak AB’nin standartlar›n›
ald›k, fakat bu konuda ilk kafa yoran ül-
ke Amerika. Onlar›n UL dedi¤imiz bir
sertifikasyon program› var. Bizden önceki
jenerasyonun bildi¤i tan›d›¤› standartlar
Amerikan standartlar› ama biz ve sonraki
jenerasyonun karfl›s›na AB standartlar›
ç›kmaya bafllad›. Bu de¤iflimin vurgulan-
mas› gerek. Biz, bu standart konusunda
herkesi haberdar k›lma ve çal›flmalar›m›z›
bu flekilde yürütme yolunu seçtik.
2011’de ürün müdürü arkadafllar›m›zla
bu konunun üzerine daha fazla e¤ilece¤iz. 

TROX özellikle bilgiyi üretmek ve da¤›t-
mak konusunda herkesten en iyi olmay›
hedefleyecek flekilde yap›lanm›flt›r. Herke-
sin yapt›¤›n› herkes gibi yaparsak baflar›l›
olma flans›m›z yok. Bunu biliyoruz. Bu ne-
denle hedefimiz, sektörün en büyü¤ü ol-
mak de¤il; en iyisi olmak. TM
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T
üm dünyada oldu¤u gibi ülkemiz-
de de al›flverifl merkezleri, yüksek
ofis - konut binalar›, hastaneler ve

buna ba¤l› olarak çok katl› kapal› oto-
park ihtiyac› ve say›s› artmaktad›r. Söz
konusu alanlarda insan say›s› fazla ve du-
man›n yay›laca¤› alanlar genifltir. Yap›lan
araflt›rmalar yang›nlarda yanarak ölen in-
sanlar›n say›s›n›n dumandan zehirlenerek
ölen insanlardan daha az oldu¤unu gös-
termektedir. Ayn› zamanda oluflan yan-
g›nlarda duman k›sa sürede büyük ha-
cimleri dolduraca¤›ndan müdahale güçle-
flir ve yang›n›n kontrolsüz flekilde büyü-

mesine sebep olur. Duman›n yay›lmas›n›n
önlenmesi için di¤er hacimlere girmesinin
engellenmesi ve tahliyesinin kontrollü
olarak yap›lmas› gerekmektedir. Duman
kontrolünün amac› insanlar›n mahali terk
edinceye kadar solunum yapabilece¤i, ya-
flayabilece¤i bir hava kalitesi sa¤layabil-
mektir. Bu amaçla bir yandan insanlar›n
kaç›fl holüne girdiklerinde dumanla karfl›-
laflmamalar›, görüfllerinin azalmamas› ya
da solunum zorlu¤u çekip hayatlar›n›
kaybetmemeleri için merdiven kovanlar›,
asansör holleri gibi alanlarda bas›nçlan-
d›rma yap›larak duman›n içeriye girmesi

Yüksek Binalarda ve Otoparklarda

Duman Egzoz Fanlar› /
Jet Fanlar ile Duman
Kontrolü

Mak. Müh. Yasemin F›nd›k
TTM Teknolojik Tesisat Malzemeleri Paz. Ltd. fiti.
Yönetici Ortak
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Yüksek Binalar ve Al›flverifl 
Merkezleri için Kullan›lan Duman
Egzoz Fanlar›

Bu tip binalarda tüm tasar›m hesaplar›
yang›n esnas›nda ç›kan ›s› miktar›na da-
yanmaktad›r. Komflu alanlara yang›n›n
yay›lmas› komflu hacimden yang›n maha-
line beslenecek hava ile sa¤lan›r. Bu esna-
da mahaldeki yang›n kesme duman dam-
perleri devreye girerek mevcut havalan-
d›rma sistemini devre d›fl› b›rakmal›d›r.
Klasik havaland›rma cihazlar› (kay›fl -
kasnak - sistemli) yüksek s›cakl›klara da-
yanamayaca¤›ndan bu durumda çal›flt›r›l-
mas› uygun de¤ildir.
Yang›n esnas›nda duman›n yatay olarak
yay›lmas›n›n önlenmesi amac›yla meka-
n›n geometrisi göz önüne al›narak verile-
cek taze hava miktar› ve h›z› duman› eg-
zoz fanlar›na yönlendirecek flekilde tasar-
lanmal›d›r. Binaya konuflland›r›lacak eg-
zoz fanlar› yüksek s›cakl›klarda (200
°C/2h, 300 °C/2h, 400 °C/2h) uygun
ve EN 12101-3 standard›na göre
test edilip, sertifikaland›r›lm›fl
olmal›d›r. Motor kablolar›
yüksek s›cakl›klara daya-
n›kl› koruma k›l›f› içerisinde
olmal›, motor belirlenen sü-
re içerisinde s›cak hava ak›-
m›na dayanacak flekilde di-
zayn edilmelidir.

tesisat market 01/2011 . 39

Sonuç

Gerekli emniyet flartlar›n›n sa¤lanmas›
için temiz hava miktar› ve h›z›n›n, yang›n
duman damperlerinin, duman egzoz fan-
lar› / jet fanlar›n elektrik beslemelerinin,
bas›nçland›rma sistemlerinin insanlar›n
yang›n ortam›ndan kaç›fllar›n› kolaylaflt›-
racak ve müdahale ekiplerine elveriflli or-
tam sa¤layacak uygun bir senaryo tasar-
lanmal› ve uygulanmal›d›r. Bu senaryo-
nun uygulanmas›nda
yang›n süresince du-
man egzozunu kesin-
tisiz sa¤layacak fan-
lar›n›n rolü senaryo-
nun can damar›n›
oluflturmaktad›r. TMa

Hava Girişi

Egzoz

engellenmeli, di¤er yandan oluflan duma-
n›n yang›n süresince duman›n s›cakl›¤›na
dayanacak EN 12101-3'e göre imal edil-
mifl duman egzoz fanlar› ile tahliye edil-
melidir.

Tünel ve Otoparklarda Kullan›lan
Duman Egzoz Fanlar› (Jet Fanlar)

Karayollar› ve metro tünel uygulamala-
r›nda trafik ak›fl›na paralel havaland›rma
metodu kullan›lmal›d›r.

Kapal› otoparklarda geçmiflte kullan›lan
kanall› sistemin;

• Alan› bölmelere ay›rma gereklili¤i
• Havaland›r›lamayan ölü alanlar,
• Otoparkta yer kayb›,
• Yüksek enerji tüketimi gibi 
dezavantajlar nedeniyle ''jet fan'' 
uygulamas› yayg›nlaflm›flt›r.

Jet Fanlar; ihtiyaç duyulan yüksek hava
ç›k›fl h›zlar› nedeniyle standart olarak
susturucu ile birlikte imal edilirler. Hava-
y› istenilen do¤rultuda yönlendirerek oto-
parklarda ve karayollar› tünellerinde eg-
zoz partiküllerinin ve yang›n an›nda du-
man›n ortamdan at›lmas›n› sa¤lar. Bu
amaçla 200 °C/2h, 300 °C/2h çal›flma se-
çeneklerine sahiptir. Bu de¤erlerin EN
12101-3 standard›na göre uluslararas› ak-
reditasyona sahip laboratuvarlar taraf›n-
dan test edilip onaylanmas› zorunludur.
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H
aydarpafla Gar›’nda süren iyilefl-
tirme ve izolasyon çal›flmalar› s›-
ras›nda çat›da büyük bir yang›n

ç›kt›. 28 Kas›m 2010 tarihinde saat 15:30
s›ralar›nda ç›kan yang›na Anadolu Yaka-
s›’ndaki tüm itfaiye ekipleri ve k›y› emni-
yeti müdahale etti.
Yaklafl›k 2.5 saat sonra söndürülebilen
yang›n, pek çok soru iflaretini de berabe-
rinde getirdi. Yang›n›n ard›ndan yap›lan
aç›klamalar, bu soru iflaretlerine yenilerini
ekledi. Yang›n ile ilgili ilk resmi aç›klama

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›
Talat Ayd›n’dan geldi: “Haydarpafla Ga-
r›’n›n çat›s›ndaki yang›n›n, çat›da yap›lan
onar›m ve izolasyon çal›flmalar› s›ras›nda
meydana geldi¤ini düflünüyoruz. Oluflan
hasar daha sonra ortaya konacak rapor-
larla belirlenecek”.
Bir di¤er aç›klama Kad›köy Belediye Bafl-
kan› Selami Öztürk taraf›ndan yap›ld›.
Haydarpafla Tren Gar›’n›n çat›s›nda yap›-
lan izolasyon çal›flmas›n›n belediye dene-

timinde bir onar›m olmad›¤›n› söyleyen
Öztürk, tarihi binalar› onarmak için her
ilçede KUDEP ad› verilen birimler oldu¤u-
nu, bu birimlerin onar›m ruhsat› verdi¤ini
ve yap›lan çal›flmalar› denetledi¤ini belirt-
ti. Öztürk flunlar› söyledi: “Haydarpafla
Gar›’yla ilgili belediyemiz taraf›ndan ve-
rilmifl bir onar›m ruhsat› söz konusu de-
¤il. Baflvuru var. Tabiat ve Kültür Varl›k-
lar› Kurulu’ndan onay al›nm›fl. Daha son-
ra ödenek yoklu¤undan bizden ruhsat
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Haydarpafla Gar› Yan
Gerçekler, komplo teorileri, yaz›lanlar, söy
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al›nmam›fl. Belediyenin denetiminde yap›-
lan bir onar›m yok. E¤er yang›n, onar›m
yap›lan yerde ç›kt›ysa, kaçak bir çal›flma
var demektir”.
AKP Kad›köy ‹lçe Baflkanl›¤›’nca Ocak
2010’da düzenlenen bir panelde Yüksek
Mimar Göksel Öksüz’ün, Kad›köy’deki
kentsel dönüflümün flart oldu¤u bölgeler
aras›nda ilk olarak Haydarpafla Gar›’n›
göstermesi de olay›n ard›ndan haf›zalarda
tekrar canland›.
Türkiye Mimarlar Odas› Baflkan› Eyüp
Muhçu’nun aç›klamas› da oldukça dikkat
çekici: “Haydarpafla Gar› ile ilgili 5-6 y›l-

