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Yeni Zamlar ile Birlikte 
Enerji Verimliliği Gündemin İlk 
Sıralarındaki Yerini Koruyacak

Ynerji verimliliği, yasal sürecin tamamlan-
ması ile birlikte son yıllarda neredeyse sek-
törün en çok telaffuz ettiği kavram. Enerji 

Verimliliği Kanunu, firmaların tamamını yeni 
ürün geliştirmeye ve mevcut ürünlerini yeni-
lemeye yöneltti. Seminer ve sempozyumlarda, 
sergi ve fuarlarda, firmaların kurum içi ve genel 
seminerleri ve sunumlarında konuşulan hep 
‘enerji verimliliği’ oldu. 
Türkiye ISK sektörünün sürece çok hızlı adapte 
olduğu, bu konuda hazırlanan 
raporlarda belirtildiği üzere A 
ve B sınıfı ürünlerin sektördeki 
hızlı tırmanışı ve D ve F sınıfı 
ürünlerin pazar paylarının % 1’in 
altına düşmesi ile de somut ola-
rak görülmekte. Sektördeki bu 
hızlı değişim, elbette firmala-
rın pek çok yeni yatırım yapması 
anlamına geliyor. Fakat sektö-
rün ortak sıkıntısı hâlâ haksız 
rekabet. Yapılan bunca yatırımın 
karşılığını bulabilmesi için rekabet koşullarının 
eşit düzeyde olması ve elbette bilinçlenme çok 
önemli. Firmaların bu konudaki bireysel çabaları 
ve derneklerin tüm etkinliklerinde bilinçlenmeyi 
sağlamak üzere yaptıkları çalışmalar ile toplum 
bilinci de belli bir aşama kaydetti. Artık evine 
klima, çamaşır makinesi, buzdolabı alan vatan-
daş bile cihazlarda enerji etiketini önemsiyor 
ve aldığı cihazın verimli olmasını tercih ediyor. 
Bugüne kadar bu konuyu pek önemsemeyenle-
rin de artık konudan uzak kalma şansı kalmadı. 
Doğalgaz ve elektriğe –tam da kışa girerken- 
yapılan son zamlar, herkesin dikkatini bu konuya 

çekeceğe benziyor. Bu durumun, termostatik 
vanalar, ısı pay ölçerler gibi sonuçları çok hızlı 
fark edilebilen ve yatırım maliyeti düşük, geri 
ödeme süresi kısa olan cihazların pazar paylarını 
artıracağını söylemek sanıyorum yanlış olmaya-
caktır. Öte yandan, belli metrekarelerin üzerinde 
kullanımı zorunlu hale gelen merkezi sistemlerin 
pazarında da bir hareketlenme olacağı düşünü-
lebilir. Bir diğer ihtimal ise, cep yakan zamlar ile 
başa çıkmanın bir yolu olarak insanların mevcut 
ısıtma sistemleri yerine “konvansiyonel” yöntem-
lere “U” dönüş yapması, sobaları kurması ve bir 
de kazaklı-kaşkollu ısınma seçeneğine ıhlamur 
ilave ederek “enerji tasarrufu”na yönelmesi…
Şayet mevcut sistemi daha verimli hale getirmek 
üzere yatırım yapacak paraya sahip değillerse ve 
bu konuda herhangi bir teşvik ya da destek sağ-
lanmıyorsa, insanların bu son ihtimali daha çok 
tercih edecekleri muhtemel. 
Bir de yenilenebilir enerjili sistemler var elbette. 
Pahalı enerjiye karşı doğanın nimetlerini kulla-
nan ısı pompaları, güneş enerjili sistemler, rüzgar 

türbinleri gibi cihazların pazar 
payları da hızlı bir yükselişe 
geçecek. Zaten sektörümüzde 
pek çok firmanın ısı pompala-
rına sıcak baktığı, bazı firmala-
rın ısı pompası üretimine baş-
ladığı da bir gerçek. Isı pom-
pası, doğal kaynak kullanımı 
ve yüksek verimleri ile sadece 
Türkiye’de değil dünyada da 
ön plana çıkıyor. Bunların yanı 
sıra, ısı geri kazanımlı cihazlar, 

kojenerasyon sistemleri, yoğuşmalı cihazlar da 
2012’nin en çok konuşulan, satılan ürünleri ara-
sında yer alacak. Yani 2012’nin yıldızı yine enerji 
verimliliği olacak.
2012 için bir öngörü de benden: Memurlar 
Cumartesi günleri de çalışırlar mı bilmem ama 
görünen o ki; kışın ısınabilmek için önümüzdeki 
süreçte tüm Türkiye Pazar günleri de çalışmak 
zorunda kalacak... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

www.aspenaerogels.com.tr  / www.ayvaz.com

Aspen Aerogels’in 5x5 Avantajı

Üstün Performans
Piyasadaki benzer yalıtım ürünlerinden   
5 kata kadar daha iyi performans sunar.

Kolay ve Hızlı Montaj
Aspen Aerogels yalıtım ürünleri istediğiniz 
ºekilde kolayca kesilir ve dar alanlarda 
rahat çalıºma imkanı sunar.

Nakliye ve Stok Kolaylığı
İnce yapısı ve yüksek yoğunlukta paket-
lenebilme kapasitesi sayesinde nakliye 
ve stoklamada kolaylık ve tasarruf sağlar.

İnce Yapı
Benzer yalıtım malzemelerinin sunabildiği 
performansa süper ince yapısıyla ulaºır.

Fiziksel Dayanıklılık
Aspen Aerogels ürünleri esnek bir yapıya 
sahip olmasına rağmen, 100 psi baskı 
altında dahi termal performansını korur.

YALITIMDA

DÖNEMİ!
Geleneksel yalıtım malzemelerini unutun!

Artık onlardan 5 kata kadar daha ince ve
5 kata kadar daha iyi yalıtım performansı 

gösteren Aspen Aerogels ürünleri var!

5x5 
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ürünler

Eca Panel Radyatörler
tilmesi sağlanmış olur. ELBA A.Ş.’nin üret-
tiği ECA Panel Radyatörler DIN, KiteMark, 
NF, GOST-R, Ukrayna, TSE, CE sertifika-
ları ile onaylanmıştır. Satışa sunulan ürünler 
10 yıl boyunca üretim hatalarına karşı garanti 
altındadır. Standart radyatörler haricinde üre-
tilen diğer ürün gamı ile her mekana ve kulla-
nıma uygun ürünleri tüketicisine sunmaktadır.  

Kompakt panel radyatörler 

E.C.A. kompakt panel radyatörler montaj aşa-
masında geniş bir hareket özgürlüğü sağlıyor. 
Sağ-sol ve üniversal kompakt radyatörler, stan-
dart ürün gamında yer alan bütün tip, boy ve 
yükseklikler için üretilebiliyor. Özellikle tesisat 
borularının alttan monte edildiği durumlarda 
tesisat borularının panel radyatöre bağlandığı 
yöne göre “sağdan” ya da “soldan” girişli olarak 
üretilebilmektedir. Mensolsüz (askısız) uygula-
malarda ise “universal” adını alarak isteğe bağlı 
hem sağ, hem de soldan girişli olarak monte 
edilebilir. Termostatik radyatör valfi ile kulla-
nımı sonucu daha ekonomik ve konforlu kul-
lanım sağlar.

Hijyeni ön planda tutanlar için 
kolay temizlenebilen panel 
radyatörler;

“E.C.A. hijyenik radyatörler”, PP ve PPP 
model olarak iki ayrı seçenekte üretilebilmek-

Standart Panel Radyatörler 

Panel radyatörler, tesisattaki sıcak suyun 
geçtiği panel ve ısının yayılmasını sağ-
layan ve ısıyı dağıtan kanat olarak tabir 

edilen konvektörlerden oluşmaktadır. Panel ve 
konvektör sayılarına bağlı olarak panel radya-
tör modelleri farklılık göstermektedir. Örneğin; 
en çok tercih edilen  ve iki panel ve arasında 
iki sıra konvektörden oluşan radyatörler PKKP 
(TİP 22) olarak tanımlanmıştır. Elginkan Hol-
ding kuruluşu olan ELBA Basınçlı Döküm ve 
Sanayi A.Ş.’de ECA markası ile üretilen stan-
dart panel radyatörler P (TİP 10), PK (TİP 11), 
PKP (TİP 21), PKKP (TİP 22) ve PKKPKP 
(TİP 33) modellerinde olup yükseklikleri 300 
ile 900 mm arasında, uzunlukları ise 400 mm 
ile 3000 mm arasında 100’er mm aralıkla değiş-
mektedir (2000-3000 mm arasında uzunluklar 
200’er mm aralıklıdır).

Üretim Teknolojisi
İleri teknolojisi, kalite standartları, estetik tasa-
rımı ve farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün çeşit-
liliği ile ECA panel radyatörler, güvenli kulla-
nım için üretim aşamasında gerekli testlerden 
geçerek tüketiciye ulaşmaktadır. Son teknolo-
jiye sahip üretim hatlarında, ECA Panel Rad-
yatörler 33 mm hatveli konvektörüyle maksi-
mum verimlilik sağlayacak tasarım, optimum 
ısıl kapasite sağlanacak şekilde konvektör yer-
leşimi (asimetrik yerleşim) ile tam otomatik 
üretim hatlarında  “EN 442” normlarına uygun 
olarak üretilmekte, otomatik test havuzlarında, 
bilgisayar kontrollü sistemler ile 13 bar basınçta 
test edilmektedir. Emniyetin ön planda tutul-
ması nedeniyle, her bir radyatör için yüzde % 
100 sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır. Tüm 
ürünler içinde fosfat kimyasalı ve organik kir-
leticiler bulunmayan çevreye daha az zararlı 
ve homojen bir uygulama ile korozyon muka-
vemetinin arttırılmasını sağlayan nanotekno-
lojik yüzey kimyasalları ile kaplanmaktadır. 
Yüzey hazırlığı yapılmış ürün yine aynı hat 
üzerinde boyasız hiçbir yüzeyin kalmaması için 
önce daldırma metodu ile çevre dostu su bazlı 
RAL 9010 beyaz enamel boya ile boyanarak 
120 ˚C’de fırınlanmaktadır ve bu boya üzerine 
RAL 9010 epoksi polyester toz boya uygula-
ması yapılarak tekrar 190 ˚C sıcaklığa sahip 
fırınlarda fırınlanmaktadır. Bu sayede yüksek 
korozyon mukavemetine sahip ürünlerin üre-

tedir. Konvektörü bulunmayan bu ürün çok 
kolay temizlenebilir. Bu özelliği açısından ürün 
temizlik ve hijyen kurallarının arandığı hastane, 
eczane, sağlık kuruluşları, okullar ve gıda ima-
lathanelerinde tercih edilmektedir.

Estetik pürüzsüz bir 
görünüm;

E.C.A. düzlem yüzeyli panel radya-
törler yaşanılan mekanları ısıtmakla 
kalmayıp, ortama estetik bir görü-
nüm sağlamaktadır.

8 Delikli Kompakt Panel 
Radyatörler 

Özellikle radyatör bağlantısı panel radyatörün 
tam orta noktasında bulunan alt bağlantı nok-
talarından yapılabilir. 8 delikli panel radyatör bu 
sayede projelerde montaj kolaylığı sağlar. Ter-
mostatik çekirdek bağlantısı yapılarak ortamın 
konfor sıcaklığı ayarlanan değerlerde sabit tutu-
labilmektedir. 

Dikey Düzlem Yüzeyli Radyatörler

“E.C.A Dikey Düzlem Yüzeyli Radyatörler”, 
1500, 1800 ve 2000 mm yükseklik, 400-500-
600 mm genişlik seçenekleri ile üretilmektedir. 
Panel yüzeyindeki sacın yan kapaklarla bütün-
sel oluşu radyatöre estetik katar. Dikey düz-
lem yüzeyli panel radyatörler aynalı /aynasız ve 
beyaz/siyah renk seçenekleri ile tüketiciye ürün 
seçeneği sunmaktadır. TM
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ürünler

Vaillant’tan ecoTEC Plus Yoğuşmalı Kombiler

Daha öncekilere göre % 30 küçük hacim, 
yüksek verim, 3 yıldız sıcak su konforu, 
akıllı eBUS sistemi, A sınıfı enerji kul-

lanımı ile ev konforunun yeni küçük devi Vail-
lant ecoTEC Plus yoğuşmalı kombiler Avrupa 
ile aynı anda Türkiye’de.
Yeni jenerasyon Vaillant ecoTEC Plus Yoğuş-
malı Kombiler, yeni dizayn şık görünümü ve 
sağladığı tasarruf ile ön plana çıkarken daha da 
küçülen ebadı ile her tür mekana kolayca monte 
edilebiliyor. Atık gaz kollektör entegreli paslan-
maz çelik yoğuşmalı ısı eşanjörü ile tam ön karı-
şımlı premix yanma tekniğini kullanarak % 106 
(TS EN 677’ye göre) yüksek verim elde edili-
yor. 20.000 Kcal/h ısıtma 25.000 Kcal/h sıcak 
su, 26.000 Kcal/h ısıtma - 29.000 Kcal/h sıcak 
su ve 32.000 Kcal/h ısıtma ve sıcak su gücüyle üç 
farklı modelde sunulan kombiler, A sınıfı enerji 
verimliliğine sahip komponentleri ve NOx sınıfı 
5 emisyon değerleri ile tasarruflu ve çevre dostu 
kullanıma imkan tanıyor.  
Tek ve Vaillant patentli ActoSTOR modüler 
turbolux bağlantısı sayesinde, ekstra yer ihtiyacı 
olmadan daha bol ve sabit sıcaklıkta su kon-
foru elde edilebiliyor. Otomatik devir ayarlı fan, 
elektronik su basınç sensoru ve eBUS elektro-
nik özelliğiyle tasarruflu ve sorunsuz kullanım 
sağlanıyor. Hızlı ve sabit sıcaklıkta su için kul-
lanılan Aquasensör yine bol sıcak su kullanı-
mını garanti ediyor.

ecoTEC Plus Yoğuşmalı 
Kombilerin Özellikleri:

•	 20.000 Kcal/h  ısıtma 25.000 Kcal/h  
sıcak su 

•	 26.000 Kcal/h ısıtma, 29.000 Kcal/h  
sıcak su 

•	 32.000 Kcal/h ısıtma ve sıcak su gücüyle 3 
farklı model 

•	 Önceki modellere göre % 30 daha küçük 
hacim ile her mekana kolay montaj 

•	 A sınıfı enerji verimliliğine sahip 
komponentleri ve NOx sınıfı 5 emisyon 
değerleri ile 

•	 tasarruflu ve çevre dostu kullanım 
•	 Atık gaz kolektör entegreli paslanmaz 

çelik yoğuşmalı ısı eşanjörü 
•	 Tam ön karışımlı premix yanma tekniği
•	 % 106’ya kadar yüksek verim (TS EN 

677’ye göre) 
•	 Modüler turbolux boyler bağlantı imkanı 

ile ekstra bol sıcak su konforu 
•	 Mavi ışıklı LCD ekran yardımıyla 

ayarlanan sıcaklık değerlerini ve sistem 
basıncını görme imkanı 

•	 Elektronik su basıncı sensörü ile sistem 
basıncının sürekli kontrol edilmesi 
sayesinde arızasız ve emniyetli kullanım 

•	 Akıllı eBUS ile çift taraflı veri alışverişi 
sağlanarak sorunsuz kullanım 

•	 eBUS özelliği ile diğer cihazlarla iletişim 
kurabilme özelliği 

•	 EN 13203’e göre 3 yıldız sıcak su konforu. 
Bol ve sabit sıcaklıkta banyo keyfi 

•	 Aquasensör ile hızlı, hassas ve sabit 
sıcaklıkta su garantisi 

•	 Otomatik devirli fan sayesinde % 28 - % 
100 kademesiz modülasyon ile ekstra 
tasarruf 

•	 Kolay kullanılabilir doldurma musluğu 
•	 vrnetDIALOG ile on-line servis  

imkanı. TM

Elkay’dan Granit  VE 5001 Kimyasal Dübel

Elkay tarafından pazara sunulan Granit 
VE 5001, Vinilester esaslı, stiren içer-
meyen 2K reaktif dübelleme sistemidir. 

