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Enerji verimliliği ve çevre-
nin korunması kavramları, 
Türkiye’de Enerji Verimliliği 

Kanunu ile ciddi bir gündem mad-
desi haline geldi. Türkiye’deki pek 
çok fuar, etkinlik, ana tema olarak 
bu konuyu seçti ve işledi. Önümüz-
deki günlerde İzmir’de düzenlene-
cek Teskon 2011 de “Enerji; Dün-
den Daha Az” konu başlığı ile gerçekleştirile-
cek. Sunumlar, paneller, kurslar gibi etkinlikler-
le renklenecek Teskon 2011’de, enerji verimlili-
ği konusu tüm detayları ile incelenecek, konu-
şulacak. 
Enerji verimliliği ve bunu sağlamak için üreti-
len yeni ürünler, sistemler ve bu ürünlerin bir-
birleri ile kombine edildiği projeler, dünyada 
düzenlenen ISK fuarlarının da odak noktasını 

oluşturuyor. Chillventa fuarında ısı pompaları 
için ayrı bir bölüm oluşturuluyor, Climatizaci-
on fuarında The Innovation Gallery’de konuy-
la ilgili yeni teknolojiler sergileniyor, etkinlik-
ler gerçekleştiriliyor. Mostra Convegno Expo-
comfort fuarı ise Next Energy bölümünün yanı 
sıra 2012 yılında Fotovoltaico (fotovoltaik) bö-
lümü açmaya hazırlanıyor. Mart ayında gerçek-
leştirilen ISH Frankfurt fuarı ise enerji verim-
li cihazların kombine edildiği sistemler üzerin-
de durdu. Özetle enerji verimliliği ve bunu sağ-
layacak cihaz ve sistemler tüm dünyanın en çok 
üzerinde durduğu konular arasında ilk sıralarda 
yer alıyor. Elbette enerji verimliliği sağlayan ci-
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“Enerji verimliliği” 
 her yerde gündem...

hazların en büyük getirilerinden biri de çevreye 
verdikleri zararın minimuma indirilmiş olması.
Bugün COP ve emisyon değerleri, verimi yıl-
dızlarla ifade edilen cihazlar, yoğuşmalı sistem-
ler, ısı pompaları, güneş enerjili sistemler tüm 
dünya ile birlikte Türkiye ISK sektöründe de 
sıkça telaffuz edilen cihaz ve kavramlar. Artık 
ısı pompaları ve güneş kollektörlerinin kombi-
ne edildiği sistemler ile ısıtma-soğutma sorunu 
çözülebilen projeler anlatılıyor; bu sistem, bü-
yük otellere, alışveriş merkezlerine uygulanıyor. 
Yağmur sularının toplanıp bahçe sulamasın-
da kullanıldığı projeler, fabrikaların arazilerin-
de oluşturulan meyve bahçeleri, kendi elektri-
ğini üretebilen tesisler, ambalaj sektöründe geri 
dönüşümlü malzemelerin kullanımının artma-
sı, Türkiye’de görmeye başladığımız örnekler 
arasında... Anlaşılıyor ki korumaya çalıştığımız 
çevre, güneşi, yağmuru, toprağı, rüzgarı, denizi 
ve suyu ile insanların ısıtma-soğutma ihtiyacını 
cömertçe karşılamaya çalışıyor. 
Temiz enerji kaynakları arasında gösterilen 
nükleer enerji konusunda da birkaç cümle söy-
lenmeli belki... En temiz ve en verimli enerji 
kaynaklarından biri olduğu söylenen nükleer 
enerjinin bir küçük “kusurcuğu” var... O da her-
hangi bir patlama durumunda çevreye ve insan-
lara verdiği zararın onlarca yıl telafi edilemeye-
cek boyutta olması. Çernobil ve Japonya örnek-
lerinden sonra deprem kuşağı üzerinde bulu-
nan ülkemizde yapılması planlanan nükleer te-
sis konusunda ilgili makamların daha detaylı 
düşünmeleri dileğiyle... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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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: Şe� af 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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AAF International, kendi tesislerin-
de ürettiği HELIOR membran filtre 
kağıdını içeren yeni MEGAcel ürün 

grubunu Avrupa ve Orta Doğu’da pazara sun-
du. En sert temizoda koşullarına uygun ME-
GAcel HEPA ve ULPA hava filtreleri, yüksek 
performansıyla kullanıcının toplam maliyet-
lerinde de ciddi oranda tasarruf sağlıyor. HE-
LIOR membran filtre kağıdı kullanılarak üre-
tilmiş MEGAcel ürün grubu ile AAF müş-
terilerine sınıfının en iyi sürdürülebilir temiz 
hava çözümlerini sunmayı hedefliyor. HELI-
OR AAF’nin kendi tesislerinde ürettiği, alı-
şılmış mikrocam lifi HEPA filtre kağıdından 
% 40-50 oranında daha az başlangıç basınç 
düşümü sağlayan yüksek verimli membran 
filtre kağıdıdır. Filtrenin yarattığı ciddi oran-
daki düşük işletme basıncı sayesinde fan mo-
torunun kW gücü ihtiyacının azalması sonu-
cu enerji sarfiyatı da düşük olmaktadır. Filtre 
kağıdı asidik, bazik ve organik maddelerden 
etkilenmemekte ve yüksek bir kimyasal daya-
nım göstermektedir, bu da filtre değişim ris-
kinin azalmasını sağlar. Filtre kağıdının bo-
zulmasını engelleyen suya dayanıklılık özelli-
ği, aynı zamanda inert gaz salımı (off-gassing) 

yapmasını da önler. AAF HELIOR memb-
ran filtre kağıdı mikrocam lifli HEPA filtre 
kağıdından sekiz kat daha fazla bir kopma di-
rencine sahiptir. Bu da hasarlardan etkilenme 
oranını düşürmekte, üretim ve montaj sırasın-
da tamirat gerekliliğini azaltmakta ve aynı za-
manda filtre kullanım ömrünü artırmaktadır. 
Mikrocam lifi HEPA filtre kağıdına oranla 
daha ince liflere ve daha uyumlu bir bileşime 
sahip olmasından dolayı HELIOR membran 
filtre kağıdının kullanımı çok daha avantajlı 
olmaktadır. Buna ilaveten, mikrocam lifli ka-
ğıttan imal edilmiş HEPA filtrelerde pili uç-
larındaki cam lifler katlanma dolayısıyla kı-
rılma riski taşımasına karşın aynı şekilde kat-
lanmış HELIOR membran filtre kağıdı za-
rar görmemektedir. AAF, HELIOR memb-
ran filtre kağıdının hammaddesinden başlayıp 
bitmiş filtreye kadar filtrenin tamamını üreten 
dünyadaki tek filtre imalatçısıdır. Filtre kağı-
dı ile filtrenin üretimi ve performans testle-
ri AAF’nin kendi tesislerindeki ISO 7 stan-
dardındaki temiz oda ortamında yapılmakta-
dır. Böylece bütün kritik parametrelerin yeri-
ne getirildiği ve üretim sırasında filtrenin kir-
lenme olasılığının ortadan kaldırıldığı garan-
ti edilebilmektedir. 
HELIOR membran filtre kağıdı, alışılagel-
miş mikrocam lifi HEPA filtre kağıdına oran-
la % 50’ye yakın enerji tasarrufu sağlar. Dü-
şük CO2 salımı ile sürdürülebilir çevre per-
formansına katkıda bulunur. AAF’nin geliş-
tirdiği Ömür Çevrimi Değerlendirmesi prog-
ramının kullanılmasıyla, tesislerindeki uygu-
lamalardaki özel koşullar dikkate alınarak yıl-
lık maliyet tasarrufunu ortaya koyan ayrıntılı 
bir rapor hazırlanabilir.

AAF’den Yeni MEGAcel Hepa ve Ulpa Hava Filtreleri
MEGAcel I ve MEGAcel II 
Modelleri

HELIOR membran filtre kağıdı hem ME-
GAcel I hem de MEGAcel II hava filtrele-
rinin üretiminde kullanılmaktadır. MEGAcel 
I, EN1822:2009 standardında MPPS’ye göre 
% 99.95 verimlikte H13, MEGAcel II ise 
EN1822:2009 standardında MPPS’ye göre  
% 99.995 verimlikte H14 filtre sınıflarında 
üretilmektedir. Filtre galvaniz sac ya da pas-
lanmaz çelik kasalı olup standart olarak filtre 
pililerinin dayanıklılığını artırmak üzere alü-
minyum seperatörlü olarak satışa sunulmak-
tadır. AAF, MEGAcel I ile birlikte, HELI-
OR membran filtre kağıdı kullanılarak üretil-
miş mini pilili MEGAcel II’yi de sunmakta-
dır. Filtrenin katlanma tasarımı havanın filt-
renin derinliği boyunca rahatça akışını sağlar 
bu da HELIOR mebranın filtreleme kabili-
yetinin tamamını kullanılması anlamına ge-
lir. MEGAcel II, EN1822:2009 standardında 
MPPS’ye göre % 99.995 H14’ten MPPS’ye 
göre % 99.99995 U16’ya kadar bütün verim-
liliklerde müşterilere sunulmaktadır. Kendi-
ne özgü özellikleri dolayısıyla yüksek oran-
da enerji tasarrufu sağlayabilmek için HELI-
OR membran filtre kağıdının maksimum kat-
lama kalınlığının, 50 mm olarak sınırlanma-
sı mümkündür. MEGAcel II üretiminde kat-
lanmış filtre kağıdı sağlam ve kalıcı bir şekil-
de alüminyum çekme kasaya poliüretan yapış-
tırıcı ile tutturulmuştur ve filtrenin iki tarafın-
da yüzey koruyucu ızgara bulunmaktadır. Ka-
salar sıvı contalı, kuru contalı ve bıçak ucu ke-
narlı olmak üzere çeşitli uygulamalarda kul-
lanılabilecek modellerde arz edilmektedir. TM

Ayvaz’ın EN 14800 Avrupa kalite stan-
dartlarına uygun olarak 2009 yılından 
beri ürettiği; Almanya, İtalya, Belçi-

ka, Yunanistan, İspanya ve Fransa başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesine milyonlarca adet 
sattığı N-Flex Doğalgaz Bağlantı Hortumları 
artık Türkiye pazarında. Ayvaz N-Flex Doğal-
gaz Hortumları, TS-EN 14800 standartlarına 
göre üretilen; ocak, fırın ve soba gibi gaz yakan 
cihazlarda kullanılan hortumlardır.

DVGW sertifikalı ve CE belgeli Ayvaz N-flex 
Doğalgaz Hortumları, rijit bağlantı yapmanın 
getirdiği sorunları ortadan kaldırır. Şeffaf PVC 
kaplaması sayesinde, kimyasal hijyen malze-
melerine karşı uzun ömürlüdür. Emniyetli, ça-
buk ve kolay montaj imkanı sunar.

Özellikleri

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik 

Ayvaz TS-EN 14800 N-Flex Doğalgaz Hortumları
Örgü Teli: AISI 304
Kaplama: Şeffaf PVC
Somun: AISI 303 / 304
İç Parça: AISI 303 / 304
Conta: NBR
Fitings:  Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Rakorlu ve nipelli
Nominal Çap: DN12 (1/2”)
Uygulama: Fırın, ocak ve 
soba bağlantıları  TM
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Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiy-
le Yoğuşmalı Kaskad Sistemler büyük 

önem kazanıyor. Merkezi sistem uygulamala-
rı için ideal çözüm sunan Buderus Kaskad Sis-
temler; toplam kullanım alanı 2000 m²’yi ge-
çen binalarda düşük yakıt tüketimi ile tasarruf 
sağlıyor.
Buderus Yoğuşmalı Kaskad Sistemler; çoklu 
kazan kullanımı sayesinde de yedekleme ihti-
yacını ortadan kaldırıyor. Mevcut kazan daire-
lerinde dönüşüm ve yenileme sırasında kolay 
taşınabilme ve kurulum imkanı sunan Buderus 
Kaskad Sistemler, değişen ısıtma gereksinimi-
ne uyum sağlayarak, kısmi yükteki verimin art-
ması gibi farklı avantajlar sunuyor. Yoğuşma-
lı Kaskad Sistem’in bu avantajları birçok uygu-
lamada tercih edilme sebebi oluyor ve bu sis-
temler aynı zamanda yoğuşmalı kazanların sa-

hip olduğu tüm teknolojik avantajları da bera-
berinde getiriyor. Her kazanın kendi içerisin-
de kapasitesini ayarlayabilme özelliği ve kas-
kad sistemi oluşturan kazanların ihtiyaca göre 
sıra ile devreye girebilmesi ile tam bir kapasi-
te kontrolü sağlanabiliyor. İhtiyaç azaldığın-
da kazanlar teker teker devreden çıkarak, yakıt 
ekonomisine de katkıda bulunuyor. Yer gerek-
sinimini azaltan, kolaylık sağlayan baca tasarım 
opsiyonları ile hem kolay kurulum hem de ko-
lay işletme imkanı sunan Buderus Yoğuşmalı 
Kazanlar, yer seçiminde esneklik aynı zaman-
da montajda zaman tasarrufu sağlıyor. Çok da-
ireli apartmanlarda ve orta ölçekli ısıtma tesis-
lerinde kullanımları gün geçtikçe artan Bude-
rus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar kolay ula-
şılabilir iç yapısı ile bakım ve servis kolaylığı 
sunarken önden açılan kapısı sayesinde sağ-
dan ve soldan sıfır montaj yapılabilme özelli-

Buderus Yoğuşmalı Kaskad Sistemler
ğine de sahipler. Buderus Yoğuşmalı Kazan-
lar, dar alanlarda montajı kolaylaştıran bu özel-
liği sayesinde kaskad uygulamalarda esneklik, 
mekanda da yer tasarrufu sağlıyorlar. Cihazlar, 
tek kazanda 100kW, kaskad sistemde ise 2.500 
kW kapasiteye ulaşarak, yoğuşmalı kazanların 
avantajlarından büyük kapasiteli sistemlerde de 
yararlanılması sağlıyorlar. TM

Paslanmaz çelik süzgeçlerin banyolar-
da, yüzme havuzlarında, tuvaletlerde 
ve endüstriyel tesislerin her türlü ze-

min uygulamalarında hijyenik, basit ve eko-
nomik özellikleri son derece önemlidir. ACO 
Paslanmaz Süzgeç serisi, bu özelliklerin yanı 
sıra mükemmel korozyon direncini de garan-
ti ediyor. Ostenitik 304 paslanmaz çeliği, EN 
10088 standardına  uygun olarak imal ediliyor 
ve kimyasal işlemlere tabi tutularak pasifize 
edilip, alternatif olarak da 316 çeliğini bütün 
paslanmaz çelik süzgeç modellerinde sunuyor. 
Kompakt tasarıma sahip süzgeçlerin, çıkarıla-
bilir koku tutucusu (1.2 lt/sn) standart olarak 
sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan yandan 
veya alttan çıkışlı, teleskopik yükseklik ayarlı 
ve fayansla, duvar veya zemin uygulamalarıyla 
tam uyum sağlamak için döndürülebilir ızga-
rası ve DPM sızdırmaz flanşıyla su sızıntıla-
rının önüne geçiyor. Opsiyonel olarak DN32 
veya 40 girişleriyle pis su sistemlerine ve lava-
bolarda kullanıma imkan sağlıyor.
Endüstriyel süzgeçler ortak kullanım alanla-
rında kullanılabilir olarak dizayn edilmiştir. 
Endüstriyel süzgeçler değişik akış hızların-
da, ızgara, gövde ve çıkış çapı çeşitliliğinde-
dir. Tek parça süzgeçler (sabit yükseklikte) tek 
başına beton, reçine veya kiremit zeminlerde 

ACO Paslanmaz Süzgeçler

kullanılabilirler. İki parçalı süzgeçler (telesko-
pik) tek başına kullanılabileceği gibi, kanal çı-
kışlarında ve değişik zemin uygulamalarında 
kullanılabilirler. Endüstriyel süzgeçler 2 ve 3 
mm kalınlıkta ve EN 10088’e göre ostenitik 
304 veya 316 paslanmaz çeliğinden imal edil-
mişlerdir. Maksimum dayanıklılık ve koroz-
yon mukavemeti hedeflenerek üretilen ürün-
ler, çok amaçlı drenaj işlemlerinde, modern 

inşaat dünyasında geleneksel atık su sistemi-
ne (plastik, döküm alüminyum) güçlü bir al-
ternatif olarak ortaya çıkıyor. 

Uygulama Alanları 

Oteller, endüstriyel mutfaklar, hastaneler, gıda 
üretim tesisleri, ilaç üretim tesisleri, kışlalar, 
okullar. TM
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De Dietrich Yoğuşmalı Yer Tipi 
Kazanlar

E.C.A Merkezi Isıtma Sistemleri’nde 
ürün gamına yeni eklenen De Diet-
rich Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanlar ile 

E.C.A olarak giderek daha geniş kitlelere hi-
tap etmeye başlanmıştır. De Dietrich yoğuş-
malı kazanlar 93-1146 kW değerleri arasın-
da olup gerekli oldu yüksek kapasite ihtiyaçla-
rında 10 adet kazanı kaskad bağlamak müm-
kündür. 
Verim değerleri % 109,6’lara kadar (kısmi 
yükte düşük sıcalıkta) çıkabilmektedir. Özel-
likle geçiş mevsimlerinde tüketiciye yüksek 
gaz tasarrufu sunmaktadır. İleri teknolojisi sa-
yesinde minimum akış veya dönüş suyu sınır-
laması bulunmamaktadır.
Kullanıcı dostu Diematic M3 kumanda pane-
li ile tüketicinin talepleri doğrultusunda ka-
zan üzerine veriler girilmektedir. Türkçe olan 
program dili sayesinde tüketici kontrol pane-
lini rahatlıkla kullanabilmektedir. Özellikle 
BEP yönetmeliği ile artık tüm kazan kuman-
da üniteleri ile beraber istenen dış hava sen-
sörü kazanın içerisinden çıkmaktadır. Kazana 
eklenen kontrol paneli ile kazanın ekonomik 
bir şekilde işletimi sağla nır. De Dietrich kont-
rol paneli ile yıllık yakıt tüketiminden önemli 
bir ölçüde tasarruf ya pılabilmektedir. Kontrol 
paneli ile hem düşük hem yüksek sıcaklık böl-
gelerini rahatlıkla ısıtırken istendiğinde kulla-
nım sıcak suyu için boyler ısıtılmasını rahat-
lıkla sağlamaktadır. 