latlar devam etti ve nihayet iki ay önce
özel bir flirkete verilen birtak›m ifllemlerin
yap›lmas› s›ras›nda elektrik kablolar›n›n
karfl›layamayaca¤› yükler söz konusu ol-
mufl ve yang›n ç›km›fl. Bu da bir ders ol-
mam›fl, yang›n Haydarpafla’y› korumakla
yükümlü kamu yöneticilerinin akl›n› bafl›-
na getirmemifl ve ayn› özensizlik, dikkat-
sizlik ve sorumsuzluk devam etmifl. Niha-
yetinde binadaki yetkililerden ald›¤›m bil-
gilere göre elektrik kablolar›n›n tafl›yama-
yaca¤› klima ve elektrik üreten kimi cihaz-
lar›n kullan›lmas›na ba¤l› olarak yang›n
ç›kt›¤› söyleniyor.”
Tarihi Haydarpafla Tren Gar›’n›n yanma-
s›yla birlikte gözler binalar›n çat› kalitesine
çevrildi. Çanlarda meydana gelen yang›nla-
r›n nedenlerini ve ne gibi önlemler al›nabi-
lece¤ini Baflak Çat› ve Cephe Sistemleri Ge-
nel Müdürü Erkan Pekdemir ayr›nt›lar›yla
aç›klad›: “Ülkemizde ç›kan yang›nlar›n is-
tatistik raporlar›na bak›ld›¤›nda, bu rapor-
lar›n yang›n›n ç›k›fl nedenine göre yap›ld›¤›
görülmektedir. Örne¤in herkesin duydu¤u
bir haber, ‘Beyo¤lu’nda 6 katl› bir binan›n
çat› kat›nda bilinmeyen nedenle yang›n ç›k-
t›.’ ‹flte bütün sorun burada. O çat› neden
yand›? Kullan›lan malzemesi neydi? Kimse
bu soruyu sormuyor. Hiçbir kurum bunun-
la ilgili istatistik tutmuyor. Oysa ortada,
yanl›fl seçilmifl bir malzemeden yap›lm›fl ça-
t› var ve bu çat›n›n malzemesi binay› koru-
muyor, tam tersi binan›n yanmas›n› h›zlan-
d›r›yor.”
Pekdemir, kil kiremitin hiç yanmaz s›n›f›-
na girdi¤ini buna karfl›n çat›larda kullan›-
lan di¤er malzemelerden bir bölümünün
yang›n›n büyümesine sebep oldu¤unu ifa-
de etti ve flöyle söyledi; “Asl›nda binalar›n

Yang›n›
ar, söylenenler...

d›r dönüflüm plan› alt›nda bir ya¤ma pla-
n› söz konusu. Ya¤ma plan›n› gerçeklefl-
tirmek için her yol deneniyor. Bu süreçte
Haydarpafla Gar› ihmaller zinciriyle karfl›
karfl›ya b›rak›ld›. Gerekli bak›m, onar›m,
yang›ndan korunma vb. önlemler al›nma-
d›. Bunun sonuçlar›n› görüyoruz. ‹ki y›l
kadar önce yap›lan birtak›m tadilatlar ne-
deniyle Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bir suç
duyurusunda bulunmufltuk. Bununla ilgili
flu ana kadar sonuç alamad›k. Ancak tadi-

Haydarpafla Gar›’n›n Tarihi

Haydarpafla Gar›, 1908’de ‹stanbul -
Ba¤dat Demiryolu hatt›n›n bafllang›ç
istasyonu olarak infla edildi. II. Ab-
dülhamid döneminde, 1906’da yap›-
m›na baflland›, 1908’de hizmete girdi.
Binan›n bulundu¤u sahaya III. Se-
lim’in paflalar›ndan Haydar Pafla’n›n
ad› verildi. Binan›n inflaat›n›, Anado-
lu Ba¤dat ad› alt›nda bir Alman flirke-
ti gerçeklefltirdi. ‹ki Alman mimar Ot-
to Ritter ve Helmuth Cuno taraf›ndan
haz›rlanan projede, gar›n yap›m›nda
Alman ustalarla ‹talyan tafl ustalar›
birlikte çal›flt›.
Haydarpafla Gar›'nda ilk yang›n I.
Dünya Savafl› s›ras›nda ç›kt›. 1917'de
yap›lan sabotaj sonucu ç›kan yang›n-
dan binan›n önemli bir bölümü hasar
gördü. Anadolu'ya sevk edilmek üze-
re gar binas›nda depolanan cephane-
ler 6 Eylül 1917 günü yap›lan bir sa-
botaj sonucu infilak ederek büyük ha-
sar veren bir yang›n ç›kararak, gar bi-
nas› yang›n ile birlikte garda harekete
haz›r bekleyen ve gara girmekte olan
cephane ve asker dolu çok say›da va-
gonda yok etti. Bu sabotaj sonucu bi-
nan›n çat›s› imha oldu ve di¤er bö-
lümleri de hasara u¤rad›. Bu hasar›
akabinde yap›lan baz› onar›m ve de¤i-
flikliklerle gar binas› ve çat›s› bugün-
kü görünümünü ald›. 1979'da ise
Haydarpafla aç›klar›nda Indepenta
adl› tanker bir gemiyle çarp›flt› ve bu-
nun sonucunda binan›n kurflun vit-
raylar› hasar gördü, ard›ndan restore
edildi.
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yang›ndan korunmas› hak-
k›nda yönetmelik, kullan›la-
cak malzemeleri “yanmaz” ve
“yan›c›” olarak ay›rm›flt›r.
Örne¤in, kilden yap›lm›fl bir
kiremit hiç yanmaz s›n›f› iken
(A1 s›n›f›), shingle gibi bitüm-
lü malzemelerden yap›lan
ürünler kolay alevlenici (F s›-
n›f›) olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.
Yine baflka bir örnek, yüksek
dansite polietilen yal›t›m ör-
tüsü (TYVEK) normal alevle-
nici (E s›n›f›) s›n›f› iken, mineral elyaf
kapl› odun yününden yap›lm›fl yap› pla¤›
zor alevlenici (B-C s›n›f›) olarak s›n›flan-
d›r›lm›flt›r. Bir yang›nda alev oluflumu,
alevin yay›lma h›z› ve alevin süreklili¤i gi-
bi performanslar, yap›da kullan›lan mal-
zemelerin tutuflma s›cakl›¤›na ba¤l›d›r. Bu
tutuflma s›cakl›¤›, yang›na ve yang›n›n ya-
y›lmas›nda önemli rol oynar. TS EN
13501-1 standard›na göre haz›rlanan yö-
netmelikte B-C-D-E ve F s›n›f›na giren

malzemelerin, tutuflma s›-
cakl›klar› düflük oldu¤undan
yang›n› h›zland›ran, büyüten
malzemeler olarak s›n›flan-
d›r›lm›fllard›r. Maalesef y›l-
lard›r bilgi eksikli¤inden do-
lay› çat›larda yan›c› malze-
meler kullan›lm›flt›r. Ama ar-
t›k 2010 y›l› itibariyle çat›-
larda yan›c› malzemeler kul-
lanmak yasakland›. Bu ne-
denle 2010’dan önce yap›lan
yap›lar konusunda daha dik-

katli olmak gerekir.”
Tarihi Haydarpafla Gar›’ndaki çat› yang›n›
için yetkililer net bir aç›klama yapmazken,
Mimarlar Odas›’n›n Kad›köy Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na yapt›¤› baflvuru olay›n ay-
d›nlanmas›nda büyük önem tafl›makta...
Odan›n ‹stanbul Büyükkent fiubesi vekili
Av. Can Atalay’›n 6 Aral›k tarihli suç du-
yurusu, “Yang›na neden olan, gerekli ön-
lemleri almayan, geç ve eksik müdahale
edilmesi ile hasar›n daha da artmas›na ne-

den olan tüm ilgiler hakk›nda suç ihbar›”
niteli¤i tafl›d›¤› ifade edilmekte. Mimarlar
Odas›, tarihi Haydarpafla Gar›’ndaki hu-
kuka ve kamu yarar›na uygun olmayan
“baflka ifllemler”in iptali istemi ile de önce-
ki aylarda davalar açm›flt›.
Yang›n›n, “pazar” tatilindeki “kaçak” ça-
l›flmalarda meydana gelmesi, ayn› çal›fl-
malar›n daha önce de “bayram tatili”nde
yap›lmas› ve “ifl” günlerinde ara verilme-
si, “denetimden kaç›n›ld›¤›n›n” göstergesi
olarak de¤erlendirildi.
Mimarlar Odas›, tarihi binadaki tafl ze-
minlerin yan›c› özelli¤i bulunan vinileks
ile kapland›¤›, PVC kaplama yap›ld›¤›,
denize bakan d›fl cephede beyaz s›van›n
eski halinin bozuldu¤u gerekçesiyle savc›-
l›¤a suç duyurusunda bulunmufltu. Savc›-
l›k, konunun muhataplar› hakk›nda 5 y›la
kadar hapis ve 100 bin liradan az olma-
mak kayd›yla para cezas› istemiyle dava
açm›flt›. Yang›ndan sonra tarihi binada
yap›lan keflifte bilirkifli heyeti, kap›lar›,
tuvalet tamirat›n› ve koridor yenilenmesi-

1/5000 ölçekli “Haydarpafla Gar›, Li-
man ve Geri Sahas› ile Kad›köy Meydan
ve Çevresi Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar
Plan›”, 2009 Aral›k ay›nda ‹stanbul Bü-
yükflehir Meclisi’nde oy çoklu¤u ile ka-
bul edilmiflti. Plan dahilinde bulunan
alanlar Kad›köy ve Üsküdar Belediyesi
s›n›rlar› içerisinde bulunan Haydarpafla
Gar›, liman ve geri sahas›, Harem bölge-
si, Kad›köy Merkez bölgesi, ‹SK‹ Kad›-
köy Ön Ar›tma Tesisleri'ni kaps›yor. Söz
konusu naz›m imar plan› ile, yap›lmas›
planlanan ‘Haydarpafla Gar› ve Liman
Dönüflüm Projesi’nin de önü aç›lm›flt›.
Plan kapsam›nda; turizm ve ticaret mer-
kezlerine yer verilmifl, tarihi Haydarpafla
Gar›’n›n her iki yan›nda otel ve al›flverifl
merkezleri oluflturulmufl ve bölgedeki ye-
ni inflaat emsali 1.50 olarak düzenlene-
rek, Haydarpafla Liman›’n›n gerisindeki
bölgeye yüzde 60 oran›nda yap›laflma ge-
tirilmiflti. Ayr›ca ilgili imar plan›nda tari-
hi bina, “gar, kültürel tesis, turizm ve ko-