Beton, sert doğaltaş, delikli tuğla, deliksiz tuğla, 
kaya, granit gibi malzemelerde, orta ağırlıktaki 
yüke dayanım istenen ankraj uygulamalarında 
kullanılabilir. Nem ve sualtında yüke dayanım 
süresi normalin iki katıdır.  

Avantajları

•	 VE 5001 Quadro statik mikser enjeksiyon 
sistemiyle ilk sıkma anından itibaren doğru 
oranda karışım sağlar ve malzeme israfını 
engeller.  

•	 Hızlı kürlenir, sualtı uygulamalarında 
kürlenme özelliğine sahiptir. 

•	 Çok yüksek kimyasal dayanıma sahiptir. 
•	 80 °C ısı dayanımı ve kısa süreli 120 °C’ye 

dayanımı mümkündür.
•	 Minimum rötre özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları

•	 Beton, sert taşlar, delikli-deliksiz tuğlalar
•	 Paslanmaz çelik, galvaniz çelik, korozyona 

dayanıklı çelik, yatay veya düşey ankraj 
uygulamaları

•	 Korkuluk, trabzan, ızgara, profil  
montajları. TM
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ürünler

Mas Grup’tan  UL/FM Sertifikalı Uçtan Emişli Santrifüj Pompaları 
YNM 525-825-1531

Mas Grup, Türkiye’nin ilk UL/FM 
sertifikalı yangın pompası üreticisi 
olarak sektörde yeniliklere öncülük 

etmeye devam ediyor.

Underwriters Laboratories (UL), ürün güveni-
lirliği konusunda standartlar hazırlayan ve bu 
standartlar kapsamında ürünlerin güvenilirli-
ğini test eden bağımsız bir sertifikasyon kuru-
luşudur. UL, 100 yıldır ürünlerin test ve güve-
nilirliği üzerine çalışmaktadır. UL test ve bel-
gelendirme hizmetleri yangın önleme sistem-
leri üreticileri ve kullanıcıları için avantajlar 
sunmaktadır.
Factory Mutual (FM) ise özel ve büyük risk-
leri sigortalayan Factory Mutual Insurance 
(FMI) şirketinin, malzeme ve sistemlere per-
formans onayı veren bağımsız teknik kuruluşu-
dur. Yangın pompalarında FM onayı, NFPA 20 
gerekleri dikkate alınarak verilmektedir. Ancak 
NFPA 20’nin de ötesinde bazı gerekler de aran-
dığı için, FM onayı yangın pompaları ve çevre 
elemanlarına verilen kalite onayları arasında en 
zor koşulları olan ve en yüksek dereceli ürün 
kalite onayı olarak bilinmektedir. 
Mas Grup’un, UL/FM Sertifikalı Uçtan Emişli 

Santrifüj Pompaları YNM 525-825-1531’in 
özellikleri şöyledir

Teknik Özellikleri:

Debi Aralığı:   50-1250 gpm
10-280 m3/h
Manometrik Yükseklik Aralığı: 80-155 psi
55-110 m
İşletme Basıncı: 14 Bar
Çalışma Sıcaklığı: 0...60 °C
Motor Hız Aralığı: 2950 d/d
Emme Flanşı: DN 80 ... DN 200 
Basma Flanşı: DN 50 ... DN 150

Kullanım Alanları: Hastaneler, ofisler, hava-
alanları, imalathaneler, güç santralleri, okullar, 
ilaç tesisleri, ambarlar.

Uygulamalar: Sprinkler sistemleri, hidrant sis-
temleri, sel sistemleri, monitör sistemleri, su 
perdeleri. 

Tasarım Özellikleri:

•	 Tek kademe, uçtan emişli santrifüj 

pompalardır. YNM 525, YNM 825, 
YNM 1531 olmak üzere 3 adet pompa 
ile 50 gpm ile 1250 gpm arasındaki debi 
aralığını karşılamaktadır.

•	 Ana pompa boyutları DIN 24256’ya 
göredir. Pompa flanşları ANSI/ASME 
B16.1 Class 250’ye göre tasarlanmıştır.

•	 Pompa performans testleri UL ve FM 
standartlarının şartlarını sağlamaktadır.

•	 Tek emişli, kapalı çark, eksenel yükle 
aşınma halkalarıyla dengelenmiş, dinamik 
olarak balansı alınmıştır.

•	 Mil sızdırmazlığı yumuşak salmastralarla 
sağlanmaktadır.

•	 Pompanın içindeki su ile temas eden 
cıvata, set-uskur gibi elemanlar korozyona 
dayanıklı malzemeden imal edilmiştir. TM

Alboy’dan Bosch PST 1000 PEL Dekupaj Testere

Alboy tarafından satışa sunu-
lan Bosch PST 1000 PEL Deku-
paj Testereler, yüksek kesim verimi 

ve eşit kesim ilerlemesi sağlıyor. Cihaz, 
650 Watt’lık güçlü motoru ile ahşapta 
110 mm’lik kesim derinliği sunuyor.  
Bosch-tek el- SDS, bir saniyede zahmet-
siz ve güvenli olarak testere bıçağı değiş-
tirme olanağı sağlıyor. Hızlı kesim iler-
lemesi ve daha iyi dönme kabiliyeti için 
4-kademeli-Orbital-Pandül hareketi özel-
liği mevcuttur. Düz kütle dengelemesi ve 
hafiflik sayesinde azaltılan titreşimler, yorul-
madan ve güvenli çalışmayı sağlayan ciha-
zın, metal ve alüminyum plakadan yapılan 
şanzıman yatakları, makineyi sağlam kılıyor.  
Devreye alınabilen üfleme fonksiyonu ise 
kesim çizgisine her zaman doğru bir bakış 
sağlıyor.

Özellikleri

•	 45° açıya varan gönyeli kesme için taban 
ayarlaması

•	 Tozsuz çalışma için toz emme  
bağlantısı

•	 Bosch-SDS
•	 Bosch Sabit Elektronik Sistemi
•	 4 vitesli pandül hareketi
•	 Üfleme havası ayarı
•	 Toz emme

Teknik Veriler

•	 Giriş gücü: 650 W
•	 Çıkış gücü: 400 W
•	 Boştaki strok sayısı: 500 – 3.000 dev/dak
•	 Taban levhası: Alüminyum
•	 Ağırlığı: 2,3 kg

•	 Ahşapta kesme derinliği: 110 mm
•	 Çelikte kesme derinliği: 10 mm TM
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ATC’den Greenheck Marka Kombine Yangın-Duman ve Duman Damperleri
tici tarafından damper içinde kullanılması gibi 
bir zorunluluğu ortaya çıkartmaktadır ve söz 
konusu bu zorunluluk damperin performansını 
oldukça olumsuz yönde etkilemektedir.
Greenheck’ in Kombine Yangın-Duman ve 
Duman Damperleri monte edilirken yatay 
kanatlı damperler için kanatları yatay pozis-
yonda olması kaydı ile damper motorunun 
sağda veya solda olmasının bir önemi yoktur. 
Dolayısıyla damper, şantiyece ihtiyaç duyulan 
değişiklik doğrultusunda altı üstüne getirilerek 
(çevrilerek) monte edilebilir.
Damper motorunun yanda monte edilemediği 
sistemlerde dikey kanatlı damperler, damper 
motoru altta veya üstte olacak şekilde monte 
edilebilir.

Kanat Tipleri

3V-Kanat Tipi: 10.2 m/s’ye kdar hava hızına 
sahip sistemlerde tercih edilir.
Aerofoil Kanat Tipi: 20.3 m/s’ye kadar hava 
hızına sahip sistemlerde tercih edilir.
Yuvarlak Kanat Tipi (Yuvarlak Damperler 
İçin): 15.2 m/s’ye kadar hava hızına sahip sis-
temlerde kullanılabilir.

Alçak Profilli Çerçeve 
(Gövde-Kasa) 

Greenheck, düşük yüksekliklerde istenen dam-
perlerin imalatında (472 mm’ye kadar) serbest 
hava geçiş alanını artıran ve basınç düşümünü 
olabildiğince minimize eden yapıda alçak pro-
filli çerçeveler kullanılır.

Tek Noktadan Kablolama

UL 555 ve UL555S standartları gereğince tüm 
Kombine Yangın-Duman ve Duman Damperi 
motorları fabrikaca monte edilmeli ve çok böl-
meli damperler için tek noktadan kapama sağ-
layabilmek amacı ile yine ısıya duyarlı tek bir 
algılayıcı vasıtası ile birbirine bağlanmalıdır. Bu 
özellik tüm Greenheck damper motorları için 
standart olarak sunulmaktadır.

Damper Motoru Montaj 
Opsiyonları

•	 Motoru harici olarak monte edilmiş“Yaka” 

Greenheck Dikdörtgen Kombine 
Yangın-Duman Damperleri genellikle 
galvaniz gövdeye ve kanatlara sahip , 

NFPA 80, 90A, 92A, 92B, 101, 105 normla-
rına uygun ve de UL555 ve UL555S (alterna-
tifli olarak Class I, II, III) standartlarına haiz 
motorlu damperlerdir. Dikdörtgen Duman 
Damperleri ise sadece duman tahliyesinde kul-
lanıldıkları için kombine yangın-duman dam-
perlerinden farklı olarak sadece UL555 stan-
dartlarına konu değildir.
Greenheck Kombine Yangın-Duman Damper-
leri UL Standart 555’e göre 1.5 ve 3 saat gibi 
farklı sürelerde yangın dayanımına haiz farklı 
alt modellere sahiptir.
Tüm Greenheck Dikdörtgen Kombine Yangın-
Duman Damperleri AMCA sertifikalı olup, 
AMCA Standard 500-D’ye sahiptir. Aynı 
zamanda da AMCA “Air Performance Seal” 
etiketini taşır.
Tüm Greenheck Dikdörtgen Kombine Yangın-
Duman ve Duman Damperi modelleri aynı 
zamanda paslanmaz çelik kanat opsiyonuna 
sahiptir.
Greenheck’in Kombine Yangın-Duman ve 
Duman Damperleri serbest hava geçiş ala-
nını maksimize edebilmek amacı ile “Değiş-
ken Simetrik Kanat” (VSB-“Variable Symmet-
rical Blade”) tasarımı ile dizayn edilmiştir. Bu 
tasarım; farklı kanat genişliklerine sahip dört 
ayrı kanat opsiyonunu içinde barındırmakta-
dır. Greenheck’in  Kombine Yangın-Duman 
ve Duman Damperi imalatında kullandığı söz 
konusu damper kanatları; 102, 127, 152 ve 
178 mm genişliklerindedir. İstenilen damper 
yüksekliğine göre bu alternatif kanat genişlik-
lerinden uygun olanı tercih edilir. Böylelikle 
maksimum serbest hava geçiş alanı elde edilir-
ken basınç düşümü de minimize edilmiş olur. 
Değişken simetrik kanat tasarımı aynı zamanda 
hava akımı yönünün önemi olmaksızın dam-
perin tutarlı çalışma karakteristikleri gösterme-
sine olanak sağlar. Bugüne kadar birçok üreti-
cinin dizayn etmiş olduğu geleneksel damper 
kanat tasarımları sadece tek ve standart geniş-
likte karşımıza çıkmıştır. Genellikle bu genişlik 
üreticiler tarafından152 mm olarak tercih edil-
miştir. Bu tip tek düze kanat imalat yöntemi, 
üretim maliyetlerini düşürürken istenilen dam-
per ölçüsüne göre, damper iç tasarımında gerek 
duyulan optimum kanat genişliğine kıyasla kısa 
veya uzun kalmış bir kanat tasarımının üre-

(Sleeve) içine montajlanmış damper
•	 Motoru dahili olarak monte edilmiş yaka 

içine montajlanmış damper
•	 Motoru harici olarak yan çerçeveye monte 

edilmiş damper (Yakasız)

Damper Motoru Opsiyonları

Greenheck, çok çeşitli elektrikli ve pnömatik 
damper motoru opsiyonlarına sahiptir. Her bir 
motor-damper kombinasyonu spesifik bir mak-
simum hava hızı ve basınç değerine haiz ola-
rak (maksimum 20 m/s ve 1.5 kPa) Underw-
riters Laboratories (UL) kuruluşunca klasi-
fiye edilmiştir. Damper motorları UL spesifi-
kasyonları gereğince üretici tarafından damper 
üzerine fabrikada monte edilmiş halde tedarik 
edilmektedir. Aynı zamanda Greenheck değiş-
ken hava debisinin ihtiyaç duyulduğu sistem-
lerde Kombine Yangın-Duman Damperleri’nin 
Volume Damper olarak da kullanılması gere-
ken durumlar için “Oransal Motorlu” Kom-
bine Yangın-Duman Damperi üretimi gerçek-
leştirmektedir.
 
Elektrikli Damper 
Motorları

•	 Motor Power Supply Opsiyonlar: 24, 120 
ve 240 VAC

•	 Motor Çalışma Opsiyonları: Oransal veya 
İki Pozisyonlu

•	 Enerji Kesildiğinde Motorun Alabildiği 
Pozisyonlar: Açık veya Kapalı

•	 Motor Konumu: Dahili veya Harici
•	 Motor Enclosure Opsiyonları: NEMA 

1’den 7’ye kadar
•	 Aksesuarları: Auxulary Switch, 

Transformatör

Pnömatik Damper Motorları

•	 Motor Power Supply Opsiyonları: 20 veya 
25 psi

•	 Motor Çalışma Opsiyonları: Oransal veya 
İki Pozisyonlu

•	 Enerji Kesildiğinde Motorun Alabildiği 
Pozisyonlar: Açık veya Kapalı

•	 Motor Konumu: Dahili veya harici
•	 Aksesuarları: selenoid valf, 

konumlandırıcıTM
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Immergas Victrix 115 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

Immergas’ın, yoğuşmalı duvar tipi kazanı 
Victrix 115, 38 ülke ile birlikte Türkiye 
pazarında da büyük ilgi görüyor. Victrix 

115, duvar tipi fanlı bacalı veya hermetik ola-
rak kullanılan, yalnızca ısıtma için tasarlan-
mış, içinde pompa ve emniyet valfi donanımları 
bulunan gaz yakıtlı ısıtma kazanıdır. Victrix 115 
tek olarak kullanılabilir veya 8 adete kadar para-
lel bağlanarak kaskad olarak 960 kW’a kadar 
güçlere ulaşılabilir. Elektronik bir karta sahip 
kazanlar, her bir sistem devresinin kendisine ait 
cihazların işletme parametrelerinin ayarlanma-
sına olanak sağlar.

