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kaynaklar› dünyan›n gele-
ce¤i için çok büyük önem
tafl›yor. Fotovoltaikler, so-
lar-termal sistemler, ›s›
pompalar› gibi yenilenebilir
enerji kaynaklar›n› kulla-
nan cihaz ve sistemler ise
gelece¤in vazgeçilmez tek-
nolojileri aras›nda yer ala-

caklar” diyordu.
Avrupa pazar›nda önümüzdeki dönemde de
h›zl› bir yükselifl gösterece¤i öngörülen ›s› pom-
palar›, ülkemizde yayg›n olmamakla birlikte
her geçen gün biraz daha bilinir hale geliyor.
Türkiye’de art›k az da olsa ›s› pompalar›n›n ba-
flar›l› uygulama örneklerini görmeye bafllad›k.
Bu konuda faaliyet gösteren firmalardan bilgi
al›nmas›, cihazlar›n sa¤lad›¤› enerji tasarrufu-
nun de¤erlendirilmesi, ilgili teflvik-kredi seçe-
neklerinin sunulmas›, ›s› pompalar›n›n ülkemiz-
deki pazar pay›n› art›rabilecek unsurlardan bir-
kaç›. Dünya, yenilenebilir enerji sistemlerinin
kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak üzere yo¤un bir ça-
l›flma içindeyken ve bu konu Türkiye’nin de
gündemini oluflturuyorken, ›s› pompalar›n›n iyi
bir alternatif oldu¤unu hat›rlatmakta fayda
var... TM

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

Y
enilenebilir enerji sistemleri aras›nda
yer alan ›s› pompalar› Türkiye’de ve
dünyada her geçen gün daha fazla ra¤-

bet görüyor. Ülkemizde kullan›m› yeni yeni
yayg›nlaflmaya bafllasa da ›s› pompalar›, Avru-
pa’da oldukça yayg›n bir kullan›m alan›na 
sahip.
2004-2009 y›llar› aras›nda Avrupa’da düzenli
olarak pazar pay›n› art›ran ›s› pompalar›, 2009
krizinin etkileri ile “gerileme dönemi”ne girdi.
Bu gerileme esnas›nda ›s› pompalar›n›n istikrar-
l› oldu¤u tek pazar ise Fransa pazar› oldu. Yine
de yenilenebilir enerji sistemlerinin yayg›nlafl-
mas› için destek veren Avrupa ülkeleri ›s› pom-
palar›ndan vazgeçmifl de¤il. Is› pompalar›, 13-
15 Ekim 2010 tarihlerinde Almanya’n›n Nürn-
berg kentinde düzenlenen So¤utma Havaland›r-

ma ve Is› Pompalar› Uzmanl›k Fuar› Chillven-
ta’n›n da ana konular›ndan biriydi. Fuar›n ba-
s›n toplant›s›nda konuflan Dr. Rainer M. Ja-
kobs konuyla ilgili flunlar› söylüyordu: “Is›
pompalar›, so¤utkanlar, otomasyon ürünleri ve
elbette enerji verimlili¤i Chillventa’n›n odak
noktalar›n› oluflturuyor. Is› pompalar›n›n veri-
mi konusu tart›fl›ld›¤›ndan, ›s› pompalar›n›n
yüksek verim kapasitesinin alt›n› çizmek istiyo-
rum. Enerji verimlili¤inin dünya gündemini
oluflturdu¤u günümüz koflullar›nda, böyle bir
ürünün sa¤lad›¤› faydan›n göz ard› edilemeye-
ce¤ini düflünüyorum. Is› pompalar› gelecekte
çok daha fazla ra¤bet görecek. Chillventa’da bu
nedenle endüstriyel, ticari ve evsel ›s› pompas›
sistemlerine dikkat çekmek istedik. Çünkü bu
pazar›n gelece¤i konusunda oldukça pozitif dü-
flüncelere sahibiz”. Bir di¤er konuflmac› Bertold
Brackemeier ise “Is› pompalar›n›n verimi hak-
k›nda yanl›fl düflünceler var. Düflük bir enerji
verimlili¤i sa¤lad›klar› san›l›yor ancak bence
çok yanl›fl bir düflünce bu. Yenilenebilir enerji

Is› pompas› pazar› büyüyor

Jeotermal kaynakl› ›s› pompalar›n›n 2004-2009 y›llar› aras›nda 
ülkelere göre pazar paylar›Üniteler
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KALİTE ARTIK STANDART!
Ayvaz’ın EN14800 Avrupa kalite standartlarına uygun olarak 2009 yılından beri 

ürettiği ve birçok Avrupa ülkesine milyonlarca satışını gerçekleştirdiği yeni
N-GAZ Doğal Gaz Bağlantı Hortumları ile; kalite artık lüks değil, “standart”.

DN8-DN12 anma çapında CE belgeli ve Avrupa EN14800’e uygun olarak üretilen
N-GAZ Doğal Gaz Bağlantı Hortumları ile tanışmak için vakit kaybetmeyin!

TS-EN14800

Kaplama: Şeffaf PVC

Somun: AISI 303 / 304
İç Parça : AISI 303 / 304
Conta: NBR

Nipel: AISI 303 / 304

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü Teli: AISI 304

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

2009 yılında yayımlanan kanuna göre,
1 Haziran 2011 tarihinden itibaren

tüm ocak, fırın ve soba bağlantılarında,
TS-EN 14800 standartlarına göre üretilen 

hortumların kullanılması zorunludur.

Kaliteyi kontrol edin,
güvenli ürünleri tercih edin!

14800 ilan Tesisat Market indd 1 22 02 2011 11:32:08
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ürünler

B as›nçl› pis su sistemlerinde hava
regülasyonu yap›lmas›, içme su-

yu sistemlerindeki gibi oldukça
önemli bir konudur. Pis su sistemle-
rinde hava tahliyesi ve emilmesi, bo-
ru hatt›n›n sa¤l›¤› ve sistemin verim-
li ve ekonomik çal›flt›r›lmas› için
önem arz eder. Tahliye edilmeyen
hava, ak›flkan›n kesit alan›n› daral-
tarak debinin düflmesine ve sonuç
olarak daha fazla pompalama mali-
yetine sebep olur. Ayn› zamanda bu
durum flebeke içerisinde bas›nç yük-
selmelerine ve patlamalara neden
olur. Vakum durumunda flebekeye
hava emilmedi¤inde ise boru hatt›n-
da içe do¤ru so¤rulmalara ve conta
o-ring gibi s›zd›rmazl›k elemanlar›-
n›n boru hatt›na emilmesine neden
olur. Ayr›ca, düzenli hava regülas-
yonu yap›lmad›¤› taktirde sistemde
koç darbeleri ve kolon kopmalar›
görülebilir. ‹flte tüm bu sorunlar›
önlemek için pis su sistemlerinde
hava vanalar› kullan›lmal›d›r.
Mevcutta kullan›lan standart hava
vanalar›, pis su sistemlerinin içeri-
sinde partiküller bulundurmas› ve korozif ak›flkanlardan oluflma-
s›ndan dolay›, içme suyu sistemlerinden farkl› olarak de¤erlendi-
rilmelidir. Standart hava vanalar› temiz su flebekelerinde kullan›l-
maya uygundur. Vanalar, pis su sistemlerinde kullan›ld›¤›nda,
partiküller vanan›n s›zd›rmazl›k elemanlar› aras›na s›k›flarak va-
nan›n fonksiyonlar›n› gerçeklefltirme olanaklar›n› önlerler. Ayr›-
ca pis suyun içerdi¤i korozif maddeler hava vanas›n›n y›pranma-
s›na ve etkisiz kalmas›na sebep olur. ‹flte bu sebeplerden dolay›
pis su sistemlerinde, Do¤ufl Vana taraf›ndan özel olarak tasarlan-
m›fl Pis Su Hava Vanalar› kullan›l›r. 
Do¤ufl Pis Su Hava Vanalar›’nda s›zd›rmazl›k topu, yüzer bir 
topa ba¤l›d›r. Vanaya pis su girdi¤inde yüzer topu yükseltir ve
üst s›zd›rmazl›k topu kapan›r. Dolay›s› ile içeride bas›nç oluflur
ve pis su kesinlikle s›zd›rmazl›k elemanlar› ile temas etmez. 
Böylelikle s›zd›rmazl›k sorunu ortadan kalkar. Ayr›ca vanan›n iç
aksamlar› korozyondan korunmak amac› ile paslanmaz çelik
malzemeden üretilmifltir. Pis Su Hava Vanas›, flebeke doldurulur-
ken büyük miktarlarda hava kütlelerinin sistemden tahliye 
edilmesi, flebeke boflalt›l›rken büyük miktarlarda hava kütleleri-
nin sisteme emilmesi ve çal›flma esnas›nda oluflan hava kabarc›k-
lar›n›n sistemden tahliye edilmesi gibi üç ana fonksiyonu gerçek-
lefltirir. TM

Do¤ufl Pis Su Hava Vanalar›
(Vantuzlar)
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ürünler

A CO paslanmaz çelik süzgeçleri ban-
yolarda, yüzme havuzlar›nda, tuva-

letlerde ve endüstriyel tesislerin her türlü
zemin uygulamalar›nda kullan›labilmekte-
dir. Ürünler, hijyenik ve ekonomiktir. Mü-
kemmel korozyon direncini garanti eden
ACO Paslanmaz Süzgeç Serisi, ostenitik
304 paslanmaz çeli¤i, EN 10088 standar-
d›na  uygun olarak imal edilmektedir.
Kimyasal ifllemlere tabi tutularak pasifize
edilip, alternatif olarak da 316 çeli¤ini bü-
tün paslanmaz çelik süzgeç modellerinde
sunmaktad›r. Kompakt tasar›ml› süzgeç-
lerde ç›kar›labilir koku tutucusu (1.2 lt/sn)
standart olarak sunulmaktad›r. ‹ste¤e ba¤-
l› olarak da yandan veya alttan ç›k›fll›, te-
leskobik yükseklik ayarl›; fayansla, duvar
veya zemin uygulamalar›yla tam uyum
sa¤lamak için döndürülebilir ›zgaras› ve
DPM s›zd›rmaz flanfl›yla su s›z›nt›lar›n›n
önüne geçmektedir. Opsiyonel olarak
DN32 veya 40 giriflleriyle pis su sistemle-
rine ve lavabolarda kullan›ma imkan sa¤-
lamaktad›r. Endüstriyel süzgeçler ortak
kullan›m alanlar›nda da uygulanabilecek

flekilde tasarlanm›flt›r. De¤iflik ak›fl h›zla-
r›nda, ›zgara, gövde ve ç›k›fl çap› çeflitlili-
¤indedirler. Tek parça süzgeçler (sabit
yükseklikte) tek bafl›na beton, reçine veya
kiremit zeminlerde kullan›labilir. ‹ki par-
çal› süzgeçler (teleskobik) tek bafl›na kul-
lan›labilece¤i gibi, kanal ç›k›fllar›nda ve
de¤iflik zemin uygulamalar›nda kullan›la-
bilirler. Endüstriyel süzgeçler 2 ve 3 mm
kal›nl›kta ve EN 10088’e göre östenitik
304 veya 316 paslanmaz çelikten imal
edilmifllerdir. Maksimum dayan›kl›l›k ve
korozyon mukavemeti hedeflenerek üreti-
len ürünler, çok amaçl› drenaj ifllemlerin-
de, modern inflaat dünyas›nda geleneksel
at›k su sistemine (plastik, döküm alümin-
yum) güçlü bir alternatif sunmaktad›r. 

Uygulama Alanlar› 
• Oteller 
• Endüstriyel mutfaklar 
• Hastaneler 
• G›da üretim tesisleri 
• ‹laç üretim tesisleri 
• K›fllalar, okullar. TM

ACO Paslanmaz Çelik Süzgeçler

MicroExplorer dijital inceleme kamera-
s›, küçük ve dar aç›kl›klara girilemez

yerlerde incelemeler yapmay› sa¤lamak
için tasarlanan kompakt bir profesyonel vi-
deoskoptur. MicroExplorer, yar› esnek, 90
cm uzunlu¤unda videoskop sondas› ve da-
ha fazla verimlilik için opsiyonel 9 m itme
kolu eklentisiyle standart olarak donan›m-
l›d›r. Sistem sahip oldu¤u özellikler ile kul-
lan›m kolayl›¤› sunar: Sezgisel çok dilli me-
nü navigasyon sistemi ve hassas - hatas›z
incelemeler yapmak için daha fazla detay
sa¤layan, zoom fonksiyonu, otomatik ola-
rak dikleflen döner montajl› sonda bafll›¤›-
na sahip bir dizi yenilikçi özelliklerle dona-
t›lm›flt›r. Çizilmelere karfl› dayan›kl› safir
lens arkas›nda iyi korunan alüminyum ka-
mera bafll›¤› ve süper parlak LED'ler canl›,
net 3,5 inç LCD monitörde görülebilen ya
da ses notlar›yla birlikte bir foto¤raf veya
video olarak kaydedilebilen detayl› incele-
me sonuçlar› sa¤lar. Opsiyonel SD kartlar
kullan›larak geniflletilebilen ve verilerin en-
tegre USB arayüzüyle h›zl› bir flekilde ve
kolayl›kla bir PC'ye akt›r›labilen dahili bel-
lekte bulunmaktad›r. Daha çok uygulama
yapmak için kullan›labilecek yan görüntü
aynas› ve çengel ve m›knat›s aparat› gibi
kullan›fll› aletlerle birlikte bir USB ba¤lant›
kablosu, teslimat paketinde bulunmaktad›r.

Avantajlar›:
MicroExplorer muayene kameras›:
Su geçirmez alüminyum kamera bafll›¤›na
sahip güçlü videoskop sonda
Parlakl›k kontrolüne sahip istisnai parlak
dört LED ayd›nlatmas›
Esnek foto¤raf ya da video dokümantasyonu
Kendinden ayarlamal› kamera bafll›¤›na 
sahip bükülebilir, yar› esnek sonda
Canl› ve net 3,5 inç LCD monitör
Mobil, flebekesiz çal›flma
Yan görüntü aynas›, çengel ve manyet
ataflman› dahil
Opsiyonel aksesuar olarak farkl› 
de¤ifltirilebilir sondalar TM

I fl›l Mühendislik taraf›ndan sat›fla sunu-
lan yar› esnek hava kanallar›n›n yerine

gelifltirilen Flexiva Airbox/Pratik, pazar-
daki benzer ürünlerin tüm olumsuzluklar›-
n› ortadan kald›rarak ezilmeye ve zor uy-
gulamaya son veriyor. Uygulama için alü-
minyum bant› da firma taraf›ndan hediye
edilen ürünün ›s›tma, so¤utma, havalan-
d›rma ve at›k gaz geçifl hatlar›nda kullan›l-
mak üzere iç ve d›fl yüzeyi lamineli alümin-
yum folyodan ve yüksek gerilimli çelik tel-
den üretilmifltir.

Özellikleri

• Orta ve düflük bas›nçl› ortamlar içindir.
• Wc, banyo, mutfak aspiratörlerinde 

rahatl›kla kullan›labilir.
• Esneme, bükülme ve s›k›flt›r›labilme 

özelli¤ine sahiptir.

Ifl›l Mühendislik’ten Flexiva Alüminyum
Airbox/Pratik

• Alev yürütmez.
• Yand›n esnas›nda zehirli gaz ç›k›fl›na 

neden olmaz.
• Malzeme: Alüminyum
• Çap (mm): 102, 112, 127, 140, 152
• Is› Dayan›m›: -30 °C +150 °C
• Hava ak›fl h›z›: Max. 30 m/sn
• Çal›flma bas›nc›: Max. 5000 Pa
• S›n›f: Alev yürütmez
• Standart sunum flekli: Kutu / 3 m TM

RIDGID’ten
MicroExplorer™
Dijital Muayene ve
Gözlem Kameras›

TM EYLUL 145  2/23/11  11:23 AM  Page 6



a-
li-

bit
ya
r-

ul-
ve
a-
m
ik
al
ve
ti-
n-
el
n-

TM EYLUL 145  2/23/11  11:23 AM  Page 7



8 . tesisat market 02/2011

ürünler

3 2 KW (27.500 kcal/h) ›s›l güce sahip,
elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan

çal›flabilen Bosch Solid 2000 H Kat› Ya-
k›tl› Kalorifer Kazan›, kömür veya odun-
la yak›labilmesi ile kullan›m kolayl›¤› sa¤-
l›yor. Do¤a dostu ürünlere önem veren
Bosch Is› Sistemleri; yeni ürünü Solid
2000 H - Kat› Yak›tl› Kalorifer Kazan› ile
düflük yak›t tüketimi sa¤lad›¤› gibi kom-
pakt tasar›m›yla birçok özelli¤i de bir
arada sunuyor.  Solid 2000 H-Kat› Yak›t-
l› Kalorifer Kazan›’nda, 3 ayr› taze hava
girifli ve çift geçiflli yanma odas› bulunu-
yor. Solid 2000-H sahip oldu¤u emniyet
eflanjörü ile gidifl suyu s›cakl›¤›n›n afl›r›
artmas›n› engelliyor ve termostatik yan-
ma havas› kontrolü ile tam emniyet sa¤la-
n›yor.
Kül kapa¤›n›n arkas›nda bulunan kül
toplama tavas› sayesinde temizleme ve
kullan›mda da fark yaratan Solid 2000
H’de, silkeleme ›zgaras› kolu hareket etti-
rilerek külün tavaya tahliyesi sa¤lan›r.
Modern tasar›m› ile fl›k görünümlü Bosch
Solid 2000 H, uzun ömür, servis ve yedek
parça güvencesi ile avantaj sa¤l›yor. TM

Bosch Solid 
2000 H Kat› Yak›tl›
Kalorifer Kazan›

PROVAL V203 serisi küresel vanalar g›-
da iflletmeleri, genel endüstriyel proses

uygulamalar›, kimyasal tesisler ve di¤er
ak›fl kontrol uygulamalar›nda kullan›lmak-
tad›r. 
PROVAL V203 serisi küresel vanalar, tam
geçiflli yap›lar› ile proses hatlar›nda bas›nç
kay›plar›na yol açmazlar. 1/4” ile 4” aras›
ölçülerde diflli, soket ve al›n kaynakl› üreti-
len vanalar maksimum 230 °C s›cakl›k ve

Doruk Endüstri’den PROVAL 
V203 Serisi Aktüatörlü Küresel Vanalar

maksimum 63 bar bas›nçta kullan›ma uy-
gundur. Farkl› uygulamalar için cam elyaf
ve karbon takviyeli contalar, oransal ak›fl
kontrolü için ise V-Port küreler opsiyonel
olarak sunulmaktad›r. 
PROVAL V203 serisi küresel vanalar, Di-
rekt ISO5211 tepe flanfllar› ile ara ba¤lan-
t› parçalar› gerektirmeksizin direkt olarak
pnömatik, elektrik veya hidrolik aktüatör
montaj›na olanak sa¤larlar. TM

E.C.A Confeo Premix tam yo¤uflmal›
kombi kullan›c›s›na % 107,5’a varan

yüksek ›s›l verim de¤eri ve enerji tasarrufu
sa¤l›yor. Yo¤uflmal› kombilerde, yanma
sonucu ortaya ç›kan baca gaz› içinde bulu-
nan su buhar›nda yüksek miktarda gizli ›s›
enerjisi bulunuyor. Kalorifer devresi tesisa-
t›nda ›s›s›n› ortama iletmifl olan kalorifer
devresi dönüfl suyu, özel olarak tasarlan-
m›fl paslanmaz çelik eflanjör içinde su bu-
har›yla karfl›lafl›r ve su buhar› bünyesinde-
ki gizli ›s› enerjisini kalorifer devresindeki
dönüfl suyuna aktar›r. Böylece so¤umufl
olarak dönen kalorifer devresi dönüfl suyu
ön ›s›tma yap›lm›fl olup, daha az enerji har-
canarak tekrar istenen s›cakl›¤a ulafl›r. Bu-
na ba¤l› olarak enerji tasarrufu dolay›s›yla
yak›t tasarrufu sa¤lanm›fl olmaktad›r. Yo-
¤uflma teknolojisi sayesinde konvansiyonel
kombilere k›yasla % 20’ye varan oranlar-
da tasarruf sa¤lanabiliyor. Konvansiyonel
kombilerde baca gaz› s›cakl›¤› 140 derece-
ler civar›nda gerçekleflirken, yo¤uflma tek-
nolojisi sayesinde kombilerde baca gaz› 80
derecelere kadar düflüyor. Çevreye yay›lan
ve zararl› olan NOx ve COx emisyon de-
¤erleri azal›yor.
Tamam› Türk mühendisleri taraf›ndan ge-
lifltirilen ve enerjinin verimli kullan›lmas›n›
sa¤layan çevre dostu E.C.A Confeo Premix
tam yo¤unlaflmal› kombiler, sa¤lad›¤› 
% 20’ye varan enerji tasarrufunu do¤algaz
faturan›za yans›tarak, aile bütçesine katk›

sa¤l›yor. E.C.A Confeo Premix, comfort
özelli¤i sayesinde, son 24 saat içindeki s›-
cak kullan›m suyu taleplerini izleyebiliyor
ve kaydedebiliyor. Bu sayede tüketicinin s›-
cak kullan›m suyu al›flkanl›klar›n› ortaya
ç›karan ürün, kaydetti¤i bilgilere göre son-
raki 24 saat içindeki olas› s›cak kullan›m
suyu taleplerini de tahmin edebiliyor. Al-
manya’da geçerli olan Blue Angel (cihaz›n
çevreci, uzun ömürlü ve yüksek verimli ol-
du¤unu gösteren sertifika) ve ‹ngiltere’de
geçerli olan Sedbuk A (cihaz›n y›ll›k verim-
lilik s›n›f›n› ifade eden sertifika) sertifikala-
r›na da sahip olan E.C.A. Confeo Premix
yo¤uflmal› kombi çevreci yap›s› ile do¤a
dostu bir ürün olarak öne ç›k›yor. TM

E.C.A’dan Tam Yo¤uflmal› Confeo Premix
Kombiler
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Daimi m›knat›s teknolojisi sayesinde,
HEP serisi 4 m ve 6 m sevk yüksekli¤i

olan pompalarda A s›n›f›na dahildir. Bu
sayede standart sirkülasyon pompalar›yla
k›yasland›¤›nda % 70'e varan enerji tasar-
rufu sa¤lar. Halm HEP, bir ve iki daireli
konutlarda yeni veya mevcut kalorifer sis-
temleri için ideal de¤iflim pompas›d›r. Ko-
layca tesis edilir, rahats›z edici ak›fl gürül-
tülerini önler ve büyük ölçüde daha az
elektrik tüketir. Bu ürünler yeniden tasar-
lanm›fl, optimize edilmifl bir motora ve ge-
lifltirilmifl hidrolik sisteme sahiptir. Bu ge-
lifltirmeler sonucunda pompalar, 4 m'lik ve
6 m'lik modelde A enerji verimlilik s›n›f›na
dahil olmufltur.
HEP serisi, tercihe ba¤l› olarak otomatik
devir h›z› regülasyonu (oransal bas›nç) ve-
ya sabit devir h›z› ile çal›flt›r›labilir. Eksenel
terminal kutusundaki bir potansiyometre

üzerinden regülasyon karakteristik e¤rileri
ve/veya devir h›z› kademeleri kolayca ve
rahatça ayarlanabilir.

Avantajlar›:

• Modern tahrik teknolojisi, çok iyi etki
dereceleri sunar ve 4m'lik ve 6m'lik
modelde enerji verimlilik s›n›f›n›n B
olmas›n› sa¤lar.

• ‹stenirse kapat›labilen entegre gece
düflürme fonksiyonu sayesinde güç
sarfiyat› otomatik olarak minimum
karakteristik e¤riye düflürülür. Bu
sayede ekstra enerji tasarrufu sa¤lan›r.

• Otomatik devir h›z› regülasyonu veya
sabit devir h›z› ile çal›flma sa¤lar.

• Eksenel terminal kutusundaki LED ile
pompan›n çal›fl›p çal›flmad›¤›
anlafl›labilir. Böylece terminal 

Halm’den Yüksek Verimli Sirkülasyon
Pompalar› HEP Serisi

Metal Körüklü Vanalar, d›fla karfl› s›z-
d›rmazl›¤›n metal bir körük ve emni-

yet salmastras› ile sa¤land›¤› glob tipi va-
nalard›r. Devre s›zd›rmazl›¤› disk ve sit va-
s›tas›yla, metal metale sa¤lanmakta olup,
düflük ve orta bas›nç s›n›f› için gövde-ka-
pak ba¤lant›l› c›vatal›d›r. Metal körüklü
vanalar özellikle tehlikeli, yan›c›, öldürücü
ve patlay›c› ak›flkanlar için kullan›labilir.
Ari Armaturen Metal Körüklü Vanalar,
bak›ma ihtiyaç duymaz. Sahip oldu¤u ka-
pal› sistem açma-kapatma grubu, vana mi-
linin zedelenmesini önler, kirlenmeden ko-
rur. Vanan›n kapal› sistem içerisinde yük-
selen mili, yer darl›¤›nda kolay açma-ka-
patma imkan› sunar. Mil vidas›n›n uzakta
oluflu, yüksek s›cakl›kta milin kilitlenmesi-
ni önler. Ventilin aç›k/kapal› durumunu
gösteren, istendi¤inde sökülebilir bir gös-
tergeye sahiptir. Sökülebilir emniyet sal-
mast›ras›, 316Ti malzemeden imal edilmifl
körük salmast›ra grubu ve titreflimi engel-
leyen körük ve çan gibi özellikleri ile uzun
bir ömre sahiptir.

Ayvaz ARI Armaturen Metal Körüklü Vanalar

Malzeme Yap›s›
Gövde ve Kapak: GG25 Pik Döküm
(PN16), GGG40.3 Sfero Döküm (PN25),
1.0619+N Çelik Döküm (PN40)
Körük Grubu: AISI316Ti Paslanmaz Çelik

Ba¤lant›lar
Flanfll›

Nominal Çap
DN15 (1/2” ) – DN400 (16” )

Bas›nç De¤erleri
Maks. 16 bar (GG25 Pik Döküm), 25 bar
(GGG40.3 Sfero Döküm), 40 bar
(1.0619+N Çelik Döküm)

S›cakl›k Aral›¤›
Max. 300 ºC (GG25 Pik Döküm), 350 ºC
(GGG40.3 Sfero Döküm), 450 ºC
(1.0619+N Çelik Döküm)

Uygulamalar
-Enerji üretimi

kutusunun voltaj kontrolü için aç›lmas›
gerekmez, ar›za durumunda ar›zan›n
analizi kolaylafl›r.

•  Eksenel olarak yerlefltirilen terminal
kutusu, kompakt yap› fleklini, kolay
montaj› ve konforlu kullan›m› mümkün
k›lar. TM

-Rafineriler
-Petrokimya tesisleri 
-Kimya sektörü
-G›da tesisleri
-Ka¤›t fabrikalar› TM
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BBinalar s›cak su kullan›mlar›na göre
de¤erlendirildiklerinde, iki farkl› ihti-

yaç oldu¤u görülmektedir: Yüksek s›cak-
l›kta s›cak su (Kullan›m suyu, banyo, dufl,
mutfak…vb) ve düflük s›cakl›kta s›cak su
(Yerden ›s›tma, havlupan, havuz ›s›t-
ma…vb). Geçmiflte kullan›lan klasik ka-
zan sistemlerinde sadece yüksek s›cakl›kta
su üretilip, bu su, farkl› s›cakl›klardaki ta-
lepleri karfl›lamak için tek bir hacimde de-
polan›yordu. 
Bu da enerji kayb›na sebep olmaktayd›.
Mitsubishi Electric, Hydrodan ile bu so-
runu çözüyor. Örnek binada (fiekil 1) ku-
rulan sistemde, iki farkl› Hydrodan ünite
bulunuyor ve bu iki ünite farkl› depolama
tanklar› için s›cak su üretiyor. Is›tma, so-
¤utma ve s›cak su ihtiyaçlar› tamamen
Mitsubishi Electric City Multi Merkezi
Sistem Klimalarla (VRF Sistem) gerçeklefl-
tiren örnek binada City Multi VRF sistem
d›fl üniteleri bulunmaktad›r (1). Hydro-
danPlus ve Hydrodan üniteleri (4-5) saye-
sinde, evin ›s›tma ve s›cak su ihtiyaçlar›
karfl›lan›yor. Bu sistemde, d›fl ünitelerden
gelen bak›r boru hatlar› ak›fl kontrol üni-
tesine (3) ulafl›p buradan Hydrodan iç
ünitelere da¤›t›lmaktad›r. 
Ayn› zamanda, sistem ak›fl kontrol ünite-
sine yine bak›r boru hatlar› ile iç ünitele-

rin de (duvar tipi, kaset tipi, Döfleme tipi,
gizli tavan tipi…) ba¤lanabilmesine im-
kan vermektedir. Hydrodan üniteler ile s›-
cak su üretimi devam ederken, sisteme da-
hil edilen bu iç ünitelerin her biri ayr› ay-
r› ›s›tma veya so¤utma modunda çal›flabil-
mektedir.
Tasar›mlar›na HydrodanPlus (4), yüksek
s›cakl›kl› su üreterek, bu suyu bir akümü-
lasyon tank›nda depolamaktad›r. Sonra-
s›nda da tüm evdeki kullan›m s›cak suyu
ihtiyac› için haz›r halde bekletmektedir.
Kullan›m s›cak suyu banyo ve mutfak la-
vabolar›yla beraber dufl ve banyolarda
kullan›labilir. Hydrodan ünite (5) sayesin-
de ise düflük s›cakl›kta s›cak su üretilerek
bir tankta rezerv edilmekte ve evin ›s›tma
ihtiyaçlar› için kullan›lmaktad›r. Yerden
›s›tma zonlar›, havlupanlar ve havuzun
›s›tmas› bu s›cakl›ktaki su ile yap›lmakta-
d›r. Ayr›ca rezerv tanklar›, günefl kolek-
törleri (2) ile de takviye edilebilmektedir.
Sistem; performans› ve verimlili¤i incelen-
di¤inde k›fl döneminde ›s› pompas› prensi-
bi gere¤i geleneksel yak›t kullanan di¤er
›s›tma sistemlerine göre daha az enerji tü-
keterek, daha az CO2 emisyonu sal›m›
gerçeklefltirir. Yaz döneminde ise ›s› geri
kazan›ml› d›fl ünite sayesinde at›k ›s› geri
kazan›larak çok az enerjiyle s›cak su üre-
timi sa¤lan›r. TM

Mitsubishi Electric’ten Yeni Hydrodan

1- HeatRecovery D›fl ünite
2- Günefl Panelleri
3- Ak›fl Kontrol Ünitesi
4- HydrodanPlus
5- Hydron suyu için akümülasyon tank›
7- Is›tma sistemi için akümülasyon tank›

Yeflil renk: So¤utucu ak›flkan devresi
K›rm›z› renk: Kullan›m s›cak suyu hatt›
Turuncu renk: Is›tma için kullan›lan s›cak su hatt›n›
ifade eder

fiekil 1

Frese Optima Compact bas›nçtan ba¤›m-
s›z kontrol ve balans vanas›, tek bir göv-

dede kombine olarak ak›fl›, bas›nc› ve s›-
cakl›k kontrolünü sa¤lamak üzere dizayn
edilmifltir. Optima Compact, fan coil üni-
teleri ve chilled beam uygulamalar›nda tam
çözüm sa¤lar. Bas›nç dalgalanmalar›na
karfl› fazla debi ak›fl›n› engellemekle bera-
ber, dizayn debisinin alt›nda kald›¤› du-
rumlarda da aktüatör tam otorite sa¤lar.

Teknik Özellikler

• Kompakt vana dizayn›
• Kolay debi ön ayar›
• Debi limitlemesi
• Diferansiyel bas›nç kontrol
• Full strok oransal&on-off kontrol
• % 100 vana otoritesi

Bu özelliklerin yan› s›ra ayr›ca Frese, Alp-
ha dinamik tip balans vanalar›, Eva on/off
motorlu ve dinamik balansl› kombine va-
nalar›, Optima bas›nçtan ba¤›ms›z, oransal
kontrol ile çal›flan dinamik balans vanala-
r›, S volan› sayesinde ayarlanabilme özelli-
¤ine sahip dinamik balans vanalar›, PV di-
feransiyel bas›nç kontrol vanalar›, Cir-
con/Temcon s›cak su sirkülasyon devrele-
rinde termal balanslamay› sa¤layan vana-
lar›, Mixing lavabo bataryalar›nda istenen
derecelerde s›cak-so¤uk su kar›fl›m›n› sa¤-
layan kar›flt›r›c› vanalar› ile de sektöre hiz-
met veriyor. TM

Frese Optima
Compact Kontrol ve
Balans Vanas›
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I s›tma sistemlerinin s›cak sulu uygulama-
lar›nda uzun ömürlü yap›s› ile iki tip

plastik boru kullan›lmaktad›r. Bunlardan
biri PE-X (Polietilen cross-linked) di¤eri de
PE-RT (Polietilen Raised Temperature Re-
sistant)’dir. PE-X ve PE-RT borular›n›n her
ikisi de kimyasal olarak polietilenden üre-
tilmektedir. PE-X borular›n PE-Xa, PE-Xb,
PE-Xc fleklinde isimlendirilen alt s›n›flar›
mevcuttur. Moleküller aras› ba¤ yo¤unlu-
¤u “C”den “A”ya do¤ru artmaktad›r ve
ba¤ yo¤unlu¤una paralel olarak borunun
bas›nca ve ›s›ya dayan›m› da artmaktad›r
ancak buna karfl›l›k esneklik özelli¤i azal-
maktad›r. Bu da uygulamalarda zorluk ç›-
karmakta ve borular›n esneklik kazanmas›
için ›s›t›larak döflenmesini gerektirdi¤i için
zaman ve iflçilik kayb›na neden olmakta-
d›r.  PE-RT borularda ise, kullan›lan ham-
madde ve gelifltirilen özel yöntemler saye-
sinde en yüksek esnek yap› yakalan›rken
borunun bas›nç ve ›s› dayan›m› da ayn›
yüksek oranda korunabilmektedir. 
Mevcut döflemeden ›s›tma standard› DIN
4726’ya göre boru 2.5 emniyet faktörü ile
en az 50 y›l ömre sahip olmal› ve mevcut
boyutland›rma tolerans seviyelerini karfl›-
lamal›d›r. Danfoss PE-RT boru Dowlex
2388 boru hammaddesinin moleküler ya-
p›s› ve oksijen bariyerinin boru duvar›n›n
tam ortas›nda yer almas› neticesinde bu
özelliklere sahiptir. Oksijen bariyeri

EVOH’un boru duvar› ortas›nda olmas›,
boruda mekanik bozulma olmaks›z›n daha
düflük bükme çaplar›na e¤ilmesine olanak
sa¤lar. Hammaddesi Dowlex 2388 içeri-
sindeki çok yüksek orandaki moleküler
ba¤ say›s› sayesinde üretilen boru çok yük-
sek esneklik ve mükemmel dayan›kl›l›¤a
sahiptir. Bu nedenle PE-RT boru bas›nç ve
s›cakl›k dayan›m›n› sa¤lamak için PEX bo-
rularda oldu¤u gibi çapraz ba¤lama ifllemi-
ne tabi tutulmak zorunda de¤ildir. Dowlex
2388 su bazl› döflemeden ›s›tma ve radya-
tör ›s›tmas› plastik borulama sistemlerini
düzenleyen DIN 4721 standartlar›na uy-
gundur. Bu standartlara uygun üretilmifl
borular›n üzerinde bu belirtilir ve Danfoss
PE-RT borular üzerinde oldu¤u gibi PE-
RT ibaresi yer al›r. 
PE-RT döflemeden ›s›tma ve radyatör ›s›t-
mas› gibi evsel alanlarda, s›cak ve so¤uk su
borulamas›nda 20 y›l› aflk›n süredir bafla-
r›yla kullan›lmaktad›r. Yüksek s›cakl›kta
uzun dönem hidrostatik dayan›kl›l›k sa¤la-
mak için çapraz ba¤lanma gerektirmeyifli
PE-RT malzemesinin özelli¤idir ve boruya
do¤aya geri dönüfl özelli¤i kazand›rmakta-
d›r. 
Dowlex  2344, Dowlex PE boru hammade
ailesinin ilk üyesidir ve bu hammadde ile ya-
p›lan üretimlerde boru üzerinde PE-RT
TYPE 1 ibaresi yer al›r. Dowlex 2344, yük-
sek esneklik ve yüksek s›cakl›kta uygun

uzun dönem hidrostatik bas›nç dayan›m›
kombinasyonu sa¤lamak için gelifltirilmifltir.
Bu kombinasyon ISO 10508, Class 4&5
(Döflemeden ›s›tma ve düflük s›cakl›k radya-
tör ›s›tmas› & Yüksek s›cakl›k radyatör ›s›t-
mas›) kapsam›ndaki ›s›tma borusu uygula-
malar› için tercih edilir olmufltur (1*).
Dowlex 2388, Dowlex PE boru hammad-
de ailesinin yeni üyesidir ve bu hammadde
ile yap›lan üretimlerde boru üzerinde PE-
RT TYPE 2 ibaresi yer al›r. Dowlex 2388,
yüksek esneklik ve yüksek s›cakl›kta uygun
uzun dönem hidrostatik bas›nç dayan›m›
kombinasyonuna sahip olman›n  yan›nda
ISO 10508, Class 1 & 2  (S›cak su temini
60 °C  & S›cak su temini  70 °C) kapsa-
m›ndaki yekpare tesisat borulama uygula-
malar›nda ve endüstriyel uygulamalarda
etkin rekabet sa¤lamak için gelifltirilmifltir
(1*). Danfoss PE-RT borular Dowlex
2388 hammaddesi ile üretilmektedir ve bo-
ru üzerinde PE-RT TYPE 2 ibaresi yer al›r.
Borunun oksijen yay›lma bariyeri EVOH,
DIN 4726 standartlar›na göre test edilir.
EVOH oksijen bariyeri boru duvar› orta-
s›nda yer ald›¤› için boru kimyasal etkilere
ve mekanik bozulmaya karfl› yüksek daya-
n›kl›l›¤a sahiptir. Danfoss PE-RT boru 5
katmandan oluflmaktad›r. Oksijen bariyeri
katman› yap›flkan polimer malzeme ile bir-
lefltirilmifl iç ve d›fl olmak üzere 2 yap›flkan
polimer katman ilavesi ile çevrelenir. Bun-
lar› saran iç ve d›fl katmanlar ise yüksek
kalite polietilen Dowlex 2388’ten yap›l-
m›flt›r (Dowlex; Dow Chemical Cooperati-
on firmas›n›n markas›d›r). Afla¤›daki boru
kesiti 5 katman› göstermektedir.
Oksijen bariyerinin nerede oldu¤u önemsiz
gibi görünebilir. Ancak gerçek fludur ki;
harici, boru d›fl›nda olan EVOH katman›
boru et kal›nl›¤›na eklenmez. Bunun sebebi
95 °C’de yap›lan testler s›ras›nda, yüzlerce
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saat sonra EVOH katman› s›cak su ve ok-
sijen sald›r›s›na maruz kal›r. Sonras›nda
bozulur, çatlar ve borunun dayan›kl›l›¤›na
ve ürün ömrüne zarar verir. Fakat ›s›tma
borular› 95 °C’ye maruz kalmaz ve bu test
neden gerekli diye düflünülebilir. Fakat bi-
risi 50 °C’den hareketle ürün ömrü hesap
eder ise tehlike orada bafllar. Çünkü 10-15
y›l sonra oksijen bariyeri tamamen yok
olur veya zarar görürse sistemde sonuç ola-
rak alüvyon veya korozyon oluflur ve kul-
lan›lamaz hale gelebilir. Oksijen bariyeri-
nin boru duvar› ortas›na yerlefltirilmesi sa-
yesinde borunun zarar görmesine sebep
olacak d›fl etkiler ile kal›c› temas etmesi en-
gellenmifl olur. Oksijen bariyerinin zarar
görme riski de bu sayede ortadan kalkar.
Boru ›s›nd›¤›nda çok küçük uzama olur
(50 °C’de, yaklafl›k % 0.3, 90 °C’de yakla-
fl›k % 0.7) fakat boru tekrar so¤udu¤unda
orijinal boyutuna geri döner. Bu nedenle
PEX borularda oldu¤u gibi belirgin, büyük
bir çekme olmaz.
‹nflaatlarda imalat ortam› flartlar› genellik-
le zorludur. EVOH oksijen bariyeri d›fl›n-
daki PE-RT d›fl katman sayesinde oksijen
bariyeri tafl›ma ve uygulama s›ras›ndaki
darbelerden oluflabilecek mekanik bozul-
malardan korunmufl olur. Ayr›ca Danfoss
PE-RT boru kangallar› orjinal koli içerisin-
de tedarik edilmektedir ki bu da ekstra bir
emniyet sa¤lamaktad›r.
Boru yafllanmas›, zarar görmüfl bir oksijen
bariyeri ile olumsuz etkilenir. Danfoss PE-
RT boru da EVOH oksijen bariyeri katma-
n› muhafaza edildi¤i için ürün ömrü bo-
yunca hemen hemen hiç oksijen geçifline
izin vermez. Oksijen geçirgenli¤i
0.01g/m3d seviyesindedir ki bu de¤er DIN
4726 standard›n›n gereklili¤i olan de¤erin
belirgin bir flekilde alt›ndad›r (0.1g/m3d).
DOWLEX’in mükemmel özellikleri
EVOH katman› birlefltirilerek gelifltirilmifl
ve Danfoss kalitesi ile pazara sunulmufltur.
Danfoss PE-RT borular afla¤›daki stan-
dartlara uygundur
• DIN 16833
• DIN 4721
• DIN 4726 ye göre oksijen geçirgenli¤i
• CEN / ISO 10508 class 1, 2, 4 & 5
(1*) PE-RT, A NEW CLASS OF POLYETHYLENE

FOR INDUSTRIAL PIPES

Detlef Schramm, Mark Jeruzal

Plastics R & D, The Dow Chemical Company. TM

Y üksek performans›, düflük gaz tüketi-
mi ve emisyon de¤erleriyle maksimum

›s›nma ve s›cak su konforu için tasarlanm›fl
olan Termodinamik Taurus kombi, estetik
ve kullan›m› kolay LCD ekranl› kontrol
paneli, standart zaman saati ve üstün em-
niyet fonksiyonlar›yla pazara sunuldu. Es-
tetik tasar›m›, LCD ekranl› kullan›c› dostu
kontrol paneliyle her türlü çal›flma para-
metrelerinin kolayl›kla ayarlanabildi¤i
Taurus Kombi, elektronik full modülas-
yonlu yanma sistemi sayesinde ayarlanan
s›cakl›k de¤erleri için gerekli minimum gaz
tüketimiyle çal›fl›r ve tüketicinin bütçesine
katk› sa¤lar. Esnek ve çok yönlü paramet-
re ayar›na olanak sa¤layan üstün yaz›l›m
özellikleri, kombinin farkl› iklim, tesisat ve
izolasyon durumlar›nda maksimum per-
formansla çal›flmas›na olanak sa¤lar.
Ürünün sahip oldu¤u özellikler:
• Paslanmaz çelik plaka eflanjörüyle sabit

s›cakl›kta kullan›m suyu konforu,
• Elektronik ateflleme sistemi, 

iyonizasyon kontrollü alev denetimi,
• Görünür s›cakl›k ve gerçek s›cakl›k

ayarlama özelli¤i,
• Düflük ve yüksek su bas›nc› 

emniyetleri,
• 3 yollu vana ve pompa anti-blokaj

fonksiyonlar›,
• Afl›r› ›s›nma korumas›,
• Alev sönme emniyeti,
• Donma korumas›

(anti-freeze),
• 3 kademeli

sirkülasyon 
pompas›,

• Otomatik by-pass
sistemi

• Baca çekifli emniyet
sistemi,

• NTC kontrollü
s›cakl›k denetimi

• Hermetik model,
• Montaj ve bak›m

kolayl›¤›. TM

Termodinamik Taurus Serisi 
Hermetik Kombi (24 kW, 28 kW)

T eknoloji verimlilik ve güvenilirli¤i günü-
müzün çevreye yönelik kayg›lar›yla bir-

lefltirmek düflüncesiyle hareket eden Alfa
Laval, ticari so¤utman›n gelece¤ine uyumlu
flekilde üretilen Optigo ‹nce profilli oda so-
¤utucular› serisini pazara sundu. Bu yeni ne-
sil oda so¤utucular özellikle e-ticaret göz
önünde bulundurularak gelifltirildi.
Alfa Laval Optigo serisinin ilk ürününün
en önemli özelli¤i kolay monte edilebilme-
sidir. Burada oda  so¤utucunun h›zl› flekil-
de ve sadece birkaç araç-gereçle monte edi-
lebilmesi düflüncesi temel al›nm›flt›r. Mon-
taj bantlar› duvara sabitlenir, ünite yuvas›-
na yerlefltirilir, so¤utucu ba¤lant›lar› yap›-
l›r, muhafazan›n yan panelleri yerine tak›-
l›r, borular ba¤lan›r ve son olarak muhafa-
zan›n geri kalan› tak›l›r. Sonuç olarak,
montaj daha h›zl› ve ucuz bir flekilde ger-
çeklefltirilir. Bu ürünü tak - çal›flt›r bir üni-
te olarak düflünülebilir. Amaç; montaj› da-
ha kolay hale getirmek için ürün ambalaj›-
n› mümkün oldu¤u kadar basitlefltirmektir.

Bu nedenle yan panelleri ve tahliye ba¤lan-
t›s›n› ayr› ayr› ambalajlayarak ürün yar›
monte edilmifl halde sunulmaktad›r.
Elektronik komütatörlü (EC) fan motorla-
r›, mekanik sürtünmeyi ortadan kald›rarak
enerji tüketimini azalt›r. Böylece ürünün
kullan›m ömrü boyunca önemli bir maliyet
tasarrufu sa¤lan›r. Geleneksel fan motorla-
r›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda enerji tüketiminde
en az % 50 tasarruf edilebilmektedir. EC
teknolojisine sahip yeni evaporatör serisi
onaylanmay› bekleyen ErP Yönergesinin
verimlilik gereksinimlerini flimdiden karfl›-
lamaktad›r. 
Bir baflka enerji tasarrufu özelli¤i de def-
rost ifllevidir. Elektrik defrost çubuklar›n›n
batarya blo¤una çok yak›n flekilde konum-
land›r›lmas› sayesinde, batarya blo¤u ge-
rekli s›cakl›¤a daha çabuk ulaflmaktad›r.
Bu ayr›ca bir önceki ürün serisine göre ba-
tarya blo¤unun defrost ifllemini daha k›sa
sürede tamamlayarak enerji tasarrufu sa¤-
lamaktad›r. TM

Alfa Laval’dan Optigo ‹nce Profilli 
Oda So¤utucular› Serisi
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Bütün ya¤lar ve CFC, HFC, HCFC so¤u-
tucular› ile uyumlu olan Bilkar Cliplight
kimyasal ürünleri, yan›c› hidrokarbon
içermiyor. Vakumlanarak doldurulan ve
so¤utucu ak›flkanlara zarar vermeyen bu
ürünler, sabit HVAC-R uygulamalar› için
tasarlanm›fl olup A/C R ünitelerinin öm-
rünü uzat›yor. Ücretsiz flarj hortumu ve
kolay kurulumu da Cliplight’›n sahip ol-
du¤u özellikler aras›nda. 

Super Seal Classic

En küçük delikleri bile h›zl›, kolay ve ka-
l›c› olarak tamir eden Super Seal Classic,
sabit A/C ve so¤utma sistemleri için tasar-
lanan temel dolgu ürünüdür. Tek kulla-
n›ml›k flarj hortumu ile kolay ve h›zl› uy-
gulanabilir ve tüm so¤utucu çeflitlerine
uygundur. Super Seal, delikleri içeriden

CoolExpo Vitrin
S

o¤utma Tekni¤i Uzmanl›k Fuar›
CoolExpo 2011, 10-12 Mart ta-
rihleri aras›nda ‹stanbul Fuar

Merkezi CNR Expo’da düzenlenecek. Fu-
ar, so¤utma sektöründe faaliyet gösteren
yerel ve küresel firmalar›, uzmanlar› ve

teknik elemanlar› bir araya getirecek.
SOS‹AD ve ‹SEDA taraf›ndan desteklenen
fuarda kat›l›mc› firmalar, yeni ürün ve
teknolojilerini sergileyecek. Fuarda yer
alacak yeni ürünler aras›ndan sizin için
seçtiklerimiz flöyle: 

d›flar›ya do¤ru kapat›r ve bulunmas› zor
delikler için çözüm sunar.
• 947 KIT - Super Seal ACR - Küçük sis-
temler için, 1/4….2 Hp, sistemin içinde mi-
nimum 300 gr ya¤ olmas› gereklidir.
• 944 KIT - Super Seal HVACR - Ço¤u
konut sistemi için, 2….7 Hp, sistemin
içinde minimum 900 gr ya¤ olmas› gerek-
lidir.
• 948 KIT - Super Seal Commercial - Ti-
cari ve endüstriyel sistemler için, 7 Hp ve
üzeri uygulamalar için kullan›l›r.
Super Seal ile baflar›l› bir uygulama için
do¤ru ürün seçimi önemlidir. S›z›nt› mik-
tar› belirlenmeli, sistemin % 14’ten fazla-
s›n›n s›zmad›¤›ndan emin olunmal›, so¤u-
tucu ak›flkan nem, asit ve benzeri kirletici-
lerden ar›nd›r›lmal›d›r. Uygulamadan ön-
ce nemi tamamen ortadan kald›rmak için
Super Seal DRY-R kullan›labilir. 

Bilkar’dan Cliplight
Kimyasal Ürünleri
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Tam ad› Tetrafloretan olan, so¤utucular-
da kullan›lan renksiz inert gaz R 134a,
ozon tabakas›na zararl› oldu¤u için bir-
çok ülkede kullan›m› yasaklanan R 12 ga-
z›n›n yerine kullan›lmak üzere üretilmek-
tedir. Üretim amac›na uygun olarak ozon
tabakas› üzerinde herhangi bir zararl› et-
kisi olmayan R 134a; R 12 yerine evlerde,
ticari iflletmelerde, endüstriyel so¤utmada,
otomotiv ve endüstriyel klima alanlar›nda;
ayr›ca R 22 yerine de mobil ve a¤›r ticari
klima alanlar›nda kullan›lmaktad›r. Der-
kim Kimya, halihaz›rda ürün tedariki yap-
t›¤› so¤utucu piyasas›na poliüretan ve ba-

k›rdan sonra, R 404a, R 407c, R 410a so-
¤utucu gazlar ile hizmet a¤›n› geniflletiyor.

Derkim’den D-GAS 

Elastik yüzey dokusu, sert bas›nç dayan›-
m›, yo¤unluk gibi birbirinden farkl› çeflit-
leri bulunan genifl bir malzeme ailesinin
genel tan›m› olan poliüretan, birçok sek-
törde kullan›l›yor. Poliüretan elde etmek
için ihtiyaç duyulan poliüretan makinele-
rini 15 y›ldan beri ‹zmir’de üreten Alko
Makine, kullan›c›ya, PLC kontrol sistemi
kullanarak internet üzerinden poliüretan
makinelerine ulaflabilme, ar›za tespiti ya-
pabilme ve mevcut ar›zalar› giderebilme
gibi kolayl›klar sa¤l›yor. 

Özellikleri:

• Poliüretan makinelerini temizleme
amac›yla kullan›lan solvent maddesini
insan sa¤l›¤›na zararl› olmas› sebebiyle
kullan›mdan kald›ran Alko Makine,
yeni makinelerinde s›cak su ile 
temizlik yapabilen sistemi uyguluyor. 

• Poliüretan hammaddesi olan poliol ve
izosiyanat malzemelerinin 20-23 
santigrat derece s›cakl›kta  saklanmas›
gerekti¤i için Alko poliüretan
makinelerinde ›s›tma sistemi ve
so¤utma sistemi bulunuyor. Bu sistem
su ile çal›fl›yor ve tüm su tesisat› ve
deposu krom malzemeler kullan›larak
imal ediliyor. Böylece, özellikle s›cak
bölgelerde yaz aylar›nda poliol 
hammaddesinin s›cakl›klar›n 
yükselmesinden kaynaklanan bozulma
ve özelli¤ini kaybetme riskinin önüne
geçilebiliyor. 

• Oran ayarlar›n›n hassasiyeti ürün
kalitesini art›rd›¤› için Alko poliüretan
makinelerinde istenilen oran ayar›
yap›labiliyor. Transfer pompalar›nda
hassas diflli pompa motorlar›n› 900
d/d ile, bu motorlar› da h›z 
kontrol cihazlar› ile kontrol 

Alko’dan Poliüretan 
Makineleri

ederek 1 gr hassasiyetli ölçümlere
ulaflt›r›yor. 

• Poliüretan makinelerinde kar›flt›r›c›n›n
h›z› da ürün verimlili¤inde belirleyici
rol oynad›¤› için kar›flt›r›c› h›z› 6000
d/d’ye kadar ç›kart›labiliyor ve bu
sayede iyi bir kar›fl›m elde ediliyor. 

• Elde edilen poliüretan›n kaliteli 
olmas› için, hammaddelerin transfer
s›ras›nda hava ile temas›n›n minimum
düzeyde olmas›n› sa¤lanmal›d›r.
Bunun için de Alko poliüretan
makinelerinin hammaddeleri,
üzerindeki transfer pompalar›ndan
yararlanarak, kendi depolar›na
doldurabilme yetene¤ine sahip
oldu¤undan, hammaddenin 
hava ile temas› kesilmifl oluyor.
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Frigoterm’den Tecumseh 
Scroll Kompresör Serisi

Tecumseh Scroll Kompresör Serisi genifl
kullan›m alan› ile farkl› ticari so¤utma ta-
lepleri karfl›l›yor. So¤utma alan›nda alter-
natifler sunan Tecumseh Scroll Kompre-
sör Serisi; optimum so¤utma için azalt›l-
m›fl tüketim, optimum COP ve çevreyi ko-
rumada uygun yaklafl›mlar sunuyor. Seri-

Minimum Enerji Tüketimiyle 
Optimum Performans

Tecumseh’in so¤utma sektöründe sahip
oldu¤u patentler scroll kompresör ve so-
¤utma gruplar›nda minimum enerji tüke-
timi ile optimum so¤utma performans›
sa¤l›yor.

Performans ve tasarruf
• Yüksek  performans ve düflük  enerji 

tüketimi,
• Sabit elektrik  tüketimi,
• Yüksek volumetrik  verim,
• Azalt›lm›fl  bas›nç  düflüflü.

Sa¤laml›k ve güvenilirlik
• Hareketli  parça say›s›nda azalma,
• Hassas çal›flma ile yüksek  

performans,
• Kompresör mekanizmas›n›n sa¤lam

gövde sayesinde korunmas›,
• VDE ve UL sertifikalar›na sahip 

olmas›.

Azalt›lm›fl ses seviyesi  
• Sürekli  kompresyon sayesinde 

azalt›lm›fl vurufl,
• Daha az titreflim,
• Kondenser üniteleri 43 °C ortam 

s›cakl›¤›nda çal›flacak flekilde dizayn
edilmifltir,

• Komponentler Tecumseh taraf›ndan
test edilip onaylanm›flt›r,

• Kullan›m yerine göre adaptasyonu 
kolay uygun ürün opsiyonlar› 
bulunmaktad›r.

de, her sektörde ihtiyac› karfl›layacak bir
kompresör ya da so¤utma grubu bulunu-
yor. Ticari so¤utma alan›nda; semt mar-
ketlerinde, benzin ve servis istasyonlar›n-
da, restoranlar ve catering iflletmelerinde,
çoklu kompresör sistemlerinde, chiller -
endüstriyel so¤utmada kullan›l›yor.

Tecumseh Scroll  Kompresör Çal›flma Aral›klar›

(1) So¤utma kapasitesi (W)
EN 12900 : Derin so¤utma - 35°, ticari  yüksek 
so¤utma -10°, gaz dönüfl ›s›s› 20 °C, afl›r› so¤utma 0K. 
R-404A so¤utucu gaz

Scroll Kompresörler - Yüksek Bas›nçl› Ticari Uygulamalar

So¤utma Kapasitesi (W)

So¤utkan - R4 04 A
EN 12900 - Yo¤uflma S›cakl›¤› T. : 45 °C
Afl›r› So¤utma: OK

Ölçüler (mm)
fiasi Model Voltaj

T
E

K
N

‹K
 B

‹L
G

‹L
E

R

Yüksek  so¤utma HBP
Derin  so¤utma LBP)
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‹nova Yap›’n›n Alman teknolojisiyle üre-
tilen so¤uk hava depo kap›lar› çarpma
(mentefleli), sürgülü (yanakayar), personel
geçiflli sürgülü ve çift kanat sürgülü kap›
olarak 4 farkl› modelde üretiliyor. Kap›lar
üretim ve montaj esnas›nda çizilmeye kar-
fl› yüzey koruma sistemli, müflteri istekleri
do¤rultusunda galvaniz boyal›, krom kap-
l›, PVC kapl› Almanya’dan ithal edilen sac
malzemeden oluflturuluyor. Is› köprüsü
oluflturulmas› ve yal›t›m›n maksimum dü-
zeyde sa¤lanabilmesi için kap›lar›n hiçbir
noktas›nda ön ve arka saclar birbirine
de¤meyecek flekilde monte ediliyor. 

Teknik Özellikler

• ‹çinde poliüretan madde d›fl›nda hiçbir
yan mamul bulunmaz ve haz›r panel
kullan›lmadan poliüretan enjekte 
edilerek oluflturulmaktad›r. ‹stenen
ölçüye uygun özel kal›plarda üretilir. 

• So¤uk oda çarpma kap›lar›n›n tüm
noktalar›nda 42 dansite poliüretan,
izolasyon malzemesi 42 kg/m3

yo¤unlukta poliüretan enjekte edilerek
üretilir. ‹htiyaca ba¤l› olarak eflikli ve
efliksiz modellerde üretim yap›labilir.

• Tüm kap› modelleri, inflaat tip veya
panel tip monte edilecek flekilde
üretilebilir. Kap›lar özel tasarlanm›fl ›s›
köprüsü oluflturan ön sac ve arka sac›

birlefltiren kap› montaj elemanlar›na
sahiptir.

• Yumuflak, yal›t›ml›, esnek kap› 
lastikleri ile yüzeye tam temas
sa¤layan yal›t›m önleyici kap› lastikleri
kap› üzerine monte edilir.

• So¤uk hava depo çarpma kap›
mentefleleri eksantrik (aç›l›rken yukar›
kalkan, kapan›rken afla¤› basan)
mentefle sistemine sahiptir. 

• Çarpma kap›lar, özel tasar›mlar ile
elde edilen ve ön kap› yüzeyine ç›k›nt›
yapmayan gömme kilit sistemine
sahiptir. Sürgülü, çift kanat ve 
personel geçiflli sürgülü kap›lar ise
arka kap› yüzeyine ç›k›nt› yapmayan,
karanl›kta parlayabilen, fosforlu,
gömme iç kol sistemine sahiptir.

• Sürgülü tip kap›lar özel tasarlanm›fl
tutma ve güçlü d›fl açma koluna 
sahiptir. Yürüyen aksam ve alt raylar
sürgülü kap›lara özel alüminyum
kal›plarda üretilen, ithal ürünlerden
oluflmaktad›r.

• Kap› tafl›y›c› üst tekerler, sa¤-sol
eksantrik sistemi sayesinde kap›lar›n
rahatl›kla aç›l›p kapanmas›n›
sa¤lamaktad›r.

• Sürgülü kap›lar›n üst ray iç 
mekanizmas› sayesinde, kapan›fl 
noktas›nda kap› afla¤› inerek tam
kapan›fl sa¤layan eksantrikli oturma

‹nova’dan So¤uk Hava
Depo Kap› Sistemleri

sistemine sahiptir. 
• (+) dereceli sürgülü kap›lar, kendileri

için özel dizayn edilen U sac kap› 
pervaz› ile sunulmaktad›r.

• (-) dereceli sürgülü kap›lar, s›f›r
iletkenlik özelli¤i sayesinde kap›
etraf›nda buzlanmay› önleyen rezistans
ve plastik görünümlü PVC 
hammaddeden üretilen, sürgülü
kap›lar için özel dizayn edilen kap›
pervaz› ile sunulmaktad›r. 

• Çarpma ve sürgülü kap›larda
kullan›lan PVC pervazlar, yal›t›m›
maksimum düzeyde tutmas› için 
pervaz içlerine de poliüretan enjekte
edilerek üretilir. 
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Çil Teknik’ten GD Copper Bak›r Borular

GD Copper firmas›n›n ithalat›n› yapt›¤›
Boy Boru, Kangal Boru (0.7 mm ve 1 mm
et kal›nl›¤›nda), Pancake ve LWC Bak›r
Rulolar; so¤utma, ›s›tma, flofben ve kom-
bi tesisatlar›, klimalar, günefl enerji sis-
temleri, yerden ›s›tma sistemleri, medikal
tesisatlar, eflanjörler ve araç radyatörleri
gibi genifl bir kullan›m alan›na sahip. EN
12735-1, EN 12735-2, ASTM B280,
ASTM B68 standartlar›nda üretilen bu
ürünlerin tercih edilmesindeki en önemli
etkenler ise;

• Kullan›m kolayl›¤›,
• Korozyona karfl› dayan›kl› olmas›,
• Antibakteriyel özelli¤i,
• Bas›nca karfl› dayanakl›l›¤›,
• H›zl› ›s› iletkenli¤i,
• Geri dönüflümlü çevre dostu olmas›.

Amerikan HVAC sektöründe s›k olarak
kullan›lan SUMNER tafl›nabilir montaj
liftleri Siba Klima taraf›ndan pazara sunu-
luyor. 
Tesisatç› ve servislerin özellikle cihaz, ha-
va kanal›, tesisat boru montaj ve bak›mla-
r›nda kulland›klar› Sumner tafl›nabilir
montaj liftleri az kifli ile özellikle a¤›r mal-
zemelerin yüksek noktalara kolayca ve
güvenli olarak montaj›n› sa¤l›yor. Parça
kayb› problemine yol açmayan tek parça
kolay katlanabilir yap›s›, katlan›p aç›l›r-
ken herhangi bir alete gereksinim duyul-
mamas› ve s›k kullan›lan “minivan” ve
“station wagon” araçlar ile kolayca tafl›-
nabilmesi ürünün en büyük avantajlar›
aras›nda yer al›yor.
• Kapasite ve büyüklüklerine göre 5 ayr›

modeli olan Sumner tafl›nabilir montaj
liftleri, 135 kg – 300 kg aras›ndaki
yükleri, 3.35 metre - 7.3 metre
aras›ndaki yüksekliklere montaj
imkan› sa¤l›yor.

• Hafif ve sa¤lam yap›s› sayesinde, 
kullan›m, katlama ve tafl›ma ifllemleri
tek kifli taraf›ndan kolayca 
yap›labiliyor.

• 360 derece dönebilen 
tekerlekleri sayesinde 
yüksek manevra kabiliyeti sa¤l›yor.

• Emniyetli ve güçlü manuel vinç
mekanizmas› kolay kald›rma ve hassas
yükseklik ayar› avantaj› sunuyor. 

• Yükün alt›nda durmadan emniyetli
olarak kald›rma özelli¤i tafl›yor.

• Tüm liftler Amerika’da imal ediliyor.

Siba Klima’dan Sumner
Tafl›nabilir Montaj Liftleri
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SETON, RDM (Resource Data Manage-
ment) ürün grubunu Türkiye so¤utma
sektörüne sunuyor. Data Manager, RDM
Mercury ve üçüncü parti kontrol ve izle-
me donan›mlar›yla kullan›lmak üzere ta-
sarlanm›fl çok yönlü bir grafik kullan›c›
arayüzüdür. Standart ünitede s›cakl›k
probu, tesis ya da buz çözme ve 4 volt ser-
best röle olarak ayarlanabilecek flekilde
12 girifl bulunmaktad›r. Baflka çekme
kartlarla ünite geniflletilerek baflka girifller
(prob, tesis ar›zas› ve buz çözme) ve ç›k›fl-
lar (röle) eklenebilir. Data Manager, yer-
leflik 4 portlu Ethernet anahtar› ve RS485
hatt›n› kullanarak IP a¤ hatt›n› destekler
ve çok say›da ayg›t›n izlenip kaydedilme-

Seton’dan RDM Data Manager

Martek taraf›ndan sat›fla sunulan Teselya
fiifle So¤utucular, so¤utma sistemi hava
sirkülasyonlu olup yüksek performansa
sahiptir. Gövde komple 40 kg/m3 yo¤un-
lukta enjeksiyon poliüretand›r. Alt baza
yüksekli¤i 272 mm olup genifl iç hacme

Martek’ten Teselya 
fiifle So¤utucular

sahiptir. Ayarlanabilir kademeli blok raf-
lar sayesinde iste¤e ba¤l› kullanabilme im-
kan› sa¤lar. Eloksall› alüminyum çerçeve-
de bu¤u önleyici rezistans mevcuttur.
Elektronik kontrol panosu çok fonksiyon-
ludur.

sini sa¤lar. 96 RS485 ayg›tlar›na geniflle-
me sa¤lamak için 2 RS485 USB adaptörü
bulunmaktad›r. ‹ki adaptör 160 kontrol
ayg›t›n›n çevrimiçi olmas›n› sa¤layacakt›r.
‹kinci bir LAN ya da WAN ba¤lant›s› için

Teknik Özellikler
Güç gereksinimleri:
Besleme gerilim aral›¤›: 100 - 240 Vac ±%10
Besleme frekans›: 50 - 60 Hz 
Maksimum besleme ak›m›: 1 Amp 
Tipik Besleme ak›m›: <1 Amp
Çal›flma s›cakl›¤› aral›¤›: +5 0C ila +30 ºC
Çal›flma nemi: max. % 80
Saklama s›cakl›¤› aral›¤›: -20 ºC ila +65 ºC
Çevresel: 2000 metreye kadar yüksekliklerde kapal› 

mekanda kullan›m, Kirlilik Derecesi 1, 
Kurulum Kategorisi II Gerilim dalgalanmalar› 
anma gerilimini % ±10 geçmeyecektir

Boyutlar: 310 mm (G) x 325 mm (Y) x 95mm (D)
A¤›rl›k: 2360 gram*
Güvenlik: EN61010
EMC: EN61326; 2002
Havaland›rma: Bas›nçl› so¤utma havaland›rma koflulu yoktur
2. S›n›f yal›t›m: Ayg›t topraklanmal›d›r
Ana ekipman›n afla¤›dakiler gibi uygun bir harici afl›r› ak›m önleyici ayg›t 
sa¤lamas› gereklidir: 
Sigorta: IEC 60127’ye uygun 1A 240 Vac Afl›r› Gerilim
Koruyucu (T) HRC veya MCB: BS EN 60898’e uygun 1A, 240 VAC Tip C
* Baz› parçalar iste¤e ba¤l› oldu¤u için a¤›rl›k DM konfigürasyonuna göre de¤iflebilir.

Röleler
Sabit yerleflik röleler: 7.5A direnç gösteren yük 250Vac

COSØ=0.4 5A endüktif yük 250Vac

ikinci bir USB Ethernet adaptörü mevcut-
tur. Alarm d›flar› aramalar› için iste¤e
ba¤l› bir dahili modem ve ek ayg›tlar için
4 USB portu bulunmaktad›r. Data Mana-
ger dahili yedek pil imkan›na da sahiptir.
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Bugünlerde SOS‹AD olarak
CoolExpo Fuar› etkinlik 
program›na odakland›k

1
0-12 Mart 2011 tarihleri aras›nda
yap›lacak olan CoolExpo So¤utma
Tekni¤i Uzmanl›k Fuar›’n›n destek-

leyen kurulufllar› SOS‹AD (So¤utma Sa-
nayii ‹fl Adamlar› Derne¤i) ile ‹SEDA (‹k-
limlendirme So¤utma E¤itim Dan›flma ve
Araflt›rma Derne¤i), özellikle son günler-
de fuar›n etkinlik program›na adeta kilit-
lendi. Taslak programda; ulusal düzeyde
iki ayr› montaj, ar›za çözümü yar›flmas›
yer al›yor. Yar›flmaya meslek lisesi ö¤ren-
cileri, flehirlerini temsil ederek kat›lacak.
Yar›flmada geçen CoolExpo Fuar›’n›n ak-
sine deney setleri ile de¤il, gerçek cihazlar
yer alacak. Kazanan okullara e¤itimlerin-
de destek olacak araç gereç deste¤i yap›-
lacak. Yeni teknolojilerle üretilen panel
kanallar›n uygulama yar›flmas› da bir di-
¤er etkinlik olacak. Programda “Ozon
Tabakas›n› ‹ncelten Maddelerin Geri Ka-

Emre Akdo¤an
FR‹GOTERM A.fi. Genel Müdürü

So¤utucu cihazlar, komponentler ve yedek parçalar› alan›nda
faaliyet gösteren FR‹GOTERM A.fi. 1970 y›l›nda Kadir Fikret
Akdo¤an taraf›ndan kurulmufl.
So¤utma kompresörleri alan›nda Tecumseh, ticari so¤utma ve
klima uygulamalar› için fan motorlar› alan›nda ELCO,
so¤utma komponentleri alan›nda Carly ve fan gruplar›
alan›nda Hidria’n›n Türkiye mümessili olan Frigoterm’in 
ikinci kuflak yöneticisi Emre Akdo¤an ile so¤utma sektörünün
gündeminde öne ç›kan konular üzerine görüfltük.
Kuruluflundan bugüne, Tarlabafl›’nda k›rk y›l› aflk›n süredir
ayn› adreste hizmet veren flirketin Dolapdere’deki yeni
adresinde bizi misafir eden Akdo¤an, Frigoterm’in yeni merkez
ofisinin modern atmosferi, kurum içi iletiflimi güçlendiren
avantajlar›, verimli çal›flma ortam› gibi kazan›mlar ile k›rk y›l›n
birikimiyle beslenen aidiyet duygusu aras›nda “Tabii ki
önceleri yad›rgad›k” diyor. “Yeni ofisimizin çal›flma koflullar›n›
iyilefltirdi¤ini gözard› etmek de mümkün de¤ildi ama yine de
eski ofisimizin önünden geçerken hüzün, kaç›n›lmaz oluyor”...

“Çevreye duyarl› so¤utma
ürünlerine gösterilen ilgi
art›yor”
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ma sektörü büyük ivme kazanabilir. 
Dünyada enerji verimlili¤inin yan› s›ra
konfora yönelik beklentiler de yükseliyor.
Örne¤in cihaz ve sistemlerin görüntü ve
ses kirlili¤ine yol açmamas› da öne ç›kan
talepler aras›nda yer al›yor. Firmalar ci-
hazlar›n›n sessiz çal›flmas›n› ön plana ç›-
kar›yor. 
Odaklan›lmas› gereken bir di¤er önemli
konu ise sistem otomasyonu. Mevcut sis-
temi bütünüyle yenilemek gerekmeksizin
gelifltirilecek bir otomasyon uygulamas›y-
la ciddi boyutta enerji tasarrufu sa¤lana-
biliyor. Biz de Frigoterm olarak bu alanda
iddial› bir ürün grubunun sat›fl temsilcili-
¤ini ald›k. 

Yavafl yavafl da olsa pazar, “yeflil
ürünlere” do¤ru hareket ediyor

Pazarlamada klasik yaklafl›mlar, çevre
dostu ürünlere karfl› giderek artan tüketi-
ci duyarl›l›¤› ile de¤iflime u¤ruyor. Ürünle-
rin gerek üretimi, gerekse kullan›m› süre-
cinde do¤al kaynaklar›n korunmas›, çevre
duyarl›l›¤›n›n gözetilmesi isteniyor. Kabul
edilebilir bir fiyat fark›na sahip olmas› ko-
fluluyla, seçimlerinde “yeflil ürünler”i ön
plana ç›karan bir müflteri profili olufluyor. 

So¤utma sistemlerinde “do¤al 
so¤utkanlar”›n kullan›m› 
konufluldu¤u kadar 
yayg›nlaflamad›

So¤utma sistemlerinde amonyak, karbon-
dioksit, propan gibi do¤al so¤utucu ak›fl-
kanlar›n kullan›m›, özellikle Avrupa’da
üzerinde durulan bir konu. Ama do¤al
ak›flkanl› ürünlerde ve uygulamalarda çok
fazla yol al›namad›. Özellikle karbondi-
oksitin bir tak›m avantajlar›na ra¤men
bas›nç problemi bir handikap olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. Karbondioksitle çal›fl›lma-
s› halinde tüm ekipmanlar›n çok yüksek
bas›nca dayan›kl› olmas› gerekiyor. Gerçi
so¤utucu ak›flkanlar konusunda çevresel
aç›dan getirilen k›s›tlardan sonra alterna-
tif ak›flkanlar›n gelifltirilmesi, h›z kesme-
yen bir araflt›rma alan› halinde. Yeni kar›-
fl›mlar›n kimisinde ozon giderim katsay›s›
düflük ç›karken küresel ›s›nma potansiyeli
katsay›s› yüksek ç›kabiliyor. K›sa sürede
yeni bir so¤utucu ak›flkan gündeme gele-

zan›m› ve ‹mhas› Zinciri” konulu bir ça-
l›fltay yer al›yor.
Çal›fltaya ithalatç›lar, uygulamac›lar, e¤i-
timciler kat›lacak. Çal›fltay›n özel davetli-
leri de Çevre Bakanl›¤› temsilcileri olacak.
‹SEDA’n›n iki e¤itim semineri ile so¤utu-
cu ak›flkan gazlar›n geri kazan›m› ve ›s›
pompalar› konusunda yurtd›fl›ndan davet
etti¤imiz uzmanlar›n konferanslar›n›n, yi-
ne CoolExpo fuar› çerçevesinde gerçeklefl-
mesi planlan›yor. Fuar›n etkinlik progra-
m›nda birkaç firman›n a¤›rl›kl› olarak
merkezi sistemlerde otomasyonu konu
alan teknik tan›t›mlar›, sunumlar› da yer
alacak.
Gerçeklefltirmek için çaba sarfetti¤imiz bir
etkinlik daha var. “Duayenler Sohbet Top-
lant›s›” Onca y›l›n birikimini bir araya geti-
rebilmek çok önemli, tabii öncelikle dua-
yenleri ikna etmek gerekiyor.

Süpermarket sektörü, enerji 
verimli ürünlere daha duyarl›

Enerji verimlili¤i ve tasarrufu, dünyan›n
pek çok yerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de
pazara yön veriyor. Ama bunu henüz pa-
zar›n geneli için söyleyebilmek mümkün
de¤il. Süpermarket sektörü, enerjiyi yo-
¤un kullanan ve yabanc› menfleili zincirle-
rin öne ç›kt›¤› bir sektör. Yabanc› menflei-
li süpermarketler so¤utucu sistemlerinin
seçiminde enerji verimlili¤ini ön planda
tutuyor. ‹ngiltere baflta olmak üzere pek
çok Bat› ülkesinde bu alandaki yat›r›mlar
devlet taraf›ndan teflvik ediliyor. Bu tür
firmalar›n yapt›¤› al›mlara enerji tüketimi
yön veriyor. Bunun d›fl›nda genellikle bü-
yük ölçekli firmalar, yine al›mlar›nda
enerji verimlili¤ini fiyat parametresinin
önünde görüyor. Ama bunlar›n d›fl›nda
al›m tercihlerini belirleyen ana unsur hala
fiyat diyebilirim.  Türkiye’de birçok fir-
man›n, amaçlar› aras›nda meslek içi e¤i-
tim bulunan örgütün üzerinde durdu¤u
‘yaflam boyu maliyet’ kavram› yeterince
alg›lanm›fl de¤il. 
Yurtd›fl›nda bir hayli yayg›n olmas›na
karfl›n Türkiye’de potansiyelini dinami¤e
dönüfltürememifl önemli bir ürün grubu
var: Is› pompalar›... Is› pompalar›n›n sek-
törün gelece¤i için çok önemli oldu¤unu
düflünüyorum. Gerekti¤i flekilde Türki-
ye’nin gündemine gelmesi halinde so¤ut-
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biliyor. Ama tabii ki bu alanda da geliflim
trendi, yine verimlilik ve çevre duyarl›l›¤›-
n› biraraya getirme hedefine yönelmifl du-
rumda.

So¤utma sektörünün kritik öneme
sahip alan›; g›da muhafazas›nda
da yeni uygulamalar a¤›rl›¤›n› 
art›r›yor

Tüm dünya için g›dalar›n olabildi¤ince
uzun süre bozulmadan, besin de¤erlerini
koruyarak muhafaza edilebilmesi büyük
önem tafl›yor. Bunun için so¤uk depo tek-
niklerinde de anlaml› geliflmeler kaydedil-
di. Geliflmifl ülkelerde olabildi¤ince yayg›n
olan Atmosfer Kontrollü Depolama yön-
temi, Türkiye için hala yeni bir uygulama
say›l›r. G›da ürünlerinin so¤uk muhafaza
ile s›cakl›k ve nem koflullar›n› kontrol al-
t›nda tutarak yafllanmalar›n› geciktirmek,
bozulmalar›n› engellemek gerekir. Her
ürün için ideal saklama koflullar› ayn› de-
¤ildir. Gere¤inden daha düflük s›cakl›kta
tutmak, ürünlerde yap›sal kay›plara ne-
den olabilmektedir. Bu arada ortamda ok-
sijenin varl›¤›, ürünü olumsuz yönde etki-
lecek organizmalar›n oluflmas›na izin ver-
mektedir. Bu nedenle oksijenin uzaklaflt›-
r›lmas› için, hiçbir toksik özelli¤i bulun-
mayan azot gaz›n›n azot jeneratörleri va-
s›tas› ile ürünleri etkilemeyecek oranda
ortama verilir. Bu yöntemde çok düflük s›-
cakl›klara inilmesi de gerekmedi¤i için
enerji tasarruf edilir, g›dalar daha sa¤l›kl›,
daha uzun süre saklanabilir, ticari de¤er-
leri mütemadiyen yükselir. Türkiye’nin g›-
da alan›nda çok daha fazla katma de¤er
elde edebilmesi için so¤uk depolar›m›z›n
bu teknolojilerle donat›lm›fl olmas› gere-
kir. Bu teknolojinin so¤uk tafl›ma araçla-
r›nda da kullan›lmas›, so¤uk zincirin hiç
bir noktas›nda k›r›lmamas›, ülke ekono-
mimize çok büyük katk› sa¤layacakt›r. TM
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teknik

G
ünümüzde bina sahipleri, müte-
ahhitler, konforu art›ran, bunu
yaparken de enerjiyi ve do¤al kay-

naklar› koruyan metotlarla çevreye karfl›
sorumlulu¤unu yerine getiren ürünleri ter-
cih ediyor.
ABS borular, üretiminde, tesisat›nda, tesi-
sat sistemindeki kullan›m›nda k›rk y›ldan
fazla süredir suyu ve enerjiyi tasarruf ede-
bildi¤ini kan›tlamaktad›r.
ABS; akrilonitril (acrylonitrile), bütadin
(butadiene) ve stiren (styrene) bilefliminde

bir polimerdir. Akrilonitril, kimyasal ve
›s›l dayan›m› sa¤lar. Bütadin sertli¤ini ve
stiren ise kolay ifllenebilirli¤ini ve muka-
vemetini sa¤lar.
ABS boru ve ekleme parçalar›, 1950’lerin
bafllar›nda petrol ve kimya endüstrileri
için gelifltirildi. 1959’da Arizona’da ilk
kez bir konut uygulamas›nda kullan›ld›.
25 y›l sonra drenaj borular› segmenti için
pazar araflt›rmalar› yap›larak 1960’tan
sonra pis su tahliye borular› olarak kulla-
n›lmaya bafllad›. Bundan sonra ABS boru-

lar, pis su tahliye borular› ve sistemin ha-
val›k borular› alan›nda önde gelen tercih-
lerden oldu. Bunun en önemli nedeni; sun-
du¤u üstün özelliklerine karfl› düflük mali-
yetli olufllar› idi. ABD ve Kanada’daki
tüm büyük standart organizasyonlar› ve
kod otoriteleri ABS boru ve ekleme parça-
lar›n› onaylamakta, tan›maktad›r.
ABS boru ve ba¤lant› elemanlar›, ASTM
International (Amerikan Test ve Mater-
yaller Birli¤i), CSA International Stan-
dartlar›, NSF 14 ve 24 standartlar›na sa-
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Yeflil Binalar için
Termoplastik Boru
Sistemleri ve ABS Borular 
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hip olabilmektedir. NSF International,
CSA International ve IAPMO (Ulusla
raras› Mekanik ve S›hhi Tesisatç›lar Birli-
¤i) bu ürün grubuna üçüncü k›s›m sertifi-
kalar sa¤l›yor ve üreticilerine üretim-kon-
trol gibi hizmetler veriyor.

Dayan›kl›, uzun ömürlü, güvenli...

Günümüzde ABS borular pek çok DWV
(at›k su tahliyesi ve haval›klar›) sistemi
için dikkat çeken bir alternatiftir. ABS bo-
ru sistemleri konutlarda, ticari ve endüs-

Yang›n sprinkler 
sistemlerindeki plastik 
PEX ve CPVC’ler sudan daha
fazla tasarruf sa¤lar

PE Jeotermal Yeralt› döngü
(çevrim) sistemi bina ›s›tma
ve so¤utmas›nda % 50 enerji
tasarrufu sa¤lar

PEX veya kompozit borularla
döflemeden ›s›tma radyant
sistemleri enerji tasarrufu
sa¤lar

PEX manifold veya tesisat 
sistemleri suyun ve enerjinin
tasarruf edilmesini sa¤lar

‹çme suyu sistemleri ve
sarn›çlar haricinde PVC veya
PE borular kullan›l›r

Kullan›lm›fl-Gri suyun 
toplanmas› dahil Pis su tahliye
sistemleri, radon vakumu için
ABS veya PVC sistemleri

Sulama sistemlerinde
delikli PE veya PVC
borular kullan›l›r
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teknik

triyel binalarda, oyun-e¤lence parklar›
araçlar›nda kullan›lmaktad›r. ABS boru-
lar›n uzun ömürlü oluflu, binalar›n iflletim
giderlerini, sistemin yaflam boyu maliyeti-
ni düflürmektedir. Yap›lara katma de¤er
kazand›rmakta, sistemin inflas›nda da, k›-
r›l›p y›k›m›nda da at›¤› azaltmaktad›r.
Baz› ABS borular sert cidarlarla üretilir,
merkez noktas›nda gözenekli/hücreli kö-
pük madde bar›nd›r›r. Gözenekli çekirde-
¤e sahip bulunan borular, do¤an›n örnek
al›nmas›yla gelifltirilmifltir. A¤aç lifleri
içindeki k›lcal tüp formu yap›ya benzer
hücre özelli¤indeki gözenekli madde içe-
ren yap›s›, cidar›n iç ve d›fl yüzeyindeki
mukavemeti art›r›r ve malzemenin hafif

oluflunu sa¤lar. Böylelikle flantiye koflulla-
r›nda malzemenin hasarlanmas› riski de
düflük olur.
ABS borular, +180 °F (~ 82 °C) ile – 40 °F
(~ - 4.4  °C) aras›ndaki iflletme s›cakl›kla-
r› için uygundur. ABS boru ve ba¤lant›
elemanlar›, ba¤lant› noktalar›nda kullan›-
lan birlefltirici solvent ile kaçak ve s›z›nt›
riskine karfl› da oldukça güvenlidir. Kaçak
ve s›z›nt›n›n olmay›fl›, ak›flkan›n (su, at›k
su...) di¤er malzemelere ve çevresine zarar
vermeyece¤i anlam›na gelir. Metal boru-
larda görülebilen korozyon, oksidasyon
gibi sorunlar›n olmay›fl›, evlerde kullan›-
lan birçok kimyasala dayan›kl› oluflu sis-
temin di¤er avantajlar› aras›ndad›r.

Do¤a dostu boru sistemleri, yeflil
bina sertifikasyon sistemlerinde
ilave puan kazand›r›yor

Üretimi, nakliyesi, bir tesisat sistemine
montaj› için gereken ortalama enerji mik-
tar›, plastik kökenli olmayan pek çok bo-
ru sistemine göre daha azd›r. ABS borular
maliyet verimli üretimi, kolay monte edi-
lebilirli¤i ve uzun ömürlülü¤ü ile kaynak-
lar›n tasarruf edilmesini sa¤lar. ABS’den
mamul boru ve ba¤lant› elemanlar› son
k›rk y›ld›r sürdürülebilir sistem seçimi
olarak öne ç›k›yor. 
ABS borular›n birlefliminde kullan›lan sol-
vent birlefltirici, California Güney Sahili

PE Jeotermal Yeralt›
döngü (çevrim) sistemi
bina ›s›tma ve
so¤utmas›nda % 50 
enerji tasarrufu sa¤larGeri kazan›lan suyun güvenli

iletiminde mor boru sistemleri
kullan›l›r

‹çme suyu sistemleri ve
sarn›çlar haricinde PVC veya
PE borular kullan›l›r

Kullan›lm›fl-Gri suyun 
toplanmas› dahil Pis su tahliye
sistemleri, radon vakumu için
ABS veya PVC sistemleri

PE damla sulama 
sistemleri su tasarrufu sa¤lar

CVPC s›hhi tesisat
sistemleri su ve enerji
tasarrufu sa¤lar

CVPC yang›n söndürme
sistemleri sudan daha
fazla tasarruf sa¤lar

Sulama sistemlerinde
delikli PE veya PVC
borular kullan›l›r
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Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi
(SCAQMD) taraf›ndan düflük “uçucu or-
ganik bileflik” (VOC) olarak de¤erlendi-
rildi. Düflük VOC özellikli boya ve birlefl-
tirici maddelerin kullan›m›, yeflil bina sis-
temlerinde (sertifikasyon) ilave puan ka-
zand›r›yor.
ABS materyali, bir termoplastiktir. Bütün
termoplastikler dönüfltürülebilir ve yeni-
den kullan›labilir özelliktedir. Termoplas-
tikler, eritilebilir ve baflka uygulamalarda
kolayca kullan›labilir veya enerji eldesi
için yak›labilir.
ABS boru ve ba¤lant› elemanlar› üreticile-
ri, kendi ABS malzemelerini de dönüfltü-
rüp yeniden kullanabilmektedir. Termal
dengeye ulaflana kadar sarf edilmifl malze-
me ve kopuntu parçalar yeniden geri ka-
zan›labilir. 3” çap›nda 10 foot uzunlu-
¤unda bir gözenekli hücreli ABS boru, 7
pound’dur. Ayn› ölçülere sahip bir metal
boru ise 21-70 pound aras› a¤›rl›¤a sahip-

tir. ABS borular›n hafif olufllar›, daha gü-
venli çal›flma koflullar› sa¤lad›¤› gibi, tesi-
sat› için harcanan süreyi de düflürür. Tafl›-
y›c› eleman gereksinimi de azd›r. Malze-
menin hafif oluflu, ayn› zamanda daha dü-
flük nakliye giderleri demektir. Ayn› ölçü-
lerdeki borunun üretiminde veya geri dö-
nüflümünde kullan›lan enerji miktarlar›
da ABS’lerin lehine olmak üzere farkl›d›r.
ABS borular›n birbirine eklenmesi için
kaynak aleti gibi bir ›s› kayna¤› gerekmez.
Tesisat, tek ad›mda birlefltirici solvent ile
tamamlan›r. Kaynak ifllemi olmad›¤› için
temizleyici mor solüsyon da gerekmez.
Bu, kaynaklar›n ve insan gücünün daha az
kullan›m› demektir. ABS ile iki banyonun
tesisat›n›n tamamlanmas›, di¤er alterna-
tiflerin kullan›m›na k›yasla 2-6 saat kadar
daha azd›r.
Tutuflmaya a¤açtan daha fazla dayan›kl›-
d›r. Örne¤in ABS’nin tutuflma s›cakl›¤›
870 °F iken çam kerestesinde 500 °F’t›r. 

Kaynak: The Plastic Pipe & Fittings 
Association
www.ppfahome.org TM
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Mithat Ermeç
KSB ‹stanbul Sat›fl Müdürü

Arzu Kulil
E¤itim Müdürü

KSB, ak›flkan 
teknolojileri konusunda
yüzy›l› aflk›n süredir
faaliyet gösteren
dünyan›n en köklü 
firmalar›ndan biri...
Firma, Türkiye’deki
yap›lanmas›n› 
oluflturduktan sonra,
ülkemizde de
yat›r›mlar›na h›z verdi.
KSB’nin yeni
yat›r›mlar›, ürünleri ve
faaliyetleri hakk›nda
bilgiler veren ‹stanbul
Sat›fl Müdürü Mithat
Ermeç ve E¤itim
Müdürü Arzu Kulil,
e¤itimin çok önemli
oldu¤unu ve bu sene
Türkiye genelinde
e¤itim seminerleri 
vermeyi planlad›klar›n›
söylüyor...
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Pompa sektöründe üretim yat›r›m›
olan ilk yabanc› firma...

K
SB 1871 y›l›nda Almanya’da ku-
rulmufl, bugün pompa ve vana
üretiminde dünyan›n ilk üç firma-

s›ndan biri haline gelmifltir. Dünyan›n bir-
çok ülkesinde fabrikalar›, temsilcilikleri
veya sat›fl ofisleri bulunan KSB, çok güçlü
bir ar-ge’ye sahip. Firma, Türkiye’ye
1960’l› y›llarda gelmifl ve öncelikle kamu
kurumlar›na ithal pompalar satmaya bafl-
lam›fl. 1986 y›l›nda ise Ankara’da kurulan
fabrika ile üretime geçilmifl. Bugün
20.000 metrekare aç›k, 7.000 metrekare
kapal› alana sahip fabrikam›zda; yatay
norm tip, çok kademeli, inline tip ve hid-
rofor üretimi yapmaktad›r. Ankara Mer-
kez Ofisi, Marmara Bölge Müdürlü¤ü ve
Antalya, Bursa, ‹zmir, Kocaeli, Adana,
Trakya Uydu Bölge Müdürlükleri ile müfl-
terilerimize her zaman yak›n olarak en iyi
hizmeti vermeye çal›fl›yoruz. Türkiye’de
yaklafl›k 120 kiflilik bir ekibimiz var. An-
kara ve ‹stanbul’da bulunan merkez ser-
visler ve Türkiye çap›na yay›lm›fl yetkili
servisler ile tüm tesislerde tamir, periyo-
dik bak›m, devreye alma, montaj süpervi-
zörlü¤ü gibi hizmetler vermekteyiz. 

KSB Türkiye ciddi bir geliflme
gösteriyor

KSB Amerika, Avrupa, Ortado¤u ve
Uzakdo¤u bölgelerinde faaliyet gösteri-
yor. Türkiye ise Ortado¤u bölgesinde yer
al›yor. KSB Türkiye, daha önce Türk or-
takl› bir firmayken 2004 y›l›ndan beri %
100 KSB Almanya’ya ba¤l› ve KSB’nin
kendi firmas› konumunda. Bu geliflmeden
sonra KSB Türkiye’de ciddi yat›r›mlar
bafllad›. Mesela iki y›l öncesine kadar Eta-

norm-R pompa serisi yurtd›fl›ndan al›n›p
Türkiye pazar›na sat›l›yordu ama art›k bu
pompalar Türkiye’de üretilebiliyor. Tür-
kiye flu anda Kuzey Afrika ve Ortado¤u
bölgeleri için bir köprü konumunda.
Özellikle yang›n pompalar›yla ilgili bu
bölgelere hem sat›fl hem ayn› zamanda da
teklif verebilme yetkisi Türkiye’ye verildi.
KSB Türkiye olarak daha önce yang›n
pompalar›yla ilgili sadece VDS onayl› set-
ler üretiyorduk. fiimdi UL/FM onayl› set-
leri de bünyemize katt›k. Böylece hem
VDS onayl›, hem de UL/FM onayl› setleri
birlikte üretebilen tek firma konumuna
geldik. 
2009 y›l›nda tamamen talafll› imalat atöl-
yesi için DMG marka CNC iflleme merke-
zi kuruldu.  2009 y›l›nda servis bölümü
ayr›larak ba¤›ms›z durumda, tecrübeli
elemanlar›yla Ankara merkezli olarak ye-
ni ofisinde çal›flmaya bafllad›.
2010 y›l› içinde dikey olarak dinamik ba-
lans alabilecek yeni balans tezgah› ve pa-
ketlemeden dolay› oluflan pompa defor-
masyonlar›n› ortadan kald›ran köpük ma-
kinas› al›nd›.
Bütün bunlar, KSB Almanya’n›n Türki-
ye’deki yap›lanmas›n› güçlendirmek üzere
att›¤› ad›mlar. Bu ad›mlar da KSB Alman-
ya’n›n Türkiye yap›lanmas›n› ne kadar
önemsedi¤inin aç›k bir göstergesi... 

Müflterilerimiz için öncelikli kriter
fiyat de¤il, KSB kalitesidir

Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada da re-
kabet gerçekten çok üst düzeye geldi.
Tüm firmalar, çok daha kaliteli ve verim-
li ürünler üretmek üzere çal›fl›yor, bir yan-
dan da kâr marjlar› düflüyor. Bu bir an-
lamda güzel ama bir anlamda da altyap›s›
veya planlamas› iyi olmayan firmalar için
zor bir durum. KSB Türkiye, KSB Alman-
ya ile ayn› kalitede üretim mant›¤› ile ha-
reket etti¤inden rekabet bizim için zor de-
¤il, çünkü ürünlerimize güveniyoruz. Ka-
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liteden ödün vermemiz mümkün de¤il.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, Gost,
TSE, UL/FM ve VdS sertifikalar›na sahi-
biz. KSB’nin kendi iç yönetmelikleri var
ve o ad›mlar› izlemek zorunday›z. Ürünle-
rimizde KSB dizayn›n› uygulamam›z gere-
kiyor, bunun d›fl›na ç›kma flans›m›z yok.
Örne¤in farkl› bir motor markas›yla glo-
bal anlamda bir anlaflma yapm›flsak, bu-
nun d›fl›nda herhangi bir motor tercih et-
miyoruz. Ayn› flekilde, belirlenmifl ve mar-
kas› kan›tlanm›fl bir rulman, kaplin  ya da
salmastra kullanmak durumunday›z. Bun-
lar kaliteli markalar oldu¤u için fiyatlar›
da takdir edersiniz ki piyasadaki düflük
kaliteli ürünlerden daha yüksektir. 
Bu bize rekabet anlam›nda zorluk yarat›-
yor ama zaten ald›¤›m›z ifllerde müflterile-
rimiz için öncelikli kriter fiyat olmuyor.
Fiyat konusunda yaflanabilecek olumsuz-
luklar›, firmam›z›n kalitesi sayesinde afla-
biliyoruz.

Al›m karar› verilirken ürünlerin
sertifikalar›n›n gerçekli¤inin 
araflt›r›lmas›nda fayda var

KSB Türkiye, senede dört kez KSB Al-
manya taraf›ndan denetleniyor. Üretim,
sat›fl ve mali denetlemeler sonucunda bir

uygunsuzluk tespit edilirse derhal düzelti-
liyor. Türkiye’de standartlar genelde Av-
rupa’dan al›n›yor ama uygulama aflama-
s›nda eksiklikler var. 
Türkiye asl›nda bu konuda geliflmeye çal›-
fl›yor. Ka¤›t üzerinde kabul gören stan-
dartlar uygulanabilse ve denetleme meka-
nizmas› oluflturulabilse, Türk firmalar›n,
dünya pazar›nda daha rekabetçi ve atak
olabileceklerini düflünüyoruz. Mesela KSB
Türkiye’yi firmam›z›n yetkilileri veya ob-
jektif kurumlar denetleyebiliyor. Türki-
ye’de devletin böyle bir denetim mekaniz-
mas› veya gerçekten üretimi kaliteyi de-
netleyen objektif firmalar olsa, üretimde
kalitenin yükselmesi, daha sa¤l›kl› yap›-
lar, daha verimli sistemler ve ürünler orta-
ya ç›kacakt›r.  
Türkiye’de sertifikal› ürün sat›fl›na bakt›-
¤›n›z zaman san›yorum % 20’leri geçmi-
yordur... Piyasada, gerçekten dünyan›n
her yerinde kalitesi ile konuflulabilecek
ürünler ve firmalar oldu¤u gibi ürünlerin-
de  kaliteyi ön planda  tutmayan  fakat
farkl›  rötufllarla  kaliteli göstermeye çal›-
flan firmalar da var. Bu anlamda ürünleri
sat›n alan kifli ya da kurumlar›n, al›m ka-
rar›n› verirken ürünlerin sertifikalar›n›n
gerçekli¤ini  ve kalitesini araflt›rmalar›nda
faydal› olaca¤›na inan›yorum. 

En az enerji harcayan cihaz, do¤ru
ifl için do¤ru kapasitelerde seçilen
cihazd›r

Özellikle endüstride, enerjiyi yutan cihaz-
lar›n üçte birini pompalar oluflturuyor.
KSB bu konuda dünyada ilk çal›flmaya
bafllayan firmalardan biri. Bu konumu
koruyabilmek için de ar-ge’ye ciddi yat›-
r›m yap›yor, cihazlar›m›z› daima daha ve-
rimli olacak flekilde yeniliyoruz. Dünyada
birçok firma kaliteli, çevreci ve verimli
ürünler üretiyor. Ama sadece pompa fir-
malar›n›n kendilerini yenilemeleri ve daha
verimli ürünler üretmek üzere çal›flmalar
yapmalar› yeterli de¤il. Çünkü biz en ve-
rimli ürünü üretsek bile ürün yanl›fl yerde,
yanl›fl amaçla kullan›ld›¤›nda bütün özel-
li¤ini kaybeder... Pompalarla ilgili verimi
art›rabilmek için ürün seçimi en önemli
kriterlerin bafl›nda geliyor. Yanl›fl seçim-
ler çok ciddi enerji kayb›na sebep oluyor.
Bu konu bizim e¤itimlerimizin de en
önemli konular› aras›nda. En az enerji
harcayan cihaz, do¤ru ifl için do¤ru kapa-
sitelerde seçilen cihazd›r. Projeyi do¤ru
anlatmak, ihtiyac› do¤ru belirlemek gere-
kiyor. projelendirme aflamas›nda do¤ru
ad›mlar atmak çok önemli. E¤er ürünü bi-
len, satan kifliyseniz projelendirme yapan
mühendislere veya firmalara projelendir-
me aflamas›nda yönlendirme yapmak,
ürünü iyi anlatmak zorundas›n›z ki do¤ru
sonuçlara ulafl›labilsin. 

Verimli ürünleri verimsiz flekilde
üretmek iflin mant›¤›na ayk›r›...

Türkiye’de Enerji Verimlili¤i Kanunu ile
birlikte Enerji Kimlik Belgesi uygulamas›
da bafllad›. Bu çok sevindirici bir geliflme.
Her fleyden önce ülkemiz için do¤ru bir
ad›m;  KSB gibi bir firma için de büyük
bir avantaj. Bu sayede müflteri bilincinin
artaca¤›n›, böylece kaliteli ve verimli
ürünlerin de daha çok tercih edilece¤ini
düflünüyoruz.
Enerji verimlili¤i konusunda sadece üret-
ti¤imiz ürünler ile de¤il üretim tesisimizde
yapt›¤›m›z yenilemeler ile de faaliyet gös-
teriyoruz. Çok verimli ürünleri çok verim-
siz flekilde üretmek iflin mant›¤›na ayk›r›.
Bu nedenle fabrikam›z› da daha yeflil, çev-
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re dostu hale getirmeye çal›fl›yoruz. Mese-
la ya¤mur suyu toplama konusunda fizi-
bilite çal›flmalar› yap›ld›. Çal›flmada ve-
rimlilik ad›na 5S uygulamas› yap›l›yor
fabrikada ve o da denetleniyor. 5S uygu-
lamas›n›n da getirdi¤i birtak›m faydalar
var; çal›flma düzeni, iflçilerin daha verimli
çal›flmas›n› sa¤layacak birtak›m düzenle-
meler, at›klar›n depolanmas› için ayr›lm›fl
bölümlerimiz gibi... Bu konularda epey
ilerleme kaydettik. 
Su bazl› boya kabini için oldukça ciddi bir
yat›r›m gerçeklefltirildi. Kullan›c›lar›m›z
aç›s›ndan bakarsak üründe kullan›lan bo-
yan›n su bazl› olup olmamas› çok önemli
de¤ildir. Oysa su bazl› boya daha çevreci-
dir, insan sa¤l›¤›na zarar vermez. Biz de
sahip oldu¤umuz sorumluluk anlay›fl›yla
böyle bir yat›r›m gerçeklefltirdik. Fabrika-
m›zdan ç›kan at›klar›, tamamen kontrollü
olarak geri dönüflüm ve ar›tma firmalar›-
na veriyoruz. Bu sene de 2000 adet a¤aç
dikmeyi planl›yoruz.

Firmalar, ürünlerinden sorumlu 
olduklar›n› unutmamal›...

Ülkemizde yang›n yönetmeli¤imiz de var.
Ama biz bu konunun da bir süreç oldu¤u-
nu düflünüyoruz. Yine her fleyden önce in-
sanlar›n konuyla ilgili bilinçlendirilmesi
gerekti¤ini düflünüyoruz. Bu bilinç olufl-
turuldu¤unda pek çok sorun kendili¤in-
den çözülecektir. Dünyada yang›n konu-
sunda yap›lacak çal›flmalar› yönlendiren
en önemli oyuncular, sigorta flirketleridir.
Türkiye’de ise bu konu çok iyi bilinmiyor
ve araflt›r›lm›yor. Yani sistem do¤ru ku-
rulmufl mu, gerekli sertifikalara haiz mi
gibi konular, iyi takip edilmiyor. Çünkü
Türkiye’de yang›n iflleri ve yang›n primle-
ri, dünyadan biraz daha de¤iflik bir bo-
yutta yürüyor. “Ürün mutlaka flu özellik-
lere sahip olmal›d›r” diye bir flart koflam›-
yorlar. Yat›r›mc› ise genellikle yang›n gü-
venlik sistemlerine ölü yat›r›m diye bak›-
yor, çünkü bu sistemler binan›n kullan›m
ömrü boyunca hiç kullan›lmayabiliyor.
Ama düflünülmesi gereken fley, binada bir
yang›n ç›kmas› halinde yang›n sistemi
yoksa ortaya ç›kacak can ve mal kayb›d›r.
Yang›n pompalar›, yang›n› söndürmek
amaçl› kullan›lmaz. Yang›n pompalar›n›n

amac›, yang›na ilk müdahaleyi yapmak ve
büyümesini engellemek, hasar› minimum
düzeyde tutmakt›r. Yang›n pompas› bu-
lunmuyorsa, yang›n öyle bir boyuta geli-
yor ki, itfaiyenin de yapabilece¤i fazla bir
fley kalm›yor. Bunun için toplum bilinci-
nin art›r›lmas›, denetlemelerin uygun fle-
kilde yap›lmas› ve ürünlerin gereken serti-
fikalara sahip olmalar› flart. Firmalar da
ürünlerinden sorumlu olduklar›n›, ürün-
deki bir sorun yüzünden ortaya ç›kan ha-
sar sebebi ile ciddi tazminatlar ödemek
zorunda kalacaklar›n› unutmamal›...  

Prestijli projelerde tercih edilen bir
markay›z...

Ürünlerimizin kullan›ld›¤› çok ciddi refe-
rans projelerimiz var. Mesela kar üreten
ve hibrit bir proje olarak ad›ndan söz etti-
ren Haramidere Torium projesinde ürün-
lerimiz kullan›l›yor. Türkiye’de ilk defa
kapal› alanda yap›lan bu uygulama, bizim
için de ilginç bir projeydi. Teco Petrol, ‹z-
mir Alia¤a gibi projelerde de yer ald›k.
Tüm bu projelerde tercih edilen bir marka
olmam›z, zaten ürün kalitemizin ve güve-
nilirli¤imizin en önemli göstergesi... 
KSB, yat›r›mlar›na ve ar-ge faaliyetlerine
2011’de de h›z kesmeden devam edecek.

Yeni ürünlerimiz olacak. Mesela KSB ta-
raf›ndan yeni gelifltirilen Pumpmeter dedi-
¤imiz bir ürün var. Bu ürün özellikle en-
düstriyel tesislerde ve konfor uygulamala-
r›nda kullan›labilecek enerji tasarrufuna
yönelik bir cihaz. 2011’de biz de kendi
pazarlama stratejimiz içine dahil ettik.
KSB’nin daha önce üretmifl oldu¤u ama
teknolojisini gelifltirdi¤i, özellikle k›zg›n
ya¤ sistemlerinde kullan›lan Etanorm-
SYT pompalar var. Bu da 2011’de kulla-
n›c›lara anlataca¤›m›z yeni özelliklerini
anlatmay› istedi¤imiz bir ürün. Nehirler-
den enerji temin etmeyi sa¤layan ürünleri-
miz var. Baflka bir yeni ürün de Etaline-R.
Binalar›n yüksekli¤i artt›kça ›s›tma ve so-
¤utma sistemindeki kapasiteler de büyü-
mekte. Mevcut inline pompalar bazen ye-
terli olmayabiliyor. Bu sorunu çözmek
üzere KSB taraf›ndan üretilmeye bafllanan
yeni Etaline-R serisi pompa ile 1900 met-
reküp/saat’e kadar debi transfer edebile-
ce¤iz. Bir de tabii otomasyon konusu var
ki, otomasyon KSB’nin son y›llardaki 
lider segmenti. Frekans inverterleri ve 
otomatik kontrol sistemleri bu y›l da ge-
lifltirerek a¤›rl›k verece¤imiz konular ara-
s›nda. 
Özetle KSB, 2011 y›l›nda da yeni ürün ve
sistemleri ile ad›ndan söz ettirecek... TM
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uygulama

I
s› pompas› sistemi uygulamalar› gün
geçtikçe artmaktad›r. Daha önceki y›l-
larda say›s› bir elin parma¤›n› geçme-

yecek kadar firma ile pazara sürekli arz
edilen ›s› pompas› cihazlar› ve uygulama-
lar›; art›k müflterilerden talep edilmeye
baflland›. Konunun ivmelenmesi 2008 y›l-
lar›nda hissedilir flekilde artt›. Bu ilginin
artmas›n›n en önemli nedenlerinden biri
yürürlü¤e al›nan “Enerji Verimlili¤i” ka-
nunun haz›rlanmas›n›n yan› s›ra dergiler-
de yay›nlanan yaz›lar ve yenilenebilir
enerji kaynaklar› ile ilgili haz›rlanan fuar-
lar oldu. Bu vesile ile Türkiye’nin ilgisi
çok daha önceden olmas› gereken yere
do¤ru çekildi. Enerji verimlili¤i, yenilene-
bilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmaya

bafllanmas› ve yüksek iflletim maliyetlerin-
den kurtulma iste¤i gittikçe artt›.
Tüm bu konular gündemde olunca art›k
müflteriler taraf›ndan ›s› pompas›na olan
ilgi ve alaka da artm›flt›r. 2004 y›l›ndan
beri Amerikan WaterFurnace marka ›s›
pompas› sistemlerinin temsilcili¤ini yapan
ISIMAS geçen y›llar içinde ›s› pompas› uy-
gulama çeflitlerine ait Türkiye’deki ilk ör-
nekleri gerçeklefltiren firmalar aras›ndaki
yerini alm›fl, birçok uygulamada da çeflitli
kurumlardan ödüller alm›flt›r. Bu yüzden
flirket ekibi ›s› pompas› konusunda sek-
tördeki tecrübeli ekiplerin bafl›nda gel-
mektedir. ‹lk deniz kaynakl›, ilk düflük s›-
cakl›kl› jeotermal kaynakl›, ilk yang›n de-
posu kaynakl›, ilk toprak kaynakl› ›s›

Deniz Kaynakl› Is›
Pompas› Sistemi –
Uygulama Aflamalar›
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pompas› sistemi gibi “ilk” uygulamalar›n
tamamlanmas› ile ISIMAS ekibi; uygula-
malar› en ince ayr›nt›s›na kadar irdeleyen
proje ekibiyle çözüm sunan ve flantiye eki-
bi ile uygulamas›n› gerçeklefltiren bir ekip
haline gelmifltir. 
Is› pompas› sistemi; bafll› bafl›na bir ›s›tma
ve so¤utma sistemidir. Hiçbir ek ›s›tmaya
ve so¤utmaya ihtiyaç duymadan ihtiyaçla-
r› sa¤layabilir. Bu nedenle uygulama saha-
lar› evler, villalar oldu¤u gibi ayn› zaman-
da fabrikalar, oteller, seralar veya hayvan
çiftlikleri olabilmektedir. Is› pompas› sis-
temini kullan›labilir k›lacak en önemli ko-
nu do¤ru ekiple, do¤ru analiz sonucunda
ihtiyac›n›za yönelik çözüm almakt›r. An-
cak bu flekilde yanl›fl uygulamalardan ve
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hem de tasarruflu bir sistem ile yenileme
yapmak istemekteydi. Otel teknik ekibi-
nin ISIMAS ile görüflmeleri bu sorunlar›n
giderilmesi amac›yla bafllad›.

2) Ön Haz›rl›k Çal›flmas› 
Yetkililerden otel ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler
al›nm›fl, proje ekibi ön haz›rl›k çal›flmas›-
na bafllam›flt›r. ‹zmir Foça’da bulunan
Hanedan Resort Otel 2.000 m2 kapal› ala-
n› ve 70 oda kapasitesi ile yaz k›fl hizmet
veren bir oteldir. Otelin 2 adet
650.000kcal/h’lik prina kazan›, 60kW’l›k
2 adet hava so¤utmal› chilleri ve 2 adet
4.000 litre s›cak su boyleri bulunmakta-
d›r. Otel denize s›f›r konumda olup he-
men önünde kumsal bulunmaktad›r. 
Kapasiteleri bu flekilde belirlenen otel için
kurulabilecek ›s› pompas› uygulama alter-
natifleri ortaya ç›kar›lm›flt›r. Otelin k›fl›n
›s›tmaya ve s›cak su üretimine yaz›n ise
hem bina so¤utmas›na hem de kullan›m
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s›cak suyu üretimine ihtiyac› vard›r. Bura-
da en önemli nokta yaz›n bina so¤utmas›
yap›l›rken ayn› zamanda kullan›m s›cak
suyu ihtiyac›n›n bulunuyor olmas›d›r.
Özel ›s› pompas› cihaz› ve otomasyonu ile
yaz›n bina so¤utmas› yap›l›rken at›k ›s›-
dan faydalan›larak bedava kullan›m s›cak
suyu üretmek mümkün olmaktad›r. Ha-
nedan Otel için maksimum verimlilik sa¤-
layacak bu yöntem, kapasite belirleme ça-
l›flmalar›nda temel olmufltur. 2 adet
60kW’l›k hava so¤utmal› chiller yerine 1
adet NKW130 model sudan suya Water-
Furnace marka özel ›s› pompas› seçilmifl-
tir. Böylece yaz›n bina içinde so¤utma ya-
p›l›rken kullan›m s›cak suyu da bedava
üretilecektir. K›fl›n ise ayn› ›s› pompas› ci-
haz› binay› ›s›tmaya ve kullan›m s›cak su-
yunu üretmeye devam edecektir. Var olan
kazan kapasitesi ihtiyaçtan çok fazla ol-
du¤u için verilen çal›flma saatlerinden de
yola ç›k›larak seçilen ›s› pompas› cihaz›-

verimsiz sistemlerden kurtulmak mümkün
olacakt›r.
Bu yaz›da amaç, do¤ru yöntem ile ilerlen-
di¤i zaman kurulacak bir ›s› pompas› sis-
teminin nas›l gerçeklefltirildi¤ini paylafl-
maktad›r. Do¤ru ›s› pompas› uygulamas›
yapmak ancak bu basamaklardan ç›kmak
ile mümkün olmaktad›r. Deniz suyunun
kaynak olarak kullan›ld›¤› ›s› pompas› sis-
teminin kuruldu¤u Hanedan Resort
Otel’deki yöntem afla¤›da yer alan basa-
maklar sayesinde baflar›l› ve tatmin edici
bir sonuç elde edilmesini sa¤lam›flt›r.

Hanedan Resort Otel Uygulamas›

1) Sorun tespiti 
Hanedan Resort Otel’in sahibi Abdullah
Güler ›s› pompas› konusunda ISIMAS’a
baflvurdu¤unda ›s›tma ve so¤utma sistem-
leri hakk›nda belli problemleri bulunmak-
tayd›. Eski ve verimsiz prina yak›tl› ›s›tma
kazan› nedeni ile ç›kan baca gaz›ndan do-
lay› otel içerisinde yo¤un bir koku olufl-
maktayd› bu nedenle de müflteriler tara-
f›ndan flikayetler söz konusu oluyordu.
Bunun sebebi prina yak›t›n›n yüksek ve-
rim ile yanmas›na karfl›l›k düzgün bir ba-
ca sistemi ile kullan›lmad›¤› durumda ol-
dukça pis ve kokulu bir duman›n›n olma-
s›yd›. Yetkililer temiz ve çevre dostu bir
sistem ile bu sorundan kurtulmak istiyor-
du. Ayr›ca so¤utma sisteminde kullan›lan
hava so¤utmal› chiller grubunun hem eski
teknolojide olmas› hem de zamanla ve-
rimlili¤ini kaybetmesi, enerji maliyetini
art›rmaktayd›. Teknik ekip hem çevreci
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d›¤› kontrol edilmifltir. Kaynak alternatif-
leri araflt›r›lm›flt›r. ‹lk olarak toprak alt›na
boru yerlefltirilebilecek bir alan olup ol-
mad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Otelin bu amaç için
kullan›labilecek yaklafl›k 1 dönüm toprak
arazisi bulunmaktad›r. Bu arazi içine ya-
tay veya dikey uygulama yap›labilecektir.
Toprak alt› eflanjörü uygulamas›n›n iki
önemli temeli bulunmaktad›r; toprak ya-
p›s› ve gerekli toprak alan›. ‹ncelemelerde
toprak alan›n›n yap›s›n›n kaz› için çok el-
veriflli olmad›¤› tespit edilmifltir. Ayr›ca is-
tenilen ›s›tma ve so¤utma kapasitesi için
otelin sahip oldu¤u toprak alan›n›n da ye-
terli olmad›¤› belirlenmifltir. Bu durumda
yatay uygulama alternatifi elenmifltir. Di-
¤er bir alternatif olan dikey uygulama in-
celenmifltir. Toprak alan› dikey uygulama
için yeterlidir. Ancak dikey uygulama için
sondaj kuyular›n›n aç›lmas› gerekmekte-
dir. Her bir kuyunun maliyeti sistemin
toplam maliyetini ciddi oranda art›rmak-
tad›r. Toprak yap›s›n›n hem toprak hem
de kaya oldu¤u düflünüldü¤ünde sondaj
birim metraj maliyeti iyice yükselmekte-
dir. Bu durumda dikey uygulama alterna-
tifi uygulanabilir ancak maliyetinden do-
lay› en son düflünülecek alternatif olarak
belirlenmifltir.
Otelin deniz kenar›nda olmas›ndan dolay›
deniz suyundan kaynak olarak faydalan-
man›n mant›kl› bir uygulama olaca¤› tah-
min edilmekteydi. Deniz suyundan aç›k
sistem veya kapal› sistem olarak iki flekil-
de faydalan›labilirdi. Kapal› sistemde bo-
rulardan oluflturulan kangallar su alt›na
yerlefltirilir ve sabitlenir. Böylece içerisin-
den kapal› sistem su dolaflt›r›labilecek su-
alt› eflanjörleri haz›rlanm›fl olur. Bir di¤er
alternatif ise aç›k sistem kaynak kullan›m
yöntemidir. Bu yöntemde deniz suyu aç›k
bir boru hatt› ile denizden al›n›r ve bir
eflanjörde ›s›s›ndan faydalan›ld›ktan sonra
tekrar denize geri boflalt›l›r. Her iki yön-
temde de deniz suyunun yaz›n hava s›cak-
l›¤›ndan daha so¤uk k›fl›n ise hava s›cakl›-
¤›ndan daha s›cak olmas›ndan faydalan›-
larak daha verimli ve kârl› bir sistem ku-
rulaca¤› görülmüfltür.
Ön araflt›rmas› yap›lan kaynak alternatif-
leri müflteri ile de paylafl›lm›fl ve hep bir-
likte kaynak tiplerinin uygulama avantaj
ve zorluklar› incelenmifltir. Yat›r›mc› top-

rak alan›nda deneme amaçl› kaz› yapt›r-
m›fl ve toprak alan›n›n yap› itibari ile kum
(milli) dolu oldu¤u görülmüfltür. Bu top-
rak yap›s›nda kaz› yapmak ve boru yerlefl-
tirmek zor olmaktad›r. Bu nedenle kaz›
gerektirecek kaynak alternatifleri için bu
bir dezavantajd›r. Di¤er alternatif olan
deniz uygulamas› için ise deniz zemininin
genellikle düz oldu¤u söylenmifltir. Deniz
zeminin düz olmas› kapal› sistem boru
yerlefltirilmesi için uygundur.   

5) Kaynak Tipinin Kesinlefltirilmesi
Kaynak alternatifleri, yat›r›mc› ile birlikte
yerinde de¤erlendirildikten sonra deniz
suyunun kaynak olarak kullan›lmas›n›n
en mant›kl› uygulama olaca¤›na karar ve-
rilmifltir. Bu aflamadan sonra deniz suyun-
dan kapal› sistemle mi, aç›k sistemle mi
faydalan›labilece¤i araflt›r›lm›flt›r. Bu
amaç ile deniz taban yap›s›n›n belirlenme-
si için dalg›ç ekibi sualt› incelemesi yap-
m›flt›r. ‹ncelemede deniz dibinin fiziksel
flekli ç›kar›lm›fl ve deniz alt› kum yap›s›
incelenmifltir. Deniz alt› genellikle engebe-
siz ve kumdur. Fiziksel uygulama flartlar›-
n›n yan› s›ra her bir uygulama çeflidi için
maliyet analizi de yap›lm›flt›r. Bu incele-
meler ve analizler sonucunda deniz alt› su-
yunun aç›k sistem olarak kullan›lmas›na
karar verilmifltir. Karar verilen yöntemde
deniz suyu deniz içerisinden bir boru yard›-
m› ile k›y›ya tafl›nacak ve bir eflanjörden ge-
çirilerek tekrar denize geri boflalt›lacakt›r.
Oda içerisinde eflanjör ve pompa yer ala-
cakt›r. Odan›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i,
denizden suyun k›y›ya kadar getirilmesi
için yap›lacak borulama, odan›n denizden
mesafesi ve yeralt›ndaki konumunun be-
lirlenmesi gibi uzmanl›k gerektiren konu-
lar›n yan› s›ra deniz suyunun tesisat ö¤ele-
ri için zarar verici etkisinin ortadan kald›-
r›lmas› gibi ayr› uzmanl›k konular›na ha-
kim olmak, deniz suyu kaynakl› ›s› pom-
pas› projesi gerçeklefltirebilmek için flart-
t›r. Ayr›ca tüm bu hesaplamalar›n teorik
k›s›mlar› özel bilgisayar programlar› ile
haz›rlanmaktad›r. Bu programlar arac›l›¤›
ile sistemin 10, 15 ve 20 y›l sonraki du-
rumlar› bugünden incelenebilmekte ve ge-
rekli önlemler al›nabilmektedir. Her bir
aflama yerinde incelemeler ve uzman bir
kadro ile önceden tasarlanmal› ve uygula-

n›n k›fl›n da ›s›tma için yeterli olaca¤›na
karar verilmifltir. Ancak ilk etapta kazan-
lardan birinin sistemle kombine çal›flacak
flekilde yedekte b›rak›laca¤› planlanm›flt›r. 
Kapasite belirlenmesi yap›lan otel için uy-
gun kaynak tipinin belirlenmesi asl›nda ›s›
pompas› iflinin en önemli k›sm›d›r. Tüm
alternatifler düflünüldükten sonra ve mali
analizlerin de yap›lmas›n›n ard›ndan otel
için en verimli kaynak tipi belirlenir. Ön-
celikle eldeki bilgiler ›fl›¤› alt›nda deniz ke-
nar›nda olan otel için en mant›kl› kayna-
¤›n, deniz olaca¤› tahmin edilmifltir. Di¤er
bir alternatif de toprak alt› borulama sis-
temi olabilecektir. Kaynak alternatifleri-
nin belirlendikten sonraki aflama bu kay-
nak alternatifleri aras›ndan seçim yapmak
için müflteri ile irtibat kurulmas› ve yerin-
de inceleme yap›lmas›d›r. Araflt›r›lacak
kaynak tipleri: Deniz suyunun aç›k sistem
olarak direkt kullan›lmas›, deniz alt›na ka-
pal› sistem borular›n yerlefltirilmesi, top-
rak alt›na yatay veya dikey boru gömüle-
rek kaynak oluflturulmas›, yeralt› suyunun
aç›k sistemde kaynak olarak kullan›lmas›d›r.

3)  Müflteriye Teknik Rapor Sunulmas›
Is›mas ekibi, verilen bilgileri bir araya ge-
tirerek ›s› pompas› temel sistemi kurmufl-
tur. Bu sistem ile ilgili olarak; sistem ku-
rulumunu ve yaklafl›k tesisat flemas›n›, al-
ternatif yak›tlara karfl› ›s› pompas› sistemi
ile elde edilecek iflletim kârlar›n›, yaklafl›k
ilk yat›r›m maliyetini içeren bir teknik ra-
por, otel sahibine ve teknik ekibine sunul-
mufltur. Ayn› teknik rapor içerisinde kay-
nak alternatifleri ve her bir kaynak alter-
natifi ile ilgili avantaj-dezavantajlar konu-
lar›nda da bilgilendirme yap›lm›flt›r.
Raporu inceleyen yat›r›mc›, sürekli ad›n›
duydu¤u ›s› pompas› sisteminin kendi ote-
line nas›l uygulanabilece¤i konusunda bil-
gi sahibi olmufltur. Sistemin kâr› ve bütçe-
sini ö¤renmifltir. Bu aflamada yat›r›mc› da
Is›mas ile birlikte uygun kaynak alternati-
fi aray›fl›na girmifltir. Bu durumda di¤er
kaynak alternatiflerinin incelenmesi için
otel ziyaret edilmifltir.

4) Otel Ziyareti
Otel ziyaretinde öncelikle cihaz kapasite-
leri ve otel iç tesisatlar› kontrol edilmifltir.
Verilen bilgilerde bir farkl›l›k olup olma-
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boru için beton ayaklar›n yap›lmas› ve bo-
runun deniz alt›na indirilmesi ilk ifl kale-
mini oluflturmufltur. Deniz alt›na indirilen
borunun k›y›da kalan k›sm› toprak kaz›-
larak yeralt›na do¤ru indirilmifltir. Boru
istenilen derinli¤e indirildikten sonra be-
lirlenen noktada beton odan›n inflaat› ya-
p›lm›flt›r. Odan›n içerisi su izolasyonu ile
kaplanm›flt›r. Denizden gelen boru ile
odan›n ba¤lant›s› yap›lm›flt›r. Odan›n su
olmayan di¤er yan bölmesinde deniz suyu
için kullan›labilecek bir titanyum plakal›
eflanjör ve plastik bir su sirkülasyon pom-
pas› ba¤lanm›flt›r. Yan bölmeden suyu
emen pompa plakal› eflanjörden geçir-
mekte ve at›fl a¤as›ndan deniz suyunu tek-
rar denize geri göndermektedir. Deniz su-
yu iki metre derinlikten emilirken yüzeye
yak›n bir yerden geri boflalt›lmaktad›r. Bu
sayede ›s›tma veya so¤utma için en uygun
deniz suyu al›nmaktad›r. Odan›n inflaat›
ve tesisat› tamamland›ktan sonra eflanjö-
rün di¤er taraf› yani makine dairesinde
yer alacak ›s› pompas› ile eflanjör aras›n-
daki hatt›n döflenmesi ifli bafllam›flt›r. Bu-
rada mesafe yaklafl›k 150 metredir. Gidifl
dönüfl borusu toprak alt›ndan polietilen
olarak döflenmifltir. Borular›n birbirinden
etkilenmemesi için kanal genifl kaz›lm›fl ve
araya izolasyon malzemesi koyulmufltur.
Böylece makine dairesine kaynak taraf›
borular› ulaflt›r›lm›flt›r. Is› pompas› cihaz›-
n›n flantiyeye indirilmesi ile birlikte maki-
ne dairesinin tesisat iflleri bafllam›flt›r. 1
adet NKW 130 model sudan suya ›s›
pompas› cihaz› kaynak hatt›na ba¤lan-
m›flt›r. Bu ›s› pompas› cihaz› ile deniz su-
yunu kaynak kullanarak k›fl›n ›s›tma ve
kullan›m s›cak suyu üretmek mümkün ol-
maktad›r. Yaz›n ise bina so¤utmas› yapar-
ken ayn› anda bedava kullan›m s›cak suyu
üretmek mümkündür. Bu ifllemin otoma-
tik olarak sa¤lanabilmesi için gerekli oto-
masyon kurulmufltur. Burada önemli olan
›s› pompas› sistemine yapabilece¤i en yük-
sek tasarrufu yapt›rmakt›r. Bu da ancak
düzgün kurgulanm›fl karmafl›k bir oto-
masyon ile gerçeklefltirilebilir. Sistemin
çal›flmas› için 5 ayr› senaryo belirlenmifl
ve otomasyon panosu kurulmufltur. Siste-
min bas›nç testlerinin ve çal›flma izleme
testlerinin de yap›lmas›n›n ard›ndan sis-
tem müflteriye teslim edilmifltir.

Yukar›da anlat›lan deniz kaynakl› ›s›
pompas› sisteminin kurulmas› 1 ay sürse
de ön çal›flmalar› ve fizibiliteleri ile birlik-
te yaklafl›k 5-6 ayl›k bir projedir. Uygula-
ma aflamalar› ve dizayn aflamalar› zorlu-
dur. Is› pompas› sistemini bir kazan ya da
bir chiller gibi düflünmemek gerekir. E¤er
tasar›ma bu anlay›fl ile bafllan›rsa sistem-
den en yüksek seviyede tasarruf etmek
mümkün olmayacakt›r. 
Is› pompas›n›n düzgün bir proje ve oto-
masyon ile birlikte kurulmas› gerekmekte-
dir. Ancak bu flekilde sistem yüksek bir
tasarruf ile çal›flabilir. Otomasyon ile kast
edilen, birkaç 3 yollu vana ve termostat
de¤ildir. Frekans konvertörlü sirkülasyon
pompalar›, 2 yollu ve 3 yollu vanalar, s›-
cakl›k alg›lay›c›lar ve tüm bunlar› kontrol
edebilecek bir PLC içeren otomasyonu-
dur. Sistem tüm bu bileflenler düzgün ya-
z›lm›fl çal›flma senaryolar› ile sorunsuz ve
verimli bir flekilde uzun süre çal›flmas›na
devam eder. 
Karfl›lafl›lan problemler ve beklenilmeyen
geliflmeler her projede oldu¤u gibi ›s›
pompas› projelerinde de meydana gel-
mektedir. Bu zorluklar›n afl›larak uzun
y›llar çal›fl›r halde ve iflletim kâr› sa¤layan
›s› pompas› projelerinin yap›lmas› dene-
yimli ve konusunda uzman bir ekip ile ya-
p›labilmektedir. Yanl›fl yap›lan uygulama-
lar nedeni ile ›s› pompas› konusunda sek-
tör içerisinde insanlar›n önyarg›lar›n› y›k-
mak oldukça zor olmaktad›r. Ancak bu ve
buna benzer uygulamalar ile ›s› pompas›
sistemi tan›t›labilir. Is› pompas› sistemi
her zaman her türlü proje için çok tasar-
ruflu bir sistem olmayabilir. Burada
önemli olan kullan›c›ya bunu teknik ve
do¤ru bir flekilde aç›klayabilmektir. Sat›fl
öncelikli bafllanan ifllerde tasarruf oranla-
r› gerçe¤in çok çok üstünde gösterilebil-
mektedir. Burada kullan›c›lara bizim uya-
r›m›z verilen tasarruf oranlar›n›n teknik
olarak ve belgeler ile uygulay›c› firmadan
istemeleridir. Cihaz verim oranlar›n› ve
tüketim de¤erlerini cihaz kataloglar› üze-
rinden gösterilmesini, sistem için çal›flan
tüm pompa, motor, elektrik tüketen tüm
malzemelerin tüketim de¤erlerinin de sis-
tem tüketim de¤erlerine eklenip eklenme-
di¤inin sorulmas›, araflt›r›lmas› gerekmek-
tedir. TM

ma aflamas›nda teoriye en yak›n uygula-
may› yapmak gerekmektedir. Sistemin en
zor ve zaman al›c› k›sm› görülebildi¤i gibi
kullan›lacak kayna¤›n belirlenmesidir.

6) Kesin Teklifin Haz›rlanmas› ve 
Müflteriye Sunulmas›
Ayr›nt›l› çal›flma sayesinde ›s› pompas›
sisteminin ilk yat›r›m miktar› da belirlen-
mifl olmaktad›r. Böylece müflteriye ayr›n-
t›l› bir malzeme listesi ile kesin teklif su-
nulmufltur. Çal›flman›n tüm aflamalar›nda
müflteri ile birlikte karar verilmesi, müflte-
rinin de sistemin tam olarak nas›l gerçek-
lefltirilece¤ini anlamas› ›s› pompas› uygu-
lamalar› için çok önemlidir. E¤er sistem
kurulumu müflterinin kafas›nda canlan-
maz ise deniz suyundan nas›l olup da otel
›s›t›ld›¤›n› anlatman›z biraz zor olabil-
mektedir. 
Hanedan Otel’deki deniz kaynakl› ›s›
pompas› uygulamas› için gerekli tesisat çi-
zimleri, sistem analizleri ve incelemeleri
ile komple bir çal›flma olarak Is›mas tara-
f›ndan haz›rlanm›fl ve yat›r›mc›ya sunul-
mufltur. 

7) fiantiye Plan›n Yap›lmas› ve Malzeme
Temini
Anlaflmaya var›lmas›n›n ard›ndan hem ›s›
pompas› kurulumunu yapacak ekibin ifl
durumu, hem de otelin tesisatlar›nda de¤i-
fliklik yapabilece¤i ortak bir zaman düflü-
nülerek flantiye plan› yap›lm›flt›r. fiantiye
plan›na göre hangi malzeme ne zaman tes-
lim edilecek, hangi ekipman ne zaman
monte edilecek tamam› belirlenmifltir.
Projede ifl ak›fl› flu flekilde olmufltur: Deniz
suyunun deniz içerine yerlefltirilecek aç›-
ka¤›zl› bir boru ile k›y› fleridine yap›lacak
oda içerine tafl›nmas› için gerekli hatt›n
döflenmesi, k›y› fleridine eflanjör ve pom-
pan›n bulunaca¤› bir oda yap›lmas›, ma-
kine dairesi ile oda aras›nda toprak alt›n-
dan su hatt›n›n döflenmesi ve makine da-
iresinin ›s› pompas› montaj› ve otomasyo-
nu ile tamamlanmas›.  

8)  fiantiye Bafllamas› ve ‹flin Teslim 
Edilmesi 
fiantiye plan›n ard›ndan belirlenen tarihte
›s› pompas› ekibi otelde çal›flmalar›na bafl-
lam›flt›r. Deniz alt›na indirilecek koruge
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Girifl

I
s› pompalar›, düflük s›cakl›ktaki bir ›s›
kayna¤›ndan, daha yüksek s›cakl›kta-
ki bir ortama ›s› aktarabilen (pompa-

layabilen) cihazlard›r.

Termodinami¤in 2. yasas›na göre düflük
s›cakl›ktaki bir ortamdan, daha yüksek s›-
cakl›ktaki bir ortama enerji aktar›labilme-
si ancak baflka bir enerji kayna¤›n›n kul-
lan›lmas›yla mümkün olmaktad›r.

Günümüz ›s› pompalar›n›n büyük bir bö-
lümü gaz s›k›flt›rmal› (kompresörlü) tipte
olup, kompresörün çal›flt›r›lmas› elektrik
enerjisi ile sa¤lanmaktad›r.

Is› pompalar› ›s›y› çektikleri (toprak, su,
hava vb.) ve ›s›y› aktard›klar› (hava, su,
vb) ortamlara göre isimlendirilmektedir.

Is›n›n aktar›ld›¤› ortam hava ise bu tür ci-
hazlara piyasada “›s› pompas› fonksiyon-
lu klima” ismi de verilmektedir. “Hava-
dan havaya”, “sudan havaya” veya “top-
raktan havaya” çal›flan ›s› pompalar›d›r
bunlar asl›nda.

Is›n›n aktar›ld›¤› ortam su ise bu tür ci-
hazlara piyasada sadece “›s› pompas›” is-
mi verilmektedir. Bunlar “havadan suya”,
“sudan suya” veya “topraktan suya” çal›-
flan ›s› pompalar›d›r.

Günümüzde ›s› pompalar› yaklafl›k 5 ile
1000 kW performans güç aral›¤›nda; ›s›t-
ma ana fonksiyonunun yan› s›ra kullanma
s›cak suyu üretebilen ve gerekti¤inde so-
¤utma da yapabilecek özelliklerde çok
fonksiyonlu olarak pazara sunulmaktad›r. 

Is› pompalar›; enerjinin verimli kullan›l-
mas› ve CO2 sal›m›n›n azalt›lmas› gibi in-
sanl›¤›n iki önemli probleminin çözümüne

katk› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle AB, Ja-
ponya ve ABD gibi ülkelerde ›s› pompas›
kullan›m› özellikle 2000 y›l›ndan itibaren
h›zla yayg›nlaflmaktad›r.

Fransa, ‹sveç, Norveç, Almanya, ‹sviçre,
Avusturya, ‹talya, Finlandiya ›s› pompala-
r›n› en çok kullanan ülkelerdir. Bu ülke-
lerde ›s› pompas› kullan›m oranlar› çok
yüksektir ve yeni yap›lan binalar›n büyük
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Genel Bilgiler
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bir ço¤unlu¤unda fosil bazl› enerji tüketen
kazan ve kombi yerine sadece elektrik
enerjisi tüketen ›s› pompalar› kullan›l-
maktad›r.

Türkiye’de ise havadan havaya ve asl›nda
so¤utma amaçl› çal›flan klima cihazlar› d›-
fl›nda, gerçek anlamda ›s› pompas› kulla-
n›m› azd›r. Ancak Türkiye, sahip oldu¤u
de¤iflik iklim ve co¤rafya flartlar› nedeniy-
le ›s› pompas› kullan›m›na (özellikle hava-
dan suya ve sudan suya çal›flan) çok uy-
gundur ve bu nedenle önemli bir potansi-
yele sahiptir.

Is› Pompalar›nda Performans 
De¤erleri

Is› pompalar›n›n sahip oldu¤u performans
de¤erlerini incelerken dikkatli olmak ge-
rekir. Üreticilerin kataloglar›nda verdikle-
ri de¤erler farkl› iflletme flartlar›n› baz ala-
bildi¤i gibi, verilerin tolerans alanlar› da
farkl› standartlarda olabilmektedir.
Kataloglarda güç, kapasite veya perfor-
mans kelimeleri genellikle efl anlaml› ola-
rak kullan›lmakta ve kW birimiyle veril-
mektedir.

Cihazlar›n etiketlerinde yazan ve katalog-
lar›nda verilen de¤erleri, anma de¤erleri
veya nominal de¤erleri ifadeleriyle yine efl
anlaml› olarak kullan›lmaktad›r.

Terminoloji birli¤i yaratmak, katalog ve-
rilerinin karfl›laflt›r›labilir olmas›n› sa¤la-
mak ve ›s› pompas› üreticilerinin cihazla-
r›yla ilgili verdikleri bilgilerin do¤ru ve
anlafl›labilir olmas›n› güvence alt›na ala-
bilmek için kullan›lan normlardan EN
255 ve ona dayal› olarak gelifltirilen, 2008
y›l›nda yay›nlanan EN 14511,  Avrupal›
›s› pompas› üreticilerinin kulland›¤› esas
standartt›r. 

EN 14511; ›s› pompalar›n›n ›s›tma ve so-
¤utma performanslar›n› belli çal›flma flart-
lar›ndaki anl›k ölçüm de¤erleri olarak
vermektedir. Çal›flma flartlar›n› tarifleyen
harf ve rakamlar›n aç›klamalar› flöyledir:

1a- Havadan suya ›s›tma yapan ›s› pom-
palar›nda;
A../W..
A.. : Air (D›fl Hava S›cakl›¤›): 
-5 °C, 2 °C, 7 °C, 10 °C
W..: Water (Ç›k›fl Suyu S›cakl›¤›): 
35 °C, 45 °C, 55 °C

Örnek: A07/W45 ... 12 kW
Bu ›s› pompas›, 7 °C s›cakl›¤›ndaki d›fl ha-
vadan ›s›y› al›p, 45 °C s›cakl›¤›nda ç›k›fl
suyu üretmektedir ve bu s›rada 12 kW’l›k
›s›tma enerjisi transfer edebilmektedir.

1b- Havadan suya so¤utma yapan ›s›
pompalar›nda;
A../W..

A.. : Air (D›fl Hava S›cakl›¤›):
27 °C, 35 °C
W..: Water (Ç›k›fl Suyu S›cakl›¤›):
8 °C, 12 °C, 18 °C

Örnek: A35/W18 ... 14 kW
Bu ›s› pompas› 18 °C s›cakl›¤›nda so¤ut-
ma ç›k›fl suyu üreterek binay› so¤utmakta
ve bu s›rada binadan ald›¤› 14 kW’l›k so-
¤utma enerjisini 35 °C s›cakl›¤›ndaki d›fl
havaya transfer edebilmektedir.

2a- Sudan Suya Is›tma Yapan Is› Pompa-
lar›nda;
W../W..
W..: Water (Kaynak Taraf›nda Su S›cakl›¤›):
7 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›fl Suyu S›cakl›¤›): 
35 °C, 45 °C, 55 °C
Deniz, kuyu, göl, akarsu gibi bir kaynak-
tan al›nan su ›s› pompas›n›n içinde dolafl-
t›r›larak enerjisi ç›k›fl suyuna aktar›lmak-
tad›r.

Örnek: W15/W45 ... 12 kW
Bu ›s› pompas› 15 °C s›cakl›¤›ndaki kay-
nak suyundan ›s›y› al›p, 45 °C s›cakl›¤›n-
da ç›k›fl suyu üretmektedir ve bu s›rada 12
kW’l›k ›s›tma enerjisi transfer edebilmek-
tedir.

2b- Sudan Suya So¤utma Yapan Is› Pom-
palar›nda;
W../W..
W..: Water (Kaynak Taraf›nda Su S›cakl›¤›):
7 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›fl Suyu S›cakl›¤›): 
7 °C, 12 °C, 18 °C

Örnek: W20/W18 ... 14 kW
Bu ›s› pompas› 18 °C s›cakl›¤›nda ç›k›fl su-
yu s›cakl›¤› üreterek binay› so¤utmakta ve
bu s›rada binadan ald›¤› 14 kW’l›k 
so¤utma enerjisini 20 °C s›cakl›¤›nda ›s›
pompas›na gelen kaynak suyuna aktar-
maktad›r.

3a- Topraktan Suya Is›tma Yapan Is›
Pompalar›nda;
B../W..
B.. : Brine (Salamura= Su+Glikol S›cakl›¤›):
-5 °C, 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›fl Suyu S›cakl›¤›): 
35 °C, 45 °C, 55 °C

Is› Pompas› Is› Da¤›t›m Taraf›Do¤al Kaynak Taraf›

Buzdolab› ve Is› Pompas›n›n Çal›flma
Prensipleri Ayn›d›r
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Is› Pompalar›nda Verim De¤erleri

Is› pompalar›n›n belli çal›flma flartlar› al-
t›nda ›s› transfer edebilme, yani ›s›tabilme
veya so¤utabilme kapasitelerine ›s› pom-
palar›n›n performans› dendi¤ini söylemifl-
tik. Ancak ›s› pompalar›nda performans
de¤erleri, o performans›n yarat›ld›¤› ifllet-
me flartlar›ndaki “çal›flma verimleriyle”
birlikte de¤erlendirildi¤inde anlam kaza-
n›r. Verimin birlikte de¤erlendirilmedi¤i
performans rakamlar› kendi bafllar›na
fazla bir fley ifade etmez. 

Performans ve verim de¤erleri birbirinden
ayr›lmaz ikiz kardefller gibidir ve önceden
tariflenmifl, belli iflletme flartlar›nda ölçü-
lüp verilmelidir. Aksi durumda ›s› pompa-
s› üreticilerinin verilerini birbiriyle k›yas-
lamak mümkün olmaz, ilgilenenler yan›l-
t›lm›fl olur ve yanl›fl seçilen cihazlarla ya-
p›lan uygulamalar iyi sonuç vermez.

Bu nedenle EN 14511 normu, ›s› pompa-
lar›nda performans›n yan›s›ra verimin de
nas›l tariflendi¤i ve hangi iflletme flartla-
r›nda ölçülece¤ine dair net standartlar ge-
tirmifltir.

Is› pompas› ›s›tma yaparken verim de¤eri
“Etkinlik Katsay›s›” denilen COP (Coeffi-
cient of Performance) terimiyle, so¤utma
yaparken ise verim de¤eri “Enerji Etkinlik
Oran›” denilen EER (Energy Efficiency
Ratio) terimiyle ifade edilmektedir.

Binaya verilen ›s›tma enerjisi
COP = 

Kompresörün çekti¤i elektrik enerjisi

Bu tür ›s› pompalar›nda kaynak taraf›nda
polietilen (PE) borular›n içinde donmaya
karfl› yeterince korunmufl su-glikol (sala-
mura) kar›fl›m› dolaflt›r›lmaktad›r. Boru-
lar toprak alt›na döflenmekte, topra¤›n ve-
ya kayalar›n içine delinmifl kuyulara sar-
k›t›lmaktad›r. Is› pompas›yla çevre (kay-
nak) aras›ndaki ›s› transferi, borular›n
içinde dolaflt›r›lan salamura (brine) tara-
f›ndan sa¤lanmaktad›r. Asl›nda borular
topraktan baflka ortamlara (örne¤in de-
niz, göl ve akarsular›n içine) da serilebilir.
Bu nedenle bu tip ›s› pompalar›na “toprak
kaynakl›” yerine “salamura kullanan” ›s›
pompalar› demek belki daha do¤ru olabilir.

Örnek: B5/W35 ... 14 kW
Bu ›s› pompas› gelifl s›cakl›¤› 5 °C olan sa-
lamuradan ›s›y› al›p, 35 °C s›cakl›¤›nda
ç›k›fl suyu üretmektedir ve bu s›rada sala-
muradan binaya 14 kW’l›k ›s›tma enerjisi
transfer edebilmektedir.

3b- Topraktan Suya So¤utma Yapan Is›
Pompalar›nda;
B../W..
B.. : Brine (Salamura S›cakl›¤›): 
5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›fl Suyu S›cakl›¤›): 
7 °C, 12 °C, 18 °C

Örnek: B15/W12 ... 16 kW
Bu ›s› pompas› 12 °C s›cakl›¤›nda ç›k›fl su-
yu s›cakl›¤› üreterek binay› so¤utmakta ve
bu s›rada binadan ald›¤› 16 kW’l›k so¤ut-
ma enerjisini 15 °C’de ›s› pompas›na gelen
salamuraya aktarmaktad›r.

Üreticilerin cihazlar›n›n anma (nominal)
performanslar›n› ifade etmek için en çok
kulland›klar› EN 14511’e uygun ölçüm
noktalar› flunlard›r:
• Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda: 
A2/W35 
A7/W35
A35/W8
• Su kaynakl› ›s› pompalar›nda:
W0/W35
W10/W35
W20/W8
W10/W18
• Toprak kaynakl› ›s› pompalar›nda:
B0/W35
B20/W8
B10/W18

Is› pompas›
insano¤lunun bildi¤i
en ekonomik ›s›tma
sistemlerinden biridir.
Enerjisinin büyük bir
bölümünü do¤adan
(toprak, su, hava) al›r.

Is›tma Enerjisi

Elektrik
Enerjisi

Günefl Enerjisi

Jeotermal Enerji
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Binadan çekilen so¤utma enerjisi
EER = 

Kompresörün çekti¤i elektrik enerjisi

COP ve EER belli iflletme flartlar› için öl-
çülmüfl anl›k de¤erlerdir. Üreticiler bu de-
¤erleri verirken cihazlar›n salt ›s› çevrim
prosesini dikkate almal›d›rlar ve cihazla-
r›n içinde yer alan sirkülasyon pompalar›,
iç ve d›fl ünite fanlar› ve elektrik/kon-
trol/otomasyon donan›mlar› gibi di¤er
yard›mc› sistemlerin elektrik tüketimlerini
ve kay›plar›n› de¤erlendirme d›fl› b›rak-
mal›d›rlar.

EN 14511 normuna göre COP ve EER ve-
rilerini ölçmek için kullan›lan anl›k ifllet-
me flartlar›na örnekler:

• Is›tma için (COP):

Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda
A-7/W35
A 2/W35
A 7/W35
A10/W35
Su kaynakl› ›s› pompalar›nda
W0/W35
W10/W35
Toprak kaynakl› ›s› pompalar›nda
B0/W35
B10/W35

• So¤utma için (EER):

Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda
A35/W8
A35/W18
Su kaynakl› ›s› pompalar›nda
W20/W8
W10/W18
Toprak kaynakl› ›s› pompalar›nda
B20/W8
B10/W18

Türkiye’ye, Avrupa’n›n yan› s›ra Japonya,
Kore, Çin ve ABD’den de ›s› pompas› ithal
edilmektedir. 
Dolay›s›yla EN 14511 normundan baflka
ARI, ASHRAE, EUROVENT, ISO gibi
kurulufllar›n standartlar›n› kullanan veya
kataloglar›nda kendi keyfi de¤erlerini ve-
ren üreticilerin say›s› da oldukça fazlad›r.
Bu nedenle projecilerimizin, uygulama ya-
pan kurulufllar›m›z›n ve neticede kullan›-

c›lar›n ›s› pompas› sistemi seçerken ger-
çekten dikkatli olmalar› gereklidir.
COP ve EER verileri, de¤iflik üreticilere
ait farkl› cihaz tiplerini birbirleriyle karfl›-
laflt›rabilmek ve cihazlar›n ön seçimini ya-
pabilmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla kulla-
n›labilen faydal› verilerdir. Ancak ›s›
pompas› sistemini seçerken bundan fazla-
s› gereklidir.

Örne¤in “sezonsal ›s›tma performans fak-
törü” βH  ve “sezonsal so¤utma perfor-
mans faktörü” βC  ›s› pompas› sisteminin
bir sezon boyunca gerçeklefltirdi¤i ›s›
transferinin, sistemin harcad›¤› toplam
elektrik enerjisine bölünmesiyle bulunan
ve kullan›c›y› as›l ilgilendiren “sezonsal
etkinlik verileri”dir.

• Sezonsal ›s›tma performans› faktörü βH :
Örne¤in bir ›s› pompas› sistemi senede 7
ay ›s›tmaya çal›flmakta ve bu süre içinde
toplamda Qh (kWh) kadar ›s›tma enerjisi
üretmektedir. Bunu yaparken de yard›mc›
ekipmanlar›yla birlikte sistem baz›nda
toplamda Whe (kWh) elektrik enerjisi
kullanmaktad›r.

Qh
βH   = 

Whe

• Sezonsal so¤utma performans› faktörü
βC: Örne¤in bir ›s› pompas› sistemi sene-
de 3 ay so¤utmaya çal›flmakta ve bu süre
içinde toplamda Qc (kWh) kadar so¤ut-
ma enerjisi üretmektedir. Bunu yaparken
de yard›mc› ekipmanlar›yla birlikte sistem
baz›nda toplamda Wce (kWh) elektrik
enerjisi kullanmaktad›r.

QC
βC   = 

Wce

• Sezonsal ›s›tma ve sezonsal so¤utma
performans faktörlerini birlikte de¤erlen-
direrek ›s› pompas› sisteminin “sezonsal
toplam performans faktörü”nü βT hesap-
lamak kolayd›r:

Qh +QC
βT   = 

Whe +Wce

Bu hesaplamalar yap›l›rken ›s› pompas›
sisteminin ›s›tma ve so¤utma fonksiyonla-
r›n›n yan›s›ra “kullanma s›cak suyu” üre-
timinde de bulundu¤u unutulmamal› ve
dikkate al›nmal›d›r.

Anl›k iflletme flartlar›nda geçerli olan COP
ve EER verilerini kullanarak, bir ›s› pom-
pas› sisteminin “sezonsal performans fak-
törlerini” yaklafl›k olarak hesaplayabil-
mek için Alman Mühendisler Odas›’n›n
VDI-4650 numaral› yöntemi iyi sonuç
vermektedir. Ayr›ca yine bu amaç için ge-
lifltirilmifl ve ›s› pompas› sisteminin sezon-
sal iflletme flartlar›n› simüle ederek perfor-
mans faktörlerini hesaplayabilen prog-
ramlar mevcuttur.

Sezonsal performans faktörünün olabildi-
¤ince yüksek ç›kmas› çok önemlidir.
Ömür boyu kullanma maliyetinin büyük
bir bölümünü oluflturan enerji giderleri ve
dolay›s›yla ›s› pompas› sisteminin amor-
tisman süresi buna ba¤l›d›r.

Is› pompas› sistemi üç ana bölümden olufl-
maktad›r:

1. Primer - birincil - kaynak taraf›: Bura-
da ›s›tma ve/veya so¤utma enerjisini kul-
lanaca¤›m›z yenilenebilir enerji ortam›
vard›r (hava, su, toprak vb). Ayr›ca bu or-
tamla ›s› pompas› aras›nda ›s› transferini
sa¤layan tesisat vard›r.
2.  Is› pompas› cihaz› ve yard›mc› ekip-
manlar›: Burada kaynak ortam›ndan ge-
len enerjinin, kullan›m flartlar›na uygun
hale getirilerek kullan›c›ya transfer edil-
melerini sa¤layan her türlü ekipman ve
kontrol/otomasyon donan›m› vard›r.
3. Sekonder - ikincil - kullan›c› - tüketim
taraf›: Burada ›s› pompas›ndan gelen ›s›t-
ma/so¤utma enerjisinin, binan›n içinde et-
kin bir flekilde da¤›t›larak kullan›m›n›
sa¤layan tesisat ekipmanlar› vard›r.

Görüldü¤ü gibi ›s› pompas› sisteminin 
sezonsal toplam performans faktörünün
yüksek ç›kabilmesi için; sistemi oluflturan
her üç bölüm için do¤ru öngörülerde 
bulunulmas›, kullan›lacak ekipmanlar›n
do¤ru seçilmesi ve projenin genel 
konseptinin do¤ru oluflturulmas› gerek-
mektedir.
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Is› Pompalar›nda ‹flletim fiekilleri

Is› pompas› uygulamalar›nda temel kural,
yat›r›m maliyetleri ile iflletim maliyetleri
aras›ndaki dengenin kullan›c›n›n yarar›na
optimize edilmesidir. Bunun için kaynak
taraf›n›n (hava, toprak, su vb) sezonsal
de¤iflkenlikleri ile kullan›c› taraf›n›n se-
zonsal gereksinimleri (›s›tma, so¤utma,
kullan›m s›cak suyu) birlikte de¤erlendiri-
lerek ›s› pompas›n›n ve di¤er gerekli yar-
d›mc› ekipmanlar›n seçimi yap›lmal› ve
sistemin hangi iflletim fleklinde çal›flaca¤›
belirlenmelidir.

Is› pompalar›nda afla¤›daki iflletim flekille-
ri vard›r:

1. Monovalent iflletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji ge-
reksiniminin % 100’ünü karfl›layacak fle-
kilde seçilir.
2. Mono enerjili iflletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji ge-
reksiniminin % 80-90’›n› karfl›layacak fle-
kilde seçilir ve y›l›n en so¤uk günlerinde
ortaya ç›kan ek enerji gereksinimi için
elektrikli ›s›t›c› ile desteklenir. Is› pompa-
s› da, destekleyici ›s›t›c› da elektrik enerji-

siyle çal›flt›¤›ndan bu tür iflletme mono-
enerjili (tek tip enerji kullanan) iflletim de-
nir.
3. Bivalent iflletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji ge-
reksiniminin % 75-80’ini karfl›layacak fle-
kilde seçilir ve önceden belirlenen denge
noktas›n›n alt›ndaki so¤uk günlerde orta-
ya ç›kan ek enerji gereksinimini, mazot ya
da do¤algaz gibi elektrikten baflka bir ya-
k›t cinsi kullanan kazan/kombi gibi bir ci-
hazla kapat›r. Is› pompas› ve destekleyici
cihaz, birbirlerinden farkl› enerji türleriy-
le çal›flt›klar›ndan bu tür iflletime bivalent
(iki ayr› cins enerji türü kullanan) iflletim
denir. Bivalent iflletimde ›s› pompas› ve
destekleyici cihaz›n paralel veya seri ba¤l›
olarak çal›flt›r›lmas› tercih edilebilir. 

Son zamanlarda bivalent iflletimde yenile-
nebilir enerji kaynaklar›ndan elde edilen
(örne¤in pellet yakan kazanlar veya günefl
kollektörlü sistemler gibi) s›cak suyun da
›s›tma, kullanma s›cak suyu üretimi ve ha-
vuz suyu ›s›tmas› gibi amaçlarla sisteme en-
tegrasyonu s›kça uygulanmaktad›r. Bu tür
iflletimlere “yenilenebilir enerji kaynakla-
r›yla desteklenmifl bivalent iflletimli ›s›
pompas› uygulamalar›” ad› verilmektedir.

Is› Pompalar›yla So¤utma 
Yapmak

Modern ›s› pompalar›yla ›s›tman›n yan›s›-
ra gerekti¤inde so¤utma yapmak da
mümkündür. Bu tür cihazlara “reversib-
le” yani tersinir  de çal›flabilen ›s› pompa-
lar› denilmektedir. Is› pompas› bir mekan›
so¤uturken, o mekandan çekti¤i enerjiyle
bir baflka mekan› ›s›tabilir ve/veya bu
enerjiyi örne¤in kullanma s›cak suyunun
veya bir havuz suyunun ›s›t›lmas›nda de-
¤erlendirebilir ve böylece sezon boyunca
çok yüksek bir toplam sistem verimlili¤ine
ulaflabilir.

Is› pompas› bir mekan› so¤uturken, me-
kandan çekti¤i enerjinin tamam›n› baflka
bir amaçla kullanam›yorsa bu enerjiyi
kaynak taraf›na aktararak (hava, su, top-
rak) çal›flmas›na devam edebilir.

Is› pompas› uygulamalar›nda iki de¤iflik
so¤utma flekli seçene¤i vard›r:
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1. Aktif (dinamik) So¤utma:
Is› pompas›, s›cakl›¤› örne¤in 7 °C ile 20
°C aras›nda de¤iflen so¤utma amaçl› ç›k›fl
suyu üreterek fan coil, klima santrali gibi
cihazlar yard›m›yla ortam› so¤utur. Or-
tamdaki havan›n ba¤›l nem oran›na ve
serpantinin içinden geçen suyun s›cakl›¤›-
na ba¤l› olarak yo¤uflma oluflabilir ve yo-
¤uflan su drenaj tavas› yard›m›yla ortam-
dan at›l›r.

2. Pasif (dura¤an) So¤utma:
Is› pompas› pasif so¤utma yaparken kom-
presörü çal›flmaz ve içinde bir gaz çevrimi
olmaz. Burada yap›lan fley, kaynak taraf›-
n›n (toprak, su vb) düflük s›cakl›¤›ndan
faydalanarak kullan›c› taraf›nda (örne¤in
yerden, tavandan veya duvarlardan genifl
alanl› ›s› da¤›t›m sisteminde) ortamdaki
havan›n s›cakl›¤›ndan daha düflük s›cak-
l›kta su dolaflt›rarak ortam› serinletmek-
tir. Bu ifllem yap›l›rken yüzeylerde yo¤ufl-
ma olmamas› için, ortamdaki havan›n s›-
cakl›¤› ve ba¤›l nem oran› sürekli ölçülür
ve gelen suyun s›cakl›¤› buna göre kontrol
edilir.

Pasif so¤utma modunda (buna free coo-
ling de denilmektedir) kompresör çal›fl-
mad›¤› ve sirkülasyon pompalar›n›n elek-
trik tüketiminden baflka bir tüketim olma-
d›¤›ndan sistemin toplam verimi çok yük-
sektir. 

Is› Da¤›t›m Sisteminin Tasar›m›

Is›tma ve so¤utma sistemlerinin yüksek
bir verimle çal›flabilmesi için önemli ön
flartlardan biri de mümkün oldu¤unca
“düflük s›cakl›kla ›s›tma, yüksek s›cakl›k-
la so¤utma” yap›lmas›d›r. Yani, ›s› yayan
elemanlar›n mümkün oldu¤unca genifl
alanl› olarak seçilmesidir.

Genel olarak “döflemeden ›s›tma ve so¤ut-
ma” üst bafll›¤› alt›nda yer alan;
• Yerden ›s›tma/serinletme
• Tavandan ›s›tma/serinletme
• Duvardan ›s›tma/serinletme
sistemleri bu amaca en uygun olan ›s› da-
¤›t›m sistemleridir ve uygulanmas› müm-
kün olan yerlerde tercih edilmelidir.

Genifl alanl› düflük s›cakl›k radyatörleri ve
genifl serpantin alanl› fan coil’ler de kulla-
n›labilecek di¤er seçenekler aras›ndad›r.

Burada iflletme verimlili¤ine direkt etkisi
olan iki olay› hat›rlayal›m;

1. Is›tmaya veya so¤utmaya çal›flt›¤›m›z
ortam›n s›cakl›¤›nda 1 °C fark yaratabil-
mek için, kullan›lan enerji miktar› ortala-
ma % 6 - % 7 civar›nda de¤iflmektedir.
Örnek; ›s›tmaya çal›flt›¤›m›z ortam›n s›-
cakl›¤›n› 21 °C yerine 20 °C’de sabit tut-
maya çal›flt›¤›m›zda, harcanan ›s›tma
enerjisi % 6 - % 7 civar›nda azalmakta-

d›r. Bir di¤er örnekle, so¤utmaya çal›flt›¤›-
m›z ortam›n s›cakl›¤›n› 25 °C yerine 24
°C’de sabit tutmaya çal›flt›¤›m›zda harca-
nan so¤utma enerjisi % 6 - % 7 civar›nda
artmaktad›r.
2. Is› pompal› sistemlerde, kullan›c›ya gi-
den ›s›tma/so¤utma suyunun s›cakl›¤›nda-
ki her 1 °C’lik fark, ›s› pompas›n›n çal›fl-
ma verimlili¤inde (›s›tmada COP de¤erin-
de, so¤utmada ise EER de¤erinde) 
% 2.5’luk bir de¤iflim yaratmaktad›r.

Is› pompalar›nda COP de¤eri afla¤›daki
formüle göre yaklafl›k olarak hesaplan-
maktad›r: 

COP = 0.5 x T  = 0.5 x ΔT + To = 0.5 x T

T - To ΔT             ΔT

T  = Kullan›c›ya giden suyun s›cakl›¤› K
To = Kaynak taraf›n›n s›cakl›¤› K

ΔT = (T - To) K

Örnek: Toprak kaynakl› bir ›s› pompas›
sisteminde kaynak taraf›ndan enerji tafl›-
yan salamuran›n s›cakl›¤›n›n 0 °C oldu¤u
bir durumda;

1. Gidifl suyu s›cakl›¤› 35 °C olarak yer-
den ›s›tma yap›l›rsa ›s› pompas›n›n verimi:   

COP = 0.5 x        (273 + 35)
(273 + 35) – (273 + 0)

COP = 0.5  x   308      = 4.4 olmaktad›r.
308 -273

2. Gidifl suyu s›cakl›¤› 50 °C olarak rad-
yatörle ›s›tma yap›ld›¤›nda ise ›s› pompa-
s›n›n verimi:

COP = 0.5  x        (273 + 50)
(273 + 50) – (273 – 0)

COP = 0.5  x 323  = 3.23 olmaktad›r.
50

Görüldü¤ü gibi gidifl suyu s›cakl›¤› 35 °C
olan sistem, 50 °C olan sisteme nazaran
(kaynak taraf› s›cakl›¤›n›n 0 °C oldu¤u bir
durumda) yaklafl›k % 36 daha verimli ça-
l›flmaktad›r.
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teknik

Yani kullan›c›ya giden suyun s›cakl›¤›yla
kaynak taraf›n›n s›cakl›¤› aras›ndaki fark
(ΔT) ne kadar küçükse, sistemin verimi o
kadar yüksek olmaktad›r.

Afla¤›daki diyagram COP’nin ΔT’ye ba¤l›
de¤iflimini yaklafl›k olarak vermektedir.

Diyagramdan kabaca okunaca¤› gibi; ör-
ne¤in d›fl hava s›cakl›¤›n›n 0 °C oldu¤u
bir durumda hava kaynakl› ›s› pompas›
sisteminde gidifl suyu s›cakl›¤› 70 °C olan
radyatörle ›s›tma yap›ld›¤›nda COP = 2.5,
gidifl suyu s›cakl›¤› 30 °C olan yerden ›s›t-
ma yap›ld›¤›nda ise COP = 5 civar›nda
oluflmaktad›r (yaklafl›k iki kat› verim).

Ayn› sistemde d›fl hava s›cakl›¤›n›n 10 °C
oldu¤u bir durumda ise gidifl suyu s›cakl›-
¤› 70 °C olan radyatörle ›s›tma yap›ld›¤›n-
da (ΔT= 70-10 = 60 K) COP= 2.8 gibi, gi-
difl suyu s›cakl›¤› 30 °C olan yerden ›s›tma
yap›ld›¤›nda da (ΔT = 30 – 10 = 20 K)
COP= 7.0 gibi oluflmaktad›r (yaklafl›k 2.5
kat› verim). 

‹yi planlanm›fl ve do¤ru uygulanm›fl yer-
den ›s›tma sistemlerinin bir baflka önemli
avantaj› da sahip olduklar› yüksek ›fl›ma
enerjisi oran› ile, radyatörlü mekanlara
nazaran, daha düflük ortam s›cakl›klar›n-
da da insanlar›n kendilerini konforlu his-
setmelerini sa¤lamas›d›r. Bu nedenle yer-
den ›s›t›lan mekanlar›n ortam s›cakl›klar›
radyatörle ›s›t›lan ortamlara nazaran 1 °C

ile 2 °C aras›nda daha düflük tutulabil-
mekte ve bu da yukar›da aç›kland›¤› gibi
enerji giderlerinde y›lda % 6 ile % 12 ora-
n›nda ek tasarruf yap›labilmesini sa¤la-
maktad›r.

Sonuç

Son y›llarda Türkiye’de enerjinin
verimli kullan›lmas›yla ilgili ola-
rak hukuki alt yap›n›n düzenlen-
mesinde önemli geliflmeler ol-
mufltur. Bunlardan baz›lar› flun-
lard›r:
02.05.2007 tarihinde yürürlü¤e
giren EVK (Enerji Verimlili¤i
Kanunu)
14.04.2008 tarihinde yay›mla-
nan “Merkezi Is›tma ve S›hhi S›-
cak Su Sistemlerinde Is›nma ve
S›hhi S›cak Su Giderlerinin Pay-
laflt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetme-
lik”
25.10.2008 tarihinde yay›mla-
nan “Enerji Kaynaklar›n›n ve
Enerjinin Kullan›m›nda Verimli-
li¤in Art›r›lmas›na ‹liflkin Yönet-
melik”

05.12.2009 tarihinde yay›mlanan ve
01.04.2010 tarihinde revize edilen “Bina
Enerji Performans› Yönetmeli¤i”

Bütün bunlar›n amac›; ülke içinde mevcut
olan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n›n art›r›lmas›, enerjinin daha
verimli kullan›m›n›n sa¤lanmas›, enerji
kaynaklar›n›n temininde yurtd›fl›na ba-
¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› ve sera gaz› sal›mla-
r›n›n (özellikle CO2) mümkün olan en aza
indirilerek kontrolünün sa¤lanmas›d›r.

Is› pompas›, bu amaçlara ulaflabilmek için
günümüzde insano¤lunun sahip oldu¤u
en önemli araçlardan biridir.

Tesisat mühendislerimiz ve teknisyenleri-
miz ›s› pompas› kullan›m›n›n Türkiye’de
de yayg›nlaflabilmesi için gayret sarfetme-
li ve ›s› pompas› sistemini oluflturan tesi-
sat ekipmanlar›n› ö¤renmelidir. 

Gerek yeni yap›lan binalarda gerekse eski
binalar›n yenilenmesi s›ras›nda ›s›tma, so-
¤utma ve kullanma s›cak suyu üretiminde
›s› pompas› kullanmak mümkündür. 

10 kW ile 1000 kW aras›nda de¤iflen ge-
nifl bir performans yelpazesinde ›s› pom-
pas› kullan›m› mümkündür.

Is› pompalar› gerek bireysel ›s›nma gerek-
se merkezi ›s›tma sistemleri için uygun-
dur. Dolay›s›yla villalar ve müstakil ko-
nutlar›n yan› s›ra apartmanlar ve siteler
de ›s› pompas› kullan›m› için uygundur. 

Oteller, hastaneler, okullar, ifl ve ofis mer-
kezleri gibi hizmet binalar› da ›s› pompas›
kullan›m› için uygundur.

Yeni yap›lan binalarda döflemeden ›s›tma
öngörerek gidifl suyu s›cakl›klar›n›n 28 °C
– 35 °C aras›nda, döflemeden ›s›tma yap›-
lamayan binalarda ise düflük s›cakl›k rad-
yatörlerini 50 °C – 60 °C, fan coilleri de
40 °C – 50 °C gidifl suyu s›cakl›klar›nda
çal›flacak flekilde boyutland›rarak ›s› pom-
palar›n›n yüksek verimle çal›flmas›n› sa¤-
layabiliriz.

Türkiye’de de¤iflik iklim  bölgeleri vard›r.
Binan›n bulundu¤u bölge ve sahip oldu¤u
co¤rafi konuma göre hava, toprak ve su
kaynakl› ›s› pompalar› seçilebilir.

Hava s›cakl›klar›n›n – 5 °C ile 40 °C, top-
rak s›cakl›klar›n›n 0 °C ile 15 °C ve kay-
nak su s›cakl›klar›n›n 10 °C ile 25 °C ara-
s›nda bulundu¤u bölgeler, ›s› pompas›
kullan›m› için çok uygundur.

Deniz, göl ve akarsulara yak›n bir alanda
veya keson/artezyen kuyular›yla yer alt›
sular›na eriflimin kolay oldu¤u durumlar-
da su kaynakl› ›s› pompas› uygulamalar›
verimli olmaktad›r. 

Hava s›cakl›klar›n›n nadiren 0 °C’nin alt›-
na düfltü¤ü bölgelerde hava kaynakl› ›s›
pompas› uygulamalar› verimli olmaktad›r.

Is› pompas› kullan›lan binalarda yak›t
tank›, do¤algaz hatt›, kazan/kombi, baca
donan›m›, alarm sistemi ve hatta kazan
dairesine bile gereksinim yoktur.

Dolay›s›yla ›s› pompas› sistemi patlama,
yanma ve zehirlenme gibi risklere karfl›
güvenlidir. 

Is› pompas› sistemlerinde bak›m, temizlik
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vb. servis gereksinimi, kazan/kombi sis-
temlerine nazaran daha azd›r.

Sadece elektrik enerjisi kullanan ›s› pom-
palar› Türkiye’nin baflka ülkelere olan
enerji ba¤›ml›l›¤›n› azalt›r, petrol ve do-
¤algaz ithalat›n›n düflürülerek, Türki-
ye'nin d›fl ticaret aç›¤›n›n küçültülmesinde
önemli bir rol oynayabilir.

Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin
yaklafl›k % 35’i hidrolik, yerli kömür,
rüzgar vb. gibi yerli kaynaklar, % 65’i
do¤algaz, ithal kömür ve petrol gibi ithal
edilen kaynaklar kullan›larak üretilmekte-
dir. Yani Türkiye'nin elektrik enerjisinde
d›fla ba¤›ml›l›k oran› % 65 kadard›r.

Sezonsal toplam performans faktörü, ör-
ne¤in 4 olan (yani üretti¤i enerjinin 
% 25’ini elektrik flebekesinden, % 75’ini
do¤adan alan) bir ›s› pompas› sisteminin
enerji gereksiniminin d›fla ba¤›ml›l›k oran›
sadece % 16 (0.65x0.25) kadard›r.

Kazan ve kombi sistemlerinin yak›t olarak
kulland›¤› do¤algaz ve di¤er petrol türev-
lerinin (fuel oil, mazot vb.) tamam› ithal
edilmektedir ve burada Türkiye'nin 
% 100 d›fla ba¤›ml›l›¤› vard›r.

CO2 sal›mlar›nda ise ›s› pompas› sistemle-
ri do¤a dostu olarak nitelendirilebilir.
Kullan›ld›¤› noktada hiç sal›m› yoktur, sa-

dece kulland›¤› elektrik enerjisinin üretil-
di¤i yerdeki CO2 sal›m› söz konusudur ve
bu de¤er; fuel oil ve mazot kullanan ka-
zan/kombilerin sal›mlar›n›n % 40-% 45’i
kadar, do¤al gaz kullanan yo¤uflmal› ka-
zan/kombilerin sal›mlar›n›n ise % 65-%
70’i kadard›r. 
Primer (birincil) enerji tüketiminde de ›s›
pompas› sistemleri insan o¤lunun bildi¤i
en verimli sistemlerdendir. Sadece kullan-
d›¤› elektrik enerjisinin üretildi¤i yerdeki

primer enerji tüketimi söz konusudur ve
bu de¤er ayn› miktarda ›s›y› üretebilmek
için örne¤in fuel oil ve mazot kullanan ka-
zan/kombilerin primer enerji tüketimleri-
nin % 55’i kadar, do¤algaz kullanan yo-
¤uflmal› kazan/kombilerin primer enerji
tüketimlerinin ise % 65’i kadard›r. 

“‹lk yat›r›m maliyeti çok yüksek”, “amor-
tisman süresi çok uzun”, “döflemeden ›s›t-
ma veya serinletme yapmak iyi sonuç ver-
miyor” gibi yanl›fl ve eksik bilgiye dayal›
ön yarg›lardan kurtulmal›, “Avrupa’da
teflvik var, bizde yok ki” gibi söylemlere
fazla tak›lmadan ›s› pompas› sisteminin fi-
zi¤ini bütün boyutlar›yla ö¤renmeliyiz.

‹skandinav ülkelerinde ve Almanya,
Avusturya, Fransa, ‹sviçre gibi orta Avru-
pa ülkelerinde yeni yap›lan binalar›n yar›-
s›ndan fazlas›nda ›s› pompalar› kullan›ld›-
¤› rapor edilmekte ve ülkeler özelinde ha-
li haz›rda çal›flan mevcut ›s› pompas› uy-
gulamalar›n›n say›s› ise yüz binlerle ifade
edilmektedir.

Is› pompalar› hakk›nda geliflmeleri ve
özellikle Avrupa ›s› pompas› istatistikleri-
ni ‘’Avrupa Is› Pompas› Birli¤i (European
Heat Pump Association)’’ nin yay›mlar›n-
dan ve www.ehpa.org sitesinden takip et-
mek mümkündür. TM

teknik

Is› Pompas› ile Kazan Kombi
Sistemlerinin CO2 Sal›mlar›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›

Is› Pompas› ile Kazan Kombi
Sistemlerinin Birincil enerji kullan›m›
Karfl›laflt›r›lmas›
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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
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H
ahn Aile fiaraplar›’n›n bulundu¤u
Kaliforniya Sahil Bölgesi her ne
kadar de¤iflken iklim koflullar› ile

üzüm yetifltiricili¤i için ideal bir yer olsa
da, flarap tüccar›n›n fermantasyon varil
ve fliflelerinin kapal› devre ›s› temizli¤i için
kulland›¤› yeralt› suyu, mineral aç›s›ndan
zengin ve kireç üretmeye meyillidir. Ça-
k›ll› tortular birikir ve ›s› uyguland›¤› za-
man sorun ç›kar›r. 
Hahn Aile fiaraplar›, kazan bak›m uygu-
lamalar›nda yumuflatma için y›llarca tuz
bazl› su kulland›ktan sonra kimyasal, tuz
ve at›k su içermeyen daha çevre dostu bir
su ar›tma yöntemi aray›fl›na girmifltir.
Ana su kayna¤› için flablon destekli kris-
talizasyon (fiDK) ifllemi ile çal›flan bir
merkezi ar›tma sistemi kurdurmufltur. 

Fiziksel Su Ar›tma 

fiDK “fiziksel su ar›tma” (FSA) olarak ta-
bir edilen bir kategoriye girer. FSA’n›n
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öncelikli amaçlar› flunlard›r: 
• Kimyasal katk› maddeleri kullan›m›n›

durdurmak 
• At›k su ve rejenere suyu en aza

indirgemek veya önlemek 
• Kirlilik ve boflalt›m masraflar›n› 

önlemek 
• Yat›r›m maliyetleri ve sürekli bak›m› 

en aza indirgemek 
fiDK sistemlerinin temelini oluflturan tek-
noloji yaklafl›k 15 y›l önce Almanya’da
gelifltirilmifl ve sekiz y›l kadar önce
ABD’ye gelinceye dek tüm Avrupa’da kul-
lan›lm›flt›r. fiDK iflleminin temel maddesi
20 ila 40 göz geniflli¤inde polimerik bon-
cuktur. Etkin bölge veya flablonlar toplu
kaplama ifllemi ile boncuklar›n yüzeyine
bas›l›r. 
FSA bir çözeltinin kimyasal bilefliminde
çok az veya hiçbir de¤ifliklik yapmadan
çözeltinin fiziksel özelliklerini de¤ifltirerek
çal›fl›r. FSA öncelikle tesisat sistemleri,
aletleri ve donan›mlar› (kazanlar, su ›s›t›-

Yazan: John VASTYAN Common
Ground Manheim, Pa.
Çeviren: Ayfle EMENGEN

Hahn Aile fiaraplar› proses su kalitesini 
yükseltmek için flablon destekli kristalizasyon
sistemini tercih ediyor.

fiablon Destekli Kristalizasyon
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c›lar›, bulafl›k, otomotiv ve proses y›kama
ekipmanlar›), vanalar ve s›cak su üreten
veya kullanan di¤er bileflenlerde görülen
su sertli¤inin (kalsiyum karbonat) azalt›l-
mas› için kullan›l›r. 
FSA aletlerinin ço¤u alt yüzeylerde kireç
oluflumunu önlemek için çözeltilerdeki
sertlik kristalizasyonunu teflvik eder. 
fiDK sertlik iyonlar› ve karfl› iyonlar›n (bi-
karbonat) inert nanometre ölçe¤inde “to-
hum kristalleri” oluflturmak üzere birlefl-
mesi için lokalize alanlardaki (malzeme
yüzeyi) su çözeltisini etkileyecek bir tek-
nolojidir. Çekirdeklenme ad› verilen bu
süreçte çözeltiden ayr›lm›fl olan çözünmüfl
moleküller veya iyonlar bir araya gelerek
mikron alt› ölçek aral›¤›nda küme olufltu-
rurlar.  
Tohumlar›n toplam› çözeltide hala bulu-
nan sertlik iyonlar›n›n tercihli büyümesi
için büyük bir alan sa¤lar. Çözünürlük
geçiflinin sa¤land›¤› düflük enerjili hetero-
jen transferi olgusundan faydalanarak,
geride kalan çözünmüfl iyonlar tohum
kristallerine yap›flarak, nihayetinde tüke-
tilmek veya boflalt›lmak üzere afla¤›ya
do¤ru zarars›zca akmaya devam ederler. 
Kapal› devre kazan sistemlerinde süzen
bir ak›fl olmamas›na ra¤men, fiDK planla-
nan günlük at›¤› alt blöf ile birlefltiren sis-
temlerdeki kimyasal katk› maddelerini
azalt›r veya elimine ederken kireç kontrolü
konusunda baflar›l› olmufltur. 
fiDK biyomineralizasyonun (insan vücu-
dunda kemiklerin geliflimi) ard›ndaki me-
kanizmad›r ve ilaç üretimi için ilaç firmala-
r› taraf›ndan yayg›n bir biçimde kullan›l›r.
fiDK maddesi W512 standard› PWT (su
teknolojisi) sistemlerinin kireç azaltma
verimlili¤i aç›s›ndan onay almas› en güç
akreditasyon standard› kabul edilen
DVGW (Alman Gaz ve Su Bilim ve Tek-
nik Derne¤i)’ye gönderilmifltir. Madde
hem s›cak su sirkülasyonu hem de tek ge-
çifl so¤uk su protokollerinin ikisi için de
% 99’dan fazla kireç önleme verimlili¤i
elde etmifltir. 
Yukar› ak›fll› bir tasar›mda kullan›lan
fiDK maddesi düflük ak›fll› kanal aç›l›m›na
veya yüksek ak›fll› bas›nç kayb›na maruz
kalmaz. En yüksek ak›fltaki bas›nç kayb›
4 psi’den daha düflüktür. Di¤er reçineler
gibi, klor, demir, manganez, tanen ve pHon
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çeviri

gibi maddeler su-kimya s›n›rlamalar›na
tabidir. fiDK maddesinin etkin ömrü üç
y›ld›r ve ne suyun hacmine ne de sertli¤i-
ne ba¤›ml›d›r.  

Su Ölçe¤i 

Bir tesisat sistemini zararl› kireç tortula-
r›ndan korumak herhangi bir ticari mül-
kiyet için hem bafllang›çta hem de sistem
iflledi¤i sürece büyük masrafa sebep olabi-
lir. Uzun y›llar boyunca, ticari su yumufla-
t›c›lar kireç koruma için kan›tlanm›fl tek
teknoloji idi. Ancak, su yumuflat›c›lar›n›n
çal›flmas› için elektri¤e ihtiyaç oldu¤u gi-
bi, mekanik odalarda çok yer kaplarlar,
geri y›kama ve rejenerasyon çevrimi s›ra-
s›nda durulama için galonlarca suya ihti-
yaç duyarlar ve performanslar›n›n sürdü-
rülebilmesi için ya tuza ya da daha da pa-
hal› bir alternatifine (potasyum klorür)
gereksinimleri vard›r. 
fiDK binalar›n tümünü hem s›cak hem de
so¤uk tarafta korumak için girifl noktala-
r›ndaki uygulamalarda ve kireç art›fl›na
e¤ilimi olan ekipman› muhafaza etmek
için kullan›labilir. Zirve ak›fl oran› ticari
bir fiDK sistemini boyutland›rmak için ge-
reken tek fleydir.

Üretim Prosesine Geri Dönüfl… 

Hahn Aile fiaraplar› taraf›ndan seçilen sis-
tem mikron filtreleme ve sert su kireç ko-

ruma sa¤larken su tüketen bir boflalt›m
gerektirmemektedir. ‹ki merkezkaç mik-
ron filtresi kuyu suyundaki parçac›kl›
maddeyi süzer.  Daha sonra, mikrofiltre
ile süzülmüfl su sert su kireç koruma siste-
minden geçer. Kireç koruma maddesi tuz
veya kimyasal olmaks›z›n etkin bir flekilde
ifller ve at›k su üretmez. Üreticiye göre,
fiDK flarapç›n›n sert suyunda oluflan kire-
cin % 98’inden fazlas›n› önlemifltir ve ba-
k›m için gereksinim duyulan tek fley iki üç
y›ll›k bir kullan›mdan sonra maddenin
de¤ifltirilmesidir. 
fiDK teknolojisi, Hahn Aile fiaraplar›’n›n
kazanlar›n önüne geçen tuz bazl› su yumu-
flat›c›lar›ndan vazgeçmelerini sa¤lad›. fiDK
sistemi üretim prosesinin su da¤›t›m siste-
minde ar›t›lm›fl su temini sa¤lamaktad›r. 

Çevresel Koruma 

Hahn Ailesi sözcüsü Evelyn Pool; “Hahn
fiarapç›l›k’›n daha ekolojik olmak ad›na
bulundu¤u bu giriflimle çevresel koruma
anlay›fl›m›z›n tüm yönlerini gözden geçir-
dik” beyanat›nda bulunmufltur. “Su ar›t›-
m› bu bulmacan›n en önemli k›sm›yd›”
diyen Pool, “Ba¤lar›m›zda sürdürülebilir
bir sertifika elde etti¤imiz için mutluyuz.
Tuz bazl› yumuflat›c›lardan vazgeçerek
yeni (fiDK) sistemde kireç önleme yönte-
mini benimsememiz çevreye karfl› sorum-
lulu¤umuzu destekleyen bir giriflim oldu”
diye eklemifltir. 

Otellerde Kullan›m 

2005 y›l›nda, Arizona Tempe’de bulunan
elçilik dairelerinin baflmühendisi Gregg
Josey, y›llar önce kurulmufl ve sorun ç›-
kartan su yumuflat›c›lar›n› de¤ifltirmeyi
düflünüyordu. Otelde belediye taraf›ndan
tedarik edilen su için pek çok girifl nokta-
s› bulunuyordu.  Su sertlik ölçümü galon
bafl›na 12 ila 14 parçac›¤› gösteriyordu.
Sonuç olarak, su ar›t›m› tesisat›n ancak
“s›cak taraf›nda” uygulanabilecekti. 
Otelin yerli su kazan›, ›s› de¤iflim yüzeyle-
ri ve özellikle çok say›da sertleflen vanan›n
kullan›m noktas›nda, k›sacas› tüm s›cak
su da¤›t›m sisteminde ar›tma yapmas› ge-
rekiyordu. Otelin 224 odas›n›n her birin-
de bulunan dufl bafll›klar› kayg› sebebiydi.
"Kalsiyum dufl bafll›klar›nda birikiyor.
Pek çok otelde bu yüzden oluflan kirli gö-
rüntü tekrar tekrar gündeme gelen bak›m
meselelerinin özünü oluflturur” diyen
Watts Su Teknolojileri Ulusal Sat›fl Direk-
törü Stephen Callan, “Tortular suyun dufl
bafll›¤›na ak›fl›n› engellemektedir. Ayr›ca
otellerde çal›flan ön büro personeli gece
yar›s› ya da günün çok erken saatlerinde
dufl bafll›klar›n›n kirli ve nahofl görüntü-
süne dair flikâyet telefonlar› almaktad›r.
Müflteriler temizlikçilerin ifllerini do¤ru
düzgün yapmad›¤›n› düflünse de, sorunun
as›l kayna¤› yetersiz çal›flan su ar›tma sis-
temidir” aç›klamas›n› yap›yor.    
Josey eski ar›tma sistemini flablon destek-
li kristalizasyon (fiDK) kireç kontrol siste-
mi ile de¤ifltirmeye karar verdi. Araflt›r-
malar› fiDK'n›n görünen masraflar aç›s›n-
dan çok daha uygun oldu¤unu, sistemin
ço¤unlu¤u tuz, su al›fl› ve boflalt›m mas-
raflar› olmak üzere tesisin iflletme masraf-
lar›n› % 70 oran›nda azaltaca¤›n› gösteri-
yordu. Befl y›ld›r kulland›¤› ve bak›ma ih-
tiyaç duymayan kireç koruma sistemin-
den halen memnun oldu¤unu ifade eden
Josey, "Her üç y›lda bir yap›lan basit bir
madde de¤iflimi sistemin kireçten korun-
maya devam etmesi için yeterli" diyor. 
Bugün otelin ölçülen su kullan›m› ve at›k
su boflalt›m› öncekinden gözle görülür de-
recede daha düflüktür ve otel daha önce-
den kulland›¤› tuz bazl› sistemin gerektir-
di¤i bak›m ve ikmal çal›flmalar›n›n hiçbi-
rini yapmak durumunda de¤ildir. TM
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