Haydarpafla Gar›’n› da Kapsayan Plan Ne?

naklama” alan› olarak belirtiliyordu. ‹mar
plan›n›n hayata geçmesi durumunda Hay-
darpafla ve çevresinin kamu kullan›m›na
kapat›laca¤› bilgisi de pek çok panelde, ga-
zete haberlerinde ve bas›n bildirilerinde yer
ald›.
18 Aral›k 2009'da ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi (‹BB) taraf›ndan onaylanarak ko-
ruma kuruluna gönderilen Haydarpafla
Gar› ile ilgili imar plan›nda tarihi bina
“gar, kültürel tesis, turizm ve konaklama”
alan› olarak belirlendi. Plan ile Moda’dan
bafllayarak Salacak’tan Üsküdar’a kadar
uzanan sahil fleridi ticari yap›lanmaya aç›-
l›yor. Bu imar plan›n›n hayata geçmesi du-
rumunda Haydarpafla ve çevresi kamunun
kullan›m›na kapat›lacak. Koruma kurulu
daha önce Haydarpafla Gar ve liman bölge-
sini S‹T alan› ilan ederek gönderilen plan-
lar› reddetmiflti.
‹BB Meclisi taraf›ndan 18.12.2009 tarihin-
de oyçoklu¤uyla kabul edilen imar plan›
Ocak ay›nda 5 No’lu Kültür ve Tabiat Var-

l›klar›n› Koruma Kurulu’na gönderildi.
Birleflik Tafl›mac›l›k Sendikas› (BTS) 1
No’lu fiube de 19 fiubat 2010’da koruma
kuruluna bir dilekçe vererek birçok sa-
k›nca içeren plan›n›n onaylanmamas›n›
istedi. Plan›n en önemli k›sm› olan
“TCDD Gar, Çevresi ve Geri Sahas› Böl-
gesi” ana bafll›¤›n›n alt›ndaki 5. madde-
de “Haydarpafla gar binas›n›n zemin ka-
t› TCDD iflletmesinin ihtiyac› ölçüsünde
gar hizmetleri için kullan›lacakt›r. Geri
kalan k›s›msa kültür merkezi, sosyal tesis
ve konaklama tesisi olarak kullan›labi-
lir” deniliyor. BTS, bu madde ile Hay-
darpafla Gar›’n›n demiryolu ifllevinin
sonland›r›ld›¤›n› ve tarihi yap›ya “otel”
ifllevinin yüklendi¤ini vurguluyor. Planda
yer alan “Alan›n içeri¤i liman geri sahas›
olarak tan›mlanan bölge, turizm bölgesi
ve karma kullan›ma konu olacakt›r. Böl-
gede yer alacak konaklama tesisleri ala-
n›n yüzde 60’›n› teflkil edecektir” madde-
si de dikkat çekici. 
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ni inceledi. Yanan çat›y› da inceleyen he-
yet, yang›n› ç›karan çal›flman›n izinsiz ya-
p›ld›¤›n› belirledi. Öte yandan ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Kadir Top-
bafl, “Haydarpafla’daki yap›n›n kendi öz-
gün tarz›na uygun, özgün malzeme ile ya-
p›lmas› mümkün ve bu ifli bilen üstatlar
taraf›ndan takip edilmeli. Yerine konabi-
lir, yap›l›r” dedi…
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› ‹t-
faiye Müdürlü¤ü’nün haz›rlad›¤› rapora
göre yang›n›n kayna¤› ‘döfleme üstünde
bulunan elektrik kablolar›n›n ek noktala-
r›n›n zarar görmesi, ›slanmas› nedeni ile
meydana gelen k›sa devreden veya ark ya-
ni iki iletkenin tam temas etmemesi nede-
niyle birinden di¤erine sürekli elektrik s›ç-
ramas›.’ Raporda orta k›s›mda bafllayan
yang›n›n fark edilene kadar iki kule ara-
s›ndaki bofllu¤a tamamen yay›ld›¤›, yan-
g›n esnas›nda çat›daki tesisatta elektri¤in
kesilmedi¤i tespit ediliyor. Raporun sonuç
k›sm›nda yang›n›n ç›kt›¤› nokta ile ç›k›fl
kap›lar› aras›ndaki uzakl›¤a dikkat çekili-
yor ve ‘O bölgede herhangi bir ifllemden
dolay› ç›kacak yang›n›n çal›flanlar taraf›n-
dan fark edilmemesi mümkün görülme-
mektedir’ ifadesi yer al›yor. ‹tfaiye mevcut
durumu flöyle tespit ediyor: Çat› zemini,
volta döfleme üzerine baz› noktalarda dört
kat› bulabilen yal›t›m malzemesiyle kapl›.
Üçüncü kat›n elektrik tesisat› çat› zeminin-
deki volta döfleme üzerinden yap›lm›fl.

Elektrik borular› ve kablo ek kutular› be-
ton ve yal›t›m malzemesi ile kapl›. Çat› ara-
s›nda ayd›nlatma tesisat› yok. Baz› elektrik
cihazlar›n›n besleme kablolar› çat› içerisin-
den çekilmifl. Çat› aras›nda birden fazla kli-
ma d›fl ünitesi var. Çat› tafl›y›c›lar› çelik ve
üstü ahflap kapl›. Çat› örtüsü olarak ço-
¤unlukla arduaz tafl›, bak›r ve kurflun levha
kullan›lm›fl.’ ‹TÜ Ö¤retim Üyesi ve Yan-
g›n Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Abdurrahman K›l›ç ise konuyla ilgili ola-
rak; “Rapor bize yang›n›n, çat›daki çal›fl-
ma s›ras›nda, uygulanan izolasyon iflinden
kaynaklanmad›¤› söylüyor. Elektrik kab-
lolar› ›slanarak zarar gördüyse su orada
ne ar›yor? O gün ya¤›fll› de¤ildi... E¤er se-
bep ark ise gevflek ba¤lant› vard›r. Bu du-
rumun aç›kça ifade edilmesi gerekiyor. Bu
gibi çat› yang›nlar›nda sonucu bir tek ne-
dene ba¤lamak ancak müneccimliktir.
Çok iyi araflt›rma yap›lmas› gerek” diyor.
Bina çat›s›n›n iki kule aras›nda kalan k›s-
m›, kuzeybat› kulesinin yaklafl›k 20 metre
do¤rusuna kadar olan çat› k›sm›, güney-
bat› kulesinin do¤u istikametinde yaklafl›k
18 metrelik k›sm› tamamen yand›. Çat›-
n›n di¤er k›s›mlar› hararetten ve ›slanarak
tahrip oldu. Söndürme s›ras›nda deniz su-
yunun kullan›ld›¤›n›n ve tuzlu suyun ko-
rozif etkisinin ne kadar yüksek oldu¤unun
da alt›n› çizmek gerek. Kulelerin çat› sevi-
yesinin üstündeki k›sm› k›smen deforme
oldu. Bina içi, avlusu ve peronlar da ›slan-

man›n etkisiyle zarar gördü. Raporda tah-
mini zarar›n bilirkifli taraf›ndan tespit
edilmesi gerekti¤ine de dikkat çekildi.
TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Bü-
yükkent fiubesi, gar yang›n›nda da ihmali
olanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiu-
besi Yönetim Kurulu Sekreteri Sami Y›l-
maztürk, yang›n›n kas›tl› bir eylem sonu-
cu meydana gelmifl olmas› dahil olmak
üzere ‘görevi ihmal’, ‘görevi kötüye kul-
lanma’ ve ‘Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu’ uyar›nca soruflturma
yürütülmesini talep eden dilekçeyi savc›l›-
¤a sundu. Yang›nla ilgili soruflturma kap-
sam›nda bilirkifli heyeti de delil toplama
ve inceleme çal›flmalar›n› tamamlad›. De-
liller, Adli T›p’a gönderildi. Baz› üniversi-
telerden ve rüzgar›n yang›n üzerindeki
etkisini de¤erlendirmek üzere meteoroloji-
den bilgi istendi.
‹zolasyon s›ras›nda ç›kan yang›na iliflkin
ön rapor haz›rland›. Teftifl Kurulu rapo-
runa göre, yang›n elektrik da¤›t›m nokta-
s›nda ç›kt›. Bilgiler flöyle: ‘Onar›m için
Kad›köy Belediyesi Koruma ve Uygulama
Denetleme Bürosu ile ‹stanbul 5 No’lu
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Bölge Kurulu’ndan izin al›nd›. ‹haleyi en
düflük teklifi veren ‹FORT Grubu ald›.
Yang›n›n elektrik tesisatlar›n›n birleflti¤i
yerde bafllad›¤› belirlendi.’ Bu noktadaki
izolasyon malzemesinin tamamen yand›¤›
belirtildi. Yerde serili eski ve yeni izolas-
yon malzemesinin tutuflup tahta merdive-
ni de yakt›¤› tespit edildi. Klima so¤utma
ünitesi de yanm›fl.
Tarihi Haydarpafla Tren Gar›’ndaki yan-
g›nla ilgili soruflturmada gözler, çat›daki
tadilat› yapan firmaya çevrildi. Onar›m›,
restorasyon ilkelerine uymadan ve kalifiye
eleman kullanmadan yürüttü¤ü ileri sürü-
len ‹FORT isimli flirketin faaliyet alan› ise
‹TO kay›tlar›na göre temizlik iflleri...
Gazetelerde, televizyonlarda, internette ya-
p›lan aç›klamalar böyle.. Yang›n›n ç›k›fl ne-
deni hakk›nda kesin bir aç›klama halen ya-
p›lmam›fl olsa da ortada ciddi bir ihmalin ol-
du¤u yads›namaz bir gerçek; kültürel mira-
s›m›za sahip ç›kma konusunda s›n›fta kald›-
¤›m›z da... Haydarpafla yang›n›n›n, tedbir ve
dikkat konusunda baltay› tafla vurdu¤umuz
son hadise olmas› umuduyla... TM