Özellikleri:

•	 Yükseklik: 1010 mm
•	 Genişlik: 600 mm
•	 Derinlik: 610 mm
•	 Güç Modülasyon Oranı: % 25 - % 100
•	 80/60 °C İşletim Sıcaklığında Nominal ve 

Minimum Isıl Güç: 29 kW – 109 kW
•	 50/30 °C İşletim Sıcaklığında Nominal ve 

Minimum Isıl Güç: 29.5 kW – 118 kW
•	 40/30 °C İşletim Sıcaklığında Nominal ve 

Minimum Isıl Güç: 30 kW – 120kW
•	 D.P.R. 660/96’ya göre en üst sınıf olan 4 

yıldızlı verimlilik sınıfı
•	 Dış hava sıcaklık sensörü ile uyumlu 

çalışabilme ve otomatik kalorifer sıcaklığı 
ayarı

•	 Kompakt boyutlar
•	 Paslanmaz çelik yoğuşma modülü
•	 Boşaltma hunisi ile birlikte 4 bar’lık 

emniyet valfi
•	 En iyi sıcaklık kontrolü için çift NTC 

sensörü
•	 IPX5D koruma koruma endeksi

istenmesi durumunda sadece bir üç yollu vana 
ile şık görünümlü paslanmaz çelik IMMER-
GAS boyler veya emayeli çelik boyler birlikte 
kullanılabilir. 
Victrix 115 modeli ihtiyaç duyulan yüksek kapa-
siteli uygulamalar için geliştirilmiştir ve kulla-
nım sıcaklığına göre tek başın 29 kW’dan 120 
kW’a kadar çıkış gücüne sahip duvar tipi yoğuş-
malı bir kazandır. 
En ideal yüksek verim değerleri büyük ve geniş 
alan uygulamalarında (büyük müstakil evler, 
apartman kaskad uygulamaları) ve ayrıca ticari 
ve endüstriyel alan uygulamalarında elde edil-
mektedir. 

Kaskad Sistem için Kontrol Ünitesi

Isıtma çıkış gücünün dağıtılması birçok fayda 
sağlamaktadır;
•	 Tek cihaz uygulamalarına oranla daha 

yüksek verim.
•	 Elde edilen yüksek verimle daha düşük 

maliyet.
•	 Çoklu kaskad uygulamalar da kazanlardan 

bir tanesinde yapılacak bakım ve onarım 
sırasında ısıtma fonksiyonu devam 
edebildiğinden daha güvenli ısıtma.

•	 İstenildiği oranda ısı dağılımı yapılarak 
maksimum konfor ve farklı ısıtma 
fonksiyon aralıkları belirlenebilen daha 
esnek bir sistem.

•	 Farklı atık gaz tahliye seçenekleri 
 - Eş merkezli baca setleri ile her   
 kazan için hermetik olarak kullanım   
 olanağı,
 - Sadece atık gaz tahliyesi yapan baca  
 setleri ile ekonomik baca seçeneği,
 - 3 kazanlı kaskad sistemlere kadar,   
 klapeli ve drenaj sifonlu hazır atık gaz  
 baca manifold setleri,
•	 Yüksek güç ve küçük boyutlu kazanlar 

sayesinde daha az yer ihtiyacı.
Zengin aksesuar seçeneklerine sahip Victrix 
115 kazanı; dış hava sensörü ile hava sıcaklı-
ğına göre çalıştırma, oda termostatı ile konfo-
ral/ekonomik çalıştırma, bölgesel modülasyonlu 
kontrol ünitesi ile farklı ısıtma bölgelerini farklı 
sıcaklıklarda ve programda çalıştırma olanakla-
rına sahiptir. Victrix 90 kW modeller 8 adede 
kadar kaskad olarak bağlanarak 720 kW’a kadar 
merkezi ısıtma gücü elde edilebilmektedir.  TM

•	 -5 °C’ye kadar donmaya karşı koruyan 
emniyet sistemi

•	 Dokunmatik tuşlu ve 4 dijital ekranlı 
kontrol paneli

•	 Yaz/kış işletim seçimi
•	 Autodiagnosis sistem ile otomatik hata 

teşhis sistemi
•	 Sıcak kullanım suyu için boyler bağlantı 

olanağı
•	 Modülasyonlu fan sayesinde düşük 

elektrik tüketimi
•	 Dahili ayarlanabilir 3 kademeli güçlü pompa
•	 Pompanın kilitlenmesini önleme 

fonksiyonu
•	 Düşük sistem basınç emniyeti
•	 Eşmerkezli baca sistemleri oda havasından 

bağımsız (hermetik) kullanım olanağı
•	 Kaskad kullanım için dahili adresleme 

kartı sayesinde 8 adet cihaza kadar paralel 
işletim olanağı

Kapalı tip yanma hücreli, hermetik, paslan-
maz çelik dublex tip yoğuşma eşanjörü içeri-
sinde multigas paslanmaz çelik brülörlü cihazı 
92/42/CEE Avrupa Normlarına göre 4 yıldızlı 
verim standardı ile yakıt ekonomisi sağlar. Pre-
mix sistem yoğuşma prensibine göre tasarlanmış 
bu kazan bir dış hava sıcaklık sensörü bağlantısı 
ile dışarıdaki hava sıcaklığına göre kazan gidiş 
suyu sıcaklığını otomatik olarak ayarladığın-
dan kullanıcıyı sürekli ayar yapma ihtiyacından 
kurtararak tam otomatik olarak çalışır. Bu sis-
tem sayesinde kazan mevsim geçişlerinde dahi 
kendisi otomatik olarak ısıtmayı kapatır ve açar. 
Isıtma amaçlı olarak tasarlanmış olan Vict-
rix 115 dahili güçlü pompası (1000 l/h debi ile 
92,18 kPa basınç) ile ilave pompa ihtiyacı gös-
termeden tesisatta problemsiz sirkülasyon sağlar. 
Tek kazan olarak ısıtma sisteminde VICTRIX 
115 kazandan sıcak kullanım suyu ısıtması da 
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ürünler

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

Honeywell STT 250 Serisi Akıllı Transmitterler

Frigoduman’dan Yeni Modelleriyle FUSHENG Vidalı Kompresörler

Honeywell (NYSE:HON) otomatik 
kontrol ve emniyet uygulamaları için 
ideal özellikler sunan STT250 sıcak-

lık transmitteri seirisinde bir dizi yeni iyileştir-
meler yaptı. Yeni STT250’nin sunduğu gelişmiş 
diyagnostik özelliği sayesinde, sahada bulunan 
her seviyedeki sorumlular proaktif bir şekilde 
saha cihazlarının sağlıklı çalışmasını yönetebi-
liyor ve arızaları daha oluşmadan engelleyebili-
yorlar. Bu sayede tesislerin planlı olmayan ona-
rımlar nedeniyle duruş yapması riski de azaltıl-
mış oluyor. Bakım ekipleri ayrıca transmitterde 
depolanmış bulunan gelişmiş diyagnostik datası 
sayesinde kaynaklarını daha verimli bir şekilde 
kullanabilirken, mühendisler daha hassas proses 
analizi yaparak, tesis verimliliğini artırmak için 
transmitter ve sensör datalarını kullanabiliyor.
STT250’nin tüm HART versiyonları yeni 

Frigoduman A.Ş., FUSHENG firma-
sıyla distribütörlük anlaşması imza-
layarak, firmanın  farklı kapasitelerde 

geniş kullanım alanı sağlayan vidalı soğutma 
kompresörlerini Türk soğutma pazarına sundu. 
Anlaşma ile Türkiye ve çevre ülkelerdeki satış 
ve destek faaliyetleri ile piyasa gereklerine 
göre sürekli gelişim içerisinde bulunan ürün-
lerin tanıtımı, sektörün  bilgilendirilmesi ve 
çeşitli organizasyonlar, FUSHENG firması-
nın desteği ile Frigoduman A.Ş. tarafından 
yürütülecek.
FUSHENG vidalı kompresörler, ISO 

9001:2000 standartlarında son teknoloji 
cihaz ve üretim programı kullanılarak üreti-
liyor. FUSHENG, enerji verimliliği ve güve-
nilirlik konularında son derece hassas üretim 
anlayışıyla yeni dizayn ettiği rotor, erkek ve 
dişi yapısı sayesinde düşük enerji tüketimi 
sağlıyor. Bunun dışında tamamen döküm-
den mamul rotor yapısı sayesinde son derece 
kusursuz vida yapısı ve yüksek hassasiyetli 
rulmanlar ile son derece sessiz, titreşimsiz 
ve uzun ömürlü olarak sorunsuz performans 
elde ediliyor. Ayrıca semi hermetik yapısı, 
kompresöre entegre edilecek komponent sayı-

sının minimize edilmesine, dolayısıyla dev-
reye almanın da bir o kadar kolaylaşmasına 
ve müdahale gerekmesi halinde hızlı ve pra-
tik işlem yapılmasına olanak sağlıyor. FUS-
HENG Ar-Ge departmanının uzun çalışma-
lar sonucunda geliştirdiği yeni BSR serisi 
vidalı kompresörler, geniş uygulama karak-
teristiği ile hava ve su soğutmalı sistemlerde 
tüm soğutucu akışkanlarla uyumlu olarak 
çalışabiliyor. FUSHENG BSR Serisi Vidalı 
Kompresörler; R22, R134a, R404a, R407c 
soğutucu gazlarıyla çalışmaya uygun, 40 hp 
ile 400 hp ve +15 °C / -30 °C sıcaklık aralı-
ğında kesintisiz serisi ile sistem desinatörleri-
nin ve taahhüt firmalarının kompresör seçim-
lerinde şartlara en uygun modelin seçilmesine 
ve dolayısıyla enerjinin tam anlamıyla verimli 
kullanılmasına fonksiyonel olarak da dolaylı 
bir etkisi bulunuyor. FUSHENG, BSR serisi 
vidalı kompresörlerinin dışında SRT serisi çift 
kademe kompresörleri –30 °C / -60 °C  sıcak-
lık aralığında firmanın  genel prensibi olan 
verimlilik, uzun ömür ve sorunsuzluk ilke-
lerinden ödün vermeden derin soğutmada da 
kesin çözüm sağlıyor. TM 

HART 6 açık standardı ile uyumlu oldukla-
rından cihaz sağlığı izlemesi daha da ileri sevi-
yelere taşınmaktadır. Yeni transmitterler EDDL 
(Electronic Device Description Language) veya 
sertifikalı Cihaz Tipi Yönetimi (Device Type 
Manager) dosyaları gibi başka açık standart-

ları da destekledikleri için, kurulum ve dev-
reye alma son derece hızlı bir şekilde gerçek-
leşmektedir. STT250 ayrıca anında yedekleme 
(hot backup) gerektiren emniyet uygulamala-
rını kapsayan TUV SIL2 emniyet sertifikasına 
da sahip. TM
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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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Airfel’den Yeni Nesil Yüksek Verimli 
Çelik Kazanlar Hoval CompactGas

1932 yılından beri dünyada faaliyet gösteren Hoval, Airfel ile 
Türkiye pazarında yer alıyor. TÜV ve CE (gaz cihaz direktifi 
ve verim direktiflerine uygun) sertifikalarına sahip gaz yakıtlı 

Hoval CompactGas çelik kazanlar, 1000 kW ile 2800 kW arasında 
değişen 5 farklı kapasite seçeneği ile kullanıldıkları alanlarda kon-
for, güven, enerji tasarrufunu bir arada sunuyor.
Düşük işletme maliyetlerine sahip Hoval CompactGas kazanlar, üretim 
aşamasında kullanılan ileri teknoloji sayesinde temiz enerjiyi maksi-
mum verim ile sağlar. Kendinden ekonomizerlü olma özelliği ile atık 
ısıdan faydalanarak yüksek kazan verimliliklerine (% 97.5’e varan) 
sahiptirler. Bu özellik baca gazı sıcaklığını 100 °C’ye kadar düşürür, 
ayrıca aluFer® özel duman borusu sayesinde müsaade edilen dönüş 
suyu sıcaklığı 35 °C’dir.
Hoval CompactGas, 
sahip olduğu aluFer® 
özel duman borusu tek-
nolojisi ile geleneksel 
düşük sıcaklık kazanla-
rına kıyasla 5 kat daha 
yüksek homojen ısı 
transferi sağlamaktadır. 
Ayrıca, yanma prensibi 
sayesinde alevin yük-
sek sıcaklık bölgesinde 
az bulunması sağlar ve 
böylece NOx zararlı gaz 
oluşumu azaltılır. Çevre dostu CompactGas, düşük NOx brülörle bir-
likte en düşük emisyon limit değerlerine rahatlıkla ulaşır (<80mgNOx/
kWh). Duman sandığının önde oluşu ve tamamen su soğutmalı alev 
sandığı özelliğiyle radyasyon ısı kayıpları minimize edilir.
Tüm Hoval CompactGas kazanları, standart olarak kullanıcı dostu 
digital Hoval TopTronic®T kontrol sistemi ile donatılmıştır. Gerekli 
ısıtma programları bas-çevir mantığıyla 7 farklı tuşla ayarlanarak çalış-
tırılır. Opsiyonel olarak sunulan BMS (Bina Yönetim Sistemi) gös-
tergesi, önemli kullanım verilerini bina otomasyon sistemine taşır. 
TopTronic®T fonksiyonel entegre mikroişlemcili kumanda paneli 
ile kaskad kontrolü, bina otomasyonuna bağlanabilme, internet ve 
telefon ile iletişim gibi opsiyonel özelliklerinden faydalanma imkanı 
sunar. Ayrıca TopTronic®T kontrol sistemi sayesinde Hoval Com-
pactGas çelik kazanlarının güneş enerjisi sistemi ile entegreli olarak 
çalışması sağlanır. 
Hoval CompactGas kazanları, sahip olduğu ilave susturucu donanımı 
ile çok düşük ses seviyesine sahiptir. Her iki yöne komple açılabilen 
ön kapak; yanma odasına ulaşımı, bakım ve temizliği kolaylaştırmak-
tadır. Sahip olduğu aluFer duman boruları, ön üste baca çıkışı ve kom-
pakt ölçüleri yerden tasarruf sağlayarak kurulumu kolaylaştırır.  TM
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Küçük Ofisler ve Endüstriyel Tesisler 
için Daikin EWA/YQ~BA Serisi

