
Grundfos’un endüstriyel yeni ürünlerini 
ve çözümlerini Grundfos standlarında 
görmek  ve Grundfos uzmanlarının verdiği 
‘’Endüstride Enerji Optimizasyonu ve 
Çözümler’’   seminerlerine katılmak için 
şimdiden rezervasyon yapmanızı öneririz. 

Rezervasyon için:
fyildirim@grundfos.com’a e-mail atınız veya 

0262 679 79 91’den Filiz Yıldırım’ı arayınız. 

Endüstri Günleri sergi ve seminer alanı: 
Grundfos Genel Müdürlüğü GOSB - Gebze/Kocaeli

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz: 
www.grunfos.com.tr
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•  PN16, DN20 
•  M-Bus Çıkışlı

www.kontrolmarket.com
Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    satis@kontrolmarket.com

•  2 yollu, içten dişli, On/Off, Yüzer
•  -5 to 95°C sıcaklık aralığı kullanımlarda
•  DN15, PN 16, Kvs4
•  24 VAC
•  Diğer çapları ve 3 yolluları mevcuttur

• El-Chem sensör, Karbon Monoksit ölçümü
• 0-10V, IP44 korumalı
• 0-300 ppm
• Max. 250 m² alanda gaz ölçümü

616K-00616K-00616K-00616K-00

11603400

• 230VAC, ergonomik tasarım, kolay kullanım 
• Sıcaklık sensörü, kontrol ünitesi ve vana motoru bir arada
• Kolay kurulum, sadece enerji beslemesi ile çalışır
• DN40 (diğer çap seçenekleri mevcuttur)

• 230 VAC
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım
• 10-30°C ayar skalası
• On/Off, Isıtma/Soğutma ve 3 kademeli fan hız ayarı
• 2 Borulu sistemlere uygun kontrolü
• Vanasız uygulamaları için termostatik fan kontrolü

8USD

YÜZER VANA MOTORU 
& GÖVDESİ

FARK BASINÇ 
SENSÖRÜ

TERMOSTATİK 
KARIŞIM VANASIFCU ODA 

TERMOSTATI

KARBON MONOKSİT 
SENSÖRÜ

T7162-E3

MA-0-1110-F-B

12700500

467USD

89USD

VG1241AG+906AGA

99USD 99USD

216USD
ULTRASONİK 
KALORİMETRE

T230-21

• 0-250Pa, 0-500Pa, 0-750Pa, 0-1000Pa, 0-1250Pa  
• 4-20 mA
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Yangın; ihmale tahammülsüz 
risk alanı…

Yangın, ateşin kullanıldığı ilk zamandan 
beri büyük bir risk olarak yaşamımızda 
varlığını sürdürüyor. Bugün teknolojinin 

gelişimi ile alınabilecek tedbirler, söndürme ve 
önleyici sistemler oldukça gelişmiş olsa da, gerek 
uygulamalardaki eksiklikler, gerek toplum bilin-
cinin yeterli düzeyde olmaması, yangın tehlike-
sini hayatımızdan kısmen bile olsa çıkarma olası-
lığımızı en aza indirgiyor. 1500’lü yıllarda, insan-
lar yangına karşı bir tedbir olarak iki bina arasına 
yangın duvarı adı verilen duvarlar örüp olası bir 
yangının diğer binalara kısa sürede sıçramasını 
engellemeye çalışmışlar. Hatta kaçış için mer-
divenleri hazır bekletmek ve mutlaka fıçılarda 
hazır su bulundurma zorunlulukları getirilmiş. 
Yangının oluşması için yangın üçgeni olarak 
adlandırılan üç unsur rol oynuyor; yanıcı madde, 
oksijen ve ısı kaynağı. Bu üç unsur, yaşadığı-
mız tüm mekanlarda bulunuyor. Gelişen tek-
noloji ve sanayileşme, nüfustaki artış, toplu yer-
leşim bölgelerinin ve çok yüksek binaların art-
masını da beraberinde getiriyor. Bu koşullarda, 
olası bir yangının getireceği hasar ve can kaybı 
riski de artıyor. 
2009’da revize edilerek son şeklini alan Yangın 
Yönetmeliği, bugün yürürlükte. 2011 istatistik-
lerine göre İstanbul İtfaiyesi’ne yapılan doğru 
yangın ihbar sayısı 21.369. Yine 2011 yılında 
İstanbul İtfaiyesi tarafından incelenen proje ve 
iskan sayısı ise 6.515. 
Yangından korunma ve söndürme sistemleri 
konusunda görüştüğümüz pek çok firmanın yet-
kilisi, çok büyük projelerde bile gerekli önlem-
lerin alınması konusunda sorunlar yaşandığına, 
bazı projelerde ise ticari kaygının can güvenli-
ğinin önüne geçmesi gibi durumların yaşandı-
ğına işaret ediyor. Cihazların sertifikasyonlarının 

ciddiyeti konusunda da duyduklarımız, şüphe 
uyandıracak cinsten... Sektörümüzde “Etiketlisi 
100, etiketsizi 99 dolara mal olur; 1 doları etiket 
ücreti olarak alıyorlar” diyen ve haksız rekabetin 
önüne geçilmesini isteyen firmalar var. 
Aktif koruma sistemleri olarak adlandırılan yan-
gın güvenlik sistemleri, yangının başlamasından 
sonra devreye giren, can ve mal kaybını ciddi 
oranda azaltan ve yeni yönetmelikle de kullanıl-
ması zorunlu kılınan sistemlerdir. Büyük proje-
lerde sprinkler sistemleri, havalandırma sistem-
leri, duman damperleri, jetfanlar ve elbette bu 
sistemlerin otomasyonunda kullanılan cihazların 
projede belirlenmesi ve uygun senaryolara göre 
yerleştirilip kullanılması da zorunlu. 
Türkiye’deki apartmanların büyük bir çoğunlu-
ğunda yangın merdiveni, yangın dolabı bulun-
muyor; yangın yalıtımı yapılmıyor. Yangın yalı-
tımı, yangınların zararlı etkilerinin sınırlandı-
rılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağla-
yıcı yapısal önlemleri kapsıyor. Böylelikle, yangın 
büyümeden ve çevre binalara sıçramadan itfai-
yecilere müdahale imkânı tanınıyor ve can/mal 
kayıpları azaltılıyor. 
Unutmamamız gereken bir diğer faktör ise 
Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde yer alması 
ve depremlerin beraberinde yangını da getir-
diği gerçeği. Bunun için yine tedbir olarak askı 
sistemleri, sabitleme malzemeleri kullanılmalı. 
Elbette projelerin teslim aşamasında doğru 
kurumlarca test edilmesi ve onaylanması ile hiz-
mete açılması Türkiye’de eksikliğini duyduğu-
muz en ciddi konulardan biri... En azından yeni 
yapılan ve yapılacak binalarda bu koşullar göz 
önünde bulundurulduğunda, riski yok edemesek 
de ciddi oranda azaltmış olacağımız kesin. Yan-
gını kader olarak algılamak yerine ciddiye alma-
nın; gücünü kabullenip gerekli tedbirleri alma-
nın zamanıdır. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Yeni Nesil Movitec
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ürünler

Airfel’den Yeni Digifel Premix Yoğuşmalı 
Kombiler

Airfel, son teknolojiyle ürettiği 
yoğuşmalı kombi modeli Digi-
fel Premix Yoğuşmalı Kombi 

ile tasarruf ve kullanım özellikleri bakı-
mından dikkat çekiyor. Digifel Premix 
Yoğuşmalı Kombi, konvansiyonel cihaz-
lara göre % 108 verim ile çalışarak tüketi-
ciye ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Görme engelli ve yaşlı aile bireylerinin 
kullanımı için özel tasarlanmış kabart-
malı kontrol paneli de bulunan Digifel 
Premix, 3 yıl garantiyle satışa sunuluyor. 
İstendiğinde dış hava sıcaklığına göre oda 
sıcaklığını kendi ayarlayabilen Digifel 
Yoğuşmalı Kombi, kullanıcılarına PrEN 
13203 standardının en yüksek değeri 
olan 3 yıldızlı sıcak su konforu sunu-
yor. Digifel Premix Yoğuşmalı Kombi-
ler, Türkiye’de üretilen yoğuşmalı kom-

biler içerisinde bir ilk olarak 15 adete kadar 
kaskad (çoklu kazan) uygulamasıyla ve harici 
bir modül ile güneş enerjisine de entegre çalı-
şabiliyor. 
Airfel Ceo’su Hasan Önder, “Kendi tesi-
simizde Türk mühendislerle geliştirdiği-
miz Digifel Premix Yoğuşmalı Kombi’nin 
Avrupa standartlarında üretimini gerçekleş-
tirdik. Tüketicilerin ısınma ve sıcak su ihtiya-
cını maksimum yakıt tasarrufuyla karşılamak 
amacıyla piyasaya hızlı bir giriş yapıyoruz” 
diyerek, kombinin son teknoloji ürünü olduğu 
belirtiyor.  Airfel’in Digifel Premix Yoğuşmalı 
Kombisi, düşük emisyon değerleri ile çevreci 
bir ürün olarak dikkat çekiyor. Digifel Premix, 
düşük karbonmonoksit ve düşük karbondiok-
sit değerleri ile yanma sonucu oluşacak sera 
gazları salınımını minimize ederek, gelecekte 
daha temiz bir dünya için çalışıyor. TM
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ürünler

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

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

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

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

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

• Enerji tasarrufu sağlar. 
• Bakım giderlerini azaltır.

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

Türkiye Genelinde Bayilik Verilecektir

 İleri Oksidasyon Teknolojisi

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

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

Manufactured by RGF Environmental Group
www.rgf.com

A Member of AEE • Certified IAQ Specialist on staff

REME
A Guardian AirTMProduct

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

About RGF Environmental

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

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

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

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

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

•UL, ETL, TUV & CSA
•U.S. Military

•Chinese Government
•Japanese Government (TV commercials)

•Canadian Government
•U.S. Government – GSA

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

Samples of university & independent lab tests and 
major corporation studies

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

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

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

hospitals
• Hospital approvals Infectious Diseases - U.S. and

International 99% reduction of Staph (MRSA)
• Major US city school reports 20% reduction in absenteeism
• Tested and approved by the Chinese Government for

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

processing plants
• Fox News three-part indoor air series featured RGF and

concluded substantial mold and bacteria reductions
• RGF's  technology has been featured on Fox, ABC, CBS

and in Popular Science Magazine

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

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

Mold, Norwalk Virus, 

Bird Flu, Strep, MRSA 

99% Kill on surfaces

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

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

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

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

Test Results

An RGF Commercial Grade Ionized Advanced
Oxidation Technology 

RGF manufactures over 500 environmental products

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

A Low 
Energy

Non-chemical
Enviro-friendly

Green 
Product

Made In America

Reflective Electro-Magnetic Energy

H1N1 Swine Flu 99+% 

Kill Rate on Surfaces▲

®

Enerji 
sarfiyatına 

son

RGF GUARDIAN AIR Türkiye Distribütörü

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

Konutlar, ofi sler, iş merkezleri, 
sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri, 
bankalar, mağazalar, fabrikalar, 
medikal uygulamalar. 

Immergas’dan Victrix Superior 
32 kW X

Klasik kombilere oranla % 30 yakıt tasarrufu sağla-
yabilen ve bugüne kadar süregelen tüm çalışmalar 
sonucunda çevre dostu, yakıt tasarrufu sağlayan, son 

teknoloji ve yenilikçi dizayna sahip Victrix Superior 32 kW 
yoğuşmalı kat kaloriferleri geliştirilmiştir.
Victrix Superior 32 kw X modeli sadece ısıtma amacıyla geliş-
tirilmiş, aynı zamanda Immergas UB serisi boylerler ile bağla-
narak bol ve konforlu sıcak kullanım suyu sağlayabilen duvar 
tipi yoğuşmalı kat kaloriferleridir.
Victrix Superior 32 kW X bütün işlemlerin/ayarların yapıla-
bildiği basit ve kullanıcıyı yönlendiren şık bir kontrol pane-
line sahiptir.  
Geniş ve işlevsel olan aydınlatmalı LCD ekran sayesinde 
her zaman kolay bir görüş ve farklı bilgilerin sürekli ekranda 
görülmesi sağlanır. UB Serisi (80-105-120-200 litre) paslan-
maz çelik boylerler ile kullanılabilen duvar tipi yoğuşmalı kat 
kaloriferinin temel özellikleri şöyle:
•  Isıl güç 32 kW
•  Yeni göz alıcı dizayn
•  Geniş ve aydınlatmalı likit kristal (LCD) ekran
•  Yoğuşma teknolojisiyle yüksek verim düşük emisyon 

değerleri
•  3 yıldızlı sıcak kullanım suyu konforu
•  % 20’den % 100’e modülasyon aralığı 
•  Immergas patentli “Aque Celeris” sistemi
•  Modülasyonlu sistem pompası
•  Ayarlanabilir by-pass
•  Paslanmaz çelik sıcak kullanım suyu eşanjörü
•  Mikroişlemcili elektronik kontrol kartı
•  Elektronik ateşleme ve modülasyon
•  Opsiyonel Super CAR, Amico CAR ve Dış Hava 

Sensör aksesuarları ile  dört mevsim en iyi performans ve 
konfor.. TM





ürünler

Ariston Next Hermetik Şofben

Ev ve endüstriyel alanların ısıtma ve sıcak 
su ihtiyacına entegre çözümler sunan 
yenilenebilir enerji teknolojileri, kombi 

ve termosifon ürünleri ile pazarın güçlü üreti-
cileri arasında yer alan Ariston Thermo Group, 
yeni nesil ürünü Next Hermetik Şofben’i Avrupa 
ile eş zamanda Türkiye’de de satışa sundu. 11 ve 
14 litre kapasitelerde 2 farklı modeli bulunan 
Next Hermetik Şofben’e komutlar, pratik kul-
lanım özelliğine sahip dijital ekranı üzerinden 
veriliyor. Next Hermetik Şofben, sıcak su ihti-
yacına en yüksek performansla yanıt verirken, 
su aşırı basınç valfi, donmaya karşı koruma, 
alev emniyet sensörü ve aşırı ısınma sensörü ile 

maksimum seviyede emniyetli kullanım sunu-
yor. Enerjiyi % 90’ın üzerinde verimli kullana-
rak düşük gaz tüketimiyle yüksek verim sağla-
yan ürün, güneş enerji sistemi ile de kullanıma 
uyumlu. Akıllı şofben, alevin sönmesi duru-
munda otomatik olarak gazı kesiyor, suyun aşırı 
basınçlı olması durumunda ise basınç valfi dev-
reye girerek basıncı kontrol altına alıyor. Yüksek 
teknolojik özelliklerle donatılan Next Herme-
tik Şofben kullanılacak suyun sıcaklığını, belir-
lenen sıcaklık ayarına ulaştıktan sonra sabitli-
yor. Bu sistem, suyun istenilen sıcaklık seviye-
sinde kesintisiz olarak kullanılmasına imkan 
veriyor. TM

Artema’dan Kombi Dostu Yeni Bir Seri: C-Line

Artema, açıldığı zaman kombiyi çalıştır-
mayarak sıcak su tüketimi ve enerji mas-
raflarını en aza indiren yeni C-Line seri-

sini sunuyor. İlklere imza atan C-Line serisi, 
modern tasarımı ve özel çevre dostu kartu-
şuyla, kullanıcılar için ideal çözümler yaratıyor. 
Armatür, 90 derece sola hareket edebilen ısı ve 
debi limitörlü kartuşu sayesinde, orta konumda 
açıldığında kombiyi çalıştırmıyor, enerjiden 

tasarruf ettiriyor. Su sıcaklığını sabitleyen özel 
seramik kartuş, üzerindeki mil ayar sistemiyle, 
armatür sonuna kadar açıldığında bile harcanan 
su miktarını kısıtlıyor, % 90’a varan su tasar-
rufu sağlıyor.

• Özel debi regülatörüyle suyun tasarruflu 
kullanılmasını sağlayan bataryalar, gizli 
perlatörüyle su ve havayı karıştırarak 

yumuşak ve dolgun bir akış sağlıyor, kireç 
oluşumundan kaynaklanan tıkanmaları 
engelliyor. Gövdeyi tezgah veya lavaboyla 
birleştiren konik rozet tasarımı, ayrıntılara 
gösterilen özeni yansıtıyor. 

• C-Line’ın özgün çizgisi, eviye, banyo ve 
duş bataryalarında kendini gösteriyor. 
Banyo bataryalarında kullanılan özel gizli 
perlatör, estetik bir görünüm sağlıyor. 
Yüksek duruşu, ince ve yuvarlak hatlarıyla, 
tezgah üzeri çanak lavabolarla uyumlu 
lavabo bataryası, serinin en zarif üyesi 
olarak göze çarpıyor. Kuğu borulu eviye 
bataryasının 360 derece dönebilen yüksek 
çıkış ucu, hareket alanı kısıtlı mekanlarda 
rahat ve pratik kullanım sağlanıyor.  TM
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ATC’den Actionair “Fire Shield” Yangın DamperleriBaymak Yoğuşmalı 
Kombilerde 7 Yıl 
Garanti

• Kendinden kilitlemelidir, çıkarılabilir 
kaseti vardır ve kolaylıkla tek elle 
resetlenebilir ve tekrar kurulabilir.

• Paslanmaz çelik, perde tip kanatlıdır.
• 230 Volt AC veya 24 Volt AC ve DC 

uzaktan kontrol seçenekleri ile, elektro 
mıknatıs ve kaset tipi, arıza emniyeti gibi 
seçenekleri vardır.

Yapısı: Maksimum gücü sağlayan, 1.406 (430) 
ferritik paslanmaz çelik, katlanabilir perde, bir 
yangın kalkanı oluşturur. Geniş profilli kanat-
lar, kanatların tam olarak toplandığında, daha 
düşük bir yükseklik oluşmasını sağlar, bu da 
damperin kullanılabilir alanını en üst düzeye 
çıkarmaya olanak sağlar. 
Paslanmaz çelikten kenar sızdırmazlık conta-
ları: Paslanmaz çelik kenar sızdırmazlık con-
taları, kanat  kenarlarında sabit bir basınç sağ-
layarak, duman ve diğer zararlı gazların yayıl-
masını en aza indirirler.
Paslanmaz çelik kapama yerleri: Paslanmaz 
çelik sabit gerginlik yayları takılarak, hava akı-
mını kapatıp, amortisör mandalını da dikey 
veya yatay operasyon ne olursa olsun dikkatle 
konumlandırmıştır.
Spigotlu gövde: Spigotlu gövde ile montaj 
kolaylığı sağlanmaktadır. Spigot gövde, devamlı 
olarak kaynaklı köşeler ve spigot bağlantıları ile 
test metodlarında kullanılan Eurovent Sınıfı A, 
B & C ve HVCA kanal sisteminin özellikleri 
DW 144 olan hava dağıtım sistemlerinin içinde 
olmasına izin vermiştir. 
Bu galvaniz gövdeler, kare, dikdörtgen, daire-
sel veya düz oval kanal bağlantılarıyla birlikte 
üretilmektedir.
Bir seçenek olarak gövdeler,1.4016 (430) türü 
ferritik veya 1.4401 (316) türü östenitik paslan-
maz çelik olarak imal edilebilir. TM

Actionair - Fire Shield Yangın Damper-
leri, düşen katlamalı perdesi ve kapama 
yayları paslanmaz çelikten imal edil-

miş, dış gövdesi galvaniz çelikten DW 144 
sınıfı A, B ve C standartlarında, hava sızdır-
maz şekilde imal edilmektedir. 
Yangın damperleri BS ISO 10294/1’e göre test 
edilmiş Classification E’ye uygun ve Avrupa 
standartları EN 1366-2’ye göre sertifikalıdır.
Yangın damperinin kapama sigortası yaylı 
mekanizmadır ve 72 ˚C’de otomatik olarak 
damperin kapanmasını sağlamaktadır. Bu 
sigorta yayı 180 ˚C’nin üzerinde bir sıcaklığa 
maruz kalmadıkça, değiştirilmesine gerek kal-
madan tekrar kurulabilir özelliktedir.
Yangın damperleri paslanmaz çelikten imal 
edilmiş olup, dumanın ve zararlı gazların yayıl-
masını geciktiren kenar contalara sahiptir.
Damper üzerinde dışarıdan bakıldığında, dam-
per konumunu açık/kapalı olarak belirten bir 
indicator bulunmaktadır. Ayrıca bir micros-
witch vasıtası ile damper konumu merkezi 
panodan izlenebilmektedir.
Modelleri: FS 101 / FS 201 / FS 301
Boyutları: Kanal ölçüsü ve adetlere göre, özel 
olarak üretilmektedir. 

Özellikleri: 

• LPC/BRE tarafından 4 saat ve üzeri 
uygulamalara kadar test edilmiştir.

• Loss Prevention Certification Board 
Limited (LPCB) tarafından ürün 
sertifikası ile ödüllendirilmiştir. 

• BS ISO 10294-1: 1996, BS EN 1366-2: 
1999 and BS 476 Part 20: 1987 yangın 
test standartları belgelerine sahiptir.

• Korozyon testi yapılmıştır.

Sahip olduğu modern üretim tesisleri 
ve ar-ge laboratuvarları ile Baymak, 
yüksek teknolojili yoğuşmalı kombi-

leri ile bir yandan enerji tasarrufu sağlarken 
diğer yandan tüketicilere 7 yıl garanti sunu-
yor. Baymak, satışını gerçekleştirdiği Bay-
mak, Brötje,  Falke, Lambert ve Dolcevita 
markalı yoğuşmalı kombilerin tüm model-
lerine standart 7 yıl garanti veriyor. Yüksek 
verimliliği ile dikkat çeken Premix teknolo-
jili Yoğuşmalı Duvar Tipi (kaskad sistem-
leri) Luna HT kazanlarda da 5 yıl standart 
garanti uygulanıyor.

Answers for infrastructure.

