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

T7162-E3
230VAC

USD8 ’den
başlayan
fiyatlar!

FCU TERMOSTAT

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

WFX SERİSİFAN COIL VANA
10 USD10 USD
FAN COIL VANA

’den
başlayan
fiyatlar!

ERİSİ

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

14USD14USD ’den
başlayan
fiyatlar!

FAN COIL
TERMAL
VANA MOTOR 

LUD94224
• Yüzer kontrol çıkışlı genel kullanım kontrol cihazı
• set ayar düğmeli harici sensör bağlanabilir

USD’den
başlayan
fiyatlar!

PI KONTROL CİHAZI
24

• Yay geri dönüşlü / 6-10-20 NM
• ON/OFF, yüzer kontrol 
• Oransal 0(2)...10 VDC yada 0(4)...20 mA Kontrol
• Doğrudan montajlı, Ø 10...16 mm şaft
• Seçilebilen dönüş yönü / Limitlenebilen dönüş açısı
• 1 adet ayarlanabilir harici kontak
• Otomatik kapanma koruması
• Gücü arttırmak için 5 adet paralel bağlanabilir
• IP54

M9200
SERİSİ

110USD110USD
YAY GERİ DÖNÜŞLÜ
DAMPER MOTOR

’den
başlayan
fiyatlar!

• 95 rotary yüzer ve oransal kontrol vana motoru
• 130 VAC 15 Nm 60 sn

12051900

144USD144USD
ROTARY YÜZER ve ORANSAL
VANA MOTORU

Air Trade Centre Ltd Sti Turkey
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi 
No: 101  
34418 Seyrantepe / İstanbul
Turkey 
T +90 (0)212 283 45 10  
F +90 (0)212 278 39 64  
atc.turkey@airtradecentre.com
www. airtradecentre.com

“HVAC sistemleri için daima yüksek kalitede 
çözümler sunan ortağınız...”
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Yeni teknolojilerle soğuk 
odalar kontrol altında

Soğuk odalar, biz farkına varmasak da gün-
lük yaşantımızda çok önemli bir yer kaplı-
yor. Gıdaların hem besin değerlerini koru-

maları hem de bozulmamaları için doğru sak-
lama koşullarında muhafaza edilmesi şart. Özel-
likle kent yaşamında hazır gıdaların tüketimi 
her geçen gün artmakta. Dondurulmuş sebze 
ve meyveler, et, süt ürünleri ve balık gibi çok 
hızlı bozulabilecek gıdaların üretim aşamala-
rında, nakliyelerinde, market raflarında ve son 
olarak ev/işyerlerinde doğru koşullarda saklan-
ması gerekiyor. Bahsi geçen tüm bu halkalar da 
“soğuk zincir”i oluşturuyor. 

Soğuk hava depoları, normal sıcaklıklarda bozul-
maya meyilli olan yiyeceklerin düşük ısılarda 
depolanıp muhafaza edilmesine imkan veren ısı 
yalıtımı iyi yapılmış depolardır. Elbette yalıtım, 
bu depolar inşa edilirken dikkat edilmesi gere-
ken hususların başında geliyor. Ayrıca kullanılan 
kapılar, menteşeler, raflar, hatta gıdaların amba-
lajları bile özenle seçilmelidir. Soğuk depolarda 
kullanılan kapıların açılma ve kapanma süreleri 
bile, soğuk odanın verimini etkiliyor. Sadece gıda 
sektöründe değil, kimya sektöründe de soğuk 
odaların önemi büyük. Aynı zamanda, doğru 
tasarlanan bir soğuk odanın ciddi oranda enerji 
tasarrufu sağladığının da altını çizmek gerek. 

Son yıllarda gelişen teknoloji ile soğuk odaların 
uzaktan izlenmesi ve kontrolü de mümkün hale 
geldi. Mesela Cantek firması, geliştirdiği “Octo-
push” tekniği ile soğuk odanın tüm kontrolünü 
uzaktan gerçekleştirebilmenize imkan tanırken, 
soğuk odanın kapısının kaç kez açılıp kapandığı, 
kondanserinizin ne kadar kirli olduğu, soğuk 
deponun kaç kez arıza yaptığı gibi bilgileri sakla-
yabilmenize, günlük, aylık, yıllık HACCP kayıt-
larını tutmanıza da olanak sağlıyor. Ayrıca soğuk 
deponuzun anlık sıcaklıklarını dünyanın her 
noktasından GSM şebekesi üzerinden sorgula-
yabiliyorsunuz. Octopush teknoloji ürünleriyle 
donatılmış soğuk depolarda soğutucu cihazla-
rın elektrik tüketimini ölçebilmeniz, alacağınız 
önlemlerle enerji tasarrufu yapmanız ve ne kadar 
tasarruf sağladığınızı görmeniz de mümkün.

Soğuk odalarda kullanılan her bir malzeme, ne 
kadar profesyonelce üretilmiş olursa olsun, soğuk 
zincir halkalarının herhangi birinde gerçekle-
şecek bir kırılma, bütün süreci etkiliyor, hatta 
ürünlerin marka değerlerine bile zarar verebi-
liyor. Örneğin çok iyi inşa edilmiş bir soğuk 
depoda saklanan ürün, doğru şekilde nakledil-
memiş ya da market raflarında doğru koşul-
larda muhafaza edilmemişse bozulabiliyor ve 
tüketiciler “X firmasının ürünleri bozuk” yanıl-
gısına kapılabiliyor. Bu da marka için müşteri 
kaybı demektir ki bu, kimsenin hoşlanacağı bir 
durum değil. Marketlerde son kullanma tarihi 
geçmediği halde bozulan ürünlerle hepimiz kar-
şılaşmışızdır...

Elbette her konuda olduğu gibi bilinçli tüke-
tici, bilinçli satıcı bu noktada da önemli... Büyük 
süpermarketlerde pek sık yaşanmasa da küçük 
bakkal ve marketlerde enerji tasarrufu yapmak 
adına gece dükkanı kapatırken dolapların fişini 
çekmemek gerektiği bir şekilde anlatılmalı... 
Büyük marketlerde de karşılaştığım ve söyleme-
den geçemeyeceğim bir diğer husus ise son kul-
lanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda ön sıra-
lara yerleştirilmesi davranışının da bir an önce 
sonlandırılması, bu marketlerde personel eği-
timlerine ve yeterliliğine biraz daha özen gös-
terilmesi gerektiği... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

PFI Ortadoğu’dan Yeni Soğuk Oda Kapıları

Adana Hacı Sabancı Sanayi Bölgesi’nde 
ikinci yılını dolduran olan PFI Orta-
doğu, soğuk oda kapıları alanındaki faa-

liyetlerine, ürün yelpazesine yeni ürünler kata-
rak devam ediyor. PFI Ortadoğu, 2011 yılına 
üç yeni modelle girdi. 

Tam Yalıtımlı Çift Kanatlı Sürgülü 
Kapılar:
İnşaat yapısının ve mevcut yapının taşıyıcı 
kolonlarının değiştirilemediği, farklı tasarım 
uygulamalarının gerçekleştirildiği veya yeni 
tasarım bir sistemde çeşitli kısıtlardan dolayı 
başka alternatifin olmadığı geçişlerde kullanı-
lır. Bu tarz geçişlerde daha önceden hızlı PVC 
veya sarmal branda kapılar kullanılırken yalı-
tım değerlerinin düşük olmasından dolayı ısı 
kaybı meydana geliyor ve dolayısıyla maliyet-
ler de yüksek düzeylerde oluyordu. PFI’nin tam 
yalıtımlı çift kanatlı sürgülü kapıları bu noktada 
sektörün önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. 
Ayrıca, çok büyük enlerde kapıların sürekli açı-
lıp kapanması, zaman içinde taşıyıcı sistemler 
olan panel dengelerini bozmakta, ray profil ve 
birleşim detayları ağırlık problemleri nedeniyle 
hızla yıpranmaktadır. Büyük enlerde kapı gerek-
tiren geçişlerin, kullanım kolaylığı ve uzun ürün 

ömrü itibariyle çift kanatlı sürgülü olarak tasar-
lanmaları uygun olacaktır. 

Tam Yalıtımlı Menteşeli Kapılar: 
Genel olarak revizyon projelerde tercih edilir. 
Yeni tasarımlarda ise mevcut geçişin genellikle 
manuel gerçekleştirildiği ve/fakat gerekli görül-
düğü zamanlarda forklift/transpalet kullanımına 
da olanak veren bir tasarımdır. Özellikle mekan 
ve maliyet kısıtlarının öne çıktığı revizyon ve 
yeni tasarımlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını kar-
şılamaktadır. Tasarım veya revizyonu yapılacak 
tesislerde de giyotin sürgülü kapıların kullanıla-
mayacağı, yükseklik limiti olan geçişlerde rahat-
lıkla ikame ürün olarak kullanılabilirler. 

Çift Kanatlı Servis Kapıları: 
Aktif kanadı ile günlük personel geçişinin sağ-
landığı ve gerekli görüldüğünde pasif kanadın 
da kullanıma açılarak makine ve teçhizat deği-
şiminin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağ-
layan bir üründür. Çift kanatlı servis kapıları, 
tüm PFI Ortadoğu kapılarında olduğu gibi çok 
yüksek hijyen değerleri sayesinde, diğer ahşap, 
metal veya PVC kapılar yerine, gıda güvenliği-
nin üst düzey olduğu tesislerde güvenle kulla-
nılabilir. TM
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ürünler

Airfel Inverter Serisi Klimalar

Airfel, kullanıcılarına ileri iklim teknolojileri ile bu yaz da serinlik 
sunmaya devam ediyor. Airfel Inverter Klimalar, inverter özelliği 
ile hem ısıtma hem soğutma amaçlı kullanımda A sınıfı cihaz-

lardan daha fazla tasarruf imkânı sunuyor. % 30’a varan oranlarda daha 
az enerji harcayan klimalar, R410A gaz kullanımı sonucunda çevreye 
karşı daha duyarlı. Airfel Inverter Klimalar, gelişmiş filtreleme özellik-
leri sayesinde kullanıldığı yaşam alanlarının havasını her zaman temiz 
tutuyor, ferah bir ortam sağlıyor. Yüksek emiş gücüne sahip karbon filtre 
sistemiyle ortamdaki koku molekülleri, doğal yeşil çay esansından üreti-
len catechine filtre sistemi ile de havadaki kirleticiler filtreleniyor. Ayrıca 
filtrenin dayanıklı antibakteriyel yapıda olması daha uzun ömürlü kul-
lanım imkânı sağlıyor. Airfel Inverter Klimalar, turbo fonksiyonu ve 
inverter teknolojisinin birleşimiyle kullanıcılarına ortamları hızlı ısıtma 
ve hızlı soğutma imkânı veriyor. Ortamı arzu edilen konfora çok kısa 
sürede ulaştırıyor, ardından mekânın ihtiyaç duyduğu minimum kapa-
sitede çalışarak enerji tasarrufu sağlıyor. Eksi 15 dereceye kadar olan dış 
ortam sıcaklıklarında ısıtma amaçlı kullanılabilen ürün, mevsim geçişle-
rinde de mükemmel performans sergiliyor. Açılma ve kapanma zama-
nının programlanabildiği timer zaman ayarı, elektrik kesintilerinden 
sonra eski çalışma ayarlarında tekrar çalışması, ortam sıcaklığını 1’er 
saatlik iki dilimde değiştiren uyku fonksiyonu Airfel Inverter Klimala-
rın diğer konfor özellikleri arasında yer alıyor. Fonksiyon geçişlerinde 
termal şoklardan koruyan kompresör koruma sistemi cihazın ömrünü 
uzatıyor; elektronik arıza teşhis sistemi, daha hızlı bir servis olanağı tanı-
yor. Airfel Inverter Klimalar, sıradan cihazlara göre daha uzun ömürlü,  
daha hijyenik bir iç ortama ve sessiz bir iç üniteye sahip konforlu tasa-
rımlarıyla dikkat çekiyor. Airfel Inverter Klima serisinin hem iç hem 
de dış ünite üretiminde kullanılan “Golden Fin” özel kaplama teknolo-
jisi, sıradan cihazlara göre zorlu ortam koşullarında daha yüksek daya-
nıma sahip olmalarına olanak veriyor. Uygulanan kaplama teknolojisi-
nin sağladığı pürüzsüz yüzey, kir, toz gibi verimi düşüren kirleticileri 
daha az tuttuğu için zaman içerisinde ürün verimini kaybetmiyor. TM





ürünler

Hatırlayan Klimalar Mitsubishi Electric’de

İçinde bulunduğumuz ortamdaki nemin normalden düşük olması 
kuru hava solumamıza neden olur. Nem eksikliği cildi kurutarak 
burnun tahriş olmasına, sık görülen nezlelere ve boğaz ağrılarına yol 

açar. Ayrıca bu tür ortamlar mikrobik hastalıkların oluşmasına da zemin 
hazırlayarak özellikle bebek ve çocukların sağlığını olumsuz yönde etki-
ler. Olimpia Splendid AquaSpa nemlendiricisi, bunların tümü için, solu-
nan havanın kalitesini yükseltiyor. Son derece sessiz çalışan AquaSpa 
soğuk ultrason teknolojisi ile arzu edilen nem oranını sağlarken; sisleş-
tirilen su partiküllerini odaya eşit şekilde dağıtıyor. Üstelik renk değiş-
tiren LED ışıklarının suda yükselen görüntüsü ile kromo (renk) terapisi 
de yapıyor. Aynı zamanda sıcak buhar da üretebilen AquaSpa, havadaki 
bakteri yoğunluğunu minimum seviyeye indiriyor. Pratik LED elektro-
nik ekranı sayesinde kullanımı son derece basit. Otomatik fonksiyonu ile 
ortamdaki nem oranını ideal seviye olan % 55 oranına ulaştırıyor ve nem 
oranı tekrar düşene kadar kendini beklemeye alıyor. Sıcak buhar vere-
bilme özelliği ile nem oranının istendiği gibi artırılmasının yanı sıra, 3 
farklı hız seçeneği bulunan AquaSpa, zaman ayarı ile de istendiği zaman 
açılıp kapanabiliyor. TM

Klimaplus tarafından satışa sunulan Mitsubishi Electric klima 
modelleri kullanıcıya konfor sağlamaya devam ediyor. Mitsubishi 
Electric klimaların Plasma Duo hava filtreleme özelliği, günü-

müzde yüksek yalıtımlı evlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla evlerin içinde 
günlük yaşamdan dolayı oluşan kokuları, polen ve küf gibi alerjenleri yok 
ediyor ve sağlıklı, ferah ortamlar sağlıyor. Ayrıca Mitsubishi Electric kli-
malarda bulunan i-See Sensör özelliği her yeri eşit derecede serinleterek, 
enerji tasarrufu sağlıyor. Sensör, tüm oda dahilindeki en uygun konforu 
sağlamak için zemin seviyesi sıcaklığını da dikkate alarak zemin sıcak-
lığını otomatik olarak 150 derece genişliğinde bir açıyla tarıyor. Mitsu-
bishi Electric klimalardaki I Save fonksiyonu ise rahat edilen ısıyı hatır-
layıp, bu ısıyı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu özellik, tercih edilen ve 
daha önce ayarlanmış oda sıcaklığına, kumandadaki tek bir tuşla ulaşıla-
bilmesini sağlıyor. Bu klimaların bir diğer özelliği ise çalıştığını unuttu-
racak düzeyde sessiz çalışıyor olması. TM

Rahat Bir Uyku İçin 
‘Aquaspa’

8 . tesisat market 07/2011





ürünler

E.C.A’dan Proteus Plus Her metik Kombi

E.C.A’nın yüksek verimli, üstün emniyet sistemlerine sahip kombi-
leri, kullanıcılarına tasarrufu ve güveni bir arada sunuyor. Tasarımı 
yine Emas mühendisleri tarafından geliştirilen yeni E.C.A Proteus 