Daikin, küçük işlet-
meler ve endüst-
riyel tesislerin 

enerji tasarrufu sağlayabil-
mesi için yeni Daikin EWA/
YQ~BA serisini geliştirdi. 
Inverter teknolojisi avantaj-
larını sunan, yeni R-410A 
tabanlı EWA/YQ~BA 
serisi, küçük ofis binaları ve 
endüstriyel tesislere maliyet 
tasarrufu sağlıyor.
Yeni EWA/YQ~BA serisi-
nin eklenmesiyle, küçük soğutma grubu segmentini de (17 ila 75 kW 
soğutma kapasitesi aralığı, 1 veya 2 devreli yedi boyut) içine alacak 
şekilde genişletilen Daikin Inverter Scroll ürün yelpazesi, en yüksek 
verimlilik, tasarruf ve konfor düzeyleri gerektiren uygulamalar için 
uygun hale geldi. 
Daikin’in yeni EWA/YQ~BA serisinde kullanılan entegre inverter tek-
nolojisi, kompresör devrini gerçek soğutma/ısıtma talebine göre ayar-
layarak soğutma grubunun, termal yük koşullarından bağımsız ola-
rak optimum verimlilikte çalışmasına olanak sağlıyor. Yalnızca yeterli 
gücün tüketilmesi sayesinde, yıllık işletme maliyetleri en aza iniyor 
ve soğutulmuş su sistemi maliyetinin geri ödeme süresi kısalıyor. 
Kompresörün tam olarak gereken devirde çalıştırılması, enerji tüketi-
mine yol açan çalışma başlatma ve durdurma işlemlerini ortadan kal-
dırıyor. Böylece sadece verimlilik yükseltilmiyor, aynı zamanda opti-
mum konfor ve teknik performans da sağlanıyor. Sunulan avantajlar 
arasında aşırı kararlı çıkış suyu sıcaklıkları, daha düşük çalışma sesi 
seviyeleri, sistem talebine daha hızlı yanıt verme, daha düşük başlangıç 
akımı gereksinimlerinin karşılanması ve optimum güç faktörü (daima 
> 0.95) yer alıyor. Fan kontrolünün de invertere dayalı gerçekleştiği 
Daikin EWA/YQ~BA serisinde yeni soğutma grupları da 4.5’e varan 
ESEER değerleriyle sınıfının en iyi kısmi yük performansına sahip.
Konfor ve tuzlu su uygulamaları da dahil proses soğutma/ısıtma uygu-
lamaları için oldukça elverişli bir yapıya sahip bu yeni üniteler, geniş 
ortam koşulu aralıklarında çalışabiliyor. Verimli bakım ve uzun sistem 
ömrü için önemli bileşenlere kolayca ulaşılabilecek ve servis işlemleri 
kolayca gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanan ünitelerin, yalnızca 
soğuk ve heat pump modelleri bulunuyor. Temel hidrolik modülü, fab-
rikada monte edilen bir opsiyonel pompa veya yüksek ESP’li pompa 
ile donatılabiliyor. Denge kabına ihtiyaç bulunmuyor; bu da sistemin 
geri ödeme süresini daha da kısaltıyor. Üniteler bir dijital kumanda 
içeriyor, ek bir uzaktan kumandayı ve yaygın şekilde talep edilen akse-
suar kitlerini de destekliyor.  TM
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Bosch’tan Akülü Delme-Vidalama 
Makinesi GSR 14.4 V-LI Professional

Bosch, 14.4 Volt’luk çok kısa ve durmaksızın çalışabilen akülü 
delme-vidalama makinesi ile profesyonellere kolaylık sunmaya 
devam ediyor.

Avantajları:

•	 Sınıfının en kısa yapım biçimi (185 mm) sayesinde son  
derece kompakt ve düşük ağırlığıyla (1.7 kg) mükemmel  
kullanım 

•	 Tek bir akü şarjı ile 317 vidalama (yumuşak ahşapta 6x60 mm) 
•	 Patentli dişli kutusu konsepti ve Bosch’un yeni 4 kutuplu, yüksek 

performanslı motoru ile güçlü 60 Nm 
•	 13 mm Auto-Lock mandren 
•	 Bosch Premium Lityum İyon teknolojisi ile % 400 daha uzun 

kullanım ömrü ve eşsiz bir akü performansı 
•	 Bosch Elektronik Hücre Koruması (ECP): Aküyü aşırı yüklemeye, 

ısınmaya ve deşarja karşı korur 
•	 Entegre LED ışığı sayesinde karanlık yerlerde de aydınlatma 
•	 Seri vidalamada hassas çalışma için motor freni 
•	 Aletin kemer veya merdivene rahatça asılabilmesi için pratik  

kemer klipsi 
•	 Yorulmadan çalışma için düşük çevre uzunluğuna sahip ve 

yumuşak kavrama yüzeyli ergonomik tutamak 

Teknik Veriler:

•	 Tork, maksimum (sert vidalama): 60 Nm
•	 Tork, maksimum (yumuşak vidalama): 25 Nm
•	 Boştaki devir sayısı (1. vites/2. vites): 0 – 500 / 1.600 dev/dak
•	 Mandren germe alanı, minimum/maksimum: 1.5 / 13 mm
•	 Matkap mili dişi: 1/2” 
•	 Akü gerilimi: 14.4 V
•	 Akü ile birlikte ağırlığı: 1.7 kg
•	 Tork kademeleri: 18+1 
•	 Ahşapta delme çapı, maksimum: 32 mm
•	 Çelikte delme çapı, maksimum: 13 mm
•	 Vida çapı, maksimum: 7 mm

Fonksiyonlar:

•	 Çok vitesli
•	 Sağ/sol dönüş
•	 Elektronik
•	 Auto-Lock
•	 Yumuşak tutamak
•	 Aydınlatma TM
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Ariston’dan 3 Yeni Ürün Avrupa ile 
Eş Zamanlı Türkiye’de

Yeni nesil ürünü Next Hermetik 
Şofben’i Türkiye’de de satışa 
sunan Ariston şimdi ise yeni 

sezonda müşterilerine sunacağı Egis Plus 
ve Matis kombilerini tanıtıyor. Yeni kombi 
modelleri, tüketicilerin hem kalite hem de 
ekonomi konusunda beklentilerini karşı-
lıyor.

Egis Plus
Geniş dijital ekranı ve 3 yıldız verim sınıfı 
ile öne çıkan ürün, çekici bir tasarıma ve 
sezgisel bir kullanıcı ara yüzüne sahiptir. 
Çok fonksiyonlu LCD ekranı, çift eşanjör 
teknolojisi, kompakt tasarımı, kodlar vası-
tasıyla otomatik arıza teşhis fonksiyonu ve 
güneş enerjisi sistemi kontrollerine bağlan-
maya hazır donanımı ile tüketicisine kusur-
suz hizmet veren Egis Plus, Ariston´un 
yeni ürün platformunun ilk üyesi olarak 
piyasaya sunulmaktadır.

Matis
Ledli gösterge sistemiyle  3 yıldız verim sınıfı, küçük boyutları ve ses-
siz çalışma özellikleri ile öne çıkan Matis, ledli kumanda paneli ve 
otomatik arıza teşhis sistemi ile pratik kullanım sağlayan ürün ola-
rak tasarlanmıştır. 

Next Hermetik Şofben
11 ve 14 litre kapasitelerde iki farklı modeli bulunan Next Hermetik 
Şofben’e komutlar, pratik kullanım özelliğine sahip dijital ekranı üze-
rinden veriliyor. Enerjiyi  % 90’ın üzerinde verimli kullanarak düşük 
gaz tüketimiyle yüksek verim sağlayan ürün,  güneş enerji sistemi ile 
de kullanıma uyumlu.  Akıllı şofben, alevin sönmesi durumunda oto-
matik olarak gazı kesiyor, suyun aşırı basınçlı olması durumunda ise 
basınç valfi  devreye girerek basıncı kontrol altına alıyor.  TM

 

Making Modern Living Possible

Danfoss Isıtma Çözümleri Türkiye

www.danfoss.com.tr 

Merkez:
Pakdil Sok. No:5 Bir Plaza B Blok 
Yukarı Dudullu-İstanbul-Türkiye
Tel :+90(216) 526 40 96(pbx)
Faks :+90(216) 526 40 97
danfoss@danfoss.com

Ankara Bölge Müdürlüğü:
Kazım Özalp Mah. Kuleli Sok. No:79/2
Gaziosmanpaşa-Ankara-Türkiye
Tel :+90(312) 448 09 41(pbx)
Faks  :+90(312) 448 09 44 

Yılda 10 Milyon Adetten  Fazla Üretim 
Dünya’nın 1 Numarası Elinizin Altında
* Belirtilen tasarruf, fark basınç vanaları kullanılması durumunda elde edilir.
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Akcor’dan “Olimpia Splendid Bi2” ile 
Her Mevsim Tam Konfor

Olimpia Splendid Bi2, hem ısıtmaya hem de soğutmaya yara-
yan çift kişilikli sistem terminali. Kışın konveksiyon ve ışıma 
ile ısı yayan gerçek bir ısıtma ünitesiyken, yazları da havayı 

soğuturken havanın nemini de alan güçlü bir fan-coil.
Bi2, ısısını bir radyatör ya da güneş gibi ışıma ile ortama yayıyor. 
Toz, zerre ve alerjik maddeler ile bakteri dolaşımına imkan verme-
den etkili ve doğal bir ısınma şekli sağlıyor. Ayrıca havayı kurutma-
dığı gibi son derece sessiz çalışıyor. Böylece istenen konforu evlere 
getirirken enerji sarfiyatını da en aza indiriyor.
Akcor Havalandırma Sistemleri güvencesiyle sunulan Olimpia Splen-
did Bi2 ile yaz ve kış için ayrı ayrı masraf etmeye gerek yok. Bi2, tek 
başına kışları mükemmel bir ısıtıcı, yazları ise serinletici bir fan-coil. 
Her mevsim yaşam alanlarında doğru nemi sağlayan eşsiz bir sistem 
terminali olan Olimpia Splendid Bi2, son derece çekici bir tasarıma 
da sahip. 
Geleneksel fanlı ısıtıcıların 20-25 cm olan derinliklerinin aksine Bi2 
oldukça ince. Sadece 13 cm. Bi2, çok az yer kapladığı için hem gele-
neksel hem de modern mimariye aykırı düşmeyecek şekilde duvara 
veya tavana monte edilebiliyor, ayaklı ya da ayaksız şekilde dik dura-
biliyor. Ayrıca köşesiz ve yumuşak tasarımıyla çocukların ve yaşlıların 
bulunduğu ortamlarda da istenmeyen ev kazalarına karşı son derece 
güvenli bir kullanım sunuyor. Bi2’nun ana yapısı tamamen metal oldu-
ğundan zamanla sararmıyor, havayı ısıtırken duvarda siyah izler bırak-
mıyor ve temizlemesi de son derece kolay. TM

24 . tesisat market 10/2011



Alarko-Carrier’dan VAV/CAV Terminalleri - “Air Trac (N) Serisi”

Alarko Carrier kapalı otopark havalan-
dırmasında iş ortaklığı yaptığı HC 
Grup’un bünyesindeki HC PS şirke-

tinden sonra, hava dağıtım sistemlerinde de 
aynı gruptan HC Barcol-Air ile iş ortaklığı 
yapıyor.

Dairesel Tek Kanal VAV/CAV 
Terminali Tip: NA/NB

•	 Basınçtan bağımsız kontrol işlevi
•	 % 10-100 arasında debi kontrol aralığı
•	 Terminalin üstünde düşük basınç kaybı
•	 Bağımsız oda sıcaklık kontrolü
•	 100-400 mm çıkış çaplı 8 model
•	 Tek (A), çift (B) duvarlı kasa 

konstrüksiyonu
•	 Fabrika montajlı sıcak sulu, elektrikli 

yeniden ısıtma bataryalı dağıtım plenumu
•	 Lineer kontrol için oval damper kanatları
•	 Damperde düşük kaçak (750 Pa’da % 2 

Vnom’dan az)
•	 Kompakt; Sessiz çalışma
•	 Maksimum enerji tasarrufu için tüm 

kontrol işlemlerine (VAV, CAV, shut-off 
vb) uygun

•	 2x12 noktada hava akış sensörlerinin 
verilerini değerlendiren ve ortalamasını 
alan, çok hassas Flo-Cross® sistemi

•	 Bakım gerektirmez

Dikdörtgen Tek Kanal VAV/CAV 
Terminali Tip: NK/NL

•	 Basınçtan bağımsız kontrol işlevi
•	 % 10-100 arasında debi kontrol aralığı
•	 Terminalin üstünde düşük basınç kaybı
•	 200x150-2000x1000 mm boyutlarda 

toplam 28 model
•	 Tek (K), çift (L) duvarlı kasa 

konstrüksiyonu
•	 Fabrika montajlı susturuculu veya elektrik 

ısıtmalı dağıtım plenumu
•	 Tüm kısma opsiyonları için çok kanatlı 

damper
•	 Büyük hava debileri için uygun
•	 Damperde düşük kaçak
•	 Sessiz çalışma
•	 Maksimum enerji tasarrufu için tüm 

kontrol işlemlerine (VAV, CAV, shut-off 
vb) uygun

•	 2x12 noktada hava akış sensörlerinin 
verilerini değerlendiren ve ortalamasını 
alan, çok hassas Flo-Cross® sistemi

•	 Bakım gerektirmez 

Entegre Susturuculu VAV/CAV 
Terminali Tip: NS 

•	 Basınçtan bağımsız kontrol işlevi
•	 % 10-100 arasında debi kontrol aralığı
•	 Terminalin üstünde düşük basınç kaybı
•	 100-400 mm çıkış çaplı 8 model
•	 Düşük ses gerektiren yüksek basınçlı veya 

yüksek hızlı sistemler için uygun
•	 Fabrika montajlı sıcak sulu, elektrikli 

yeniden ısıtma bataryalı dağıtım  
plenumu

•	 Kompakt, tek parça yapı
•	 Damperde düşük kaçak (750 Pa’da % 2 

Vnom’dan az)
•	 Sessiz çalışma
•	 Maksimum enerji tasarrufu için tüm 

kontrol işlemlerine (VAV, CAV, shut-off 
vb) uygun

•	 2x12 noktada hava akış sensörlerinin 
verilerini değerlendiren ve ortalamasını 
alan, çok hassas Flo-Cross® sistemi

•	 Bakım gerektirmez

İndüksiyonlu VAV/CAV Terminali 
Tip: NV

•	 Basınçtan bağımsız kontrol işlevi
•	 Özel VAV yayıcılar veya fanların desteği 

gerekmeden % 10-100 arasında debi 
kontrol aralığı

•	 Düşük sıcaklıklı taze hava sistemleri 
için ve yüksek hız değişimli sistemlerde 
konforlu hava dağıtımı için uygun

•	 Fabrika montajlı sıcak sulu veya elektrik 
ısıtmalı dağıtım plenumu

•	 100-400 mm çıkış çaplı 8 model
•	 Kompakt, tek parça yapı
•	 Damperde düşük kaçak (750 Pa’da %2 

Vnom’dan az)
•	 Çok sessiz çalışma
•	 Maksimum enerji tasarrufu için tüm 

kontrol işlemlerine (VAV, CAV, shut-off 
vb) uygun

•	 2x12 noktada hava akış sensörlerinin 
verilerini değerlendiren ve ortalamasını 
alan, çok hassas Flo-Cross® sistemi

•	 Bakım gerektirmez

Dairesel Çift Kanal VAV/CAV 
Terminali Tip: NZ

•	 Basınçtan bağımsız kontrol işlevi
•	 Bağımsız oda sıcaklık kontrolü
•	 Model 100-400
•	 Düşük kaçak damperi
•	 Yüksek hassasiyette hava akış sensörü
•	 Kompakt; Sessiz çalışma
•	 Maksimum enerji tasarrufu için tüm 

kontrol işlemlerine (VAV, CAV, shut-off 
vb) uygun

•	 2x12 noktada hava akış sensörlerinin 
verilerini değerlendiren ve ortalamasını 
alan, çok hassas Flo-Cross® sistemi

•	 Bakım gerektirmez TM
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• 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. 