De Dietrich Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar ve Sistem Çözümleri

MCA serisi duvar tipi yoğuşmalı kazanlar 35, 
43, 65, 90 ve 114 kW olarak 5 farklı kapasite-
de mevcuttur. Alüminyum-Silisyum tek par-
ça döküm ısıtıcı eşanjörü sayesinde hem ısı 
transferi hem de korozyona karşı dayanımı 
ve sağlamlığı artırılmıştır. Eşanjör yüzey alanı 
artırılarak maksimum düzeyde yoğuşma sağ-
lanmış ve % 109’a varan verim değerleri elde 
edilmiştir.
Yüzeyi paslanmaz çelikten imal edilmiş ön 
karışımlı brülörü sayesinde % 18 - % 100 ara-
sında güç modülasyonu sağlanabilmektedir. 
Alüminyum alaşımlı eşanjör hacim ve hafif-

lik yönünden avantaj sağladığından dolayı ci-
haz kompakt boyutlara sahiptir.
MCA serisi duvar tipi kazanlar 45, 65, 90 ve 
114 kW kendi içlerinde farklı kapasiteler-
de kaskad uygulaması yapılabilmektedir. 10 
adet kazana kadar kaskad uygulaması yapıla-
rak 1140 kW (980.000 kcal/h)  güç elde edi-
lebilir. Bu sayede gerek bireysel ısıtma sistem-
leri, gerekse apartmanlar, yurtlar, orta ölçek-
li alışveriş merkezleri, hastaneler gibi merkezi 
ısıtma çözümleri tercih edilen yerlerde kaskad 
bağlantı yapılarak kullanılabilmektedir.  
Kazanlar sadece ısıtma amaçlı olarak üretil-
miş olup, sıcak kullanım suyu talebi olduğun-
da sıcak kullanım suyu ihtiyacına göre boyler 
seçimi ve tesisatı yapılarak çözüm sunulabil-
mektedir. Özellikle yurt, otel gibi sıcak kul-
lanım suyu ihtiyacının fazla olduğu yerlerde 
ilave olarak güneş enerjisi sistemlerinin siste-
me entegrasyonu sonucu sıcak kullanım suyu 
temininde yıllık olarak bölgeye de bağlı ola-
rak ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlana-
bilmektedir. 
Güneş enerjisi sistemi entegre edilmiş olan 
örnek bir uygulamayı ele alacak olursak; sı-
cak su ihtiyacı güneş kollektörleri ve çift ser-
pantinli boylerler ile sağlanmaktadır. Özellik-
le yazın ve bahar aylarında kullanım suyunun 
ısıtması ağırlıklı olarak güneş kollektörleri ile 
sağlanmakta olup, geçiş ayları ve kışın kazan 
devreye girerek sağlanır. Güneş kollektörleri 
kontrol panelinde, kollektör su sıcaklığı ayar-
lanan boyler depolama sıcak kullanım suyu sı-
caklığının +4 ˚C ve üzerine çıktığında güneş 
enerjisi pompasının çalışmasını sağlar. Bu sa-
yede boylerin içindeki, güneş kolektörleri te-
sisatının bağlandığı serpantinlerden, ısınan su 
geçirilerek boylerin için-
deki kullanım suyunun 
istenilen değerlerde ısı-
tılması sağlanır. 
Güneş kollektörlerin-
den elde edilen su sıcak-
lığı istenilen sıcaklıkta 
olmadığında ve acil ola-
rak sıcak kullanım suyu 
talebi oluştuğunda, ka-
zandan besleme yapı-
lır (boyler-kazan pom-
pası devreye girerek) ve 
boyler içindeki kullanım 

E.C.A’dan De Dietrich Yoğuşmalı Kazanlar

suyu kısa sürede istenilen değerlere getirilebilir.  
Cihaz üzerine sonradan monte edilen Diema-
tic iSystem kontrol paneli ile tüketiciye ener-
ji tasarrufu sağlayan, en uygun ayarların hassas 
bir şekilde ayarlanmasına imkan verir. Diema-
tic iSystem kontrol paneli ile birlikte verilen 
dış hava sıcaklık sensörü ile dış hava şartları-
na bağlı olarak ihtiyaç duyulan ısıtma kapasi-
tesinde kazan veya kazanların modülasyon ya-
parak çalışması sağlanmış olur. Diematic iSy-
stem kontrol paneli üzerinden kazan sıcaklı-
ğı, sıcak kullanım suyu sıcaklığı, dış hava sı-
caklığı, atıkgaz sıcaklığı, tesisat basıncı, anlık 
kazan gücü, kazanın çalışma süsresi (saat) ve 
hata parametreleri görülebilmektedir. 
Kaskad uygulamalarda Diematic iSystem 
kontrol paneli ile ana kazan programlanarak 
sistemin diğer kazanlar ile birlikte uyumlu 
olarak çalışması sağlanır. Talep edilen ısı ih-
tiyacı elde edilinceye kadar kazanlar ayarla-
nan sırayla devreye girer. Aynı şekilde ısı ih-
tiyacı azaldığında da sıra ile devreden çıkar-
lar. Kaskad uygulamaların en önemli avantajı 
toplam ısıtma gücü gerektiğinde tek bir kaza-
nın kapasitesi hatta sahip olduğu modülasyon 
oranına kadar düşürülebilir. Ayrıca sistemdeki 
kazanlardan bir tanesi arızaya geçse bile diğer 
kazanlar çalışmaya devam eder.    TM

Tablo 1. Dönüş sıcaklığına bağlı yoğuşmalı kazan verim eğrileri
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Plakalı ısı eşanjörleri alanında ‘MIT’ 
markasıyla başarılı bir yol izleyen Ekin 
Endüstriyel, galvanizli ve emaye  akü-

mülasyon tankları imalatından sonra bir adım 
daha ilerleyerek paslanmaz akümülasyon 
tanklarındaki ar-ge çalışmalarını tamamladı 
ve seri üretime geçti.
Günümüzde sıkça kullanılan galvanizli ve 
emaye akümülasyon tanklarının yerine pas-
lanmaz akümülasyon tanklarını öneren Ekin 
Endüstriyel, paslanmaz akümülasyon tankla-
rının, galvanizli ve emaye tanklara göre çok 
daha avantajlı olduğunun altını çiziyor. Ciha-
zın hijyenik ve estetik olması, kullanım ömrü-
nün diğerlerine göre en az 3 kat uzun olması 

Makro teknik tarafından pazara su-
nulan tek komponentli solvent baz-
lı yapıştırıcı Makro Teknik MT-100, 

havalandırma kanalları ve boru tesisatlarına, 
akustik izolasyon, polietilen ve kauçuk izolas-
yon yapıştırmak için kullanılır. Kauçuk esaslı 
Makro Teknik MT-70 ve benzeri ürünlere al-
ternatif olarak üretilmiştir. 
Uygulama sonrası yüzeyler hızlı bir şekilde ya-
pıştırılmalıdır. Mukavemet olarak uygun ku-
ruma süresinde işlem yapıldığında maksimum 
yapıştırma gücü elde edilir. Şantiye ortamında 
hava değişikliğinde tutkalın kuruma süresi ve 
reaksiyonu değişeceğinden uygulama şartların-
da hızlı kuruma istendiğinde bu ürün tavsiye 
edilmektedir. 
 
Özellikleri :

•  Görünüşü: Bal renkli sıvı 
•  Kimyasal bileşimi: Sentetik kauçuk,   

reçine ve çözücüler
•  Viskozite: 400 + 100 cps
•  Kuru madde içeriği: % 40 + 1

avantajlarından bazıları. Yapılan istatistiklere 
göre gıda uygulamaları haricindeki uygulama-
larda da  tüm dünyanın tercihinin paslanmaz 
akümülasyon tankından yana olduğu görülü-
yor. Avrupa ve Amerika’da yeni yapılan proje-
lerde galvaniz ve emaye akümülasyon tankla-
rının yerine paslanmaz akümülasyon tankla-
rının yoğun olarak kullanılması da buna ör-
nek olarak gösterilebilir. Ekin Endüstriyel’in 
yurtiçi Eylül ayı paslanmaz akümülasyon tan-
kı satışı, galvaniz ve emaye tanklara oranla % 
44 artarak, Türkiye’nin de gıda ve gıda harici 
uygulamalarda  paslanmaz akümülasyon tan-
kını tercih etmesinde artış olduğunu gösteri-
yor. TM

•  Spesifik gravite: Yaklaşık 1.2 gr / cm³
•  Kaynama noktası: 40 - 70 ºC
•  Uçuculuk % ağırlık: Yaklaşık % 60
•  Parlama noktası: Parlamaz
•  Kuruma noktası: 5 - 10 dakika  

(ortam sıcaklığına bağlıdır).  TM

Ekin Endüstriyel’den Trend Paslanmaz 
Akümülasyon Tankları

Makro Teknik’ten Tek Komponentli Solvent Bazlı 
Yapıştırıcı MT-100
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Anadolu Flygt’tan Yeni ITT Düşey Milli Karıştırıcılar

 I TT Flygt, atık su karıştırma alanında-
ki en son yeniliği olan Flygt Düşey Mil-
li Karıştırıcısı’nın (Flygt Top-Entry Agi-

gator) tanıtımını İsveç ile aynı anda tüm dün-
yada gerçekleştirdi. Enerji verimliliği, hijyenik 
işletme, kolay kurulum ve hizmet için gelişti-
rilen ITT’nin yeni ürünü Flygt Düşey Mil-
li Karıştırıcılar’ın müşteri ihtiyaçlarını karşı-
lamak için extra güvenilirlik ve yüksek verim-
lilik seçenekleri sunan üç model düşey mil-
li karıştırıcı geliştirildi. Anaerobik arıtmanın, 
koku kontrolü, gelişmiş toprak nütrientleri ve 
sera gazı emisyonu salınımlarında azalma da-
hil olmak üzere çeşitli faydaları vardır. Flygt 
düşey milli karıştırıcılar ise daha iyi ve daha 
geniş karıştırma çözümleri ile bu gereksinim-
lerin çoğunu karşılamaktadır.
Düşey milli karıştırıcılar, farklı sıvılar ve/veya 
tank tiplerinde en yüksek performansı gös-
terebilmek amacıyla, iki bıçaklı tip ile hid-

rofoil paslanmaz çelik ve kompozit poliüre-
tan (Flygt düşük hızlı karıştırıcılarda kullanı-
lan muz şeklindeki) kanata sahiptir. Muz ka-
nat biçimi; yüksek yoğunluklu paçavra veya 
lifl i malzemelerin, geriye dönük ağır çark sa-
yesinde kanatlara takılmaması avantajını sun-
maktadır. 
Flgyt Düşey Milli Karıştırıcı’nın üç temel 
modeli mevcuttur. Bunlardan biri olan Flygt 
4850 modeli pek çok karıştırma uygulaması 
için hizmet sunar. Bu model muz bıçaklı per-
vanelerini, havuz zeminine daha uzun şaftla-
rın eklenebilmesi amacıyla opsiyonel alt des-
tek montajını kapsıyor. 4860 ve 4870 model-
leri çürütücü karıştırması için olup, patentli 
bir döner stabilizörü olan ve değişken uzun-
luğa sahip şaftı çürütücü zeminine doğru em-
niyete alan hidrofoil bıçaklarını, ayrıca şaftı 
doğru dikey konuma sadece tek bir kişinin ça-
basıyla ayarlamayı kolay hale getiren gaz con-
tasına sahip patentli bir düzleme fl anşını kap-
samaktadır. Bu iki model ayrıca zararlı gaz-
ların ve karıştırıcı arızasının önlenmesi için 
aşınmaz su kilidi özelliğine sahiptir. TM

 Isıtma  ve su ısıtma sistemlerinin üretim ve 
pazarlamasında dünya lideri Ariston Th er-
mo Group, yeni ısı pompalı termosifonu 

NUOS’u müşterilerine sunuyor. Yüksek per-
formanslı bir ürün olan NUOS, yenilenebilir 
enerji kaynağı olan havayı kullanarak, maksi-
mum konfor ve yüksek enerji tasarrufu sağlı-
yor. Termosifon içindeki suyun, istenilen sıcak-
lığa ulaştırılması için kullandığı teknolojiyle 
NUOS, ısı pompası aracılığıyla havanın ısısı-
nı kullanıyor ve bu işlem sayesinde elektrik fa-
turasında yıllık yaklaşık 270 liraya kadar tasar-
ruf yapılabilmesine olanak sağlıyor. Gelenek-
sel bir elektrikli termosifona oranla % 70’e va-
ran enerji tasarrufunu garanti eden NUOS, di-
jital göstergesi ve bir parmak temasıyla çeşitli 
fonksiyonların seçimini kolaylaştırmayı amaç-
layan yeni soft-touch arayüzü sayesinde, gün-
lük olarak kişiselleştirilebilen bir programla-
mayı etkin hale getirmeyi mümkün kılıyor; 
bunların yanı sıra ferahlatıcı ve nem giderici 
etkisiyle bulunduğu ortamın doğal havalandır-
masını kolaylaştırarak, hava kalitesinin iyileşti-
rilmesinde de büyük rol oynuyor. Ariston, yeni 
ısı pompalı termosifonu NUOS ile çevreye du-
yarlılığı artırmayı hedefl iyor.  TM

Ariston’dan Yeni 
Isı Pompalı Termosifon 
NUOS

Danfoss  Isıtma  Çözümleri TÜRKİYE



Danfoss  Isıtma  Çözümleri TÜRKİYE
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TSE 515 ve 73/23/EEC standartlarına 
uygun olarak üretilen ALF FR serisi 
pompalar, frekans kontrolü ile değişken 

hızlı, ıslak rotorlu, salmastrasız ve flanşlı tipte-
dir. Motorun hızı frekans konvertörü yardımı 
ile kesintisiz olarak değiştirilebilmektedir. İste-
nen basma yüksekliği gövde üzerindeki potan-
siyometre ile ayarlanabilir.
• Su ile yağlamalı yataklar, çalışma 

sırasındaki gürültü seviyesinin 40 db(A)’in 
altında olmasını sağlamıştır.

• Pompa çarkı sıcak suya ve korozyona 
dayanıklı cam elyaf takviyeli özel kompozit 
malzemeden üretilmiştir.

• Motorlar aşırı akım korumalıdırlar.
• Elektrik bağlantısı 220 V - 50 Hz 

monofaze.
• İzin verilen en yüksek su sıcaklığı 120 

derece.   TM

ATC Türkiye’den AERMEC VEC FancoillerDoğuş Hidrolik Basınç 
Düşürücü Kontrol 
Vanaları

Alfen’den ALF FR Sirkülasyon Pompaları

VEC (Coanda özellikli tek yöne üfle-
meli kasetli tavan tipi) serisinin dizay-
nında, fancoil’de klimatize edilen hava 

ile ortam havası arasında ısı transfer verimini 
geliştirmek amacı ile aeraulik hava akımları-
nın optimizasyonuna büyük ölçüde önem ver-
miştir. En önemli görülebilir sonuç, klimatize 
edilen havanın verişini artırmak için, Coanda 
etkisinden yararlanarak ve hava akışını kont-
rol ederek konforu sağlamak için, köpekbalığı 
solungaçları görüntüsündeki hava akış ağız-
larıdır. 1910’da aeronautikal mühendisi Hen-
ri Coanda, kendi ismini alan bu özelliği geliş-
tirerek, bir akışkanın, örneğin hava, dokundu-
ğu yüzeyi takip etmesi üzerine yapmış olduğu 
bir çalışmadır. Akışkanın molekülleri arasın-
daki birleşme kuvvetinden bu fenomen doğ-
muştur. Coanda özelliğini kullanan VEC se-
risi, klimatize edilen havanın akışını genişle-
terek tavan yüzeyinde havanın daha fazla dur-
masını sağlar. Sonuç olarak klimatize edilen 
odanın değişik noktalarında daha fazla üni-
form sıcaklık ve konfor sağlanır.
Teknolojik açıdan, VEC serisi, FCX serisine 
özgü tüm özelliklere sahiptir:
Anti-statik ABS’deki santrifüj havalandırma 
cihazı, rotorların hafifliği ve kanat şekilli pan-
jurları sayesinde, dikkate değer elektrik tasar-
rufu sağlar. Cihaz içerisindeki
hava akışları için yapılan çalışma sayesinde, 

Doğuş Vana, Doğuş Hidrolik Basınç 
Düşürücü Kontrol Vanaları ile yüksek 
basınçlı yangın sistemlerinde basınç 

regülasyon sorunlarına etkili çözüm sunu-
yor. Yüksek katlı binaların yangın sistemlerin-
de, aynı terfi hattı üzerinden farklı kotlardaki 
dairelere su taşınması ve arada oluşan büyük 
basınç farkları binalarda ciddi sorunlar orta-
ya çıkarmaktadır. Farklı kotlarda ana hat üze-
rinden dağılımlar sağlanmalı, bu çıkışlarda ise 
basınç regülasyonu yapılmalıdır. Bunun nede-
ni, üst katlardaki sprinklerin makul seviyeler-
de basınç alabilmesi için alt katlardaki sprink-
lere yüksek basınçlı su ulaştırılmasıdır. Bu 
amaçla, ana hat dağılımlarında Hidrolik Ba-
sınç Düşürücü Kontrol Vanaları kullanılma-
lıdır. Kontrol vanalarının çalışma fonksiyonu 
oldukça kritiktir. Eğer herhangi bir nedenden 
ötürü lateral hatlarda basınç yükselecek olur-
sa borular patlayabilir ve yangın sistemi düz-
gün çalışmaz. İşte bu nedenle, lateral hat bağ-
lantılarında yüksek seviyede güvenlik temel-
dir.  Standart direkt etkili basınç düşürücüler, 
değişken debide sabit bir çıkış basıncı yakala-
yamazken yüksek gürültü oluşturmaktadırlar. 
Ayrıca bu gibi vanalarda basınç kaybı oldukça 
yüksektir ve göreceli olarak daha yüksek ener-
ji kaybına sebep olurlar. Tüm bu dezavantajla-
rın yanında, ilerleyen yıllarda kavitasyon so-
runu oluşur ve vana ömrü kısalır. Direkt et-
kili basınç düşürücülerin bir diğer dezavantajı 
ise oldukça zor ayar yapılması ve hassas regü-
lasyon yapılamamasıdır. Doğuş Hidrolik Ba-
sınç Düşürücü Kontrol Vanaları ise hassas re-
gülasyon yaparak değişken giriş basıncını, de-
ğişken debiden etkilenmeksizin, kullanıcının 
tanımladığı düşük bir basınca düşürür. Vana, 
hiçbir elektriksel bağlantıya ihtiyaç duymak-
sızın hidrolik prensiplerle çalışmaktadır. Ma-
nisa MOSB’nde üretimini gerçekleştiren Do-
ğuş Vana, kontrol vanaları Ø40 – 900 mm bo-
yutlarında müşterilerine sunmaktadır. TM

büyük sessizlik sağlanmıştır. Boyutları asma 
tavana uygun olacak şekilde, panel kapağı-
nın estetiği de göz önünde bulundurulmuş-
tur. VEC serisi , geniş ölçüde çözüm ve akse-
suar sunarak, 1 sıra serpantin eklenmesi saye-
sinde, fancoil 4-borulu sistemler için de kul-
lanılabilir. 3 yollu  ve 2 yollu vanalar, 230V ve 
24V için de mevcuttur. 2 yollu vanalar, VEC 
fancoillerin, değişken su debili sistemlere de 
montajını sağlar. Tüm FCX serisi duvar pa-
nellerinde mevcut olduğu gibi, kontrol panel-
lerinde de geniş ürün gamı sunar. Yoğuşma ta-
vası pompası, aksesuar olarak mevcuttur; an-
cak iç ızgara profili ve yoğuşma tavası arasın-
daki 80 mm seviye farkı göz önünde bulun-
durulduğunda buna gerek kalmamaktadır. Bu 
fark, kapama panelinin uygun montajı saye-
sinde 110 mm’ye kadar çıkarılabilir.
Filtre ve izolasyon materyalleri , yangına kar-
şı Class 1 materyallerdir. 4-yönlü kaset tipi 
versiyonlardaki 298 mm derinlik, 277 mm’ye 
düşürülmüştür. Izgara üzerindeki iki kapa-
ma aletine bastırılarak, müdahale ve filtre te-
mizleme için ulaşım mümkün olup, iki par-
ça vida kolayca açılabilir ve böylece fanların 
içi kolayca temizlenebilir. Eurovent sertifika-
lı VEC serisi, soğutma kapasitesi olarak 800 
W’dan 3600 W’a kadar ve ısıtma kapasitesi 
olarak 1100 W’dan 4285 W’a kadar 4 kapasi-
tede mevcuttur. TM

Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

Su şebekelerinde ve 
tesisatlarda sızıntı tespiti
Dünya çapında eşsiz dokunmatik ekran fonksiyonlu 
Kombi-Dedektör LD-6000 tek bir cihaz ile akustik sızıntı 
tespiti ve izleme gazı teşhisini mümkün kılıyor.  

Buna ilaveten LD serisi başınçlı boru hatlarında sızıntı 
tespiti için çok fonksiyonlu yüksek performans korelatörü 
ve içme suyu şebekelerinde mobil bölge kontolleri 
için çeşitli ses basınç datalogger’leri içerir.

Trotec ürünlerinin sunduğu avantajlara bir göz atın : 
İstanbul’un merkezinde bulunan 250 m²’lik showroom’umuzu veya www.trotec24.com.tr adresinden online mağazımızı ziyaret edin.

Termografi için ölçüm cihazları · İklim ve emisyon ölçme cihazları · Hat takibi ve tespiti · Sızıntı tespiti · Hepsi tek elden !

Trotec Group, sızıntı tespiti ve inşaat diagnostiği
için endüstriyel ölçüm cihazlarının önde gelen
uluslararası tedarikçisi konumundadır.

Ölçme cihazları ürün yelpazemizde; gaz ve hat
dedektörleri, gürültü kaydediciler, sonik ve ultra-
sonik ölçme cihazları, optik kontrol sistemleri,
termal kameralar ve daha birçok ölçme 
cihazları yer almaktadır.

Ev ve endüstriyel tesisatlarda sızıntı 
tespiti ve sızdırmazlık kontrolleri için 
ölçüm  cihazlarına mı ihtiyacınız var?

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr
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Alarko Carrier’dan 
Yeni Toshiba Super 
Inverter Daiseikai 
Serisi Klimalar

Alarko Carrier, ürünleriyle tüketicile-
re tasarruf sunarken, çevreyi koruma-
ya da destek oluyor. 