TM EYLUL 144  1/20/11  6:41 PM  Page 44



Technical
Meetings

IFEMA CALL CENTRE

INTERNATIONAL CALLS (34) 91722 30 00

climatizacion@ifema.es

EXHIBITORS 902 22 16 16

CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA 902 22 15 15

FAX (34) 91722 57 88

h-
pit

ü-
ali
u.
u-
›l-
u-
ak
ul-
n›

ma
l›-
p-

ma
e-
si-
ki
i-

in
o-
a-
in

ma
lu

ma
en
d›.
¤i
ki
¤›
s-
e-

ma

n-
ki

m›,
ye
ü-
se

a-
e-
a-

ol-
a-

d›-
ve
uz

TM EYLUL 144  1/20/11  6:41 PM  Page 45



46 . tesisat market 01/2011

teknik

Torben Kynde NIELSEN/GRUNDFOS 
Ticari Bina Hizmetleri Uygulama Müdürü 

Coflkun Mançuhan
Mak. Müh ODTÜ’76 
Bina Enerji Yöneticisi

Yeflil Binalar ve ‹klimlendirme
Sistemlerinde Yeni E¤ilimler*2

En Verimli Pompa Sistemi 
Çözümü için De¤erlendirme Nas›l
Yap›lmal›d›r?
Pompa sistemlerinin verimlilik de¤erlerini
belirlemek için en iyi yöntem Kullan›m
Ömrü Maliyet Analizi’dir (LCC). LCC bir
pompa sisteminin tüm kullan›m ömrü sü-
resince toplam maliyetini vermektedir.
Kaliteli bir pompan›n kullan›m süresi 20
y›ldan daha az olmayacakt›r. Tasar›m ve
bak›m maliyetleri de dikkate al›narak ya-
p›lacak karfl›laflt›rma için mevcut bilgiler-
le en düflük maliyeti belirleyecek en uygun
yöntem LCC analizidir.
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fiekil 20. De¤iflik pompa bas›nç uygulamalar›n›n
karfl›laflt›r›lmas›

fiekil 21. H›z kontrollü pompalar›n çal›flma adedine göre debi de¤erleri

fiekil 22. Pompa-chiller çal›flmas› için örnek 

fiekil 23.  Üç chillerli sistemde sadece primer ve 
primer-seconder pompa sistemlerinde pompa enerji
de¤erleri

Pompa üzerinde sabit bas›nç fark›

Tek pompa ile
düflük bölge

‹ki pompa ile
düflük bölge
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yüksekli¤i
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Üç pompa ile
düflük bölge

Pompadan 
pompaya gelifl 
bölgesi

Ba¤lant› noktalar›nda ve vanalarda
kay›plar dikkate al›nmam›flt›r

Pompa üzerinde oransal bas›nç fark›

Sistem referans noktas›nda sabit bas›nç fark›

Primer seconder
birincil ikincil

P
om

pa
 k

W

LCC Denklemi 
LCC = Ck +Cin +Ce +Co +Cm +CS + Cenv + Cd

LCC - Kullan›m Ömrü Maliyeti
Ck - ‹lk yat›r›m, sat›n alma de¤eri
Cin - Montaj ve iflletmeye alma maliyeti
Ce - Enerji kullan›m maliyeti 
Co - ‹flletme ve iflçilik maliyeti
Cm - Bak›m ve tamir giderleri 
CS - Ar›za nedeniyle çal›flmama, üretim 

kay›p maliyetleri
Cenv - Çevresel maliyetler
Cd - Sökülme ve geri dönüflüm maliyeti
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fiekil 26. HVAC sistem seçimlerinde üç ana 

maliyetin da¤›l›m›

fiekil 27. Karfl›laflt›rma yap›lacak dört sistemin tan›t›m›

Enerji 
maliyeti

Bak›m
maliyeti

Sistem 1 Sistem 2

‹lk yat›r›m
maliyeti

Sistem
Tasar›m›

Pompa 
Konfigürasyonlar›

Pompa 
Kontrol

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 d1/4e¤iflken debili sistem

Sistem 3 Sistem 4
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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
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fiekil 28. Geri ödeme süresi grafi¤i

*Enerji maliyeti= 0.13 USD/kWh
(Avrupada ortalama maliyet)

*Bir kWh = 0,41 kg CO2

Tablo 1. 20 Y›ll›k LCC yöntemi örne¤i

Normal olarak yüksek binalarda HVAC
sistemlerinin maliyeti hesaplan›rken sade-
ce üç de¤er kullan›lmaktad›r. Bunlar: ‹lk
yat›r›m de¤eri, bak›m maliyeti ve enerji gi-
deridir.

Örnek Olay: LCC kullan›m ömrü
maliyetinin de¤erlendirme 
yöntemi olarak kullan›lmas›
Proje: Lizbon’da bir otelin 23 y›ll›k iklim-
lendirme sistemini yenileme çal›flmalar›.
Sistemin yenileme çal›flmalar› ile birlikte
üç yollu kontrol vanalar› yerine iki yollu
kontrol vanalar› kullan›lacakt›r (Sabit de-
bili sistemden de¤iflkenken debili sisteme
geçilmektedir). De¤iflik aflamalarda LCC
yöntemi kullan›larak hangi çözümün en
iyi oldu¤u belirlenecektir.

Geri Ödeme Süresi 
LCC hesaplama yöntemi kullan›larak ila-
ve yat›r›mlar›n ‘Geri Ödeme Süresi’ de be-
lirlenebilir. Maliyeti azalmadan daha
önemli olan CO2 sal›n›m› azalt›larak çev-
resel fayda elde edilmektedir.

* 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. TM

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

Geri ödeme süresi 1 y›ldan biraz fazla

‹flletme süreleri (Y›l)

1 Sabit Sabit Bir pompa 1,948 779 294,545 297,273 0 0

2 De¤iflken Sabit Bir pompa 1,948 779 230,309 233,036 64,263 22

3 De¤iflken De¤iflken Bir pompa 6,883 779 157,200 164,862 132,410 45

4 De¤iflken De¤iflken ‹ki pompa 91,039 1,039 91,418 100,379 196,894 66

Sistem

20 y›l CO2 ton

Sistem ak›fl tip Pompa h›z› Pompa say›s›
Maliyet US $

‹lk Bak›m Enerji* Toplam
Tasarruf US $ Tasarruf %

Tablo 2. Karbon ayak izi

1 133,400 54694 2668 1094

2 88699 36354 1773 727 367 34

3 60522 24814 1210 496 598 55

4 35196 14430 704 289 805 74

Sistem
Y›ll›k 20 Y›l

kWh kg CO2* MWh Ton CO2 Ton CO2 %

Karbon ayak izi

fiekil 29. Karbon ayak izi baz›nda karfl›laflt›rma
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R
DM (Resource Data Management)
Firmas›, so¤utma endüstrisi ve tüm
binalar için kontrol sistemleri tasa-

r›m›n› ve üretimini gerçeklefltirmektedir.
Türkiye pazar›na Seton A.fi. taraf›ndan
sunulan bu sistemler için gerekli dona-
n›mlar (hardware) ve yaz›l›mlar (softwa-
re), ileri teknoloji ve donan›m kullanan
tecrübeli tasar›m ekibi taraf›ndan Glas-
gow flehrinde gelifltirilmektedir. Üretim
yelpazesindeki tüm ürünler, esnek, kalite
güvenirli¤i tam, ihtiyaca göre yap›land›r›-
labilen kontrolörler olup, kullan›c›ya, ve-
rilere çabuk ulafl›m sa¤layan ve enerji ta-
sarrufu yapt›ran, montaj› kolay, uzun
ömürlü ürünlerdir.
RDM ürünleri afla¤›daki konularda kullan›-
c›ya kontrol ve otomasyon imkan› sa¤lar:

a-) Evaporatör (kabin-so¤uk oda vs) 
kontrolü
1- Termostatik genleflme valfli 
evaporatörler
2- Elektronik genleflme valfli 
evaporatörler

3- Stepper
(ad›m)
kontrollü 
genleflme valfli evaporatörler
4- Çoklu evaporatör (kabin) 
kontrolü
5- ‹ki ayr› evaporatör ve kompresör 
kontrolü
6- CU (condensing unit) kontrolü

b-) Kompresör grubu/kondenser
(pack kontrolü)
1- So¤utma grubu (kompresör/
kondenser) kontrolü
2- ‹ki farkl› rejimde çal›flan
(MBP-LBP) so¤utma grubu 
kontrolü

3- ‹ki farkl› kondenser kontrolü
4- ‹nverter (frekans konvertörlü) 
so¤utma grubu kontrolü
5- CO2 so¤utma grubu kontrolü

c-) So¤uk odalar için özel gelifltirilmifl 
kontrol

d-) A/C (air-conditioning) iklimlendirme
kontrolü

RDM Kontrol Sistemleri

Data Manager

Mercury Kontrolör
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1- So¤uk su üreticisi (chiller unit) 
kontrolü
2- Roof-top kontrolü
3- Glikollu so¤uk su üreticisi 
kontrolü
4- Is› pompas› kontrolü

e-) Ayd›nlatma kontrolü
f-) Nem kontrolü

Ana hatlar› ile RDM ürünlerini 5 grup 
alt›nda toplamak mümkündür:

A- Data Manager

Data manager (veri yöneticisi), sistemin
ön görünümü olup, veri transfer ve analiz-
lerinin yap›lmas› gereklili¤i olan ve enerji
tasarrufu-optimizasyonuna ihtiyaç duyu-
lan, hipermarket, süpermarket, da¤›t›m
depolar›, so¤uk odalar, oteller, restoran-
lar ve hastaneler gibi yerlerde, ma¤aza ve-
ya saha içindeki kontrol elemanlar›ndan
gelen verileri almak, yönlendirmek ve
kontrol etmek için tasarlanm›flt›r. Maliyet
etkinli¤ini sa¤lamak ve ihtiyaca yönelik
seçim yap›labilmesini mümkün k›lmak
için modüler olarak tasarlanan data ma-
nager, ilk yat›r›m maliyetini fark›na var›-
labilir flekilde düflürmüfltür.