Plus her metik kombi, kompakt tasarımı, zarif görünümü ve üstün teknolo jik 
özellikleriyle sektöründe öne çıkan bir ürün özelliği taşıyor.
E.C.A Proteus Plus hermetik kombi, ergonomik ve LCD ekranlı kumanda 
paneli sayesinde tüketicisine kullanım konforu sunuyor. Küçük hacmi ile 
her ortamda kendisine bir yer bulabilen Proteus Plus kombi, yüksek verimi, 
sahip olduğu geniş emniyet sistemleri yanında E.C.A kalitesi ile çevre dostu 
bir ürün olarak diğer kombilere destek oluyor. E.C.A Proteus Plus, mükem-
mel izolasyonlu yanma odası ve seçilen kaliteli komponentler sayesinde 
gaz emisyonu düşük ve verimliliği yüksek bir ürün olarak öne çıkıyor. Çift 
eşanjörlü olan bu kombi, kireç tutmayan bakır lamelli eşanjörüy le mahal 
ısıtmasını, paslanmaz çelik panelli ikinci eşanjörü ile de kullanım suyunda 
konfor sağlıyor. Kombinin, tasarruflu ve homojen ısıtma sağlayan kademe-
siz geniş araklı alev modülasyonu cihazın ön panelinde bulunan gözetleme 
yuvasından izlenebiliyor. Kumanda paneli üzerinde bulunan LCD ekranda 
kalorifer devresi suyu sıcaklığı, sıcak kullanım suyu ayar sıcaklığı değerleri 
görülebiliyor, LCD ekran üzerinde led’ler ile çalışma fonksiyonları izlene-
bildiği gibi, arıza kodları da görülebiliyor. Kapalı merkezi devrenin su basın-
cının kumanda panosu üzerindeki termomanometreden izlenmesi de müm-
kün. Az enerji tüketen 3 kademeli pompa ile her türlü tesisatla çalışabilen ve 
uyum sağlayan E.C.A Proteus Plus hermetik kombi, özel çelik malzeme ile 
imal edilen brülörü, uzun ömürlü kireç tutmayan eşanjörü ve yanma oda-
sıyla uyumlu tasarımı sayesinde, yüksek verimle çalışıyor. E.C.A Proteus 
Plus kombi ile opsiyonel olarak program saati ya da oda termostatı kulla-
nılabiliyor. Çift elektrotlu ateşleme sistemine sahip olan 23.3 KW gücün-
deki Proteus Plus kombi, siparişe bağlı olarak Doğalgaz veya LPG ile kul-
lanım ve dönüşüm yapılabiliyor. Kullanım suyu devresinde bulunan feed 
forward ve türbin sistemiyle, sabit sıcaklıkta su almanın kon forunu yaşa-
tan E.C.A Proteus Plus hermetik kombi, kullanıcısına ileri teknolojinin her 
türlü olanağı nı sunuyor. Plakalı eşanjörü sayesinde kombiden, hızlı, sabit 
sıcaklıkta ve öncelikli olarak kullanım suyu elde edilebiliyor. E.C.A Proteus 
Plus, sahip olduğu emniyet sistemleri sayesinde, tüketicilere güvenli ve kon-
forlu kullanım olanağı sağlıyor. Emas mühendisleri tarafından üretilen E.C.A 
Proteus Plus hermetik kombi, çevreye saygı ve tüketicilere konfor sağlıyor.

E.C.A Proteus Plus’ın Emniyet Sistemleri 
• Donma koruması 
• Alev sönmesine karşı iyonizasyon elektrotu
• Cihazın düşük su basıncında çalışmasını önleyen su basınç şalteri
• Kullanım suyu ve kalorifer devresi su sıcaklık emniyeti için sıcaklık 

sensörleri
• Cihazın aşırı ısınmasına karşı limit termostat
• Kalorifer devresinde sıcak suyun genleşmesini karşılayan genleşme tankı
• Atıkgaz tahliye emniyeti için diferansiyel hava basınç şalteri 
• Elektromanyetik uyumsuzluğu engelleyen ve ateşleme emniyetini 

sağlayan EMC filtre 
• Pompa blokaj koruması
• Otomatik hava pürjörü  
• Kalorifer ısıtma devresi ve kombiyi olası bir basınç artışı karşısında 

koruyan 3 bar emniyet ventili
• Otomatik by-pass sistemi 
• Doldurma ve boşatma kolaylığı sağlayan vanalar TM
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Mitsubishi Heavy Industries 
Inverter Klimalar ile Temiz Hava ve 
Yüksek Enerji Tasarrufu 

Dünyanın en önemli klima üreticilerinden Mitsubishi Heavy 
Industries’in (MHI) tasarruflu, çevreye ve insan sağlığına duyarlı 
klimaları, Airfel güvencesiyle tüketicilerle buluşuyor. Estetik tasa-

rımları ve son teknolojileri ile dikkat çeken MHI Inverter klima sistem-
leri, en yeni modelleri ile Airfel’in Mitsubishi Heavy Industries bayile-
rinde bulunuyor. MHI klima sistemlerinde iç ortam hava kalitesini artır-
maya yönelik birçok özellik bulunuyor. Bakteri, küf, alerjen, polen ve evcil 
hayvan tüylerini filtreleyen filtreler kullanılarak ortamların hava kalitesi 
yükseltiliyor. Doğal enzim filtresi, alerjen filtre ve yıkanabilir fotokatalitik 
deodorant filtre, ortam havasını temizliyor. Klima çalışmasa bile ortama 
negatif iyon yayan ve doğa ferahlığı sağlayan iyon sistemi, MHI Inverter 
klimaların önemli özellikleri arasında yer alıyor. Kendi kendini temizleme 
özelliği ile birleşen ve dünyada ilk defa MHI tarafından kullanılan aler-
jen temizleme sistemi, klima kullanılan odanın hava kalitesini yükselterek 
özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bu sebeple meydana gelebilecek rahat-
sızlıkları önlüyor. MHI klimalarda, üzerinde bakteri veya mikrop üreme-
sine izin vermeyen anti mikrobik iç ünite fanı da bulunuyor. Mitsubishi 
Heavy Industries klimaların tasarımlarında enerji verimliliği ön planda tutu-
luyor. Modeller, Avrupa enerji verimliliği standartlarına göre A enerji sını-
fında yer alıyor. MHI klimalar arasında, sıradan A sınıfı cihazlara göre % 
70’in üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilen ürünler bulunuyor. Klimalar, 
bünyesinde doğaya zararlı olan kurşun ve civa gibi ağır metalleri barın-
dırmıyor. MHI bireysel klima sistemleri içerisinde bulunan yer tipi klima 
cihazları, çatı katı dairelerde montaj kolaylığı sağlarken sahip oldukları 
çift hava çıkışı ile kullanıcılarına mükemmel iklimlendirme performansı 
sağlıyor. Ayrıca ürün gamındaki üst segment inverter cihazlarda bulunan 
otomatik sağa-sola ve yukarı-aşağı hava yönlendirme sistemi, programlan-
mış çalışma sistemi sayesinde mekanın her noktasındaki havayı hareket-
lendiriyor ve doğal akışlı, daha homojen iç ortam sıcaklığı sağlıyor. Tüke-
ticilerin talepleri doğrultusunda çoklu (multi) sistemler ile bir dış üniteye 
4 adet iç ünite bağlanabiliyor ve merkezi iklimlendirme projeleri de yara-
tılabiliyor. Tercihe göre duvar tipi, gizli tavan, kaset tipi ve salon tipi kli-
malar ile her türlü tasarım ihtiyacı karşılanıyor. TM

ürünler
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Grundfos’tan Tıkanıklığı Önleyen ve 
Enerji Optimizasyonu Sağlayan 
Özel Kontrol Sistemleri 

Grundfos pis su pompa kontrolörü Özel Kontrol 
Sistemleri’ndeki yeni işlevler mümkün olan en düşük enerji 
tüketimini garanti ediyor ve pompalarda meydana gelen 

tıkanıklıkların önüne geçiyor. Özel Kontrol Sistemleri, bir pis su 
pompalama sistemini oluşturan pompaların altı tanesini birden kont-
rol edebiliyor ve pis su pompa pitinin verimliliğini ve güvenilirliğini 
gözle görülür derecede iyileştiriyor.
Özel Kontrol Sistemleri mümkün olan en düşük özgül enerji tüketi-
mini (kWh/m3) sağlamak için söz konusu pompa sisteminin çalışma 
koşullarını sürekli göz önünde bulundurur ve bu koşullara adapte 
olur. Kontrolör, değişken devirli konvertörden (Grundfos CUE) 
ve debi ölçerden gelen verilere göre pompa hızını hemen istenilen 
duruma getirir. Özgül enerji tüketimi sağlayabilen Grundfos MP 
204 elektronik motor koruması sayesinde pompanın yaptığı tasarruf 
sürekli olarak takip edilebilir ve bu şekilde servis ihtiyacı, pompa-
ların ve ana şebekenin bakım zamanı gibi önemli noktalar da atlan-
mamış olur. 
Bunların yanı sıra yeni “Yıka ve Ters” işlevi kanalizasyon sistem-
lerinde biriken lif içerikli maddelerin ve katıların sebebiyet verdiği 
tıkanıklığın da önüne geçer. Tıkanıklığı engelleme işlevi, pompa-
nın bloke olmasını önlemek için herhangi bir anormal durumda aktif 
hale gelir ve böylece pompaların uzun süre arızalı kalma tehlikesi-
nin de önüne geçilir.
Özel Kontrol Sistemleri, Grundfos PUST prefabrik pompa pitlerine 
mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir araya getiri-
len bu iki çözüm kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen kolay bir 
adaptasyon özelliği ve daha birçok işlev sağlar. Pompalardan değiş-
ken devirli konvertörleri ve kontrolörlere kadar her şey birlikte bir 
uyum içinde çalışmak üzere önceden programlanmıştır.
Özel Kontrol Sistemleri, yerinde servis, uzaktan hazırlama, onaylama 
ve yönetim imkanı sunan Grundfos PC aracı ile kullanılabilir. TM

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr
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Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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Trane’den HVAC Sistemleri için Yeni Program: “Trane Extended Start”
uzun süreli maksimum performans elde etmek-
tir. Trane Extended Start, kurulumun ve başlat-
manın geçerli kılınması, kritik parametrelerin 
izlenmesi ve sistem ayarlarının yapılması için 
beş zorunlu ve üç opsiyonel servisi içermektedir. 

Zorunlu servisler:
Kurulum sonrası kontrol, sahadaki HVAC sis-
temi performansının üreticinin teknik özellikle-
rini karşılayıp karşılamadığını doğrular. Değer-
lendirme raporu ise ilerleyen yıllarda perfor-
mansta meydana gelen değişimleri takip etmek 
için yeni sistemlerin çalışma özelliklerinin ana-
liz edilmesini sağlar. Sağlık muayenesi kontrolü 
ile potansiyel arızalar belirlenir, ünite kontrol 
ayarları yapılır ve çalışmada oluşan sapmalar 
düzeltilir. Chiller yağı analizi ise gelecekte arı-
zalara ve arıza sürelerine neden olabilecek sap-

Ingersoll Rand’ın bir markası ve iç mekan 
konfor sistemlerinde ve çözümlerinde global 
bir tedarikçi olan Trane, HVAC performan-

sının devam ettirilmesinde ve sistem ömrünün 
uzatılmasında Trane Extended Start adı veri-
len yepyeni bir servis programı ile bina sahip-
lerine ve tesis yöneticilerine yardımcı oluyor. 
Bir sistem ömrünün erken dönemlerinde mey-
dana gelen çoğu HVAC arızaları ilk yıl prob-
lemleridir veya ilk yılda meydana gelen prob-
lemlerden kaynaklanmaktadır. Trane Exten-
ded Start’ın HVAC sistemlerini hemen kuru-
lum sonrasında proaktif olarak optimize etme-
sinin sebebi de budur. Program özellikle sorun-
suz çalışma, maksimum performans ve enerji 
verimliliği konularına odaklanmaktadır. Bura-
daki hedef, ilk çalışma yılında sisteme yerleşen 
verimsizlikleri veya aksaklıkları minimize ederek 

maları ortaya çıkarır. Filtre değişimleri akışı 
en üst seviyeye çıkarır ve sistemin verimli bir 
şekilde çalışmasını sağlar.

Opsiyonel servisler:
Titreşim analizi ile şaftın yanlış hizalanması, 
yatak arızaları ve motor problemleri gibi ile-
ride ortaya çıkabilecek arızaları belirlemek için 
temel bir titreşim imzası oluşturulur. Bağlan 
özelliği ise kritik alarmların uzaktan izlenmesi, 
iletişim bağlantısının doğrulanması ve kritik 
alarm faaliyet kayıtlarının otomatik hale getiril-
mesini sağlar. Yerinde operatör eğitimi yetkili 
bir teknisyen tarafından verilmekte olup, HVAC 
operatörlerinin en iyi işletim ve bakım uygula-
malarını öğrenmelerini sağlar. Söz konusu eği-
tim HVAC güvenliğini, güvenilirliğini ve verim-
liliğini artırır. TM





ürünler

vana motorları verilebilmektedir. Batarya 
drenaj tavası ve vana gövdesindeki yoğuş-
mayı önleyici kapağıyla fancoil plastik çer-
çevesi güvenlik ve sadelik sağlar. IDROFAN 
tamamı fabrikada monte edilmiş ve kullanıma 
hazır her türlü konfigürasyon ve her çevre için 
uygunluğu ile kişiye özel çözümler sunar.

• Düşük ve yüksek kapasiteli elektrikli ısıtıcı 
en son teknoloji ile geliştirilmiştir, Pozi-
tif Sıcaklık Katsayısı (Positive Tempera-
ture Coefficient). Malzeme direnci ısıtıcının 
sıcaklığı ile doğru orantılı olarak artar böy-
lece güç de azalır. PTC ısıtıcıda hızlı ısıtma-
nın avantajı ile ısıtma gücü hava debisi ile 
otomatik olarak ayarlanır. TM

Carrier’dan Geleceğin FanCoil’i 42 N-IDROFAN
olan ortamdaki partikülleri % 80-90 ara-
sında absorbe eder.

• Yüksek ısı transferi sağlayan üç sıralı yeni 
tasarımıyla 4 borulu sistemlere uygundur.

• Değişken devirli LEC motorlar fancoil 
enerji tüketimini % 50-70 oranında düşü-
rürler. Bu opsiyon binalardaki enerji tüke-
timini azaltmayı amaçlayan güncel düzen-
lemeleri tam olarak karşılar. LEC motorla-
rın hava debisi % 0-100 arasında otomatik 
olarak kontrol edilebildiği için hem ısıtma 
hem soğutma modunda kullanıcıların birey-
sel konforunu tam olarak karşılanır.

• Kullanıcıların ihtiyaç duyacağı hızlı ve prob-
lemsiz montaj için IDROFAN’da her şeyi 
içinde hidronik kit opsiyonu mevcuttur. Bu 
geniş opsiyonda istenirse 2 yollu veya 4 
yollu vanalar (dahili bypass ile 3 yollu vana) 
230-V veya 24-V on/off veya modülasyonlu 

Carrier 42 N-IDROFAN yalın çizgi-
leri, minimalist tasarımı, yerleştirmede 
sağladığı yüksek esneklikler ve 2 veya 4 

borulu sistemlere uygunluğu ile proje mühen-
dislerine ve mimarlara yeni olanaklar sağlı-
yor. IDROFAN, yüksek verimliliği ile büyük 
ofis binalarından, otel veya alışveriş merkezi 
ve bireysel uygulamalara kadar tüm alanlarda 
konfor ile enerji maliyeti arasında benzersiz 
bir oran sunuyor. 
• IDROFAN’ın yüksek performans fanı yeni 

5 kademe hızlı motoru ve değişken devirli 
LEC motor teknolojisi sayesinde ses sevi-
yesini 10 dB(A) düşürerek en iyi konforu ve 
oldukça sessiz bir ortam oluşumunu sağlar.

• Bir ortamdaki iç hava kalitesi o ortamda 
bulunan kişiler için en temel sağlık kriter-
lerinden biridir. IDROFAN opsiyonel ola-
rak sunduğu G3 filtresi ile 1 m’ye kadar 





ürünler

Serkon’dan Honeywell HyBo Sayaç Kutusu

Hybo sayaç kutusu ısıtma ve sıcak su 
ihtiyaçları merkezi bir sistemle sağ-
lanan çok katlı binalar için tasarlan-

mıştır. HyBo sayaç kutusunun maksimum per-
formansı garanti ettiği tipik merkezi sistem 
kriterleri ve prensipleri şöyledir:
• Yüksek sıcaklık farkı ile çalışan sistem-

ler: Radyatör gibi ısı transferinin yapıl-
dığı cihazların yüksek delta T ile tasarlan-
dığı sistemler. 

 (Örn: delta T= 30 – 40 – 50 K)
• Minimum debide çalışan sistemler: Yüksek 

sıcaklık farkı ile çalışan sistemler nominal 
debinin minimize edilmesini ve daha esnek 
dağıtım hatlarının kullanılmasını sağlar.

• Daha küçük boru çapları: Debinin mini-
mize edilmesi ile daha küçük çapta boru-
lar kullanılabilir, bu maliyetlerinizi düşü-
rür ve montajı kolaylaştırır.

• İzolasyon maliyeti azalır: Daha küçük 
çapta borular kullanmak, daha az izolas-
yon anlamına gelir.

• Sirkülasyon pompasının boyutu ve enerji 
sarfiyatı azalır: Düşük debili bir sistem, 
daha küçük bir pompa ile çalışabilir. Daha 
düşük debi ve daha küçük çapta borular 
daha az basınç kaybı demektir, bu pompa-
nın enerji sarfiyatını azaltır.

• Balanslamayı kolaylaştırır: Düşük debili 
sistem ve düşük basınç kaybı olan hatlar, 
ana hatlardaki basınç kaybı düşük olacağı 
için daha kolay balanslama yapılmasını 
sağlar.

• Isıtma sisteminin yüksek performans ver-
mesini sağlar: Düşük dönüş suyu sıcaklık-
ları, yoğuşmalı kazanlar, bölgesel ısıtma 
sistemleri, ısı pompaları gibi sistemlerin 
daha iyi performans vermesini sağlar.

• Yüksek sıcaklık farkıyla çalışan sistem-
ler, kalorimetre ve su sayaçlarının ölçüm 
hassasiyetlerini artırır. (ref: EN1434, 
UNI10200)

Özellikler
• Yüksek hassasiyetli ultrasonik veya meka-

nik kalorimetreler, müşteri şikayetlerinin 
önüne geçer ve yıllarca doğru ölçüm yapıl-

masını garanti eder. (MID Class 2)
• M-Bus sayaç okuma sistemi: Tüm sistem-

ler, okuma hizmetini kolaylaştıran M-Bus 
ağı üzerinden okunmaya hazır şekildedir.

• M-Bus çıkışlı elektronik su sayaçları: Mul-
tijet teknolojisini kullanır. Okuma ve pay-
laştırma işlemini kolaylaştırır, debi okuna-
bilir ve okuma tarihi ayarlanabilir. Bu her 
daire için harcanan su miktarının okunması 
için harcanan zamanı azaltır.

• İzolasyonlu versiyon, ısı kaybını azaltır.
• Elektronik kart sayesinde konfigüre edile-

bilir.

Tasarım
HyBo-HIU aşağıdaki ürünlerden oluşur:
• Kesme vanası (sadece ankastre ürünlerde) 

(1)
• M-Bus bağlantılı ve MID onaylı kalori-

metre (2)
• Pislik tutucu (3)
• Balans vanası (4)
• 3 yollu motorlu bypass vanası (5)
• M-Bus bağlantılı su sayacı (6)
• Elektronik kart (7)
• Çek valf (8)
• Borulama

• Montaj plakası
• Opsiyonel montaj kutusu

Çalışma
HIU Kullanım Sıcak Suyu Hazırlama İstas-
yonu aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
• Kalorimetre için M-Bus okuma sistemi: 

HyBo-Sayaç kutusu M-Bus ile iletişim 
yapabilen ultrasonik veya mekanik kalori-
metreler üzerinden uzaktan okuma yapıla-
cak şekilde imal edilmiştir.

• Su Sayaçları için M-Bus okuma sistemi: 
HyBo-Sayaç kutusunda M-Bus ile ileti-
şim yapabilen multijet elektronik su sayacı 
bulunmaktadır. (Multijet kalorimetre kul-
lanılan modellerde)

• Balanslama: HyBo-Sayaç kutusunda bulu-
nan Honeywell Kombi-3-plus balans vanası 
sayesinde ısıtma sisteminde, her bir daireye 
tasarım debisi kadar ısıtma suyunun ulaş-
ması sağlanır.

• Isıtma sistemi kontrolü: HyBo-Sayaç kutu-
sunda bulunan bir 2 yollu motorlu vana ve 
harici olarak bağlanabilen bir termostat yar-
dımıyla (opsiyonel) daireye giden ısıtma 
hattının ihtiyaca göre kapanıp açılması sure-
tiyle ısıtma kontrolü sağlanacaktır.  TM
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% 95’ten fazlası ve 0.3 mikrometreden küçük 
tozların % 99’u bio filtre tarafından yakala-
nıp yok edilir. 
Profilo’nun 750 ve 904 serilerinin tümünde 
bulunan “Golden Tech” teknolojisi, klimaların 
ısı plakalarının üzerinde zamanla oluşan ve ısı 
alışverişini engelleyen bakterilere karşı gelişti-
rilmiş bir teknolojidir. Bu teknoloji ile Profilo 
klimaların ısı plakalarının üzeri altın tozu ile 
kaplanarak plakaların paslanması, ayrıca bak-
terilerin üremesi ve yayılması engellenir, kli-
manın sağlıklı ve konforlu hava sirkülasyonu 
yapması sağlanır. Aynı klimalarda bulunan 
hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyon-
ları ise cihazın çalışma sırasında oluşan hata-

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri, 750 ve 904 
serisi klimalarıyla, mekanlarda solunan 
havayı, filtreleme kademeleri sayesinde 

kirli hava, sigara dumanı, çiçek polenleri, mayt 
ve bakterilerden arındırarak tertemiz yapıyor. 
Bu özellikle ortama tamamen temizlenmiş ve 
sağlıkla solunabilecek bir hava verildiği için 
özellikle bebekler, yaşlılar ve alerjik bünyeye 
sahipler son derece rahat ediyorlar.  
Profilo 750 serisi klimalarda bulunan en 
önemli özellik, vücudun sağlıklı, enerjik ve 
güçlü hissetmesi için gerekli olan negatif 
iyon yüklü temiz hava solunmasını ve bunun 
için yeterli miktarda negatif iyon oluşturarak 
ortama verilmesini sağlayan iyonizer teknoloji 
özelliği. İyonizer plus özelliği ise, aynı klima-
larda pozitif ve negatif iyon üreterek bakteri-
lerin yok edilmesini sağlıyor. 
Profilo klimalar kademeli filtreleme sistemi 
sayesinde ortamın havasını temizliyor. Filt-
releme kademelerinin ilki olan Silver İyon 
Filtre, P3ZMI/A12750, P3ZMI/A18750 ve 
P3ZMI/A24750 model klimalarda bulunu-
yor.  Filtre iç ünite üzerinden nano gümüş iyon 
salınımı yaparak bakterileri yok edip, ortama 
yayılmasını önler. Böylece ortama tamamen 
temizlenmiş bir hava verir. Hem yukarı-
daki modellerde hem de P3ZMI/A12904 ve 
P3ZMI/A18904  modellerde bulunan koku 
giderici aktif karbon filtre ise hem polenleri 
hem de amonyak gibi kokuları ve zehirli gaz-
ları yok eden özelliği ile çok etkili bir filtre-
leme sağlar. Ayrıca, alerjik hastalıkların oluş-
masına olanak sağlayan küçük toz parçacık-
larını ve özellikle de dumanı emerek sağlıklı 
bir hava yayılmasına yardımcı olur. P3ZMI/
A12904 ve P3ZMI/A18904 modellerde bulu-
nan bio filtre ise, biyolojik enzimler ve hepa 
filtreden oluşur ve yüksek sterilizasyon gücüne 
sahiptir. Hepa filtre çok küçük toz parçacık-
larını yakalayarak bakteri, mikrop ve mantar-
ların aktif hale geçmesini engellerken, biyo-
lojik enzimler de hepa filtrenin üzerine yapı-
şan ve hastalığa sebep olan mikro organizma-
ların çözülmelerini sağlayıp, bakterileri etkin 
biçimde öldürme özelliği taşır. Bakterilerin 

ları elektronik olarak teşhis ederek panel üze-
rinde kodlarla göstermesini ve herhangi bir 
müdahaleye gerek olmadan otomatik olarak 
koruma moduna geçmesini sağlar.  
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin 904 serisi 
P3ZMI/A12904 ve P3ZMI/A18904  model 
klimalarında bulunan DC inverter teknolo-
jisi, klasik klimalardan farklı olarak enerjinin 
daha verimli kullanılmasını sağlayan bir tek-
noloji. Verimliliğin artırılabilmesi için geliş-
tirilen kondanser, kompresör ve mikro bilgi-
sayar kontrollü sistem sayesinde inverter kli-
malar istenilen ısıya daha hızlı ulaşır ve sabit 
hızlı klasik modellere göre % 35 oranında daha 
düşük enerji tüketimi ile çalışır. TM

Profilo’dan 750 ve 904 Serisi Klimalar
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ürünler

LG Electronics’in yeni birinci sınıf ev 
tipi klima cihazı “Libero-R” zorlu 
hava koşullarına özel tasarımıyla sağ-

ladığı güçlü soğutma ile dikkat çekiyor. Libero, 
10 metreye kadar soğuk hava verebiliyor. Bu 
mesafe bugün piyasadaki herhangi bir klima 
cihazının ulaşabildiği mesafeler arasında en 
uzunu. Libero, Jet Cool fonksiyonu ve Dört 
Yönlü Salınma Sistemi sayesinde, soğuk havayı 
neredeyse her yöne maksimum hızda üfleye-
rek, mekanları mümkün olan en kısa sürede 
soğutuyor. Libero, optimize hava akışı ve sek-
törün en düşükleri arasında yer alan 19 desi-
bel gürültü seviyesiyle, kullanıcılarına hem 
konforlu bir ev ortamı hem de geceleri rahat 
uyuma imkanı sunuyor. Aynı zamanda, enerji 
kullanımı bağlamında soğutma işlemlerinde 
% 57, ısıtma işlemlerinde ise % 66 tasarruf 
sağlayan yeni bir LG DC Inverter teknolo-
jisi barındırıyor.
LG’nin Hava Arındırma Sistemi, mikropları 
yok eden, havayla taşınan virüsleri yakalayan 
ve kötü kokuları gideren özel filtreler içeriyor. 
Özellikle de cihazın gelişmiş “virüs ve alerji 
emniyetli” filtreleri, sağlık bakımından büyük 
bir endişe yaratan H1N1 gibi virüslerin ve 
toz akarlarından kaynaklanan alerjik madde-
lerin yok edilmesine yardımcı oluyor. Otoma-

Hedef Soğutma’nın merkezi soğutma sistemleri, tüm komponentleri 
CE ve ISO standardına sahip malzemeler seçilerek, Bitzer, Dorin, 
Copeland, Tecumseh gibi dünyaca kabul görmüş orijinal kompre-

sörler kullanılarak imal ediliyor. Pozitif ve negatif grup olarak farklı ebat-
larda, farklı kabin yapılarında ve farklı kapasitelerde üretiliyor. Pozitif model-
ler 161.200 watt’a kadar 30 farklı model ve kapasitede üretim yapılıyor, bu 
kapasitenin üzerinde projeye bağlı olarak istenen büyüklükteki kapasitede 
imalat yapılıyor. Negatif modeller ise 60.960 watt’a kadar 26 farklı model 
ve kapasitede seri üretim yapılıyor ve yine bu kapasitenin üzerinde projeye 
bağlı olarak istenen büyüklükteki kapasitede imalat yapılabiliyor. Hedef 
Soğutma’nın merkezi soğutma sistemleri, opsiyonel olarak sunulan enerji 
tasarrufuna yönelik inverter uygulamasına ve uzaktan izleme sistemlerine 
uygun olarak imal ediliyor. TM

LG’den Yeni Libero-R

Hedef Soğutma’dan Merkezi Sistem Soğutma Üniteleri

tik kendi kendini temizleme özelliği ile de ısı 
eşanjörü kurutuluyor, cihaz içerisinde küf ve 
bakteri oluşumu engelleniyor.
Japonya’daki Kitasato Çevre Bilimleri Araş-
tırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen 

testlere göre, LG’nin virüs emniyetli filtresi 
24 saat içinde H1N1 virüslerinin yaklaşık % 
99.9’unu yok ediyor. Alerji emniyetli filtre 
ise antialerjenik özellikleri dolayısıyla İngiliz 
Alerji Vakfı (BAF) tarafından sertifikalı. TM
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ürünler

Türkiye’nin köklü vana markalarından 
Termo’nun üreticisi Gedik Döküm 
& Vana, uluslararası vana firmala-

rıyla gerçekleştirdiği ortak projelerle pazara 
yeni ürünler sunuyor. Termo’nun Leser, 
Mankenberg ve Valco ortak üretimi ile geliş-
tirdiği ürünler ve özellikleri şöyle: 
 
Termo-Leser Ortak Üretimi 
Emniyet Ventilleri

Emniyet ventili; sıvı, gaz akışkanlar veya 
buhar üretilen/aktarılan basınçlı kaplar ve 
borulu tesisatlarda olması istenen basınç 
değerinin kontrol dışı olarak üstüne çıkıl-
ması durumunda doğabilecek tehlikeler-
den sistemi korumak için otomatik olarak 
blöf yaparak aşırı basıncı dışarı atan cihaz-
dır. 2011 itibariyle Gedik Döküm & Vana 
ile Leser arasında yapılacak anlaşma gereği 
‘TermoLeser’ markasıyla Tam Kalkışlı ve 
Oransal Kalkışlı emniyet ventili modelle-
rinde ortak üretime başlanacaktır. Bu sayede 
Gedik Döküm & Vana, Türkiye’de emniyet 
ventili üretimi ve/veya satışı yapan “Emni-
yet Ventili-Full CE Belgesi” sahibi ilk firma 
olacaktır.

Termo-Mankenberg Ortak 
Üretimi Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç düşürücü vana; sıvı, gaz akışkanlar 
veya buhar üretilen/aktarılan basınçlı kap-
lar ve borulu tesisatlarda yüksek akışkan 
basıncının, kullanılmak/yararlanılmak iste-
nen basınç değerine düşürülmesini sağla-
yan cihazdır.

Basınç düşürücü vana bu işlem için ilave 
enerji (elektrik, pnömatik) kullanmayı 
gerektirmez. Mekanizmasının çalışması sis-
temde mevcut basınçlı akışkan ile sağlanır. 

Termo-Valco Ortak Üretimi Çelik 
Gövdeli Yüksek Basınç Vanaları

Çelik gövdeli yüksek basınç vanası; yük-
sek basınç (63-100-160-250 bar) ve yüksek 
sıcaklık (530°C) değerlerinde çalışılan enerji 
santralleri ve benzeri işletmelerde bu şartlara 
uyum sağlayabilen cinste glob vanalardır. TM

Gedik Döküm & Vana’dan Yeni Ürünler 

Standart Döküm Gövdeli Basınç Düşürücü Vana

Kullanım Alanları: 
• Sıvı akışkanlar 
• Gaz akışkanlar 
• Buhar tesisleri
 
• Gövde Malzemesi: GGG 40.3 
• Giriş Nominal Basınç: PN 16           
• Çıkış Basınç Aralığı: 0,8 bar ile 10 bar 

arası
• Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile 250°C arası  

Dövme Çelik Gövdeli Yüksek Basınç Vanası

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili
Kullanım Alanları:
• Kimyasal Donanım ve Tesisatlar
• Isı Eşanjörleri
• Düşük ve Orta Basınçlı Buhar Tesisleri
• Hava/Gaz Pompa ve Kompresörleri
• Blower ve Turbo Kompsesörler  
•   By-pass sistemleri

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili
Kullanım Alanları:
• Termal genleşmenin dengelenmesi
• Kompresörler ve Kesikli Çalışma 

basınçlarının bulunduğu uygulamalar
• Isı Transfer Yağı (Kızgın Yağ) uygu-

lamaları

C M Y CM MY CY CMY K
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söyleşi

Link Yapı ve Tesisat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Koordinatörü E. Tümay Köse:

“Bağlantının söz konusu 
olduğu her yerde 
çözümlerimizle yer 
alıyoruz”
Link Yapı, 1978 yılında çelik dübel üretimi ile faaliyetine başlamış, bugün ise 

çok sayıda ürünü ile inşaat sektörüne hizmet veren bir firma. Link, bugün 
Mekanik, Endüstriyel, İnşaat ve Raylı Sistem sektörlerinde, yurtiçinde 

ve yurtdışında, çözüm ortağı olarak yoluna devam ediyor. Firmanın Genel 
Koordinatörü E. Tümay Köse, Link’in yapılanması, hedefleri ile birlikte sektörde 
yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı...
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ruz. Fakat yakın bir zamanda yeni bir yatırımı-
mız söz konusu olacak, yeni bir bölgede daha 
büyük bir alanda çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. Genel merkezimizi ise yakın zaman içinde 
merkezi bir bölgeye taşımayı planlıyoruz. 

Link Yapı içinde toplam 115 kişi çalışıyor. 
Beyaz ve mavi yakalıların sayıları neredeyse 
eşit. Beyaz yakalıların birçoğu satış grubu-
muzda ama kendi içlerinde üç bölüm halinde 
çalışıyorlar. Bir proje grubumuz var. Bu grup 
da, satış ekibinin içinde ama daha çok teknik 
danışmanlardan oluşuyor, şantiyelerde müş-
terilerle bire bir diyalog halinde olan, onla-
rın ihtiyaçlarını değerlendiren, teknik konu-
ları çözen, tedarik ettiğimiz ürünlerin mon-
tajına refakat eden, bunun hesapları, teknik 
sunumları konusunda müteahhitlere partner 
olan bir ekip. Bu ekibin çalışmaları, müşteri-
lerimize bedelsiz olarak sunuluyor.

Türkiye’deki projelerin neredeyse 
tamamında ürünlerimiz kullanılıyor

Link olarak çeşitli gruplar halinde çeşitli 
alanlarda hizmet ettiğimizden, Türkiye’deki 
projelerin neredeyse tamamında ürün grup-
larımızdan biri ya da birkaçı bulunuyor.  
Gökdelenler bölgesinde bulunan projelerin 
neredeyse hepsinde ürünlerimiz kullanıldı.  
Sapphire, Trump Tower, Zorlu Center pro-
jelerinde de çok sayıda ürünümüz var. İstan-
bul Metrosu, Anadoluray, Marmaray pro-
jelerinde de support sistemlerimiz kulla-
nıldı. Yeri gelmişken bir konuya daha değin-
mek istiyorum. Raylı sistemlerde yer altında 
edindiğimiz tecrübeler, bize binalarda tesi-
sat koridorlarının bulunmasının ne kadar 
büyük kolaylık sağladığını gösterdi. Bölge-
sel olarak kurulacak tesisat koridorlarında 
tüm bölgenin atık, temiz su, elektrik, doğal-
gaz, telekomünikasyon ağını geçirebilir, tüm 
disiplinleri bir kanalda planlanabilir ve pro-
jelendirilebilir hale getirebilirsiniz. Böylece 
bir arıza durumunda her yeri kırıp dökmeye 
gerek kalmaz. Bunun uzun vadede, yeni yapı-
lan binalarda uygulanabilir bir sistem oldu-
ğunu düşünüyoruz. Referanslarımıza geri 
gönecek olursam, sadece Türkiye’de değil, 
aynı zamanda uluslararası projelerde de yer 
aldığımızı söylemeliyim. Amerikan konso-
losluklarının tedarikçisiyiz; Afrika’da yapı-
lan neredeyse bütün Amerikan konsolosluk-
larında varız. Diğer taraftan Libya’da birçok 

yor. Bu ürün çok sayıda projede yerini aldı. 
Özellikle renovasyon projelerinde demir boru 
yerine plastik borunun kullanılması, büyük 
avantajlar sunuyor. İnşaatta boru askı support-
tan gelen profil imalat yapabiliyoruz, bunun 
bir de cephede kullanımı, cephenin giydirme 
sistemleri boyutu var... Özetle adımızın izin-
den gidiyoruz; “Link” olarak “bağlantı”nın söz 
konusu olduğu her yerde çözümlerimizle yer 
alıyoruz. 

Çözüm sunabilmek, elbette 
koordinasyonlu yürümeyi 
başarabilen bir ekip işi

Bahsettiğim tüm bu ürün grupları ile ilgili 
çözüm sunabilmek elbette koordinasyonlu 
yürümeyi başarabilen bir ekip işi. Genel 
anlamda firmamız içinde üç ana gruptan bah-
sedebiliriz; mekanik, inşaat ve raylı sistem-
ler. Her bir grubun kendine ait proje grupları, 
satış grupları, üretimleri var. Mekanik tesisat 
binanın içinde yaşayan bir sistem olduğu için 
bunun çok hassas dengelerle üretilmesi, kali-
tesinin değerlendirilmesi ve ona göre belgelen-
dirilmesi gerekiyor. İnşaat tarafına geçtiğiniz 
zaman cephe konusu özellikle farklı dinamik 
yüklere maruz kalan, kendi içinde kalite bek-
lentileri veya spesifikasyonları olan bir konu. 
Bunu da üretim alanlarını birbirinden ayrı 
tutarak yapmanız gerekiyor. Şu an bulunduğu-
muz yerleşkede iki bina halinde hareket ediyo-

Ürün gruplarımızdaki çeşitlilik, 
sektörümüzün talepleri ile 
şekillendi

Link Yapı 1978 yılında şirketimizin sahibi 
Sayın Özkan Ünal’ın, Türkiye’de ilk çelik dübel 
üretimini gerçekleştirmesi ile faaliyetine baş-
ladı. Türkiye’de inşaat pazarındaki teknolo-
jik gelişmelerle birlikte çelik dübelle başla-
yan hikayemiz, boru askı ve bağlantı sistem-
leri olarak şimdi bir sektör halini aldı. Bunun 
arkasından doğalgazın Türkiye’ye gelmesiyle 
doğalgaz kelepçesi ihtiyaçları, profiller gibi 
aşağı yukarı 1500 kalemden oluşan bir ürün 
grubu halini aldı. Buradaki esas konu firmamı-
zın özünü de teşkil eden mühendislik altyapı-
sıyla çözümler üretmekten çıkıyor, bizim serü-
venimiz de böyle başlıyor zaten. Sahada gördü-
ğümüz eksiklikler ve mühendislerin talepleri, 
ürün grubumuzun bugünkü seviyesine ulaş-
masında çok etkili oldu.

1987’lerde hava kanalı flanş profili gündeme 
geldi. O zaman da farklı bağlantı yöntemle-
riyle, köşebentlerin kaynatılmasıyla oluşturu-
lan sahada imal edilen hava kanalları, sonradan 
flanşlı profillerle yurtdışından ithal ediliyordu. 
Gelme süresi ve maliyetleri yüksek olunca bir 
tedarikçi ihtiyacı ortaya çıktı ve Link Yapı ola-
rak flanş profilleri üretmeye başladık. Aşağı 
yukarı 1998-99’lara kadar bu iki ürün grubuyla 
yolumuza devam ettik. 1998-99 yılları, ülke-
mizde çok yüksek katlı binaların yapılmaya 
başlandığı dönemlerdi. Bu süreç, tesisatlarda 
farklı problemleri de doğurdu; titreşim, gürültü 
gibi... Bir de üstüne depremin binalar ve tesi-
sat üzerindeki etkisi konusu gündeme geldi. 
Böylece tesisatların deprem koruması, titre-
şimin yalıtılması konusu ihtiyaç halini aldı ve 
bu alanda çalışmalarımıza hız verdik. Ardın-
dan değişen bina yapıları ile birlikte mimari 
akustik-hacim akustiğine geçiş yaptık ve akus-
tik yalıtım da faaliyet gösterdiğimiz alanlar 
arasındaki yerini aldı. Bu konuda Portekiz 
menşeli Amorim firmasıyla bir ortaklık kur-
duk; bariyer malzemeleri, mantar-kauçuk mal-
zemeleri de ürün grubumuza dahil oldu. Bir 
de yangın konusu var tabii. Çıkan yeni Yangın 
Yönetmeliği ile pazarda bu konu ile ilgili ürün-
ler her geçen gün daha fazla yer almaya baş-
ladı. Yangın ürünleri sektörde bir ihtiyaç haline 
geldi; bizim de ürün grubumuza bu ürünler 
eklendi. Amerika’dan ithal ettiğimiz CPVC 
UL/FM onaylı yangın borularımız bulunu-
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söyleşi

kullanılacak ürünler, yatırımcının inisiyati-
fine bırakılıyor. Yapılan işin sorumlusu bile 
belli değil... İnşaat Mühendisleri Odası son 
zamanlarda bu konular üzerine kafa yoru-
yor. Biz üreticiler olarak bir araya gelir, şart-
lar oluştururuz ama bizi bu şartları uymaya 
teşvik edecek yaptırımların da olmasından 
yanayız. Bir iş doğru yapıldığında fayda sağ-
lar. Sadece isteniyor diye “yapılmış gibi” yap-
manın kimseye yararı yoktur. Bütün bunlar 
zaman alacak çalışmalar ama bir yerden baş-
lamak gerek... 

Haksızlığın olmadığı koşullarda 
rekabet etmek kadar keyifli bir şey 
yoktur

Yine ülkemizin en önemli eksiklikleri ara-
sında, bir işin nasıl yapılması gerektiği 
ile ilgili standartların bulunmaması var. 
Zaten bu konu, bizim bu kadar işin içine 
dahil olmamızın sebepleri arasında. Genel 
anlamda kabul edilmiş herhangi bir şart-
name, bir standardın olmayışı hava kanalı, 
support konusunda, bizi ister istemez ürünle 
beraber sahada olmaya itiyor. Son dönemde 
hava kanalıyla ilgili konularda İSKİD bir 
şartname çalışması yapıyor. Elbette bir yer-
den başlanması önemli ama çalışmanın 
daha detaylı olması ve birtakım yaptırım-
lar içermesi gerekiyor. Belirlenen standart-
lara uygunluğun bir kurum tarafından test 
edilmesi gerekiyor. Mesela hava kanalı üre-
timinde Avrupa standardı DW144’e uygun-
luğu ne yazık ki Türkiye’de test ettiremi-
yoruz. 

Bu nedenle İSKİD gibi kurumların gerekli 
test ve incelemeleri yapabilecek yapıya 
kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. 
Avrupa’nın, Amerika’nın kendilerine ait 
standartları var. Bizim hangisini kabul ede-
ceğimizin kararlaştırılması, bu standartlara 
Türkiye için ilaveler yapılmalı mı, yapılma-
lıysa bunlar neler olmalı gibi konuları açık-
lığa kavuşturmamız gerek. Böylece doğru 
bir rekabet ortamı sağlanır. Zaten ürünle-
rine, bilgi ve kalitesine güvenen firmalar için 
haksızlığın olmayacağı koşullarda rakipleri 
ile rekabet etmek kadar keyifli bir şey yok-
tur... Bu, hem firmayı, hem sektörü geliştirir.
Bu sayede dünya çapında rekabet edebilecek 
kabul görmüş değerli ürünler üreten Türk 
firmaları yaratabiliriz. TM

projede yer aldık. Şu an Rusya’da aktif ola-
rak faaliyet gösteriyoruz. 

Ürünlerimizin doğru yerde doğru 
şekilde kullanılması çok önemli

Satış şimdilik tamamen İstanbul ve Ankara 
bölgemiz üzerinden yürümekte. Çözümle-
rimiz mühendislik çözümleri içerdiği için 
genellikle sahada da bulunmamız tercih 
ediliyor. Bu sebeple önümüzdeki dönemde 
bir satış ağı oluşturmayı düşünüyoruz. Bu 
elbette bizim için kolay değil, çünkü ürün-
lerimizin arkasında çok ciddi bir teknik des-
tek var. Bu nedenle Türkiye haricinde, Doğu 
Avrupa, Rusya, Azerbaycan, Ortadoğu, 
Kuzey Afrika gibi bölgelerden sorumlu 
ekiplerimiz var. Bizim için ürünlerimizin 
doğru yerde doğru şekilde kullanılması çok 
önemli. Ürünün hangi projede kullanılaca-
ğından, doğru seçilip seçilmediğine kadar 
her şeyi irdeliyoruz. Çünkü mesela boru sup-
port malzemesi, aslında tesisatın performan-
sını etkileyen çok önemli bir konu. Isıl gen-
leşmeyi dikkate almadığınız zaman ve bunu 
support noktalarındaki çözümlerle entegre 
bir şekilde düşünmediğiniz zaman belli bir 
süre sonra burada oluşan ısı kayıplarından, 
yoğuşmalardan sistemin performansı etkile-
niyor; boru çürüyor, içi pislik doluyor, tesisat 
etkileniyor ve verim düşüyor. Böyle durum-
ları engellemek üzere Cumartesi günlerini 
eğitime ayırdık. Hep beraber ya şantiye gezi-

lerimiz olur ya da firmamız içinde bir sök-
tak eğitimi yaparız. Sürekli teknik araştırma 
yapıyor, proje grubundaki bir arkadaş her-
hangi bir uluslararası platformdan bir yenilik 
tespit ettiyse bunu ekibe anlatıyoruz. Ekip 
ve konular geniş olduğu için nerede ne yap-
tığımızı da arkadaşlarımıza yine Cumartesi 
günleri aktarıyoruz. 

Ar-ge’nin en büyük tetikleyicisi 
“daha iyisini yapma” motivasyonu 
ülkemizde eksik...

Firmamızın içinde bir ar-ge birimimiz var, 
ar-ge/ür-ge birleşik olarak çalışıyorlar. En 
büyük veri kaynağımız, sahadaki mühen-
dislerimiz. Her bir problem için bulduğu-
muz çözümler, bizim için çok değerli bir 
kaynak oluşturuyor. Belirtmekte fayda görü-
yorum ki ar-ge’nin en büyük tetikleyicisi 
“daha iyisini yapma” motivasyonu ülke-
mizde eksik... Çünkü Türkiye şartlarına göre 
hareket etmek istediğiniz zaman uluslara-
rası pazarda yer alamıyorsunuz, uluslara-
rası pazarda yer almaya çalıştığınız zaman 
Türkiye’de iş almak gittikçe zorlaşıyor. Tür-
kiye yapı sektöründe projelendirmeye yete-
rince zaman ayrılmıyor ne yazık ki; bir kere 
çok aceleciyiz, hemen bir yerlere yetişme-
miz lazım. Bu süreç içinde sorunları hep 
sahada çözmeye çalışıyoruz. Maalesef, ortak 
olan sorunlarımızı çözmek için bile bir araya 
gelmeyi başaramıyoruz. Yapı sektörü içinde 
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Pis Su Uygulamalarında 
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1. Giriş

Karbon ayak izi ve sürdürülebilir 
çalışma ile ilgili konuların daha sis-
temli bir şekilde analiz edilmesi için 

kanalizasyon şebekeleri çalışmalarının opti-
mize edilmesi gerekmektedir. Bu şebekeler-
deki başlıca enerji tüketicileri pis su pompa-
larından oluşmaktadır. Bu nedenle söz konusu 
pompaların kabul edilebilir koşullar altında 
çalışması önem taşımaktadır çünkü ancak bu 
şekilde kanalizasyon şebekelerinde meydana 
gelen karbon ayak izi oranı azaltılabilir.

Bu makalede pis su pompa pitlerinin kont-
rolü üzerinde durulmuştur. Bu tür pitlerde 
kullanılan pompalar genelde iki veya daha 
fazla seviye ayarına göre kontrol edilir. En sık 
rastlanan biçimi şu şekilde açıklayabiliriz: Pis 

Şekil 1: Tipik bir pis su pompa piti

su önceden belirlenmiş bir başlangıç seviyesi-
nin üzerine çıktığında pompa başlatılır ve pis 
su önceden belirlenmiş durdurma seviyesine 
inene kadar da pompa çalıştırılmaya devam 
edilir. İki pompalı bir pompa pitinin çizimi 
Şekil 1’de görülmektedir.

Pompa normal koşullar altında kısa bir süre 
boyunca transfer işlemi yaparak gelen pis suyu 
gönderebilir. İkinci pompa asıl pompanın arıza 
yaptığı durumlarda veya anormal koşullarda 
(yağmur suyu) yedek pompa olarak görev yapar. 
Pompalar normalde asıl/yedek (pompa) dön-
güsü içinde kontrol edilir ki bu da bir ayda veya 
yılda her iki pompanın çalışma süresinin da 
aynı olduğu anlamına gelir. Bir pompanın pis 
suyu kısa bir çalışma süresinde gönderebilmesi 

enerji tasarrufu kontrolü konusunda büyük bir 
potansiyel anlamına gelmektedir. Bu, uygula-
manın niteliğine göre değişebilir. Belli bir mik-
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tardaki pis suyun hareket ettirilmesi için pis su 
pompaları tarafından kullanılan enerji bu pom-
paların verimliliğini tanımlar. Bu enerji tüketi-
mine özgül enerji adı verilir ve bu enerji pom-
paya, pompa çukuruna ve ana boruya göre deği-
şir. Özgül enerji aşağıdaki denklem [1] kulla-
nılarak hesaplanır:

Denklemdeki enerji söz konusu pis su hacmini 
hareket ettirmek için pompa tarafından kulla-
nılan enerjiyi temsil eder. Pompa özgül enerjiyi 
hızını ayarlayarak kullanır. Şekil 2’de bir adet 
Grundfos S2, 56 kW için pompa frekansı ve 
özgül enerji karşılaştırması yapılmıştır. Bu kar-
şılaştırmada üç farklı uygulama ele alınmıştır:

•	 Kaldırma yüksekliği 17 m ve dinamik 
basıncı 1.8 m olan bir kaldırma 
uygulaması. Söz konusu kaldırma 
uygulamalarında kaldırma basıncı dinamik 
basınçtan hayli büyüktür.

•	 Kaldırma yüksekliği 10 m ve dinamik 
basıncı 8.8 m olan bir kaldırma/taşıma 
uygulaması. Söz konusu kaldırma/taşıma 
uygulamalarında kaldırma basıncı ile 
dinamik basıncı benzerdir.

•	 Kaldırma yüksekliği 3 m ve dinamik basıncı 
15.8 m olan bir taşıma uygulaması. Söz 
konusu taşıma uygulamalarında kaldırma 
basıncı dinamik basınçtan hayli küçüktür.

Bu şekilden de görüldüğü üzere taşıma uygula-
malarında tasarruf elde edilmesi kaldırma/taşıma 
uygulamalarına nazaran daha büyük bir gerekli-
liktir. Ayrıca yine şekilden görüldüğü üzere özel-
likle de frekans konvertöründen kaynaklanan 
fazladan kayıplar söz konusu ise kaldırma uygu-
lamalarında tasarruf mümkün değildir. 

Hızın ayarlanması gerekiyorsa bir frekans kon-
vertörü gereklidir. Sabit hızlı uygulamalarda 
frekans konvertörüne ihtiyaç duyulmaz. Yalnız 
şunu da belirtmek gerekir ki taşıma uygulamala-
rında en uygun frekans en azından uygulamada 
gerçekleştirilemez. Bu konuya daha sonra tekrar 
değineceğiz. Kaldırma/taşıma uygulamasındaki 
ve taşıma uygulamasındaki tasarruf potansiyeli 
sabit hızlı bir pompayla karşılaştırıldığında sıra-
sıyla % 30 ve % 76’dır.

Her ne kadar Şekil 2’den kaldırma uygulama-
larında tasarruf elde etme potansiyelinin olma-

dığı görülse de çalıştırma koşullarında yapıla-
cak bazı değişikliklerle sistemin tasarımına göre 
tasarruf elde edilebilir.

Bu durum bazen atık su arıtım tesislerindeki 
besleme pompaları için de geçerlidir. Bu tesis-
lerdeki depolama alanlarının girişi farklı seviye-
lerde ve farklı pompa koşullarına uygun olarak 
kontrol edilir. Bu tür durumlarda hız kontrollü 
akıllı pompa tasarımı enerji tasarrufu yapabi-
lir. Bu özel durum makalemizin devamında ele 
alınmayacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra 
pis su pompalarının tasarruf kapasiteleri hem 
pompa sisteminde hem de pompanın kendi-
sinde değişen davranış ve arızalardan etkile-
nir. En önemli etkiler şu şekilde sıralanabi-
lir [1], [2]:

•	 Debi ve pompa sistemi kapasitesi 
arasındaki dengede meydana gelen 
değişimler ve farklılıklar. Bu değişimler 
pompaların performanslarını en uygun 
çalıştırma koşulları altında sergilemediği 
anlamına gelmektedir.

•	 Pompalarda meydana gelen aşınma ve 
tıkanma zaman içinde tasarruf oranını da 
etkiler.

•	 Hava cepleri, birikintiler ve biyo-malzeme 
tabakaları ana borunun hidrolik direncini 
etkiler.

•	 Boru ve çek valflerdeki sızıntılar 

pompa sisteminin debisinde de sızıntı 
yaşanmasına neden olur.

Tüm bunlar, pompa kontrolörü ne işlev yük-
lenirse yüklensin pompa çalışmasını etkileye-
cektir. Fakat mevcut koşullar altında pompa 
çalışmasını optimize etmek mümkündür. Bu 
da pompa hızını sürekli olarak mümkün olan 
en ideal değere ayarlamakla sağlanabilir. Bu 
işleme şu adı veriyoruz: 

Talep Doğrultusunda Performans

Bu makale, talep doğrultusunda perfor-
mans elde etmek için izlenmesi gereken yolu 
anlatmaktadır. Pompa çalışmasında en yük-
sek tasarrufu sağlamak çoğu zaman çok zor 
olmayan ve fazla zaman almayan bir takım 
adımlardan oluşmaktadır. 
Pis su pompalarında en etkili enerji kont-
rolü için en sık kullanılan yöntem hızı el 
yordamıyla optimal seviyeye ayarlamaktır. 
Bu, genelde ölçüm için gerekli ekipmana 
sahip özel olarak eğitilmiş teknik uzman-
larca yapılmaktadır. Bu yöntem hız ayarlama-
sının yapıldığı sırada hüküm süren koşullar 
altında ulaşılabilecek en iyi çalışmayı garanti 
eder. Burada önerilen sistem hız ayarlama 
işlemini sürekli olarak gerçekleştirir ve böy-
lece her zaman mümkün olan en iyi çalış-
mayı sunar.

Şekil 2: Bir adet Grundfos S2, 56 KW’nin özgül enerjisinin iki farklı uygulama (kaldırma ve taşıma 
uygulamaları) için karşılaştırılması

Özgül Enerji = Enerji
Hacim
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Yukarıda anlatılan pompa koşullarındaki deği-
şimler ve kolay çalıştırma, Grundfos Özel 
Kontrol Sistemleri ile talep doğrultusunda per-
formans sunma başlıca nedenlerimizi oluştur-
maktadır.

3. Enerji Optimizasyonu İle İlgili 
Önemli Noktalar

Pis su pompa pitlerinde sağlanacak en etkili 
enerji kontrolü için bazı önemli noktaların far-
kında olmak önem taşımaktadır. Enerji opti-
mizasyonundan önce özellikle de şu koşulların 
yerine geldiğinden emin olunmalıdır:

•	 Atık su hızı, pompa pitinde ve ana 
borudaki birikintiyi engelleyecek kadar 
yüksek olmalıdır.

•	 Pompa debisi, pite giden giriş debisinden 
yüksek olmalıdır.

Birçok geleneksel atık su pompa sistemleri 
paket pompa çalışmasına dayanmaktadır ve 
hızı sabit olan bu pompalar tasarım parametre-
leri tarafından belirlenen debi hızlarına sahip-
tir. Fakat bu türdeki bir pompa çalışması, per-
formansın kullanıcının gerçek ihtiyaçları ile her 
zaman örtüşeceği anlamına gelmez. 

Talep doğrultusunda performans gibi bir 
çalışma yöntemi seçilirse kendinden temiz-
leme işlevleri sistemin belirlediği hız değer-
lerine göre sürdürülmelidir. Pompanın düşük 

2. Sürekli Enerji Optimizasyonu

Talep doğrultusunda performans Grundfos 
Özel Kontrol Sistemleri’nin uyguladığı bir 
optimizasyon ve kontrol yöntemi aracılığıyla 
gerçekleştirilir. Bu sistemler sürekli olarak en 
iyi çalışma noktasını arar. Söz konusu çalışma 
noktası için yapılan aramalar pompa çukurun-
daki seviye ayarlarına uyacak şekilde yapılır. Bu 
şu anlama gelir: Kontrol sayesinde her zaman 
Şekil 1’deki başlatma seviyesine uyulur ve böy-
lece pompalar pis suyu maksimum hızda gön-
derebildikleri sürece aşırı debinin de önüne 
geçilmiş olur. Aşırı debi sorununun olmadığı 
durumlarda kontrol minimum özgül enerjiyi 
sağlayacak hızı bulur. Şekil 2 iki farklı uygu-
lamaya ait enerji eğrilerini göstermektedir. Bu 
şekil 41.5 Hz’nin, sistemde bulunan bir metre 
küp pis suyun en az enerji kullanılarak hare-
ket ettirildiği kaldırma/taşıma uygulaması için 
ideal olduğunu göstermektedir. Taşıma uygu-
lamasında 18.5 Hz. idealdir. 

Grundfos Özel Kontrol Sistemleri algoritması 
arama için belirlenen sınırlamalara uygun ola-
rak her zaman en ideal olanı araştırır. Kullanıcı, 
sistemi çalıştırmadan önce pompa performan-
sını hesaplamak veya ölçmek zorunda değildir. 

Her durumda optimal sonuca ulaşılır. En iyi 
çalışma noktasını bulmak için Özel Kontrol 
Sistemleri ile bir başlangıç araması yapmak 
mümkündür. Bu şekilde kullanıcı kuruluma 
en uygun olan hızı görebilecek ve bu hızın söz 
konusu uygulama için yeterli veya uygun olup 
olmadığı kararını verebilecektir. Daha sonra 
çalışma noktası sistemdeki olası değişimler 
için ayarlanır. 

Özgül enerjinin elde edildiği frekans zaman 
içinde değişebilir. Bunun nedenleri şu şekilde 
sıralanabilir:

•	 Hava cepleri, birikintiler ve biyo-malzeme 
tabakaları ana borudaki dinamik basınç 
kayıplarını arttırır.

•	 Jeodezik biçim nedeniyle ana borunun 
yüksekliğinde meydana gelen değişimler.

•	 Pompadaki aşınma ve tıkanmalar.

Ana borunun düzeni genelde arazinin jeode-
zik biçimine göre tanımlanır. Şekil 3’te bir sis-
temin çizimi bulunmaktadır. Bu şekilde ana 
boru eğri bir şekle sahiptir ve bu eğride iki 

pompa piti arasında uzanan yarım bir tümsek 
bulunmaktadır.

Ana borudaki tümsek, hava tahliye bölümleri 
tasarlanmamışsa hava ceplerine neden olabilir. 
Hava cepleri, birikinti ve biyo-malzemelerin 
etkileri ile birlikte çalışma sırasında büyük 
önem taşıyan ana borunun dinamik basıncını 
değiştirir. Dinamik basınç çok yüksek oldu-
ğunda ana boru temizlenir ve böylece yeni-
den açıklanması gereken yeni çalışma koşul-
ları meydana gelir.

Son olarak; giriş kısmında biriken veya topla-
nan katı maddeler ve toz nedeniyle pompada 
meydana gelen tıkanma ve aşınma pompanın 
çalışmasını etkiler. Bu, en etkili enerji kont-
rolü için pompa çalışmasının da ayarlanması 
gerektiği anlamına gelmektedir. Optimizas-
yon ve kontrol yöntemi çalışma koşulların-
daki değişimleri karşılasa da sorunu ortadan 
kaldırmak daha iyi bir çözümdür. Bu genel-
likle Grundfos Özel Kontrol Sistemleri’nde 
mevcut yıkama işlemleri ve “ters pompa hızı” 
işlemleri için mümkündür. Bu temizleme 
işlemleri Özel Kontrol Sistemleri’nde şu yol-
larla başlatılabilir:

•	 Belirlenen zaman aralıklarında temizleme 
yapacak bir zaman işlevi

•	 Akım ve enerji tüketimi gibi elektrik 
sinyalleri aracılığıyla pompanın çalışma 
koşullarını denetleme

Şekil 3: Bir ana boru ile bağlanmış ikili bir pompa piti ve eğrileri
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sörüne ihtiyaç duyulmasıdır. Fakat Grundfos 
Araştırma&Teknoloji çalışmalarının debiyi yal-
nızca basınç, seviye ve elektrik ölçümlerinden 
hesaplayabilecek bir debi tahmin yöntemi geliş-
tirmesi beklenmektedir [5]. TM
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Yıkama sırası pompayı 20 saniye için 50 Hz’de 
başlatabilir ve 20 saniyeden sonra hız en uygun 
enerji hızına düşer. Bu sayede pompa optimal 
enerji çalışma hızındayken bile birikintiler sıvı 
içine gönderilir ve pis su ile birlikte ana boruya 
transfer edilir.

4.Sonuç ve Gelecek İçin Tasarlanan 
Özellikler

Bu makalede pis su pompa pitlerinde enerji 
optimizasyonu için neler yapılabileceğini ve 
tam fayda sağlamak için optimizasyon işlemi-
nin sürekliliğinin neden önem taşıdığını tartış-
tık. İyileştirme potansiyeli hayli yüksek olsa da 
pompa hızını ve dolayısıyla da sıvı hızını düşür-
menin neden olduğu dezavantajların farkında 
olmak önemlidir. Bu sorun Grundfos Özel 
Kontrol Sistemleri’nde bulunan bir çift özel-
likle çözülebilmektedir.

Yıkama sırası pompa her başlatıldığında ana 
boruyu yıkamak için kullanılabilir ve iyi seçil-
miş bir minimum pompa hızı yıkama işle-
minin ardından birikinti oluşmasının önüne 
geçecektir. 

Talep doğrultusunda performans sayesinde 
sistemde meydana gelen değişikliklere rağ-
men enerji tüketimi minimum seviyede tutul-
maktadır. Bunun dezavantajı ise bir debi sen-

hızda çalışmasının sonuçları araştırılır [3], [4] 
ve Şekil 4’te gösterildiği gibi pompada tıkan-
malar ve ana boruda birikintiler yaşanabilir. 

Bu nedenle minimum atık su hızı talep 
doğrultusunda-performans kontrolü ile belir-
lenmelidir. Şekil 2’deki özel enerji eğrilerini 
gözden geçirebilirsiniz. Bu eğriler, Şekil 5’te 
gösterilen üç sistemin eğrileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 

Maksimum hızda üç sistemin eğrileri kesişir 
ve böylece pompa performansları üç durumda 
da birbirine eşit olur. Kaldırma/taşıma ve 
taşıma uygulaması için en uygun olan hız 
eğrileri de gösterilmektedir. Kaldırma uygu-
lamasında enerji tasarrufu potansiyeli yok-
tur. Optimal hızdayken taşıma uygulaması-
nın çalışma noktası pompanın düşük hızda 
çalışmasına neden olur ve bu nedenle debi 
hızı da düşer. Fakat Grundfos Özel Kontrol 
Sistemleri talep doğrultusunda performans 
kontrolü için minimum bir frekans ayarlaya-
rak bu durumu engeller. 

Talep doğrultusunda performans kontrolü için 
minimum bir frekans seçilse de birikintilerin 
ve tortuların önüne geçmek için atık su hızı 
hâlâ çok düşük olabilir. Bu nedenle her pompa 
kurulumuna bir yıkama sırası dâhil edilebilir.

Şekil 4: Debi sensörlerinin ve/ya debi 
hesaplamanın olması gereken çevrelerden örnekler

Şekil 5: Sistem ve Şekil 2’de analiz edilmiş üç sistemin optimal pompa eğrisi
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sistem

Burak Özkök 
Dizayn ve Teknik Destek Mühendisi
Uponor Türkiye

Geniş Alanlarda 
(Endüstriyel) 
Yerden Isıtma ve 
Serinletme Sistemleri 

Enerji verimliliği, binalarda yaşam stan-
dardı ve hizmet kalitesinin, endüstri-
yel işletmelerde ise üretim kalitesi ve 

miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hiz-
met veya ürün miktarı başına enerji tüketimi-
nin azaltılması olarak tanımlanmıştır. Endüst-
riyel işletmelerde bu konu özellikle önemlidir, 
zira karbon ayak izinin küçültülmesi konu-
sunda alınacak her önlem büyük etkilere sahip 
olacaktır. Endüstriyel işletmeler ya da genel 
anlamda geniş alanlara sahip olan binalar (fab-
rika, depo, lojistik merkezi, üretim alanları, araç 
showroom’ları, hangarlar, müzeler, call-center, 
vb.), çalışma ortamını ısıtmak için pek çok 
farklı çözümü uygulayabilirler. Bu çözümler-
den bazıları; tavandan uygulanan hava ısıtıcılar, 
doğalgazlı radyant ısıtıcılar, kızılötesi ısıtıcılar, 
yerden ısıtma sistemleri, konvektörlerdir; listeyi 

Grafik 1: Çeşitli endüstriyel ısıtma uygulamalarının enerji sarfiyatları açısından karşılaştırılması
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yanı sıra Uponor endüstriyel yerden ısıtma sis-
temi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla dosttur. 
Besleme sıcaklıkları geleneksel sistemlere göre 
daha düşük olduğu için toprak kaynaklı veya su 
kaynaklı ısı pompalarıyla, enerji kazığı uygula-
maları ve diğer jeotermal sistemlerle sorunsuz 
bir şekilde çalışabilmektedir.

Uygulama Örnekleri
Dünyada şimdiye kadar gerçekleştirilen en 
büyük enerji kazığı uygulamalarından biri olan 
HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modi-
fikasyon Merkezi) projesinde, enerji kazığı ve 
endüstriyel yerden ısıtma / soğutma sistem-
leri beraber uygulanmaktadır. İnşaat sahasında 
çekilen aşağıdaki resimlerde Uponor’un sağla-
dığı enerji kazığı ve endüstriyel yerden ısıtma 
uygulamaları görülmektedir.

Bu projede, binanın temeli için açılan 7200 
kazıktan 2400 tanesi, enerji kazığı olarak tasar-
lanmıştır. Uygulama resminde görüldüğü gibi, 
80 cm çapındaki kazıklar içerisinde, 4 hat 
boyunca Uponor pePex boruları kullanılmış-
tır. Henüz tasarım aşamasında, açılacak olan 
kazıklardan en yüksek verimi alabilmek için 
tüm kazıklar enerji kazığına dönüştürülme-
miş, kazıkların arasında ısı depolanması için 
belirli aralıklar bırakılmıştır. Beklenen ısıl çıktı 
kazık başına 960 W mertebesindedir. Kazıklar 
çalışmaya başladığında, binanın ısıtma ve serin-

daha da uzatabiliriz. Ancak endüstriyel işlet-
melerde, özellikle üretim yapılanlarda ısıtma 
için harcanan her kuruş, son ürünün birim fiya-
tını artırmakta ve üreticinin rekabet gücünü 
azaltmaktadır. Bu yüzden endüstriyel işlet-
meler için ‘işletme masrafları’ özellikle önemli 
hale gelmektedir. Bununla birlikte, ısınmak 
için harcanan enerjinin daha fazla olması; CO2 
emisyonu miktarının daha çok olması, daha 
büyük bir karbon ayak izi bırakmak ve küresel 
ısınmayı hızlandırmak anlamına gelmektedir. 
Bahsi geçen ısıtma sistemlerini enerji verim-
liliği açısından kıyaslayacak olursak, endüstri-
yel yerden ısıtma sistemlerinin diğer sistemlere 
göre bir adım öne çıktığını rahatlıkla görebili-
riz. Grafik 1, bu sistemlerden bazılarının yıllık 
enerji sarfiyatını karşılaştırmaktadır:

Grafikte de açıkça görüldüğü gibi, endüstri-
yel yerden ısıtma sistemleri enerji sarfiyatı açı-
sından diğer ısıtma sistemlerine göre oldukça 
avantajlıdır. İkinci ve ne yazık ki ülkemizde 
daha az önem verilen avantajı ise, çalışma orta-
mının konforudur. Yerden ısıtma sistemleri, 
bilindiği gibi konut uygulamalarında en yük-
sek konfor seviyesine ulaşmak için tercih edi-
lir. Bunun sebebi, yerden ısıtma sistemlerinin 
sağladığı dikey ısı dağılımının, ideal ısı dağılı-
mına en yakın sonucu vermesidir.

Endüstriyel yerden ısıtma sistemi, yüksek 
tavanlı binalarda da, tavandan uygulanan ısıtma 
sistemlerine nazaran çok daha konforlu uygu-
lamaların yapılmasına imkan sağlar. Grafik 3, 
Uponor endüstriyel yerden ısıtma sistemi ve 

tavandan hava üflemeli ısıtıcının 1 m aralıkla 
sıcaklık ölçümleri alınarak oluşturulmuştur.

Grafikte de görüldüğü gibi, her iki sistem de 
çalışma aralığında (0-2 m) istenen sıcaklığı 
sağlayabilmektedir, fakat yerden ısıtma siste-
minde yüzey sıcaklığı daha yüksek olmakta ve 
ideal ısı dağılımına daha yakın bir dağılım çiz-
mektedir. Ayrıca hiçbir hava akımı oluşturma-
yarak, konforu en üst seviyeye çıkarır. Bunun 
yanında; hava üfleyici ile (tavandan uygula-
nan her ısıtma sisteminde olacağı gibi), bina-
nın üst kısmında sıcaklık daha yüksek olmak-
tadır; bu da binanın işlevsel olmayan bir böl-
gesini ısıtmak için enerjimizi boşa harcadı-
ğımız anlamına gelir. Tüm bu avantajlarının 

Grafik 2: Alçak tavanlı binalarda çeşitli ısıtma sistemlerinin yarattığı dikey ısı dağılımı

Grafik 3: Yüksek tavanlı binalarda hava üflemeli ısıtıcı ile Uponor endüstriyel yerden ısıtma sisteminin 
yarattığı dikey ısı dağılımı
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miktarda ışık alacak şekilde tasarlanan binada, 
Uponor endüstriyel yerden serinletme sistemi 
seçilerek, güneş yüklerinin önemli bir kısmı-
nın bertaraf edilmesi sağlanmıştır.

Geniş alanlı ve yüksek tavanlı yapılarda, 
Türkiye’de de Uponor endüstriyel yerden ısıtma 
sistemleri tercih edilmeye başlamıştır. Enerji 
verimliliğinin giderek önem kazandığı günü-
müzde, yüksek verimli ve çevreci sistemleri 
kullanmak, özellikle endüstriyel işletmeler için 
artık bir zorunluluk haline gelmiştir. TM

letme yüklerinin önemli bir kısmını karşılaya-
caktır. Toprak içerisinde kalan 20 mm çapın-
daki Uponor pePex boruları toplamda 270 km 
uzunluğundadır. 

HABOM projesinde, endüstriyel yerden ısıtma 
/ serinletme uygulaması da yapılmıştır. Bu uygu-
lama için, zemin betonu içerisindeki mevcut 
çelik hasır kullanılmış, borular tel yardımıyla 
çelik hasıra tutturulmuştur. Hangar zemini-
nin maruz kalacağı yükler oldukça fazla olduğu 
için, boruların üzerinde geleneksel yerden ısıtma 
sistemlerine kıyasla daha kalın bir beton taba-
kası bulunmaktadır. Sistem hem ısıtma, hem 
de serinletme için, yıl boyunca kullanılacaktır.

Münih’te bulunan BMW Dünyası, dünya 
çapında pek çok mimari ödül almış bir proje-
dir. Bu projede de Uponor endüstriyel yerden 
ısıtma / serinletme sistemleri tercih edilmiştir. 
BMW Dünyası binasında tüm serilerden araç-
lar sergilenmektedir.

Projede yaklaşık 5000 m2 alana Uponor endüst-
riyel yerden ısıtma / serinletme sistemleri uygu-
lanmıştır. Böylelikle, binanın tüm bölgelerinde 
eşit sıcaklık elde edilmektedir. 25 x 2.3 mm 
Uponor PE-Xa boruları ile uygulanan sistem, 
ısıtma için 34 °C, serinletme için ise 17 °C 
sıcaklığında su ile beslenmektedir. İçine bol 

sistem

Resim 1: Uponor Enerji Kazığı uygulaması

Resim 3: BMW Dünyası binası, Münih, Almanya

Resim 4: Uponor Endüstriyel Yerden Isıtma / Serinletme uygulaması

Resim 2: Uponor Endüstriyel Yerden Isıtma / Serinletme uygulaması
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çeviri

Soğuk Enerji Yönetimi: 
Kapılar ve daha fazlası

sinde enerjiyi koruduklarını söylemektedir. Bu 
söylem, perdedeki buzu engelleyen ısıtıcı lam-
balara dayanmamaktadır.

Düşük sıcaklık kapıları, geleneksel “sıkı” 
kapılardan (yalıtımla doldurulmuş ve elekt-
romekanik operatörlerle donatılmış), karma-
şık kombinasyonları olan hızlı çalışan esnek 
kapılar, “hava perdeleri” ve şerit perdelere 
kadar geniş aralıkta değişmektedir. Her ne 
kadar bu seçim tamamen nesnel olsa da ve 
hangi kapının en iyi olduğunu göstermek 
amacında olmasa da, piyasadaki birçok yay-
gın kapının enerji koruma özelliklerini aşa-
ğıda açıklayacağız.

Jamison, dolaşım hava kapılarının yüksek 
trafikli antreler için ideal olduğunu ve oda-
dan odaya nem göçünü/sızıntısını ciddi 

miktarda düşürebildiğini söylemektedir.

İki kere ölçün, tek seferde kesin. Bu temel kural, 
birçok durumda yiyecek tesisi ve depo yapı-
mında uygulanabilir. Ayrıca bu kural soğuk 
koridor teknolojilerini göz önüne aldığınızda 
enerji korunumuna da uygulanır. Piyasada bir-
çok tipte kapı vardır ve hepsi düşük ücretlere 
enerjinizi koruduğunu iddia eder. Bununla bir-
likte, kapılar soğuk hava tesisinin tasarımcısına 
ve ortağına karşılığını verir ve kapıların nasıl 
kullanılacağı (1), forkliftler için hangi sıklıkta 

(2) ve ne kadar süreyle açık kalacağı (3), yükü 
ve içinden geçmesi gerekenler - tamamı kapıya 
çarpmadan geçecek şekilde - gibi sorunları göz 
önüne aldırır. Eğer soğuk yiyecek tesisinizin 
veya deponuzun etkin, güvenli ve verimli (enerji 
korunumu açısından) şekilde çalışmasını isti-
yorsanız, bütün kapı alternatiflerinizi, operas-
yon hızlarını, aktivasyon metodlarını inceleme-
niz ve yaşam döngüsü maliyet analizini yönet-
meniz önemlidir.

Açılma alternatifleri
Rite-Hite, bastırılamaz, yüksek hızlı, yalıtımlı 
dondurucu kapılarının (soğutucuyla donduru-
cuyu ayıran kapı), hızlı döngü zamanları saye-

Yazan: Bob Hunt
Çeviren: Yük. Müh. Orhan Veli Kazancı
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Hızlı katlanan kapılar, büyük ölçüde kapının 
açılma süresini kısaltarak yüksek trafikli açık-
lıklarda enerji korunumunu sağlayabilir. Bu 
kapılar saniyede 8 feet’ten fazla açılabilir ve 
buz oluşumunu engellemek için radyant veya 
çevresel ısıtıcılar içerebilir. Hızlı katlanan kapı-
lar ayrıca sıkı kapılarla birlikte kullanılabilir - 
özellikle az ürün transferi olan alanlarda veya 
zamanlarda (haftasonları, geceleri). En azın-
dan bir hızlı katlanır kapı tedarikçisinin, kapı 
kapalı durumdayken ek olarak yalıtım sağla-
ması için, yalıtımlı iç yapıya sahip kapı üret-
tiğini biliyorum.

Son ama aynı derecede önemli olarak, birçok 
tesis operatörü yüksek trafikli açıklıklar için 
şerit tipi perdelere uzun süredir güvenmektedir. 
Temiz vinil tipi malzemeden yapılan bu kapı-
larda, yükler kapıdan geçerken ısı ve hava akı-
şını bloke etmesi amacıyla üst üste gelen şeritler 
kullanılır. Daha sonra, bu şeritler yükün geçme-
sinin ardından basitçe tekrar kapanır. Opera-
törler sıklıkla şerit perdeleri trafik durduğunda 
belki kapatılacak olan sıkı kapılarla birlikte yer-
leştirirler. Benzer sıcaklıklardaki ayrı odala-
rın olduğu hacimlerde, şerit perdeler belki de 
gerekli olan tek açıklık korumasıdır.

Yalıtımlı “sıkı” yatay kayan kapılar endüstride 
yaygındır. Bu kapılar, yalıtımlı yapılarından, 
çevresel gasketlerinden ve göreceli olarak hızlı 
açılma ve kapanma hızlarından dolayı ısı ve 
nem sızıntısına direnç gösterir. Açıkçası, bu 
kapıların az miktarda enerji tüketen rezistanslı 
gasketleri vardır. Bununla birlikte, bu maliyet 
telafi edilir çünkü kapı sistemi, eninde sonunda 
kapı etrafında oluşacak buzu (bu buz taba-
kası odaya daha fazla nemin girmesine izin 
verir) engeller. Daha da iyisi, yatay kayar kapılar 
günümüzde değişken hız sürücülerine sahiptir. 
Bu sürücüler kapının daha yüksek bir hızda açı-
lıp kapanmasına izin verir. Bu yeni nesil sürü-
cüler başlangıçta hızı artırırken, bununla bir-
likte çabuk başlama ve durmanın sebep olduğu 
sarsıntıları engellemek için kapıyı yavaşlatırlar.

Piyasadaki yeni bir teknikte birkaç adet “ince” 
kayar kapı içermektedir. Bu kapılar benzer 
tarzda çalışırlar fakat dayanıklı kumaşlarla 
kaplanmış esnek köpükten yapılmışlardır. Bu 
yöntem, geleneksel kayar kapaklarla - gelenek-
sel kapıların çevresindeki sıkı mühürün sağla-
dığı fayda hariç - aynı miktar enerji korunu-
munu sağlamaktadır. Bir ince kapının birincil 
avantajı, kapıya çarpıldığında bakım ve ona-
rım giderlerinde parasal kâr sağlamasıdır. Zarar 
verilemeyen kapıya ne dersiniz? “Hava perde-
leri”, haşeratların ve ısının açıklıktan girme-
sini engellemek için kapının üstüne yerleştiri-
len küçük hava üfleçlerinden yapılır. Bu tekno-
loji, zaman içinde evrim geçirmiş ve şimdi hava 
kapısı dediğimiz hale gelmiştir. Hava kapıları-
nın temel faydalarından biri ısı ve nemin soğuk 
odaya sızıntısını engellemek için hava - kimi 
zaman ısıtılmış kimi zaman da dolaştırılmış 
- kullanmasıdır. Bazı uygulamalarda, bunun 
anlamı lift operatörünün uğraşacağı herhangi 
bir hareketli kapı olmamasıdır ve bu durum 
daha hızlı oda doldurulması ve boşaltılmasıyla 
sonuçlanır. Çok uçdeğer ortamlarda, operatör-
ler ayrıca çeşitli hızlı çalışan ve geçiş açıklığını 
geleneksel kayar kapılardan daha hızlı açan 
(dahili kapılar, hızlı katlanan kapılar, darbe 
kapıları) kapılar kullanabilirler.

Uygun şekilde tasarlanmış ve bakımı yapılmış 
hava kapıları daha yüksek ilk yatırım maliye-
tine sahip olsa da, enerji korunumu, yükselmiş 
üretkenlik ve güvenik (çünkü kapının etrafında 
buz oluşabilecek herhangi bir yüzey bulunma-
makta) gibi nedenlerden ötürü göreceli olarak 
kısa geri ödeme süresine sahiptir.
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çeviri

yapmasını garanti eder ve her tarafta sıkı bir 
mühürleme yaratır. Böyle de olsa, kapı uygun 
bir şekilde ayarlanmalı ve bakımı yapılmalıdır. 
Böylece kapı açıklığın tepesini temizleyerek 
treylere giren veya treylerden çıkan uzun yük-
lerin çarpmasını engellemiş olur.

İradeyle sıkıntıyı yenmek
Forklift operatörlerinin iç koridorlardaki sürüş 
geliştirmeleri, gözlemler. Herhangi bir kapı 
enerjinizi korur, fakat bir şartla: Kapı uygun 
şekilde kullanılmalıdır. Kapılara bütün oto-
matik açma ve kapatma özelliklerini koyabi-
liriz, fakat kararlı bir forklift operatörü bunları 
atlatmanın bir yolunu bulabilir. Başlangıç ola-
rak, işletme sahiplerinin, foklift sürücülerinin 
aktivitelerini, rutinlerini ve ayı zamanda endi-
şelerini daha iyi anlaması önemlidir. Sürücü 
kapıyı açık bırakabilir çünkü kendisini kapalı 
odada tuzağa düşmüş gibi hissetmek istemiyor-
dur. Kapı hızının kendisini yavaşlattığını hisse-
diyor olabilir. Alternatif olarak, sürücü kapıyı 
tek bir paleti almak için açık bırakabilir - bu 
palete erişebilmek için diğer birkaç paleti yeni-
den yerleştirmesi gerekiyordur. Sebep her ne 
ise, açık kapılar koridorda kar, buz ve/veya don 
oluşturabilirler. Bu durum sadece güvenlik teh-
likesi değil, aynı zamanda aylık enerji fatura-
sını büyük ölçüde artıran bir durumdur. İnanı-
yorum ki, her bir operatör tesisin aylık elektrik 
faturasının bir kopyasını görmelidir. Bu durum, 
operatörlerin zayıf kapı yönetiminin sonuçla-
rından daha fazla haberdar olmasını sağlar. TM

Yükleme bölgesini unutmayın   
Rytec, kendisine ait hızlı katlanan pnömatik 
soğutucu kapısının standart dükkan havasıyla 
-kapıyı enerji verimli bakımı kolay hale geti-
ren- tahrik edildiğini belirtmektedir. Kapı 183 
cm/s hızla açılır ve yiyecek işleme bölgesi için 
opsiyonel paslanmaz çelik paketle birlikte gelir. 

Yükleme bölgesi kapıları en büyük enerji obur-
larından birisi olabilir. Tabii ki, enerji koru-
numu, ihtiyatlı ve kuralları uygulayan (treyler 
güvenli bir şekilde yükleme bölgesi dubalarına 
yanaşmadan yükleme bölgesi kapısını açma-
mak, yükleme bölgesini terk etmeden yükleme 
kapısını kapatmak) bir yükleme bölgesi yöne-
ticisi ile birlikte başlar. Öyle de olsa, ısının ve 
nemin yükleme bölgesi açıklıklarından girebil-
mek için başka yolları da vardır. Izgara tipi yük-

leme bölgesi seviye yükselticilerinin, alt kısım-
larında ılık havanın binaya girebilmesine izin 
veren büyük boşlukları -hatta pervaz yalıtılmış 
ve çevresi etrafında gasketi olsa bile- vardır. Bir 
kere kapının alt paneli zarar gördümü, artık 
ortamı uygun bir şekilde kapayamaz. Bütçe 
kısıtlamaları bazen, yeterli olacakları inancıyla 
daha ince ikincil yalıtımlı kapıların kullanımını 
dikte eder. İyi tasarlanmış bir yükleme böl-
gesi açıklığı -özellikle düşük sıcaklık bölgeleri 
için- tek parça, yalıtımlı, gasketli, dikey hare-
ket eden ve özellikle soğuk depolamada kul-
lanılmak için tasarlanmış kapıya sahip olmalı-
dır. Operatörler, eğer dikey hareket eden yük-
leme kapısını dikey yükleme seviye yükseltici-
siyle birlikte kullanırlarsa, hasarı büyük ölçüde 
azaltırlar. Bu yöntem, kapının yükseltici ızgara-
nın beton zeminine karşı daha iyi bir kapatma 
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Giriş

Kapalı otoparklar için tasar-
lanan havalandırma sistem-
leri, iki temel ihtiyaçtan yola 

çıkarak planlanmaktadır. Bu sistem-
ler günlük işletmede, zararlı araç 
egzoz gazlarının tahliyesi ve acil 
yangın durumunda, insanların kaçı-
şına ve itfaiye personelinin yangına 
müdahalesine yardımcı olması için 
tasarlanır. Jet fanlar vasıtası ile ka-

palı otoparklarda tesis edilen hava-
landırma sistemleri, Avrupa’da son 
7-8 yıldır görülmektedir. Ülkemiz-
de ise son 2-3 yılda oldukça yaygın 
bir şekilde talep görmektedir. Oto-
park havalandırmasına bu yeni yak-
laşım, beraberinde  teknik  ve  finan-
sal  açıdan  birçok  avantaj  getirdi-
ği gibi, birtakım kavram kargaşala-
rına da neden olmaktadır. Bu yazı-

nın amacı, başlangıçta jet fanlı sis-
temleri ile klasik kanallı sistemle-
rin özet bir tanıtımını ve karşılaştır-
masını yapıp; jet fanlı sistemler ül-
kemizde tasarlanırken,  hedeflenen 
amaçlar ile tasarım sırasında dikka-
te alınan kriterler arasındaki çelişki-
leri vurgulamaktır. “Duman Kontro-
lü” ve “Duman Tahliyesi” konuları-
na açıklık getirmektir.

Kapalı Otopark Havalandırması için 
Yeni Jet Fanlı Sistemler ile Konvansiyonel 
Sistemlerin Karşılaştırması
Jet Fanlı Havalandırma Sistemlerinin Tasarımındaki Kritik Faktörler
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lerinin iki temel hedefi vardır: Günlük işlet-
mede, zararlı araç egzoz gazlarının tahliyesi ve 
acil yangın durumunda, insanların kaçışına ve 
itfaiye personelinin yangına müdahalesine yar-
dımcı olması için tasarlanmalıdır. İngiliz Bina 
Yönetmelikleri’ne göre, havalandırma sistemi;

•	 Günlük	çalışmada	toplam	otopark	hacmi-
nin 6 hava değişimini sağlamalıdır. (Ülke-
mizde 4,5 veya 5 hava değişimi esas alın-
maktadır. Bazen Alman Otopark Regülas-
yonu da dikkate alınmaktadır. Almanya’da 
12-16 m3/saat/m2 olarak günlük havalan-
dırma tasarımları yapılmaktadır.)

•	 Duman	tahliyesi	için,	acil	durumda	tek	kat	
otopark hacminin 10 hava değişimi sağlan-
malıdır.

•	 Bir	havalandırma	şaftındaki,	toplam	hava-
landırma yükü, iki eşdeğer fana % 50 + % 
50 bölünmelidir.

•	 Fanlar	minimum	300	°C	-	2	saat	 süre	 ile	
çalışabilir olmalıdır.

•	 Kanallı	sistemlerin,	egzoz	menfezlerinin	%	
50’si yüksek, (tavana yakın) seviyelerden, % 
50 ise alçak (yere yakın) seviyelerden egzoz 
etmelidir.

•	 Taze	hava	kaynaklarına	dikkat	edilmelidir.	
Yeterli derecede doğal taze hava alışı oluş-
muyorsa, fanlar yardımıyla taze hava sağ-
lanmalıdır.

1. Havalandırma İhtiyacı ve 
Muhtelif Sistemler:

Bina içindeki kapalı mahallerin havalandırma 
sistemleri, genel olarak incelendiğinde; koşul-
landırılmış taze havanın, tavan seviyesinden 
veya göreceli olarak mahallin yüksek bir sevi-
yesinden, bir kanal sistemi vasıtası taşınıp, çok 
sayıda menfez veya difüzörden ortama verildiği 
görülebilir. Bu menfez ve difüzörlerden ortama 
verilen taze hava, indüksiyon etkisi ile ortam-
daki hava hareketini ve karışımını tetikler. Taze 
hava, mahalde bulunan ortam havası ile karış-
tırılıp, homojen bir hava dağılımı ve ortamdaki 
konfor şartları sağlanır. Temel prensip olarak, 
taze hava miktarı ve tedarik noktaları kontrol 
altında tutulduğu için, mahalden egzoz edilen 
kirli hava göreceli olarak daha önemsiz kalır.
Otoparklarda ise son 20 yıldır, egzoz esaslı 
bir kanal sistemi üzerinden, otopark hacmi-
nin, saatte belli bir değişim miktarının elde 
edilmesi prensibi üzerine tasarım ve uygula-
malar yapılmaktadır. Otoparklara taze hava 
sağlanması göreceli olarak egzoza göre daha 
az önemsenmektedir. Taze hava miktarı için 
endirekt olarak, egzoz havası miktarı kontrol 
altında tutularak, bir endirekt taze hava kont-
rolü yaratılmaktadır. Genelde taze havanın, 
rampalardan, açıklıklardan, kuranglezlerden 
doğal olarak alınması esas alınmaktadır. Eks-
trem durumlarda ise, otoparkta yetersiz doğal 
açıklık bulunması halinde, kısıtlı sayıda taze 
hava fanı ile otoparka taze hava tedarik edil-
mektedir.

Jet Fanlı Sistem

Jet fan uygulamaları ise, otoparktaki kanal sis-
temi yerine çok sayıda, küçük ebatlı, yüksek 
hava hızları yaratabilen fanlara dayanmak-
tadır. Jet fanlar çok üzün süredir tünel uygu-
lamalarında kullanılmıştır. Prensip; fanların 
atış ağızlarında çok yüksek hava hızları yara-
tarak, önlerindeki büyük hava kütlelerini ite-
rek harekete geçirmesi üzerine inşa edilmiş-
tir. Fandan çıkan yüksek hıza sahip hava küt-
lesindeki momentum, tüm çevreye etkiyecek 
ve indüksiyon etkisi ile fanın içinden geçen 
havadan çok daha fazla bir hava kütlesini hare-
kete geçirecektir.

Jet fanlar, otopark içine stratejik olarak yerleş-
tirilerek, yukarda belirtilen hava kütle hareke-
tini, egzoz şaftlarına doğru iletmektedirler. Jet 

fanlar otopark içinde kontrollü bir şekilde iste-
nilen güzergâhta hava akışı yaratma görevini 
üstlenirler. Kanallı sistemle karşılaştırıldığında, 
kanal ve üzerindeki menfez, difüzör, damper 
gibi ekipmanların yerini alırlar.
Şaftlardaki ana egzoz fanları ise, otoparkın 
ihtiyaç duyduğu egzoz miktarını (havalan-
dırma miktarını) sağlamalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken fark, kanallı 
bir sistem ile karşılaştırıldığında, şafttan itiba-
ren otopark tarafında herhangi bir emiş kanalı 
olmayacağı için, şaftlarda yer alan ana egzoz 
fanlarının çok daha düşük, bazı durumlarda 
neredeyse ihmal edilebilecek bir dirence karşı 
çalışacak olmasıdır. Bu fark Jet fanlı sistemle-
rin işletme açısından daha az enerji tüketme-
sine dolayısıyla işletmesinin daha ekonomik 
olmasını sağlamaktadır.

Jet fanlar, ürettikleri itme güçleri (Thrust - 
Newton) değerleri ile anılır. Bir jet fanın itme 
gücü, içinden geçen hava kütlesinin miktarı ve 
bu kütleye kazandırdığı hız ile orantılıdır (İtme 
Gücü = Fandan geçen hava miktarı x Havanın 
özgül ağırlığı x Fan atış hızı).

Kapalı Otoparklar

Kapalı otoparklardaki havalandırma sistem-

tesisat market 07/2011 . 53



teknik

lans işaretidir, bu bölgelerde ölü nokta oluş-
mayacaktır.

Hava Kalitesi: 6 hava değişiminin üzerinde 
havalandırma sağlayan yüksek kalite bölgeleri 
mavi ile gösterilmiştir. Sıfır ile 3 hava değişimi 
arasında kalan düşük kaliteli bölgeler kırmızı 
renk ile gösterilmiştir.

Kanallı sistemdeki hava kalitesi sonuçları, 
gözlenen hava hızları ile tamamen paraleldir. 
Çevresel, duvar kenarlarında hava kalitesi çok 
yüksektir. Ancak otoparkın orta bölümünde, 
hava kalitesi düşüktür ve saatteki değişim 
miktarı sıfır ile 3 arasında gerçekleşmekte-
dir. Homojen olarak dağıtılmış 150 menfeze 
rağmen, hava kalitesi homojen olarak sağla-
namamıştır. Jet fanlı sistemde ise otoparkın 
genelinde 6 hava değişimi sağlandığı görül-
mektedir.

Otoparka rampa vasıtası ile alınan taze hava 
akışı üzerinde, Jet fanlı sistem, çok daha yük-
sek bir kontrol imkanı sunduğu için, günlük 

1.1 Günlük Havalandırma ve Araç 
Egzoz Gazı Emisyonu

Kanallı bir sistem ile jet fanlı bir sistemin gün-
lük otopark havalandırmasındaki performans 
karşılaştırması için aşağıdaki örnekten fayda-
lanabiliriz:

Kapalı Otopark Alanı = 6000 m2

Tavan Yüksekliği = 3 metre
Günlük Havalandırma = 6 Hava Değişimi 
(108,000 m3/saat)

Kanallı Sistem: Yukarda belirtilen havalan-
dırma yükü, iki fan arasında eşit olarak bölü-
şülmüştür. (% 50 + % 50); 150 adet emiş men-
fezi homojen olarak otoparka dağıtılmıştır. 75 
adedi yer seviyesinde, 75 adedi tavan seviye-
sinde. Taze havanın rampadan doğal olarak 
alınacağı öngörülmüştür.

Jet Fanlı Sistem: Aynı özelliklerdeki sistem 
kurulmuştur. Sadece kanal ve kanal üzerin-
deki menfezlerin yerine jet fanlar kullanılmış-

tır. Şaft fanları, yerleşimleri ve debileri değişti-
rilmemiştir. Yukarda tanımlanan bu iki siste-
min, bilgisayar ortamında modellemesi yapı-
lıp, CFD sonuçları incelenmiştir.

Sonuçlar aşağıdaki resimlerden görülebilir.

Hava Hızları: 0,5 metre/saniye hava hızın-
dan yüksek değerlere sahip bölgeler, kırmızı 
renkte gösterilmiştir. Sıfıra yakın ölü noktalar 
ile mavi renktedir.

Kanallı sistemde, kontrolsüz olarak rampadan 
içeri alının taze havanın etkisi ile dış duvarlara 
yakın, çevresel bölgelerde, hava hızlarının yük-
sek olduğu görülür. Orta bölgelerde ise, hava 
hızları sıfıra yakın, ölü bölgeler oluşmaktadır; 
bu bölgeler mavi renk ile gösterilmiştir.

Jet fanlı sistemde ise, hava hızlarının otopark 
içinde dağılımının, göreceli olarak çok daha 
iyi olduğu görülebilir.

Şaftlara yakın bölgelerdeki mavilikler türbü-
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olarak “Duman Tahliyesi”ne yönelik tasarlana-
bileceği gibi, yangın ve duman ile mücadeleyi 
bir basamak ileri taşıyıp, “Duman Kontrolü” 
amacına yönelik de tasarlanabilir. “Duman 
Kontrolü” ve ülkemizdeki bu konu ile ilgili 
çelişkilere bir sonraki paragrafta değinilecek-
tir. Yalın olarak “Duman Tahliyesi” ve “Gün-
lük Havalandırma” fonksiyonları olarak iki sis-
tem ele alındığında;

•	 Günlük	havalandırmada	jet	fanlı	sistem	ile	
daha kaliteli bir hava karışımı ve homojen 
bir dağılım elde edilebilecektir.

•	 Jet	fanlı	sistemin,	çalışma	bölgeleri,	kanallı	
sisteme göre çok daha esnek olarak ve küçük 
alanlarda, devreye alınabileceği için günlük 
işletmede, ekonomi ve enerji tasarrufu sağ-
layabilecektir.

•	 Kanallı	sistemin,	jet	fanlı	sisteme	göre	daha	
az çalışan ekipman barındırması ve daha 
basit bir otomasyon gerektirmesi neden ile, 
işletme sırasındaki bakım ve komplikasyon-
ları daha az olacaktır.

•	 “Duman	tahliyesi”	amaçlandığında,	her	iki	
sistemle de başarılı tasarımlar gerçekleştiri-
lebilir. Ancak mevcut tasarım kriterlerinde, 
kanallı sistemle “Duman Kontrolü” yapmak 
mümkün olmayacaktır.

2.1 Duman Kontrolü

Jet fanlı sistemler, “Duman Tahliyesi” hedefle-
nerek, kanallı sistemlere muadil veya alterna-
tifi olarak tasarlanabileceği gibi, acil durumda 
yangın ve duman ile mücadeleyi bir basamak 
ileri taşıyıp “Duman Kontrolü” amacına yöne-
lik de tasarlanabilir. Duman kontrolünde amaç, 
otoparkın yangından uzak bölgelerine dumanı 
sirayet ettirmemek ve sanal bir bölgede, yangın 
noktası ile egzoz şaftı arasında dumanı hapset-
mektir. Bu sayede kaçış güzergâhları duman-
dan temiz kalacak, otoparktaki maddi hasar 
minimize edilmiş olacak ve en önemli nokta-
lardan biri, itfaiye yanan aracı kolayca tespit 
edip, anında duruma müdahale edebilecektir.

2.2 Duman Kontrolü Tasarımı

“Duman Kontrolü”nün birinci prensibi: 
“Yeterli büyüklükteki bir hava hızı, dumanın 
hareketini kontrol altına alabilir.” (KLOTE 
- Ref 2) Bu prensip, uzun yıllardır karayolu 
tünellerinde kullanılmıştır. Benzer bir yak-
laşım da, çok katlı ve yüksek binaların mer-

Bu değer yaklaşık olarak, 2000 m2’lik bir ala-
nın saatte 10 hava değişimine eşittir.

Dolayısıyla 10 hava değişimi esasına dayan-
dırılarak tasarlanan duman tahliye sistemleri, 
2000 m2’nin üzerindeki otoparklarda yeterli 
duman tahliye gücüne sahip olacaktır ancak 
otopark 2000 m2 altında ise 10 hava değişimi 
yeterli olmayacaktır.

Burada akılda bulundurulması gereken en 
önemli konulardan biri, bir sonraki bölümde 
de değinileceği gibi, kanallı sistemlerde, 10 
hava değişimi kriterine göre tasarlanan top-
lam egzoz kapasiteleri, duman üretimine karşı 
gelen tahliye ihtiyacına cevap verecek, ancak, 
lokal olarak yangın mahallinde hava hızlarını 
kontrol altına alamayacağı için, dumanın oto-
park geneline yayılmasına engel olamayacaktır.

1.3 Jet Fanlı Sistemler

Kanallı sistemde yer alan kanal ve egzoz men-
fezlerinin jet fanlar ile yer değiştirmesi, önce-
likle, yer seviyesindeki menfezlerin duman 
tahliyesinde etkisiz kalması problemini orta-
dan kaldıracaktır.

Kanallı sistemle, jet fanla tasarlanan sistemle-
rin, yangın ve duman ile mücadele noktasında 
karşılaştırıldığında en önemli farkı; kanallı sis-
temlerin tamamen “Duman Tahliyesi”ne yöne-
lik hizmet verebilecek olmasıdır. Jet fanlı sis-
temler ise, birebir kanallı sistemlere muadil 

havalandırmada kanallı sisteme göre çok daha 
üstün performans göstermektedir.

1.2 Yangın Durumu - Duman 
Tahliyesi:

Kapalı bir otoparkta, yanan bir araçtan yükse-
len sıcak duman, öncelikle tavan seviyesinde 
birikecek ve bu seviyede kalın bir duman kat-
manı olarak otopark geneline yayılacaktır. 
Herhangi bir acil durum havalandırma sis-
temi olmadığı takdirde, bu katman, yangı-
nın ilerleyen safhalarında kalınlaşarak daha 
alt seviyelere sirayet edecektir. Etraftaki hava 
ile karıştıkça yer seviyesine kadar inecek ve 
belli bir süre sonra otoparkı tamamen duman 
altında bırakarak, görüş mesafesini sıfıra kadar 
düşürecektir.

Kanallı sistemde menfezlerin sadece % 50’sinin 
tavan seviyesinde olduğunu varsayarsak, önce-
likli olarak bu menfezler duman tahliyesinde 
etkili olacaktır. Havalandırma miktarı 10 hava 
değişimine çıkarılmış olsa dahi, dumana etki-
yen bölüm sadece emiş menfezlerinin % 50’si 
olacaktır. Toplam menfezlerin diğer % 50’si 
olan, yere yakın seviyelerdeki menfezlerin 
etkili olmaya başladığı dönemde, otoparkın 
alt seviyelerine kadar duman dolmuş olacaktır. 
Kesit ve plan olarak bakıldığında, kanallı sis-
temde duman egzoz sistemleri aşağıdaki gibi 
görüntü verecektir:

Kanallı Sistemde, duman öncelikle tavan sevi-
yesinde, daha sonra tüm seviyelerde otopark 
geneline yayılacaktır. Dumanın bölgesel olarak 
kontrolü tek yöne doğru yeterli akış hızı sağla-
namadığı için mümkün olmayacaktır.

Duman tavan seviyesinde iken, emiş menfezle-
rinin % 50’si etkili olacaktır. Menfezlerin tümü 
duman tahliyesinde görev gördüğünde, duman 
tüm yüksekliklere sirayet etmiş olacaktır.

Kanallı sistemde, dumanın bölgesel olarak 
kontrolü tek yöne doğru yeterli akış hızı sağ-
lanamadığı için mümkün olmayacaktır.

Ortalama değerlerle, kapalı bir otoparkta, tek 
bir araç yangını dikkate alındığında, gözle-
necek enerji açığa çıkma hızı yaklaşık olarak 
maksimum 4-5MW (Yangının 15. dakika-
sında) ve bu duruma tekabül eden duman üre-
timi ise ~ 15-16 m3/saniye olacaktır.
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(Avrupa’da bazı ülkelerde jet fanlı sistem, 
hem duman tahliye ve kontrolü, hem de 
sprinklerin soğutma görevini üstlenmek-
tedir. Dolayısıyla bu tarz tasarlanmış oto-
parklarda, sprinkler kullanma zorunluluğu 
yoktur.

Yukarıdaki tabloda verilen hızlar için, 
sprinklerin soğutma etkisi dikkate alınmadı-
ğından, ülkemizdeki sprinklerli otoparklarda 
daha düşük hızlar, tercihen 40-50 metre 
zone genişliğinde, minimum 0.40-0.50 m/s 
kullanılabilir.)

Duman kontrolü için sağlanacak olan hava 
hızının yangın ve duman üzerinde iki ana 
etkisi olacaktır. Yeterli derecede hava debi-
sini yangın üzerinden geçirerek,

•	 Soğutma	 etkisi,	 dolayısıyla	 dumanın	
yayılma eğiliminde bir düşüş etkisi

•	 Dumanın	yayılma	eğilimine	karşı	gerekli	
hava akış hızını sağlayarak, bu eğilimin 
engellenmesi.

Ülkemizde birçok projede, “Duman Tahli-
yesi” kriteri olan 10 hava değişimi esas alı-
narak, “Duman Kontrolü”ne yönelik hedef-
lemeler görülmektedir. Hava hızları dik-
kate alınmadığında, aşağıdaki örnekler ile 
bu tasarım ve hedeflerdeki çelişki daha net 
olarak anlaşılabilir.

diven basınçlandırmasının temelini de oluş-
turmaktadır.

Karayolu tünellerinde, jet fanlar ile tünel 
içinde en az dumanın yayılma hızına eşde-
ğer karşı bir hava akımı oluşturulmaya çalı-
şılır. Temel prensip “sıcaklık ve yoğunluk far-
kından ötürü dumanın her yöne olan doğal 
yayılma eğilimine karşı koyabilecek minimum 
hava akış hızını oluşturmaktır”. Bu başarıldı-
ğında, dumanın sadece istenilen istikamette 
hareketine müsaade edilmiş olacaktır.

Dumanın yayılma hızı ile ilgili çalışmalar ilk 
olarak tüneller için yapılmıştır. Tünel içinde 
3MW büyüklüğünde bir araç yangınında 
dumanın yayılma hızı Heselden tarafından 
hesaplamıştır. (Ref 3).

3 MW büyüklüğünde, 10 metre çevresel 
büyüklüğe sahip ve 5 metre yüksekliğinde bir 
araç yangını için dumanın hızı 1,3 m/saniye 
olarak hesaplanmıştır. (Ref 3)

Tavan yüksekliği daha az, ancak her istika-
mete yayılma imkânı olan bir kapalı otoparkta 
duman benzer şekilde yayılacaktır. Her isti-
kamete yayılma imkânı olduğu için, duma-
nın yayılma hızı düşecektir. Dumanın yayılma 
eğilimi, ya fi ziksel olarak bir engelle karşıla-
şana kadar (duvar, duman perdesi, kiriş ve ben-
zeri fi ziksel sınırlar) yada çevresindeki hava ile 
karışarak sıcaklık ve yoğunluk farkı ortadan 
kalkana kadar sürecektir. 

Aşağıdaki listede kapalı otoparklarda araç yan-
gınlarında, yangına olan mesafe ile dumanın 
yayılma hızının ilişkisi görülebilir.

YANAN ARACA OLAN MESAFE 
3 metre
16 metre
32 metre
80 metre

DUMANIN KATMANININ YAYILMA HIZ
1,5 m/saniye
0.89 m/saniye
0.70 m/saniye
0.50 m/saniye

Aşağıdaki tablo ise, dumanı kontrol etmek için, 
kontrol bölgesinin genişliği ile bağıntılı olarak, 
gerekli olan kesit hava hızları verilmiştir.

DUMAN ZONE’U GENİŞLİĞİ
20 metre
30 metre
40 metre
50 metre
60 metre

DUMAN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ KE-
SİT HAVA HIZI
0.96 m/saniye
0.83 m/saniye
0.76 m/saniye
0.70 m/saniye
0.65 m/saniye
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Yukarıda, kanallı sistem ile tasarlanmış, 10 hava değişimi kriterine uygun örnekte, duman birçok emiş menfezinden düşük hızlarda tahliye edildiği 
için, dumanı kontrol etmek için gerekli olan hava hareket hızları sağlanamamıştır. Duman, başarılı bir şekilde tahliye edilmesine rağmen, otopark 
geneline yayılarak tahliye edilmektedir.

Aynı sistem jet fanlı olarak tasarlandığında, otopark mimarisindeki ince uzun yapı ve egzoz şaftlarının kısa kenarda yer almasından ötürü, otopark 
10 hava değişimine tekabül eden egzoz kapasitesi, yangın bölgesi üzerinde yoğunlaştırılabilir, bu durumda “Duman Kontrolü” için gerekli hava 
hızları sağlanabilir ve başarılı bir zonelama yapılabilir.
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6000 metrekare Kapalı Otopark - Jet Fanlı Sistem - 10 Hava Değişimi - 180,000 m3/saat. Atırılmış Şaft Kapasitesi = 300,000 m3/saat

3 Şaftın, ikisi çalıştırılarak, 200,000 m3/saat debi yangın bölgesine yoğunlaştırılabilir. Kesit Hava Hızı = 200,000 m3/saat / (37.5 metre x 3 metre x 3600) ~ 0.50 m/saniye

Kesit Hava Hızı, şaft kapasiteleri artırılarak minimum 0.5-0.6 m/saniyeye getirildiğinde, başarılı bir şekilde zone’lama yapılabilecektir. Tasarlanan zone’ların genişlikleri daraldıkça, ihtiyaç duyulan hava hızları artacaktır.

6000 metrekare Kapalı Otopark - Jet Fanlı Sistem - 10 Hava Değişimi - 180,000 m3/saat. Kesit Hava Hızı = 180,000 m3/saat (75 metre x 3 metre x 3600) = 0.22 m/saniye
İki şaft arasındaki geniş mesafe ve kesit uzunluğu nedeni ile, 180,000 m3/saat’lik kapasitenin yangın üzerinde yoğunlaştırılması mümkün olmayacaktır.
Bu durumda ikinci şaftı çalıştırılarak kesit hızını artırmak mümkün olmayacak ve tek şaftla elde edilebilen 0.22 m/saniye kesit hızı dumanı kontrol etmekte zorluk çekecektir.
* Şaft kapasiteleri 10 hava değişiminden daha büyük bir değere artırılarak, kesit hava hızı yükseltilmelidir.
* İki Şaftın aynı anda çalıştırılması otoparkın mimarisi açısından tercih edilmeyecektir.
Kesit Hava Hızı, şaft kapasiteleri artırılarak minimum 0.5-0.6 m/saniyeye getirildiğinde, başarılı bir şekilde zone’lama yapılabilecektir.
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mak mümkün olmayacaktır.
•	 Başarılı	bir	duman	kontrolü	için	asıl	olan,	

duman yayılma eğilimine karşı otopark 
içinde yaratabildiğiniz “kontrollü” hava 
hareketlerinin hızıdır. 10 veya 9 hava deği-
şimi gibi, hacimsel kriterler duman kont-
rolü konusunda belirleyici değildir. Belirle-
yici olan, dumanı hareket ettirdiğiniz kesit-
lerdeki hava hızlarıdır. TM

Referanslar
(1) H.P. Morgan and others - Design Methodo-

logies for Smoke and Heat Exhaust Ventila-
tion - BRE 368.

(2) J. H. Klote - An Overview of Smoke Cont-
rol Technology - National Bureau of Stan-
dards. USA Paper NBSIR87- 362C

(3) A. J. M. Heselden - Studies of Fire and Smoke 
Behaviour Relevant to Tunnels. - Paper No. 
CP66/78

(4) J. A. Wild - C.ENG; F.I.MECH.E - FUME 
AND SMOKE CONTROL IN ENCLO-
SED CAR PARKS - Fire Engineers Ass. 
Paper.

dırması, acil durum duman tahliyesi ve acil 
durum duman kontrolü performansları üze-
rine aşağıdaki sonuçlara varılabilir.
•	 Günlük	havalandırmada	 jet	 fanlı	 sistemle	

daha kaliteli bir hava karışımı ve homojen 
bir dağılım elde edilebilecektir.

•	 Jet	fanlı	sistemin	CO	algılama	sistemi	ile	
birlikte kullanılması durumunda, çalışma 
bölgeleri, kanallı sisteme göre çok daha 
esnek olarak ve küçük alanlarda, devreye 
alınabileceği için, günlük işletmede eko-
nomi ve enerji tasarrufu sağlayabilecektir.

•	 Kanallı	sistemin,	jet	fanlı	sisteme	göre	daha	
az çalışan ekipman barındırması ve daha 
basit bir otomasyon gerektirmesi neden ile, 
işletme sırasındaki bakım ve komplikasyon-
ları daha az olacaktır.

•	 Jet	 fanlı	 sistemde,	 otopark	 içinde	 büyük	
kanallar yer almayacağı için, daha aydınlık 
ve ferah otopark alanları yaratılabilecektir.

•	 Duman	 tahliyesi	 amaçlandığında,	 her	 iki	
sistemle de başarılı tasarımlar gerçekleş-
tirilebilir. Ancak mevcut tasarım kriterle-
rinde, kanallı sistemle duman kontrolü yap-

Aynı 6000 m2’lik taban alanına sahip ancak 
farklı bir mimarideki otoparkta, 10 hava deği-
şimine tekabül eden, 180,000m3/saat’lik kapa-
site gerekli kesit hava hızlarını sağlamaya 
yeterli olmayacaktır. Bu durumda başarılı bir 
duman kontrolünden söz edilemez.

Toplam egzoz kapasitesi artırılarak, dumanı 
hareket ettirmek istediğimiz kesitlerde hava 
hızını tekrar minimum 0,5 m/s’ye getirdiği-
mizde, duman kontrolü bu otopark içinde sağ-
lanmış olacaktır.

Hava hızları konusundaki çalışmalar tama-
men sonuçlanmamış ve uluslararası standart-
lar tam olarak oturmamış olsa dahi; yukarıdaki 
örneklerde anlatılmaya çalışıldığı gibi, duman 
kontrolü ve duman zonelaması için asıl olan 
otopark içinde, taze hava kaynakları ile egzoz 
noktaları arasında dumana karşı yaratılabilen 
hava hareket hızıdır.

3. Sonuç
Jet fanlı sistemlerin, günlük otopark havalan-
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8
• 230VAC 
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım 
• 10 – 30°C ayar skalası 
• ON/OFF, Cool/Heat ve 3 kademeli fan hızı seçimi 
• 2 borulu sistemlere uygun vana kontrolü 
• Vanasız uygulamalar için termostatik fan kontrolü 

T7162-E3
230VAC

USD8 ’den
başlayan
fiyatlar!

FCU TERMOSTAT

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

WFX SERİSİFAN COIL VANA
10 USD10 USD
FAN COIL VANA

’den
başlayan
fiyatlar!

ERİSİ

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

14USD14USD ’den
başlayan
fiyatlar!

FAN COIL
TERMAL
VANA MOTOR 

LUD94224
• Yüzer kontrol çıkışlı genel kullanım kontrol cihazı
• set ayar düğmeli harici sensör bağlanabilir

USD’den
başlayan
fiyatlar!

PI KONTROL CİHAZI
24

• Yay geri dönüşlü / 6-10-20 NM
• ON/OFF, yüzer kontrol 
• Oransal 0(2)...10 VDC yada 0(4)...20 mA Kontrol
• Doğrudan montajlı, Ø 10...16 mm şaft
• Seçilebilen dönüş yönü / Limitlenebilen dönüş açısı
• 1 adet ayarlanabilir harici kontak
• Otomatik kapanma koruması
• Gücü arttırmak için 5 adet paralel bağlanabilir
• IP54

M9200
SERİSİ

110USD110USD
YAY GERİ DÖNÜŞLÜ
DAMPER MOTOR

’den
başlayan
fiyatlar!

• 95 rotary yüzer ve oransal kontrol vana motoru
• 130 VAC 15 Nm 60 sn

12051900

144USD144USD
ROTARY YÜZER ve ORANSAL
VANA MOTORU

Air Trade Centre Ltd Sti Turkey
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi 
No: 101  
34418 Seyrantepe / İstanbul
Turkey 
T +90 (0)212 283 45 10  
F +90 (0)212 278 39 64  
atc.turkey@airtradecentre.com
www. airtradecentre.com

“HVAC sistemleri için daima yüksek kalitede 
çözümler sunan ortağınız...”
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