Standart termostatlardan kablosuz haberleşen ve dokunmatik ekranl çeşitlere kadar Siemens’in yüksek kaliteli 
ürünleri her tür stma uygulamalarnda kullanlabilir. Birbirinden farkl ayar opsiyonlar sayesinde konforunuzu 
artrmakla birlikte binanzn CO

2
 salmn ve enerji tüketimini azaltabilirsiniz. Siemens’e ait patentli teknoloji 

sayesinde olağanüstü stma konforu elde edersiniz. Tüm termostatlar, kurulum, montaj ve günlük kullanm 
durumlarnda uygun çalşacak ve  yüksek güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmştr. www.siemens.com.tr/hvac

termostat235x335.indd   1 18.08.2011   16:32
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ürünler

Bosch Klimalar

Alarko’dan Seradens Kombi

“Yaşam için teknoloji” sloganıyla 
sadece bugünü değil, geleceğimizi 
de iyileştiren teknolojiler sunan 

Bosch Ev Aletleri, klimalarını, tüketici bek-
lenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak hayatı kolay-
laştıran yenilikçi özellikler ile geliştiriyor. Bosch 
klimalar, özellikle yazın aşırı sıcaklar sebebiyle 
serinlemek için kullanılırken, artık kışın ısıtma 
aracı olarak da kullanılabiliyor. 
Klimaların dış üniteleri binaların dışında 
olduğu için özellikle çok soğuklarda ve eksi 
derecelerde klimanın donmadan çalışabil-
mesi büyük önem kazanıyor. Diğer klimalar 
aynı koşullarda eksi 7 dereceye kadar çalışır-
ken, özellikle Bosch Inverter Teknolojisi’ne 
sahip modeller dış ortam sıcaklığı eksi 15 dere-
cedeyken bile çalışabiliyor. Inverter Kontrol 
Sistemi, elektrik devir frekansını değiştirerek 
klima kompresörünün çalışmasını düzenle-
yen özel bir sistem. Kompresör belli aralıklarla 
çalışıp durmak yerine, kontrollü çalışıyor ve 
bu sayede oda sıcaklığı sabit kalarak, klimanın 
soğutma ve ısıtma gücü otomatik olarak ayar-
lanıyor ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanıyor. 
Isınmak için Bosch klimayı, “heat” ısıtma konu-
muna almak yeterli. Bu konumda klima, elekt-
rik enerjisini direkt olarak kullanmak yerine dış 
üniteden geçen gazı yoğuşturarak ve buhar-
laştırarak kullanıyor. Dış üniteden geçen gaz, 
buharlaşarak dış ortamda bulunan ısıyı emi-
yor ve bakır gaz borusu yardımı ile iç üniteye  
basılıyor. 
Buharlaşan gaz, iç üniteye geldiğinde yoğu-
şarak (sıvı hale gelerek) dış ortamdan emmiş 
olduğu ısıyı fan ve evaporatör yardımı ile ısı-
tılması gereken ortama bırakarak işlemi ger-

çekleştiriyor. Yoğunlaşmış sıvı olan gaz dış üni-
teye gelip işlemi devamlı tekrarlayarak ortama 
ısı verme işlemini yapıyor. Isıtma (heat) konu-
munu kullanıyorsanız, sıcaklığı 23 °C - 28 °C 
arasında ayarlamanız yeterli oluyor. Bu sayede 
hem ortamın aşırı ısınması engelleniyor hem 
de enerji tasarrufu sağlanıyor. 
İngilizce bir kelime olan “heat-pump”  Türkçe’de 
“ısı pompası” anlamına geliyor. Bu özellik saye-
sinde split klimalar ısıtma konumunda elektrik 
enerjisi kullanarak ısı elde edilmesi yerine, dış 
ortamda bulunan ısıyı emip iç ortama taşıya-
rak mekanı ısıtıyor. Böylece hem enerji sarfiyatı 
engellenmiş hem de ortamın ısınması sağlanmış 
oluyor. “Heat-pump” özelliği sayesinde yalnızca 
iç ve dış ünite içinde bulunan fan motorları ve 
gazın dolaşımını sağlayan kompresör (motor) 
için elektrik harcanıyor. 
Klima, evdeki en fazla elektrik tüketen cihaz-
lardan biri. Fazla elektrik tüketimi doğaya zarar 
verirken, aile bütçesini de olumsuz etkiliyor. Bu 
nedenle tüketiciler, evinde klima kullanmak 
istediğinde sessiz çalışan ve az elektrik harca-
yan model arıyor. Inverter teknolojisine sahip 
olmayan bir klimada, ısıyı 25 °C’ye ayarladı-
ğımızda, klima soğutmaya başlıyor ve bir süre 

sonra oda ısısı 25 °C’nin altına düşer düşmez 
otomatik olarak kendisini kapatıyor. Oda ısısı 
25 °C’nin üzerine yükselince tekrar çalışmaya 
başlıyor. Böylece sıcaklık ayarlanan 25 °C’nin 
altına düşüp, üstüne çıktıkça klima da sürekli 
olarak devreye girip, devreden çıkmaya devam 
ediyor. Bu da ciddi bir elektrik harcamasına 
sebebiyet veriyor. 

Bosch Inverter Klimalar, A Enerji 
Sınıfından Bile Yüzde 35 Daha 
Tasarruflu

Doğa dostu R410A gazı kullanan ve bu sayede 
ozon tabakasına zarar vermeyen Inverter tekno-
lojisi, enerji tüketimini de bu teknolojiye sahip 
olmayan klimalara kıyasla yüzde 35 oranında 
azaltıyor. Çünkü teknoloji, daha çok enerji har-
canmasına neden olan kompresörün durup, tek-
rar çalışmasını tarihin tozlu sayfalarına kaldı-
rıyor. Kompresörü ayarlanan dereceye ulaşınca 
çalışmasını minimuma indiren Inverter tekno-
lojisi, küçük ısı değişikliklerinde az miktarda 
çalışıyor. Bu da, klimanın soğutma ve ısıtma-
dan ödün vermeden, enerjiyi tasarruflu kullan-
masını sağlıyor. TM

En son teknoloji kullanılarak yüksek kali-
tede üretilen ve premiks yoğuşma tekno-
lojisine sahip olan Seradens Kombi, % 

108’e ulaşan yüksek verimi ve sadece 133 Watt 
enerji tüketimi ile sağladığı tasarrufla Türkiye 
pazarındaki standartları değiştiriyor.
% 108 verimi ile (50/30 °C rejiminde) 92/42/
EEC Avrupa Verimlilik Direktifi’ne göre kom-
biler içindeki en yüksek verimli cihazlara veri-

len 4 yıldız işaretine sahip olan Seradens’ın 
“Düşük Enerji Etiketli” sirkülasyon pompası 
çok az elektrik tüketiyor. 
Seradens tüketicilere sadece alırken değil, kul-
lanırken de kazandırıyor.
19, 27 ve 36 kW kapasitede üretilen, Seradens 
50-300 m² aralığındaki tek katlı veya dubleks 
dairelerde kullanıma uygun.
Klasik kombilerde baca gazı sıcaklıkları çok 

yüksektir. Premiks yoğuşma teknolojisinde ise 
55 °C altında üretilen kazan suyu sayesinde 
baca gazının içinde yüksek sıcaklıkta bulu-
nan su buharı yoğuşturularak baca gazı sıcak-
lığı düşürülür. Kazanılan gizli ısı suya aktarı-
larak % 108’e kadar ulaşan verim artışı sağla-
nır. Asidik yoğuşma suyuna dayanıklı paslan-
maz çelik veya alüminyum alaşımlı ana eşan-
jör kullanılmalıdır. TM
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Esbe’den Yeni Kontrolörler

Form Tesisler Bakım’dan, “Form” Markalı Filtreler

Esbe, iç mekan ve dış mekan sensör kont-
rollü varyantları ve sıcaklık regülatör-
leri dahil olmak üzere entegre aktüa-

törlerle birlikte en geniş kontrolör yelpazelerin-
den birini tedarik etmektedir. Bir Esbe kontro-
lörü manuel olarak çalışan vanalara kıyasla % 
24’e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Ev 
sahipleri için bu yaklaşık olarak bir yıllık geri 
ödeme süresi demektir.

Esbe CRB 100

Esbe CRB yüksek ölçüde kullanıcı dostu ve 
hızlı ve kolay monte edilebilir, tümleşik aktü-
atörlü kontrolör tabanlı bir iç mekan sensörü-
dür. Ev sahibi için yüksek düzeyde konfor ve 
aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.
Kontrolör iki parçadan meydana gelir: Bir aktü-
atör ünitesi ve bir oda ekranı.
Ayarlar, aktüatör ünitesine kablo (CRB110) 

ve hassas ölçümlerden geçtikten sonra sektö-
rün kullanımına sunuluyor. 
AVM’ler, oteller, hastaneler, plazalar, kamu ve 
özel kurumlar gibi birçok tesiste kullanılmakta 
olan Climate Master Isı Pompası ve Lennox 
Paket Klima için üretilen Form Filtre, oluştur-
duğu konfor sayesinde iç hava kalitesini düzen-
leyerek cihazların ömrünü uzatıyor, ısı transfe-
rini kolaylaştırıyor ve cihazın enerji tüketimini 
azaltıyor.  TM

Form Şirketler Grubu’nun bakım faaliyet-
lerini yerine getiren şirketi Form Tesis-
ler Bakım, Ankara’da kurduğu modern 

üretim tesisiyle AVM’lerde ve endüstriyel tesis-
lerde kullanılmakta olan iklimlendirme cihaz-
ları için Form markalı klima filtrelerini üret-
meye başladı. 
Yeni teknoloji ve modernizasyon yatırımı ile yıl-
lık 20 bin/adet üretim kapasitesine sahip Form 
Tesisler Bakım, Climate Master ve Lennox’un 
belirlediği standartlar doğrultusunda spesifi-
kasyonlara uygun özellik ve kalitede filtrelerle 
pazarın ihtiyacına yanıt veriyor. 
Isı pompası, paket klima ve klima santrallerine 
uygun geliştirilmiş formülasyonlar ve esnek 
üretim kabiliyeti ile Form Tesisler Bakım’ın, 
Ankara’daki üretim tesisinde imal edilen Form 
Filtre, cihaz kullanıcıları için etkin ve ekono-
mik filtreleme olanağı sağlıyor.     
Climate Master Isı Pompaları ve Lennox Paket 
Klima için özel olarak üretilen Form Filtre, 
yüksek performans ve ürün güvenirliği için her 
türlü ayrıntı ön planda tutularak imal ediliyor 

ile veya kablosuz radyo bağlantısı (CRB120) 
ile bağlanabilen tümleşik iç mekan sensörlü 
bir oda ekranı ünitesi ile yapılır. Ayarlama, iç 
mekan sensörü geri beslemesine dayanır ve oda 
ekran ünitesindeki hedef sıcaklığın değiştiril-
mesiyle kolaylıkla değiştirilebilir. Mükemmel 
performans için VRG/VRB Esbe Vanaları ile 
birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Esbe CRA 100 Serisi

ESBE CRA 100 Serisi kombine bir aktüatör ve 
5 – 95 °C arasında ayarlanabilir sıcaklık ayarına 
sahip bir sabit sıcaklık kontrolörüdür. CRA110 
standart karışım vanaları (DN I5-50) ile bir-
likte kolaylıkla monte edilebilir. Sıcaklık ayarı, 
kolay kullanımlı kumanda kolu ve ekran ara-
birimi ile yapılır. 
DN150’ye kadar büyük boyutlar için  
ESBE CRA 120 kullanılması tavsiye edilmek-
tedir. 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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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



ürünler

Trane’den Adyabatik Soğutma

Tasarım parametreleri dışında işleyen 
soğutma sistemleri genellikle yüksek 
arıza riski, yüksek enerji maliyetleri ve 

düşük operasyonel verimliliği beraberinde getir-
mektedir. Global iç mekan konfor sistemleri ve 
çözümleri sağlayıcısı ve Ingersoll Rand’ın bir 
markası olan Trane şimdi bina sahiplerinin ve 
tesis yöneticilerinin optimum işletim perfor-
mansı ve enerji tasarrufu değerleri elde edebil-
melerine yardımcı olmak amacıyla 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 getirmektedir. 
Adyabatik soğutma ile kondenser giriş havası 
sıcaklığında 20 °C’ye kadar soğutma etkisi yara-
tılabilmektedir. Sadece 10 °C’lik sıcaklık düş-
mesi enerji tüketiminde ortalama % 13’lük bir 
azalma meydana getirmektedir; bu da anında 
maliyet tasarrufu ve çevresel faydalar sunmak-
tadır. Adyabatik Soğutma konsepti, serpantin-
lerin önündeki büyük bir gözde bulunan suyu 
aralıklı olarak buharlaştırarak suyun soğutma 
özelliklerini 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 kaldırabilmesine 
yardımcı olmaktadır. Sistem dış ortam koşulları 
her ne olursa olsun her daim tam kapasite ile 
çalışırken binada yaşayanların konforu da yük-
selmektedir. 
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.
Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’daki 
Trane Ticari işletmeler servis ve parça yöneti-
cisi Jose Laloggia bu hususta “Trane Adyaba-
tik Soğutma bir tesisin maksimum verimliliğe, 
güvenilirliğe ve konfora erişmesine engel olan 
işletim zorlukları ile başa çıkmalarında müşte-
rilere yardımcı olmaktadır. Adyabatik Soğutma 
esnek olmak, kolaylıkla monte edilmek ve son 
derece sınırlı bakım gereklilikleri ile ekonomik 
olmak, böylelikle de HVAC sistemi performan-
sının optimum seviyelere ulaşmasını sağlamak 
üzere tasarlandı” ifadelerini kullanıyor. 
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 
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 edilmesine 
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 etmekte-
dir. Trane Adyabatik Soğutma, verimliliği, güve-
nilirliği ve sahiplik maliyetini iyileştirmek ama-
cıyla HVAC ürünleri ve sistemleri için öngö-
rücü ve önleyici bakım, yönetim, izleme, ona-
rım, retrofit, optimizasyon, yenileme ve geliş-
tirme servisleri sunan Trane Care™ özelleşti-
rilmiş servis çözümlerinin bir parçasıdır.  TM
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ürünler

Würth Yeni Nesil Welnox Makinesi

Würth Yeni Nesil Welnox Makinesi 
kalite olarak farklı tür paslanmaz 
çelik malzemeler üzerinde yapılan 

kaynak (alın - köşe ve boru kaynağı) uygulama-
ları sonucunda, yüzeyde oluşmuş oksit tabaka-
ları ve ısı ile açığa çıkan renk değişimleri üze-
rinde temizleme yapmaktadır. Elektro-kimyasal 
ve eş akımlı olarak, özellikle yüzeyden talaş kal-
dırmadan rahatlıkla temizleme işlemi yapan ve 
ilave işlemleri azaltan bir makinedir. Temizleme 
işleminin yanı sıra yüzeyde ayna görüntüsü yani 
parlak yüzey elde edebilmek için parlatma işleri 
de yapabilmektedir. 
Würth Yeni Nesil Welnox Makinesi ayrıca baskı 
şablonları yardımı ile, reklam amaçlı kullanıl-
mak istenilen logoların, yazıların ve markaların, 
paslanmaz çelik malzeme yüzeyine baskı yap-
maktadır. Bu işlem elektroliz metoduyla mal-
zeme içersindeki karbonlar yüzeye çekilerek 
yapılmakta, görsel ve kalıcı olan siyah beyaz 
renklere sahip baskı elde edilebilmektedir.
Küçük ve taşınabilir olmasından dolayı mobil 
olarak montaj işlerinde kullanımı mümkündür. 
Bu makine sektörel olarak birçok imalatçıya, 
işletmelere, fabrikaların bakım onarım depart-
manlarında özellikle paslanmaz çelik malzeme-
ler kullanan birçok kullanıcıya hitap etmektedir.  

Özellikle temizlemede lazer ve TİG (argon 
kaynağı) kaynaklarında mükemmel sonuçlar 
elde edilmektedir. Makine içinde sistem ola-
rak invertör mevcuttur. Bu yüzden herhangi 
bir şekilde şasi ve torcun birbirine temas etmesi 

durumunda, malzeme üzerinde ark izi bırakma-
maktadır. Ayna görüntüsünde olan paslanmaz 
çelik malzemelerde de temizleme, parlatma ve 
baskı işlemleri yapılabilmekte ve tam anlamıyla 
kullanıcının işini kolaylaştırmaktadır. TM

Bentone’den Doğalgaz Brülörleri

Bentone Doğalgaz Brülörleri monoblok 
fanlı, tek-çift kademe ve modülasyonlu, 
birbirini tamamlayan fonksiyonel par-

çalar, demontaj ve montaj kolaylığı, doğalgaz 
için özel konstrüksiyon, şekil ve boyutları ile 
modern dizayn imkanlarının yanı sıra alçak ve 
yüksek yanma odası, basınçlı ısıtma ve buhar 
kazanları ile jeneratör gibi cihazlarda sorunsuz 
uygulama imkanları da sunuyor. 
DIN 4788 standardında üretilen, Batı Almanya 
Gaz Enstitüsü (DVGW) CE ve TSE belgeli, 
uzun hizmet ömürlü, yüksek yakma verimli 
İsveç malı gaz brülörlerinin özellikleri şöyle;
•	 Yanma odası ön süpürme, otomatik 

ateşleme ve iyonizasyon alev kontrolü ile 

güvenli çalışma.
•	 Yanma esnasında türbülatörün ileri geri 

hareket ettirilerek yanma odasındaki karşı 
basınçlara göre ayar yapma olanağı ile 
sorunsuz devreye girme, uygun alev formu 
oluşturma ve ekonomik yanma sağlanması.

•	 Hava dinamiğine göre şekillendirilmiş 
alüminyum gövde ve aynı zamanda hava 
kanalındaki ses izolasyonu ile sessiz 
çalışma.

•	 Tek kademelilerde manuel, çift 
kademelilerde servomotor kumandası ile 
otomatik hava ayarı, modülasyonlu tiplerde 
yanma odası, gaz ve hava basıncı verilerine 
dayalı otomatik ve tam yanma ile çevre 

dostu çalışma.
•	 Gaz filtresi, basınç regülatörü, emniyet 

ve ana kumanda valfinden oluşan Dungs 
marka monoblok gaz hattı armatürleri ile 
komple teslim.

•	 Brülör üzerine monte edilmiş role, 
kumanda sistemi ile hava ve gaz basınç 
şalterleri ile tam otomatik çalışma.

•	 Brülör bağlantı flanşı, elektrik bağlantı 
soketleri ile hatasız ve hızlı montaj.

•	 6.000 - 2.750.000 kcal/h (7 - 3.200 kW/h) 
kapasite aralığında geniş üretim programlı 
İsveç malı Bentone marka tek, çift ve 
modülasyonlu gaz brülörleri. TM
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ürünler

Espa Soğutma’dan Parker-Sporlan 
Elektronik Expansion Valfler

Son zamanlarda soğutma uygulamalarında sıkça kullanılmaya baş-
lanan elektronik expansion valfler, kullanıcılara yüksek hassasiyetle 
çalışma imkanı sunan akışkan şartlandırma ürünleridir. Akışkan 

basınç ve sıcaklığında maksimum kontrol sunan Parker-Sporlan Elektro-
nik Expansion Valfler, R22, R134a, R404a, R407c, R410a gibi soğutucu 
gazlarla uyumludur ve 175 ton gibi yüksek kapasitelere kadar çözüm-
ler sunmaktadır. Step motor teknolojisiyle adım başına 0.002 mm gibi 
üstün hassasiyette 500 ila 6500 step arası dönüş sağlayan Sporlan EEV’ler 
süpermarket reyon, chiller ve endüstriyel tip sistem üreticileri olmak üzere 
bütün soğutma sektörüne sorunsuz bir genleşme prosesi sunar. Çalışma 
aralıklarının -45/+60 0C oluşu ve 38 bar çalışma basıncı ile 48 bar test 
basınç değeriyle yüksek güvenilirlik sağlar. 
Parker-Sporlan Elektronik Expansion Valfler’in diğer avantajları şöyle 
sıralanır;
•	 Kesinlik kontrolü için step motor teknolojisi
•	 Yüksek hassasiyetli sürücü kullanımı
•	 Hassas toleranslarla sıkı yerleşim
•	 Baştan sona korozyon dayanımlı malzemeler
•	 Alanında kanıtlanmış güvenilirlik
•	 Düşük güç tüketimi (4W ya da daha azı)
•	 CFC, HCFC, ve HFC soğutucu ve yağlarla uyumluluk
•	 Uzun ömürlü malzemeler için kendinden yağlamalı
•	 Yüksek doğrusal güç çıkışı
•	 Gözetleme camlı modeller (SEH(I) ve SER(I) serilerinde) TM
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ürünler

MRV’den Reversible Fanlar

Eğer tünel, otopark vb. havalandırma sis-
temleri “reversible” (çift yönlü) olarak 
dizayn ediliyorsa; aksiyal ve jet fanlarda 

güvenirlik ve performans açısından her iki hava 
akış yönünde aynı performansı veren simetrik 
kanat yapısına haiz “truly symmetrical” ya da 
“truly reversible” olarak adlandırılan fanlar ter-
cih edilmelidir. 
Tek yöne göre ileri bükümlü dizayn edilmiş 
kanatlara sahip standart aksiyal fanlar, ters 
yöne çalıştırıldığında; kapasite (debi-basınç-
itki gücü) ortalama % 35-40 düşer, ses ve  tit-
reşim seviyesinde artış meydana gelebilir, kanat-
larda aşırı stres oluşabilir, kanat emniyeti açı-
sından motor devrini düşürmek gerekebilir, bu 
da kapasitenin bir daha düşmesi anlamına gelir. 

Bütün bunların yanı sıra ileri bükümlü stan-
dart tip kanatların; ters yöne çalışırken ve yan-
gın anında yüksek sıcaklığa maruz kaldığında 
ne kadar dayanım göstereceği imalat ve sertifi-
kasyon aşamalarında test edilmediğinden uygu-
lama açısından belirsiz ve riskli bir durumdur. 
İleri yönde verim ve performansı yüksek 
İleri yönde şaft gücü normal   
İleri yönde ses seviyesi normal   
Ters yönde performans % 35-40 düşer (1*) 
Ters yönde şaft gücü ve motor akımı 
artabilir (2*)
Ters yönde sesli ve titreşimli çalışabilir (3*)
Her iki yönde eşit verim ve performans (4*)
Her iki yönde birbirine yakın şaft gücü
Her iki yönde birbirine yakın ses seviyesi  

1*) Ters yönde, hava debisi ve basınç düşer.
2*) Ters yönde, şaft gücü ve akım değeri kurulu 
motor gücü değerlerine yaklaşır, limiti geçerse 
sargılar ısınır.   
3*) Ters yönde, yataklarda burkulma ve zor-
lanma olabilir, bu yüzden titreşim gözlenebi-
lir, uzun süreli çalışmada rulmanlar zarar göre-
bilir, kanatlarda stres oluşur, “stall” durumuna 
geçerse kanatlar kırılabilir. 
4*) Simetrik (TS) kanatlar; tek yönlü kana-
tın ileri yönde çalışırkenki verimi ile karşı-
laştırıldığında az da olsa daha düşüktür, fakat 
tek yönlü kanatın ters yönde çalışırkenki veri-
mine göre daha yüksektir, sonucunda kendi ile  
kıyaslandığında her iki yöndeki verimi  
aynıdır. TM

Tek yönlü kanat yapısı (ileri bükümlü form) 
           

Çift yönlü kanat yapısı (simetrik form) 

İlka Teknik’ten Manyetik Kireç Önleyiciler

Ülkemizdeki suların çoğu yüksek sert-
likte, yani “kireçtaşı” denilen sert kris-
taller üretme kabiliyetinde olan sular-

dır. Bu karakterdeki sular sanayiinin birçok nok-
tasında işletmecilere sorunlar yaratır. Kireçtaşı 
iki şekilde oluşur:
Suyun ısınması ile suda bulunan kalsiyum ve 
magnezyum bileşiklerinin kireçtaşı oluşturma-
ları ile; yani kalsiyum karbonat (kireç) ve mag-
nezyum karbonat maddeleri su soğukken eri-
yik halde kalır ve su ısındıkça kristalleşerek katı 

eco                     power                      maxi

hale dönüşür. Bu tür taş oluşumu su sıcaklığı 
35 °C civarında başlar ve su ısındıkça hızlanır.
Suyun faz değiştirerek buharlaşması sonucunda, 
buharlaşan su “saf ” olduğundan, sistemde kalan 
ve henüz buharlaşmayan suyun içindeki eri-
miş haldeki mineral miktarı artar, doymuş hale 
gelen su bu minerallerin bir kısmını atar ve 
sonuçta mineral kristalleri kireçtaşı olur.
İlka Teknik’in manyetik kireç önleyicileri “Eco”, 
“Power” ve “Maxi” ise kireçtaşı oluşumunda 
kesin çözüm sunar. TM
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ürünler

Wilo’dan Yangınla Mücadele Pompa Sistemleri

Son yıllarda yangınla mücadele ve önleme 
bilincinin artması ile birlikte yangın 
güvenlik sistemleri de giderek daha fazla 

önem kazanıyor. Yangınla mücadelede kullanı-
lan makine ve ekipmanlar içerisinde sulu sön-
dürme sistemleri önemli bir yer tutuyor. Bu sis-
temlerin kalbi konumundaki pompaların doğru 
seçimi, böylesine büyük ve hayati bir yatırım 
yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli 
unsurlardan biri. 
Wilo, yangınla mücadele uygulamaları için kali-
teli, güvenli ve ön montajı yapılmış, kompakt 
sistemler sunuyor. Wilo Türkiye ekibi tarafından 
geliştirilerek Wilo’nun dünya çapındaki uygu-
lamalarında da kullanılan Yangınla Mücadele 
Pompa Sistemleri, bu alanda Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından belirlenen TS EN 12845 
ürün standardı ile konut, işyeri ve endüstriyel 
binaları daha güvenli kılıyor.    
Elektrik motor tahrikli yangın pompası, dizel 

motor tahrikli yangın pompası ve jokey pompa 
sistemi olmak üzere üç farklı pompa grubu ve 
kontrol panolarından oluşan çözümleriyle Wilo, 
binaları yangın tehdidine karşı korumaya alıyor. 
Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, 
yangın pompasına ait basınç şalterinden ayar-
lanan değerin altına düştüğünde pompa oto-
matik olarak devreye giriyor. Basınç şalterinden 
gelen sinyal bilgisi de kontrol panosuna iletili-
yor. Böylece yangın pompası, gelen basınç bil-
gisine göre otomatik olarak çalışıyor ve pano 
ön yüzeyindeki durdurma anahtarı ile durdu-
ruluyor. İsteğe bağlı olarak, sistem basıncı nor-
male geldiğinde, kontrol panosunun otoma-
tik olarak pompayı durdurması da sağlanabi-
liyor. Yangın hidroforları aynı zamanda pano 
ön kapağında bulunan düğmeler ile de manuel 
olarak çalıştırılabiliyor. 
Jokey pompa sistemleri ise yangın hattının her 
zaman basınç altında tutulması amacıyla kul-

lanılıyor. Bu pompalar aynı zamanda küçük 
miktarda su tüketimlerini veya tesisatta olu-
şabilecek kaçakları karşılayarak, ana pompala-
rın gereksiz devreye giriş ve çıkışlarını önlüyor. 
Jokey pompanın, basıncın düşmesi/yükselmesi 
sonucu basınç şalterinden gelen sinyal ile oto-
matik olarak çalışmasının ya da durmasının yanı 
sıra, manuel olarak kontrolü de mümkün. TM

Erensan’dan Isıtma Sistemine Uzaktan Müdahale İmkanı

Erensan Isı Sanayi A.Ş. tarafından gelişti-
rilen Euromatic Kaskad Kontrol Panel-
leri yenilikçi ürün olma özelliği ile dik-

kat çekiyor. Erensan, Euromatic Panel serisi ile 
küçük ve orta-çaplı uygulamalar için standart 
çözümler öneriyor. Farklı modellerden oluşan 
ve değişik sistemlere uyarlanabilen Euroma-
tic Panel serisi, enerji verimliliği ile ekonomik 
avantaj sağlıyor, dış hava kompansazyonlu kas-
kad kontrol olma özelliği ile de ısıtma sistem-
lerinde 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 
entegrasyonu sayesinde önemli ekonomik avan-
taj oluşturmaktadır.
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 yapı-
labilen standart kontrol üniteleri olan Euroma-
tic Norm, 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 kontrol 
edilebilecek sistem genişletilebilir. Sıralı kazan 
kontrolü ve kaskad kazan kontrolü yapılabilir. 
Data bus sistemi sayesinde en fazla beş Euro-
matic Norm standart panel veya  Euromatic 
Unit panel birbirleri ile iletişim halinde çalı-
şabilmektedir. Evrensel tasarımı, tutarlı menü 
yapısı, Türkçe dil seçeneği ve kolay kullanım 
özellikleri sayesinde tüm Euromatic paneller 
kolaylıkla devreye alınabilir. İnternet üzerinden 
haberleşme ve uzaktan kontrol imkanı saye-
sinde modern aracılığı ile telefon hattı üze-
rinden kazanın programı değiştirilebilir, kazan 
verileri alınabilir, kazana bilgi gönderilebilir ve 
ayarlanan bir cep telefonuna arıza mesajı gön-
derilebilir. TM
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ürünler

İmbat’tan MBT Paket Klima Cihazları

Her geçen gün enerji verimliliğinin öne-
minin arttığı çağımızda, iklimlendirme 
sistemlerinin sadece ilk yatırım mali-

yeti değil, kullanım şartlarına uygun esnek 
çözümler ve işletme maliyeti de büyük önem 
arz etmektedir. İmbat tarafından MBT markası 
ile imalatı yapılan paket klima cihazları enerji 
verimliliği, ilk yatırım maliyeti, ekipman ve işçi-
lik kalitesi, projeye uygun esnek çözüm alter-
natifleri ve özgün dizaynı ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Gerek konforal uygulamalarda gerekse 
özel proses uygulamalarında referansları hızla 
artmakta olan MBT klima cihazları uygun tes-
lim süreleri ile de tercih sebebi oluyor.
 MBT klima cihazlarının dikkat çeken özellik-
lerinden bazıları şöyle;
•	 % 100 taze hava oranında çalışabilme

•	 Paket cihazlarda kurulum kolaylığı
•	 Sıcaklık, nem ve iç hava kalitesi kontrolü 
•	 Taze hava oranını otomatik olarak 

ayarlayabilme
•	 Termodinamik ısı geri kazanımlı, 

tamburlu ve plakalı ısı geri kazanımlı 
modeller

•	 Plug fanlı modeller ile değişken hava 
debisi ve düşük enerji sarfiyatı

•	 Elektronik expansion valfli modeller
•	 Thermal free cooling
•	 Asimetrik kompresör dizaynı ile kısmi 

yüklerde yüksek verim
•	 Günlük, haftalık programlama imkanı 

sağlayan, cihazın tam otomatik çalışmasını 
temin eden gelişmiş elektronik kontrol 
paneli,

•	 Uzaktan kumanda ve kontrol ile bina 

yönetim sistemine bağlanabilme özellikleri
•	 Çevre dostu, R407c ve R410a soğutucu 

akışkanlı modeller
•	 Sıcak sulu, heat-pump veya elektrikli 

ısıtma 
•	 3 kademe filtrasyon imkanı (G4+F7+F9)
•	 Su soğutmalı modeller
•	 Hassas nem ve sıcaklık kontrollü (+/- 1 C 

KT, +/-% 2-5 RH) modeller
•	 Paket veya split modeller
•	 Özel projelere uygun dizayn ve imalatta 

esneklik
MBT marka tüm cihazlar ISO 9001:2008 
kalite yönetim sistemi hizmet kalitesi ile  
sunulmakta, TSE kalite belgesi ve CE Avrupa 
standartlarına uygunluk damgası ile üretilmek-
tedir. TM

Tebaş’tan Her Tesisata Uygun Çözümler

Kat istasyonları, merkezi ısıtma uygula-
malarında ısı dağılımı ve sıcak su ihti-
yacını bağımsız olarak yönetmek ve 

ölçmek için yeni bir kullanıcı çözümüdür. Bu 
alanda iddialı bir ürün olan Ivarsat, Tebaş tara-
fından piyasaya sunuldu. Ürün, merkezi ısıtma 
sistemleri ile birlikte ısı transferi ve sıcak su ihti-
yacının bağımsız bir şekilde yönetimine imkan 
sağlayan termo-hidrolik bir ünitedir. Kazandan 
gelen su istendiğinde ısıtma sistemine veya sıcak 
su tedariki için eşanjöre gönderilmektedir. Isı 
yönetiminde sağladığı bağımsızlığın yanı sıra 
kaynak tüketimine ilişkin hızlı ve doğru ölçüm 
için ideal çözümdür.
Isı hesaplama, merkezi sistemin çevre dostu, 
düşük maliyetli ve güvenli niteliğinin sağladığı 
avantajları bağımsız sistemin (kombi) avantaj-
ları ile birleştirmektedir. Isı tüketimi optimal 
seviyede gerçekleşmekte ve sayaçlar tüketilen 
enerjiyi ölçmektedir. Böylece merkezi ısıtma sis-
teminde her kullanıcı, bağımsız olarak ısı ihtiya-
cını karşılar ve gerçek tüketimini hesaplayabilir.
  
Özellikleri

Kompakttır: Kompakt tasarımı ve işlevselliği ile 
öne çıkan Ivarsat, kurulum kolaylığı ile uygula-
yıcı açısından da cazip bir seçenek olma özel-
liğine sahiptir.

İşlevseldir: Ürünün işlevselliği sistemin yöne-
tilmesini güvenli ve kolay hale getirmekte, bir-
çok fonksiyon içeren üç borulu ve iki sıcak 
döküm pirinç komponenti ile ısı transferi ve 
sıcak su tedarikini gerçekleştirmektedir. 
Kurulumu kolaydır: Tüm giriş ve çıkış bağ-
lantıları sistemin alt kısmındadır. Ergonomik 
boyutları sayesinde yer kayıplarını engeller ve 
küçük alanlara montajı rahatlıkla yapılabilir. 
Hem gömme hem de sıva üstü montaj model-
leri bulunmaktadır. Kabin çevresi kapatma 
vanaları ile donatılmıştır. Isı eşanjörü bakım ve 
temizlik için gerekli görülen durumlarda kolay-
lıkla sökülüp takılabilir özelliktedir.
Farklı modelleri vardır: Ivarsat, 6 farklı ana 
model ve 2 farklı ekonomik modelden oluşan 
geniş ürün yelpazesi ile farklı ihtiyaçları karşı-
layabilmektedir. Her bir model için çeşitli kuru-
lum konfigürasyonları bulunmaktadır. Sadece 
ara borularla kabin içine montajlanan temel 
modellerden, su ve ısı sayaçları ile birlikte hem 
yüksek hem düşük sıcaklık devrelerini ve su sir-
külasyonunu yönetebilen en kompleks versiyon-
lara kadar farklı modelleri mevcuttur.
Hızlı servis: Ivarsat sıcak suyu anında vere-
bilmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek verimli ısı 
eşanjörü, 5 saniye içerisinde açılabilen motorlu 
sıcak su öncelik valfi ve suyun sirkülasyon 
imkanı sayesinde en titiz kullanıcılar için bu 

cihazı hızlı ve etkin bir sistem haline getir-
mektedir. Ayrıca, sıcak su öncelik valfinin açı-
lışını kontrol etmek için bir sensörle (termos-
tat veya akış düğmesi) donatılmış olmasının 
yanı sıra, Ivarsat, eşanjörde biriken su soğudu-
ğunda, suyun ısı eşanjöründen yeniden dolaşı-
mını sağlamak için ek bir devre açan termos-
tatik bileşene sahiptir. Bu şekilde eşanjördeki 
şebeke suyu sürekli olarak sıcak tutulmakta-
dır ve cihaz bu sayede anlık olarak ve hızlı bir 
şekilde ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. TM
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ürünler

Ulus Yapı’dan Deprem Çözümleri

Trotec’ten BE15 Voltaj Dedektörü

Deprem önceden bilemediğimiz bir 
doğal afettir. Bu yüzden ne zaman 
karşı karşıya kalacağımızı kestireme-

diğimiz ve her zaman hazırlıklı olmamız gere-
ken bir durumdur. Yaşadığımız çağda, daha önce 
gerçekleşmiş olan depremlerden elde ettiği-
miz veriler ışığında bazı tahminler yapılabil-
mekte, ayrıca sahip olduğumuz teknolojinin 
bize kazandırmış olduğu bilgi ve beceriler saye-
sinde depreme dayanıklı yapılar yapılabilmek-
tedir. Japonya’da meydana gelen 6 ve üzeri dep-
remlerde çoğu yapının hemen hiç hasar gör-
mediğini televizyonlardan, internetten ve diğer 
medya organlarından görmekteyiz.
Peki, bir binanın deprem anında ayakta kalması, 
başka bir deyişle yapısal olarak sağlam kalması 
yeterli midir? Maalesef hayır. Bina sadece kaba 
bir çelik, beton yığını olarak algılanmamalıdır. 
İçerisinde yaşamamızı sağlayan tesisat sistem-
leri ve benzeri pek çok fonksiyon bulunmaktadır. 
Binanın sahip olduğu mekanik ve elektrik tesi-
satları sayesinde binalarımız yaşanacak seviyeye 
gelmektedir. Bu mekanik ve elektrik tesisatları 

BE15 dokunmasız etap denetleyicisi hız-
lıca bozuk kabloları yerelleştirir ve aynı 
zamanda voltaj ileten tüm prizleri, şal-

terleri ve kablo bağlantılarını tespit eder.
Kapasitif ölçme usulü sayesinde voltaj deneyimi 
hızlı ve dokunmasız uygulanabilir.
Ölçüm ucunun lokalizasyon bölgesinde eğer 
voltaj varsa, kırmızı LED lambası yanıp sön-
meye başlar ve optik alarma parelel akustik 

deprem anında zarar gördüklerinde, depremin 
hemen ardından yapısal olarak ayakta kalmış 
binada çıkabilecek yangınlar ve benzeri sebep-
lerle büyük miktarda mal ve hatta can kayıp-
ları oluşması kaçınılmazdır. Yangın tesisatının 
zarar görmesi, enerji kaynağının kesilerek sön-
dürme işlemini yerine getirememesi ya da acil 
durum ekipmanlarının çalışamaması, en olası 
ve ciddi deprem hasarlardandır.
Görüldüğü üzere sadece binanın fi ziki ola-
rak ayakta kalması yeterli değildir. Depremden 
sonra çalışmayan bina bir işe yaramayacaktır. Bu 
durumda yapıların tesisatlarının depremden, 
yani sismik etkilerden korunması gerekmek-
tedir. Günümüzde bu konuda bilgi ve tecrü-
beye sahip kişiler tarafından yapılan mühendis-
lik çalışmaları ve bu çalışmalar sonucunda sis-
mik koruma ürünleriyle güvenli yapılar rahatça 
oluşturulabilmektedir. Bu yapılan mühendis-
lik hesapları, bağımsız kuruluşlar tarafından 
sertifi kalandırılmış ürünler ile birlikte uygu-
landığında sağlıklı ve güvenli sonuçlar ortaya 
çıkaracaktır. Çünkü sertifi kası olmayan ürün-

alarm duyulur. BE15’ in bir ucunda da yüksek 
performanslı bir LED el feneri entegre edilmiş-
tir. Böylece karanlık ölçme noktaları bile opti-
mal bir şekilde ışıklandırılabilir.

Pratik Avantajları

•	 Alternatif akım hızlıca ve dokunmasız tanılır
•	 Bitişik voltajda optik ve akustik alarm

ler ile yapılan sismik korumada, bu ürünlerin 
nasıl tepki verecekleri önceden bilinmediğin-
den dolayı, nasıl çalışacakları da kestirileme-
yecek ve bu yüzden yapılan hesaplar ile arala-
rında farklar olabilecektir.
Ulus Yapı, 10 yıldan uzun süredir depreme 
dayanıklı yapılar üzerine faaliyet gösteriyor. 
Gün geçtikçe artan tecrübesiyle beraber, sahip 
olduğu mühendislik bilgisi, uluslararası fi rma-
ların sertifi kalı ürünlerinden oluşan geniş ürün 
yelpazesi ve stoklarıyla, yapılardaki tesisatların 
depreme hazırlanmasını sağlıyor.
Ulus Yapı, mekanik ve elektrik tesisatlar ile 
ekipmanların depremden korunması ve titre-
şim yalıtımı alanındaki bilgisiyle, faaliyet alanı 
projelendirmeden başlayıp, sertifi kalı ürün 
temini ve şantiye süpervizyonu hizmetlerine 
dek yayılıyor. Yapmış olduğu hastaneler, elçi-
likler, askeri tesisler, fabrikalar, konutlar, otel-
ler, alışveriş merkezleri gibi pek çok projede 
sismik koruma alanında çalışmaları bulunan 
Ulus Yapı, bu projeleri, temsilciliklerini yaptığı 
Acrefi ne, Gripple ve Amber/Booth, Loos&Co 
gibi alanında lider fi rmaların ürünleriyle ger-
çekleştiriyor.
Ulus Yapı deprem sonrası fi ziki olarak ayakta 
kalan yapıların tesisat sistemlerini koruya-
rak, deprem sonrası oluşabilecek can kayıpla-
rını ve maddi zararları (yangın, ekipman kay-
bından oluşacak üretim kaybı vs.) minimize 
edip, insanların yaşamlarını sürdürebilmesini 
ve sanayi kollarının üretimlerine devam ede-
bilmelerini sağlayıp, ülke ekonomisine de katkı 
sağlamayı amaçlıyor. TM

•	 Kalem şeklindeki kompakt tasarımı
•	 Entegre el feneri
•	 Optimum fi yat performans oranı TM
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söyleşi

Mehmet Besler 
Coşkunöz Radyatör Genel Müdürü

1950 yılında Türkiye’nin ilk patentli kumaş markalama makinesi üretimi 
ile hizmet vermeye başlayan Coşkunöz Holding, bugün otomotiv, makine, 
savunma, havacılık, ısı ve taşımacılık gibi pek çok sektörde faaliyet 

göstermekte. Bugün 37 ülkeye ihracat yapan Coşkunöz’ün yarattığı COPA markası, 
her geçen gün bilinirliğini artırıyor ve dünyanın aranan markaları arasında olma 
yolunda ilerliyor. Coşkunöz Holding’i, COPA’nın doğuşunu ve firmanın gelecek 
hedeflerini, Coşkunöz Radyatör Genel Müdürü Mehmet Besler anlattı...

“En kısa sürede yeni 
 üretim tesisleri 
 yatırımları hedefliyoruz”
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Bizlere emanet edilen değerleri 
yaşatıp koruyarak büyümeyi 
hedefliyoruz 

Coşkunöz Holding’in temelleri 1950 yılla-
rında sac parça şekillendirme ve makina üre-
timi amacı ile merhum M. Kemal Coşkunöz 
tarafından atılmıştır. Bizler, değerli büyüğü-
müz merhum Kemal Coşkunöz’den öğrendi-
ğimiz “Bir işi yapıyorsam, en iyisi olmalıyım” 
yaklaşımını felsefemiz olarak benimsiyor, biz-
lere emanet edilen değerleri yaşatıp koruya-
rak büyümeyi hedefliyoruz. Bugün Coşku-
nöz; birçok otomobil üreticisinin ana tedarik-
çisi konumunda ve ayrıca Eskişehir’deki fab-
rikası ile savunma ve hava sanayisine hizmet 
veren, SAP bilgi sistemleri ile yönetilen yapısı, 
tüm çevre ve kalite belgeleri ile 900 beyaz yaka 
çalışanının % 15’ini uzman mühendis kadrosu 
ile donatmış, toplam 2.000’in üzerindeki çalı-
şan sayısı, ar-ge ve lojistik şirketlerinin yanı 
sıra 11 üretim tesisi ile Türkiye’nin 500 en 
büyük firması arasında yer alıyor. 
Coşkunöz Radyatör, Coşkunöz Holding bün-
yesinde çelik dilimli radyatör ve elektrikli yağlı 
radyatör üretimi amacı ile 1994 yılında kurul-
muş bir firmadır. Kuruluşunda yılda 350.000 
dilim radyatör üretim kapasitesine sahip fab-
rikamız, gelişen müşteri talepleri ve piyasa 
yeniliklerine ayak uydurarak 1996 yılında 
çelik panel radyatör üretimine ve bunu taki-
ben 1999 yılında da banyo ve mutfaklarda 

ısıtma ve havlu kurutucu amacı ile kullana-
bilen havlu radyatörü üretimine başlamıştır.  
Bugün Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan 20.000 metrekare kapalı üretim ala-
nına sahip fabrikamızda, son teknoloji ile 
donatılmış makinelerimiz ile yılda 2.2 mil-
yon mt panel radyatör ve 150.000 adet havlu 
radyatör üretim kapasitemiz bulunmaktadır.

37 ülkeye ihracat yapıyoruz

2010 yılının başından itibaren, yakın geçmişte 
yaşadığımız global krizde ektiğimiz tohumla-
rın mevyelerini toplamaya başladık diyebiliriz. 
Ekonomiler ve pazarlardaki resesyon süresince 
uyguladığımız stratejiler ve yeni müşteri, yeni 
pazar kazanım çalışmaları sayesindeki satış 
artışı ve yeni ülke pazarlarını da dahil edersek 
satış yaptığımız bölgelerde yaklaşık % 18’lik 
büyüme sağladık. Bunun en güzel örneği ola-
rak da; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) tarafından 2010 yılı Çelik 
Radyatörler İhracatı’nda aldığımız “İhracatın 
Yıldızları” ödülünü gösterebiliriz.
İhracata ise 1999 yılında Ürdün’e yaptığı-
mız ihracat ile başladık. Bugün 4 kıta üze-
rinde toplam 37 ülkeye ihracat yapıyoruz. En 
yoğun çalıştığımız ülkeler; Almanya, İngiltere, 
Romanya ve Polonya. Ayrıca Almanya’nın 
Mülheim kentinde 2.000 metrekare depolama 
alanına sahip COPA Heizung GmbH firma-
mız ile 2005 yılından itibaren başta Almanya 

olmak üzere komşu ülkeler ve İskandinav 
ülkeleri ile diğer birçok ülkeye olan satış ve 
pazarlama faaliyetlerimizi COPA marka-
mız ile yürütmeye devam ediyoruz. Yaptı-
ğımız ihracat hacminin yoğunluğu ile ülke-
miz ekonomisine sağladığımız katkıdan 
dolayı memnuniyetimizin yanı sıra; Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne yaptığımız ihracatlar ile de 
ayrıca gurur duyuyoruz. 

“COPA”nın doğuşu

Daha önceki yıllarda STARPAN markamız ile 
gerek Türkiye pazarında gerekse Doğu Avrupa 
ülkelerinde aktif faaliyet göstermekte iken; 
2004 yılından itibaren Batı Avrupa ülkelerin-
den gelen talep ve o bölgede ihtiyacımız olan 
satış & pazarlama ve depolama faaliyetlerini 
yürütebilmek için Almanya’da kurulu bir şir-
ket ve yeni bir marka ihtiyacımız ortaya çıktı. 
Bu süreçte Coşkunöz’ün ismi ile özdeşleşebi-
len ve ürettiğimiz ana ürün olan panel radya-
törü vurgulayabilen bir marka olan “COPA” 
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söyleşi

ile 14 Ocak 2005 yılında tanıştık. Diğer bir 
deyiş ile COPA’yı “Coşkunöz Panel” olarak 
da tanımlayabileceğimiz gibi sektördeki bazı 
firmalar COPA’yı “Coşkunöz Pazarlama” ola-
rak da tanımlamakta. COPA bugün; Almanya, 
Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, 
Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moğolistan, 
Rusya ve Çin pazarlarında talep gören ve önde 
gelen markalardan biridir. 
Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki; Türkiye 
pazarı, pazarın çok üzerinde olan yerli üretim 
kapasitesi nedeni ile ısıtma, soğutma ve hava-
landırma sektörü (HVAC) açısından dünya-
daki en zor pazarlardan birisidir. Bizler, 2011 
yılı başından itibaren stratejik hedeflerimiz 
doğrultusunda yurtdışında ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sektörü tarafından oldukça bili-
nen ve talep gören markamız “COPA” ile Tür-
kiye pazarında kombi, panel radyatör, havlu 
radyatör ve dizayn radyatör ürünlerimiz ile 
faaliyet göstermeye karar verdik. COPA için 
Türkiye hedeflerimiz arasında bulunduğumuz 
diğer ülke pazarlarındaki öncelikli hedefleri-
mizde de olduğu gibi kullanıcı memnuniyeti, 
kalite, üstün servis hizmeti, trend yaratıcı bir 

marka olmak ve bilinirlik geliyor. Bu hedef-
lere ulaşmak için hazırladığımız stratejik yol 
haritamızda planlarımız dahilinde ilerlemeye 
ve olumlu sonuçlar almaya başlamış bulun-
maktayız. Eğer faaliyetlerimiz bugünkü gibi 
devam ederse; umuyoruz ki 2012 yılı sonuna 
kadar hizmet ağımız tüm Türkiye illerini ve 
ilçelerini kapsayabilecektir. 
Ürün gamımızın genişliği, alternatif ürün 
seçenekleri ve hızlı teslim şekli ile kullanı-
cılarımız tarafından kabul edilebilir değerde 
olmak ve elde edilebilir uzaklıkta olmak, ayrıca 
sürdürülebilir olmak temel farklarımızdır. 
Örnek vermek gerekirse; kreşler, çocuk yuva-
ları ve okullar gibi özel yapılar için tasarladı-
ğımız düzlem yüzey radyatör ürünlerimiz ile 
dokunulduğunda küçüklerimizin ellerini daha 
çok korumak adına düşük yüzey sıcaklığı sağ-
larken yüksek ısı verimi yaratarak güvenlik ve 
verimliliği aynı üründe sunabiliyoruz.  Buna 
benzer bir örnek olarak da hastaneler ve ste-
ril alanlar için tasarladığımız hijyenik radya-
törlerimizi gösterebiliriz. Toyota fabrikası çalı-
şanlarının Japonya’da geliştirdikleri ve ilk ola-
rak Toyota’nın Japonya fabrikasında uygulan-
maya başlanmış olan, bugün otomotiv sektö-
ründe oldukça yaygın olarak uygulanan “Yalın 
Üretim ve Yönetim Sistemleri”ni yani “Yalın 
Düşünce”yi sektörümüzde ilk olarak uygu-
lamaya başlayan fabrikayız. Bütün üretim ve 
yönetim sistemlerimiz; sürekli gelişim, sür-
dürebilir kalite ve hizmet aynı zamanda da 
israflardan arınmış olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir. Ayrıca gün geçtikçe pazarın ve 
müşterilerinin taleplerine göre değişkenliğe 
ayak uydurabilmekteki hızımız en büyük avan-
tajlarımızdandır. 

Rakiplerimiz ile farklarımızı 
belirgin şekilde ortaya koyabilecek 
inovasyon ve ar-ge yatırımlarımız 
var

Türkiye genelinde ürünlerimiz 20 yılı aşkın 
süredir kullanılmaktadır. Fakat doğalgazın 
yeni ulaştığı bölge ve illerdeki konut ve diğer 
yapılara yapılacak olan doğalgaz tesisat dönü-
şümü sırasında ürünlerimiz talebi üzerindeki 
artış kaçınılmazdır. Ayrıca hızla gelişen inşaat 
sektörü ve toplu konut inşaatlarındaki artış 
sektörümüze ivme katan başlıca unsurlardır. 
Bunların yanı sıra  konut ve diğer yapılarda 
uygulanan dekorasyon, restorasyon ve yeni-

leme çalışmaları; sektörün yenileme pazarı 
adını verdiğimiz kısmını da gün geçtikçe daha 
da hareketlendirmektedir. Pazar kapasitesi 
üzeri üretim, pazarımız için oldukça büyük 
bir sorun. İhracata yönelemeyen ya da zayıf 
ihracat yapan üreticiler, eksik kapasitelerini 
Türkiye satışları ile doldurmayı hedeflemekte, 
bu durumda da direkt olarak yaşanan istikrar-
sız hizmet kalitesinin yanı sıra  fiyat rekabetini 
de  ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca düzensiz 
değişen hammadde fiyatlarını, döviz kurları-
nın istikrarsızlığını ve yüksek lojistik maliyet-
lerini sektörümüzün diğer önde gelen sorun-
ları arasında gösterebiliriz.  
Mevcut durumdaki üretim kapasitemiz ve 
hedeflerimiz paralelinde yapacağımız satış-
lar ile baktığımızda potansiyel yurtdışı üre-
tim tesisi yatırımlarımız gündemimizde olup; 
fizibilite çalışmalarımızı takiben en kısa sürede 
yeni üretim tesisleri yatırımları hedefliyoruz. 
Yatırım hedeflerimizde üretim tesis yatırım 
planlarımızın dışında, marka değerimizi artı-
racak ve rakiplerimiz ile farklarımızı daha 
belirgin şekilde ortaya koyabilecek olan ino-
vasyon ve ar-ge yatırımları da mevcut. Bu 
doğrultuda yaptığımız çalışmalarda 2012 yılı 
başından itibaren ürünlerimizde ergonomi, 
tasarım ve teknoloji ile sektörde yeni trendler 
yaratmayı hedefliyoruz. TM
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teknik

Yangın Damperlerinin 
Sınıflandırılması ve Test Koşulları 
Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yazan: Ilgaz Yıldız Başyazıcı
Trox Türkiye

Günümüz insanı zamanının çoğunu 
mekanik havalandırma sistemleriyle 
donatılmış binalarda geçirmekte-

dir. Bu sistemlerin amacı bina kullanıcılarının 
konforunu sağlamaktır. Ancak binaların çeşitli 
risklere karşı korunması da en az konfor kadar 
önemli bir konudur. Hatta daha da kritik bir 
konudur. Konfor ve güvenliğin kesiştiği nok-

talarda özel tedbirlerin alınması da bu nedenle 
gereklidir. Binanın herhangi bir yerinde çıka-
bilecek bir yangın, risklerin başında gelmek-
tedir. Çıkan yangının yayılmasını engellemek 
en önemli hedeftir ve can ve mal kaybını en 
aza indirmek için atılması gereken ilk adımdır.
Yangının yayılmasını önlemek, onu çıktığı 
yere hapsetmeye çalışmakla mümkündür. Bu 

temel amaçtan yola çıkarak binalar yangına 
dayanıklı yapı elemanlarından (duvar) oluşan 
“yangın kompartımanları” na ayrılır. İki yangın 
kompartımanı arasındaki duvar, yangın sıra-
sında oluşacak sıcaklığa dayanan malzeme-
lerden üretilir. Ancak bu duvarların içinden 
geçen havalandırma kanalları yangın duvarı-
nın bütünlüğünü bozmuş olur. Yangının bir 
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kompartımandan diğerine geçişini engellemek 
bu bütünlüğün korunmasıyla mümkündür. 
İşte konfor ile güvenliğin kesiştiği bu nok-
tada yangın damperleri devreye girer. Normal 
işletme sırasında açık kalması gereken kanal-
lar, yangın esnasında yangın damperleri saye-
sinde kapatılır. 
Yangın damperi, üzerinde bulunduğu yan-
gın duvarının bir parçasıdır. Temel görevi bu 
duvarın bütünlüğünü korumaktır. Bu nedenle 
yangın damperi, yangın duvarıyla aynı yan-
gına direnç süresine sahip olmalıdır. Yangın 
damperinin montajının çok dikkatli yapıl-
ması gerekir. Duvarın bütünlüğünü sağlaması 
gereken bu elemanın, kanal ile duvar kesişim 
noktasının dışına monte edilmesi pratikte 
sık rastlanan bir durumdur. Yangın duvarı-
nın bütünlüğü sadece yangın damperi kul-
lanmış olmakla sağlanmaz, yangın damperi-
nin doğru montajı şarttır. Klapenin bulunduğu 
kısım duvara denk gelmelidir, klape kapandı-
ğında duvardaki boşluğu kapamalıdır. Klape-
nin duvara denk gelmesinin mümkün olma-
dığı montaj uygulamalarında kanal üzerinde 
yangın izolasyonu ile ilgili ilave önlemler alın-
malıdır.
Bu denli önemli bir yapı elemanının seçi-
minde ulusal ve uluslararası standartlara ve 
yönetmeliklere uygun hareket edilmesi ve ser-
tifikalı ürün kullanılması büyük önem taşı-
maktadır. Sertifika, kullanılan ürünün ken-
disinden beklenen şartlara uygunluğunun 
garantisidir. Bu garanti bağımsız test kuruluş-
ları tarafından konuyla ilgili standartlarda yer 
alan hususların teker teker incelenip teste tabi 
tutulmasıyla verilmelidir. Sertifikasız ürün-
lerde ilgili testler bağımsız kuruluşlarca yapıl-
madığından ürün performansları her zaman 
tartışmaya açık olacaktır. Yangın gibi kritik bir 
konuda ürünün performasından şüphe edil-
mesi kesinlikle istenmeyecek bir durumdur. 
Ülkemizde yangın konusunda başvurulacak 
ilk kaynak, Resmi Gazete’nin 09.09.2009 
gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan 
“Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik”tir. Bu yönetmelik yangın öncesi 
ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyo-
nun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını 

belirler. Yönetmelik, binalarda yapılacak azami 
yangın kompartımanı boyutunu, binanın yan-
gın kompartımanlarına nasıl ayrılacağını, şaf-
ların kat geçişlerinin nasıl korunacağını vb 
tarifler. Yönetmeliğin birinci kısım, birinci 
bölüm, 5-r no’lu maddesi ise ilgili standart-
ları “Türk standartı, bu standartların olmaması 
halinde Avrupa standardı, Türk veya Avrupa 
standartlarında düzenlenmeyen hususlarda 
uluslararası geçerliliği kabul edilen standart-
lar” olarak tanımlar.
TSE, yangınla ilgili birçok Avrupa standardını 
aynen kabul etmiş ve Türkçeleştirerek yayın-
lamıştır. Yangın damperlerinin test ve perfor-
mansı için esas alınması gereken temel stan-
dartlar şunlardır:

TSE-EN 1366-2 (Yangına dayanıklılık deney-
leri - Servis tesisatları - Bölüm 2: Yangın 
damperleri)

TSE-EN 13501-3 (Yapı mamulleri ve yapı 
elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 

3: Bina hizmet tesisatlarında kullanılan 
mamuller ve elemanlar üzerinde yapılan yan-
gına dayanıklılık deneylerinden elde edilen 
veriler kullanılarak sınıflandırma: Yangına 
dayanıklı hava kanalları ve yangın damperleri)

Bir yangın damperinden beklenen 3 temel 
özellik TSE-EN 13501-3’de tarif edilmiştir. 
Bu özellikler;

•	 E – Integrity (Bütünlük): Yangın damperi 
üzerinde bulunduğu yapı elemanının 
(yangın duvarı vb) bir parçasıdır. Yangın 
esnasında duvardan beklenen yangın 
dayanımı, yangın damperinden de 
beklenir. Yani yangın damperi, üzerinde 
bulunduğu yapı elemanının bütünlüğünü 
korumalıdır, alevi geçirmemelidir. Örneğin 
yangın duvarının 120 dakika boyunca 
bütünlüğünü koruması bekleniyorsa, 
yangın damperinin de 120 dakika 
boyunca yangına dayanımı olması 
beklenir. Bütünlük kriterinin sağlanmış 
sayılması için damperdeki hava kaçak hızı 
maksimum 360 m³/(h.m²) olmalıdır. 
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•	 S – Smoke Leakage (Duman 
Kaçağı): Yangın damperinin klapesi 
kapalı durumdayken duman sızıntısı 
standartlarda belirtilen limitleri 
aşmamalıdır. Standartta duman sızıntısı 
için belirtilen maksimum değer, -300 Pa 
basınç altında 200m³/(h.m²) dir. 

•	 I – Insulation (Yalıtım): Yangın damperi, 
klapenin yangına maruz kalmayan 
tarafındaki sıcaklık artışını belli limitlerde 
tutmalıdır. Standartta sıcaklık artışı için 
belirtilen maksimum değer; farklı noktalar 
için 140 - 180 °C arasında değişmektedir.

Alevin bir kompartımandan diğerine geçi-
şini engellemek yangının ilerlemesini engel-
lemek açısından damperin birincil görevidir. 
Bununla beraber “duman kaçağı” ve “yalıtım”, 
üzerinde durulması gereken önemli diğer iki 
konudur. 
Özellikle dumanın zararlı etkileri son yıl-
larda iyice ön plana çıkmıştır. Yangın esna-
sındaki ölümlerin % 90’dan fazlasının insan-
ların dumandan zehirlenmesinden kaynaklan-
dığı istatistiksel olarak görülmektedir. Yan-
gın kompartımanları arasında duman geçi-
şini durdurmanın önemi burada yatmaktadır. 
Özellikle motorlu yangın damperleri yangın 
senaryosuna uygun şekilde duman dedek-
töründen alacakları sinyal ile henüz dam-
per içindeki sıcaklık yükselmese bile kapa-
nıp dumanın diğer tarafına geçişini engeller. 

Yangın damperinin “yalıtım” özelliğinin amacı 

ise, yangına maruz kalmamış yüzeylerin veya 
bu yüzeylere bitişik herhangi bir malzeme-
nin tutuşmasını engellemektir. Yangın dam-
peri aynı zamanda yakınında bulunan insan-
ları korumaya yetecek kadar ısı bariyeri sağ-
lamalıdır. Bu nedenle damper klapesinin yan-
gına maruz  kalmayan tarafında sıcaklığın 
belirlenen limitlerin üzerine çıkmasını engel-
lenmelidir.

Yukarıda belirtilen özelliklerin hangi koşullar 
altında test edileceği ise TSE-EN 1366-2’de 
tarif edilmiştir. Bu standartta deney teçhizatı, 

deney numunesi (adedi, boyutu), deney numu-
nesinin monte edilmesi, deney işlemi ve yapı-
lacak deneylerin sayısı detaylı olarak tarif edi-
lir ve EN 1366-2 standardına göre test edi-
len yangın damperlerinin testi deney sonuç-
ları aşağıdaki şekilde özetlenir;

•	 EI120 (ve, ho) S: Test edilen yangın 
damperi yukarıda belirtilen bütünlük, 
sızdırmazlık ve yalıtım özelliklerini 
120 dk. boyunca, dikey ve yatay 
montaj koşullarında sağlamıştır. Deney 
sonucunun ifadesinden de anlaşılacağı 
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TROX FKA-EU yangın damperleri
onlarca yıldır test edilerek güvenilirliği  
kanıtlanmış ürün.

• EN 1366-2 standardına göre test edilmiş

• EN 13501-3 standardına göre EI 120 (ve, ho) S
dayanım sınıfına sahip

• Kalsiyum silikat damper kanadı sayesinde
duman, ısı ve alev geçirmeyen yapı

• TROXNETCOM sayesinde merkezi bina yönetim
sistemi (BMS) ile uyum

TROX 60 yıllık güvenin adı

EN 13501-3 standardında belirtilen
 sınıflandırmalar;

• E: Integrity – Bütünlük

• I: Insulation – Yalıtım

• S: Smoke Leakage – Duman Kaçağı

TROX FKA-EU tip yangın-duman  damperlerinin
yukarıdaki tüm sınıflara 2 saat dayanımı vardır
(EIS 120).
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İlgili standartlara uygun, sertifikalı ürün  
kullanımı özelikle yangın damperi gibi  
kritik önem taşıyan bir üründe son derece 
önemlidir. 
Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken 
konu, ürün sertifikasının standartlarda belir-
tilen özellikleri ne derece yansıttığı ve serti-
fika ettirilen ürün özelliklerinin talep edilen 
kullanım amacına ne derece uygun olduğu-
dur.  Yalnızca “sertifikalıdır” ibaresinin  yeterli 
görülmemesi, “hangi koşullar altında” sertifi-
kalı olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Aksi 
taktirde hem işlevi yetersiz olan ürünler teda-
rik edilmiş, hem de farklı ürünler arasında 
uygun bir kıyaslama yapılamamış olur. Kul-
lanıcıların, kontrolörlerin dikkat etmesi gere-
ken “sertifikalı” ürünlerin bile “ne ölçüde” ser-
tifikalı olduğudur. TM

gibi damperin hangi konumlarda 
testi geçtiği de deney raporunda 
belirtilmelidir. Kullanıcının satın  
aldığı sertifikalı yangın damperini 
güvenle hem yatay hem dikey montaj 
pozisyonunda kullanabilmesi buna 
bağlıdır. Yangın damperinin deney 
esnasında hangi yapı elemanı üzerine 
monte edildiği de önemli bir diğer 
konudur. Damper, testi hangi yapı 
elemanı üzerinde geçmiştir? Beton/tuğla 
duvar, alçıpan duvar, duvar içi - duvar 
dışı montaj koşullarından hangileri 
teste tabi tutulmuştur? Damperin testi 
geçtiği yapı elemanı ve konumları 
haricinde kullanımı uygun değildir ve 
bu durumlarda damperin fonksiyonunu 
koruyacağı garanti edilemez.

Yangın damperlerinin test sertifikalarının 
ve deney raporlarının dikkatlice incelenmesi 
büyük önem taşımaktadır. EN 1366-2 stan-
dardına göre test edilmiş iki farklı damper 
farklı performans özelliklerine sahip olabi-
lir. Bu nedenle sıkça karşılaşılan “EN serti-
fikasına sahip” ibaresi yeterli değildir. Dam-
perler EN 13501-3’te belirtilen özelliklerden 
hangilerini sağlamaktadır? “Duman sızdır-
mazlığı” ve “yalıtım” özellikleri sağlanmakta 
mıdır? Montaj pozisyonu, teste tabi tutulan 
yapı elemanı, teste tabi tutulan süre, damper-
den beklenen performansı karşılamaya yeterli 
midir? Yangın damperinden beklenen özellik-
lerin sağlanıp sağlanamadığının kontrolü ve 
aynı zamanda farklı ürünlerinin aynı kriter-
ler göz önüne alınarak kıyaslanabilmesi ancak 
bu şekilde mümkündür.
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 Temassız Rulman 
 Koruyucuları 
“Labirent Halkalar”

sistem

Statik ve dinamik yük altında rulman 
koruyucusunun görevi; rulman yatağın-
dan yağın dışarı çıkmasını önlemek ve 

rulman yatağına dışarıdan su veya herhangi 
bir maddenin girmesini önlemektir. Labirent 
halkalar çok kolay tamir edilebilir ve yeni-
den kullanılabilir özelliktedir. Her bir par-
çasının tek tek güvenilirliğine odaklanarak  
dizayn edilmiştir. Ayrıca döner elemanların 
(millerin) aşınmaması için özel dizayn edil-
miştir. 

Çalışma Prensibi 

Şekil 1’de görülen parça iç kısmı (koyu sarı 
renk) mil ile birlikte dönmektedir. Gövdeye 
bağlı kısım ise dönmeyip rulman yatağına 
sıkı bir şekilde montajlanmıştır. Sızdırmaz-
lık burada o-ringler ile sağlanmıştır. Mil üze-
rindeki iki adet o-ring, mil üzerinden gelen 
sıvı veya herhangi bir maddenin rulman yata-
ğına ilerlemesini önler ve mili sımsıkı tuta-
rak iç parçanın mil ile birlikte dönmesini sağ-

lar. İçerideki büyük kahverengi o-ring ise asıl 
sızdırmazlığı ve boşluğu kapatmayı sağlar, 
burada kesinlikle temas olmadığı için her-
hangi bir aşınma söz konusu değildir. Temas-
sızlığı atalet momenti ile sağlar. Şöyle ki; iç 
parça, mil ile dönmeye başladığında kahve-
rengi o-ringin arkasındaki siyah o-ring dön-
menin etkisi ile savrulur ve açılır. Bu boşluğa 
büyük kahverengi o-ring nüfuz eder ve sabit 
parça ile arasında mikro bir boşluk oluşturur. 
Ne zaman ki ekipman durur (Şekil 1 ve 2)  

Hazırlayan: Deniz Arzu Atik 
Aesseal Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü
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o zaman siyah o-ring eski yerine gelir ve kah-
verengi o-ringi iter. Bu da kapatmayı, yani 
ekipman çalışmazken de sızdırmazlığı sağla-
mış olur. Ekipman çalışırken dışarıdan bir su 
jeti geldiğinde, Şekil 3’teki gibi, su ilk labi-
rente girer ve yine savrularak ilk delikten dışarı 
çıkar, kalan birkaç damla da ilerlemeye devam 
ederse ikinci delikten dışarıya atılır. Bu özel-
liğe Babylon Savurma Sistemi adı verilmiştir.

Temassız rulman koruyucu Labtecta, 3 dakika 
gibi kısa bir sürede tamir edilebilir özelliğe 
sahiptir ve rulman yatağından Labtecta’nın 
gövdesini yerinden çıkarmadan o-ringleri 
değiştirerek yeniden kullanılabilir. Yedek parça 
kiti mevcuttur. Geleneksel rulman koruyu-
cuların en büyük problemi, ekipmanların % 
91’den fazlasının yağ içerisine dış ortamdan 
su veya herhangi bir maddenin girmesiyle üre-
ticinin verdiği L-10 rulman ömrüne erişeme-
mesidir. Rulman ömrünü uzatmak için elimiz-
deki basit cihazlar, sentetik yağlar ve rulman 
koruyucularıdır. Bazı önde gelen enstitülerin 
araştırmaları, % 0.002 (milyonda 20)’den daha 
az su bazı yağlar ile birlikte rulman ömrünü 
% 48’e kadar azalttığını gösterir. 

Rulman yatağına su nasıl giriyor? 

Geleneksel yağ keçeleri milleri bozar. Bozul-
muş mil, yüksek tamir masraflarına ve rulman 
yatağına su girmesine neden olur.

Rulman içine nem nasıl giriyor?

Ekipman çalışınca, hava ısınır ve dışarı çıkar. 
Ekipman soğuduğunda ise tüm hava tekrar 

rulman içine dolar. Böylelikle nem rulman 
yatağının içerisine girerek rulmanın bozul-
masına neden olur.
Labirent Halka adı verilen yeni nesil rul-
man koruyucuları bu problemlerin tamamı-
nın önüne geçer ve rulman ömrünü 3 katına 
kadar artırır. Labirent halkaların, ileri geri 
harekete müsaade edeni, dışarıdan hava portu 
bulunanı gibi çeşitli ekipmanlara göre çok 
çeşitli tipleri bulunmaktadır. TM

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

Şekil 4 : Geleneksel yağ keçesi 

Şekil 5 : Geleneksel yağ keçelerinin birkaç yüz 
saat çalışmanın ardından yaşlanmış ve kırılmaya 
başlamış görüntüsü.

Şekil 6– Birçok fabrika temizleme rejimleri ve 
yüksek basınçlı nozullar kullanır. Şekil 7: Nemin rulman yatağına girişi

Ekipman çalışınca hava ısınır ve dışarı çıkar

Ekipman soğuyunca tüm hava  
tekrar rulman içine dolar
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söyleşi

Taner Yönet
İMCO Endüstriyel Malzeme ve 
Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Genel Müdürü

1992 yılında İzmir’de faaliyetine başlayan İMCO, tesisat sektörüne, 
havalandırma ekipmanları ve aksesuarlarının satış organizasyonu ile hizmet 
veriyor. Firmanın kurulduğu günden bugüne gösterdiği gelişmeleri anlatan 

İMCO Genel Müdürü Taner Yönet, ayrıca sektörün içinde bulunduğu durumu, son 
yirmi yıllık gelişimini ve sorunlarını değerlendirdi, çözüm önerilerini paylaştı...

“Herkes sorumluluğunu bilip 
 çözümün bir parçası olmaya 
 çalışırsa sektörümüzdeki 
 sorunları ortadan kaldırabiliriz”
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lar, artık pencerelerin açılamaz şekilde dizayn 
edilmesini gerektiriyor ve böyle bir şansınız 
kalmıyor. Bu binalarda havalandırma sistem-
leri kaçınılmaz bir zorunluluk haline geli-
yor. Önce, temiz havayı dışarıdan alıp içeri-
deki havayı dışarı atan ve alınan taze havayı 
da şartlandırarak ortama veren büyük boyutlu 
sistemler kullanıldı ülkemizde ama bu enerji 
maliyetleri açısından pek verimli olmadığın-
dan ısıyı geri kazanabilecek sistemlerin kul-
lanımı yaygınlaşmaya başladı. Özellikle son 
beş yıldır ısı geri kazanım cihazları, ülkemizde 
logaritmik bir şekilde pazar payını artırıyor ki 
Venco olarak bu cihazları da üretiyoruz. 
Satışlarımız sadece Türkiye’de değil; Avrupa 
pazarına da ciddi anlamda ihracat yapıyo-
ruz. Enerjinin ulaşılabilirliği zorlaştıkça ve 
pahalılaştıkça, temin edilmesiyle ilgili kaygı-
lar arttıkça enerjiyi korumak bir zorunluluk 
haline geldi. Türkiye’de bu konuya bakış açı-
mızın temelinde hep maliyet olsa da özellikle 
kuzey ülkelerinde enerjinin korunması konu-
suna çevre bilinci ile de bakılıyor ve insanlar 

Havalandırmanın önemi henüz 
tam olarak anlaşılmış değil 

İMCO 1992 yılında İzmir’de faaliyetine baş-
ladı. 1998 yılında da İstanbul’da şu anda bulun-
duğumuz yerde şube olarak açıldı. İzmir’de 
2000 yılında ayrıca havalandırma sektörüne 
yönelik imalat alanına da girdik, bunu da 
yeni bir firmayla “Venco” adı ile yaptık. Bu 
durumda İzmir imalatçı, İstanbul ise satış 
ve ithalattan sorumlu olarak yoluna devam 
etti. Venco’nun hızlı büyümesine paralel ola-
rak, İMCO’yu da İstanbul’da merkez haline 
getirdik. İMCO’nun temel konusu havalan-
dırma; havalandırmanın ise en temel elemanı 
fandır.  Fanın küçük bir banyoya takılabile-
cek en basit modelinden, yangın sistemle-
rinde, duman egzoz sistemlerinde kullanı-
lanlarına, endüstriyel tesislerde kullanılacak, 
asite dayanıklı, patlamaya karşı korumalı gibi 
pek çok çeşidi ve kapasitesi vardır. Biz de her 
türlü proje için gerekli tüm kapasitelerde fan 
ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Kendi 
ürettiğimiz ürünler dışında ürün gamımızı 
tamamlamak üzere, İsveç, Almanya, İngil-
tere ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden çeşitli 
üreticilerle işbirliği içerisinde temsilciliğini 
yürüttüğümüz markalar da var. 

Türkiye’de sektörümüzün adını söylerken 
“ısıtma-soğutma havalandırma” diyor; hava-

landırmayı en son telaffuz ediyoruz. Ne yazık 
ki havalandırma, gerçekte de ısıtma ve soğut-
madan sonra akla geliyor. Ben çocukken bir 
otele gittiğimizde, tabelasında “Sıcak su tesi-
satı ve kalorifer bulunur” diye yazardı; yani 
otelin ısıtmalı olduğu vurgulanırdı. İnsa-
nın bulunduğu ortamı yaşanabilir hale getir-
mek için ilk ve kolayca yapabildiği şey ısıtma. 
Soğutma biraz daha komplike bir iş, birtakım 
çevrimler gerektiriyor. Bundan 30 yıl öncesine 
baktığınızda pencere tipi klima bile lüks sayı-
lıyor ve almak bir güç gerektiriyordu. Sonra 
80’li yıllar, dışa açılma, mali sektörün güç-
lenmesi, banka şubelerinin inanılmaz sayıda 
artması, yenilenmesi ve bankaların klima-
tize edilmesi ile klimaların kullanım oranları 
yaygınlaştı. Gücü yeten evine, ofisine klima 
almaya başladı. Bu durum elbette ısıtma ve 
soğutma sektörünü geliştirdi ama havalan-
dırma konusunda hâlâ toplumumuzda yeterli 
bilinç yok. Havalandırma denildiğinde akla 
doğrudan klimalar geliyor. Oysa kapıyı pen-
cereyi açmak da bir havalandırma yöntemi-
dir. İklim hep ilkbahar ya da sonbahar olsaydı 
pencereyi açıp içerisinin enerji tüketimine bir 
negatif etkisi olmasa, ya da çevredeki hava-
nın yeterince temiz olduğuna inansak o da 
gayet güzel bir havalandırma yöntemi; açarsı-
nız pencereyi, hiçbir cihaz gürültüsü ve tüke-
tim olmadan havalandırırsınız. Ama binaların 
komplike hale gelmesi, çok yüksek katlı bina-
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söyleşi

mümkün olduğunca verimli ürünleri kullan-
mak istiyor. Bu durum, artık kullanılan cihaz-
ların da daha komplike hale gelmesini gerek-
tiriyor. Cihazlar artık daha verimli, ısı geri 
kazanımlı ve otomasyonlu olarak üretiliyor. 

İletişimle gelen adalet

2002 yılında yangın ile ilgili de bir değişim 
söz konusu oldu ülkemizde; Yangın Yönetme-
liği yayınlandı. Yönetmelik ile birlikte, bina-
larda insanların kaçışına imkan vermek için 
dumanın hızla tahliye edilmesi, aynı zamanda 
kaçış yollarının da basınçlandırılması zorun-
luluğu getirildi. Bizim daha önce ilgi alanı-
mıza girmeyen konutlar dahi kaçış yollarının 
basınçlandırılması ihtiyacı, asansör kovala-
rının basınçlandırılması ihtiyacı, oluşabile-
cek yangın bölgesindeki dumanın dışarı atıl-
ması ihtiyacı, projelerdeki sosyal alanların 
çok büyümesi, otoparkların açıktan kapalıya 

dönüşmesi, kapalı otoparklarda hem günlük 
havalandırma hem de yangın anında dumanın 
atılmasıyla ilgili düzenlemelerin zorunluluğu 
bir anda sektörü çok hızlı bir büyüme süre-
cine itti. Tabii bu durum, Türkiye pazarında 
olmayan pek çok yurtdışı üreticinin ilgisini 
çektiği için rekabet de arttı. 30 yıl öncesinde, 
Avrupa’daki gelişmelerden çok geç haberimiz 
olurdu, bu gelişmelerin ülkemizde uygulan-
maya başlaması ise oldukça çetrefilli bir süreç 
idi. Şimdi, internet ve iletişim hızı ile dün-
yanın neresinde nasıl bir gelişme olduğunu 
anında öğrenebiliyor, teknolojisini çözebili-
yor ve ülkemizde de hiçbir gecikme yaşan-
madan üretebiliyoruz ya da ithal edebiliyoruz. 
Ben buna “İletişimle gelen adalet” diyorum.  
 
Yapılan AVM’ler açıldıktan sonra 
bile tam anlamıyla tüm sistemleri 
çalışır halde değil

Yönetmelik açısından çok eksiğimiz yok. 
Aslında her şey tarif edilmiş. Tabii ki eksikler 
konuşuluyor ve daha sonra tespit edilen eksik-
likleri gidermek üzere yeni yönetmelikler çıkı-
yor, revizyonlar yapılıyor. Türkiye’de zaten yasa 
konusunda hiçbir zaman çok büyük eksiklik-
ler yoktur; en büyük sorun her zaman uygu-
lama aşamasındadır. Mesela trafikle ilgili her 
türlü düzenlememiz vardır ama emniyet şerit-
leri her zaman doludur. Bu biraz da insanla-
rın eğitimi ve kültürüyle ilgili. Bizim sektö-

rümüzün de aslında hemen hepsi mühendis, 
eğitimsiz hiç kimse yok. İşin masada tartı-
şılma boyutunda her şey çok detaylı konuşu-
luyor. Hatta fazla detaylı konuşuluyor, bazen 
‘uzay üssü yapılacak galiba’ diye düşünüyorum. 
Ama o masadan kalkıp şantiyeye girdiğinizde 
gerçek hiç de masada konuşulduğu gibi olmu-
yor... Çok genelleştirmeyeyim ama bunun az 
sayıda bile olması hiç hoş değil, çünkü yapı-
lan projeler çok büyük. Bu iş artık bir yarışa 
dönüştü. Her yeni AVM, kendisinden önce-
kilerden daha büyük, daha şık ve daha göste-
rişli yapılıyor. Başka türlü insanların gitmesi 
sağlanamıyor artık. O kadar büyük projeler 
gündemde ki bunlar şartname, satın alma ve 
teknik anlamda yapılan görüşmelerde inanıl-
maz dikkatli ve detaylı düşünülüyor. Sonra, o 
büyüklükte bir proje için öyle imkansız tes-
lim süreleri konuluyor ki, bütün iş bir telaş ve 
kargaşa içinde yapılıyor. Yapılan AVM’ler açıl-
dıktan sonra bile tam anlamıyla tüm sistem-
leri çalışır halde değildir. Sorun, iş tam anla-
mıyla bitmeden, tüm cihaz ve ekipmanların 
kontrolleri, testleri tamamlanmadan, sadece 
açıldığı günün kârı hesaplanarak o AVM’nin 
açılmasına izin veriliyor olması... 
Yangın bir duman üretir, duman zaten yan-
masını tamamlayamamış hava kütlesi, kar-
bonmonoksit ve pek çok diğer zehirli gaz-
lar içerir. Kısa sürede nefessiz bırakır, zehir-
ler ve öldürür. Yangınlarda ölümlerin en az % 
75’i zehirlenme ve boğulma sonucu gerçekle-
şir. Gerçek bir yangında çıkan dumanın hızını 
ve büyüklüğünü görünce dehşete kapılma-
mız şart aslında. Ne yazık ki kendi başımıza 
gelmeden, sorunları görmezden geliyoruz.  
Proje, satın alma ve yapılan teknik/ticari 
görüşmeler aşamasında her şey dört dörtlük 
ama sonuçların % 90’ı istenildiği gibi tamam-
lanmıyor. Sistemin bütün yazılımı, donanımı, 
cihazlardan istenen tüm koşullar sağlanmış 
olsa da bir süre sonra bazı sorunlar çıkabi-
liyor. Mesela eğitilmiş personel elde tutula-
mamış, yeni gelen personel eğitilmemiş, bu 
nedenle sistemi deneme-yanılma yöntemi ile 
çözmeye çalışırken bozmuş olabiliyor. Biz sis-
temlerimizi tam çalışır halde teslim ediyoruz.  
Yangın çıkmış gibi özel dumanlar basıyo-
ruz içeriye, o dumanlardan sonra sinyal geli-
yor, sinyal sistemi çalıştırıyor, sistem bütün 
o dumanı egzoz ediyor, her şeyin çalıştığını  
ispat ediyoruz ve karşılıklı imzalarımızı atı-
yoruz. 
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koridorların dışına çıkmış olursunuz. Ondan 
sonrası çok hızlı gelişir çünkü. Duman hızla 
istenen şafta ilerler. 
Fazla ekipman kullanmanın da hiçbir faydası 
yoktur; tersine toplamak istediğiniz dumanı 
daha çok dağıtırsınız. Bazı firmalar bilerek, 
bazıları bilmeyerek yaptılar bu hatayı, jetfan 
tarlasına çevirdiler projeleri. Oysa önemli olan 
doğru adette ürünü doğru noktalarda kullan-
maktır. Biz bu mantıkla hareket ettiğimiz için 
kuşku duyanlar bile oldu; neyse ki çok ciddi 
referanslara sahibiz ve müşterilerimizi ikna 
edebiliyoruz. 
Yeri gelmişken CFD programından da bah-
setmekte fayda var. CFD bir simülasyon prog-
ramıdır. Mimarinizi işliyor, yangın çıkarıp 
dumanı yaratabiliyor, kaç dakikada ne kadar 
yayıldığını hesaplayabiliyorsunuz. Yine fanlar 
devreye girdiğinde, duman ne şekilde hareket 
ediyor, ne kadar yer kaplıyor; hepsini daha 
işe başlamadan görebiliyorsunuz. Avrupa’da 
dumanı çok daha dar bir alanda –2000 met-
rekarede- sınırlama şartının olduğu sistemler 
de kullanılıyor ve her 2000 metrekarede bir 
de dumanı egzoz edecek şaftlar olması iste-
niyor. Bunu itfaiyeye önce CFD programıyla, 
iş bittikten sonra da testlerle ispat edebilirse-
niz sprinkler sistemi yapmayabiliyorsunuz ki 
bu büyük bir kazanç. Yani parayı buraya yatı-
rıp sprinklere masraf yapmayabiliyorsunuz. 
Ama bizde sprinkler sistemi zorunludur ve bu 
nedenle en az 10 hava değişimli sistem kulla-
nımı daha çok tercih ediliyor. 

Sorumluluğumuzun bilincinde 
olmalıyız

Şu ana kadar ilk yapılan IKEA’dan son açı-
lan IKEA’ya kadar Türkiye’deki tüm IKEA 
mağazalarında cihazlarımız kullanıldı. Her-
hangi birinde bir sorun yaşansaydı bir son-
raki projede yer alamazdık. İlk yapılan Ümra-
niye IKEA’da jetfan sistemi yok ama siste-
min yangın fanları dahil tüm fanlarını biz 
temin ettik. Bayrampaşa, Bursa ve Ankara’daki 
mağazaların tümünde jetfan kullandık. Sadece 
kağıt üstünde değil, sahada sistem çalıştırıla-
rak ortama yeterinden fazla duman vererek 
testlerini yaptık. Genellikle projeleri teslim 
etmeden önce çift makineyle mahale duman 
basıyoruz, sisteme sinyal vermeden duma-
nın iyice dolmasını sağladıktan sonra, testleri 
yapıyoruz. Neticede basılacak duman mikta-

söyleşi

rının bir standardı yok ama işi yapan kişinin 
sorumluluğunun farkında olması gerek. 
Yangına dayanıklılıkla ilgili belli sıcaklık sınıf-
ları var, bu sınıflara ait sertifikalarınız olmak 
zorunda. Başka türlü iş yapma şansınız yok. 
Biz de cihazlarımız için gerekli tüm sertifi-
kalara sahibiz. Özellikle AB’nin koyduğu ve 
bütün dünyanın uyduğu, F300, F400, F600, 
F800... diye adlandırılan standartlar vardır; 
bunun için cihazınızı Avrupa’da akredite bir 
kuruluşa gönderir test ettirirsiniz ve sertifi-
kanızı alırsınız. Bizden istenen sertifika EN 
12101-3’tür; buna da sahibiz. 

Derneklerin üstlerine düşen 
görevleri yerine getirme zamanı 
geldi

Sektörümüzün içinde bulunduğu bu hız, 
bazen işlerin yanlış yapılmasına neden olu-
yor. Kontrol kısmında çok büyük eksiklik-
ler doğuyor. Firmalarda hep şu şikayet var; 
kazançlar düşük, para almakta zorlanıyoruz. 
Oysa dünyada yılın ilk iki çeyreğinde birinci-
yiz. Geçen yılı da, büyüme oranlarında ikinci 
kapattık. Pek çok hayran olduğumuz ülkede 
çok büyük sorunlar varken üstelik. Ama kendi 
içimize dönüp baktığınızda, çok işle uğraşıyo-
ruz, kimse teklif hazırlamaya yetişemiyor şu 
anda. Öyleyse bir yerlerde bir sorun olmalı...  
Satın alma noktasında, inanılmaz fiyatlarla 
birbirimizin kazançlarını yok etmek için uğra-

Jetfanlar, zehirli havanın 
yayılmadan dışarı atılmasını sağlar

Jetfan sisteminden önce, otoparklarda hava 
kanallı sistem kullanılıyordu. Otoparka giren 
her araç, bir kirlilik kaynağıdır; egzoz, lastik-
lerinden çıkan partiküller, motorun her yerin-
den çıkan ısı kaynakları, içerideki havanın 
kalitesini bozar. Burada havalandırma yapan 
sistemin aynı zamanda yangın anında dumanı 
da dışarı atması gerekir. Kanallı sistem, zehirli 
gazın tüm alana yayılmasını engelleyemez; jet-
fanlar ise zehirli havanın yayılmadan dışarı 
atılmasını sağlar. Jetfanlar bir bayrak yarış-
çısıdır; hızlıdır. Duman, kontrollü değildir, 
dağılır. Hava kanallı sistemde duman kanal-
lara doğru ilerledikçe kanallar dumanı çeker 
ve atar. Bu, bütün otoparkın zarar görmesi 
demektir. Ayrıca panik sebebiyle şoke olup 
kaçamaz insanlar... Jetfan sisteminde bu şok 
anını azaltmak için sisteme sinyal geldiğinde 3 
dakika kadar çalışmaz sistem. Yangın ilk baş-
ladığında olduğu bölgededir henüz, jetfanlar 
devreye girmeye başladığında bir duman kori-
doru oluşturur. İnsanlar dumanın jetfan tara-
fından itileceği bölgedeyse, hızlı bir şekilde 
duman içinde kalır. Ama 3 dakika, yangın böl-
gesinden yavaş bile yürüseniz kaçabileceğiniz 
bir süredir. 20-30 metre uzaklaşabilseniz bile o 
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şıyoruz. Sektörde, projeci var, danışman var, işi 
yapacak müteahhit var, malı satacak ve teknik 
anlamda destek verecek satıcı firmalar var ama 
yapılan işi ölçecek akredite olmuş şirket ya da 
kurum yok. Son zamanlarda bu sorunu çöze-
bilmek için ISKAV Fonksiyon Test Kontrol 
(FTK) çalışmalarını başlattı. Bunun çok hızlı 
ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü şu 
an test ve ölçümleri , işi yapan firmanın ken-
disi yapıyor.

Projeden kaynaklanan birtakım sıkıntılar da 
oluyor. Mesela jetfan projeleri yaparken, hava-
nın egzoz edileceği noktalarda fanların yer-
leştirilmesi için birtakım boşluklar istiyoruz. 
Proje bu şekilde mekanik projecilere sunulu-
yor. Onlar da mimari gruplara gönderiliyor. 
İşin yatırımcısı “Bu AVM’nin bir metreka-
resinin kira gelirinin kaç para olduğunu bili-
yor musunuz? İstediğiniz alan miktarını yarı 
yarıya azaltın” diyor. Bu durumda ya ihti-
yaç duyulan alanları azaltılmak, ya da gücü-
nüz yetiyorsa yatırımcıyı ikna etmek zorunda 
kalıyorsunuz... Neticede bu iş, bir insanın iki 
dudağı arasında olamayacak kadar ciddi bir iş. 
Bu nedenle ISKAV’ın FTK çalışmalarına hız 

vermesi ve işi en başından takip etmesi gere-
kiyor. Aslında TTMD, İSKİD gibi sivil top-
lum kuruluşları da yirminci yıllarına geldiler. 
Yirmi yıldır sektörümüz aynı sorunları konu-
şuyor. Bu derneklerin de artık sorunları çöze-
bilmek için daha hızlı hareket etmesi gerek-
tiğine inanıyorum. Bu dernekler takdir etti-
ğimiz ve çok başarılı bulduğumuz seminer-
ler, çalıştaylar ve pek çok faaliyetler gerçek-
leştirmiştir. Ancak şimdi daha fazlasını yapma 
zamanıdır. En büyük sorunumuz, eleştiride 
sınır tanımadığımız halde çözümün de bir 
parçası olmaya çalışmamaktan kaynaklanıyor 
bence... TTMD’de projecilerin-tasarımcıların 
bir komisyonu var, bu komisyon çok iyi çalış-
malar yapıyor ama yıllar önce dile getirilen 
sorunlar bugün de konuşulmaya devam edi-
yorsa, herkesin çözmek için bir çabası olması 
gerektiğine inanıyorum. Mesela öncelikle 
şartnamelerin herkesin kullanabileceği şekilde 
hazırlanması, firmaların hazırladığı bireysel 
şartnamelere son verilmesi gerekiyor. Bizim şu 
an geldiğimiz nokta için bir örnek vermek isti-
yorum: Ben Egeliyim. Ege’de zeytinyağı kül-
türümüzün bir parçasıdır. Zeytinyağını büyük 
damacana ya da tenekelerden kullanacağınız 

şişelere boşaltmak istediğinizde bunu bir huni 
yardımıyla dikkatli ve yavaş yavaş yapmak 
zorundasınız. Şişeyi hızlı doldurmaya çalı-
şırsanız taşırırsınız; hem yağ ziyan olur hem 
de etraf kirlenir ki temizlemesi çok zordur... 
Sektörümüzde de aslında durum tam olarak 
böyle... Herkes şişesini çok hızlı doldurmaya 
kalkışınca tüm sektör kirleniyor. Oysa çözü-
mün çok kolay olduğunu herkes biliyor. 
Ben birkaç dernekte görev aldım, halen görevli 
olduğum dernekler de var. Vardığım sonuç şu; 
piyasayı gözetleyen ve kontrol etmeye çalı-
şan insanların, piyasayı geliştirmek için hızla 
gayret eden insanlara dönüşmeleri, başka bir 
deyişle büyük firmaların sivil toplum örgüt-
lerini kontrol etme heveslerinin sona ermesi 
gerekiyor. Kendi bindiğimiz dalı kesmek-
ten vazgeçmeliyiz. Firmalar ne yapacağını 
biliyor, dünyada neler olduğunun farkında, 
en son teknoloji ülkemizde de kullanılıyor, 
her şey son sürat gidiyor. Oyunu kurallarına 
göre oynanacak hale getirmek herkesin yara-
rına. İşin başlangıç noktası, proje tasarımıdır. 
Adalet buradan başlamalı, doğru sistemlerin  
kurulacağı şartnameler hazırlanmalı ve işin 
bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi sağlan-
malıdır. Sektördeki sorunlar ancak bu şekilde 
çözülür.  TM 
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Duman/Isı Tahliye, 
Havalandırma Sistemleri 
ve Duman Perdeleri

Performansı”, en önemli kriterlerden biri ola-
caktır.
Bu hedefl eri gerçekleştirmenin birçok enstrü-
manı var, ancak doğal ve alternatif enerji kay-
naklarını kullanmak en ucuz ve en kısa yoldur. 
Ülkemizdeki en yaygın doğal kaynaklardan biri 
olan güneşi ısıtmada, fotovoltaik uygulama ile 
elektrik enerjisi elde etmede ve aydınlanmada 
neden daha fazla kullanmayalım?

Yangın ve duman ile mücadele ve enerji 
verimliliği için en etkin uygulamalardan 
biri; mimaride yangın zonları tasarlan-

ması ve buna uygun olarak duvarlar ve duman 
perdeleri ile zonlar yaratılarak; bu bölgelerin 
çatı ve üst-yan duvar havalandırma damper-
leri ile “Duman Atım, Doğal Havalandırma 
ve Gün Işığının daha fazla kullanılması”dır. 
(Literatürde SHEV - Smoke and Heat Exha-

ust Ventilation olarak bilinir, sertifi kalı ürün-
ler gerektirir.)
Avrupa Birliği’nin “Binalarda Enerji Perfor-
mansı Direktifi ” ile her şey 2002 yılından bu 
yana değişmeye devam ediyor ve “sıfır” ener-
jili binaları hayal etmek artık hedefe dönüştü 
ve Avrupa’da tarih kondu; 2018 yılında kamu 
binalarında, 2020’de tüm diğer ticari ve konut-
larda bu hedefl eniyor. Modern yapılarda “Enerji 

Hazırlayanlar: Numan Şahin – Makine Mühendisi – Emo Ayvaz Yangın Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yusuf Bayer – Mimar – Emo Ayvaz Yangın Sistemleri San. ve Tic. A. Ş.

teknik

54 . tesisat market 09/2011



Başta mimarlara ve mühendislere çok büyük 
görevler düşüyor ki, ülkemiz bu çağdaş ve enerji 
verimli uygulamalara kavuşsun; bizler de mes-
leğimize hakettiği değeri katalım. Hem tüketi-
ciyi ve bina sahibini, hem de ülkemizin enerji 
giderlerini azaltarak bütçelerimizi koruyalım. 
Bu değişken parametrelerden enerji verimliliği 
için bina zarfındaki en etkin rollerden birini, 
Günışığı Sistemlerini (Skylight) de içeren çok 
amaçlı “Duman ve Isı  Tahliye, Havalandırma 
Sistemleri” üstlenmektedir. 

Duman ve ısı  tahliye, havalandırma sistemle-
rinin görevleri özetle şunlardır:

1. Yangından korunmada duman ve ısı 
tahliye görevi,

2. Enerji tasarrufu için en doğal kaynak olan 
“gün ışığı”nın kullanılması ve elektrikle 
aydınlatma masraflarının düşürülmesi,

3. Havalandırma sisteminin “doğal 
havalandırma” yoluyla yükünün 
azaltılması ve mekanik havalandırmanın 
optimizasyonu,

4. Yeni uygulamalarda fotovoltaik 
uygulamalarla entegre üniteler aynı 
zamanda enerji üreterek enerji giderlerini 
azaltma.

1. Yangından Korunmada Duman  
ve  Isı Tahliye Sistemi: 

Yangından korunma konusu en önemli işlev-
dir. Yangında can kurtaran, binanın elden çık-
mamasını sağlayan önemli bir fonksiyondur 
ve maalesef ülkemizde çok az kullanılmakta-
dır. Yukarıdan bitmiş büyük binalara, fabrika-
lara bakarsak, birçok binanın çatısının dümdüz 
kapalı olduğu görülmektedir. Mimarlarımız ve 
yapı yönetimlerinde bulunanlar, bu sistemleri 
ülkemizde yaygın olarak uygulamamışlardır, 
ancak son senelerde ülkemizde, 2002 yılında 
yürürlüğe giren ve 19 Aralık 2007’de yenile-
nen Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik’in getirdiği zorunluluklar ve eğiti-
ciliği ile uygulamanın artmasına olumlu kat-
kıda bulunmuştur. 
Yangınlarda ölüm ve yaralanmaların büyük 
çoğunluğu, katlar arasına, odalara ve merdiven 
boşluğuna dolan duman nedeniyle olmaktadır. 
İstatistiki çalışmalarda ölümlerin % 90’ından 
fazlasına zehirli dumanın neden olduğu görül-
mektedir. Yangın sırasında oluşan duman 
deride ve solunum sisteminde ağır hasar mey-

dana getirmekte ve yoğun dumanda insan-
lar yollarını kaybederek, paniğe kapılmakta-
dır. Yangınlarda duman, yangının kendisin-
den daha fazla ölüme neden olur. Bu nedenle 
otomatik yangından korunma sistemlerinin 
ve duman tahliye sistemlerinin teçhiz edil-
mesindeki öncelikli amaç, olası yangın duru-
munda insan hayatını korumak, daha sonra  
mal güvenliğini sağlamaktır.
Yangın anında Resim 1’deki gibi çatıya yer-
leştirilmiş duman ve ısı tahliye ünitelerinden 
yangın bölgesindekiler kontrol mekanizması 
veya ergiyen metalli mekanizma ile açılarak, 
Şekil 2’deki gibi duman ve ısı tahliyesi yapı-
lır. Eş zamanlı açılan besleme havası giriş kla-
peleri yardımı ile baca etkisi artırılır ve duma-
nın ve ısının bina içerisine yayılmadan çatıdan 
tahliyesi sağlanır. Zonlamış bölgelerde “Yan-
gın perdeleri” uygulaması ile dumansız bölge-
deki her şey ve güvenli bölgeye geçen insanlar, 
tahliye amaçlı olarak korunurlar. İnsanlar halen 
görebildikleri için en yakın çıkıştan binayı terk 
edebilir. Yangına müdahale için binaya giren 
itfaiye dumansız bölgeyi kullanarak, yangı-
nın kaynağını çok daha çabuk tespit edebilir 
ve daha rahat koşullarda yaklaşarak yangınla 
mücadele edebilir. 

Duman kontrol sistemleri kontrol panelleri 
vasıtasıyla aktive edilirken; basit uygulamalarda 
sıcaklıkla aktive olan ergiyen metalli ve pnöma-
tik mekanizmalar daha karmaşık ve senaryolu 

sistemlerde yerini merkezi kumanda panola-
rına bırakır. Merkezi kumanda panoları sistem 
elemanlarını pnömatik veya elektrikli motor-
lar ile kumanda edilebilir, bu açıdan sistem-
lerin seçiminde kullanılacağı yerin özellikleri 
dikkate alınmalıdır. 
Merkezi kumanda panoları kullanılarak bina 
yönetim sistemine duman atım sistemlerinin 
entegre edilmesi mümkün olduğu gibi, doğal 
havalandırma uygulamaları için bu üniteler 
entegre bir yangın algılama sistemi ve bina 
yönetim sistemi üzerinden de çalıştırılabilir. 

Resim 1 ve 2. Doğal Duman Atım Üniteleri ve 
Yangın Anındaki Açık Hali
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Duman, NFPA 92A standardına göre; havada 
taşınan katı ve sıvı parçacıkları ile malzemelerin 
bir miktar havayla yanmasıyla oluşan gazlardan 
meydana gelen bir karışımdır. Yapılan istatis-
tikler duman içine giren kişilerin % 40’ının 
sadece 4 m yürüyebildikleri ve % 90’ının 9 
metreden fazla yürüyemediklerini göstermiştir. 

Duman kontrolü yapılmayan binalar, itfa-
iye müdahaleleri esnasında çok tehlikeli bir 
hal alabilmekte ve önlenebilmesi güç tehlike-
lere yol açabilmektedir. Yangın anında oluşan 
oksijen eksikliği sebebi ile tam olarak yanma-
mış sıcak gaz kütlesi tavana ulaşmakta ve bir 
süre sonra alevden çıkan ısının sayesinde olu-
şan hava akımı ile uzak kenarlardan tekrar yer 
seviyesine inmektedir (Şekil 1). Yangına müda-
hale amacı ile itfaiye personelinin kapıyı açması 
ise yanmamış gazların oksijen ile buluşmasına 
sebep olmakta, bu durumda parlama ve tekrar 
alevlenme kaçınılmaz olup, itfaiyecilerin veya 
kaçan insanların ciddi problemlerle karşı kar-
şıya kalmasına sebep olmaktadır. Tahliye edil-
meyen duman ve ısıdan dolayı yangın içeride 
gelişir ve yapının çökmesine neden olur.

Duman tahliye sistemlerinin konu olduğu akış-
kan sıcak gazlar olduğu için, tesis edileceği bina 
mimarisine uygun çözümler üretilmelidir. Bu 
sistemler zorunlu durumlarda duman atım fan-
ları ile yangına dayanıklı kanallar kullanılarak 
yapılabileceği gibi, sıcak gazların oluşturacağı 
doğal sirkülasyon kullanılarak fansız, doğal 
havalandırma yöntemiyle de yapılabilir veya 
bu iki sistem bir arada görev yapabilir. 
Duman kontrol sistemleri temelde 3 kriter üze-
rine dizayn edilir  (Şekil 3).
1.Çatıdaki açıklıklar (doğal havalandırma), 

fanlı duman egzos sistemleri
2. Duman bariyerleri (duman perdeleri veya 

mimari bariyerler)
3. Besleme havası açıklıkları
  

Şekil 3. Duman ve Isı Kontrol Sistem Tasarımı

Şekil 1. Duman Kontrolü Yapılmayan Mahal

1. Yangın esnasında çok büyük miktardaki duman ve sıcak gazlar çatı bölgesine yükselir.
2. Yangın, sıcak gaz tabakası oluşturur. Yangın devam ettiği sürece oluşan bu yoğun duman 
tabakası,  yangınla mücadeleyi ve insanların tahliyesini zorlaştırır.
3. Yüksek sıcaklık ve gelişen yangın, binanın yapısında bozulmalara ve zamanla çatının 
çökmesine sebep olur.

Şekil 2. Duman Kontrolü Yapılan Mahal

Duman atım kapakları, yangın esnasında  duman ve ısının tahliye edilmesini sağlayarak 
bina bileşenlerinde yangın yükünün azaltılmasına yardımcı olur. Yapı taşıyıcıları korunur.
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Doğal Duman ve Isı Tahliye 
Ünitelerinin Avantajları:

•	 Güvenilir yapısı ile bakım gerektirmeyen, 
bozulması zor ama basit cihazlardır.

•	 Sessiz çalışırlar, dış hava koşullarının 
uygun olduğu durumlarda havalandırma 
ve soğutma amaçlı “doğal havalandırma”  
için maliyetsiz kullanılabilirler. 

•	 Sıcak dumandan etkilenmezler ve güvenli 
bir şekilde açıldıktan sonra yüksek 
sıcaklıklarda bile görevlerini yerine 
getirirler.

•	 Hafi f yapıları ile çatı üzerinde 
yük oluşturmazlar. Su yalıtımları 
mükemmeldir.

•	 Duman atım verimlilikleri duman 
yoğunluğu ve sıcaklığının artması ile artar, 
dolayısıyla yangının ilk safhalarında düşük 
performans ile çalışan ünitelerin yangın 
yoğunluğu arttıkça buna bağlı olarak 
performansı da artar. 

•	 Duman tahliye ve havalandırma 
damperlerinde kullanılan transparan 
malzemeler ile gün ışığından yararlanılır, 
değişik renklerde ve şeff af veya değişik 
geçirgenliklerde seçilebilirler.

•	 Kullanılan transparan malzemeler çift kat 
olup, ısı kayıpları çok azdır ve ısı köprüleri 
olmayan cinsleri; marka ve modelleri 
vardır.

Tasarım Kriterleri

Ülkemizde “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik  Yangın Yönetmeliği 6. 
Kısım; Duman Kontrol Sistemlerini içerir ve 1. 
Bölüm, Genel Hükümler altında tasarım kri-
terleri vardır. 2. Bölüm duman kontrolünün 
esaslarından bahseder.
Tasarım için kullanılan uluslararası normlar-
dan DIN 18232-2 normu esas alındığında; 
yerden en az 2,5 m yüksekliğin dumandan 
arınılmış olması gereğine göre hesaplar yapıl-
malıdır. 1600 m²’yi geçen kapalı alanlarda en 
az 4 m, ve dumana hassas makinaların olduğu 
kapalı alanlarda makinaların en üst hizasından 
0,5 m yükseği dumanın en alt seviyesi olacak 
şekilde tahliye sistemi tasarlanmalıdır. Geniş 
alana sahip yapılarda her duman zonu en fazla 
1.600 m² alana denk düşen ancak bir kenarı 60 
metreyi geçmeyen yangın zonları oluşturularak, 
yukarıdan aşağıya en az 1 m sarkan ve gerek-
tiğinde açılabilen duman perdeleri ile bölüne-

Literatürde SHEV (Smoke and Heat Exha-
ust Ventilation systems) olarak bilinen Duman 
Tahliye Sistemleri’nin temel prensibi yan-
gın olması durumunda insan hayatını ve mal 
güvenliğini koruma amacıyla duman ve ısı tah-
liyesi yaparak temiz kaçış yolları bırakmak ve 
yangın merkezine ulaşmayı kolaylaştırarak 
müdahale edebilmektir.
 
Duman kontrolü mahalin bölümlendirilme-
siyle yapılmalıdır. Bu sayede dumanın diğer 
mekanlara yayılması ve bu mekanlarda soğuya-
rak yer seviyesine inmesi önlenmiş olur. Bölüm-
lendirme yapılırken normlara ve yönetmelik-
lere uygun yangın zonları düşünülmelidir. Açık 
alanlarda bölümlendirme duman perdeleri kul-
lanılarak yapılmalı, bariyer derinliği ve bariyer-
ler arası mesafe (Tablo 2) tasarlanan duman 

kalınlığı dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır. 
Dumansız bölge yüksekliği minimum kaçış 
yollarında 3 m; konut, alışveriş merkezi, has-
tane gibi yerlerde 2,5 m; tavanı yüksek olma-
yan mahallerde 2 m; 2,5 m’nin altındaki mahal-
lerde ise tavan yüksekliğinin % 80’i olarak seçil-
meli ve böylelikle insanların bölgeyi dumana 
maruz kalmadan terk edebilmesi temin edil-
melidir. Duman kalınlığı çatı yüksekliğinin 
en az % 10’u mertebesinde tasarlanmalıdır. 
Bu sayede duman tahliye cihazlarının verimli 
çalışması ve temiz hava atmadan yoğun duman 
atması sağlanır. 

Bina yan cephesinde bulunan besleme havası  
açıklıkları hesaplanmış olan duman kalınlığı 
alt kotundan en az 1,5 m aşağıda konumlandı-
rılmalıdır; aksi halde ters hava akımları oluşa-
bilir ve duman kontrolsüz bir halde bina içine 
yayılır. Besleme havası çatıda yer alan duman 
atım ünitelerinin baca etkisini güçlendirmeye 
yönelik kullanılmaktadır. Besleme havası için 
diğer zondaki duman atım üniteleri de kulla-
nılabileceği gibi yangın anında otomatik ola-
rak açılması sağlanacak kapı, pencere gibi açık-
lıklarda kullanılabilir.

Duman perdeleri uygulama örneği

Tablo 2. Duman Perdelerinde Olması Gereken Uzaklık ve Aralarında Kalan Alan

Oluşabilecek ısı düzeyi
İki perde arasındaki uzak-
lık (m)

Perdeler arasında oluşan alan 
(m2)

Düşük 76 4645

Orta 76 4645

Yüksek 30 929
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teknik

2. Enerji Tasarrufu İçin En Doğal 
Kaynak Olan “Gün Işığı”nın 
Kullanılması ve Elektrikle Aydınlatma 
Masrafl arının Düşürülmesi: 

Bir yılın  % 85 zamanında, sabah 8 ile akşam 5 
arasında aydınlanma için bile yeteri kadar gün 
ışığı kullanıma hazırdır. Bu ışığı sadece bina 
içine göndermemiz ve uygun bir aydınlanma 
sistemi kurmamız gerekmektedir. Bu işlev için 
dom şeklinde uygulamalar yanında, farklı malze-
melerden yapılmış ve farklı işlevlere sahip ürün-
ler, ışık galerileri, açılabilir atriumlar kullanılır. 
Bu konu ve cam ve polikarbonat ürünlerindeki 
gelişmeler ve renkler ayrı bir makale konusudur.

3. Havalandırma Sisteminin 
“Doğal Havalandırma” Yoluyla 
Yükünün Azaltılması ve Mekanik 
Havalandırmanın Optimizasyonu: 

Mevsimin uygun olduğu ve dış havanın doğal 
havalandırma için uygun olduğu mevsimlerde 
duman tahliye sistemlerinin havalandırma 
amaçlı olarak kullanılması mekanik havalan-
dırma yüklerini azaltarak enerji tasarrufu yap-
mamızı sağlar.

Kontrol Panelleri

Bu sistemler için özel olarak imal edilmiş 
ve fonksiyonlarla donatılmış kontrol panel-
leri vasıtası ile açılıp kapatılırlar. Açık olduğu 
zamanlarda yağmur ve rüzgar sensörleri kul-
lanılarak, otomatik kapanması sağlanabilir. 
Manuel açma/kapama düğmesi yanında duman 
ve ısı algılama dedektörleri doğrudan bağlana-
bilmektedir. Kontrol panelleri 24 V DC akımla 
çalışan kuru tip akülerle donatılmış olup, elekt-
rik kesilmesinde gerekli enerjiyi sağlayabil-
mekte olup, kendi kendine şarj olacak düze-
neğe sahiptir.

   
Şekil 7. Kontrol Paneli Sistem Şeması ve Kontrol 
Paneli

rek, her alandaki duman yüküne göre hesap-
lanan duman damperlerinin açılmasıyla tah-
liye edilmelidir.
Şekil 4’te görüldüğü gibi duman tahliye dam-
perleri, korunan alanlarda eşit bir dağılımla 
ve her 200 m² alana bir adet düşecek şekilde, 
açıklığın alanı da hesaplanarak yerleştirilirler. 
Yan bina uygulamalarında en az 5 m uzaklıkta, 
aralarında en fazla 20 m en az 4 m, kenarlar-
dan en fazla 10m en az 5 m uzakta olmalıdır. 
Yan duvar uygulamalarında en az karşılıklı 2 
duvarda olmalıdır; ancak, her 4 tarafa uygun 
adetlerde yerleştirilmesi çok daha iyi bir uygu-
lamadır. Duman ve ısı tahliye havalandırma 
hesaplamaları projelerde makine mühendis-
lerinin bir görevi olup, uygulamalarda sprink-
ler sistemleri varsa bu da alan hesaplamasında 
dikkate alınan bir parametredir.

Şekil 4. Duman ve Isı Kontrol Sistemi Çatı 
Yerleşiminde Pratik Bilgiler

En çok sorulan sorulardan bazılarına pratik 
bilgilerle cevap verirsek, duman ve ısı tah-
liye sistemleri uygulanan binalarda taze hava 
beslemesi yangını körüklemez ve Şekil 5’te 
sadece egzoz edilen dumanın yerine hava bes-
ler, dumanı öteler ve insanların nefes alabil-

mesi ve kaçışı için temiz hava ve görüşün açık 
olduğu alan sağlanır. Böylece itfaiye görevlileri 
yangının odağına yaklaşıp yakından ve güvenli 
bir şekilde mücadele edebilirler. Temiz hava-
nın da duman ile birlikte kaçmaması ve cer-
yan olmaması için duman damperlerinin aero-
dinamik açıklıklarının hesaplanıp proje değer-
leri içinde verilmesi gerekir. 

Şekil 5. Duman Tahliye ve Taze Hava Besleme 
Damperleri

Hesaplamalar sonucu toplam ne kadar açık-
lık ve kaç adet ünite kullanılacağı konusu ilk 
tasarım ve bütçeleme için çok sorulmakta olup 
mühendislikte pratik bilgilere dayanan, parmak 
hesabı denilen yönteme göre, duman yüküne 
ve riske göre, uzmanların hesaplamaları sonucu 
toplam çatı alanının % 1-3 arasında toplam 
Tahliye damperi açıklık alanı çıkabilir ve bu 
çıkan değerin 200 m² alana bölünmesiyle ünite 
sayısı ve her bir ünitenin büyüklüğü ve yaklaşık 
bütçesi konularında kabaca hesap yapılabilir.

Şekil 6’de görüldüğü gibi, yan-duvar uygu-
lamaları ve yan duvarlardan taze hava giriş 
damperleri ile gerekli hesaplamalar yapılarak 
uygulanan projeler vardır. Çok katlı uygula-
malarda veya değişik mimarilerde bu çözüm-
ler gereklidir. 

Şekil 6. Duman ve Isı Kontrol Havalandırma 
Damperleri Yan Duvar Uygulamaları
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4. Fotovoltaik Uygulamalarla 
Entegre Üniteler ile Enerji Üretimi:

Yeni ugulamalarda aşağıdaki Resim 1 ve 2’de 
görüldüğü gibi havalandırma sistemleri foto-
voltaik uygulamalarla entegre edilebilmektedir.

Resim 1 ve 2. Fotovoltaik Uygulama ile 
Entegrasyon

Duman ve Isı Tahliye, 
Havalandırma Sistemlerinde 
Kullanılan Ünite Çeşitleri:

Bunlar binaların mimari yapılarına, iklime ve 

uygulama alanlarına göre seçilirler. Resim 1’de 
görülen tamamı fi berden ve polikarbonat dom-
dan yapılmış modeller yanında, büyük ve pro-
fesyonel uygulamalarda Resim3, 4 ve 5’te görü-
len alüminyum gövdeli, çerçeveli ve yine cam, 
polikarbonat veya metal olan; tek kapaklı, çift 
kapaklı veya çok kanatlı modeller kullanılmak-
tadır. 
Duman ve ısı tahliye, havalandırma damper-
leri ‘Skylight’ adı verilen gün ışığı sistemleri ile 
entegre olarak da Resim 3 ve 6’da görüldüğü 
şekilde uygulanması mimari bir çözüm olarak 
aynı zamanda çok estetik ve enerji verimli yapı-
lar ortaya çıkarmaktadır.

 
Resim 3. Günışığı Sistemi, ile Kombine Çözüm

Örneğin çok soğuk iklimlerde enerji verimli-
liği için ısı köprülerinin olmadığı nispeten daha 
pahalı üniteler daha uygundur. Çok kar yağan 
bölgelerde üzerindeki kar yüküne göre kaldı-
rabilecek ve yığılan karı yanlara atabilecek tek 
kanatlı modeller uygundur. Fiber gövdeli ve 
nispeten daha küçük açıklık alanlarında kul-
lanılan modeller yanında alüminyum gövdeli 
ve çatıya yerinde entegre edilebilen ve yalıtı-
lan daha büyük ve rüzgara dayanıklı model-
ler seçilebilir. Çok kanatlı damperler daha çok 
çatıda düşey uygulamalarda veya kar problemi 
olan yerlerde ve sadece yangın anında açılması 
beklendiğinde Resim 4’te görüldüğü gibi yatay 
olarak kullanılabilir. 

Resim 4. Çok kanatlı Duman, Isı Tahliye, 
Havalandırma Ünitesi Yatay ve Düşey 
Uygulamaları 

Üniteler kar yükünün ve yağmur sızıntılarının 
önlenmesi için çatıdan yukarıya yükseltilerek 
(upstand) uygulanır. Bu upstandlerin hazırlan-

ması ülkemizde uzman fi rmalarca çatı fi rma-
ları ile ortak bir çözüm ile yapılabilmektedir.
    

Resim 5. Çift kanatlı Duman, Isı Tahliye, 
Havalandırma Ünitesi ve Yükseltisi (Upstand)

İklime ve gün ışığı kullanımının optimizasyo-
nuna uygun olarak mimari çözümlerde sınır 
tanımayan uygulama örnekleri mevcuttur. 
Resim 6’de çok aydınlık ve dekoratif cam ve 
duman tahliye sistemi ile donanmış bir uygu-
lama görülmektedir.

Resim 6. Dekoratif Camlı Skylight ve Duman, Isı 
Tahliye, Havalandırma Ünitesi Kombinasyonu

Güvenilirlik ve ürün standartları:

AB Normlarına göre ürünlere verilen ser-
tifi kalalar EC – Certifi cate of Conformity 
22.11.2005 tarihli 0432- BPR – 210003807/2’e 
uygun olmalıdır. Bu uygunluk belgesi AB 
Direktifi ’ne ve DIN EN 12101-2: 2003-9 
Normu’na referansla test edilerek verilir.
Bu sertifi ka ile; üniteleri çalıştıran kontrol 
panelleri ve açma mekanizmaları, güvenilir-
lik, rüzgar yükü, havalandırma için imal edil-
miş aerodinamik açıklık, ünitenin ısıya daya-
nımı, yük altında açılabilmesi ve yanıcı madde-
lere karşı reaksiyonu gibi kriterler ile test edil-
miştir. Duman ve ısı tahliye havalandırma sis-
temi (SHEV) bir bütün olarak, kontrol paneli 
ile birlikte normlara uygunluğu tescil edilir. 

Referanslar:

Makale; Duman Tahliye Sistemleri; Aysun Yel-
tekin, EMO Mühendislik Ltd. Şti.
RODA Literatürleri
LAMILUX Literatürleri
CM Literatürleri TM

Şekil 7. Kontrol Paneli Sistem Şeması ve Kontrol 
Paneli
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çeviri

Ana Fan Seçimi
Uygulamayı ve sistem gereksinimlerini temel alarak 
doğru fanı seçme kılavuzu

Yazan: Molly Rehwaldt ve Tim Mathson 
Greenheck Fan Corp. Schofield, Wis.
Çeviren: Orhan Veli Kazancı

Fan seçimi oldukça karmaşık olabilir. 
Bu makale, sisteme uygun fan bul-
manın basit işlemlerini ana hatlarıyla 

belirtmektedir.

1. Uygulamayı tanımlayın.
2. Ana fanı seçin.
3. Fan boyutunu ve çalışma noktasını 

belirleyin.
4. Fan kontrol metodunu belirleyin.

Uygulamayı Tanımlayın

Fan seçimindeki ilk adım, uygulamanın ve sis-
temin çalışma gereksinimlerinin detaylı olarak 
tanımlanmasıdır. Dikkate alınması gerekenler:

•	 Fanın ne yapması gerekir.
•	 Fan ekipmanının yeri neresi olmalıdır; 

eğer ekipman dış ortama yerleştirilecekse, 
dış ortam şartları nelerdir (rüzgar, sıcaklık, 
nem)?

•	 Bakım ve tamir için boşluğun yeterliliği.
•	 Yükseklik, elektrik kapasitesi, ses ve 

titreşim ile ilgili olarak tesis limitleri.
•	 Fanın girişe, çıkışa veya her ikisine birden 

mi bağlanacağı.
•	 Fanın değişen sistem gereksinimlerini 

karşılamak için kontrol edilmesine ihtiyaç 
olup olmadığı.

•	 Girişteki, çıkıştaki ve gövdeden yayılan 
sesler için ses limitleri.

•	 Sistemdeki fan sayısı ve yedek fanın 
gerekip gerekmediği.

Ana Fan Seçimi

Gövde, rotor ve sürücü tipi ana fan seçiminde 
en önemli faktörlerdir.

Gövde – Sıralıya Karşı Vidalı 
Santrifüjlü

Fan gövdesi, giriş ve/veya çıkış kanala bağlan-
mış olsa da olmasa da, genellikle sistemin tasa-
rımına bağlıdır. Kanala yerleştirilmiş, tavana 
asılmış fan için, örneğin, düz hava akış profili 
ve her iki tarafından kanala monte edilebil-
mesi nedeniyle sıralı gövde (Resim A) en iyi-
sidir. Yüksek sıcaklık uygulamalarında, örneğin  
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eksenel rotorlara göre, zayıf giriş şartlarından 
ve kirli havadan daha az etkilenirler.
Üçüncü tip rotor – karışık akış – santrifüjlü ve 
eksenel rotorların melezidir. Birçok sıralı fan 
uygulamasında karışık akış rotoru en iyi seçe-
nektir. Karışık akış rotorları, eksenel rotor-
lardan daha yüsek basınçlarda ve santrifüjlü 
rotorlardan daha fazla hava hacminde çalışma 
kapasitesine sahiptir. Ayrıca, 0,25 KPa’ın 
üstündeki basınçlarda, karışık akış rotorları-
nın ses seviyesi daha düşüktür, ses kalitesi daha 
iyidir ve tipik olarak eksenel ve santrifüjlü 
rotorlara göre daha yüksek verime sahiptir.

Sürücü Tipi – Doğrudan Kayışa 
Karşı

Rotor tipi belirlendikten sonra, sürücü tipi 
seçilebilir. Endüstriyel trend doğrudan tah-
rikli fanlara (Resim C) yönelmiş ise de, kayış 
tahrikli fanlar (Resim D) faydasız değildir.
Doğrudan tahrikli fanlar daha az hareketli 
parçaya sahip olduğu için fazla bakım gerek-
tirmez. Ayrıca, bu fanlar değişken frekanslı 
sürücülerle daha kolay kontrol edilir ve kayış-
taki sürtünme kaybına sahip olmadıkları için 
daha verimli olabilirler.
Kayış tahrikli fanlar tipik olarak daha fazla 
performans esnekliğine sahiptir. Çünkü bu 
fanlar seçilen herhangi bir hızda çalışabilir-
ler. Kayış tahrikli fanlar yüksek sıcaklıkta veya 
kirlenmiş hava uygulamalarında, genellikle 
motor hava akımının dışına yerleştirildiği için, 
kullanılabilirler. Büyük fanlarla birlikte motor 
fiyatı sürücü tipi seçmede önemli bir faktör 
olabilir. Büyük fanlar tipik olarak düşük hız-
larda çalışır. Kayış tahrikli fanlarda, bu hız-
lar standart 1800 rpm’lik motorlarla kasnak 
boyutu ayarlanarak sağlanabilir. Doğrudan 
tahrikli fanlarda ise 1200 rpm ve 900 rpm 
motorlar çok yüksek fiyatlı olabilir.
Düşük beygirgüçlü uygulamalar için, elektro-
nik olarak düz akıma çevrilen motorlar kul-
lanan doğrudan tahrikli fanlar sıklıkla kayış 
tahrikli fanlara göre çok daha iyi bir tercihtir. 
Bu tür motorlar çok geniş bir hız aralığında 
seçilebilirler ve diğer tek fazlı motorlara göre 
önemli ölçüde yüksek verimlilerdir.

750 °F sürekli çalışmada, vidalı santrifüjlü 
gövde (Resim B) daha iyi bir seçimdir, çünkü 
motor, rulmanlar, kayışlar ve kasnaklar hava 
akımının dışına yerleştirilmişlerdir. Sıralı fan-
larda, sürücü bileşenleri genellikle en azın-
dan kısmi olarak hava akımının içine yerleş-
tirilmiştir.

Rotor – Eksenel, Santrifüjlü veya 
Karışık Akış 

Fan gövdesi belirlendikten sonra, fan rotoru 
seçilebilir. Eksenel (pervane) ve santrifüjlü 
(çark) tip, iki temel rotor tipidir. Eksenel 
rotorlar, santrifüjlü rotorlardan daha verimli 
oldukları için, tipik olarak yüksek hacimli 
düşük basınçlı sistemlerde kullanılırlar. Sant-
rifüjlü rotorlar tipik olarak yüksek basınç 
uygulamalarında, bununla birlikte yüksek 
sıcaklık veya kirlenmiş hava içeren uygula-
malarda da kullanılırlar. Santrifüjlü rotorlar, 

Resim A ve B
Üstte: Sıralı fan gövdesi
Altta: Vidalı santrifüjlü fan gövdesi

Resim C ve D
Üstte: Doğrudan tahrikli plenum fan
Altta: Kayış tahrikli plenum fan
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böylece fan, fan eğrisinin aşağı kısmında çalı-
şır. Şekil 2’deki çalışma noktasının yeri Şekil 
1’deki standart fan eğrisiyle karşılaştırıldı-
ğında, görülmektedir ki en küçük fan en az 
verimli olacaktır, ve sonuç olarak daha fazla 
ses üretecektir. Yüksek çalışma hızının bir 
diğer sonucu rulman ömrünün azalması ola-
sılığıdır. Diğer taraftan, Şekil 2’deki en büyük 
fan göstermektedir ki, fan pik basınca yakın 
çalışırken çalışma noktasının yeri önemlidir. 
Değişken hava debili sistemler, çalışma nok-
tasını fan eğrisinin üstüne çıkarmak için sık-
lıkla düşen hava debisine karşı yüksek dirence 
ihtiyaç duyarlar.
Çalışma noktası, fanın hava için iki uç durum 
arasında gidip gelmesini önlemek üzere, her 
zaman fan eğrisinin dikliğinin yeterli olduğu, 
eğrinin kararlı kısmında, pik basıncın sağ tara-
fına yerleştirilmelidir.

Fan Boyutunun ve Çalışma 
Noktasının Belirlenmesi    

Fan boyutlandırmasındaki önemli faktörler-
den biri fan performans eğrisinde, çalışma 
noktasının belirlenmesidir. Şekil 1’de fanla 
ilgili toplam verimi de içeren tipik fan eğrisi 
görülmektedir. Fan eğrisi, sabit hızda farklı 
basınçlarda fanın nasıl davranacağını ortaya 
koyar. Fanın en yüksek verimi (yeşil boyalı 

bölge), fan basınç eğrisinin üst orta kısmına 
denk gelen çalışma noktalarına karşılık gelir.
Fan eğrisinin yüksek kısımlarında çalışan fan-
lar genellikle daha verimli olacaklardır ve eğri-
nin alt kısmında çalışan fanlara göre daha az 
ses çıkartırlar. Şekil 2’de, aynı çalışma nok-
tası için üç farklı büyüklükteki arkadan eğimli 
santrifüjlü fanların fan eğrileri görülmektedir. 
Belirli bir performans seviyesi için seçilen 
fan küçüldükçe, fan daha hızlı çalışmalıdır ve 

Şekil 1. Tipik fan eğrisi Şekil 2. Aynı çalışma noktası için seçilmiş çeşitli 
boyutlardaki fanlar.

Şekil 3. Sistem görev çevrimi

Ba
sın

ç

Ba
sın

ç

Ba
sın

ç

Hava debisi
Hava debisi

Artan fan hızı
Hava debisi

Kabarma (bu bölgeden 
uzak durun)

En küçük 
çaplı fan

En büyük 
çaplı fan

Yüksek verim, 
düşük ses

Düşük verim, 
yüksek ses

Verim

Yazın gündüz

Kışın gündüz

Gece gerilemesi
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deki değişime karşılık olarak değiştirmek 
için birkaç yol vardır. Giriş kanat damperleri, 
fan performans eğrisini düşürmek ve debi ve 
güç gereksinimini azaltmak için kullanılabi-
lir. Tipik olarak, giriş kanat damperleri sadece 
statik basınç sabit tutulmak istendiğinde ve 
hava debisinde azalma gerektiğinde kulla-
nılır.  Fan performans eğrisini değiştirme-
nin daha yaygın ve daha verimli yolu, değiş-
ken frekans sürücüleri ile fanın hızının azal-
tılmasıdır. Bu metotla, fan performansı sistem 
eğrisi boyunca fan kurallarına uygun şekilde 
hareket eder.

Özet   

Uygulamanın tanımlanması ve sistem çalışma 
noktasının belirlenmesi, bir uygulamaya doğru 
fan seçimi için olmazsa olmaz ilk adımdır. Fan 
gövdesi, rotor ve sürücü tipinin tespit edilmesi 
birçok fan düzenini seçenek olmaktan çıkar-
tır. Fan eğrisi üstündeki çalışma noktasının 
göreceli konumunun göz önüne alınması, fan 
verimi ve ilk yatırım maliyeti arasındaki den-
genin bulunmasına yardımcı olur. Fanın sis-
tem gereksinimindeki değişimlere tepki vere-
cek şekilde kontrol edilmesi gerekebilir. 
Bir uygulamaya uygun bir fan bulmak için fan 
seçiminin temelinin anlaşılması gerekli olsa 
da, birçok fan üreticisi kullanıcılarına verimi 
maksimize etmek ve maliyet etkin fan çözüm-
lerinde yardımcı olması için tasarlanan yazı-
lımlara sahiptir. TM

Performans ve Sistem-Görev 
Döngüsü 

Çok uygun bir fan seçmek için, her bir çalışma 
noktasının ana hatlarının belirlenmesi, hem de 
her bir noktada sistemin ne kadar süre çalışa-
cağının belirlenmesi gereklidir. Çalışma nok-
taları, gerekli hava akışı, giriş ve çıkış sta-
tik basınçları ve hava akım özelliklerine göre 
belirlenir.
Sistem için çoklu performans noktaları tanım-
landığında, sistem-görev grafiğinin (ortak 
hava yoğunluğunda bütün çalışma noktaları-
nın grafiği) oluşturulması önemlidir. Bu grafik 
fan, performans eğrisinin bilgilerini birleşti-
rir ve ana fan seçimlerini kolaylaştırır. Bütün 
gerekli çalışma noktaları fan-performans eğri-
sinin limitleri içerisinde olmalıdır; aksi tak-

dirde fan gerekli performansı gerçekleştirmek 
için yetersiz olacaktır. Şekil 3 tipik bir siste-
min çoklu çalışma noktalarını göstermektedir. 
Şekil 3’te, her bir çalışma noktası seçilen fanın 
kapasitesinin içerisindedir. Eğer herhangi bir 
çalışma noktası fanın performans kapasitesi-
nin dışında bir yerde olursa (dalgalanma hat-
tının solunda, dakikadaki minimum devrin 
altında veya dakikadaki maksimum devrin 
üstünde), seçimin yeniden değerlendirilmesi 
gerekir ve yeni seçim yapılır.
Fan boyutlandırırken dikkate alınacak diğer 
bir faktör de fanın ilk yatırım maliyetidir. 
Tipik olarak, en küçük fan satın alması en 
ucuz, fakat çalıştırması en pahalı olan olacak-
tır. Yüksek çalışma maliyetleri, bina sahibi için 
fanın çalıştığı süre boyunca ciddi bir yatırımı 
simgeleyebilir. Masraf tasarruflarını en yük-
seğe çekmek için, fanlar yaşam çevrimi değer-
lendirmesine göre seçilmelidir.

Fan Kontrol Metodunun 
Belirlenmesi

Fan kontrolü, sistem gereksinimlerindeki 
değişimlere bağlı olarak, fan performans nok-
tasını yeni hava debisine ve/veya basıncına 
eriştirmek üzere hareket ettiren metodu kas-
tetmektedir. Sistem gereksinimleri, işlemler-
deki değişimlerin, değişken debi talebi deği-
şimleri ve diğer şeylerin arasında filtre yük-
leri sonucu değişebilir.
Fan performansını sistem gereksinimlerin-
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yerler aşağıda belirtilmiştir:

(a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan 
konut haricindeki bütün binalar,

(b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi veya 17 katı 
geçen konutlar,

(c) Araç kapasitesi 20’den fazla olan veya 
giriş ve çıkışları bağımsız olsa dahi 

birden fazla bodrum katı kullanan 
kapalı otoparklar ve 10’dan fazla aracın 
asansörle alındığı kapalı otoparklar,

(d) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki 
yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 
200’ü geçen oteller, yurtlar, pansiyonlar, 
misafirhaneler ve yapı yüksekliği 21.50 
m’den fazla olan bütün yataklı tesisler,

Sprinkler Sistemi ile Korunacak 
Mahaller ve Sprinkler Sistem Tipinin 
Belirlenmesi*
Hazırlayanlar: İsmail Turanlı - Özlem Karadal Güneç
Norm Teknik

1.1 Sprinkler Sistemi ile Korunması 
Zorunlu Alanlar1

Sprinkler sistemi ile korunan binalarda 
Madde 1.1.1 ve 1.1.2’de izin veri-
len durumlar dışında binanın tama-

mında sprinkler sistemi ile koruma yapılma-
lıdır. Sprinkler sistemi yapılması zorunlu olan 

1. Bölüm: Sprinkler Sistemi ile Korunacak Mahaller
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(e) Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan 
katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence 
ve toplanma yerleri, 

(f ) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, 
kolay alevlenici ve parlayıcı madde 
üretilen veya bulundurulan yapılar.

1.1.1 Sprinkler Sistemi ile Korunması İstisna 
Olan Mahaller2

Aşağıdaki mahallerde yangın yükü değerlen-
dirilerek sprinkler sprinkler koruması yapıl-
mayabilir. 
(a) Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı 

malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, 
yanıcı malzeme ihtiva etmeyen ve 
yangına dirençli yapı elemanları ile 
ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, 
asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, 
su sprey ve benzeri diğer otomatik 
söndürme sistemleri ile korunan 
mahallere yağmurlama sistemi 
yapılmayabilir. 

1.1.2 Sprinkler sistemi ile koruma yapılma-
ması gereken alanlar

Bir bina veya fabrikada bulunan aşağıdaki 
alanlarının sprinkler sistemiyle korunmama-
lıdır. Bu durumlarda, diğer otomatik yangın 
söndürme sistemleri değerlendirilmelidir (örn; 
gazlı veya tozlu sistemler).
(a) Su ile temas ettiğinde genişleyen, silolar 

ve kömür ihtiva eden alanlar,

(b) Su kullanıldığında, yangın tehlikesi 
artabilecek olan endüstriyel fırınların 
veya kurutma fırınlarının, tuz 
banyolarının, ergitilmiş metal taşıyan 
kepçelerin veya benzeri aletlerin 
çevresinde,

(c) Su boşaltmanın tehlike oluşturacağı 
yerlerde, odalarda ve alanlarda.

1.2 Açık Saha Depolama Alanları

1.2.1 Açık havada depolanan yanıcı malzeme-
ler ile sprinkler sistemi ile korunan bina ara-
sındaki mesafe, sistemin kullanıldığı yerdeki 
yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.
1.2.2 Düzenlemenin yapılmadığı yerlerde, 
açık havada depolanan yanıcı maddeler ile 
sprinkler sistemi ile korunan bina arasındaki 
mesafe 10 m’den veya depolanan madde yük-
sekliğinin 1,5 katından az olmamalıdır. Bunun 
için yangına karşı dayanıklı bölmeler, bir yan-
gın duvarı veya dışarıdan gelebilecek yangına 
karşı uygun bir yangın yayılımı koruma sis-
temi sağlanarak elde edilebilir.

1.3 Yangın Bölmeleri  

1.3.1 Sprinklerle korunan ve korunmayan 
alanları ayırmada kullanılan ayırıcı malzeme, 
ilgili kuruluş tarafından belirlenmiş bir mal-
zeme olmalı ve hiçbir durumda yangın daya-
nımı 60 dk’dan az olmamalıdır. Düşey iç 
bölmeler ve bitişik nizam yapıların yangın 
duvarları,yangına en az 90 dakika dayanıklı 
olarak projelenmelidir. Bölme aralıkları 75 
metreyi aşmamalıdır.
1.3.2 Sprinkler sistemiyle korunmayan bir 
binanın veya bölümün hiçbir yeri, sprinkler 
sistemi ile korunması istisna olan mahaller 
ve sprinkler sistemi ile koruma yapılmaması 
gereken alanlar dışında sprinkler ile korunan 
bir binanın veya bölümün dikey olarak altında 
yer almamalıdır.
1.3.3 Yukarıda sprinkler sistemi zorunlu olan 
yerlerin dışında, sprinkler sistemi ile korun-
mayan bina ve endüstriyel tesislerde, huzu-
revi, hastaneler, kreşler, ana ve ilkokullar gibi 
can güvenliği açısından önem arz eden bina-

larda kat alanı 1250 m2’yi aşmayacak yangın 
kompartımanları yapılmalıdır.  
1.3.4 Bölmelerde kapı ve sabit ışık penceresi 
gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değilse, 
bunlar da en az bölme yangın mukavemetinin 
yarı süresi kadar yangına dayanıklı ve yangın 
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kesici özellikte olmalıdır. Kapılar kendiliğin-
den kapanır olmalı veya yangın durumunda 
otomatik olarak kapatılmalıdır. Kapılar duman 
sızdırmaz özellikte olmalıdır. 
1.3.5 Binalar gerekli durumlarda düşey ve 
yatay yangın bölmeleri ile donatılmalıdır.Yal-
nız can kaybının düşünülmesi durumunda, 
tek veya ikinci çıkışa sahip, iki katlı müsta-
kil konutlarda, tek katlı büro binalarında, tek 
katlı ve çevresi açık fabrika ve depolarda yan-
gın bölmeleri yapılmayabilir.

1.4 Asma Tavan ve Yükseltilmiş 
Döşeme Boşluklarının Korunması

1.4.1 Asma tavan yüksekliği veya yükseltilmiş 
döşeme yüksekliği 0,8 m’ yi geçerse bu boş-
luklar sprinkler korumalı olmalıdır.

1.4.2 Asma tavan yüksekliği veya yükseltilmiş 
döşeme yüksekliği 0,8 m’den büyük değilse, 
sadece yanıcı malzemeler içeriyor veya yanıcı 
malzemelerden yapılmış ise bu boşluklar 
sprinkler ile korunmalıdır.Bu boşluklarda  250 
V’dan az gerilime sahip, tek fazlı en fazla 15 
elektrik kablosuna müsaade edilir.
1.4.3 Asma tavan ve yükseltilmiş döşemelerde 
sprinkler koruması, ana tehlike sınıfı düşük 
tehlike olan yerlerde düşük tehlike sınıfına 
göre ve bütün diğer durumlarda, orta tehlike 
sınıfına göre yapılmalıdır. 

1.5 Yüksek Binaların Korunması
 
1.5.1 Bir sprinkler basınç  zonunda, en üst-
teki ve en alttaki sprinkler grupları arasındaki 
yükseklik farkı, 45 m’yi geçmemelidir. Yüksek-

Tablo 2.1.3 - Islak Borulu Sprinkler Sistemlerinde Maksimum Zon Büyüklüğü

Tehlike Sınıfı Maksimum zon alanı (m²)

DT 4831

OT 4831

YT 
3716 (Hidrolik hesap yöntemi için)
2323 (Boru tablo yöntemi için)

lik farkının 45 m’yi geçtiği yerlerde, yüksek ve 
alçak basınç zonlamasına yönelik özel mühen-
dislik çözümleri uygulanmalıdır.

2. Bölüm: Sprinkler Sistem 
Tipinin Belirlenmesi

2.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi 
Seçim Kriterleri 

2.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde boru-
lar, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda 
tutulur. 
2.1.2 Sadece donma riski olmayan ve çevre 
sıcaklığının 95 ºC’yi geçmediği yerlerde uygu-
lanır. Donma riski olan mahallerde bulunan 
ıslak sprinkler sistemi bölümleri; antifriz sis-
temi veya elektrikli izlemeli ısıtıcı kablo sis-
temi ile korunmalıdır. 
2.1.3 Islak sprinkler sistemleri ortak bir kolon-
dan beslenen zonlara ayrılabilir. Sistem zon 
büyüklüğü;  yapının yangın tehlike sınıfına 
bağlı olarak sprinkler sisteminin herhangi bir 
besleme kolonuna (tek bir sistem kolonu veya 
birleşik sistem kolonu) bağlanan sprinkler 
sistemin her bir kattaki en büyük zon alanı, 
düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla 4831 
m2 ve yüksek tehlike sınıfı için hidrolik hesap 
yapılan sistemlerde en fazla 3716 m2 olmalı-
dır.3 Yüksek tehlike sınıfı mahaller için boru 
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geçirilmemelidir. Isıtıcı kablolar 
sprinklerin üzerinde bulunduğu 
boru parçasının diğer tarafı üzerine 
bağlanmalıdır. Boru uçlarına 25 
mm mesafe içinde kalacak şekilde 
yerleşim yapılmalıdır. Isıtıcı kabloların 
maksimum değeri 10 W/m olmalıdır. 

2.2 Kuru Borulu Sprinkler Sistemi 
Seçim Kriterleri 

2.2.1 Kuru borulu sprinkler sistemleri, kuru 
alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava 
veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında 
tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmı-
nın su ile basınç altında tutulduğu sistem-
lerdir. 
2.2.2 Kuru borulu sistemler sadece donma 
hasarı olasılığı bulunan mahallerde ve sıcaklı-
ğın 70 ºC’nin üzerinde olduğu kurutma fırını 
benzeri mahallerde uygulanmalıdır. 5

Not: Yüksek tehlike sınıfı uygulamalarında 
kuru borulu sistemlerin kullanılmaması tav-
siye edilir.İlk açılan sprinklere suyun ulaşma-
sında olacak gecikme, sistemin verimini ciddi 
şekilde azaltabilmektedir. 
2.2.3 Koru borulu sprinkler sistemlerinde aşa-
ğıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin 
verilir.6 
•	 Dik tip sprinkler
•	 Kuru tip sprinkler
•	 Yatay duvar tipi sprinkler ( Boru içinde su 

kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda) 
•	 Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler 

(Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, 
sıcaklığın 4 ºC ve  üzerinde olduğu 
mahallerde bulunması durumunda) 

2.2.4 Borulamadaki basıncı sağlamak için 
sürekli hava/inert gaz beslemesi teçhiz edil-
melidir. Alarm vana üreticisi tarafından tav-
siye edilen basınç değer aralığına göre basınç-
landırılmalıdır. 7 Kuru alarm vanasına hava 
beslemesi yapılan kaynak sürekli olmalıdır. 
Hava beslemesi, sistemin dolumunu 30 dk 
içinde sağlayacak kapasitede olmalıdır. Tek 
kompresör ile birden fazla kuru borulu sis-
tem besleniyorsa, 30 dk dolum süresi için 
en büyük sistem baz alınmalıdır. -15 ºC’nin 
altında soğutulmuş mahallerde, dolum süresi 

tablosu yönteminin kullanıldığı bazı durum-
larda, zon alanı en fazla 2323 m²’dir.  

(a) Tesis ve yapının yangın tehlike sınıfına 
bağlı olarak sprinkler sisteminin 
tek bir sistem kolonu veya birleşik 
sistem kolonuna bağlanan sprinklerin 
koruduğu herhangi bir kattaki 
maksimum kat alanı Tablo 2.1.3’te 
verilen değerlerin üzerinde olmamalıdır. 

(b) Yüksek depolama alanlarında, herhangi 
bir besleme kolonuna bağlanan her bir 
kattaki maksimum kat alanı 3716m²’nin 
üzerinde olmamalıdır. 4

(c) Bir sprinkler zonu birden fazla kata veya 
ayrı kullanım bölgesine hitap ediyorsa, 
katların veya bölgelerin girişine 
izlenebilir kesme vanası, akış anahtarı ve 
test ve drenaj vanası konulmalıdır.³

(d) Yüksek binalarda, maksimum statik 
basıncın sprinkler sistemi ekipmanının 
limit değerleri içinde kalmasını 
sağlanmalıdır. 

(e) Zonlara ayrılmış sprinkler tesisatlarında 
vanaların açık veya kapalı durumu ile 
zon su akış durumunu izlemek için 
gerekli cihazlar teçhiz edilmeli ve tesiste 
ulaşılabilir bir yerde bulunan bir kontrol 
ve gösterge paneline elektrik bağlantılı 

olmalıdır. Yangın ve arıza sinyalleri 
sürekli olarak izlenmelidir. 

2.1.4 Loop ve grid borulama sistemleri sadece 
ıslak borulu sprinkler sistemlerinde kullanı-
labilir.
2.1.5 Antifriz sıvısı ile korunan ıslak borulu 
sprinkler sistemi bölümleri aşağıda belirtilen 
kurallara uygun tasarlanmalıdır. 
(a) Antifriz sıvısı ile korunan her bir ıslak 

sprinkler boru bölümündeki sprinkler 
sayısı 20 adedi geçemez. 

(b) Bir adet kontrol vana seti ile iki 
antifriz bölümünden daha fazla sayıda 
bölüm kontrol ediliyorsa, antifriz 
bölmelerindeki toplam sprinkler sayısı 
100 adedi geçemez. 

(c) Antifriz sıvısının donma noktası 
bulunduğu lokasyonda beklenen 
minimum sıcaklığın altında olmalıdır.

(d) Hazırlanan çözeltinin özgül ağırlığı 
uygun bir hidrometre ile kontrol 
edilmelidir.

(e) Antifriz sıvısı kullanılan sistemlerde 
suda kirliliği önleyici geri akış önleyici 
cihazlar kullanılmalıdır.  

2.1.6 Elektrikli izlemeli ısıtıcı kablolar ile 
korunan ıslak borulu sprinkler sistemi bölüm-
leri aşağıda belirtilen kurallara uygun tasar-
lanmalıdır:
(a) İzlemeli ısıtma sistemi güç beslemesi 

ve ısıtıcı eleman ve sensorlerin çalışma 
durumu izlenmelidir.

(b) Borulamanın A1 ve A2 veya eşdeğer 
izolasyon ile korunması sağlanmalıdır. 
Isıtılan borular; suya dayanımlı 
malzeme ile kaplı ve minimum 25 
mm kalınlıktaki A1, A2 veya eşdeğer 
izolasyon sınıfındaki malzeme ile 
kaplanmalıdır. Tüm uçların suya karşı 
sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

(c) Borular çift kablolu ısıtıcı sistemle 
ısıtılmalıdır. Her ısıtıcı kablo tek 
başına boru sıcaklığını +4 °C’nin altına 
düşürmeyecek kapasitede olmalıdır. Her 
ısıtıcı kablo bağımsız şeklide elektriksel 
olarak izlenmelidir.

(d) Isıtıcı kablolar birbirinin üzerinden 
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2.3 Ön Tepkili Sprinkler Sistemi 
Seçim Kriterleri 

2.3.1 Ön tepkili sprinkler sistemleri aşağıdaki 
tiplerden biri olmalıdır. 

(a)  Tek Kilitlemeli Ön Tepkili 
Sprinkler Sistemi 

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler siste-
minin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vana-
sından boru sistemine su geçişi sadece otoma-
tik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile 
başlar. Sprinklerin açılması ile boru sistemine 
su geçişi olmaz. 
•	 Tek kilitlemeli ön tepkili sprinkler sistemi, 

sadece kaza sonucu suyun boşalmasının 
ciddi hasarlara sebep olacağı yerlerde 
kullanılması uygundur. 

•	 Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması 
uygun görülen algılama sistemi seçeneğine 
göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya 
elektrikli olabilir. 

(b)  Kilitlemesiz Ön Tepkili 
Sprinkler Sistemi 

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler siste-
minin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm vana-
sından boru sistemine su geçişi,  sprinklerin 
açılması ile veya otomatik bir algılama siste-
minin devreye girmesi ile başlar. Dedektör-
lerin tepkisinden bağımsız olarak, boru için-
deki basınç düşmesi ön tepkili alarm vanası-
nın açılmasına sebep olur.  

60 dk alınabilir.  Klapeyi kapalı tutacak gücü 
sağlayan hava basıncı, sistem su basıncına 
göre üretici kataloglarında belirtilir.  Yaklaşık 
olarak hava basıncının su basıncına oranı 1/3 
alınabilir.Kesin değerler için üretici katalog-
larına bakılmalıdır. 
2.2.5 Tek bir kuru alarm vanası ile kontrol edi-
len sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden 
herhangi birine uygun olarak belirlenmeli-
dir. İstisna olarak, (c) ve (d) maddeleri konut 
birimlerinde uygulanamaz.   
(a) En uzak noktada bulunan test vanası 

tamamen açıldığında, suyun boşalması 
için geçen süre en fazla 60 sn olmalıdır.

(b) Kuru alarm vanasının üstündeki net 
boru iç hacmi Tablo 2.2.5 (b)’de verilen 
değerlerin üzerinde olmamalıdır. (Boru 
iç hacminin hesabı için Bkz. A.2.2.5) 

(c) Net boru iç hacminin 1,5 m³’ten 
az olduğu sistemlerde hızlandırıcı 
kullanılması gerekli değildir ve suyun 
boşalması için geçen süre limitine 
uyulması gerekmez. 8

(d) Net boru iç hacminin 4m³’ten az olduğu 
sistemlerde hızlandırıcı kullanılması 
durumunda, suyun boşalması için geçen 
süre limitine uyulması gerekmez. 9

(e) Sistem büyüklüğü; suyun boşalması 
için geçen süreye bağlı olarak hesap 
programı ile yapılmalıdır. Hesap 
programı ve metodu ulusal olarak 
tanınmış bir laboratuvar tarafından 
onaylanmış olmalıdır. Hesaplama, Tablo 
2.2.5 (e)’de verilen değerlere uygun 
olmalıdır. 

(f ) Sistem büyüklüğü; akış testleri 
yapıldığında, Tablo 2.2.5 (e)’de suyun 
boşalması için geçen süre ile ilgili 
olarak verilen değerleri sağlayacak 
ölçüde olmalıdır. Akış testleri, açılacak 
sprinkler sayısı simüle edilerek 
yapılmalıdır. Tek sprinkler açılması 
istenen mahaller için, en uzak noktadaki 
test vanası açılır. Daha fazla sayıda 
sprinkler açılma durumunu simüle 
etmek için, test manifoldu düzenlemesi 
gereklidir. 4 sprinkler açılması 
durumunu test etmek için; her iki 
branşman kolundan iki adet sprinkler 
akışına uygun manifold düzenlemesi 
yapılır. Yapılan testlerle gerekli su 
boşalma süreleri karşılanıyorsa, (a) ve 
(e)  maddesindeki şartlar aranmaz.  

2.2.6 Kuru borulu sistemlerde, grid 
borulama tesisatı kullanılmamalıdır. 

Tablo 2.2.5 (e) - Kuru Borulu Sprinkler Sistemlerinde Suyun Boşalma Süresi

Tehlike Sınıfı En uzak noktada açılacak 
sprinkler sayısı 

Maksimum Su Boşalma Süresi
(sn) 

Konut Birimi  1 15 

Düşük Tehlike Sınıfı 1 60

Orta Tehlike Sınıfı 2 50

Yüksek Tehlike Sınıfı 4 45

Yüksek  Depolama 4 40

Tablo 2.2.5 (b) - Kuru Borulu Sprinkler Sistemlerinde Maksimum Zon Büyüklüğü

Tehlike Sınıfı Maksimum Boru Hacmi (m 3)

Hızlandırıcılı Hızlandırıcısız

Düşük Tehlike Sınıfı 4 1,5

Orta Tehlike Sınıfı 4 1,5

Yüksek Tehlike Sınıfı 3 -
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fazla kuru borulu sistem besleniyorsa, 30 dk 
dolum süresi için en büyük sistem baz alınma-
lıdır. –15 ºC’nin altında soğutulmuş mahal-
lerde, dolum süresi 60 dk alınabilir. 
2.3.9 Ön tepkili sprinkler sistemi ile korunan 
tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sis-
temi yapılmalıdır. Algılama sistemleri EN54 
standardına uygun olmalıdır.
2.3.10 Birden fazla ön tepkili sprinkler sistemi 
kullanılan yerlerde, birden fazla sistemin aynı 
anda çalışma durumu gözönüne alınarak risk 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Birden fazla sis-
temin aynı anda çalışma durumunda aşağıda-
kiler uygulanmalıdır. 
•	 Depolanan su hacmi toplam ön tepkili 

sistem hacmine göre artırılmalıdır. 
•	 Çoklu sistemlerde suyun en uzak 

noktadaki test vanasından boşalma süresi 
60 saniyeyi geçmemelidir. 

2.4 Baskın Sprinkler Sistemi Seçim 
Kriterleri 

Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı 
olmasının beklendiği ve suyun yangının mey-
dana gelip yayılacağı tüm alana uygulanması-
nın istendiği durumlarda kullanılır. Boru tesi-
satına açık tip sprinkleri bağlanır. Borular su 
veya hava ile basınçlandırılmaz. 
Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama 
sistemi ile devreye girer.Acil durumlarda bas-
kın alarm vanasını devreye sokmak için en az 
bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edil-
melidir. 
Baskın sprinkler sistemi ile korunan tüm oda 
ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapıl-
malıdır. Algılama sistemleri EN54 standar-
dına uygun olmalıdır. Yüksek Tehlike Sınıfı 
İşlem Grup 4 mahallerde, genellikle bas-
kın sistemlerle koruma sağlanır. Baskın sis-
temlerde; özel mühendislik yaklaşımları ile 
sprinkler sistemlerinden ayrı tasarım yapıl-
ması sebebiyle, bu kitapta kapsam dışı bırakıl-
mıştır ve verilen kurallar baskın sistem tasa-
rımlarında uygulanmaz. TM

•	 Kilitlemesiz ön tepkili sprinkler sistemi 
kuru borulu sistem talep edilen yerlerde, 
yangın yayılımının hızlı olmasının 
beklendiği yerlerde uygulanabilir. Aynı 
zamanda, hızlandırıcılı veya hızlandırıcısız 
kuru borulu sistemlerin yerine 
kullanılabilir. 

•	 Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması 
uygun görülen algılama sistemi seçeneğine 
göre belirlenir. Aktivasyon pnömatik veya 
pnömatik/elektrikli olabilir. 

(c) Çift Kilitlemeli Ön Tepkili 
Sprinkler Sistemi 

Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sis-
teminin diğer çeşidi olup, ön tepkili alarm 
vanasından boru sistemine su geçişi  sprinkle-
rin açılması ile ve aynı zamanda otomatik bir 
algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. 
•	 Çift kilitlemeli ön tepkili sprinkler 

sistemi, kaza sonucu suyun boşalmasının 
ciddi hasarlara sebep olacağı yerlerde 
kullanılması uygundur. Suyun boru 
sistemine geçişi iki bağımsız olayın 
gerçekleşmesi durumunda olduğundan 
kaza sonucu boşalma olasılığının 
minimize edildiği sistem tipidir.  

•	 Aktivasyon yöntemi mahalde kullanılması 
uygun görülen algılama sistemi seçeneğine 
göre belirlenir. Aktivasyon yöntemi 
pnömatik / pnömatik, pnömatik / 
elektrikli, elektrikli / elektrikli olabilir. 

2.3.2 Kilitlemesiz ve tek kilitlemeli ön tep-
kili sistemlerde sistem büyüklüğü, en fazla 
1000 sprinkler aynı ön tepkili alarm vanasın-
dan kontrol edilecek şekilde belirlenmelidir.¹ 
2.3.3 Çift Kilitlemeli ön tepkili sistemlerde; 
tek bir ön tepkili alarm vanası ile kontrol edi-
len sistem büyüklüğü; aşağıdaki maddelerden 
herhangi birine uygun olarak belirlenmelidir. ²
(a) En uzak noktada bulunan test vanası 

tamamen açıldığında ve eş zamanlı 
olarak algılama sistemi devreye 

girdiğinde, suyun boşalması için geçen 
süre en fazla 60 saniye olmalıdır. 

(b) Sistem büyüklüğü; suyun boşalması 
için geçen süreyi hesaplayan bilgisayar 
programı kullanılarak belirlenmelidir. 
Hesap programı ve metodu ulusal 
olarak tanınmış bir laboratuvar 
tarafından onaylanmış olmalıdır. 
Hesaplama, Madde 2.2.5(e)’ye uygun 
olarak yapılmalıdır. 

(c) Sistem büyüklüğü; akış testleri 
yapıldığında, Tablo 2.2.5 (e)’de suyun 
boşalması için geçen süre ile ilgili 
olarak verilen değerleri sağlayacak 
ölçüde olmalıdır. Akış testleri, açılacak 
sprinkler sayısı simüle edilerek yapılır.

(d) Yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde 
verilen şartların sağlanmasına yardımcı 
olmak için hızlandırıcı kullanılabilir.  

2.3.4 Ön tepkili sprinkler sistemlerinde aşa-
ğıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin 
verilir. 
•	 Dik tip sprinkler
•	 Kuru tip sprinkler
•	 Yatay duvar tipi sprinkler (Boru içinde su 

kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda) 
•	 Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler 

(Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, 
sıcaklığın 4 ºC ve  üzerinde olduğu 
mahallerde bulunması durumunda) 

2.3.5 Borulamadaki basıncı sağlamak için kul-
lanılan hava veya nitrojen beslemesi sürekli 
izlenmelidir. 
2.3.6 Acil durumlarda ön tepkili alarm vana-
sını devreye sokmak için en az bir adet elle 
boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. 
2.3.7 Çift kilitlemeli ön tepkili sprinkler sis-
temlerinde, grid borulama tesisatı kullanı-
lamaz.
2.3.8 Kilitlemesiz ve çift kilitlemeli sistem-
lerde, hava basıncı en az 0.5 bar olmalıdır. 
Ön tepkili sistemlerde hava beslemesi yapı-
lan kaynak sürekli olmalıdır. Hava beslemesi, 
sistemin dolumunu 30 dk içinde sağlayacak 
kapasitede olmalıdır. Tek kompresör ile birden 

* Bu makale TÜYAK tarafından yayımlanan “Yangın Söndürme Sistemleri Uygulama El Kitabı”ndan alıntıdır. 

1 Yönetmelik Madde 96-(2)
2 Yönetmelik Madde 96-(3)
3 NFPA13-2007/ Madde 8.2.1

4 NFPA13-2007/ Madde 8.2.1
5 TS EN12845/Madde 11.2.1
6 NFPA13-2007/Madde 7.2.2

7 TS EN12845/Madde 11.2.1
8 NFPA13-2007/Madde 7.2.3.3
9 NFPA13-2007/Madde 7.2.3.4
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•  PN16, DN20 
•  M-Bus Çıkışlı

www.kontrolmarket.com
Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    satis@kontrolmarket.com

•  2 yollu, içten dişli, On/Off, Yüzer
•  -5 to 95°C sıcaklık aralığı kullanımlarda
•  DN15, PN 16, Kvs4
•  24 VAC
•  Diğer çapları ve 3 yolluları mevcuttur

• El-Chem sensör, Karbon Monoksit ölçümü
• 0-10V, IP44 korumalı
• 0-300 ppm
• Max. 250 m² alanda gaz ölçümü

616K-00616K-00616K-00616K-00

11603400

• 230VAC, ergonomik tasarım, kolay kullanım 
• Sıcaklık sensörü, kontrol ünitesi ve vana motoru bir arada
• Kolay kurulum, sadece enerji beslemesi ile çalışır
• DN40 (diğer çap seçenekleri mevcuttur)

• 230 VAC
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım
• 10-30°C ayar skalası
• On/Off, Isıtma/Soğutma ve 3 kademeli fan hız ayarı
• 2 Borulu sistemlere uygun kontrolü
• Vanasız uygulamaları için termostatik fan kontrolü

8USD

YÜZER VANA MOTORU 
& GÖVDESİ

FARK BASINÇ 
SENSÖRÜ

TERMOSTATİK 
KARIŞIM VANASIFCU ODA 

TERMOSTATI

KARBON MONOKSİT 
SENSÖRÜ

T7162-E3

MA-0-1110-F-B

12700500

467USD

89USD

VG1241AG+906AGA

99USD 99USD

216USD
ULTRASONİK 
KALORİMETRE

T230-21

• 0-250Pa, 0-500Pa, 0-750Pa, 0-1000Pa, 0-1250Pa  
• 4-20 mA
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Grundfos’un endüstriyel yeni ürünlerini 
ve çözümlerini Grundfos standlarında 
görmek  ve Grundfos uzmanlarının verdiği 
‘’Endüstride Enerji Optimizasyonu ve 
Çözümler’’   seminerlerine katılmak için 
şimdiden rezervasyon yapmanızı öneririz. 

Rezervasyon için:
fyildirim@grundfos.com’a e-mail atınız veya 

0262 679 79 91’den Filiz Yıldırım’ı arayınız. 

Endüstri Günleri sergi ve seminer alanı: 
Grundfos Genel Müdürlüğü GOSB - Gebze/Kocaeli

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz: 
www.grunfos.com.tr
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