Data manager ürün özellikleri flöyle s›ra-
lanabilir:
1- Voltajdan ba¤›ms›z röle ç›k›fllar›
2- 0-5 V yada 4-20 mA ç›k›fl›

i

Plant Kontrolör

lör

Mercury Kontrolör

3- IP, WAN ve LAN, Wireless vs 
seçenekleri

4- IP, 485, Lon, Modbus, Bacnet 
iletiflimi

5- Modem
6- Haf›za kart›
7- Modüler grafikleme
8- Çoklu kanal zamanlama
9- 12 adet probe (48 adete kadar)
10- ‹flitsel, görsel metin ve e-mail 

B- Mercury Kontrolör

Mercury kontrolörleri, evapora-
tör kontrolü ile birlikte, küçük ve
büyük merkezi sistem gruplar› ile
so¤uk su üreticileri için özel ola-
rak gelifltirilmifltir. Kullan›c›s›na,

gerçek zamanl› de¤erler ile mü-
kemmel kontrol stratejisi ile enerji tasar-
rufu imkan› vermektedir.

Ürünün temel özellikleri;
• Tan›mlanabilir HACCP alarmlar›
• IP, 485, wireless vs iletiflim seçenekleri
• Is›t›c› (kabin, so¤uk oda vs) yönetimi
• Defrost yönetimi
• Gerçek zamanl› ayd›nlatma kontrolü
• Farkl› tip sensör seçenekleri  
• Bütün tiplerde genleflme valfi kontrolü

(marka ve kontrol fleklinden ba¤›ms›z-
TEV – EEV – STEPPER)

C- Plant Kontrolör

RDM plant kontrolörü, çoklu girifl-ç›k›fl-
lar› olan bir donan›m (hardware) olup,
kullan›c›ya, mevcut kütüphanesindeki
stratejileri kullanma imkan› verdi¤i gibi, So¤uk Odalar için gelifltirilmifl Kontrolör

kontrol edilmek istenen sisteme ve/veya
ihtiyaçlara göre TDB (The Data Builder)
ile yeniden programlama seçene¤i sunar.
Programlama network üzerinden de ger-
çeklefltirilebildi¤i gibi modüler yap›s›ndan
dolay› ihtiyaca göre girifl-ç›k›fl say›lar› ge-
niflletilebilir. 

D- So¤uk Odalar için 
Gelifltirilmifl Kontrolör

So¤uk oda ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
özel gelifltirilmifl bu ürün, sa¤lam, daya-
n›kl›, güvenilir ve 5 y›l garantilidir. Ter-
mostatik ve elektronik genleflme valfleri-
nin kullan›m›na uygun, so¤uk muhafaza
ve derin muhafaza (deep-freeze) oda kon-
trol parametrelerini içeren, güç devresi ile
gösterge ekran› ayr›labilen bu üründe,
enerji tasarrufu için gerçek zamanl› veriler
al›nabilmekte ve optimizasyonu yap›labil-
mektedir. Oda ayd›nlatma kontrolü, kap›
aç›l›nca ayd›nlatman›n aç›lmas› ve evapo-
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ratör fanlar›n›n durmas›, kap› sensörü gibi
bir so¤uk oda için ihtiyaç duyulan tüm ge-
reksinimleri bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.

E- Nem Kontrolörü

De¤iflik nem ve s›cakl›k kontrolü için ge-
lifltirilmifl bu ürün, iki oda için s›cakl›k ve

¤utma sistemi, son y›llar›n en büyük so-
¤utma projelerinden biri oldu. Montaj ifl-
lemini gerçeklefltiren Montgomery Refri-
geration’dan Martin Kerr: “Stadyumun
yedi kat›nda hem yatay hem de dikey ola-
rak birçok unsur aras›nda genifl mesafele-
re sahip büyük bir da¤›t›ml› sistem" aç›k-
lamas›nda bulundu.
Öncelikli olarak içecekleri so¤utmak için
kullan›lan 64 so¤uk oda aras›nda yedi
adet donmufl muhafaza odas› bulunmakta
olup tamam› so¤utma kompresörü grup-
lar› ve stadyumun her taraf›na yerlefltiril-
mifl yedi yo¤uflma ünitesi ile desteklen-
mektedir. So¤utma sistemi, 50.000 kifli
kapasiteli stad›n maç günlerindeki yo¤un
talebi karfl›lamak üzere tasarlanm›fl cate-
ring tesisini desteklemektedir.
Bu sistemi oluflturmak için so¤uk odalar›n
ve ilgili so¤utma gruplar›n›n, yo¤uflma
ünitelerinin ve kontrolörlerin ba¤lant›s›n›
kurmak amac›yla yaklafl›k 8 km eternet
kablosu gerekmifltir. A¤, RDM Veri Yö-
neticisi taraf›ndan yönetilir.
Her so¤uk oda ve donmufl muhafaza oda-
s› RDM'nin Mercury Kumanda Paneli ile

nem kontrolüne imkan verir. Gerçek an-
lamda iki adet kontrolör, tek bir kontro-
löre s›k›flt›r›lm›flt›r. Üç ad›ml› zaman kon-
trollü termostat ile zaman kontrollü ter-
mostat ve nem kontrolü iç içedir. Üç adet
d›fl s›cakl›k sensörüne ve bir adet d›fl nem
sensörüne sahip kontrolör ile her kademe
kendine ait sensör ile hareket edebildi¤i
gibi tek bir sensöre ba¤l› olarak da kon-
trol yap›labilir. Nem-s›cakl›k kontrolörü
ile 7 gün, dört de¤iflik senaryo haz›rlana-
bilir, nem ölçümleri gerçeklefltirilebilir, s›-
cakl›k/nem kontrolü yap›labilir ve ayar
de¤eri s›n›rland›r›labilir.
RDM ürünleri tek bafl›na kullan›labildi¤i
gibi (stand-alone), bir flebekeye (network)
ba¤l› olarak da kullan›labilir ve flebeke
üzerinden hem lokal hem de uzaktan kon-
trol edilebilir.

Sistemin Kullan›ld›¤› Örnek 
Uygulama: Dublin Aviva Rugby
Stadyumu

Dublin Aviva Rugby Stadyumu’nda ger-
çeklefltirilen 64 so¤uk oda için yerinde so-

Nem Kontrolörü

Nem Kontrolörü
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donat›lm›fl olup gruplar›n ve yo¤uflma
ünitelerinin Mercury Plant Kontrolörleri
vard›r. Tüm a¤, merkezi izleme, kontrol
ve alarm fonksiyonlar› sunan bir RDM
Veri Yöneticisine ba¤lanm›flt›r.
Kerr flunlar› söylüyor: "RDM kontrolü,
enerji maliyetlerini düflürerek ve sorunlar›
gerçekleflmeden önce saptayarak tüm sis-
temin en üst düzeyde performans göster-
mesini sa¤l›yor."

Kalabal›k kontrolü

Kontrol sistemi stadyumu kullananlar›n
yaratt›¤› talepteki büyük de¤iflimleri, özel-
likle de maç günleri bar tesisleri etraf›nda
gerçekleflen talebi düzenlemek için tasar-
lanm›flt›r. 
RDM’den Norman Johnson flunlar› söy-
lüyor: "Stadyumun yiyecek içecek hizmet-
leri bafll›ca etkinlikler aras›nda hemen he-
men s›f›rdan büyük maçlar›n oldu¤u gün-
lerde tam yüke geçifl yap›yor. Saklanan ve
so¤utulan ürünlerin büyük k›sm› dayan›k-
l› içecekler oldu¤undan, tesisin kap›lar›n›
açmadan yaln›zca bir gün kadar öncesin-
de tam anlam›yla s›cakl›klar› düflürmesine
ve s›cakl›klar›n etkinlikler aras›ndaki bofl-

luklarda yükselmesine izin verilebilir. Sis-
temi kasti sistem kapatma durumunda
alarmlar› çalmayacak flekilde programla-
yarak süreç içindeki enerji maliyetlerinde
büyük tasarruf sa¤layabiliriz. Bu, içecek
taleplerinde büyük s›çramalar yaflayan
a¤›rlama tesisleri için çok önemli bir çö-
zümdür.” 
Sürdürülebilirlik stadyum projesinde
önemli bir faktördür. Örne¤in, çat›ya dü-
flen ya¤mur sular› toplanarak 320.000 lit-
relik kapasiteye sahip bir depolama siste-
mine kanalize edilir. Kompleks ayr›ca sa-
ha alt› ›s›tma sistemi ve ayn› zamanda tu-
valetler ve mutfaklar için s›cak su temin et-
mek amac›yla stadyumun dizel jeneratörle-
rinden gelen at›k ›s›dan yararlanan bir ›s›
geri kazan›m sistemi kullanmaktad›r.

Kontrol sisteminin merkezi

Aviva Stadyumu kontrol sisteminin mer-
kezindeki RDM Veri Yöneticisi üst düzey
bir kontrol platformu sa¤layarak tüm so-
¤uk oda, kompresör tak›m› ve kondenser
ünitesi sistemlerini bir araya getirir.
RDM Veri Yöneticisinin benzersiz bir
özelli¤i de en basit bilgi ifllemden en kar-

mafl›¤›na kadar tüm fonksiyonellik düzey-
lerinin her ünitenin içine yerlefltirilmifl ol-
mas›d›r. Böylelikle son kullan›c›lar yaln›z-
ca kendi uygulamalar›n›n ihtiyaç duydu¤u
teknik özellikleri sat›n al›rlar ve gerekli
fonksiyonellik sat›n al›nan ünitenin içinde
‘aç›k’ durumdad›r. E¤er daha sonra 
sisteme daha karmafl›k tesisler eklenirse ya
da ek kontrol fonksiyonlar›na ihtiyaç du-
yulursa, bunlar istenildi¤i anda sat›n al›na-
rak mevcut kurulu üniteye basit bir biçim-
de eklenebilir, sistemi düflük maliyetli ve
son derece esnek bir çözüm haline getir-
mektedir.
RDM Veri Yöneticisi ayn› zamanda g›da
hijyen mevzuat› uyar›nca s›cakl›k güvence-
si ve gereken titizli¤i ortaya koymak için
gerekli tüm bilgileri sa¤larken, hareketli
parçalara sahip olmamas› sayesinde istisnai
bir güvenilirli¤e sahip oluyor. Esnekli¤i ve
g›da güvenlik kanunlar› flartlar›n› karfl›la-
ma yetene¤i sayesinde, RDM Veri Yöneti-
cisi süpermarketlerde, 7-24 aç›k dükkan-
larda, da¤›t›m merkezlerinde, fabrikalarda,
restoranlarda, umuma aç›k mekanlarda,
fast food restoranlar›nda, kantinlerde, has-
tanelerde ve otellerde artan flekilde kulla-
n›lmaktad›r. TM
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Son y›llarda duman kontrol sistemle-
rinde tasar›m kriteri de¤iflmifltir. Gü-
nümüzde duman kontrol sistemleri,

etkilenen alanlar› havaland›rman›n yerine
duman›n etkilenmemifl alanlara yay›lmas›-
n› önlemeli ve/veya olay›n yafland›¤› alanda
makul bir çevre sa¤lamal›d›r. Mevcut du-
man kontrol sistemleri ne kadar etkilidir?
Bina mevzuat›n›n duman kontrol sistemle-
ri için gerektirdi¤i kurallar› makul flekilde
karfl›layabilir mi? Bina mevzuatlar›nda ta-
n›mlanmayan uygulamalar nas›l ele al›na-
bilir?
Duman kontrol sistemi gereksinimleri y›l-
lard›r mevcuttur ve duman kontrol sistemi
tasar›m› bina mevzuat› gereksinimlerindeki
de¤iflimlere uymak zorundad›r. Bu makale-
de, duman kontrol sistemlerinin baz› pratik
tasar›m uygulamalar› ile birlikte bina mev-
zuat› gereksinimlerinin nas›l uyguland›¤›n-

dan bahsedilecektir. Ayr›ca bu makalede
tasar›m›n bina mevzuat içeri¤ini karfl›laya-
cak flekilde adapte edilmesinin yollar› anla-
t›lacakt›r.

Duman kontrol gereksinimlerinin
tarihçesi

Duman kontrol sistemleri çok katl› binalar-
da 1970’lerin ortas›ndan beri kullan›lmak-
tad›r. Önceki bina mevzuatlar›nda, mekanik
sistemler havaland›r›lacak bofllu¤a belirli eg-
zoz h›z›n› sa¤lamakla yükümlüydü. Daha
sonraki bina mevzuatlar›nda ise belirli hava
de¤iflim miktarlar› flart kofluldu, tipik saatte
alt› kere hava de¤iflimi gibi.
Bina mevzuat›n›n (Uniform Building Code
(UBC)) 1994 bask›s›, duman kontrol sis-
temlerinin performans temelli yaklafl›mlar
kullan›larak tasarlanmas›n› gerektirmekte-

dir. Bu tasar›m için dört temel tasar›m me-
todundan biri kullan›labilir: Bas›nçland›r-
ma, pasif, hava ak›m› ve egzoz. Bu metod-
lar, Ulusal Yang›ndan Koruma Derne¤i’nin
(National Fire Protection Association
(NFPA)) duman kontrol sistemleri ile ilgili
standartlar› ile ba¤lant›l›d›r. Bas›nçland›r-
ma, pasif ve hava ak›m› metodlar›n›n tasa-
r›m kriterleri duman›, bina boyunca yay›l-
mas›n› önlemek için esas zonda muhafaza
etmektir. Egzoz metodunun tasar›m kriteri
ise, duman tabakas›n› makul bir çevre
oluflturmak için en yüksek yürüme yüzeyi-
nin üstünde muhafaza etmektir.
1994 bina mevzuat›n›n kabulünden beri,
di¤er model mevzuatlar› bu tasar›m gerek-
sinimlerine dahil edilmifllerdir. Uluslararas›
Bina Mevzuat› ve Uluslararas› Yang›n
Mevzuat› da 1994 y›l›nda yay›nlanan Bina
Mevzuat›’yla benzer bir dile sahiptir. 1994
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Yazan: Allyn J. Vaughn, PE, FSPE, LEED AP 
Brad R. Geinzer PE, LEED AP
Çeviren: Orhan Veli Kazanc›

Duman Kontrol
Sistemlerinde Pratik
Uygulamalar
Duman yay›l›m›n› önlemeye yard›mc› olmak ve çal›flanlara makul bir çevre tahsis etmek
için dört adet temel tasar›m metodu vard›r
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y›l›na ait mevzuatta güncel NFPA standart-
lar›n› yakalamas› için gelifltirmeler yap›l-
maktad›r, fakat tasar›m kriterleri 1994 y›-
l›nda teklif edilen dört tasar›m metodun-
dan çok fakl› de¤ildir.
Uluslararas› Bina Mevzuat›, atrium, üç kat-
l› kapal› al›flverifl merkezleri ve yeralt› bina-
lar›nda duman kontrol sistemlerini gerekli
görmektedir, fakat bu sistemleri duman
havaland›rmas› yeni opsiyon olarak öner-
mektedir. Her ne kadar uluslararas› bina
mevzuat› duman kontrol sistemlerini çok
katl› binalar için flart koflmasa da, belirli
yarg›lar mevzuat›n duman kontrol sistem-
lerini, 1994 y›l›nda yay›nlanan bina mev-
zuat›ndakine benzer flekilde, gerektirmesini
tashih etmektedir. Performans temelli tasa-
r›m kriterleri tan›t›ld›¤›ndan beridir birçok
bina bu yaklafl›mlar kullan›larak duman
kontrol sistemleriyle donat›lm›flt›r.

Bas›nçland›rma metodu 

Bas›nçland›rma metodunu kullanan du-
man kontrol sistemleri, alarm verilen bölge
ile bitiflik bölgeler aras›ndaki bas›nç fark›n›
muhafaza ederler. Minimum bas›nç fark›
olan 0.00127 m su sütununu (0.05" su sü-
tunu) sa¤lamak için mekanik sistem, belir-
tilen bölgeye besleme havas› vermeden, %
100 egzoz olacak flekilde ayarlan›r. Bölge
bariyerleri sa¤lam ve kapal› olmal›d›r. Ka-
p›lar ve damperler kesinlikle kapat›lmal› ve
bölgeyi mühürlemelidir. Bu tasar›m metodu,
duman›n binan›n di¤er bölgelerine yay›lma-
s›n› önledi¤inde etkili olabilir (fiekil 1).
Bas›nçland›rma metodu, mühürlenip tama-
men kapat›labilecek alanlarda, örne¤in bir-
birinden ayr› katlar ve bina arkas› boflluk-
lar gibi, yayg›n olarak kullan›l›r. Bununla
birlikte, bariyerlerin bölge zarf›n›n sa¤lam-
l›¤›n› garanti alt›na alacak flekilde ayarlan-
mas› gereklidir. Aksi takdirde, sistem ge-
rekli bas›nç fark›n› muhafaza edemez. Böl-
genin duman bariyerlerinin uzun zaman
periyotlar› boyunca kapal› kalmas›n›n sa¤-
lanmas› zor olabilir. Bu durum k›smen ba-
riyerlerin yak›nlar›ndaki hacimlerde oluflan
de¤iflimlerin s›z›nt›ya sebep olmas›ndand›r.
Ayr›ca duvarlar›n gereksinimlerine aflina
olmayan personel taraf›ndan yap›lan du-
man bariyer duvarlar›nda çal›flma esnas›n-
da tahrifat olabilir. Duman bariyer duvar-
lar›n›n yerlerine ait uygun belgeleme olma-
d›¤›nda, de¤iflimler bu sistemleri kullan›fls›z
k›lar. Bas›nçland›rma metoduyla duman

kontrol sistemi tasar›m›, tam anlam›yla
ayarland›¤›nda ve muhafaza edildi¤inde et-
kili olabilir. Bas›nçland›rma sistemleri için
egzoz fanlar›n› boyutland›rmak zorlay›c›
olabilir. Egzozun, konstrüksiyondan kay-
nakl› s›z›nt›ya göre istenen bas›nç fark›n›
gerçeklefltirmesi gerekir. Bina mevzuatlar›
seçilen egzoz fanlar› için kullan›labilecek
s›z›nt› miktarlar›n› belirler. Bununla birlik-
te, tasar›m›n belki bina mevzuat›n›n izin
verdi¤inden daha s›k› olacak flekilde, afl›r›
bas›nçland›rmaya sebep olacak flekilde,
konstrüksiyona uydurulmas› gerekebilir.
Çeflitli aral›klarda etkili flekilde çal›flacak
fanlar seçilmesi bölgesel de¤iflikliklerin
azalt›lmas›na veya ilk iflletmeye alma esna-
s›ndaki ekipman de¤iflimine yard›mc› ola-
bilir. Konstrüksiyon meselesinin üstesinden
gelmek ve gelecekteki bak›m ve onar›mla-
r›n hesab› için, baz› hava ak›fl› ayarlama
formlar›n›n dahilinde, hacimden de¤iflken
egzoz yap›labilir. Birçok tasar›mc›, HVAC
tasar›mlar›nda de¤iflken frekansl› sürücü-
lerle (DFS) kontrol edilen fan h›zlar› kul-
lanmaktad›r. Duman kontrol sistemleri de-
¤iflken frekansl› sürücüleri ayarlanarak
dengelenebilir. E¤er bas›nçlar›n, bafllang›ç
ayarlar› yap›l›rken ve iflletmeye alma esna-
s›nda ayarlanmas› gerekiyorsa, bas›nç far-
k›n›n ayarlanmas› için motorlar›n veya di-
¤er ekipmanlar›n de¤iflimi ihtiyac›ndan
kurtulmak için, DFS ayarlar› uygun egzoz
elde etmek için kullan›labilir. DFS’lerin
kullan›m› baz› ifllevsel k›s›tlamalar› ortaya
ç›kar›r, çünkü bu sürücüler duman kontrol
sisteminin bir parças›d›r ve sistem ihtiyaç-
lar›na aflina olmayan insanlar taraf›ndan
ayarlanmamal›d›r.
HVAC teknolojisinin pratik uygulamas› ve
duman kontrol sistemleri tasar›m›nda, ba-
s›nçland›rma tasar›m metodu ekipmanlar›
hacmi flartland›rmas› için görevlendirir ve
ayn› zamanda duman kontrol sistemi ola-
rak hizmet eder. Sistem bir kere düzgün
ayarland›¤›nda, bina mevzuat›nda belirti-
len korumay› sa¤lamaya devam eder. Bu-
nunla birlikte, sistem tasar›m gereksinimle-
rinin bilgisi, duman bariyer duvarlar›n›n
yerini de içerecek flekilde, duman kontrol
sisteminin etkinli¤inin devam ettirilmesi
için gereklidir. 

Kapal› otoparklar için de¤ifltirilmifl
hava ak›fl›/egzoz metodu

Kapal› otoparklar günümüzde, duman

kontrolünün gerekti¤i eflsiz mücadeleler-
den biridir. Genellikle kapal› otoparklar,
bina çevresi boyunca aç›kl›klar›n say›s›n-
dan dolay› ve bu aç›kl›klar›n duman›n ga-
rajda birikmesine izin vermemesi nedeniy-
le, aç›k otoparklar için geçerli olan bina
mevzuatlar›ndaki gereklilikleri sa¤lamas›
yeterlidir ve mekanik duman kontrolüne
ihtiyaç yoktur. Mekanik olarak havaland›-
r›lan garajlar, duman kontrol sistemleri ge-
rektirdiklerinde tasar›m mücadeleleri orta-
ya ç›kar›rlar. Fakat, uluslararas› bina mev-
zuat›ndaki tasar›m metotlar› pratik çözüm-
ler için katk›da bulunamamaktad›r. Tasa-
r›mc›lar, kapal› otoparklarda etkili duman
kontrolünü sa¤lamak için s›kl›kla melez ta-
sar›mlar kullanmaktad›r.

Negatif 0.00127 m su sütununa egzoz 
edilen koridor
Pasif otel konuk odas› (tipik)

Duman bölgesi s›n›r›

4 S›n›rda gerekli olan bas›nç fark›

fiekil 1. Otel koridoru için bas›nçland›rma metodu
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çeviri

Tamamen kapal› garajlar genellikle araçla-
r›n egzoz dumanlar›n› uzaklaflt›rmak için
mekanik havaland›rmaya ihtiyaç duyar. Bu
sistemler e¤er uygun tasar›m parametrele-
riyle kurulursa, duman kontrolü için etkili
bir flekilde kullan›labilir. Son zamanlara
kadar, 3.05 m duman tabakas›n›n muhafa-
za edilmesi gereken hacimlerde, tipik garaj-
lar›n aç›kl›klar›n›n limitli olmas›ndan dola-
y›, egzoz metodu mümkün de¤ildi.
2006’da yay›nlanan uluslararas› bina mev-
zuat› duman tabakas›n›n yüksekli¤ini 1.83
m’ye düflürdü. Bu hamle tasar›m metodunu
biraz daha pratik hale getirdi. Fakat s›n›rl›
duman tabakas› derinli¤i egzoz girifllerini
tapa girifllerine karfl› duyarl› halde b›rak-
maktad›r. 
Ayr›ca, CO egzoz giriflleri sadece tavana
yerlefltirilmemektedir, giriflin anlam› e¤er
egzoz metodu kullan›ld›ysa, duman taba-
kas›n›n alt›na yerlefltirilen delikleri de kap-
samaktad›r. Ayn› zamanda bas›nçland›rma
metodu da garajlarda bina mevzuat› per-
formans gereksinimlerini yerine getirmek
için kullan›labilir. Bas›nçland›rma metodu-
nun tamamen kapat›lm›fl alana ihtiyac› ol-
du¤u için, garaj›n herhangi bir aç›kl›¤›nda,
trafik fleritleri gibi, ç›¤ kap›lar›na ihtiyac›
vard›r. Bununla birlikte, bu senaryo uygu-
land›¤›nda fleritler kapanmakta ve acil mü-
dahale araçlar›n›n hareketi k›s›tlanmakta-
d›r. Duman kontrol sistemi mevzuatta 
belirtildi¤i gibi yürütülüyorken, böyle bir
senaryo etkili bir çözüm de¤ildir çünkü,
acil müdahale ulafl›m›n› s›n›rland›rabil-
mektedir.
Egzoz metodu ve hava ak›fl› metodundan
oluflan melez tasar›m kapal› otoparklar›n
duman kontrolünden kullan›labilir. Bu an-
lay›fl, aç›kl›klardan geçen hava h›z›n›, hava
ak›fl metodunun gerektirdi¤i 1.01 m/s’nin
alt›nda tutarken, garaj için egzoz debisini
sa¤lar. Melez tasar›m göstermektedir ki ga-
rajlar, s›n›rl› aç›kl›klardan ve tavandaki
duman› tahliye etmek için gereken kanalla-
r›n miktar›ndan dolay›, yerden 1.83 m
yükseklikte bile etkili bir duman tabakas›-
na sahip de¤ildir. Bu yaklafl›m öngörülmüfl
bir bina mevzuat› tasar›m metodu olmasa
da, bu yöntem, önceden yerlefltirilen ekip-
manlar› kullanarak kapal› garajdan duman
tahliyesinde etkili olabilir. Ek olarak,
DFS’lerin kullan›m› bölgedeki fanlar›n
ayarlanabilmesine izin vererek istenilen ha-
va ak›fl›n›n elde edilmesini sa¤lar.

Büyük hacimler için egzoz metodu  

Egzoz metodunu toplant› salonu veya ku-
marhane gibi çok büyük alanlarda duman
kontrolü için kullanmak pratik bir seçim-
dir. Göreceli olarak yüksek tavanlar ve
yayg›n dönüfl havas› plenumlar› büyük
miktarda havan›n do¤rudan egzoz edilme-
sini sa¤lar. D›fl ortam havas› bitiflik alanlar-
dan gelebilir. Hava cereyan› perdeleri, ge-
nifl hacimleri, bitiflik toplant› odalar›, resto-
ranlar, koridorlar gibi yerlerden ay›rabilir.
Bununla birlikte, büyük hacimler için eg-
zoz metodu göz önüne al›nd›¤›nda çeflitli
problemlerin üzerine düflünülmesi gerekir.
Duman bölgesi alanlar› çok büyük hale ge-
lebilir ve çoklu duman egzoz fanlar› gerek-
tirebilir. Egzoz fanlar›n›n duman› tahliye
edebilmesi için yang›n›n etraf›nda 61 m’lik
s›n›r içinde olmal›d›r. Genifl aç›k alanlar
için, duman›n yang›ndan egzoz girifline yol-
culu¤unu s›n›rlamak için çoklu fanlar ge-
reklidir. Çoklu fanlar kullan›ld›¤›nda, eg-
zoz miktar› artar. Bu durum, yeterli mik-
tarda d›fl ortam havas›n›n sa¤lama yetene-
¤ini pekifltirmektedir. Tek bir tahliye nok-
tas› 84950 m3/h egzozu, ortama eflit mik-
tarda taze hava verilmesi durumunda ko-
layl›kla sa¤lar. Bununla birlikte, e¤er bü-
yük bölgeler dört tahliye noktas›na ihtiyaç
duyuyorsa, yükseltilmifl toplam egzoz ve
taze hava debisi olan 339802 m3/h’i uydur-
mak çok daha zordur.
Egzoz yöntemi ile büyük alanlar› yönetebil-
mek için küçük duman bölgeleri gereklidir.
Küçük bölgelerden yararlanmak egzoz
miktar›n› azalt›r ve taze hava yönetimine
yard›mc› olur. Bununla birlikte, büyük
alanlar içerisinde küçük bölgeler olufltur-
mak hem fazladan duman damperleri hem
de tavan›n alt›nda hava cereyan perdeleri
gerektirir. Bu cihazlar yap›m maliyetlerini
yükseltecektir ve ayn› zamanda
hacimdeki estetik üzerinde nega-
tif bir etkiye sahip olacakt›r.
Yüksek tavanl› alanlarda hava
cereyan perdesi oluflturmak zor-
dur.
Daha pratik bir çözüm egzoz
yaklafl›m›nda de¤ifliklik yapa-
rak; bütün alandan tek duman
bölgesi olarak faydalanmak ve
müflterek duman bölgesi içinde
daha küçük aktivasyon bölgeleri
oluflturmakt›r (fiekil 2). Bu yön-

tem ortak dönüfl havas› plenumu kullan›l-
d›¤›nda iyi çal›fl›r. Toplam duman bölgesi
çoklu aktivasyon bölgesine sahip uygun s›-
n›r duvarlar›yla çevrilidir. Bu aktivasyon
bölgeleri, yang›n boyutu/duman tabakas›
yüksekli¤i tasar›m›na göre seçilen duman
egzoz fanlar› sayesinde ayr› ayr› hizmet
eder ve bu fanlar aktivasyon bölgesindeki
duman egzoz debisini uygun hale getirir.
Duman kontrol sistemi etkinlefltirildi¤inde
aktivasyon bölgesindeki bütün duman eg-
zoz fanlar›na enerji verilir. Bu ifllem, akti-
vasyon bölgesi için gerekli olan egzoz debi-
sini sa¤lar ve bitiflik bölgelerden taze hava
elde edilmesini sa¤lar. Bütün duman 
bölgesindeki aç›kl›klardan geçen ak›m h›z-
lar›n› bina mevzuat›nda belirtilen s›n›rlar-
da tutar.
Di¤er aktivasyon bölgelerine duman göçü
bir problem olarak dikkate al›nmaz çünkü
duman ayn› duman bölgesi içerisindedir.
Bununla birlikte, egzoz giriflleri aktivasyon
bölgesinin içine yerlefltirildi¤i için duman›n
hareket halindeki egzoz fanlar›na do¤ru çe-
kilme e¤ilimi vard›r. Bu durum, etki alan›n-
daki duman zarar›n› uzaklaflt›rma potansi-
yelini s›n›rland›r›rken, ilk yat›r›m maliyet-
lerini düflürür. Aktivasyon bölgeleri aras›n-
da hava cereyan perdeleri gerekmemekte-
dir, çünkü bunlar toplam duman bölgesi
içinde alt bölgeler fleklinde davran›rlar. Bu
yöntem, yap›m maliyetlerini azalt›p hacim
esteti¤ini sa¤larken, gerekli duman kontro-
lünü sa¤layan etkili bir yol olabilir.