Alarko Carrier tarafından satışa sunulan Yeni 
Toshiba Super Inverter Daiseikai serisi kli-
malar, A sınıfı sabit hızlı klimalara göre % 75 
daha fazla verim sunuyor. Super Inverter Da-
iseikai klimalar soğutma ve ısıtma modların-
da minimum kapasitede yalnızca 70W elekt-
rik tüketimine sahip.
R410A soğutucu gaz kullanan çevre dostu 
Toshiba Super Inverter Daiseikai, dünyanın 
daha fazla ısınmasına yol açmadan çalışıyor. 
Toshiba sahipleri, çevreye zarar verme korku-
su yaşamadan özgürce serinleyebiliyor, isten-
diğinde ısıtma için de kullanılabiliyor. 
Sadece havayı soğutup ısıtmak ile kalmayan 
klimalar aynı zamanda bulundukları ortam-
ları gelişmiş üstün filtreleme yöntemleri ile 
bakteri, virüs, koku ve alerjenlerden arındırı-
yor. Yeni ve hemen hemen tüm bataryayı kap-
layan çift plasma filtreleri sayesinde çok daha 
hassas filtrasyon yapma özelliğine sahip olan 
Daiseikai klimaların, drenaj suyunu kullana-
rak iç ünite bataryasını da yıkayarak temizle-
me özelliği bulunuyor. Böylece bakım mali-
yetleri de minimuma indirgeniyor. 

Sessiz ve sağlıklı uyku

Toshiba Super Inverter Daiseikai klimalar, 
uzaktan kumandanın “Quiet” düğmesine ba-
sılınca standartların yatak odası için belirledi-
ği 30 dB ses seviyesinin çok altında, 20 dB ses 
seviyesinde çalışmaya başlıyor. “Comfort Sle-
ep” düğmesi ise daha düşük olan gece sıcaklı-
ğını dengeleyerek konforlu ve sağlıklı bir uyku 
sağlıyor. TM

Ambassador kazanlar, yüksek verime 
sahip duvar tipi yoğuşmalı cihazlar-
dır. Bu özellik diğer özelliklerinin yanı 

sıra paslanmaz çelik ısı eşanjörü, premix brü-
lörü ve modülasyonlu fan yapısı ile sağlanabil-
mektedir. Cihazlar tek olarak çalıştırılabildik-
leri gibi kaskad olarak da çalıştırılarak yüksek 
kapasite değerleri elde edilebilmektedir.
150 ve 180 kW kapasitelerde Türkiye’de ilk 
ve tek olan bu kazanlarla birlikte 8’li kaskad 
seçeneği ile toplamda 1440 kW’a ulaşılabil-
mektedir. Cihazların kapladığı alan itibariyle 
de kompakt yapısı ile birlikte 1.25 m2 de 720 
kW’a ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Ha-
rici olarak kullanılabilecek opsiyonel bir ta-
kım kontrol cihazları ile birlikte kaskad sa-
yısının arttırılması ve 20 cihaza kadar kaskad 
kontrol imkanı sunulması da sistemin sağla-
dığı avantajlar arasındadır. Kaskad çalışma 
prensibi ile birlikte cihazların sıra kontrollü 
çalışması ile eşit yaşlanma sağlanmakta, ye-
dekli çalışabilme rahatlığı ile birlikte işletme 
ve bakım kolaylığı da yaratılmaktadır. 
Cihazın teknolojik tasarımının yanı sıra yo-
ğuşma teknolojisi ve premix yanma teknolo-
jisi ile % 110’a varan yüksek verim değerleri 
ile Ambassador duvar tipi yoğuşmalı cihazlar 
geleneksel merkezi sistem ürünlerine kıyas-
la tüketiciye ciddi oranda yakıt tasarrufu da 
sağlamaktadır. Özellikle geçiş mevsimlerin-
de duvar tipi yoğuşmalı cihazların geleneksel 
merkezi sistem ürünlerine kıyasla avantajla-
rı bir daha gözler önüne serilmektedir. Gele-
neksel merkezi sistemler tam yükte çalışırken 
duvar tipi yoğuşmalı cihazlar istenilen sıcak-

lık değerlerine göre kaskad kontrol prensibin-
de modülasyonlu olarak devreye girip çıka-
rak sağlanan tasarruf tüketiciyi memnun edici 
düzeylere erişmektedir. 

Özellikleri

•  Duvarda tek kazanla Türkiye’de ilk ve tek 
150-180 kW

•  6 farklı kapasite ile geniş ürün gamı; 
     60 kW, 80 kW, 100 kW, 120 kW, 150 

kW, 180 kW 
•  Cihaza entegre kaskad kontrol ünitesi ile 

8 cihaza kadar kontrol olanağı ile  
toplamda 1440 kW’lık kapasite değeri 

•  Kompakt boyutlar ile 1.25m²’de 720kW 
•  Premix yoğuşma teknolojisi ile % 110’a 
 varan yüksek verim 
•  Yoğuşma teknolojisi ile düşük yakıt 
 sarfiyatı 
•  Duo paslanmaz çelik yoğuşmalı ısı 
 eşanjörü
• Düşük emisyon oranları: Sınıf 5 

(NOx:<15mg/kWh (RAL61)
•  Geniş modülasyon aralığı: 1:4
•  Çalışma fonksiyonlarının tamamının  

izlenebildiği entegre LCD ekran
•  Entegre e-BUS özeliği ile diğer cihazlarla 

iletişim kurabilme özelliği
•  Entegre OpenTherm bağlantısı
•  Tüm modellerde entegre kazan  

sirkülasyon pompası
•  Donma koruması
•  Pompa anti-blokaj koruması
•  CE sertifikalı ve 2 yıl garantilidir. TM

Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
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SMS-TORK aracılığıyla satışa sunulan 
dünyaca ünlü Alman teknojisi HORA 
endüstriyel ve HVAC kontrol vanala-

rı Türkiye’de de pazara sunuldu. Süreç tekno-
lojisi, bölgesel ısıtma, bitki mühendisliği, so-
ğuk su, buhar & kızgın yağ sistemleri, kont-
rol sistemi üreticisi ve eşleri (BMS), bina oto-
masyonları için Hora yüksek kalitede çözüm-
ler üretmektedir. Ayrıca Hora endüstriyel uy-
gulamalarda fosil ve nükleer santrallerde, atık 
yakma tesisleri, kağıt hamuru ve kağıt fabri-

kaları, şeker fabrikaları, işlem teknolojisi ve 
kimya endüstrisi gibi birçok sektöre hizmet 
vermektedir.
İçme suyu için, Almanya onaylı DVGW ser-
tifikasına sahip olan Hora bronz vana gövde-
si, hijyenik ortamlara uygun linear aktüatör tı-
kaçları (plug) ile çözümler üretmektedir. DN 
15’ten DN 50’ye varan dişli bağlantı ve PN 
16 basınç sınıfındaki uygulamalarda kullanılır.
Hora, HVAC (ısıtma, soğutma, iklimlendir-
me, klima) sistemlerinde maksimum 150 °C 
sıcaklıkta, DN 15’ten DN 50’ye varan dişli 
bağlantı, 2/2 ve 3/2 yollu motorlu aktüatör-
lü vanalar üretiyor.
Ürün, TÜV, EN ISO 9001:2008, KTA 1401, 
QSP 4a, CE ve içme suyu için Almanya onay-
lı DVGW sertifikasına sahiptir.

Endüstriyel uygulamalarda on/off 
ve oransal elektrik aktüatörlü 
vanaların genel özellikleri:

Elektrik Beslemesi 24 VAC, 50/60Hz 230 
VAC 50/60Hz, 115 VAC
Giriş Sinyalleri: 3 nokta, Y=0(2)0…10VDC 
0(4)…20mA

Çıkış sinyalleri: X=0…10 VDC
Koruma sınıfı: IP 65
Gövde Malzemeleri: GG-25 Pik Döküm, 
GGG 40.3 sfero döküm, GS-C25N karbon 
çelik ve 1.4408 paslanmaz çelik.
Çalışma basınçları: PN 16/PN25/PN40
Ölçüler: DN 15 … DN 600
Bağlantı şekli: Flanşlı EN 1092-1 tip 21
Çalışma sıcaklığı: -30 °C…+350 °C

Endüstriyel uygulamalarda on/off 
ve oransal Pnömatik aktüatörlü 
vanaların genel özellikleri:

Hava Beslemesi: 6 bar
Tork: 2,8 kN…32 kN
Diyafram Çapları: cm2 160, 300, 
540, 1080, 2160
Stroklar: mm 20, 30, 50, 60, 80, 100
Gövde Malzemeleri: GG-25 Pik Döküm, 
GGG 40.3 sfero döküm, GSC25N
karbon çelik ve 1.4408 paslanmaz çelik.
Çalışma basınçları: PN 16/PN25/PN40
Ölçüler: DN 15 … DN 600
Bağlantı şekli: Flanşlı EN 1092-1 tip 21
Çalışma sıcaklığı: -30°C…+350°C. TM

SMS TORK’tan Akış Kontrolünde Lineer Çözümler

Trane, yeni R® RTWD serisi ile verimi 
(EER) 5.6 olan üçüncü nesil chiller-
ler üretti. Trane, bu değerlere tasarım 

ve patentli “Düşen Tip (Falling Film) Evapo-
ratör” teknolojisi sayesinde ulaştı. Kullanılan 
evaporatör teknolojisi, karmaşık ekonomizer 
devrelerine ihtiyacı ortadan kaldırdı.
RTWD, Trane su soğutmalı chillerlerin üçün-
cü neslidir. Trane, yeni RTWD chilleri geliş-
tirirken optimum dizaynı, en yüksek güvenir-
liliği ve performanstaki en ince ayarı sunmayı 
hedeflemiştir. Bu nedenle kompresörleri bin-
lerce saatlik hızlandırılmış yaşlanma testlerine 
tabi tutmaktadır.  
Yapılan çalışmalar sonucunda, herhangi bir 
dişli tahrikli cihazdan daha az hareket eden 
parçayı kullanan son teknoloji ürünü “doğru-
dan tahrikli kompresörler” üretildi. Daha az 
hareketli parça, daha az aşınma ve daha so-
runsuz bir çalışma anlamına gelir. RTWD sü-
rekli soğutulmuş su kaynağına sahip olmanı-

zı sağlayacak değerli bir yedekleme sistemi ile 
iki devreye sahiptir.
Hem yeni hem de yenilenmiş/güçlendiril-
miş tesisatlarda standart çalışmaya ek olarak 
RTWD, bir kuru soğutucu ile, ısıtma pom-
pasında veya ısı geri kazanım uygulamaların-
da çalışabilir. Bu, azalan enerji tüketimi veya 
kondenser döngüsünün kirlenme riskinin en 
aza indirilmesi ve daha iyi genel bina verimli-
liği anlamına gelir. Trane, kompresör, eşanjör, 
fanlar ve kontrol üniteleri dahil tüm önem-
li tüm parçaları kendisi tasarlamakta ve üret-
mektedir. 

Özellikleri

Kolay Kurulum:
Tekli bağlantılar: Kompresör ve kontrol için 
birer bağlantı. Daha hızlı devreye alınabilme-
leri için tüm cihazlar fabrikadan çıkmadan 
önce çalışma testine tabi tutulur. 

Tek parçalı kompakt ünite: Tüm RTWD ci-
hazları standart kapılardan geçebilecek geniş-
liktedir.

Bakım ve servis kolaylığı
Tüm ana parçalara güvenli ve kolay erişim. 
Trane’nin eşsiz servis olanakları ile azaltılan 
sahiplik maliyetleri.

Güvenilirlik
Trane’nin vidalı kompresörleri geniş çalış-
ma aralığında çok yüksek bir güvenilirlik sağ-
lar. Bunun nedeni; düşük hızda olmaları, doğ-
rudan tahrikli olmaları ve sadece üç hareke-
ti parçaya sahip olmalarıdır. Endüstri tipi ka-
liteye sahip sağlam “uzun süre dayanıklı” üni-
te tasarımına sahiptir. Beklenmeyen durum-
larda kapanan diğer chillerlerin aksine R® Se-
risi, chiller çalışmasını akıllıca devreye sokan 
ve chiller’in online kalmasını sağlayan ileri 
Adaptive Control™ istemine sahiptir. TM

Trane’den Yeni Nesil RTWD Serisi Su Soğutmalı Kondenserli Soğutma Grupları
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RIDGID, yeni ölçüm aletleri mic-
ro LM-100 Mesafe Ölçer, micro IR-
100 Kızılötesi Sıcaklık Ölçer ve mic-

ro CD-100 Yanıcı Gaz Kaçak Dedektörü’nü 
pazara sundu. 

• micro LM-100 Mesafe Ölçer

Özellikler

Ultra Hassas Sınıf II Lazerler: Ölçümü yapı-
lacak noktayı hassas bir şekilde işaretler  
Mesafe Ölçüm Aralığı: 50 m’ye kadar hassas 
ölçüme olanak tanır.
Ayarlanabilen Uzunluk Birimi ile mesafe hız-
lı bir şekilde metre, inç ve feet cinsinden oku-
nabilir.
Net Arka Ekran Aydınlatması, ışığın zayıf ol-
duğu alanlarda net bir şekilde okuma yapabil-
meyi sağlar.
Hesap yapabilme özelliği hızlı ve hassastır.
Son üç ölçümü görüntüler, son 20 ölçümü ise 
hafızaya alır.
Sağlam gövde yapısı, çalışma koşullarının ağır 
ve zor olduğu ortamlarda dayanıklılık ve özel 
tasarımı kolay tutuş sağlar.

Teknik Özellikler

•  Ölçüm Hassasiyeti: ±1.5mm   
•  Mesafe: 50 m   
•  Mesafe Ölçüm Birimleri: metre, inç, feet
•  Ölçüm Hesaplamaları: Toplama / 

Çıkarma, Alan,Hacim, ve Endirek ölçüm 

hesaplamaları (Pisagor alma).
•  Güç Kaynağı: 2 x “AAA”
•  IP Koruma Sınıfı: IP 54

• micro IR-100 Kızılötesi Sıcaklık 
Ölçer

Özellikler

Ultra Hassas Sınıf II Çiftli Lazer kolayca öl-
çümü yapılacak yüzey alanını iki noktadan 
işaretler. 
Ergonomik Tutma Sapı, çalışma koşullarının 
zor olduğu ortamlarda kolay tutuş sağlar. 
Sağlam Gövde Yapısı, çalışma koşullarının 
ağır ve zor olduğu ortamlarda dayanıklılık 
sağlar.
20’de 1 Nokta Uzaklık Oranı, çok daha uzak 
mesafelerde hassas ölçümler alabilmenizi sağ-
lar. 
Yüksek ve Alçak Alarm Uyarısı, ayarlamış ol-
duğunuz sıcaklıklar dışına çıkıldığı takdirde  
sizi uyarır. 
Net Arka Ekran Aydınlatması, ışığın zayıf ol-
duğu alanlarda net bir şekilde okuma yapabil-
menizi sağlar. 
Üç ayak takabilme imkanı, hassas ve tekrarla-
nan sıcaklık ölçümleri için idealdir.

Teknik Özellikler

•  Sıcaklık Aralığı: -50 ºC ile 800 ºC  
•  Ölçüm Hassasiyeti: -50 °C ~20 °C: ± 2.5 

°C; /20 °C ~800°C: ± 1.0°C   
•  Yanıt Süresi: <150ms   
•  Ölçüm Hesaplamaları: anlık sıcaklık, 

maksimum sıcaklık seviyeleri   
•  Sıcaklık Ölçüm Birimleri: Santigrat, 

Fahrenayt
•  Güç Kaynağı: 1 x “9V”   
•  IP Koruma Sınıfı : IP54

• micro CD-100 Yanıcı Gaz Kaçak 
Dedektörü

Özellikler

•   Sağlam ergonomik gövde yapısı ile zor 
çalışma koşullarına karşı dayanıklıdır.

•   Üç-Mod ile Uyarı™ görsel, işitsel ve 
titreşimli olarak operatörü uyarılabilme 
özelliği, farklı ortam ihtiyacına göre cihazı 
ayarlayabilme esnekliği tanır.

•   Ayarlanabilen hassasiyet seviyesi özelliği, 
hassas ölçüm gerektiren düşük seviyedeki 
gaz kaçaklarını bir butona basarak ölçüm 
yapmayı sağlar.   

•  40 cm esnek probu ulaşılması zor, dar 
alanlardaki gaz kaçaklarına erişip, tespit 
edebilme olanağı tanır.   

•   Hızlı ve kolay değiştirilebilen sensörü, 
daha az bakım ve onarım süresi gerektirir.

Teknik Özellikler

•  Algılama Aralığı: 0 - 6400 ppm (Metan)   
•  Uyarı Hassasiyeti: 40 ppm (Metan)   
•  Kalibrasyon: Otomatik   
•  Uyarı Göstergeleri: Görsel (LED), Ses, 

Titreşim   
•  Güç Kaynağı: 4 x “AA”   
•  Sınıflandırma: Sınıf B, Bölüm 1 TM

Yeni RIDGID Ölçüm Aletleri
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Rehau’dan  AWADUKT Thermo

Kontrollü havalandırma Düşük Enerjili 
veya Pasif Evlerde özellikle Avrupa’da 
artık standart bir sistem haline gelmiş 

durumdadır. Bu sistem alışılagelmiş pencere 
havalandırmasına göre oldukça önemli mik-
tarda enerji tasarrufu sağlar, havanın hijyeni-
ni iyileştirir ve dış ortam gürültüsünün etkisini 
azaltır. Kontrollü havalandırma bir ısı geri ka-
zanım tertibatı ile kombine edilerek soğuk ay-
larda dışarı atılan egzost havanın ısısının yardı-
mıyla taze hava ön ısıtılabilir ve ek enerji tasar-
rufu sağlanabilir. 
AWADUKT Thermo, kontrollü havalandır-
ma için antimikrobiyel iç yüzeye sahip hava-
toprak ısı değiştiricisi sistemidir. AWADUKT 
Thermo ile yer ısısından faydalanılarak kont-
rollü havalandırma, daha enerji verimli olarak 
tasarlanabilir.  Bu esnada bir emiş bacası üze-
rinden emilen taze hava yerin altında 1.5 – 5 m 
derinliğe döşenen “boru ızgaralarından” geçiri-

lir ve bu esnada, yer ısısı ile kışın ön ısıtılarak, 
yazınsa ön serinletilerek havalandırma santra-
line getirilir. Bu şekilde ısı geri kazanım ciha-
zı tarafından enerji tasarrufu sağlanır. Bu şekil-
de havalandırma santralini daha ufak boyut-
landırmak da mümkün olmaktadır. Tecrübe-
ler uygun koşulların mevcut olması durumun-
da kışın taze havanın 20 K’e kadar ön ısıtılabi-
leceğini, yazınsa 14 K’e kadar ön soğutulabile-
ceğini göstermektedir. 
Rehau AWADUKT Thermo’nun iç yüzeyi gü-
müş iyonlarıyla donatılmıştır ve böylece bak-
teri oluşumunu engelleyici bir özelliğe kavuş-
muştur. Bu şekilde ise bina içerisine alınan ha-
vanın hijyeni iyileştirilir.
Özellikle bu kullanım için iyileştirilmiş polip-
ropilen hammadde toprak ile emilen hava ara-
sındaki ısı transferinin iyileştirilmesini sağlar-
ken sistemin de verimini iyileştirir. Boruların 
boyca uzamaya karşı gösterdiği rijitlik yer al-

tında sehim oluşumunu engelleyerek yaz şart-
larında yoğuşan suyun daha emniyetli bir şekil-
de tahliye edilmesini sağlar.
Hava-toprak ısı değiştiricisi sistemleri konut-
larda kullanılabileceği gibi, süpermarketlerde, 
yapı marketlerde, fabrikalarda, havalimanı ter-
minalleri gibi endüstriyel alanlarda da kullanı-
labilmektedir.  TM

Viessmann Vitodens Kazan 242-F, gü-
neş enerjisinden ve üstün yoğuşma 
tekniğinden faydalanma olanağı sağlı-

yor. Vitodens 242-F, güneş enerjisinden fay-
dalanarak kullanma suyu ısıtmasına destek 
veriyor, gerekli durumlarda mahal veya kul-
lanma suyu ısıtması için gaz yakıtlı yoğuşma-

lı kazanını devreye sokarak tasarruflu bir iş-
letme sağlıyor.

