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•  PN 16
•  İki yollu dişli DN 15 kv4 vana gövdesi
•  On/Off

USD89

• CO – CO2 – VOC – NH3 – LPG – CH4
• Karbonmonoksit
• Karbondioksit
• Hava kalite
• Amonyak

T30 ve
QT50 SERİSİ

• Yandan yada alttan montaj problemi olan,
   korozif ortamlara uygun seviye ölçümü
• Ölçülen ortama temas etmeyen,
   uzun ömürlü ultrasonik seviye sensörleri
• DIP switch seçimli analog çıkışlar: 0..10VDC yada 4..20 mA
• 3 metreden 8 metreye kadar ölçüm aralıkları
• Ayarlanabilir artan yada azalan sinyal çıkış eğim ayarı

249 USD’den
başlayan
fiyatlar!

616K-10

• 0-250Pa, 0-500Pa, 0-750Pa, 0-1000Pa, 0-1250Pa

616K-1099USD

T7162-I-x

• 230VAC, ergonomik tasarım, kolay kullanım 
• 10 – 30°C ayar skalası 
• ON/OFF, Isıtma/soğutma ve 3 kademeli fan hızı seçimi 
• 2 borulu sistemlere uygun 
• Vanasız uygulamalar için termostatik fan kontrolü
• Geniş dokunmatik LCD ekran
• Uzaktan kumanda ve uyku modu (opsiyonel)

39USD

31100400

• İç dişli termostatik karışım vanası 
• 3 yollu
• DN20  Kvs 1,5 (35-60 °C)

77USD

USD89
249 USD

99USD

39USD77USD

YÜZER VANA MOTORU

ULTRASONIC
SEVİYE SENSÖR

FARK BASINÇ SENSÖRÜ

FCU LCD DOKUNMATİK
TERMOSTAT

TERMOSTATİK 
KARIŞIM VANASI

109USD109USD
GAZ ALGILAMA
SENSÖRÜ

1

VRF Klima Sistemleri 

         GMV Dijital Scroll Serisi D  Üniteler 

             Standart ve Moduler d  ünite seçenekleri 
             COPELAND marka Dijital Scroll kompresörlü 
             R410A so utucu ak kanl
             %10-%100 kapasite aral nda, admsz         
           olarak çal ma imkan
             72 HP ( 201.6 kW )’ye kadar, 40 farkl d       
            ünite kapasite kombinasyonu imkan
             Tek d  üniteye, 32 iç ünite ba layabilme  
            imkan    
         So utma modunda çal ma aral 
           ( 10ºC /  43 ºC )  
         Istma modunda çal ma aral 
           (-15ºC /  27 ºC )  
         4.3 HP ( 12 kW ), kompakt, MONOFAZE d     
            ünite               

         GMV Dijital Scroll Serisi ç Üniteler 

             7.500 Btu/h – 48.000 Btu/h aras kapasitelerde  
             Kaset, Duvar, Gizli Tavan ve Yer-Tavan tipi  
            modeller  
             Kablolu ve/veya uzaktan kumanda seçenekleri  
             Özel fan dizayn ile sessiz çal ma                       
         Estetik dizayn, hafif a rlkl, kompakt tasarm      
         Uzun ömürlü, ykanabilir filtreli  
         Geli mi  merkezi kontrol seçenekleri  
         Timer’l standart merkezi kontrol paneli  
         Uzak mesafe kontrol ve payölçer (opsiyonel)       
              

Combining strengths
to deliver durable HVAC
solutions

Air Trade Centre Ltd Sti Turkey Ibrahim Karaoglanoglu Caddesi No: 101, 34418 Seyrantepe / Istanbul, Turkey  

Tel: +90 (0)212 283 45 10 Fax: +90 (0)212 278 39 64 atc.turkey@airtradecentre.com www.airtradecentre.com 

* STOKTAN CAZİP FİYATLARLA *
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Yeşil binalar için sektör de 
yasal zemin de hazır…

Yeşil binalar, ülkemiz için yeni sayılabilecek 
bir kavram. Birkaç yıl öncesine kadar sek-
töre yabancı olan bu kavram, bugün sek-

törün gündeminde kayda değer bir yere sahip. 
Türkiye’de LEED, BREEAM gibi sertifikaları 
olan ya da sertifikalandırılmamış ama yeşil bina 
konseptine uygun olarak tasarlanıp inşa edilmiş 
bina sayısı her geçen gün artıyor. Sektörde daha 
birçok firmanın yeni yatırımları arasında bina-
larında yapacakları yenilemeler ya da yeni inşa 
edilecek binaları için yenilenebilir enerji uygula-
malarını da içeren projeler söz konusu. Türkiye, 
enerjisini verimli kullanma konusunda artık belli 
bir bilinç seviyesine ulaşmış durumda. Bu çalış-
malar için pek çok firmanın, yatırımcının, konut 
sahibinin niyeti de var. Elbette, bu eğilimin doğal 
bir parçası olarak kullanılan malzeme ve ekip-
manlarda da her geçen gün verim sınıfı ‘A’ya 
doğru seyrediyor. Başlangıcından bugüne geçen 
zamana baktığımızda herkesin altını önemle çiz-
diği teşvik ve kredilendirme konusunda, bugün 
yetersiz de olsa birtakım çalışmalar da yapılı-
yor. Yeşil bina konseptinin, enerjiyi daha verimli 
kullanmak üzere yapılan yenileme yatırımları-
nın yükselen grafiği de bu bilincin bir göstergesi 
niteliğinde. Artık oteller, iş merkezleri, konut-
lar, yüksek katlı binalar ve hatta fabrikalar için 
çevreye duyarlılık, enerjinin verimli kullanımı, 
yeşil çatılar, atık suyun değerlendirilmesi, yağmur 
suyunun toplanması, güneş enerjisinin kullanıl-
ması gibi özellikler, binaların değerini artıran 
önemli özellikler olarak lanse ediliyor ve kabul 
görüyor. Yapılan residence, iş merkezi ve alışveriş 
merkezleri reklamlarını son zamanlarda televiz-
yonlarda, gazetelerde, dergilerde sıkça görüyoruz. 
Söz konusu özellikler, bu binalar için çok önemli 
pazarlama argümanları olarak kullanılıyor.  
Bu konunun yatırımcıların inisiyatifinden yasal 
zorunluluk aşamasına geçebilmesi için bilin-
diği gibi her binanın Enerji Kimlik Belgesi alma 
zorunluluğu getirildi. Yeni yapılan binaların 
2011 yılı itibariyle bu belgeleri alması zorunlu 
tutulurken, eski yapılar için 2017’ye kadar süre 
tanındı. Elbette bu belgelerin hazırlanmasında 
kullanılacak BEP-TR yazılımı, yaşadığı yılan 

hikayesi sürecinden sonra –tartışmalı bir şekilde- 
İZODER tarafından tamamlandı. Yazılımın kul-
lanılmaya başlanması konusunda bazı eksiklerin 
bulunması ile yeni yapılacak binaların, ruhsat aşa-
masında belediyelere vermesi gereken enerji tüke-
tim hesapları, iskân aşamasına ötelendi. 
Konuyla ilgili 2010-2023 yılları arası için hazır-
lanan senaryolarda kullanılan öngörüler, destek-
ler ve yaptırımlar ise şöyle: “2011 yılından itiba-
ren mevcut konut stokunda yapılan ısı yalıtım 
uygulamaları 2023 yılına kadar her sene yak-
laşık 100.000 adet konut artarak 2023 yılında 
toplamda yaklaşık 10 milyon adet konutun ısı 
yalıtımı yapılmış olması hedeflenmektedir. 2011 
yılından itibaren öngörülen kamu destekleri ve 
yaptırımları şunlar:
•	 Yalıtım malzemelerinin satış ve 

uygulamalarından alınan KDV’nin  
2011-2015 yılları arasında % 1’e indirilmesi,

•	 2011-2018 yılları arasında yalıtım 
malzemelerinin satış ve uygulamaları için 
kullanılan bireysel krediler üzerindeki 
BSMV ve KKDF gibi dolaylı vergilerin 
sıfırlanması,

•	 2012 yılından itibaren uygulamaya 
geçirilmek üzere binalarda enerji limitlerinin 
otomatik olarak düşürülmesi ve buna bağlı 
olarak yalıtım kalınlıklarının artırılması 
şeklinde mevzuatlar düzenlenmesi

•	 Enerji kimlik belgesi olmayan binaların  
G sınıfı sayılması, 

•	 Enerji kimlik belgesinde E, F, ve G sınıfında 
olan binalar için Emisyon Vergisi getirilmesi,

•	 Bu süreçte BEP’te belirtilen enerji kimlik 
belgesindeki A, B ve C grubundaki konut 
veya binalara; binanın statüsüne uygun 
olarak kullanacağı enerji birim fiyatlarının 
değişken olarak uygulanması, kullanılacak 
banka kredilerinde konut veya bina 
statüsüne uygun teşvik modeli geliştirilmesi, 
A,B ve C statüsündeki konut veya binalara 
alım/satım vergisinde, emlak vergisinde, 
çevre temizlik vergisinde, tapu harçlarında 
statülere göre indirimler uygulanması.”

Senaryolar, yapılması gerekenler, teşviklerle ilgili 
öngörüler, istenen toplumsal bilinç düzeyi ‘yeşil-
lenmeye’ hazır; sıra uygulamalarda... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Dünyanın En Sessiz Kliması Beko’dan

Dünyanın en sessiz klima serisi olma özelliğini taşıyan Beko Süper 
Invertech klima serisi 9000 ve 12000 Btu/h kapasiteye sahip 
iki modelden oluşuyor. Beko Süper Invertech klimalar (9500 

D ve 9600 D) R 410A çevreci gaz ile çalışıyor. 19 dB (A) ses seviyesi 
sayesinde uykuda rahatsızlık vermemesi için uyku modu fonksiyonu ile 
minimum sesle çalışan Beko Süper Invertech akıllı klimalar, aerosense 
özelliği sayesinde de, ortamda kimse yokken minimum enerji modunda 
çalışarak büyük tasarruf imkanı sunuyor. Ortamda insan varlığı algıla-
dığı zaman ise yeniden istenilen ayar sıcaklığına dönüyor. 
Klimada bulunan pyroelectric infrared sensör, insan vücudunun kızı-
lötesi ışık alanını algılayarak pozisyonunu saptayabiliyor. Beko Süper 
Invertech klimalar, aerosense pyroelectric sensörü ile insan hareketle-
rini ve mekandaki yerlerini yaydıkları ısı ile algılıyor, hava yönlendirme 
kanatlarını ayarlayarak havayı isteğe göre “direkt” veya “indirekt” yön-
lendiriyor ve böylece üstün konfor ve tasarruf sağlıyor.
Süper Invertech klimalar, ortamdaki ısıtma/soğutma ihtiyacına göre 
kompresör hızını kontrol etme imkanı sunuyor. İstenen ortam sıcak-
lığına hızlıca erişildikten sonra kompresör hızı düşürülerek beklenen 
konfor şartlarının sürekliliği sağlanıyor.
Beko Süper Invertech klimalar, soğutma modunda çalışırken, ortam-
daki nem oranını algılayarak, ani soğutma yapmak yerine nem yüzde-
sini konfor seviyesinde tutacak şekilde çalışıyor. Böylece aşırı nem düş-
mesi sonucu oluşabilecek fiziksel rahatsızlıklar engellenirken, ortamdaki 
sağlıklı nem düzeyi korunmuş oluyor.
Hem yaz hem de kış aylarında konfor sunan Beko 9500 D ve 9600 D 
Süper Invertech klimalar kanat açıları hem yatay hem de dikey açılarda 
serbestçe ayarlanabiliyor. Ayrıca kullanıcının ayarlamış olduğu üfleme 
hızı ve yönü hafızada saklanıyor.
Isınan hava yükselir, buna bağlı olarak ortamlarda soğuk hava zeminde, 
sıcak hava ise tavanda yoğunlaşır. Beko Süper Invertech serisi klimalar 
iklimlendirilmiş havanın daha homojen dağılmasını sağlamak amacı ile 
soğutma konumunda çalışırken havayı yukarıya, ısıtma konumunda ise 
aşağıya yönlendiriyor.
Beko Süper Invertech klimalarda bulunan anti-alerjik filtre ise, içeri-
sinde bulunan özel enzimler sayesinde alerjik özelliğe sahip havada uçu-
şan maddelerin protein yapısını bozarak deaktive olmalarını sağlıyor. 
Özel iç ünite tasarımı, LCD uzaktan kumanda, enerji tasarruf modu, 
akıllı çalışma sistemi, otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu, doğal rüz-
gar etkili hava sirkülasyonu, korozyona dayanıklı Gold FinTM kaplı 
dış ünite ısı değiştiricisi, Jet Cool ve Jet Heat özellikleri, 24 saat çoklu 
programlama, elektrik kesintilerinden sonra otomatik çalışma, otoma-
tik sıcaklık kontrolü ve çok açılı üfleme ayarı gibi özellikler de ürünün 
öne çıkan diğer özellikleri arasında bulunuyor. TM
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ürünler

DemirDöküm’den Inverter 
Teknolojili Duvar Tipi Split Klimalar

DemirDöküm Inverter A 410 klimalar, bireysel soğutma ve ısıtma 
çözümleri sunmak amacıyla DC inverter teknolojisiyle tasarla-
nan split klimadır. 180º sinusoidal modülasyonlu DC inverter 

teknolojisine sahip Inverter A410 duvar tipi split klimalar, düşük elekt-
rik tüketimiyle A+ enerji verimliliğine sahiptir. 
Inverter teknolojisinde klima, istenilen oda sıcaklığına göre mekanın 
ihtiyacı olan kapasitede kompresörün dönme hızını ayarlar ve mümkün 
olan en düşük seviyede elektrik tüketir. Ayrıca tam sinusoidal çalışma 
modülasyonu ile kesintisiz çalışır, bu sebeple çok daha sabit bir ortam 
sıcaklığı sağlar. 4.26’ ya ulaşan COP değeri ve çevre dostu R410a gazıyla 
cebi ve doğayı korur. 
DemirDöküm Inverter A 410 duvar tipi split klimalar sessiz çalışıyor, 
rahatsızlık vermez. Bünyesindeki filtreleriyle iç mekan hava kalitesini 
artırarak, insan sağlığına en uygun mekânları yaratır: Aktive edilmiş kar-
bon filtresiyle yabancı kokuları yok eder, zararlı gazları filtreler. Antibak-
teriyel filtre iç mekan havasına antialerjik ve antibakteriyel etkisi olan 
filtredir. Anti toz filtresiyle ortamdaki toz ve partikülleri tutar.
Anyon üreticisi ile iç mekanda pozitif elektrik yüklü partikülleri yaka-
lar, tabana çökelmesini sağ-
layarak tozların kişiler tara-
fından solunmasına engel 
olur. İç mekan havasında 
iyon miktarını artırarak 
adeta orman havası yaratır. 
Yüksek nem alma kapasitesi 
sayesinde özellikle nemli 
bölgelerde klimanın per-
formansını artırır, daha az 
enerji harcarken insan sağlığına en uygun nemi ortamda tutar. Cihaz, 
estetik ve kompakt gövde tasarımıyla kullanıldığı mekâna değer katar.
Antifriz özelliğiyle çok düşük dış hava sıcaklarından (-15 ºC) çok yük-
sek hava sıcaklarına (45 ºC) kadar her türlü dış ortam şartında çalışır. 
Isıya duyarlı olarak çalışan “follow me” özelliğiyle istenilen sıcaklıktaki 
havayı kişinin bulunduğu tarafa yöneltir. Sıcak kalkış modu sayesinde 
ısıtırken ilk çalıştırma esnasında rahatsız edici soğuk hava sirkülasyonu-
nun önüne geçerek, daha konforlu iklimlendirme sağlar. Hızlı soğutma 
modunda ortamı en hızlı şekilde istenilen sıcaklığa ulaştırır. 25 m’ye 
varan bakır boru çekilebilmesiyle her mekanda uygun yere monte edi-
lebilir. Günlük zaman ayarlama teknolojiyle kullanıcı eve geldiğinde, 
ortam, istenilen sıcaklığa iklimlendirilmiştir. DemirDöküm Inverter A 
410 duvar tipi klimalar otomatik yeniden başlatma özelliği sayesinde 
elektrik kesintisinden sonra özel hafıza ayarıyla kaldığı yerden konforlu 
iklimlendirmeye devam eder.TM

• Photohydroionization ünitesi, kanallı klima, klima santrali, havalandırma 
sistemi veya ısıtma sistemlerinin kanallarına kolayca montaj edilebilir. 

• Binaların havalandırma sistemine montaj edilebilir.
• 25000 saatlik lamba ömrü vardır.
• Havayı kirleten koku, duman, küf, mantar, bakteri ve partiküllere 
 % 90’ın üzerinde engel olur. 

• Refl ective Electro Magnetic Energy ünitesi, kanallı klima, 
 klima santrali, havalandırma sistemi veya ısıtma sistemlerinin 
 kanallarına kolayca montaj edilebilir.  
• Binaların havalandırma sistemine montaj edilebilir.
• 25000 saatlik lamba ömrü vardır.
• Havayı kirleten koku, duman, küf, mantar, bakteri ve partiküllere 
 % 90’ın üzerinde engel olur. 

•  AUV STICK LITE+Kanallı klima cihazları veya klima santrallerinin 
ısıtma -  soğutma bataryalarına montaj edilebilir. 

• Batarya yüzeyinde oluşan oksitlenmeye engel olur. Batarya 
yüzeyindeki mikropları yok eder.

• Enerji tasarrufu sağlar. 
• Bakım giderlerini azaltır.

İç Hava Kalitesini Yükseltin
Koku, bakteri, mantar ve küflere son 

Türkiye Genelinde Bayilik Verilecektir

 İleri Oksidasyon Teknolojisi

Toros Soğutma Cihazları Ltd. Şti. 
Atatürk Cd. Sanayi Mah. No: 43/A 4.Levent/İstanbul

Tel: (0212) 281 19 01 - 281 19 02 Faks: (0212) 268 37 53
www.torossogutma.com

Manufactured by RGF Environmental Group
www.rgf.com

A Member of AEE • Certified IAQ Specialist on staff

REME
A Guardian AirTMProduct

Innovation
Since 1985 RGF has maintained
a steady flow of award winning
innovative enviro-friendly solu-
tions. RGF has been awarded
national recognition as a recipi-
ent   of the Inc./MCI Customer
Service   Award.

About RGF Environmental

Design and R&D
Our technical staff consists of
engineers and scientists from
the following specialties: biologi-
cal, mechanical, chemical,
waste treatment, construction
engineering, nuclear, fabrica-
tion, design, and environmen-
tal law. 

Patented Technology
RGF has been a leader in
patented Environmental
Purification Technology. RGF
technology has been licensed
to numerous Fortune 500 com-
panies and is in use in 33 coun-
tries.

Advanced Oxidation
RGF has been a leader in
Advanced Oxidation technology
since 1985.  We developed an
advanced catalytic oxidation
system for total organic oxida-
tion. Our Advanced Oxidation

Technology has been approved for use by the USDA / FDA /
FSIS for food processing and major corporations for
Norwalk/MRSA protection.

Validation
RGF first developed its Advanced Oxidation Technology over
20 years ago. Over 1 million RGF Cells are in use around the
world. RGF has licensed its technology to many Fortune 500
companies for use in the medical, food, military, residential,
commercial, marine, hospitality and government, etc. RGF
cells in various products have been tested and approved by:

•UL, ETL, TUV & CSA
•U.S. Military

•Chinese Government
•Japanese Government (TV commercials)

•Canadian Government
•U.S. Government – GSA

•European Union
In addition, RGF technology, because of it’s ability to kill bac-
teria and virus on surfaces and in the air, have been specified
in the Norovirus/MRSA protection plan of America’s largest
restaurant chains, hotel chains, theme parks, cruise lines,
public schools and hospitals.

Samples of university & independent lab tests and 
major corporation studies

• Now tested on H1N1 Swine Flu with 99+% Kill on surfaces▲

• ISO-Level 3 particulate reduction in a bio-chamber 
(better than HEPA Filtration)

• 4-log reduction (99.99%) surface bacteria/virus reduction
• Over 80% VOC reduction
• 88% of  microbes in human sneeze killed at 3 feet     
• 97% airborne bacterial reduction
• 99% reductions of Ecoli, Listeria, Strep and Bird Flu
• 85% odor reduction
• 97% airborne mold reduction
• US Military approved for mold protection in field 

hospitals
• Hospital approvals Infectious Diseases - U.S. and
International 99% reduction of Staph (MRSA)

• Major US city school reports 20% reduction in absenteeism
• Tested and approved by the Chinese Government for

protection against the SARS virus
• Approved by the USDA, FSIS and FDA for use in food 

processing plants
• Fox News three-part indoor air series featured RGF and
concluded substantial mold and bacteria reductions

• RGF's  technology has been featured on Fox, ABC, CBS
and in Popular Science Magazine

▲Disclaimer: RGF’s REME® products have not yet been approved,
cleared or otherwise authorized by FDA and are not intended to 

diagnose, mitigate, prevent, treat or cure the H1N1 Flu Virus.

Mold, Norwalk Virus, 

Bird Flu, Strep, MRSA 

99% Kill on surfaces

Safety
It is a normal reaction to question the long term safe-
ty of any product that is effective and uses new or
"breakthrough" technology.  This type of question has
become common as our litigious society has taught
us to question things that significantly outperform
existing methods or products.

The breakthrough in the RGF advanced oxidation
technologies is a group of oxidants known as
Hydroperoxides.  Hydroperoxides have been a com-
mon part of our environment for over 3.5 billion years.
Hydroperoxides are created in our atmosphere when-
ever three components are present: oxygen mole-
cules, water vapor and energy (electro magnetic).
REME® also has the ability to super charge these
hydroperoxides or ionize them into Ionized-Hydro-
PeroxidesTM.

Ionized-Hydro-PeroxidesTM are very effective at
destroying harmful microbials in the air and on sur-
faces.  As oxidants, they do this by either destroying
the microbe through a process known as cell lysing or
by changing its molecular structure and rendering it
harmless (which is the case in VOC's and odors).
The amount of hydroperoxides required to accom-
plish this task in a conditioned space is well below the
level that is constantly in our outside air. The
Advanced Oxidation Technology found in RGF's
Guardian Air product family has brought the oxidants
found in the outside air into the conditioned space of
your home.
There is no known case of hydroperoxides ever cre-

ating a health risk.  Considering we have been
exposed to hydroperoxides in nature since the day
man stepped on the planet, it is a reasonable
assumption that hydroperoxides do not constitute a
health risk. Over the past 20 plus years RGF has
more than 1 million Advanced Oxidation products
successfully used worldwide without a safety prob-
lem.

Test Results

An RGF Commercial Grade Ionized Advanced
Oxidation Technology 

RGF manufactures over 500 environmental products

The main advantage...
REME® does not need the pollutants to travel to the air
handler for UV treatment or filtration. REME® is proactive
and sends ionized aggressive advanced oxidizers into
the room to destroy the pollutants at the source, in the
air and on surfaces, before they can reach your family,
clients or employees.

A Low 
Energy

Non-chemical
Enviro-friendly

Green 
Product

Made In America

Reflective Electro-Magnetic Energy

H1N1 Swine Flu 99+% 

Kill Rate on Surfaces▲

®

Enerji 
sarfiyatına 

son

RGF GUARDIAN AIR Türkiye Distribütörü

Konutlar, iş merkezleri, tiyatro ve gösteri 
merkezleri,  sinema,  bankalar, avm, fabrikalar.