ürünler

Termopan Panel Radyatörler

Termopan panel radyatörleri, PLC kontrollü tam 
otomatik hatlara sahip son teknoloji ile donatılmış 
ve tamamı entegre tesislerde BS, DIN ve EN-442 

standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Alman pres 
hatları ve kalıp ekipmanları ile 5 farklı yükseklik (300, 
400, 500, 600 ve 900 mm) ve 27 farklı uzunlukta (400-
3000 mm) üretilen panel radyatörlerde yine DIN ve EN 
normlarına uygun yüksek kaliteli özel çelik kullanılmak-
tadır. Bu özellikleriyle dekoratif forma ve geniş konvek-
tör yüzeyine sahip Termopan panel radyatörleri yüksek 
ısıtma kapasitesi sunar. 
Termopan panel radyatörleri, İtalyan robot kaynak hatla-
rında 5 farklı tipte, standart 4 delikli ve ventili 6 delikli 
olmak üzere iki farklı modelde tam otomatik olarak üre-
tilmektedir. Yüksek kaynak kalitesine sahip radyatörlerin 
her biri 13 bar basınçta test edilmektedir. 
Özel kimyasal maddelerle üçlü teknik (daldırma-
püskürtme) kullanılarak yağ alma, fosfatlama, pasivizas-
yon ve natüralize durulama işlemlerine tabi tutulan radya-
törler, yaş daldırma boya işlemi ile astarlanarak korozyona 
karşı mükemmel dayanıklılık sağlanmaktadır. 
İç ve dış tüm yüzeyleri epoksi polyester toz boya (RAL 
9010) ile iki kez kaplanan radyatörler, estetik görünümü-
nün yanı sıra darbelere karşı dayanıklılık ve uzun kulla-
nım ömrü kazanırlar. TM





söyleşi

Kurken Teodorosyan 
Toros Soğutma Genel Müdürü

Toros Soğutma, ISK sektöründe 28 yıldır hizmet veriyor. Firmanın Genel 
Müdürü Kurken Teodorosyan, iyi ürünlerin kötü ürünlerle rekabet etmek 
durumunda kaldığı koşullarda, çözüm ortağı olarak hizmet vermenin 

zorluğuna dikkat çekiyor. Bugün sorunların aşılmasında gerek toplumsal 
bilinçlenmenin, gerekse cihazlarda belli standartların aranmasının önemine vurgu 
yapan Teodorosyan, aynı zamanda Toros Soğutma’nın yeni ürünlerini de anlattı...

“28 yıllık bilgi birikimimizle 
 sektörümüze hizmet sunuyoruz”
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1982’den beri sektörümüze hizmet 
sunuyoruz

Firmamız 1982 yılında Teknik Klima adıyla 
faaliyetlerine başladı. O tarihlerde Teknik 
Klima, bir taraftan klima bakım ve servis 
hizmetleri vererek varlığını sürdürürken, bir 
taraftan da Amerikan sistemiyle çalışan ilk 
yerli buz makinesini imal edip, satış ve satış 
sonrası hizmetleri alanında da çalışmaya baş-
ladı. 1990 yılından beri ise Teknik Klima, 
Toros Soğutma Limited Şirketi adıyla faa-
liyetlerine devam ediyor. Bugün, 200 m²’lik 
merkez ofi simiz, imalat ve servis hizmetleri 
için modern alet ve cihazlarla donatılmış 500 
m²’lik kapalı alana sahip atölyemizle, dene-
yimli, bilgili ekibimiz ve montaj ve servis 
araçlarımızla bilgisayarlı etüt-proje hizmet-
leri sunuyoruz. 

Mekanik danışman yaklaşımıyla 
yatırımcıya hizmet vermeye gayret 
ediyoruz

28 yıl gibi azımsanmayacak bir süredir hava-
landırma, ısıtma, soğutma, klima ve yangınla 
ilgili tüm mekanik tesisatların projelendiril-
mesi, imalatı ve taahhüdü işlerini üstlene-
rek kazandığımız tecrübeyle yolumuza devam 
ederken, modern teknolojiyi ve uluslararası 
standartları da yakından takip ediyoruz. Bir 
taraftan da hava kanalı, klima santrali, ısı geri 

“28 yıllık bilgi birikimimizle 
 sektörümüze hizmet sunuyoruz”

teri, polen, toz ve her türlü kokuyu ışınlı iyo-
nizasyon sistemiyle yok eden cihaz ve aygıt-
ların ithalatına başladık. Bu sistemi sağlayan 
PHI üniteleri, yüksek yoğunlukta UV dalga-
ları yayan bir lamba, onu çevreleyen QUAD 
metalik kılıf, montaj plakası ve elektronik 
bir devreden oluşuyor. Klima santrali, kanallı 
rooftop, kanallı split, orta/yüksek basınçlı fan-
coil cihazlarının üfl eme kanallarıyla, yer/tavan 
ve salon tipi split klimalar ile yer/tavan tipi 
fancoil ünitelerine kolayca monte ediliyor-
lar. UV lambanın yüksek yoğunluktaki dal-
galarına maruz kalan QUAD metalik kılı-
fın bileşiminde bulunan Titanyum sayesinde 
kanalın içinde bir oksidasyon plazması oluş-
turuyor. Tamamen insan sağlığına uygun 
olan bu oksidasyonlar, üzerlerinden geçen 
havayla sürüklenerek ve klimayla şartlandırıl-
mış yaşam mahallerine intikal ederek, havada 
ve yüzeylerde bulunan koku, duman, bakteri, 
virüs, küf, mantar, alerjik unsurların tama-
mını yok ediyor. Oksidasyon iyonları, oksi-
jen ve hidrojene dönüşerek, ortam havasının 
sürekli tazelenmesini sağlıyorlar. 
Günümüzde binaların, insanların yoğun ola-
rak bulunduğu kapalı iş ve yaşam yerlerine 
dönüşmesinden dolayı hasta bina sendromu 
oluşuyor. Bu durum, kişi başına yeterli taze 
havanın verilememesinden kaynaklanıyor ve 
bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına, insan-
ların çalışma istek ve dikkatlerinin azalma-
sına, böylece iş ve verim kaybına neden olu-
yor. RGF ürünleri sayesinde oksidasyon siste-
miyle havadaki oksijen seviyesini sürekli kon-
for değerlerinde tutabildiği için, hasta bina 

kazanım cihazı, nem alma cihazı, hücreli fan-
lar ve paket chiller grupları imalatlarımızı 
sürdürüyoruz. Yaptığımız işlerde herhangi 
bir marka ve sistem dayatmadan, mekanik 
danışman yaklaşımıyla yatırımcıya hizmet 
vermeye gayret ediyoruz. Bu amaç doğrultu-
sunda projeye en uygun sistemleri tespit edi-
yor, sonrasında projelendirme ve uygulama-
sını yapıyoruz.Ayrıca, Türkiye distribütörlü-
ğünü 2009’dan itibaren yürüttüğümüz ABD 
menşeli RGF fi rmasının klima santrali, fan-
coil, salon/yer/tavan çeşitleriyle split klima, 
hava kanalları içerisine monte edilerek insan 
sağlığını olumsuz etkileyen bütün virüs, bak-
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söyleşi

sendromuna kesin çözüm sağlıyor. PHI tek-
nolojisi havadaki küf ve mantarları yok etti-
ğinden, soğuk depolardaki sebze ve meyvele-
rin üzerinde oluşan çürümelere de engel olu-
yor. Bu sebze ve meyvelerin soğuk depolarda 
da daha uzun süre bozulmadan dayanmasını 
sağlıyor, aynı zamanda yiyecek işleme tesisle-
rinde, salam sosis imalatında, et işleme tesisle-
rinde, hazır yemek yapılan fabrikalarda, fırın 
imalathanelerinde, hatta satış yerlerinde dahi 
bu yiyeceklerin küflenmeden daha uzun süre 
rafta kalmalarını sağlıyor. Ayrıca PHI; koku, 
bakteri, duman, küf, mantar, kimyasal buhar-
ları, domuz gribi, kuş gribi, mrsa, sars, nor-
walk, listeria, e-coli, bacillus spp gibi virüsle-
rin yok edilmesinde son derece etkili olduğu 
Kansas State Üniversitesi tarafından test edi-
lip onaylanmış bir teknoloji. 

RGF’nin muadili yok

Toros Soğutma olarak, RGF ürünlerinin satı-
şını şu anda yalnızca Türkiye’de yapıyoruz 

fakat önümüzdeki sene içinde Ermenistan 
ve Kıbrıs’a yönelik çalışmalarımız da olacak. 
Türkiye’de herhangi başka bir firmada mua-
dili bulunmayan bu ürünlerin en önemli özel-
likleri, insan yaşamının söz konusu olduğu 
ev, ofis, okul, hastane, ameliyathane, labora-
tuvar, otel, AVM, depo gibi yerlerde mev-
cut klima ve havalandırma sistemlerinde yer 
alan HEPA ve karbon filtreler gibi filtrele-
rin temizlenme zorunluluğunu ve değişti-
rilme giderlerini tamamen ortadan kaldırması. 
Mesela Bento firmasıyla bir çalışmamız oldu. 
Bento, yoğun solvent kokusu içinde çalışılan 
bir firma olduğu için buna çözüm olarak ürü-
nümüzü kullanmak istedi. Denediler ve çok 
memnun kaldılar. Çalışanların koku rahat-
sızlığı, RGF’yi taktıktan sonra bitti. Mev-
cut havalandırma sistemlerinin gideremediği 
kokulara da RGF ile çare buluyoruz. Ayrıca 
mevcut havalandırma sistemlerine kıyasla 
RGF çok daha ekonomik bir çözüm sunuyor. 
İçerideki havayı dışarı attığınız zaman, ısıt-
mış veya soğutmuş olduğunuz, yani şartlan-
dırılmış havayı dışarı atmış oluyorsunuz. Hal-
buki RGF’de buna gerek yok, sürekli iç havayı 
sirküle ederek çalıştığı için ısı ve enerji kaybı 
olmuyor. Bunun yanı sıra RGF’nin REME 
adlı bir ürünü daha var ki bu ürün havadaki 
partikülleri de topluyor. Havadaki partikülleri 
normal sistemlerde HEPA filtrelerle tutar-
sınız. HEPA filtrelerin dirençleri çok fazla 
olduğu için çok fazla enerji kullanmanız gere-
kir. Bu üründe ise, havadaki partiküller, anot-
katot mantığıyla birbirine yapışarak yüzeyleri 
büyütülüyor ve filtrelere takılmalarını sağlı-
yor. Dolayısıyla HEPA’dan çok daha iyi neti-
celer alınıyor ve ciddi miktarda enerji tasar-
rufu sağlanıyor. 

Cihazlarımız, koku, küf ve 
bakterileri yok ediyor

Ürünlerimiz bugüne kadar gözlemlediğimiz 
kadarıyla Türkiye’de daha çok kokudan rahat-

sızlık duyulan alanlarda tercih ediliyor. Bunda 
ürünü yeterince tanıtamamış, anlatamamış 
olmamızın da etkisi var. Ürünün tanıtımına 
daha çok zaman ayırabilirsek daha etkili ola-
cağımıza, hak ettiği yere geleceğine inanıyo-
ruz. Görüştüğümüz birçok firma böyle bir 
sistemi önceden kurmuş ama HEPA filtre-
ler ile kurmuş. Oysa tasarruf boyutunu anlat-
tığımızda bizim ürünümüzün çok daha cazip 
olduğu konusunda ikna oluyorlar. RGF, 
ebat olarak büyük olduğu için ev tipi ürün-
lerde kullanılması pek mümkün değil. Ancak 
bunun fancoil’lerde, otel odalarında kullanı-
lan bir çeşidi de var. Fancoil’e monte ettiği-
nizde zaman odanın içinde hiç koku kalmıyor, 
camı açıp havalandırma gereksinimi duyulmu-
yor ve aynı zamanda bakterileri de yok edi-
yor. Bu, özellikle yüksek katlı, camların açıla-
madığı binalarda çok işe yarıyor. Ürünümüzü 
tanıtmaya gittiğimizde karşılaştığımız sorun 
genellikle Türk insanının beş duyusuyla algı-
layamadığı şeylere şüpheyle yaklaşması oluyor. 
Örneğin soğuk bir odayı ısıttığınızda sıcak-
lık farkını algılayabiliyor veya kötü kokan bir 
odada kokuyu yok ettiğinizde bunu da fark 
ediyor. Fakat ürünün bakteri, küf ve mantar-
ları yok ettiğini söylediğimizde “Ben görmü-
yorum” diyor. Oysa ki, biz cihazımızın monta-
jını yapmadan önce ve yaptıktan sonra çeşitli 
test ve ölçümler yapıyoruz. Öncesinde tespit 
ettiğimiz bu tür zararlı organizmaların, cihazı 
çalıştırdıktan sonra yok olduğunu ölçümleri-
mizle kanıtlıyoruz. 
RGF ile ortamda bulunan kokuyu yok etme-
nin süresi ise kokunun yoğunluğu ve koyaca-
ğınız cihazın adedi veya büyüklüğüyle ilgili. 
Seçimi dikkatli yaparsanız başarıya ulaşılıyor 
ki biz de doğru seçim konusunda müşterileri-
mize yardımcı oluyor, onları yönlendiriyoruz. 
Türkiye’de alanın büyüklüğüne göre değil, bu iş 
için ayrılan bütçeye göre seçim yapılmak iste-
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niyor genellikle. Böyle durumlardaysa müşte-
rilerimizi cihazdan istedikleri verimi alamaya-
cakları konusunda uyarıyoruz. Bu cihazların 
kullanımı konusunda şu anda Türkiye’de her-
hangi bir devlet yaptırımı veya test etmek için 
herhangi bir kurum yok. Amerika’da birtakım 
testler yapılabiliyor ama zaman içinde burada 
da oluşacaktır diye düşünüyorum. 
Bu ürünlerin dışında bir de davlumbazdan 
çıkan yağı, dumanı ve kokuyu yok eden bir 
sistemle ilgili Çin menşeli Klean ile anlaştık. 
Klean’in, kanalsız, bacasız duman yok eden 
cihazlarının da satışını yapıyoruz. Binaların 
cephelerinde galvanizler, baca çıkışları, etra-
fından yağ veya pas akmış, kırılmış bacalar gibi 
manzaralarla karşılaşıyoruz. Örneğin bir bina-
nın altına restoran açmak isteniyorsa binada 
yaşayanlardan izin alması gerekiyor. Klean 
ürünleri ile buna ihtiyaç kalmayacak çünkü 
ürünler, atık ısıyı ve gazı direkt olarak kendi 
katından dışarı verebiliyor, hem de dumanı ve 
kokusu olmadan. Üstelik cihazlar kendi kedini 
temizleme özelliğine sahip ki bu çok büyük bir 
avantaj. Yakın zamanda Klean markalı ürünle-
rimizi de Ermenistan ve Kıbrıs’ta satışa suna-
cağız. Bu iki bölgede bir pazarımız var bizim, 
Türkiye kadar büyük bir pazar olmasa da ora-
larda bir ayağımız olsun istiyoruz. Zaten şu 
an Türkiye piyasasında bu ürünler ile rekabet 
edecek başka bir ürün yok. 
Çalışmalarımızı genellikle hava temizleme 
üzerine yoğunlaştırıyoruz çünkü senelerdir bu 
iş üzerine çalışıyoruz ve bu alan bizim uzman-
laştığımız bir alan. Ama RGF’nin hava temiz-
leme dışında ürünleri de var; rögar temizliği, 
tekne temizliği, araç temizliği, çöp konteyner-
leri temizliği, otel odalarında müşteri çıktık-
tan sonra yapılması gereken temizlik ile ilgili 

ürünler gibi. Zamanla bu ürünleri de Türkiye 
pazarına sunmayı düşünüyoruz.

