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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 SERİSİFAN COIL VANA
10 USD10 USD
FAN COIL VANA

’den
başlayan
fiyatlar!

• 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
 bulunan uzaktan kumandalı oda ünitesi

90C SERİSİ

705USD705USD
DIŞ HAVA KOMPANZASYONLU
KONTROL ÜNİTESİ

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

14USD14USD ’den
başlayan
fiyatlar!

FAN COIL
TERMAL
VANA MOTOR 

VRG 332 

•  2000 - 500 pa
•  Çalışma aralığı: 0 - 500 pa

USD89
MAGNEHELIC FARK
BASINÇ GÖSTERGESİ

• Yay geri dönüşsüz, direkt montajlı
• VAV uygulamalarına uygun kompakt yapı
• Oransal 0-10VDC, 2-10VDC kontrol
• Yüzer kontrol (Otomatik kapatma)
• 2-4 Nm
• 10-13mm şaft bağlantısı

45USD45USD
ZON DAMPER
MOTOR

’den
başlayan
fiyatlar!

M9102 ve
M9104
SERİSİ

• 3 Yollu

’den
başlayan
fiyatlar!73USD

DIŞ DİŞLİ
ROTARY
KARIŞIM VANASI 

73USD ’den
başlayan
fiyatlar!

89
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Enerji verimliliği, konfor 
koşullarından taviz vermek değildir

Her geçen gün daha fazla 
insan iç hava kalitesi-
nin öneminin farkına 

varıyor ve bu kavram, günü-
müzde sağlıklı bir konforun 
temel ölçütleri arasında yer 
alıyor. 
Konforun sağlanması; sıcaklık, 
nem, hava kalitesi, hava hare-
keti, gürültü ve aydınlatma 
gibi parametrelerin kontro-
lüne bağlı. İnsan kendini belli 
sıcaklık aralığında rahat his-
seder. İnsandan insana farklılık gös-
termekle birlikte; EN 15251’e göre 
kabul edilen şartlar ısıtmada 20-24 °C, 
soğutmada 23-26 °C kuru termometre 
sıcaklığıdır. Bu değerler genel olarak 
tüm dünyada kabul görmüş değerler-
dir. Konfor şartlarında kabul edilen 
nem oranı % 50-55 civarıdır. Normal 
koşullarda yeterli oksijen için kişi başına 10 - 
15 litre/s temiz hava gerekir. Bu, iç ortamdaki 
aktiviteye göre değişiklik gösterir. CO2 oranı iç 
ortamda 800 ppm (928 mg/m3) değerinin üze-
rine çıkmamalıdır.
İç hava kalitesinin kötü olması, çok sayıda hasta-
lığa sebep olmakla birlikte üretkenlik kaybına da 
yol açıyor. Ülkemizde milyonlarca astım hastası-
nın bu hastalığa çocuk yaşlarda yakalandığı bili-
niyor. Bu hastalığın en büyük nedenleri arasında 
da ortam havasının kalitesizliği ve alerjenlerle 
dolu olması gösteriliyor. Yine iç hava kalitesi-
nin kötü olduğu ortamlarda çalışanların, çalışma 
performansının normalden daha düşük olduğu 
da araştırmaların ortaya koyduğu bir gerçek. 
Günümüz inşaat sektöründe kullanılan mal-
zemeler, eskiye kıyasla farklılık gösteriyor. Bir 
tarafta nefes alan binalar, nanoteknolojili ürün-
ler konuşulurken öte yandan iyi bir yalıtım ve 

enerji verimliliği sağlamaya çalışılırken iç hava 
kalitesinden ve konfordan taviz veren hasta bina-
lar ortaya çıkmaya başlıyor. 
Isıtma soğutma havalandırma sektöründe faali-
yet gösteren firmaların son günlerde altını çizdiği 
konular arasında “iç hava kalitesi” rating’ini artı-
rıyor. Enerji verimliliği elbette herkesin üzerinde 
çok konuştuğu konu. Firmalar enerji verimli-
liğini artırmak için ürünlerini yeniliyor ya da 
verimliliği eskilere göre çok daha yüksek cihaz-

lar üretiyor, çevre dostu ve  
A enerji sınıfı ürünler her geçen 
gün pazardaki yerini artırıyor. 
Öte yandan bina yapıları da 
bildiğimiz apartman-konut 
tipinden biraz daha farklılık 
göstermeye başlıyor. Son yıl-
larda artan “residence” kavramı 
ile insanlar artık doğal hava-
landırma yöntemlerini kul-
lanamayacakları, camı kapıyı 
açmalarının mümkün olma-
dığı ve bir havalandırma siste-
minin zaruri olduğu çok yük-

sek binalarda yaşıyor. Durum böyle 
olunca enerji verimliliği adına kulla-
nılmayan sistemler hem binaları hem 
de binada yaşayanları hasta ediyor. 
Burada en büyük sorun; enerji verim-
liliği ve konforu birbirinin kar-
şıtı kavramlar olarak düşünülmesi. 
Neticede her iki kavram da insan-

ların sağlığını ve geleceğini esas alıyor. İç hava 
kalitesini korumaya yönelik cihazların da enerji 
verimliliğini gözeterek çalıştığı dikkate alınırsa 
bu durum biraz daha netlik kazanabilir. Bugün 
ısı geri kazanım cihazları, yüksek verimli hava-
landırma cihazları, yenilenebilir enerjili sistem-
ler ve bu sistemlerle kombine edilebilen cihaz-
ların pazar payları hem ülkemizde hem de dün-
yada artış gösteriyor. Yani mesele ne “konfor ve 
fazla enerji sarfiyatı” ne de “ verimlilik ve kon-
forsuzluk”.. Mesele hem verimlilik hem kon-
foru bir arada sunan teknolojiye sahip cihazlar 
ile doğru şekilde projelendirilmiş ve inşa edil-
miş yapılarda sağlıklı bir yaşam... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Testo’dan Yeni Dayanıklı Manifold testo 570

Multiplan’dan Enerji Üreten Çatılar

Servis ve bakım uygulamalarının yanı sıra 
soğutma sistemlerinin devreye alımı da 
vakit harcatan, karmaşık bir süreçtir. 

Testo’nun yeni dijital manifoldu testo 570, 
teknisyenlere zaman tasarrufu sağlayarak ve 
çok daha etkili ölçümler gerçekleştirerek tüm 
dijital manifoldlar arasında dikkat çekiyor. 
testo 570 basınç, sıcaklık, vakum ve akım 
ölçümlerini ve analizlerini kolaylıkla gerçek-
leştirmenizi sağlar. Cihazda kayıtlı 40 soğut-
kan bulunmaktadır. Harici iki prob bağlan-
tısı sayesinde superheat ve subcool değerlerini 
eş zamanlı hesaplar. Ölçüm verilerini kolay 
raporlama imkanı sayesinde dahili veri kaydı 
ile manuel işlemler yapmanıza gerek kalmaz. 
Örneğin; teknisyenler 72 saate kadar farklı 
sistemlerden veri kaydı alarak hızla hataları 
tespit edebilir, anlık rapor alabilir ve sistemin 
düzgün işlediğinin garantisini verebilirler. 

Tüm ölçüm uygulamalarında 
yüksek seviye güvenlik
Aynı anda farklı problara, soğutma tüpleri 
ve vakum pompalarına bağlanabilme özel-
liği ile çok sayıda cihaz kullanımı ihtiyacını 
ortadan kaldırır. Ayrıca, testo 570 kullanıla-
rak ortam sıcaklığındaki değişimden etkilen-

Dünya yeşil bina konseptine doğru 
hızla ilerlerken; Multiplan çatılara 
yönelik çevreci ürünleriyle, hem su 

yalıtımı sağlıyor hem enerji tasarrufu yapı-
yor hem de enerji üretiyor. 
Çatılarda kullanılan bir su yalıtımı malze-
mesi olan Multiplan TPO Membranlar, yay-
gın olarak kullanılan diğer termoplastik çatı 
örtülerinin aksine klor içermiyor. Bu özel-
liği sayesinde “yeşil” bir ürün olarak kabul 
görüyor. Multiplan TPO membranlar, beyaz 
renkli yüzeyinin yüzde 80’e varan yansıtıcılığı 
sayesinde enerji tasarrufu da sağlıyor. Yaklaşık 
20 bin metrekarelik bir çatı için üç tır klasik 
çatı yalıtımı ürünlerinden bitümlü membran 
kullanılırken, aynı metrekare çatı için bir tır 
TPO membran yeterli oluyor. Malzemenin 
nakliyesinde kullanılan tır sayısının azalması 
atmosfere daha az karbondioksit salınımı ve 
daha az fosil yakıt kullanımı anlamına geliyor. 
Multiplan TPO Membranlar, üretim pro-
sesi süresince % 100 geri dönüştürülebiliyor.

meden sistemin sızdırmazlık testi yapılabilir. 
Testo 570 ile daha hassas ve daha az hata ola-
sılığı ile ölçüm yapar, böylece zaman ve para 
tasarrufu sağlar.

Avantaj sağlayan özellikleri:
•	 Superheat/subcool değerlerinin eş  

zamanlı  hesabı
•	 Tek bir cihazla basınç, sıcaklık, akım ve 

vakum ölçümü
•	 72 saatlik ölçüm verileri kaydı
•	 Cihazda kayıtlı 40 soğutkan
•	 4 yollu vana TM

Dünya Çevre Günü kapsamında açıklama-
larda bulunan Multiplan Yalıtım Sistemleri 
Genel Müdürü M. Nazım Yavuz, Multiplan 
TPO Çatı Membranları ile çatıların ömrünü 
25 yıl daha uzatmanın mümkün olduğunu 
söylüyor. TPO çatı membranı üzerine ince 
film teknolojisiyle lamine edilen fotovoltaik 
güneş enerjisi panelleriyle çatılar enerji üre-
tiyor. Türk çatı sektöründe bir devrim nite-
liği taşıyan Multiplan TPO Membran, güneş 
enerjisi panellerinin ömrünü uzatırken, yeşil 
enerji kullanımını da teşvik ediyor. TM









ürünler

Arçelik, klima sektöründe birbirinden 
üstün özelliklere sahip, enerji tasar-
rufu sağlayan ürünlerini tüketicilerinin 

beğenisine sunmaya devam ediyor. Arçelik’in, 
12.000 Btu/h kapasiteye sahip Inverter kliması 
(12062 model) teknik özellikleri ile dikkat 
çekiyor. ‘DC Inverter’ kompresörü sayesinde 
normal klimalardan farklı olarak ortam sıcak-
lığı istenen seviyelere geldiğinde kompresör 
hızını ihtiyaca göre artırıp azaltabiliyor. Böy-
lece gereksiz dur-kalklar olmayacağından sabit 
hızlı A enerji sınıfı klimalara göre yüzde 50’ye 
varan oranda enerji tasarrufu sağlamış oluyor. 
DC inverter teknolojisi sayesinde, konvansi-
yonel klimalara göre daha kısa sürede ortamı 

Arçelik’ten Inverter Klimalar
istenen sıcaklığa getiriyor.  Geniş dış ortam 
sıcaklık aralıklarında çalışabilen Arçelik Inver-
ter klimaların sunduğu bu özellik, hem ısıtma 
hem de soğutmada kullanılabiliyor. Bu sayede 
–10 ºC gibi düşük sıcaklıklarda bile ısıtma sağ-
larken, yaz aylarının yüksek sıcaklıklarında da 
mükemmel soğutma performansı gösteriyor. 
Arçelik Inverter klimanın diğer önemli özellik-
lerinden biri ise oldukça düşük ses seviyesinde 
çalışması. DC kompresör sayesinde bu akıllı 
klima, kimseyi rahatsız etmeden son derece 
sessiz bir konfor sunuyor. Üretimlerinde kul-
lanılan R-410A gazı sayesinde çevreye karşı 
oldukça duyarlı olan Arçelik Inverter klima, 
ortamdaki ısıtma/soğutma ihtiyacına görse 

kompresör hızını kontrol etme imkanı sunu-
yor. İstenen ortam sıcaklıklarına erişildiğinde 
ise kompresör hızını düşürerek istenen kon-
for şartlarını koruyor. Antialerjik filtre, LCD 
uzaktan kumanda, akıllı çalışma sistemi, oto-
matik iç ünite kurutma fonksiyonu, doğal rüz-
gar etkili hava sirkülasyonu, korozyona daya-
nıklı Gold FinTM kaplı dış ünite ısı değiş-
tiricisi, Jet Cool ve Jet Heat özellikleri, uyku 
modu, sağlıklı nem alma fonksiyonu, yıkanabi-
lir antibakteriyel filtre, 24 saat çoklu program-
lama, elektrik kesintilerinden sonra otomatik 
çalışma, otomatik sıcaklık kontrolü ve otomatik 
hava yönlendirme gibi özellikler de ürünün öne 
çıkan diğer özellikleri arasında bulunuyor. TM





ürünler

Toros Soğutma’dan RGF Guardian Air 
Ürünleri

ABD Merkezli RGF firmasının 1980’lerde geliştirdiği gelişmiş 
oksidasyon PHI (Photohydroionization) teknolojisi, havalan-
dırma ve klima sistemlerinde kullanılarak kirli havanın mey-

dana getirdiği birçok olumsuzlukları yok etmektedir. Bu sistemi sağla-
yan PHI üniteleri, yüksek yoğunlukta UV dalgaları yayan bir lamba, onu 
çevreleyen QUAD metalik kafes, montaj plakası ve elektronik bir devre-
den oluşmaktadır. Klima santrali, kanallı rooftop, kanallı split klima ve 
orta/yüksek basınçlı fancoil cihazlarının üfleme kanallarıyla, yer/tavan 
ve salon tipi split klimalar ile  yer/tavan tipi fancoil ünitelerine kolayca 
monte edilirler. UV lambanın yüksek yoğunluktaki dalgalarına maruz 
kalan QUAD metalik kafesin bileşiminde bulunan Titanium sayesinde 
kanalın içinde bir oksidasyon plazması oluşturur. Bu plazma; Hydrope-
roxide, süperoxide ion, Hydroxide ion ve low level ozonide ion adlı dört 
bileşenden oluşur. Tamamen insan sağlığına uygun olan bu dost agre-
siv oksidasyonlar, hava ile sürüklenerek klimayla şartlandırılmış yaşam 
mahaline ulaşırlar, burada bulunan havadaki bakteri, virüs, küf ve man-
tarları yakalayıp oxide ederek,  oksijen ve hidrojene dönüşürler. Bu oksi-
dasyonlar sadece havada serbest dolaşan bakteri, virüs, küf ve mantar-
ları değil, aynı zamanda yüzeyde tutunan mikrobiyallere de son derece 
etkili olup, masa üstlerinde, kapı kollarında, elektrik düğmelerinde, fax/
fotokopi cihazlarında ve benzeri yerlerde bulunan bakteri ve virüsleri de 
oksidasyona tabi tutarak yok ederler. 
Ayrıca, PHI teknolojisi; koku, duman, kimyasal buharlara karşı son 
derece etkili bir oksidasyon sağlayarak, bu olumsuzluklara da engel olur. 
Günümüz enfeksiyon hastalıklarına sebep olan domuz gribi, kuş gribi, 
mrsa, sars, norwalk, listeria, e-coli, bacillus spp gibi virüslerin yok edil-
mesinde son derece etkili olduğunu belirten bağımsız laboratuvar ve 
üniversite raporları yayınlanmıştır. 
Gelişmiş oksidasyon sistemli hava temizleme ile hiçbir kimyasal madde 
kullanılmadan ve çok az enerji tüketerek sağlıklı bir ortam havası elde 
edilir. Bu sistemle  havalandırılan yaşam mahallerinde, taze hava ihtiyacı 
minimum seviyede olduğu için,  çok yüksek enerji tasarrufu temin edi-
lir. Gelişmiş oksidasyon sistemi; havalandırılan ortamlarda, hasta bina 
sendromuna yol açan birçok olumsuzluğun önüne geçebildiği gibi, aler-
jik reaksiyonların tetiklendiği hava koşullarına da engel olmaktadır. Böy-
lece, alerji sorunu olan kişilerin yaşam konforunu arttırır. 
PHI teknolojisi; havadaki küf ve mantarları da yok ettiğinden, soğuk 
depolardaki sebze ve meyvelerin üzerinde oluşan çürümelere de engel 
olur, bu sebze ve meyvelerin soğuk depolarda daha uzun süre bozulma-
dan dayanmasını sağlar, aynı zamanda yiyecek işleme yerlerinde, salam 
sosis imalatında, et işleme yerlerinde, hazır yemek yapılan fabrikalarda, 
fırınların imalathanelerinde, hatta satış yerlerinde dahi bu yiyeceklerin 
küflenmeden daha uzun süre rafta kalmalarını sağlar. Amerikan FDA, 
FSIS ve USDA örgütleri PHI teknolojisinin yiyecek endüstrisinde kul-
lanılmasını onaylamıştır. TM



A=BACS ve TBM 
yüksek enerji 
performans

B=Gelişmiş 
BACS ve TBM 

C=Standart 
BACS ve TBM

Answers for infrastructure.

Synco - Basit HVAC 
kontrolü sayesinde, 
aktif enerji tasarrufu
Her türlü uygulama için enerji tasarruflu kontrol cihaz

Synco™ basit uygulamalar için kullanlan standart kontrolörlerden, KNX üzerinden diğer sistemlerle haberleşen 
kontrolörlere kadar tüm gereksimler için, A snf enerji verimli, esnek ve modüler kontrolörler sunar. Basit ve hzl 
kurulumu, entegre ve  önceden programlanmş kantlanmş uygulamalar sayesinde tüm HVAC tesislerinde mühendisliği 
ve devreye almay kolaylaştrr. Synco RXB kontrolörleri eu. bac sertifikas sayesinde, yüksek düzeyde enerji verimliliğinin 
yan sra ayn düzeyde kontrol hassasiyetini de garanti eder. Daha fazla bilgi için, lütfen www.siemens.com/synco 
sitesini ziyaret ediniz.

BACS verimlilik snflar

BACS Bina otomasyonu ve kontrol sistemleri

TBM Teknik bina yönetim sistemleri

D=Enerji 
verimliliği 

olmayan BACS

A

B

C

D
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ABB, pazara yönelik yeni ürün ve tekno-
lojik çözümler yaratmaya devam edi-
yor. WIN 2011 fuarında ABB müşte-

rileriyle buluşan PCS100 AVC ile ABB, AC 
şebekelerdeki dalgalanmalardan kaynaklanan 
üretim kayıplarını ortadan kaldırmayı, ekip-
man ve sistemlerini korumayı hedefleyem güç 
elektroniği çözümünü sunuyor. ABB PCS100 
AVC endüstriyel ve ticari hasas yükleri gerilim 
bozukluklarından koruyan inverter tabanlı bir 
sistemdir. Şebeke kaynaklı gerilim dalgalan-
malarında, hem gerilim düşmelerine hem de 
gerilim yükselmelerine karşı son derece hızlı ve 
yüksek doğrulukta gerilim regülasyonu yapar. 
Böylece şebekede oluşan gerilim düşmelerinde 
üretiminiz aksamaz ayrıca ekipmanlarınız ve 
sistemleriniz korunur. 
PCS100 AVC, 160 kVA – 30MVA aralığında 
yük kapasitesi için çözümler sunar. Verimlilik 
% 98’in üzerindedir. Şebekeden kaynaklanan, 
tek fazda % 55’e kadar , üç fazda % 70’e kadar 
olan gerilim düşmeleri için son derece hızlı bir 
şekilde tam düzeltme sağlar. Şebekenin nomi-
nal geriliminin +/- 10% aralığındaki değişi-
minde ise sürekli olarak regülasyon sağlayabilir. 

Kullanım kolaylığı

•	 Hızlı (1 cycle altında) tepki
•	 Basit kullanıcı kontrol devresi
•	 Yüksek aşırı yüklenme kapasitesi
•	 Kısa devre koruması
•	 Detaylı diagnostik
•	 Hata ve gerilim değerleri için data kaydı
•	 Ethernet bağlantısı
•	 Modüler yapı

Özellikler
 
•	 Tam düzeltme: 3 fazda gerilimin % 70’e 

kadar düşmesi ve 1 fazda gerilimin % 55’e 
kadar düşmesinde nominal gerilimi (% 
100) oluşturabilme 

•	 Kısmi düzeltme: 3 fazda gerilim % 30’a 
düşene kadar 1 fazda gerilim % 0’a düşene 
kadar gerilim dengesizliği düzeltme 

•	 Gerilim vektörü faz açısı hataları  
düzeltme 

•	 Sürekli “online” regülasyon TM

ABB’den PCS100 AVC Otomatik Gerilim Düzenleyici 

Karyer Karbox Üniteleri

Karbox üniteleri dış ortama uygun kapalı 
tip kondenser gruplarıdır. Standart ola-
rak üretilen üniteler hermetik ve scrol 

kompresörler için üretilmektedir. İstek halinde 
Bitzer, Copeland, Bock gibi semi hermetik 
kompresör serileri için müşteri özel istekleri 
ve çalışma şartları dikkate alınarak seri ima-
lata yönelik tasarımlar yapılmaktadır. Üniteler 
müşteri isteğine göre şekillendirilerek standart 
ürünlere ek olarak özel ürün grupları da oluş-
turulabilmektedir. 
Karbox kompresörsüz kondenser üniteleri 
kolay monte edilebilir yapıya sahiptir. Ürünle-
rin bakımı kolaydır. Dış etkenlere karşı koru-
malı, kapalı, elektrostatik toz boyalı galvaniz 
kasaya sahiptir. Kondenser üniteleri içinde 
bakır boru alüminyum kanatlı bükümlü kon-
denser mevcuttur. Kompresörsüz kondenser 
üniteleri aksiyel fanlı, gözetleme camlı, ses izo-
lasyonlu, dryer, selenoid ve kombine basınç oto-

matiğine sahip ürünlerdir. İstek üzerine farklı 
dizaynlar yapılabilir ve aksesuarlar eklenebilir. 
Ünitelerimiz fan ve temel soğutma elemanları 
ile temin edilebildiği gibi sadece kondenser ve 
sac kabin hali ile de satılabilmektedir.
Firmanın kataloglarında belirtilen kompre-
sör modelleri sadece genel referans amaçlıdır. 
Kondenser kapasiteleri dt=15 sıcaklık farkına 
göre verilmiştir. Kompresörlere uygun Karbox 
grubu müşteri tarafından seçilebildiği gibi istek 
halinde firmanın satış mühendisleri yardımıyla 
da seçilebilir.
Ürünlere istek üzerine çeşitli ekipmanlar ekle-
nebilir. Düşük ses düzeyli fan, korozyondan 
koruma amacı ile ön kaplamalı kondenser 
fini, yağ ayırıcı, likit tutucu, elektrik panosu ve 
donanımı opsiyonel olarak kullanıma sunulan 
ürünlerdir. İstek halinde Karbox ünitelerden 
hareketle özel dizayn ısı pompası dış ünitesi 
yapılabilmektedir.  TM
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Airfel’den ‘Mitsubishi Heavy Industries 
Hydrolution Serisi’ Havadan Suya Isı Pompası

ATC Air Trade Centre, 
Aermec FCL Kaset 
Tipi Fancoil Ürün 
Gamını Genişletiyor

Airfel’in distribütörlüğünü üstlendiği 
Mitsubishi Heavy Industries mar-
kasına ait Hydrolution Serisi’nin 

havadan suya ısı pompa serisi, enerji tasar-
rufu ile evlerde ısıtma-soğutma ve sıcak kulla-
nım suyu üretimini gerçekleştirmektedir. Sis-
tem, ana enerji kaynağı olarak hava kullanarak 
enerji verimliliğini (COP) artırmak için ideal 
bir çözümdür.
3, 3.5, 6 HP nominal ısı kapasite seçenekle-
rine sahip havadan suya ısı pompaları, hava 
soğutmalı kondenserli dış ünite, sıcak su tankı 
ve eşanjörden oluşan iç ünite ile ekonomik ve 
güvenli bir ürün olarak tasarlanmıştır.Sahip 
olduğu inverter sürücülü rotary tip kompresör 
sayesinde uygun değer yıllık işletim maliyet-
lerine ulaşılır. Bununla beraber inverter özel-
liğinden kaynaklı ihtiyaca bağlı olarak kont-
rol edilebilme özelliğine sahiptir. Ayarlana-
bilir kompresör hızı ve (3.70)’e varan yüksek 
COP değeri ile ısıtma işlemi gerçekleştirilir. 
3 ve 3.5 HP kapasiteler için iç ünite ısı eşan-
jörü ve sıcak su depolama tankının tek göv-
dede birleştirilmesi ile oldukça kompakt ölçü-
ler (600x650 mm) elde edilmiştir, 6 HP kapa-
site iç ünitesi için ise kompakt ölçülere sahip 
HT30, MT300, MT500 modelli 30, 300, 500 
litre hacimlere sahip su tank üniteleri kulla-
nılmaktadır. 
Elektrik kablolaması ve borulama, bütünleş-

Aermec, FCL kaset tipi fancoil ürün 
gamını, daha büyük 3 kapasitede, 840 
mm x 840 mm çerçeveli olarak  geniş-

letiyor. FCL ürün gamı, 1500 watt’tan 11000 
watt’a kadar giden soğutma kapasiteleri ve  
2380 watt’tan 13000 watt’a kadar giden ısıtma 
kapasitelerine sahiptir. Daha büyük kapasite-
ler, bu cihazlardan daha büyük ve gürültülü eski 
çift fan modelleri yerine, tek havalandırma üni-
tesine sahip olarak sunulur. Tek bir fanın var-
lığı ve cihazın içindeki konforlu hava akışları 
sayesinde iki fanlı FCA modellerine nazaran, 
10 db(A)’ya kadar belirgin ses düşümü elde 
edilir. Daha küçük kapasitelerde olduğu gibi, 
yeni model kapasitelerde de performans güve-
nilirliği, standart üç yollu vana, pratik montaj, 
bakım ve dizayn özelliklerine sahiptir. 
FCL fancoil üniteleri, hepsi Eurovent serti-
fikalı 4 farklı hıza (devir) sahiptir. Dördüncü 
hızın ilavesi, daha eski FCA ürün gamının üç 
hızına nazaran süper minimum hıza sahiptir ve 
bu normal çalışma şartlarında fancoili daha da 
sessiz yapar. Yeni FCL ürün gamının en önemli 
elemanı, ısı eşanjör serpantininin iki defa kıv-
rılan bölümü, geleneksel kaset tiplerinde kul-
lanılan  dairesel serpantinler ile karşılaştırıl-
dığında daha fazla kullanılabilir ısı transfer 
yüzeyi sağlar. Sonuç, çekilen elektrik gücünde 
% 40’lara varan düşüşle, daha fazla enerji tasar-
rufudur. FCL fancoil, iki yollu vana (istek üze-
rine konulur) sayesinde, değişken su debili sis-
temlere tatbik edilebilir. 4 borulu sistemler için 
ilave serpantin kullanıldığı durumlarda da, iki 
yollu vana konulması mümkündür. 
FCL ürün gamının başka bir önemli özelliği 
ise, uzaktan kumanda ile kontrol panelli ver-
siyonunda, hava akış kanatçıklarının moto-
rize edilmesidir. Kolay montaj ve bakım ciha-
zın alt bölümlerinde bulunan hidrolik, aerau-
lic, elektrik ve elektronik bölümlerine ulaşıla-
bilirliği sayesinde mümkündür. 
Cihaz tarafında, asma tavanda açılacak kare 
açıklığa gerek yoktur. Bunun yanısıra, elekt-
rik kutusundaki bayonet bağlantı bu parçadaki 
müdahaleyi kolaylaştırır. TM

miş iç ünite sayesinde oldukça kolaylaştırıl-
mıştır. Sıcak su ihtiyacı olduğunda dış hava 
sıcaklığından bağımsız istenilen su sıcaklığına 
hızlıca ulaşılır. Standart olarak cihazın içinde 
bulunan geniş kapasiteli yardımcı elektrikli 
ısıtıcı ile maksimum 65 °C sıcaklıkta su temin 
edilir, böylece sistem ekstra olarak daha fazla 
sıcak su (58 °C) temin edebilir. Dış ünite dış 
hava çalışma sıcaklık aralığı, ısıtma ve kullanım 
suyu işletiminde -20 + 43 °C, soğutma işleti-
minde 15 + 43 °C aralığında , iç ünite çıkış suyu 
sıcaklığı ise ısıtma işletiminde 25-58 °C ara-
lığında (65 °C elektrikli ısıtıcı ile) ve soğutma 
işletiminde 7-25 °C aralığındadır. Dış ünite ses 
basınç seviyesi ise 3 farklı kapasite için  48, 50 
ve 54 dB (A) değerlerine sahiptir.
Her ülke gereksinimlerine özel olarak sterili-
zasyon sıcaklıkları ayarlanabilir. Doğrudan giriş 
su kaynağını kullanarak ve depolama tankından 
su kullanmayarak lejyonella bakterisi oluşum 
riski de azaltılarak kalite korunur. 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



ECA Termostatik 
Radyatör Vanaları

E .C.A. Termostatik Radyatör Vanaları 
kullanılarak, yaşanan her bir mekanın 
ısısı istenen seviyede tutulup, ihtiyaç 

fazlası ısınmalar engellenir ve istenen konfora 
daha ucuz bir yolla ulaşılır. ahip olduğu hassas 
termostat grubu ile oda sıcaklığındaki deği-
şiklikleri algılayarak, radyatörden geçen akış-
kan miktarını değiştirir. Yani debi kontrolü 
yapılarak ortam sıcaklığı istenen değerde sabit 
tutulur. Konfor sıcaklığından ödün vermeden 
yaşam alanında 1 °C ‘lik tasarruf sağlamak, 
enerji tüketiminizi % 6 azaltır. E.C.A. Ter-
mostatik Radyatör Vanaları, yaşanan ortam-
da ısıtma sistemi dışında, harici ısı kaynakla-
rından (örneğin yanan bir fırın-ocak, açık bir 
lamba, çalışan ütü, saç kurutma vb ev aletleri 
ve kalabalık bir insan topluluğu gibi) ortama 
kazanç olarak giren ısı enerjisini algılayarak 
doğrudan tasarrufa çevirir. E.C.A. Termosta-
tik Radyatör Vanaları radyatör içinde dolaşan 
suyun akış miktarını otomatik olarak ayarlar 
ve ısıtma sistemlerinin daha verimli çalışma-
sını sağlayarak yakıt tasarrufu sağlamış olur. 
Farklı şiddet ve sürelerde kış sezonu yaşayan 
bölgelerimizin dış hava sıcaklıklarına bağ-
lı olarak, E.C.A. Termostatik Radyatör Va-
nası kullanımı ile % 30’a varan tasarruf elde 
edilmektedir. E.C.A. Termostatik Radyatör 
Vanaları Avrupa Standardizasyon Komitesi 
(CEN) tarafından verilen ve tüm dünyada ge-
çerliliği olan EN 215 belgesine sahiptir. TM

Deprem durumunda, gerekli standartlara 
uygun olarak dizayn edilmemiş olan 
binaların yanı sıra, mekanik tesisatın 

her bir noktası da ciddi boyutta hasar görmek-
tedir. Özellikle günümüzde, gelişen teknoloji 
ve binalarda istenen konfor şartlarının artması 
sonucunda binalardaki mekanik tesisat, elekt-
ronik otomasyon sistemleri, elektrik tesisatı ve 
HVAC cihazları maddi olarak oldukça büyük 
bir bütçeye sahiptir. Deprem sonrasında, sis-
mik koruma yapılmamış tesisatlarda çok ciddi 
bir hasar meydana gelmektedir. Bunun maddi 
boyutu milyon dolarları bulmakta ve telafisi de 
çok zor ve zaman alıcı olabilmektedir. Dep-
remin direkt etkisinin yanı sıra dikkate alın-
ması gereken bir diğer önemli husus da, dep-
rem sebebi ile çıkabilecek yangınlardır. Nitekim 
uluslararası sigorta ve reasürans kurumlarının 
yaptığı araştırmalara göre, bir deprem sonra-
sında meydana gelen hasarların ve kayıpların % 
80’e varan kısmı yangınlardan kaynaklanmak-
tadır. Bir binadaki yangından korunma ve acil 
durum sistemleri, ancak deprem sonucu işlev-
selliğini yitirmemiş tesisatlar sayesinde çalışır 
vaziyette olabilmektedir. Bu konu hayati öneme 
sahiptir. Hem maddi kayıpların hem de olası 
can kayıplarının önüne geçebilmek için “sismik 
koruma” önlemlerinin uluslararası standartlara 
uygun olarak alınması, deprem öncesi alınabi-
lecek tedbirlerin başında gelmektedir.
Bu konuda uzmanlaşmış olan Link Yapı Fir-
ması, her tip tesisat (mekanik, elektrik), her tip 

WÜRTH, MS hibrid polimer bazlı, 
tek bileşenli, su altında hızlı tutu-
nan ve nem temasıyla sertleşen, sili-

konsuz ve izosiyanatsız elastik yapıştırıcı sızdır-
mazı üretti. MS Pool acil tamirat işlemleri için 
yüzme havuzlarında ve su ile temas halinde olan 
bölgelerde, seramik, cam, plastik ve metal lev-
haların yapıştırılmasında, aynı zamanda yalıtıl-
masında kullanılıyor. Islak yüzeylerde tutunma 
özelliğine sahip olan ürünün en önemli özel-
liği su altında dahi uygulanabilmesi. Suya, alifa-
tik bazlı çözücülere, yağa, inceltilmiş anorganik 
asitlere, alkaline karşı dayanıklı olan MS Pool, 
yağmur ve güneş gibi doğal etkenlere karşı da 
dayanıklılık gösteriyor. TM

cihaz (mekanik, elektronik) ve bu ekipman-
ların bağlantı şekillerine göre (tavan, zemin, 
duvar, çelik konstrüksiyon, dikey hatlar vb) 
sismik koruma uygulamaları için konusunda 
uzmanlaşmış mühendis kadrosu ile uluslara-
rası standartlara uygun projelendirme hizmeti 
vermekte ve aynı zamanda projesinde kullanı-
lacak malzemelerin de tedarik ve imalatını ger-
çekleştirmektedir. 
Link Yapı Sismik Sınırlama Sistemleri, sis-
mik koruma uygulamalarında montaj zamanını 
minimize ederken aynı zamanda her yönden 
gelmesi muhtemel deprem yüklerini sınırlamak 
üzere dizayn edilmiş ürünlerdir. Sismik sınır-
lama için kullanılan ürünler,  tesisat ve cihaz 
için farklı gruplara ayrılmakta olup, dizayn 
yüklerine göre de kendi içlerinde modellen-
dirilmiştir. Her bir grup ve grup içerisindeki 
farklı model seçimi ve bu ürünlerin kullanıl-
dığı yere göre hesapları, konusunda uzmanlaş-
mış mühendisler tarafından yapılmalı, hesap 
metotları ve uygulama detayları mutlaka ilgili 
standartlara dayandırılmalıdır.
Link Yapı’nın her projede müşterisine sun-
duğu ve kullanıcı tarafından da aranması gere-
ken ürün ve imalat kalitesi ile ilgili belgeler; 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 Kalite Yönetim Sistemi standart-
ları sertifikaları UL (Underwriters Laborato-
ries Inc.) product certification, TÜV CERT 
Ürün Belgelendirme tarafından ürün güven-
liği ve ürün kalitesi sertifikalarıdır. TM

Link Yapı’dan Sismik Koruma Uygulamaları

WÜRTH’ten MS Pool

ürünler
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RIDGID Model 258 ( 8” ‘e kadar ) ve 258 XL ( 12” ‘e kadar ) Boru Kesme Makinesi 

RIDGID Model 258 elektro hidrolik boru kesme makinesi hzl ,çapaksz ve kolay kesim için idealdir. 
Benzersiz tasarm, portatif kesiciyi çalştrabilen RIDGID® 700 Elektrikli Diş Açma Makinesi ile beraber 

sunulmaktadr. No.258 ile 4” çapnda bir boruyu 60 
saniyeden daha ksa bir sure içerisinde kesebilirsiniz. 

Özellikle yangn tesisat borulamalarnda uzun borularn 
kesiminde çok pratiktir. Ksa parçalarda çok kolay bir 
şekilde kesilebilir. Boruyu döndürerek soğuk kesim 
gerçekleştirdiğinden boru üzerinde çapak oluşturmaz 
,tekrar taşlamaya tabii tutmanza gerek duymadan montaj 
işlemine alabilirsiniz. Çelik boruyu en alt düzeyde çapakla 
keser. 2 adet standart olarak gelen bilyal boru destek 
sehpas üzerine uzun borular yerleştirilerek kesim 

esnasnda üzerinde dönmesi sağlanr ,zeminin düz olmas çok 
önemlidir. 

İşlem süresince 10 tonluk güçlü hidrolik ayak pompas 
pompalanarak bçak besleme hz ve temas gücü denetlenebilir. 
Operasyon 1 kişi tarafndan kolayca yönetilebilir. 

Bu güçlü kesicinin tahrik ünitesi olarak kullanlan Model 700 
,ayrca pafta kafalar temin edilerek diş açma makinesi olarak da 
kullanlabilir. 

Daha fazla bilgi için : www.RIDGID.com.tr  

 

 

 

 

Akcor’dan Olimpia 
Splendid Taşınabilir 
Klimalar Erensan bünyesindeki Avrupa’nın en 

büyük ve Türkiye’nin tek ısı laboratu-
varı olan ISILAB’da Türk mühendisle-

rince geliştirilen “Baca Gazı Atık Isı Kazan-
ları” yüzer santrallerde elektrik üretiminde kul-
lanılıyor ve % 30 enerji verimliliği sağlıyor. 
Karadeniz Holding’e ait yüzer santral gemile-
rinde hayat geçirilen ileri teknoloji ürünü atık 
baca gazı basınç kazanları, bir kentin gün-
lük enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye 

RIDGID Model 258 elektro hidrolik 
boru kesme makinesi hızlı, çapaksız 
ve kolay kesim için idealdir. Benzersiz 

tasarım, portatif kesiciyi çalıştırabilen RID-
GID® 700 Elektrikli Diş Açma Makinesi ile 
beraber sunulmaktadır. No 258 ile 4” çapında 
bir boruyu 60 saniyeden daha kısa bir sure içe-
risinde kesilebilir.
Özellikle yangın tesisatı borulamalarında uzun 
boruların kesiminde çok pratiktir. Kısa parça-
larda çok kolay bir şekilde kesilebilir. Boruyu 
döndürerek soğuk kesim gerçekleştirdiğinden 
boru üzerinde çapak oluşturmaz, tekrar taşla-
maya tabi tutmanıza gerek duymadan mon-

Erensan’dan % 100 Türk Mühendisliğiyle Üretilen 
Atık Isı Kazanları

RIDGID Model 258 ve 258 XL Boru Kesme Makinesi

sahip enerji gemilerinin 360 dereceyi bulan 
atık egzoz gazındaki sıcaklığı türbin enerji-
sine dönüştürüyor. 
Erensan Isı Cihazları Pazarlama A.Ş. Genel 
Müdürü Efkan Çeviker, atık ısı kazanlarının 
15 metre yüksekliğinde ve 100 ton ağırlığında 
olduğunu, kazanların sadece gemilerde değil, 
karada kendi enerjisini fuel-oil ya da doğalgaz-
dan üreten tüm tesislerde de yüksek verimde 
çalıştığını söylüyor. TM

taj işlemine alabilirsiniz. Çelik boruyu en alt 
düzeyde çapakla keser. 2 adet standart olarak 
gelen bilyalı boru destek sehpası üzerine uzun 
borular yerleştirilerek kesim esnasında üze-
rinde dönmesi sağlanır, zeminin düz olması 
çok önemlidir.
İşlem süresince 10 tonluk güçlü hidrolik ayak 
pompası pompalanarak bıçak besleme hızı ve 
temas gücü denetlenebilir. Operasyon bir kişi 
tarafından kolayca yönetilebilir.
Bu güçlü kesicinin tahrik ünitesi olarak kul-
lanılan Model 700, ayrıca pafta kafaları temin 
edilerek diş açma makinesi olarak da kullanı-
labilir. TM

Maksimum verimliliği ve A sınıfı 
düşük enerji sarfiyatı ile çevre 
dostu olan İsssimo 11’in dijital 

ekranı ile ana fonksiyonlara kolayca ulaşabi-
liyor. Uzaktan kumandası ile ay fonksiyonunu  
kullanarak gece meydana gelen farklı meta-
bolik durumlara göre havalandırma istendiği 
gibi ayarlanabiliyor. Son derece sessiz çalı-
şan İsssimo böylece kaliteli bir uyku ortamı 
yaratıyor. Otomatik kablo geri sarma sistemi  
sayesinde güç kablosunu çıkarmak ve geri sar-
mak son derece kolay. Evin her köşesine kolay-
lıkla taşıyabilen İsssimo model klimalarda su 
deposu olmadığı için su boşaltma sorunu da 
ortadan kalkıyor. Çünkü İsssimo yoğuşmayı çiy 
şeklinde otomatik boşaltırken çiyi sürekli dışarı  
tahliye ediyor. 
Olimpia Splendid’in İsssimo 11 model taşı-
nabilir klimaları, yüksek teknolojisi ve küçük 
boyuttaki farklı tasarımıyla kullanıcılarını 
serinletirken şık tasarımıyla da evlerin hava-
sını değiştiriyor.

Teknik Özellikler

Soğutma Kapasitesi: 12.000 BTU/h
Soğutma Modunda 
Güç Harcaması: 1034 W
Enerji Verimlilik Sınıfı: A
Ses Basıncı / Ses Gücü: 34-43 / 47-56
Boyutlar (G*Y*D):  520 X 485 X 550 TM

ürünler
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RIDGID Model 258 ( 8” ‘e kadar ) ve 258 XL ( 12” ‘e kadar ) Boru Kesme Makinesi 

RIDGID Model 258 elektro hidrolik boru kesme makinesi hzl ,çapaksz ve kolay kesim için idealdir. 
Benzersiz tasarm, portatif kesiciyi çalştrabilen RIDGID® 700 Elektrikli Diş Açma Makinesi ile beraber 

sunulmaktadr. No.258 ile 4” çapnda bir boruyu 60 
saniyeden daha ksa bir sure içerisinde kesebilirsiniz. 

Özellikle yangn tesisat borulamalarnda uzun borularn 
kesiminde çok pratiktir. Ksa parçalarda çok kolay bir 
şekilde kesilebilir. Boruyu döndürerek soğuk kesim 
gerçekleştirdiğinden boru üzerinde çapak oluşturmaz 
,tekrar taşlamaya tabii tutmanza gerek duymadan montaj 
işlemine alabilirsiniz. Çelik boruyu en alt düzeyde çapakla 
keser. 2 adet standart olarak gelen bilyal boru destek 
sehpas üzerine uzun borular yerleştirilerek kesim 

esnasnda üzerinde dönmesi sağlanr ,zeminin düz olmas çok 
önemlidir. 

İşlem süresince 10 tonluk güçlü hidrolik ayak pompas 
pompalanarak bçak besleme hz ve temas gücü denetlenebilir. 
Operasyon 1 kişi tarafndan kolayca yönetilebilir. 

Bu güçlü kesicinin tahrik ünitesi olarak kullanlan Model 700 
,ayrca pafta kafalar temin edilerek diş açma makinesi olarak da 
kullanlabilir. 

Daha fazla bilgi için : www.RIDGID.com.tr  
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Siba Klima’dan Gaz Kaçaklarını Onarıcı 
A/C EasySeal

A /C EasySeal nükleer denizaltı ve Nasa 
uzay programında son 10 yıldır kullanı-
lan teknoloji ile geliştirildi. A/C Easy-

Seal kaçağın bulunamadığı ya da bulunması-
nın zor olduğu durumlarda, kondenser, eva-
poratör, bakır boru hatları ve lehimli birleş-
tirme noktalarındaki kaçakların tamiri ama-
cıyla tasarlanmıştır. A/C EasySeal içindeki gazı 
7 gün (18-000/…60.000Btu/h’a kadar olan 
kapasitelerde geçerlidir) veya daha fazla süre 
sonunda kaybeden soğutma sistemi kaçakla-
rının tamirinde kullanılır. A/C EasySeal’in bir 
tüpü 18.000Btu/h ila 60.000Btu/h kapasiteler 

için tasarlanmış olup, daha büyük sistemlere de 
uygulanabilir. A/C EasySeal sistemde soğutucu 
akışkan ile dolaşarak kaçak noktalarını bulur ve 
bu noktada hava ve nem ile reaksiyona girerek 
kaçağı onarır. A/C EasySeal soğutucu akışkan, 
yağ ve sistem elemanları ile uyumludur, klima 
sistem ve komponentlerine zarar vermez, yük-
sek teknolojili VRV sistemlerinde güvenle kul-
lanılır. CFC, HCFC, HFC ve hidrokarbon 
grubu soğutucu akışkanlar ile çalışan klima ve 
soğutma sistemlerinde güvenle kullanılır (R22, 
R410A, R407C, R134A vb). TM

LG’den Enerji 
Tasarrufl u Yeni Ticari 
Klima Multi V III

Tüketici elektroniği, mobil iletişim ve 
beyaz eşya sektörlerinde hizmet veren 
LG Electronics’in yeni ürünü Multi 

V III, üç önemli özelliğiyle ön plana çıkıyor: 
Daha yüksek verimlilik, daha büyük kapa-
site ve daha uzun borulama. LG’nin invertör 
kompresörü V-Scroll ve HiPORTM (Yüksek 
Basınçlı Yağ Geri Dönüşü) teknolojisi saye-
sinde daha da artan enerji verimi, sektördeki 
en yüksek değerlerin arasında yer alan 4.58 
(8HP’lik model için) düzeyinde bir COP (per-
formans katsayısı) sağlıyor.
Multi V III’ün bir başka üstün özelliği ise, buz 
çözmeden dolayı, iç mekanlarda sürekli ola-
rak konfor sağlayan kesintisiz ısıtma sistemi. 
Ayrıca, 1.000 metrelik toplam borulama uzun-
luğu ve birim başına 20HP kapasitesiyle (dört 
birim bağlandığında maksimum 80HP) Multi 
V III’ün kurulumu ve bakımı son derece basit.
LG Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho yeni 
ticari klimaları Multi V III ile ilgili şunları söy-
lüyor: “Multi V III ürünümüz, bu alanda dünya 
genelinde bir trend haline gelen enerji tasarru-
funu maksimuma çıkararak, çözümlere odak-
landığımızın bir kanıtıdır. Bu ürünümüzün 
başarısına duyduğumuz güvenle 2014 yılına 
kadar küresel satışlarda 10 milyar dolarlık bir 
satış hedefl iyoruz”. TM

Makro Teknik’ten Yanmaz Akustik Köpük

 Makro Teknik Yanmaz Akustik Köpük, 
yanmazlık artırıcı mineral madde 
emprenye edilmiş esnek bir poli-

üretan köpüktür. Açık gözenekli hücre yapı-
sına,  düşük ve yüksek frekanslarda mükem-
mel ses yutumuna sahiptir ve alev almaz. Tüm 
teknik değerleri ilgili kuruluşlarca test edile-
rek sertifi kalandırılmıştır. Makro Teknik MT 
70 ve MT 100 yapıştırıcılarla uyum içerisinde 
kolayca kullanılabilir. Kendinden yapışkanlı 
ve/veya alüminyum folyo kaplama seçenekleri 
de mevcuttur. TM

Teknik Özellikler
 
Kalınlık 3 mm den 55 mm‘ye kadar
Renk Siyah
Çekme dayanıklılığı < 80 kpA.
Kopma anı uzaması % 150
Isı iletkenliği 0,045 W/mk.
Isı çalışma aralığı (Kısa kullanım) -30 ‘C, +130 ‘C
Isı çalışma aralığı (Devamlı kullanım) -30 ‘C, +100 ‘C

Alev/Yangın Davranışını Tespit İçin Yapılan Testler ve Sonuçları  
 
Test Adı                      Sonuç                      Testi Yapan
Yanmazlık Sınıfı             Class 0                      Warrington Fire Global Safety (İngiltere)
Damlama Testi               Damlama Yok         Tubitak ( Türkiye)
Oksijen İndeksi              LOI 25 C = 45       İstanbul Üniversitesi  (Türkiye)
Antibakteriyel                 Antibakteriyel         Sanitized ( İsviçre)
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Immergas’ın geliştirdiği yoğuşmalı VICT-
RIX 26  kombi ve VICTRIX X 24 kat 
kalorifer modelleri %100’den %12’ye ka-

dar inen  geniş modülasyon aralığı sayesinde 
özellikle düşük sıcaklıkta çalışan sistemlerde 
verimleri maksimum düzeye ulaşarak %25-
30’lara kadar çıkabilmektedir. Premix sistemi 
sayesinde hava ve gazın karışımı paslanmaz 
çelik yoğuşma eşanjörü içerisindeki brülör gi-
rişinde en uygun oranlarda yapılarak yoğuşma 
eşanjörü içerisindeki yanmanın en yüksek ve-
rime ulaşması sağlanır.  Böylece % 12 - % 100 
arasında geniş modülasyon aralığı sağlanır. 
Klasik kombilere oranla düşük modülasyonda 
dahi (% 12) yanma verimi bozulmayacağın-
dan % 108.1’e varan yüksek verimlere ulaşmış 
olur. Bu sayede tüm modülasyon aralığında bu 
yüksek verim korunur. VICTRIX ürün grubu, 
UNI EN 297 ve UNI EN 497 Avrupa stan-
dartlarına uyumlu olduğundan  en çevreci sı-
nıflandırmada yer alarak  sınıf  5 gereksinim-
lerini karşılayarak karbon monoksit (CO) ve 
azot oksitleri (NOx) büyük ölçüde azaltmıştır. 

Ziehl-Abegg FN Yeni Nesil Serisi fan-
lar biyonik anlayışla geliştirildi. İlk kez, 
Ziehl-Abegg araştırma departmanın-

daki fan uzmanları, doğada bilimsel araş-
tırmalar yaptılar ve sonuçları bilimsel aero-
akustik bilgisi ile birleştirerek tamamen yeni 
kanat geometrisine dayanan FN Yeni Nesil 
Serisi’ni geliştirdiler. Uçuş sırasında en az ses 
yapan kuşlar aleminden baykuş model olarak 
kullanıldı. Yeni patentli fan kanatları ilk defa 
FN Yeni Nesil Serisi’nde kullanıldı. OWLET, 
“owl” (baykuş) ve “winglet” (kanatçık) isimle-

Bir Ingersoll Rand işletmesi olan Trane, 
yeni 15-165 kW Voyager™ I, II ve III 
rooftop serisini takdim eder. Yeni Voya-

ger sistemleri Avrupa, Orta Doğu, Hindistan 
ve Afrika’da bulunan perakende satış nokta-
ları, süpermarketler, depolar, fabrikalar ve diğer 
ticari ve endüstriyel ortamlara artırılmış enerji 
ve çalışma maliyeti tasarruflarını arttırır. Enerji 
verimliliği ve sürdürebilirliği gibi Trane’in gele-
nekselleşmiş özelliklerini devam ettiren bu yeni 
sistemler R410A’yı soğutucu akışkan olarak kul-
lanır. Yeni Voyager sistemleri kendilerinden önce 
gelen sistemlerle aynı kurulum alanı ve hava 
akışı aralığına sahiptir, bu da kullanımdan kalkan 
soğutucu akışkanları kullanan ünitelerin kolayca 
değiştirilebilmesine olanak tanır. 35-160 kW ara-
lığındaki çatı tipi ünitelerde, güncellenmiş bir 
ısı geri kazanımı opsiyonu mevcuttur. Bu tekno-
loji, ünitenin standart free cooling kapasitesinden 
faydalanarak düşük taze hava/egzoz ısı kaybı ve 
kompresör elektrik tüketiminde azalma sağlar. 
Çift yakıt opsiyonu, yardımcı ısıtma için bulunan 
bir gaz brülörü ile tersine çevrilebilir bir soğutma 
sistemiyle birleştirerek 35-160 kW Voyager’ı bir 
hibrit üniteye dönüştürür. Enerji kullanımını en 
etkili hale getirmek için ünite, dış ortam sıcaklı-
ğına bağlı olarak termodinamik ısıtmayı otoma-
tik olarak gaz ısıtmasına dönüştürür, bu da bize 
elektrik gücü ile doğal gaz arasında optimize bir 
enerji kaynağı seçeneği sunar. 70-160 kW Voya-
ger ayrıca binanın ihtiyacı doğrultusunda % 30 
ile % 100 arasında değişen bir ısıtma kapasite-
sine sahip kondenserli bir gaz brülörünü (kısmi 
yükte) opsiyonel olarak sunmaktadır. Bu tek-
noloji geliştirilmiş gaz tüketimi için azaltılmış 
açma/kapama çevrimine sahip kolay bir işletim 
ve % 105’e varan verimlilik sağlar. TM

Sürekli sistem geliştirme ve ısıtma cihazlarını 
daha fazla sıklıkta güneş enerjili sistemler gibi 
alternatif enerji sistemleri ile entegre etme ta-
lepleri, yeni VICTRIX Ürün grubunun elekt-
ronik tasarımında Immergas’ı teşvik etmiştir. 
Bu ürünler, yeni oda sıcaklığına göre modü-
lasyonlu çalışan termostatlı kumanda sistem-
leri (CAR Universal) ve dış hava sıcaklık sen-
sörü ile kombine edilebilir, yeni nesil DIMV2 
(multisistem dağıtım manifoldları) ile uyum-
lu çalışabilir, güneşle ısıtma sistemleri ile en-
tegre edilebilir. 

Genel Özellikler

•	 Kompakt boyutlar (yalnızca 25 cm derinlik)
•	 Güneş enerji sistemleri ile entegre çalışma
•	 % 100’den % 12’ye kadar inebilen 

modülasyon aralığı ile en düşük güçte  (3 
kW) çalışma

•	 Yoğuşma sayesinde % 108.1’e ulaşan 
yüksek verim ve düşük atık gaz emisyonu

•	 Elektronik kart ile tam uyumlu program 
saatli ve oda termostatlı kumanda (CAR 
Universal) ile kullanım

•	 Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile kullanım 
sayesinde otomatik kalorifer suyu sıcaklık 
ayarı

•	 DIMV2 kitleri ile birden fazla kalorifer 
devresini ayrı sıcaklıklarda çalıştırma

•	 Ayarlanabilir by-pass ile kalorifer basınç 
dengeleme

•	 “Yeşil Seri” baca sistemleri uzun baca 
mesafeleri

•	 Kat kaloriferi (Victrix  X 24) modeline  
boyler bağlayarak yüksek debi ve konforda 
sıcak kullanım suyu. TM

rinin birleşiminden oluştu. Aerodinamik özel-
likler tamamen yeni bir kanat geometrisi ile 
iyileştirildi. FE fan ailesinden gelen 2. nesil 
üstün FN Serisi fanlar daha düşük ses sevi-
yesi, yüksek güvenilirlik ve verimlilik ile kul-
lanıcıların taleplerini daha iyi karşılıyor. İlk 
pratik testlerde, FN Yeni Nesil Serisi fan-
lar açıkça rakiplerine karşı daha iyi verim ve 
daha az ses değerleri elde etti. Dünyaca ünlü 
FE fanı sayesinde, Ziehl-Abegg daha da yeni-
likçi bir fan üreticisi olarak konumunu geniş-
letiyor. TM

Immergas’dan Yeni VICTRIX Serisi Ürünler 

Ziehl-Abegg’den FN Yeni Nesil Serisi Aksiyal Fan

Trane’den Yeni Voyager 
Rooftop Sistemleri 
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SGE Mühendislik’ten F09 Clamp Multimetre EGE YILDIZ’dan Oksijen 
Bariyerli PEX Boru

A F09 standart bir pens ampermetre ile 
aynı özellikler olan AC/DC akım-
gerilim ölçümleri yanında faz sırası, 

aktif güç(kW), reaktif güç(kVAr), görünür güç 
(kVA), CosQ, motor kalkış akımı (1msn hassa-
siyet) gibi bir pens ampermetreden beklenme-
yecek parametreleri de ölçebilmektedir. 

Genel Özellikleri

•	 TRMS (AC+DC), 26 mm clamp çapı ile 
400A AC/DC akım ölçümü

•	 0,2V....600V arası AC/DC gerilim 
ölçümü 

•	 Aktif, reaktif ve görünür güç ölçümleri ile 
CosQ ve faz sırası ölçümü 

•	 Frekans ölçümü
•	 Direnç ölçümü 
•	 Otomatik prob kablosu direnci 

kompanzasyonu
•	 Buzzer fonksiyonu
•	 Diod test 
•	 Otomatik AC/DC seçimi 
•	 Ekran aydınlatması 
•	 Hold / Min-Max-(100 msn) /  

Pik-(1 msn) fonksiyonları 
•	 Otomatik stop
•	 Ölçüm aralığı aşıldığında sesli uyarı
•	 Batarya seviyesini gösteren ışıklı ekran
•	 Tehlikeli voltaj sinyali
•	 Çift izolasyon
•	 Elektriksel güvenlik standartı: IEC 61010 - 

1.600V Cat III. IP40 koruma sınıfı 
•	 Boyutlar: 193 x 70 x 37 mm 
•	 Ağırlık: 260 g TM

Farklı filtrasyon teknolojileri ile giriş suyu 
kalitesine uygun olarak kullanım nokta-
sına göre seçilebilen 3M Filtrasyon Sis-

temleri, binalarda temiz, kaliteli, lezzetli ve 
ekonomik içme suyu elde edilmesini sağlıyor. 
Merkezi Su Arıtma Sistemleri (POE) ve Kulla-
nım Noktası Su Arıtma Sistemleri (POU) olmak 
üzere iki farklı seçeneği bulunan 3M Filtrasyon 
Sistemleri, özellikle mimarlar ve konut üreti-
cileri için pratik ve güvenli çözüm seçenekleri 
sunuyor. Kompakt tasarımı ile her yere uyum 
sağlayan ve kolay kuruluma sahip 3M Filt-
rasyon Sistemleri’nin atık suyu yok ve kartuş 
değişimi de çok kolay. Evlerde damacanadan 
daha temiz içme suyu elde edilmesini sağlayan 
bu sistem, uzun vadede de daha ekonomik bir 
çözüm sunmuş oluyor.
Merkezi Su Arıtma Sistemleri (POE), binada 
dolaşan tüm suyu filtreleyerek, suyun bina giriş 
noktasından ekipmanlara ve son nokta kulla-
nımlarına kadar daha yüksek kalitede gelmesini 
sağlıyor. Giriş noktasına monte edilen bu sis-

EGE YILDIZ, bina grubu ürünlerine ilave 
olarak Oksijen Bariyerli PEX Boru üre-
timine başladı. İki kat uzun ömürlü ve 

çok fazla dayanıklılığa sahip olan oksijen bari-
yerli pex borularda dış katmanda evoh kopoli-
mer katman, orta bölümde yapıştırıcı katman, 
iç bölümde ise çapraz bağlı pex boru katman 
bulunuyor. Ürün, kalorifer, kombi tesisatlarında 
ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılıyor. TM

tem 1 ve 50 mikrona kadar kir ve tortuyu orta-
dan kaldırıyor, klor tat ve kokusunu, kireç ve 
paslanmayı azaltıyor. Binadaki tesisat hatlarını, 
kombi, kazan gibi ısıtma sistemlerinin batarya 
ve ekipmanlarının ömrünü uzatıyor. 
Kullanım Noktası Su Arıtma Sistemleri (POU) 
ise merkezi sistemden gelen su kalitesine uygun 

3M Filtrasyon Sistemleri
olarak, son kullanım noktasında hijyenik ve 
kaliteli su sağlıyor. Tüm içme suyunu, yemek 
pişirme ve yıkamada kullanılan suyu filtreli-
yor. Filtre sistemleri son noktada kullanılması 
nedeniyle, üretilen suyun bekleme ya da diğer 
nedenlerle kirlenme riskini de en aza indiri-
yor. TM



235*335_tesisatmrk_vrfc.indd   1 4/22/11   4:26 PM



ürünler

26 . tesisat market 05/2011

ENEKO/EPOVENT-EROVENT 
cihazları taze hava ihtiyacının yük-
sek olduğu sinema salonları, alışveriş 

merkezleri, havaalanları, ofis binaları, yüksek 
katlı binalar, spor salonları, konferans salon-
ları, müzeler ve benzeri insan yoğunluğunun 
fazla olduğu mekanlarda, iç ortamdaki kirli 
havayı uzaklaştırmak ve yerine dış ortam-
daki taze havayı aktarmak amacıyla kullanı-
lır. Dış ortama atılan egzoz havasındaki enerji 
ve nem, tamburlu tip ısı geri kazanım eşan-
jörü ile taze havaya aktarılır ve böylelikle iç 
ortam konforu korunurken enerji tasarrufu 
da sağlanmış olur.
EROVENT/EPOVENT serisi ısı geri kaza-
nımlı havalandırma cihazları, kendinden 
motorlu ve elektronik kontrollü plug tipte 
taze hava ve egzoz fanları, ısı geri kazanım 
eşanjörü, taze hava ve egzoz filtreleri, elekt-
ronik kontrol ekipmanları ve aksesuarları ile 
kompakt bir yapı oluşturmakta ve havalan-
dırma uygulamalarında çözüm sunar.
Enerji tasarruflu EC fan teknolojisi, yüksek 
duyulur ve gizli ısı transferi yapabilen rotorlu 
ısı geri kazanımı, sıcaklık ve debi kontrolü ile 
ilk yatırım ve işletme ekonomisi sağlar. Enerji 
tasarrufuna bağlı olarak CO2 emisyonu azal-
tılır ve çevre kirliliği önlenir. Yüksek ısı geri 

Aktech Akıllı Daire Giriş İstasyonu, 
merkezi ısıtma sisteminin avantajla-
rını ve bireysel ısıtma sisteminin kon-

forunu bir arada sunan kompakt bir çözüm. 
Bağlantı boruları isteğe göre paslanmaz çelik 
vea bakır malzemeden imal edilebilmekte-
dir. Kullanım sıcak suyu AISI316 kalite pas-
lanmaz çelikten imal bir plakalı eşanjör ile 
üretilir. 
Aktech Akıllı Daire Giriş İstasyonu, daire 
ısıtma hattında difarensiyel basınç farklılıkla-
rını önleyen bir yapıya sahiptir. Böylece daire 
içindeki termostatik radyatör vanalarının kıs-
masından kaynaklanan gürültü sorunu orta-
dan kaldırılmış olur. Ayrıca “kullanım sıcak 
suyu” öncelikli bir çalışma sağlanır. 
Aktech Akıllı Daire Giriş İstasyonu set edi-
len değerde sabitlenmiş kullanım sıcak suyu 
üretir. Yardımcı enerjisiz termostatik kontrol 
vanası, tek vana gövdesinde iki vana prensi-
bine dayanan dizaynı sayesinde hem dina-
mik balans vanası hem de termostatik kont-

kazanım verimi sonucu iklimlendirme ekip-
manlarının (kazan, chiller gibi) ilk yatırım 
maliyetleri azalır.
Cihazın elektrik ve kontrol sistemi üzerinde 
olup, elektrik şebekesine bağlanması, tasarım 
koşullarında çalışması için yeterlidir. Mikro-
işlemci temelli kontrol ekipmanları 
tasarım şartlarına göre sıcaklık, hava debisi ve 
diğer fonksiyonları kontrol etmektedir. Kont-
rol sistemi birçok senaryoya uygun olarak 
tasarlanmış olup, gerekli sensörlerin uygula-
ması ile cihaz istenen kontrol senaryosunda 
çalıştırılabilmektedir. Kullanıcı gereksinimi 
doğrultusunda oluşturulan otomasyon senar-
yolarının tümü, tek bir kontrol kartında top-
lanmıştır. 
EROVENT cihazları sadece ısı geri kaza-
nımlı havalandırma amaçlı kullanılabildiği 
gibi aynı zamanda ısıtma/soğutma yapabile-
cek şekilde tasarlanmıştır. Opsiyonel olarak 
cihazlara eklenebilen ısıtma/soğutma batarya-
ları ile taze hava ısı geri kazanım eşanjöründe 
ön koşullandırma yapıldıktan sonra istenen 
sıcaklığa ısıtılıp soğutulabilmektedir. Aşırı 
soğuk iklimlerde taze hava tarafında donma 
önleyici elektrikli ısıtıcı da opsiyonel olarak 
kullanılabilmektedir.
Ayrıca isteğe bağlı olarak cihaz içine adapte 

rol vanası görevlerini aynı anda yerine geti-
rir. Böylelikle tesisatta ikincil bir balans vana-
sına ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri ve 
tesisat üzerindeki ilave işçiliği önemli ölçüde 
azaltır.

Avantajları

•	 Bireysel ısınma ve daire 
girişinde kullanım sıcak 
suyu üretimi imkanı 

•	 Paket sistem sayesinde 
düşen stok maliyetleri 

•	 Montaj kolaylığı, düşük 
işçilik maliyeti

•	 Kompakt yapısıyla 
dairelerde yerleşim 
alanından tasarruf

•	 Servis ve bakım 
maliyetlerinde azalma

•	 Hassas ölçüm ve adaletli 

ENEKO/ EPOVENT – EROVENT Serisi Isı Geri Kazanım Cihazları

Aktech’ten Akıllı Daire Giriş İstasyonları

edilen ısı pompası modülü ile de taze hava 
yükü tamamen alınarak iç ortam konforunu 
bozmayacak şekilde üfleme sıcaklığı, ortam 
sıcaklığında çekilebilir. Bu sayede atık hava-
nın ısı geri kazanımdan sonra kalan enerjisini 
de ısı pompası modülü ile alarak toplam cihaz 
COP’si yaz çalışması için 7.02, kış çalışması 
için 9.83 civarına ulaşmaktadır.
Cihaz gövdesi dış yüzü korozyona karşı boyalı, 
iç yüzü ise 200 gr/m2 galvaniz kaplı sacdan 
mamul olup, ısı ve ses izolasyonu için 50 mm 
kaya yünü izolasyonludur. Servis kapakları 
kilitli servis kolu ve menteşe sisteminden oluş-
makta kapılar ve servis kapaklarında sızdır-
mazlık için conta kullanılmaktadır. TM

paylaşım
•	 Enerji tasarrufu
•	 İhtiyaca uygun özel ürün tasarımı
•	 Düşük dönüş suyu sıcaklığı, maksimum 

verim
•	 Boyler ve boyler sayaçları, genleşme 

tankı, eşanjör, akümülasyon tankı, 
pompalar, ilave küresel vanalar ve 
borular gibi ekipmanlardan tasarruf

•	 Maksimum kullanım sıcak suyu 
kontrolü

•	 Kullanım sıcak suyu 
depolanmadığından lejyoner 
bakterisi üreme riskinin ortadan 
kalkması

•	 Baca ihtiyacının olmaması
•	 Tamamen mekanik yapısı gereği 

elektronik sistemlere göre arıza 
yapma riskinin önemli ölçüde 
azalması ve elektrik beslemesine 
ihtiyaç duymaması. TM
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L
G Electronics, elektronik ürünler konusunda dünya 
devi firmalardan biri. Geçtiğimiz günlerde Suada’da 
gerçekleştirdiği bir lansman ile yeni Multi V III 

ticari klimalarını tanıtan LG, önümüzdeki dönemde ISK 
alanındaki diğer ürünlerini de yavaş yavaş Türkiye pazarına 
sunmayı planlıyor. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan LG 
Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, LG’nin güneş panelleri 
konusunda da Türkiye’de örnek uygulamalar yapacağını 
ve ISK alanında komple çözümler sunarak pazarın öncü 
firmaları arasında yer alacaklarını söylüyor...

“Ticari klimalar konusunda  
 pazarda öncü olmayı 
 hedefliyoruz”

söyleşi

Calvin Cho

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü
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Ticari klimaları, dünya 
standartlarındaki devlerle rekabet 
edebilecek şekilde üretebiliyoruz

LG Türkiye’de daha çok tüketici elektroniği 
ve beyaz eşya pazarında biliniyor. İklimlen-
dirme  sektöründe de VRF sistemleri ile ilgili 
çözümler sunan firmalar arasında da iddialı fir-
malardan biriyiz. Türkiye’de son 10 yıldan beri 
LG olarak ticari klimalar konusunda kendi-
mizi geliştiriyoruz. VRF cihazlarının en önemli 
parçası olan kompresörde de LG dünyanın 
en büyük üreticileri arasında yer almakta. Bu 
nedenle de ticari klimaları, dünya standartla-
rındaki devlerle rekabet edebilecek şekilde üre-
tebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu konuda 
pazarın öncüsü olmayı hedefliyoruz.

Türkiye LG fabrikası, dünyadaki 
LG fabrikaları arasında 3. sırada yer 
alıyor

2008’e kadar Türkiye’de irtibat ofisi olarak faa-
liyet gösteren LG, 2008 yılı itibarı ile de % 100 
yabancı sermayeli olarak kendi satış ofisini kur-
muş ve bu alandaki faaliyetlerine de her geçen 
gün daha fazla önemle yaklaşmaktadır. LG 
markalı ticari tip klimalar 2001 yılından beri 
Türkiye’deki distribütörümüz tarafından yapıl-
maktaydı fakat satış ofisinin kurulması ile bera-
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söyleşi

ber bu pazara daha aktif bir şekilde sarılmaya 
karar verdik.
Globalleşen dünyada birçok yabancı 
Türkiye’ye gelip yerli üretim yapmayı düşü-
nüyor ve bu konuda atılımlar yapıyor. LG de 
bu konuda ilk atılım yapan firmalar arasında.  
1997 yılında Koç grubu ile % 50-50 bir 
ortaklık yaparak Gebze’de bir klima fabri-
kası kuruldu. Türkiye dışında özellikle bütün 
Avrupa ve Kuzey Afrika ve Türki Cumhuri-
yetlerde satılan bütün LG klimaları Türkiye’de 
üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Bu nedenle 
bölgesinde lider ülke olan Türkiye bizim için 
çok önemli bir pazar. Şunu da gururla söy-
lemek istiyorum, LG’nin dünyadaki dokuz 
klima üretim tesisi arasında Türkiye LG fab-
rikası üretim büyüklüğü bakımından üçüncü 
sırada yer alıyor.

LG’nin gelecekteki vizyonu, komple 
sistem çözümü sunan bir firma 
olmak 

LG’nin evsel kullanımlı ve genel anlamda ticari 
tip klimalarının yanısıra yine ticari ürün ola-
rak sayılabilecek olan; ısı pompaları, havadan 
suya sistemler, ısı pompalı dış ünitelerle kom-
bine edilebilen yerden ısıtma sistemleri gibi 
gelişmiş ürünleri de ürün gamı içerisinde yer 
almaktadır. LG, chiller ve klima santrali konu-
larını da geliştirerek komple sistem çözümü 
sunmayı hedefleyen bir çözüm ortağı olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Gele-
cekteki vizyonumuz bu...

ratuvarlarımızda özellikle güneş panelleri ile 
ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu konuda 
da en kısa sürede Türkiye pazarında olacağız. 
Öncelikle Almanya, Japonya ve Amerika gibi 
ülkelerde güneş enerjisi sistemlerinin daha çok 
geliştiğini görmekteyiz. Bunun sebebi, birey-
selde üretilen fazla enerjinin hükümet tara-
fından geri alınması ve bu sistemlerin teşvik 
ve krediler ile desteklenmesidir. Genel pers-
pektife baktığınız zaman, örneğin Almanya’da, 
bir güneş enerjisi sistemi, 7-8 yıl içinde ken-
dini amorti etmekte, sistem ömrünün de 25 
yıl olduğunu düşündüğünüzde kalan zaman 
size kâr olarak dönmekte. Türkiye’ye geldiği-
miz zaman yeni gelişen enerji yasaları sayesinde 
enerji bakımından birtakım gelişmeler var, fakat 
Enerji Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu üreti-
len fazla enerjinin şebekeye geri alım rakamları 
ile ilk yatırım bedelini geri ödeme süresi nere-
deyse cihazın ömrü ile eşdeğer... Dolayısıyla 
bugünkü konjonktürde güneş enerjisi sadece 
enerjinin gidemediği noktalarda, örneğin baz 
istasyonları, gemiler, uzak noktalardaki villalar, 
adalar, tarihi eserler gibi yerlerde kullanılıyor. 
Bu anlamda baktığınız zaman devlet tarafın-
dan ne zaman ki bu konu daha fazla destekle-
nir ve teşvikler kabul edilebilir rakamlara ula-
şılır, o zaman LG hiç şüphesiz bu konuda da 
pazardaki yerini alacaktır. Zaten önümüzdeki 
iki yıl içinde bu konudaki iddiamızı ortaya koy-
mak için örnek bir uygulama gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz... TM

Güneş panelleri konusunda da 
uygulamalarımız olacak

Kore’deki ana merkez binamızda gelişen ve 
değişen standartlara uygun olarak LEED serti-
fikalı gurur duyduğumuz bir yapıdır ve öncelikli 
pazarlarımızdan biri olan Dubai’de LEED ser-
tifikalı bazı binalarda da uygulamalarımız var ve 
bu konuda da kendimizi her geçen gün geliştir-
mekteyiz. Türkiye’de yeşil binalarda artış göz-
leniyor, enerji verimli sistemler ön plana çıkı-
yor. Biz de bu gelişmeye paralel olarak labo-
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Buderus Isı Pompaları

ısı pompaları yük tarafına göre incelendiğin-
de “sudan havaya” veya “sudan suya” olarak iki 
gruba ayrılırlar. Isı pompası sistemi, konden-
seri su ile soğutulan ve direkt genleşmeli (DX) 
çalıştığı için su veya havayı soğutup ısıtabilen 
paket klima cihazlarıdır.
Su kaynaklı ısı pompası sistemi, içerisinde-
ki su sıcaklığının yıl boyunca 15-35 °C aralı-
ğında olduğu, iki borulu kapalı bir su devre-
si ve bu devreye bağlı ısı pompası cihazların-
dan oluşur.

Sudan suya / sudan havaya ısı 
pompası nedir?

S
u kaynaklı ısı pompaları, kaynak tara-
fında dikey veya yatay toprak ısı değiş-
tiricileri (toprak kaynaklı uygulama), 

açık devre plakalı eşanjörlü yer altı/yüzey su-
ları veya kule/kazan destekli uygulamalar ile 
farklı tasarım çözümleri sunarlar. Kaynak ta-
rafından sağlanan enerji, yük tarafında su 
veya havaya aktarılır. Bu nedenle su kaynaklı 

Buderus Isı Pompası Genel 
Özellikler 
Buderus sudan havaya ısı pompaları yatık 
tip modellerde 2 – 50kW, dik tip modellerde 
ise 10-100kW kapasite aralığında ısıtma ve 
soğutma yapabilen kompakt cihazlardır. Tüm 
cihazlarda yeni nesil ozon dostu R-410A soğu-
tucu akışkan kullanımı ile yüksek verim ve 
maksimum çevre koruması hedeflenmiştir. 
Buderus sudan suya ısı pompalarında ise kapa-
site aralığı 8 – 100 kW arasındadır.

Buderus Isı Pompaları, 2 – 100kW ısıtma ve soğutma kapasite 
aralığındadır. Tüm serilerde çevre dostu, yüksek verimli R-410A 
soğutucu akışkan kullanılmaktadır.

Hazırlayan: Özgür DENİZALP
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Tic. A.Ş.
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Buderus Isı Pompası Cihaz 
Özellikleri

20 kW kapasiteye kadar olan modellerde ben-
zersiz Galvalume gövde, daha büyük kapa-
sitelerde ise galvaniz gövde ve tüm kapasite-
lerde akrilik kaplama sayesinde kimyasal daya-
nım ve kalıcı renk sağlanmaktadır. Ayrıca 1000 
saat tuz püskürtme testine tabi tutulmuştur 
ve gövde iç kısımları yüksek yoğunluklu cam 
yünü malzeme ile kaplanarak izole edilmiştir. 
Hava bataryası havanın içerisindeki aşındırıcı 
maddelerin etkilerinden korunması için fırın-
lanmış polyster ile kaplıdır. 12,7mm dış gövde 
cam yünü izolasyon, tüm kompresörlerde tit-
reşim önleyici yay ve kauçuk halka standarttır. 
Tüm serilerde drenaj tavası standart olarak pas-
lanmaz çelik olarak imal edilmektedir.
     
Güvenilirlik 

Buderus ısı pompaları UL (Underwriters Labo-
ratories), CE, CUL sertifikalarına sahiptir. 
Ürünler ISO 9001:2000 sertifikasına sahip fab-
rikalarda üretilmekte ve aynı zamanda ARI ens-

titüsü tarafından belgelenmektedir. Buderus ısı 
pompaları, Amerika’daki binalarda enerji verim-
liliği ve çevresel dizayn konusunda sertifikalan-
dırma yapan Yeşil Bina Konseyinin LEED ser-
tifikasyonuna yüksek verim değerleri ve çevreye 
duyarlı bileşenleri ile tam uyum sağlamaktadır.

Uygulama Alanları

Alışveriş merkezleri, hava alanı, mağaza, 
sinema, tiyatro, hastane, restoran, spor salon-
ları, fabrika ve endüstriyel tesisler, konutlar….

Sudan havaya ısı pompası ile ısıtılıp soğutulan 
Anatolium AVM - Bursa

Buderus Sudan Havaya Yatık Tip Isı Pompası

Buderus Sudan Havaya Dik Tip Isı Pompası

Neden Isı Pompası Tercih Edilmeli?

Yüksek verim, hızlı ve kolay kurulum, bina oto-
masyon sistemine uyum, dükkan bazında etap 
etap uygulama imkanı, özellikle su kaynağının 
bulunduğu uygulamalarda çok yüksek verim 
değerleri sunar. TM









Bir Efsanenin Anatomisi

Üst kanca çenedeki ölçü cetveli 
uygun boru çapına göre açmanız 
gereken yaklaşık aralığı gösterir.

Tek elle kolay çalışma için dişli ayar 
somunu.

Hızlı kenetlenme işlemi için tam kayan 
dövme kanca üst çene.

Kendini temiz tutan çok geniş diş 
aralıkları.

Geniş tutma yüzeyi kullanım 
rahatlığını arttırır.

İki kez sertleştirilmiş değiştirilebilir 
çelik alaşımlı çeneler.
Çok hassas olarak işlenmiş ve özel 
olarak tasarlanmış çene açıları 
kavrama gücünü ve aletin kullanım 
ömrünü arttırır.

Geniş flanşı anahtar 
ayarlıyken somunun istemdışı 
dönmesini engeller.

I-profil sap, maksimum kuvveti 
minimum ağırlıkla sağlar.

Kolay muhafaza için askı deliği.
Geniş sap kaymayı önler.

RIDGID® Ömür Boyu Garanti.
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“Her zaman daha iyisini  
 sunan bir çözüm 
 ortağıyız”

Gülnur Onur
Eneko Pazarlama ve Satış Direktörü

söyleşi
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Eneko, İzmir’de üretim 
yapan ve ısı geri kazanım 
cihazları üreten, sektörde 
ciddi bir tecrübeye sahip 
firmalar arasında yer 
alıyor. Firmanın ilerleyen 
dönemde Avrupa’nın üretim 
üssü konumunda olmayı 
hedeflediğini söyleyen 
Eneko Pazarlama ve Satış 
Direktörü Gülnur Onur, 
Türkiye’de de ürettikleri 
cihazların sağladığı tasarruf 
dikkate alınarak teşvik 
edilmesinin gerekliliğini 
vurguluyor. Onur, Eneko’nun 
son dönemde gerçekleştirdiği 
yeni yatırımları, ürettiği yeni 
ürünleri ve faaliyetlerini 
Tesisat Market’e anlattı...  

Ürettiğimiz cihazlar ile 45 milyon 
kWh enerjiyi geri kazandırdık

H
avalandırma ve ısı ekonomisi sistemleri 
üzerine faaliyet göstermek üzere kurdu-
ğumuz Eneko çatısı altında, sektörün 

ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden, Türk ve 
Avrupa standartlarına uygun, etkin ve ekono-
mik teknoloji ürünleriyle karşılıyoruz. Kurul-
duğumuz günden bu yana ürettiğimiz cihazlar 
ile yaklaşık 45 milyon kWh enerjiyi geri kazan-
dırdık. Bir gün içinde tüketilen toplam ener-
jiyi dünyanın ancak 1500 yılda oluşturduğu 
düşünülürse, Eneko olarak hem enerji tasar-
rufu, hem de çevre koruması adına üzerimize 
düşeni yapmanın gururunu taşıyoruz. 
Eneko olarak yaklaşık 20 yılı aşkın tecrü-
bemizle İzmir’de Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikamızda ısı geri kazanım ve 
enerji kazanımlı havalandırma sistemleri üre-

tiyoruz. Şu anda 21’i mavi yakalı olmak üzere 
48 çalışanımız var. Oldukça kuvvetli bir ar-ge 
yapısına sahibiz. Yurtdışındaki trendleri de 
yakından takip ediyoruz. Pazar nereye gidiyor, 
ne tür cihazlara yönelim var, sürekli izliyoruz. 
Avrupa’da havalandırma  standartları üzerinde 
çalışmalar ve tartışmalar halen devam ediyor, 
EN 13 779’a göre uygulama çeşitlerine bağlı 
olarak farklı SFP (Spesific Fan Power) değer-
leri talep ediliyor.
Özellikle Avrupa’da, enerji verimliliği ile ilgili 
çalışmalar ve yasalar sonucunda daha yüksek 
enerji verimliliği sağlayan cihazlara talep her 
geçen gün artıyor. Biz de bu eğilimi yakın-
dan takip ediyor ve ar-ge departmanımızda 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ürünlerimizi 
pazarın beklentilerine cevap verecek şekilde 
geliştiriyoruz. Üretimde kaliteyi sürdürebilmek 
amacıyla fabrikamızda kurulu test istasyonu-
muzda hem ürün geliştirme çalışmaları yapı-
yor, hem de ürettiğimiz cihazları ilgili ulusal 
ve uluslararası standartlar doğrultusunda test 
ederek performans değerlerimizi kontrol edi-
yoruz. Ayrıca cihazlarımızı bağımsız kuru-
luşlarda test ettirerek sonuçları karşılaştırı-
yor ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyo-
ruz. Üretim bandımızda üretilen her ürün, CE 
direktifleri ve performans kriterlerini belirle-
yen EU normlarına göre test edilmekte ve test 
sonrası uygunluğu kalite kontrol departmanı-
mızca onaylandıktan sonra müşteriye sevk edil-
mektedir. Büyüyen pazara bağlı olarak ürün-
lerimize talep her geçen gün artıyor. Yeni bir 
yatırımla fabrika alanımızı 4800 metreka-
reye çıkardık. Aynı zamanda makine parkuru-
muzu genişlettik,mevcut üretim bant sayımızı 
arttırmak  için çalışmaya başladık. Biz aynı 
zamanda güçlü bir OEM üreticisiyiz, Eneko 
olarak Avrupa ve Türkiye’de Isıtma-Soğutma–
Havalandırma-Klima sektörünün önde gelen 
saygın firmalarıyla ciddi OEM anlaşmalarımız 
var. Üretimimizin yaklaşık % 50’sini yurtdışına 
ihraç ediyoruz. Hem iç,hem dış pazarda pazar 
payımızı artırarak büyümeyi hedefliyoruz.

Etik değerlerine bağlı kalmak bizim 
için çok önemli

Enerji geri kazanım cihazlarımız ile dünya 
lideri markalar ile birlikte hareket ediyoruz. 
Yaptığımız işten keyif alabilmemizin temel 
şartı çözüm üretmek. Her çözümü, daha iyisi 
mutlaka vardır yaklaşımı ile üretiyoruz. Biz her 
zaman daha iyisini arayan ve mutlaka bulan 

bir çözüm ortağıyız. Enerji sorununun çözü-
münde, sürdürülebilir ve alternatif enerji kay-
naklarının kullanılması kadar çeşitli neden-
lerle kaybedilen enerjinin geri kazanılmasının 
da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ürün geliş-
tirme sürecinde ana felsefemiz, enerji tasarrufu 
sağlamak ve böylece CO2 emisyonunu azalta-
rak doğayı korumak.
Günümüzde, sağlıklı bir yaşam ve çalışma 
ortamı ancak taze hava sağlayan ürün ve sis-
temler ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, 
iç mekanlarda sıcaklık ve nem miktarı kadar, 
taze hava oranı da büyük önem taşıyor. Filt-
relenmiş, ortam koşullarında taze hava sağ-
lamak, özel olarak geliştirilen Eneko ürünle-
rinin önemli bir özelliğidir. Kullanıcı gerek-
sinimleri doğrultusunda geleceğin ihtiyaçla-
rını öngören yenilikçi tasarım anlayışıyla Tür-
kiye ve diğer ülkelerin koşullarına uygun eko-
nomik, teknolojik ürünler ve sistemler gelişti-
riyoruz. Sektörümüzün problemlerini gidere-
cek şekilde yeni ürünler geliştirerek veya mev-
cut ürünlere teknoloji katarak etkin ve ekono-
mik çözümler üretiyoruz. 
Toplam kalite yönetim sistemi anlayışı ile 
ürünlerimiz tasarım, üretim, sevkiyat aşama-
larında kontrolden geçiyor. Bilgisayar destekli 
laboratuvarlarımızda cihazların ses seviye test-
leri yapılırken, ürün performansları ve kapasi-
teleri inceleniyor. 
Yaşadığımız çağda, enerji ve iç hava kalitesi 
sorunları ancak dünya çapında geçerli çözüm-
ler ile giderilebilmektedir. Eneko, enerji geri 
kazanım ve iç hava kalitesi konusunda sun-
duğu etkin ve ekonomik ürünler ile, dünya 
pazarında emin adımlarla ilerliyor. Çetin ser-
best piyasa koşullarında, etik değerlerine bağlı 
kalmak bizim için çok önemli. Mühendisliğin 
insancıl yaklaşımla ve etik kurallar çerçevesinde 
gerçekleştirildiğinde toplumlara faydalı olabile-
ceğine inanıyoruz. Bu inancımızı ürünlerimizi 
bağımsız ve onaylı uluslararası kuruluşlarla bir-
likte yaptığımız performans doğrulama testleri 
ile destekleyerek hayata geçiriyoruz. 

Pazarda farklı bir yere sahibiz

2009 bizim için bir toparlanma yılı oldu. Kriz 
nedeniyle 2008’e oranla satışlarda bir miktar 
gerileme olsa da  bunun bir faydası da oldu; 
kriz sürecini doğru analiz ederek yaptığımız 
yatırımlar sonrası 2010 yılında ciddi bir sıç-
rama gerçekleştirdik. Bu sene yine önemli bir 
büyüme hedefliyoruz. Havalandırma sistemle-
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rinde kullanılan ekipmanlarda enerji geri kaza-
nımı ve tüketilen enerjinin öneminin artması 
ile ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları 
ve bu cihazlarda kullanılan teknolojiye veri-
len önemin artacağını öngörüyoruz. Kurul-
duğumuz günden bu yana ürün kalitemizle 
pazarda farklı bir yere sahibiz, yıllardır değiş-
meyen kalite anlayışımız ile rüştümüzü ispat 
etmiş durumdayız. Pazarda aranan bir marka 
olmak bizim için onur verici. Yıllardır kalite-
mizden ödün vermeden, sürekli yenilikçi ürün-
ler geliştirerek yaptığımız çalışmaların, verdiği-
miz emeklerin bir sonucu bu. Sektörde ısı geri 
kazanımlı cihazlar konusunda lider ve öncü 
konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Yenilik-
leri çok yakından takip ettiğimiz için ilk olarak 
uygulayan ve pazarla buluşturan da biz oluyo-
ruz. Bu anlamda da öncüyüz.  

Cihazlarımız hem ilk yatırım 
maliyetinde hem de işletme 
maliyetinde ciddi avantajlar sunuyor

Taze hava ihtiyacıyla ilgili olarak 50 metre-
küple 48.000 metreküp/saat arasında yani çok 
geniş bir aralıkta ısı ve enerji kazanımlı cihaz-
lar üretiyoruz. Konut tipi cihazların yanı sıra 
ofis ve ticari bina uygulamaları için tavan tipi 
cihazlarımız ve daha büyük alanlar için de dik 
tip cihazlarımız var. ENEKO olarak  ürettiği-
miz Isı Geri Kazanım cihazlarını sürekli geliş-
tirmekte ve bu yöndeki ar-ge çalışmalarını artı-
rarak devam ettirmekteyiz. Mekanik ve elekt-

roniği bir araya getirerek enerji tasarrufunda bir 
adım daha öne geçmeyi hedeflemekte ve tüm 
cihazlarımızı geliştirirken seçtiğimiz ekipman-
ların maksimum verimlilikte olmasına özen 
göstermekteyiz.
Tüm ürünlerimizde kullandığımız kaliteli 
ve yüksek verimli ekipmanların, yani yüksek 
verimli plug fanlar ve yüksek verimli ısı geri 
kazanım eşanjörlerinin yanı sıra ürünlerimizin 
otomasyon çözümlerini de sağlayarak örneğin 
rotorlu cihazlarda entalpi farkına bağlı olarak 
rotor devri kontrolu, by pass damperi kontrolu 
,oransal fan debi kontrolu, ihtiyaç kadar hava-
landırma gibi otomasyon çözümleri ile verim-
lilikte yıl boyu sürekliliği sağlıyoruz. Bazı seri-
lerimizde  EC fan kullanıyoruz, onun dışında 
eşanjörler alüminyum plakalı, çapraz geçişli, 
counter flow, ısı ve nem transferi yapabilen 
özellikte rotorlu tip ya da selülozik eşanjörlü 
olmak üzere farklı modellerden oluşuyor. Doğal 
olarak farklı ihtiyaçlara çözüm olacak verimli-
liklerde cihazlar üretmiş oluyoruz. 
Heat pump modüllü ısı geri kazanım ünitele-
rimiz ile ise ısıtma/soğutma yüklerinde belir-
leyici rol oynayan taze havanın, iç ortam şart-
larında ortama verilmesi sağlanabilmektedir. 
Bu sayede iç ortam konfor şartlarının bozul-
ması engellenirken, taze havadan gelen yük 
yaz-kış en verimli aralıkta çalışan heat pump 
modül ve yüksek verimli ısı geri kazanım saye-
sinde karşılandığından, ortamın koşullandır-
masını sağlayan iklimlendirme ünitelerine taze 
havanın iklimlendirme yükü kalkmaktadır. Bu 

sayede ilk yatırım ve işletme maliyetlerinde 
ciddi tasarruf sağlanmış oluyor. HP modüllü 
ürünler tavan tipi plakalı yada selülozik eşan-
jörlü olarak 4.000 m3/h e kadar ayrıca rotorlu 
veya plakalı ısı geri kazanımlı olarak da 22.500 
m3/h’e kadar üretilmektedir. Bu cihazlarda, iç 
ortamdan dönüş kanalı ile toplanan hava, ilk 
olarak ısı geri kazanım eşanjöründe dış ortam-
dan alınan hava ile enerji transferi yapmakta, 
daha sonra ısı pompası çevriminde kondenser 
üzerinden geçerek dış ortama atılmaktadır. Dış 
ortamdan alınan hava ise ısı geri kazanım eşan-
jöründen sonra ısı pompası çevriminde evapo-
ratör üzerinden geçirilerek, iç ortam koşulla-
rına getirilir. Kullanılan ısı geri kazanım eşan-
jörünün verimi ve iç/dış ortam koşullarına göre 
ısı pompası çevriminin performans katsayısı 
(COP) soğutma sezonunda 7.1 ısıtma sezo-
nunda ise 11.1’e ulaşmaktadır. 
Bunun dışında ısı geri kazanımlı cihazlarımıza 
ek olarak davlumbaz egzoz sistemleri üretmek-
teyiz. Ticari/Endüstriyel mutfak havalandır-
ması da enerji sarfiyatı açısından son derece 
önemli. Geleneksel uygulamalarda mutfak ala-
nına şartlandırılmış hava veriyorsunuz, sonra 
o havayı davlumbazlar üzerinden egzoz edip 
dışarı atıyorsunuz. Yani enerjinizi atıyorsu-
nuz. DES Davlumbaz egzoz sistemi ile mut-
fak bölümünde gerekli taze havayı G4 ve F7 
iki kademe filtreden geçirdikten sonra, sıcaklığı 
mutfak alanın konforunu bozmayacak koşul-
lara getirerek pişirme alanına üflenir. Egzoz 
edilen havanın % 80’ine yakını bu şekilde sağ-
lanabildiğinden koşullandırılmış havanın dışa-
rıya atılması önlenir ve enerji tasarrufu sağla-
nır. DES cihazlarının karışım havalı davlum-
bazlar ile birlikte kullanılması sonucu olarak 
egzoz için hesaplanan hava debileri de % 50 
oranında azaltabileceğinden, geleneksel mutfak 
sistemlerine göre yatırım ve işletme maliyetle-
rinde % 70 oranında tasarruf sağlanmaktadır. 
Bunun dışında % 100 Taze Havalı Paket Tip 
cihazlar üretiyoruz. Bu saydığım tüm ürün-
ler tamamen taze hava ihtiyacını hazırlamaya 
yönelik cihazlar. 

Ürünlerimizi otomasyonlu ve 
kullanıcı dostu olarak üretiyoruz 

Mart ayında katıldığımız ISH fuarında ar-ge 
departmanımızca geliştirilen yüksek nem ve 
ısı transferi verimine sahip, rotorlu tip ERO-
VENT modeli ısı geri kazanım sistemleri-
miz ve ısı transfer verimi % 93’e ulaşan karşıt 

©
 T

ES
İS

AT
 M

AR
KE

T





44 . tesisat market 05/2011

söyleşi

ruz. İnsanlar ömrünün % 70’ini iç mekanlarda 
geçiriyor. Bu durumda iç ortam havasının kali-
tesi ciddi bir öneme sahip. Bugün binalardaki 
eksik havalandırma nedeniyle oluşan hasta bina 
sendromu, binaların içerisinde yaşayan bizleri 
de hasta ediyor. Ülkemizde 4 milyon astım has-
tası var ki bu çok büyük bir oran. Bu hastalı-
ğın en önemli faktörlerinden biri iç ve dış hava 
kalitesi. Astım hastası olan insanların büyük bir 
çoğunluğu 0-6 yaş arasında tabi kaldıkları kötü 
hava koşullarından dolayı bu hastalığa yaka-
lanıyorlar. Türkiye’deki konutları incelediği-
mizde, herhangi bir havalandırma uygulaması-
nın olmadığını görüyoruz. Havalandırma ihti-
yacı genellikle doğal havalandırmayla çözülü-
yor. Bu uygulama küçük ölçekli binalar için çok 
büyük problem oluşturmaz ama artık kentlerde 
konut tipleri de değişiyor. Büyük inşaat firma-
larınca çok yüksek binalar yapılıyor ve bu bina-
ların çoğunda yüksek katlarda pencere açmak 
gibi bir şansınız yok. İnşaat malzemeleri de çok 
değişti, doğal olmayan malzemeler kullanıl-
maya başlandı. Dolayısıyla ne kadar doğal hava-
landırma yapsak da bazı durumlarda iç ortam-
daki hava kalitesinin dış ortamdan 100 kata 
kadar daha kirli olabiliyor. Doğal olarak iç hava 
kalitesinin çözümü de büyük önem arz ediyor. 
Konut pazarında havalandırma sistemlerinin 
artık Avrupa’da olduğu gibi bizde de yaygın-
laşması gerektiğini düşünüyoruz. Yine önemli 
ve altı çizilmesi gereken bir diğer örnek, okul-
larda havalandırma. Türkiye’de neredeyse hiç-
bir okulda havalandırma sistemi yok. Ortalama 
30-40 çocuk aynı sınıfta bulunuyor ve havalan-
dırma için pencereyi açmak zorunda kalıyorsu-
nuz. Bu durum ciddi bir enerji kaybına sebep 
oluyor çünkü ısıttığınız havayı konforsuz bir 
şekilde değiştirmiş oluyorsunuz. Bu anlamda 
yapılacak çok şey var daha. Türkiye havalan-
dırma pazarı, gelişen bir pazar. AB ülkelerin-
deki yaygın kullanım adetlerine yavaş yavaş 
ulaşacağız.

Enerji verimliliği için teşvik şart

Olaya bir de enerji yasaları açısından bakar-
sak, özellikle AB ülkelerinde bu konu biz-
den daha önce başladığı için daha fazla yol 
almış durumdalar. Örneğin çıkarılan kanun-
lar birtakım teşviklerle destekleniyor. Bugün 
Hollanda’da konutların yarısı ısı geri kazanımlı 
cihazlara sahip, bu konuda çok ciddi oranda 
teşvik uygulaması var. Yine Almanya’da % 75 
teşvik var. Ülkemizde 2007 yılında çıkarılan 

akışlı (counter-flow) EVENT modeli konut 
tipi cihazlar ve ofis uygulamalarında kullanı-
lan PROVENT modeli cihazlarımız ile EFF-
VENT, REVENT serisi cihazlarımız sergi-
lendi. Fuarda birçok ciddi firmadan veya yatı-
rımcılardan oluşan önemli bir ziyaretçi kitlesi-
nin beğenisi kazanan cihazlarımızla ilgili yurtiçi 
ve yurtdışında bir çok firma ile iletişim imkanı 
bulduk. Sergilediğimiz cihazların Türkiye’de 
üretildiğine inanmayanlar bile oldu. Bazı detay-
ları inanılmaz buldular. Aslında kalite detay-
larda gizli, bunun farkındayız ve üretimlerimize 
de bu farkındalığımızı yansıtıyoruz. Bunun baş-
kalarınca görülmesi ve takdir edilmesi bizi çok 
mutlu etti. Cihazlarımızı, ürünlerimize özel 
geliştirdiğimiz  otomasyon sistemi üzerinde 
montajlı olarak  üretip sevk ediyoruz. Böylece 
yatırımcıya başlangıçta maliyet açısından fay-
dalı olabilecek, sonrasında işletme tasarrufu 
sağlayan kullanıcı dostu bir cihaz sunmuş olu-
yoruz. Otomasyonun şöyle bir faydası daha var; 
yüksek verimlilikte bir cihaz yapıyorsunuz ama 
yüksek verimliliği ancak ekstrem koşullarda alı-
yorsunuz. Otomasyon, yıl boyunca verimliliği 
aynı mertebelerde tutuyor. Filtre kirlilik ikazı, 
olası arıza durumları gibi bildirimlerin yanı sıra 
birçok haberleşme protokolü ile cihazlar bina 
otomasyonuna bağlanıp, bütün sistemin tek bir 
noktadan izlenmesi ve kontrolü de sağlanabi-
liyor. Bunlar cihazlarımızın sahip olduğu alt 
nüanslar. Bunlar sayesinde çok daha verimli ve 
uzun ömürlü bir kullanım sağlamış oluyoruz.

Avrupa’nın üretim üssü olmayı 
hedefliyoruz

CE belgemiz ve GOST Sertifikamız var, 
EUROVENT konusunda da büyük kapasiteli 
cihazlarımız için çalışmaya başladık. Başvuru-
muzu yaptık, yakın zamanda belgemizi almış 
olacağız. İhracat yaptığımız bölgeler; Rusya, 
Ortadoğu ve Avrupa. Avrupa pazarında OEM 
olarak zaten varız, OEM dışındaki kanallarda 
da çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir gelecekte 
Avrupa’nın üretim üssü olmayı hedefliyoruz...

Konutlarda havalandırma sistemleri 
yaygınlaşmalı

Ürettiğimiz ısı geri kazanım cihazları tama-
men iç hava kalitesine, içerideki ortamın taze 
hava ihtiyacını karşılamaya yönelik cihazlar. 
Bunları yaparken de maksimum enerji kaza-
nımını, minimum enerji harcayarak sunuyo-

Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı daha 
sonra yayınlanan genelge, tebliğ ve yönetme-
liklerle enerjinin etkin kullanımı hedeflenmek-
tedir.
Yeni yapılacak binalarda Enerji Kimlik Bel-
gesi sınıflarının yükselebilmesi enerji verimli-
liği yüksek sistemler, ısı geri kazanım sistem-
leri ve alternatif enerji kullanımı ile gerçekle-
şecektir.Ülkemizde de çıkartılan yasaların bir 
an önce amacına ulaşabilmesi için teşviklerle 
desteklenmesi gereklidir. Bugün için sadece 
bankaların birtakım çalışmaları var, o da daha 
çok yalıtımla ilgili. Yalıtım elbette enerji tasar-
rufu için en önemli faktörler arasında. Ama 
gerçek anlamda enerji verimliliği sadece iyi bir 
yalıtımla sağlanamaz. Enerji tasarrufu, konfor 
koşullarından ödün vermek anlamına gelme-
meli. Konfor koşullarımızı asgari seviyede kar-
şılayacak şekilde minimum enerji harcayarak 
olayı çözmek gerekiyor ki zaten Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi’nin enerji tasarrufu açıklamasında 
da bu böyle. Yani harcadığımız enerjiden tasar-
ruf etmemiz gerekiyor; konfordan değil. 

Yerli üretimin desteklenmesi gerek

Türkiye’de ısı geri kazanım sistemleri uygula-
ması çok yeni değil. Bu konuda proje dizayn 
ofisleri de son derece bilinçli uygulamalar ger-
çekleştiriyorlar. Yeni yapılan ticari binalarda 
bu sistemler uygulanıyor fakat konut sektö-
ründe kullanıcı talebinin olması karşın halen 
eksik. Enerji yasasının bize getirdiği en büyük 
avantaj “farkındalık” oldu. Enerji yasasına bağlı 
olarak, binalarda enerji performans yönetme-
liği çıktıktan sonra enerji etiketlemesi bu sene 
başından itibaren resmen başladı. Orada da 
enerji sınıfınızın yüksek olmasını istiyorsanız 
mutlaka ısı geri kazanım sistemlerinin kul-
lanılması lazım. Yeni projelerde uygulama ve 
bununla ilgili talepler artmaya başladı. Ancak 
devlet tarafından verimli cihazların üretimi-
nin de teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu anlamda teşvikler kısmen var ama yetersiz. 
Bu teşviklerin artırılması gerekiyor ki firmalar 
ar-ge yatırımlarına yönelebilsin ve farklı ürün-
ler geliştirilebilsin. Çünkü sadece bizim konu-
muzla ilgili değil, alternatif enerji kaynaklarıyla 
ilgili de Türkiye’nin yeni ürünler geliştirmeye 
ihtiyacı var. Yine yerli üretimin desteklenmesi 
de çok önemli. Gelişmenin en önemli faktörü 
bir şeyler üretebilmek, katma değer yaratabil-
mektir. Üretebildiğimiz ölçüde varız. Dolayı-
sıyla yerli sanayiye destek bekliyoruz.  TM
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Wolf Güneş Enerjisi Destekli 
Ekonomik Isıtma Sistemleri

Garantili Yüksek Verim

50-30 °C koşulunda % 107

40-30 °C koşulunda % 109

Wolf ’un CSZ serisi kombileriyle entegre çalı-
şan Wolf TopSon Serisi Düzlemsel Güneş Kol-
lektörleri çok yüksek kollektör verimine sahiptir. 

Absorbsiyon oranı: 

% 95,4

Optik verimlilik: 

% 82

Wolf solar ısıtma sisteminin güneş enerjisi boy-
ler grubu; 

•	 SM1 Solar Modüllü yüksek verimli güneş 
enerjisi devre pompası 

•	 25 litre genleşme tankı
•	 Emniyet ventilinden tahliye edilen 

akışkanın yeniden kullanım olanağı 
yaratan 10 litrelik toplama kabı

•	 Dış hava sensörlü BM programlama 
modülü

•	 Yüksek ısı iletimli çift eşanjör ve 
•	 310 litre hacimli boyleri ile çok yüksek 

verimlidir. 

I
 sıtma ve güneş enerjisi alanlarında dünya-
nın önde gelen uzman kuruluşlarından Al-
man Wolf, güneş kolektör¬leriyle entegre 

çalışabilecek şekilde özel olarak tasar¬ladığı 
CSZ serisi boylerli solar kombilerle kulla-
nıma hazır, ekonomik paket çözümler sunu-
yor. Wolf ’un CSZ Serisi Solar Kombileri sa-
hip olduğu üstün yoğuşma teknolojisi ile çok 
yük¬sek verimlidir. 

Yüksek verimli yoğuşmalı 

kombi + Yüksek verimli 

güneş kollektörü + Yüksek 

verimli boyler grubu = Çok 

yüksek verimli Wolf güneş 

enerjisi destekli ısıtma 

sistemi

Wolf yoğuşmalı solar kombi sistemi, kullanım 
suyu üretiminde güneş enerjisinden en fazla 
yararı sağlamak için güneşin etkisine bağlı ola-
rak kombiyi kapatan kontrol ünitesine sahiptir. 
Cihazlar ve tesisatlardaki yüksek kalitede yalı-
tım ile sistemin ısı kaybı en düşük düzeydedir. 
Wolf ’un yoğuşmalı CSZ-20/300 ve CSZ-
24/300 boylerli kombileri doğrudan güneş kol-
lektörüne bağlanabilir. 
Gerekli tüm pompa, kontrol sistemi, genleşme 
tankı gibi ekipmanları cihazın içindedir. 
Böylece tesisi kurma işi ve masrafı, zaman sar-
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fi yatı ve tesisat hataları ortadan kaldırılır. 
CSZ-20/300 ve CSZ-24/300 boylerli solar 
kombilerin kapasite aralığı; 
•	Isıtmada	6,1-24,8	kW,	
•	Kullanım	suyunda	27,6	kW’dır.
•	Tasarımı	kompakttır.	Tüm	parçalara	önden	
erişildiği için montaj sırasında servis amaçlı 
yan boşluk bırakma zorunluluğu yoktur, sadece 
ısıtma ve güneş enerjisi tesisatı bağlantılarını 
yapabilmek için minimum boşluk bırakılması 
yeterlidir. Sol veya sağ taraftan enerji devre bağ-
lantıları yapılabilir. Tüm kullanım suyu giriş, 
çıkış ve resirkülasyon hattı bağlantıları üst-
tendir. 

Wolf Güneş Kollektörleri

Dünyada ihtiyaç duyulan enerjinin çok büyük 
kısmı hala fosil kaynaklardan sağlanıyor. Pet-

pası ve boylerden su kullanıldıkça güneş kol-
lektörü pompasına kollektör sıcaklığını dik-
kate alarak çalıştıran ve sistemi kontrol eden 
bir kontrol modülünden oluşur. 
Wolf TopSon Serisi F3-1 ve F3-Q güneş kol-
lektörleri EN 12975’e göre test edilmiştir ve 
mükemmel enerji kullanımına sahip yüksek 
performanslı düzlemsel kollektörler için veri-
len Solar-Keymark sertifi kasına sahiptir. Kol-
lektör kasası hava şartlarına dayanıklı, derin 
çekme alüminyumdan yapılmıştır.
Soğuma yüzünden oluşacak kayıpları asgariye 
indirmek için 60 mm kalınlığında taşyünü ile 
ısı yalıtımı ve ilave izolasyonlar vardır. Kollektör 
güneş ışınlarını emicisi yüksek verim sağlayan 
selektif kaplamalı absorbanlıdır. Kıvrımlı boru 
yapısı, düz akışı sağlar, düşük debiye uygun, 
verimli bir çalışmayı garanti eder. Kollektör-
lerin arasında genleşmeyi alıcı kompansatör-
ler bulunur. Her türlü çatıya yerleştirilebilir. 
 
Yoğuşma Teknolojisi

Geleneksel kombi ve kat kaloriferlerinde baca 
gazı sıcaklıkları çok yüksektir. Premiks yoğuşma 
teknolojisinde ise 55 °C’nin altında üretilen 
kazan suyu sayesinde baca gazının içinde yük-
sek sıcaklıkta bulunan su buharı yoğuşturularak 
baca gazı sıcaklığı düşürülür. Kazanılan gizli ısı 
suya aktarılarak % 107’ye kadar ulaşan verim 
artışı sağlanır. Asidik yoğuşma suyuna dayanıklı 
paslanmaz çelik veya alüminyum alaşımlı ana 
eşanjör kullanılmalıdır. 
Premiks Yanma Teknolojisi ile Tam Yoğuşma 
Premiks sistemi, yani yakıt ve havanın ideal 
ölçüde önceden karıştırılarak yanmanın ger-
çekleştirilmesi ile tam yoğuşma sağlanarak 
verim en yüksek değere ulaştırılır. Premiks tam 
yoğuşma ve kat kaloriferlerinde düşük alev 
boyu, zararlı baca gazı emisyonlarını en aza 
indirir. Cihazın ses seviyesini minimuma düşü-
rür. Rekuperatörlü (ikincil eşanjörlü) kombi ve 
kat kaloriferlerinde ise tam yoğuşma olmaz. 
Yakıt ön hava karışımı sağlanamadığı için ideal 
bir yanma gerçekleşmez. Verim % 5-7 daha 
düşük olur. Modülasyonlu fan kullanılmadığı 
için verim, düşük ısıtma kapasitelerinde yan-
madaki hava oranının fazla olması nedeniyle 
daha da düşer. Tam yoğuşmalı premiks cihaz-
lara göre alev boyu daha yüksek, dolayısıyla 
zararlı baca gazı emisyonları daha fazla, ses 
seviyesi daha yüksektir.  TM

rol  ve petrol türevlerinden oluşan bu kaynaklar 
hem dünyamızı kirletiyor, hem de giderek azal-
dığından pahalılaşıyor. Bilim adamlarına göre 
yaklaşık 5 milyar yıl ömrü olan güneş, dünyaya 
şu anda kullanılan enerjinin 20.000 katı kadar 
enerji gönderiyor. Güneş enerjisini kullanarak 
dünyamızı koruyup gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakabileceğimiz gibi, ülkemize de 
milyonlarca lira ekonomi sağlayabiliriz. 
Doğayı hiç kirletmeyen, temiz bir enerji kay-
nağı olan güneşten alınan enerjiyi sadece açık ve 
güneşli günlerde değil, bulutlu ve kapalı hava-
larda dahi kesintisiz olarak sıcak suya aktara-
bilir. Bir güneş kollektör sistemi, güneş ener-
jisini toplayan ve içinden geçen akışkanı bu 
enerjiyi kullanarak ısıtan kollektör veya kollek-
tör grubu, ısınan akışkanın ısıttığı bir sıcak su 
deposu (boyler), kollektör ve boyler arasındaki 
akışkan transferini sağlayan sirkülasyon pom-

Sirkülasyon

Sıcak su

Gaz körüğü

Brülör
Isıtma genleşme 

tankı
Isıtma suyu 

eşanjörü
Yoğuşma suyu 

sifonu
Gaz valfi 

3 yollu vana

Isıtma devresi 
pompası
Emniyet 

ventili-ısıtma
Isıtma dönüş

Isıtma giriş
Solar giriş

Solar dönüş
Solar emniyet 

grubu

Solar pompa 
grubu

Solar genleşme 
tankı

Solar suyu 
toplama kabı

Gaz kesme 
diyaframı

Anot Soğuk su Hava alma 
devresi

Manuel 
hava alma 
ventili

Atık gaz 
borusu

Fan

Solar gidiş

Kazan dönüş

Kazan gidiş

Hava alma 
solar tarafı

Drenaj

Kapak

Solar dönüş
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bilgi

Isı Pay Ölçer Sistemleri

de, gereksiz yanan ışıkları söndürüyoruz peki 
gereksiz yere sonuna kadar yanan kaloriferleri 
neden kısmıyoruz? Maalesef merkezi sistem-
li binalarda ortak kaynaklar verimli kullanıla-
mıyor. Pay ölçer cihazları sayesinde daire sa-
kinleri az yakınca az, çok yakınca çok yakıt 
parası ödeyecekleri için israfı kesiyor ve bina 
genelinde % 40 civarı bir yakıt tasarrufu olu-
şuyor. Pay ölçer cihazları ile birlikte binala-
ra termostatik radyatör vanaları takılmaktadır. 
Bu vanalar sayesinde hiçbir daire sakini kalo-
riferini tam kapalı konuma getiremez. Kalori-
fer ancak kısılabilir. Bu sayede tasarruf yapar-
ken komşuları mağdur etmeyiz.
Hatırlatmakta fayda var ki; 5627 sayılı Ener-
ji Verimliliği Kanununun “7” nci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici “6” ncı 
maddesi gereğince, merkezî ısıtma sistemine 
sahip mevcut binalar 02.05.2012 tarihi itibari 
ile; bina sakinlerinin ısı tüketimlerinin birey-
sel olarak ölçümlendiği “Pay Ölçüm” sistemi-
ne geçmek zorundadır.

Pay ölçer seçerken dikkat edilecek 
hususlar: 
1. Pay ölçerlerinizi 10 sene boyunca bir pay 

ölçüm şirketi okuyacak ve size tüketim 
raporları düzenleyecek. İşin uzmanı ve 
güvenilir bir pay ölçüm şirketi seçmeye 
özen gösteriniz.

2. Piyasada 10 ve 20 sene kullanım ömürlü 
pay ölçer cihazları var. 10 sene ardından 
sistemi tekrar satın almamak için mutlaka 

M
erkezi sistemli binalarda günümüz-
de uygulanan su ve doğalgaz bedel-
lerinin paylaşımı adaletli olmayan 

bir şekilde yapılmaktadır. Bu paylaşım sis-
temi kimi daire sahibine kullandığından az 
kimi daire sahibinin ise kullandığından faz-
la su ve doğalgaz faturası ödemesi anlamına 
gelmektedir. Isı pay ölçer cihazları ve su sa-
yaçları kullanılmaya başlandığında, her daire 
sakininin su ve ısınma amaçlı doğalgaz tüke-
timi hassas bir şekilde ölçümlenir. Bu ölçüm-
leme adil bir paylaşım sağlarken, merkezi sis-
temle ısınan binalarda israfın önüne geçmek-
tedir. Yurt dışında merkezi sistemli tüm bina-
larda 1900’lü yılların başından beri kullanılan 
pay ölçer cihazı, merkezi sistemle ısınan bina-
larda, her dairenin ne kadar ısı tükettiğini tes-
pit eden bir sayaçtır ve kalorifer peteği kul-
lanan tüm binalarda kullanılabilir. Pay ölçer 
evde bulunan her peteğin üzerine takılır, bi-
nanın yeni veya eski olması uygulamayı etki-
lemez. Pay ölçer her dairenin kaç paralık ya-
kıt yaktığının tespitini ve % 40’a varan yakıt 
tasarrufu sağlar.
Yüksek yakıt faturalarının başlıca sebebi is-
raftır. Soğuk bir kış günü binanız bakın, pek 
çok açık cam olduğunu göreceksiniz. Da-
ire sahipleri “Az da yaksam, çok da yaksam 
aynı bedeli ödeyeceğim” zihniyetinde oldu-
ğu için, peteklerdeki ısı seviyesini düşürmek 
yerine camlarını açmaktadır ve bu binalarda 
ciddi ısı israfına sebep olmaktadır. Aynı şekil-

20 sene kullanım ömürlü pay ölçer 
cihazları tercih edilmeli.

3. Pay ölçerin yanlış ölçüm yapması sizin 
kullandığınızdan az veya çok yakıt faturası 
ödemeniz anlamına gelecektir. Bu sebeple 
mutlaka kendini ispatlamış üretici bir 
firmadan cihaz alınmalıdır.

4. Pay ölçer cihazları radyo frekansı ile 
tüketim verilerini iletir. Seçtiğiniz pay 
ölçer mutlaka sık sinyal göndermelidir. 
Sayaçlar seyrek sinyal gönderirse pay 
ölçüm şirketi veri toplamada zorlanır, 
faturalar gerçek tüketimi yansıtmaz.

5. Her ay tüketim raporları alacaksınız. 
Peki bu raporlardaki tüketim doğru mu? 
Pay ölçer cihazının ekranından tüketim 
verilerini takip edebilirsiniz. Geniş 
ekranlı kolay okunabilen bir pay ölçer ile 
tüketiminizi kontrol etmeniz daha kolay 
olacaktır.

6. Pay ölçer cihazı evinizin her odasında 
görünecek bir sayaç ve aksesuardır. Şık 
olması ve tasarımı önemlidir. Beyaz pay 
ölçer cihazları zaman içinde ısıya bağlı 
sararma yapabilmektedir bu sebeple renkli 
pay ölçer cihazlarını tercih ediniz. TM 

Hazırlayan: Efe Özgören
Brunata Pay Ölçer Sistemleri Türkiye Yöneticisi 
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“ Artist, adıyla da    
 dikkat çekti 
 özellikleriyle de...”

Mehmed Akif Varol

Flexiva Havalandırma Sistemleri 
Genel Müdürü

Işıl Mühendislik A.Ş., 1998 yılında kurulmuş, ilgisini ısıtma, soğutma, 
havalandırma sektöründe kullanılan esnek havalandırma boruları ve kanal 
konnektörleri üretimi üzerine yoğunlaştırmış bir firma. Firma, özellikle esnek hava 
kanalları konusunda Flexiva markasını oluşturarak pazarda iddialı bir çıkış yaptı. 
Bu yeni markanın oluşum sürecini ve Flexiva ürünlerinin özelliklerini, firmanın 
Genel Müdürü Mehmed Akif Varol anlattı...
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Kendi markamızla yurtdışına fan 
satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz

I
şıl Mühendislik 1998 yılında kuruldu. Fir-
mamızın kuruluş sürecinde, kurucumuz 
Hikmet Bey Türkiye’de esnek hava kanalı 

üretmeye niyetleniyor. Bunun için yurtdışın-
dan makine almak üzere birkaç firma ile görü-
şüyor. Ancak hep “Türkiye’ye makine satma-
yız” yanıtını alıyor. Zaten çok iyi bir makine 
mühendisi olan Hikmet Bey de bunun üzerine 
kendisi bir makine tasarlıyor. Böylece esnek 
hava kanalı üretimine başlamış olduk. Başlan-
gıçta Esbo ve Kugar markalarıyla sektörde yer 
alıyordu. 2010 yılında ise Flexiva markasının 
lansmanını yaptık. Flexiva markasıyla birlikte, 
biraz da sektörden gelen talepler doğrultu-
sunda ticari ürünleri de ürün gamımıza kattık. 
Ardından çok sayıda marka ile pazarda bulun-
manın yaratacağı karışıklığı engellemek üzere 
marka dağınıklığımızı toparlamak üzere faali-
yetlerimiz oldu. Profesyonel bir ajansla anlaştık 
ve çok başarılı işler çıktı ortaya. 444’lü hatlar-
dan “444 FLEX”i aldık. Böylece, Türkiye’nin 
neresinden aranırsa aransın, müşterilerimiz 
doğrudan bize ulaşabiliyorlar. Ürünlerimize 
fan grubunu ekledik. Daha önceden sadece 
esnek hava kanallarıyla anılırken, bugün fan 
grubunda onlarca farklı çeşit ürünü de bün-
yemize katarak bu alanda da iddiamızı ortaya 
koyduk. Bunların dışında özellikle yurtdışında 
ticaretini yapmak üzere birtakım aksesuar-

ları da ürünlerimiz arasına dahil ettik. Fan-
ları ihtiyaca göre İngiltere, Almanya, Ukrayna, 
İspanya gibi farklı ülkelerden tedarik edebili-
yoruz. İleride yurtdışında kendi markamızla 
fan satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yurt-
dışında faaliyet gösterdiğimiz alanda rakipleri-
mizin neler yaptığını görmek, yenilikleri takip 
etmek üzere çok sayıda fuara katılıyoruz. Bu 
yıl mesela Amerika, İspanya, Rusya, Almanya, 
Çin ve Brezilya’da fuarlara katıldık. Bu kadar 
fuara katılmışken kendi ürünlerimizi üretmeyi 
ve bu pazarlarda yeni ürünlerimizle boy göster-
meyi istiyoruz elbette...
Fabrikamız da yeni bir yatırım. Biz buraya gel-
diğimizde ‘Burası bize büyük’ diyorduk, bir 
sene geçmeden yeni yer arayışlarına başladık. 
Şu anda 5000 metrekareden fazla  kapalı alana 
sahibiz. Şimdilik yetiyor ama ileride yetmeye-
ceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle belki önü-
müzdeki sene daha farklı bir alana geçeriz. Şu 
an fabrikamızda 73 kişi çalışıyor. Ar-ge’yi farklı 
bir departman olarak ayırdık. Bir de yazılım 
departmanımız var, yazılımlarımızı kendimiz 
oluşturuyoruz. Bu departmanımızda, biri yük-
sek mühendis, diğeri de alanında uzman bir 
programcı arkadaşımız olmak üzere iki kişi 
çalışıyor. 

Ürünlerimizi bayilerimiz aracılığı ile 
satışa sunuyoruz

Rakiplerimizden farklı olarak bayiler üzerin- den satış yapmayı yeğliyoruz. Daha önce biz de 
doğrudan satış yapıyorduk ama son iki senedir 
bayi yapılanmamızı oluşturduk ve artık bize bir 
talep geldiğinde bayilerimize yönlendiriyoruz. 
Bu da bize gerek stok, gerekse lojistik mana-
sında kolaylık sağladı. Pazarlama konusunda da 
iç pazarda üçe ayırdığımız bir pazarlama yapı-
mız var: İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu 
ve Anadolu ekipleri. Ürünlerimizin montajını 
taahhüt firmaları yapıyor. Biz sadece bayileri-
miz üzerinden satış yapıyoruz. 

Artist, TÜBİTAK ile birlikte 
geliştirildi

Yeni ürünlerimizden Flexiva Artist, bu yılın en 
çok dikkat çeken ürünleri arasında yerini aldı. 
Hem Türkiye’de hem de yurtdışında en çok ilgi 
gören ürünümüzdü. Ürün için ‘artist’ ismi, yine 
çalıştığımız ajans tarafından önerildi.
Ürünlerimize genellikle “sky”, “air”, “wind” gibi 
hava ile ilgili isimler verdiğimizden ‘artist’i 
başta biraz yadırgadık açıkçası. Ama neticede 
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söyleşi

her işin bir uzmanı olduğunu kabul ettik ve 
ikna olduk. Hem yurtiçinde hem de yurtdı-
şında çok olumlu tepkiler aldık. Artist en son 
çıkan ürünümüz olduğu halde kimsenin aklın-
dan çıkmıyor ve diğer ürünlerimizle karıştı-
rılmıyor. Artist, bizim uzun yıllardır üzerinde 
çalıştığımız bir proje. Artist’in üretildiği maki-
neler de çok özel ve patenti bize ait. Maki-
nemiz, üç operasyonu tek sefere indirdi ve 
farklı hammaddelerle, farklı ısı ihtiyaçlarına 
göre üretim yapmayı başardık. Bu projeyi de 
TÜBİTAK ile ortak gerçekleştirdik. Ardın-
dan ürünümüzü İstanbul Teknik Üniversitesi 
test laboratuvarlarına gönderdik. Sıradan izo-
leli ürünlerle kıyaslaması yapıldı ve Artist, ısı 
yalıtımında çok daha başarılı çıktı. Yakın bir 
zamanda Amerika’dan da bir sertifika alacağız 
Artist için; çalışmalarımız sürüyor. 

“Mesleğe saygısı olan bu ürünü 
kullanır” diyenler bile oldu

Artist’i Amerika, Almanya ve İspanya’daki 
fuarlara götürdük, rakiplerimizin çok etkilen-
diğini gördük. Birçok ülkeden de ürünü dene-
mek üzere siparişler geldi. Şu anda ürünle ilgili 

aldığımız tepkiler çok olumlu. Ama iç pazarda 
ürünün özellikleri ve sunduğu avantajlardan 
önce fiyatı soruluyor. Türkiye’de kimse işin daha 
hijyenik ya da sağlıklı olmasıyla, uygulamanın 
kolaylığıyla, verimle ilgilenilmiyor. Oysa ürü-
nün pazardaki rakiplerine kıyasla çok önemli 
farklılıkları var. Mesela klasik esnek hava kanal-
larında ufak bir delinme olursa, içeride bir hava 
köprüsü oluşur ve kanal 3 metre ise üç metre 
boyunca o hava geçer. Bu çok ciddi bir sorun-
dur, ciddi miktarda verim kaybı anlamına gelir. 
Oysa Artist’in her iki tarafı da laminelidir. Bir 
tarafında delinme olursa delik açıldığı yerde 
kalır; başka bir kayıp oluşturmaz. Bu özellikleri 
uygulamacılar ile paylaştığımızda çok olumlu 
tepkiler alıyoruz; “Şimdiye kadar neredeydiniz?” 
diyenler oluyor. Hatta “Mesleğe saygısı olan bu 
ürünü kullanır” diyenler bile oldu ki bizim için 
çok gurur verici bir durum bu. 

Yeni Artist’ler yolda...

Artist için hedefimiz, ürünün büyük projelerde 
kullanımını sağlamak ve yaygınlaştırmak. Şu 
ana kadar görüştüğümüz ve mutabık kaldığı-
mız çok sayıda proje de bulunuyor. Şimdi üni-
versitelere numuneler gönderiyoruz, ürünü-
müzü inceliyorlar. Ürün ile ilgili tanıtım semi-
nerleri de vereceğiz. Bu yılı Artist’i anlatmaya 
ayırdık desem yalan olmaz sanıyorum. Şu anda 
Artist’in polietilenli olanını pazara sunuyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde camyünlü ve kau-
çuklu olanlarını ve dekoratif renkli Artist’leri 
pazara sunacağız. Yurtdışına sadece Artist’in 
numunelerini gönderdik, test raporlarını bek-
liyoruz. Raporlar geldikten sonra yurtdışında 
da satışına başlayacağız. Yakın bir zamanda 
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taklitleri mutlaka çıkacaktır ama biz paten-
timizle kendimizi mümkün olduğunca koru-
maya çalışıyoruz. Ürünümüzü üretirken her-
hangi bir devlet desteği almadık. Bu üründe 
sadece TÜBİTAK’ın desteği mevzubahis. Bir 
de KOSGEB’den projemizle ilgili pazarlama 
desteği almıştık. Aslında bu gibi yenilikler için 
devletten de destek görebilsek çok daha iyi olur. 
Yerli firmalara ar-ge için daha fazla imkan sağ-
lanmış olur. 

İhtiyaca göre farklı özellikte 
ürünlerimiz mevcut

Artist dışındaki ürünlerimizden de bahset-
mek isterim. Sektörde bilinen içi ve dışı alü-
minyum olan ‘Sky’ adlı bir ürünümüz bulu-
nuyor. ‘Sky’ın biraz daha kalını olarak pazara 
sunduğumuz bir diğer ürünümüzü ise özellikle 
Fransa’ya ihraç ediyoruz. Alüminyum, yapısı 
gereği, havalandırma kanalına konulduğunda 
hafif bir titreşimle çalışır ve bu titreşim sebe-
biyle zamanla dökülmeler olur. Bunu önlemek 
için ‘air’i ürettik. ‘Air’in yalnızca dışı alümin-
yum, içi metalize OPP’dir. OPP ürüne daya-
nıklılık katar. Bir de İtalya ve Fransa’dan 250 
dereceye kadar yanmazlığı sağladığına dair ser-
tifikaları olan ‘Wind’ adlı bir ürünümüz var. 
‘Wind’ alev yürütmez özelliği sebebiyle daha 
çok sanayide kullanılıyor. Bir de kendi kendini 
temizleyebilen hijyenik boruları geliştirdik. Bu 
ürün, içerisinde bakteri barındırmıyor. İnsan-
ların yaşam alışkanlıkları değişti; artık gezmek 
üzere gittiğimiz ortamlar da açık havadan çok 
kapalı alanlar olmaya başladı. Bu nedenle bu 
ürünümüzün pazar payı her geçen gün artı-
yor.  TM
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Soğutma Sistemlerinde 
Ölçme ve Değerlendirmenin 
Enerji Verimliliği Açısından 
Önemi*

Özet

S
oğutma sistemlerinin çalışma verileri-
nin (basınç, sıcaklık, vb.) ölçülmesi, enerji 
etütleri ve sonrasındaki değerlendirme-

ler için oldukça önemlidir. Sistemde kulla-
nılan soğutkan şarjının gereğinden fazla ya 
da az olması da tüketilen enerji ile doğrudan 
ilgilidir. Bu durum, performans ve olumsuz 
çevresel sonuçları nedeniyle periyodik kaçak 
kontrollerinin de uygulanacak bakım progra-
mına alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ince-
lemede, ölçemediğimiz bir şeyi yönetemeyece-
ğimiz noktasından hareketle, günümüzde bu 
amaçla kullanılan cihazlar ve elde edilen sonuç-
ların yorumlarına yer verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Soğutma, Enerji verimli-
liği, Ölçme, Değerlendirme, Etüt.

1. Giriş

Soğutma-iklimlendirme sistemlerinde sistem 
performansının sürekli izlenmesi gereklidir. 
Bu izleme için basınç sıcaklık, akım, güç kat-
sayısı gibi değişik parametrelerin sürekli ölçül-
mesi gereklidir. Bu ölçümlere dayanılarak hata 
analizi, arıza denetimleri, bakım gereklilikleri 
tespit edilebilmektedir. Arıza teşhisi ve enerji 
etütleri, sıcaklık, basınç, gerilim ve akım değer-
lerinin ölçülmesi ve yorumlanmasına dayanır. 

Tüm bu ölçümlerin aynı cihazla yapılabilmesi 
verilerin eş zamanlı olarak analiz edilebilmesi 
adına önemlidir.
Aşırı kızdırma (superheat) ve aşırı soğuma 
(subcooling) değerlerinin ölçülmesi, değişik 
noktalardan sıcaklık, akım ve basınç ölçümle-
rinin yapılması, sistemin çalışma durumu hak-
kında bize değerli bilgiler verir. Böylece, doğru 
ve hızlı müdahalelerde bulunmamız konusunda 
avantaj elde ederiz.  
Temel bir kontrol sisteminin en önemli parçası 
olan hissetme/ölçme elemanları, soğutma sis-
temlerinin otomatik kontrolünde çok önemli 
bir görev yüklenirler. Soğutma kontrol siste-

Hazırlayanlar:
Kadir İSA
Hüseyin BULGURCU 
Murat ADAKÖY
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minde bu kritik sorumluluğu taşıyan ölçüm 
elemanlarının performansları aşağıda bahse-
dilen başlıca tanımlarla ifade edilir:
Hata, ölçülen büyüklük değeri ile referans 
büyüklük değeri arasındaki farktır.
Doğruluk, ölçülen büyüklük değeri ile ölçüle-
nin gerçek büyüklük değeri arasındaki uyuş-
manın yakınlığıdır.
Kesinlik, belirli koşullar altında aynı veya ben-
zer nesneler üzerinde tekrarlanan ölçümler ile 
elde edilen göstergeler veya ölçülen büyüklük 
değerleri arasındaki uyuşmanın yakınlığıdır. Bu 
yüzden bir ölçümün kesinliği; doğruluğundan 
çok tekrarlanabilirliliği ile ilişkilidir.
Hassasiyet, ölçüm elemanının ölçek faktörünü 
belirleyen özelliğidir. İstenilen değerde çıkış 
sinyali üretebilmek için gereken minimum giriş 
sinyali büyüklüğü olarak da ifade edilebilir. 
Belirsizlik ise, elde edilen bilgiye dayanılarak 
ölçülene atfedilen büyüklük değerlerinin dağı-
lımını niteleyen, negatif olmayan sayısal para-
metredir [1].

2. Soğutma Çevrimi ve 
Sıcaklık-Basınç-Debi Ölçümleri

Soğutma çevrimi altı temel işlemden oluşur: 
1. Kızgın buharın kompresörde sıkıştırılması
2. Yoğuşma
3. Aşırı soğuma (Subcooling)
4. Genleşme
5. Buharlaşma
6. Aşırı kızdırma (Superheat)

Bu işlemlerden aşırı kızdırma ve aşırı soğuma 
değerleri, bir soğutma sisteminin kendinden 
bekleneni yerine getirip getirmediğinin en 
önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. 
Arıza teşhisi ve enerji etütleri esnasında uygun 
bir şekilde ölçülmemeleri, yanlış değerlendir-
melere neden olabilmektedir. Yalnızca sıcaklık 
ve basınç ölçümü soğutma sistem performan-
sını belirlemede yeterli olmadığından soğu-
tucu akışkanın kütlesel debisinin de ölçülmesi 
gereklidir. 
Ölçülmesi gereken basınçlar emme ve basma 
hatları, pompalı yağlamalı kompresörlerde yağ 
basıncı, evaporatördeki karlanmayı ve kon-
denserlerdeki kirlenmeyi belirlemek için sta-
tik basınç farkları ölçülmelidir.
Sıcaklık ölçümleri ise soğutma çevriminin 
emme, basma, sıvı ve genleşme hatlarından 
yapılmalı, ancak hissediciler soğutucu akış-
kana T bağlantılarla temas ettirilmiş olmalı 

aksi halde 4-6 °C’lik ölçüm hataları oluşacak-
tır. Yine vidalı ve santrifüj kompresörlerde yağ-
lama yağı sıcaklığının izlenmesi çok önemli-
dir. Bunun dışında hava soğutmalı kondenser-
lerde ve evaporatörlerde hava giriş-çıkış sıcak-
larının ölçülmesi sistem performansı yönün-
den önemlidir. Hava soğutmalı kondenserler 
genelde 14 K’lik sıcaklık farkına göre çalıştık-
larından yoğunlaşma sıcaklığı ile çevre sıcaklığı 
arasındaki fark tasarımın uygunluğu ve soğu-
tucu akışkan miktarının uygunluğu yönünden 
bize bilgi verir. Yine soğuk odalardaki hava 
soğutucu (unit) evaporatörlerde ortam sıcak-
lığı ile buharlaşma sıcaklığı arasındaki sıcak-
lık fark 5-7 K arasında tasarlanır. Sıcaklık farkı 
bu değerlerden daha büyük ise evaporatörün 
küçük seçildiği veya soğutucu akışkanın yetersiz 
olduğu belirlenmiş olur. Yine su soğutmalı veya 
su/salamura soğutan sistemlerde su/salamura 
giriş-çıkış sıcaklıklarının ölçülmesi performans 
ve emniyetli çalışma yönünden önemlidir.
Daha önce bahsettiğimiz gibi soğutma sis-
temlerinde debi ölçümleri sayesinde evapora-
tör, kondenser, kompresör kapasitelerini hassas 
olarak ölçebiliriz. Ayrıca su ve hava debisi yar-
dımıyla yine sistem elemanlarının ısıl kapasi-
telerini yaklaşık olarak belirlemek mümkündür.

2.1. Aşırı Kızdırma

Emiş hattı kızgınlık değerini bulmak için emiş 
basıncını ve iki sıcaklığı bilmemiz gerekir. Bun-

lar, ölçülen basınca karşılık gelen buharlaştırıcı-
daki (evaporatör) buharlaşma sıcaklığı ile buhar-
laştırıcı çıkışındaki soğutkanın sıcaklıklarıdır.
Buharlaşma sıcaklığı, ilgili soğutkana ait 
basınç-sıcaklık tablosundan elde edilebi-
lir. Eski CFC ve HCFC cinsi soğutkanlarla 
R-134a gibi ozon dostu yeni soğutkanların 
buharlaşma sıcaklıkları, söz konusu basınçlarda 
buharlaşma (doyma) süreci boyunca sabit kalır.  
Bununla beraber, yeni nesil soğutkan karışım-
larının sıcaklıkları buharlaşma fazı boyunca 
değişkenlik gösterirler. Bu değişkenlik 5°C ve 
üstüne çıkabilir ve sıcaklık kayması (glide) diye 
adlandırılır. O nedenle, bu tür soğutkanlarda 
doyma sıcaklığı yerine çiğ nokta (dew point 
– DP) sıcaklığı kullanılır. Bu sıcaklık değeri, 
buharlaştırıcıda son sıvı soğutkanın buharlaş-
tığı sıcaklığı ifade etmektedir. Çiğ nokta sıcak-
lığının üzerindeki bir sıcaklık artışı aşırı kızgın-
lık (superheat) olarak adlandırılır.
Aşırı kızdırma değeri 5-7 K civarında olabi-
lirken, değer 4 ile 12 K arasında dalgalanabilir.
Aşırı kızgınlık değerini ölçerken, sistemin 
rejime girmesine müsaade edecek kadar bekle-
mek gerekir. Aynı zamanda buharlaştırıcı üze-
rinde normal bir hava debisinin sağlandığın-
dan da emin olunmalıdır. Sıcaklık ölçüm ucu 
buharlaştırıcı çıkışına tutturulur. Eğer emiş hat-
tının uzunluğu 4 metreden az ise, boru sıcak-
lığı kompresör girişinden ölçülebilir. Borula-
rın üzerindeki oksit tabakasının temizlenmesi 
ölçüm hassasiyetini arttıracaktır. 

Şekil 1. Soğutma çevrimi ve aşırı kızdırma ve aşırı soğuma değerlerinin ölçülmesi [2].
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nün aynı anda yapılabiliyor olması, eş zamanlı 
olarak aşırı kızdırma ve aşırı soğuma değerle-
rinin de görüntülenebiliyor olmasını sağlar. Bu 
da daha doğru bir ölçüm yapılmasına olanak 
sağlamaktadır [3]. 

2.3. Soğutucu Akışkan ve 
Su debisinin Ölçülmesi

Soğutucu akışkan ve su debimetreleri genelde 
şamandıralı (rotametre tipi) (Şekil 5), vor-
teks tipi (Şekil 6) ve pervaneli olarak (türbin 
tipi) yapılabilir. Bu debi ölçümleri genelde sıvı 
hattı üzerinden yapılır. Türbin tipi debimetre-
ler akışı bir sayısal bir gösterge veya ibreli gös-
terge (Şekil 8) ile gösterirler. Sayısal gösterge-
lerin akışkan cinsine göre kalibre edilmiş olması 
gerekir. Şamandıralı soğutucu akışkan debimet-
relerinde hata payı +/- %10 civarındadır. Ayrıca 
bu tip debimetrelerin zeotrop karışımlarda kul-
lanılması, sıvı hatlarında sürekli kabarcıklaşma 
olması nedeniyle uygun değildir.

2.1.1. Basınç Ölçümü

Basınç ölçümü manifoldlarla yapılmakta-
dır. Piyasada dijital ve analog olarak iki farklı 
çeşitte manifold bulunabilir. Analog manifold 
kullanılırken sistemdeki soğutkana ait değerleri 
içeren manifold kullanılmalıdır. Dijital mani-
fold kullanılıyorsa, ölçümden önce ilgili akış-
kan tipi ekrandan seçilmelidir. Manifoldlar 
kullanarak seçilen akışkanın ölçülen basınç-
taki doyma sıcaklıklarına ulaşılabilir. Doyma 
sıcaklığı akışkanın söz konusu basınç altındaki 
buharlaşma / yoğuşma noktasını ifade eder.

2.1.2. Boru Yüzeyinden Sıcaklık 
Ölçümü

Soğutma sistemlerinde boru yüzeyinden sıcak-
lık ölçümü yapmak önemlidir. Böylece boru 
içinden geçen soğutkanın sıcaklık değerini 
görebilmekteyiz. Bu ölçüm, temaslı veya temas-
sız (kızılötesi-infrared) termometrelerle yapı-
labilmektedir. Yüzey tipi temaslı termometre-
lerin ölçüm doğruluğu temassızlarla karşılaştı-

rıldığında daha yüksektir. Temaslı ölçüm yapar-
ken borunun şeklini alan esnek bantlı yüzey 
termometrelerinden veya boruya kenetlenebi-
len tarzda sensörler kullanmak ölçüm doğru-
luğunu artırmaktadır.
Temassız termometreler ise çok hızlı ölçüm 
yapabilmektedirler. Bu cihazlarda kullanma 
kılavuzlarında belirtilen optik orana dikkat ede-
rek, cihazı borunun sıcaklığını ölçecek mesa-
feye getirip ölçüm yapılmalıdır. Ayrıca, temas-
sız termometrelerle parlak yüzeylerden ölçüm 
alınmamalı ve mümkünse parlak yüzeyler mat 
hale getirilmelidir. Ancak basma ve genleşme 
hatlarında boru dışından yapılan ölçümlerde 
4-6 °C fark olduğu unutulmamalıdır.

2.2. Aşırı Soğuma ve Ölçümü

Sıvı hattı aşırı soğuma değerini bulmak için 
yoğunlaşma basıncı ve iki sıcaklığı bulmak 
gerekir. Bunlar, söz konusu basınçtaki yoğun-
laşma sıcaklığı ve yoğuşturucu çıkışındaki sıvı 
hattı sıcaklıklarıdır. Yoğuşturucu çıkışındaki 
borunun yüzey sıcaklığını ölçerek işe başla-
rız. Yoğunlaşma sıcaklığı ilgili soğutkana ait 
basınç-sıcaklık tablosundan elde edilebilir. 
Yüksek kayma sıcaklığına sahip yeni soğut-
kan karışımları (örneğin, R-407C) için kabar-
cık noktası (bubble point-BP) esas alınmalıdır.
Ölçüm yapmak için sistemin rejime girme-
sine müsaade edilmeli ve yoğuşturucu üzerinde 
yeterli hava debisi sağlandığından emin olun-
malıdır. Sıvı hattı sıcaklığını ölçtükten sonra, 
sıvı hattı servis valfinden veya bu tür valfin 
olmadığı durumlarda kompresör basma hat-
tındaki basıncı ölçmek ve basınç-sıcaklık tab-
losu kullanarak eşdeğer sıcaklığı bulmak gere-
kir. Her iki sıcaklık arasındaki fark aşırı soğuma 
(sub cooling) değerini verecektir. 
Aşırı soğutma / aşırı kızdırma değerlerinin 
ölçümleri için artık yoğunluklu olarak sıcak-
lık da ölçebilen manifoldlar kullanılmaktadır. 
Basınç ve boru yüzeyinden sıcaklık ölçümü-

Şekil 2. Analog manifold

Şekil 3. Dijital manifold 

Şekil 4. Boru yüzeyinden sıcaklık ölçümü.

Şekil 5. Şamandıralı debimetre [4]   

Şekil 6. Vorteks tipi debimetre [5]
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kızgınlık, sıvı fazındaki soğutkanın kompre-
söre ulaştığının göstergelerinden biridir. Bu 
durumda, kompresör valfl eri ve mekanik ele-
manlar hasar görebilmektedir. Sıvı soğutkan 
kompresör karterindeki yağ ile temas etti-
ğinde ise, yağlama etkisi azalacağından dolayı 
mekanik hasarlar kaçınılmaz olacaktır. Aynı 
zamanda kızgınlık miktarı; tıkalı fi ltre/kuru-
tucu, aşırı veya az soğutkan, arızalı genleşme 
valfi , arızalı fan motoru ve ters fan dönüş yönü 
gibi enerji verimliliğini dolaysız etkileyecek 
birçok probleme işaret edebilmektedir. Diğer 
taraftan, kızgınlığın anormal olarak yüksel-
mesi ise, soğutkan miktarının olması gereken-
den az olduğuna işaret edebileceği gibi, anormal 
buharlaştırıcı ısı yükü ve sistemde nem bulu-
nabileceğini de belirtir. 

3.2. Aşırı Soğuma ve Etkileri

Aşırı soğuma miktarının az olması, yoğuşturu-
cunun yeteri kadar ısıyı ortama veremediğinin 
göstergesidir. Bunun sebepleri arasında, yoğuş-
turucu üzerinde yetersiz hava debisi, genleşme 
valfi nin yanlış ayarı nedeniyle yoğuşturucuya 
fazla soğutkan gelmesi veya soğutkan mikta-
rının yetersiz olmasıdır. Çoğu zaman problem, 
yoğuşturucu yüzeyinin temizlenmesi ile çözü-
lecek kadar basit olabilir. 
Anormal aşırı soğuma değeri ise, soğutkanın 
olması gerekenden daha fazla ısı kaybettiğinin 
göstergesidir. Bu ise, sistemde fazla soğutka-
nın olduğu, genleşme valfi nde tıkanıklık ola-
bileceği, kısık ayarlandığı veya düşük dış hava 
sıcaklıkları ile çalışan sistemlerde yoğuşturucu 
çıkış basıncını kontrol eden elemanın arızası 
şeklinde yorumlanabilir [3].

3.3. Soğutkan Kaçak Testi

Soğutma sistemindeki soğutkan miktarının 
normalden az veya fazla olması verimliliği 
dolaysız etkilemektedir. Bu nedenle Avrupa 
Birliği’nde 2006 yılında yürürlüğe giren F-Gas 
yönetmeliğiyle, içerdikleri soğutkan miktarına 
bağlı olarak sistemlerin periyodik aralıklarla 
kaçak testine tabi tutulmaları zorunlu hale gel-
miştir. Ülkemizde de benzer yönetmelik çalış-
maları yapılmaktadır. Tüm bağlantı noktaları-
nın titizlikle incelenmesi oldukça önemlidir. 
Tüm bu kontrol işlemlerini yerine getirirken 
soğutucu akışkanın havadan daha ağır oldu-
ğunu unutmamakta yarar vardır. 

2.4. Hava Hızının Ölçülmesi

Hava hızı ölçerler genelde pervaneli (Şekil 9), 
sıcak telli (Şekil 10) ve pitot tüpü (Şekil 11) 
prensibi ile çalışırlar. Özellikle hava soğut-
malı cihazlarda soğutucu akışkan tarafl ı akış 
ölçümü yapılamıyorsa kapasite ölçümleri için 
kondenser/evaporatör yüzeyinden hava hız-
ları ölçülebilir. Ancak bu ölçümlerde yüzeyde 
gridler oluşturularak ortalama hızın bulunması 
gerekmektedir.
                         
2.5. Elektriksel Verilerin Ölçülmesi

Arıza teşhisinde ve enerji verimliliğinin izlen-
mesinde akım, gerilim, frekans, güç katsa-
yısı (cosinüs-�) ölçümleri çok önemlidir. Bu 
ölçümlerden hareketle herhangi bir kompresö-
rün sargı hasarları, mekanik hasarlar ve verim 
(STK, ITK, EER, SEER, vb) değerleri ölçü-
lebilir. Bu ölçümler zamana bağlı yapıldığında 
akım-zaman trendleri oluşturularak anormal 
değişimler arıza oluşmadan önce müdahale 
edilmesine olanak tanır. Yine bu ölçümlerle 
enerji kalitesi belirlenmiş olur. Bu ölçüm cihaz-
larına örnek olarak avometreler, multimetre-
ler (Şekil 12), şebeke ve güç analizörleri (Şekil 
13) verilebilir.

3. Elde Edilen Değerlerin 
Yorumlanması

Aşırı kızgınlık ve aşırı soğuma ölçümlerin-
den elde edilen değerler, soğutkan miktarı-
nın uygun olup olmadığından genleşme valfi -
nin çalışma durumunu belirlemeye kadar geniş 
bir yelpazede soğutma sisteminin işletim şart-
ları hakkında bize bilgi verir. Aynı zamanda bu 
ölçümler, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve komp-
resörün etkenliğini belirlemede de bize önemli 
ipuçları verir. 
Ölçülen değerleri yorumlamadan önce, siste-
min performansını etkileyen dış koşulları da 
kontrol etmekte yarar vardır. Serpantin üze-
rinde yeterli hava debisinin olup olmadığın-
dan, kompresör motorunun hat gerilimine ve 
diğer elektriksel yükleri kontrol edip geçerle-
memiz gerekmektedir. 

3.1. Aşırı Kızdırma ve Etkileri

Emiş hattındaki soğutkanın kızgınlık değeri 
etütler için iyi bir başlangıç yeridir. Düşük 

Şekil 7. Türbin tipi debimetre [6]  

Şekil 8. İbreli metal gövdeli debimetre [7]

Şekil 9. Pervaneli hız ölçer (anemometre) [2] 
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asp?livecatID=4&livecataltID=19 
(18.11.2010 tarihinde erişildi)

[10] http://www.entes.com.tr/enerji_olcer_
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* Bu makale X. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuş ve Bil-
diriler Kitabı’nda yer almıştır. TM

Bu tür cihazlarda kaçak tespit edildikten sonra, 
cihazın mevcut ortamdaki soğutkan kaça-
ğında alarm vermeyecek duruma getirilebil-
mesi önemlidir. Böylece, soğutkan kaçağının 
daha yoğun olduğu kaçak noktasında alarm 
vermeye devam edebilecektir. Bu sayede kaçak 
noktasal olarak tespit edilebilecektir.

4. Sonuç

Ülkemizde mevcut soğutma sistemlerinin 
önemli bir kısmı gereğinden az ya da fazla 
soğutkanla çalışmaktadır. Bu durum, sistem-
lerin enerji sarfiyatını arttırmakta ve mekanik 
arızaları tetikleyebilmektedir. Çalışma veri-
lerinin doğru yöntem ve aletlerle ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi bu açıdan giderek önem 
kazanmaktadır. Gerek yerel gerekse de ulusla-
rarası yönetmelikler, günümüzde ve yakın gele-
cekte bunu daha da önemli kılacak gibi görün-
mektedir.
Özellikle enerji verimliliğinin ve çevresel teh-
ditlerin önem kazandığı günümüz dünyasında 
soğutma sistem parametrelerinin bina yönetim 
sistemleri ve akıllı kontroller ile birlikte çalı-
şabilmesi yönünden sürekli ölçülmesi ve izlen-
mesi zorunluluk haline gelmiştir.

Kaynaklar

[1] http://www.ume.tubitak.gov.tr/
duyurular/Uluslararasi_Metroloji_
Sozlugu.pdf(19.01.2011’de erişildi).

Şekil 10. Sıcak telli hız ölçer (anemometre) [2]

Şekil 11. Pitot tüpü [8]

Şekil 12. Multimetre (akım, gerilim, frekans ve 
güç katsayısı) [9]          

Şekil 13. Güç analizörü [10]

Şekil 14. Elektronik kaçak detektörü.
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söyleşi

Seyhan Tavacı 
Parafinans Faktoring Genel Müdür Yardımcısı 

Parafinans Faktoring KOBİ’lere vadeli ticari alacak karşılığı finansman desteği sağlıyor. 
Konuyla ilgili ayrıntıları Parafinans Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Tavacı, 
Tesisat Market’e anlattı...

Parafinans Faktoring, Hizmeti 
KOBİ’lerin Ayağına Götürüyor

rek bilançonun daha likit hale gelmesini sağ-
layarak şirketin kredi değerliliğini artırır. Fak-
toring işleminin sağlayacağı nakit akışı saye-
sinde ise işletmeler hammadde  ihtiyaçlarını 
peşin alarak indirim sağlar, bunun sonucun-
da da hammadde maliyetlerini düşürebilirler. 
Böylelikle de işletmenin rekabet gücünü ar-
tırabilir ve dolayısı ile müşteri kitlesine daha 
uygun satış koşulları sunarak işletmeyi büyü-
tebilirler.

TM: Faktoring Sektörünün 
Durumunu Nasıl Görüyorsunuz?
 
ST: Sektörler itibarı ile en çok imalat, tekstil, 
gıda ve hizmet sektörünün ihtiyaçlarını karşı-
layan faktoring sektörü son yıllarda ciddi an-
lamda hareketlendi. BDDK yönetmeliklerine 
tabi olmamız nedeni ile faktoring sektörünün 
bilinirliği arttı ve geçmiş yıllardaki olumsuz 
imaj silinmeye başladı. Faktoring Derneği’nin 
desteği ve çalışmalarının sektöre ciddi anlam-
da katma değer yarattığını da söylemeden ge-
çemeyeceğim. Sektörün yeniden yapılanması 
ile 50 milyar dolar seviyelerindeki işlem hac-
mi büyüklüğünün, önümüzdeki üç yıl içinde 
100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TM: 2010 Yılında Faktoring 
Sektörü ve Parafinans Faktoring 
Nasıl Bir Gelişim Gösterdi?
 
ST: 2010 yılı Türkiye ekonomisi ve faktoring 

Tesisat Market: Bize “Faktoring”in 
Ne Olduğunu Kısaca Anlatır 
mısınız?

S
eyhan Tavacı: Faktoring, mal ve hizmet 
satışlarından doğan vadeli alacakların 
temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna 

devredilmesi ve bu alacakların faktoring şir-
ketleri tarafından yönetilmesidir. Kısaca va-
deli ticari alacak karşılığı finansman sağla-
yan bir sistemdir. Bir mal veya hizmet satışı 
yaptığını belgeleyen, ticari kimliğe sahip her 
gerçek ya da tüzel kişi faktoring hizmetinden 
yararlanabilir. Asıl olan ticari alacak hakkının 
doğduğunu veya doğacağını ispat eden fatura 
ya da iş sözleşmesi gibi bir belgenin varlığıdır. 
Böyle bir belge olmadan ibraz edilecek çek-
senet gibi kıymetli evrak, tek başına asla fak-
toring işlemine konu olmaz. Faktoring hiz-
meti için vadeli alacaklarını nakite çevirmek 
isteyen KOBİ’lerin, şubelerimizden veya ge-
nel müdürlüğümüzden uzman personelimize 
ulaşması yeterlidir. 

TM: Faktoring’in Avantajları 
Nelerdir?
 
ST: Faktoring işlemi ile vadeli mal veya hiz-
met satışı karşılığında ortaya çıkan alacak, va-
desi gelmeden nakite dönüştürülür. Böylelik-
le nakit ihtiyacını karşılamada zaman proble-
mi çözülmüş olur. Ayrıca faktoring bir kredi 
işlemi olmadığı için alacakları nakite çevire-

sektörü için kriz öncesi rakamlarının yakalan-
maya başladığı bir yıl oldu. 2010 yılında fak-
toring alacaklarımız  77.785 TL, toplam akti-
fimiz ise 89.406 TL’ye yükseldi. 2010 yılı net 
karımız ise 5.347 TL’ye ulaştı.

Parafinans olarak pazar payımızı artırmayı 
hedefliyoruz. Bu nedenle 2011 yılında İmes 
Organize Sanayi Bölgesi ve Beylikdüzü şube-
lerimizi de açarak şube adedimizi 6’ya çıkar-
mış bulunuyoruz. 
Şirket olarak KOBİ’lerin yanında olmaya de-
vam ederek 2010 yılında KOBİ’lere yarattığı-
mız 300 milyon TL finansal desteği 2011 yı-
lında 450 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Bu hedef doğrultusunda; 2011 yılı ilk 3 
aylık döneminde, 2010 yılının aynı dönemine 
göre, işlem yapan müşteri adedinde % 13, net 
satışta % 59 ve brüt gelirde % 26 artış yakala-
dığımızı söyleyebilirim.
Parafinans Faktoring olarak en büyük avan-
tajımız; KOBİ’lerin yoğun olduğu sanayi böl-
gelerinde şubeleşmeye önem verilmesi ve bu 
şubelerde, şirketimizin sahip olduğu nitelik-
li personel kadrosu desteğiyle hızlı ve kalite-
li hizmetin, KOBİ’lerin ayağına getirilmesi-
dir. Diğer bir avantajımız ise, mevcut ve po-
tansiyel müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri-
nin CRM alt yapı desteğiyle sorumlu broker-
larımız tarafından  tespit edilmesi; daha sonra 
ise bu ihtiyaç ve beklentileri belirlenen müş-
terilere anında ve yerinde hizmet verilmesi-
dir. TM

söyleşi
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