Konutlar, ofi sler, iş merkezleri, sinema, tiyatro ve 
gösteri merkezleri, bankalar, mağazalar, fabrikalar, 
medikal uygulamalar. 
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Erensan’dan Yenilikçi Çözümler

Sektöründe ar-ge çalışmaları ile öne çıkan Erensan, ısıtma sektö-
ründe hayatı kolaylaştıran yüksek verimli yeni ürünleri ile dik-
kat çekiyor. Erensan ar-ge birimi tarafından geliştirilen ve yüzde 

109 performansla çalışan yer ve duvar tipi kendinden yoğuşmalı kazan 
Eurowall, günümüzün en verimli merkezi ısıtma kazanları arasında yer 
alıyor. EUROWALL ile binalar, yüzde 30’a varan doğalgaz tasarrufu 
gerçekleştirerek daire başına yaklaşık 100 TL daha az fatura ödüyor. 
Türk mühendislerince geliştirilen TR C serisi, Türkiye’nin ilk kendin-
den yoğuşmalı yer tipi kazanları. Isı elde etmek için doğalgazın üst ısıl 
değerini kullanan bu kazanlar, buharlaşma ısısından faydalanarak yüzde 
100’ün üzerinde verim sağlayabilmekte. Doğalgazı yüksek verimli kulla-
narak yakıt ekonomisi sağlayan TR C serisi yoğuşmalı sıcak su kazan-
ları aynı zamanda da çevre dostu bir ürün. 
Gaz kazanları için yoğuşmalı ekonomizör Ecomax, gaz yakıtla çalışan 
kazanda baca gazlarındaki gizli ısı formunda bulunan enerjinin büyük 
kısmının geri kazanımını mümkün hale getiriyor. Krom-nikel-molibden 
çelik olmak üzere yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Ecomax, bir 
asit ortamında bile mümkün olabilecek en iyi korozyon direnci özel-
liklerine sahip.
Çok değişkenli ısıtma ihtiyaçları için opsiyonel versiyonlar tanıyan Euro-
matic Kaskad Kontrol Paneli, bu yönüyle enerji verimliliği açısından 
önemli ekonomik avantajlar sağlıyor. Data bus iletişimi ile haberleşe-
bilen paneller, ısıtma sistemine uzaktan müdahale etme fırsatı ile yeni-
likçi yönünü ortaya koyuyor. TM

Alan ısıtma ve soğutma sistemleri için özel profilden, 1” yassı 
sızdırmaz rakor somunlu, termostatik ve elektronik oda sıcaklığı 
kontrolü için kendinden vanalı, dönüş kolektöründe camlı debi 
ölçüm ve ayar tertibatı ile V2A (1.4301) paslanmaz çelik kolektör.
Üzerine monte edilmiş doldurma ve boşaltma vanaları, hava 
purjörü ve tapa ile. 
Azami işletme sıcaklığı:  80 °C
Azami işletme basıncı: 6 bar

Alan ısıtma ve soğutma sistemi için paslanmaz çelik kolektör

Merkezi ısıtma sistemleri için özel profilden, 1” yassı sızdırmaz 
rakor somunlu V2A (1.4301) paslanmaz çelik kolektör.
Üzerine monte edilmiş doldurma ve boşaltma vanaları, hava 
purjörü ve tapa ile.
Azami işletme sıcaklığı: 100 °C
Azami işletme basıncı: 6 bar

Radyötör bağlantısı için paslanmaz çelik kolektör

Avantajları:
- korozyona dayanıklı
- uzun ömürlü
- düşük montaj derinliği
- montajı kolay bağlantı  
 imkanları

- hafif
- hoş tasarım
- seçeneğe göre 2-12 radyatör
 bağlantısı için komple
 paslanmaz çelik kolektör 

Paslanmaz çelik kolektörler
- Alan ısıtma ve soğutma sistemi için

- Radyatör bağlantısı için

F.W. OVENTROP GmbH & Co. KG  -  Türkiye İrtibat Bürosu
Zümrütevler Mah. Nil Caddesi Hukukçular ve İdareciler Sitesi

V Blok Daire:11 Maltepe - İstanbul
Tel: (0216) 427 43 56 Faks: (0216) 427 43 57 mail@oventrop.com.tr

www.oventrop.com.tr
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ACO Paslanmaz Çelik Duş Kanalları

AFS’den Yeni TD Ecowatt Kanal Tipi Fan

Aco Almanya’da üretip tüm dünyaya sunduğu, 
eşsiz tasarımları ile göz kamaştıran paslan-
maz çelik duş kanalları ile çözüm sunuyor. 

Duş teknesine ihtiyaç duymadan banyolarda istenen 
atmosferi tasarlayabilmek, farklılığı ortaya çıkarmak ve 
banyolara değer katmak üzere tasarlanan ürünler, sadece 
zarafetiyle değil, özel dizaynları, alternatifli cam, seramik, 
çelik kapakları ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. ACO pas-
lanmaz çelik duş kanalları, alışılagelmiş duşlardan farklı 
olarak duşta hareket özgürlüğü de sağlıyor. Yeni C ve D 
serisi kanallar, daha konforlu ve daha hijyenik, kimya-
sal proseslerden geçirilmiş 304 veya 316 çelik gövdeli 
ve yüksek hidrolik kapasiteli şık ürünler sunuyor. Aynı 
zamanda modern LED sistemi sayesinde banyolarda 
aydınlatma işlevi de görerek farklı bir konsept sunuyor.
Farklı kapak modelleri ve alternatifli ölçüleri ile paslan-
maz çelikten imal edilen ACO duş kanallarının ızga-
raları, üstün lazer teknolojisi ile imal edilir. Bu sayede 
pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Sağlam yapılı ve gidere 
doğru eğimli kanal gövdesi, suyu en hızlı şekilde süz-
gece iletecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca yine pas-
lanmaz çelikten imal edilen koku tutucu kilidi, kolay 
temizlik imkanı sağlarken olası koku rahatsızlıklarını 
% 100 engeller.
Ürünlerin boyları 485 mm ile 1200 mm, genişlikleri 90 

AFS, sektöre yeni bir soluk getirerek yüzde 
70 enerji tasarrufu sağlayan TD Ecowatt 
kanal tipi fanı kullanıma sundu. İspanyol 

S&P kuruluşunun bir ürünü olan TD Ecowatt aynı 
kategorideki ürünler ile karşılaştırıldığında yakla-
şık 5 kat enerji tasarrufu sağlıyor. Düşük yükseklikli, 
karma akışlı ve dairesel bağlantılı olan bu fanlar, yüksek 
verimli ve düşük enerji  tüketimli fırçasız doğru akımlı 
motorlara sahiptir. Plastik ve sökülebilir bir gövdeye 
sahip olan TD Ecowatt, yüzde10’dan yüzde100’e kadar 
hız kontrolü yapılabilir özelliğe sahiptir. Fanın devamlı 
çalışmasının gerektiği her türlü havalandırma uygu-
lamasında yüksek enerji tasarrufu sağlayan TD Eco-
watt, sensörlerle veya hız kontrol cihazları ile kullanı-
labilir, düşük yüksekliği  sayesinde de asma tavan gibi 
çok küçük alanlara monte edilebilir. 
Özel tasarımı sayesinde fan kanaldan çıkarılmadan 
motor ve pervanenin bulunduğu gövde kolayca sökü-
lebilir. TD Ecowatt, 160 m³/h, 250 m³/h, 350 m³/h, 
500 m³/h ve 800 m³/h kapasitede olmak üzere toplam 
5 farklı çapta sektörün kullanımına sunulacak. TM

mm veya 70 mm, yükseklikleri 60-80 mm arasındadır. 
Çıkış çapları DN50 veya DN70 dikey veya yataydır. Özel 
uygulamalar mümkündür.

Özellikleri

•	 DIN EN 1253’e uygun imalat
•	 Koku fermatürlü
•	 LED sistemi
•	 Radyuslu ve köşe dönüşlü sistemler
•	 Lazerle kesilmiş, kimyasal işlemlerden 

geçirilmiş gövde ve kapaklar
•	 Uygun ve ekonomik fiyat
•	 Alternatif ızgara (Cam-Mineral-Çelik)
•	 Yangın sönüm aparatı

Uygulama Alanları

•	 Konutlar
•	 Villalar
•	 Rezidanslar
•	 Oteller
•	 Spor salonları
•	 Hastaneler
•	 Teras ve balkonlar TM
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Bosch’un geliştirdiği yeni ürün GBH 
2-28 DV kırıcı delici sınıfının yıldızı 
olmaya aday. Engel tanımayan perfor-

mansı ile ürün 850W ile kendi sınıfının en 
güçlü kırıcı delicisi unvanını selefinden dev-

ralmaya hazırlanıyor. Rakiplerine oranla 50 
W fazla motor ve yüzde 20 fazla darbe gücüne 
sahip.  Yüzde 30 oranında titreşimi azaltan sis-
temi ile dünyanın titreşim azaltma sistemli ilk 
SDS Plus kırıcı delicisi. Elektrikli el aletleri 

Bosch’dan Yeni GBH 2-28 DV

pazarında efsane konumuna gelmiş, pazarın 
adetsel bazda en çok satan ürünü Bosch GBH 
2-26 DRE’nin yerine gelecek GBH 2-28 DV 
modeli rakiplerine göre 50 W daha fazla motor 
ve yüzde 20 daha fazla darbe gücüyle sınıfı-
nın en güçlü kırıcı-delicisi.  Dünyanın ilk tit-
reşim azaltma sistemli SDS Plus kırıcı delicisi 
olma özelliğini taşıyan GBH 2-28 DV‘de bu 
sistem ile titreşim yüzde 30 oranında azaltıldı. 
Vites kutusuna yerleştirilmiş özel bir düzenek, 
kırıcı-delici mekanizmasından gelen hava ve 
kütle kuvvetlerini gidererek titreşim seviye-
sini 15 m/s2’den 11 m/s2’ye düşürüyor.GBH 
2-28 DV,  3.2 joule’luk darbe gücü ile sınıfının 
en yüksek delme ve keskileme performansını 
sunuyor. Böylece kablo döşeme ya da kanal sis-
temi için delik delmek ve yuva kanalları açmak 
oldukça kolaylaşıyor. GBH 2-28 DV keskileme 
için dönme stob, kablo kırılmalarının önlen-
mesi için bilyalı kovan, sağ ve sol dönüşte eşit 
güç için döndürebilir fırça plakası ve kullanı-
cının uç sıkışmalarına karşı korunması için 
yük debriyajı özelliklerine de sahip. Ürün, 11 
Temmuz’dan itibaren Bosch Elektrikli El Alet-
leri yetkili bayilerinde satışa sunulacak. TM

Akcor’dan Olimpia Splendid Secco Serisi Nem Alıcılar

Yaz aylarında özellikle denize kıyısı olan 
bölgelerde % 80’in üstüne çıkan nem 
seviyesi nefes almayı bile güçleştirir-

ken; terlemeyi yavaşlatarak vücut ısısının yük-
selmesine, eklem ağrılarına, astıma ve alerjik 
hastalıklara yol açıyor. 
İdeal nem oranın % 45-50 seviyesinde olması 
sağlık ve konfor için son derece önemli. Olim-
pia Splendid’in farklı iki modelden oluşan 

Secco serisi nem alıcıları, yaşam kalitesini yük-
seltmek için geliştirildi. Seri nem alma kapa-
sitesi, kompakt boyutları ve hafifliğiyle son 
derece pratik ve kullanışlı olan ürün, estetik 
tasarımı ile de dikkat çekiyor. 
Secco Tech modeli, istenen nem oranını ayar-
lama imkanını sunarken, Super Dry (Ultra 
Kuru) fonksiyonu sayesinde odayı sürekli ve 
hızlı bir şekilde nemden arındırıyor. Olimpia 
Splendid’in Secco Tech modeli nem alıcısı, 
ekolojik soğutucu akışkan gaz ve hava filtre-
sine sahip. Evaporatör defrost sistemi cihazın 
soğuk ortamlarda kullanımına da imkan veri-
yor. Tankın boşaltılma zamanı geldiğinde akus-
tik alarm ile kullanıcısını uyarıyor. Ayrıca arka 
paneline monte edilen ve takıp çıkarılabilen 
gider borusu sayesinde sürekli drenaj sağlıyor.
Olimpia Splendid Secco modeli ise manuel 
nem seviyesi ayarı imkanı sunuyor. Ayrıca  buz-
lanma önleyici sistem ve dolu tank uyarı ışığı 
özelliklerine sahip.  TM
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Alarko Carrier, A sınıfı enerji etiketine 
sahip Carrier XPower Gold serisi DC 
Hybrid inverterli klimalar ile stan-

dart klimalara oranla yüzde 50 enerji tasarrufu 
sağlıyor. En son inverter teknolojisine sahip 
XPower Gold serisi klimalar, sahip oldukları 
PAM modülü sayesinde ortamı arzu edilen 
konfor sıcaklığına ulaştırırken, PWM modülü 
ile kapasitelerini minimuma indiriyor ve kulla-
nıcılarına maksimum enerji tasarrufu sunuyor. 
Serinin 24.000 BTU kapasiteye sahip model-
leri, minimum kapasitede, saatte sadece 6 kuruş 
elektrik tüketiyor. 
Carrier XPower Gold ile tüketiciler, yüksek 
iç ortam hava kalitesinin yanı sıra, sessizli-

Alp Active hava kanallarının alümin-
yum iç yüzeyinde zeolit ve gümüş 
iyonları bulunmaktadır. Alp Active 

etken maddesi sadece panelde kullanılmaz, aynı 
zamanda tüm aksesuarlarda da vardır, böylece 
antimikrobiyal verimlilik artırılmış olur. Alp 
ayrıca EPA – Çevre Koruma Ajansı tarafın-
dan HVAC sistemlerinde kullanılabilmesi için 
onaylanmıştır. Gıdaya dayalı üretim ve çalışma-
ların yapıldığı ortamlarda kullanımının gerek-
liliği açısından NSF 51 sertifikasına sahiptir 
ve ürün NSF 42 standardı altında içme suyu/
karbon blok filtre sistemleri için de uygunluğu 
kabul edilmiştir. EFSA (Gıda Güvenliği için 
Avrupa Yetkili İdaresi) testlerinden de geçmiş-
tir. 98/8/EC no’lu Avrupa Biocidal ürün yönet-
meliği altında insan sağlığına zararlı olmadığı 
listelenir ve yönetmeliğe eklenmiştir. Bu yönet-

ğin keyfi ve tasarımın harmonisi ile buluşuyor. 
Nano teknolojisine sahip ‘5in1 filtreleme sis-
temi’, iç ortamda bulunan kirleticileri, çöp ve 
sigara kokusunu uzaklaştırırken aynı zamanda 
bakteri ve virüsleri de yakalayıp yok ediyor. 
Carrier XPower Gold serisi klimalar için özel 
olarak tasarlanan ipeksi beyaz renkli düz ön 
paneller ise klima estetiğini yeniden şekillen-
diriyor.
Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğu-
tucu gaz ile çalışan XPower Gold, çevreye mak-
simum duyarlılık gösteriyor. 21 dB ses seviye-
sinde çalışabilen XPower Gold, kütüphaneler-
den (40 dB) ve uyku halindeki yatak odaların-
dan (30 dB) daha sessiz. TM

meliğin amacı insanların, hayvanların ve çev-
renin maksimum düzeyde korunmasını sağla-
maktadır. CTFA (Kozmetik ve Tuvalet Mal-
zemeleri Derneği) tarafından da belgelendi-
rilmiştir ki burada deri ile doğrudan temas da 
dahil olmak üzere Alp Active antimikrobiyal 
panellerin sağlığa zararlı olmadığı belgeleriyle 
test edilmiştir. 

Avantajları
•	 Antimikrobiyaldir: Ag-ion teknolojik 

etkisi sayesinde 600’den fazla mikrop, 
maya ve küf familyası üzerinde etkilidir. 

•	 Engeller: Kanal kullanımı sadece 
patojenleri yenmekle kalmaz, çoğalmasını 
da engeller.

•	 Yüksek riskli ortamlar için idealdir: 
Özellikle ameliyathaneler, araştırma 
laboratuvarları, gıda, ilaç, mikroelektronik 
ve benzeri konularda mükemmel bir 
seçimdir.

•	 Sertifikalıdır: Dünyada etkinliği çeşitli 
araştırma kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylanmış tek antimikrobiyal 
patentli hava kanalıdır.

•	 Hafiftir, Taşıması, Kurulumu ve  
Bakımı Kolaydır: Alp System hava 
kanalları ile aynı avantaj ve teknik 
özellikleri sağlar. TM

Alarko Carrier’dan XPower Gold Klimalar

Alp System Active Antimikrobiyal Hava Kanalı

FLEXIVA HYGIENIC 
Antimikrobiyal Esnek 
Havalandırma Kanalları

FLEXIVA HYGIENIC Antimikrobiyal 
Esnek Havalandırma Kanalları, bükü-
lebilir (esnek) borudan antimikrobi-

yal havalandırma kanallarıdır. Azami 5000 Pa 
çalışma basıncına dayanıklı olan ürün,  yüksek 
gerilimli çelik tel, alüminyum polyester lami-
nasyonu veya 450 denye PVC ve gümüş iyon 
teknolojili antimikrobiyal özel solüsyon kulla-
nılarak üretilmektedir. Isı izolesiz veya izoleli 
olarak imal edilebilen kanallar, Ø51- Ø1000 
mm aralığında çap varyasyonuna sahiptir. İçin-
den maksimum 30 m/s hızda hava geçebilen 
FLEXIVA HYGIENIC Antimikrobiyal Esnek 
Havalandırma Kanalları, ISO 9001-2008 siste-
miyle ve TS EN 13180 standardına uygun ola-
rak üretilmektedir. 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
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APC by Schneider Electric’in, yeni kesintisiz 
güç kaynağı ürünü Symmetra PX 96kW, kul-
lanıcılara bir sunucu odası çözümü veya veri 
merkezi parçası olarak yapılandırma esnekliği 
sunuyor. InfraStruxure mimarisinin ayrılmaz 
bir parçası olan Symmetra PX, çalıştırmadan 
genişlemeye kadar hem yönetilebilir hem de 
basitleştirilmiş tasarımlar sunuyor. Otoma-
tik diagnostik becerileri ve standartlaştırılmış 

APC Kesintisiz Güç Kaynağı SYMMETRA PX 96 kW

modülleri, insan hatası riskini azaltarak bütün 
veri merkezinin ve sunucu odasının güvenilir-
liğini artırıyor. Ayrıca, mevcut Symmetra PX 
ailesinde bulunan yedekleme ve ölçeklenebi-
lirlik, daha yüksek güç yoğunluğu ve çalışırken 
değiştirilebilir modüler güç dağıtımı gibi te-
mel özellikleri de sunarken, sistem bulunabi-
lirliğinin ve becerisinin sağlanmasına yardımcı 
oluyor ve ek programlar ile soğutma 
maliyetlerini düşürüyor. 
Symmetra PX 96 sisteminin mi-
marisi, gelecekteki raf gücü gerek-
sinimlerini tahmin etme ihtiyacını 
ortadan kaldırarak BT yöneticile-
rinin sürekli değişen güç taleplerine 
göre, gücü ve çalışma süresini en uy-
gun hale getirebilmesine olanak ve-
riyor. Entegre bir modüler güç dağı-
tımı özelliğine sahip olan Symmet-
ra PX 96 çalışırken değiştirilebilen 
güç dağıtımı sistemi ile veri mer-

kezlerinin çalışmama sürelerine ihtiyaç duy-
madan yüksek kullanılabilirlik gereksinimle-
rini değerlendirmesini ve bunlara cevap ver-
mesini sağlıyor. 
Symmetra PX 96kW sistemi, iki adet 600 
mm’lik kasa içinde bulunuyor ve verimlilik 
ve yedekleme olanaklarını artırırken batar-
yaların ömrünü uzatıyor. Daha uzun ömürlü 

ve daha güçlü bataryalar yüzde 25 
daha fazla çalışma süresi sağlıyor. 
32kW ile 96kW arasındaki gücü, 
çalışma süresi ve güç dağıtımı için 
ölçeklendirilebilen ve oldukça es-
nek bir güç dağıtım sistemine sa-
hip olan Symmetra PX  ailesi, sını-
fındaki bütün UPS sistemleri ara-
sında en iyi maliyet profilini sunar-
ken, günümüzün veri merkezleri-
nin gerektirdiği yüksek yoğunluğu, 
kullanılabilirliği ve güvenilirliği ar-
tırıyor. TM

Vaillant, 2010 yılı sonunda tüketicile-
rin beğenisine sunduğu Süper İnver-
ter serisi cihazlar ile; estetik, sağlık ve 

performansı bir arada sunuyor. Bu cihazlar; 
A++ sınıfı enerji tüketimini, üç boyutlu DC 
inverter teknolojisi ile buluşturarak maksimum 
enerji tasarrufu sağlarken, süper sessiz iç ünitesi, 
modern çizgileri, ince tasarımı yüksek COP ve 
EER değerleri ile dikkat çekiyor. Vaillant Süper 
Inverter klimalar, cihaz kumandası üzerinden 
tek tuş ile aktive edilen Sağlıklı Yaşam Fonk-
siyonu çalıştırıldığında, ortam havasına negatif 
iyon vererek yaşam mahallindeki havayı nötra-
lize eder. Ortamdaki negatif iyon; kişinin ken-
dini daha zinde hissetmesine yardımcı olur. 
Tüm bu özelliklere ilave olarak, ortama veri-
len hava üçlü bir filtreleme sisteminden geçi-
rilerek mahalle ulaştırılır: Önce toz filtresin-
den geçirilerek kaba partiküller tutulur, ikinci 
olarak bakterilere kadar etki eden küçüklük-
teki mikro organizmaları tutan elektrostatik 
filtreden geçirilir üçüncü ve son olarak Photo 
catalyst filtreden geçen hava kötü kokuların-
dan arındırılmış olarak ortama verilir. Bu filt-
renin çok önemli bir özelliği de güneş ışığına 

Yeni Vaillant Süper Inverter Klimalar

bırakıldığında kendi kendini temizlemesi ve 
tekrar kullanılabilir olmasıdır. Estetik olarak 
şık ve modern görüntüye sahip bu cihazla-
rın derinliği 16,5 cm’dir. Cihaz kapalı olduğu 
zaman üfleme ve emiş kanallarını kapatmakta, 
kumanda üzerinden çalıştırıldığı zaman tekrar 
bu kanallar ortaya çıkmaktadır. Böylece ızga-
ralı cihazlarda hava emişinden meydana gelen 
siyah is lekeleri bu cihazlarda oluşmamakta, 
daha şık ve temiz bir görüntü elde edilmekte-
dir. Ayrıca tüm kapasitedeki klimaların iç ünite 
ebatları aynı olduğu için mekanlar içerisindeki 
simetrileri de aynı olmaktadır. Vaillant VAI -1 

serisi Süper Inverter klima cihazının diğer bir 
özelliği; bilgisayar ve server odaları gibi yaz, 
kış, ısı yükü olan, dış ortam sıcaklığının düşük 
olduğu yerlerde; -10 ºC ye kadar soğutma, -15 
ºC ye kadar ısıtma yapabilmesidir. Böylece 24 
saat ve tüm yıl soğutma istenen ortamların kli-
matizasyonu da bu cihaz ile çok kolay sağlana-
bilmektedir. Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan 
‘Turbo’ fonksiyonu, uyku modu ve 24 saat prog-
ramlama, oda ısısını kumanda üzerinden algı-
layan ‘Follow me’ seçenekleri ile diğer özellik-
lerine ek olarak kullanıcısına konfor ve perfor-
mansı bir arada sunmaktadır. TM
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Hem Radyatör Hem Klima: Daikin Nexura

Siba Klima’dan Kompresörlü Soğutma Sistemleri için A/C Re~New

A/C Re~new kompresörde sürtün-
meyi azaltan, ömrünü artıran, kon-
denser ve evaporatörde ısı transfe-

rini artıran ileri teknoloji ürünü bir yağdır. A/C 
Renew sistem içerisinde soğutucu akışkan ile 
birlikte hareket eder, yüzeylerde ve hareketli 
parçalarda micro film tabakası oluşturur. A/C 
Renew soğutma sistemlerinin ekipman ve boru 
iç yüzeylerinde oluşturduğu micro film taba-
kası sayesinde mevcut yağın yağlama kalitesini 
artırır. Kompresör milinde ve hareketli parçala-
rında sürtünmeyi azaltır, kompresörün ömrünü 
uzatır, kompresörden kaynaklanan sesleri azal-
tır ve en önemlisi kompresörün çektiği akım ve 
elektrik enerjisinde % 11’e varan düşüş sağlar. 
Evaporatör ve kondenser iç çeperlerinde oluş-
muş yağ kalıntılarını çözer, tekrar oluşmasını 
engeller. Bu sayede evaporatör ve kondenserde 
ısı transferini artırır. A/C Renew R22 soğutucu 
akışkan ile çalışan, mineral, polyolester (POE) 
ve alkalibenzen yağ kullanan tüm soğutma sis-
temlerinde güvenle kullanılır. 
A/C Renew kompresörlerin hareketli parçala-
rında sürtünmeyi azalttığından, kompresörün 
çalışma sesinde de belirgin ölçüde azalma sağ-
lar. A/C Renew tekrar gerektirmez, kompre-
sör değişimi hariç tüm onarım ve tadilatlarda 
sistem içerisinde kalmaya devam eder.  A/C 
Re-New’in kalitesi çok aşamalı testler ile kanıt-

lanmıştır. Bunlardan bazıları; ASHRAE - 97 
TEST - Malzemenin kimyasal stabilite testi, 
Isı Transfer Testi (ASTM D2717) - Sıvıla-
rın termal iletkenlik için standart test metodu, 
FALEX PIN TEST - ASTM D 2670/ D 
3233 - Yağların aşırı basınç altında sürtünme, 
aşınma, çizilmeye karşı erformanslarının sap-
tanması, FOUR BALL FRICTION TEST 
- ASTM D4172/ D5183 - Dört bilye yöntemi 
ile aşınma, sürtünme ve çizilmeye karşı yağ per-
formansının testi, KOMPRESÖR AŞINMA 
TESTİ - Consulting Services International 

Daikin’in, enerji verimliliğine sahip, 
ısıtma ve soğutma işlevli yeni ürünü 
Nexura, yenilenebilir enerji kaynağı 

olan havayı kullanarak, fosil yakıtlarla çalışan 
ısıtma sistemlerine kıyasla enerji verimliliğine 
daha fazla katkıda bulunuyor.
Normal bir radyatör gibi ısınan ve ekstra bir 
konfor sağlamak için ilave sıcak havayı odaya 
yavaş bir şekilde verebilen, ön panele sahip 
Nexura, enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. 
Nexura’da bulunan alüminyum ön panel, klasik 
bir radyatörde olduğu gibi ısınma ve ilave ısıyı 
yayma özelliğine sahip. Nexura’nın bu özelliği, 
kullanımı kolay uzaktan kumandasında bulu-

nan ‘Radiant’ düğmesi ile aktif hale geliyor.
Nexura’nın düşük hava debili ünitesi, sıcak 
veya soğuk ortamı tamamen çevreleyerek kon-
for sağlıyor. Hava temizleme filtresi de temiz 
ve sağlıklı bir iç ortam havası yaratıyor. Ses-
siz bir odadaki ortam sesi ortalama 40dBA 
düzeyinde ölçülen Nexura, soğutma modunda 
22dBA değerini ve Radiant ısıtma modunda 
ise 19dBA değerini geçmeyen yapısı ile havayı 
bir fısıltı sessizliğinde dağıtıyor.
Nexura, inverter teknolojisi ile odanın ısıtıl-
ması veya soğutulmasına yönelik gerekli mini-
mum enerji miktarının kullanılması için ciha-
zın kompresör devrini ayarlıyor. Böylece gerek-

siz enerji tüketimine neden olan çalış-dur işle-
mine ihtiyaç duymuyor. Nexura, standart çalı-
şan geleneksel sistemlere oranla % 30’un üze-
rinde daha fazla enerji tasarrufu sağlayarak 
elektrik faturalarını önemli ölçüde azaltmaya 
yardımcı oluyor. İç dekorun bir parçasıymış gibi 
duran şık görüntüsü ile Nexura her yere uyum 
sağlayabiliyor. Gerek ayakta tutulabilen gerekse 
de duvara monte edilebilen Nexura, kullanıcı-
larına kullanım kolaylığı sunuyor. Nexura bir 
dış üniteye bir iç ünitenin bağlandığı tek odalı 
bir kurulumda kullanılabileceği gibi bir dış üni-
teye maksimum dokuz iç ünitenin bağlandığı 
çok üniteli uygulamalarda da tercih ediliyor. TM

- Tam yük altında 6 adet scroll ve 6 adet pis-
tonlu kompresörün 500 saat sonunda aşınma 
ve çizilme etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
A/C Re~New soğutmaya çalışan bir sistemde 
üfleme sıcaklığında ~1°C ‘lik düşüşün yanında, 
%5-11 arasında değişen oranlarda enerji tasar-
rufu sağlar. Enerji tasarrufu A/C Re~New sis-
teme verilmeden önce ve sisteme verildikten 1 
dakika sonra kompresörün çektiği akımlar kar-
şılaştırılarak saptanabilmektedir. Siba Klima 
A/C Re~New uygulanan sistemlerde min.% 5 
enerji tasarrufunu garanti etmektedir. TM
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ERBAY Soğutma’dan Çevre Dostu Soğuk Su Üretici Gruplar

ERBAY, CE, GOST ve TSEK sertifi-
kalarına sahip ürünleri ile yurtiçinde 
olduğu kadar, yurtdışında da sanayi 

prosesleri, büyük kapasitelerde endüstriyel 
iklimlendirme sistemleri başta olmak üzere, 
ticari yapılar ve konutların iklimlendirme 
gereksinimlerinin konfor/hijyen/enerji eko-
nomisi taleplerini karşılamaya yönelik yeni 
bir cihazı ürün gamına ekledi. Çevre dostu 
R134a gazlı ve ülkemizin altyapısına uygun 
ERBAY Soğuk Su Üretici Grupları, Avrupa 
Birliği Direktifleri’ne uygun olarak üretilmiş, 
tasarımı ve ar-ge’si Türk mühendisleri tarafın-
dan geliştirilmiştir.
Yeni dizayn soğuk su üretici grupta kullanı-
lan çevre dostu R134a gazı düşük sera etkisi 
(GWP) ve daha düşük işletme basıncında çalış-
ması, birçok avantaj sağlamaktadır. Bunlar; 
cihazın daha uzun ömürlü olması, diğer karışım 
gazlarına göre herhangi bir gaz kaçağı duru-
munda azalan miktar kadar ilave yapabilme 
olanakları ile daha emniyetli ve kolay işletme 
ve teknik servis avantajları sunmaktadır. 
Yeni dizayn bu soğutma grubunda soğutma 
kompresörü olarak kapasiteye göre 1 veya 2 
adet yarı kapalı kompakt vidalı (semi-hermetic 
compact screw) ikiz vidalı kompresör kulla-
nılmakta ve kompresör, yapısı gereği uzun 
süre bakım gerektirmeksizin çalışabilmekte-
dir. Hareketli parçaların az olması sebebiyle 
bakımı kolay ve ekonomiktir.
Hava soğutmalı kondenser bakır boru ve alü-
minyum lamelli olarak imal edilmekte, soğu-
tucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak için 
motoru ile akuple yüksek verimli aşırı akım 
röleli, sessiz yataklı aksiyal fan cihaz üzerine 

monte edilmiştir. Erbay’a özel kendi tasarımı 
olan Shell & Tube tipinde imal edilen direkt 
genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli 
bakır boruların çelik ayna deliklerine özel işlem 
ile tespit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru 
demetinin sökülebilir olması bakım ve temiz-
lik imkanı sağlar. EN 14276-1 ve EN 13445  
standartlarına uygun olarak imal edilen eva-
poratörler su ve glikol çözeltilerinin soğutul-
ması için tasarlanmıştır. IP54 koruma sınıfına 
göre tasarlanan elektrik kumanda panosu ve 
cihazda kullanılan mikroişlemci kontrol sis-
temi sayesinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları, 
emme ve basma tarafındaki gaz kompresör-
lerinin çalışma zamanları, oluşan tüm arıza-
lar ve geçmişte vuku bulan tüm arıza kayıt-

ları ekranda dijital olarak görülebilmekte ve 
kolaylıkla kapasite kontrolü yapılabilmektedir. 
Ayrıca dış hava sıcaklığına bağlı olarak konden-
ser fanları otomatik olarak devreye girip çık-
makta ve her kompresörün çalışma sürelerinin 
dengede tutularak, cihazın optimum verimde 
çalışması sağlanmaktadır. Cihazın otomatik ve 
güvenli çalışması ile elektronik genleşme valfi, 
drayer-filtre, gözetleme camı, emniyet ven-
tili, su akış kontrol otomatiği ve soğutma valf-
leri konmuştur. İstenmesi durumunda cihazın 
uzaktan erişim ve kontrol kiti ile techiz edilme 
imkanı mevcuttur. Soğutma gruplarımız sağlık 
emniyeti ve güvenlik konusunda ilgili Avrupa 
Birliği Direktifleri’ne ve ilgili harmonize stan-
dartlara uygundur.TM

E.C.A. merkezi ısıtma sistemleri ürün 
gamına yeni eklenen De Dietrich 
Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanlar, 93-1146 

kW değerleri arasında olup yüksek kapasite 
ihtiyaçlarında 10 adet kazanı kaskad bağlamak 
mümkündür.  Verim değerleri % 109,6’lara 
kadar (kısmi yükte düşük sıcaklıkta) çıkabil-
mektedir. Özellikle geçiş mevsimlerinde tüke-
ticiye yüksek gaz tasarrufu sunmaktadır. İleri 

teknolojisi sayesinde minimum akış veya dönüş 
suyu sınırlaması bulunmamaktadır.
Kullanıcı dostu Diematic M3 kumanda paneli 
ile tüketicinin talepleri doğrultusunda kazan 
üzerine veriler girilmektedir. Türkçe olan prog-
ram dili sayesinde tüketici kontrol paneli rahat-
lıkla kullanılabilmektedir. 
Özellikle BEP yönetmeliği ile artık tüm 
kazan kumanda üniteleri ile beraber istenen 

dış hava sensörü kazanın içerisinden çıkmak-
tadır. Kazana eklenen kontrol paneli ile kazanın 
ekonomik bir şekilde işletimi sağla nır. De Diet-
rich kontrol paneli ile yıllık yakıt tüketiminden 
önemli bir ölçüde tasarruf ya pılabilmektedir. 
Kontrol paneli ile hem düşük hem yüksek 
sıcaklık bölgelerini rahatlıkla ısıtırken isten-
diğinde kullanım sıcak suyu için boyler ısıtıl-
masını rahatlıkla sağlamaktadır. TM

E.C.A.’dan De Dietrich Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanlar 
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Siemens’ten Yeni Inverter’li Klimalar

Siemens’in “Inverter” teknolojisine sahip 
yeni Süper DC, Exclusıve DC, Comfort 
DC Inverter, Silver İyon ve Bio klima-

ları, üst düzeyde enerji tasarrufu, yüksek kon-
for ve performans sunuyor. İyonizer teknolo-
jisi ile vücudu canlı ve uyanık tutan bir atmos-
ferin oluşmasını sağlayan klimalar ısı eşitleme, 
takip et tuşu, iki yönlü üfleme gibi birçok özel-
lik ile hayatı kolaylaştırıyor. 
Siemens’in yüksek tasarruf ve konforu bir 
arada sunan yeni S1ZMA/l09910, S1ZMA/
l12910 Super DC Inventer, S1ZMA/l12906, 
S1ZMA/l18906 Exclusive DC Inventer, 
S1ZMA/l12904, S1ZMA/l18904, S1ZMA/
l24904 Comfort DC Inventer, S1ZMA/
l09750, SZ1MA/l12750, S1ZMA/l18750, 
S1ZMA/124750 Silver İyon ve S1ZMA/
l09602, S1ZMA/l12602, S1ZMA/l18602, 
S1ZMA/l24602 Bio klimaları, yaz mevsimi-
nin en gözde ürünleri arasına girmeye aday. 
Siemens klimaların sahip olduğu Inverter tek-
nolojisinde oda ısısının sabit tutulması için kli-
malardaki kompresörlerin sürekli devreye girip 
çıkması önleniyor. Böylelikle her defasında 
gereksiz enerji harcanmasının önüne geçilir-
ken, sessiz çalışma performansı sayesinde üstün 

konfor elde ediliyor. 
Inverter teknolojisinde dış ünitenin içindeki 
kompresör soğutucu gazın sıkıştırılma hızını 
değiştirerek ayarlanan ısıyı sabit tutuyor. Bu, 
kompresörün içindeki motorun dönüş hızı 
değiştirilerek sağlanıyor. Motorun dönüş hızı 
kontrolü, geniş bir aralıkta gerilimin frekansı 
ile oynanarak sağlandığından Inverter kont-
rollü klima modelleri sadece enerjiyi verimli 
kullanmak ve sessiz çalışmakla kalmıyor, aynı 
zamanda çok hassas bir ısı kontrolü de sunuyor.

Özellikleri

Konfor ve yüksek enerji tasarrufu için Super 
DC Inventer: Siemens’in tüm klimalarında 
olduğu gibi DC Inverter modelleri de A enerji 
sınıfında. Super DC Inventer modeller ise A 
enerji performansı şartlarını karşılıyor. Sie-
mens Super DC Inventer klimalar kullanıcının 
kendini konforlu hissedebileceği oda ısısına en 
kısa sürede ulaşıyor. Ayarlanan ısıya ulaşıldık-
tan sonra asgari salınımlarla ısı sabit tutuluyor. 
İyonizer Plus teknolojisi: Siemens inverter kli-
malar iyonizer (iyonlaştırıcı) plus sistemi saye-
sinde pozitif ve negatif iyon molekülleri ürete-

rek yüksek bir enerjinin ortaya çıkmasını, böy-
lelikle bakterilerin yok edilmesini sağlıyor. Sis-
temin sigara dumanı, polen, virüs ve bakterileri 
temizlemesi ile ortam canlı, enerjik ve ferah bir 
havaya kavuşuyor. Siemens klimalar ayrıca filt-
releme kademeleri sayesinde ortama temizlen-
miş ve sağlıklı bir hava veriyor. Bio filtre biyo-
lojik enzimler ve Hepa filtreden oluşuyor. 
Yaşam kalitesini yükselten donanım: Siemens 
klimalarda bulunan “ısı eşitleme sistemi”, 
zemin ile tavan arasındaki ısı farklılığını ölçerek 
bu farkı ortadan kaldırıyor, ısının ortama eşit 
bir şekilde yayılmasını sağlıyor. “Takip et” fonk-
siyonda da akıllı kumanda bulunduğu yerin ısı-
sını hissederek klima ile sürekli kızılötesi ışın 
aracılığı ile 7- 8 metreye kadar temas sağlıyor. 
“İki yönlü üfleme” teknolojisi ile cihaz soğut-
mada soğuk havayı yukarı doğru, ısıtmada ise 
sıcak havayı yere doğru üfleyerek mekanın alt 
ve üst kısımlarındaki ısı farklılıklarını ortadan 
kaldırıyor. “Otomatik iç ünite temizleme” özel-
liğinde soğutma işleminin sonunda, iç ünite 
fanı otomatik olarak iç ünitedeki ısı plakala-
rını 16 dakika boyunca temizliyor ve kuru kal-
masını sağlıyor.  TM

ATC’den Hava Perdeleri
lanılabiliyor. Ayarlanabilir menfez kanatları 
sayesinde istenen hava debisi yönlendirmesi 
de yapılabilen Desing serisi hava perdelerinin 
tüm elektrik bağlantı kabloları, askı ayağı içe-
risinde gizlenmiş ve standart olarak bir kon-
for kumanda ile veriliyor; bu şekilde hava per-
desinin bir PID kumanda ile kontrolü sağla-
nabiliyor.

Economic B Hava Perdeleri
Economic B hava perdeleri ayarlanabilir atış 
menfezi kanatları ile 4.5 metre kapı yüksek-
liğine kadar kullanılabiliyor. Kademeli elekt-
rikli ya da sulu tip ısıtıcıya sahip olan ATC Air 
Trade Centre Economic B hava perdelerinin 
motor hızları uzaktan kumanda ile kademeli 
olarak ayarlanabiliyor. Kompakt yapısı saye-
sinde montaj kolaylığı sağlayan bu hava per-
deleri, düzgün görünümü ve bakım gerektir-
meyen özellikleri sayesinde her ortamda rahat-
lıkla kullanılarak, sessiz bir şekilde uzun yıllar 
kullanılabiliyor.  TM

Finesse Serisi Hava Perdeleri

ATC Air Trade Centre’ın Finesse seri-
si hava perdeleri düşük yüksekliği sa-
yesinde,

her türlü asma tavana kolaylıkla monte edile-
biliyor. Finesse serisinin, ısıtıcısız 
modelin yanı sıra, elektrikli veya sulu ısıtıcılı 
modelleri de mevcut. Finesse serisi
hava perdeleri 4 metreye kadar olan kapı yük-
sekliklerinde rahatlıkla kullanılarak, 
sabit kanatlı menfezi sayesinde hava perdesi 
kompakt bir görünüme sahip. Bu bölümde 
havanın dörtte üçü dönüş havası için, dörtte 

birlik kısmı da üfleme için kullanılıyor. ATC 
Air Trade Centre Finesse serisi hava perdeleri 
standart olarak bir uzaktan kumandalı, 3 kade-
meli hız ayarının yapılabildiği kontrol paneli
ile birlikte verilerek, 230 V AC’lik şebeke vol-
tajı ile çalışıyor.

Design Serisi Hava Perdeleri
Özel olarak şık bir iç ortamın parçası olmaları 
için tasarlanmış ATC Air Trade Centre Desing 
serisi hava perdeleri, entegre iç aydınlatmaları 
sayesinde daha etkili bir görünüme sahip olup, 
6 metre yüksekliğe kadar olan kapılarda kul-
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A
LP, hava kanalı konusunda faaliyet gösteren bir firma. Aslen 
İtalyan menşeli olan firma, Türk ortağı Osman Yılmaz’ın gösterdiği 
çaba neticesinde Ankara’da bir fabrika yatırımı yaptı ve üretim 

tesisleri arasına Türkiye’yi de ekledi. Fabrikanın açılışı, 24 Mayıs 2011 
tarihinde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Firmanın Türk ortağı Osman 
Yılmaz, ALP’nin Türkiye hava kanalı sektörüne yeni bir soluk getireceğini 
ve sektörde çok yeni olmalarına rağmen gördükleri ilginin bunun bir 
göstergesi niteliğinde olduğunu söylüyor...

“ Gücümüzü, firmamıza ve  
 ürünlerimizin kalitesine   
 olan güvenimizden 
 alıyoruz”

söyleşi

Osman Yılmaz
ALP Türkiye Genel Müdürü
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ALP, Türkiye’de hak ettiği ilgiyi 
görmeye başladı

ALP, İtalyan menşeli ve hava kanalları konu-
sunda 26 yıllık tecrübesiyle sektöründe her 
zaman lider konumda olmuş, sürekli ken-
dini yenileyen, geliştiren, ar-ge’ye ciddi yatı-
rım yapan bir firma. Yaklaşık 19 yıl önce, ALP 
kanallar, Türkiye pazarına da girdi. Fakat o 
yıllardaki teslimat koşulları ve fiyatlar sebe-
biyle hak ettiği ilgiyi göremedi. Aradan geçen 
zaman içinde pazarın gösterdiği gelişme neti-
cesinde, inandığımız ve güvendiğimiz bu kanal-
ların Türkiye’de hak ettiği yere gelmesi gerek-
tiğine ve bu kalitedeki bir ürüne olan ihti-
yacı gidermeye olan inancımız kuvvetlendi. 
Neticede bugünkü İtalyan ortağım Giuseppe 
Librizzi ile görüşmelerimizde bu düşüncemi 
ifade ettim ve kendisiyle mutabık olduğumuzu 
gördüm. Böylece birlikte daha somut adım-
lar atmamız gerektiğine karar verdik ve ülke-
mize bu güzel tesisi kazandırmak üzere çalış-
malarımıza başladık. Sincan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan fabrikamızda makine yatı-
rımımızı tamamladık ve 23.10.2010 tarihinde 
üretime başladık. Ürünlerimiz o kadar yoğun 
bir taleple karşılandı ki, resmi açılışımız için 
ancak bir yıl sonra vakit bulabildik. Neticede 
fabrikamızı değerli dostlarımızın teşrifleri ile 
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bir işin doğru ve dürüst yapılabilmesi için ilk 
koşul elbette, işi yapanın mesleki sorumluluk 
bilinci, işini sevmesi ve ürettiği ürüne güven-
mesidir. Yaptığımız yatırımın ardında bu ilkeler 
yer alıyor. Ürünümüze çok güveniyor ve yatı-
rımımızın doğruluğuna inanıyoruz. Müşteri-
lerimizden aldığımız geri dönüşümler de bizi 
oldukça mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını 
görebilmek bizi gururlandırıyor, motivasyonu-
muzu artırıyor. 
ALP gibi bir firma ile kurduğumuz ortaklık, 
sektörümüzde emin adımlarla ilerlemek için 
bize güç veriyor.

Ürünlerimiz, sunduğu avantajlar ile 
dikkat çekiyor

Ürünlerimiz, kullandığımız gelişmiş teknoloji 
sayesinde muadil kanal sistemlerine göre çok 
büyük artılar ve avantajlar getirdi. İki farklı 
materyalden bahsediyoruz, biri galvaniz diğeri 
alüminyum. Bu iki sisteminde de izolasyon 
özelliği anlamında özel bir kompozit malzeme 

kullanılıyor. Bu iki malzemeyi iki ayrı işlemde 
kıyasladığımızda şöyle avantajlar ortaya çıkı-
yor: Klasik sistemin yapım aşamasında har-
canan zaman, yeni sistemde harcanan zama-
nın iki katı. Özellikle dış mekan uygulamala-
rında klasik sistemler üç ayrı işlem gerektirir-
ken, ALP kanallar tek bir işlemle mükemmel 
sonucu elde etmenizi sağlıyor. Galvaniz, özel-
likle nem ve tuz oranının yüksek olduğu mesela 
denize yakın yerlerde kesinlikle deformasyona 
uğruyor. Çünkü artık eskisi gibi çinko oranı 
yüksek galvanizler kullanılmıyor ne yazık ki... 
Alüminyum malzemenin söz konusu ortam-
larda deformasyonu mümkün değildir. Kullan-
dığımız malzemeler, klasik sistem hava kanalı, 
izolasyonu ve taşıyıcı sistem yükü ile kıyaslan-
dığında onda bir oranında daha az yük getiri-
yor. Bu da binaların statik yük hesaplamaları-
nın ALP kanallarla yapılması durumunda bina 
yüklerinde ilave kullanımlar için daha fazla 
marj  kullanılacağı anlamına geliyor. 
Elbette bir de enerji verimliliği boyutu var. 
Her bir akışkan, geçtiği yer ile dış ortamı ara-
sında kendi ısısını transfer eder. Bu nedenle 
sac hava kanalları çeşitli malzemeler ile izole 
edilmek zorundadır. Böylece  içeriden geçen 
havanın dış ortamla ısı transferi engellenir. 
Burada iletkenlik değeri ne kadar düşükse, o 
kadar az enerji kaybedersiniz. Bugün piyasa-
daki en iyi izolasyon malzemesi ile kıyaslan-
dığında ALP kanallar 0,021 W/mk değeri ile 
% 50 daha düşüktür. Bu açıdan baktığınızda, 
ürünümüz enerjinin efektif kullanımı açısın-
dan daha avantajlıdır. Yine klasik sistemle 
kıyaslandığında, camyünü izolasyonu ile denk 
olmakla birlikte, kauçuk ve taşyünü izolas-
yonla yapılan bir kanala göre  daha düşük bir 
maliyet avantajı sunuyoruz. 
Ürünlerimiz nakliye anlamında da çok ciddi 
artılara sahip. Hazır bir galvaniz hava kana-
lını bir tırda maksimum 800 metrekare civa-
rında nakletmeniz mümkünken, biz kanalları 
paneller halinde naklettiğimizden bir tır ile 
yaklaşık 3500 metrekare kanalı sevk edebi-
liyoruz. Panellerimiz şantiyede birleştiriliyor. 
Bu, doğal olarak ihracatta çok büyük avantaj 
getiriyor. Bir başka avantaj da üretimdeki ses-
sizlik. Örneğin Ankara’da üstü konut olan bir 
binada saat 18.00’den sonra çalışılmasına hiç-
bir şekilde izin verilmiyor. Ama bizim kanalı 
kullanan ekipler, sabaha kadar kesim yapabili-
yorlar çünkü hiç ses çıkmıyor. Sabah da mon-
taj ekibi gelip, ürünü monte ediyor.

Eğitim salonumuzu da 
sektörümüzün hizmetine sunduk

Üretim tesisimizle beraber eğitim salonumuzu 
da hizmete aldık, çünkü bu işin en önemli nok-
tası uygulamadır. Gereken montaj kurallarına 
riayet edilmesi durumunda, ürünümüze her 
türlü güvenceyi veriyoruz. Montajdan kaynak-
lanabilecek olası hatalar için markamızı koru-
mak, ürünümüzle ilgili herhangi bir soru işa-
reti yaratmamak amacıyla, ürünümüzü monte 
edecek ekibe fabrikamızda eğitim veriyoruz. 
Eğitimlerimizde önce gerekli bilgileri veriyor, 
ardından uygulamaya geçiyoruz. Öğretilen bil-
giler ışığında ürünün kesilmesi ve monte edil-
mesi konuları pratikte de uygulanıyor. Bu par-
çaları standartlara göre yapabilenlere bir de ser-
tifika veriyoruz. Burada önemli olan kesimin ve 
birleştirmenin doğru yapılması. Eğitim merke-
zimizde hiçbir ücret almıyoruz, isteyen, randevu 
alarak ekibini eğitim için fabrikamıza göndere-
bilir. Yatırımcının ödeyeceği meblağı azaltmak 
üzere eğitimlerimizde minimum fire çıkarmak 
ve malzemeyi efektif olarak kullanmayı sağla-
maya çalışıyoruz. Tüm bunları yapabilen arka-
daşlarımızı da sertifikalandırıyoruz. Böylece 
hem sektörümüzü geliştirmiş oluyoruz, hem 
yatırımcıya avantaj sağlıyoruz, hem de marka 
değerimizi koruyoruz. 

ALP’te herkes işini keyifle yapıyor

Üretim kapasitemiz günlük yaklaşık 5500 met-
rekare. Her türlü talebe çok rahat bir şekilde 
cevap verebilecek kapasitede ve son teknolojiyle 
donatılmış bir tesis kurduk. üretim hem bura-
dan operatör vasıtasıyla, hem de İtalya merkez-
den anında kontrol edilebiliyor. Üretim değer-
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söyleşi

leri her saat başı raporlanıyor, eğer limitlerin 
altında veya üstünde bir durum varsa makine 
kendini otomatik olarak kapatıyor ve ikazını 
veriyor. Düzenli olarak iki etaplı şantiye dene-
timlerimiz var. İmalatın sağlıklı şekilde yapı-
labilmesi için gereken malzeme ve donanımın 
şantiyede olup olmadığı ve yapılmış imalatın 
kontrolü bu denetimlerin iki etabını oluştu-
ruyor. Basılmış olan bir kanalın sökülmesini 
istiyoruz, eğer sökülürken eksik bir şey varsa 
hemen ortaya çıkıyor. Yapılması gereken her 
bir işlemin bir puanı var. Negatif ya da pozitif 
sonuç, çalışan arkadaşlarımıza yansıyor. Şöyle 
ki, sertifikalandırdığımız montaj ekibi, bize 
işini doğru yapacağına dair bir söz vermiş olu-
yor. Bu sözü tutanlar ödüllendiriliyor. Böy-
lece çalışanlarımızın motivasyonunu da artır-
mış oluyoruz. Herkes işini büyük bir keyif ve 
titizlikle yapıyor. 

Antimikrobiyal ürünümüz sağlık, 
gıda ve kimya tesislerinde büyük 
rağbet görüyor

Hava kanallarımız, 400 Pascal’a kadar yapı-
lan testlerde C sınıfı sızdırmazlık sertifika-
sına sahip. 400 pascal üzerinde ise B sınıfı sız-
dırmazlık sertifikamız bulunuyor. Bir de anti-
mikrobiyal hava kanallarımız var. Bu ürünü, 
tamamen ALP ar-ge ve yapım yöntemi bil-
gisi (know-how) ile geliştirdik. Kanallarımı-
zın iç yüzeyi gümüş iyon kaplı. Gümüş, anti-
mikrobiyal özelliği ile çok eski zamanlardan 
beri kullanılıyor. Özellikle sağlık sektöründe. 

Kanalımızın iç yüzeyindeki gümüş iyonları, 
mikroorganizmaların üremesini durdura-
rak onları yok ediyor. Bu özelliği ile, ameli-
yathane, gıda sektörü, kimya ilaç sektörü gibi 
havadaki mikroorganizmaların asla bulunma-
ması gereken yerlerde gönül rahatlığıyla kulla-
nılıyor. Mesela, bugün Acıbadem Grubu’nun 
Bodrum ve Ankara hastanelerinde tüm ame-
liyathane, yoğun bakımlar ve hasta katlarında 
bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Ankara Üniver-
sitesi Kök Hücre Laboratuvarı’nın tüm duvar-
ları ve tavanı bizim malzemelerimizle kaplandı. 
En son Ankara’da katıldığımız bir fuarda bizi 
ziyaret eden ve uluslararası cenaze taşımacılığı 
yaptığını belirten bir müşterimiz, ürünümüzü 
inceledikten sonra tabutların üzerini bu mal-
zemeyle kapattığında cenazelerin daha sağlıklı 
bir şekilde nakledileceğini görüp malzeme satın 
aldı. Bunun dışında şu an çok yeni olması sebe-
biyle isim veremeyeceğim çok yeni anlaşmalar 
var ve bu anlaşmalar neticelendiğinde çok farklı 
çalışmalar da yapmaya başlayacağız. 

Yeni projelerimizle hem kendimizi 
hem de sektörümüzü geliştirmeye 
devam edeceğiz

Ürünlerimiz Avrupa normlarında EN 13501 
yangın sertifikasına sahiptir. Üretimimizde 
tüm ürünler “B”-“S2 ve S3”-“d0” dır. Bu kul-
landığımız malzemenin zor alevlenebilir, alev 
yürütmez olduğu anlamına geliyor. Dünyada 
bu konuda sertifikalandırılmış iki firmadan 
biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz, 
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yine Avrupa normlarında EN 13403’e göre 
üretilmekte ve basınç, sertlik, ısıl iletkenlik, 
sızdırmazlık ile ilgili tüm testlere tabi tutul-
muş ve sertifikalandırılmıştır. Bu alanda da 
yine sertifika almayı başaran iki firmadan biri-
yiz. Türkiye’de de şu anda birkaç üniversiteye 
incelenmek üzere ürünlerimizin numunelerini 
gönderdik, yakın zamanda sonuçlarını sektörü-
müzle paylaşacağız. Şimdiye kadar yaptığımız 
çalışmalar sadece başlangıç; bundan sonra, yeni 
projelerimizle hem kendimizi hem de sektörü-
müzü geliştirmeye devam edeceğiz...

Yeşil Bina konseptine tamamen 
uygun bir üründür

Bilindiği üzere yeşil bina sertifikası almak ve 
sınıfını (gümüş, altın, platin) belirlemek için 
belli kategorilerde projenin puanlaması yapıl-
maktadır. Bu puanlamalarda 800 m2’lik bir 
alandan malzeme temini, malzemenin imalatı 
sırasında harcanan enerji, karbon salınımı ve 
iç hava kalitesi gibi kriterleri göz önüne aldı-
ğımızda, bizim ürünümüz projelere klasik sis-
teme göre puan kazandırmaktadır.Tek tek ele 
alırsak Ankara, Türkiye’nin merkezinde olması 
nedeni ile 800 metrekarelik alan içerisinde bir 
çok malzeme, daha az nakliye nedeni ile fosil 
yakıt tüketimini azaltmaktadır. Kanalın ima-
latı sırasında klasik sistemdeki galvanizin önce 
demir cevherinin çıkarılması, yüksek sıcaklıkta 
eritilmesi, plaka haline getirilmesi ve en son 
galvanizleme işlemleri yapılmalıdır. Bu işlemler 
için harcanan enerji ve izolasyon malzemesinin 
imalatı sırasında harcanan enerji, bir de nakli-
yede sunduğumuz avantaj dikkate alındığında  
ürünümüzün ne kadar çevreci olduğu görüle-
bilir. İç hava kalitesinde bugünkü konseptte 
sadece CO2 miktarı göz önene alınarak taze 
hava miktarının % 30 artırılması yeterli görü-
lüyor. Bu sadece insan konforu açısından daha 
fazla oksijen anlamına geliyor. Oysa herkesin 
bildiği lejyonella mikrobu ve onun sebep olabi-
leceği sağlık sorunları göz ardı ediliyor. Bizim 
antimikrobiyal gümüş iyon kaplı kanalımızla 
bu tip projelerde sadece konfor değil konfor-
dan çok daha önemli hijyen imkanı sunuluyor; 
sağlıklı bir yaşam alanı yaratıyoruz.
Sonuç olarak yaptığımız yatırımla böyle bir tek-
nolojiyi ülkemize bir katma değer olarak kazan-
dırdığımız için yaşadığımız bu onuru tüm sek-
tör dostlarımızla paylaşmaktan dolayı çok mut-
luyuz.  TM
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E
nerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve 
elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, 
çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlen-

dirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşür-
meden enerji talebini azaltması, daha verimli 
enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreç-
ler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artı-
rıcı önlemlerin bütünüdür. 
Enerji tüketimini ölçerek ve verileri toplayarak 
enerjiyi verimli kullanabilirsiniz. Pratik olarak, 
ne kadar çok veri toplarsanız, o kadar detaylı 
analiz yapabilirsiniz. Enerji verilerini toplama-
nın en iyi yolu, tüketim noktalarında kısa ara-
lıklarla düzenli ölçümler yapmak ve elde edilen 
verileri kaydetmektir. Ancak bu şekilde işletme-
nin enerji tüketim modeli çıkarılabilir. Örneğin 
sadece aylık ölçüm verileri alarak, günün farklı 
saatlerinde veya haftanın farklı günlerinde ne 
kadar enerji kullandığınızı görebilmek müm-
kün değildir. Aylık ölçüm verilerinden faydalı 
bilgiler çıkarmaya çalışarak zaman kaybetmek 
yerine daha sık ölçüm yapmak, enerji tasar-
rufu için birçok fırsatı da beraberinde getirir. 

Bir tesiste enerjinin en çok hangi noktalarda 
sarf edildiğini tespit edebilmenin yolu, enerji 
tüketim profillerini çıkartmaktır. Böylece bir 
endüstriyel tesisin prosesleri, enerji kullanımı 
ile ilişkilendirilebilir. Her tesis ve proses fark-
lıdır, ancak enerji profilleri sayesinde günün 
hangi saatlerinde ne kadar enerji kullanılıyor, 
hangi prosesler veya ekipmanlar bu enerjiyi 
kullanıyor ve neden kullanıyor gibi sorulara 
yanıt alınabilir. 
Fazla enerji kullanımı için hiçbir neden olma-
dığı halde, profiller fazla tüketim gösteriyor ise, 
burada araştırılması gereken bir şey var demek-
tir. Tüm bu etüt çalışmaları esnasında veri top-
lama, değerlendirme, önlem alma ve izleme 
süreçleri için de hassas ve güvenilir ölçüm 
cihazları kullanılmalıdır. Artan enerji maliyet-
leri, üretim maliyetlerine de ciddi oranda etki 
etmektedir. İleriki yıllarda, enerji maliyetlerinin 
daha da artması öngörülmektedir. Üretim kali-
tesini korumak ve bunu yaparken kaynakların 
etkin kullanımını sağlamak, rekabet baskısı ve 
daralan piyasalar, işletmeleri verim amaçlı yatı-

rımlara yöneltmektedir. Enerji Yönetim Sis-
temi kapsamında fabrikanın aylara göre top-
lam enerji tüketimi ve toplam üretimi analiz 
edilmeli; yardımcı işletmeler (kazanlar, buhar 
ve sıcak su hatları, iklimlendirme, basınçlı hava 
sistemi, vs), çalışma yapılan üretim birimleri ve 
elektrik dağıtım sistemi incelenerek ölçümler 
yapılmalı ve enerji tüketim değerleri belirlen-
melidir. Tüm bunları yapabilmenin ön koşulu 
ise ölçmektir. Ölçülen şey bilinir, bilinen şey 
kontrol edilir, kontrol edilen şey yönetilerek, 
iyileştirilebilir. Enerji tüketiminin incelenmesi, 
mevcut enerji yönetim sisteminin analizi ve 
iyileştirmeye yönelik yatırımların planlanarak 
etkinliğinin izlenmesi için doğru ölçüm şart-
tır. Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapı-
lan enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş 
ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından 
kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihaz-
lar kullanılmalıdır.
Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 
verimliliğin artırılmasına dair yönetmeliğe göre 
kullanılması gereken cihazlar aşağıdaki gibidir: 

Endüstriyel proseslerde enerji 
verimliliği denetimi için ölçüm 
parametreleri: 
Sıcaklık, bağıl nem, 
hava hızı, basınç, baca gazı, 
termal görüntüleme, kalibrasyon
Özgür Küçükhüseyin
Testo Türkiye Satış Sorumlusu

Murat Adaköy
Testo Türkiye İklimlendirme ve Hizmet Sektör Yöneticisi
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•	 Portatif baca gazı analiz sistemi 
•	 Çok yönlü VAC cihazı 
•	 Termal kamera 
•	 Infrared termometre 
•	 Gürültü ölçüm cihazı 
•	 Işık şiddeti ölçüm cihazı 
•	 Ultrasonik test cihazı 
•	 Ultrasonik sıvı debimetresi 
•	 İletkenlik ve TDS ölçer 
•	 Elektrik enerji analizörü 
•	 Pens ampermetre
Enerji tüketimini minimuma indirmek için 
proseslerin en verimli şekilde sürdürülmesi, 
bunun için de proseslerde kullanılan makine-
lerin sağlıklı çalışması gerekir. Makinelerin sağ-

lıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için önle-
yici ve kestirimci bakım uygulamalarını doğru 
gerçekleştirmek önemlidir. 
Önleyici bakım, sistem çalışır durumda iken 
arızalar oluşmadan önce yapılan parça deği-
şimi, yağ değişimi, ayar, kontrol vb. işlemler-
den oluşan planlı bakımdır ve önceden belir-
lenen periyotlarda yürütülür. Önleyici bakı-
mın amacı, kullanım süresi boyunca oluşan yıp-
ranma, aşınma, yaşlanma, korozyon vb. etki-
leri minimuma indirerek sistemin güvenilirli-
ğini artırmak ve plansız bakımları en aza indi-
rerek toplam bakım maliyetlerini azaltmaktır. 
Kestirimci bakım, makineler üzerinden, peri-
yodik aralıklar ile alınan, fiziksel parametre 

ölçümlerinin zaman içindeki eğilimlerini izle-
yerek, makina sağlığı hakkında geleceğe yönelik 
bir kestirimde bulunma yöntemidir. Termog-
rafi, mekanik ve elektriksel sistemlerin takibi 
ve üretim prosesleri için önleyici ve kestirimci 
bakım aracı olarak kullanılır. Termal kamera-
lar ile gerçekleştirilen termografi ile ısı bile-
şenlerinin dağılımındaki anormallikler belir-
lenir. Isı dağılımındaki anormallikler oluşmuş 
ya da oluşabilecek bir arızaya işaret eder. Ter-
mal kameralarla oluşan arızaları zamanında, 
oluşabilecek arızaları da önceden belirleyerek 
enerjiden tasarruf edersiniz.
testo termal kameralar endüstriyel bakım ve 
üretimdeki anomalileri ve zayıf noktaları, hızlı 
ve güvenilir gözlemlerle tespit eder. Malzeme 
ve bileşenler hiçbir hasar vermeksizin test edi-
lir. Problemli alanlar arıza ya da yangın riski 
oluşmadan önce tespit edilir. En küçük sıcak-
lık değişimleri bile, yüksek sıcaklık çözünür-
lüğüne sahip testo termal kameralarla belir-
lenebilir. Entegre dijital kamera ile IR görün-
tüye ek olarak gerçek görüntü de saklanır. Bu, 
raporlamayı oldukça kolaylaştıran bir özellik-
tir. testo’nun  320 x 240 piksel dedektörlü ilk 
termal kamerası testo 882, değiştirilebilir lense 
ihtiyaç duymadan yüksek ayrıntı hassasiyetini 
garanti eder. 32° lensiyle bu yeni model kulla-
nıcıya hızlı, karmaşık olmayan ve hassas çalışma 
garantisi vererek bir bakışta tüm görüntü ayrın-
tısını sunar. testo 882 ile en üstün güvenliği sağ-
larsınız: Bu termal kamera ulaşılması zor yer-
lerde ya da endüstriyel sistemlerdeki tehlikeli 
bölgelerde dahi en küçük hataları güvenilir bir 
mesafeden hassasiyetle görmenizi sağlar. 

Baca gazı analizinde ölçüm 
parametreleri

Baca gazı analiz cihazları emisyon, proses ve 
verim ölçümü amaçlı kullanılabilmektedir. 
Özellikle son dönemde elektronikteki geliş-
meler baca gazı analizörlerini daha kolay kulla-
nılabilir hale getirmiştir. Baca gazı analiz cihaz-
ları, yeterli verileri kullanıcıya daha küçük cihaz 
boyutu ve daha uzun sensör ömürleri ile vere-
bilecek duruma gelmişlerdir.
Portatif baca gazı analiz cihazları elektrokim-
yasal sensörler kullanmaktadırlar. Bu sensör-
lerde sonsuza kadar kullanılabilecek malzeme-
ler değildirler. Ölçüm esnasında bacadan çeki-
len gazla elektrokimyasal sensörün içerisinde 
kimyasal bir reaksiyon sonucu olarak tükenme 
olur. Elektrokimyasal sensörlerin sarf malze-
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Endüstriyel üretim proseslerinde 
on-line veri izleme sistemleri

Endüstriyel tesislerde üretim işleyişi, tama-
men sayısal veriler üzerine kurulmuştur. Üre-
tilecek ürünün birim zamandaki üretim ade-
tinden bu ürünlerin teknik spesifikasyonlarının 
standardizasyonuna kadar her şey sayısal veri-
ler üzerinden analiz edilir. Dolayısıyla üretim 
hacmi, tüketilen enerji kaynakları, insan fak-
törü, kâr/zarar gibi tablolar da bu veriler doğ-
rultusunda şekil alırlar. Bu sayısal verilerin en 
önemli olduğu alanlar ise, üretilen ürünün kali-
tesi ve işletmenin genel giderlerinin hesaplan-
dığı alanlardır. Ürün kalitesi için standardizas-
yon şarttır ve bu doğrudan üretim maliyetini 
etkileyen unsurlardan birisidir. Üretim esna-
sında kullanılacak ve üretimin veri tabanının 
oluşmasını sağlayacak sayısal verilerin sağlıklı 
bir şekilde oluşturulması gerekir. Bir örnek ver-
mek gerekirse, otomotiv yan sanayi uygulama-
larında plastik ya da metal aksamların fırın-
lama işlemi sırasında fırın sıcaklık değerlerinin 
fırın uzunluğu boyunca çok noktadan ölçülerek 
homojenleştirmenin sağlanması ya da fırın tek-
nik özellikleri doğrultusunda çalışma standar-
dının oluşturulması, bu verilerin sürekli ana-
lizi ile mümkündür. Fırının değişik noktaların-
dan alınacak sıcaklık değerleri, merkezi bir PC 
üzerinde izlenmeli ve depolanmalıdır. Bu veri-
ler ışığında bundan sonraki tüm parçalara aynı 
ısıl işlemin uygulanabilmesi için standardizas-
yona gidilmesi gerekir. Bu sayede pişen ürünü 
daima aynı koşullarda işleme tabi tutarak stan-
dart bir “son ürün” elde etmemiz gerekir. Eğer 
uzun süre saklanacak bazı “son ürünler”in ya 
da “hammadde”lerin belli şartlarda saklanması 
gerekiyorsa, bu şartların sürekli olarak sağla-
nıp sağlanmadığı kesintisiz ölçüm ve izleme 
sistemleri ile kontrol edilmelidir. testo Saveris 
, bu amaçla kullanılabilecek ideal bir ölçüm ve 
veri izleme sistemidir.
testo Saveris ölçüm ve veri izleme sistemi üre-
tim proseslerinde ve ortamda sıcaklık ve nem 
değerlerini ölçer, raporlar ve limit değerler için 
alarm verir.
•	 Sıcaklık ve nem değerlerinin çok hassas 

ölçümü
•	 Radyo prob: Kablosuz kolay bağlantı ve 

veri transferi
•	 Saveris ana ünite ve problar arasında 

iki yönlü veri iletişimi ve prob hafızası 
sayesinde ölçüm verilerinin güvenliği

•	 Her uygulama için uygun, farklı radyo 

mesi olması nedeniyle baca gazı analiz cihazı 
seçimi esnasında elektrokimyasal sensörlerin 
kullanım ömrü oldukça önemlidir.
Portatif baca gazı analiz cihazları yakma sis-
temine bağlanarak otomatik ayar yapabilen 
cihazlar değildirler. Portatif baca gazı analiz 
cihazları yakma sisteminin bacasından çıkan 
gazı analiz ederek sistemin yanma karakteris-
tiği hakkında kullanıcıya bilgi veren cihazlardır. 
Ölçülen ve hesaplanan değerlere göre yakma 
sistemini ayarlamak bu değerlerin doğru bir 
şekilde yorumlanmasına bağlıdır. Baca gazı 
analiz cihazlarının sistemin yanma performansı 
ile ilgili verdiği bilgiler arasında ölçebildiği ve 
hesaplayabildiği parametreler vardır.
Oksijen (O2) , karbonmonoksit (CO), azotmo-
noksit (NO), kükürtdioksit (SO2) gazları kon-
santrasyonları, baca gazı sıcaklığı, ortam sıcak-
lığı gibi parametreler baca gazı analiz cihaz-
larının ölçebildiği parametrelerdir. Gaz kon-
santrasyonlarında ölçüm değerleri, değerlerin 
büyüklüğüne göre ppm veya yüzde (%) olarak 
gösterilir. CO2, O2 gibi konsantrasyon değer-
leri yüksek olan gazlar % olarak, CO, NOx gibi 
konsantrasyonu düşük olan gazlar ppm olarak 
görütülenir.  
Verim (η), fazla hava katsayısı ( ), karbondi-
oksit (CO2), NOx gibi parametreler ise porta-
tif baca gazı analiz cihazlarının hesaplayabil-
diği parametrelerdir.    
Verim hesabı için gerekli olan parametreler 
baca gazı sıcaklığı (FT), ortam sıcaklığı (AT), 
bacada ölçülen oksijen (O2) değeridir. Aşağıda 
yanma veriminin nasıl hesaplandığına dair bir 
formülasyonu bulunmaktadır;

η: Yanma verimi
qA: Baca gazı kaybı
FT: Baca gazı sıcaklığı
AT: Ortam sıcaklığı
A2/B: Yakıta özel katsayılar
O2: Ölçülen oksijen
XK: Yoğuşma sıcaklığına ulaşılamadığında 
qA’in “-“ değer aldığını belirten katsayıdır. 
Yoğuşmalı sistemler için önemlidir. Yoğuşma 
sıcaklığının altına inilmediyse XK=0.
Verim formülasyonunda aynı zamanda yakıt 
tipine göre değişkenlik gösteren bazı katsayılar 

bulunmaktadır. Bu nedenle verim hesabı için 
baca gazı analiz cihazına kullanılan yakıt tipi-
nin doğru girilmesinin önemi büyüktür. Verim 
formülünün içerisinde ortam havası sıcaklı-
ğının olmasının sebebi sisteme giren hava-
nın oramdan çekiliyor olmasıdır. Bu bağlamda 
ortam sıcaklığı sensörünün brülörün hava giriş 
ağzında bulunması daha doğru ve hassas ölçüm 
yapılması için önemlidir.
Portatif baca gazı analiz cihazlarında CO2 gazı 
elektrokimyasal yolla ölçülemediğinden dolayı 
IR teknikle ölçülür veya çoğu zaman hesaplanır. 
CO2 hesaplanmasında ise aşağıdaki formülas-
yon kullanılmaktadır. Aşağıdaki formülasyonda 
CO2 max değeri seçilen yakıta göre hesaplanan 
bir parametredir. O2 ise ölçülen oksijen mikta-
rını temsil etmektedir.

Yanma için gerekli olan oksijen ortam hava-
sından sağlanır. Tam yanmanın sağlanması için 
teorik olarak gerekli olan oksijenden daha fazla 
oksijen gerekmektedir. Sisteme verilen fazla 
havanın teorik hava ihtiyacına oranına fazla 
hava katsayısı ( ) denmektedir. Fazla hava kat-
sayısının formülasyonu ise aşağıdaki gibidir;

Baca gazı analiz cihazının düzgün ve bilinçli 
kullanılması en az cihaz hassasiyeti kadar 
önemlidir. Cihazın verilerinin doğru şekilde 
yorumlanması yakma sisteminizin verimini 
yükselteceği gibi, yakıt maliyetini de mini-
mize edecektir.
Baca gazı analiz sonuçlarını bir bakışta göre-
bileceğiniz testo 330LL baca gazı analizörü, 
ısıtma sistemini kontrol altında tutmanızı 
kolaylaştıran profesyonel destek sağlar. Renkli 
grafik ekranıyla ölçüm verileriniz çok daha 
kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz. Geliştiril-
miş 5 ölçüm menüsü sayesinde ısıtma sistemle-
rindeki ölçümleri rahatlıkla gerçekleştirirsiniz.                                           
•	 Baca gazı ölçümü
•	 Gaz hattı testleri                 
•	 Baca çekiş ölçümü
•	 Ortam CO ölçümü
•	 Fark basınç (ΔP) ölçümü 
•	 menüleriyle detaylı veri analizi yaparsınız.  
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tır. Fazla tüketimlerini düşürecek, personelini 
eğitecek, kaçaklarını analiz edecek ve azaltacak-
tır. Bu sayede topyekün bir enerji optimizasyon 
uygulamasından söz etmiş oluruz.
Enerji sıkıntısı yaşayan ülkelerin enerji verim-
liliği ve tasarrufu konusunda yapacağı en küçük 
çalışma, ülke ekonomisi adına önem taşımakta-
dır. Yukarıda anlatılan gerçekler profesyonelce 
uygulandığında enerji tasarrufu kaçınılmazdır.

Endüstri ve Teknolojide, Kestirimci 
Bakım ve Enerji Verimliliğinde, 
Ultrasonik Ölçüm

Ultrasonik ses, insanın duyamayacağı kadar (20 
kHzden yüksek) yüksek frekanstaki ses dalga-
larıdır. İnsan kulağı 15.000 Hz ile 20.000 Hz 
arası sonik olarak adlandırılan sesleri duya-
bilmektedir. 20.000 Hz üzeri sesler ultraso-
nik, 15.000 Hz altı sesler ise infrasonik ola-
rak gruplandırılır. Ultrasonik ses teknolojisi 
oldukça yaygın olarak görüntüleme, temizleme 

1) Pnömatik sistemlerde düşük basınçlı hava 
kullanımı

2) Pnömatik sistemlerde kaçakların 
önlenmesi

3) Kompresör emiş havasının dış ortamdan 
alınmasıdır.

Biz testo Türkiye olarak basınçlı hava hatların-
daki tüketimin sürekli olarak ölçülerek kaçak 
analizlerinin yapılması sonucunda 2. madde-
nin gerçekleştirilmesini sağlamaktayız. Kaçak-
ların % 96’dan fazlası DN50 ve daha küçük 
çaplı borularda meydana gelmektedir. Özel-
likle sızıntı yapan hortumlar, bağlantı eleman-
ları, soketler ve bakım üniteleri bu kaçaklardan 
sorumludur. Bir makine ya da makine grubu-
nun önüne takılan bir testo 6440 debimetre, en 
küçük basınçlı hava debisini dahi tespit eder 
ve bu debi, sistem devre dışındayken oluştu-
ğunda kaçak belirtisidir. Sistemin tüketeceği 
maksimum debiden fazlasını tükettiği anlar 
da kaçak belirtisidir. İşte bu gibi durumların 
önüne geçmek adına debinin sürekli olarak 
ölçülmesi, kayıt altına alınması ve izlenmesi 
önem kazanmaktadır. Geçmişe yönelik çeki-
lecek raporlar enerji optimizasyonunda hayati 
önem taşımaktadır.
Bir diğer uygulama türü de basınçlı havanın 
maliyetinin departmanlar arasında paylaştırı-
labilir olmasıdır. Enerji optimizasyonunda en 
kullanışlı metotlardan birisi enerjiyi fatura-
landırabilmektir. Eğer bu faturayı departman-
lar kendi aralarında kesip işletirlerse çok daha 
optimize edilmiş bir hal alacaktır. Bu bağlamda 
her departman kendi tükettiği hava miktarını 
bilecek ve kendi işleyişini ona göre ayarlayacak-

prob ve ethernet prob alternatifleri
•	 Limit değerler aşıldığında PC’ye bağlı 

olmaksızın LED, röle çıkışı veya SMS ile 
alarm verme

•	 Özel testo Saveris yazılımı ile:
•	 Kurulum esnasında hızlı ve kolay 

konfigürasyon ve otomatik ölçüm başlatma
•	 Alarm durumunda isteğe bağlı olarak 

e-posta veya ekranda pop-up mesajı ile 
uyarı

•	 Tüm alarm durumlarının tablo formatında 
tarihçesi

•	 Ölçüm verilerini kaydederek grafik veya 
tablo şeklinde görüntüleme

•	 Belirlenen aralıklarda otomatik olarak 
PDF raporları oluşturma

•	 Saveris ana ünitede geniş veri hafızası  
(her ölçüm kanalı için 40,000 veri)  
gibi özelliklere sahip testo Saveris, 
sistemde tanımlı tüm transmitterlere  
bağlanabilir.

Basınçlı hava hatlarında debi 
ölçümünün önemi

Basınçlı hava şu an işletmelerde kullanılan en 
pahalı enerji türlerinden birisidir. Diğer enerji 
türleri gibi basınçlı havanın da ne kadar üreti-
lip tüketildiği analiz edilmelidir. Nasıl ki elekt-
rik, su, yakıt gibi enerji kalemleri bir şekilde 
ölçülüp bütçelenebiliyorsa basınçlı hava da bu 
şekilde işleme tabi tutulabilmelidir. Basınçlı 
hava hatlarında enerji tasarrufunu sağlayan ana 
3 etken vardır (Bu üç maddelik enerji tasar-
rufu  IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre-
sinden alıntıdır.):
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teknik

gibi birçok amaçta endüstride, sanayi tesisle-
rinde ve tıpta yaygın olarak hastalık teşhis ve 
tedavisinde kullanılmaktadır.  
Bugün, endüstri ve teknoloji alanlarında yay-
gın olarak ultrasonik sistemler kullanılmak-
tadır. Kaynağın yayınladığı ultrasonik dalga-
ları, mesela bir motor bloğu üzerine gönde-
rirsek, iç kısımlarda görülmeyen ve dışarıdan 
gözle fark edilemeyen boşluk, hata ve çatlak-
ları tespit edebiliriz. Bu seslerin dalga boy-
ları çok küçük olduğu için, en küçük arıza-
ları bile rahatlıkla ekranda gösterebilmektedir. 
Bu hataları ekranda görmek mümkün olduğu 
gibi, özel yapılmış cihazlarla işitmek de müm-
kün olmaktadır. 
Hatalı yerlerden geçen dalgalar, farklı özel ses-
lere neden olduğu için, hatanın yeri rahatlıkla 
tespit edilebilmektedir. 
Ultrasonik görüntüleme sisteminin avantajları; 
para, enerji ve zamandan tasarruf sağlaması ve 
doğru ölçümdür.   
Ultraprobe, sızıntı, kaçak, ses, basınç, sıcaklık, 
vana testleri, mekanik arıza tespitleri, motor 
rulman, buhar kapanı kontrollerinde ideal 
çözümdür.  

Pratik kullanımı sayesinde, kolay ve hızlı 
ölçümle, doğru sonuçlar verir. 
Ultrasonik teknoloji, doğru ve sağlıklı ölçme 
yöntemidir çünkü; 
•	 Ultrasonik sesler doğrusaldır ve 

sınırlandırılmıştır. 
•	 Ultrasonik ses teknolojisi işletme şartlarına 

bağlı olarak, çevresel gürültülerden ve 
vibrasyonlardan etkilenmez.

•	 Ultrasonik seslerdeki değişiklikler 
potansiyel tehlikelere karşı erken uyarı 
sağlar, Mekanik aksamalardaki  
aşınma-yıpranmaları önceden tespit edip 
önlem almamızı kolaylaştırır.  TM
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Solartek Akıllı 
Kollektörler

belgesine sahip Solartek, üretiminin bü-
yük bir bölümünü Almanya, Hollanda, Bel-
çika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerine ih-
raç etmektedir. Solartek, sahip olduğu tekno-
loji ile sadece sıcak bölgelerde değil, kış ayla-
rında karlı bölgelerde bile kullanılabilmekte-
dir. Kalite, verimlilik ve güvenilirlik esaslarına 
dayanan Solartek, çevre dostu ve kullanıcısı-
na dört mevsim önemli ölçüde yakıt tasarrufu 
sağlayan bir üründür. 
Solartek su kanalları, iki ayrı işlevi yerine ge-
tirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle 
hem su hacmi metrekare başına 0,95 litre gibi 
düşük bir değere indirgenmiş, hem de türbü-
lanslı akış sağlanmıştır. Az su hacmi rejime 
girişi hızlandırmakta, türbülanslı akış ise ısı 
iletim katsayısını artırmaktadır. Bu özellikler, 
kullanıcıya çok kısa sürede ve yüksek sıcaklık-
ta su elde etme konforu sunmaktadır.

H
ızla değişen dünyada eski ve fosil türe-
vi enerji kaynakları giderek tükeniyor. 
Bunun sonucunda enerji maliyetleri 

giderek yükseliyor. Günümüzde temiz ve sür-
dürülebilir kaynaklara eğilim de giderek artı-
yor. Güneş, sürdürülebilir ve temiz bir ener-
ji kaynağı olarak büyük rağbet görüyor. Son 
yıllarda tüm dünyada bu konuda ciddi yatı-
rımlar yapılıyor, yeni cihaz ve sistemler geliş-
tiriliyor. Bu konuda çalışmalarına yoğun bir 
ar-ge faaliyeti ile hız veren Feniş, yeni ürünü 
Solartek-Akıllı Kollektör’ü üretti. 
Solartek, Feniş ve TÜBİTAK tarafından ger-
çekleştirilmiş, NATO Bilim Grubu tarafın-
dan desteklenmiş bir projenin sonucudur. Al-
man Fraunhofer Enstitüsü’nden EN 12975-2 
normlarına göre bütün testleri yapılmış ve 
onaylanmış Türkiye’deki alüminyum seçici 
yüzeyli ilk ve tek güneş kollektörüdür. TÜV 
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Özel dokulu cam 

Solartek’te kullanılan cam, özellikle güneş 
kollektörleri için üretilmiştir. Bu cam, düşük 
demirli ve temperli yapıya ve özel bir doku-
ya sahiptir. Yapısı sayesinde diğer camlardan 
farklı olarak ışığı % 92 gibi yüksek bir değerle 
geçirir. Özel dokusu sayesinde, güneş ışığı ya-
tay açılardan geldiğinde, ışığı kırar ve yüzeye 
dik açıda gelmesini sağlar, yansıma kayıplarını 
azaltır. İmalat tarzı nedeniyle 250 kg/m2 yüke 
dayanıklıdır, dolayısıyla her türlü kar yüküne 
karşı güvenlidir.

Kasa tasarımı
  
Solartek’in kasası estetik, işlevsel, güvenli ve 
kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmış-
tır. Yalıtımında, hem tabanda hem yanlarda 
siyah cam tülü kaplı taş yünü levha kullanıl-
mıştır. Her tip çatıya ve montaj şekline uygun 
aksesuarları bulunmaktadır. 
Solartek, seri ve tesisat bağlantısını son dere-
ce kolaylaştıran özel bir fittings sistemi ile do-
natılmıştır. Kasa ve montaj aksamı, aşırı sıcak 
veya soğuk, yağmurlu, karlı veya buzlanmanın 
olduğu tüm olumsuz hava koşullarında ısı ka-
yıplarını önler, yüksek güvenlik sağlar. 

UV ışınlarına dayanıklı EPDM fitil

Dış etkenlere karşı tam bir yalıtım ve mü-

kemmel bir sızdırmazlık sağlanabilmesi ama-
cıyla, Solartek’in üretiminde UV ışınlarına 
dayanıklı EPDM fitil ile ısıya dayanıklı özel 
silikon kullanılmıştır. Fitil geometrisi ısı köp-
rüsünü önler özelliktedir. Böylelikle iç bölge 
ile dış ortam arasında ısı geçişi, yani ısı kay-
bı oluşmaz. 

Korozyonu önleyen özel sistem

Yürütülen ar-ge çalışmaları sayesinde, pH de-
ğeri 4 ile 11 arasında olan gerek asit özellikli, 
gerekse bazik özellikli, içinde tuzların ve klo-
run bulunduğu aşındırıcı her tür suda ve ba-
kır, pirinç, alüminyum, demir gibi farklı me-
tallerin kullanıldığı tesisatlarda, kimyasal ve 
galvanik korozyon tehlikesini tamamen orta-
dan kaldıran özel bir kimyasal madde geliş-
tirilmiştir. Solartek’e özgü geliştirilen ve An-
tikor 121 Solar Plus adı verilen bu sıvı saye-
sinde ayrıca kireçlenme önlenmiş, donma ris-
ki ortadan kaldırılmıştır. 

Seçici yüzey teknolojisi 

Solartek güneş kollektöründe seçici yüzey 
(yutucu plaka) alüminyumdur. Yutucu plaka 
gövdesi alüminyum profillerden oluşmaktadır. 
Bu profillere yapılan özel kaplama tekniği ile 
güneş ışınlarının ısı enerjisi verebildiği 0.2 
µm ile 2 µm dalga boyu aralığındaki ışınımın  
% 93 ile % 97 arası bir oranda emilmesi sağ-

lanmaktadır. Yüzey özelliklerini yıllarca kay-
betmeyecek şekilde geliştirilen nikel pigmen-
tasyonlu alüminyum oksit kaplama, atmosfe-
rik şartlara dayanıklıdır. Ekstrüzyon tekniğiy-
le elde edilmiş profillerden oluşan yutucu pla-
kalarda sağlanan geniş temas yüzeyi ile yüzey-
de toplanan enerji, verimli şekilde sıvı akışka-
na iletilir. 
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Solartek “AL” Serisi, güneş kollektörlerinde 
sıvının geçtiği borular alüminyumdur ve se-
çici yüzeyi oluşturan plakalarla yekpare gövde 
profillerini oluşturmaktadır. Gövde profilleri 
dağıtıcı ve toplayıcı boru profillerine yüksek 
basınç altında kenetlendirme ile bağlanmış, 
kaynak kullanılmamıştır. Bu sayede Solartek 
AL Serisi, kaynak dikişinin sebep olabilece-
ği tüm sorunlardan arındırılmıştır. Yapısı ge-
reği yüksek basınçlara dayanıklıdır. Sıvı do-
laşımında türbülans oluşumu sağlanarak sıvı-
nın her zerresinin yüzeyle teması ve enerji-
nin daha verimli aktarımı sağlanmıştır. Dura-
ğan halde, yani sıvı dolaşımı olmadığında yü-
zey sıcaklığı 191 °C değerine çıkmaktadır. Bu 
esnada oluşan yüksek basınç, Solartek için so-
run yaratmaz. 

Solartek “CU” Serisi, bakır borulu güneş 
kollektöründe seçici yüzey alüminyumdur. 
Solartek’in su kanalları bakır borulardan oluş-
maktadır. Yatay pozisyonlu toplayıcı ve dağı-
tıcı borular ile dikey pozisyonlu taşıyıcı bo-
ruların birbirleriyle bağlantıları bakır kayna-
ğıyla yapılmış ama alüminyum seçici yüzey ile 
bakır boruların birleştirilmesinde kaynak kul-
lanılmamıştır. Yüzey alt kısmında, bakır bo-
ruların çevresel olarak % 60 oranında saracak 
şekilde kanallar oluşturulmuş ve ilaveten özel 
bağlantı klipsleri kullanılmıştır. 
Alüminyum seçici yüzeyli ve bakır boru-
lu olan Solartek, her iki malzemenin avan-
tajlı yanlarını bir arada sunan teknolojik bir 
üründür. Alüminyum seçici yüzeyi sayesinde 
yüksek verimli, bakır borulu olması nedeniy-

le her türlü tesisata kolayca monte edilebilir. 
Rutubetli ortamlara maruz kaldığı zaman, ba-
kır yüzeyli kollektör gibi olumsuz etkilenmez, 
çok daha uzun ömürlüdür. 

Bireysel paket sistemler

Doğal dolaşımlı paket sistemler

100 ve 200 litrelik boyler hacmine sahip bu 
sistemler, kapalı devre, basınçlı ve doğal do-
laşım prensibine göre çalışırlar. Soğuk su bes-
lemesi, şamandıralı bir depo yerine direkt 
olarak şebekeden yapıldığı için sistem veri-
mi yüksektir, sıcak su kullanım yerlerinde ba-
sınç yetersizliği veya konfor sorunu yaşanmaz. 
Kapalı devre olarak çalışan sistem, kollektör 
içindeki Antikor 121 Solar Plus sayesinde so-
ğuk bölgelerde (-20 °C’ye kadar) donmadan 
hizmet verebilecek özelliğe sahiptir. 

Yeni nesil paket sistemler

CD100/ALESTA adı verilen 100 litrelik sis-
tem teras çatı, balkon, bahçe vb. düz zeminle-
re monte edilebilir, dekoratif görünümlü, alü-
minyum kompozit levhalardan oluşan mu-
hafaza kutusu içine cidarlı (gömlekli) boyler 
ve pompa ünitesi, üst kısmına da Solartek se-
çici yüzeyli kollektör yerleştirilmiştir. Boyler 
üzerinde elektronik kontrol paneli ve 2KW 
elektrikli ısıtıcı mevcuttur. 
CD200 ve CD350 modellerinde kollektörler 
çatıda, boyler ve diğer ekipmanlar bina için-
dedir. Boylerler çift serpantinli olduklarından 
güneş enerjisi dışında takviye enerji kaynağı 
olarak kombi veya kazandan beslenebilirler, 
bu kaynakların olmadığı yerlerde isteğe bağlı 

sistem
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olarak elektrikli ısıtıcı olarak takılabilir. Her 3 
model de 12 ay / 24 saat kullanıma uygundur. 

Merkezi sistemler

Turizm tesislerinden apartmanlara, toplu ko-
nutlardan endüstriyel tesislere kadar birçok 
alanda uygulanan merkezi güneş enerjisi sis-
temleri yıllarca güvenli kullanım imkanı sağ-
lamaktadır.

Antikor 121 Solar Plus

Güneş kollektörü, kazan gibi ısı üretim kay-
nakları aşındırıcı etkilere daha çok maruz ka-
lırlar. Bir güneş kollektörü için aşındırıcı ve 
ürünün verimli, uzun vadeli kullanımına karşı 
tehditler: Suda bulunan tuz, nitrat, klor, kalsi-
yum ve diğer aşındırıcı maddeler, kireç oluşu-
mu, sistemde bulunan farklı metallerden imal 
edilmiş içinden sıcak su geçen parçaların bir-
biri üzerindeki galvanik korozyon etkisi, don-
ma, kaynama, bakteri oluşumu şeklinde grup-
lanabilir.
Feniş Teknik, bütün bu korozif etkileri en 

olumsuz koşullar çerçevesinde incelemiş ve 
yukarıda bahsedilen tüm tehditlere karşı çok 
etkili özel bir korozyon önleyici inhibitör ge-
liştirmiştir. Feniş Teknik İnhibitör adı verilen 
bu madde sayesinde, Solartek Güneş Kollek-
törleri, pH 4 – pH 11 gibi çok uç değerlerin 
bulunduğu aralıkta uzun yıllar hiçbir aşındı-
rıcı faktörden etkilenmeden, aynı verimlilik-
te hizmet verebilmektedir. Patentli bu özel-
lik bugün için sadece Feniş Teknik inhibitör 

ile teçhiz edilmiş Antikor 121 Solar Plus’da 
vardır.
Antikor 121 Solar Plus, galvanik, oksidik ve 
sert su korozyonunu engelleyen; bakteriyo-
lojik birikimleri ve kireç oluşumunu önleyen; 
çeşitli metallerin bir arada kullanıldığı tesis-
lerde tüm sistemin ömrünü uzatan bir sıvıdır. 
Güçlü formülü ile hem geniş spektrumlu bir 
korozyon önleyici hem de (-20 C) donmaya 
karşı antifriz görevini yapan bir sıvıdır. TM

sistem
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“ Amatörler ürün,   
 profesyoneller 
 çözüm satar...”

Nedim Zalma
Akcor Havalandırma Sistemleri ve Teknolojik 
Ürünler San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

söyleşi
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kcor Havalandırma Sistemleri ve Teknolojik 
Ürünler San. Tic. A.Ş., Türkiye’nin havalandırma 
konusunda projeler üretebilen ve sistem çözümleri 

sunabilen firmaları arasında. Firmanın Yönetim Kurulu 
Başkanı Nedim Zalma, aynı zamanda bir dönem İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.  
Sektörü yakından tanıyan, sorunlarını bilen Zalma, hem 
firması Akcor’u ve ürünlerinin sunduğu avantajları anlattı, 
hem de sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile 
getirdi...

Swegon, İskandinav ülkelerinde 
pazarın % 35-40’ına hitap ediyor

Şirketimiz 1995’te Akdağ Makine ile ortak 
olarak kuruldu. 2001 krizinden hemen önce 
Akdağ’ın hisselerini aldık ve yolumuza Akcor 
olarak devam ettik. İlk olarak split klima paza-
rına girmeyi hedefledik, split klima pazarına 
girdikten sonra, bu alandaki tek bir ürünün 
yıl içinde şirketimizi kalkındırmaya yetmeye-
ceğini ve nihayetinde bu ürünlerin seri üretim 
ürünler olduğunu, yerli üretimin de mutlaka bir 
gün buraya ortak olma isteği olacağını gözlem-
ledik. O yıllarda, gelecekte zorlanabileceğimiz 
durumlar oluşmasın diye belli kararlar aldık. 
Bize, teknolojiyi, tasarımı ve bilgiyi harmanla-
yabilen ürünler gerekliydi. Böylece yönümüzü 
split klimalardan daha teknolojik, mühendislik 
çözümleri gerektiren ürünlere çevirdik. O yıl-
larda sloganımız; “Amatörler ürün satar, pro-
fesyoneller çözüm satar” idi. Bugün bu sloga-
nın tüm dünyanın benimsediği bir yol olması, 
o zamanlarda belirlediğimiz stratejinin doğ-
ruluğunu ispatlar nitelikte... Teknoloji yönün-
den kendimizi geliştirme isteğimizin netice-
sinde ben ve çalışma arkadaşlarım çok sayıda 
eğitim aldık. Bize göre İsveç, sektörümüzle 
ilgili dünyanın en iyi teknolojilerini üretebilen 
ülkeler arasında. 
Bugün temsilciliğini yürüttüğümüz Swegon, 
İskandinav ülkelerinde pazarın % 35-40’ına 
hitap ediyor, çok da güçlü bir marka. Onlar 
bize, biz de Türkiye’ye birtakım artı değerler 
kazandırdık.  
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İlkler arasında olmanın avantajları 
ve dezavantajları var

Konuyla ilgili çalışmaya başlayan firmalar ara-
sında ilkler içinde yer alıyoruz. Bu anlamda 
biraz daha avantajlıyız. Başlangıçta yatırım-
cının ve kullanıcının yararına olan konuları 
anlatmaya çalışıyorduk. Bunu anlatırken bazı 
uygulamalı çalışmalar yapmak zorunda kal-
dık. Yani konvansiyonel bir sistem kuruldu-
ğunda işletme, yatırım ve ömür boyu maliye-
tin ne olacağını, sonuçların başka sistemlerle 
kıyaslamalarını hazırladık ve müşterilerimize 
sunduk. Bir makine için teknoloji geliştirdiği-
niz, fark yaratmaya çalıştığınız, artı avantajlar 
sunmaya çalıştığınız zaman, doğal olarak mali-
yeti de benzer ürünlere göre biraz daha yüksek 
oluyor ve bunun sebeplerini yatırımcılara anlat-
manız gerekiyor. Bütün bu çalışmalar bizim 
için biraz daha zorlu bir süreç anlamını taşı-
yordu ama bugün bunun faydalarını görüyoruz. 
Ayrıca, sadece Türkiye’de değil, tüm dün-
yada yaşanan küresel iklim felaketleri, küresel 
ısınma, enerjiden gelen dış ticaret açıkları, dışa 
bağımlılık gibi bir ülkeyi risk içinde tutan fak-
törler var. Bunların hepsi birbirini tetikleyen, 
birbirinin nedeni olan konular. Tabii duyarlı-
lık biraz daha arttı ve böylece bizler gibi tekno-
lojiye yatırım yapan firmaların değeri artmaya 
başladı. Bütün bunları anlatabilmek için birçok 
sivil toplum kuruluşuna üye olduk. Hatta bilin-
diği üzere bunlardan birinin başkanlık görevini 
de yürüttük. İki dönemdir de İMSAD Yönetim 
Kurulu üyesiyiz. Orada da bu bilgileri paylaş-
maya ve aktarmaya devam ediyoruz. 

Soğuk kirişlerin Türkiye’deki 
ilk başarılı uygulamasını 
gerçekleştirdik

Swegon haricinde Çek Cumhuriyeti’nde üre-
tim yapan iki ürünün temsilciliğini aldık, biri 
hava perdeleri ve ısı geri kazanım cihazları 
konusunda çalışan bir firma; diğeri tekstil hava-
landırma kanalları üretiyor. Bunun haricinde 
İtalya’da zaten 15-16 seneden beri çalıştığımız, 
yine kendi alanında çok özel, dış ünitesiz kli-
maları üreten bir firma ile ortaklığımız sürü-
yor. İsveç’te Swegon ile çalışıyoruz. Swegon’un 
üç fabrikası var. Bunlardan biri soğuk kirişler 
(chilled beam) üretiyor. Türkiye’de bu konuda 
çok eski yıllarda birkaç başarısız örnek yapıl-
mış. İlk başarılı örneği ise Akcor olarak biz ger-
çekleştirdik. Bu konuda yatırımcının da cesur 
olması gerekiyordu elbette. Bizim ilk cesur yatı-

rımcımız, Ciner Grubu oldu ve uygulamayı 
Habertürk binalarında gerçekleştirdik. Top-
lam alanı yaklaşık 40 bin metrekare olan bir 
projeydi, başarıyla tamamladık. 
İsveç’teki fabrikaların diğerlerinde ise üretim 
şöyle gerçekleşiyor: Birinde bütün otomas-
yonu üzerinde barındıran, uzaktan yönetile-
bilen klima santralleri üretiliyor. Diğerinde de 
yine İsveç’te soğuk kiriş, ayrı bir fabrikada da 
kontrol sistemleri üretiyorlar. İsveç’te bulu-
nan üç fabrikamız, toplam 90 bin metre-
karelik bir alanda bize hizmet veriyor. Çek 
Cumhuriyeti’ndeyse toplam 50 bin metreka-
relik bir alana sahip. Yine Slovenya’da kon-
vektörler, menfezler, –ki orada da hastanelere 
yönelik, hijyen ağırlıklı özel ürünler var-  ve 
klima santralleri üretiliyor. İtalya’da birlikte 
çalıştığımız dış ünitesiz klimalar, mobil kli-
malar ve nem alıcı cihazlar üreten bir firma 
var. Yine İtalya’da nem verme sistemleri konu-
sunda çalıştığımız bir firma ve İsrail’de endüst-
riyel nem alıcı cihazlar üreten bir firma bulu-
nuyor. Özetle, yaklaşık 210 bin metrekarenin 
üstünde alanları ile bize hizmet üreten fabri-
kaların Türkiye’deki temsilcileriyiz. Buna rağ-
men layık olduğumuz yere henüz ulaşabilmiş 
değiliz. Sahip olduğumuz teknoloji, ar-ge çalış-
maları, bilgi, çözüm anlayışı ile bugün bulun-
duğumuz yerin çok daha ilerisinde olmamız 
gerekirdi. Zaman içinde bu yere ulaşacağımız-
dan hiç kuşkum yok ama bunun için toplumsal 
bilincin biraz daha artması gerekiyor... 
Ürünlerimiz söz konusu olduğunda sahip oldu-

ğumuz farklar bizim için çok büyük avantaj-
lar getirmekle birlikte, birtakım dezavantaj-
lar da getiriyor... Avantajımız şu; Swegon’un 
bu üç ürün grubu birbirini tanıyan, birbirle-
riyle konuşan ve uyum içinde çalışan bir sis-
tem haline dönüşüyor. Fakat piyasada böylesine 
detaylı sistem çözümü sunan firmalar yok ne 
yazık ki... Söz konusu üç fabrikayı çok büyük 
bir yatırım grubu aldı, sonra bir çatı altında 
topladı ve ürünler arasındaki  komünikasyon-
ları uyumlu hale getirdi. Bu durum elbette 
çok ciddi avantajlar sunuyor. Bu konuda en 
büyük dezavantajımız ise rakibimizin olma-
ması. Rakibiniz olmadığı zaman tek başınıza 
kalıyorsunuz. Bu nedenle ne fiyat ne de ürün 
kalitesi anlamında sizi kimse ile kıyaslayamı-
yorlar. 
 
Teklif veren firma çok ama proje 
üretebilen firma neredeyse yok

Geliştirdiğimiz büyük boyutlu projeler saye-
sinde soğuk kirişlere bir eğilim başladı. En 
son Ora Kentsel Eğlence Merkezi’nde ürün 
ve çözümlerimizle yer aldık. Ora, 450 milyon 
Dolar’lık bir yatırım. Projede yer alan iki ote-
lin soğuk kiriş, otomasyon, klima santralleri ve 
bazı bağımsız bölgelerin klima santrallerini biz 
tedarik ettik. Bizler böyle birtakım önemli ve 
başarılı projeler ürettikçe yerli ve yabancı pek 
çok firma bu ürünlere yönelmeye başladı. Bu 
noktada da yaşadığımız bazı sorunlar olabili-
yor. Mesela ürün bazında projeye dahil olmak 
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söyleşi

isteyen firmalar oluyor. Yani bir firma gelip 
diyor ki, otomasyonu daha uygun fiyata ben 
yapayım. Eğer o firmanın kuracağı sistem tüm 
cihazlarla sorunsuz iletişim kurabiliyor ve siste-
min tüm gereklerini karşılayabiliyorsa buna hiç 
itirazımız yok. Fakat ne yazık ki böyle olmu-
yor. Daha sonra çıkabilecek sorunlarda kimse 
mesuliyet almıyor, sorunlar çözümsüz kalıyor, 
yatırımcı muhatap bulamıyor... Bu noktada 
işin doğru şekilde yapılmış olmasının önemi 
ortaya çıkıyor. “Ürünümün fiyatı şudur” diye 
teklif veren firma çok ama bizim gibi proje 
üretebilen firma yok. Başımızdan şöyle bir olay 
geçti: Çok büyük bir fabrikanın üretim tesis-
lerinde 2,5 sene önce Booster denen dış cep-
hesi dekupe sacdan özel bir ürün satışı yap-
mak üzereyken, bir başka firma bu ürünün tak-
lidini yaptı ve daha düşük fiyat teklifi vererek 
işi aldı. 2,5 sene sonra, kullanılan bütün ürünler 
işlevsizliği nedeniyle sökülüp atıldı ve bizden 
Booster’lar alındı. Şimdi son derece mutlular.
Akcor olarak müşterilerimize diyoruz ki, bu 
projelere milyonlarca Euro yatırıyorsunuz, eğer 
doğru çözüm için kıyaslamalar yapmak zor ise 
biz, sizler için bunu yapalım. Elbette başka bir-
çok üründen daha farklı fiyatlarımız var. Bunun 
sebeplerini ve uzun vadede getireceği avantaj-
ları gösterelim. Kurduğumuz sistemin tümüne 
garanti veriyoruz. Herhangi bir sorunda sonuna 
kadar ürünlerimizin ve sistemimizin arkasın-
dayız. Bunu halen anlatamadığımız yatırımcı-
lar var ne yazık ki... 

“Yeşil Kentler” veya “Sürdürülebilir 
Kentler” sloganı ile hareket edilmeli

Biz sadece Türkiye içinde hizmet vermeyi 
değil, aynı zamanda uluslararası bir oyuncu 
olmayı istiyoruz. Nitekim transit ticaretleri-
miz, Türk müteahhitler ile çalışmalarımız çok 
iyi. Onlar bizim gözbebeğimiz, ihracat elçile-
rimiz... Türkiye’nin iyi bir potansiyeli var, son 
dönemlerde inşaat işi epey hızlı ilerliyor. Fakat 
tam da bu sebeple benim birtakım kaygılarım 
var. Çünkü kontrolsüz bir hızla ilerleyen hiçbir 
şeyin sonu iyi olmaz. Yapılanma doğru şekilde 
yapılırsa biz de yapılanmadan yanayız. İhtiyaç-
lar neler, enerjiyi bu yapılanmalarda nasıl kul-
lanacağız, enerji verimli kentler mi kuracağız 
yoksa konut yapıp satacak mıyız? Tüm bun-
ların iyi planlanmaması, geleceğimizi öldü-
rür. Bu nedenle hep beraber en başta doğru 
düşünmek ve doğru işler yapmak zorundayız. 
Benim görüşüm, hem yatırımcı üzerinde bir 
baskı, hem de tüketici üzerinde bir algı oluş-

turabilmek için “Yeşil Kentler” veya “Sürdürü-
lebilir Kentler” sloganı ile hareket edilmesinin 
çok doğru sonuçlar doğuracağı. 

BEP-TR için çözümü hızlandıracak 
yollar üzerinde durulmalı

Esasında enerji verimliliği, bir kez yapılabilecek 
bir çalışma olarak değil, yaşam boyu sürekli iyi-
leştirmelerle gelişecek bir proje olarak düşünül-
meli. Daha iyisi mümkün olduğu sürece yapıl-
malı, hep daha verimli ve sağlıklı olanı hedef-
lenmelidir. Yatırımcının ve tüketicinin bu anla-
yışa sahip olması, hükümetin de buna destek 
vermesi lazım. Bilindiği gibi ülkemizde Enerji 
Verimliliği Yasası çıktı. Bunun BEP-TR diye 
bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliğin gerektir-
diği yazılım programını, danışmanlık firma-
ları zamanında yapamadı ve bu işin tamam-
lanması için sivil toplum kuruluşları ile görüş-
meler başladı, zaten doğrusu da buydu. Biz de 
memnuniyetle yapacağımızı, hatta kaynakla-
rımızı da sarf edebileceğimizi söyledik. Fakat 
bize bir süre kısıtlaması getirildi. Yazılımın kul-
lanılabilir hale gelebilmesi için tüm sektörün 
yorumlarını bildirmesi, bu doğrultuda düzen-
lemelerin yapılması eleştirilerin değerlendiril-
mesi ve neticede en doğru ve en kullanışlı yazı-
lımın oluşturulması gerekliydi. Bunun için biz 
ne yazık ki süre konusunda bir garanti vere-
meyeceğimizi belirttik. Bir tek İZODER bu 
konuda yardımcı olmak üzere yola çıktı, diğer 
üç dernek süre konusunda taahhüt veremeye-
ceğini belirtti. Yani işlevsiz kaldı. Şimdi tek-
rar birtakım revizyonlar gerekiyor. Bu nedenle 
BEP-TR’nin pek bir şey ifade ettiğini söyle-
yemiyorum. Ama belki adımları hızlandırabi-
lecek yöntemler üzerinde düşünülebilir, belki 
diğer ülkelerin sivil toplum kuruluşlarından ve 
onların yazılımlarından istifade edip hızlı bir 
çözüme ulaşmamız mümkün olabilir. 

İç hava kalitesine dikkat

Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum: iç 
hava kalitesi. Biz o konunun da enerji verimlili-
ğinden hemen sonra çok hızlı olarak işlenmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle okullarda iç 
hava kalitesinden bahsetmek mümkün değil. 
Okullarda iç hava kalitesinin yükselmesi duru-
munda, performansın en az  % 15 arttığı görü-
lüyor. Bu konu, hiç farkında olmasak da Türkiye 
için çok elzem bir konu. Enerji verimliliğinden 
dolayı izolasyon çok önem kazandı, doğrudur 
da. Şimdi binalara mantolama yapılıyor, çift 

camlar takılıyor ama iç hava kalitesine dikkat 
edilmiyor. Neticede enerji verimli binalar yap-
maya kalkarken bir sürü hasta bina yaratıyo-
ruz. Hasta binalarda yaşayan, çalışan insanlar 
da hasta oluyor ki hastalık, başlı başına insana 
zarar vermekle birlikte, iş veriminden de kayıp 
anlamına geliyor. Türkiye’de şu anda evlerde 
havalandırma sistemi kullanımı sıfır nokta-
sında ve bu alan gelecekte çok büyük bir hızla 
gelişecek. Enerjiyi verimli kullanmak, bina-
ları konforsuz hale getirmek gibi algılanma-
malı. Binaların gereken sağlık koşullarını sağ-
lamaları, bunu yaparken de daha az enerji kul-
lanmaları gerekiyor. Ancak o zaman gerçek bir 
verimlilikten söz edilebilir. 1980’de Türkiye’nin 
ihracatı 2,5 milyar dolardı, bugün havalandırma 
sektörünün ihracatı 2,8 milyar dolar. Demek 
ki bazı şeyler düzeliyor, dünyayla bütünleşmek 
lazım, dünyayı izlemek lazım, dünyayla yarış-
mak lazım. Ben en yeşilim dediğiniz zaman, 
çevreciyim dediğiniz zaman eğer örnek birkaç 
hareket yapıyorsanız bütün dünya da size saygı 
duyar. Takip etmek değil yaratmak lazım. Çev-
reci olmak yalnız yeşil binayla bitmiyor. Mesela 
Yeşilköy’den Sarıyer’e kadar bizim düz alanımız 
var, neden gençler için bisiklet yolları yapılmı-
yor ve gençler bisiklet kullanımına özendirilmi-
yor? Bu, hem emisyon oranını azaltacak, hem 
de gençler için temiz havada spor yaparken ula-
şım sorununu da çözebilecekleri bir alternatif 
yaratılmış olacak. 

Laboratuvar şart

Yine sektörde en büyük açıklarımızdan biri, bir 
laboratuvarımızın bulunmaması. Bir yandan 
stratejik yol haritaları çıkarıp ileri teknoloji ve 
katma değeri yüksek ürünler üretmek hedefle-
nip öte taraftan bu ürünleri test edecek bir labo-
ratuvara sahip olunmaması oldukça düşündü-
rücü... Kanserle mücadele etmeyi kafaya koyan 
ama mikroskobu bulunmayan bilim adamları 
gibiyiz.. Bilimsel araştırma, bilimsel zemin-
lerde yapılır. Yurtdışında gözlem odalarında 
havanın akışını, fonksiyonunu, nereden nereye 
hangi hızla gittiğini test edip raporlama imka-
nına sahipler. Türkiye’ye bakıldığında arada bir 
uçurum var... 
O yüzden ilgili sivil toplum kuruluşlarına 
daima bir laboratuvarın gerekliliğini belirtiyo-
ruz. Sektörümüzün 25 milyarlık hedefi varsa, 
bunun altını doldurmak lazım. Gözlem, test 
ve bunları yapabileceğiniz bir laboratuvarınız 
yoksa, teknoloji üretemezsiniz. Bu da kimseyi 
hayal ettiği yere taşımaz...  TM
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Freecooling Soğutma Grupları, 
Enerji Tasarrufuna Etkisi ve 
Örnek Bir Uygulama

teknik

Mak. Müh. Serkan UZUN
Genel Müdür Asistanı
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.

verimli kullanmaya itmiştir. Enerji tüketimi hiç 
kuşkusuz soğutma endüstrisinde de hızla artan 
bir eğilim sergilemekte ve konfor soğutma sis-
temlerine kıyasla sistem salonları, veri merkez-
leri ve proses soğutma teknolojisi bu eğilimde 
öne çıkmaktadır. Özellikle sistem salonlarında 
ve bilişim teknolojilerinde (IT) harcanan ener-
jinin yaklaşık % 33’ünü dış üniteler (soğutma 
grupları, kuru soğutucular ve kondenserler) 
oluşturur. Bu yüzden daha az enerji harcayan 
sistem salonları tasarlayabilmek için dış ünite-
nin harcadığı enerjiyi mümkün mertebe azalt-
mak temel amaçlardan ilki olmalıdır.                       

1. Giriş: Freecooling ihtiyacı nasıl 
doğar?

G
ünümüzde artan enerji maliyetleri, mev-
cut enerji kaynaklarımızı gelecek nesil-
lere yetecek şekilde kullanmak fikri ve 

yaşanan küresel ısınmanın etkisini azaltmak 
gayretlerini destekleyen soğutma sistemleri 
üreticilerini bu cihazların en verimli şekilde 
üretilmesine yönlendirmiştir. Özellikle dün-
yadaki enerji tüketiminin büyük bir kısmını 
oluşturan büyük ekonomiler (ABD, Çin, Hin-
distan) hızla tükenen enerji kaynaklarını daha 

Şekil-1: IT sistemlerinde harcanan enerjide 
soğutmanın yeri
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Şekil 1’de de görüldüğü üzere IT sistemle-
rinde toplam harcanan enerjinin yaklaşık üçte 
biri soğutma yükünden kaynaklanmaktadır, 
ayrıca IT ekipmanlarının (sunucu ve network 
kabinleri, rack vs) harcadığı enerji miktarının 
% 30 olduğunu düşünerek en fazla enerjinin 
dış ünitelerin harcadığını biliyoruz. IT sistem-
lerinin soğutulmasını diğer soğutma sistemle-
rinden farklı kılan diğer bir nokta ise soğutma 
ve/veya hava şartlandırma işleminin süreklilik 
arz etmesidir. 

2. Konfor soğutma ve teknik 
soğutma farklılıkları

İklimlendirme sistem tasarımları yapılırken 
genellikle standartlara dayalı hesaplamaların 
bir sonucu olarak Tablo 1’deki yaklaşımlar esas 
alınır;

3. Freecooling soğutma grupları 
çalışma prensibi

Freecooling soğutma grupları genellikle; sistem 
salonları, sunucu-network kabinleri ve kalıp 
soğutma gibi endüstriyel ve teknik soğutma 
sistemlerinde mekanik soğutma sürecini azal-
tıp, serbest soğutma yaparak enerji tasarrufu 
yapan dış ortam soğutma cihazlardır.
Standart soğutma gruplarında bulunmayan ve 
aynı gövdeye yerleştirilen freecooling batar-
yası sayesinde dış hava sıcaklığı set edilen su 
dönüş sıcaklığının altına indiği takdirde dönüş 
suyu freecooling bataryasına yönlendirilir, ihti-
yaç duyulan soğutma bu bataryada elde edi-
lir ile kompresör oransal olarak gücünü azal-
tır ve mekanik soğutma yerini serbest soğut-
maya bırakır. 
Freecooling soğutma gruplarını standart grup-
lardan ayıran bir diğer önemli parametre ise 
glikol kullanmadan bile düşük dış hava sıcak-
lıklarında (-20 °C) çalışabilmesi ve datacenter 
veya sistem soğutmadan alınan soğutma ihti-
yaç bilgilerini işlemcisi sayesinde yorumlaya-
rak çıkış suyu sıcaklığını ihtiyacı karşılayacak 
şekilde değiştirebilmesidir .

Akıllı Freecooling (Intelligent 
Freecooling)

Dönüş suyunu iki ayrı freecooling bataryasına 
sevk etmek ve daha çok serbest soğutmada 
ısı transfer yüzey alanına sahip olmak pren-
sibi ile çalışır.

Tablo 1: Farklı Amaçla Kullanılan Yapıların Soğutma Suyu İhtiyacı

1. Genel amaçlı ofis alanları soğutma yükü; 80-120W/m², soğutma suyu işleme sıcaklığı 
ortalama (6-8 °C)

2. Bilgi Teknolojileri (IT) ve Yüksek yoğunluklu soğutmaya ihtiyaç duyan alanları; soğutma 
suyu işleme sıcaklıkları özellikle duyulur soğutmayı azaltmak için daha yüksek sıcaklıklarda 
tasarlanırlar; ortalama soğuk su işleme sıcaklığı (10-12°C) 

3. Yüksek işleme sıcaklıklı sistemler; soğuk tavan (Chilled Beam) ve süreç soğutma 
(Process Cooling)  ortalama (13-15°C) su giriş sıcaklığı ile tasarlanır.

A. Mekanik Soğutma + Serbest Soğutma  B. Serbest Soğutma

Resim-1: Freecooling Soğutma Grupları

Resim-2: Freecooling Soğutma Grupları / Akıllı Freecooling Modu
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teknik

Fayda 

İlave yıllık enerji tasarruf miktarları:
Standart freecooling soğutma grubuna göre % 
7 daha fazla serbest soğutma (N+0) ve Standart 
soğutma grubuna göre %50 daha fazla freeco-
oling imkanı sunar.

(1) DX mod_Mekanik Soğutma 
Modu

Dış hava sıcaklığı freecooling yapılamayacak 
sıcaklıklarda ve üstünde ise geleneksel soğutma 
devresi ile mekanik soğutma yapılır (Tdış hava 
> Tdönüş suyu sıcaklığı).

(2) Mixed mod_Mekanik + Free 
Cooling Modu

Dış hava sıcaklığı freecooling yapılabilecek 
sıcaklığa indiği zaman geleneksel soğutma dev-
resi ile mekanik soğutma ve freecooling batar-
yası ile aynı anda mixed soğutma yapılır (Full 
Free Cooling tasarım sıcaklığı < Tdış hava > 
Tdönüş suyu sıcaklığı).

(3) Freecooling mod

Dış hava sıcaklığı full freecooling yapılabile-
cek sıcaklığa indiği zaman freecooling batar-
yası ile full freecooling yapılır (Full Free Coo-
ling tasarım sıcaklığı < Tdış hava).

ÖRNEK BİR UYGULAMA: 

Türkiye’nin En Büyük Veri Merkezi Yük-
sek Yoğunluklu Soğutma Sistemi Tasarım ve 
Uygulaması: Telekomünikasyon İletişim Baş-
kanlığı Veri Merkezleri / Ankara

Proje Tanımı: 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi 
Teknolojileri Kurumu bünyesinde faaliyet 
gösteren bir kurumdur, Türkiye’nin teknoloji 
üssü ve veri merkezi olarak inşa edilen bina 
Ali ACAR İnşaat tarafından yüksek başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Proje Kapsamı:

Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük bilgi işlem 
merkezi olarak tesis edilen bina, betonarme 

A-Freecooling bataryası B-Freecooling pompası C-Evaporatör D-Sirkülasyon Pompası 
E-Shut-off vanası F-Motorlu vana

(1)

(2)

(3)
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olarak inşa edildi, farklı özelliklerde sunucu 
ve network kabinlerinden oluşan veri merke-
zinde toplam kurulu güç 2,1 MW ve TIER-4 
klasifikasyonunda tesis edildi.

Toplam 37 adet inroom tipi hassas kontrollü 
klima ve 12 adet inrow tipi hassas kontrollü 
klima cihazı ve 3 adet yeni nesil freecooling 
chiller tesis edildi. 

Türkiye’nin en büyük Freecooling 
Sistem Kurulu Veri Merkezi:

Benzerlerinden ayrılan en büyük özelliği 
şimdiye kadar yapılan en büyük veri merkezi 
olması ile tamamı yedekli ve 2.100 KW kurulu 
güce sahip olmasıdır. Tesisin diğer bir özelliği 
de Ankara’nın iklim profiline göre tasarlan-
ması ve akıllı freecooling sistemi ile dinamik 
yük kontrolü ile çalışmasıdır.
Soğuk kapama teknolojisi uygulanan projede 
sistem 16 °C’de freecooling’e başlıyor ve akıllı 
freecooling sayesinde bu sıcaklıkta 144 kW 
freecooling yapıyor, sistem 6 °C’de istenilen 
1.400 kW soğutma kapasitesine ulaşıyor ve 
yıl boyu toplam 146 gün tüm ihtiyacını fre-
ecooling ile sağlayabiliyor. Enerji maliyetleri 
yıl boyunca freecooling sayesinde % 45’lere 
kadar azaltılıyor ve sistem kendini yaklaşık 1 
yılda amorti ediyor. TM

1-Inroom Klima                           2-Inrow Klima                                       3-Freecooling Chiller

teknik
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çeviri

V
erimlilik, ne zaman harcanan enerjiyi 
azaltmaz; aslında çoğu zaman... Dik-
kate alınması gereken bir başka husus ise; 

binalardaki verimliliği artırmaya yönelik giri-
len çabalar ve tüketim bakımından bu çabaların 
sonuçta bize neler getirdiği. Ayrıca, bir bölü-
mün gerçekten enerji kullanımını yönetebile-
ceğini tahmin edebilir misiniz? 
1980’lerde enerji verimliliğini yükseltmenin 
enerji kullanımını azaltmayacağını öngör-
müştüm. Daha önce inşaat müteahhitiydim ve 
1970’li yıllardaki fiyat şoklarına tanık oldum. 
1973-1974 ve tekrar 1978-1979 yıllarındaki 
fiyat şokları herkesi hazırlıksız yakaladı. O 
zamanlar enerji verimli teknolojiler yoktu, yine 
de kişi başına enerji kullanımını önemli mik-
tarda düşürmüştük. Şekil 1’deki kırmızı oklar 
bu düşüşleri göstermektedir. Şekil 1.

O tarihten itibaren, enerji tüketimimizi düşür-
mek için çoğunlukla verimi artırmaya bel bağ-
ladık. Mühendislik sistemleri için 1992 ve 2002 
yıllarında yazdığım iki makalede, elektrik kul-
lanımına konsantre olmuştum. Çünkü verimi 
artırmak için yapılan birçok çalışmanın oda-
ğında elektrik kullanımı vardı. Bu makale de 
aynı odağa sahiptir.
Şekil 2, 3 ve 4’te, 1928’den beri konut, ticari 
ve endüstriyel müşterilerin, tek tek, yıllık kul-
landıkları kWh değerleri çizilmiştir. Bu bil-
giler Edison Elektrik Enstitüsü’nün (Edison 
Electric Institute) elektrik yarar endüstriler ile 
ilgili ek birçok bilgiyi de içeren yıllık istatistik-
ler basımından alınmıştır. EEE, tüketimle ilgili 
bilgileri Enerji Bilgileri İdaresi’nden (Energy 
Information Administration) aldıklarını söy-
lemektedir. Kişi başına enerji kullanımı gra-

fiğindeki son kısımda görülen düşüş, muhte-
melen enerji yoğun endüstrilerin başka bölge-
lere kaymasına ve 1998 yılı civarında başlayan 
durgunluğa bağlıdır (endüstriyel müşterilerden 
gelen bilgiler ile birlikte aşağıda belirtilmiştir).
EEE ve EBİ’den alınan verilere göre, müş-
teri bazında konutlarda ve ticari uygulamalar-
daki elektrik kullanımında kesinlikle bir azalma 
olmadı. Daha verimli son kullanım için yapılan 
bütün keşifleri, artı zaman içindeki teknolojik 
verim için geliştirmeleri dikkate aldığımızda, 
bu durum elektrik kullanımını düşürmek için 
sistematik hatadır.
Bu grafiklerdeki zaman periyodu, floresan ışı-
ğın takdimi, daha verimli motorlar ve ısıtma 
sistemleri, doğrudan ve dolaylı evsel su ısıtıcı-
ları, VSD’ler, değişken hacimli HVAC, mikro-
dalga, lazer ve fiber optik teknolojiler, bilgisa-

Yazan: Andrew Rudin
Çeviren: Orhan Veli Kazancı
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yarlar, dijital haberleşme, DDC, EMS, LED’ler, 
yansıtıcı iç ortam yüzeyler, daha iyi ışık dağıtı-
cılar, gün ışığı ve boşluk sensörleri, ekonomi-
zörlü yüksek SEER A/C, su soğutma sistemle-
rinde çift borulu kondenserler, havadan havaya 
(ve şimdi toprak kaynaklı) ısı pompaları, foto-
voltaikler ve mahalde kojenerasyon gibi hızlan-
dırılmış aşınma payı ve vergi kredileri ile özen-
dirilmiş teknolojileri kapsamaktadır. Ayrıca 
müşteriler faydalı indirimler ve enerji verim-
liliği konusundaki geniş reklamlar ile motive 
edilmektedir. Yine de, müşteri başına konutsal 
ve ticari elektrik kullanımı düşmemiştir.
Bu zaman periyodu boyunca, ayrıca birçok 
devlet programları olmuştur; Enerji Bakan-
lığı, Eyalet Enerji Ofisleri, Çevresel Koruma 
Ajansı, Ticari ve Apartman Koruma Servisi, 
Konut Koruma Servisi, enerji verimi vergi kre-
dileri, Model Enerji Yönetmeliği, Uluslararası 
Enerji Koruma Yönetmeliği (The International 
Energy Conservation Code (IECC)), ASH-
RAE 90 Standardı, EnergyStar, paylaşımlı biri-
kim endüstrisi, LEED, ulusal enerji hareket-
leri ve bina enerji derecelendirme sistemleri... 
Hiçbiri, müşteri başına konutsal ve ticari sek-
törlerdeki ortalama elektrik kullanımını azal-
tamamıştır.
Diğer taraftan, son dönemde, endüstriyel müş-
teri başına elektrik kullanımı % 37 oranında 
düşmüştür. Müşteri kullanımı başına olan zirve 
2000 yılındadır. Tablo 1, 2000’den 2008’e kadar 
olan detaylı analizi göstermektedir. 
Neden? Bunun bir nedeni, durgunluk belirgin 
hale geldiği aşikarken, endüstrinin daha reka-
betçi hale gelmesidir. Elektrik Tüketicileri Kay-
nak Konseyi (Electricity Consumers Resource 
Council (ELCON))’den John Hughes yazdığı 

elektronik mektupta, “Rekabetçi baskı üretim 
geliştirmelerini zorunlu kılar. Kimyasal, oto-
motiv, çimento ve çelik üreticileri birim ürün 
başına elektrik tüketimini düşürmek için tak-
dir edilecek şeyler yaptılar.” Hughes ayrıca dört 
ek sebebi öne sürmektedir.
“Birleşik Devletler politikaları basit endüstri 
(özellikle enerji yoğun olan) üretimlerinin 
denizaşırı marketlere (özellikle BRIC’de deni-
len; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin)  kayma-
sını desteklemiştir. Üretim işlerinin deniz aşırı 
ülkelere göç etmesi, servis sektörü veya yüksek 
teknoloji işlerinin taraftarı Birleşik Devletler 
politika yapıcıları arasında mutluluğa sebep 
olmuştur. Fakat son zamanlardaki büyük dur-
gunluğun da gösterdiği gibi, servis sektörü işle-
rindeki kazançların çoğu, uzun soluklu olmayan 
finans ve perakende satış sektörlerindeki eko-
nomik balonların sonucudur. Birleşik Devlet-
ler son zamanlarda, rekabetçi yüksek teknoloji 
tüketici ürünleri üretimi yeteneğini tamamen 
kaybetmiştir ve hatta çip üretimi göreceli ola-
rak geçmiş trendlere göre düşmektedir. Intel’in 
kurucularından Andy Grove tarafından yazıl-
mış çok iyi bir makaleyi ekledim, ki bu oldukça 
üzücü.” [www.businessweek.com/magazine/
content/10_28/b4186048358596.htm]
“Politikacıların davranışı da ayrıca Birle-
şik Devletler üretim kapasitelerini kötüleş-
tirmeye katkıda bulunuyor. Politik partilerin, 
işkolu yaratmak için yeterli çaba sarf etmeme 
ve kanun çıkarmada başarılı olmuş herhangi 
bir politikanın ileri partizan efsanelerle boşa 
harcanması (Örneğin; “yeşil” işler veya “küçük 
işler”) gibi saldırıları buna örnek olabilir.
Küreselleşme az çok yukarıdaki iki numa-
rayla ilişkilidir. 1990’da, neredeyse bütün 

ELCON üyeleri, merkezleri büyük Birleşik 
Devletler şehirlerinde olan Birleşik Devlet-
ler kuruluşlarıydı. Şimdi, şirket birleşmele-
rinin ve satın almalarının birkaç on yıl son-
rasında, tipik ELCON üyesi’nin genel mer-
kezi Detroit, Chicago veya San Jose’de olduğu 
kadar, Londra’da, Tokyo’da, Amsterdam’da veya 
Paris’te de olmaktadır. Üretim kapasitesi doğal 
olarak büyüme-küçülme döngüsüne bağlıdır ve 
küresel endüstriyel şirketler kapasiteyi düşür-
menin gerekli olduğuna karar verirse, Birleşik 
Devletler’deki daha eski, yüksek fiyatlı tesisle-
rin durumu kritikleşir. Örneğin, 1980’den beri, 
ithal edilen rafine edilmiş petrol ürünleri mik-
tarı, ülke içinde üretilene göre büyük ölçüde 
artmıştır. Birleşik Devletler çok büyük mik-
tarda çeliği BRIC ülkelerinden ithal etmekte-
dir. 2007 yılında, ihraç ettiğimiz demir metali-
nin değeri 13.8 milyar dolarken, demir ve çelik 
ithalatımızın değeri 25.5 milyar dolar olmuştur.
Son olarak, genç Amerikalılar endüstride çalış-
mayı arzulamamaktadır. Bu yönelimi kolejler-
deki ve üniversitelerdeki mühendislik program-
larındaki kayıtların geri çevrilmesinde ve MBA 
programlarından gelen insanların ilgi alanların-
dan görebiliyorum. Çevreyle ilişkili olan ikin-
cil eğitim programlarına güçlü bir ilgi var – bu 
durum “burada daha fazla hoş karşılanmıyor-
sunuz” diyen kültüre katkıda bulunmaktadır.
Enerji Bilgileri İdaresi’nin Elektrik Gücü 
Endüstrisi 2008: Yılın gözden geçirilmesi 
dökümanlarına göre aylık net elektrik gücü 
üretimi 2001 yılından beridir ilk defa düştü. 
“2008 yılında, elektrik üretimi ve satışı zayıf-
layan ekonomiden ters yönde etkilenmiştir.” 
EBİ’nin bana resmi olarak attığı elektronik 
mektupta, “Endüstriyel enerji kullanımındaki 

Şekil 1. kırmızı oklar kişi başına yıllık enerji kullanımındaki iki düşüşü 
göstermektedir.

Şekil 2. 1928’den beridir, konut müşterisi başına yıllık elektrik kullanımı asla 
düşmemiştir.

Yıllar Yıllar

Birleşik Devletlerde kişi başına düşen milyon BTU

konut müşterisi başına yıllık kWh
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çeviri

Büyüme için politik açıdan makul bir alterna-
tif sunamadıkça, seçilmiş yetkililer, çok az veya 
hiç fedakarlık gerektirmeyen enerji tasarruflu 
ölçümlere yönelmeye meyillidirler. Bu durum, 
elbette, enerji tasarrufu için ‘en az uygun’ olan 
bir tür kanundur.
Verim, aydınlatma veya AA (alternatif akım) 
gibi binalardaki müşterilere ayrı ayrı tahsis edil-
miş, son kullanımdaki fiyatı azaltabilir. Enerji 
korunumu (cihazları kapatmak) genellikle çok 
daha etkilidir. Verim, korunum ve yenilenebilir 
elektrik maalesef toplam elektrik kullanımını 
azaltmayacak. Enerjiye ticari eşya gibi davran-
dığımız sürece, verim, korunum ve yenilene-
bilir enerji satın alınacak ticari malın bir kıs-
mının bedavaya gelmesini sağlar ve başkaları 
tarafından kullanılır; sıklıkla daha düşük fiyata.
Enerji verimi bu ülkedeki elektrik kullanımını 
azaltamamıştır ve dünyanın geri kalanında da 
azaltmayacaktır çünkü onlarda aynen bizim 
gibi olmak istiyorlar.
Verim son kullanımdaki enerjinin – neredeyse 
hepsinde – fiyatını azaltır, bu kullanımlarda 
indirim yapar ve kim indirimi sevmez? Daha 
çok verimli son kullanım yaptığımızda daha 
fazla enerji tasarrufu yaparız. Böylece, çok 
büyük bir miktarda enerjiyi verimli bir şekilde 
boşa harcamış oluruz.
Mühendislik Sistemleri okuyucuları için sonuç, 
her ne kadar biz son kullanımdaki elektriği, 
geçmiştekinden çok daha verimli bir şekilde 
tasarlasak veya belirlesek de, konutsal ve ticari 
sektörler bizim ulusal ortalama elektrik tüke-
timini düşürebilecek tasarımlarımızdan daha 
hızlı elektrik yükü (sıklıkla çok verimli yükler) 
ekliyorlar. Eğer gerçekten enerji kullanımımızı 
düşürmek istiyorsak, paradigmayı değiştirmeye 
ihtiyacımız var; 1970’ler ve 1980’lerden biraz 
kılavuzluk alabiliriz. TM

düşüşün sebebi son dönemlerdeki durgunluk-
tandır.” yazmaktadır.
Bence, durgunluk ve endüstrimizin denizaşırı 
kaybı, endüstriyel müşterilerin ortalamaları-
nın düşmesinin ana sebepleri olması olasıdır. 
Ekonomik Politika Enstitüsü’ne göre, Çin’in 
Dünya Ticaret Organizasyonu’na girdiği 2001 
yılından beridir yaklaşık 2.4 milyon iş Birleşik 
Devletler’den Çin’e gitmiştir.
Öyle görünüyor ki, konutsal ve ticari binalara 
eklenen elektrik yükleri, toplam kullanımı azal-
tabilecek verim geliştirmelerinden daha hızlı-
dır. Eğer eklenen yükler bilgisayarlar, cep tele-
fonları, yönlendiriciler (routers) ve diğer elekt-
ronikler ise, bu durumda eklenen son elekt-
rik kullanıcıları zaten verimlidir. Herhangi bir 
yeni cihaz muhtemelen eski olanlarından daha 
verimlidir. Stan Cox’un “Soğukkanlılığımızı 
Kaybediyoruz” (Losing our Cool) adlı kita-
bında yazdıklarını dikkate alırsak, “Verimin 
tüketimi artırmaya sebep olup olmadığı sorusu, 
en iyisi üniversite seminerleri için tartışma 

konusu olarak bir kenara konulmalıdır. Evsel 
ve şirket ölçekli kaynak verimi gerekenleri pra-
tiğe döken yerlerde neredeyse her zaman fay-
dalıdır. Fakat bu durum otomatikman kaynak-
ları muhafaza etmez veya şehir, eyalet, ülke veya 
gezegen boyunca ekosistemi korumaz. Jevon 
paradoksunun – ayrıca Khazzoom-Brookes 
postulası olarak da bilinir - modern vücut bul-
muş hali için itibarını paylaşan İngiliz ekono-
mist Leonard Brookes enerji verimliliğini dik-
kat dağıtıcı unsur olarak görmektedir. “Enerji 
verimini en büyüklemenin ulusal veya ulusla-
rarası hedefte özel bir marifeti yoktur. Enerji 
verimliliği, ekonomik verimin en çoklanması 
veya sosyal faydalar veya çevresel zararın en aza 
indirilmesinde yetkili değildir. Enerji verimlili-
ğini hedef olarak takip etmek önyargıyı gerek-
tirmektedir ki bu önyargı sırasıyla kullanılabi-
lir ekonomik kaynakların yanlış bölüştürül-
mesine neden olur; enerji verimliliğini takip 
etme işlemleriyle ilgili yapılan iddialar sık-
lıkla hatalıdır.”

Yıl kWh Değişim (%)
2000 2,021,139 -

2001 1,722,790 -15

2002 1,645,449 -4

2003 1,418,378 -14

2004 1,362,389 -4

2005 1,353,783 -1

2006 1,331,348 -2

2007 1,294,879 -3

2008 1,269,243 -2

Şekil 3.  ticari müşteri başına yıllık elektrik kullanımı da asla düşmemiştir. Şekil 4. 1998’den 2008’e kadar, endüstriyel müşteri başına elektrik kullanımı 
%37 azalmıştır

Ticari müşteri başına yıllık kWh

Yıllar Yıllar

Endüstriyel müşteri başına yıllık kWh

Tablo 1. Endüstriyel müşteri başına düşüşler 2001 ve 2003 yıllarında en fazladır.

Toplam düşüş % -37
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proje

A
vrupa’da binalar enerji tüketiminin 
% 40’ını oluşturur. Özellikle hastane-
lerin enerji konusundaki talepleri yük-

sektir ancak bu binalar, süreçleri optimize 
etmek ve enerji tasarrufu yapmak için devasa 
bir potansiyel barındırır. Enerjiyle, kurulumla 
ve bakımla ilişkilendirilen belli başlı maliyetler 
ısıtma, havalandırma, klima ve aydınlatma gibi 
uygulamalar için akıllı ve entegre bina yönetim 

çözümlerinin kullanılmasıyla önemli ölçüde 
azaltılabilir.
Hastanelerde elektrik, çeşitli enerji kaynakları 
(ısıtma yakıtı, doğal gaz, kömür ve yenilenebi-
lir enerji) kullanılarak üretilir ve ısı (ısıtma ve 
havalandırma), soğutma (klima, soğuk depo-
lama odaları ve ameliyathaneler) ve elektrik 
(tıbbi ve teknik sistemlerin çalışması, bina ekip-
manı, aydınlatma, asansörler vb.) şeklinde bina-

nın çeşitli bölümlerinde kullanılır. Isıtma, hava-
landırma ve aydınlatma sistemleri enerji tüke-
timinin başında gelir. Deneyimler, enerji tüke-
ten bu kaynaklar daha etkili bir şekilde kont-
rol edildiğinde tipik bir Orta Avrupa hastane-
sindeki toplam enerji talebinin % 20’ye kadar 
azalabileceğini göstermektedir.
Optimizasyon yoluyla daha çok enerji verimli-
liği Isıtma ve havalandırma sistemlerinin enerji 

Teknik hizmetlerin bir 
hastaneye entegre edilmesi 
için akıllı çözümler

Şekil 3: Nordland Hastanesi’nde (Bodø, Norveç), akıllı bir çözüm etkili bir enerji bütçesi anlamına gelir.
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verimliliği çeşitli önlemler alınarak optimize 
edilebilir. İlk olarak, ısı üretiminin ve dağılımı-
nın etkili bir şekilde denetlenip denetlenme-
diği kontrol edilmelidir. Aynı durum, ayrı ayrı 
odaların doğru sıcaklık kontrolü için de geçerli-
dir. Optimize edilmiş zamanlayıcı programları 
doğru zamanda doğru yerde doğru sıcaklığın 
olmasını sağlar. Hava kalite kontrol işlevi de 
kontrol edilmelidir. Akıllı oda kullanım sistem-
leri kullanılmayan odaların ısıtılmasını, soğu-
tulmasını veya havalandırılmasını önler. Oda-
nın kullanılıp kullanılmadığı hareket sensör-
leriyle algılanır ve enerjinin yalnızca gerekti-
ğinde kullanılmasını sağlamaya yardımcı olur.
Hareket sensörlerine ve sabit ışık kontrolüne 
sahip otomatik aydınlatma sistemleri aydınlat-
maya olan enerji talebini azaltmaya yardımcı 
olur. Açıklanan tüm önlemler talebi büyük 
ölçüde azaltır. Çeşitli sistemlerin entegre kont-
rolü tüketimin daha da azaltılabileceği anla-
mına gelir. Entegrasyon ısıtma, havalandırma 
ve aydınlatma sistemlerinin ve büyük olasılıkla 
güç tüketen diğer cihazların ve jeneratörlerin 

bir arada kontrol edilmesidir. Bu amaçla, ayrı 
ayrı hizmetler arasında büyük miktarda bilgi 
aktarımı yapılmalıdır. Bu aktarım kolaylıkla ve 
düşük maliyetle kurulabilen akıllı bir entegras-
yon çözümüyle kolaylaştırılır.

Norveç’teki Nordland 
Hastanesi’nde akıllı entegrasyon

Norveç’teki Bodø şehrinde bulunan Nordland 
Hastanesi, modern entegrasyon çözümünün 
enerji verimliliğini büyük ölçüde artırabildiği-
nin bir kanıtıdır. Hastanedeki süreçlerin prog-
ramlamadan hizmete sokmaya kadar olan tüm 
aşamaları standart bir yazılım aracıyla uygulan-
mıştır. Aydınlatma sistemi (DALI), ağ denet-
leyicileri (BACnet), ayrı oda denetleyicileri ve 
oda kontrol üniteleri (LON), gaz/hava kompre-
sörleri ve soğutma tesislerinin (Modbus) tümü 
entegre edilmiştir. 
Tüm hizmetler ana kumanda ünitesine bağla-
nabilir ve böylece merkezi olarak çalıştırılabi-
lir. Proje yönetimi ekibi (CentraLine-Partner 
GK Norge AS), aydınlatma sisteminin bina 
otomasyon sistemine entegre edilmesine özel 
ilgi gösterdi. Hizmetler arası kuruluma çeşitli 
gereklilikler getirildi: açık, esnek, şeffaf, akıllı 
ve ileride kullanımla uyumlu olmalıdır.  
Tek bir çözümden kaçınmak ve sistemi, kul-
lanıcı davranış şekillerine göre ayarlayabil-
mek özellikle büyük önem taşıyordu. Kullanı-
cılar için, kurulum maliyetlerinin “standart bir 
çözümden” daha yüksek olmaması da önem-
liydi. Ancak, işlevsellik açısından açık ve net 
bir fayda olmalıdır. CentraLine ortakları bu 
nedenle modern bir entegrasyon sistemi üze-
rinde karar kıldılar.

Ağ geçidi çözümleri yerine akıllı 
entegrasyon

CentraLine ortakları verdikleri kararı, ağ geçidi 
çözümlerinin (A protokolünü B protokolüne 
dönüştüren oldukça uzmanlaşmış donanım ve 
yazılım çözümleri) hala yaygın olarak kullanıl-
salar da artık gelişmiş bir teknoloji olmadıkla-
rına dayandırdı. Ayrıca, her protokol için farklı 
ağ geçitlerinin kullanılması gerektiğinden ve 
her çözümü yapılandırmak için farklı yazılım 
paketlerine ihtiyaç olduğundan bu gibi çözüm-
lerin kurulumu karmaşıktır. Ayrıca, sistem üze-
rindeki etkinin tüm ağ geçitleri dahil olmak 
üzere her zaman bir bütün olarak göz önünde 

Şekil 1: Hastanelerdeki enerji tüketim 
kaynaklarının dağılımı (kaynak: ECN 2002) 
Gösterge: 1 = Isıtma, 2 = Aydınlatma, 
3 = Soğutma, 4 = Diğer, 5 = Sıcak su

Şekil 2: Enerji talebindeki azalmaya katkıda bulunan önlemler.

Enerji talebini azaltmaya yönelik önlemler

Isıtma/havalandırma:

Ayrı ayrı odalardaki ısı üretimi ve 

dağılımı ve sıcaklık kontrolü için etkili kontrol 

işlevleri hava kalite kontrolü

optimize zamanlayıcı programları

akıllı oda kullanım sistemleri

kullanım algılama (hareket sensörleri)

Aydınlatma:

Hareket sensörleri ve sabit ışık kontrolü 

olan otomatik aydınlatma sistemleri

aydınlatma senaryoları için zamanlayıcı 

programları 

Entegrasyon:

Isıtma, havalandırma ve 

aydınlatma sistemlerinin ve 

diğer elektrik tüketim kaynaklarının 

entegrasyonu

Şekil 4: Ağ geçidi çözümleri etkili değildir ve 
yüksek bakım gerektirir.
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teknik sistemlere (hizmetler) erişebilir. Her şey 
kelimenin tam anlamıyla “tek bir çatı altında” 
birleştirilmiştir.

Nordland Hastanesi’nde pratik 
entegrasyon

Nordland Hastanesi’ndeki alt sistem entegras-
yonu, HAWK CentraLine entegrasyon plat-
formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hasta-
nenin çeşitli bölümlerinde kurulu olan HAWK 
sistemleri BACnet üzerinden bir sunucu bil-
gisayarına bağlanır ve görselleştirilip çalıştırı-
lır. Aydınlatma sistemi, DALI protokolü kulla-
nılarak bina otomasyon ağına entegre edilmiş-
tir. Bu çözümün özel bir özelliği ise balastla-
rın doğrudan platforma entegre edilebilmesi-
dir. DALI ağı seçkin DALI bileşenleri (Centra-
Line Ortak Kontrol Ağ Çözümleri kullanılarak 

bulundurulması gerektiği için değişiklikler ve 
geliştirmeler şirket açısından zor olabilir.
Yenilikçi entegrasyon platformları proto-
kol dönüştürücülerden daha fazladır. Farklı 
ağ geçidi donanımı ve araçları gerekmezsizin, 
çeşitli veri yolu sistemlerinin genel bir çözüm 
şeklinde tutarlı entegrasyonuna izin verirler. 
Modern bir entegrasyon platformu birçok pro-
tokolü algılayabilmelidir. CentraLineAX sis-
temi ve HAWK web’in etkin olduğu, “çok dilli” 
entegrasyon platformu en uygun çözüm için 
bir örnektir. BACnet, LonWorks ve Modbus 
için protokol sürücüleri zaten HAWK standart 
paketine dahil edildiği için HAWK, önemli 
tüm “yepyeni” otomasyon protokollerini des-
tekler. HAWK tek bir web tarayıcısı kullana-
rak tüm protokol sürücüleri için entegre ve şef-
faf bir yapılandırmaya izin verir.
Entegrasyon platformu, binadaki tüm alt sis-
temlere erişen akıllı bir aktarma merkezidir. 
Veri işleme (örn. programlanabilir mantık), 
veri depolama (örn. enerji tüketimi ihtiyaç-
larını kaydetme), veri görselleştirme, hizmete 
sokma desteği ve sisteme uzaktan erişim alma 
gibi görevleri gerçekleştirebilir. CentraLineAX 
ile, entegre bina otomasyon sistemleri kurulur-
ken yeni kalite ve şeffaflık seviyelerine ulaşıla-
bilir. HAWK web tabanlı grafik kullanıcı ara-
birimi tüm sistem işlevlerine tam erişim sağlar. 
Son kullanıcılar, kullanıcı arabiriminden tüm 

Şekil 6: Ana sistem şeması, entegre kontrol sistemi mimarisini göstermektedir ve ayrı ayrı hizmetlerin 
nasıl entegre edildiğini açıklamaktadır. 
Gösterge: 1 = Çalışma, 2 = Entegrasyon, 3 = Aydınlatma, 4 = Oda kontrolü, 5 = Sistem kontrolü, 6 = Gaz, 
7 = Sıkıştırılmış hava, 8 = Soğutma

Şekil 5: HAWK entegrasyon platformu “Binanın beyni” işlevini görür.
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geliştirilmiştir) kullanılarak HAWK üzerinden 
yapılandırılır. HAWK kontrol işlevleri doğru-
dan DALI bileşenlerine bağlanabilir. Bu işlem, 
ayrı ayrı sistemler arasındaki karşılıklı bağlı-
lıkların gerektiği şekilde programlanmasını 
sağlar. Bodø pilot sistemi durumunda, Lon-
Works bileşenlerinden (örn. oda kontrol üni-
teleri) gelen değiştirme komutları DALI aydın-
latma gruplarına aktarılır. HAWK ortamında 
tüm entegrasyon mantığı çevrimiçi değiştirile-
bilir. Bu durumda entegrasyon mantığı, hangi 
kontrol ünitesinin hangi DALI aydınlatma 
grubunu çalıştırdığını açıklar. Bu durumun, 
yenileme çalışmasını üstlenirken veya odaları 
yeniden düzenlerken önemli avantajları vardır. 
Bodø’da, gaz/hava kompresörleri ve soğutma 
tesisleri de Modbus üzerinden HAWK ile 
entegre edilmiştir.
Büyüyen binalara ve yüksek talep gerektiren 
kurulumlara sahip hastanelerde uzaktan eri-
şim ve uzaktan programlama seçenekleri özel-
likle faydalıdır. Bunlar, büyük miktarda zaman 
ve maliyet tasarrufu yaparlar. Tüm erişim stan-
dart bir web tarayıcısı üzerinden olduğu için 
özel bir programlama yazılımını yüklemek veya 
bakımını yapmak gerekmez.
Bodø’da, HAWK şu hizmetleri entegre eder:
DALI - aydınlatma sistemi
BACnet - denetleyici ve ana kontrol ünitesi
LON - ayrı ayrı oda kontrolü ve oda kont-
rol üniteleri
Modbus - gaz/hava kompresörleri ve soğutma 
tesisleri
Aydınlatma sistemi bile entegrasyon platformu 
üzerinden yapılandırılır. Özellikle HAWK için 
geliştirilmiş olan COACHAX yapılandırma 
aracı bu amaçla kullanılır. COACHAX; ısıtma 
ve havalandırma uygulamalarına, mantık ve 
alarm uygulamalarına ve sayım ve izleme uygu-
lamalarına yönelik denetleticileri yapılandı-
rır. Araç, entegrasyon aşamasından görselleş-
tirme aşamasına kadar kullanılır. Entegrasyon, 
tüm son kullanıcıların tüm sistemlerini tek bir 
çatı altında toplaması anlamına gelir. Entegre 
edilmiş sistemler, tek bir merkezi ünite üzerin-
den tek bir çalıştırma felsefesi ile çalıştırılırlar. 
Düzenlenmiş araçların kullanımı daha etkili 
kurulum ve çalıştırma sağlamanın yanı sıra tek-
nik bir hastane ekibindeki eğitim ve personel 
masraflarını büyük ölçüde azaltır. Zaman prog-
ramları gibi merkezi işlevlerin kullanıcı tarafın-
dan yalnızca bir kez ayarlanması ve tüm tek-

nik hizmetlerde tutarlı olarak çalışması gere-
kir. Böylece çalıştırma hataları ve bunun sonucu 
olarak da kritik sistem hatası işlevleri orta-
dan kalkar.

Teknik hizmetlerin bir hastaneye 
entegre edilmesinin sağladığı çeşitli 
faydalar

İlk olarak entegrasyon etkili çalışma ve bakım 
maliyetlerinin göz önünde bulundurulmasını 
sağlar. Entegrasyonun en önemli faydaları şun-
lardır:
Basit sistem mimarisi
Daha az bileşen
HAWK entegrasyon platformu üzerinden 
entegre kontrol web tabanlı mühendislik ve 
uzaktan izleme
Bir entegrasyon platformunun dağıtılması 
sistem mimarisini büyük oranda basitleşti-
rir. HAWK ile kullanıcılar tüm enerji tüketim 
kaynakları üzerinde tam kontrole sahip olur-
lar. Aydınlatma sistemi de entegrasyon plat-
formu kullanılarak kontrol edilir. Denetleyici-
den balastlara giden doğrudan veri yolu bağ-
lantısı olduğu için ek mantıksal ünitelere gerek 
yoktur. Aydınlatma sisteminin devreye sokul-
ması tamamen HAWK tarafından gerçekleş-
tirilir. Bu, kullanım süreçlerindeki değişik-
liklerin web tarayıcısından uygulanmalarının 
kolay olduğu anlamına gelir. Sabit ışık kont-
rolü, aydınlatma sistemi için zaman program-
ları ve acil durum aydınlatma senaryoları gibi 
kontrol işlevleri doğrudan denetleyicide uygu-
lanır ve gerekirse web tarayıcısı kullanılarak 
yeniden programlanır. Entegrasyon platformu 
ayrıca, parlaklığa göre aydınlatma seviyelerini 
düzenler. Böylece optimizasyon, kullanım sıra-
sında istediğiniz zaman mümkündür. Ayrıca 
HAWK, acil durum aydınlatma sisteminin dev-
reye girmesi için tamamen otomatik bir işlev-
sel testi mümkün kılar.
Bir entegrasyon platformunun kullanımı 
ayrıca kullanıcıya yönelik eğitim gereksinim-
lerini azaltır. Birçok kontrol sistemini kullan-
mak zorunda kalan personelin yol açtığı kul-
lanım hatalarından kaynaklanan çok az sistem 
arızası vardır. Web arabirimi (uygun yetkilen-
dirme gerekir) ayrıca programlama işlevlerine 
tam erişim sunduğu için, bir web tarayıcı üze-
rinden herhangi bir konumdan sistem değişik-
likleri yapmak kolaydır. Web arabirimi aydın-

latma sistemini genişletmek, yeni aydınlatma 
öğelerini entegre edebilmek veya kontrol işlev-
lerini ayarlamak için kullanılabilir. Entegrasyo-
nun amacı, entegrasyon aktarma merkezindeki 
sistem tutarlılığıdır, merkezi çalışma ünitesinin 
kendisindeki tutarlılık değildir. Aktarma mer-
kezi, bina çapına merkezi olmayan bir şekilde 
dağıtılır ve gerekirse gereksiz bir sistem olarak 
uygulanabilir.
Çeşitli hizmetlerin bağlanması, sistemler arası 
işlevlerin herhangi bir sorun olmadan uygula-
nabilmesi anlamına gelir. Örneğin bir yangın 
saptanırsa, bu bilgi hemen acil durum aydın-
latma sistemini etkinleştirmek ve ısıtma ve 
havalandırma sistemlerini uygun şekilde devre 
dışı bırakmak için kullanılabilir. İşlevsel yük-
seltmeler de herhangi bir sorun olmadan uygu-
lanabilir. Bakım işlemleri de entegrasyon plat-
formu tarafından saptanır ve iletilir. Çalışma 
zamanlarının değerlendirilmesi ve bakım talep-
lerinin SMS veya e-posta ile aktarımı stan-
dart işlevlerdir. Daha büyük projeler için, enerji 
yönetimi sistemi gibi daha üst düzeydeki yöne-
tim sistemleriyle bağlantı zaten standart bir 
gereksinimdir. Acil durum aydınlatma sistem-
leri için tam otomatik işlevsel test, zaman alan 
ve masraflı bir manuel teste olan ihtiyacı orta-
dan kaldırır.
Karmaşık entegrasyon platformlarına dayanan 
akıllı entegrasyon çözümleri, üzerinde uzlaşıla-
mayan hedefler hakkında uzlaşma sağlıyor gibi 
görünüyor. Sistemler arası entegrasyon, enerji 
tüketimini en az seviyeye indirebilen, kurulum 
ve bakım süreçlerini daha etkili kılan ve düz-
gün çalışan işlemler sağlayan şeffaf ve teknik 
bir sistem oluşturur.

Fotoğraf kaynakları:

Şekil 1: ENC
Şekil 2: Nordland Hastanesi
Şekil 3 ila 6: CentraLine

Binalardaki enerji verimliliği konusu hak-
kında daha fazla bilgi için www.buildingex-
perts.info adresini ziyaret edin. Bu site, Cent-
raLine uzmanları tarafından yazılmış ve çev-
rimiçi okuyabileceğiniz veya indirebileceğiniz 
ayrıntılı teknik makaleleri içerir. CentraLine 
ve irtibat kişisi adresleri hakkında daha fazla 
ayrıntıyı www.centraline.com adresinden edi-
nebilirsiniz. TM
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Kaynak: ABB Review 2011/1 dergisi
Çeviren: Sabri Demiryürek

ABB’den ANPC-5L 
Teknolojisi ve  ACS 
2000 Sürücü

sistem

şılır (Şekil 1c). Bir benzetme yaparsak düşük 
çözünürlükle çekilmiş bir fotoğraf piksel sa-
yısının düşük olması nedeni ile ayrıntıları ve-
remez ve çekildiği objeyi tam olarak ifade et-
mez. İdeal sinüzoidal dalga şekline dikdört-
gen darbeler ile yaklaşmada ise kullanılan DC 
gerilim seviyelerinin sayısı sınırlayıcıdır.
Sinüzoidal şeklin bozuk olması fotoğraftaki 
gibi estetik bir problem değildir. İdeal olma-
yan sinüs şekli harmonikler (yüksek frekans-
lı akımlar gerilimler) oluşturur ki onların da 
motor izolasyonunda, rulmanlarında stres ve 
diğer enstrümanlarda girişim gibi etkileri var-
dır. Harmonikleri filtre etmek için harmonik 
filtreler kullanılabilir fakat bu da ilave maliye-
te ve kayıplara yol açar. Harmoniklerle başa 
çıkmak için ya motorlar fazladan stersi taşı-
yacak şekilde dizayn edilmeli (pek çok stan-
dart motor bu kapsamın dışında kalır) ya da 
mevcut uygulamalara konverter kullanılma-
malıdır. Bu da konvertörlerin ideale yakın si-
süs çıkışlı olmasının gerekliliğini ortaya koyar.

İnverter seviyeleri

En basit inverter, iki seviye inverterdir. İki se-
viye denmesinin nedeni onun sadece bir DC 
kaynak gerilimi ve bu gerilimin tersini uygu-
layabilmesinden dolayıdır. Üç seviye notür 
noktası klamp edilmiş inverter (NPC) bunun 

A
BB tarafından üretilen ACS200, mo-
dern güç elektroniği elektrik enerjisi 
dağıtımı ve kullanımı alnanında yeni 

bir ürün. Sürücülerin kullanımı ile frekans ve 
gerilimin istenilen şekilde değiştirilmesi saye-
sinde  büyük bir enerji verimliliği ve denet-
lenebilirlik elde edildi. Invertörler AC gerili-
mi sentezlemek için farklı DC gerilim seviye-
leri arasında yarı iletkenler kullanılarak yük-
sek frekansta anahtarlama yaparlar. Bu şekil-
de yaratılan dalga şekli ideal sinüzoidal dalga 
şeklinden farklıdır. Bu fark, enerji kalitesinin 
yüksek olması gereken pek çok uygulamada 
sürücü kullanımını engellemeye yeter. Sürü-
cülerin enerji verimliliğini geniş bir alanda 
kullanabilmek için invertördeki DC gerilim 
düzeylerinin sayısını artırmak bir yöntemdir. 
ABB, ACS 2000 ile yaygın olarak kullanılan 
üç DC gerilim seviyeli çalışmayı terk edip beş 
seviye kullanmıştır. Ustaca tasarlanmış inver-
ter topolojisi ile de beş-seviye inverterlerin 
onu karmaşık yapan meselelerinden uzakla-
şılmıştır. Bir inverter (DC gerilimi AC gerili-
me dönüştüren devre) farklı DC gerilim sevi-
yeleri arasında anahtarlama yapılması prensi-
bi ile çalışır. Bu yüzden çıkış gerilimi sinüzoi-
dal olmayıp yüksek frekanslı dikdörtgen dar-
beler dizisi şeklindedir ve bu darbe dizisi kul-
lanılarak sinüzoidal dalga şekli, mümkün ol-
duğunca düzgün şekilde oluşturulmaya çalı-

biraz genişletilmiş halidir ve ilave olarak nötr 
gerilimini de uygular, Şekil 1a ve Şekil 1c’deki 
gerilim şeklini oluşturur.
Bundan bir ileri seviyede invertörler beş se-
viye olarak dizayn edilirler. Bu dizayn komp-
leksliği beraberinde getirir. Üç seviye yeri-
ne beş seviye DC kaynak yapmak için ila-
ve klamping diyotları kapasiteler ilave şarj ve 
kontrol devreleri gerekmektedir. Diğer bir al-
ternatif ise konverterleri seri bağlamaktır ki 
burada DC kaynak devrelerinin galvanik izo-
lasyonu gerektiğinden pahalı transformatör-
ler ve kompleks DC devreleri kullanmak ge-
rekir. Bu çözüm yüksek güçlerde kabul gö-
rür fakat düşük güçlü orta gerilim sürücüler-
de basit çözümlere ihtiyaç vardır.
ABB bu meseleye  DC kısmı kompleks hale 
getirmeden beş-seviye invertör dizayn ederek 
çözüm bulmuştur. Üç-seviye bir DC kaynak 
beş-seviyeli invertör çıkışı yapmak için yeterli 
değildir ve her çıkış fazı için ilave bir kapasi-
tör gerekir. Bu kapasiteyi ilave kontrol devre-
si gerekmeden şarjlı tutacak çözüm ABB ta-
rafından bulunmuştur.

ANPC-5L 

Aktif nötr klampli beş-seviye ANPC-5L con-
verter temel yapısı Şekil 2a’da görülmektedir. 
Faz kapasitörü Cph DC baradaki gerilimin 
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yarı değerine şarjlı olarak tutulur yani top-
lam DC bara geriliminin dörtte birine. Bütün 
devre prensip olarak üç seviye NPC conver-
ter ve bir ilave kapasitör olarak düşünülebi-
lir. Faz kapasitörü ilave ara seviyeleri oluştu-
racak şekilde üç seviye konvertere seri olarak 
anahtarlanır. DC kaynak üç seviye NPC kon-
verter ile aynıdır. Şekil 2b’deki 1. hücre topo-
lojisi Şekil 1b’deki üç seviye konverter topo-
lojisi ile aynıdır.

Hücre anahtarlama elemanları IGBT’dir ve 
üç seviye konvertere benzer bir şekilde yarı 
DC bara gerilimine göre boyutlandırılmak-
tadır. İlave kapasitör DC bara geriliminin 
dörtte birine şarj olmaktadır hücre 2 ve 3 de 
IGBT’ler bu gerilime göre boyutlandırılmak-
tadır. Bu şekilde düşük nominal değerli ele-
manların kullanımı konvertörün sadeliğini te-
min etmektedir. Bu dizaynın başarısı üç seviye 
konvertöre sadece bir faz kapasitörü ilavesi ile 
beş seviye elde edilmesinde ortaya çıkmakta-
dır. Konverter dört bölge (enerjiyi her iki yön-
de dönüştürülebilme) çalışmaktadır.

ANPC-5L konvertörün çalışması

Birinci hücredeki anahtarlama elemanla-
rı ‘complementer’ olarak çalışmaktadır. S1 

ile Snp2 benzer şekilde Snp1 ile S4 birlik-
te anahtarlamaktadır. Hücre 2’deki eleman-
lar Hücre 3’tekilere ters olarak anahtarla-
maktadır. Her faza ilişkin anahtarlama pozis-
yonları Şekil 3’te gösterilmiştir. Toplam sekiz 
anahtarlama pozisyonu mümkündür. Kon-
verter beş-seviye olduğundan buradaki bazı 
anahtarlama pozisyonları boşta kalır. Bu ge-
rekli olmayan anahtarlama pozisyonlarından 
V1/V2 ve V5/V6 faz kapasitörlerinin şarjında 
birbirine zıt bir etkiye sahiptir. 
Şekil 4’te V5 ve V6 kıyaslanmış ve V6’nın 
VDC/2 gerilimini DC link geriliminden çı-
karırken V5’in nasıl onu nötr noktası gerili-
mine ilave ettiği gösterilmiştir. Sonuç olarak 
faz kapasitöründen ters yönde akım akmak-
ta ve ilave şarj devresi kullanılmadan kapasi-
tenin şarj olması sağlanmaktadır. 

Şekil 1a

Şekil 1b

Şekil 1c

Şekil 2a

Şekil 3

Şekil 4a

Şekil 2b

Şekil 4b
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Şekil 10a

Şekil 9a Şekil 9a

sistem

ACS 2000
ACS 2000 sürücüde iki adet konvertör back-
to back (B2B) konfigürasyondadır. ACS 
2000’in temel şeması Şekil 5’te verilmiştir.

Mekanik dizayn

Trafosuz dizayn (Şekil 6) modüler bir dizayn 
yapısı ön planda tutularak tasarlanmıştır ve bü-
tün kritik komponentlere ön taraftan erişim 
sağlanmıştır. Komponentler öngörülen ömür-
lerini kayıpsız yerine getirecek şekilde boyut-
landırılmıştır. Faz modüllerinin çekmeceli ya-
pısı bir arıza halinde hızlı ve emniyetli biçimde 
değiştirilmelerini sağlar (Şekil 7).
Modülde, bir faz kolunun temel komponentle-
ri (Şekil 2b) yani güç yarı-iletkenleri gate üni-
teleri faz kapasitörü ve ilave olarak da üst kont-
rol seviyesi ile haberleşme sağlayan arayüz kartı 
ve akım gerilim ölçme elemanları vardır. Bu sa-
yede güç kaynağı bağlantısı ve fiberoptik link-
ten ibaret basit bir internal bağlantının yapıl-
ması yeterli olmaktadır. Güç taşıyan ana bağ-
lantılar bıçaklı soketlerle yapılmıştır. Dizaynın 
bu sadeliği sayesinde son kullanıcı bir modülü 
birkaç dakikada değiştirebilir.

Testler

ACS 2000 B2B konfigürasyonda test edil-
di. İki ACS 2000 sürücü kullanıldı. Her iki 
sürücü ortak bir üç faz şebekeden beslendi 
ve her sürücü kendine ait motora bağlandı. 
Bu motorlar tek bir şaftla birbirine bağlan-
dı. Bu bağlantı şeklinin bir pratik sonucu da  
sadece sistemin kayıpları şebekeden çekilen 
güç olacaktır. Her iki sürücüde ACS 2000 ol-
duğundan motor ve jeneratör çalışmayı bir 
arada görmek mümkün olmuştur. Uzun sü-
reli B2B testle de sürücünün güvenilirliği sı-
nanmıştır.

Giriş çıkış performansı 

Doğrultucu performansı Şekil 8’de gösteril-
miştir. Beş seviye inverter motora 9 seviyeli 
bir faz arası gerilim uygulamaktadır.
Tipik akım ve gerilim şekilleri Şekil 9’da gö-
rülmektedir. Yeni beş seviye inverter direct-
on-line (dol) çalışmak için tasarlanmış mo-
torların güç düşürülmeden (derate edilme-

Şekil 5

Şekil 7 Şekil 8

Şekil 6
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den) çalışmasına müsaade edecek kadar iyi 
bir sinüzoidal çıkış üretmiştir.

Riding Trough modu

Çok seviyeli ANPC-5L teknoloji ve direkt 
tork kontrol (DTC) sayesinde sürücünün sa-
niyeler mertebesindeki şebeke kayıplarında 
trip etmesine engel olmak mümkündür. Yük 
tarafından sağlanan enerji, kayıpların karşı-
lanmasında ve DC bara gerilimi seviyesinin 
korunmasında  kullanılır. Ride-trough modu 
dönen kütledeki enerji bu kayıpları karşılaya-
bildiği sürece devam eder. Şebeke gerilimi-
nin geri dönmesi ile birlikte de motorun ta-
lep edilen hıza çıkması gerçekleşir. Bir uygu-
lamada yapılan gerçek ölçüm sonuçları Şekil 
10’da görülmektedir. Şebeke kesintisi bir sa-
niye sürmüştür. Şekil 10a’da şebeke gerilimi 
ve giriş akımının sıfıra düştüğü görülmekte-
dir. Şekil 10c’de motor momenti rejeneratif 
modda ve DC bara geriliminin sürdürülme-
si Şekil 10b’de görülmektedir. Şebeke gerili-
mi gelir gelmez moment motor çalışma yö-
nüne döner.

Uygulamalarda başarı

ACS 2000 her türlü endüstri segmentinde pek 
çok uygulamada kullanılabilecek şekilde tasar-
lanmış genel amaçlı bir sürücüdür (Şekil 11).

Ödüllü sürücü

Frost ve Sullivan danışmanlık şirketi ACS 
2000’i 2010 Avrupa Orta-Gerilim Sürü-
cüler yeni ürün geliştirme (2010 European 
Medium-Voltage Drives New Product In-
novation) ödülüne layık görmüştür. Avast 
&Frost’a göre ACS 2000 kolay şebeke adap-
tasyonu düşük harmonik seviyesi düşük ener-
ji tüketimi kurulum ve devreye alınmasında-
ki kolaylık yüksek güvenilirlik ve düşük sa-
hip olma maliyeti ile öne çıkmaktadır. Geri-
lim kaynağı Invertör (VSI) topolojide trans-
fosuz ve patentli multi-level IGBT kontro-
lu ile ACS 2000 orta gerilim sürücülerde bir 
dönüm noktasıdır. Bu ürün son kullanıcı cep-
hesinde önemli olan kolay uygulama ve kolay 
devreye alma dahil pek çok faydayı beraberin-
de getirmektedir. TM Şekil 11

Şekil 10b

Şekil 10c

sistem
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