Teknik Özellikler

• Güneş enerjisi destekli 170 litre hacminde 
emaye kaplı depo boyler, solar pompa, solar 
kontrol modülü ve güneş enerjisi devresi dol-
durma grubu cihaza entegre edilmiştir. Vito-
dens 242-F için özel olarak oluşturulmuş, ge-
rekli tüm sistem tekniği komponentlerini içe-
ren solar paketler ile cihaza 2.3 ya da 4.6 m2 
Vitosol 100-F düzlemsel güneş kollektörü 
bağlanabilmektedir.
• Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli ile dış 
hava kompanzasyonlu işletme yapılabilir ve 
güneş enerjisi fonksiyonlarına erişim sağlana-
bilir. Yeni grafik ekran, çok satırlı açık metin-
lerin, grafiklerin, yardım metinlerinin ve gü-
neş enerjisi kazancının gösterimine imkan 
vermektedir.
• Kullanma suyu ısıtması için, entegre edil-
miş booster fonksiyonu ile ısıtma gücü ihti-
yaca uygun olarak ayarlanabilmektedir. Anma 
ısı gücü mahal ısıtmasında 5.9 - 26 kW ara-
lığındadır. Kullanma suyu ısıtmasında, boos-
ter fonksiyonu sayesinde anma ısı gücü 29.3 
kW’a çıkmaktadır. Vitodens 242-F’de bu-

lunan plakalı eşanjör ve 170 litre hacminde-
ki depo boyler kombinasyonu, yüksek sıcak su 
konforunun garantisidir. EN 13203 standar-
dına göre en yüksek derece olan *** sıcak su 
konforu ile derecelendirilmiştir.
• Modülasyonlu, paslanmaz çelik MatriX-
silindirik brülör ile sessiz ve emniyetli işlet-
me ile düşük zararlı madde emisyonu sağlanır. 
• Akıllı Lambda Pro Control sistemi saye-
sinde, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak de-
ğişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına 
en uygun yanma koşullarını otomatik olarak 
ayarlar.
• Sadece Viessmann tarafından tasarlanan ve 
üretilen korozyona karşı dayanıklı, yüksek ka-
liteli paslanmaz çelikten (1.4571) imal edilmiş 
kalın cidarlı Inox-Radial eşanjör ile yüksek iş-
letme emniyeti ve uzun ömür sağlanmakta-
dır. Paslanmaz çelik eşanjörün kendi kendi-
ne temizlenen düz yüzeyleri sayesinde eşan-
jör yüzeyleri tıkanmamakta ve bu nedenle sa-
dece yeni cihazda değil, cihazın tüm kullanım 
ömrü boyunca yoğuşmadan ve yüksek verim-
den faydalanmak mümkün olmaktadır.
• Cihazın yapı elemanlarına önden kolayca 
ulaşmak mümkündür. Servis çalışmaları için 
yanlardan ayrıca boşluk bırakmaya gerek yok-
tur. TM

Viessmann’dan Yeni Vitodens 242-F Yoğuşmalı Kazanlar 
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Yeni Hya-Compact basınçlandırma sis-
temi, Mart ayında düzenlenen Frank-
furt ISH Ticaret Fuarı’nda KSB stan-

dının ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. Yeni 
sistem, öncelikle içme suyu, servis suyu ve so-
ğutma suyu temini gibi bina tekniği hizmet-
lerinde kullanılıyor.
Sistem, kompakt tasarımı sayesinde yerden 
tasarruf edilmesine imkan sağlamasının ya-
nında; duvara ya da yere de monte edilebilme 
özelliği de taşıyor. Ayrıca boru bağlantı yiv-
leri ve ana hatta tapa ile doğrudan bağlantılı 
olup; entegre emme ve basma ağızları ile hızlı 
ve basit kurulum imkanı da sunuyor. 
İkili pompa sistemi 60 metreye kadar basınç-
landırma sağlıyor. Gerektiğinde, beklemede-
ki yedek pompa pik yük talebini karşılamak 
amacı ile çalıştırılabiliyor. Sistemde maksi-
mum sistem basma basıncı 10 bar, maksimum 
izin verilen giriş basıncı ise 6 bar.
Hya-Compact sistemi, değişken hızlı, IE2 
enerji verimliliğine sahip motorlar ile donatıl-
dığından, kullanıcılar için konvansiyonel hid-
rofor sistemleri ile kıyaslandığında % 35’e ka-
dar enerji tasarrufu sağlıyor. İki pompadan 
her biri kendi frekans konvertörüne sahip ve 
enerji tüketiminin, sisteme bağlı hidrolik ih-
tiyacın gerektirdiği miktarı aşmamasını sağ-
lamanın yanında, frekans konvertörler pom-
paların yavaş kalkış ve duruşunu da sağlayarak 
sistem güvenilirliğini artırıyor.
Hya-Compact’ın gövde muhafazası düşük 
sesli çalışma imkanı sağlarken; gövde için 
boru bağlantılarının yerleşimi sıvının topla-
nabileceği ve akışta yavaşlamaya yol açmasını 
engelleyecek şekilde tasarlandığı için, bu şe-
kilde mikrop üremesi de engellenmiş oluyor. 
Standart donanımlı kompakt hidrofor paket 
sistemi, tüm önemli sistem bilgilerinin açık 
şekilde görülebildiği büyük bir kontrol paneli 
ile sunuluyor. Standart hata mesajları bina yö-
netim sistemine aktarılabiliyor ve yenilikçi bir 
özellik olan “taşma-sızıntı raporlaması” sağla-
yacak şekilde birleştirilebiliyor. TM

Katı yakıtlı kat kaloriferleri bağım-
sız konutlar, villalar, apartman dai-
releri, işyerleri ve ofisler için konfor-

lu ve ekonomik bir ısınma sağlamak amacı 
ile 20.000-120.000 kcal/h kapasite aralığın-
da 6 model olarak imal edilmektedir. Kuman-
da panelinde manuel ve dijital olmak üze-
re iki seçenek sunulmaktadır. Dijital kuman-
da paneli; kazan, servo motor ve sirkülasyon 
pompası çalışma sıcaklıkları, fan hava üfleme 
hızı için ayarlanan değerlerde kazanın hassas 
bir şekilde çalışmasını sağlar ve üzerinde bu-
lunan LCD ekrandan tüm değerler rahat ve 
net bir şekilde okunabilmektedir. Ayrıca te-
sisatın donma tehlikesine karşı otomatik em-
niyet sistemi bulunmaktadır. Ergonomik ku-
manda paneli, servo motor donanımı, özel iç 
tasarımı ve sulu ızgara sistemi ile % 88’e ula-
şan verimliliğe sahiptir. Geniş yakıt besleme 
ağzı sayesinde yakıt doldurma ve tutuştur-
ma işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Her-
kesin zorlanmadan kullanabileceği kumanda 
panelinden yapılabilecek fan ve kazan sıcaklık 
ayarlarından sonra kazan en verimli ve ekono-
mik şekilde otomatik olarak çalışır. Hareketli 
ve devrilebilir sulu ızgara sayesinde şiş, gelbe-
ri, kürek v.s gibi aletlere ihtiyaç duymadan sa-
dece bir kol hareketi ile kül, zahmetsiz ve toz-
suz bir şekilde geniş hacimli kül kovasına bo-
şaltılabilir. Fan ve kazan sıcaklıları ayarlandık-
tan sonra, kontrol edilebilir hava üfleme hızı 
sayesinde havanın kazan içerisinde homojen 
bir şekilde dağılması gerçekleştirilir ve özel iç 
tasarımı ile kazan, emsallerine nazaran daha 
kısa bir sürede rejime girer. Rejime giren ka-
zanda fanın devre dışı kalmasıyla yanma do-
ğal çekiş sayesinde devam eder. İstenen (ayar-
lanan) kazan sıcaklığına ulaşıldığında ise ser-
vo motor fan klapesini % 100, baca klapesini 
% 80 kapatarak kazanı uyuma moduna geçirir. 
Bu sistem sayesinde yanma tamamen kontrol 

altında tutulmuş olup, yakıttan ve elektrik tü-
ketiminden büyük bir tasarruf sağlanmış olur.
Cihazın özel tasarımı sayesinde, kurum te-
mizliğinin diğer borulu kazanlar gibi haftada 
bir değil, yılda bir veya iki kez yapılması ye-
terlidir. Kurum temizleme kapağı arkada olup, 
kazanın kurum temizleme işlemi emsali olan 
diğer kazanlara göre daha basit bir biçimde 
yapılabilmektedir.
Kazan su sıcaklığı kumanda paneli üzerinden 
kontrol edilebilmektedir. Ayrıca elektrik ke-
silmesi durumunda servo motor fan ve baca 
klapelerini kapatarak sıcaklığın yükselmesi-
ni engeller. Bunları dışında üçüncü bir em-
niyet sistemi olarak da limit termostat ka-
zan sıcaklığı herhangi bir istenmeyen sebep-
le 90 °C‘nin üzerine çıktığında elektrik siste-
mini kapatarak fanı devre dışı bırakır ve servo 
motor klapelerinin kapanmasını sağlar. Kazan 
gövdesinde oluşabilecek ısı kayıplarına kar-
şı mükemmel derecede ısı yalıtımı yapılmış-
tır ve sulu ızgara sayesinde alt kısma inen ısı-
larda absorbe edilmiştir. Kazan dış görünü-
mü elektro statik boya ile boyanmış olup bu-
lunduğu ortama estetik bir görünüm kazandı-
rır. Kazan özel iç tasarımı sayesinde yanma ve 
yanma sonucu oluşan gazlardan maksimum 
derece faydalanılarak, çevreye zararlı atık gaz-
lar ve baca çıkış sıcaklığı en düşük değerlere 
indirilmiştir.
İmalatta A1 kalite kazan sacı kullanılmakta, 
bu da kazan ömrünün uzun olmasını sağla-
maktadır. Kazanlarda ızgara sulu olarak di-
zayn edilmiş olup, içinde dolaşan su sayesin-
de ömrü uzamakta ve yanma sırasında sulu 
ızgara üzerinde oluşan ısının faydalı enerjiye 
dönüşmesini sağlayarak verimi artırmaktadır. 
İmalattan çıkan her kazan 3 bar işletme ba-
sıncına göre 5 bar hidrostatik basınçla testten 
geçirilir. Kapaklarda kullanılan salmastralar 
sayesinde tam sızdırmazlık sağlar. TM

KSB’den Yeni Paket Tip 
Basınçlandırma Sistemi: 
Hya-Compact

Çetik Isı Sanayi’den Katı Yakıtlı Kat Kaloriferleri
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Her gün artan enerji giderleri ve iklim değişikliği ile mücade-
le için gündeme gelen düzenlemeler, işletmeleri sürekli olarak 
enerji ihtiyaçlarını azaltacak çözümler aramaya yöneltiyor. Pa-

tentli ısıl eşitleme üniteleri ile ısıl katmanlar olarak bilinen olay üzerin-
de odaklanmış uzman bir kuruluş olan Airius, ısıl eşitleme metoduyla, 
mevcut HVAC sistemi ve ekipmanının performansını maksimize ede-
rek, hem ısıtma hem de soğutma maliyetlerinde yıl bazında önemli ta-
sarruflar sağlıyor ve iklimlendirme giderlerini % 50’ye kadar azaltıyor. 
Airius ısıl eşitleme/katman yok edici sistemi, doğal olarak tavana yük-
selen sıcak havanın ve yere inen soğuk havanın oluşmasını önlüyor. Bu 
da enerji tasarrufu, çarpıcı hava kalitesi ve iç ısıl konforun gelişimi ile 
sonuçlanıyor.
Airius Isıl Eşitleme Sistemlerinin Faydaları: 

•  Isıtma giderlerinde % 20 - % 50 tasarruf
•  Soğutma giderlerinde % 20 - % 40  tasarruf
•  CO2 emisyonlarında % 20 - % 50 azalma
•  Daha konforlu çalışma ortamı
•  Mevcut HVAC sistemleri ile birlikte çalışır
•  Kolay montaj
•  Hızlı yatırım geri dönüşü (ortalama 12 - 24 ay)
•  Prosesten açığa çıkan, ve aydınlatmadan kaynaklanan ısı ile güneş 

kaynaklı ısıdan faydalanır
•  HVAC kanallarına ihtiyaç duymaz
•  HVAC ekipmanının yıpranmasını azaltır
•  2.5 – 31 metre arasında tavan yüksekliğine sahip her bina için son 

derece sessiz bir şekilde ısıl eşitleme sağlayan, perakende, ticari, 
sanayi, eğitim, spor ve benzeri tüm işletmeler için uygun sistemler 
sunar.

Asma tavan uygulamaları için ideal alanlar ofisler, perakende ortamı, 
AVM, teşhir salonu, hastane ve kütüphanelerken; serbest askılı sistem-
ler perakende, outlet, fabrika, depo, süpermarket, market, AVM, teşhir 
salonları, eğlence merkezleri, seralar, tiyatro, konser salonu, toplantı sa-
lonları, sergi salonları, fuar alanları, spor salonları, fitness merkezleri, 
hastaneler, kütüphaneler, hapishaneler, uçak bakım hangarları, araç ser-
vis merkezlerinde uygulanabiliyor ve konforun yanı sıra enerji tasarru-
fu da yaratırken karbon emisyonunu azaltıyor. TM

RSB YAPI’dan Airius Isıl Eşitleyiciler

Serbest askılı sistem 

Asma Tavan 
Sistemi
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EUROVENT 
Sertifikasyonu Nedir?

E
urovent Sertifikasyonu, iklimlendirme 
ve soğutma ürünlerinin, Avrupa ve ulus-
lararası standartlara göre performans 

derecelendirmelerini onaylar. 
Amaç, rekabete dayalı oyun sahasını tüm ima-
latçılar için aynı seviyeye getirerek ve de en-
düstriyel performans derecelendirmelerinin 
bütünlüğünü ve doğruluğunu artırarak müş-
teri güveni oluşturmaktır.

Eurovent Sertifikasyon 
Programının Amacı

Eurovent Sertifikasyon Programlarının ama-
cı ürünlerin derecelendirmesine yönelik ortak 
bir kriterler dizisi oluşturmaktır. Sertifikalı 
ürünlerin ayrıntılı biçimde tanımlanması sa-
yesinde, ayrıntılı karsılaştırma ve performans 
kalifikasyon testleri uygulamaya gerek olma-
dığından, mühendislerin işi kolaylaşır. Danış-
manlar, projeciler ve kullanıcılar ürünleri, ka-
talog verilerinin doğruluğuna güven içerisin-
de seçebilirler. Bir imalatçı bir sertifikasyon 
programına katıldığında, performans verileri 
ile birlikte, model veya model gamının bir lis-

tesini sunmak zorundadır. Dosyalar Eurovent 
Sertifikasyon Şirketi tarafından değerlendiri-
lir ve bağımsız laboratuvarlar tarafından test 
edilmek üzere önceden tanımlanmış sayı-
da ünite seçilir. Sonuçların ilgili standartlara 
uygun olması halinde, modeller veya model 
gamı Çevrimiçi Eurovent Sertifikasyon Reh-
berinde listelenir. Modeller, katalog verilerine 
uygunluğunu doğrulamak üzere, düzenli ola-
rak rasgele teste tabidir.

CERTIFY ALL

“Certify-All” sertifikası açıklık ve şeffaflık ge-
tirir ve böylelikle tüm sistemin değerini artı-
rır. Her bir sertifikasyon programının kapsa-
mı açık biçimde tanımlanmalıdır. Tanımlanan 
kapsam altında bir katılımcı tarafından imal 
edilen veya satılan, ilgili sertifikasyon progra-
mında yer alan tüm ürünler sertifikalandırıl-
malıdır. Uygulanabildiği yerde, “Certify-All” 
prosedürü, “tanımlanan kapsam altında Avru-
pa pazarına sunulan tüm ürünleri” ifade eder. 
Sertifikasyon, son kullanıcı ve imalatçı için 
benzer şekilde faydalıdır: 

Derleyen: İsmail Uzman, Güngör Türköz 
Alfa Laval Türkiye

Kullanıcılar:

Son kullanıcılar, ürünün tasarım özellikleri-
ne uygun olarak çalışacağı, enerji maliyeti-
nin doğru şekilde belirtileceği ve böylece sa-
tın alınan ürünün başlangıçtaki yatırıma uy-
gun olacağı konusunda güven iinde olacaktır.

İmalatçılar:

Eurovent Sertifikasyon programları imalatçı-
lara eşit şartlarda ve mukayese edilebilir veri-
lere dayalı, adil bir rekabet zemini sunar. Ne-
ticede, tüm sektörün imajı ve bütünlüğü ge-
liştirilirken, imalatçılar ile projeciler arasında 
daha iyi bir güven tesis edilecektir.

Eurovent Sertifikasyon Logosu:

Ürünlerin bağımsız kontrollere tabi tutuldu-
ğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiği-
ni garanti eder. Bu sembol, projeciler, meka-
nik müteahhitler ve son kullanıcılara, katı-
lımcı tarafından pazarlanan ürünlerin doğru 
bir şekilde sınıflandırıldığını garanti eder. TM

bilgi ENERJİ VE ÇEVRE SÖZ  
KONUSU OLDUĞUNDA  
TRANE HİÇBİR ZAMAN  
TAKİPÇİ OLMADI, HER  
ZAMAN LEED’ERDİR.

SEKTÖRÜN EN YÜKSEK LEED ONAYLI YEŞİL BİNA PROFESYONELİ ORANINA SAHİP TRANE’İN 
ENERJİ VE ÇEVRE ALANININ HEMEN HEMEN HER KATEGORİSİNDE ÖNCÜLÜĞÜ İLE TAKDİR 
TOPLAMASI HİÇ ŞAŞIRTICI DEĞİLDİR. CLINTON İKLİM GİRİŞİMİNİN AYRICALIKLI BİR ÜYESİ, 
GREENBUILD FUARININ VE OKULLARDA LEED GİRİŞİMİNİN PLATİN SPONSORU OLAN TRANE, 
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STRATEJİLERE VE GLOBAL ERİŞİM ALANINA SAHİPTİR. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 
İSTANBUL OFİSİMİZ: BURHANİYE MAHALLESİ, ABDULLAHAĞA 
CADDESİ, NO:17, 34676 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR
TELEFON: 0216 556 50 00

MÜHENDİSLİK 
TASARIMLI SİSTEMLER

OTOMASYON SERVİS YEDEK PARÇA EĞİTİM TRANE.COM
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 Panasonic’ten 
“Eko-Fikirler”…

Marc Diaz
Panasonic Klima Türkiye Bölge Müdürü

Melis Bozoğlu
Panasonic Klima Satış-Pazarlama Müdürü

Ahmet Uğur
Panasonic Türkiye Servis Destek Uzmanı 

Panasonic, dünya genelinde 79.4 milyar Dolar ciroya sahip bulunan elektronik 
kuruluşu. İklimlendirme alanında Panasonic markası, Türk pazarına split klimaları 
Etherea’lar ile dahil oldu. Panasonic, şimdi Türk pazarındaki etkinliğini artırmayı 
planlıyor. 1-4 Mart tarihleri arasında Madrid’te gerçekleştirilen Climatization 
fuarındaki basın toplantısında Panasonic Klima Türkiye Bölge Müdürü Marc Diaz 
ve Klima Satış-Pazarlama Müdürü Melis Bozoğlu’ndan şirketin küresel vizyonu 
ve Türk pazarına yönelik tespitleri hakkında bilgi aldık. Panasonic Türkiye Servis 
Destek Uzmanı Ahmet Uğur, dergimiz için Panasonic’in yeni ürünlerini tanıttı...
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P
anasonic, kuruluşunun 100. yılını kut-
layacağı 2018 yılı için “Yeşil Plan” adı-
nı verdiği stratejik yol haritasını duyur-

maya başladı. Planın ana hedefi, elektronik 
endüstrisi alanında en yeşil inovasyon şirke-
ti olmak. Bu vizyon, iki temel yenilikçi anla-
yış üzerinde duruyor: Biri, çevreci yaklaşımla-
rı bir yaşam tarzına dönüştüren, gündelik ha-
yatı zenginleştiren felsefeyi ifade eden “Yeşil 
Yaşam”, diğeri de üretimde minimum çevre-
sel etkiye yol açacak yenilikçi anlayış, iş dün-
yası için daha geniş kitlelere yayılması hedef-
lenen “Yeşil İş Tarzı”. Yeşil Plan 2018’in ana 
hatları; CO2 salımını gerek üretim sürecinde 
gerekse ürünün kullanım sürecinde azaltmak, 
“ECO” etiketli ürün satışını, Mart 2010 se-
viyesine göre % 30 artırmak, atık geri dönü-
şüm oranını % 99.5 veya üzeri bir seviyeyi çı-
karmak, su tüketimini ve kimyasal maddele-
rin çevresel etkilerini minimize etmek, biyo-
lojik çeşitliliği korumak, toplumla işbirliği ya-
parak çevresel bilinci güçlendirmek...
Panasonic, gerek Türkiye’de gerek küresel  
bazda önemli açılımlar planlıyor. Örneğin, 
Sanyo ve Panasonic birleşmesi bu senenin 
önemli olaylarından biri. Bu birleşme firmaya 
birçok stratejik avantaj sağlayacak.
Türkiye, Avrupa’da gelişme gösteren anahtar 
ülkelerden biri. Türkiye’yi klima konusunda 
çok büyük ve önemli bir pazar olarak görüyo-
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söyleşi

ruz. Panasonic Türkiye, klima konusunda Al-
manya ile koordineli çalışan bir satış kuruluşu. 
Her bir ülkedeki satış kuruluşu bağımsız ola-
rak kendi pazarındaki ürünleri, yönelimlerini 
gözden geçiriyor ve stratejilerini oluşturuyor. 
Türkiye’de dağıtım kanalı organizasyonumu-
zu yeni tamamladık, ve iş ortaklarımızı belir-
ledik. Konusunda uzman iş ortakları ile bu se-
neye hızlı başlıyoruz. Geçen sene pazara sa-
dece Etheria ile girmiştik. Bu yıl bütün ürün 
yelpazemizle var olmayı hedefliyoruz. VRF ve 
yarı ticari sistemlerde önemli potansiyel gö-
rüyoruz.            
Panasonic, ev tipi klimalarda Avrupa’nın pa-
zar lideri. Yıl bazında büyüme oranı % 14. 
Avrupa’da % 35 pazar payına sahibiz. Türki-
ye pazarı Avrupa için gelişen pazarlara iyi bir 
model teşkil ediyor. Bu bağlamda Türkiye pa-
zarı Panasonic için çok önemli bir pazar. Ha-
vadan suya ısı pompası da Türkiye’ye gelecek. 

Panasonic firmasının dünya 
pazarlarına sunduğu yeni ürünler

Yeni VRF ECO, yüksek verimli, enerji tasar-
ruflu, montajı kolay bir ürün serisi. 8-20 HP 
aralığında dış ünite seçim olanağı bulunu-
yor. Aynı anda üç dış ünite birbirine bağlana-
rak 60 HP kapasiteye kadar çıkılabiliyor. Yeni 
VRF Eco serisi, hi-COP opsiyonu ile birlik-
te mükemmel bir verimliliğe erişebiliyor. Ör-
neğin 8 HP kapasiteli ürün, ısıtma modunda 
iken 4.57 COP’ye çıkıyor. Sisteme 64 iç üni-

te bağlanabiliyor. Böylelikle VRF Eco, okullar, 
oteller, hastaneler ve diğer büyük ölçekli yapı-
lar için de iyi bir çözüm olabiliyor.
Aquarea, çevreci, yüksek verimli havadan suya 
ısı pompaları, -15 ºC’ye kadar yüksek verimli 
çalışmasını sürdürebiliyor. Aquarea’nın üç ver-
siyonu bulunuyor; standart ısı pompaları, yük-
sek sıcaklık ısı pompaları ve Aquarea T-CAP. 
Aquarea T-CAP, -7 ºC, hatta -15 ºC sıcak-
lıklarda bile ısıtmada harici bir kazan kullanı-
mını gerektirmiyor. -15 C’de ve % 100 kapa-
sitede sistemin COP’si 4.74 gibi önemli ve-
rimlilik seviyesinde. Bu, özellikle soğuk bölge-
ler için Aquarea’nın cazibesini artırıyor. Yük-
sek sıcaklık ısı pompalarında çıkış suyu sıcak-
lığı 65 ºC’yi buluyor. Bu nedenle yüksek sı-
caklık için uygun radyatörlerin seçilmesi (de-
mir döküm gibi) gerekiyor. Aquarea ısı pom-
paları, elektrikli ısıtıcılara kıyasla % 78 tasar-
ruf sağlıyor.
M Serisi Gazlı Isı Pompaları, ticari uygulama-
lar için inovatif bir çözüm olarak karşımıza çı-

kıyor. Gazlı VRF ısı pompaları, 48 iç ünitenin 
bağlanabilmesine olanak tanıyor. Güç kaynağı 
olarak doğal gaz yerine LPG de kullanabilen 
ısı pompaları, elektrik kesilmeleri riskine kar-
şı iyi bir alternatif sunuyor.
ECOi VRF sistemler, LonWorks bina yöne-
tim sistemi protokolü ile uyumlu olup, uzak-
tan erişim, akıllı kontrol sistemlerine enteg-
rasyon gibi esnekliklere sahip. P-AIMS yazı-
lımı ile 1024 iç ünite bir PC’den kontrol edi-
lebiliyor. Bu yazılımla her bir ünitenin çekti-
ği enerji ayrı ayrı saptanabiliyor, fatura edile-
biliyor. Panasonic yeni Etherea üniteleri, Eco-
Navi ile enerji tasarrufunda sıra dışı bir per-
formans sunuyor. EcoNavi özelliği, oda için-
de insan bulunan bölgeyi ve hareket-aktivite 
düzeyini tespit edebiliyor. Bu verilere göre 
hava üfleme yönünü ve sıcaklığı ayarlayabili-
yor. Böylelikle bir yandan daha üstün konfor 
koşulları sağlanırken ısıtma modunda % 40, 
soğutma modunda % 30 enerji tasarrufu elde 
edilebiliyor.
Yeni Etherea’lardaki bir diğer özellik ise Ai-
resano. Bir sensör havadaki partikülleri algı-
lıyor, havadaki kirliliği 24 saat izliyor. Hava 
kirli ise temizleme sistemi devreye giriyor. 
Etherea’ların (9-12), 20 db ses seviyesi ile ola-
bildiğince sessiz çalışıyor. Hassas nem alma 
özelliği bulunuyor. 
Bu yıl Nisan ayı başlarında Japonya’da satışa 
sunulacak olan Ene-farm evsel kullanım için 
yakıt hücreleri, Panasonic’in bir diğer yeniliği. 
Tokyo Gaz şirketi ile yaptığımız işbirliği çer-
çevesinde, Tokyo Gaz tarafından satışa sunu-
lacak olan Ene-farm, şebekeden verilen gaz-
dan hidrojeni ayıracak ve atmosferdeki oksi-
jenle aralarında bir kimyasal reaksiyon başla-
tacak, böylelikle konut ısıtılması, sıcak su te-
mini ve elektrik üretimini aynı anda gerçek-
leştirilecek.  TM





güncel
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Teskon 2011 “Enerji: Dünden Dah a Az” Ana Temasıyla Düzenleniyor

İ
lk olarak 1993 yılında Balçova Termal 
Tesisleri’nde düzenlenen Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi bu yıl onuncu kez 

kapılarını açıyor. Tesisat alanında çalışan mü-
hendis, ara teknik eleman, kurum ve kuru-
luşların buluşma noktası olan ve iki yılda bir  
düzenlenen Teskon, bu yıl da MMO Te-
pekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir’de  
13 - 16 Nisan 2011 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek. 
“ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ” tema-
sıyla düzenlenen teskon 2011’de; tükenen 
birincil enerji kaynakları ile küresel ısınma-
nın baskısı altında, Tesisat Mühendisliği’nin 

teorisinden uygulamalarına ve eğitimine ka-
dar tüm alanlarındaki her düzeydeki geliş-
meler tartışılacak. Teskon 2011; sempoz-
yumlar, seminerler, konferanslar, atölye ça-
lışmaları, panel, bilimsel ve teknik bildi-
riler, forumlar, sabah toplantıları ve sosyal  
etkinlikleriyle geçmiş yıllarda olduğu gibi 
tesisat alanında ülkemizdeki en önemli plat-
formlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. 
Dokuz salonda dört gün boyunca yoğun 
bir programa ev sahipliği yapacak kongre  
programında bu yıl; 5 sempozyum, 8 semi-
ner, 17 kurs, 4 atölye çalışması ve 1 panel yer 
almakta. TM

teskon 2011 Kongre Ö
zet Program

ı

SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU BAYRAKLI SALONU KURS SALONU-1 KURS SALONU-2 KURS SALONU-3 KURS SALONU-4 KURS SALONU-5

09.00-11.00 AÇILIŞ OTURUMU
11.00-11.30 ARA

Mutfak
Havalandırması 

Kursu

Su Şartlandırma 
Kursu

11.30-13.00
OTURUM 1A
Açılış Konferansı
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 1E
Jeotermal Enerji Semineri

13.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00
OTURUM 2A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 2B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 2E
Jeotermal Enerji Semineri

16.00-16.30 ARA

16.30-18.30
OTURUM 3A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 3B
Konfor ve Ekonomi Semineri

OTURUM 3C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 3D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 3E
Jeotermal Enerji Semineri

09.30-10.30
OTURUM 4A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 4B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 4C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 4D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 4E
Jeotermal Enerji Semineri

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Yapı Denetimi

10.30-11.00 ARA

11.00-12.30
OTURUM 5A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 5B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 5C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 5D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 5E
Jeotermal Enerji Semineri

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Yapı Denetimi

Akustik
Tasarım

Kursu

HAP
Kursu

(Hourly
Analysis

Program)

Temel  ve
Uygulamalı
Psikrometri

Kursu

Konutlarda 
Doğalgaz

Uygulamaları 
Kursu

Hastane
Hijyenik Alanlar 
Proje Hazırlama 

Esasları
Kursu

ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00

OTURUM 6A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 6B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 6C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 6D
SOĞUTMA SEMPOZYUMU 
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 6E
Bacalar Semineri

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Genç Mühendislerin ve 
Sektörün Sorunları

16.00-16.30 ARA

16.00-18.30

OTURUM 7A
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 7B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 7C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 7D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 7E
BACALAR SEMİNERİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Genç Mühendislerin ve 
Sektörün Sorunları

09.30-10.30

OTURUM 8A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

OTURUM 8B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 8C
İstanbul İstinye Park 
Projesi’nin Projelendirme, 
Uygulama, İşletme Açısından 
Değerlendirilmesi

OTURUM 8D
Soğutma Sempozyumu

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Kamu İhale Kanunu

10.30-11.00 ARA

11.00-12.30

OTURUM 9A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

OTURUM 9B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 9C
İİstanbul İstinye Park 
Projesi’nin Projelendirme, 
Uygulama, İşletme Açısından 
Değerlendirilmesi

OTURUM 9D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 9E
Bilimsel / Teknolojik 
Çalışmalar

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Kamu İhale Kanunu

Güneş Enerjisi ile 
Isıtma/ 

Yardımcı Isıtma 
Kursu

HAP
Kursu

(Hourly
Analysis
Program)

Sanayide Enerji 
Ekonomisi

Kursu

Sanayide 
Doğalgaz

Uygulamaları 
Kursu

Soğuk Depo 
İşletmesi

Kursu

12.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00
OTURUM 10A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

OTURUM 10B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 10C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 10D
Soğutma Sempozyumu

SEMİNER
Etkili Ve Verimli Sunum 
Teknikleri Semineri

16.00-16.30 ARA

16.00-18.30
PANEL

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 

09.30-10.30
OTURUM 11A
Söndürme Sistemlerinde
Yeni Gelişmeler Semineri

OTURUM 11B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 11C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Sözlü İletişim-
Diyalog Yönetimi Semineri

Poster Bildiri
Sergi Salonu

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Tesisat
Mühendisliği Eğitimi

10.30-11.00 ARA

11.00-12.30
OTURUM 12A
Söndürme Sistemlerinde
Yeni Gelişmeler Semineri

OTURUM 12B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 12C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Sözlü İletişim-
Diyalog Yönetimi Semineri

Poster Bildiri
Sergi Salonu

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Tesisat
Mühendisliği Eğitimi

Sistem Seçimi 
Kursu

Kurutmanın 
Temelleri

Kursu

Şantiye Kuruluşu, 
Test Yıkama ve 
Devreye Alma 

İşlemleri
Kursu

Nemlendirme 
Tekniği ve 

Uygulamalar Kursu
Soğutma

Sistemleri, 
Hesapları ve
Modellemesi 

Kursu

12.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00
OTURUM 13A
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 13B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 13C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Sözlü İletişim-
Diyalog Yönetimi Semineri

Poster Bildiri
Sergi Salonu İklimlendirmenin 

Temel Prensipleri, 
İç Hava Kalitesi 

Standartları Kursu

16.00-16.30 ARA

16.00-18.30
KAPANIŞ FORUMU
Kongrenin Değerlendirilmesi
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teskon 2011 Kongre Ö
zet Program

ı

SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU BAYRAKLI SALONU KURS SALONU-1 KURS SALONU-2 KURS SALONU-3 KURS SALONU-4 KURS SALONU-5

09.00-11.00 AÇILIŞ OTURUMU
11.00-11.30 ARA

Mutfak
Havalandırması 

Kursu

Su Şartlandırma 
Kursu

11.30-13.00
OTURUM 1A
Açılış Konferansı
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 1E
Jeotermal Enerji Semineri

13.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00
OTURUM 2A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 2B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 2E
Jeotermal Enerji Semineri

16.00-16.30 ARA

16.30-18.30
OTURUM 3A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 3B
Konfor ve Ekonomi Semineri

OTURUM 3C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 3D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 3E
Jeotermal Enerji Semineri

09.30-10.30
OTURUM 4A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 4B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 4C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 4D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 4E
Jeotermal Enerji Semineri

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Yapı Denetimi

10.30-11.00 ARA

11.00-12.30
OTURUM 5A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 5B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 5C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 5D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 5E
Jeotermal Enerji Semineri

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Yapı Denetimi

Akustik
Tasarım

Kursu

HAP
Kursu

(Hourly
Analysis

Program)

Temel  ve
Uygulamalı
Psikrometri

Kursu

Konutlarda 
Doğalgaz

Uygulamaları 
Kursu

Hastane
Hijyenik Alanlar 
Proje Hazırlama 

Esasları
Kursu

ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00

OTURUM 6A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

OTURUM 6B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 6C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 6D
SOĞUTMA SEMPOZYUMU 
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 6E
Bacalar Semineri

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Genç Mühendislerin ve 
Sektörün Sorunları

16.00-16.30 ARA

16.00-18.30

OTURUM 7A
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 7B
Bina Fiziği Sempozyumu

OTURUM 7C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu

OTURUM 7D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 7E
BACALAR SEMİNERİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Genç Mühendislerin ve 
Sektörün Sorunları

09.30-10.30

OTURUM 8A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

OTURUM 8B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 8C
İstanbul İstinye Park 
Projesi’nin Projelendirme, 
Uygulama, İşletme Açısından 
Değerlendirilmesi

OTURUM 8D
Soğutma Sempozyumu

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Kamu İhale Kanunu

10.30-11.00 ARA

11.00-12.30

OTURUM 9A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

OTURUM 9B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 9C
İİstanbul İstinye Park 
Projesi’nin Projelendirme, 
Uygulama, İşletme Açısından 
Değerlendirilmesi

OTURUM 9D
Soğutma Sempozyumu

OTURUM 9E
Bilimsel / Teknolojik 
Çalışmalar

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Kamu İhale Kanunu

Güneş Enerjisi ile 
Isıtma/ 

Yardımcı Isıtma 
Kursu

HAP
Kursu

(Hourly
Analysis
Program)

Sanayide Enerji 
Ekonomisi

Kursu

Sanayide 
Doğalgaz

Uygulamaları 
Kursu

Soğuk Depo 
İşletmesi

Kursu

12.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00
OTURUM 10A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu

OTURUM 10B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 10C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 10D
Soğutma Sempozyumu

SEMİNER
Etkili Ve Verimli Sunum 
Teknikleri Semineri

16.00-16.30 ARA

16.00-18.30
PANEL

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” 

09.30-10.30
OTURUM 11A
Söndürme Sistemlerinde
Yeni Gelişmeler Semineri

OTURUM 11B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 11C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Sözlü İletişim-
Diyalog Yönetimi Semineri

Poster Bildiri
Sergi Salonu

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Tesisat
Mühendisliği Eğitimi

10.30-11.00 ARA

11.00-12.30
OTURUM 12A
Söndürme Sistemlerinde
Yeni Gelişmeler Semineri

OTURUM 12B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 12C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Sözlü İletişim-
Diyalog Yönetimi Semineri

Poster Bildiri
Sergi Salonu

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Tesisat
Mühendisliği Eğitimi

Sistem Seçimi 
Kursu

Kurutmanın 
Temelleri

Kursu

Şantiye Kuruluşu, 
Test Yıkama ve 
Devreye Alma 

İşlemleri
Kursu

Nemlendirme 
Tekniği ve 

Uygulamalar Kursu
Soğutma

Sistemleri, 
Hesapları ve
Modellemesi 

Kursu

12.00-14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

14.30-16.00
OTURUM 13A
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 13B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 13C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Sözlü İletişim-
Diyalog Yönetimi Semineri

Poster Bildiri
Sergi Salonu İklimlendirmenin 

Temel Prensipleri, 
İç Hava Kalitesi 

Standartları Kursu

16.00-16.30 ARA

16.00-18.30
KAPANIŞ FORUMU
Kongrenin Değerlendirilmesi
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Murat Doğanay 
Satek Mühendislik Genel Müdürü

2003 yılından beri faaliyetini sürdüren Satek Mühendislik, ticari binalar için 
otomatik kontrol sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir firma. Yeni yapılanma 
sürecinde “Kontrol Market”i de hayata geçirerek doğru işlerin doğru şekilde 
yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten firmanın Genel Müdürü Murat 
Doğanay, yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini ve hedeflerinin Türkiye’nin 
bir numarası haline gelmek olduğunu söylüyor...

“ Satek ve Kontrol Market, 
 kendi alanlarında uzmanlaşarak   
 Türkiye’nin bir numaralı 
 şirketleri olacak”
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Uzmanlık alanımız bina otomasyon 
ve otomatik kontrol

S
atek 27 Mayıs 2003 yılında kuruldu. İlk 
başta tek şirket olarak başladık, şu anda 
7 şirket olarak yolumuza devam ediyo-

ruz. Bu şirketlerin üçü yurtdışında, dördü ül-
kemizde bulunuyor. Kadromuzda 63 çalışanı-
mız var. Uzmanlık alanımız bina otomasyon 
ve otomatik kontrol üzerinedir. Firmalarımı-
zın hiçbiri başka bir konuya yönelmiş değil-
dir. Şu anda Kazakistan’da da bir firma kuru-
yoruz. Amacımız oradaki Türk müteahhitlere 
bulunduğu coğrafyada malzeme temin etmek 
ve hizmet üretmektir. Bugüne kadar hep pro-
je bazlı bir firma olduk. Hep bina otomasyon 
sistem çözümleri yaptık. 2009 yılı itibariyle 
ise bize artık yavaş yavaş malzeme istekleri de 
gelmeye başlayınca 2009 sonlarına doğru ver-
diğimiz bir kararla otomatik kontrol ve oto-
masyon konusunda malzeme satış sektörüne 
de girmeye karar verdik. 2010’un Mayıs ayın-
da, Türkiye’de ilk ve tek olan bir sistem olarak 
Kontrol Market’in lansmanını yaptık. Böyle-
ce 2010’dan bu yana malzeme tedariki konu-
sunda da hizmet üretmeye başladık.

Konusunda uzman firmalar pazarda 
tutunabilecek

Otomasyon sektörü gittikçe gelişiyor. Türki-
ye ekonomisi son 4-5 yılda gittikçe artan bir 
trend içinde. Sadece 2008-2009 yıllarında-
ki uluslararası ekonomik kriz sebebiyle Tür-
kiye pazarında bir durgunluk yaşandı, bunun 
haricinde pazar sürekli büyüyor. Gün geçtik-
çe daha fazla yabancı yatırımcı Türkiye’ye ge-
liyor, yatırımlar artıyor. Çok fazla inşaat var; 
gerek devlet yatırımları, gerek özel yatırımlar 
çok arttı. Otomasyon sektörü de bunlara pa-
ralel olarak büyümeye başladı. Bizim faaliyet 
gösterdiğimiz kısım, ticari bina otomasyonu 
ve konfor. Yani oteller, iş merkezleri, alışveriş 
merkezleri gibi yapılar. Bu konudaki yatırım-
ların son zamanlarda artışı ile birlikte rakip-
lerimiz de her geçen gün çoğaldı. Bu durum 
müşteri bilincini geliştirdi. Bence artık piya-
sada, konusunda uzman firmalar tutunabile-
cekler. Kendini yenileyemeyen, teknolojinin 
gerisinde kalan firmalar için ise durum pek 
parlak olmayacak... 
Türkiye’de son yıllarda gelişmeye başlayan ye-
şil binalar ve Enerji Verimliliği Kanunu’nun 

çıkması da pazarı geliştiren ve bilinçlendiren 
unsurlar arasında. Müşteriler artık binaların 
hangi özelliklere sahip olmasını istediklerini 
biliyor ve taleplerini dile getiriyor. Artık oto-
masyon “lüks” olmaktan çıkıyor ve efektif bir 
proje gereği haline dönüşüyor. 

Türkiye pazarının geleceği parlak

Satek Mühendislik olarak 2008’in sonlarına 
kadar hep yurtdışında büyük işler yaptık. Ger-
çekleştirdiğimiz projelerin % 80’i Rusya, Türki 
Cumhuriyetler ve Afrika’da. Dolayısıyla Satek, 
son birkaç yıla kadar Türkiye’de çok bilinen bir 
firma değildi. Küresel krizle birlikte ülkemi-
ze geri döndük ve Türkiye’deki projelere odak-
landık. Yurtdışındaki referanslarımızı göster-
memize rağmen, pazarda çok bilinmediğimiz 
için başlangıçta kendimizi anlatmakta zorlan-
dık. Kriz zamanında herkes küçülürken bizim 
şirketimizde % 30-40 büyüme oldu. Yurtdışın-
da zaten bilinen bir firmaydık ve Enka, Röne-
sans, Gama, Koray gibi büyük firmalarla çalışı-
yorduk. Bu nedenle büyük bir  satış pazarlama 
kadrosuna ihtiyacımız yoktu, bu faaliyeti iki ar-
kadaşımız yürütebiliyordu. Ama ülkemizde bi-
linirliğimizi artırmak üzere çalışmalar yapma-
mız gerekiyordu. Bu nedenle satış-pazarlama 
kadromuzu genişlettik; şu anda yaklaşık 10 ki-
şilik bir kadromuz var. Bu arkadaşlarımızı iki 
sene boyunca bütün projelere gönderdik, tek-
lifler verdik. Şu anda da teklif vermekten ba-
şımızı kaşıyamıyoruz. Böylece pazarda kendi-
mizi kabul ettirdik. Tanınırlığımız belli bir dü-
zeye geldi. Artık Türkiye’de büyük referans-
lara imza atmaya başladık. Yurtdışında, Taci-
kistan Hyatt Regency Otelleri, Almaata Fi-
nans Merkezi, Shaktar Donetsk Stadyumu, 
Rusya’da çok sayıda otel projeleri, Nissan fab-
rikası gibi projeleri gerçekleştirdik. Türkiye’de 
ise W Otel ve Rezidansları, A Plus İş Merke-
zi, IBM Center’lar, İstanbul’da WOW Otel-
ler Kompleksi, Antalya’da Adam & Eve Otel-
leri gibi projeler Satek imzasını taşıyor. Mü-
hendislik ve teknik kadrodaki eleman sayısı 
anlamında, Türkiye’de alanımızda ilk üçte yer 
alıyoruz. Çok iyi bir mühendis kadromuz var. 
Bu anlamda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama pa-
zar büyüdükçe rekabet de artıyor, kâr azalıyor. 
Yurtdışı bizim en büyük gelir kaynaklarımız-
dandı ama yurtdışı projeler epey azaldı. Yani 
durum biraz zor olsa da Türkiye pazarının ge-
leceğinin çok parlak olacağından kuşkum yok.

Artık proje yönetim firması olarak 
faaliyet göstereceğiz

Yurtdışı ağırlıklı çalışmak, bize çok büyük 
tecrübe kazandırdı. Profesyonellik, projelen-
dirme, mühendislik, döküman yönetimi, proje 
yönetimi, eleman yönetimi bunların hepsinin 
çok farklı düzeylerde olduğunu gördük. “Biz 
bir şey bilmiyormuşuz” dediğimiz anlar oldu. 
Bunlardan çok büyük dersler çıkardık. Ken-
dimizi sürekli geliştiriyoruz ama daha gidecek 
çok yolumuz var. 2011’in başında şirket içinde 
verdiğimiz bir karar ile artık proje yönetim fir-
ması olarak faaliyet göstereceğiz. Yani müşte-
rilerimizin taleplerini değerlendirip ona göre 
teklif hazırlayacağız, ona göre proje yönetimi-
ni yapacağız. Yurtdışındaki işlerimizi alt taşe-
ronlar vasıtasıyla halledip tamamıyla mühen-
dis ve profesyonelce bina otomasyon sistemle-
rini gerçekleştireceğiz. Bunun için de taşeron 
firmalarımızı eğitmemiz gerekecek. 2011’in 
sonuna kadar bu konuya ağırlık vermeyi plan-
lıyoruz. Kendi kadromuzu da daima geliştir-
mek istediğimizden kurum içi eğitimler ger-
çekleştireceğiz. 

Firmamızın kendi kendine 
işleyebilen kurumsal bir yapı haline 
dönüşebilmesini istiyoruz

Enerji Verimliliği Yasası gereğince belli bir 
metrekarenin üstündeki her binanın otomas-
yonlu olması gerekmekte. Bina otomasyonu 
gerekli çünkü doğru zamanda, doğru sıcaklı-



42 . tesisat market 03/2011

söyleşi

ğı ve nemi ayarlamak, cihazların ihtiyaç oldu-
ğu sürede ve ihtiyaç duyulduğu kadar çalışma-
sı, gereksiz harcamaların önüne geçer, tasarruf 
sağlar ve doğru kullanım neticesinde cihazla-
rın da ömrü uzar. Bütün bunlar ciddi bir ta-
sarrufu da beraberinde getirir. Türkiye’de böy-
le bir kanunun olması, herkesin bu kanuna 
adapte olmasını gerektiriyor. Bizlerin de ele-
manlarımızı gereken sertifikaları almak üzere 
yönlendirmemiz lazım. Bu anlamda da çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.
Satek büyüdükçe, standardizasyon ve orga-
nizasyon bozukluklarını da daha net görme-
ye başladık. Çok fazla büyüdüğünüzde ele-
man sayınız artıyor ve kaliteniz de düşmeye 
başlayabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için 
birçok yatırım yaptık. Eksiklikleri tespit ettik, 
elemeler yaptık. Kurumsal olma yolunda % 50 
barajını aştık. Tek hedefim bu firmanın ken-
di kendine işleyebilen kurumsal bir yapı hali-
ne dönüşebilmesi. Türkiye’de yerli otomasyon 
sektöründe bu hale gelmiş firma yok. Biz de 
bu anlamda bir ilk olmak istiyoruz. 

Kontrol Market, sektörümüzün 
vazgeçilmezleri arasında yerini 
alacak

Kontrol Market’ten çok memnunuz, iyi ki 
yapmışız. Kontrol market cihaz satışı üzeri-

ne çalışıyor. Firmamızın içindeki reorganizas-
yondan dolayı bina otomasyon işlerimizi ta-
mamen Satek yürütüyor. Komponent satışını 
ise Kontrol Market yapıyor. Eğer bir müşte-
ri “Bilgisayarsız, basit bir kontrol sistemi is-
tiyorum” derse bu konuyla da Kontrol Mar-
ket ilgileniyor. Biz hem Satek hem de Kont-
rol Market’in alanında uzmanlaşmasını isti-
yoruz. Müşterilerimiz de bu uygulamadan çok 
memnun. Satışlarımız her geçen gün artıyor. 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimiz için de 
mutluyuz. Kontrol Market, önümüzdeki sü-
reçte Türkiye’nin en bilinen markaları ve sek-
törümüzün de vazgeçilmezleri arasında yeri-
ni alacak. Bunun için çok ciddi çaba ve para 
harcıyoruz. Kontrol marketi 2-3 sene önce 
düşündük konuştuk, en sonunda 2009 Ey-
lül’ünde karar verdik ve 6 aylık bir yatırım sü-
reci ve çalışmanın sonucunda ortaya çıkardık. 
www.kontrolmarket.com bir web sitesi de-
ğildir, tam olarak bir e-ticaret sitesi de değil-
dir. Oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Orada-
ki alışverişler, otomatik olarak server’larımızla 
doğrudan bağlantılıdır. Fatura otomatik kesi-
lir, depodan otomatik düşülür. Birçok şeyi en-
tegre ettiğimiz bir ERP & CRM yazılımıdır. 
Bunun için dünyanın çeşitli yerlerini dolaşa-
rak, yaklaşık 500.000 km’nin üzerinde yol ya-
parak en uygun konfigürasyonlu cihazları bu-
lup bunu Türk piyasasına sunduk. Şu anda 

25-30.000 adet e-posta gönderimi yapıyoruz. 
Her hafta, müşterilerimize SMS’ler gönderi-
yoruz. Her 3 ayda bir 15-20 bin adet broşür 
basıp müşterilerimize gönderiyoruz. Bir sene-
de 8-10 fuara katılıyoruz. Dergilere reklam-
lar veriyoruz. 
Kontrol marketin hedefleri arasında 2011’in 
sonuna kadar İngilizce web sitesi yapmak da 
var. Çünkü bize yurtdışından, özellikle Türki 
Cumhuriyetlerden de istekler gelmeye başla-
dı. Bu nedenle teknolojik yatırımlar yapaca-
ğız. Kontrol Market’te temsil ettiğimiz birçok 
firma var, çünkü adı “market”. Şu anda gün-
lük tıklanma oranları yaklaşık 250 kişi. Bunun  
% 60’ı farklı kişiler oluyor. İlk başlarda “Bu 
sistem tutar mı” diye çok düşündük ama baş-
ladığımız zamandan bu zamana ivme çok 
yükseldi. Hiçbir ay geriye düşmedik. Zaman-
la, içinde “kontrol” olan her şeye doğru bu hiz-
meti genişletmeyi planlıyoruz; güvenlik kont-
rol, yangın kontrol gibi...  Tüm bu faaliyetle-
ri yaklaşık 10 aydır sürdürüyoruz; hedeflediği-
miz noktaya vardığımızda Türkiye’nin bir nu-
marası olacağız. TM
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Avrupa’nın En Büyük Enerji 
Tüketim Sektörü; Isıtma

Uzmanlık Alanımız Bina Otomasyon 
ve Otomatik Kontrol

A
vrupa’da nihai enerji tüketiminin 
% 40’ından fazlası yapılarda tüketili-
yor. Bunun da % 85’i ısıtma ve sıcak su 

temini için harcanıyor. Avrupa Birliği gene-
linde bu segmentin enerji tüketim ortalama-
sı, toplam enerji tüketiminin üçte birine kar-
şılık geliyor.

“Enerji verimliliği veya daha azıyla daha ço-
ğunu yapmak” şeklinde özetlenen fikir doğ-
rultusunda, yapılarda tüketilen enerjinin % 50 
oranında düşürülebileceği öngörülüyor. Bu 
sayede sadece Almanya’da CO2 salımı da yılda 
80 milyon ton azaltılabilecek. Yine bu doğrul-
tuda Almanya’da toplam enerji tüketimi de % 
15 oranında düşmüş olacak. Eğer ısı üretimi 
ortalama 36 Megawatt olan endüstriyel tesis-
lerde de enerji verimliliği uygulanırsa, azaltı-
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labilecek CO2 salımı miktarı yılda 100 mil-
yon tona, toplam enerji tüketimindeki düşüş 
% 18’e çıkabilir.
Almanya’da kaynakların ve iklimin korun-
masını gözeten ikili bir stratejiden bahsedi-
lebilir: “Verimlilik ve yenilenebilir kaynakla-
rın kullanımı”. Bu amaç doğrultusunda öngö-
rülen modernizasyon çalışmaları, ülke bazın-
da % 80’in üzerinde değer yaratan yeni yatı-
rım sağlayacak.

Bina ısı talebi (1965’te 150 m2 için-konut sektöründe)

Standart 
boyler

Yenilenebilir enerjiler

Is
ı T

al
eb

i
Ka

yı
pl

ar
Şekil 2. 2010 yılında Avrupa ülkelerindeki yoğuşmalı boyler 
teknolojilerinin  yıllık ısı enerjisi üretimindeki payı.

Şekil 3. 2010 yılında Avrupa ülkelerinde ısı pompalarının 
yıllık ısı enerjisi üretimindeki payı.

Şekil 1. Binalar için birincil enerji tüketimi ve son enerji tüketimi

Şekil 4. tabloda belirtilen sistemler birbirleri ile kombine edilebilmektedir. 

Biokütle

Solar-jeotermal çevre ısısı

Enerji (güç)

Fueloil-gaz

Birincil enerji tüketimi

Düşük 
sıcaklıklı 
boyler

Yoğuşmalı 
boyler

Yoğuşmalı 
boyler + 
solar

Yoğuşmalı 
boyler + 
solar + bio-
gaz / oil

Tuzlu su 
sistemli ısı 
pompası

Pelet 
boylerleri

Gazlı yoğuşmalı boyler

Benzinli yoğuşmalı boyler

Mini-CHP

Isı pompaları (havadan suya, denizden 
–tuzlu sudan- suya ve sudan suya)

Solar-termal sistem Havalandırma 
sistemiçevre ısısı

Yerden ısıtma
çevre ısısı

Radyatörler
çevre ısısı

Pelet, odun boylerleri
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2007 yılı Mart ayından itibaren AB’nin 2020 
yılı için koyduğu 20/20/20 olarak ifade edi-
len hedefler; enerji tüketiminde yenilenebilir 
kaynak kullanımını % 20’ye çıkarmak, ener-
ji verimliliğini % 20 artırmak ve CO2 salımı-
nı 1990 yılı seviyesine göre % 20 azaltmak ki 
bu hedef, 2010 yılında % 30 olarak güncel-
lendi. Bu hedefleri destekleyen üç temel yasal 
düzenleme bulunuyor: Binalarda Enerji Per-
formansı Direktifi (EPBD), Enerji ile ilgi-
li ürünlerin Eko-tasarım gereklilikleri Direk-
tifi (Eko-Tasarım; ErP), Yenilenebilir Ener-
ji Kaynaklarının Kullanımının Teşviki Direk-
tifi (RES). 

Avrupa’da enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 
adeta bir devrim yaşanıyor. Beş yıl öncesinde 
Fransa, İtalya ve İspanya’da yoğuşmalı kazan-
ların ve ısı pompalarının pazar payı minimum 
seviyesindeydi. Bu gün ise bu sistemlerin yıl-
lık yatırım payı % 37’leri buluyor. Bu eğilim 
Norveç, İngiltere, Almanya ve Avusturya’da 
da kendisini gösteriyor. Özellikle Norveç ve 
Almanya, yoğuşmalı kazanların oldukça ge-
lişmiş bulunduğu pazarlar. 

Modern Isıtma Sistemleri

Yeni bir binada veya yenileme yapılacak bir 
binada doğru sistemin seçimi, yapının iske-
letine, ısıl yüklerine, yapının kullanımına, yö-
nüne, büyüklüğüne bağlı olarak değişebile-
cektir.
Modern ısı üreticilerinin enerji tasarruf po-
tansiyeli, ısıtma sistem komponentlerinin 
birbirileriyle optimum noktada koordine 
edilmesine bağlıdır. Isının üretimi, depolan-
ması, dağıtımı, ısının yayılımı, bütünleşik bir 
sistem olarak görülmelidir. Geniş aralıkta ısı 
yayıcı sistemler, ısıtma sistemine gömülmüş 
olabilir (döşemeden ısıtma sistemleri gibi) 
veya uygun ölçülendirilmiş radyatörler gibi 
düşük sistem sıcaklıklarına göre seçenekler-
de olabilir. Tüm bunlar, yüksek verim değeri-
ne sahip ısı pompaları, gaz veya sıvı yakıtlı yo-
ğuşmalı kazanlar, güneş enerjili ısıtma sistemi 
ile entegre edilebilir. Sistemde yer alan yüksek 
verimli pompalar, termostatik vanalar, hidro-
lik dengeleyici komponentler de düşük ener-

ji tüketen ekipmanlar olmalıdır. Isı geri kaza-
nımının uygulandığı havalandırma sistemi ve 
sistemin hijyenik koşulları da göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Fotovoltaik panellerle elekt-
rik üretimi de sisteme paralel olarak öngörü-
lebilir. TM

çeviri

Gazlı yoğuşmalı boyler Benzinli 
yoğuşmalı boyler

Mini-CHP Isı pompaları 
(havadan suya, 
denizden –tuzlu 
sudan- suya ve 
sudan suya)

Solar-termal sistem

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler

Havalandırma 
sistemiçevre ısısı

Yerden ısıtma
çevre ısısı

Radyatör

Radyatörler
çevre ısısı

Pelet, odun 
boylerleri

Şekil 5. Modern ısıtma sistemleri
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Mustafa Gürsel 
Ünites HVAC Sistemleri Satış Müdürü

Ünites, ısıtma-soğutma-
havalandırma ve yangın 
konularında ekipman 
satışı faaliyetini sürdüren 
başarılı bir firma. “Bir 
projeye teklif vermeden 
önce, müşterilerimizi 
dinlemeyi ve neye 
ihtiyaç duyabileceklerini 
anlamaya çalışıyoruz. 
Yani tam bir çözüm 
ortağı olarak faaliyet 
gösteriyoruz” diyen 
firmanın HVAC Sistemleri 
Satış Müdürü Mustafa 
Gürsel ile, Ünites’in 
sağladığı ürün ve 
hizmetler hakkında 
konuştuk... 

“Ünites, HVAC 
sektöründe çözüm   
ortağı olarak hizmet 
veriyor”
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Hedef sektörümüz HVAC

2
009 yılında kurulan firmamızın % 50’si 
Aydın Boru’ya, % 50’si de Haluk Hacı 
Zekeriyaoğlu’na ait. Aydın Grup’un 3 

tane firması var; bunlar, Aydın Boru, Saytek 
Metal ve Ünites. Aydın Boru Türkiye’deki çe-
lik çekme boru konusunda en büyük stok-
çulardan biri. Dünyadaki bütün prestijli çe-
lik çekme boru üreticilerinin ürünlerini satı-
yoruz. Elbette sattığımız tüm ürünler gerek-
li sertifikalara haiz. Büyük çaplarda ve et ka-
lınlığı fazla olan ürünleri Aydın Boru’nun sto-
ğunda bulabiliyorsunuz. Müşterilerimiz, “Bu 
özel bir boru, ben bulsam bulsam bunu Ay-
dın Boru’da bulurum” diyorlar. Bu da bizi çok 
mutlu ediyor. Saytek Metal ise flanş, dirsek, T, 
yüksek basınç sınıflarındaki fittings malzeme-
leri konusunda faaliyet gösteriyor. Saytek Me-
tal; çeşitli enerji tesislerin tedarikçi listelerinin 
başında yer alıyor. Ünites ise grup içinde vana 
konusunda faaliyet gösteriyor. Hedef sektörü-
müz ise HVAC.

Müşterilerimize Ünites kalitesiyle 
hizmet verebiliyor olmamız lazım

HVAC sektörüyle ilgili bilgimiz, ekibimiz 
yeni değil. Vana bildiğimiz ve uzman olduğu-
muz bir iş. Bu konuda 20 yıllık birikimimiz 
var. Bu birikimi sektöre sunalım istedik. Biz 
yola 4 markayla başladık; Victaulic, Flowcon, 
Ari Armaturen ve Giacomini. Bunların hep-
si konularında lider. Sektöre bir ürün sundu-
ğumuzda, sektörün de bir şeyler kazanmasını 
istiyoruz. Ürünlerimizin kaliteli ve enerji ve-
rimli olmasını tercih ediyoruz. Ayrıca sektö-
rümüzde ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekip-
manı tedarik edebilmeyi hedefliyoruz. Mesela 
satışını gerçekleştirdiğimiz dört markaya ila-

ve olarak geçen süre içinde Unival diye ken-
di markamızı ürettik. Unival’i üretirken, sek-
törde yaşanan sorunları dikkate aldık, çözüm-
ler sunmaya çalıştık. 
Ünites olarak merkez ofisimiz ve lojistik bina-
mız var. İzmir’de ve Ankara’da da bölge mü-
dürlüğümüz bulunuyor. Satışlarımızı mut-
laka bir bayi aracılığıyla yapıyoruz. Çok ge-
niş bir bayii ağıyla değil, sektörde kabul gör-
müş firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Bi-
zim ürünlerimizi satabilmek için belli kriter-
lere sahip olmak lazım. Gerek stok, gerek tek-
nik destek, gerekse personel yapısıyla, bayile-
rimizin de müşterilerimize Ünites kalitesiyle 
hizmet verebiliyor olması lazım. Üretimimizi 
Türkiye, İtalya ve Almanya’da yapıyoruz. Pi-
rinç vanalarımız İtalya ve İstanbul’da üretili-
yor. Pik vanalarımız da Türkiye’de üretiliyor.

Ürün çeşitliliğimiz bir mekanik 
taahhütçünün ihtiyaç duyabileceği 
her şeyi kapsıyor

Sadece Türkiye odaklı düşünmüyoruz; Türki 
Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu gibi işbirliği yaptığımız ülkeler 
için de çözüm sunmak üzere çalışıyoruz. Bu 
ülkelerle bizim yoğun ilişkilerimiz ve çeşitli 
yatırımlarımız var, çünkü Türk müteahhitleri 
oralarda işler yapıyorlar. Biz de sunduğumuz 
çözümlerle onların önünü açmaya çalışıyoruz. 
O bölgeler için sundukları ürünlerin, kolay-
lıkla kabul görebilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 
merkez olduğu yakın coğrafyada aktif rol al-
maya çalışıyoruz. Unival olarak HVAC sek-
törünün ihtiyaç duyduğu bütün vana grubu-
nu sunmaya çalışıyoruz. Ulaştığımız ürün çe-
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şitliliği bir mekanik taahhütçünün ihtiyaç du-
yabileceği her şeyi kapsıyor.
 
Yüksek kaliteli ürünleri uygun 
fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz

Bir de yangın grubu ürünlerimiz var. Bu grup-
ta da Victualic ve Giacomini ürünlerini sunu-
yoruz. Giacomini, yangın ürünleri konusunda 
Amerika’da  % 40 pazar payına sahip. Ürünle-
ri sertifikalı, onaylı. Türkiye’de yangın yönet-
meliğinin yenilenmesiyle birlikte bu konuda 
yatırımlar arttı. Biz de pazara yüksek kaliteli 
ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. 
Victualic ürünlerinin satışı konusunda ciddi 
projelere imza attık. 
Ürünlerimiz çok sayıda projede başarıyla uy-
gulandı. Unival’le ve diğer Flowcon HVAC 
vanaları ise prestijli projelerde tercih edil-
di. Giacomini’nin sektörümüzde yavaş yavaş 
yükselen bir marka olacağını düşünüyoruz. 
Giacomini, Türkiye’de şu anda yangın ürün-
leriyle biliniyor. Fakat Giacomini yerden ısıt-
ma sistemlerinde ve güneş enerjili sistemler 
konusunda çok geniş bir ürün yelpazesine sa-
hip. En son alevsiz yanma sağlayan H2ydro-
gem projesi geliştirildi. Bu, hidrojen enerji-
siyle çalışan bir ısı jeneratörü. Çeşitli binalar-
da ısıtma ve soğutma bu sistemle yapılıyor şu 
anda. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bu ko-
nunun sektörümüzde yoğun bir ilgi ile karşı-
lanacağını biliyoruz.

Ürünlerimizin tamamı sertifikalıdır

Satışını üstlendiğimiz Arı Armaturen ve 
Flowcon hakkında da bilgi vermek isterim. 
Flowcon dinamik balans vanası konusunda 
zaten dünyada sayılı birkaç firma arasında yer 
alıyor. Dinamik balans vanası bu kadar popü-
ler olmadan önce ilk üreticilerinden bir tane-
si Flowcon. Arı Armaturen ise Türkiye’de çok 
eskiden beri biliniyor. Gerek endüstriyel tesis-
lerde, gerek HVAC sektöründe ürünleri kulla-
nılıyor.  Tüm ürünlerin öncelikle Türkiye aya-
ğını düşündüğümüzden TSE belgelerini al-
dık.. Satış ekibimizdeki arkadaşlarımızın hep-
si mühendistir ve teknik yeterliliğe sahiptir. 
Bizim için müşteri memnuniyeti önemli. Böy-
le bir ekiple de sertifikasyon işlemleri ve altya-
pıyı kurmak daha kolay oluyor. TSE belgele-
rimizi aldık. Ürün grubumuz CE 97/23 stan-
dartlarına giriyor. Bu ürünler de belli bir kate-
gorilere ayrılıyor. Şu anda CE uygunluk beya-
nı verebiliyoruz. GOST sertifikaları da sun-
duğumuz sertifikalar arasındadır.

Doğru ürün, doğru yerde ve şekilde 
kullanılırsa, arızalanma için hiçbir 
sebep yoktur

Her ürünün bir ömrü vardır. Biz ürünlerimi-
ze doğru kullanım halinde ömür boyu garanti 
verebiliriz. Elbette ürünlerimizin perdiyodik 
bakımlarını düzgün yapılır, doğru yerde doğ-
ru ürün, doğru şekilde kullanılırsa, arızalanma 
için hiçbir sebep yoktur. Bu konuda üretim-
de kaliteye verdiğimiz öneme ilave olarak sa-
tış öncesinde doğru ürün seçimi yapılması için 
birebir ziyaretler yapıyoruz. Müşterilerimizin  
ihtiyaçlarını belirliyor, ona göre malzeme ver-
meye çalışıyoruz. Yanlış malzeme seçiminin, 
ileride ne gibi sorunlara sebep olacağını bildi-

ğimizden, projeye uygun olmayan malzemele-
re müdahale ediyoruz. Önemle altını çizmek 
istediğim bir şey var ki; bizim kataloğumuz-
da gördüğünüz her şey gerçektir, ne yazıyor-
sa odur. Bu önemli bir kriter çünkü bu saye-
de müşterimiz ne aldığını bilir. Bu, üreticinin 
sorumluluğunda olan bir durumdur. Ticarette 
rekabet önemli ama tabii doğru şekilde yapıl-
ması lazım. Sonuçta doğrular her zaman ka-
zanır... Bu felsefeden hiçbir zaman ödün ver-
mek istemiyoruz.

Termostatik radyatör vanası 
kullanımı, Enerji Verimliliği 
Yasası’yla arttı

Biz, balans vanasını 20 sene önce (1993-94) 
sektöre ilk tanıtan ekibiz. Türkiye’de bunu ta-
nıttığımız zaman kimse kullanmak istemez-
di çünkü ilave bir masraf gibi düşünülüyordu. 
Oysa balans vanaları ciddi bir enerji tasarru-
fu sağlar. Şu anda bunun kullanılmadığı proje 
yok. Yeni enerji yönetmeliğinde 2000 metre-
karenin üzerindeki binalarda merkezi sistem 
zorunluluğu var. Burada amaç, daha verim-
li sistemlerin ortaya çıkması. Bu noktada kul-
lanılan ekipmanların bu amaca uygun olması 
çok önemli. Mesela kalorimetreler enerjiyi öl-
çüyor, termostatik vana, balans vanası, pay öl-
çer, oda termostatı gibi ekipmanlar ise verim-
liliği artırıyor. Özellikle termostatik radyatör 
vanası kullanımı, Enerji Verimliliği Yasası’yla 
arttı. Eskiden “lüks” sayılırdı. Villa, residence 
gibi yapılarda bu cihazlar kullanılırken, kamu 
binaları veya apartmanlarda kullanılmıyordu. 
Yeni yasa ile bu artık insanların tercihine bıra-
kılmayıp bir zorunluluk halini aldı. Bu konu-
da TTMD’nin ciddi çalışmaları oldu ve bence 
son yıllarda ekonomik anlamda sektörümüze 
kazandırılan en büyük artılardan biri bu. TM
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Seton RDM Reyon 
Kontrol Cihazları

R
DM reyon kontrol cihazı perakende-
cilere soğutulmuş reyonlarının daha iyi 
kontrolünü sağlar. Çok dar marjlar ne-

deniyle daha iyi alternatiflerin olmasına rağ-
men, gıda perakendecilerinin işlerin kabul 
edilebilir düzeyde yapılmasını sağlayan dona-
nım ve teknolojide değişiklik yapmak isteme-
dikleri konusundaki yaygın kanaat doğru de-
ğildir. Bu durum süpermarketlerde büyük yer 
işgal eden ve enerjinin yarısını tüketen soğu-
tulmuş ve dondurulmuş reyonlarla işini yapan 
sistemlerin bazıları için geçerli olmaya devam 
eder.  
Bir örnek olarak; sıcaklık, aydınlatma ve def-
rosttan, elektronik genleşme valfleri, fanlar ve 
terlemeyi önleten ısıtıcılara kadar her şeyi yö-
neten ve soğuk reyonlara takılan bir elektro-
nik cihaz olan reyon kontrol cihazları verile-
bilir. 1986 yılında birçok ABD’li satıcı tara-
fından tanıtılan reyon kontrol cihazları yük-
sek maliyetleri, gelişmemiş teknoloji ve ener-
ji maliyetlerinin nispeten düşük olması nede-
niyle tutulmamıştır.
Reyon kontrol cihazlarının bir dağıtıcı-
sı olan global strateji ve kaynakları, Veri-
sae, Minneapolis’in başkan yardımcısı Abtar 
Singh, “1990’larda zamanlama doğru değil-
di” diyor. 1992’den itibaren reyon kontrol ci-

hazlarının maliyetinin her reyon için 2.000 
Dolar’dan 500 Dolar’a düştüğünü ve tekno-
lojinin çok geliştiğini belirtiyor ancak, reyon 
kontrol cihazlarının Avrupa’da uyarlanması-
nın yaygın olmasına rağmen ABD’de hala dü-

şük düzeyde olduğu da bir gerçek olarak kar-
şımıza çıkıyor. 
Zincir kategorisinde geçen ay SN’nin 2010 
Mükemmel Sürdürülebilirlik Ödülü’nü alan 
El Segundo, Kaliforniya’daki Fresh & Easy, 
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Kaliforniya, Nevada ve Arizona’da 168 kü-
çük formatlı mağaza işletiyor. 14.000 feet kare 
alana sahip mağazaların her feet kare alanı-
nın süpermarketlerin birçoğundan daha faz-
la soğutma ihtiyacı var. Kaliforniya’da Kasım 
2007’de ilk mağazasının açılışından itibaren 
Tesco’nun sahip olduğu zincir soğutucu akış-
kanın akışını düzenleyen ve kontrol cihazları 
tarafından denetlenen reyon kontrol cihazla-
rı ile elektronik genleşme valflerini kullanıldı.
Hagen, kalabalık FMI oturumunda “İşimiz 
çevreden sorumlu olan ve diğerlerinden daha 
verimli bir prototip mağazayı gerektirdi” diyor. 
Reyon kontrol cihazlarının enerji maliyetleri 
üzerinde marjinalin üzerinde olanakları tem-
sil eden bir etkisi olduğu açıkça görülebilir-
ken, Güney Kaliforniya Edison’un tasarrufla-
rına göre Tasarım programı ile Fresh & Easy 
mağazaları şimdi tipik bir süpermarkete göre 
% 30 daha az enerji tüketiyor. 
Hagen “Avrupa’ya veya enerji maliyetlerinin 
artmakta olduğu diğer yerlere bakınca, herke-
sin reyon kontrol cihazları ve elektronik gen-
leşme valflerini kullanmakta olduklarını görü-
rüz. Bunu kullanmayan bir zincir bulmak ola-
naksızdır, bunu yapmak için geçerli bir ne-
den bulunduğuna karar verdim” diyor. Fresh 
& Easy, Scotland’daki Resource Data Mana-
gement (RDM)’in reyon kontrol cihazları-
nı; zincir Pulse, elektronik genleşme valflerini 
kullanıyor. Ürünlerin ABD’deki dağıtıcısı ise 
Verisae firması.
Başlangıçta Hagen Fresh & Easy’nin re-
yon kontrol cihazlarının takılması nedeniyle 
önemli bir miktar ödeme yaptığı düşünüldü. 
Fakat elektrik kurulum ve devreye alma tasar-
rufları hesaplanınca reyon kontrol cihazlarının 
ilk yatırımının elektrik ve kumanda sistemi-
nin, kabloların reyonlardan kompresör/elekt-
rik odalarına yönlendirildiği geleneksel kuru-
luma göre daha düşük olduğu anlaşıldı. 
Elektronik komponentlerin çoğu reyon kont-
rol cihazları ile birlikte reyonda olduğundan, 
bunların montajı için daha az elektrik kablosu 
ve panel ile daha az sıcaklık sensörü kablosuna 
ihtiyaç duyulmaktadır; örneğin Fresh & Easy, 
geleneksel mağazalara göre % 26 daha az yük-
sek voltaj kablosu ile % 83 daha az less alçak 
voltaj kablosu kullanmıştır.
Ayrıca reyon  kontrol cihazları, geleneksel 

boru kurulumuna göre Fresh & Easy’nin ma-
ğazalarda % 40 daha az borulama ve izolasyon 
kullanmasını gerektiren ve “döngü borulama” 
olarak bilinen soğutucu akışkan borularını 
desteklemektedir. Daha az borulama, daha az 
boru lehimleme anlamına geldiğinden, bunun 
sonucunda Fresh & Easy nispeten % 10 daha 
az soğutucu akışkan kaçağı ile karşılaşmıştır.  
Ayrıca reyon kontrol cihazları montaj sıra-
sında ve sonrasında ayarlanması gereken ge-
leneksel termostatik genleşme valfleri yerine 
elektronik genleşme valfleri olan “rather” kul-
lanmaktadır. Singh tüm bunların şu anlama 
geldiğini söylüyor: “Geleneksel kontrollü ma-
ğazalar ile kıyaslanınca reyon kontrol cihazı-
nın devreye alınmasının zamanı yarıya indi-
rilmektedir”.
Fresh Easy, En Reps, Phoenix’de, reyon kont-
rol cihazlarının maliyeti ile ilgili olarak yapı-
lan araştırmada, geleneksel kontrollü mağaza-
lar ile kıyaslanınca reyon kontrol cihazlı ma-
ğazaların ek maliyetinin 22 reyon için 5.502 
Dolar fazla olduğu görülmüştür.

Çok Sayıda Veri...

Uzun vadede düşünüldüğünde, reyon  kontrol 
cihazları geleneksel arka oda kontrol cihazla-
rına kıyasla sıcaklık, defrost ve diğer paramet-
reler konusunda daha fazla reyona özgü veri-
ler sağlamaktadır. Hagen “Reyon kontrollü ci-
hazlar ile her reyonun performansını öğreni-
yorsunuz. Elinizde daha fazla veri olduğu tak-
dirde nelerin hatalı olduğunu daha iyi göre-
bildiğinizden, daha fazla enerji tasarrufunda 
bulunuyorsunuz. Reyonların web üzerinden 
izlenmesi için zincir bir üçüncü şahıs firma-
sı kullanılır, kontrol cihazlarıysa mağaza çalı-
şanlarına problemleri haber verir. Bir problem 
çıktığında bunu bilmemek böylece imkansız 
hale gelir” dedi. 
Arka odaya kablo maliyeti nedeniyle çok sa-
yıda reyon için sadece bir sensör kullanan ge-
leneksel kurulumlarla kıyaslanacak olursa, ta-
nısal gücünü sağlamak için reyon kontrol ci-
hazları her bir reyon için dört sıcaklık sensörü 
kullanmaktadır. Singh konuyla ilgili, “Proble-
min ne olduğundan % 95 emin olabilirsiniz ve 
bunu genellikle uzaktan onarabilirsiniz” diyor. 
Ayrıca reyon evaporatörü içerisindeki buzlan-

ma koşulları ürünü çıkartmadan algılanabili-
yor ve sıcaklık ile aydınlatma değişiklikleri ti-
cari koşullara uydurulabiliyor. Ayrıca mağaza 
kapanırken mağaza çalışanlarının açık reyon-
ları “gece örtüleri” ile kapattıklarını izlemek 
için zincir reyon kontrol cihazları kullanılıyor. 
Singh, reyon kontrol cihazları ile birlikte kul-
lanılan elektronik genleşme valflerinin komp-
resör sorunlarını önleyen ve enerji tasarrufu 
sağlayan soğutma performansının kritik bir 
ölçüsü olan “kızdırma”nın geleneksel valfle-
re göre kontrolünün daha iyi sağlandığını be-
lirtiyor. Hagen, Fresh & Easy’nin ana şirketi 
Tesco’nun sadece bir sorun olduğunda ayarla-
nan ve % 3 ila % 5 daha az düzenli bakım ge-
rektiren elektronik valflerin mekanik valflere 
göre % 15 daha az enerji harcadığını söylüyor. 
Elektronik valfler ayrıca kompresörlerin daha 
soğuk iklimlerde, daha düşük basınçta çalış-
malarına izin vererek enerji tasarrufu sağlıyor. 
Ayrıca elektronik valfler, mekanik valfler gibi 
periyodik ince ayar gerektirmiyor. 
Singh, ayrıca, reyon kontrol cihazlarının sı-
caklık kontrolü yeteneği ve bunun dijital ola-
rak reyon düzeyinde gösterilmesi sonucu gıda 
güvenliği avantajına da işaret ediyor. Hagen, 
Fresh & Easy’nin dört yıllık işletme sonunda 
“sınırlı ürün kaybı” yaşadığını söylüyor. 
Food lion, mağazaların arka odasından ge-
leneksel reyon izleme teknolojisini kulla-
nan zincirin bir örneğidir. Food Lion, Salis-
bury, N.C. Enerji ve Bakım Yöneticisi Way-
ne Rosa “Güncel kontrollerimizle belirli mik-
tarda enerji tasarrufunda bulunuyoruz. Aydın-
latmayı, fanları ve terlemeyi önleyici ısıtıcıla-
rı kontrol ediyoruz. Böylece reyon kontrol ci-
hazları ile büyük miktarda yatırım yapıyorsu-
nuz ve % 5 daha fazla enerji tasarrufu sağlı-
yorsunuz. Bu yatırımınıza değiyor mu?” diyor.
Diğer bir faktör Food Lion teknisyenlerinin 
reyon kontrol cihazlarına alışık olmamasıdır. 
Rosa “Kendi bakım personelimiz tarafından 
desteklenebilecek teknolojiyi getirmeye çalı-
şıyoruz” diyor. 
Food Lion, reyonlarında elektronik genleşme 
valfleri yerine geleneksel termostatik genleş-
me valfleri kullanmaktadır. Rosa “Genleşme 
valflerini minimum yılda iki kez kontrol işle-
mimiz vardır. Kızdırıcılarımız elektronik gen-
leşme valfleri ile aynı sıradadır” diyor. TM                                                             
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Shanghai Uluslararası 
Finans Merkezi
S

anghai Uluslararası Finans Merke-
zi (IFC) 8 milyar RMB (1.18 milyar 
USD)’lık bir yatırım ile yapıldı. Bina, 

Lujiazui Finans Alanı ve Serbest Bölgesi’ne 
konumlanmış ve ayrıca Oriental Pearl TV 
Kulesi’ne yakın ve aynı zamanda, doğudan Jin 
Mao Binası’na ve batıdan Super Brand Alış-
veriş Merkezi’ne komşu. Bu proje, basit ve 
kare görünümlü ancak, yukarıya doğru poli-
gon biçiminde uzayarak estetik bir mimari ta-
sarım sergileyen iki süper kuleyi kapsar. Bu iki 
kule asimetrik yükseklik ve biçimleri ile Hu-
angpu Nehri kıyısından kolaylıkla fark edi-
lir. IFC, Kuala Lumpur’daki İkiz Kuleler’in 
ve aynı zamanda Hong Kong’daki Uluslara-
rası Finans Merkezi’nin mimarı ekibi tarafın-
dan tasarlandı. 
Tamamlanan Şanghay IFC ile Lujiazui’de 
gökdelenlerin arasına ikiz kuleler de katıla-
cak. HSBC Bankası Güney Kule’de 20 kat 
satın aldı ve burada Çin merkezini oluştur-
du. Yeni ticaret alanının merkezinde olan 

Şanghay IFC, bir finans merkezi olma yo-
lunda Lujiazui’nin gelişmesini teşvik edecek. 
Şu anda, bu projede LEED-CS altın sertifi-
ka almak için başvuruda bulunuldu, HSBC 
Bankası’nın ofisleri de LEED-CI platin ser-
tifika alma yolunda ilerliyor. 
Toplam soğutma kapasitesi 22.150 RT olan 
bu projede, enerji verimli çözüm için Car-
rier, her ünitenin soğutma kapasitesi 2.850 
RT olan 6 adet 19XRD (10KV) çift komp-
resörlü santrifüjlü su soğutucusu, her ünite-
nin soğutma kapasitesi 1.000 RT olan 3 adet 
19XR santrifüjlü su soğutucu, 12 adet 30XA/
XQ vidalı su soğutucu ve ısı pompaları, 5 adet 
30RH scroll su soğutucular ve ısı pompala-
rı, 322 klima santrali, 1000 takım 42CN/CE 
düşük gürültülü fancoil ünitesi ile hava koşul-
landırma sistemini ve bu cihazların etkili kul-
lanımını sağlamak üzere i-Vu Kontrol Net-
work Sistemi’ni kullandı. Carrier’ın bu cihaz-
larında ozona zarar vermeyen HFC-134a ve 
HFC-407C soğutkanları kullanılıyor. 

Projenin Öne Çıkan Özellikleri 

Şanghay IFC, 260 ve 250 metrelik ikiz kule 
ve 85 metre yüksekliğinde ek binası ile top-
lam 600.000 metrekarelik inşaat alanını kap-
sar. Bu proje, Lujizaui şehrinde A-sınıfı ofis-
leri, lüks oteli, alışveriş merkezi ve apartman 
daireleri ile en büyük ve kapsamlı kalkınma 
projesidir. 
Carrier bu projenin merkezi soğutma ünite-
si için terzi işi 6+3 çözümler üretti: Her üni-
tenin soğutma kapasitesi 2.845 RT olan altı 
adet 19 XRD (10KV) çift kompresörlü sant-
rifüjlü su soğutucuları ve her ünitenin soğut-
ma kapasitesi 1000 RT olan üç adet 19XR 
santrifüjlü su soğutucuları toplam soğutma 
yükü 20.100 RT olan binanın tümü için bi-
rincil soğutma kaynakları olarak seçildi. 
İlk 9+2 çözümü ile (her birinin soğutma ka-
pasitesi 2.000 RT olan 9 ünite ve 1.000 RT 
olan 2 ünite) kıyaslandığında 6+3 olan bu 
yeni çözüm, ilk yatırım maliyetinden 5 mil-
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yon RMB (750.000 USD) ve su soğutucula-
rın kapladığı 450 m2’lik alanın tasarruf edil-
mesini sağlandı. 
Carrier, Güney Kule’de yer alan HSBC 
Bankası’nın ofislerinin kısmi soğutma kayna-
ğı için 3 adet 30XA vidalı su soğutucuları; alt 
katlarda bulunan W Otel’in kısmi soğutma ve 
ısıtma kaynakları için ise 5 adet 30RH vidalı 
su soğutucular ve ısı pompaları kullandı. 
Güney Kule’de yer alan Ritz Carlton Oteli’nin 
ihalesi aşamasında proje sahibi, Carrier’ın 6 
adet 30XQ vidalı ısı pompasını, bu alan için 
birincil ısıtma ve soğutma kaynağı olarak seç-
ti; Kuzey Kule’nin ofis alanlarında Carrier 
ikincil soğutma kaynağı olarak üç adet 30XA 
önerdi; aynı zamanda Carrier, yukarda söz 
edilen inşaat alanları için 322 takım 39CBFI 
klima santrali ve 1000 takım düşük gürültü-
lü fancoil ünitelerini içeren tüm yan ürünle-
rini de sağladı. 
Carrier bunlara ek olarak, tüm sistemin istik-
rarlı ve yüksek verimle çalışması için, su soğu-
tucuların, birinci/ikincil soğutulmuş su pom-
palarının, soğutma suyu pompalarının ve so-
ğutma kulesinin merkezi su soğutma ünite-
si ile uyumunu yönetmek üzere en yeni web 
teknoloji tabanlı i-Vu kontrol network siste-
mini de sundu. 

Projede Kullanılan Cihazlar

19XR / 19XRD Santrifüjlü Su 
Soğutucuları

19XR Santrifüjlü Su Soğutma Grubu 
703 - 5275 kW kapasite aralığında 19 XR 
modelleri; 703 - 5100 kW kapasite aralığın-
da frekans inverterli 19 XRV modelleri, artı-
rılmış yüzey alanı, borulamada yüksek tekno-
loji, yüksek verimli motorla sınıfında en yük-
sek verimli (Best in Class) cihazlardır. Ozon 
dostu R-134a soğutkanlıdır. 
19XR cihazları Carrier’ın Pozitif Basınç De-
polama (Positive Pressure Storage- PPS) Sis-
temi ile donatılmıştır. Bu sistem pozitif ba-
sınçlı su soğutucularda, kompresör toplaması 
(pumpdown) EPA’nın vakum derecesini, ser-
vis ve onarım sırasında soğutkanın korunma-
sını ve minimum soğutkan sızıntısı olması-
nı sağlar. PPS sisteminde bulunan bir depo-
lama tankı ve bir toplama ünitesi, iki kade-

mede, 0.8 m3 ve 1.5 m3 depolama ihtiyacı-
nı karşılar. Carrier’ın PPS sistemi ve çelikten 
imal edilen tanklar Amerikan Makina Mü-
hendisleri Topluluğu’nun (American Soci-
ety of Mechanical Engineers-ASME) basınç 
tankı kodlarına göre fabrikada test edilmiş ve 
1.276 kPa basınça göre sertifikalandırılmıştır. 
185 psig (1276 kPa). PPS sistemi, ASHRAE 
15’in tahliye koşullarına uygun olarak iki tah-
liye vanası ile donatılmıştır. Hermetik topla-
ma ünitesi, hermetik bir pistonlu kompresör, 
soğuk su soğutkanlı bir kondenser, yağ ayırı-
cı ve önceden kablolanmış emniyet ve kontrol 
donanımlarından oluşan komple bir sistem-
dir. Hermetik toplama ünitesi, izolasyon va-
naları kullanılan ankastre bir depolama siste-
mine sahip olan mevcut bir depolama tankı 
ya da su soğutucusuna dışardan bağlanılarak 
da kullanılabilir. 

19XRD Çift Kompresörlü Hermetik 
Santrifüjlü Su Soğutucuları 
Birleştirilmiş 19XR santrifüjlü su soğutucu-
larından oluşan 19XRD soğutucuları, basit-
leştirilmiş su pompası ve boru hattı sistemi 
ile soğutucunun kaplayacağı alandan tasar-
ruf sağlayarak daha düşük ilk yatırım maliye-
ti ve mükemmel bir çalışma verimliliği sunar. 
Sistemin bütünleşik verimliliğini geliştirmek 
üzere, yüksek soğutma kapasiteli santrifüj-
lü su soğutucularında, gelişmiş elektrik kulla-
nım verimliliği ile iletim kayıplarını önlemek 
için 10 kV voltaj direkt motor kullanılır. Likit 
soğutkan soğutma ile hermetik yüksek voltaj-
lı motor istikrarlı ve güvenilir çalışma sağlar. 
Carrier aynı zamanda, elektrikli cihazların ve 
soğutucuların yüksek verimle ve güvenilir bi-
çimde çalıştığından emin olmak için Çin’in 
özel güç besleme durumuna dayalı ve elekt-
riksel korumayı ölçen ve güçlü ISM başlama 
koruma modülü ile birleşmiş 10 kV başlama 
sayacını tasarladı. 

30XA / 30XQ Çift Vidalı Su 
Soğutucuları- AQUAFORCE 

Carrier 30XA/XQ vidalı su soğutucularının 
COP değeri, yüksek performanslı çift-vidalı 
kompresörler (06T), dördüncü nesil “uçan 
kuş” fanları, elektronik genleşme vanası, taş-
malı çok borulu buharlaştırıcı, ekonomizer, 

Pro –dialog Plus adaptif kontrol gibi yenilik-
çi teknolojilerin benimsenmesi ile 3.2’ye ulaş-
tı. 30XA/XQ, Çin’in ulusal enerji tasarru-
fu ürün sertifikasını almayı başararak bu ko-
nuda önder oldu ve düşük çalışma gürültüsü 
ile ticari çevrede daha konforlu ortam sağla-
dı. Carrier yeni nesil 30XA/XQ AQUAFOR-
CE hava soğutmalı su soğutma grupları, ba-
kır/alüminyum ısı değiştiricilerden çok daha 
etkin olan ve yıllardır havacılık endüstrisinde 
kullanılan alüminyum mikro kanallı ısı değiş-
tiricilere (MCHX), kullanıcı dostu geliştiril-
miş “Dokunmatik Pilot Ekranlı” (Touch Pi-
lot Display), “A” sınıfı enerji verimliliğine sa-
hip olan bir cihazdır. AQUAFORCE’un ka-
litesi ve öncülüğü, The Air Conditioning He-
ating and Refrigeration News (USA) dergi-
sinin sponsorluğunu yaptığı, 75 imalatçı fir-
manın 112 ürün ile katıldığı “Dealer De-
sign Awards-2006” yarışmasında, 45 bağımsız 
yüklenicinin oluşturduğu jüri tarafından tica-
ri cihazlar sınıfında verilen “Gümüş Madal-
ya” ile belgelendi. Aquaforce soğutma grupları 
enerji verimliliği ve çalışma ses seviyesi bakı-
mından günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Bugün var 
olan en iyi teknolojiyi kullanırlar: Alümin-
yum mikro-kanallı ısı değiştiriciler (MCHX), 
dokunmatik Pro-Dialog kontrol sistemi, de-
ğişken kapasite valfli ikiz rotorlu vidalı komp-
resörler, saf R134a soğutucu, kompozit mal-
zemeden yapılmış düşük-sesli IV. Jenerasyon 
Flying Bird fanları. 
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memiştir, son derece sağlam bir şasi ile des-
teklenmiştir. 
Daha Kısa Defrost Süresi: Defrost otoma-
tik uyarlamalı algoritma ile optimize edilmiş-
tir. Bu uygulama ve yeni batarya tasarımı ile 
defrost süresi % 50 azalır. Daha fazla güvenlik 
için bir elektrikli ısıtıcı ile hava ısı değiştirici-
nin üzerinde buz birikmesi engellenir. 

39CBF Klima Santrali 

Şanghay IFC‘de yer alan iki 5 yıldızlı otel, 
hava kalitesi ve gürültü kontrolü konuların-
da sıkı kuralların sağlanmasını gerektiriyordu. 
Carrier bu gereklilikleri sağlayabilmek için 
bu projede her kat için UV sterilizasyon lam-
bası, hava kalitesini iyileştirmek ve enerji ve-
rimliliği için ısı borusu ısı geri kazanım ciha-
zı ile donatılmış iki adet 39CBFI klima sant-
rali kullandı. Özel ve zor koşulları karşılaya-
bilen, üstün teknolojili 39CBF klima santra-
li 19 farklı standart kapasiteye sahiptir. Çift 
yüzeyli 50 mm kalınlıkta PUF panellerin ısı 
iletim faktörü 0.02 W/mK’dır. EN1886 Isıl 
Transfer - T2 / Isıl Köprü - TB2’ye uygun-
dur. Öne ve arkaya eğik santrafüj fanlarla do-
natılmış, 4/6/8 sıralı soğuk su bataryası üstün 
performansa sahiptir. Sıcak su, buhar batarya-
ları, nemlendiriciler, susturucuları taşıyan ana 
çerçeve 100 mm kalınlıktadır. Hastane, otel, 
müze, kütüphane, tiyatro ve sanayi projeleri 
için çok uygundur.  Carrier tarafından üreti-
len 39CBF üstün teknolojili klima santralle-
ri, günümüzde, en yüksek uluslar arası stan-
dart olan EN 1886 (Avrupa Standardı) serti-
fikasını almış bu ülkedeki ilk ve tek üründür. 
39CBF soğuk köprüsüz klima santralleri gü-
nümüzün ve yarının enerji verimli yeşil bina-
ları için tasarlanmıştır. 39CBF benzersiz tasa-
rımı ile iç ve dış ortam sıcaklıklarının arasın-
daki farkın çoık fazla olduğu yoğuşma yüzey-
lerinin neden olduğu ısı köprüleme ile olu-
şan kayıpları iç ve dış yüzeyler arasında me-
tal temasını tamamen önleyerek ortadan kal-
dırmıştır. Soğuk köprü ısıl yalıtımın tasarım 
patenti ısıl yalıtım katsayısını 0.61 değeri-
ne yaklaştırır ki bu da EN 1886 standardının 
TB2 sınıfının gereklerini karşılamak demek-
tir. Hava kaçak oranı 1’den az olduğu için EN 
1886 standartının B Sınıfı’na uyar. Carrier’ın 
39CBF yüksek teknolojili klima santrali üni-

Aquaforce soğutma grupları 20 modeli ile 
yükleniciler, mühendislik firmaları ve bina 
sahiplerinin optimum performans ve maksi-
mum kaliteye ihtiyaç duydukları endüstriyel 
ve ticari uygulamalar için en üst seviyede çö-
züm olanakları sağlar. 

30RH Hava Soğutmalı Isı 
Pompası- AQUASNAP 

Carrier 30RH AQUASNAP, ozon dostu 
HFC-407C soğutkan ile çalışması için özel 
olarak tasarlanmış dünyada ilk hava soğutma-
lı vidalı kompresörlü ısı pompasıdır. Mikroiş-
lemci kontrollü fan ve iki hızlı fan motoru ile 
çok sessiz çalışır. Yenilikçi bütünleşik hidro-
nik modül alan tasarrufu ve kolay montaj sağ-
lar. Yüksek verimli scroll kompresör, counter-
current brazed ısı değiştirici ve ısı rejenera-
törü (Carrier patentli) büyük kapasiteli ci-
hazlarda gerçek performansı gösteren Enteg-
re Kısmi Yük Değeri (Integrated part Load 
Value- IPLV) 4.0 değeri ile tüm yıl boyun-
ca soğutucuya enerji tasarrufu yapmasına ola-
nak verir. 30RH soğutkan çevriminde, topla-
yıcı/ısı eşanjörü ve -10 °C ile 45 °C arasındaki 
tüm iklimsel koşullarda ekonomik ve güveni-
lir olarak çalışabilen Pro-Dialog Kontrol Sis-
temi Carrier patentlidir. 
Birleşik Hidronik Modül: Hızlı bir kuru-
lum için tüm hidronik unsurlarını bünyesin-
de toplayan entegre hidronik modülü, çıkarı-
labilir filtre, yüksek basınçlı su pompası, gen-
leşme tankı, su akış anahtarı, emniyet ventili, 
manometre ve tahliye valfinden oluşur. Mon-
taj özelliklerine göre bir kelebek vana ile su 
akışı ayarlanabilir. Tüm bileşenleri yalıtımlı-
dır, -10 °C’a kadar donmaya karşı korumalı-
dır. AQUASNAP’ın yapısında, güç ve su bes-
lemesinde, dönüş borulamasında montaj iş-
lemlerini kolaylaştıran komple hidronik mo-

dül standarttır. Bir seçenek olarak Aquasnap 
hidronik modül olmadan da kullanılabilir. 
Düşük Hacimli Su Döngüsü: Su sıcaklığı 
ve aşırı kompresör devri auto-uyarlamalı al-
goritmalı kontrollerle kontrol edilir ve böy-
lece herhangi bir risk ortadan kaldırılır. Kon-
for klima uygulamalarının çoğunda bir tam-
pon (buffer) tankı gereksizdir. Düşük su hac-
mi ısınmadan soğutmaya geçiş mevsimlerin-
de enerji tüketimini azaltır. 
Ekolojik Soğutkan HFC-407C: Ozon taba-
kası üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kü-
çük ve orta kapasiteli klima uygulamalarında 
R-22 yerine kullanılabilir. Yaygın olarak bir-
kaç yıldır Carrier tarafından test, edilen so-
ğutkan R-22 ile aynı performans ve güveni-
lirliğe sahiptir. 
Yeni Tasarımlı Toplayıcı/Isı Değiştiri-
ci (Carrier patentli): 30RH ısı pompasının 
performansını ve güvenirliğini artırır. Isıtma 
modunda soğutkan plaka tipi eşanjör çıkışın-
daki toplayıcıda yoğuşur. Bu donanım büyük 
hacimli bataryalarla ve plaka tipi su ısı değiş-
tiricisi arasındaki farkı telafi eder. İdeal so-
ğutkan şarjı, ısıtma ve soğutma konumların-
da, yardımcı soğutma ya da kızdırma durum-
larında mükemmel kontrol sağlar. Kompre-
sör içinde soğutkan girme riski olmadığı için 
kompresörün yaşamı ve ısı eşanjör kullanımı 
en yüksek düzeydedir. 
Flying Bird II Fan: 30RH ısı pompasın-
da fan teknolojisinde devrim yaratan, hava-
cılık endüstrisinde kullanılan kompozit geri 
dönüştürülebilir malzemeden yapılan düşük 
sesli, iki hızlı Flying Bird II fanı kullanılır. 
Son derece sessiz çalışır, insan kulağı için ra-
hatsız edici olan düşük frekanslı ses oluştur-
maz. Kısmi yük veya düşük dış ortam sıcak-
lıklarda fan otomatik olarak düşük hıza geçer. 
Çalışma sırasında oluşan sesi daha da azalt-
mak için, fan ünitenin üst paneline sabitlen-
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tesi HV elektrostatik toz toplayıcı ile donatıl-
mıştır. Elektrostatik toz toplayıcı aracılığıyla 
hava içindeki hidrojen sülfit ya da sigara ko-
kusu gibi yabancı kokular tutulur, küçük toz 
parçacıkları ve bakterilerin hareket edebilme 
yetenekleri önemli ölçüde azaltılır ve temiz 
hava elde edilir, böylelikle iç ortam hava ka-
litesi biraz daha iyileştirilir. 

42CE/CN Fancoil Üniteleri 

Carrier’ın en son ürünlerinden biri olan 
42CE/CN fancoil ünitesi yarattığı süper dü-
şük gürültü ile 5 yıldızlı otellerin istediği iç 
ortam koşullarının gerçekleşmesine yardım-
cı olur. Carrier’ın yüksek performanslı, düşük 
maliyetli 42C serisi fancoilleri; 
• Tasarımda esneklik sağlar, minimum yer 
kaplar. 
• Montajı kolay ve düşük masraflıdır. 
• Sabit split kapasitör motorları tam yükte 
(pik) verimli çalışma, daha büyük alanlarda 
konfor kontrolü sağlar. 
Modeline göre 1 -5 sıralı bataryalar değişik uy-
gulamalarda güvenli bir çalışma sağlar. Üni-
teler moteller, apartmanlar ve diğer çok oda-
lı binalar için idealdir. Değişik kontrol paket-
leri ile 2 ve 4 borulu ısıtma ve soğutma (ve ye-
dek elektrik ısıtması) sistemlerinde kullanıla-
bilir. Kasa ve ızgarası sağlam galvanize sacdan 
yapılmıştır ve bina iç tasarımlarına göre opsi-
yonel olarak dekoratif renk-
lerde boyanabilir. 42CE serisi 
fan-coillerin kapasite aralığı 
340 - 2380 cfm’dir. Ses sevi-
yesi çok düşüktür. Yeterli ya-
lıtım çalışma sırasında çıkan 
sesleri emer ve sağlam yapı-
sı tüm fan hızlarında titreşim 
olmasını engeller. Ekonomik 
üç hızlı fan tüm yüklerde ko-
şullandırılmış havayı yeterli 
miktarda dağıtarak her yerde 
konfor sağlar. Filterler yıka-
nabilir veya atılabilir tiptedir. 
Motor yatakları fazla miktar-
da yağ rezervi ile uzun bilya 
ömürlü ağır yük rulmanlıdır. 
Tüm bataryalar fabrikada mi-
nimum 350 psig hava basın-
cında test edilmiştir. 

Carrier i-Vu Web Tabanlı Bina 
Kontrol Ağ Sistemi 

Carrier i-Vu Kontrol Ağ (network) Sistemi, 
binanın, web teknolojili, kullanıcı dostu sis-
tem bakım arayüzlü, güçlü enerji tasarrufu 
işlevleri ve açık iletişim protokolleriyle hava 
koşullandırma sistem kontrol platformunu 
gerçek etkinliğini sağlar. Bu sistem santrifüjlü 
su soğutucuları ve ilgili diğer ekipmanları iz-
ler ve yönetir. 
Aynı zamanda, farklı mevsimlere göre, çalışan 
su soğutucuların sayısını ve tiplerini, otomatik 
sırayla su soğutucuların yüklemesini ya da bo-
şaltmasını ve çalışma zamanlarının dengesini 
ayarlar. Bu arada tüm sistemin yıl boyunca et-
kili çalışmasını sağlamak için de farklı su so-
ğutucuların karma (hibrid) çalışmasını bilim-
sel yöntemlerle düzenler. Carrier i-Vu kont-
rollerin gelişmiş web teknolojisi içinde ve-
rimlilik, değişik sistemler arasındaki iletişim 

ve etkinlik birleştirilmiştir. Bu yeni sistem tek 
bir bina, çok binalı kampüsler veya binaların 
kontrol ve verilerinin paylaşıldığı bir global 
bir ağın kontrolü ve erişimi için tüm arayüz-
lere sahiptir. Artık i-VU ile binaların sistem-
lerine erişmek çok daha kolaylaşmıştır. Web 
tabanlı i-Vu kontrolü ile herhangi bir yerden 
binaya erişilebilir ve görüntülenebilir. Değişik 
donanımlarla cep telefonu ile internete erişi-
len herhangi bir yerden diz üstü bilgisayarı ile 
binaya erişilebilir ve kontrol edilebilir. Kont-
rol ve entegre sistemler tüm ana protokolleri 
kullanabilir. i-VU ile artık dünyanın her han-
gi bir yerinden bina performansını mükem-
mel hale getirebilmek için cihaz veya sistem 
parametrelerini görüntülemek, izlemek veya 
değiştirmek mümkündür.  TM
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