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Isıtma sektörünü “enerji verimliliği” 
hareketlendirecek

Enerji piyasasında uzun süredir bekle-
nen “Lisanssız Elektrik Üretimine İliş-
kin Yönetmelik”, 21 Temmuz Perşembe 

günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikle, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu 
gücü azami 500 kilovatlık üretim tesisi ve/veya 
mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel 
kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülü-
ğünden muaf tutuldu ve bu tesislerde üretilen 
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin şebekeye veril-
mesinin önü açıldı. 
EPDK daha önce yayınladığı taslak metin üze-
rinde sektörden gelen eleştirileri göz önüne ala-
rak hazırladığı yeni yönetmelikte ciddi değişik-
liklere de imza attı. Yeni yönetmelikte elektrik 
üretiminde kullanılan rüzgar türbinlerinin yerli 
üretim rüzgar türbinlerinden seçilmesi duru-
munda, üretilen fazla elektriğin yüzde 51 civa-
rında daha pahalıya satın alınması öngörülüyor. 
Yenilenebilir enerjili sistemler, yapılan bu yasal 
düzenlemelerle önümüzdeki dönemde daha sık 
konuşulan konular arasında yerini alacağa ben-
ziyor. Ülkemizde bugüne kadar yaygın olarak 
sıcak su üretiminde kullanılan güneş enerjili sis-
temler, artık elektrik üretiminde de sahnede ola-
caklar. Bu durumda, mevcut güneş enerjili sis-
temlerini yenileyerek elektrik de üretmek iste-
yen kullanıcıların pazarı hareketlendirmesi de 
mümkün.  Ayrıca elektrik üretimi ve tüketici 
tarafından şebekeye geri beslenebilmesi müm-
kün kılındığında pazara yeni bir teknoloji daha 
girebilecek: CHP’ler.. Yani ısı ve elektriği bir-
likte üretebilen kombine sistemler.
Öte yandan ısıtma sistemleri üreten firmaların 

ar-ge birimleri de aralıksız olarak sistemleri daha 
verimli hale getirmeye çalışıyor. Farklı disiplin-
lerin bir arada kullanılarak verimliliği maksi-
mum düzeye çıkarmak üzere geliştirilen sistem-
ler, ülkemizde de telaffuz edilmeye, hatta uygu-
lanmaya başladı. Örneğin ısı pompaları sektörün 
son dönemde üzerine yoğunlaştığı sistemlerden 
biri. Otellerin ısıtma ve soğutması gibi evsel sis-
temlere nazaran daha büyük çaplı sayılabilecek 
projelerde, ısı pompası uygulamalarının başa-
rıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. 
Yine belli metrekarelerin üzerinde merkezi sis-
tem ve termostatik vana kullanımının yasal ola-
rak zorunlu hale getirilmesi de enerjinin verimli 
kullanılmasını amaçlıyor. Bireysel sistemlerde 
yoğuşmalı sistemlerin pazardaki payını artır-
ması, termostatik vana pazarının hareketlenmesi, 
pazarda D ve E sınıfı cihazların payları düşer-
ken A ve B sınıfı cihazların paylarını artırması 
gibi gelişmeler, sektörün en büyük sıkıntıları ara-
sında yer alan “müşteri bilinci”nin de ciddi ola-
rak arttığını gösteriyor.
Artık talepler enerji verimli ürün, sistem ve 
uygulamalara doğru yöneldiğinden, kendini 
geliştiremeyen firmaların ayakta kalma şansları 
da maalesef giderek azalıyor. Tüm bu gelişme-
ler, uzun zamandır pek hareketlilik yaşanma-
yan ısıtma sektörünü hareketlendireceğe ben-
ziyor. Önümüzdeki süreçte bu öngörünün ger-
çeğe dönüşmesi dileğiyle...  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com







ürünler

Mitsubishi Electric Hydrodan ile Sıcak Su Çözümü

Isıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçları 
tamamen Mitsubishi Electric City Multi 
Merkezi Sistem Klimalarla (VRF Sistem) 

gerçekleştiren aşağıdaki binada, 1 ile belirti-
len görselde City Multi VRF sistem dış üni-
teleri bulunmaktadır. 4 ve 5 numaralı gör-
sellerde, HydrodanPlus ve Hydrodan ünite-
leri sayesinde, evin ısıtma ve sıcak su ihti-
yaçlarının karşılandığı görülebilir. Bu sis-
temde, dış ünitelerden gelen bakır boru hat-
ları (Yeşil Boru Tesisatı) 3 numarada göste-
rilen akış kontrol ünitesine ulaşıp buradan 
Hydrodan iç ünitelere dağıtılmaktadır. Aynı 
zamanda, sistem akış kontrol ünitesine yine 
bakır boru hatları ile iç ünitelerin de (Duvar 
tipi, Kaset tipi, Döşeme tipi, Gizli tavan tipi) 
bağlanabilmesine imkan vermektedir. 
Hydrodan üniteler ile sıcak su üretimi devam 
ederken, sisteme dahil edilen bu iç ünite-
lerin her biri ayrı ayrı ısıtma veya soğutma 
modunda çalışabilmektedir.
Binalar sıcak su kullanımlarına göre değerlen-
dirildiklerinde, 2 farklı ihtiyaç olduğu görül-
mektedir; Yüksek sıcaklıkta sıcak su (kulla-

nım suyu, banyo, duş, mutfak gibi) ve düşük 
sıcaklıkta sıcak su (yerden ısıtma, havlupan, 
havuz ısıtma gibi).
Geçmişte kullanılan klasik kazan sistemle-
rinde sadece yüksek sıcaklıkta su üretilip, bu 
su farklı sıcaklıklardaki talepleri karşılamak 
için tek bir hacimde depolanıyordu. Bu da 
enerji kaybı demektir. Bu sebeple sistemde, 
2 farklı Hydrodan ünite bulunmakta ve bu 
iki ünite farklı depolama tankları için sıcak 
su üretmektedir. Tasarımlarına göre 4 numa-
rada gösterilen HydrodanPlus, yüksek sıcak-
lıklı su üreterek (Kırmızı Boru Tesisatı), bu 
suyu bir akümülasyon tankında depolamakta-
dır. Sonrasında da tüm evdeki kullanım sıcak 
suyu ihtiyacı için hazır halde bekletmektedir. 
Kullanım sıcak suyu banyo ve mutfak lava-
bolarıyla beraber duş ve banyolarda kullanı-
labilir. 
5 numarada gösterilen Hydrodan ünite saye-
sinde ise düşük sıcaklıkta sıcak su üretilerek 
bir tankta rezerv edilmekte ve evin ısıtma ihti-
yaçları için kullanılmaktadır. Yerden ısıtma 
zonları, havlupanlar ve havuzun ısıtması bu 

sıcaklıktaki su ile yapılmaktadır. Ayrıca rezerv 
tankları 2 numaralı görselde belirtilen güneş 
kolektörleri ile de takviye edilebilmektedir. 
Sistem; performansı ve verimliliği incelen-
diğinde kış döneminde ısı pompası prensibi 
gereği geleneksel yakıt kullanan diğer ısıtma 
sistemlerine göre daha az enerji tüketerek, 
daha az CO2 emisyonu salımı gerçekleştirir. 
Yaz döneminde ise ısı geri kazanımlı dış ünite 
sayesinde atık ısı geri kazanılarak çok az ener-
jiyle sıcak su üretimi sağlanır.  TM
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ürünler

HSK’dan Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali Uygulamaları

Üretim teknolojisi ve ürettiği klima sant-
ralleri ile her zaman enerjiyi en verimli 
şekilde kullanmayı amaçlayan HSK, bu 

bilinçle klima santrali üretmeye devam ediyor. 
İklimlendirme sistemlerinde mahal havasının 
istenen üretim veya konfor şartlarına gelebil-
mesi için, geçirmiş olduğu termodinamik süreç-
ler nedeniyle özelliğini yitirmesinden dolayı 
değiştirilmesi yani yerine temiz hava alınıp tek-
rar mahal şartlarına getirilmesi gerekmekte-
dir. Bu durum sisteme ek bir yük getirmekte ve 
mahal havası atık ısı olarak dışarı atılmaktadır. 
Oysaki ısı geri kazanım sistemleri kullanarak 
atık ısıların % 25 ile % 90 arasındaki kısmının 
geri kazanılması mümkündür. HVAC sistem-
lerinde bu oran optimum çözümlü uygulamalar 
için % 35 ile % 80 aralığındadır. Klima santral-
leri içinde enerjinin daha verimli bir şekilde kul-
lanılabilmesi için ısı geri kazanım cihazı bulun-

ması oldukça önemlidir. İklimlendirme sistem-
lerinde kullanılan ısı geri kazanım cihazları, dış 
şartlarda alınan taze havanın egzoz havası yar-
dımı ile ön ısıtılmasını (soğutulmasını) sağlaya-
rak, taze havanın entalpi ve sıcaklığını, iç hacim 
şartlarına yaklaştırmaktadır. Ancak bu tip sis-

temlerde enerji başka bir sistemden alınırsa, ısı 
geri kazanımı olmaz. VDI 2071’e göre kütle-
nin transferi, ısı geri kazanımı değildir. Yani 
hava karıştırılarak ısı geri kazanımı yapılamaz.
HSK Ar-Ge Departmanı’nın enerji tasarrufu 
konusunda yoğun çalışmalarının başlıcaların-
dan biri, klima santrallerinde şartlara uygun 
olarak ısı geri sistemlerinin uygulanması-
dır. Bu durumda göz önünde bulundurulması 
gereken parametreler; basınç kayıpları, cihaz 
üzeri hava hızları, taze havaya dönüş havası 
karıştıma (sızıntı) miktarları, duyulur-gizli ısı 
transfer miktarları, verimlilikleri, boyutlarının  
santrale ve koyulacağı mekana uygunluğu, mali-
yet ve kullanım alanına uygunluğudur. Belge-
lendirme konusu da bu hususta önemlidir ve 
HSK ısı geri kazanımlı klima santralleri Euro-
vent tarafından en üst sınıflarda onaylanmış, 
belgelenmiştir. TM

İklimsa’dan Pratik Çözüm: İklimsa DekoFlanş

İklimsa, iklimlendirme sektöründe edin-
diği 26 yıllık deneyim ve uzmanlığını, 
kendi markası adı altında ürettiği “İklimsa 

DekoFlanş” paneli ile geliştirdi. Bir ilk olan 
“DekoFlanş” paneli sayesinde duvar tipi klima-
ların montajı esnasında bakır boru geçişi için iç 

duvar ve dış cephelerde açılan deliklerin düzgün 
ve boşluk kalmadan kapatılması sağlanırken 
montaj sonrasında esnek paneli ile dış etkenle-
rin mekâna yansıması engelleniyor. Tüketicile-
rin memnuniyetini hedefleyen İklimsa’nın yap-
tığı montajlarda alçı, köpük, silikon, macun gibi 

malzemelerin kullanımına ihtiyaç duyulmu-
yor. Yaz sıcaklarının arttığı bugünlerde İklimsa 
mağazalarında uygun satış avantajları ile satışa 
sunulan Mitsubishi Heavy Industries, Gene-
ral, Sharp, Sigma ve Tronic marka duvar tipi 
klimaların montaj aşamasında İklimsa Yetkili 
Servisleri tarafından kullanılan DekoFlanş, ısı 
izolasyonu sağladığı için elektrik tüketimini de 
azaltıyor.  TM
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Esbe Group’tan Güneş Enerjisi 
Çözümleri

Hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutma için kaynak tasarrufu 
sağlayan, ürünleri ve çözümleri sağlamakta tesisatçılara yar-
dımcı olan Esbe Group güneş enerjisi alanında önemli ve 

yenilikçi bir adım daha attı.

Esbe Solar Kit VMC 300, VMC500
Hem ekonomik hem de 
çevresel açıdan mükem-
mel bir ısıtma kaynağı 
olan güneşin, ısıtma ihti-
yacı devam ederken parıl-
damaması, ya da güneş 
parıldıyorken musluk 
suyu sisteminin aşırı sıcak 
su vermesi gibi sorunlarla 
günlük hayatta karşılaşı-
labiliyor.
Esbe Group Ürün Müdürü Henrik Hallberg; “Birinci sorunun çözümü 
doğalgaz kazanı gibi yedek bir ısıtma kaynağı kullanmaktır, fakat bunun 
verimli olabilmesi için sadece güneş panelinden gelen suyun yetersiz 
olduğu durumlarda kullanılması gerekir. İkinci sorunun çözümü ise 
musluk suyu sıcaklığını güvenli seviyede kontrol eden bir termostatik 
karışım vanası kullanmaktır” diyor. 
Bu sorunlar için geliştirilmiş, musluk suyu uygulamaları için çift fonk-
siyonlu Esbe termik güneş enerjisi kiti VMC serisi, montajı kolay bir 
güneş enerjisi kiti ile, ısıtma seviyesinin arıtılmasına ihtiyaç duyuldu-
ğunda, gelen suyun yönünü değiştirir ve giden suyu haşlamaya karşı 
korumalı hale getirir.
VMC serisi daha küçük güneş enerjisiyle ısıtma sistemleri (Kvs. 1.5) 
için ve VMC 500 serisi daha büyük sistemler (Kvs 2.5) için tasarlan-
mıştır. Güneş enerjisi kiti fonksiyonu dolaysızdır, kit güneş kolektö-
ründen gelen suyun maksimum kullanımını sağlar, yeterli olmadığın-
daysa, suyu doğalgaz kazanı gibi bir ilave kaynağa yönlendirir ve bu 
ısıtıldığında evsel sıcak su uygulamaları için uygun bir sıcaklığa gelene 
kadar karıştırılır. Güneş enerjisi kolektöründen gelen su yeterli sıcak-
lıktaysa, doğrudan konutlarda sıcak su kullanımı için ayarlanır ve böy-
lece güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanılmış olur.

ESBE Termostatik Karışım 
Vanaları VTS500 Serisi
Zorlu koşullara dayanması için üretilen 
VTS500 Serisi, özellikle yüksek akış kapa-
sitesi ve yüksek sıcaklıklarla çokça karşıla-
şılan güneş enerjisiyle ısıtma uygulamaları 
için tasarlanmıştır. Maksimum sıcaklıklar 
vanaya zarar vermeksizin 120 °C dereceye
kadar çıkabilir. Yüksek akış kapasitesi vana-
nın 5-6 kadar tipik eve sıcak su sağlamasına 
imkan verir.  TM
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Samm’dan Raychem Akıllı Isı T2RED + T2REFLECTA

T2Red + T2Reflecta Isıtma Sistemi 
Bileşenleri Nelerdir
•	 T2Red T2Red elektrikli ısıtıcı kablo
•	 T2Reflecta yalıtkan levha
•	 Termal algılayıcı
•	 Termostat

Sistemin Getirileri Nelerdir
Esnek, kurulumu kolay: Klasik ısıtma yöntem-
lerin aksine, ısıtıcı kablo istenilen noktadan 
kesilip sonlandırılabildiği ve kolayca bükülebil-
diği için, her biçim ve boyuttaki odaya kolay-
lıkla uygulanabilir. Güç kablosu ya da eki gerek-
tirmez, doğrudan dağıtım kutusuna bağlana-
bilir. Hatta uygun tasarımla, termostatsız bile 
çalışabilir.
Fazladan yalıtım gereksinimi yok: T2Reflecta 
levhaları sayesinde T2Red’in kurulumu kolay-
laşır, ses ve ısı yalıtımı ayrı maliyetler olmaktan 
çıkar. Seramik yüzeylerin altına direkt uygula-
nabilir. Herhangi bir tesviye şapı ya da ek izo-
lasyon yapılmasına gerek yoktur. Ahşap yüzey-
lerin altında yapılan elektrikli ısıtma uygulama-
larında ısıtıcı kablolar ile ahşap yüzey arasında 
herhangi bir boşluk kalmamalıdır. Aksi halde 
arada oluşacak hava boşluklarından dolayı ısıtıcı 
kablo ile ahşap arasında ısı transferi oluşmaya-
cak dolayısıyla ahşap yüzeyde kesintili, homojen 
olmayan ısı yayılımları görülecektir. T2Reflecta 
levhaları sayesinde bu sorun ortadan kalkmak-
tadır. T2Reflecta levhaları alüminyum olması 
nedeniyle hem ısı transfer yüzeyini genişlet-
mekte hem de düzgün yüzey teması nedeniyle 
ısı transferini her noktada aynı kılmaktadır. Bu 
durum mükemmel homojen ısı yayılımına ola-
nak sağlar. Aynı zamanda T2Reflecta levhaları 

Yıllar önce Raychem tarafından keş-
fedilen ve dünya devi Tyco Thermal 
Controls firmasıyla birleştikten sonra 

üretim ve gelişimi katlanarak süren, kendin-
den regüleli (self-regulating) ısıtıcı kablolar, 
endüstriyel ısıtma, yüzey ısıtma, kar-buz eritme, 
elektrikli yerden ısıtma vb. sistemlerde kulla-
nılmaktadır.
Raychem’in “Akıllı Isı” olarak adlandırdığı bu 
ürün, pek çok artı değeri kullanıcının evine 
getiriyor. Avrupa ülkelerinin tamamında, uygun 
fiyatı, kurulum ve kullanım kolaylığıyla binalar-
daki temel unsurlardan biri haline gelen ken-
dinden regüleli elektrikli yerden ısıtma sistem-
leri, tüm ısıtma gereksinimlerini karşıladığı gibi, 
klasik metodların kullanıldığı mekanlarda da 
yardımcı ve dengeleyici bir unsur oluyor.  
Raychem, yenilikçi tasarımını T2Reflecta yar-
dımcı ürünü ile T2Red’i bir adım daha öne 
taşıyarak devam ettirdi. Bu yalıtkan ve ısının 
ortama eşit dağılımını sağlayan levha sayesinde, 
T2Red’in kurulumu daha da kolaylaştı.  

T2Red Kablosu Nasıl Çalışır
Kablonun dış katmanı mekanik, elektrik ve 
kimyasal koruma sağlar. Efsanenin asıl kaynağı 
ise, içindeki çekirdektir. Paralel iki tel ve arasın-
daki özel karbon bileşiğinden oluşan sistemin 
işleyişi, bakır kablolar arasındaki malzemenin 
sıcaklık arttıkça iletkenliğini yitirmesi esasına 
dayanır. Kablonun soğuk olan bölgelerinde (1) 
, paralel teller arasından daha fazla akım geçer 
ve ortama ısı yayılır. Sıcaklık arttıkça malze-
menin direnci artar, iletkenliği azalır, ısı yayı-
lımı ise düşer (2,3) . 

T2Reflecta Nedir
T2Reflecta, üzerinde T2Red kablolarının yer-
leştirileceği oluklar bulunan, alüminyum kaplı 
yalıtkan polistiren levhadır. Bu plakalar ile hem 
yalıtım, hem de ısıtma, birlikte, çabuk ve ucuza 
yapılmış olur.

ahşap kaplama zeminlerde her zaman sorun 
olan ses izolasyonu problemini de minimum 
seviyelere düşürür.

Güvenli: Kendinden regüleli ısıtıcı kablo saye-
sinde aşırı ısınma, yangın gibi riskler ortadan 
kalkar. Gerektiğinde kablo kendi üzerinden 
dahi geçirilebilir (çapraz geçiş).
Homojen ısı dağılımı, temiz ve kuru zemin: 
Sıcaklığın odanın tüm bölümlerine eşit dağı-
lımı sağlanır. Bu sayede ortamda sağlıklı, man-
tar, akar, nem ve tozdan arındırılmış bir iklim 
oluşur.
Yerden kazanım: Kötü görünümlü, alan daral-
tan, is ve koku yayan ısı kaynakları bulunma-
dığı için mobilyaların yerleştirilmesi kolaylaşır, 
mekan genişler.
Çok amaçlı kullanım: Diğer ısınma sistem-
leriyle bir arada konfor amaçlı veya tek başına 
ısıtma çözümü olarak kullanılabilir.
Düşük işletim maliyeti: Kendinden regüleli ısı-
tıcı kablo ve termostat ile, 
güç tüketimi azalır,   oda-
nın ortalama ısısı iki derece 
kadar aşağıya çekilmiş olur.
Garanti: Üçlü garanti ve 
Raychem adı güvenilirliğin 
sigortalarıdır. 
•	 12 yıl garanti
•	 Düşük elektrik ve 

manyetik alan
•	 PVC içermeyen 

malzeme  TM

Seramik Altı 
Uygulama                                        

Ahşap Altı 
Uygulama
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Rothenberger’den Yeni ROMAX 3000 Pres Makinesi

Alarko Carrier Panel Radyatörler

Hızlı: Sadece beş saniye içinde presleme yapa-
rak bir önceki modellerin iki katı hızında çalış-
maktadır. 
Güvenli: Constant Force Technologie CFT 
(Konstant Güç Teknolojisi) ile ROMAX 3000, 
20.000 preslemede sağlıklı presi garantiler. 

Kompakt, hafif, hızlı, ekonomik, güve-
nilir ve çok yönlü ROMAX 3000, fit-
tings üreticilerinin ön gördüğü değer-

lerde Ø 108 mm’ye kadar presleme yapabil-
mektedir. Bu yeni elektro-hidrolik pres maki-
nesi ROMAX 3000, Rothenberger Werkze-
uge GmbH’nın Almanya fabrikalarında üre-
tilmektedir.
ROMAX 3000, çubuk benzeri tasarımı ile çok 
kullanışlıdır. Gerek şantiye ortamlarında, gerek 
erişilmesi zor dar alanlarda kompakt tasarımı 
ile kolaylıkla kullanılabilir. 

Özellikleri 

Hafif: Alman mühendislik ürünü konstrük-
siyonu ile olağanüstü hafif ağırlık olan 3.66 
kg elde edilmiştir (makine ve pil). Bu şekilde 
rakiplerinden ortalama 0.9 kg daha hafiftir. 
İnce: Sopa şeklindeki yapısı ile en dar ve erişil-
mesi zor ortamlarda dahi çalışılabilir. Denge-
lenmiş ağırlık sağlıklı ve pratik çalışmayı getirir.

Makinenin bakımı 20.000 preslemeden veya 
bir yıldan sonra yapılmalıdır.
LED Teknolojisi: Makine, ucundaki güçlü 
aydınlatmalar sayesinde, karanlık şantiye ortam-
larında, kiler ve benzeri ortamlarda rahatlıkla 
çalışılabilmesini sağlar. TM

ISO 9001 sertifikalı ve TSE 4310, DIN 
4704 ve BSEN 442 standartlarına uygun 
yüksek teknolojiyle üretilen Alarko Car-

rier panel radyatörler, korozyana, kimyasal etki-
lere, hava koşullarına, darbe ve çizilmelere karşı 
dayanıklı bir yapıya sahip. 
Alarko Carrier panel radyatörleri, su hacmi az, 
ısıl gücü ve verimi yüksek olduğu için bulun-
duğu ortamı kısa sürede ısıtıyor ve yakıt tasar-
rufu sağlıyor. 
Radyatörler, 300-900 mm arasında 5 farklı yük-
seklikte, 400-3000 mm arasında 23 farklı uzun-
lukta üretilen modelleriyle ortamın ısı ihtiya-
cına, mimari ve dekoratif tasarıma en uygun, 
geniş bir model yelpazesi sunuyor. Alarko 
Carrier panel radyatörleri kullanıcısına 10 yıl 
garanti süresi vaad ediyor.
Yurt dışına, ağırlıklı olarak da İngiltere’ye ihraç 
edilen panel radyatörler Dudullu Panel Radya-
tör Fabrikası’nda bilgisayar kontrollü modern 
üretim bantlarında seri olarak üretiliyor.  TM
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Uponor Konfor Paneli ile Düşük Maliyetli Serinletme

Diko’dan Yeni Elektrikli Kalorifer Kazanı

olabilmelidir. Bu yüzden Uponor hijyenik ve 
düşük maliyetli çözümü Konfor Paneli’ni geliş-
tirmiştir. Bu tavandan serinletme sistemi, hava 
sirkülasyonu olmadan sessiz serinletme sağ-
larken, mevcut asma tavanlara da uygulana-
bilmektedir.
Geleneksel havalandırma sistemleri daha az 
hijyenik olup, daha düşük verimli, uygulan-
ması daha zor ve nispeten daha düşük esnek-
lik sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin temeli 
hava sirkülasyonu üzerine kuruludur; kuru ve 
soğuk hava eşit olmayan bir biçimde dağıtılır, 
ve mekanda hızla sirküle edilir. Böyle bir hava-
landırma ortamında göz tahrişleri ve üst solu-
num yolu rahatsızlıkları artar. Havanın ısı sığa-
sının düşük olması sebebiyle bu tür sistemle-
rin geniş havalandırma kanallarına ihtiyacı var-
dır ki; bu kanallar binada kayda değer bir alanı 
kapladıkları gibi, çabuk kirlenerek ciddi sağlık 
problemlerine de yol açabilirler.
Geleneksel havalandırma sistemlerinin tersine 
Uponor Konfor Paneli; ofisler, hastaneler, spor 
salonları, eğitim kurumları ve idari binalar gibi 
kamusal alanlarda tavandan serinletmede son 
derece verimlidir. Yeni inşa edilen binalarda 
ve restorasyon projelerinde kolaylıkla uygula-
nabilir. 
Tavandan serinletme sistemi termal aktif kon-
for panelleri ile aktif olmayan kör panellerden 
oluşur. Sistemin ısıl gücü bu iki yapı elemanının 
beraber kullanılmasıyla ayarlanır. Tüm paneller 

bilen kullanışlı ve ergonomik yapıdadır. Kabin 
panel üzerinde nihai kullanıcıyı ilgilendiren ve 
sistemin tam performansı ile çalışmasına ola-
nak veren güç ve kumanda elemanları mevcut-
tur. Sıcaklık ayar termostatı, termometre, güç 
devresi on/off anahtarı(ları), pompa kumanda 
devresi on/off anahtarı, aşırı sıcaklık veya susuz 
kalma halinde ışıklı ve sesli ikaz uyarı sistemi, 
manometre, mevcut sistemin işletme fonksi-
yonlarının takibine olanak verir.
Kabin sistem elektrikli kalorifer kazanları ile 
prosese uygun, proje bazlı ürün olarak da dizayn 
ve imalat gerçekleştirilmektedir.  TM

Ofis binaları birçok insanın sınırlı bir 
alanda beraber çalıştığı binalardır. 
Bu sebeple insanların yaşam kalitesi-

nin yüksek olması için havanın serinletilmesi 
önemli bir konudur. Çalışma düzeninin aksa-
maması için kullanılacak sistem kolayca uygu-
lanabilen, ekonomik bakımdan verimli ve hij-
yenik olmalı; özellikle restorasyon projelerinde 
binaların ihtiyaçlarıyla eşleşecek şekilde esnek 

1949’dan beri ‘Sıcak Hizmet’ anlayı-
şıyla müşterilerine doğru ve kaliteli 
ürünler sunan Diko, bir ilke imza ata-

rak Türkiye’de ilk kez 1.200 KW (1.000.000 
kalori) gücünde elektrikli kalorifer kazanı ima-
latını gerçekleştirdi. Elektrikli kalorifer kazan-
ları özel taleplere cevap verebilecek proje bazlı 
ısınma veya proses uygulamaları için dizayn 
edilmiş endüstriyel tip ürünlerdir. Paket ünite, 
mekanik ve elektrik bölümlerinin tek bir kabin 
içinde toplandığı monoblok yapıdadır. Tesisat 
giriş-çıkış ve ana besleme enerji kablosunun 
bağlanması ile son derece kolay devreye alına-

standart asma tavan karkasını oluşturan metal 
destek şasisi içine kolayca ve çabucak uygula-
nır. Dolayısıyla neredeyse tüm tavan, serinletme 
için kullanılabilir. 
Paneller 1250 x 625 mm veya 625 x 625 mm 
boyutlarında mevcuttur. Konfor panelinin 
içinde 10 x 1.5 mm boyutlarında esnek Upo-
nor PE-X kangal boru bulunur. Bu boru için-
den ısının tüm yüzeye eşit bir şekilde dağıtılma-
sını sağlayan soğuk su geçer. Kör panellerde ise 
boru bulunmaz ve asma tavanlarda ışıklandırma 
veya havalandırma için gereken duvar delikleri 
(yuvalar) için kullanılırlar. Borular birbirlerine 
10 mm ve 15 – 10 mm boyutlarındaki Uponor 
slip fittingslerle bağlanır. Ayrıca bu fittingsler, 
panelleri kumanda devresine ya da tavandan 
serinletme bölümüne bağlamak için de kullanı-
lır. Uponor Konfor Paneli 92.5 W/m2’ye kadar 
serinletme kapasitesi sağlayabilir.
Sessiz bir serinletme sistemi olan Uponor Kon-
for Paneli, havanın yer değiştirmesine sebep 
olmadığı için sirkülasyon oluşturmaz. Paneller 
toz biriktirmez ya da taşımaz, dolayısıyla daha 
önce yukarıda bahsedilen sağlık problemlerine 
yol açmaz. Yüzeyi beyaz fiberglas ses izolasyonlu 
boya ile galvanize çelik tabakadan oluşmaktadır, 
böylelikle sistem ses izolasyonu da sağlar; hatta 
kör panellerin ses izolasyon kabiliyeti daha da 
fazladır. Tüm paneller beyaz mufon bez ile kap-
lıdır, böylelikle sistem normal bir asma tavanla 
birebir aynı görünür.  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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Son iki yıldır hızla yaygınlaşan kafe, resto-
ran, kış bahçesi ve benzeri açık alanların 
ısıtılması talebinden yola çıkılarak stan-

dart 100 mm çaplı boru ve 2 ayrı hat halindeki 
endüstriyel U tip ısıtıcı yerine, CafeRAD ola-
rak adlandırılan özel bir sistem uygulanmak-
tadır. Bu sistem özellikleri itibariyle piyasadaki 
tek üründür. 

Sistemin Üstünlükleri

•	 76 mm boru çapı, tek reflektör, 51 cm 
genişlik ve 21 cm yükseklik ile borulu 
radyant ısıtıcılarda ulaşılabilen en estetik 
ve slimline görünüm

•	 100 mm boru çapı yerine, 76 mm boru 
çapı kullanarak, daha düşük gaz tüketimi 
ile daha yüksek yüzey sıcaklığı ve en üst 
radyant ışıma verimi ve ısıl konfor

•	 -Kış sezonu sonunda istenildiğinde 
kullanıcı tarafından dört kancasından 
ayrılarak kolayca sökülüp kış sezonunda 
tekrar takılma imkanı veren kompakt yapı 

Sistemin Avantajları

•	 Kolay Kullanım, % 100 otomatik ateşleme 

Enersistem’den CafeRADDungs’tan Yeni MPA 
41xx Otomatik Brülör 
Ateşleme Kartı

Dungs’un yeni ürünü olan MPA 41xx 
Otomatik Brülör Ateşleme Kartı, 
endüstriyel ısıtıcı üreticilerine EN746-

2’ye uygun olarak büyük kolaylık sağlayarak, 
ekonomik çözümler üretmektedir. 
MPA41xx tek kademeli, atmosferik veya fan 
asistli yakıcılarda kullanılabilen, kesintili ve 
kesintisiz çalışmalara uygun, pilotlu veya direk 
ateşlemeli sistemlerde tercih edilebilen, mikro-
işlemcili ve imalatçı tarafından programlanabi-
lir ateşleme kartıdır.

Özellikleri

•	 Tek kademeli, pilotlu veya direk ateşlemeli 
brülörler için mikroişlemcili brülör 
ateşleme kartı

•	 Sürekli veya kesintili çalışmaya uygun
•	 Programlanabilir yapısı ile kullanım 

kolaylığı
•	 Ekranlı veya ekransız alternatif seçimli
•	 İki bağımsız alev detektörü (iyonizasyon 

ve gate girişleri)
•	 Harici modüller ile ek fonksiyon 

imkanları
•	 Profibus haberleşme  TM

ve kontrollü çalışma, % 100 güvenli 
yanma, 

•	 Açık havada hizmet sezonunda  
% 70 artış,

•	 Diğer açık alan ısıtma çözümlerine göre 
yakıt giderinde % 80 azalma,

•	 Rüzgarda sönme, karda buzda yakıtın 
donması olmadan her türlü dış hava 
koşulunda sorunsuz çalışabilme, 

•	 Tavan ya da duvar montajı ile  
döşeme alanından maksimum  
yararlanma olanağı ve  mekanda en 
ferah görünüm, maksimum sayıda masa 
kullanımı  TM
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E.C.A. Sellektif Yüzeyli Güneş Kolektörleri ile 
Gelen Yüksek Verim

Isımas’tan Waterfurnace 
Sudan Havaya ve 
Sudan Suya 
Isı Pompaları

lanılacağı için sistem içerisinde ısı transferini 
sağlayacak olan akışkan miktarı da buna para-
lel olarak düşecektir. Hidrolik devrede kullanı-
lacak olan boru çapları, tesisat ekipmanlarının 
ve armatürlerinin boyutları, sirkülasyon pom-
palarının kapasiteleri ve tesis alanı daha küçük 
olacaktır. Dolayısıyla hem ekipman maliyetleri 
hem de inşaat maliyetleri daha düşük merte-
belere inmiş olacaktır. Benzer şekilde işletim 
giderleri de daha az olacaktır.
Sonuç olarak, E.C.A. sellektif yüzeyli güneş 
kolektörü kullanımı ile güneş enerjisinden en 
etkin şekilde faydalanmak, uzun ömürlü bir 
yatırım yapmak, çevreye ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak mümkün olacaktır. 

E.C.A. Boylerler ile Görüntü 
Kirliliğine Son 

E.C.A. boylerler, güneş kolektörleri ile bağ-
lantılı olarak kullanıldığı gibi yer ve duvar tipi 
kazanların entegre edildiği sistemler ile de 
uyumlu çalışabilir. Kompakt boyutlar ve şık 
tasarımı ile dikkat çeken, kısa sürede sıcak su 
sağlayan, iç yüzeyi iki kat emaye ile kaplanan 
E.C.A. boylerler, ilave elektrikli ısıtıcı rezistans 
takılarak da kullanılabilir.  Boylerler tek ve çift 
serpantinli olmak üzere 2000 litre hacme kadar 
satışa sunulmaktadır. TM

Güneş ışınları, atmosferdeki meteorolo-
jik durumlara, iklimsel koşullara, jeo-
lojik yapılara ve coğrafik konumlara 

bağlı olarak çeşitli kayıplara uğramaları yanında 
hem yıl içindeki günlere göre hem de gün için-
deki saatlere göre değişkenlikler göstermekte-
dirler. Bu koşullarda güneş ışınlarından müm-
kün olan en yüksek oranda faydalanabilmenin 
ilk şartı sellektif yüzeyli güneş kolektörü kul-
lanmaktır. Güneş ışınları incelendiğinde ısı 
enerjisi açısından faydalı olanların 0.3 ila 2.5 
µm arasındaki kısa dalga boylu ışınlar olduğu 
belirlenmiştir. Bu ışınlar yeryüzüne ulaştıkları 
zaman temas ettikleri cisimlerin ısınmalarını 
sağlarlar. Öte yandan, ısınan bu cisimler ulaş-
tıkları sıcaklık değerlerine bağlı olarak deği-
şen değerlerde uzun dalga boylu ışınlar yayar-
lar ve bulundukları ortamla ısı alış verişinde 
bulunurlar.
Seçici yüzey özelliği ışın yutabilme kabiliyetin-
den ziyade ısınma neticesinde elde edilen sıcak-
lık değerinin yüzey bünyesinde muhafaza edile-
rek uzun dalga boylu ışınların geri yayılımının 
engellenebilmesine bağlı olarak oluşmaktadır.
E.C.A. sellektif yüzeyli güneş kolektörlerinde 
yutma değerleri % 95 ve geri yayma değerleri 
de % 5’e varan mertebelere ulaşmış durumda-
dır. Bu durumda bir kıyaslanma yapıldığında 
E.C.A. sellektif yüzeyli güneş kolektörleri ile 
seçici olmayan yüzeyli (siyah mat boyalı) kolek-
tör arasında teorik olarak % 50’ye varan bir 
verim farkı olabileceği görülmektedir. 
Ayrıca siyah mat boyalı güneş kolektörleri 3-4 
sene gibi kısa sürelerde deformasyona uğra-
makta ve yüzeyin ışın yutma özelliğinin de 
azalmasına sebebiyet vermektedir. Buna kar-
şın E.C.A. sellektif yüzeyli güneş kolektör-
leri, yüksek sıcaklıklara maruz kalmalarına 
rağmen 15-20 yıl gibi uzun süreler boyunca 
deformasyona uğramadan çalışabilmektedir. Bu 
nedenle E.C.A. sellektif yüzeyli güneş kolek-
törleri verim farkları ve çalışma ömürleri dik-
kate alındıkları zaman siyah mat boyalı kolek-
törlere göre çok daha ucuza temin edilmiş 
olmaktadırlar. 
E.C.A. sellektif yüzeyli güneş kolektör kullan-
manın önemli bir avantajı da, sistemin bütü-
nüne yönelik ilk yatırım maliyetinin düşürül-
mesine katkı sağlamasıdır. Siyah mat boyalı 
kolektörlerle tesis edilecek bir sisteme nazaran 
çok daha az sayıda seçici yüzeyli kolektör kul-

WaterFurnace ısı pompaları; yük-
sek verimi, düşük işletim maliyeti 
ve çevre dostu donanımıyla 7 yıl-

dır Isımas distribütörlüğüyle Türkiye’de. Tür-
kiye ve çevre ülkelerdeki temsilcisi olduğu-
muz WaterFurnace firması, R410a soğutucu 
akışkanını kullanarak çevreyi korurken verim-
liliği ve performansı yüksek seviyelere ulaştı-
ran ilk ısı pompası sistemidir. Yüksek verimli-
lik düşük işletim maliyeti demektedir. Water-
Furnace marka Yer & Su Kaynaklı Isı Pompa-
ları ile kışın ısıtma ihtiyacını karşılarken, aynı 
cihazla yazın da soğutma ihtiyacı karşılanabili-
yor. Kullanıcı, çalışma kolaylığı sağlayan esnek 
çalışma sıcaklıkları ile sudan suya veya sudan 
havaya ısı pompalarından kendine uygun ola-
nını geniş ürün yelpazesinden seçebiliyor. 
Isı pompaları herhangi bir yakıt yakmadan var 
olan enerjinin istenilen yere taşınmasını sağ-
lamaktadır. Bunu da sadece içerisinde yer alan 
kompresörün harcadığı elektrik ile gerçekleştir-
mektedir. R410a gazı sayesinde yüksek verim-
liliğe ulaşabilen WaterFurnace ısı pompaları 
bu taşınımı oldukça düşük işletim maliyetleri 
ile gerçekleştirebilmektedir. Yani kompresörün 
harcadığı bir birim elektrik enerjisi yerine her 
sisteme göre değişmekle beraber ortalama 3-4 
kat ısıtma veya soğutma enerjisi sağlamaktadır. 
Böylece kullanıcı, yer kaynaklı ısı pompaları ile 
birkaç adım ötedeki bahçesinden faydalanarak 
evini tüm yıl boyunca ısıtıp soğutabilirken, su 
kaynaklı ısı pompaları ile de alışveriş merkez-
leri veya ofis binaları gibi ticari binalarda yay-
gınlaşan kazan/kule sistemiyle sistemin kendi 
iç dengesinden faydalanarak ısıtma soğutma 
yapabilecektir. TM
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ürünler

Pahalı Enerjiye Karşı Baymak Yoğuşmalı Kombi 
rülür. Böylece atık gazın içindeki su buharı 
yoğuşur ve ortaya çıkan enerjide suya aktarıl-
mış olur. Buharı yoğunlaştıran özel ısı eşanjörü 
ile yoğuşmadaki gizli ısı bacadan geri kazanıl-
dığı için yoğuşmalı cihazlar geleneksel cihaz-
lara göre daha verimlidir.
Yoğuşma teknolojisi ile geleneksel ısıtma sis-
temlerine göre % 20 enerji tasarrufu sağlan-
masının yanı sıra, emisyon değerlerinin (% 
80 CO ve % 90 Nox) düşük olması nedeniyle 
teknoloji çevre bilinci açısından da büyük bir 
öneme sahiptir. Ayrıca yüksek verimli yoğuş-
malı kazanların yıllık CO2 emisyon değerleri 
standart verime sahip olan kazanlara göre orta-
lama % 20 daha azdır.
Ülkemizde de bu bilinç ışığında pahalı enerji 
ile savaşan Baymak, müşteri memnuniyeti ve 
kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyerek her 
zaman ileri teknoloji ile üretim yapmak ilke-
sinde; yoğuşmalı cihazların Türkiye pazarındaki 

Türkiye’de yaşayan ve doğalgaz kullanan 
ailelerin bütçesini olumsuz yönde etki-
leyecek, enerji tasarrufu sağlayan cihaz-

ların önemi gün geçtikçe artacaktır. Bu bağ-
lamda pahalı enerji ile savaşan Baymak, doğal-
gaz faturasını düşürmenin adresi olan yoğuş-
malı kombileri tüketicilerin beğenisine sun-
maktadır. Yoğuşma, sıcak kullanım suyu ve 
ısıtma suyu elde etmede kullanılan teknoloji-
deki en son yeniliktir. Isıtma cihazlarının üret-
tiği atık gazlarda hissedilen enerjinin yanında 
bir de gizli enerji bulunmaktadır. Bu enerji 
yanma sonucu ortaya çıkan su buharının içinde 
gizlidir. Konvensiyonel ısıtma cihazlarında su 
buharı içinde bulunan enerji, atık gaz ile bir-
likte kullanılmadan bacadan dışarı atılmakta-
dır. Yoğuşma tekniğine göre çalışan cihazlarda 
ise eşanjörde hissedilen enerjinin alınmasının 
yanı sıra atık gaz soğutulmaya devam edile-
rek, sıcaklık yoğuşma noktasına kadar düşü-

öncülüğünü yaparak, pazarın genel yapısını iki 
yıl gibi kısa bir sürede değiştirmiştir. Baymak, 
uzmanlık alanı yoğuşmalı kombiler olan, ala-
nında özel olarak yetiştirilmiş makine mühen-
dislerinden oluşan Baymak Gold Center pro-
jesi ile de yoğuşmalı kombi cihaz kullanımının 
yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmakta ve 
bu alanda sektöre yön vermektedir.   TM

Sigarth’tan Monclac Panel Radyatör Duvar Askı ve Yer Montaj Konsolu

Sigarth’ın birçok testten başarı ile geç-
miş Monclac sistemi, hem montaj yapan 
kişi/firma hem de son kullanıcıya birçok 

avantaj sağlamaktadır. Bu konsollar radyatö-
rün üst ızgarasından ve alt ucundan tutmak-
tadır. Kendine özgü tasarımı ve konsolun üst 
tarafındaki özel yay sistemi ile çok uzun rad-
yatörleri bile kolayca monte etmek mümkün-
dür. Özel yay mekanizması, ısı değişikliklerinde 
konsolun radyatörün hareketine uyum sağla-
masına izin verir. Bu sayede hem radyatörde 
rahatsız edici sesler oluşmaz, hem de konsolun 
ömrü uzar. Monclac konsollar, bir çok radyatör 
markası ve radyatör yüksekliğine uygun olacak 
şekilde üretilir. Duvar merkezi standart olarak 
31.5 mm’dir. Monclac konsollar TÜV ( Alman 
Test Enstitüsü) tarafından test edilip onaylan-
mıştır. ISO 9001 sertifikası mevcuttur.
Konsolun üst kısmı galvanizli saç çelik 1.25 mm 
fiberglass güçlendirilmiş plastikten, 
konsol rayı galvanizli saç çelik 1.5 mm, alter-
natif olarak düz saç çelik 1.5 mm, toz kaplama 
için konsol ayağı plastik pabuç ile üretilmiştir.
Monclac yer konsolları, montaj sırasında yaşa-
nacak her türlü sorun karşısında tecrübeli mon-

taj uzmanlarının tecrübelerinden faydalanılarak 
geliştirilmiştir. Konsollar, TİP 11’den TİP 33’e 
bütün radyatör yükseklikleri (300mm - 900mm) 
için uygundur. Özel aksesuar kiti ile TİP 11 rad-
yatörlere uygulanır. Konsollar hem dikey hem 
de yatay olarak çok kolay bir şekilde ayarlana-
bilir, birçok farklı radyatör tipinde kullanıla-
bileceğinden dolayı, daha az stok tutulmasını, 
böylece maliyet ve zamandan tasarruf edilme-
sini sağlar. Montaj süresi oldukça kısadır. Mon-
taj sırasında ve/veya son kullanıcıda herhangi 
bir kazayı önlemek açısından, ürünlerin kuv-
vetinin ve dayanıklılığının test edilmiş olması 
bir diğer önemli özelliğidir. Her bir konsol tav-
siye edilen yükleme olan 220 kg’a dayanıklı-
dır (440 kg yük ile test edilmiştir). Yer kon-
solları birçok TİP 20-33 (iç açıklık 60 – 100 
mm) radyatör ile uyumludur. Yükseklik ayarla-
ması, yerden radyatörün alt kenarına 215 – 310 
mm olarak ölçülür. Monclac konsollar galva-
nizlenir ve görünen kısımları RAL 9010 ile  
kaplanır. 
TÜV tarafından test edilip onaylanmıştır. 
Sigarth, ISO 9001:2000 ve ISO 14001 serti-
fikalarına sahiptir.   TM
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ürünler

Ezinç’ten Superline XL FSB Meander Selektif Yüzeyli Güneş Kolektörü

E zinç A.Ş.’nin geçtiğimiz yıllar itibariyle 
üretimini gerçekleştirdiği ve yurtdışı 
pazarlarında satışını yaptığı, ilk olarak 

Trabzon’da yapımı  Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından gerçekleştirilen Trabzon 2000 
Kişilik Öğrenci Yurdu  projesinde kullanılan 
Low Flow akışlı, Superline XL FSB Mean-
der (Kıvrımlı Tek Kanallı Absorberli) Güneş 
Kolektörü, klasik selektif yüzeyli bakır borulu 
güneş kolektörlerden farklı olarak, içerisinde 
bulunan ısı taşıyıcı bakır boru dağılımında deği-
şiklikler göstermektedir. Klasik güneş kolektör-
lerinde paralel ızgara şeklinde dağıtımı gerçek-
leştirilen ısı taşıyıcı boruları, Superline XL FSB 
Menader Güneş kolektörü’nde kıvrımlı ve tek 
kanal bakır boru şeklinde (serpantin şeklinde) 
bulunmaktadır. Bu özellik düşük ışınım mik-
tarına ve güneşlenme süresine sahip yerlerde; 
örneğin ülkemizin kuzey bölgelerinde Low 
Flow (düşük akışlı) işletim şeklinde yüksek 
verimlerin alınmasını sağlamaktadır. Bu kolek-
törlerin Low Flow (düşük akışlı) işletme şek-
linde 1 m2’den geçmesi gereken minimum 15 
litre/h m2, maksimum debi miktarı 30 litre/h 
m2 olarak belirlenmiştir.   TM

Buderus’tan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kaskad Sistemler

B inalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ve 
1000 m² üzerindeki binalarda yoğuş-

malı kazanların zorunlu hale gelmesi ile büyük 
önem kazanan Yoğuşmalı Kaskad Sistemler, 
merkezi sistem uygulamaları için ideal çözüm 
sunuyor. Çok katlı büyük binalar, işyerleri ve 
hizmet binalarında düşük yakıt tüketimiyle 
tasarruf sağlayan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kas-
kad Sistemler; yer seçiminde esneklik, mon-
tajda da kolaylık sunuyor.
280 yıllık tecrübeye sahip Buderus’un teknolo-
jik avantajlarla donattığı duvar tipi yoğuşmalı 
kaskad sistemler, çoklu kazan kullanımı saye-
sinde yedekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak 
düşük yakıt tüketimi sağlıyor.
Her kazanın kendi içerisinde kapasitesini ayar-
layabilme özelliği ve kaskad sistemi oluşturan 
kazanların ihtiyaca göre sıra ile devreye girebil-
mesi ile tam bir kapasite kontrolü sunan Duvar 
Tipi Yoğuşmalı Kaskad Sistemler, ihtiyaç azal-

dığında kazanları teker teker devreden çıkara-
rak, yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor.
Değişen ısıtma gereksinimine uyum sağlayarak, 
kısmi yükteki verimin artması gibi farklı avan-
tajlar sunan Buderus Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kaskad Sistemler, mevcut kazan dairelerinde 
dönüşüm ve yenileme sırasında kolay taşına-
bilme ve kurulum imkanı da sunuyor.
Yer gereksinimini azaltan ve kolaylık sağlayan 
baca tasarım opsiyonları ile hem kolay kurulum 
hem de kolay işletme imkanı sunan Buderus 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar; yer seçiminde 
esneklik, montajda ise zaman tasarrufu sağlıyor.
Çok daireli apartmanlarda ve orta ölçekli işyer-
lerinde kullanımları gün geçtikçe artan Buderus 
duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ise kolay ulaşılabi-
lir iç yapısı ile bakım ve servis kolaylığı sunuyor.
Önden açılan kapısı sayesinde sağdan ve sol-
dan sıfır montaj yapılabilme özelliğine sahip 
Buderus yoğuşmalı kazanlar, dar alanlarda mon-
tajı kolaylaştıran bu özelliği sayesinde kaskad 

uygulamalarda esneklik, mekanda da yer tasar-
rufu sağlıyor.
Tek kazanda 100 kW, kaskad sistemde ise 2500 
kW kapasiteye ulaşılarak, yoğuşmalı kazanların 
avantajlarından büyük kapasiteli sistemlerde de 
yararlanılması sağlanıyor.  TM
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ürünler

Schiedel’den Baca Çözümü Quadro

Hafif Beton Baca Şaftı
•	 Yanma havası kanalı
•	 Baca stabilitesi
•	 Minimum sıva işçiliği ve zamandan 

tasarruf
•	 Yapı elemanları ile uyum
 
Mesafe Tutucu Bilezik
•	 Paslanmaz çelik
•	 Boru sütununu ortalama
•	 Statik emniyet
•	 Muflu sisteme yerleştirme

•	 Hermetik (C Tipi) cihazlar için özel hava 
atık gaz sistemidir.

•	 Yanma havası sistem sayesinde çatıdan 
alınır, ortamdaki hava kullanılmaz.

•	 Ortam havasına ihtiyaç olmadığından, 
kiler, koridor vb. kapalı, penceresiz 
mekanlarda 

•	 kombi bağlantısı yapılabilir.
•	 Baca yoluyla dış ortamdan ısınarak gelen 

yanma havası sayesinde, yanma havasını 
cepheden almaya göre %4’ e kadar verim 

Quadro, konutlarda duvarı, cepheyi del-
meden, estetiği bozmadan, hermetik 
cihazlar için tasarlanmış dört dörtlük 

bir baca çözümüdür. Birden fazla cihazın bağlı 
olduğu sistemlerde cihazlar aynı anda çalış-
masa bile, Quadro tam ve verimli olarak göre-
vini yerine getirmektedir. Bina cephelerinden 
çıkan kombi bacaları, kış aylarında buzlanma 
problemi yaşatmakta, sert rüzgarlarda da geri 
tepmektedir. Bu durumda çıkan zehirli atık 
gaz, yakındaki açık pencereden yaşam alanına 
girmektedir. 
Schiedel Quadro, bu tür olumsuzlukları engel-
leyen; apartmanlarda, müstakil evlerde ve pre-
fabrik yapılarda gaz yakıtlı hermetik cihazlar 
için özel olarak tasarlanmış bir baca sistemidir. 
İyi izole edilen modern yapılarda, yanma havası 
temininde yaşanabilecek problemleri, yanma 
havasını bina dışından alarak ortadan kaldı-
rır. Yanma havası, bacanın içine entegre edil-
miş kanal sayesinde dışarıdan sağlanır. Schiedel 
Quadro, birden çok cihazı tek bir bacaya bağ-
lama imkanı sunan modüler, seramik ve çağdaş 
baca sistemidir. Bina yüzeyinde görüntü kirlili-
ğini ve çevresel tehditleri ortadan kaldırır,  30 
yıl garantilidir. Tasarımda özgürlük sağlayan 
Quadro sayesinde cihazın daire içinde isteni-
len yere konumlanması sağlanabilir.

Quadro Üçlü Sistem

Seramik Boru
•	 Yüksek kaliteli, yangına karşı dayanıklı 

şamot seramik
•	 Isıya karşı yüksek dayanıklılık
•	 Aside karşı dayanıklılık

kazancı sağlar.
•	 Çok katlı yapılarda 10 adet cihazın tek bir 

sisteme bağlanmasını sağlar.
•	 Tamamen kapalı sistem sayesinde güvenli 

çözüm sunar.
•	 Efektif yer kullanımı sağlar. TM
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ürünler

Siba Klima’dan Nu-Calgon Season-Treat

Immergas’dan Victrix Zeus Superior 32 Kw

Nu-Calgon Season Treat, küçük ölçekli 
soğutma kuleleri için bir bakım ürünü-
dür. Kireç ve tortu oluşumları soğutma 

kulesi yüzeylerini, boru ve vanaları kaplaya-
rak, su sirkülasyonu ve ısı transfer kapasitele-
rini düşürür. Bunun sonucunda yüksek enerji 
tüketimi, cihazlarda verim kaybı ve motor arı-
zaları meydana gelir.
Season Treat, Micromet® olarak bilinen, su içe-
risinde çözünen, korozyon ve kireç oluşumla-
rını önleyici plakalardan oluşur. Season Treat 
cihaz yüzeylerinde mikro film tabakası oluştu-
rarak korozyona karşı koruma sağlar.
Kireç ve tortu oluşumuna karşı her 35kW 
güç için bir adet Season Treat kullanılmalıdır. 
Korozyon koruma amaçlı kullanılacak ise her 
18kW güç için bir adet Season Treat kullanılır. 
Daha büyük kapasitelerde birden fazla Season 
Treat kullanılarak uygulama yapılır.

Immergas, Victrix Zeus Superior 32 kW 
modeliyle en üst teknolojiyi ve maksimum 
konforu bir arada sunmaktadır. İçindeki 

mevcut 54 litre kapasiteli paslanmaz çelik boy-
leri ile sürekli ve istenilen ideal sıcaklıktaki 
su konforunu 32 kW (27520 Kcal/h) gücü 
ile farklı tarzlardaki evlere (dairelere, müsta-
kil evlere, küçük villalara) mükemmel hizmet 
sunmaktadır. 
Paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörüyle sağla-
dığı % 107.3’e varan yüksek verimle ve yüksek 
sirkülasyon gücüne sahip modülasyonlu pom-
pası ile ideal ısı dengesini yakalayarak elektrik 
enerjisinden de tasarruf sağlayan Victrix Zeus 
Superior 32 kW, hem gaz hem de elektrikten 
en yüksek düzeyde ekonomi sağlayan ideal bir 

Özellikleri

•	 Soğutma kuleleri ve evaporatif  
kondenserler için patentli kireç, tortu ve 
korozyon önleyicidir.

•	 Cihazları ilk günkü kapasitesinde tutarak 
performans düşümünü engeller.

•	 Kireç ve tortu oluşumundan kaynaklanan 
arızaları önler.

•	 Bakım ve asit temizliği  
ihtiyacını azaltır.

•	 Cihazların ömrünü uzatır.
•	 Düşük maliyetli bakım sağlar.
•	 Kullanımı çok kolaydır, ayrıca  

su testi ve dozaj ünitesi  
gerektirmez. Bir uygulama ile  
6 aylık bakım sağlanmış olur. 

•	 Doğa dostu ürün olup, geri  
dönüşümlüdür. Amerikan Tarım 

cihazdır. Kalorifer tesisatı basınç dengesine yar-
dımcı olan ve ayarlanabilir by-pass sistemi ve 
sıcak kullanım suyu için resirkülasyon kiti seçe-
neği ile farklı tarzlardaki ısıtma sistemlerine 
kolaylıkla uygulanabilmektedir. 
Geniş, fonksiyonel ve mavi aydınlatma ışıklı 
Likit Kristal (LCD) olarak tasarlanmış kont-
rol paneli tüm fonksiyonları, ısınma ve sıcak su 
ayarlarını, arıza uyarılarını ve kodlarını detaylı 
olarak sunmaktadır. Bu geniş ekranda kalori-
fer ısıtma suyu ve içinde yer alan boylerdeki 
hazır sıcak kullanım suyunun sıcaklığı aynı anda 
görüntülenmektedir. 
Immergas’ın gelişmiş teknolojisi, kolayca bası-
labilen butonlar ve yanlardaki çevirmeli düğ-
melerle yaz ve kış konumu için belirlenebilen 
farklı sıcaklık değerleri sayesinde maksimum 
konfor sağlamaktadır.
Modern, zarif ve yeni dizayna sahip Victrix 
Zeus Superior 32 kW’deki son teknoloji, kom-
binin çalışma saatlerini, ateşleme sayısını, iç 
mekan ve dış hava sıcaklığı (opsiyonel dış hava 
sensörü ile) gibi yararlı bilgilerin ekranda görül-
mesini ve sabit aydınlatmalı veya enerji tasar-
ruflu ekran ışığı gibi kişisel ayarların yapılma-
sını sağlayan tüm konfor özelliklerine sahiptir.
Victrix Zeus Superior 32 kW kombilerde bulu-
nan otomatik modülasyonlu fan sayesinde, gaz 
hava karışımı sürekli olarak en düşük güçten 
maksimum güce kadar ideal olarak sağlanan 

ve Premix Sistem olarak adlandırılan sistem 
sayesinde verim oranı daima korunur. Ses sevi-
yesini en alt düzeylere düşüren bu sistem aynı 
zamanda 13 m’ye kadar atık gaz tahliyesini de 
yatayda ve dikeyde mümkün kılmaktadır. 

Özellikleri

•	 4.7 kW’dan 32 kW’a modülasyonlu (% 20 
- % 100) ısıl güç üretimi

•	 Yeni göz alıcı dizayn
•	 Geniş ve aydınlatmalı likit kristal (LCD) 

ekran
•	 Paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörlü 

yoğuşma teknolojisiyle yüksek verim düşük 
atık gaz emisyon değerleri

•	 54 litre kapasiteli paslanmaz  
çelik boyler

•	 3 yıldızlı sıcak kullanım suyu konforu
•	 Sıcak kullanım suyu konforu için dahili 

resirkülasyon hattı çıkışı ve opsiyonel 
resirkülasyon kiti

•	 Modülasyonlu sistem pompası
•	 Ayarlanabilir by-pass
•	 Mikroişlemcili elektronik kontrol kartı
•	 Elektronik ateşleme ve modülasyon
•	 Opsiyonel Super CAR, Amico CAR ve 

Dış Hava Sıcaklık Sensörü aksesuarları  
ile dört mevsim en iyi performans ve 
konfor. TM

Bakanlığı’nca verilen, et ve kümes  
hayvanları üretim tesislerinde 
kullanılabilme iznine sahiptir.  TM
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ürünler

Varol Group’tan Soğutan Alev Robur
elektrik tüketir.

•	 Binaların enerji sınıflandırmasındaki 
notunu artıran en faydalı sistemdir.

•	 Blue Angel sertifikasyon limitlerinin de 
altında seyreden çevre kirletme katsayısına 
sahiptir. 

•	 Isıtma modunda % 170 verimlidir. Bu da 
aylık enerji faturanızdan % 50’ ye varan 
tasarruf sağlar.

•	 Düşük bakım masrafları ve uzun kullanım 
ömrü sağlar. Dizayn ömrü 30 yıldır, klasik 
kompresörlü soğutma sistemleri mekanik 
parçalardan oluştuğu için aşınır ve sızdırır. 
Her sezonda bakım yaptırılır. Soğutucu 
gaz bastırılır.

•	 Robur’un çalışan mekanik parçaları 
olmadığından aşınma ve güç kaybı söz 
konusu olmaz. Klasik elektrikli soğutma 
gruplarında her yıl aşınmadan dolayı güç 
kaybı söz konusuyken, Robur yıllarca aynı 
performansta çalışabilir.

•	 Robur –35 °C ile 50 °C arasında dahi 
ciddi performans kaybı yaşamadan 
çalışabilmektedir. Klasik soğutma cihazları 
sıcaklık 33 °C’ nin üzerine çıktığında 
performans kaybına uğrar. Dış ortam 
sıcaklığı 40 °C’ ye ulaştığında marka ve 
modeline göre % 10-30’a varan güç kaybı 
söz konusudur.

•	 Robur ile amortisman masraflarından 3-4 
kat tasarruf sağlanır.

•	 Sistem modüler olduğundan sunduğu 
çözüm esnektir. Bu da işletmede ve yakıtta 
verimliliği artırır. İhtiyacınız ölçüsünde 
devreye girer.

•	 Tek makine ile ısıtma ve soğutma 
yapabileceğimiz için ilk tasarım masrafı 
klasik soğutma cihazlarına göre toplamda 
% 20-30  daha düşük olacaktır.Tek pompa 
grubu, tek genleşme, tek kolektör, tek vana 
grubu, tek kaide, tek pano, tek elektrik 
tesisatı olduğu için kapalı mekana koyma 
zorunluluğu yoktur. Havalandırma, ex-
proof aydınlatma, gaz alarm vs. yatırımlar 
gerektirmez. Cihaz kompakt olduğundan 
montaj ve devreye alma maliyetleri 
düşüktür. Ayrıca baca ve brülör cihazın 
üzerindedir.

•	 Cihazlar dış ortam şartlarında 
çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. 
Özel kapalı yerlere ihtiyaç yoktur. Terasa, 

Robur Isı Pompaları’nda iki teknoloji 
birarada bulunmaktadır. Isıtma ve 
soğutma uygulamaları tek bir cihaz ile 

yapılmaktadır. Sıcak ve soğuk suyu dönemsel 
(yaz-kış) üretebildiği gibi eş zamanlı olarak da 
üretebilmektedir. Dolayısıyla cihaz soğutma 
yaparken bedava sıcak su vermektedir.
Isı pompaları ticari-endüstriyel tesislerin, otel-
lerin, hastanelerin, alışveriş merkezleri ve iş 
merkezlerinin ısıtılması, soğutulması veya sıcak 
su üretimi amaçlarıyla kullanılabilir. Bina ve 
işyeri ısıtmalarında, yerden yapılan ısıtmada, 
sıcak havalı sistemlerde, iklimlendirme tesisle-
rinde ve yüzme havuzlarının ısıtılmasında kul-
lanıldığı gibi, endüstriyel uygulamalarda, çeşitli 
kurutma, buharlaştırma, damıtma işlemlerinde 
ve süt pastörizasyon işlemlerinde kullanılmak-
tadır. Ayrıca kombine uygulamalarda ısı pom-
pası, kışın ısıtma, yazın ise soğutma yapılan 
tesislerde kullanılabilmektedir. Kombine uygu-
lamalarda, buharlaştırıcı ve yoğuşturucu kış ve 
yaz uygulamalarında yer değiştirmektedir.

Avantajları

•	 Tek bir cihazla ısıtma ve soğutma 
yapılabilir, bu şekilde yerden ve bakımdan 
tasarruf edilir.

•	 Soğutma modunda elektrik tüketiminde 
% 90 tasarruf sağlar. Ayrıca monofaze’dir 
ve 18 Kw soğutma üretmek için 
maksimum 0.54 ile 0.9 Kw arasında 

balkona, bahçeye, çatıya koyulabilir; 
böylelikle değerli kullanım alanlarını 
kazanmış olursunuz.

•	 Cihazlar kaskad sistemi ile çalışmaktadır, 
biri arızalansa diğerleri çalışmaya devam 
eder.

•	 Mevcut soğutma ve ısıtma sistemine 
kolayca bağlanır, paralel de çalıştırılabilir.

•	 ParaCOP Cihazlar soğutma yaparken 
elektrik yerine doğalgaz kullanıldığından 
yakıttan tasarruf sağlamaktadırlar. 

•	 Yenilenebilir enerji ve doğalgaz kullanan 
çevre dostu cihaz GAHP (Gas Absorption 
Heat Pump) ile ısıtma yapıldığında havaya 
salınan CO2 miktarı 4.2 ton azalır. Bu 
miktar 599 ağaç tarafından emilebilen 
veya 2 adet çevreci otomobil tarafından 1 
yıl içinde atmosfere salınan karbondioksite 
karşılık gelmektedir.

•	 GAHP ile ısınıldığında, her yıl 18.61 
MWh (1.6 ton eşdeğer petrol=1328 M3 
doğalgaz) enerji tasarrufu sağlanır.

•	 Küresel ısınmaya olan negatif katkısı 
(GWP - Global Warming Potential) 
sıfıra yakın olan GAHP, klima gazlarının 
yarattığı soruna karşın en iyi çözümdür.

Yapılan uygulamalarda görülmüştür ki; Robur 
cihazları ısıtma sezonunda % 50 daha az doğal-
gaz tüketmiş, soğutma fazında da elektrik 
giderlerini % 90 oranında azaltmıştır. Cihaz-
lar 2 yıl tam garanti imkanı sunmaktadır.  TM
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ürünler

Arıkazan’dan Caria Serisi Çekirdek Prina Kazanları
günlük değerlerden haftalık değerlere uzatıl-
mıştır. Kazanın alt tarafında bulunan bu alter-
natif kül toplama sistemi temizleme zorunlu-
luğunu daha da hafifleterek belirgin bir şekilde 
konforu artırmıştır.

Caria Serisi Pelet Brülörleri

Patenti Arıkazan tarafından alınmış olan 
(Patent G 274498) Caria serisi pelet brülör-
leri sessiz, ızgarasını kendi temizleyen bir sis-
tem olarak geliştirilmiştir. Caria brülörü, ola-
bilecek en iyi yanma işlemini gerçekleştirme-
sine yardımcı olan sofistike kontrol ünitesiyle 
birlikte çalışmaktadır. Bu teknoloji verimliliği 
artırırken bir taraftan da baca gazı atıklarını 
azaltır. Başlık ve gövde brülör yapısı özel tasa-
rım ve yüksek ısıya dayanıklı paslanmaz çelik-
ten oluşur, kül ve yapışkan maddelerin hava 
yolunu kapamasını engelleyen patentli otoma-
tik temizleme sistemi dünyada tektir.

Esnek Kurulum

Caria Serisi’nin kompakt yapısı, dikey boru-
ları ve üstte konumlandırılmış duman tahliye 
kapağı kendisine esneklik katar ve özellikle 
hemen her kazan dairesi için kurulumu uygun 
hale getirir. Kazan, bir duvar kenarına ya da bir 
köşeye hiçbir problem yaşanmadan kolaylıkla 
yerleştirilebilir. Bütün fonksiyonları kolay ve 
sezgisel yazılıma sahip dijital göstergesi yoluyla 
kolaylıkla kontrol edilebilir şekilde tasarlan-
mıştır. Yakıt haznesinin kazanın konumuna 
göre sağına ya da soluna yerleştirilebilir olması 
da esneklik açısından daha da kolaylık sağlar. 

Güvenlik Sistemleri

Caria Serisi kazanlar TSE EN 303-5 standart-
larında katı yakıtlı olarak üretilmiştir. Herhangi 
bir nedenden ötürü kazan sıcaklığı 98-106 °C 
arasında bir sıcaklığa ulaşırsa “kazan su sıcaklığı 
limit termostatı” devreye girerek sistemin ener-
jisini keserek brülörü devre dışı bırakır. Kazan 
üzerindeki elektronik gösterge cihazlarını koru-
mak için dahili elektromanyetik koruma filtresi 
(EMC) mevcuttur. Kazan standart olarak 3 Bar 
sistem basıncına göre üretilmiş olup, kazan su 
hattında su basıncı artışına karşı 2.5 bar ayarlı 

Kazan üreticisi Arıkazan, Avrupa’da 
son derece popüler olan pelet yakan 
kazanlar üzerine yoğunlaştırmış, pelet 

yakan son derece gelişmiş bir kazan tasarla-
yarak üretimine başlamıştır. Özellikle Fransa, 
İspanya, Almanya ve Polonya’ya ihracatı yoğun 
bir şekilde devam etmektedir.

Neden Zeytin Çekirdeği

Odun peleti temiz, 4000 kcal/kg alt ısıl değeri 
ile havayı kirletmeyen kullanışlı bir yakıt türü-
dür ve genellikle herhangi bir katkı maddesi, 
yapışkan kullanılmadan yüksek basınç altında 
sıkıştırılan talaş ve odun yongasından üreti-
lir. Ucuz ve çevre dostu bir yakıt olmasından 
dolayı Avrupa ülkelerinin çoğunda yoğun ola-
rak kullanılmakta olduğu gibi bu ülkelerde kul-
lanılması ayrıca hükümetlerce parasal olarak 
da desteklenmektedir. Ülkemizde yeterli mik-
tarda pelet üretimi olmadığı için, pelete en 
yakın özelliklerde ve zeytinyağı fabrikalarından 
bol miktarda ara ürün olarak çıkartılan “zeytin 
çekirdeği”ni, Arıkazan uzun testlerden sonra 
geliştirdiği CARIA serisi kazanlarda verimli 
bir şekilde yakar hale getirmiştir. Özellikle 
yakıt olarak zeytin çekirdeğinin (halk arasın-
daki daha yaygın tabirle prina’nın) seçilmesinin 
nedeni, ülkemizde çokça bulunması, CO emis-
yonunun düşük olması nedeni ile çevre dostu, 
yenilenebilir, temiz bir yakıt olması,  kömüre 
göre, cüruf ve külünün olmaması ve fiyatının 
son derece uygun olmasıdır (4.000 kcal/kg alt 
ısıl değer, % 1.5 kül, % 13 nem).

Caria Kazan’ın Çalışma Şekli

CARIA markası ile 12-23-40-60 kW kapa-
sitesinde, üstün teknoloji kullanılarak üre-
tilen kazanlar villa, konut, işyeri, otel, fabri-
kalar ve idari kısımlarının verimli ısıtılması 
amacı ile üretilmiştir. CARIA’nın emniyetli 
yapısı, Arıkazan çelik kazanı ile birleştiğinde 
uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir. 
Diğer pelet kazanlarının aksine, Caria kazan-
larının temizlik gereksinimleri gözle görülür 
bir şekilde azaltılmıştır. Otomatik temizlenme 
özelliği sayesinde kazanın alt kısmında biriken 
kül ve yanma artıkları, periyodik olarak otoma-
tik helezon yardımı ile kül deposuna boşaltılır. 
Kül haznesinin temizlenmesi ve boşaltılması 

emniyet ventili standart olarak kazan ile birlikte 
verilmektedir. Alternatif stokerli katı yakıtlı 
kazanlarda pozitif basınç nedeni ile alevin iler-
leyerek “bunker-stoker” tutuşması sıkça karşı-
laşılan sorun iken, Caria kazanda ileri güvenlik 
sistemi nedeni ile bu olumsuz tehlikeli durum 
gerçekleşmez.

Caria Kazanın Üstün Özellikleri

•	 Caria çelik sıcak su kazanı, brülörü ve 
yakıt deposu ile kompakt yapı özelliğine 
sahiptir ve paket halinde sunulur. 

•	 Mikro işlemci dijital kumanda paneli ile 
sistemin tüm aşamalarında kazan suyu 
sıcaklığı kontrolü, günlük ve haftalık 
program yapabilme özelliği vardır.

•	 Otomatik ateşleme ve ayarlanan sıcaklığa 
göre oransal hava yakıt kontrolü sağlar.

•	 Brülör 9 kademede yazılım kontrolü 
altında oransal olarak çalışır.

•	 Kazan duman boruları ile yanma 
ızgarası otomatik olarak düzenli zaman 
aralıklarında kendi kendini temizler.

•	 Yanma sonu oluşan küller otomatik olarak 
kül deposunda toplanır.

•	 Maksimum yükte düşük baca gazı 
sıcaklığı (145 °C), ve tam yanma 
sağlanarak max. % 93 gibi yüksek bir 
verime ulaşır. Verim ve kapasite testleri 
TSE ve ERGO ( Akredite Alman 
Kuruluşu) laboratuvarlarında yapılmış ve 
test raporları alınmıştır.

•	 Dik kazan yapısı nedeni ile tüm 
kapılardan geçebilir. (max. 75 cm)

•	 Kazan ve yanma odası tasarımları 
sayesinde EN normlarına uygun olan 
en düşük seviyede CO ve NO emisyonu 
sağlanmıştır. 

•	 Kapalı genleşme deposu kullanımı ile 
kolay montaj edilebilir.

•	 Bol yedek parça ve yaygın servis ağı 
mevcuttur.

•	 TSE, CE ve EN303-5 normlarına uygun 
test raporlarına haizdir.

•	 2 yıl garanti altındadır.  TM
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ürünler

Erensan’dan Euromatic Kaskad Kontrol Panelleri
entegrasyonu sayesinde önemli ekonomik avan-
taj oluşturuyor.
Standart Ölçüler (U x Y x D) 405 x 128 x 100 mm. 

Euromatic Norm
Tek veya iki kademeli brülörlü ısıtma ve sıcak su 
kazanlarının kontrol panellerine montajı yapıla-
bilen standart kontrol üniteleri olan Euromatic 
norm, hem çoklu kazan sistemleri için kaskad 
kontrolüne uygun olmakla birlikte çok değiş-
kenli ısıtma ihtiyaçları için opsiyonel versiyon-
lar da sunmaktadır. 
Standart Ölçüler (U x Y x D) 144 x 96 x 70 mm.

Isıtma Sistemine Uzaktan 
Müdahale Etme İmkanı 
Büyük çaplı uygulamalarda kullanılmak için 
tasarlanmış paneller üzerinde resetli tip sıcak-
lık emniyet termostatı, açma kapatma anahtarı 
ve kolay bağlantı terminalleri sayesinde hızlı 
montaj özelliği sunmaktadır. Aynı zamanda 
Euromatic panelleri, bir haberleşme ağı (bus) 
için de kullanmak mümkündür. Böylece kont-
rol edilebilecek sistem genişletilebilir. 

Erensan, Euromatic Panel serisi ile küçük 
ve orta-çaplı uygulamalar için standart 
çözümler öneriyor. Farklı modeller-

den oluşan ve değişik sistemlere uyarlanabi-
len Euromatic Panel serisi, enerji verimliliği ile 
ekonomik avantaj sağlıyor dış hava kompan-
sazyonlu kaskad kontrol olma özelliği ile de 
ısıtma sistemlerinde kontrolör görevi görüyor.
Aslantepe Stadyumu, Atatürk Havalimanı, 
Türkmenistan Stadyum Otel, TOKİ Başbakan-
lık, Meridian Romanya gibi birçok öncü kuru-
luşun tercihi olan Euromatic Kaskad Kontrol 
Panelleri, Euromatic-unit ve Euromatic-norm 
olmak üzere iki ayrı model olarak üretiliyor.

Euromatic Unit
Isıtma ve sıcak su kazanlarında kullanılan tek 
veya iki kademeli modülasyonlu brülörlerin 
kontrolünü sağlayan entegre sıcaklık kontrol 
elemanlı kompakt kazan kontrol paneli olan 
Euromatic unit, çok değişkenli ısıtma ihtiyaç-
ları için opsiyonel versiyonlar sunuyor. Çoklu 
kazan sistemleri için kaskad kontrolüne uygun-
luğu olan Euromatic unit, tüm elemanların 

Sıralı kazan kontrolü ve kaskad kazan kontrolü 
yapılabilir. Data bus sistemi sayesinde en fazla 
beş Euromatic norm standart panel veya Euro-
matic unit panel birbirleri ile iletişim halinde 
çalışabilmektedir. 
Evrensel tasarımı, tutarlı menü yapısı, Türkçe 
dil seçeneği ve kolay kullanım özellikleri saye-
sinde tüm Euromatic paneller kolaylıkla devreye  
alınabilir. İnternet üzerinden haberleşme ve 
uzaktan kontrol imkanı sayesinde modern  
aracılığı ile telefon hattı üzerinden kazanın 
programı değiştirilebilir, kazan verileri alı-
nabilir, kazana bilgi gönderilebilir ve ayarla-
nan bir cep telefonuna arıza mesajı gönderi-
lebilir.  TM

(GxDxY) ölçüleri ile yerden ve montaj 
maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır.

•	 Paslanmaz çelik depo boyler malzemesi 
sayesinde Vitopend 111-W hafiftir ve 
ayrıca katodik koruma için magnezyum 
anot gibi bir sarf malzemesinin 
kullanımına ihtiyaç duyulmaz.

•	 Sıcak su çıkışındaki sıcaklık sensörü 
sayesinde sabit sıcaklıkta kullanma suyu 
elde edilir.

•	 İşletmede kademeli çalışan hava fanı 
sayesinde sadece sıcak su hazırlarken 
değil, düşük yüklerde de; örneğin mahal 
ısıtması boyunca yüksek verimle çalışır. 
Avrupa Birliği Verim Direktifi 92/42’ye 
göre Düşük Sıcaklık Kazanı olarak 
sertifikalandırılmıştır.

•	 Kolay servis ve bakım: Yeni Aqua Bloc 
hidronik platform ve multi fiş sistemi 
sayesinde servisi kolay ve hızlıdır. 
Servis çalışmaları için yanlardan mesafe 
bırakmaya gerek yoktur. Bakım ve parça 
değiştirme için tüm komponentlere ön 
taraftan erişilebilmektedir.

Vitopend 111-W boylerli kombi, entegre 
edilmiş 46 litrelik paslanmaz çelik 
depo boyleri sayesinde, küçük boyut-

ları ile yüksek sıcak su konforu sağlamaktadır.
Vitopend 111-W, verim ve sıcak su konforu 
ile ilgili üstün teknik özellikler sunmaktadır:
•	 Yüksek sıcak su konforu: EN 13203 

Standardı’na göre, en yüksek sıcak su 
konforu anlamına gelen 3 yıldız ile 
derecelendirilmiştir (dT=30 K’de 180 
litre/10 dakika sıcak su). Aynı anda bir 
banyo küveti doldurulabilir, bir duş ve 
banyo lavabosu kullanılabilir.

•	 Az yer kaplayan tasarım: 46 litrelik 
paslanmaz çelik depo boyler ve özel 
boyler pompalı boyler besleme sistemi 
sayesinde klasik serpantinli boylerlerle 
karşılaştırıldığında üstün avantajlara 
sahiptir.

•	 Klasik serpantinli boylerlerle kombine 
edilen benzer sıcak su performansına 
sahip ısıtıcı sistemler, 150 litre hacminde 
yer tipi bir boylere ihtiyaç duymaktadırlar. 
Oysa Vitopend 111-W, 600x480x900 mm 

•	 Dijital kontrol paneli ile sabit sıcaklıkta ya 
da aksesuar olarak temin edilebilen bir dış 
hava sıcaklık sensörü yardımıyla dış hava 
kompanzasyonlu işletme mümkündür. 
Kontrol paneli arıza tespit sistemine 
sahiptir. Vitotrol 100 RT, UTDB ve 
UTDB RF oda termostatları aksesuar 
olarak kullanılabilir.  TM

Viessmann’dan Vitopend 111-W Boylerli Kombi: 24/30 ve 30 kW

32 . tesisat market 08/2011





ürünler

Termostatik vana kullanımı ülkemizde 
giderek yaygınlaşıyor. Efes Radyatör, 
2006 yılında alüminyum radyatörlerde 

termostatik vana kullanımını pratik kılan bir 
çözüm geliştirdi. 
Türk Patent Enstitüsü nezdinde TPE 2006 
04328 Y numaralı faydalı model belgesiyle 
korunan bu uygulamayı, firma “Entegre Ter-
mostatik Vana” olarak tanımlamıştır. Bilin-
diği üzere alttan giriş çıkış tesisat bağlantıla-
rında termostatik vananın da sıcak su girişine 

Efes Radyatör’den Entegre Termostatik Vana Uygulaması

Trane’den Adyabatik Soğutma

önündeki büyük bir gözde bulunan suyu ara-
lıklı olarak buharlaştırarak suyun soğutma özel-
liklerini kullanmaktadır ve bu esnada suyun 
fiilen serpantine ulaşmasını engellemektedir. 
Sonuç olarak, sıcaklık, kondensere ulaşmadan 
önce düşmektedir. 
Adyabatik Soğutma, HVAC verimliliğine 
doğrudan katkıda bulunmaktadır ve en yoğun 
sezonda bile sistemin tam yükü kaldırabilme-
sine yardımcı olmaktadır. Sistem dış ortam 
koşulları her ne olursa olsun her daim tam 
kapasite ile çalışırken binada yaşayanların kon-
foru da yükselmektedir. 
Adyabatik Soğutma’nın uygulanması düşük gaz 
çıkış sıcaklığı ile birlikte düşük yağ ve motor 
sargısı sıcaklığını temin etmektedir. Söz konusu 
etkenler kompresöre ve genel sistem güvenilir-
liğine katkıda bulunmaktadır.
Adyabatik Soğutma, elverişsiz koşullarda 
çalışan sistemler ile bina sahiplerine ve tesis 
müdürlerine enerji yükünü hafifletme konu-
sunda büyük destek sağlar. Örnekler arasında 
yüksek ortam sıcaklıkları, sıkça yaşanan kum 

Tasarım parametreleri dışında işleyen 
soğutma sistemleri genellikle yük-
sek arıza riski, yüksek enerji maliyet-

leri ve düşük operasyonel verimliliği berabe-
rinde getirmektedir. Global iç mekan konfor 
sistemleri ve çözümleri sağlayıcısı ve Inger-
soll Rand’ın bir markası olan Trane şimdi bina 
sahiplerinin ve tesis yöneticilerinin optimum 
işletim performansı ve enerji tasarrufu değer-
leri elde edebilmelerine yardımcı olmak ama-
cıyla Adyabatik Soğutma’yı sunmaktadır.
Trane Adyabatik Soğutma, serpantine giren 
havanın sıcaklığını düşürerek ısıtma, havalan-
dırma ve klima (HVAC) sistemi güvenilirli-
ğini ve verimliliğini daha iyi hale getirmek-
tedir. Adyabatik soğutma ile kondenser giriş 
havası sıcaklığında 20 ºC’ye kadar soğutma 
etkisi yaratılabilmektedir. Sadece 10 ºC’lik 
sıcaklık düşmesi enerji tüketiminde ortalama 
% 13’lük bir azalma meydana getirmektedir; 
bu da anında maliyet tasarrufu ve çevresel fay-
dalar sunmaktadır.
Adyabatik Soğutma konsepti, serpantinlerin 

veya toz fırtınaları ya da sınırlı güç kaynağı yer 
almaktadır. Ünitelerin montajı sırasında üni-
teler arasında gereğinden az boşluk bırakıl-
ması nedeniyle hava sirkülasyonunda sıkıntı 
çeken uygulamalarda bundan istifade edecek-
tir. Diğer uygulamalara, ortam hava sıcaklıkla-
rını sınırlayan yüksek basınçlı R404a soğutucu 
akışkan ile retrofit işlemine tabi tutulmuş sis-
temler dahildir. 
Özel ağ yapısına sahip kullanılan perde, serpan-
tinlere gölgeleme yapar ve güneş radyasyonu 
etkisini ortadan kaldırır. Aynı zamanda serpan-
tinleri koruyan kendi kendini temizleyen bir 
filtre olarak da hareket eder. Dilimli göz tasa-
rımı Adyabatik Soğutma’nın mini-split’lerden 
soğutulmuş su sistemlerine kadar çok geniş yel-
pazedeki HVAC sistemlerine monte edilme-
sine imkan tanımaktadır.
Su püskürtme sistemi normal ana basınçlar ile 
çalışmaktadır; bir su pompasına veya su arıtma-
sına gerek duyulmamaktadır. Özel bir kontrol 
cihazı minimum su tüketimini temin etmek-
tedir.    TM

alttan bağlanması, vanayı fonksiyonel olmak-
tan çıkarır.  Efes’in uygulaması ile alttan giriş 
çıkış ve alttan özel ventilli tesisat bağlantıla-
rında termostatik vana herhangi bir ölü dilim 
olmaksızın üstten monte edilebilmektedir. Bir 
başka deyişle termostatik vana çekirdeği rad-
yatöre üretim esnasında monte edilir ve radya-
töre sıcak su giriş noktasından bağlanmış olma-
masına rağmen kusursuz çalışır. Uygulamanın 
patenti olduğu kadar üretim “know-how”ı da 
Efes Radyatör’e aittir.  TM
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Bentoterm’dem Pelltech Marka Pelet Brülörleri

RSB Yapı’dan Airius Isıl Eşitleyiciler

Yanma Kalitesi
•	 Bir noktadan ateşleme: Ateşleme için 

daha az güç gerektirir, ateşleme hızlıdır bu 
sebeple az duman oluşur.

•	 Dahili helezon ile yükleme: Yanma 
odasına değişmeyen (kararlı, sabit) yakıt 
taşır ve kararlı yanma sağlar.

•	 Hava dağılımı: Tüm güç seviyelerinde, 
birincil ve ikincil hava en uygun şekilde 
dağılmaktadır.

•	 Daha hassas hava kontrolü: Fan hız 
kontrolü ile sağlanmaktadır.

•	 Akıllı yönetim: Brülör, sıcaklık ihtiyacına 
göre uygun çıkış güç seviyesi seçer.

•	 Sıcak bir yanma odası ile tam yanma, 
düşük emisyon ve yüksek verim sağlar.

Emniyet
Geri yanmaya karşı koruma:
•	 Emniyet termostatlıdır.
•	 Bekleme modunda dahili helezon 

periyodik çalışmaktadır.
•	 Kablo koruma hortumu vardır.
•	 Yedek batarya, güç kesilmelerinde geri 

•	 % 20-% 50 CO2 emisyonlarında azalma
•	 Daha konforlu çalışma ortamı
•	 Mevcut HVAC sistemleri ile birlikte 

çalışır
•	 Yılda 9 TL’den başlayan işletme giderleri
•	 Kolay montaj
•	 Hızlı yatırım geri dönüşü (ortalama 12-24 ay)
•	 Prosesten açığa çıkan, ve aydınlatmadan 

kaynaklanan ısı ile güneş kaynaklı ısıdan 
faydalanır

•	 HVAC kanallarına ihtiyaç 
duymaz

•	 HVAC ekipmanının 
yıpranmasını azaltır

•	 2.5 – 31 metre arasında 
tavan yüksekliğine sahip 
tüm binalar için son 
derece sessiz bir şekilde 
ısıl eşitleme sağlayan, 
perakende, ticari, 
sanayi, eğitim, spor, vb. 
tüm işletmelere uygun 
sistemler sunar

Pelltech, deneyimli mühendisleri ile 20 
kW’dan 1 MW kapasite aralığında pelet 
brülörleri üretmektedir. 

Ağaç peletleri biyokütle ürünleridir, talaştan 
yapılmış doğal, çevre dostu, yenilenebilir yakıt 
kaynağıdır. Yanmadan oluşan karbondioksit 
miktarı ağaç büyürken kullandığı miktara eşit-
tir. Aynı zamanda ülkemizde bolca bulunan 
zeytinyağı üretiminde son atık olarak çıkan 
zeytin çekirdeklerini de her kazanda yüksek 
verimle yakabilmektedir.
Tam otomatik PVa pelet brülörleri küçük ve 
orta boyutlu ortamları ısıtmak için dizayn edil-
miştir. Brülörü bir kazana monte etmek için 
normal brülör flanşı kullanılır, bu nedenle PVa 
brülörü herhangi bir yakıtlı ısınmayı, peletle 
ısınmaya değiştirmenin planlandığı yerler için 
en iyi çözümdür. 
PVa brülörün benzersiz elektrik ateşlemesi, 
otomatik çalışması ve aydınlatıcı ekranı bu  
brülörü bütün yıl boyunca kullanmayı kolay-
laştırır ve konforlu yapar. Yakıt kalitesine bağlı 
olarak, brülör yaklaşık haftada bir bakıma ihti-
yaç duyar.

Her gün artan enerji giderleri ve iklim 
değişikliği ile mücadele için gündeme 
gelen düzenlemeler, işletmeleri sürekli 

olarak enerji ihtiyaçlarını azaltacak çözümler 
aramaya yöneltiyor.
Airius ısıl eşitleme metodu, mevcut HVAC sis-
temi ve ekipmanının performansını maksimize 
ederek hem ısıtma hem de soğutma maliyet-
lerinde yıl bazında önemli tasarruflar sağlıyor.

Isıl Eşitleme Nedir?

Isıl eşitleme bir binada veya kapalı bir hacimde 
sıcaklığın eşitlenmesidir. Airius ısıl eşitleme/
katman yok edici sisteminin doğal olarak tavana 
yükselen sıcak havanın ve yere inen soğuk hava-
nın oluşmasını önler. Isıl eşitleme Airius ile 
verimli bir şekilde sağlanabilir ve bu ciddi enerji 
tasarrufu, çarpıcı hava kalitesi ve iç ısısal kon-
forun gelişimi ile sonuçlanır.
Airius ısıl eşitleme sistemlerinin faydaları açıktır: 
•	 % 20-% 50 ısıtma giderlerinde tasarruf
•	 % 20-% 40 soğutma giderlerinde tasarruf

yanmayı önlemek için brülörün bir süre 
daha çalışmasını sağlar.

•	 Baca çekişi olmaması durumunda veya 
brülör tıkanmasında brülör kendini kapatır.

•	 Hata çıkış rölesi: brülör arıza durumunda 
herhangi bir harici cihazı kapatır/açar.

Kullanıcı dostu
•	 Ara yüz ekranı: Brülör, anlık aktivite 

hakkında açık bilgi verir ve çalışma 
parametrelerini ekranda gösterir.

•	 Sıvı yakıt brülörleri ile uyumluluk: 
Brülörler montaj ve elektrik bağlantı 
olarak sıvı yakıt brülörleri ile uyumludur.

•	 Yakıt seviye kontrolü: Dahili yakıt 
miktarının dozajı nedeni ile harici 
helezonun beslemesini ölçer veya brülör 
yakıtsız kaldığında helezonu çalıştırır.

•	 Arıza sırasında veya yakıt bittiğinde sms 
mesajı gönderen GSM modemi ve kazan 
sıcaklık sensörü eklemek mümkündür.

•	 Monte edilmiş brülör az yer kaplar ve 
kazan kapağını açmak kolaydır.  TM

Asma tavan uygulamaları için ideal yerler ofis-
ler, perakende ortamları, alışveriş merkezleri, 
showroomlar, hastane ve kütüphaneler iken; 
serbest askılı sistemler perakende ortamları, 
outletler, fabrikalar, depolar, süpermarketler, 
marketler, alışveriş merkezleri, showroomlar, 
eğlence merkezleri, seralar, tiyatro salonları, 
konser salonları, toplantı salonları, sergi salon-
ları, fuar alanları, spor salonları, fitness mer-
kezleri, hastaneler, kütüphaneler, hapishaneler, 

uçak bakım hangarları ve araç 
servis merkezlerinde konfor ve 
enerji tasarrufu yaratırken kar-
bon emisyonunu azaltır.   TM
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Airfel’den Ambassador Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
duvar tipi yoğuşmalı cihazlar istenilen sıcaklık 
değerlerine göre kaskad kontrol prensibinde 
modülasyonlu olarak devreye girip çıkarak sağ-
lanan tasarruf tüketiciyi memnun edici düzey-
lere erişmektedir. 

Ambassador Üstünlükleri 
•	 Duvarda tek kazanla Türkiye’de ilk ve tek 

150-180 kW
•	 6 farklı kapasite ile geniş ürün gamı; 60 

kW, 80 kW, 100 kW, 120 kW, 150 kW, 
180 kW 

•	 Cihaza entegre kaskad kontrol ünitesi ile 8 
cihaza kadar kontrol olanağı ile toplamda 
1440 kW’lık kapasite değeri 

•	 Kompakt boyutlar ile 1.25m² de 720 kW 
•	 Premix yoğuşma teknolojisi ile % 110’a 

varan yüksek verim 
•	 Yoğuşma teknolojisi ile düşük yakıt 

sarfiyatı 
•	 Duo paslanmaz çelik yoğuşmalı ısı 

eşanjörü
•	 Düşük emisyon oranları: Sınıf 5  

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

izlenebildiği entegre LCD ekran

150 ve 180 kW kapasitelerde Türkiye’de 
ilk ve tek olan Airfel Ambassador Duvar 
Tipi Yoğuşmalı Kazanlar’la birlikte 8’li 

kaskad seçeneği ile toplamda 1440 kW’a ula-
şılabilmektedir. Cihazların kapladığı alan itiba-
riyle de kompakt yapısı ile birlikte 1.25 m2’de 
720 kW’a ulaşabilmek mümkün olmakta-
dır. Harici olarak kullanılabilecek opsiyonel 
bir takım kontrol cihazları ile birlikte kaskad 
sayısının artırılması ve 20 cihaza kadar kaskad 
kontrol imkanı sunulması da sistemin sağladığı 
avantajlar arasındadır. Kaskad çalışma prensibi 
ile birlikte cihazların sıra kontrollü çalışması ile 
eşit yaşlanma sağlanmakta, yedekli çalışabilme 
rahatlığı ile birlikte işletme ve bakım kolaylığı 
da yaratılmaktadır. 
Cihazın teknolojik tasarımının yanı sıra kulla-
nılan yoğuşma teknolojisi ve premix yanma tek-
nolojisi ile % 110’a varan yüksek verim değerleri 
sayesinde Ambassador Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Cihazlar, geleneksel merkezi sistem ürünlerine 
kıyasla tüketiciye ciddi oranda yakıt tasarrufu 
da sağlamaktadır. Özellikle geçiş mevsimle-
rinde duvar tipi yoğuşmalı cihazların gelenek-
sel merkezi sistem ürünlerine kıyasla avantaj-
ları bir daha gözler önüne serilmektedir. Gele-
neksel merkezi sistemler tam yükte çalışırken 

•	 Entegre e-BUS özeliği ile diğer cihazlarla 
iletişim kurabilme özelliği

•	 Entegre OpenTherm bağlantısı
•	 Tüm modellerde entegre kazan 

sirkülasyon pompası
•	 Donma koruması
•	 Pompa anti-blokaj koruması
•	 CE sertifikası ve 2 yıl garanti  TM

İsviçre Oertli Induflame üretim lisansı ile 
Ecostar Çorlu Fabrikası’nda üretilen CIB 
tipi sanayi yakıcıları LOW NOX olma 

özelliği ve kompakt tasarımı ile tercih edilen 
yakıcılardandır. Fan ve kontrol panosunu gövde 
üzerinde bulunduran, bakımı son derece kolay 
ve verimli çalışan CIB yakıcılar geniş bir müş-
teri portföyüne hitap etmektedir.

Elektronik Fan RPM Kontrol
•	 Düşük ses seviyesi
•	 Enerji tasarrufu
•	 Optimum hava sirkülasyonu
•	 Yakıcı Ses İzolasyonu
•	 Brülör gövdesi = ses izolasyonu
•	 Ses izolasyonlu frigorofik brülör motoru 

Dijital Yakma Kontrol Sistemi
•	 Hassas yakıt - hava ayarı 
•	 İşletme bilgilerinin ve arıza tanımlarının 

Yakıt Tipleri
•	 Motorin
•	 Fuel Oil
•	 Doğalgaz
•	 Çift Yakıt: Doğalgaz / Fuel Oil / Motorin  TM

Ecostar’dan CIB Low NOx–Compact Sanayi Yakıcıları
izlenebildiği dijital ekran 

•	 Yakıcının bilgisayar veya mobil bir 
terminal tarafından  
çalıştırılabilmesi özelliği

•	 Bilgi kaydı
•	 İletişim protokolleriyle uzaktan 

bağlanılabilme özelliği 
•	 O2 trim kontrolüyle yakıt 

tasarrufu 
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söyleşi

Cahit Köse 
EMAS Makina Sanayi A.Ş. Şirket Müdürü

Elginkan Holding, 60 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye’nin en köklü 
kuruluşlarından biri. EMAS ise, Elginkan Vakfı’nın ısı grubu ürünleri 
konusunda faaliyet gösteriyor. EMAS’ın Şirket Müdürü Cahit Köse, Elginkan 

şirketlerinin 60 yıllık serüvenini ve gelecek hedeflerini anlattığı söyleşimizde 
ayrıca Türkiye ISK sektörünü ve enerji verimliliği konusundaki gelişmeleri de 
değerlendirdi...

“Kazandığımızı tekrar 
 Türk milletine sunuyoruz” 
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Şirketlerimizin tamamı Elginkan 
Vakfı tarafından yönetiliyor

EMAS, Elginkan Vakfı’nın bir kuruluşu. 
Elginkan Vakfı ise Elginkan ailesinin 60 yıl 
önce kurduğu şirketlerinin kendilerinden 
sonra da varlığını sürdürmesini arzuladıkları 
için kurdukları bir vakıf. Genellikle şirketler 
vakfı kurar ve yürütürler ama bizde tam tersi; 
şirketlerimizin sahibi vakıf. Kurucularımızın 
hepsi vefat etti, biz vakfın mütevelli heyeti 
vasıtasıyla yönetiliyoruz.
Kurucularımız ilk olarak armatür, musluk üre-
timi ile başlamışlar işe. Daha sonra vanalar 
ve seramik sağlık gereçleri de işe dahil edil-
miş. Ardından ısıtma ürünleri tarafı da faa-
liyete geçmiş. Bugün şirketimizi yapı ve ısı 
grubu olarak iki ana kolda faaliyet gösteriyor. 
Yapı grubunda armatür, vana, seramik sağ-
lık gereçleri gibi ürünler var, ısı grubunda da 
kombi, panel radyatör, döküm radyatör, doğal-
gaz sayacı, kazanlar ve güneş kolektörleri gibi 
ürünler var. 
Isı grubunun asıl başlangıcı 1985 yılında-
dır. İlk olarak döküm soba üretimiyle baş-
ladı. Ardından ürünlerimiz arasına elektrikli 
termosifon, ızgara midi fırın, radyant sobalar, 
doğalgaz sobaları gibi ürünler eklendi. Son 
yıllarda ise Pendik’teki fabrikamızda kombi 
üretimine başladık. Kombinin dışında mer-
kezi kazan, elektrikli termosifon üretimi de 

ler var, onların da pazarlamasını yürütüyoruz. 
Mesela Manisa’da Elba panel radyatörlerin 
üretimi yapılıyor, bu ürünlerin yurtiçi satışını 
EMAS olarak biz yürütüyoruz. 
Döküm radyatör yapan Odöksan diye bir fab-
rikamız var Osmaneli’de; orada üretilen ürün-
lerin Türkiye satışını yine biz yürütüyoruz. 
Radyatör vanaları, su vanaları, gaz vanaları 
gibi ürünlerin satışını ise Elmor ile birlikte 
yürütüyoruz. Ürünlerin hepsi ayrı anonim 
şirketlerde üretiliyor. Mesela doğalgaz sayaç-
ları Elsel tarafından % 50-50 başka bir ortak 
şirketle, Kartal’da üretiliyor. Üretimlerimizin 
dışında, ürün gamımızı tamamlayan ve yurt-
dışından aldığımız ürünler de var. Büyük mer-
kezi sistem döküm kazanları, duvar tipi yoğuş-
malı kazanları ve yer tipi yoğuşmalı tip kazan-
ları De Dietrich’ten ithal ediyoruz. De Diet-
rich 320 yıldır faaliyet gösteren çok köklü bir 
kuruluş. Üretim tarzları, ürünleri, modelleri 
gerçekten çok iyi. 

İstihdama ciddi oranda katkı 
sağlıyoruz

EMAS’ta 290 kişi civarında çalışanımız var. 
Ama E.C.A.’nın geneline bakarsak, 3000 
civarında çalışan sayımız var. Elbette alt bayi-
ler dahil olmak üzere 1200 bayimizi ve 350 
servisimizi de dahil edersek bu rakam çok 

Pendik’te gerçekleştiriliyordu. Zaman içinde 
buradaki kapasite yetmemeye başladı; biz de 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fab-
rika kurduk. Kombi üretimimiz bugün tama-
men Manisa’da gerçekleşiyor. Pendik’te ise kat 
kaloriferi kazanı, merkezi kazan, elektrikli ter-
mosifon üretiliyor. 
Üretimlerimizin dışında bir de Elginkan 
Holding’in diğer şirketlerinin ürettiği ürün-

©
 T

ES
İS

A
T 

M
A

RK
ET

©
 T

ES
İS

A
T 

M
A

RK
ET

tesisat market 08/2011 . 41



söyleşi

daha yukarı çıkıyor. Burada telaffuz ettiğimiz 
çalışan sayısı sadece ısı grubunu ifade edi-
yor. Genel anlamda şirketlerimizi düşünür-
sek, istihdama ciddi oranda katkı sağladığı-
mızı söyleyebilirim. 
Manisa’daki fabrikamız, yaklaşık 68.000 m2 

açık, 30.000 m2 kapalı alana sahip çok modern 
bir tesis. Şu anda orada 320.000 adet kombi 
üretebilecek durumdayız. Gerekli olması 
halinde ilave yatırımlarla büyümeye müsait 
bir yapıya da sahip. Pendik’teki fabrikamız 
33.000 m2 açık, 13.000 m2 kapalı alana sahip. 
Burada elektrikli termosifon, kat kaloriferi, 
merkezi kazan gibi ürünleri üretiyoruz. Bir 
de ar-ge laboratuvarlarımız var. Ürünlerimi-
zin hepsini kendi teknolojimiz ve mühendis-
lerimizle geliştiriyoruz. Ar-ge tarafımız çok 
kuvvetli. Döküm sobadan başlayarak ürünle-
rimizin tamamını kendi teknik personelimizle 
geliştirdik. Bu, elbette uzun bir yol; çünkü 
yeni bir ürünü imal etmeye niyetlendiğinizde 
pazara sunmanız en az iki yıl alıyor. Ürünün 
üretimi, laboratuvar ve saha testleri, bu test-
lerin sonuçlarına göre yapılabilecek iyileştir-
meler gibi birçok çalışma yapmanız gereki-
yor. Kurucularımızın “kalite” konusunda bize 
vasiyetleri var. Biz de bu vasiyeti yerine getir-
mek adına ürünlerimizde kalite konusunda 
çok titiz davranıyoruz.  
E.C.A. markamızın sloganı “Yıllarca 
Beraber”dir. Gerçekten de her gün evleri-

nizde dişinizi fırçalarken, banyo yaparken, 
ellerinizi yıkarken E.C.A. ürünlerini kullanı-
yorsunuz. Türk halkına hep iyi hizmet vermek 
istiyoruz. Bugüne kadar da müşterilerimizi hiç 
mağdur etmedik. Varolduğumuz sürece müş-
teri memnuniyetini esas alarak kaliteli ürün-

leri üretip pazara sunmayı ve kendimizi daima 
yenilemeye odaklı olduğumuzu söyleyebilirim. 

Enerji verimliliği sağlayan 
sistemlerin teşvik edilmesi gerek

Bilindiği üzere Enerji Verimliliği Kanunu çer-
çevesinde merkezi sistem ve bireysel sistem 
kullanımları konusunda birtakım kararlar çıktı 
ve akabinde revizyona uğradı. Bu konuda baş-
langıçta biraz acele edildiğini düşünüyorum. 
Aslında bu konuyu merkezi veya bireysel sis-
temler diye ayırmak yerine, genel anlamda 
verimli sistemleri kullanmak konusunda teş-
vik edici bir yasa çıkarılması çok daha doğru 
olurdu. 
Mesela İngiltere’de yılda 1.5 milyon civarında 
kombi satılıyor ama yoğuşmalı kombi seçil-
mesi halinde devletin % 40 civarında bir des-
teği var. Bu kombiler kullanılırken de en az  
% 20 civarında bir tasarruf sağlıyor. Buna ben-
zer çalışmaların ülkemizde de olmasını arzu 
ediyoruz elbette... Zaman içinde birtakım 
yenilemelerle bunun gerçekleşeceğini düşü-
nüyorum. Artık sadece devlet kendi kendine 
bir karar almak yerine, sektörün fikrini de alı-
yor bu konularda. Bu da çok daha verimli ve 
sağlıklı sonuçlar doğuruyor.  Yine birtakım 
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verim elde etmeye çalışıyoruz. Mesela, bir 
otelin hem havuz suyu ısıtmasını, hem kulla-
nım sıcak suyu ihtiyacını hem de ısıtma ihti-
yacına destek olabilecek bir sistem kurmayı 
amaçlıyoruz. Kurduğumuz sistemler sadece 
depolu bir güneş enerjisi değil de, içinde boy-
leri, kombisi veya merkezi sistemi olan paket 
çözümler halinde projelendiriliyor. Elbette bu 
konuda ısı pompalarının da faydası büyük; biz 
de uzun vadeli planlarımız arasına ısı pom-
pası üretimini aldık. Yine fotovoltaik sistem-
ler de planlarımız arasında. Ama şu anda üre-
tim söz konusu değil; sadece ar-ge çalışmaları-
mız sürüyor. Kurulan tüm sistemin uyumlu bir 
şekilde çalışmasını sağlamak zor. Bu nedenle 
her detayı değerlendirmeniz gerekiyor. Özel-
likle Avrupa’da muazzam çözümler görebili-
yoruz. Biz bunun örneklerini ülkemizde ger-
çekleştirmeyi arzu ediyoruz. 

Eğitim, vakfımızın ilk hedefi...

Vakfımızın birinci sırada gelen hedefi; 
Türkiye’de eğitimi desteklemek ve geliştirmek 
konusunda faaliyetlerde bulunmak. Ayrıca 
vakıf senedinde teknolojiyi desteklemek, Türk 
dil örf ve adetlerini desteklemek, geliştirmek 
gibi maddeler yer alıyor. Biz bütün kazandığı-
mızı tekrar Türk milletine sunuyoruz. Eğitimi 
öncelikle kendi içimizde, eğitim kurumları 
açarak yapmaya başladık. Manisa’da, İzmit’te 
ve Bolu’da eğitim kurumları açtık ki bunların 
tamamının bina işletmesi, yönetici ve eğitmen 
ihtiyaçları Elginkan Holding tarafından kar-
şılanıyor.  Bunlar ilk kuruluşunda ara eleman 
yetiştiriyordu, şimdi çok daha başka boyutlara 
geldi. Özellikle armatürlerin, vanaların mon-
tajı konusunda ara eleman sıkıntısını çok yaşa-
dık. Neticede montaj sırasında yapılan hata, 
ürünün marka değerine de zarar verdiği için 
bu açığı kapatmak üzere eğitim faaliyetlerine 
başladık. Fakat bugün kurumlarımız çok daha 
ileri bir noktada yer alıyor. Şu anda, bilgisa-
yar eğitiminden ISO eğitimlerine kadar bir-
çok konuyu kapsar hale geldi eğitim sistemi-
miz. Bu kurumlarda eğitilmiş 200.000 civa-
rında eleman var. Eğitim alan arkadaşları-
mıza, MEB onaylı sertifi kalarını da veriyo-
ruz. Böylece sektörde işi iyi bilen elemanlar 
olarak çok kolay iş bulabiliyorlar. Kurumları-
mıza müracaat eden herkes, deftere kaleme 
bile para vermeden ücretsiz eğitim alabiliyor. 
Yani aslında sektöre de eleman yetiştiriyoruz. 

söyleşi

Eğitimle ilgili bir başka çalışmamız da okul 
yapımı. Devletin bize tahsis ettiği bir arazi 
üzerinde okul yapıyor, anahtarını MEB’e tes-
lim ediyoruz. İşletmesiyle bir ilgimiz olmuyor 
ama laboratuvarı, dersliği, ısıtma, soğutma sis-
temleri kurulmuş bir şekilde teslim ediyoruz. 
İlkokul, lise, anadolu lisesi gibi... Yaptığımız 
okul sayısı altıya ulaştı, gücümüz yettiğince 
yapmaya devam edeceğiz. 
Laboratuvarlarımızı da sadece kendi kullanı-
mımızla sınırlandırmıyoruz; cihazlarını test 
etmemizi isteyen fi rmaların da kullanımına 
sunuyoruz. Mesela talep üzerine kombi labo-
ratuvarımızda birçok fi rmanın ürünlerini test 
ettik. Üç ay önce de merkezi kazan labora-
tuvarımızı tamamladık. Bu talepler bize fi r-
malardan ziyade TSE’den geliyor. Personeli-
miz bütün gün sadece bu testlerle uğraşıyor-
lar. Standartların nasıl uygulanacağını çok iyi 
biliyorlar. Bünyemizde iyi bir eğitim yapımız 
var, kimsenin birbirinden saklayacağı bir şey 
yok. Yeni elemanlar alıp yetiştiririz her zaman. 
Aynı dışarıdaki okullar gibi şirketin içinde de 
eğitim hiç bitmiyor. Uzunca bir süre internet 
üzerinden de bayilerimize eğitim verdik. Eski 
personel veya eski servislerde yeni işe başla-
yan personellerin bilgilerini tazelemek üzere 
de eğitimlerimiz devam ediyor. oluyor, bun-
ları sürekli canlı tutmanız lazım. Son zaman-
larda online eğitimler vermek üzere çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Özetle eğitim, Elginkan 
şirketleri için vazgeçilmezler arasında... TM 

komponentler ile mevcut sistemlerin çok daha 
verimli hale gelmesi mümkün olabiliyor. Ter-
mostatik vana gibi... Termostatik vana ufa-
cık bir ürün, ama kullanımı ciddi miktar-
larda enerji tasarrufu sağlıyor. Bu nedenle 
cihazların değil, sistemin toplam veriminin 
değerlendirilmesi ve buna göre teşvik veril-
mesi daha doğru. 

Isı pompası ve fotovoltaik sistem 
üretimi gelecek planlarımız arasında 
var
 
Güneş enerjisi sistemleri, ülkemizde özel-
likle güney ve batı kesimlerde sadece su ısıtma 
için kullanılıyor. Bu konuda merdivenaltı üre-
tim de oldukça yaygın. Biz de son iki yıldır 
güneş enerjili sistemler üretiyoruz. Ama bunu 
entegre bir sistem haline getirip maksimum 
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güncel

Başarılı Bir Pazarlama için 
10 Önemli Adım

İ
yi tasarlanmış bir pazarlama stratejisi, kısa ve uzun dönemli 
büyüme ve ciro artışının anahtar unsurudur.
Aşağıdaki 10 kritik sorunun yanıtı, firmanızın, müşterileriniz 

ve potansiyel müşterileriniz ile oldukça etkin bir iletişim kurmanızı 
sağlayacaktır.
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3. Ana rakiplerimiz müşterileri ile 
nasıl iletişim kuruyorlar? 

Sizin programlarınız zaman ve dikkat çekme 
açısından rekabet edebilir özellikte mi? (Bunu 
sadece HVACR sektörü ile ilgili değil, evsel 
ürün pazarı için de düşünün). Daha ileri 
düzeyde bir iletişim için neyle rekabet etti-
ğinizi bilmeniz büyük önem taşır. Bu yüz-
den kendi ürünleriniz/şirketiniz ile rakiple-
rinin güçlü ve zayıf yanlarınızı belirleyin. Bu 
analizlerin doğru yapılması ile kendi zayıf 
noktalarınızı güçlendirmeye yönelik strateji-
ler geliştirebilecek, rakiplerinizin zayıf nok-
talarını sizin açınızdan avantaja dönüştüre-
bileceksiniz.

4. Hangi bilgiler müşterilerin ve 
hedef müşteri grubunun ürün 
ve hizmetlerinizin avantajlarına 
inanmasını sağlar? 

Bu tür bilgileri bir araya getirebilmeniz için, 
müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini yeterince 
anlayabiliyor musunuz? Müşterilerinizi satış 
vaatlerinize ikna edebilmeniz için; karar ver-
melerine yardımcı olacak, harekete geçirecek 
bilgileri sunmalısınız. Bunu da “neyi bilmek 
istediklerini” bilerek yapabilirsiniz.

5. Firmanızı rakiplerinden ayıran 
bir kurumsal kimlik ya da markanız 
var mı?

Bu özellik, satış tekliflerinize değer katmak 
amacıyla ürün ve hizmet tanımlamanızda 
kullanılabilir mi? Rakipleriniz karşında “fark 
yaratabilecek”, kurumsal algınızı yükseltecek 

1. Ürün ve hizmetlerimizin 
müşterileri kimlerdir? 

Basit bir soru gibi görünse de, yanıtı o kadar 
basit değildir. Müşteriler, gelir durumlarına, 
cinsiyet, yaş, ünvan ve mesleklerine , oturduk-
ları bölge-semte göre (düşük-orta-yüksek), 
ticari-sektörel, ırksal vb. durumlarına göre 
gruplara ayrılırlar.

Burada önemli olan, ürün ve hizmetlerimizi 
almakta olan ve alacak olan müşteriler hak-
kında mümkün olduğunca fazla bilgi topla-
mak ve satın alma sebeplerini belirlemektir. 
Her müşterinin satın alma sebepleri ve man-
tıksal gerekçeleri farklıdır. Hedef kitle hak-
kında detaylı bilgi sahibi olmak, pazarlama 
etkinliklerinin doğru yapılandırılmasını, mak-
simum yarara dönüşebilmesini sağlayacaktır.

2. Ürün ve hizmetlerimiz 
tanımladığımız müşteri gruplarına 
ne kadar uygun?

Müşterinin/potansiyel müşterinin gözünde 
ürün ve hizmetlerimiz onlara ne sağlıyor? 
Ürün ve hizmetlerinizin rakiplerinizinkiler-
den farkları neler? Müşterileriniz ve potan-
siyel müşteriler piyasadaki ürün ve hizmet-
ler arasındaki farkları nasıl algılıyorlar (nite-
liyorlar)? Yani ürün ve hizmetin “reel bir ihti-
yacı” olabildiğince üst seviyede karşılıyor oluşu 
ve bunun hedef kitle tarafından gerektiğince 
algılanabilmesi, pazar başarısını doğrudan 
yönlendirir. Ürün ve hizmetin gerçek değeri, 
müşteri tarafında algısal değeri ve rakiplere 
göre konumlandırılışı takip edilmeli, ölçüm-
lendirilmelidir. 

her unsura ihtiyacınız var. Bunun için “itibar 
yönetimi”, önemli bir pazarlama değeri taşı-
maktadır.

6. Pazarlama mesajımızı 
gördüğünde, duyduğunda ya da 
okuduğunda müşterimizin ne 
yapmasını istiyoruz? 

Bu soru, nihai satış sürecinde potansiyel müş-
terinin tutum ve davranışını anlayabilmek için 
çok önemlidir. Onlara bilgi göndermek mi, 
hizmet randevusu için sizi aramalarını mı, 
yoksa ürünlerinizi yakından görmeleri ve tanı-
maları için mağazanızı ziyaret etmelerini mi 
istiyorsunuz? Bir mesaj, bu amaçların hepsine 
birden, aynı derecede hizmet edemez. Önce-
liklerin tanımlanması, öncelikli amaca doğru-
dan hizmet edecek şekilde mesajın yapılandı-
rılması gerekir.

7. Pazarlama programınızı 
nerede ve ne zaman olursa olsun 
ölçümleyebileceğiniz bir hesaplama 
yönteminiz (ROI- Return on 
Investment) var mı? 

Yatırım getirisi (ROI), reklam maliyetinin, 
kâra göre oranını gösterir. ROI değeri, pazar-
lama iletişimi, reklam harcamalarınızın tutarı 
karşılığında elde edilen iş değerini gösterir. 
Pratik bir ölçüm yöntemi olarak şu önerilir; 
satış geliri toplamından reklam maliyetleri-
nizi çıkarın, çıkan sayıyı toplam reklam mali-
yetlerinize bölün: Gelir - Maliyet / Maliyet
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güncel

aksesuar tercihleri vb. Bu önemli verileri top-
lamak için tüm araçlarınızı (telefon, yazışma, 
ziyaret vb.) kullanın.

10. Sosyal Medya hakkında yeterli 
bilginiz var mı? 

Bu kavramlar, gitgide önem kazanıyor ve eğer 
bu kavramları iyi anlar ve kullanırsanız, reka-
bet gücünüz de o oranda artar. Web tabanlı 
pazarlama enstrümanları hakkında bilgi edi-
nin. Bunları etkin kullanabilme becerilerinin 
geliştirilmesi, pazarlama iletişimi açısından 
önemli avantajlar sağlayacaktır. TM

Pazarlama iletişimi planları üzerinde “Yatı-
rımın Geri Dönüşü”nü belgeleyememekten 
şikayet eden pazarlamacılar iki kategoriye 
ayrılırlar:  Çok hantal olanlar ve çok hantal 
olma yolunda ilerleyenler...

Her pazarlama planı ve enstrümanı için ölçme 
yolları vardır. Önemli olan ölçümlenemeyecek 
enstrümanların kullanımının genellikle tercih 
edilmemesidir. Örneğin e-posta ile yapılacak 
pazarlama eyleminin ölçülebilir yöntemlerle 
de ölçülemeyecek yöntemlerle de icra edilmesi 
mümkündür. İşe başlarken “nasıl ölçümlenebi-

leceğini” bilerek, sonuçlarını ölçerek, elde edi-
len sonuçlara göre yeni hamleyi revize ederek 
yol almak gerekir.

8. Mevcut müşterilerimiz için 
yeterince araştırma yaptık mı? 

Müşteri memnuniyeti konusunda geri bildi-
rim alabilmek için olası tüm araçları kulla-
nın. Müşteriye yönelik tutum ve davranışla-
rınızı, satış ve sonrası süreçlerinizi sorgulayın. 
Müşteri ziyaretlerinizde, görüşmelerinizde 
geri bildirim alabileceğiniz birkaç soru sorun, 
web araştırmaları yapın, anketler düzenleyin, 
elde edilen bilgileri düzenleyen, müşteri iliş-
kilerinizi yönetebilen yazılımlardan yararla-
nın. Geri bildirimleri müşterilerinizle iletişi-
minizi iyileştirmekte kullanın.

9. Müşterileriniz ve potansiyel 
müşterileriniz için bir veri tabanı 
(database) oluşturdunuz mu ? 

Spesifik hedefleme programları için kritik 
satın alma bilgilerini sınıflandırın; Örneğin; 
mevsimsel-dönemsel satın alma alışkanlıkları, 
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söyleşi

Faik Öner 
Mas Grup Satış ve Pazarlama Müdürü

Pompaların enerji tüketimleri, ülkemizde de Enerji Verimliliği Yasası ile 
birlikte en çok konuşulan konular arasına girdi. Dünyanın dev pompa 
üreticileri de, yerli pompa üreticileri de bu süreçte daimi iyileştirme ile 

ürünlerini daha verimli hale getirme yarışında. Bu yarışın içinde, % 100 Türk 
sermayeli bir şirket olan ve 30 yılı aşkın tecrübesi ile pompa ve akışkan teknolojileri 
üzerine faaliyet gösteren Mas Grup da yer alıyor. Bugün dünya devleri ile eşit 
verimliliği sunan Mas Grup’un Satış ve Pazarlama Müdürü Faik Öner, şirketin 
“sürekli gelişim”i bir hedef olarak belirlediğini söylüyor...

“Hedefimiz; hep daha iyisi”
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1977’den bugüne sektörümüze 
hizmet veriyoruz

Mas Grup olarak, 1977’den bu yana tesisat 
sektörüne hizmet veriyor, bir pompa üreti-
cisinden beklenilenin ötesinde; akışkanların 
ve enerjinin etkin kullanımına odaklı üre-
tim anlayışı ile doğal kaynakların yani yaşa-
mın sürdürülebilirliğine hizmet etme hedefi 
ile hareket ediyoruz. ISO 9001 kalite belge-
sinin yanı sıra UL, FM, NFPA 20, TSE, CE, 
GOST, UKR Sepro kalite belgelerine sahi-
biz. Bugün ülke çapında 100’ü aşkın bayimiz 
bulunuyor. İç ve dış pazarlarda rekabet gücü-
müzü artırmak ve daha kaliteli hizmet ver-
mek amacıyla 2006 yılında toplam 40.000 m² 
alan üzerine kurulu, 20.000 m² kapalı alana 
sahip Düzce fabrikamızı hizmete açtık. Bugün 
50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ar-ge 
departmanımızda, konusunda uzman 16 tek-
nik personel, kendilerine tahsis edilmiş 3 adet 
CNC işlem merkezi ve bilgisayar donanımlı 
en son teknoloji ile donatılmış test istasyon-
larında tasarım yapıyor ve pompa sektöründe 
yeni model geliştiriyorlar. 
Firma olarak temel felsefemiz; yasalara ve 
ticari ahlak kurallarına uygun davranarak, 
tüketicinin korunmasına ve bilinçlenmesine 
önem vermek, müşteri ile bütünleşmeyi ön 
planda tutarak hep ileri teknoloji ve kalite ara-
yışında olmak, insan kaynakları yönetiminde 
yeni akımlara yer vererek, çalışanını ve müşte-
rilerini memnun edecek bir sistem kurmaktır.

Çalışanlarımızın haklarına her 
zaman saygılıyız

2011 yılına çok iyi bir giriş yaptık. Şirketi-
mizde birtakım yapısal değişiklikler gerçek-
leştirdik. İlk iki ay çok iyi geçti ama ardından 
sektörümüzce de bilinen sendikal anlaşmaz-
lık neticesinde biraz zor günler yaşadık. Bu 
durum üretime ve satışa da bir süre olumsuz 
etki etti ama şu anda herhangi bir sorun yok, 
kaldığımız yerden tüm hızımızla yolumuza 
devam ediyoruz. Bu konuda oluşabilecek 
soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına bazı 
konularda açıklık getirmekte fayda var. Mas 
Grup olarak çalışanlarımızın haklarına her 
zaman saygı gösterdik, gösteriyoruz. Kimse 
kalifiye elemanlarını işten çıkarmak istemez; 
elbette biz de... Söz konusu süreç, 2010 yılının 
yaz aylarında başladı. Bizim fabrikamızdan 

“Hedefimiz 
 hep daha iyisi... ”

günde yaklaşık 70 tane pompa çıkıyor. Bir gün 
bile işlerin durması bizi çok etkiliyor. Süreç 
içinde karşılıklı olarak davalar açıldı ve  kar-
şılıklı görüşmelerde bir anlaşma zeminini de 
oluşmadı, çünkü bize iletilen talepleri yerine 
getirmemiz halinde işin sürekliliği mümkün 
görünmüyordu. Olaylar bu noktadayken, 
çalışanlar tarafından 1.5 ay kadar iş bırakma 
eylemi yapıldı. Bu elbette işlerimizi çok kötü 

etkiledi. Neticede davayı kazandık. Hiçbir 
çalışanımız, sendikalı olmasından ötürü işten 
çıkarılmadı. İncelenen kamera kayıtlarına ve 
tutulan noter tutanaklarına dayanarak ve hiç-
bir demokratik zemine oturmayan davranış-
lar sergileyen çalışanlarımızı işten çıkarmak 
zorunda kaldık. Onların yerine işe başlayan 
arkadaşlarımız sorunsuz bir şekilde işlerine 
devam ediyorlar. İşleyişimizde artık hiçbir 
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problem yok. Hatta geçen yılı % 29 büyüme 
ile kapattık. 

Sahip olduğumuz en değerli şey, 
müşterilerimizle aramızdaki 
güven...

Bu arada boş durmadık elbette, 18 ilde eğitim-
ler verdik. İlgili kamu kurum kuruluş, uygu-
layıcı firma ya da son kullanıcıları çağırdık. 
Eğitimlerimizde pompa seçiminin önemi 
ve pompa seçilirken dikkat edilmesi gere-
ken hususlar, kavitasyon, borulama gibi konu-
larda da bilgiler aktarıyoruz. Ardından katı-
lımcılarımızın sorularını yanıtlıyor, karşılaş-
tıkları sorunlarla ilgili çözüm yolları arıyoruz. 
Bu şekilde programlanmış eğitimler, katılım-
cılarımızı da çok memnun ediyor. İnsanlar ne 
kadar çok bilgi sahibi olursa, bizim işimiz de 
o kadar kolaylaşıyor. Bilen birine anlatmakla 
bilmeyen birine anlatmak arasında çok ciddi 
fark var. “Pompa verimsiz çalışıyor, bozuk 
galiba” diye bizi arayan, gidip baktığımızda 
ise pompanın ters bağlandığını gördüğümüz 
örnekler bile var... Onun için elimizden gel-
diğince pazarı eğitmeğe çalışıyoruz. 
Bu sene bir pompa seçim programı hazırladık. 
Sistemimizi şöyle kurguluyoruz artık: Bir bayi 
organizasyonumuz ve pazarımız var, sürekli 
çalıştığımız mekanik müteahhitler de var. Ben 

2 yıldır bu firmadayım, gördüm ki Mas ürün-
lerinin içinde yer almadığı endüstriyel tesis 
neredeyse yok. Oralarda sistem nasıl daha 
kolay işler, bu konuda yeni ve etkin çözüm-
ler getirmeye çalışıyoruz. Artık, endüstriyel 
tesislere daha sık gidiyor, pompa seçilecekse 
kendimiz seçiyoruz. Web sitemizde yer alan 
pompa seçim programını da yenileyip basitleş-
tirdik ki isteyen daha kolay bir şekilde pompa 
seçimi yapabilsin. Bilindiği üzere bu yıl pompa 
motorlarında verimlilik sınıfları değişti. FF1, 

FF2’ler kalktı, IE1, IE2, IE3’ler geldi yerine. 
Bizim şu anda kullandığımız motorlar FF2’dir. 
FF1’leri ise opsiyonel olarak kullanıyoruz. Son 
zamanlarda bütün motorları FF1 kullanmak 
üzere çalışmalar yapıyoruz. 
Sadece mal ve hizmet üreten firmalar değil, 
pazar da bir devinim ve gelişim içinde. Pazara 
yeni oyuncular katılıyor. Pazara çok daha etkin 
biçimde nüfuz edebilmek için sistematik ola-
rak çalışıyoruz. Sene sonuna kadar hedef ciro-
muzu yakalayacağımıza inancım tam. Çünkü 
bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda müşteri 
memnuniyetini esas aldık ve verdiğimiz tüm 
sözleri tutarak müşterilerimizle aramızda bir 
güven bağı kurduk. Karşılıklı güven, sahip ola-
bileceğiniz en değerli şey... Ne mutlu ki Mas 
Grup bu değere sahip. 

Ürünlerimizde dünya pompa devleri 
ile denk verimlilik sunuyoruz

Dünya pompa sektörünün devleri, bizim top-
lam bütçemiz kadar ar-ge’ye bütçe ayırıyorlar. 
Türkiye’de de ar-ge’nin önemi giderek daha iyi 
kavranıyor. Mas Grup olarak ar-ge departma-
nımıza olabildiğince imkan sağlamaya çalışı-
yoruz. Onlar da ürünlerimizi nasıl daha verimli 
hale getirebilecekleri konusunda sürekli çalı-
şıyorlar. Bilindiği üzere frekans konvertörleri 
pompaların verimini ciddi oranda artırıyor. 
Daha önce frekans konvertör panolarını başka 
bir firmadan alıyorduk, şimdi kendimiz ürete-
biliyoruz. Rakiplerimizin kendilerini tek his-

Denizli eğitim semineri
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ğunu düşündüğüm birkaç hususa da değin-
mek istiyorum. Biz UL/FM’i aldıktan sonra 
Swiss Otel’de proje firmalarına  bir bilgilen-
dirme toplantısı yaptık. Bu toplantıya itfa-
iye teşkilatından da katılım olsun, onları da 
bilgilendirelim istedik ama gelmediler. Oysa 
yaptıkları iş ile ilgili anlatacaklarımız onları 
geliştirecek, işlerini daha iyi yapmalarını sağ-
layacak bilgilerdi. Biz bilgilerimizi paylaş-
maktan yanayız ama elbette insanlar bilgiyi 
talep ettikçe... Yine gördüğüm örneklerden 
biri; Ankara Rüzgarlı’da bir mekanik mal-
zeme satıcısının camında “Ruhsatlık yangın 
grubu bulunur” yazıyordu. Ellerinde bir yan-
gın grubu var, fabrikaya onu götürüyorlar, ruh-
sat verildikten sonra da geri alıyorlar; bunu 
kiralayıp para kazanıyorlar... Bu tam bir bil-
gisizlik ve tedbirsizlik örneği... Böyle uygula-
maları ortadan kaldırmak için de eğitim şart. 
Bu nedenle sürekli eğitimlerle sektörümüzü 
bilgilendirmeyi görev olarak benimsiyoruz.  
İyi rakibin bizi ileriye götüreceğine inandı-
ğımız için pazarı daima yakından takip edi-
yor ve kendimizi geliştiriyoruz. Verimliliğimiz 
bugün, dünya devleri ile neredeyse aynı sevi-
yede. Ama yine de müşterilerimizde yabancı 
ürünün yerlisinden daha iyi olacağı konusun-
daki inancını kırmak üzere çaba sarf etme-
miz gerekiyor. Mesela İzmir’de bir otel zinciri 
ile görüşmek istedik. Pompalarının hepsini 
yabancı bir markadan almışlar. Otelin sahibi 
ile görüştüğümüzde, yabancı malın yerli mal-
dan daha iyi olacağına inanıyordu. Pompaları-
mızın kullanıldığı projeleri ve sağladığı verimi 
anlattığımızda, bunu raporları ile ortaya koy-
duğumuzda bizim ürünlerimizi almaya karar 
verdiler. Şimdi birlikte çalışıyoruz. İnşası baş-
layan diğer üç otel için de birlikte çalışacağız. 

Servis ve hizmet kalitesi çok önemli

Bu yılki en önemli hedeflerimizden biri, satış 
sonrası hizmet ağımızı daha iyi hale getir-
mek. Doğru servis hizmeti, sadece bozuk olanı 
tamir etmek değildir. Servislerinizin iş giysi-
lerinden müşteri ile ilişkilerine, doğru bilgi-
lendirmesine, gerekli tüm teknik bilgiye sahip 
olmasına kadar sahip olması gereken birçok 
kriter var. Müşterilerimizin bizim için “Ser-
vis hizmeti ve kalitesi çok iyi” demeleri büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle satış sonrası hizmet-
ler alanında da kendimizi daima geliştiriyo-
ruz. Bütün bu çalışmalar, müşterilerimize daha 
iyi hizmet verebilmek ve bir dünya markası 
olabilmek için yaptığımız çalışmalar. Elbette 
gelişmenin bir sonu yok. Mas Grup, önümüz-
deki süreçte de sürekli gelişerek hizmet sun-
maya devam edecek. TM

settikleri pazarda biz de geliştirdiğimiz tek-
nolojilerle kendimizi gösterelim istiyoruz. Bu 
noktada pazarlama da önemli bir unsur, bu 
nedenle pazarlama yönümüzü de güçlendir-
mek üzere çalışmalar yapıyoruz. Sadece çok iyi 
üretici olmak, geniş bir bayi ağına sahip olmak 
yetmiyor. Biz % 100 Türk sermayesi ile faali-
yetini sürdüren bir grubuz. Kanuna göre, Türk 
firmaları, yabancı firmaların ürün fiyatların-
dan % 20’ye kadar pahalı satılabiliyor. Ama ne 
yazık ki bunun örneklerini uygulamada göre-
miyoruz. Dünya pazarında rekabet gücümüzü 
artırmak üzere gerekli sertifikasyonlarımızı 
tamamlamaya çalışıyoruz. UL/FM onaylı bir 
pompa grubumuz bulunuyor; şu günlerde de 
yine UL’ini aldığımız fakat FM’in onaylan-
masını beklediğimiz daha yüksek kapasiteli 
bir ürünümüz var. Bu noktada önemli oldu-
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Hazırlayan: Arçelik A.Ş.

Bir Tarihin Yeniden Doğuşu ve Modernizasyonu: 

Hacı Bayram-ı Veli Camii 
Restorasyonu

proje

1428 yılında yapılmış ve Hacı Bayram-ı 
Veli’nin türbesinin de yanında bulun-
duğu Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çev-

resi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalış-
malarıyla restore edilmiş ve tekrar hizmete 
açılmıştır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii Genel 
Görünüm
2009 yılında başlayıp 2011 yılında biten bu 
restorasyonun en büyük özelliği maksimum 
400-450 kişi kapasiteli olan camiyi 4000 kişi 

kapasiteli hale getirmesidir. Caminin Ankara 
Kale’sine bakan kısmına ilave edilen 3 kat ile 
(bodrum-zemin ve 1. kat) bina genişletilmiş ve 
modernize edilmiştir. Bu caminin yapımında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Anfa, ortak 
karar alarak kullanılacak tüm ekipmanların 
en kaliteli ve en son teknoloji olmasına karar 
vermişlerdir, bu yüzden bina otomasyonu, ses 
sistemleri, ışık sistemleri ve ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemleri en son teknolojiye 
sahip ürünlerden seçilmiştir. Belediyenin ve 
Anfa’nın araştırmaları sonucu ısıtma, soğutma 

ve havalandırma sistemi gerek enerji sarfiyatı, 
gerekse sistemin hızlı tepki vermesinden dolayı 
su soğutmalı VRS, kazan, kule ve klima santral-
lerinden oluşan bir sisteme karar vermişlerdir. 
Seçilen su soğutmalı VRS sisteminin yeni bir 
sistem olması ve Türkiye’de çok yaygın olma-
masından dolayı Arçelik sistem klima ekibi; bu 
projenin tasarım aşamasından itibaren uygula-
maya kadar her an projeciye, idareye, müteah-
hite ve taşerona her türlü destek ve bilgiyi sağ-
layarak, Ankara’nın ilk ‘Yeşil’ Camii’sinde kat-
kıda bulunmuştur.
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Hacı Bayram-ı Veli Camii Kazan 
Dairesi
Su soğutmalı VRS cihazlarının en önemli 
özelliği klasik hava soğutmalı VRS sistem-
leri gibi dış havanın değişken şartlarından 
etkilenmeden sürekli aynı performansta çalı-
şabilmesidir. Bu cihazlar toprak, su ve jeo-
termal kaynaklı olarak kullanılabileceği gibi, 
kule ve kazandan oluşan kapalı devre sistemi 
ile de kullanılabilmektedir. Su soğutmalı VRS 
cihazları muadilleri olan; su soğutmalı santri-
füj gruplar, su soğutma grupları ve toprak ve 
su kaynaklı ısı pompalarından daha verimli 
ve daha hızlı tepki verme yeteneğine sahiptir. 
Su soğutmalı VRS sistemleri 15-45 °C arası 
su sıcaklığı ile ısıtma ve soğutma yapabilmek-
tedir. Bu sayede ortalama 25-35 °C sıcaklığa 
sahip bir su kütlesini kullanan birden fazla 

dış ünite farklı modlarda ısıtmada ve soğut-
mada çalışabilir.

Tarihi Kısımda Kullanılan Kabinli 
Döşeme Tipi İç Üniteler

Camii’nin ısıtma ve soğutma sistemi tasar-
lanırken kullanım sıklığı ve kullanım amacı 
doğrultusunda 8 farklı gruplama yapılmıştır. 
Bu gruplar sayesinde sistem kademeli olarak 

devreye girmekte,  VRS’lerin oransal çalışması 
ile elde edilen verimliliğin üstüne,  kısmi yük-
lerde verimlilik artışı da eklenerek enerji sar-
fiyatının en düşük seviyede tutulması  sağ-
lanmaktadır. Sistem dış ünite kapasiteleri  20 
HP(Qs:56 kW) 1 adet, 30 HP(Qs: 84 kW) 
2 adet, 40 HP(Qs: 112 kW) 4 adet ve 60 
HP(Qs:168 kW) 1 adet olmak üzere  top-
lam 300 HP(840 kW)’dir. Binanın tüm ısıtma 
ve soğutma işlemi;  yeni yapılan kısımlarda 
dört yöne üflemeli kaset tipi iç üniteler ile, 
tarihi camii kısmında ise binada en az tadi-
latı gerektiren kabinli döşeme tipi iç üniteler 
kullanılarak yapılmaktadır. Yeni yapılan kısım 
ile Hacı Bayram Camii’nde insan sayısının 
ciddi artışı, yüklü miktarda taze hava ihtiya-
cını da beraberinde getirmiştir. VRS sistem-
lerde Arçelik’in ürün gamında bulunan ve yay-
gınlığı hızla artan klima santrallerinde VRS 
sistem ile DX batarya uygulaması (VRS per-
formansı ile bir klima santralini birleştirerek 
VRS verimliliğine sahip taze hava sistemleri 
tasarlanabilmesi) projede gerçekleştirilmiştir.  
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kullanılan 2 
adet klima santralinden bir tanesi 22.000 m3/h 
ve diğeri 14.000 m3/h’dir. Toplam 230 HP(Qs: 
364 kW) dış üniteye bağlı olan bu santraller 
% 100 taze havalı ve havadan havaya ısı geri 
kazanımlıdır. Arçelik marka VRS sistemlerin 
bu projede rakiplerinden 1 adım öteye çık-
masının sebebi;  tek bir DX bataryaya maksi-
mum bağlanabilme kapasitesine sahip olma-
sıdır (117,6 kW soğutma-132,3 kW ısıtma 

Hacı Bayram-ı Veli Camii Kazan Dairesi

Hacı Bayram-ı Veli Camii Kazan Dairesi

Tarihi Kısımda Kullanılan Kabinli Döşeme Tipi İç Üniteler Tarihi Kısımda Kullanılan Kabinli Döşeme Tipi İç Üniteler
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proje

kapasiteli 42 HP’lik bir dış ünite tek bir batar-
yaya ısı pompası olarak bağlanabilir). Proje 
özelinde örneklenirse Hacı Bayram’da 80 HP 
kapasiteli santrale Arçelik 2 dış ünite ve 2 
DX batarya ile çözerken sektördeki muadil-
lerinde çözüm için 8 dış ünite ve 8 adet DX 
batarya gerekecekti. Bu durumda santralin 
ciddi anlamda büyümesi ve ilave otomasyon 
ekipmanları gerekli olacaktı.

Yeni Kısımda Kullanılan Dört Yöne 
Üflemeli Kaset Tipi İç Üniteler

Bu iki klima santrali iç ortamdan bağımsız 
olarak 4 adet VRS dış ünitesi ile beslenmek-
tedir. Bu klima santralleri tamamen iç hava 
kalitesine göre devreye girip çıkabilen ve orta-
mın taze hava ihtiyacına göre oransal olarak 
hava debisini ayarlayan ve bu oransal ayar-
lamaya en hızlı tepki verebilen Arçelik VRS 
sistem ile desteklenen sistemlerdir. Caminin 
doluluğu ile azalan oksijen seviyesini hisse-
den klima santralleri otomatik olarak dev-
reye girip çıkmaktadır. Bu sayede bu büyük-
lükteki klima santrallerinin aynı bir VRS sis-
tem iç ünitesi gibi hızlı ve oransal tepki ver-
mesi sağlanmakta ve bu da sistemin verimli-
liğini arttırmaktır. Hacı Bayram Camii’nde 
kullanılan bu sistem verimliliği ve hızlı tepki 

aktararak, atık ısı enerjisini bir başka VRS dış 
ünite  grubun ısıtılması için kullanabilir. Bu 
sayede su tesisatı tarafında hiçbir ekipman 
çalışmadan uzunca bir süre sistem çalışmaya 
devam edebilir. Bu da kule ve kazanın daha az 
çalışması ve daha az enerji tüketmeleri anla-
mına gelmektedir. Bu sistem Hacı Bayram 
Camii’nde başarılı bir şekilde uygulanmış-
tır. Bunun en güzel örneği açılış günü olan 
14 Şubat 2011’de aynı zamanda Mevlit Kan-
dili’nin kutlanması sırasında tamamen dolan 
caminin tüm pencerelerinin kapalı olması ve 
Arçelik VRS sisteminin bağlı olduğu merkezi 
kumandanın tüm bu süreçte ortam sıcaklıkla-
rının değişmediğini göstermesidir. Bu sebeple 
en yoğun günlerinde bile Ankara’nın Eyüp 
Sultan’ı olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ziya-
retçilerini maksimum konforda en az enerji 
sarfiyatıyla ağırlamaktadır.   
Hacı Bayram-ı Velii Camii, uygulamasında 
kullanılan su soğutmalı VRS sistemi ile yeni 
yapılacak olan projelere çok iyi bir örnek 
olmuştur. Bu ve benzeri projeler ülkemiz için 
enerji verimliliği açısından daha etkili sonuç-
lar sağlayacaktır. TM

süresinden ötürü kayıp enerjiyi en aza  çeken 
örnek ve yenilikçi bir uygulamadır. 
Bu projenin en önemli noktalarından biri de  
ısı pompası özelliğine sahip bir sistemin grup-
lar arası ısı transferi sağlanarak  ısı geri kaza-
nımlı gibi çalışması olmuştur. Hacı Bayram 
Camii’nde bulunan Arçelik VRS klima sis-
temi 4 farklı dış ünite grubu ile tasarlanmış-
tır . Bu dış ünitelere bağlı klimaların konum-
larına göre merkezi konumda olan iç ünite, 
yönetici iç ünite seçilerek sistemin ısıtma ya da 
soğutmasına otomatik karar vermesi sağlandı. 
Bunu şöyle bir örnek ile açıklayabiliriz; cami-
nin en yoğun olduğu günlerde zemin kattaki 
giriş kapıları sürekli açıktır, bu yüzden zemin 
kattaki cihazlar sürekli ısıtma modunda çalışır. 
Ancak ısınan hava yukarı çıktığından cami-
nin üst katında sıcaklık istenilen değerden 
daha yukarılara çıkar, bu yüzden camilerde 
sık karşılaşılan üst katın pencerelerinin açıl-
ması durumu gerçekleşir, bu da enerji kaybına 
neden olur. Aynı su hattına bağlı farklı grup-
lara hitap eden su soğutmalı VRS cihazların-
dan bir tanesi, hitap ettiği grubun soğutma 
işlemini yaparken, ortamdan çektiği ısıyı suya 

Yeni Kısımda Kullanılan Dört Yöne Üflemeli 
Kaset Tipi İç Üniteler

Yeni Kısımda Kullanılan Dört Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Üniteler
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Antalya Güneş Evi
yonu ve yağmur suyu depolama sistemi ve oto-
masyonu ile destek vermiştir. Binanın ısıtma ve 
soğutma ihtiyacı su kaynaklı bir ısı pompası 
cihazı üzerinden karşılanmıştır. Su kaynağı 
olarak binanın üzerine kurulu olduğu arazi-
nin 21 m altından itibaren mevcut olan yeraltı 
suyu kullanılmıştır. Binanın ısıtma ihtiyacı yer-
den ve duvardan ısıtma sistemi ile karşılanmış-
tır. Soğutma içinse yerden, duvardan ve tavan-
dan serinletme sistemleri kullanılmış, kritik ve 
döşemeden serinletme sistemleri ile karşılana-
mayan soğutma yüklerine sahip mahallerde ise 

Antalya Güneş Evi Projesi, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin “Güneşkent 
–Yeşil Antalya” adıyla duyurduğu ve 

“yerel yönetimin öncülüğünde, iklime, insana, 
kültürel ve doğal mirasa saygılı, sürdürülebi-
lir ve herkes için yaşanabilir geleceğinin tüm 
paydaşlarınca katılımcı bir şekilde bugünden 
biçimlendirileceği uzun soluklu bir girişim” 1 
olarak tanımladığı sürecin ilk adımlarından 
biridir. Antalya Güneş Evi fikri, Antalya Bele-
diyesi tarafından öne sürülen, organizasyonuna 
Temiz Dünya Platformu’nun ön ayak olduğu, 

sponsor firmaların ürün ve hizmetleri ile hayata 
geçirilen bir projedir. Projede yapı, enerji, su 
yönetimi, çevre ve yaşam alanlarında sürdürü-
lebilirlik ve yüksek verimlilik hedef alınmıştır. 
Yalıtım, pasif havalandırma, geri dönüşümlü 
malzemelerin kullanımı, fotovoltaik çatı, güneş 
ağaçları, ısı pompası, otomasyon, gri su, yağ-
mur suyu geri kazanımı, yeşil çatı, doğal tarım 
ve peyzaj uygulamaları yukarıda bahsi geçen 
alanlara ait uygulamalardan bazılarıdır. 
REHAU, Antalya Güneş Ev Projesi’ne döşe-
meden ısıtma/serinletme sistemleri ile otomas-

Hazırlayan : Yoni ALTARAS, Makine Mühendisi, 
REHAU Türkiye Teknik Planlama Takım Lideri

1 www.antalya.bel.tr
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ısı geri kazanımlı bir havalandırma santrali ile 
kalan yükler karşılanmıştır. 
Yerden ısıtma/serinletme için REHAU RAU-
FIX lama sistemi üzerine döşenen RAUT-
HERM S 17x2,0 PE-Xa borular kullanılmış-
tır. Aynı sistem hem kış hem de yaz işletiminde 
kullanılacağından Antalya için kritik olan yaz 
döneminde azami gücü elde edebilmek ama-
cıyla planlama ve uygulama 10 cm’lik sık bir 
modülasyon aralığı ile gerçekleştirilmiştir (bkz. 
Resim 1).  Duvardan ısıtma sisteminde ise daha 
düşük uygulama yüksekliğine ve daha basit 
uygulamaya imkan tanıyan daha küçük çaplı 
RAUTHERM S 10 x 1,1 PE-Xa borulardan 
uygun ölçüdeki lamalardan oluşan sistem kulla-
nılmıştır. Duvardaki uygulama 2 m yüksekliğe 
kadar planlanmış olup yine 10 cm modülasyon 
aralığı ile gerçekleştirilmiştir (Resim 2). Nispe-
ten daha küçük devre büyüklüklerine sahip bu 
sistemde 10’luk borulardan oluşan yaklaşık 4 
m2 büyüklüğündeki ikişer duvar devresi 17’lik 
borular ile planlanan Tichelmann sistemi ile 
toplanarak duvardan ısıtma/serinletme kolek-
törüne taşınmıştır (Resim 3). 
Düşük bir modülasyon aralığı ile gerçekleş-

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4
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konumlandırılmış serinletme kolektörüne 
aktarılması esasına göre gerçekleştirilmiştir 
(Resim 7). Tavanda giden tüm bağlantı hat-
ları ve kolektör barları ise yoğuşmayı engelle-

tirilen yerden ısıtma ve buna ek olarak plan-
lanan duvardan ısıtma uygulaması (Resim 4) 
sayesinde zaten yapısı gereği oldukça iyi yalı-
tımlı olan Antalya Güneş Evi’nin sponsor pro-
jeci firma tarafından hesaplanmış olan ısıtma 
yüklerini karşılamak için 36 ºC’lik bir gidiş 
suyu sıcaklığının yeterli olacağı öngörülmüştür. 
Bu sıcaklık da ısı pompasının oldukça yüksek 
verimle çalışmasına imkan tanıyacaktır. 
Antalya Güneş Evi’nin cam yüzey alanları-
nın oldukça büyük olması soğutma yükleri-
nin – binanın yalıtımının oldukça iyi olmasına 
rağmen – yüksek olmasına sebep olmuştur. Bu 
yüzden yerden ve duvardan yapılmış serinletme 
uygulamalarını desteklemek amacıyla bina-
nın alçıpan tavan yapısı aydınlatma ekipman-
ları imkan tanıdığınca REHAU’nun ışımalı 
tavandan ısıtma/serinletme plakaları ile dona-
tılmıştır. Bu sistemin temelini DIN 18180/EN 
520 uyarınca üretilmiş elyafla güçlendirilmiş 
alçıpan plakalar oluşturur. Bu plakaların içine 
üretim esnasında frezelenen kanallara 45 mm 
modülasyon aralığı ile RAUTHERM S 10x1,1 
PE-Xa borular işlenmiştir (Resim 5). Plakala-
rın üst tarafında ise EPS 035 malzemeden bir 
izolasyon ve güçlendirici şeritler monte edil-
miştir. Plakalar dört farklı ebatta tedarik edile-
bilmektedir, Antalya Güneş Evi’nde ise 1.000 
x 1.250 mm ölçüsündeki plakalar kullanılmış-
tır. Plakalar 30 mm kalınlıktadır. Bu plaka-
lar ile kaplanamayan alanlarda ise standart 15 
mm’lik alçıpan plakalar çift kat olarak uygula-

narak alçıpan tavan görünümü tamamlanmış-
tır (Resim 6). 
Güneş Evi’nin zemin katında toplam 44 adet 
ışımalı tavandan ısıtma/serinletme plakası kul-
lanılmıştır. Sistemin planlama ve uygulaması 
4’er adet tavan plakasının birbirine seri olarak 
bağlanarak 17x2,0 mm’lik RAUTHERM S 
PE-Xa bağlantı hattı üzerinden yine tavanda 

Resim 5

Resim 6

Resim 7

Resim 8
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yecek şekilde izole edilmiştir (Resim 8). 
Kritik soğutma yüklerine sahip Antalya Güneş 
Evi’nde yapılan döşemeden serinletme uygu-
lamalarında – kabul edilen dizayn parametle-
rine göre – elde edilen serinletme güçleri aşa-
ğıdaki tabloda yer almaktadır. 

Serinletmenin söz konusu olduğu tüm uygula-
malarda yoğuşma ile ilgili gerekli tüm önlem-
lerin alınması gereklidir. Çiğ noktası sıcak-
lığı sürekli değişken olduğu için kurulan sis-
temin işletim sıcaklıklarının da dinamik ola-
rak sürekli kontrol edilmesi ve ortam koşulla-
rına uyum sağlar vaziyette tutulması zaruridir. 
Antalya Güneş Evi’ndeki döşemeden ısıtma 
ve serinletme sistemlerini kontrol etmek için 
REHAU HC otomasyon sistemi planlanmış 
ve uygulanmıştır. 

Sistemi meydana getiren bileşenler şu şekil-
dedir:
•	 Semigrafik Ekran: Merkezi bir yere 

konumlandırılarak istenen mahal 
sıcaklıklarının ayarlanması ve sistemle 
ilgili değerlerin okunmasını sağlar. 

•	 Master Modül: Tüm otomasyon 
sisteminin beynidir. duyar elemanlar 
tarafından ölçümlenen tüm değerler 
buraya aktarılır, tüm ayar değişiklikleri 
burada yapılır ve tüm bağlı cihazlara 
kontrol sinyalleri gönderilir (Resim 9). 

•	 Sistem Duyar Elemanları: Mahal nem/
sıcaklık sensörleri, dış ortam sıcaklığı 
sensörü, gidiş/dönüş sıcaklığı sensörleri, 
zemin sıcaklığı sensörü gerekli ölçümleri 
yaparak Master Modül’e aktarır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi duyar eleman-
lar tarafından yapılan ölçümler merkezi kont-

 1 GS : Gidiş suyu sıcaklığı,
  DS : Dönüş suyu sıcaklığı
  MS : Mahal sıcaklığı
2 R : Isı geçirgenlik direnci
3 λ : Isı iletim katsayısı

Antalya Güneş Evi Serinletme İşletiminde Elde Edilen Birim Güç Değerleri
Dizayn Parametreleri : GS/DS/MS1 = 16/18/26 ºC
Yerden Serinletme (Taş Zemin, R2 = 0,04 W/m2K) 34 W/m2

Duvardan Serinletme (15 mm sıva, λ3 = 0,87 W/mK, 
Zemin kaplaması boya, R = 0,03 W/m2K) 42W/m2

Tavandan Serinletme 53 W/m2

Resim 9

Resim 10

Resim 11
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rol paneline aktarılır. Merkezi kontrol paneli 
aldığı veriler ile aşağıdaki bileşenlere kontrol 
sinyalleri aktarır:
•	 Isı pompasına ısıtmaya veya soğutmaya 

çalışma sinyali
•	 Yerden ısıtma/serinletme sirkülasyon 

pompasına çalışma sinyali
•	 3 yollu vanaya oransal kontrol sinyali
•	 Kolektörler üzerindeki termostatik 

vanalara aç/kapa sinyali
Bu işlevler arasında özellikle 3 yollu vanayı 
oransal olarak kontrol edilmesi çok önemli-
dir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi mahalde 
sürekli meydana gelen sıcaklık/nem değişim-
leri ile çiğ noktası sıcaklığı sürekli değişmek-
tedir ve yoğuşmaya sebep olmayacak bir gidiş 
suyunun sistemi gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla üç yollu karışım vanası ile sisteme 
gönderilen suyun sıcaklığı anlık olarak değiş-
tirilebilmektedir. 
Antalya Güneş Evi’nde döşemeden serin-
letme sistemine gönderilecek asgari su sıcaklığı  
16 ºC olarak tanımlanmıştır, fakat nem sevi-
yesinin ve dolayısıyla çiğ noktası sıcaklığının 
yükseldiği durumlarda bu sıcaklık yükselmek-
tedir. Gidiş suyu sıcaklığının yükselmesi direkt 
olarak serinletme sisteminin veriminin düşme-
sine sebep olacağı için, mahalin nemi de kont-
rol altında tutulmalıdır. Mahalin neminin alın-
ması düşük sıcaklıkta hava üfleyen havalan-

dırma sistemi üzerinden ayrıca gerçekleştiril-
mektedir. Mahaldeki nemin alınması konforu 
artırırken, daha düşük gidiş suyu sıcaklıklarına 
imkan tanıdığı için serinletme sisteminin veri-
minin yükseltilmesini sağlamaktadır. 
Yukarıda sistemlerin tanımlanması esnasında 
da anlatıldığı gibi yerden ve duvardan ısıtma 
ve serinletme yapılırken, tavandan sadece serin-
letme yapılmaktadır. Sistemin kış işletiminde 

tavandan serinletmeye çalışmaması tasarım 
esnasında planlanan röleler vasıtasıyla gerçek-
leştirilmektedir. 
REHAU otomasyon sisteminin otomasyon 
panosu içindeki görünüşü Resim 10’da, mer-
kezi ekranın panonun üzerindeki görünüşü ise 
Resim 11’de yer almaktadır. 
Antalya Güneş Evi’nde enerjiyi verimli kulla-
nan ısıtma/soğutma sistemlerinin yanında gri 
sudan ev yağmur suyundan verimli bir şekilde 
yararlanması sağlayan sistemler de öngörül-
müştür. REHAU burada 5.000 litrelik RAU-
RAIN II yağmur suyu deposu ve yeniden kul-
lanım sistemi ile destek olmuştur (Resim 12 
ve Resim 13). 
Sistemin akış şemasına göre gri su hattı üze-
rinden aktarılan su gri su çukurunda toplan-
makta ve oradan filtrasyon tankına gönderil-
mektedir. Arıtılan suyun fazlası ile çatılardan 
toplanan yağmur suyu ile birlikte RAURAIN 
yağmur suyu deposuna aktarılır. Burada biri-
ken su ise yine REHAU ürün yelpazesinde yer 
alan otomasyon ünitesi ve hidrofor ile binaya 
ayrıca çekilmiş bir kullanım suyu hattı üzerin-
den klozetlerde ve rezervuarlarda kullanılmak 
üzere tekrar binaya aktarılır. 
Antalya Güneş Evi’ndeki tüm REHAU sis-
temlerinin planlaması REHAU Türkiye Teknik 
Planlama Takımı tarafından yapılmış, ürünle-
rin uygulaması ise REHAU’nun Antalya Böl-
gesi bayilerinden Klimak Ltd. tarafından ger-
çekleştirilmiştir. TM

Resim 12

Resim 13
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