Yüksek avlular için egzoz metodu

1980’lerden beri, avlular için duman kon-
trol sistemleri gerekli k›l›nm›flt›r. ‹lk bina
mevzuatlar›ndaki tasar›m kriterleri, hava
de¤iflim metodunu temel alm›flt›r (Genifl
avlular sadece dört defa hava de¤iflimine

fiekil 2. Aktivasyon bölgeleri

Duman bölgesi 1

Duman egzoz fan› 
(DEF-1) 84950 m3/h

Taze hava

Taze hava

Aktivasyon 
bölgesi 1-1

Aktivasyon 
bölgesi 1-2

Aktivasyon 
bölgesi 1-3

Aktivasyon 
bölgesi 1-4
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ihtiyaç duyarken, küçük avlular alt› hava
de¤iflimine ihtiyaç duyabilir). Son zaman-
lardaki bina mevzuatlar› ise, duman taba-
kas›n› belirli bir yükseklikte muhafaza
eden egzoz tasar›m metodunu tavsiye et-
mektedir.
Ulusal Yang›ndan Koruma Birli¤i egzoz
metodu standartlar›, iki temel de¤iflkene
ba¤l› formüller içerir. Bu de¤iflkenler; du-
man tabakas›n›n yang›ndan yüksekli¤i ve
yang›n boyutudur. Duman tabakas›n›n
yüksekli¤i bina tasar›m› taraf›ndan belir-
lenmektedir ve yang›n boyutu da yak›t yü-
kü ve yang›n söndürme sistemi tasar›m›yla
belirlenir. Duman tabakas›ndaki havan›n
yo¤unlu¤unun etkisi varken, duman taba-
kas› yüksekli¤i ve yang›n boyutu denklem-
ler için çok önemli konulard›r.
Bina tasar›m› duman tabakas›n›n yüksekli-
¤ini belirler çünkü, duman tabakas› en
yüksek yürüme yüzeyinden en az 1.83 m
yukar›da olmal›d›r. Yüksek avlularda, bu
de¤er çok yüksek olabilir. Hacim tekrar ta-
sarlanmad›¤› sürece bu de¤iflken de¤ifltirile-
mez. Yang›n boyutu, yak›t s›n›rland›r›larak
veya ilk bafllang›ç evresinde, h›zl› tepki ve-
ren sprinklerler veya ya¤murlama sistemini
çal›flt›ran tespit sistemleri ile, yang›n kon-
trol edilerek adapte edilebilir.
Ulusal Yang›ndan Koruma Birli¤i standart-
lar›nda bulunan denklemler yüksek avlular
için büyük egzoz gereksinimleri hesapla-
maktad›rlar. Bina mevzuatlar› ayr›ca, eg-
zoz miktar›na eflit miktarda, mekanik veya
do¤al veya ikisinin kombinasyonundan
oluflan sistemlerle üretilen, taze hava gerek-
tirmektedir. Bina mevzuatlar›, taze hava
debisini s›n›rlamaktad›r ve yang›na do¤ru
339802 m3/h’den fazla hava ak›fl›n› iste-
mez. Büyük miktarda egzoz havas›n›n yö-
netilmesi zor olabilirken, büyük miktarlar-
daki taze havayla u¤raflmak çok daha zor-
dur. Binalar ço¤unlukla, menfezlerden ve
hava deliklerinden verilen taze havan›n be-
lirlenen maksimum h›z›n alt›nda olmas›na
sebep olan yetersiz hacimlere sahiptir.
Taze hava duman tabakas›n›n alt›ndan ve-
rilmelidir. Yüksek hacimlerde, taze havay›
ortama vermek için çoklu seviyeler kullan›-
labilir. Daha küçük alanlarda, duvar hacmi
yetersiz olabilir. Bu durumlarda, d›fl duvar-
larda bulunan hareket edebilen paneller ve-
ya kap›lar taze havan›n do¤al yollarla hac-
me al›nmas› için kullan›labilir. Ayr›ca taze
hava çoklu bölgeler mevcutsa, bitiflik böl-

gelerden hacme al›nabilir (fiekil 3).
Bina tasar›m›ndaki fiziksel k›s›tlamalardan
ötürü avluya taze hava sa¤lamak zor olabi-
lir. Yürüme yüzeyleri tepeye yak›n olan
yüksek avlularda egzoz debisinin 509703.3
m3/h’ten 679604.3 m3/h’e aflmas› gerek-
mektedir. Taze hava miktar› egzoz debisine
eflit oldu¤unda ise debi 339802 m3/h ola-
rak s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu durumda, du-
man kontrol sistemlerinin 139.35 m2’den
185.8 m2’ye varan büyüklükte bofl hava-
land›rma alan›na gereksinimi vard›r. E¤er
parmakl›klar kullan›l›rsa, serbest alan ço-
¤unlukla parmakl›¤›n gerçek boyutundan
çok daha küçüktür. E¤er paneller veya ka-
p›lar kullan›l›rsa, serbest alan gereksinim-
lerini karfl›layabilmek için büyük miktarlar
gerekebilir.
Yüksek avlularda duman kontrolünün et-
kilerini s›n›rland›racak yollar vard›r. En iyi
yöntem, avludaki en yüksek yürüme yüze-
yinin yüksekli¤ini düflürmektir veya yang›n
flartlar› alt›nda yürüme yüzeylerini avludan
ay›ran, yang›n kapaklar› gibi, bir yol sa¤la-
makt›r. E¤er bina tasar›m› bu iki seçene¤e
de izin vermiyorsa, yang›n boyutu sprink-
ler kontrolü ve küçük yak›t yükleriyle s›n›r-
land›r›lmal›d›r. Di¤er bir yaklafl›m ise, per-
formans amaçlar›n› temel alarak uygun eg-
zoz miktar›n› say›sal ak›fl analizi kullana-
rak belirlemektir. Bu tür analizler,
egzoz metodu sistemleri için Ulusal
Yang›ndan Koruma Birli¤i stan-
dartlar›nda belirlenen egzoz debisi-
ni düflürmeye veya taze hava ak›fl
debisinde yüksek hava h›zlar›na
izin verilmesine yard›mc› olabilir. 
E¤er taze hava girifli kontrol edile-
bilirse, egzoz tasar›m metodunun
bitiflik bölgelerin birini di¤erine aç-
ma kabiliyetini de içeren faydala-
r›ndan yararlan›labilir. Ayr›ca eg-
zoz metotlu duman kontrol sistem-
lerinin iflletmeye al›m› da kolayd›r,
çünkü bas›nç fark›n›n dengelenme-
sine bel ba¤lamamaktad›r.

Sonuçlar

Duman kontrol sistemleri bina
mevzuatlar› taraf›ndan onlarca y›l-
d›r gerekli görülmektedir. Bu süre-
nin ço¤unda, tasar›m kriterleri ba-
sitti. Son 16 y›lda, duman kontrol
tasar›m› yang›n fizi¤ini temel alan

performans kriterlerine odakland›. Günü-
müzdeki mevzuatlarda bulunan tasar›m
metotlar›n›n uygulanmas› baz› eflsiz müca-
deleleri ortaya ç›kard›. S›kl›kla, öngörülen
yaklafl›mlar binaya ait k›s›tlamalara uyma-
d›. Bu durumlarda tasar›mc›lar›n, tasar›m-
lar› uyarlamas› veya de¤ifltirmesi gerekti.
Böylece sistemler duman göçünü etkili bir
flekilde engelleyebildi. Son 16 y›l boyunca,
HVAC profesyonelleri bina mevzuat›n›n
gerekliliklerini nas›l yerine getirece¤ini ö¤-
rendi ve tasar›m› bina mevzuat›n›n amac›-
na uyarlad›.
Günümüzdeki duman kontrol sistemleri
bina mevzuat›ndaki tasar›m kriterlerini
karfl›lama konusunda çok etkili olabilmek-
tedir. Bas›nçland›rma ya da pasif tasar›m
metotlar› kullan›larak, duman kontrol sis-
temleri duman›n bütün bina boyunca ya-
y›lmas›n› önlemede etkili olabilir. Egzoz
metodu duman kontrol sistemlerine makul
bir çevre oluflturabilmesinde yard›mc› olur.
Pratik yaklafl›mlardan birisi kullan›ld›¤›n-
da, sistemler her bir binaya nas›l adapte
edilir? Sistem ne kadar ayr›nt›l› haz›rlan-
m›flsa, baflar›s›z olma ihtimali o kadar yük-
sektir. Pratik uygulama ve tasar›mla, mev-
zuat›n gerektirdikleri -hem emredilen hem
de kastedilen- günümüz binalar›nda ger-
çeklefltirilebilir. TM

çeviri

NFPA 92B. Duman yönetim sistemleri için standart.
AVM, avlu ve genifl hacimler, denklem 6.2.1.1b:
M= kütlesel debi
Qc= tafl›n›mla ›s› yayma h›z›
Z= duman tabakas› yüksekli¤i
V=60
M/P= egzoz debisi ( ft3/dak)
M=0.022Qc1/3Z1/3+0.0042Qc

fiekil 3. Ulusal yang›ndan koruma birli¤i standartlar›ndaki 
denklemlerden faydalanan egzoz metodu

Duman taba-
kas›n›n alt›n-
dan ortama
verilen taze
hava

1.83 m

Q=yang›n boyutu
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