İyi ürün kötü ürünle rekabet etmek 
zorunda...

28 yıldır sektörün içinde olan bir firma ola-
rak ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektörünü 
eskiyle kıyaslamamız gerekirse, maalesef, artık 
büyük özveriyle çalışan, işinin ehli ustalarımız 
olmadığını söyleyebilirim. Bu ustalar komp-
resörleri sesinden tanırlardı. Şimdi her şey 
daha bilimsel çalışmalarla yürüyor, ampera-
jına ve basınçlarına bakılıyor. Elbette sorun-
ların teknolojik cihazlarla çözümlenmesine bir 
itirazım yok ama söylemeye çalıştığım, tek-
nolojinin bu derece hızla gelişirken ustalığı 
körelttiği... Çalışan sayısı eskiden çok azken 
bugün talebin üstünde bir işgücü var dene-
bilir. Ama tabii çalışan sayısı ne kadar artsa 
da, ne kadar yeni teknolojiyle çalışan cihazlar 
çıksa da, eski ustaların yeri başkaydı. Çünkü 
şu anda işini hakkıyla yapan kişi sayısı ancak 
% 20’lerde. Kalan % 80’in çok doğru işler yap-
tığını düşünmüyorum, daha çok ticari düşü-
nüyorlar. Onlara da belki hak vermek lazım 

çünkü artık birtakım giderler çok fazla, eskisi 
gibi değil. İşini yapmadan parasını isteyen fir-
malar çoğaldı. Bizler her zaman önce işimizi 
yapar sonra paramızı alırdık; senet, çek gibi 
şeyleri konuşmazdık bile. Hangi gün ödene-
ceği söylenirse o gün ödenirdi. Şimdi bunlar 
bitti, önden sözleşmeler yapılıyor, sözleşmelere 
uyulmuyor, ne kadarını alabilirseniz onu alı-
yorsunuz ancak. Bunların dışında güzel şey-
ler de olmuyor değil; mesela ülkemize iyi ve 
kaliteli ürünler eskisine göre çok daha fazla 
getiriliyor, her ne kadar Çin’in pazara girme-
siyle eskiye göre ürün kalitesinde değişiklik-
ler olsa da... Çin, bütün pazarı değiştirdi diye-
bilirim. Aslında Çin’de de iyi ürünler var ama 
iyi ürün kötü ürünle rekabet etmek zorunda 
kalıyor, yani ciddi bir haksız rekabet durumu 
söz konusu. Çin’den ürün getirmek, bu ürün-
lere olan önyargı nedeniyle aslında riskli bir 
iş. Ama konuyu biliyor, ürünü alıp test ediyor-
sanız, yani ürüne güveniyorsanız sorun yaşan-
mıyor. Sektörümüz merdiven altı tabir edilen 
üretimle ilgili sıkıntıları 80’lerde yaşıyordu, 
hala yaşıyor. Firmalarda 3-5 ay çalışıp ayrı-
lan herkes kendi işini kurmaya çalışıyor ama 
aslında işin çok az kısmını öğrenmiş oluyor. 
Dolayısıyla düzgün bir hizmet veremiyor, düz-
gün hizmet verebilecek firma da rakip ola-
rak değerlendiriliyor. Zaman içinde, insan-
lar bilinçlendikçe bu durum sona erecektir. 
Bir de elbette belli standartların getirilmesi 
ve bu standartların uygulanıp uygulanmadı-
ğının kontrolünün yapılması çok önemlidir. 
Toros Soğutma olarak 28 yıllık bilgi biriki-
mimizi, müşteri odaklı, çevreci felsefemizle, 
Türkiye’de HVAC sektöründeki gereksinim-
lere doğru çözümleri sunmak için kullanmaya 
çabalıyoruz. Bundan sonra da ürün ve hiz-
metlerimizle müşterilerimizin çözüm ortağı 
olmaya, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. TM
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Ayarlamalı Fan Tahrikli 
Ekonomizerler
Enerji geri kazanımı uygulanabilirliğinin artması

Yazan: Steen Hagensen, Enervex Inc., Roswell, Ga. 
Grant Roberts, Roberts Mechanical Equipment Co., Cleveland, Ohio
Richard Freet, PE, CEM, VentEnergy LLC, San Clemente, Calif.
Çeviren: Orhan Veli Kazancı

Her ne kadar onyıllardır piyasada olsa-
lar da, baca ekonomizerleri kazan 
tasarımı ve egzoz ve çalışma basıncı 

gereksinimlerinden (ki bu kıstaslar büyük ve 
düşük verimli endüstriyel buhar ve sıcak su 
kazanlarında baca ekonomizerlerini sınırlan-
dırmaktadır) dolayı sınırlandırılmış olarak 
durmaktadır.
Bu makalede, geleneksel ekonomizerlerin 
yüzleştiği problemlerin üstesinden gelen ve 
pratikte herhangi bir yanma uygulaması için 
enerji geri kazanımını mümkün kılan, ayarla-
malı fan tahrikli ekonomizerler tartışılacaktır.

Geleneksel Ekonomizerler

Geleneksel baca tipi ekonomizerler dairesel 

ve küp şeklinde gövdelerin kazanın çıkışına 
monte edilmesinden meydana gelmektedir. 
Gövde içinde, bakır veya paslanmaz çelikten 
yapılmış kanatları olan bir veya iki sıra borulu 
serpantin bulunur. Baca gazı gövdenin ortasın-
dan geçtikçe, ısı serpantinlerin içinden akan 
suya aktarılır.
Birçok kazan tasarımında, ekonomizerin 
hava akış tarafındaki akış direncini sınır-
lar. Tipik olarak, ekonomizer akış direncin-
den dolayı çalışmak için baca çıkışında (tam 
kazan yükünde) 0.2 in. su sütunu ile 0.5 in. su 
sütunu arasında çekme basıncına ihtiyaç duyar. 
Bu durum ekonomizerlerin atmosferik ve fan 
tahrikli kazanlarda, tipik olarak -0.02 in. su 
sütunu ile 0.08 in. su sütunu aralığında nega-
tif çekişe ihtiyaç duyan, kullanışsız, uygulan-

masını sağlar. Su tarafındaki akış için, gelenek-
sel ekonomizerler sabit akış için boyutlandırı-
lırlar ve düzenlenirler. Brülör azaltma oranına 
sahip ve kazan tam kapasitenin altında çalışı-
yorken, ekonomizer performansı ısı değiştirici 
boyunca (su tarafında) ΔT çok hızlı azaldığı 
için büyük oranda azalır. Sabit su akışı temel 
alındığı zaman, % 100 yükte, 20 °F (su giriş 
180 °F, su çıkış 200 °F) olarak tasarlanan ΔT, 
% 50 yükte 10 °F ve % 25 yükte 2 °F değer-
lerine düşer.
Tipik ekonomizerler, önemli geri ödeme-
ler sağlayabilecekleri uygulamalar açısından 
sınırlıdır. Ayrıca, kazan tesis yanma dizileri, 
düşük alev oranlarında çoklu kazanların yan-
masına izin verecek şekilde değişmektedir. İla-
veten, tesis dizileri, aç-kapa döngüsü yerine, 
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tipik ekonomizerleri tamamen yok edecek 
bir uygulama olan  kazanları çalışır halde tut-
mak için yük takibinin faydasının farkına var-
maktadır. 

Ayarlamalı Fan Tahrikli 
Ekonomizerler

Ayarlamalı fan tahrikli ekonomizerler, entegre 
kazan çekiş fanı ve küçük iz geri kazanımı 
modülünden oluşur. Değişken hızlı fan kazan 
çekişini kontrol eder. Ekonomizer yüksek baca 
gazı sıcaklıkları, hem de yoğuşma operasyon-
ları için tasarlanmıştır. Modül, birçok gele-
neksel ekonomizerdeki gibi kanatlı serpantin 
tasarımında olabilir veya kanatlı boru tasarımlı 
radyatör şeklinde de olabilir. Her iki durumda 
da, serpantin veya boru tasarımı küçük ve 
sıkıdır. Basınç direnci yüksek olabilir çünkü 
değişken hızlı çekiş fanı kazan çıkış basın-
cını karşılamayı garantilemelidir ve serpanti-
nin yoğunluğu çok fazladır. Aslında, radyatör 
stili kanatlı boru tasarımı sadece fan sisteme 
güç verdiği zaman kullanılabilir.
Değişken sinyali gönderip alabilecek tek nok-
tadan kontrol dahil edilerek, değişken hızlı 
pompa – tipik olarak, geri kazanım modülü 

boyunca sirküle olan suyun sıcaklığı ile gücü 
kontrol edilen – temin edilebilir. Kontrolör-
ler, önceden ayarlanan çekiş ayar noktasına 
göre hava akışını koordine ederler ve önce-
den ayarlanan sıcaklık ayar noktasına göre 
su akışını kontrol ederler. Bu tip bir koordi-
nasyon çok daha sıkı ve tutarlı bir ΔT’ye izin 
verir. Bunun anlamı, yük çok daha emniyetli 
aktarılır ve daha verimli kullanılır.
Kavramsal olarak, tasarımcı uygulamayı her 
bir kazan veya uygulama için bir ekonomi-
zer yerine, tüm bir kazan tesisi olarak görür. 
Kazan tesisi, tek ayarlı talep kontrollü ekono-
mizerin çalıştığı kazan tiplerinin kombinas-
yonlarından meydana gelir, örneğin zorlan-
mış çekişli kazanlar ve atmosferik su ısıtıcıları.

Performans

Isıtma kazanları: Isıtma kazanları yılda 3500 
ile 4000 saat süreyle çalışırlar. Bu sürenin 
sadece % 10 ile % 15’lik kısmında % 100 
yükle çalışan kazanlar, geri kalan saatlerde % 
40 ile % 50 mertebelerindeki yüklerle çalışır-
lar. Örneğin, barometrik damperleri olan beş 
1000-MBH Kategori 1 kazanlarını göz önüne 
alalım. Tablo 1’de radyatör tipi ayarlamalı fan 

takrikli, bakır kanatlı ve borulu ekonomizer-
lerin performansları gösterilirken, Tablo 2’de 
bakır borulu ve kanatlı geleneksel ekonomi-
zerlerin performansları gösterilmektedir.
Tablo 1 ve Tablo 2, radyatör tipi ekonomize-
rin % 20’den % 100 yüke kadar daha verimli 
olduğunu göstermektedir. Hem tam hem de 
% 60 yükte, BTU geri kazanım miktarı, gele-
neksel ekonomizerlere göre,  radyatör tipi eko-
nomizerlerle % 50’den fazladır.
Radyatör tipi ekonomizerler, orta aralıktaki 
yük seviyelerinde çok daha verimli olduğu için, 
ayarlamalı fan tahrikli ekonomizerler değiş-
ken yüklü sistemler için oldukça uygundur. 
Geleneksel ekonomizerler, hava tarafı basınç 
kaybı 0.1 in. su sütunuyla çalışırlar, eğer varsa 
kategori 1 kazanlar bununla baş edebilirler.
Su ısıtma kazanları: Su ısıtma kazanları yılda 
3500 ile 4000 saat süreyle çalışırlar. Isıtma 
kazanlarında olduğu gibi bu sürenin sadece 
% 10 ile % 15’lik kısmında belki % 100 yükle 
çalışan kazanlar, geri kalan saatlerde % 30 
ile % 50 mertebelerindeki yüklerle çalışırlar. 
Barometrik damperleri olan beş 1000-MBH 
Kategori 1 su ısıtıcı kazanlarını göz önüne ala-
lım. Tablo 3 radyatör tipi ayarlamalı fan tah-
rikli, Grade 316 paslanmaz çelik (SS-316) 

Tablo 1. Fan tahrikli bakır boru ve kanatlı radyatör tipi ayarlamalı ekonomizerin performansı

Kazan yükü
%

Hava tarafı Su tarafı Su, galon/dak Geri kazanılan 
BTU

Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı

100 354 197 180 203 22 240,836

80 350 193 180 198 22 190,105

60 344 188 180 193 22 139,137

40 333 184 180 188 22 87,323

20 311 181 180 184 22 37,668

Tablo 2. Bakır borulu ve kanatlı geleneksel ekonomizerin performansı

Kazan yükü
%

Hava tarafı Su tarafı Su, galon/dak Geri kazanılan 
BTU

Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı

100 354 252 180 194 22 159,055

80 350 240 180 192 22 134,631

60 344 191 180 188 22 91,139

40 333 187 180 185 22 64,730

20 311 184 180 182 22 27,902
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Uygun çekiş kontrolünün entegrasyonu ve 
yüksek performanslı ekonomizerler, ekonomi-
zerin konumunun değişkenliğini arttırmakta-
dır. Bu durum özellikle ekonomizer gizli ısıyı 
geri kazanmak, ekonomizer dış kısmında baca 
gazının yoğuşmasıyla sonuçlanan işlem, için 
tasarlandığında kritiktir. Uygun şekilde tasar-
landığında, birkaç veya tüm baca sistemi tara-
fından desteklenirken yoğuşmalı ekonomizer 
uygulanabilir. TM

boru ve kanatlara sahip ekonomizerin perfor-
mansını gösterirken, Tablo 4, SS-316 paslan-
maz çelik borulu ve kanatlı geleneksel ekono-
mizerin performansını göstermektedir.
Radyatör tipi ekonomizer % 20 ile % 100 yük-
ler arası daha verimlidir. Tam yükte, radya-
tör tipi ekonomizer BTU geri kazanımında, 
geleneksel ekonomizerlere göre % 14’ten fazla 
kazanım sağlarken bu kazanım % 40 ile % 60 
yük miktarlarında % 30’un üstüne çıkmakta-
dır. Ayarlamalı fan tahrikli ekonomizer yük 
miktarı % 50’nin altına düştüğünde yoğuşma 
yapar ve gizli ısı yayar. Gizli ısı hesabı için 
kabul edilen standart olmadığı için, bu potan-
siyel ısı geri kazanımı burada hesaba katıl-
mayacaktır.

Geri Ödeme

Isıtma kazanı için, bakır borulu ve kanatlı rad-
yatör tipi ayarlamalı fan tahrikli ekonomize-
rin, yine bakır borulu ve kanatlı geleneksel 
ekonomizere göre yıllık kazançlarının tah-
mini hesap tablosunda gösterildiği gibi yapılır. 

Sıcak su kazanları için yıllık kazançlar 577 
MMBH olarak tahmin edilmektedir, veya 
5,482$.

Tablo 3. Fan tahrikli SS-316 paslanmaz çelik boru ve kanatlı radyatör tipi ayarlamalı ekonomizerin performansı

Kazan yükü
%

Hava tarafı Su tarafı Su, galon/dak Geri kazanılan

Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı Hassas

100 354 189 90 121 15 232,235

80 350 171 90 117 15 199,291

60 344 151 90 112 15 161,104

40 333 127 90 105 15 114,556

20 311 101 90 98 15 58,214

Tablo 4. SS-316 paslanmaz çelik borulu ve kanatlı geleneksel ekonomizerin performansı

Kazan yükü
%

Hava tarafı Su tarafı Su, galon/dak Geri kazanılan

Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı Hassas

100 354 188 90 117 15 204,194

80 350 186 90 110 15 148,137

60 344 180 90 106 15 120,522

40 333 156 90 101 15 86,799

20 311 149 90 95 15 39,866

Hesap tablosu
570 saat boyunca 240,836 BTU =  137 Milyon BTU saat (MMBH)
1,615 saat boyunca 139,137 BTU  =  225 Milyon BTU saat (MMBH)
1,615 saat boyunca 87,323 BTU    =  141 Milyon BTU saat (MMBH)
    =  530 MMBH, veya birim fiyatı 9,5$’dan 4,778$

Şekil 1. Ayarlamalı fan tahrikli ekonomizere sahip çoklu kazan sistemleri

 Çoklu Kazan Uygulamaları

Uygun çekiş kontrolüyle, tek ayarlamalı fan 
tahrikli ekonomizer çoklu kazanlara hizmet 
etmek için baca içine yerleştirilebilir (Şekil 
1). Bu yöntem, hizmet ettiği kazan kapalı ya 
da bekleme konumundayken kullanışsız kılı-
nacak olan her bir kazana ayrı ekonomizer 
monte edilmesine göre daha maliyet etkili 
bir çözümdür.

Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan

ELEKTRONİK 
KONTROL

KOMPAKT 
DÜZ TASARIM

DİJİTAL 
SICAKLIK 

AYARI

GÜNEŞ ENERJİSİ 
İLE ENTEGRAS-
YONA UYUMLU

• PREMIX TEKNOLOJİSİ İLE %90’IN ÜZERİNDE 
VERİM VE DÜŞÜK GAZ TÜKETİMİ

• KOMPAKT TASARIMI İLE KÜÇÜK KAPALI 
 MEKANLARA KOLAY MONTAJ İMKANI

• ELEKTRONİK KART SAYESİNDE 
GEREKTİĞİNDE ÇALIŞMAYI DURDURARAK 
ARIZALARA KARŞI KORUMA

• SABİT SU SICAKLIĞI İÇİN TERMOSTATİK 
ELEKTRİK MODÜLÜ

• BÜYÜK DİJİTAL EKRANI İLE KOLAY KULLANIM

İLERİ TEKNOLOJİ, İTALYAN ESTETİĞİ İLE BULUŞTU!

NEXT HERMETİK 
ŞOFBEN

11 - 14 LİTRE

www.ariston-tr.com

Müşteri Hizmetleri

444 8 284
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söyleşi

Yaşar Hüseyin Şan 
Danfoss Isıtma Çözümleri 
Türkiye Direktörü

Ürünleri ile doğal kaynakları ve çevreyi korurken, verimliliği artırma ve 
yaşam standartlarını yükseltme felsefesini benimseyen Danfoss, 2012 yılında 
yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Danfoss’un Isıtma 

Çözümleri Türkiye Direktörü Yaşar Hüseyin Şan, bu ürünlerin sundukları verim 
ile yeni zamlar için bir ‘panzehir’ olacağını söylüyor. Global Danfoss’un Türkiye 
pazarını oldukça dinamik bulduğunu söyleyen Şan, Danfoss Isıtma Çözümleri 
Türkiye olarak çalışmaları neticesinde Danfoss’un Türkiye’de üretim yapmasını 
sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.  

“ Danfoss, Yeni Ürünü DHP-AQ 
 Havadan Suya Isı Pompalarını 
 Pazara Sundu”
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Bu yıl Danfoss portfoyünden iki yeni çözümü 
daha Türkiye pazarına sunuyoruz. İlki ısı pom-
paları. Bu sistemler; doğada saklı enerjiyi 
ısıtma, soğutma ve sıcak su elde etme  amaç-
ları için kullanabilmemize olanak veren yük-
sek verimli ve çevre dostu cihazlardır. Dan-
foss ürünleri arasında farklı tipte ısı pom-
paları yer alıyor. Türkiye pazarına ilk olarak 
hava kaynaklı modeller ile giriş yapıyoruz. 
Zaman içinde diğer ısı pompası modelleri-
miz de pazardaki yerlerini alacaklar. Danfoss 
Isıtma Çözümleri Türkiye olarak, ısı pompa-
larımızın satış ve satış sonrası hizmet faaliyet-
lerini yürütmeye başladık. 

Bugün karşılaştığımız birçok 
sorunu bize teknoloji getirdi, ama 
çare yine büyük ölçüde teknolojide... 

Bir diğer yeni ürün grubumuz ise, Hidro-
nik (sulu) Döşemeden Isıtma Sistemleri. Bu 
sistemler de izolasyonundan otomasyonuna 
kadar bütün bileşenleri Danfoss markası ve 
kalitesiyle sunularak pazarda yer alacak. İlk 
kurulumlarımızı yapmaya başladık, sonuçlar 
oldukça tatmin edici. Danfoss yenilikçi bir şir-
ket olduğu için her sene mevcut ürün grup-
larımızın % 15-20’si kadar yeni ürün pazara 
sunulur. Bu yeniliklerden biri; Avrupa tasa-
rım ödüllü, Living By Danfoss serisi yeni nesil 
Termostatik Radyatör Vanalarıdır (TRV). Bu 
cihazların dijital göstergesi var, oda sıcaklı-
ğını sayısal olarak takip edebiliyorsunuz. İki 
modeli bulunuyor; biri her radyatöre birer adet 
takılıp her odanın sıcaklığını ayrı ayrı kon- 
trol edebilen bağımsız model, diğeri ise mer-
kezi bir üniteye bağlı olarak çalışan ve bütün 
binanın tek kontrol ünitesi üzerinden kablo-
suz kontrolünü sağlayan sistem. Bu sistemde 

Danfoss ürünleri iki ayrı amaca aynı anda hizmet 
eder. Bunun bir çıktısı olarak da çevrecidir.
Konfor + Tasarruf = Çevreci Yaklaşım
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de radyatörlerin üzerinde termostatik vanalar 
yer alıyor ama bunlar merkezi ünitede yapı-
lan programa göre, onun kumandası altında 
çalışıyorlar. Bu, daha çok işyerleri için tercih 
edilen bir çözüm. Termostatik radyatör vana-
ları, Enerji Performans Yönetmeliği’nin kulla-
nımını zorunlu kıldığı ürünlerden. Buradaki 
amaç, daha az enerjiyle daha yüksek konfor 
seviyesini yakalayabilmek. Zaten Danfoss’un, 
temel felsefesi; konfor ve tasarrufa hizmet 
ederken, çevreye de saygılı ürünler sunmaktır. 
Çünkü aynı konfor seviyesini daha az ener-
jiyle yakalamak, tasarruf demektir. Daha az 
enerji tüketimi de tam anlamı ile çevre koru-
macı bir yaklaşımdır. 

Danfoss, 2009 Dünya İklim Konferansı’nın 
global ölçekte ana sponsoruydu. Orada tes-
pit edilen hedefleri gerçekleştirmek için belki 
hükümetlerden de daha dikkatli, daha hassas 
davranan ve daha çok çaba sarf eden bir şir-
ketiz. Öteden beri, üretimlerimizde toprağı, 
suyu zehirleyen kurşun gibi ağır metaller kul-
lanmıyoruz. Belki bugün karşılaştığımız bir-

çok sorunu bize teknoloji getirdi ama çare 
büyük ölçüde yine teknolojide. Enerji tasar-
rufu konusunda firmaların veya kişilerin yapa-
bileceği çok şey var, Danfoss bu konuda üze-
rine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. 
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lar. Buradan  yakaladığımız sinerjiyle güzel 
sonuçlar elde ediyoruz.  

Bir “oyun” nasıl daha keyifli hale 
getirilebilir? Katılımcılar nasıl 
sürekli aynı heyecanla oyunun 
içinde tutulabilirler?

Yaptığımız işi bir “oyun” olarak düşünelim... 
Şüphesiz ki oyun, katılımcılar ile oynanır. 
Bizim oyunumuzun  katılımcıları kimlerdir? 
En başta üretici firma yani Danfoss var. Ayrıca 
ürün ve çözümlerimizi müşterilerimize ulaş-
tıran bayilerimiz var ki biz onlara “çözüm iş 
ortaklarımız” diyoruz. Yine aynı şekilde en 
uç noktada müşterilerimiz var; onlar da ürün 
ve çözümlerimizi tercih eden kişi ve kuruluş-
lar. Bir de tabii ki Danfoss Isıtma Çözümleri 
Türkiye ekibi var. Bir oyun nasıl daha ahenkli 
oynanır ve zevkli hale getirilebilir? Oyuncu-
lar nasıl sürekli aynı heyecanla aynı istekle 
oyunun içinde tutulabilirler? Eğer katılımcı-
ların oyundan beklentileri karşılanabiliyorsa 
oyunda kalırlar ve giderek yükselen bir tem-

poyla oynarlar. Dolayısıyla beklentileri baştan 
doğru tespit etmek gerekiyor. Biz beklentileri 
şöyle tespit ettik; Danfoss ne ister? Bir üretici 
olarak Danfoss ürünlerinin satılmasını, pazar 
payının artmasını ister. Bu, Danfoss’u mutlu 
eder. Bayilerimiz ne bekler? Bayilerimiz geli-
şen bir organizasyon içinde iş yaparken ken-
dilerini ve şirketlerini geliştirerek ve kazana-
rak devam etmek isterler. Bayilerimizin bu 
beklentilerini karşılamalıyız. Müşterilerimize 
gelince, müşterilerimiz; gereksinim duydukları 
yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri genel geçer 
fiyatla almak isterler ve akabinde de yeterli 
seviyede satış sonrası desteğini beklerler. Ekip 
arkadaşlarımızın beklentileri ise; organizas-
yon içinde kendilerine kariyer imkanı tanın-
ması, belki bundan daha da önemlisi dene-
yim kazanmak, bilgiyle beslenmek, kendile-
rini geliştirerek burada var olmak ve elbette 
hayatlarını idame ettirecek geliri elde etmek. 
Biz işe başlarken bu tespitleri yaptık ve bu 
beklentileri nasıl karşılarız sorusunu sorup iş 
planlarımızı ona göre oluşturduk. Bu konuda 
da epey yol aldığımız kanaatindeyim. Zaman 
zaman durup geriye bakıyoruz. Partnerleri-
mizi, oyuncularımızı, oyundaki tüm aktörleri 
en iyi şekilde dinlemeye anlamaya çalışıyo-
ruz. Çünkü iş süreci dinamik bir süreç, statik 
bir yaklaşımla kesinlikle idare edilemez. Bu 
oyunun içerisinde içsel veya dışsal nedenlerle 
birçok kez yöntem değiştirmek, yeni taktik-
ler uygulamak durumunda kalıyoruz. Geliş-
tirdiğimiz bu taktikler oyuncuların beklenti-
lerinin en iyi şekilde karşılanmasına yönelik-
tir ve hiçbir zaman ana stratejiden bağımsız 
olamaz. Temel strateji; Danfoss’un belirlediği 
“konforu en ekonomik yöntemlerle ve çev-
reye saygı çerçevesinde sunma” yaklaşımıdır. 
Her şeyi bunun etrafında organize ederiz ve 
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Satış hacmimizde % 300’ü aşan bir 
gelişme var

Danfoss’un esas işi ısıtma, soğutma ve hava-
landırma ki bu konu, içinde pek çok ürün 
grubunu barındırıyor. Bu ürün gruplarının 
hepsi tasarımdan üretime ve hatta kurulu-
muna kadar değişik düzeyde profesyonellik 
gerektiren ileri teknoloji ürünlerdir. Bu gerek-
liliğe uygun olarak Danfoss, her biri diğerin-
den bağımsızmış gibi çalışan dikey yapılan-
malara bölünmüştür. Bu yapılanmalardan biri 
de, bizim içinde olduğumuz Danfoss Isıtma 
Çözümleridir. Danfoss Isıtma Çözümleri Tür-
kiye bünyesinde bulunan ürünler, iç mekan 
ısıtmaya yöneliktir; bu amaca hizmet eden 
ürün ve komponentleri kapsar. Bu anlamda 
profesyonelleşme ve bunu destekleyecek olan 
yeni örgütlenme, 2010’un başında hayata geçi-
rildi. 2010’a oranla çalışan sayımızda % 60 
gibi bir artış oldu. Bu esnada bayi ağımız % 
100 oranında genişledi. Bunun iki amacı var, 
birincisi satış hacmimizi ve pazar payımızı 
artırabilmek; ikincisi de coğrafi olarak müş-
terilerimize daha yakın olabilmek. Yine aynı 
süre içinde satış hacmimizde de % 300’ü aşan 
bir gelişme var. Bunlar organizasyonel geniş-
lemeler ve işin görünen yüzü. Bunların öte-
sinde, bayilerimizde çalışan arkadaşlarımız, 
bizim satış gücümüzdür ve bizden destek alır-
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ona göre şekillendiririz. Yol aldıkça yapılacak 
çok iş olduğu ortaya çıkıyor. Biraz daha yukarı 
çıktıkça daha iyi görüyoruz. Pazar hakimiye-
timiz arttıkça ihtiyaçları daha iyi tespit etme 
imkanına sahip oluyoruz ve orada bazı yeter-
sizliklerimiz ortaya çıkıyor. Bunları karşıla-
mak için de yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var; 
hızla onları devreye alıyoruz. Ürünlerin tanı-
tılmasında, müşteriye ulaştırılmasında -tabii 
ki her yıl yeni ürünler de katıldığı için- bazı 
şeyleri deneyimleyerek öğrenme ihtiyacında-
yız. Çünkü her pazarın 
ihtiyaçları farklı. Bize 
gelen global boyut-
taki destekleri ancak 
belli bir ölçüde yerel 
pazara uygulayabili-
riz. Bu anlamda çok 
değişik yerel argü-
manlar da kullanma-
mız gerekiyor. Bun-
lara uyum zaman alı-
yor. Ama “ortak aklın 
gücünü” kullanıyoruz. Süreçlere bütün arka-
daşlarımızın aktif katılımını sağlamaya çalı-
şıyoruz; bu da bizi zenginleştiriyor. Ayrıca bu 
yolla “yürekten katılım” artıyor. Orta boyutta  
bir ekiple ses getiren sonuçlar alabilmenin sır-
larından biri de bu belki...

Termostatik radyatör vanaları ile % 
30 tasarruf sağlamak mümkün

Sunduğumuz çözümler “ileri teknoloji ürün-
leri”, muhataplarımız da çoğunlukla teknik 
adamlar. Bu açıdan şanslıyız ama çok hızlı 
gelişen bu teknolojiyi takip etmek, profes-
yoneller için bile kolay değil. Zaman zaman 
ellerinde olmayan nedenlerle bu konuda geri 

kalabiliyorlar, bu da anlaşılabilir bir durum. 
Daha iyi hizmet verebilmek adına; 2010’un 
başında yeni birkaç departman öngördük. Bir 
tanesi “ teknik pazarlama”, ikincisiyse “iş geliş-
tirme ve proje destek” departmanları. Daha 
projelendirme aşamasında bu departmanı-
mız teknolojik gelişmelerden müşterileri-
mizi yani proje firmalarını haberdar ediyor. 
Biz bunun faydasını, özellikle “balans vana-
ları” konusunda yaşayarak da gördük. 2010’un 
ortalarından başlamak üzere balanslanmış bir 
tesisatın kurulum ve kullanımdaki konfor ve 
enerji tasarrufu olarak faydalarını, yaptığımız 
seminerlerle projecilere, yatırımcılara anlattık. 
Şimdi onlardan çok güzel geri beslemeler geli-
yor. Oralarda anlattığımız, sunduğumuz fikri 
şimdi ürün olarak pazarlıyoruz. Bu; öngörü, 
uygulama ve sonuç olarak çok canlı bir örnek. 
Şüphesiz ki teknik adamlar balanslamadan 
haberdardılar ama geliştirilmiş en son tekno-
lojileri onlara bu seminerlerde anlattık, şimdi 
de ürünlerini topluyoruz. Ürün grupları içinde 
en fazla yükselen grup da “balans vanaları” 
oldu. Bu, tamamen tanıtıma odaklanmamızın 

bir sonucudur. Bu ürün 
gurubu için müşterile-
rimiz, projeciler, uygu-
lamacılar ve yatırımcı-
lardan oluşan profes-
yonellerdir. Fakat daha 
geniş kitlelere anlatıl-

ması gereken, mesela TRV gibi ürünlerimiz 
de var. Bunlar, konutlarda, iş yerlerinde kul-
lanılabilecek ve doğrudan % 30’a varan enerji 
tasarrufu sağlayan ürünlerdir. Hem çok pratik, 
hem de maliyeti çok düşük ürünler bunlar. Bu 
ürünler; son günlerde elektriğe ve doğalgaza 
gelen yeni zamlar için bir panzehir. Yaklaşık 
1 saat içinde bir daireyi veya villayı bu vana-
larla donatmak mümkün. Tabii bu konuda 
daha geniş kitleye tanıtım yapma ihtiyacı var. 
Bunun dışında, ısıtma kablosu uygulamaları 
olarak adlandırdığımız, Danfoss bünyesine 
katılmış DEVI firmasının ürettiği çözümler 
var. Bu kablolarla da iç mekanda ısıtma yapa-
biliyoruz. Dış mekanlarda da güvenlik uygula-
ması dediğimiz “kar-buz birikimini engelleme 
sistemleri” kuruyoruz. Bunlar da her boyutta 
projeye, her segmentten kullanıcıya hitap eden 
ürünler. Bunlarla daireyi, villayı, yazlığı, ana-
okulunu, kliniği ısıtmak, konfor kazandır-
mak mümkün. Yine aynı şekilde dış mekanda 
ısıtma kablolarıyla yaptığımız “güvenlik uygu-
lamaları” mal ve can güvenliği sağlıyor. Bunlar 
da yine hem kişisel  hem de kurumsal bazda 
binaların, mekanların ihtiyaç duyduğu çözüm-
ler ve gittikçe artan bir pazar payları var. 
Döşemeden ısıtma sistemleri için “kablosuz 
kontrol” de uygulamasını yaptığımız yeni bir 
yaklaşım. Kontrol ünitesiyle oda termostatları 
arasında hiçbir kablolamaya gerek olmaksızın 
iletişim sağlıyoruz. 

Danfoss ürünleri 
“eder”ine satılır.
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Pazarda sertifikası olmayan ama 
sertifikalıymış gibi gösterilen 
ürünler var

Hem tüketici hem üretici hem de ulusal eko-
nomi açısından denetimsizliğin çok büyük 
zararları var. Bu, pek çok üründe yaşanıyor. 
Sertifikasız ama sertifikalıymış gibi etiketlere 
sahip ürünlerin pazara girmesi hem tüketici-
nin hem ulusal ekonominin aleyhine sonuç-
lar yaratıyor. Aynı zamanda kaliteli ürünün 
pazara girmesinin önündeki en büyük engel-
lerden biri de bu. Çünkü haksız rekabet doğu-
yor. Bunu dilimizin döndüğü, gücümüzün yet-
tiğince anlatmaya çalışıyoruz. Belki sektörde 
bütün firmaların bu konularda birlikte hare-
ket etmesinde fayda var. Sektörümüzün de 
bunu organize etmesi ve müşterisine sahip 
çıkması gerekiyor. Sattığımız ürünlerin sadece 
% 10’u görünür yerlerdedir. Geri kalanları sıva 
altında, kazan dairesinde, dehlizlerde kalır. 
Kimse daire alırken veya bina kiralarken bu 
ürünleri sormaz. Sadece estetik öğelere bakı-
lır. Burada teknik danışmanların daha pro-
aktif, bilgili olmaları, yatırımcıları uyarmaları 
lazım. Çünkü ucuz çözümler, daha sonra yatı-
rımcıya, kullanıcıya daha pahalıya mal olur. Bu 

Bina kalitesi = Tesisat kalitesi
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temlerimiz kuruldukları yerlerde yıllarca çalı-
şacak ve onlara ilişkin her türlü (iyi veya kötü) 
geri bildirim dönüp dolaşıp bize gelecek. 

Hedefimiz; “pazar payımızı” ve “satış 
hacmimizi”, Global Danfoss’un 
Türkiye’de daha fazla  yatırım 
yapabileceği düzeylere getirebilmek

Global Danfoss’un bize olan bakış açısı des-
tekleyici yönde. Bu başlangıçta da böyleydi 
ama şimdi daha çok ivme kazandı. Şimdi 
buraya yatırım desteği veriyorlar, gelecekte 
de bunu artırarak sürdüreceklerini söylüyorlar. 
Bundan memnuniyet duyuyoruz, bu rüzgârı 
arkamıza alarak, 2012’de -konjonktürel bir 
sıkıntı yaşamazsak- sektörün gelişimine para-
lel ama yüzdesel olarak onun belki de epey 
önünde gitme gayretindeyiz. Çünkü bizim 
mevcut “gelişme oranlarımız”, sektörün genel 
büyüme, gelişme oranlarının oldukça üstün-
dedir. Bunun bize net olarak gösterdiği en 
güzel şey, belli ürün gruplarında pazar payımı-
zın arttığıdır. Tabii bizim gönlümüzde yatan; 
pazar payımızı ve satış hacmimizi, Danfoss’un 
Türkiye’de üretim yatırımı yapabileceği düzey-
lere getirebilmek. Bu hedef, yakaladığımız 
ivme ile çok uzak görünmüyor. Danfoss bir 
dünya devi, 5 kıtada üretim yapıyor, 100’den 
fazla ülkede ürünlerini direkt veya doğrudan 

işin güvenlik ayağı da var, bir ısıtma sistemi 
ekonomik olduğu kadar güvenli de olmalı, 
çünkü insanlarla iç içedir. Dolayısıyla hangi 
açıdan bakarsak bakalım, sektörde belli bir 
kalitenin korunması şart.  

Danfoss ürünleri “tam ederine” 
satılır 

Kullanıcı “genel geçer fiyattan” bir ürün aldığı 
zaman bunda rahatsız olunacak bir şey yok. 
Bu sadece bizim sektör için değil, tüm sek-
törler için geçerlidir. Biz, alışverişi “toplam 
sahip olma maliyeti” yaklaşımı ile değerlen-
direrek müşteriler ile iş yapmayı tercih ede-
riz. Muhataplarımız olaya bu açıdan bakar-
larsa daha kolay anlaşabiliriz ve kendiler uzun 
vadede bu işten kazançlı çıkarlar. Bu bakış 
açısıyla; Danfoss ürünleri çok pahalı değil-
dir, ucuz da değildir; bizim ürünlerimiz “tam 
ederine” satılır. En pahalı veya en ucuz olmak 
gibi bir konumlandırma çabamız yok, buna 
ihtiyacımız da yok. Bu çerçeveden baktığımız 
için kaliteyi korumak adına bazı projelerden 
“bu bizim teklif  edebileceğimiz en son fiyat-
tır” deyip çekiliyoruz. Kurduğumuz sistemler 
bir anlamda “evladımız” gibidir. Biliriz ki, sis-

pazarlayan şirketleri var. 30’a yakın noktada 
üretimleri var. Biz henüz üretim kararı alına-
bilecek noktaya ulaşamadık ama ciddi yol alı-
yoruz. Bu konuda ısrarcıyız, vazgeçmeye niye-
timiz yok. Türkiye pazarı dinamik bir pazar. 
Global Danfoss açısından baktığımızda Tür-
kiye, Çin, Rusya gibi gelişen pazarlar arasında 
yer alıyor. Biz üzerine gittikçe ve bu yıl olduğu 
gibi güzel sonuçlar elde ettikçe, bu hedefe 
adım adım yaklaştığımıza inanıyorum. TM
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Norveç, İsviçre ve Avusturya’da 
Isı Pompası Pazarı Büyüyor
Norveç Isı Pompası Pazarı

Norveç 385,000 km² yüzölçümü ve 4.9 
milyon nüfusa sahiptir. Yaklaşık 4 mil-
yonluk bir yapı stoğu bulunmakta-

dır. Bunların yaklaşık üçte biri, 1.466.389’u 
konut yapısı, 746.569’u endüstriyel yapı ve 
1.725.452’si tatil evleri, garaj yapıları v.b’dir. 
Ziraat ve balıkçılık amaçlı yapılar, 509.557 
adettir ve endüstriyel sektör grubu içinde çok 
büyük yer teşkil eder. Her yıl 10.000 yeni bina 
yapılmaktadır. 
Son 30 yıldır, Norveç’te ısıtma ve soğutma tale-
bini karşılamak üzere, endüstriyel uygulamalar, 
bölgesel ısıtma sistemleri ve büyük ölçekli ticari 
binalarda pek çok yüksek kapasiteli ısı pompası 
tesis edildi. Son on yıl boyunca ısı pompaları 
konut sektöründe de yayılımını güçlendirdi, 
yarım milyon ünitenin üzerine çıktı. Gelecek 
yıllarda beklenen; güçlü bir evsel pazar ile ticari 
uygulamaların paralel ilerlemesidir. 

Norveç’te müstakil evlerdeki ısıtma, yaygın ola-
rak doğrudan elektrik temelli ısıtıcılarla odun 
sobalarının kombinasyonu şeklindedir. Pek çok 
evde ısıtma için hidronik dağıtıcı sistemler 
bulunmamaktadır. Havadan/havaya ısı pom-
paları, evsel kullanım alanında baskın konum-
dadır.  
Havadan/suya ısı pompaları, yeni yapılan 
evlerde daha popüler olmaya başladı. Bugün, 
müstakil evlerin % 34’ünde ısı pompası kulla-
nılıyor, bu durum son on yılın neticesi. 

Isı pompaları hakkında kamunun kanaati: Isı 
pompaları diğer yenilenebilir enerji kaynakları 
ile hükümet nezdinde eşit tutuluyor politika-
cıların çoğu evsel uygulamalar için ısı pompa-
ları ve bio enerjiye işaret ediyor; ısı pompaları, 
elektrikli ısıtma karşısında en güçlü alternatif 
olarak kabul ediliyor.  
Norveç ısı pompası pazarı 2001’den beri 
düzenli olarak gelişme kaydediyor. 1990’lar-

pazar

2009’da Norveç’teki ısı pompalarının 
kullandığı enerji kaynakları

Chart produced by IZW e.V., September 2011
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dan beri yıllık satışlar 1000-2000 arasında sey-
rediyor. 2008’de pazar 84.685 üniteye ulaştı. 
Norveç’te en çok rağbet gören ısı pompaları, 
havadan/havaya tekli ünitelerdir. Yenilenebi-
lir enerjiler ve ısı pompaları için sübvansiyon-
lar bulunmakta; bunlar, havadan/havaya tipler 
haricinde pek çok uygulama için ve pek çok ısı 
pompası tipi için geçerli. Konutsal uygulamalar 
için, havadan/suya ve yer kaynaklı ısı pompa-
ları için 1200 Euro’ya kadar destekler veriliyor. 
Norveç’te deniz suyunu, yeraltı sularını, atık 
suları ısı kaynağı olarak kullanan pek çok orta 
ve büyük ölçekli ısı pompası sistemleri tesis 
edilmiştir. Yer kaynaklı, hem ısıtma hem de 
soğutma amaçlı kullanılan çok büyük ölçekli 
bir ısı pompası sistemi, 2007 yılında yeni inşa 
edilen bir hastanede kullanıldı: “Nye Ahus”. 
Norveç’te kurulan en büyük kapasiteli ısı pom-
pası sistemi, 28 MW kapasiteli, kanalizasyon/
atık suyu ısı kaynağı olarak kullanan ve 90 ºC 
ısı ile bölgesel ısıtma şebekesini besleyen sis-
temdir.  

İsviçre Isı Pompası Pazarı

İsviçre, 42,000 km² yüzölçümüne ve 7.87 mil-
yon nüfusa sahip. Konutsal, ticari ve endüstriyel 
ısıtma kullanılan 1.623 milyon bina bulunuyor, 
bunun 1.347 milyonu ise sadece konut amaçlı 
kullanılıyor. 934,000 yapı, müstakil ev. Bu yapı 
stoğuna her yıl 12.000 yeni yapı ekleniyor.  
İklim: Isıtma dönemi boyunca sıcaklık -6 ile 
-12 °C arasında seyrediyor, yıllık ortalaması ise 
~4 °C. