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

T7162-E3
• 230VAC

8USD8 ’den
başlayan
fiyatlar!

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

WFX SERİSİ

F C l 2 ll 3 ll 3 ll /4 l
WFX SERİSİFAN COIL VANA

10 USD10 USD
FAN COIL VANA

’den
başlayan
fiyatlar!

109USD109 ’den
başlayan
fiyatlar!

FARK BASINÇ SENSÖRÜ

• Kombine aktüatör ve dış hava sıcaklık kontrolörü
• Kurulum sihirbazı ile kolay kurulum
• Tam grafi k ekran ve açıklayıcı metinler ile kolay kullanım
• Mükemmel konfor için birçok ince ayar seçeneği ile
 gelişmiş regülasyon
• Kombine sensör ve seçenek olarak mevcut
 bulunanuzaktan kumandalı oda ünitesi

90C SERİSİ

K bi ktü tö d h kl k k t lö ü
90C SERİSİ

700USD700USD
DIŞ HAVA KOMPANZASYON
KONTROL CİHAZI

’den
başlayan
fiyatlar!

•  Seçilebilir scala aralığı
•  LCD display opsiyonlu
•  0...10V veya 4...20mA çıkış özellikli

SE1 SERİSİ• VFX FCU vanası için termal motor
• 220 VAC, 24 VAC seçenekleri
• ON/OFF,kontrol, kolay montaj

FX07 SERİSİFX07 SERİSİ

199USD199USD ’den
başlayan
fiyatlar!

TAM PROGRAMLANABİLİR
KONTROL CİHAZI
• Her tip uygulama için kullanılabilen, genişletilebilir
 tam programlı kontrolör
• Aktif, kayan, renk değiştiren LCD ekran
• Gerçek zaman saati
• Hazır grafi k ikonlar
• BACNET yada LONWORKS data haberleşmesi (opsiyonel)
• SMS (opsiyonel)
• 4AI, 5DI, 2AO, 6DO

SE1 SERİSİVFX FCU i i l

14USD14USD ’den
başlayan
fiyatlar!

FAN COIL
TERMAL
VANA MOTOR 
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Türkiye İklimlendirme Pazarına 
A Enerji Sınıfı Cihazlar Hakim

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği İSKİD, 2010 yılı klima istatistik-
lerini 4 Nisan’da düzenlediği bir basın top-

lantısı ile açıkladı. Yapılan sunumlar, açıklanan 
veriler, Türkiye iklimlendirme sektörünün ne 
kadar dinamik bir sektör olduğunun gösterge-
si niteliğinde. “2009 kriz yılı”nın olumsuz et-
kilerini 2010 yılında geride bırakan sektör, bu 
başarısını ihracat seviyesini yükseltmeye borçlu. 
Verilere göre; 2008 yılında Türkiye iklimlen-
dirme sektörü, son beş yıl içinde en parlak dö-
nemini yaşamış. 2008 yılında 1.665.665 adet 
olarak gerçekleşen split klima iç ünite üretimi; 
2009’da krizin de etkileri ile % 55 oranında bir 
düşüş kaydetmiş. Aynı ürün grubunda 2010 yı-
lında bir yükseliş yaşanmış, ancak 2006 yılı se-
viyesine gelinebilmiş. Split klima iç ünite üre-
timi ise 2009 yılında bir önceki yıla göre yak-
laşık % 45 oranında düşüş yaşarken, 2010 yı-
lında 2009 yılına kıyasla % 10.63’lük bir artış 
göstermiş. 
VRV iç ünite imalat ve ithalatı ise son beş yılda 
düzenli olarak artış gösteriyor. Ancak bu veri-
lerde ağırlıklı olarak ithalatın söz konusu oldu-
ğu da gözden kaçırılmamalı. VRV iç ünite ihra-

catı ise 2010 yılında, 2009 yılına göre % 72.86 
oranında artış gösteriyor. Fan coil üretimi, 2009 
yılında bir önceki yıla oranla % 12 oranında 
azalsa da ihracat yaklaşık % 33 oranında ar-
tış gösteriyor. Klima santrali üretimi ve ihraca-
tı konusunda da benzer bir durum söz konusu. 
2009 yılında, 2008 yılına kıyasla % 15.29 aza-
lan klima santrali üretimi, ihracatta 2008 yılına 
kıyasla % 8.85 artış gösteriyor. Bu da, sektörün 
yüzünü ihracata döndüğüne işaret ediyor. Kü-
resel kriz, iklimlendirme pazarında VRV, fan-
coil ve klima santrali alanlarını gerçekten “teğet 
geçmiş” gibi görünüyor... 
Dünya iklimlendirme pazarında da 2009 küre-
sel krizin etkileri net olarak görülüyor. 2008 yı-
lında 70 milyar USD olan pazar hacmi, 2009 
yılında 63 milyar USD’ye düşmüş. Dünya ik-
limlendirme pazarı 2010 yılında 2009 yılına 
göre % 5 civarında bir artış gösterse de 2008 
seviyesini yakalayamamış. Türkiye ise aynı dö-
nemde yaklaşık % 37’lik bir düşüş göstermekle 
birlikte, 2010 yılında % 25’lik bir artış kaydet-
meyi de başarmış. 
Duvar tipi split klima yurtiçi satışlarında in-
verter kullanımı oranı da düzenli olarak ar-
tış gösteren parametreler arasında yer alıyor. 
2010’da inverterli klimaların yurtiçi satış payı 
% 19 mertebesine ulaşmış durumda. Yani yak-
laşık olarak, satılan her 5 duvar tipi split klima-
nın biri inverterli.   
Verilerin gösterdiği en büyük gelişmelerden 
biri ise Türkiye pazarında enerji sınıfı konu-
sunda yaşanan gelişmeler... 2010 yılında paza-
rın % 72.17’sine A sınıfı cihazlar hakim. D, E 
ve altı enerji sınıfındaki cihazların pazar payı 
ise % 1’in bile altında seyrediyor. Yani Türki-
ye iklimlendirme pazarı, verimsiz cihazları pa-
zardan uzaklaştırmayı başarmış durumda. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Ağır hizmet tipi yüksek 
basınçlı salmastraların dizaynı, 
üretimi ve açık denizde teslimi 
48 saatte olur mu?

Basit.

‘’Biz, açık denizdeki istasyonunuzda bile eski 
OEM salmastralarınızı 48 saat içinde yüksek 
mühendislik ürünü yeni salmastralarımızla 
dizayn eder, üretir ve yerine ulaştırırız.’’
Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret 
ediniz. 

KSB tarafından satışa sunulan Yeni Hya-Compact basınçlan-
dırma sistemi, öncelikli olarak içme suyu, servis suyu ve so-
ğutma suyu temini gibi bina tekniği hizmetlerinde kullanı-

lıyor. Sistemin kompakt tasarımı alandan tasarruf edilmesine imkan 
sağlıyor ve duvara ya da yere de monte edilebilme avantajı sunuyor. 
Ayrıca boru bağlantı yivleri ve ana hatta tapa ile doğrudan bağlantı-
lı olup; entegre emme ve basma ağızları ile hızlı ve basit kurulum im-
kanı da mevcuttur. 
İkili pompa sistemi 60 metreye kadar basınçlandırma sağlamakta-
dır. Gerektiğinde, beklemedeki yedek pompa pik yük talebini karşıla-
mak amacı ile çalıştırılabilir. Maksimum sistem basma basıncı 10 bar, 
maksimum izin verilen giriş basıncı da 6 bar’dır.
Hya-Compact sistemi, değişken hızlı, IE2 enerji verimliliğine sahip 
motorlar ile donatıldığından, kullanıcılar için konvansiyonel hidro-
for sistemleri ile kıyaslandığında % 35’e kadar enerji tasarrufu sağla-
maktadır. İki pompadan her biri kendi frekans konvertörüne sahiptir. 
Enerji tüketiminin, sisteme bağlı hidrolik ihtiyacın gerektirdiği mik-
tarı aşmamasını sağlamanın yanında, frekans konvertörler pompala-
rın yavaş kalkış ve duruşunu da sağlayarak sistem güvenilirliğini ar-
tırmaktadır.
Hya-Compact’ın gövde muhafazası düşük sesli çalışma imkanı sağ-
larken; gövde için boru bağlantılarının yerleşimi sıvının toplanabile-
ceği ve akışta yavaşlamaya yol açmasını engelleyecek şekildedir ve bu 
şekilde mikrop üremesi de engellenmiş olmaktadır. Standart dona-
nımlı kompakt hidrofor paket sistemi, tüm önemli sistem bilgileri-
nin açık şekilde görülebildiği büyük bir kontrol paneli ile sunulmak-
tadır. Standart hata mesajları bina yönetim sistemine aktarılabilmek-
te ve yenilikçi bir özellik olan “taşma-sızıntı raporlaması” sağlayacak 
şekilde birleştirilebilmektedir.TM

KSB’den Yeni Paket Tip 
Basınçlandırma Sistemi: 
‘Hya-Compact’
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Kirli havanın alerjik hastalıklar başta ol-
mak üzere pek çok solunum hastalığı-
na yol açtığı bir gerçek. Temiz havanın 

ise çocuklar başta olmak astım ve bronşit has-
taları için önemi tartışılmaz. Akcor tarafından 
pazara sunulan Olimpia Splendid’in Aura 
hava temizleme cihazı temiz, taze ve sağlıklı 
bir ortam havası sağlıyor.

İtalyan markası Olimpia Splendid’in Aura 
hava temizleme cihazı, Plasma WaveTM tek-
nolojisi ile havadaki tüm virüs, bakteri ve toz 
zerreciklerini filtreleyip hidrojen atomları-
nı yok ederek yapılarını zararsız hale getiri-
yor. Böylece solunan havayı taptaze ve terte-
miz yapıyor. 
Aura çalıştırıldığında sensörleri ölçtüğü kirli-
lik oranına göre ideal çalışma seviyesini belir-
liyor. 1-8 saat arasında programlanabilen bir 
zamanlayıcıya sahip olan Aura’nın parlaklık 
sensörü sayesinde ise oda karanlık olduğun-
da cihaz en sessiz gece çalışma moduna geçi-
yor ve ışığı algılayınca da normal çalışmasına 
geri dönüyor.
Aura’nın tüm fonksiyonları cihazın arka-
sına yerleştirilmiş küçük ve pratik uzaktan  
kumandasından yönetilebiliyor. Ön filtre ve 
karbon filtreleri yerinden çıkarılabildiğinden 
temizliği de son derece kolay. Maksimum ve-
rimlilik için filtreleri su ile temizlemek yeter-
lidir. TM

Akcor’dan Olimpia Splendid Aura Hava Temizleme Cihazı

Frigoduman’dan Mitsubishi Electric Rotary Kompresörler

Frigoduman A.Ş. yaptığı çalışmalar 
sonunda nihai tüketicinin ve satış son-
rası servislerin memnuniyetini sağlaya-

cak, satış sonrası geri dönüşü en az olan rotary 
kompresör üreticilerinden biri olan Mitsu-
bishi Electric grubu ile anlaşarak firma tara-
fından üretilen rotary kompresörleri ürün 
gamına ekledi. Mitsubishi Electric firması 

merkezi Japonya’da bulunan kompresör tek-
nolojisinde 70 yıllık deneyimi olan firmadır. 
Firma kurulduğu ilk günden beri oda ve salon 
tipi klimalar için rotary kompresörler tasarla-
makta ve bunları dünyanın her yerinde büyük 
çaptaki OEM müşterilerinin beğenisine sun-
maktadır. Rotary kompresörler, tüm ev tipi ve 
ticari tip klima uygulamaları için özenle seçil-

miş ve işlenmiş hammaddeler ile en ağır iklim 
şartlarında dahi zorlanmadan optimum kapa-
site ile en az enerji sarfiyatını sağlamak için 
üretilmişlerdir.
Her bir rotary kompresör, otomatik üretim 
hatlarında ileri teknoloji ile üretilmiş olup, 
tüm kalite kontrol testleri, uzman ar-ge kad-
rosu ve bilgisayar kontrollü test robotları tara-
fından yapılmaktadır. İşte bu kalite kontrol 
sistemi, Mitsubishi markasının bu piyasada 
70 yıldan beri süregelen yüksek kalite anlayı-
şının güvencesidir. Mitsubishi Electric güven-
cesiyle üretilen bu rotary kompresörlerin tam 
verimli olarak 10 yıldan fazla sorunsuz ola-
rak çalışacağı, firmanın test merkezi tarafın-
dan açıklanmıştır. Mitsubishi Electric Tekno-
lojisi ve lisansıyla üretilen rotary kompresörler, 
inverterli ve klasik rotary serisi olmak üzere 
iki seride 7000 BTU ile 36.000 BTU aralı-
ğında R22, R407 ve R410 soğutucu gaz seçe-
nekleri ile Frigoduman A.Ş. tarafından sektö-
rün beğenisine sunuldu.  TM
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Arçelik’in kendi tesislerinde üretilen en 
son teknoloji, çevreye duyarlı, enerji ta-
sarruflu ticari klima cihazları 13-16 Ni-

san 2011 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde düzenlenecek fuarda tanı-
tılacak. 
VRS Multiace Klimalar Arçelik’in sektörde-
ki iddiasında en önemli itici güç konumun-
da. 2009 yılında pazara sunduğu değişken de-
bili ticari klimalarda 2011 yılında pazar lider-
liğini hedefleyen Arçelik, pazara sunduğu yük-
sek verimli, sessiz ve bina otomasyon sistemleri 
ile uyumlu çalışan, bir dış üniteye 64 adet iç ünitenin bağlandığı ürün 
grubu, -20 °C’de ısıtma ve 1.000 metreye varan esnek borulama avan-
tajı ile fark yaratıyor.

Inverter kompresörlerin kullanıl-
dığı ve standart klimalara göre aynı 
şartlarda yaklaşık % 50 daha az 
enerji tüketen yeni nesil klima ci-
hazları aynı zamanda çok sayıda iç 
üniteyi de tek bir dış ünite ile çalış-
tırdığı için görüntü kirliliğini ön-
lüyor ve özellikle yüksek binalar ve 

geniş mahallerde önemli bir montaj avantajı yaratıyor. –15 °C’de ısıt-
ma yapabilme özelliğine sahip olan VRS klimalar; ısıtma sırasında 
enerji maliyetinin, doğalgazdan bile daha düşük olmasını sağlıyor. 
Mevcut fosil yakıtlara göre çok daha ekonomik ve çevreci bir şekilde 
ısıtma, soğutma ve sıcak su talebini karşılayan, havadan suya ısı pom-
paları da tüketicilerinin beğenilerine sunulacak. Güneş enerji panelle-
rinin eklenebildiği bu cihazlar, bir yandan enerji tasarrufunu artırırken 
bir yandan da karbondioksit salınımını düşürüyor. TM

Arçelik’ten Yeni Nesil İklimlendirme 
Ürünleri





ürünler
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PFI Ortadoğu, soğuk oda kapıları alanındaki faaliyetlerine, ürün 
yelpazesine yeni ürünler katarak devam ediyor. İtalya’da 15 yıl-
dır soğuk oda kapıları üreten PFI S.r.l. ve modüler konteyner 

ve prefabrike yapılar konusunda uzman Con-imex firmasının ortaklı-
ğıyla kurulmuş olan PFI Ortadoğu, 2011 yılına üç yeni modelle giri-
yor. PFI Ortadoğu’nun çift kanatlı sürgülü, menteşeli ve servis kapıla-
rı yeni yılda depolardaki yerlerini alacaklar.

Tam Yalıtımlı Çift Kanatlı Sürgülü Kapılar 
İnşaat yapısının ve mevcut yapının taşıyıcı kolonlarının değiştirileme-
diği, farklı tasarım uygulamalarının gerçekleştirildiği veya yeni tasarım 
bir sistemde çeşitli kısıtlardan dolayı başka alternatifin olmadığı geçiş-
lerde kullanılır. Bu tarz geçişlerde daha önceden hızlı PVC veya sar-
mal branda kapılar kullanılırken, yalıtım değerlerinin düşük olmasın-
dan dolayı ısı kaybı meydana geliyor ve dolayısıyla maliyetler de yük-
sek düzeylerde oluyordu. Tam yalıtımlı çift kanatlı sürgülü kapılar, bu 
noktada sektörün önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca, çok büyük 
enlerde kapıların sürekli açılıp kapanması, zaman içerisinde taşıyıcı 
sistemler olan panel dengelerini bozmakta, ray profil ve birleşim de-
tayları ağırlık problemleri nedeniyle hızla yıpranmaktadır. Büyük en-
lerde kapı gerektiren geçişlerin, kullanım kolaylığı ve uzun ürün ömrü 
itibariyle çift kanatlı sürgülü olarak tasarlanmaları uygun olacaktır. 

Tam Yalıtımlı Menteşeli Kapılar 
Genel olarak revizyon projelerde tercih edilir. Yeni tasarımlarda ise 
mevcut geçişin genellikle manuel gerçekleştirildiği ve gerekli görüldü-
ğü zamanlarda forklift / transpalet kullanımına da olanak veren bir ta-
sarımdır. Özellikle mekan ve maliyet kısıtlarının öne çıktığı revizyon 
ve yeni tasarımlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tasa-
rım veya revizyonu yapılacak tesislerde de giyotin sürgülü kapıların 
kullanılamayacağı, yükseklik limiti olan geçişlerde rahatlıkla ikame 
ürün olarak kullanılabilirler. 

Çift Kanatlı Servis Kapıları 
Aktif kanadı ile günlük personel geçişinin sağlandığı ve gerekli görül-
düğünde pasif kanadın da kullanıma açılarak makine ve teçhizat de-
ğişiminin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlayan bir üründür. Çift 
kanatlı servis kapıları, tüm PFI Ortadoğu kapılarında olduğu gibi çok 
yüksek hijyen değerleri sayesinde, diğer ahşap, metal veya PVC kapı-
lar yerine, gıda güvenliğinin üst düzey olduğu tesislerde güvenle kul-
lanılabilir. TM

PFI Ortadoğu’dan, Soğuk Odalara 
Çift Kanat
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E.C.A. Sellektif Yüzeyli Güneş 
Kollektörleri ve Boylerler 

Güneş ışınları atmosferdeki meteo-
rolojik durumlara, iklimsel koşulla-
ra, jeolojik yapılara ve coğrafik ko-

numlara bağlı olarak çeşitli kayıplara uğ-
ramaları yanında hem yıl içindeki günlere 
göre hem de gün içindeki saatlere göre de-
ğişkenlikler göstermektedirler. Bu koşullar-
da güneş ışınlarından mümkün olan en yük-
sek oranda faydalanabilmenin ilk şartı sel-
lektif yüzeyli güneş kollektörü kullanmak-
tır. Güneş ışınları incelendiğinde ısı enerji-
si açısından faydalı olanların 0.3 ila 2.5 µm 
arasındaki kısa dalga boylu ışınlar olduğu 
belirlenmiştir. Bu ışınlar yeryüzüne ulaştıkları zaman temas ettikleri 
cisimlerin ısınmalarını sağlarlar. Öte yandan, ısınan bu cisimler ulaş-
tıkları sıcaklık değerlerine bağlı olarak değişen değerlerde uzun dal-
ga boylu ışınlar yayarlar ve bulundukları ortamla ısı alışverişinde bulu-
nurlar. Seçici yüzey özelliği ışın yutabilme kabiliyetinden ziyade ısın-
ma neticesinde elde edilen sıcaklık değerinin yüzey bünyesinde muha-
faza edilerek uzun dalga boylu ışınların geri yayılımının engellenebil-
mesine bağlı olarak oluşmaktadır. ECA sellektif yüzeyli güneş kolek-
törlerinde yutma değerleri % 95 ve geri yayma değerleri de % 5’e varan 
mertebelere ulaşmış durumdadır. Bu durumda bir kıyaslanma yapıldı-
ğında ECA sellektif yüzeyli güneş kollektörleri ile seçici olmayan yü-
zeyli (siyah mat boyalı) kollektör arasında teorik olarak % 50’ye varan 
bir verim farkı olabileceği görülmektedir. Ayrıca siyah mat boyalı gü-
neş kolektörleri 3-4 sene gibi kısa sürelerde deformasyona uğramak-
ta ve yüzeyin ışın yutma özelliğinin de azalmasına sebebiyet vermekte-
dir. Buna karşın ECA sellektif yüzeyli güneş kolektörleri, yüksek sıcak-
lıklara maruz kalmalarına rağmen 15-20 yıl gibi uzun süreler boyunca 
deformasyona uğramadan çalışabilmektedir. Bu nedenle ECA sellektif 
yüzeyli güneş kollektörleri verim farkları ve çalışma ömürleri dikkate 
alındıkları zaman siyah mat boyalı kollektörler göre çok daha ucuza te-
min edilmiş olmaktadırlar.  ECA sellektif yüzeyli güneş kollektör kul-
lanmanın önemli bir avantajı da sistemin bütününe yönelik ilk yatırım 
maliyetinin düşürülmesine katkı sağlamasıdır. Siyah mat boyalı kollek-
törlerle tesis edilecek bir sisteme nazaran çok daha az sayıda seçici yü-
zeyli kollektör kullanılacağı için sistem içerisinde ısı transferini sağla-
yacak olan akışkan miktarı da buna paralel olarak düşecektir. Hidrolik 
devrede kullanılacak olan boru çapları, tesisat ekipmanlarının ve arma-
türlerinin boyutları, sirkülasyon pompalarının kapasiteleri ve tesis alanı 
daha küçük olacaktır. Dolayısıyla hem ekipman maliyetleri hem de in-
şaat maliyetleri daha düşük mertebelere inmiş olacaktır. Benzer şekilde 
işletim giderleri de daha az olacaktır. E.C.A. boylerler, güneş kollektör-
leri ile bağlantılı olarak kullanıldığı gibi yer ve duvar tipi kazanların en-
tegre edildiği sistemler ile de uyumlu çalışabilir. Kompakt boyutlar ve 
şık tasarımı ile dikkat çeken, kısa sürede sıcak su sağlayan, iç yüzeyi iki 
kat emaye ile kaplanan E.C.A. boylerler, ilave elektrikli ısıtıcı rezistans 
takılarak da kullanılabilir. Boylerler tek ve çift serpantinli olmak üzere 
2000 litre hacme kadar satışa sunulmaktadır. TM
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Siba Klima’dan Nucalgon Seal-Loc 
Dişli Tesisat Sızdırmazlık Kimyasalı

Seal-Loc 2” kadar (2” dahil) plastik, metal ve fittingslerinin stan-
dartlara uygun açılmış dişli bağlantılarında kullanılan çok yön-
lü, yüksek performanslı tesisat bağlantı kimyasalıdır. Seal-Loc’ta 

çoğu tesisat kimyasalının aksine kuruma süresi yoktur, uygulamanın he-
men ardından tesisat test edilebilir ve kullanılabilir. Sertleşmez, çatla-
ma ya da ayrılma yapmaz, tehlikeli madde içermez, alev almaz ve koku 
çıkarmaz. Birleştirme sonrasında istenirse çok kolay sökülebilir, sökü-
len boru ve fittingslere zarar vermez. Seal-Loc alüminyum, siyah demir, 
bronz, bakır, cam, monel, güçlendirilmiş fiberglas, naylon, PVC, CPVC, 
ABS, paslanmaz çelik ve galvanizden imal boru ve fittingslerin dişli bir-
leşimlerinde kullanılabilir. Seal-Loc aşağıdaki maddeleri taşıyan tesi-
satlarda da güvenle kullanılabilir:

Soğutucu gazlar
Tüm cfc, hfc ve hcfc gazlar

Kompresör yağları
Mineral, polyolester ve alkali 
benzen yağlar

Çözeltiler
Seyreltilmiş asitler, tuzlu su, sey-
reltilmiş aşındırıcı alkaliler, eti-
len glikol, yağ asitleri, gliserin, gazyağı, petrol bazlı solventler, propilen 
glikol, sıvı sabun, su (sıcak, soğuk ve içilebilir)

Endüstriyel gazlar
Hava, bütan, karbondioksit, helyum, hidrojen, inert gazlar, neon,  
nitrojen, propan, buhar hatları

Gaz yakıtlar
Bütan, lpg, lng, doğalgaz, propan

Yakıtlar
Jet yakıtları, motorin, ısıtıcı yağları, gaz yağları, gaz türbini yağları,  
benzin, kerosen

Yağlar
Makine yağları, ham yağ, kesme yağı, hidrolik yağlar, yağlama yağları, 
mineral yağ ve sebze yağları.

Özellikleri
• Demir, galvaniz, bronz, paslanmaz çelik ve plastikten imal borular 

için yüksek mukavemetli dişli tesisat sızdırmazlık kimyasalı.
• Seal-Loc, gaz tesisatlarında 180 bar basınç altında, sıvı akışkan 

taşıyan tesisatlarda ise 827 bar basınç altında sızdırmazlık 
sağlamaya devam eder.

• Sıvı ve gaz hatlarında kullanılabilir (İçme suyu tesisatları dahil).
• Tesisatta kuruma için bekleme süresine ihtiyaç duyulmaz. 

Uygulamadan hemen sonra tesisat kullanılabilir. İstenildiğinde 
yıllar sonra bile kolayca sökülebilir.

• -45 °C ile 205 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanım.
• ANSI / NSF 61 standartları sertifikasına sahiptir. 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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Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad. 
E4 Blok No. 61 / B 145 Giyimkent
TR-34235 Esenler / İstanbul

Tel.    (+90) 0212 438 56 55
Faks. (+90) 0212 438 56 51

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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Petra Aquawell 
Su Arıtma Cihazı

Petra’nın ürün gamında yer alan Aqua-
well Su Arıtma Cihazı, musluk suyunu 
6 farklı filtreden geçirerek insan sağlı-

ğına sunuyor. Aquawell, insan sağlığının en 
temel maddesi olan suyu, son teknolojiyi kul-
lanarak musluktan içilir hale getiriyor. 

6 Aşamalı Filtre

Aquawell, musluk suyunu önce ön arıtmadan 
geçiriyor. İkinci ve üçüncü adımlarda, suyu 
mikroskobik partikülerlerden; kir, pas ve uçu-
cu organik maddelerden arındırıyor. Dördün-
cü aşamada ağır metal ve iyonik maddeleri su-
yun bünyesinden ayrıştırıyor. Beşinci aşama-
da, sağlıksız koku ve tatlardan temizleyerek 
seramik filtrenin bulunduğu altıncı aşamaya 
suyu taşıyor. Seramik filtrede, arıtılmış bir su 
tankında suyun, bakteri ve mikroorganizma 
yaratması önlenmiş oluyor.  
Aquawell, sahip olduğu Membran Filtre’yle 
suyun içerisinde yer alan organik ve inorga-
nik maddelerden, ağır metal ve bakterilerden 
arındırıyor. Ekonomik olan Aquawell hem 
masraf yaratmıyor hem de ödüllü tasarımıy-
la mutfakta çok şık bir görünüm sunuyor. Ay-
rıca bir yılda yatırımını amorti ediyor. Yoğun 
kullanım alanları ve mutfak kullanımları için 
Aquawell, tezgah üstü ve altı olarak iki farklı 
boyuta sahip. TM

Danimarka’nın en büyük sanayi kurulu-
şu olan Danfoss A/S yeni ürünü; Li-
ving by Danfoss serisi Dijital Prog-

ramlanabilir Termostatik Radyatör Vanası ile 
Yeni Nesil AB-QM Diyaframlı Kombine Di-
namik Balans Vanası’nı Almanya’nın Frank-
furt kentinde gerçekleştirilen ISH Frankfurt 
2011 fuarında tanıttı. 
Uluslararası prestije sahip ‘Red Dot Tasarım 
Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanan Living by 
Danfoss serisi Dijital Programlanabilir Ter-
mostatik Radyatör Vanaları iç mekânlarda 
yaşam konforunu artırırken, % 30 oranında 
enerji tasarrufu da sağlıyor. 
Yeni Nesil AB-QM Diyaframlı Kombine Di-
namik Balans Vanası ile de fark basınç, debi 
ve sıcaklığı tek bir vana ile kontrol etmek ve 
tesisatı dengelemek mümkün.   

Living by Danfoss Serisi Dijital 
Programlanabilir Termostatik 
Radyatör Vanası’nın Özellikleri:

• Zaman ve sıcaklık programlayabilme
• Pencere açıldığında otomatik kapanma
• Radyo frekansı ile haberleşme
• Dokunmatik panel ile tüm vanaları tek 
  noktadan kontrol edebilme

AB-QM Diyaframlı Kombine 
Dinamik Balans Vanası’nın 
Özellikleri:

•  Fark basınç, sıcaklık ve debiyi tek bir vana 
ile kontrol edebilme

•  Sistemdeki debi ve basınç değişimlerinden 
etkilenmez ve her zaman % 100 vana 
otoritesi sağlar

•  Üzerinde takılabilen motor ile kontrol 
vanasına dönüşür

•  İki ürün yerine tek ürün, daha az montaj 
maliyeti

•  ‘Tam Dengelenmiş Tesisat’ ile % 30’a 
varan enerji tasarrufu TM

Danfoss’tan İki Yeni Ürün: Living by Danfoss Serisi 
Dijital Programlanabilir Termostatik Radyatör 
Vanası ve Yeni Nesil AB-QM Diyaframlı Kombine 
Dinamik Balans Vanası





Samsung Electronics, sistem klimaları sektöründe Samsung DVM 
IV serisi yüksek kapasiteli cihazlarını pazara sundu. Dünyadaki ilk 
“Turbo Cooler” ve buhar enjeksiyonlu “Digital Kompresör” tekno-

lojisi sayesinde, tam yük ve oransal kapasite kullanımında yüksek enerji 
verimliliği ve düşük dış hava sıcaklığında artırılmış ısıtma verimi temin 
edildi.  Yüksek binalardaki uygulama sınırları ortadan kalktı. Sektörde 
standart 50 metre olan bina yükseklik uygulama sınırlaması DVM IV 
ile 100 metre yüksekliğe taşındı. Artırılmış kondenser yüzey alan per-
formansı sayesinde ölçüleri küçülen cihazın ağırlığı da azaldı. Kış ısıtma 
sisteminin de yağ toplama ve defrost mekanizmalarından bağımsız ke-
sintisiz ısıtması sağlandı. Harici hafıza kart ilavesi ile 1 yıllık tüm çalış-
ma datalarını kaydetme özelliği eklendi. Standart +43 °C dış havada ça-
lışma özelliği DVM IV modelinde +48 °C taşındı. DVM IV daha yük-
sek ve zorlu şartlarda çalışmaya hazır hale getirildi. Kışın otomatik ci-
haz üstü kar tespit ve temizleme özelliği ile güvenli bir çalışma sisteme 
ilave edildi. Tek gövdede  8-20 HP aralığında 7 model olarak hizmete 
sunuldu. DVM IV; otel, rezidans, hastane, AVM, iş merkezi ve tüm ih-
tiyaç duyulan yapılarda yüksek performans ve uygulama kolaylıkları ile 
zorlu çalışma şartlarında çalışmaya hazır. TM

Üretim bandında kendi tasarladığı yeni tip radyatörle dikkat çe-
ken İs Makina, ürettiği yeni tip radyatörler Mia, Luna, Bambino 
ve Jessa modelleri ile İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, Dani-

marka gibi ülkelerde bulunan müşterileri tarafından ilgi görüyor. İs Ma-
kina tarafından piyasaya sürülen yeni model radyatör, şık tasarımıyla  ev 
ve büroların modern dizaynına uygun olarak çeşitli renklerde ve kapla-
malarda üretilebiliyor. Kalori değerlerinin de üst seviyelerde olduğu yeni 
tip radyatör, 500 x 1250 ebatlarında iken 5248 btu (1684 watt) ısı ve-
riyor. İstenildiğinde nikel kaplamalı ayaklı veya duvara monte edilebi-
lecek şekilde üretilebiliyor. Sipariş edilen ölçülerde de üretimi mümkün 
olan yeni radyatörler, hem şık hem kullanışlı tasarımları ile ısıtma soru-
nuna çözüm sunuyor.   TM

Samsung Electronics’ten 
Dünyanın Tek Modülde En Büyük 
Soğutma kapasiteli VRF Klima 
Sistemi: DVM Plus IV 

İs Makina’dan Yeni Tasarım 
Radyatörler

ürünler OpenAir

 

Answers for infrastructure. s

Enerji verimli havalandırma için 
dayanıklı damper motorları

Tüm HVAC uygulamalar için eksiksiz ürün yelpazesi 

Open Air damper motorlar,  hava sirkülasyonu, dş hava, kesme ve yangn damperlerinden, VAV 

cihazlar, uygulamalar ve merkezi klima santrallerine kadar tüm HVAC uygulamalar için güvenilir 

çözüm getirir. Ayrca düşük tüketimli motorlar ve yüksek hassasiyetleri sayesinde enerji ve maliyetten 

tasarruf sağlar.
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ürünler

AFS’den Yeni “AFS Hygiene” Esnek Hava Kanalları

AFS, yeni esnek hava kanalı “AFS 
Hygiene” ile gözle görünmeyen mik-
ropları ortamdan uzaklaştırıyor. 

İnsanlar her gün onlarca farklı ortamdaki ha-
vayı soluyor. Tüm bu kapalı ortamlar, gerek-
li oksijeni havalandırma sistemleriyle sağlar-
lar. Havalandırma sistemlerinde üreyen mik-
roplar ise insan sağlığını tehlikeye atarlar. AFS 
Hygiene, dokusundaki son teknoloji ürünü an-
timikrobiyal nano-gümüş parçacıklar sayesin-
de zararlı mikroorganizmaları yok eder. Hava 
kalitesini yükseltir, yaşam kalitesini korur. 
İnsanlar, günlerinin büyük bir bölümünü iş 
yerlerinde geçirmektedir. İş yerlerinde solu-
nan havanın temiz olmaması, ciddi sağlık so-
runlarına sebebiyet verebilir. Spor yaparken 
vücudun oksijen ihtiyacı artar, solunum sıkla-
şır. Bu koşullar altında ciğerlerinize çektiğiniz 
havanın zararlı mikroorganizmaları barındır-
ması sağlığınızı tehlikeye atar. Alışveriş mer-
kezleri gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda tek 
hava kaynağı olan havalandırma sistemlerin-
den dağılan havanın hijyenik olmaması yü-
zünden çok sayıda insan hastalık yapıcı mik-
roorganizmalara maruz kalır.
Hastanelerde insan sağlığını korumak ve iyi-
leştirmek adına kullanılan her aracın ve her 
ortamın steril ve hijyenik olması gerekmek-
tedir. Aynı titizlik havalandırma yoluyla gelen 
mikroplar için gösterilmezse ciddi sağlık so-

runları ortaya çıkar. Havalandırma sistemle-
rinin tamamıyla anti-mikrobiyal özellikli ol-
ması için; sistemi oluşturan tüm ekipmanla-
rın tamamının anti-mikrobiyal özellikli ol-
ması gerekmektedir. AFS HYGIENE flexib-
le hava kanallarında bilimin ulaştığı en son 
gümüş teknolojisi kullanılarak elde edilebi-
lecek en yüksek anti-mikrobiyal koruma sağ-
lanmıştır. 
Gümüşün doğal bir anti-mikrobiyal olduğu 
yüzyıllardır bilinen bir gerçektir. Bilimsel ça-
lışmalar gümüş parçacıklarının 600 mikroor-
ganizma türü üzerinde etkili olduğunu gös-
termiştir. Ancak her nano-gümüş teknolojisi 
aynı anti-mikrobiyal kapasiteye sahip değil-
dir. AFS Hygiene’nin nano ölçülerinde inşa 
edilmiş Polymer Kapsül’ü güvenli ve sağlık-
lı bir anti-mikrobiyaldir, kuvvetli bir anti-
bakteriyel ve anti-fungaldır. 
Katalitik malzeme ile çalışır. Gümüş parça-
cıklarını serbest bırakmaz ve dolayısı ile çev-
reye duyarlı ve uzun ömürlüdür. Gümüş par-
çacıkları bir yüzey enerjisi yayarak su mole-
küllerinin O2-  ve OH radikalleri oluşma-
sına sebep olur. Bu radikaller de mikroor-
ganizmaları yok eder. Herhangi bir spesifik  
metabolik mekanizma kullanılmadığı için 
mikroorganizmaların bu anti-mikrobiyal 
kapsüle karşı bağışıklık kazanması mümkün 
değildir.   TM
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Airfel’den Mc Quay WDC Çift Sanrifüj Kompresörlü Soğutma Grupları

Messan soğuk depo panelleri; genel 
olarak gıda üretim tesislerinde so-
ğuk odalar ve işleme alanlarında du-

var, tavan, ara bölme ve zemin panelleri olarak 
kullanılmaktadır. Messan soğuk depo panel-
lerinde sıvalı duvarlarda olduğu gibi çatlaklar, 
kırılmalar meydana gelmez, koku tutmaz ve 
bakteri barındırmaz. Messan soğuk depo pa-
nellerinin imalatında paslanmaz veya ‘coil co-
ating’ tekniği ile RAL 9002, RAL 9010 renk-
leriyle boyanmış polyester veya PVC boyalı 
galvaniz sac kullanılmaktadır. Messan soğuk 
depo panellerinin imalatı istenilen ölçüye göre 
önceden projelendirilir. Tüm montaj detayla-
rı önceden belirlenmiş soğuk oda içine zemin 
U sacı döşenir.
Öncelikle üretilen duvar panellerinin monta-

Messan Soğuk Depo Panelleri
jıyla başlar, tavan ve zemin panelleri ile sona 
erer. Kurulumu bitmiş oda iç köşe ve dış köşe 
sacları veya opsiyonel olarak yuvarlak hijye-
nik köşe profilleri ile kapatılır. Sızdırmazlığı 
sağlamak için iki panelin birleşim derzinde ve 
köşe saclarının etrafında Antibakteriyel (Food 
Safe) Silikon kullanılır. Messan soğuk depo 
panelleri ısı köprülerinin oluşmamasına dik-
kat edilerek üretilir ve montajlanır. 

Kullanım Alanları

•  Endüstriyel yapılar 
•  Fabrikalar ve sanayi yapıları
•  Süper marketler
•  Depolar, hangarlar 
•  Tarım ve hayvancılıkla ilgili sanayi yapıları
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Airfel’in distribütörlüğünü yaptığı 
McQuay soğutma grupları,her tür-
lü ihtiyaca yanıt veren CE,Eurovent, 

Gost, ISO 9000, ISO 14000 sertifikasyonla-
rına sahip geniş ürün gamından oluşmaktadır. 
600-9000 kW kapasite aralığında üretilen Mc 
Quay çift santrifüj kompresörlü su soğutma 
grupları klasik santrifüj kompresörlü su so-
ğutma gruplarına göre pek çok noktada fark-
lılık içermektedir. Farklılıklarının getirisi ola-
rak da marketteki en verimli ve en güvenilir 
soğutma grubu olma özelliğini 30 yıldır sür-
dürmektedir.Ortak evaporatör ve kondense-
ri kullanan, çift kompresörlü, çift starterli, çift 
yağlama devreli ve çift kontrol sistemli; fizik-
sel olarak tek fakat iki adet chillerin tüm avan-
tajlarını karşılayan iki devreli Mc Quay sant-
rifüj su soğutma grubudur. Kompresörlerden 
biri çalışırken tüm evaporatör ve kondenser ısı 
transfer yüzeyini kullanır. Bu yüzey tek devreli 
santrifüj kompresörlü soğutma grupların kul-
lanabileceği yüzeyin iki katıdır. Bu geniş yü-
zeyin getirisi olarak; yüksek ara yük verimle-
ri ve bir kompresörün tam yükte çalıştığında 
chiller kapasitesinin % 60’ını karşılaması sağ-
lanmıştır. Tesislerde de yük genelde % 60  ka-
pasiteyi geçmez. Tek devreli santrifüj komp-
resörlü soğutma gruplarında IPLV (Ortala-
ma Ara Yük Verimi) 6,5-7 aralığında iken, bu 
değer çift santrifüjlerde 8,5’dir. VFD’li Dual 
Santrifüjlerde bu değer 11,5’in üzerinde olup, 

marketteki en yüksek verimli santrifüj komp-
resörlü su soğutma gruplarıdır.
Çift santrifüj kompresörlü soğutma grup-
larında herhangi bir kompresör ya da dev-
re ekipmanında arıza meydana gelmesi du-
rumunda, diğer devre çalışmaya devam eder. 
Çalışmaya devam eden devre % 60 kapasi-
te ile çalışır. Bir devre çalışırken diğer dev-
rede bakım ya da arıza giderme işlemi yapı-
labilir. Klasik sanrifüj kompresörlü soğut-
ma gruplu sistemlerde yüksek kapasitede ye-
dekleme yapılmasına rağmen, çok devreli çift 
santrifüj kompresörler ile yedekleme kapasi-
tesi düşürülebilir ve bu doğrultuda cihaz ve te-
sisat ilk yatırım maliyeti indirgenebilir. Örne-
ğin klasik sistemlerde 3000 kW’lık bir tesiste 
3 adet 1500 kW grup işletilmekte olup bir ta-
nesi yedek tutulmaktadır (Toplam 4500 kW). 
Oysa 2 adet 2000 kW çift chillerin 3 devresi 
ile 3000 kW ana yük sağlanabilmekte ve 1000 
kW yedekleme yapılmaktadır (Toplam 4000 
kW ve daha az cihaz).
Çift santrifüjlü kompresörlü soğutma grupla-
rının bir diğer özelliği ise % 5 yüke kadar ka-
pasite kontrolü yapabilmesidir. Bu değere Mc 
Quay, kendine ait hareketli difüzör sistemi ile 
inebilmektedir. Hareketli difüzör sistemi ile 
ayrıca surge riski de minimize edilmiştir. İla-
veten Mc Quay santrifüj kompresörlü soğut-
ma gruplarında standart ESP (Surge koruma 
sistemi) bulunmaktadır.

Cihazda ana mikroprosesörün dışında ayrı-
ca her bir kompresörün üzerinde yedek mik-
roprosesör bulunmaktadır. Ana mikroprose-
sör arızası durumunda chiller kompresörler 
üzerinden de işletilebilmektedir. Ayrıca stan-
dart verim modu özelliği ile 4 adede kadar çift 
chiller verimli modda çalıştırılabilir. Sistem 4 
cihazın kendi içinde haberleşip, 4 chillerden 
kaç tanesinin çalışması gerektiği ve her biri-
nin en verimli kapasite ne ise, o kapasitede 
çalışmasını sağlar.Çift santrifüj kompresör-
lü soğutma gruplarında standart olarak BMS 
uyum (Bacnet, Modbus, Lonworks ) mevcut-
tur.  2 kompresör mevcut olduğu ve yılın bü-
yük kısmında bina yükleri % 60’ı geçmediği 
için yıl içerisinde cihazda eş yanmalı olarak 
bir adet kompresör çalışacaktır. Oysa tek dev-
reli santrifüjlerin tek kompresörü yıl boyun-
ca çalışacaktır. Bu da çift kompresörlerin her 
birinin klasik soğutma grubu kompresörlerine 
göre az çalışması ve daha uzun sürede yaşlan-
ması anlamına gelmektedir.
Aynı zamanda likit enjeksiyon sistemi mevcut 
olup, kondenserdeki sıvı gaz, kompresör çıkı-
şına enjekte edilmektedir. Bu sayede kompre-
sör çıkışındaki ses enerjisi absorbe edilmek-
te, ayrıca kondenser yükü azaltılarak soğutma 
gruplarının verimi artırılmaktadır. Likit en-
jeksiyon sistemi ile soğutma gruplarının ara 
yük seviyeleri, tüm rakiplerinin aksine, tam 
yük ses seviyesinden daha düşüktür. TM

•  Endüstriyel soğuk depolar
•  Sosyal tesisler (konaklama yerleri, 
 yurt, otel vs.)
•  Gıda ürünleri tesisleri
•  Unlu mamül üreten tesisler
•  Tıbbi malzeme üreten tesis ve depolar TM
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CIAT’ın Kuru Soğutucu ve Hava Soğutmalı 
Kondenser Serisinin yeni Ürünü: OPERA

OPERA CIAT’ın kuru soğutucu 
ve hava soğutmalı kondenserleri-
nin son serisidir. Standart modül-

lere dayanan ve ekonomik bir çözüm olan 
OPERA’nın çok sayıda farklı uygulamaya 
uyarlanabilen 4500’den fazla modeli mevcut-
tur. OPERA eski nesillerle aynı performansı 
sunarken, enerji verimliliği % 15 daha fazla-
dır. Seçeneklere bağlı olarak bu oran % 50’ye 
kadar çıkarılabilir. Mevcut güç oranları 1100 
kW’ye kadar çıkmaktadır. Bütün seri yüksek 
performanslı kanatlı bataryalar ve fısıltı ses-
sizliğinde yeni nesil fanlarla donatılmıştır. Ba-
tarya boyunca azaltılmış basınç kaybı, fanların 
gürültüsünün azaltılması için daha kesin bir 
şekilde boyutlandırılmasına olanak tanır. 
CIAT, ısı mühendislerine 300 – 900 rpm ara-
sında değişen hız aralığında on beş farklı fan 
tipi, üç farklı kasa modeli ve çeşitli fan çapla-
rı seçenekleri sunmaktadır. OPERA ürün se-
risi çevre dostudur. OPERA’yı her türlü uy-
gulamaya uygun hale getirmeye yönelik çok 
sayıda farklı seçenek de mevcuttur. Sözgeli-
mi, jeneratör soğutma söz konusu olduğunda 
bir genleşme tankı, 2 adet soğutucu devre artı 

çok yüksek sıcaklıkları dağıtmak için artırıl-
mış akım sunulmaktadır. Ayrıca bir aerocon-
nect elektronik kontrol paneli de eklenebilir. 
Bu panel soğutma üniteleri ve Bina Yönetim 
Sistemi ile irtibat halinde olup serbest soğut-
ma modunda çalışabilir. Ayrıca değişken hız-
lı Elektronik Kontrollü (EC) motor seçeneği 
ile hızı talebe göre ayarlayıp enerji tüketimini 
optimum hale getirmek ve % 30’a varan ener-
ji tasarrufları sağlamak mümkündür. Yüksek 
basınçlı buğu serinletme sistemi Aérofresh 
de kullanılabilir. Bu sistem havayı soğutmak 
için hava girişleri boyunca küçük damlacıklar  
püskürtür ve ısı performansı daha da artırıla-
bilir. TM

Termodinamik Hermetik 
Doğalgazlı Şofben

Termodinamik Hermetik Doğalgazlı 
Şofben (22 kW Dijital Ekran), çok dü-
şük su basınçlarında dahi sabit sıcaklık-

ta kullanım ve banyo suyu sağlayabilen elekt-
ronik sıcaklık kontrol sistemi ve yüksek verim-
li komponentleriyle sıcak su konforunu en üst 
seviyeye çıkarmaktadır. Termodinamik Şofben, 
hermetik tip doğalgazlı su ısıtıcısıdır. Bu cihaz, 
yanma için gerekli havayı tamamen dış ortam-
dan alır, bulunduğu ortamdaki oksijeni tüket-
mediği için ortamın hava kalitesini düşürmez, 
yanma sonucu ortaya çıkan atık gazı da aynı 
yolla dış ortama verir. Baca sorunu olan mahal-
ler için ideal kullanım sağlar. Güvenli kullanım 
için elektriksel ve mekanik emniyet sistemle-
riyle donatılmış olan Termodinamik Hermetik 
Şofben enerjiyi de verimli kullanır. 

Özellikleri

• Dijital Ekran, fonksiyonel kontrol paneli
• Elektronik kontrol sistemi
• Otomatik ateşleme sistemi
• Yüksek su basıncı emniyeti
• Yüksek verim, düşük gaz tüketimi
• Aşırı ısınma koruması
• Alev sönme emniyeti
• Kaçak akım koruması
• Donma koruması
• Baca çekişi emniyet sistemi
• Ergonomik dizayn
• Montaj ve bakım kolaylığı
• Bol yedek parça ve yaygın servis ağı TM

WILO’dan Stratos Pico Pompalar

Wilo, yüksek enerji 
verimliliği sağlayan 
Stratos ürün gru-

buna yeni sirkülasyon pompası 
WILO-Stratos Pico’yu da ek-
ledi. ECM (Elektronik Komi-
tatörlü Motor) ve minimum 
3W elektrik enerjisi tüketerek 
klasik kontrolsüz pompalara 
oranla yüzde 90’a varan oran-
larda enerji tasarrufu sağlayan 
WILO-Stratos Pico, dünya-
nın en verimli pompası olma 
özelliğini taşıyor.
Dişli bağlantılı inline tip ıs-
lak rotorlu bir sirkülasyon 
pompası olan Stratos Pico, otomatik güç re-
gülasyonlu ve elektronik komütasyonlu mo-
tor özelliğine sahip. Isıtma tesisatları ve en-
düstriyel sirkülasyon devrelerinde yüksek ve-

rimli bir uygulama sunan 
WILO-Stratos Pico, patent-
li “WILO-Connector” ile ila-
ve alet gerektirmeden kolay 
elektrik bağlantısı yapılması-
nı sağlıyor. Anlık ve kümüla-
tif elektrik sarfiyatını gösteren 
yeni dizayn LCD ekrana sa-
hip olan ürün, dahili otoma-
tik hava tahliye sistemi, ısıt-
ma uygulamaları için standart 
termal yalıtım özelliği, sorun-
suz ve güvenli devreye girme-
yi sağlayan yüksek kalkış torku 
ile yepyeni bir deneyim sunu-
yor. Otomatik düşük yük işle-

timi, blokaj önleme fonksiyonu, yumuşak kal-
kış ve emniyet kontrolü fonksiyonlarını da ta-
şıyan WILO-Stratos Pico, regülasyon modu-
na göre kademesiz olarak ayarlanabiliyor. TM



Termodinamik Hermetik 
Doğalgazlı Şofben
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Notatherm’den Ragall - FR2 Alüminyum Döküm Radyatör

Uponor’dan Dinamik Enerji Yönetimi: DEM

Yaşam alanlarında, ısınma donanımları-
nın önemli bir parçası olan radyatörle-
rin; ısıl işlevlerinin artırılmasının yanı 

sıra doğal ve insan sağlığına zararsız, este-
tik ve her mekana değer katan ürünler geliş-
tirmeyi hedefleyen İtalyan Ragall firmasının 
ürettiği FR2 Radyatörler, Notatherm ile Tür-
kiye pazarına sunuldu.
Sürekli değişime uğrayan tercihleri; yüksek 
verimlilik, sürekli performans, uzun ömür 
beklentileriyle beraber düşük yakıt tüketimi-
ni önemseyen FR2; İtalyan dizaynı, oval hat-
ları ve zarif çizgileriyle tüm mekanlara ve ta-
sarımlara uygun. 
Zengin ürün gamına sahip Ragall radyatörle-
rin içinde FR2 model radyatör; 5 farklı yük-
seklikte üretilmekte ve nipelli birleşim saye-
sinde uzunlukta sınırsız alternatif sunmakta-
dır. Dekoratif montaj malzemeleri ve aksesu-
arlarıyla esnek montaj seçenekleri mevcuttur. 

Özellikleri

FR2 radyatör; metaller arasında ısı iletimi 
demir-çeliğe göre 3 kat daha fazla olan ve % 
100 geri dönüşümlü alüminyum hammaddeyi 
korozyona karşı muvamet sağlayan özel ala-
şımda kullanarak, döküm teknolojisiyle üre-
tilmekte ve demir-saca göre 3 kat uzun ömü-

re sahip olmaktadır. 
FR2’nin boyama öncesi ve yüzey işlem pro-
sesleri; radyatörün korozyona ve renk deği-
şikliklerine karşı direncini artırmakla bera-
ber sürtünme ve darbelere karşı mukaveme-
tini sağlamaktadır. 
20 bar işletme basıncında 10 yıl garanti-
li olarak İtalya’da üretilen FR2 radyatörle-
rin, ısıl güçleri  EN 442 normlarında Milan 
Polytechnic’de ölçülmüştür. EN UNI ISO 
9001:2000 güvencesi altında üretilen FR2 
radyatörler CE sertifikasına sahiptir. 
Her tip ısıtma sistemine uygun olan FR2 rad-
yatör hafifliğiyle yapı yüklerini azaltır. 
FR2 radyatör; düşük yakıt tüketimi, yüksek 
verimliliği ve performansıyla diğer radyatör-
lere kıyasla, ısıtma giderlerinde önemli oranda 
tasarruf sağlamaktadır. (Düşük ısılarda devre-
ye girer, ortam ısısındaki değişikliklere adap-
tasyon hızı en yüksek seviyededir, verimliliği-
ne oranla su içeriği minimum seviyededir). 
Düşük su içeriğine rağmen, geniş su kanalla-
rına sahiptir ve tıkanmaları önler.
8 cm eninde dilimlerden oluşan FR2 radya-
tör, nipelli birleşimle ile montaj öncesi, esnası 
ve sonrasında da istenilen ebatlara göre ekle-
me veya azaltmaya olanak sağlar. Standart boy 
ürünlerin neden olduğu eksik veya fazla ürün 
kullanımına engel olarak; ilk ürün maliyeti, 

Uponor mevcut ve yeni binalar için oto-
matik kablosuz yerden ısıtma yöne-
tim sistemi Uponor DEM’i (Dinamik 

Enerji Yönetimi) pazara sundu.
2009 Aralık ayında Uponor, Kopenhag’ da Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişimi Zirve Toplan-
tısı kapsamında yenilikçi enerji tasarruflu çö-
zümünü tanıttı. Yenilikçi DEM sistemi yerden 
ısıtma sistemlerinin otomatik kontrolü için di-
zayn edilmiştir. DEM, ısıyı dağıtabilmek için, 
konfor seviyesini artıran ve enerji tüketimini 
azaltan ısı dolaşım sistemi prensibini kullanır, 
bu da daha kısa tepkime süresi ve daha hassas, 
daha doğru ısı derecesi imkanı sağlar. Kendili-
ğinden öğrenen sistem, yapının ve söz konu-
su alanın belirli karakteristik özelliklerini eşleş-
tirerek, çalışma sistemini derece derece en uy-
gun hale getirir. Dresden Teknik Üniversitesi 

(Almanya)’nin araştırmalarına göre DEM sis-
temi % 12’ye kadar ısı enerjisinde tasarruf sağ-
lamaktadır.
DEM sistemi, binalardaki enerjinin optimum 
şekilde dağıtımını sağlayabilmek için radyatör 
sistemiyle ısıtma ve serinletmede C-56 uzak-
tan kontrolörü ve I-76 işletim panelinden olu-
şur. Uponor’un uzaktan kontrolörü kablosuz 
termostatlardan radyo sinyalleri gönderip ala-
rak işletim sistemini yönetmektedir. Uzaktan 
kontrollerin 3 adete  kadar merkezi sisteme 
bağlanabilmesi mümkündür. Radyo termos-
tatı, alandaki önceden ayarlanmış veya mevcut 
ısıyı belirler ve görüntüler. Isıyı önceden ayar-
lama hem mini klavye (T-75) ile hem de re-
gülator gövdesi  (T-55 ile açık, T-54 ile kapa-
lı bir şekilde) ile yapılabilir. Termostatlardaki 
sensörler söz konusu alanlardaki hava sıcaklı-

ğını, çevre yüzeylerdeki ısıl salınımı ve diğer ısı 
kaynaklarını belirler. R-56 SMS modülü, ener-
ji tasarruflu sistemin uzaktan kontrol sayesin-
de cep telefonu mesajı ile başlatılabilmesini ve 
alandaki asıl ısı derecesinin kontrol edilebilme-
sini sağlar. DEM teknolojisi ile verimli ener-
ji kullanımı ve yüksek seviyedeki konfor birleş-
tirilir. Ek izolasyon uygulanması, basınçlı hava 
veya ışınsal ısıtma sistemlerinin modernizasyo-
nu gibi geleneksel bina modernizasyon sistem-
leri ile karşılaştırıldığında DEM sistemi ken-
dini 3 kat daha hızlı amorti eder. Ayrıca DEM 
sistemi; uygulamacı firmalar ve inşaat firmaları 
ile ev sahiplerine, gerek yeni binalar için gerek-
se restorasyonlarda diğer sistemlere nazaran; 
“Konfor ayarları”, “Isı parametrelerinin kontro-
lü”, “Alan kontrolü” ve “Alan by-passı” gibi bir-
çok fonksiyonu avantaj olarak sunmaktadır. TM

enerji sarfiyatı ve mekanlarda ayrılan alandan 
tasarruf sağlar. 
Yeni projelerin yanı sıra yenileme uygulamala-
rında da büyük avantaj sağlayan yerinde ebat-
lanabilme özelliği; miktar sınırı olmaksızın 
her projeye uygundur.TM
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ABB’den Yeni Tmax XT Kompakt Tip Devre Kesiciler

ABB, yeni kompakt tip devre kesici ai-
lesi Tmax XT’yi pazara sundu. İlk ola-
rak 250 ampere kadar pazara sunula-

cak seri uzun ve hassas ar-ge çalışmaları so-
nucu olarak yeni birçok eXTra özelliği bünye-
sinde barındırıyor. 
Tmax XT, pazardaki tüm tesis ihtiyaçlarınıza 
çözüm olacaktır. Çok çeşitli koruma üniteleri 
ile güç dağıtımı, jeneratör koruma, motor ko-
ruma ve yüksek nötr koruma gerektiren uygu-
lamalarında rahatlıkla kullanılabilir. 
Yeni kompakt tip devre kesici ailesi Tmax XT, 
güç dağıtımının tüm seviyelerinde; ana dağı-
tım panosundan alt dağıtım panolarına ka-
dar ideal çözümler sunar. Tmax XT’nin ekstra 
yüksek elektriksel karakteristikleri ve özgül 
geçiş enerji limitasyonu ile ana devre ve yük 
tarafındaki cihazların optimum olarak seçil-
mesini sağlar. Seri, 4 farklı boyutta, 250 ampe-
re ve 415VAC de 150kA (690VAC de 90kA) 
kesme kapasitesine kadar ulaşmaktadır. 
Özellikle XT1 ve XT3, güvenilir ve emniyet-
li tesisatlar için ideal çözümdür. XT2 ve XT4 
ise ekstra gelişmiş özellikleri ile yüksek tek-
nolojiye ihtiyaç duyan tesisler için pazarda en 
iyi performansı sunan ürünler arasında yer al-
maktadır. XT1 ve XT3, sabit, soketli, 3 ve 4 
kutuplu olarak üretilmektedir. Yüksek hacim-
li ticari binalar, hastaneler, konut tesisatların-
da güvenilir ve kolay panolama imkanı sunar. 
XT2 ve XT4, kompakt boyutta ve yüksek kes-
me kapasitesine sahip devre kesicidir. 415 ve 
690VAC’de sunduğu bu yüksek kesme kapa-
siteleri, çok yüksek elektriksel karakteristikler 
gerektiren denizcilik, ağır sanayi ve petrol ku-
lesi gibi uygulamalarda kullanılır. Her iki bo-
yuttaki devre kesiciler, değiştirilebilirlik ve 
haberleşme özelliklerine sahiptir, en son jene-
rasyon elektronik koruma üniteleri ile dona-
tılmıştır ve nominal akımı 10 amperden baş-
lar. XT2 ve XT4, 3 ve 4 kutuplu olarak sabit, 
soketli ve çekmeceli tiplerde üretilmektedir. 
EKIP, elektronik koruma üniterinin yeni is-
midir. ekstra özelliklere sahip yeni elektro-
nik koruma üniteleri 50, 60 ve 400Hz de kul-
lanıcıların ihtiyaçlarına özel çözümler sunar. 
EKIP, 10 amperden itibaren LSIG koruma 
fonksiyonlarını içerir.

XT2 ve XT4’ te kullanılan EKIP koruma üni-
teleri; 
EKIP: Güç dağıtımı uygulamalarında, 

EKIP M: Motor koruma uygulamalarında, 
EKIP G: Jeneratör koruma uygulamalarında
EKIP N: Çok yüksek nötr koruma gerektiren 
uygulamalarda, 
EKIP E : Enerji ölçümü ve analizinde ihtiyaç 
duyulan uygulamalarda kullanılır. 
EKIP elektronik koruma üniteleri ile kullanı-
lan aksesuarlar: 
EKIP COM : Koruma ünitesine haberleşme 
yeteneği kazandırır. (Modbus, profibus ve de-
vicenet) 
EKIP DISPLAY: Aydınlatmalı LCD ekran 
ve tuş takımı ile koruma ünitesinin ayarları 
yapılabilir, ölçüm izlenebilir. 
EKIP LEDMETER: Fazlardaki akımlar 
yüzdesel olarak izlenebilir. 
EKIP T&P: Bu arayüz ile bir bilgisayar ile 
koruma ünitesinin tüm ayarlarının yapılma-
sı, ölçümlerin izlenmesi ve trip testlerinin ya-
pılması sağlanır. 

En büyük yenilik, aksesuarlarda kullanıcılara 
sağlanan montaj kolaylığıdır. Elektriksel röle-

ler ve yardımcı kontaklar vidalamaya ihtiyaç 
duymayan hızlı montaj sistemine sahiptir. Bu 
hızlı montaj sistemi ile aksesuar, yuvasına ko-
lay ve doğru bir şekilde takılır ve hafif bir bas-
kı uygulayarak yerine kilitlenir. Diğer bir yeni-
lik ise kesicinin içinde takıldığı yere göre sin-
yal tipi değişen tek tip yardımcı kontaklardır. 
Aynı kontak tipi yardımcı kontak, trip sinyal 
kontağı ya da elektronik koruma ünitesi trip 
sinyal kontağı olarak kullanılabilir. Yeni mo-
tor mekanizmaları, XT1 ve XT3 için direkt 
tahrikli tip, XT2 ve XT4 için ise biriktirilmiş 
enerjili tiptir. Çalışma ve hizmet sırasında dü-
şük güç tüketimine sahip yeni motor meka-
nizmaları devre kesiciye montajlı iken koruma 
ünitesini ayarları rahatlıkla yapılabilir ve devre 
kesici içersinde yer alan elektriksel aksesuarla-
ra rahatlıkla müdahale edilebilir. Seride, sabit, 
soketli ve çekmeceli tip devre kesiciler için ka-
çak akım modülleri de mevcuttur. Özellikler 
OEM’ler için sağdan ya da soldan tahrikli dö-
ner kurma kolları ve erken yardımcı kontaklar 
da aksesuar seride bulunur.  TM
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“Etkin Şirketler Grubu,   
 yeni pazarlara açılacak”

Etkin Şirketler Grubu, 23 yıldır ISK sektöründe faaliyet 
gösteren köklü bir firma. “Her geçen gün şirketimizi 
geliştiriyor, müşterilerimizin taleplerine karşılık vermeye 
çalışıyoruz” diyen Etkin Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi 
ve Etkin Servis Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Topçu, 
firmanın yeni yapılanmasıyla 3 yıl önce anahtar teslim iş 
yapmaya başladığını ve yeni pazarlara açılmak için gerekli 
tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söylüyor...

Mehmet Topçu
Etkin Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi ve 
Etkin Servis Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü

söyleşi

Yeni yapılanmamızla daha iyi 
hizmet veriyoruz

E
tkin Şirketler Grubu yaklaşık 23 yıl önce 
bir mühendislik firması olarak kuruldu. 
Grubumuzun ilk firmasının adı Etkin 

Mühendislik A.Ş.’dir. 1995 yılına kadar tek 
firmayla yolumuza devam ettik. 1995 yılında 
daha önce 3 yıl etkin mühendislik bünyesin-
de bulunan, Teknik Servis Hizmetleri dediği-
miz kısmı ayırma kararı alındı ve Etkin Servis 
Hizmetleri Ltd. Şti. kuruldu. Bu şirket kurul-
duktan sonra müşteri talepleri artış gösterme-
ye başladı. Türkiye’de yüksek katlı binaların iş-
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letilmesi konusu o zamanlarda ciddi bir prob-
lemdi ve Etkin Mühendislik bu konuda Mas-
lak civarında yaptığı elektro mekanik otomas-
yonlu projeler sebebiyle bir hayli dikkat çe-
kiyordu. Etkin Servis de böyle doğdu ve ku-
rulduktan sonra bu tarz binaların işletmesiy-
le ilgili çalışmaya başladı. Sonra çalıştığımız 
büyük gruplardan; mesela bankalardan, ge-
nel müdürlüğü dışında şubelerindeki sistem-
lerin (elektrik-mekanik) bakım ve kontrolü 
için de talepler gelmeye başladı. Yine market 
zincirlerinden de bu talepler geldi ve ardın-
dan şirketimiz Türkiye çapında yapılanma ka-
rarı aldı. Etkin Mühendislik A.Ş., büyük çap-
lı projelerle ilgilendiği için Etkin Servis bün-
yesinde de taahhüt departmanları kuruldu ve 
elektrik - mekanik taahhüt işleri başladı. Ya-
pılanmamızı şöyle özetleyebilirim: Teknik 
Servis Grubu; “Bina yönetimi” ve “Çok Lo-
kasyonlu Proje Yönetimi” departmanları ile 
Türkiye geneline yayılmış şubeleri veya ma-
ğazaları bulunan grupların teknik hizmetleri 
konusunda faaliyet gösteriyor. Taahhüt Gru-
bumuz ise “Mimari proje ve taahhüt depart-
manı”, “Elektrik taahhüt departmanı”, “Me-
kanik taahhüt departmanı” ve “Gıda soğutma 
taahhüt departmanı” ile hizmet veriyor. 
“Merkezi soğutma sistemleri” üretimine de 
müşterilerimizden gelen talep doğrultusun-
da yaklaşık 12 yıl önce başladık. Üretimimiz 
2008 yılına kadar çok amatörce giden bir iş 
oldu diyebilirim. Aylık üretim kapasitemiz 10 
adet soğutma sistemi imalatı ve kurulumu ka-
dar idi. 2008 yılında “Merkezi soğutma sis-
temleri” üretimi konusunda kapasite artır-
ma yatırımına karar verdik. Merkezi soğutma 
grupları imalatımızda yıllık 100-120 adet olan 
kapasitemizi 1200-1500 arasında cihaz ürete-
bilecek bir kapasiteye getirdik. Atölye tarzın-
da olan üretim tesisimizi fabrika haline dö-
nüştürdük. Küçük ölçekli bir fabrikayız ama 
cihazlarımız çok kaliteli ve düzgün çalışan ci-
hazlar. Merkezi soğutma grupları konusun-
da şu anda hala % 70-80 Migros’a çalışıyo-
ruz, ve en önemli farklılığımız olarak da gıda 
soğutma taahhüt departmanımız da uygula-
masını yapıyor. “Merkezi soğutma sistemleri” 
konusunda Migros, Tansaş, Şok, Macro Cen-
ter, Carrefour, Little Ceasar’s, Algida, Unile-
ver gibi müşterilerimiz var. 2011 ilk çeyreğine 
kadar hiçbir pazarlama faaliyeti yapmadığı-
mız bu ürettiğimiz cihazlar konusunda 2011 
yılı Nisan ayı itibariyle yeni müşteriler edin-
meye de başladık. 

Anahtar teslim iş yapabiliyoruz

Bu kadar çok işi, tek bir şirket bünyesinde ya-
pıyor olmak kolay değil tabii. Türkiye genelin-
de 3200 civarında noktaya hizmet veriyoruz. 
Türkiye’de 81 ilde hizmet verecek bölgesel bir 
yapılanmamız var. 14 şehirde kendi organi-
zasyonumuz var, bunlardan da civar illere ge-
zici ekiplerle müdahale ederek 81 ilde hizmet 
verebilecek durumdayız. 80 ilde müşterimiz 
var. Hakkari’de müşterimiz yok ama şu anda 
görüşmelerimiz sürüyor, anlaşma sağlanabilir-
se 81 ilde de müşterimiz olacak. Mühendis-
lerden ve teknikerlerden oluşan yaklaşık 250 
kişilik bir kadromuz var. Müşterilerimizin ih-
tiyaçları, talepleri, bizim de büyüme ve iş ihti-
yacımız bizi sürekli büyümeye  yönlendiriyor. 
Müşterinin yapmamızı istediği iş için, yeterli 
elemanımız, finansal gücümüz var; geriye sa-
dece işe başlamak kalıyor. Kurulduğumuz ilk 
günden itibaren elektrik taahhüt işini yapıyo-
ruz zaten, mekanik taahhüt de yapıyoruz, bir 
tek mimari kadromuz eksikti. Bu kadroyu da 
3 yıl önce oluşturmak suretiyle artık anahtar 
teslim iş yapabiliyoruz. Taahhüt işinin kendi 
zorluğunun yanında özellikle perakende sek-
töründe işlerin farklı firmalar arasında bölün-
mesi halinde mimari-elektrik-mekanik fir-
malar arasındaki uyumsuzluk hem işin süre-
ci hem de işin kalitesini olumsuz yönde etki-
lemektedir. Mimari kısmı başkası, elektrik ve 

taahhüt kısmını biz alırsak her şey zorlaşıyor-
du, biz de yaşanan bu zorlukları ortadan kal-
dırmak için mimari proje ve taahhüt depart-
manımızı oluşturduk. 

Türkiye’de bakım anlaşmaları 
hâlâ gereksiz maliyet yükü olarak 
görülüyor

Faaliyet gösterdiğimiz sektör, tamamen prob-
lem çözme üzerine kurulu... Her sektörün de 
kendi içinde çok önemli olan ve çözülmesi ge-
reken sorunları oluyor. Mesela gıda sektörün-
de, satılan ürünlerin gerekli koşullarda saklan-
masını sağlamak gerekiyor. Şirketimizin Tür-
kiye genelinde; şehir içinde 2, şehir dışında 
4 saat olmak üzere arıza müdahale süreleri-
miz var ki bu süreler gıdaların bozulma süre-
lerine göre ayarlanmıştır. Mesela tavuk eti 6 
saatte bozulur ve kullanılamaz hale gelir. En 
geç dört saat içinde müdahale etmezsek, an-
laşmamıza göre bozulan ürünlerin maliye-
ti ceza olarak bize fatura edilir. Sözleşmeleri-
mize bu müdahale sürelerini koymamızın bir 
başka noktası da kendi personellerimizi daha 
duyarlı hale getirebilmektir. Bunlar dışın-
da teknik servis işiyle ilgili önemli başka bir 
husus; enerji tasarrufudur. Firmalar yaptıkları 
bakım anlaşmalarıyla işlerini yürütürlerse, ba-
kım için ödedikleri bedelin çok daha fazlası-
nı enerji tasarrufu ve konfor olarak geri alırlar. 
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söyleşi

Türkiye’de ne yazık ki firmaların çoğu “Bakım 
anlaşması gereksiz bir maliyet, cihaz bozulur-
sa tamir ettiririz” anlayışına sahip. Bir buzdo-
labının motorundan ses gelmeye başladıysa, 
orada bir problem var demektir. Kendisini so-
ğutabilmek için çok daha fazla süre çalışıyor-
dur ve fazla enerji harcıyordur. Yani tamir için 
ödeyeceğiniz bedelin çok daha fazlasını enerji 
bedeli olarak ödüyorsunuzdur. Bu konuyla il-
gili bilgilendirme çalışmalarını müşterilerimi-
ze ulaşarak yapmaya çalışıyoruz. 
Türkiye’deki yangınların % 70’lik kısmı elekt-
rik arızalarından çıkar. Buna rağmen pek çok 
firma pano bakımı yaptırmaz... Düzenli pano 
bakımı enerji tasarrufu yanında kompanzas-
yon cezalarımızı azaltmamıza da yardımcı 
olur. Pano ve elektrik sistem bakımları ile il-
gili bir uyarıcı yazı hazırladık dedik ki; “Pano 
bakımlarınızı en son ne zaman yaptırdınız? 
Yangınların % 70’lik kısmı elektrik kaçakla-
rından çıkar ve bunlar gözle kontrol edildi-
ğinde tespit edilemeyen arızalardan çıkar ge-
nellikle, termal kamera çekimi yaptırdınız 
mı?” Dünyada pano bakımının standardı ayda 
1 kez, termal kamera çekimi ve raporlaması 
ise yılda 2 kezdir. Ancak Türkiye’de termal ka-
mera ile elektrik pano ve sistem kontrolü yap-
tıran firmaların oranı binde 1’in de altındadır. 

Sektörde termal kamera çekimi ve raporlama-
sı çok pahalıya yapılır ama biz müşterilerimiz 
için bu kontrolü sektörün yarı fiyatına yapıyo-
ruz. Elinde termal kamera olan teknik bakım 
firması sayısı Türkiye’de 20 taneyi bulmaz. Sa-
dece termal kamera için değil, gerekli ekip-
manlar konusunda da ne yazık ki yeteri kadar 
yatırım yapılmıyor sektörümüzde. Etkin Şir-
ketler Topluluğu’nun bakım ve kontrol man-
tığı şudur; ölçülebilir bir değer varsa ölçülme-
lidir. Koklamayla, dokunmayla, bakmayla ol-
maz bu işler. Doğru ölçümler yapabileceği-
niz ekipmanları, doğru servis hizmeti verebil-
mek için edinmeniz gerekir. Bu mantıkla ba-
kılmazsa, verimlilikten, enerjinin doğru kulla-
nılmasından bahsetmek mümkün değil... 

Haksız rekabet, istihdam seviyesi 
yükseldiği zaman azalabilir

Rekabet zor... Aslında 2000 yılından beri sa-
dece Türkiye’nin değil tüm dünyanın prob-
lemi “rekabet”. Çünkü sermaye birikimi ar-
tık dünyanın her tarafında var, bilgi çok daha 
kolay ulaşılabilir halde, yetişmiş işgücü de var 
ama bu işgücünün istihdam edilebileceği ye-
teri kadar alan yok, bu ciddi bir problem. Bir 
de dünyada devletler sosyal devlet olma statü-

sünden geri çekildikleri için dünyadaki yatı-
rım fonları yanında emeklilik fonları gibi çe-
şitli kuruluşlar kuruldu. 2000 yılı öncesinde fi-
nansal sistem içerisinde yatırım yapan bu ku-
ruluşların da hammaddeye yatırım yapmaya 
başlaması rekabeti çok olumsuz etkiliyor bi-
zim gibi ülkelerde. 2000 yılı sonrasında çok 
büyük hacimli global şirketlerin hammadde 
fiyatlarıyla birlikte üretici tüm Türk firmaları 
gibi yaşananlardan olumsuz etkilenmeye baş-
ladık. Haksız rekabeti en fazla körükleyen un-
surlardan biri de maalesef kayıt dışı ekono-
minin yüksekliğidir. 2011 yılına geldiğimiz-
de son 10 yılda yapılan ciddi çalışmalara rağ-
men halen bu sorunda çok ciddi bir mesafe 
kaydedememiş olmamız da  bizleri olumsuz 
etkiliyor. Bazı işleri tasarruf tedbirleri gereği 
grup bünyesinde birleştirdik. Finansmanı, in-
san kaynaklarını, idari işleri, muhasebeyi, dış 
ticareti merkezileştirdik; sırada satın alma de-
partmanımız var. 
Sektörde çok fazla firma var. Rekabet sebe-
biyle ücretler ve gelir seviyeleri düşük. İşsiz-
lik çok fazla. Tüm bu koşullar değişmediği sü-
rece haksız rekabetin önüne geçilemez. Ancak 
Türkiye’de istihdam seviyesi yükseldiği za-
man haksız rekabet azalabilir. İşçilik ücretle-
ri yükseldiğinde kişiler kendi şirketlerini kur-
mayı denemek yerine kendi işlerini profesyo-
nel anlamda sürdürebilirler. Türkiye’de bu iş 
çok ilginç, birkaç sene çalışan insan, hemen 
“Ben kendi firmamı kuracağım” diyor ve ay-
rılıyor. Her sene bizden 2-3 kişi böyle ayrılı-
yor ve firma kuruyor. Bazıları batıyor, bazıla-
rı ise  batmasa bile, burada elde ettiği gelir se-
viyesini ancak yakalıyor ama rekabet yaratıyor. 
Buradan çıktığında gideceği ilk yer, tabii ki bi-
zim müşterilerimiz... Onlar da kendi tasarruf 
politikaları gereği kim daha ucuza iş yapıyorsa 
işi ona verebiliyor. Biz bu sebeple çok kurum-
sal firmalarla çalışıyoruz. Mesela Migros’ta 
bin tane mağazaya bakım hizmeti veriyoruz. 
Yapı Kredi Bankası’nın 850 şubesine, Garan-
ti Bankası’nın 300 şubesine, Boyner’in bü-
tün mağazalarına yıllardır biz hizmet veriyo-
ruz. Bunlara küçük firmaların hizmet vermesi 
mümkün değil. Böyle kurumsal firmalar tüm 
cihazlarıyla ilgili tek bir noktayla muhatap ol-
mak istedikleri için bizim gibi firmalarla çalı-
şıyorlar. Dünyada gelişmiş ülkelerde de böy-
le bu, bina yönetimi ve çok noktalı proje yö-
netim işi dünyada çok gelişmiştir. Türkiye’de 
temizlik firmaları kadar cirosu yoktur bu sek-
törün maalesef ama dünyada temizlik sektö-
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Mucidinden Tasarruf  Vanası

Yılda 10 Milyon Adetten  Fazla Üretim
Dünya’nın 1 Numarası Elinizin Altında
* Belirtilen tasarruf, fark basınç vanaları kullanılması durumunda elde edilir.

Danfoss  Isıtma  Çözümleri TÜRKİYE

% 30’a
Varan Tasarruf 

İmkânı
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söyleşi

Grubumuzda üç taahhüt firmamız var; Et-
kin Servis Hizmetleri A.Ş., Etkin Mühen-
dislik A.Ş. ve Etkin Uluslararası Dizayn A.Ş. 
Biz daha önce Türkmenistan, Rusya, Kaza-
kistan, bazı Arap ülkeleri gibi çeşitli ülkeler-
de pek çok işler yaptık. Ben çalışmaya başla-
dığımda Kuveyt’i denedik ama gördük ki kâr 
marjları çok düşük. Kuveyt; Filistin, Lübnan, 
Mısır gibi ülkelerden gelip orada şirket kur-
muş firmaların hakimiyetine girmiş bir ülke-
dir. Bu firmaların altında çalışmak istiyorsa-
nız kâr marjları % 3 ile % 5 arasında değişiyor. 
Çok fazla teminat istiyorlar. İş yapma koşul-
ları ve çalışma şekilleri bize çok uygun değil. 
Bu nedenle yeni pazar arayışlarımızı sürdürü-
yoruz. Bir ülkede iş yapabilmeniz için sade-
ce o ülkenin doğal kaynak zenginliği yetmiyor. 
Doğal kaynak zenginliği, halka da yansımaya 
başlamışsa bir anlam ifade ediyor. Arap ülke-
leri şu an için buna müsait değil mesela, Türki 
Cumhuriyetler de yine öyle. Benim gözümde 
hiçbir zaman için bitmeyecek pazar Rusya’dır. 
140-150 milyonluk bir nüfusu var, coğrafya 
çok büyük ve sahip olduğu tüm coğrafyanın 
gelişmesini istiyorlar. Doğal kaynak zenginliği 
ülkenin her tarafına yayılmış vaziyette. Nüfu-
sun % 75’i Moskova ve batı tarafında yaşıyor, 
% 25’lik kısmı Moskova’dan sonraki kısımda 
yaşıyor. Ciddi bir gelişme ve büyüme potansi-
yeli olan bir ülke. 2008’deki krizde onlar da bir 
bocalama yaşadılar ama çok hızlı bir şekilde 
toparlanıyorlar. O ülkelerde faaliyette bulun-

ründe faaliyet gösteren firmaların 4 katıdır bu 
sektörün cirosu. 

Hedef pazarımız Rusya

Bize 60 kuşağı diyorlar, bizim farklı bir ba-
kış açımız olduğu doğru. Biz çok farklı şey-
ler yaşadık. Türkiye’de özelleştirmenin başla-
ması, devletçi ekonomiden karma ekonomiye 
geçiş sürecini yaşadık. Bu durum, 1970’ler ve 
80’ler sonrasındaki dünyada hızlı gelişmelere, 
her ülkenin kendi içinde bir talep patlaması 
yaşamasına sebep oldu 90’lara kadar. 90’ların 
başından itibaren de doğu bloğu yıkıldı, orada 
da inanılmaz bir talep patlaması oldu. O dö-
nemler ne üretseniz satabileceğiniz dönemler-
di; 2000’e kadar. 2000’den sonra ise gerçek re-
kabet başladı. Artık parayı bile satamıyorsu-
nuz. Neticede rekabet son yıllarda inanılmaz 
boyutlara geldi. Biz bu rekabet ortamına ayak 
uydurabilmek için mimari işler departmanını 
kurmuş, gıda soğutma işimizi geliştirmiş idik. 
İşimizin yan kollarını ve mevcut işimizi de ya-
parken daha iyi nasıl yaparız, daha çok müş-
teriye nasıl ulaşabiliriz, verimsiz çalışanı na-
sıl dışarıda bırakırız diye düşünüp bu nokta-
larda çalışmalarımızı yönlendirdik. 2008’den 
beri yılda yaklaşık 1000 firma ziyareti yapı-
yoruz. İş geliştirme ekiplerimiz var; bu arka-
daşlarımız yeni müşteriler de buluyor. Sürek-
li geziyoruz ve firmalarla temas halinde olma-
ya çalışıyoruz. 

mak ve başarılı olmak istiyorsanız mutlaka o 
ülkede firma kurup uzun süreli orada mücade-
le etmeniz gerekiyor, yani yerli firma statüsüne 
ulaşmanız gerekiyor. Bu nedenleri göz önünde 
bulundurduğumuzda hedef pazarımız Rusya 
diyebilirim. Grubumuzun Moskova’da kuru-
lu bulunan taahhüt firması Rus Etkin, halen 
etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.
Merkezi soğutma sistemleri konusunda di-
rekt ihracatımız olmamasına rağmen yurtdı-
şında faaliyet gösteren firmalar aracılığıyla ül-
kemiz dışına da cihaz satıyoruz. Cihaz satışıy-
la ilgili pazarlama faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Cihazlarımız CE kalite belgeli olup, AB 
standartlarında üretim yapıyoruz. 

Geçen sene yaklaşık % 35 büyüdük, 
bu sene de % 5-10 civarında büyüme 
göstereceğimizi öngörüyoruz

2008 krizinde iş hacimleri küçülmeye başla-
dı. Yaklaşık 8 ay hiç kimseyi işten çıkarmadık, 
çok yoğun bir şekilde pazarlama yaptık. Ele-
man çıkarmamak için çok direndik ama başa-
ramadık ve yaklaşık % 5’lik bir personel azaltı-
mına gittik. Performanslarından memnun ol-
duğumuz ve kriz sebebiyle işten çıkarmak zo-
runda kaldığımız tüm arkadaşlarımıza, “Ele-
man almaya başladığımızda ilk sizi geri çağı-
racağız” diye söz verdik. Nisan ayında işten çı-
karttığımız arkadaşların büyük bir çoğunluğu-
nu da Ağustos sonuna kadar geri aldık. Yani o 
dönem gösterdiğimiz çabanın karşılığını daha 
sonra aldık. Zarar eden projelerimizi bırak-
mamız gerekiyordu, bıraktık. O dönem ister 
istemez % 20 küçüldük, bu bilinçli bir tercihti 
tabii. O dönemde yollarımızı ayırdığımız ar-
kadaşların sadece 4 tanesini geri almadık, on-
lar da performansları sebebiyle işten çıkardı-
ğımız arkadaşlarımızdı. Geçen sene yaklaşık 
% 35 büyüdük. Bu sene
 de % 5-10 civarında büyüme göstereceğimi-
zi öngörüyoruz. Tabii sektör çok değişken, pi-
yasalar çok hareketli olduğu için bu büyüme 
geri de gidebilir. Ama biz faaliyette bulundu-
ğumuz alan sayısını genişleterek büyümemi-
zi sürdürmeye çalışıyoruz. Rusya’yla ilgili belli 
bir noktaya kadar gelmiş projelerimiz var, ger-
çekleşmesini bekliyoruz. Teknik servis ve ta-
ahhüt işi tamamen güven üzerine kurulu bir 
iş, güven olmazsa olmaz. Bunun için de müş-
terilerimizin bizi, bizim de onları tanımamız 
lazım. TM
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Fan Sistem 
Optimizasyonunun 
Yararları
Yazan: Ronald G. Wroblewski
Çeviren: Yük. Mak. Müh. Orhan Veli Kazancı

% 20 mertebelerindeki fan sistemleri işlet-
melerde, kayıplarının ve çok yüksek maliyet-
lerinin farkına varılmadan yıllarca  kullanıl-
maktadır. Eski kontrol teknolojileri, işletme 
şartlarının değişimi ve üretim ihtiyaçlarının  
çeşitliliği, kurulmuş fan sistemlerinde kulla-
nılan enerjinin büyük ölçüde düşürülmesi için 
fırsatlar yaratmaktadır. Optimizasyon, şirket-
lere sistem performansını geliştirmede ve kârı 
yükseltmede yardımcı olabilir. Fan sistemleri-
nin optimizasyonu ise ayrıca, kullanım mali-
yetlerini düşük seviyelerde tutmaya yardımcı 
olan ve herkes için ücretleri düşüren mevcut 

kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayabi-
lir (örneğin; güç santralleri ve aktarma hatları 
gibi). Fan sistemleri problemsiz olabilir ve ol-
malıdır da. Herhangi bir fan sisteminin yük-
sek enerji kullanımı veya standart altı bir per-
formansla çalışmasını kabul etmek için her-
hangi bir sebep yoktur. Optimizasyon proje-
leri birçok endüstriyel tasarımda bulunan aşırı 
beslemeden kaçınılmasına ve arızalar - kanal 
çatlakları sonucu oluşan problemlerin ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olabilir. Enerji kulla-
nımına yapılan ciddi bir tetkik, fırsat alanları-
nı aydınlatabilir.

Optimizasyon bina sahiplerine sistem 
performansını geliştirmede ve kârı 
yükseltmede yardımcı olur

A
merika Birleşik Devletleri Enerji 
Bakanlığı’na göre, endüstriyel tesisle-
rin elektrik yüklerinin % 70’i motor sis-

temleri tarafından üretilmektedir. Bu motor 
yükünün yaklaşık % 60’ı işletme fanlarından, 
pompalardan ve üfleçlerden kaynaklanmak-
tadır. Maalesef birçok endüstriyel ayarlamada,  
toplam fan sistemi verimi % 50’nin altına  
düşebilmektedir. Bazen verimi % 15 veya  
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Enerji Girişine Karşılık Enerji Çıkışı

İdeal endüstriyel fan sistemi, prosesteki küçük 
değişiklikler ve küçük çaplı ayarlamaları sağ-
layan motordaki az bir yedek kapasite ile pro-
ses ihtiyaçlarını karşılayabilir. (Şekil 1)
Enerji giriş çıkışını dengelemek doğal olarak, 
giren birim miktar için üretilen miktar olarak 
tanımlanan verimin kontrol edilmesine neden 
olmaktadır. İki tür verim dikkate alınmalıdır. 
Bunlar; ekipmanın her bir parçasının özgün 
verimi ve bütün fan sisteminin verimi. Her iki 
verime de bir göz atalım:

Ekipman Verimi

Ekipman verimi, ekipmanın yapısına (trans-
formatörler kompresörlerden daha yüksek ve-

rime sahiptir) ve ekipmanın her bir parçasına 
ve ne kadar iyi tasarlandığına ve uygulandığı-
na göre çeşitlenir (Şekil 2).

Fan Sistem Verimi

Tüm fan sisteminin verimi göz önüne alındı-

ğında her bir ekipmanın verimi denklemin bir 
parçasıdır (Şekil 3).
Yukarıdaki faktörler dikkate alındığında fan 
sisteminin çok düşük verimlerde çalıştığı daha 
açık olarak görülmektedir. Bu tür sistemler 
elektriği boşa harcadığı gibi, daha ileri prob-
lemleri de ortaya çıkarır.

Atık Enerjinin Fiyatı

Eğer makina yük için fazla büyükse, sistem 
enerji kayıplarını veya atık enerjiyi yükselte-
rek bu ek enerjiyi kompanse etmelidir. Birçok 
endüstriyel sistemde, boşa giden enerji mikta-
rı bazen başlangıçta verilen gücün % 50’sin-
den büyük olmaktadır. (Şekil 4)
Üretici olmayan enerji genellikle yıkıcıdır. Fan 
sistemindeki yıkıcı enerji titreşim, aşırı ses, ısı 
veya buhar üretebilir. Yüklerine uygunluğu 
zayıf olan fanlardan kaynaklanan yıkıcı enerji 
kuvvetle muhtemel fanların zamanından önce 
bozulmasına sebep olur.
Yıkıcı enerjinin sebep olduğu üretim kayıp-
ları genellikle boşa giden enerji maliyetinden 
çok daha büyüktür. Yıkıcı enerjinin dolar cin-
sinden maliyetleri farklı yollarla beyan edile-
bilir. Bunlar:

• Ekipman bozulmaları
• Boş duran çalışanlar
• Daha fazla defolu ürün
• Üretkenliğin azalması
• Yüksek bakım ve tamir masrafları

Şekil 1. İşlem ihtiyaçları ile giriş enerjisinin 
dengelenmesi

Şekil 2. Tipik ekipman verimleri

Karşılaşmayı Kazanma Ekipman Verimi

transformatörler

pompalar
yüksek 
verim

standar t 
verim

zayıf 
uygulama

tratorlar

fanlar/üfleçler

kazanlar

kompresörler

giriş enerjisi
işlem 

ihtiyaçları

Şekil 4. Tipik Tesis Sisteminde Girişe Karşılık Çıkış

giriş 
enerjisi

işlem 
ihtiyaçları

atık 
enerji

Tipik Tesis Sistemi

Şekil 3. Fan Sistem Verimi. Sistem verimi her bir ayrı ekipmanın verimlerinin çarpımıdır.

Fan Sistem Verimi

tesis gücü 
% 100

motor kaybı % 5
sürücü kaybı % 5

fan kaybı % 35

sistem 
damper 
kaybı % 50

kalan  
% 90 

kalan  
% 95

kalan  
% 58

kalan  
% 29

motor    kayış sürücüsü   fan          işlem
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• Geç kalınan gönderilerde ödenen cezalar
• Yüksek enerji maliyetleri
• Defolu ürünlerin temizlenmesi ve imhası

Zamanından önceki ekipman hatalarının ya-
nında, yıkıcı enerji operatörler için hayatı çe-
kilmez hale getirmektedir.

Isı ve Buhar

Atık ısı ve buhar tesisi daha sıcak ve bunaltıcı 
hale getirir ve çalışanlarda yorgunluğa sebep 
olur. Yorgun işçiler hem üretken değildir hem 
de daha çok hata yaparlar.

Titreşim ve Gürültü

Verimsiz makinelerden kaynaklanan aşırı gü-
rültü sadece çalışanların işitmesini harap et-
mez, tersine çalışanların tüm sağlığını etki-
leyebilir ve birlikte çalışan işçilerin iletişimi-
ni zorlaştırır.

Geniş Kapsamlı Faydalar 

Fan sistemlerinin optimize edilmesi finansal, 
bakım ve çevresel açıdan sayısız faydalar sağ-
layabilir.

Finansal/Kurumsal ve Üretim 
Faydaları

Kârları artırırken parayı ve enerjiyi korur, 

ürün kalitesini artırır, daha az arıza süresi sa-
yesinde üretkenliği geliştirir, mevcut ekip-
manların daha iyi kullanılması sayesinde yeni 
ekipman alınmasının önüne geçer, hurdayı 
azaltır ve kurumun enerji verimliliği ve mali-
yet düşürme hedeflerini karşılar.

Bakım ve Güvenlik Faydaları

Çalışanlar için daha güvenli ve daha hoş bir 
çevre sağlar, daha temiz iç ortam havası ve dü-
şürülmüş gürültü seviyesi ile çalışanların sağ-
lığını yükseltir, daha az bakım endişesi ile kar-
şılaşılır (rulman problemlerini ve kanallardaki 
gerilme çatlaklarını içeren), susturuculara olan 
ihtiyacı azaltır ya da bitirir, güvenilir enerji ta-
sarrufu verilerine göre yeni ekipmanları ayar-
lar, daha düzenli hava akışı sayesinde işlemin 
kontrolünü geliştirir, filtrelerin, serpantinlerin, 
susturucuların ve kanalın daha düzgün hava 
hızı sayesinden performansını artırır ve siste-
min dayanıklılığını yükseltir.

Çevresel/Sosyal Faydaları

İşletmenin partikül ve kirletici madde salı-
nımlarını düşürür, enerji tasarrufu yaparak 
limitli fosil yakıt kaynaklarının kullanımı-
nı azaltır, daha az yeni güç santralleri ve taşı-
ma hatları yapılmasını sağlar, elektrik ücretini 
azaltır ve yerel güç santrallerindeki karbondi-
oksit ve diğer sera gazlarının salınımını azaltır.

Optimizasyon Olanakları 

Aşağıdaki alanlar fan sistemlerinde çabuk geri 
ödeme olanakları sunabilirler:

• Sabit pozisyon damperi
•  Gaz kelebeği kontrolü
•  Santrifüjlü fanlar
•  Zayıf kanal bağlantıları

Mühendislerin bir tesiste aşağıda belirtilen 
şartlara dikkat etmesi gerekir:

•   Verilen uygulama için çok büyük olan 
fan sistemi. Bu tür sistemlerde, kanallar 
damperler sayesinde kapatılarak akışın 
kabul edilebilir düzeylere inmesi sağlanır.

•   Değişken akış gereksinimleri olan ve 

çeviri

verimsiz kontrol stratejilerine sahip  
5 yıldan yaşlı herhangi bir fan sistemi.  
Dayanıklı ayarlanabilir hız sürücüleri 
(AHS) son dönemlere kadar mevcut 
değildi. AHS’ler akışın değişken olması 
gereken bütün sistemler için iyi bir yatırım 
olacaktır. Gereksinimlerdeki değişim 
nedeniyle eğer egzoz fanı çok büyükse, 
kayış tahrikli fanları kasnak oranının 
değiştirerek yavaşlatmak daha uygun 
maliyetli olabilir.

•   Hemen girişinde ya da çıkışında dönüş 
ya da damper olan fan monte etmek. Bu 
savurgan şart, sistem etkisi denilen, fanın 
kapasitesinin % 30 veya daha fazlasını 
çalabilir. 

Verim Hesaplama

Mühendisler, herhangi bir makinenin verimi-
ni aşağıda gösterildiği gibi giren birim ener-
ji için çıkan iş miktarı olarak tanımlamakta-
dırlar.

Verim ondalık veya yüzde olarak ifade edile-
bilir. Eğer yüzde olarak ifade edildiyse, yuka-
rıdaki denklem 100 ile çarpılır. Örneğin, 0.46 
ve % 46 aynı değeri göstermenin iki farklı yo-
ludur.
Verim genellikle birimsizdir, fakat bazen biri-
mi olabilir. Bu gibi durumlarda, verim kWh/
cihaz veya başka terimlerle ölçülebilir.
Toplam verim, sistemdeki her bir bağımsız 
parçanın verimlerinin çarpımıdır. Bu durum 
için sistem verimi şu şekildedir:

Başka bir deyişle, verimler birbirine zincir gibi 
bağlıdır. Katalog verilerinden bulunan motor, 
sürücü ve fan verimlerine önceden aşinasınız-
dır. Kontrol verimi, damperler gibi kontrol ci-
hazlarından geçerken oluşan kayıpları dikkate 
alır. Tesisat verimi, sistem etkilerine bağlı ola-
rak maruz kalınan kayıplara atıfta bulunmak-
tadır.  TM

çıkan iş

giren iş
x 100n

n sistem = 
n motor x n sürücü x n fan x n kontrol x n montaj
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“Yeni teknolojiler    
 enerjiyi verimli 
 kullanmaya odaklı”

Ömür Elmalı
Air Trade Centre İş Geliştirme Müdürü

Air Trade Centre (ATC), distribütörlüğünü yürüttüğü Aermec ürünlerini Türkiye’de 
pazara sunuyor. Aermec, özellikle su soğutma grupları, ısı pompası üniteleri, 
fancoil cihazları, roof-top üniteleri gibi ürün gruplarında oldukça geniş bir ürün 
çeşitliliğine sahip. Yeni sistemlerde kaynağı ne olursa olsun enerjiyi verimli 
kullanmanın esas alındığını söyleyen Air Trade Centre İş Geliştirme Müdürü Ömür 
Elmalı, gerek ürün grupları gerekse mühendislik çözümleri ile daima müşterilerine 
en iyi çözümü sunmayı hedeflediklerini söylüyor...
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İklimlendirme, hem sağlık hem de 
verimlilik için şart

İ
nsan sağlığı ve konforu için kapalı mahal-
lerin belirli sıcaklık, nem, temiz hava dü-
zeylerinde olması arzu edilmektedir; hatta 

bazı durumlarda bu zorunludur. İklimlendir-
me, insan sağlığını korumak ve konforlu bir 
ortam oluşturmak için, genellikle kapalı ma-
hallerin ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem 
alma ve uygun hava kalitesinin sağlanması 
için havalandırma (ortam havasını filtreleye-
rek tozlardan ve mikroplardan arındırma, taze 
hava besleme, kirli havayı uzaklaştırma, vb.) 
gibi işlevlerinin yerine getirilmesidir. Konfor 
uygulaması olarak tabir edebileceğimiz insan 
ile ilgili bu iklimlendirmenin yanı sıra, en-
düstriyel iklimlendirmeden de bahsetmek ge-
rekir. Kimya, elektronik, gıda, ilaç gibi sek-
törlerde mamülün veya prosesin ihtiyacı olan 
özel ortamların sağlanması için yapılan iklim-
lendirme işlevlerini endüstriyel iklimlendirme 
olarak ifade edebiliriz. Örneğin, ilaçların be-
lirli sıcaklık ve nem değerine haiz ortamlarda 
imal edilmesi,  et ve süt ürünleri gibi gıdaların 
belirli sıcaklık ve nem değerine sahip ortam-
larda depolanması için yapılan iklimlendirme 
uygulamaları endüstriyel iklimlendirme ör-
neklerindendir. İklimlendirme ile insan sağ-
lığı ve verimliliği olumlu yönde etkilenmekte-
dir. Örneğin, kalabalık bir açık ofis ortamın-
da yeterince taze hava sağlanmazsa, hem ofis-
te bulunan insanların yaşam kaliteleri ve iş 
verimleri düşecek, hem de zaman içerisinde 
sağlıklarının bozulması kaçınılmaz olacaktır. 
Daha basit bir örnek ise, evlerde kullandığı-
mız kombiler veya split klimalar olabilir. Kışın 
yeterince sıcak olmayan veya buz gibi soğuk 
bir evde yaşamayı kim ister? Kombi ile ısıtıl-
mış bir ortam hem sağlığımız hem de rahatı-
mız açısından doğal olarak tercih edilir. Aynı 
şekilde yaz sıcağında sokaktaki herkes terler-
ken, klima ile serinletilmiş bir ortamda bulun-
mak konforlu bir yaşam sağlamasının yanın-
da verimli çalışma imkanına da sahip olma-
mızı sağlamaktadır. 

İklimlendirme sistemlerinin en 
önemli seçim kriterleri

Kapalı mahallerin iç hava kalitesi ve ısıl kon-
forunun optimum düzeyde sağlanması için 
iklimlendirme sistemleri doğru seçilmeli ve 
projelendirilmelidir. Her ortam için uygula-

maktadır. Yeni teknolojilerin en önemli özel-
liklerinden birisi de birbirleriyle, hatta kulla-
nıcı ile iletişim kurabilen akıllı iklimlendirme 
cihazlarının ve sistemlerin ön plana çıkması-
dır. Örneğin, evde değilken cep telefonunuz 
ile evinizdeki kombiye müdahale edebilmeniz 
mümkündür. Benzer şekilde bir alışveriş mer-
kezinin su soğutma grubu, kazan, klima sant-
rali gibi herhangi bir iklimlendirme cihazının 
ayar değerlerine uzaktan bir bilgisayar ile eri-
şebilir, sürekli takip edip kaydedebilir ve hatta 
değiştirebilirsiniz. Bilişim teknolojilerinin ge-
lişimine paralel olarak iklimlendirme tekno-
lojileri de daha akıllı, daha iletişime açık hale 
gelecektir. 

Air Trade Centre olarak farklı 
çözüm alternatifleri sunuyoruz

Air Trade Centre (ATC) olarak iklimlendir-
me sektörünün dünyaca ünlü İtalyan üretici-
si Aermec’in Türkiye distribütörüyüz. Üretici 
partnerimiz Aermec ile özellikle su soğutma 
grupları, heat-pump üniteleri, fancoil cihazla-
rı, roof-top üniteleri gibi ürün gruplarında ol-
dukça geniş bir ürün çeşitliliği, farklı çözüm 
alternatifleri sunuyoruz. ATC olarak Aermec 
ile sunduğumuz çözümler yanında, ATC mar-
kalı su soğutma grupları, VRF klima sistem-
leri, klima santralleri gibi ürünlerimiz ile de 
çözüm ortağı olduğumuz profesyonellere se-
çenekler sunmaktayız. İtalyan üreticimiz Aer-
mec teknolojik gelişime büyük önem vermek-
tedir. Aermec ürünlerinde yüksek verimlilik, 
sessiz çalışma, kompakt tasarım, düşük bakım 
maliyeti gibi kriterleri ön planda tutmasının 
yanı sıra, ürünler ile bütünleşik kontrol, ileti-
şim, işletme ve otomasyon sistemlerinde tek-

nabilecek çeşitli alternatif sistem çözümle-
ri bulunmaktadır. Önemli olan ortamın kul-
lanım amacı, insan sayısı, insanların gereksi-
nimleri, ilk yatırım ve işletme maliyetleri, ma-
hale uygulanabilirlik, verimlilik ve sürdürüle-
bilirlik gibi kriterleri göz önüne alarak en uy-
gun çözümü seçebilmektir. 
İklimlendirme sistemleri, kapalı mekanlarda 
hava konfor şartlarının sağlanması ya da  en-
düstriyel tesislerde ürünün belirli özellikler-
de üretilebilmesi için gereken atmosferik or-
tamın sağlanması amacıyla tesis edilmekte-
dirler. Dolayısıyla iklimlendirme sistemlerinin 
kurulmasından önce hedeflenen amaca en iyi 
şekilde hizmet edecek şekilde, doğru ve opti-
mum verim/maliyet efektifliği sağlayacak şe-
kilde tasarlanmış ve projelendirilmiş olması 
önem arz etmektedir. İyi hazırlanmış bir tasa-
rım ve projeyle iklimlendirme sisteminin ku-
rulumu oldukça kolay olmaktadır. Doğru se-
çilmiş iklimlendirme cihazlarının yerleştiri-
lip montajının yapılması, gerekli boru ve ka-
nal montajlarının  yapılması gibi mekanik iş-
ler yanında, enerji hatlarının ve kontrol ve ku-
manda iletişimi için sinyal hatlarının doğ-
ru tasarlanıp doğru şekilde kurulması da çok 
önemlidir. Sistem olabildiğince yüksek tekno-
lojiye uygun kurulmalıdır. Yeni teknolojiler ile 
birlikte sistemin verimliliği de artmaktadır.

İklimlendirme teknolojilerindeki en 
yeni gelişmeler 

İklimlendirme teknolojilerinde yeni trend-
ler yüksek verimlilik, alternatif enerji kaynak-
larının kullanımı, çevreye duyarlılık, bina yö-
netim sistemleri ile entegrasyon ana başlıkla-
rı altında toplanabilir. Fosil kaynaklı enerjiye 
dayalı geleneksel sistemler yerlerini yenilene-
bilir enerji olarak ifade edilen hava, su, top-
rak ve güneş enerjisi kaynaklı sistemlere bı-
rakmaktadır. Yeni teknolojiler, kaynağı ne 
olursa olsun enerjiyi verimli kul-
lanmak, bir başka ifade ile daha 
az enerji ile daha fazla ısıtma, so-
ğutma, havalandırma sağlamak 
konusuna odaklanmaktadır. 
Yeni enerji kaynakla-
rı ile hem doğaya 
daha saygılı, çev-
reci çözümler sun-
mak hem de daha 
düşük işletme maliyet-
li sistemler kurmak mümkün ol-
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söyleşi

nolojik olarak lider bir özelliğe sahiptir. Örne-
ğin VMF (Variable Multi Flow) kontrol sis-
temiyle, sulu tip bir iklimlendirme sistemin-
de bulunan su soğutma grubu, fancoil ünite-
leri, ve benzeri tüm Aermec ürünlerinin bir-
birleriyle iletişim kurmalarını ve birbirleriyle 
koordineli olarak iklimlendirme sistemi bütü-
nünde optimum verimlilik, konfor ve işletme 
gideri sağlayacak şekilde bir merkezden yöne-
tilmesini ve çalıştırılmasını sağlamaktadır. 

Her proje en doğru mühendislik 
çözümünü hak eder

ATC olarak tüm projelerimiz bizim için 
önemlidir. Elbette bazı projeler daha prestijli, 
bazı projeler çok daha büyüktür. Öte yandan 
her bir proje bizim açımızdan en doğru mü-
hendislik çözümünü hak eden önemdedir. Bu 
bağlamda son dönemde gerçekleştirilen Üs-
küp Havaalanı projesine sunduğumuz ve fark-
lı bir mühendislik çözümü olan santrifüj fan-
lı, hava soğutmalı, ısı pompası özellikli, hidro-
nik kitli NRC serisi su soğutma grubumuz-
dan bahsedebiliriz. Bilindiği gibi aksiyel fan-
lı hava soğutmalı su soğutma grupları çalışma 
prensipleri gereği kapalı mahallere konulama-
makta, dış atmosfere açık ortamlarda çalışa-
bilmektedir. Üsküp Havaalanı projesinde ise, 
dış ortamda yer sıkıntısı, estetik görünüm gibi 
çeşitli sebeplerle zorunlu olarak bir adet hava 
soğutmalı ısı pompası grubunun kapalı maha-
le yerleştirilmesi söz konusu olmuştur. Üste-
lik bu cihazın kapalı mekanda olmak kaydıy-
la sağlaması gereken soğutma ve ısıtma kapa-

��������������������
���������������������
�����
�	�����	��

����������������������������������������
���� ���
 	 	���������������
 	 	������
������	
��� �������

sitesi oldukça yüksekti. Aermec NRC serisi ile 
sunduğumuz çözüm, sadece kapalı mahalde 
çalışma zorunluluğunu yerine getirmekle kal-
mamıştır, aynı zamanda tek ünite ile istenen 
soğutma ve ısıtma kapasitelerini de sağlamış-
tır. Sunduğumuz ATC/Aermec NRC serisi 
grubun hidronik kit seçeneğinin olması saye-
sinde su tarafı için gereken sirkülasyon pom-
pası, rezerv tankı, genleşme tankı, pislik tutu-
cu gibi zorunlu tesisat ekipmanları da ünite 
ile birlikte, cihaz kasası içinde montajı yapıl-
mış olarak tedarik edilmiştir. Böylelikle me-
kanik taahhüt firmasına üniteyi yerine yerleş-
tirmek, su, enerji, sinyal ve kanal bağlantıları-
nı yapmaktan başka bir iş kalmamıştır. Belirt-
mek gerekir ki, tedarik ettiğimiz “tak-çalıştır” 
özellikli Aermec NRC serisi ısı pompası üni-
tesi, bina yönetim sistemi (BMS) ile de ileti-
şim kurabilmekte ve BMS tarafından kontrol 
edilebilmektedir. Teknolojik olarak öncü ik-
limlendirme sistemleri konusunda destek al-
mayı arzu eden firmalar bizimle temasa geçe-
bilirler, ATC olarak en iyi çözümü sunmaya 
hazırız.  TM
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Güneş Enerjisi ile 
Isıtma ve Soğutmanın 
Ticari Uygulamaları*

B
irçok insan için güneş enerjisiyle ısıtma 
veya soğutma sistemleri bilinmeyen bir 
teknolojidir. İnsanlar bu teknolojiyi kul-

landıklarını bilmeseler de aslında gittikleri bir 
otelde, hastanede veya büyük bir iş merkezin-
de kullandıkları su veya içinde bulundukları or-
tamı soğutan ve ısıtan hava güneş enerjisinden 
sağlanmaktadır. Bu yapılara örnek verecek olur-
sak, dünyanın en uzun binası olan Dubai’deki 
Burj Khalifa Kulesi, Anadolu’nun merkezinde 
yer alan Kapadokya Hotel, Johannesburg’daki 
DaVinci Hotel ve İspanya’nın Castilla y Leon 

bölgesindeki 23 devlet hastanesi ısıtma veya 
soğutmalarını güneş enerjisinden sağlamak-
tadır. Güneş enerjisi teknolojisi, güneş ışınla-
rındaki radyasyondan, kullanılabilir enerji elde 
edilmesine dayalı teknolojidir. Bu teknoloji ile 
pek çok uygulama gerçekleştirmek mümkün-
dür. Elektrik üretimi başta olmak üzere ısıt-
ma, soğutma, kurutma, endüstriyel buhar üre-
timi vb. fosil yakıtlardan sağlanan uygulama-
ları aynı zamanda güneş enerjisiyle de gerçek-
leştirmek mümkündür. Yoğunlaştırılmış Güneş 
Gücü (CSP) bu uygulamaları gerçekleştirmek 

için kullanılan en yaygın teknolojilerden biri-
dir. Genel olarak CSP sistemleri güneş ışınları-
nı yoğunlaştırarak tek bir nokta veya bir hat bo-
yunca yansıtılarak yararlı ısı üretilmesi ve bu ısı 
enerjisini de ihtiyaç duyulan uygulamaya göre 
gereken ürüne dönüştürme esasına dayanmak-
tadır. Bu sistemler güneş ışınımını yararlı ısıya 
dönüştürmede kullanılan teknolojiye göre bir-
birlerinden ayrılmaktadır. Güneş ışınımını yo-
ğunlaştırma yöntemi sıcaklığı ve teknolojisine 
göre değişen 4 farklı CSP sistemini içinde ba-
rındırmaktadır.

Umut Karahan
İş İnşaat Malzemeleri ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti.

* Bu makale III. Enerji Verimliliği Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
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Kompakt Lineer Fresnel Yansıtıcı 
Teknolojisi (CLFR)

Sabit bir alıcı tüp boyunca güneş ışınlarının, 
düzgün açılarla yerleştirilmiş yansıtıcı yüzey-
ler vasıtasıyla yoğunlaştırılması esasına da-
yanmaktadır. Kolay bulunur malzemelerden 
yapılabilmesi, 450 ˚C 100 bar’a kadar yüksek 
basınçlı kızgın ve doymuş buhar üretebilme-
si tasarım özellikleridir. Bunun yanında basit, 
dayanıklı, modüler, ölçülendirilebilir, hafif ve 
hibrid sistemler için uygun bir yapıya sahip 
olmasına karşı optik verimi diğer sistemlere 
göre daha düşüktür.

Güneş Kulesi Teknolojisi

 Heliostat adı verilen geniş alana yayılı yansı-
tıcıların, güneşi izleyerek ışınları tek bir nok-
taya yoğunlaştırmasına dayanan bir teknoloji-
dir. 1000 ˚C ‘ye kadar yoğunlaştırılabilen gü-
neş ışınları ile yüksek sıcaklıktaki proses ısısı 
elde edilebilmektedir. Böylece kombine çev-
rimlerde % 25 ile % 35 solar elektrik verimi-

ne ulaşabilen sistemlerdir. Genellikle elekt-
rik üretimi için kullanılmaktadır. Çıkılabi-
len yüksek sıcaklıklardan ötürü depo edilebi-
lir, hibrid sistemlere uyum sağlayabilen ve en-
gebeli arazilerde dahi kullanılabilir sistemler-
dir. Fakat planlanan yıllık performans değer-
lerinin, yatırım ve işletme maliyetlerinin tica-
ri olarak daha geniş bir şekilde kanıtlanmaya 
ihtiyacı olan bir teknolojidir.

Parabolik Çanak Teknolojisi

Güneş ışınlarının küresel yörüngeli yansıtı-
cılarla merkezde tek bir noktaya yoğunlaştı-
rılması esasına dayanan bir sistemdir. Yüksek 
yoğunlaştırma yüzdesiyle 900 ˚C’ ye kadar çı-
kılabilen sistem şebekeye bağlı termal santral-
ler için buhar üretimi ve elektrik üretimi için 
uygun sistemlerdir. % 18’lik net elektrik çev-
rim verimiyle güneş kulesinden sonra en yük-
sek verime sahip güneş enerjisiyle çalışan sis-
temdir. Modüler ve kolay üretilebilir olması-
nın yanında kurulu gücü az ve ticari tecrübe 
olarak yaygınlaşmamıştır.

Parabolik Oluk CSP Teknolojisi

Parabolik oluk güneş enerjisi sistemlerinin 
çalışma prensibi şöyledir; parabolik kolektö-
rün odağından geçen soğurucu borunun için-
deki iş akışkanının sıcaklığı, yansıyan güneş 
ışınlarıyla artmaktadır. Kolektör plakalarının 
yüzeyi yansıtma oranının ortalama % 96 olan 
yansıtıcı film veya aynalar ile kaplanmıştır. 
Soğurucu boru ise emiciliği yüksek, yansıtma 
oranı düşük seçici bir yüzey ile kaplıdır. Ayrı-
ca bu boru cam bir tüp içinden geçirilerek so-
ğurucu borudan yansıyan ışınların dış ortama 
kaçmasını azaltmaktadır. Böylece güneş ışın-
ları kolektörlerden neredeyse kayıpsız olarak 
yansır ve soğurucu boru, hem seçici yüzeyinin 
özelliği hem de etrafının cam boru ile kap-
lı olmasından ötürü minimum ısı kaçağıyla 
güneş ışınlarını ısıl enerji olarak iş akışkanına 
aktarır. Yapılacak uygulamanın çeşidine göre 
iş akışkanının enerjisi ilgili sisteme aktarılır. 
Ulaşılmak istenen sıcaklık da tasarım sürecin-
de kolektör boyutları ve debinin belirlenme-
siyle ayarlanmaktadır. Isıtma için ısı değişti-
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alan oteller, hastaneler ve havaalanları için 
güneş enerjisinden ısıtma veya soğutma sağ-
layan sistemlerin kurulumu Türkiye’deki dü-
şük üretim maliyetleri göz önüne alındığın-
da ekonomik bir yatırım olmasının yanı sıra 
hem elektrik sarfi yatını hem de fosil yakıtla-
rın kullanımını, dolayısıyla da CO2 emisyon-
larını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu aşamada 
ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir kısmı bu 
tip sistemlerle, geri kalanı ise mevcut sistem-
lerle karşılanacaktır. Bu sistemler diğer soğut-
ma sistemlerine göre daha karmaşık ve soğut-
ma etki katsayısı daha küçüktür; ama yeni-
lenebilir enerjilerin değerlendirilmesinde en 
uygun sistemlerdir.
Dünya üzerindeki kurulu Parabolik Oluklu 
CSP sistemlerinden bazıları, Ashalim (İsra-
il), ISCC Plant 2 (Fas), Andasol 1, 2, 3 (İs-
panya), İbersol (İspanya), Solnova (İspan-
ya), Lebrija (İspanya), Alvarado (İspanya), 
Manchaso l(İspanya), Extresol 1, 2 (İspanya), 
SEGS VII(ABD), SEGS I 1(ABD), SEGS 
I(ABD), Nevada Solar One (ABD), Harper 
Lake(ABD), Beacon (ABD), Bethel (ABD), 
Solar Millenium (Çin)’dur.
İş İnşaat Malzemeleri ve Enerji San. Tic. Ltd. 
Şti. bünyesinde gerçekleştirilen ve KOSGEB 
tarafından desteklenen projede, hem parabo-
lik oluk tipi güneş kolektörleri ile soğurma-
lı soğutma ve ısıtma sistemleri hem de bu sis-
temlerin ısıl toplayıcı ve yansıtıcı yüzey ta-
sarımları ve analizleri gerçekleştirilmekte-
dir. Geliştirilen bu prototip sistem, TÜBİ-
TAK Gebze Yerleşkesi’ne kurulacak ve Ener-
ji Enstitüsü’nün Parabolik Oluk mikro CSP 
ünitelerinin ve test düzeneğinin proje boyun-
ca vereceği analiz desteği ile tasarım doğrula-
ması ve imal edilecek alternatif prototiplerin 
performanslarının (verim, buhar kapasitesi, 
yakalama ve buhar üretim etkenliği vb.) An-
lık Doğrudan Normal Güneş Işınımı (DNI) 
ölçümü ile belirlenmesi yapılacaktır. Ayrı-
ca bu sistem İBB İkitelli Spor Kompleksi’ne 
kurulacaktır. Sistem, spor kompleksinin ha-
vuz suyu ısıtması amacına hizmet edecektir. 
Burada gerekli analiz ve ölçüm çalışmalarının 
yanı sıra ana ısıtma sistemi entegrasyonu ile 
de yedek sistem olarak kullanılabilecektir. TM

ricisine giren akışkan, soğutma için absorbsi-
yon çiller ünitesine girmektedir. 
Parabolik oluk tipi güneş kolektöründe, emici 
boru üzerinde ideal odaklama, güneşten ge-
len direkt ışınların, kolektör açıklık alanının 
normali ile çakışması durumunda oluşur. Bu-
nun için kolektör sisteminin güneşi iki eksen-
de takip etmesi gerekir. Güneşin iki eksende 
izlenmesinin karmaşık ve pahalı olması ne-
deniyle, özellikle 100-300 °C arasındaki orta 
sıcaklık uygulamalarında tek eksende, doğu-
batı yönünde güneş izlenmesi ekonomik yön-
den uygun olmaktadır.
Sıcak kullanım suyu üretimi, yüzme havuzu 
ısıtması, mekân ısıtması, endüstriyel ve tu-
ristik mutfak-çamaşırhanelerdeki buhar ih-
tiyacının sağlanması, endüstriyel tesisler için 
yüksek kalite ve sıcaklıktaki proses buharının 
eldesi, mahal soğutması vb. uygulamalar gibi 
100 ˚C’den 450 ˚C’ ye kadar ihtiyaç duyulan 
sıcaklıkları temin eden sistemler orta sıcak-
lık uygulamalarına girmektedir. Bu ihtiyaçları 
karşılayan solar sistemler arasında ticari ola-
rak yaygınlığı en fazla olan parabolik oluklu 
tip kolektörlerin kullanıldığı yoğunlaştırılmış 
solar güç sistemleridir. Toplamda 500 ˚C’nin 
üstüne çıkan 16 milyar kWh’lik işletme tec-
rübesiyle yatırım ve bakım masrafl arı belirgin 

Konsantre güneş ışını, 
suyu kaynatarak kızgın 
buhar üretilir

Yansıtıcı odağındaki 
alıcı güneş ısısını hat 
boyunca yoğunlaştırır

Su alıcı içindeki 
tüp boyunca 
ilerlemektidir

ve tahmin edilebilir sistemlerdir. Dünya üze-
rinde 14 ile 80 MWe arasında değişen kapa-
sitelerde parabolik sistemler işletilmektedir ve 
toplamda 500 MW elektrik kapasitesiyle üre-
tim yapılmaktadır. 
Ayrıca hibrid sistem olarak kullanılmaya yat-
kın, modüler, depolama imkânı sunan, ucuz 
hammadde ihtiyacı ile diğer sistemlerden ay-
rılmaktadır. Özellikle ticari olarak proses bu-
harı ve iklimlendirme sıkça kullanılan uygu-
lamalarıdır. Kurutulmuş gıda üretimi ve gı-
daların temizlenmesinde, metalurji ve kimya-
sal işlemlerde, büyük et kombinaları ve pişiril-
miş gıda üretim tesislerinde gıdaların ön pi-
şirilmesinde, tuğla ve gaz-beton yapı malze-
melerinin fırınlanmasında ve kurutulmasında, 
tekstil sektöründeki fırınlarda, kimya sektö-
ründe ilaç üretimi yapılan tesisler gibi ortam 
sıcaklığı ve nemin önemli olduğu uygulama-
larda, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının güneş 
enerjisiyle karşılanmasına imkân veren bu sis-
temler istenilen koşulları kusursuz olarak sağ-
lamaktadır. Özellikle yakıt tüketimi olmadığı 
için diğer sistemlerle kıyaslandığında kurulan 
sistemin geri ödeme süresi beş ile yedi sene 
olmaktadır. Bu mühendislik açısından kabul 
edilebilir bir süre olduğundan güneş enerji-
siyle ısıtma ve soğutma fi zibil bir uygulama 
olarak kabul edilmektedir. Aşağıda Parabo-
lik Oluklu CSP Sistemi’nin soğutma sistemi 
için akış şeması gösterilmiştir. Soğutma çevri-
minde Absorbsiyon makinası için gerekli olan 
buhar parabolik kolektörlerde yoğunlaştırılan 
güneş ışınlarıyla elde edilmektedir. 
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli düşü-
nüldüğünde ise bu enerjiden yararlanarak ısıt-
ma veya soğutma sağlanması son derece el-
verişlidir. Özellikle yüksek güneşlenme süre-
lerine sahip ülkenin güney bölgelerinde yer 
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Thomas Spänich

E
urammon, doğal soğutkanların daha fazla kullanılmasını destekleyen şirketler, 
kurumlar ve bireylerden kurulu bir Avrupa inisiyatifidir. Soğutma mühendisliğinde 
doğal soğutkanların kullanımı ile ilgili bir bilgi havuzu olarak inisiyatifin talebi doğal 

soğutkanlar hakkında bilgi paylaşımı, kamunun bilinçlendirilmesi ve kabulünü mümkün 
kılacak bir platformun kurulmasıdır. Kuruluşun amacı çevre sağlığı için doğal soğutkanların 
kullanımını yaygınlaştırmak, böylelikle soğutma mühendisliğinde sürdürülebilirliği teşvik 
etmektir. Eurammon; uzmanlar, politikacılar ve kamuya doğal soğutkanların her yönü ile 
ilgili iş geniş bilgi sunmakta, konu ile ilgili herhangi birisi için nitelikli bilgi kaynağı olarak 
hizmet vermektedir.  Eurammon Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Spänich, doğal soğutkanların 
sağladığı enerji tasarrufuna dikkat çekiyor. Doğal soğutkanlarla iklimlendirme konusunda 
bilgiler veren  Spänich, kullanım alanları ve  avantajları ile doğal soğutkanların her geçen 
gün kendine daha fazla yer edindiğinin altını çiziyor. 

Doğal Soğutkanlarla 
İklimlendirme

söyleşi
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Alman Enerji Ajansı’na göre 
havalandırma ve iklimlendirme 
sistemlerinin çalışması ticari 
binalar tarafından tüketilen tüm 
enerji miktarının yüzde 20’sine 
tekabül ediyor. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Thomas Spänich: Yaz ayları boyunca, 
cam cephesi bulunan modern binalar bazı du-
rumlarda dikkate değer ölçüde ısınabiliyor. 
BT sistemleri ve ofis otomasyonunun kullanı-
mı da binaların ısınmasına sebep oluyor. Do-
layısıyla, bugün, bizim bulunduğumuz bölge-
de dahi ticari binaların iklimlendirilmesi ner-
deyse zorunlu hale gelmiştir. Devamlı yükse-
len enerji fiyatları bağlamında, doğal soğut-
kanların kullanımı bu tür tesisler için enerji 
tasarrufu sağlayacak, çevre dostu iklimlendir-
me imkânı sunmaktadır. 

Ticari binalarda hangi doğal 
soğutkanların kullanımı uygundur? 

Thomas Spänich: İklimlendirme sistem-
leri için temel olarak tüm doğal soğutucular; 
yani, amonyak (NH3), karbondioksit (CO2) 
ve hidrokarbonlar kullanılabilir. Bu maddeler, 
uzun zamandır endüstriyel soğutma alanında 
başarılı bir rol oynamış olsa da iklimlendir-
me sistemlerinde büyük oranda kullanılma-
mışlardır. Ancak, son yıllarda kaydedilen pek 
çok örnekte görüldüğü üzere, doğal soğutkan-
lar bu projeler için idealdir.

Bugün doğal soğutkanlar nerelerde 
kullanılmaktadır? 

Thomas Spänich: Orta Avrupa’daki ana 
odak büyük bina komplekslerinin iklimlen-
dirme sistemleridir. Bunlar, örneğin, sergi sa-
lonları, kongre merkezleri veya havaalanı ter-
minallerini içerir ki bu mekânlarda sıklıkla 
amonyakla çalışan su soğutma sistemleri kul-
lanılmaktadır. Sıvı soğutma birimleri yakla-
şık 30 kilovatlık daha küçük soğutma kapasi-
telerine sahiptir. İklimlendirme su veya ikin-
ci bir soğutkan kullanan bir dağıtıcı devre ara-
cılığıyla gerçekleşir. 2000 kilovatı aşan büyük 
kapasiteler için ise vidalı kompresörleri bulu-
nan birçok farklı soğutma birimleri kullanıla-
bilir. Örneğin, Stuttgart Havaalanı’nın 3. ter-
minali için 2004’ten bu yana amonyakla çalı-

şan soğutucular kullanılmaktadır. Ofis iklim-
lendirmesi için diğer uygulamalar arasında en 
uygunu amonyak ve CO2 ile çalışan sistem-
lerdir. Ancak, şu anda, daha küçük kapasiteli 
sistemlerin parçaları halen görece küçük mik-
tarlarda üretilmektedir, bu da onları sentetik 
soğutkanlı sistemlerden yüzde 20 daha paha-
lı hale getirmektedir. Öte yandan, daha yük-
sek masraflar iyi enerji verimliliği ile denge-
lenir ve ek masraflar genellikle iki veya üç yıl 
içerisinde telafi edilebilir. Hidrokarbonlar da 
şirketlerin BT ve ofis odalarında kullanılabi-
lir. Örneğin, Greenpeace’in Viyana’daki BT ve 
ofis odaları propan ile soğutulmaktadır. Alev 
alabilme özelliklerinden ötürü hidrokarbonla-
ra yasal dolum kısıtlaması getirilmektedir, bu 
yüzden şimdiye dek ancak küçük ölçeklerde  
kullanılabilmişlerdir. Ancak, kısıtlamalar her 
durum için özel olarak belirlense daha iyi ola-
bilir ve daha büyük miktarlarda doluma izin 
verilebilir, örneğin bina dışına kurulan bir sis-
tem için böyle bir uygulama söz konusu ola-
bilir. 

CO2 uzun bir süredir iklimlendirme 
için kullanılmıyor. Sebebini 
açıklayabilir misiniz? 

Thomas Spänich: Uzun bir süre boyun-
ca, iklimlendirme için karbondioksit kullan-
mak mümkün olmadı, çünkü bu işlem için 
gerekli yüksek basınca dayanıklı parçalar bu-
lunmuyordu. Dahası, karbondioksitin sentetik 
soğutkan kullanılan uygulamalardan daha az 
enerji tasarrufu sağladığı düşünülüyordu. Bu 
arada, 50 ile 340 kilovat arası kapasiteye sa-
hip ofis binaları için de ekonomik çözümler 
mevcuttur. Örneğin, Londra’daki ABM Amro 
Bank’ın bilgisayar merkezini soğutmak için 
karbondioksit kullanılmaktadır. Uzun vadede, 
karbondioksit küçük kapasiteli sistemlerden 
500 kilovatlık kapasiteye sahip sistemlere ka-
dar giderek artan bir kullanım alanı bulacak-
tır. Karbondioksit alev almaz ve kimyasal ola-
rak da aktif değildir, bu yüzden denetleme ya-
pılmayan küçük sistemlerde kullanılacak do-
ğal bir soğutkan olarak geniş kabul görebilir. 
Ancak, bu noktada ilerletilmesi gereken bir 
husus tedarikçilerin henüz büyük miktarlar-
da parça üretmiyor oluşudur ki bu durum fi-
yat konusunda rekabetin artmasına sebep ola-
bilir. Son zamanlarda yürütülen araştırmalar 
karbondioksitin ısı pompalarında kullanımına 
odaklanmaktadır ve bu araştırmaların sonuç-

ları gelecekte iklimlendirme çözümleri açısın-
dan da önem arz edebilir. 

Eurammon 15 yıldır doğal 
soğutkanların kullanımını 
savunuyor. Bu sistem ne tür 
avantajlar sağlıyor? 

Thomas Spänich: Bir yandan, doğal so-
ğutkanlar pahalı olmayan ve hazır bulunan 
ham maddeler. Sentetik soğutkanlar ile arala-
rındaki fiyat farkı, örneğin bir sistem ilk kez 
doldurulurken ve özellikle sızıntı kayıpları söz 
konusu olduğunda hissediliyor. Ayrıca, doğal 
soğutkanlar son derece büyük bir enerji tasar-
rufu sağlıyor. Bir soğutkan olarak amonyak en 
iyi termodinamik özelliklere sahiptir ve so-
ğutma kapasitesi üretmek için çok az bir çaba 
gerektirir. Bir iklimlendirme sisteminin ve-
rimliliği kullanılan soğutkandan ziyade tüm 
projeye bağlı iken, son zamanlarda yürütülen 
birtakım projeler göstermektedir ki sistemler 
doğal soğutkanlar ile çalıştırıldığında daha ve-
rimli ve çevre dostu bir performans sergileye-
biliyor.  Ayrıca, doğal soğutkanlar ozon taba-
kasına zarar vermemekle birlikte dikkate alın-
mayacak miktarda sera etkisine sebep olurlar. 
Bu yüzden iklim açısından rakip tanımazlar. 

Gelecekte iklimlendirme 
sistemlerinde doğal soğutkanların 
daha sık kullanılmasını temin etmek 
için ne yapmak gerekiyor? 

Thomas Spänich: Doğal soğutkanların 
kullanıldığı uygulamalar artış gösterdiği halde 
bu sistemler halen görünürlük kazanmamıştır. 
Doğal soğutkan kullanan iklimlendirme sis-
temlerinin planlama, uygulama, işletim ve ba-
kım sürecinde doğal soğutkanların özellikleri, 
muhtemel kullanım biçimleri ve onlara kar-
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söyleşi

şılık gelen sistemlerin idaresi hakkında bilgi 
alışverişi de gerçekleştirilmelidir. Bu da doğal 
soğutkanların günümüze dek çok nadir kulla-
nılmış olduğu daha az gelişmiş ülkelere örnek 
projeler bağlamında teknik bilgi sunmayı da 
beraberinde getirmektedir. 

Sizce doğal soğutkanlı 
uygulamalardan herhangi biri 
ileride ufuk açıcı bir rol 
üstlenecek mi? 

Thomas Spänich: Özellikle doğal so-
ğutkanlı ısı pompası uygulamalarına bir eği-
lim var ve ısıtma sistemleri endüstriyel soğut-
ma sistemleri ve bilgi işlem merkezleri veya 
arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atık su 
tarafından üretilen atık ısıdan faydalanıyor. 
Hâlihazırda bulunan ısıdan dolayı ısıtma sü-
recinde çok az enerji harcanıyor. Bu şekilde 
80 °C’ye varan sıcaklıklar elde edilebiliyor. Bu 
teknoloji tüm şehir bölgelerine sıcak su teda-
rik etmek üzere büyük ölçekli ısı pompaları 
kullanan daha büyük çapta enerji firmaları ta-
rafından çoktan keşfedildi. 

Doğal Soğutkanlara Bakış

Amonyak (NH3)
Amonyak, endüstriyel soğutma tesislerinde 
100 yıldan fazla bir süredir başarıyla kullanıl-
maktadır. Renksiz bir gaz olup basınç altın-
da sıvılaşma özelliğine sahiptir ve keskin bir 

Ozon Aşındırma Potansiyeli (ODP)
Ozon tabakası bileşimlerdeki klor, florin ve 
bromin gazlarının katalitik hareketi yüzün-
den zarar görür. Bu hareket ozonu oksijene 
indirgeyerek ozon tabakasını tahrip eder. Bir 
bileşimin Ozon Aşınma Potansiyeli klor cin-
sinden gösterilir (Bir klor molekülünün ODP 
değeri = 1).

Küresel Isıtma Potansiyeli (GWP)
Sera etkisi atmosferdeki maddelerin yeryüzü 
tarafından emilen ısıyı tekrar yeryüzüne yan-
sıtma kapasitesinden kaynaklanır. Bir bileşenin 
doğrudan Küresel Isıtma Potansiyeli (GWP) 
karbondioksit cinsinden gösterilir (Bir karbon-
dioksit molekülünün GWP değeri = 1).

yanan uzun bir geçmişi vardır. Karbondioksit 
basınç altında sıvılaşan renksiz bir gazdır, ha-
fif asitli bir kokusu ve tası vardır. Kapalı çev-
rimlerde soğutkan olarak kullanıldığında, kar-
bondioksitin ozon aşındırma potansiyeli yok-
tur (ODP =0) ve küresel ısıtma potansiyeli ise 
dikkate alınmayacak boyuttadır (GWP=1). 
Karbondioksit alev almaz, kimyasal tepkime-
ye girmez ve havadan daha ağırdır. Yalnızca 
yüksek konsantrasyonlarda narkotik bir etki-
si vardır ve oksijensiz kalınmasına sebep ola-
bilir. Karbondioksit doğada fazlasıyla bulunur. 

Hidrokarbonlar 
Propan (R 290, C3H8), propen (R 1270, 
C3H6) veya izobütan (R 600a, C4H10) gibi 
soğutkanları kullanan soğutma tesisleri uzun 
yıllardır tüm dünyada faaliyet göstermekte-
dir. Hidrokarbonlar renksiz ve neredeyse ko-
kusuz gazlardır. Basınç altında sıvılaşma özel-
liğine sahip olup, ne ozon aşındırma potansi-
yeli (ODP = 0) ne de önemli miktarda doğ-
rudan küresel ısıtma potansiyeli (GWP = 3) 
taşırlar. Üstün termodinamik özellikleri saye-
sinde, hidrokarbonlar özellikle enerji tasarrufu 
sağlayan soğutkanlar olarak kullanılabilirler. 
Hidrokarbonlar alev alma özelliğine sahiptir, 
ancak günümüzde mevcut olan güvenlik araç-
ları ile soğutkan kaybı neredeyse yoktur. Hid-
rokarbonlar tüm dünyada düşük maliyetli bir 
şekilde bulunabilir; ideal soğutkan özellikle-
rinden ötürü daha çok düşük soğutkan talebi 
olan küçük tesislerde kullanılırlar. 

kokusu vardır. Soğutma teknolojisinde R 717 
(R = Soğutkana karşılık) olarak bilinir ve sen-
tetik olarak soğutma için kullanılır. Amon-
yağın ozon aşındırma potansiyeli (ODP = 
0) ve doğrudan bir küresel ısıtma potansiyeli 
(GWP = 0) bulunmaz. Yüksek enerji verimli-
liği sayesinde, dolaylı olarak küresel ısınmaya 
katkı potansiyeli de düşüktür. Amonyak alev 
desteği olmadan yanmaz. Atmosferdeki neme 
olan bağımlılığı nedeniyle “zor alevlenen” ka-
tegorisine girer. Amonyak toksik olmasına 
rağmen,  3 mg/m³ altındaki konsantrasyonlar-
da ikaz veren karakteristik, keskin bir kokuya 
sahiptir. Bu durum amonyağın sağlığı tehdit 
eden seviyelerden çok daha önce dikkat çek-
mesine olanak tanır (>1,750 mg/m³). Ayrıca, 
amonyak havadan daha hafif olduğu için hızlı 
bir biçimde yükselir.

Karbondioksit (CO2) 
Kardondioksit soğutma teknolojisi alanında R 
744 olarak bilinir ve 19. yüzyılın ortalarına da-

Soğutkanların Ozon Aşındırma ve Küresel Isıtma Potansiyeli 
Ozon Aşındırma 

Potansiyeli (ODP)
Küresel Isıtma 

Potansiyeli (GWP)

Amonyak (NH3) 0 0

Karbondioksit (CO2) 0 1

Hidrokarbon (propan C3H8, propen C3H6, 
izobütan C4H10) 

0 <3

Su (H2O) 0 0

Klorofloro-hidrokarbonlar (CFC) 1 4680–10720

Kısmi halojenli klorofloro-hidrokarbonlar 
(HCFC)

0.02–0.06 76–12100

Perflorokarbonlar (PFC) 0 5820–12010

Kısmi halojenli florlanmış hidrokarbonlar (HFC) 0 122–14310





������������������������������������������������������ �������������������������������������������




�	���������������� 


�	�����	�����	���� 


����	����������	�

�������������������������������
�����	��	��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������	���
������������������������������������
  �����������������������������������������������������������������������������
  ���������������������������������������������������������������
  ������������������������������	��	��������������������������������������������������

������������������������������������������������������
  ������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������
�����
  �����������������������	������������������������������������������������������������

��������������������
  �����������������������������������������������������������������������

����������
��
  ����������������������������������������������������������������
  �	���������������������������������������������������������������������		�	��

����������������������
��
  ����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
��
  ��������������������������������������������������������	�	��������������

���������������������������������	���

������������������
����������������������������
��������������������������
�������������������
����
���	������������
�������������

�������������
��������
���������������������������
������������	����������

�������������
����������
���������	������������

�������������
��������
���������������������������
��������� ���
����������������
������������	������������

����������������������������

���������������������������

���������������������

  ��������������������������������������������������������������������
��������������

  ���������������������������������������������������������������
  �	��������������������������	�������������������������������������������������

����	���������������
  ������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
  ���������������������������������������������������������������������	���
  ���������������������������������������������������
  �	���������������������������������������������������������������������		�	��

����������������������
��
  ���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
���������������������	���������������������������������

����������������������������������

�����������������
	
�
��
�������
� ����

������ ������
������������
��������������
������������������������
�������������������������
�����������
�
�
	�����������������

���
	�������
��	������������
����
	
�




������������������������������������������������������ �������������������������������������������




�	���������������� 


�	�����	�����	���� 


����	����������	�

�������������������������������
�����	��	��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������	���
������������������������������������
  �����������������������������������������������������������������������������
  ���������������������������������������������������������������
  ������������������������������	��	��������������������������������������������������

������������������������������������������������������
  ������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������
�����
  �����������������������	������������������������������������������������������������

��������������������
  �����������������������������������������������������������������������

����������
��
  ����������������������������������������������������������������
  �	���������������������������������������������������������������������		�	��

����������������������
��
  ����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
��
  ��������������������������������������������������������	�	��������������

���������������������������������	���

������������������
����������������������������
��������������������������
�������������������
����
���	������������
�������������

�������������
��������
���������������������������
������������	����������

�������������
����������
���������	������������

�������������
��������
���������������������������
��������� ���
����������������
������������	������������

����������������������������

���������������������������

���������������������

  ��������������������������������������������������������������������
��������������

  ���������������������������������������������������������������
  �	��������������������������	�������������������������������������������������

����	���������������
  ������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
  ���������������������������������������������������������������������	���
  ���������������������������������������������������
  �	���������������������������������������������������������������������		�	��

����������������������
��
  ���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
���������������������	���������������������������������

����������������������������������

�����������������
	
�
��
�������
� ����

������ ������
������������
��������������
������������������������
�������������������������
�����������
�
�
	�����������������

���
	�������
��	������������
����
	
�




62 . tesisat market 04/2011 �����������������
��������������������

���

�����������������
�����������������������




	������	���	��

������������������������
�������




	���������	���

������������������������
�����������������




	����������	���

�������������
��� ���������������




	�����������	���

�����������������
����������������������




	������������	���

��������������������
��������������������




	����������	���

������

�����������������������
��������������������




	���������	���

����������������

�������������
������������������ �����������������������

��������
	����������	���
�������������� ��� �����������
�� �������
������������
����������� ������������������ � ����
	�������������������

���




	���������	���

������������

1998

KWN Mühendislik firması Greenpeace’in 
Viyana’da bulunan merkezindeki BT ve ofis 
odalarının iklimlendirmesini planlar. Bu sis-
tem doğal soğutkan propan, bir sıvı soğutma 
birimi ve 30 kilovatlık bir kapasiteyi kullanan 
dolaylı bir soğutma sistemidir.

1999

Johnson Controls (önceden bilinen ismi ile 
York) İsveç, Linköping’de bulunan Saab’ın 
ofis odaları için amonyak sistemi ile çalışan 
bir iklimlendirme uygulaması geliştirir. Bura-
da 5000 metrekarelik bir alanı kapsayan tesi-
sin soğutmasını sağlayacak sistemin aynı za-
manda ileride meydana gelebilecek genişle-
me durumu için de kolaylıkla geliştirilebilir 
bir özelliğe sahip olması gerekiyordu. Çözüm 
uzaktan kumanda edilecek iklimlendirme için 
merkezi bir tesis ve her biri iki megavatlık ka-
pasiteye sahip amonyakla çalışan dört sıvı so-
ğutma biriminden oluşuyordu. Geniş bir boru 
şebekesi yönetim binalarına 8 ila 16 °C (yazın) 
ve 12 ila 16 °C (kışın) arasında değişen sıcak-
lıkta su içeren bir soğutma sistemi sağlamak-
tadır; böylelikle, tüm odalarda yılın herhangi 
bir zamanında 20 ile 23 °C arasında değişen 
memnun edici bir sıcaklık temin edilmektedir. 

2000

Frigopol ofis binasında doğal soğutkan R723 
(amonyak / dimetil eter) ile çalışan bir iklim-
lendirme sistemi kurar. Doğal soğutkanların 
karışımı ile çalışan soğutma sisteminin ana 
unsuru iki devreli bir sıvı soğutma birimidir. 
Soğutma kapasitesi 60 kilovat civarındadır ve 
buharlaşma sıcaklığı 0 °C iken yoğuşma sıcak-
lığı da 45 °C’dir. Sistem her biri plakalı ısı de-
ğiştirici ve hava soğutmalı kondansatörü olan 
iki ayırıcı başlıklı kompresörden oluşur. Ku-
rulumun yapısı temelde geleneksel hidrofloro-
karbon soğutma sistemine karşılık gelir.  

2000

Berlin’in doğu tren istasyonunda üç katlı bina 
kompleksinin iklimlendirme ve havalandırma 
sistemi Grasso tarafından kurulmuştur. Binalar-
daki zaruri iklimlendirme ve havalandırma işle-
ri ikincil soğutkanın 16 °C’den 10 °C’ye soğu-
tulmasını gerektirir. Çözüm toplam kapasitesi 
1250 kilovat olan üç adet hava soğutmalı amon-
yakla çalışan sıvı soğutma biriminden oluşur. 

2004

Stuttgart Havaalanı amonyaklı sisteme geçer. 
Grasso 3 numaralı yeni terminale bir amon-
yaklı sistem kurar. Bu sistemde toplam kapa-
sitesi 2300 kilovat olan iki sıvı soğutma biri-
mi bulunmaktadır. Sistem kombine bir hidro-
lik sistem içerisinde hem buz deposu hem de 
daha önceden kurulmuş olan soğutma devreleri 
ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Böy-
lelikle, düşük yük modunda bile en yüksek ve-
rim garanti edilir.  

2005

Londra yakınlarındaki Welwyn Garden 
City’de bulunan Roche genel merkezinde-
ki 22.000 metrekarelik çalışma alanlarında 
amonyakla çalışan iklimlendirme sistemi ku-
ruldu. Star Soğutma, binanın çatısına her biri 
930 kilovat kapasiteli iki amonyakla çalışan 
soğutma birimi kurdu. Bu şekilde, kondansa-
törler dışarıdaki sıcaklık ile soğuyarak siste-
min verimliliğini daha da artırmaktadır. Hid-
rokarbonlarla çalışan her biri 130 kilovatlık 
soğutma kapasitesine sahip üç birim sunucu 
odalarını soğutmak için kullanılmaktadır.  

2006

Hollanda menşeli ABN Amro Bank’ın Lond-
ra şubesindeki bilgisayar merkezi Star Soğut-
ma tarafından iki aşamalı karbondioksit sis-
temi ile soğutulmaktadır. Soğutma sisteminin 

toplam kapasitesi 300 kilovattır. Karbondiok-
sit dolaylı bir soğutma devresi aracılığıyla 6 °C 
sıcaklığındaki su ile yoğuşur. Merkez sunucu 
kabinlerinin arkasında bulunan fanlar ile so-
ğutulmaktadır. Burada karbondioksit 14 °C’de 
buharlaşarak fanların içine çektiği ısıyı emer.

2008

İsviçre’deki en büyük bina olan Mülligen Pos-
ta Merkezi’nin soğutma ve ısıtması Johnson 
Controls tarafından kurulan amonyaklı bir ısı 
pompası tarafından sağlanmaktadır. Isınma 
ve soğutma için gereken enerji yakınlarda bu-
lunan bir kanalizasyon tesisindeki atık sudan 
elde edilir. Isı pompasının 62 °C’lik çıkış sı-
caklığında 4.3 megavatlık soğutma kapasite-
si ile 5.6 megavatlık soğutma kapasitesi bulu-
nur. Soğutma ilk aşamada 5 °C’lik buharlaşma 
sıcaklığı ve 30 °C’lik yoğuşma sıcaklığında üç 
adet Sabroe pistonlu kompresörü ile üretilir. Isı 
pompası modunda, beş adet Sabroe yüksek ba-
sınç pistonlu kompresör amonyağı sıkıştırarak 
65 °C’lik bir sıcaklık üretir. Yüksek basınç sıvısı 
orta basınç kanalı aracılığıyla iki aşamada don-
ma noktasına kadar soğutulur ve genleştirilir. 

2010

Johnson Controls, Stralsund’da bulunan Oze-
aneum için toplam 900 kilovatlık soğutma ka-
pasitesi ve yaklaşık 500 kilovatlık iklimlendir-
me kapasitesi olan entegre bir soğutma siste-
mi geliştirir. Taşmalı evaporatörü bulunan tek 
kademeli amonyaklı soğutma sistemi her biri 
730 kilovat kapasiteli iki ayrı Chill-Pac soğut-
ma ünitesi ve su soğutma için iki hibrit buhar-
laşmalı kondansatörden oluşur. Doğrudan gen-
leşme çatıya kurulmuş her biri 850 kilovat ka-
pasiteye sahip iki Jäggi hibrit soğutucu  tara-
fından sağlanır. Toplam olarak istenen 900 ki-
lovatlık soğutma kapasitesi % 60’ta çalışan iki 
Chill-Pac birimi ile zaten elde edilir ve böyle-
likle sistemin işletiminden kaynaklanan gürül-
tü seviyesini gözle görülür şekilde azaltır.  TM

Çevre dostu ve enerji tasarruflu pek çok uygulama örneği, doğal 
soğutkanların iklimlendirmedeki uzun soluklu ve başarılı kullanımını 
gösteriyor

söyleşi
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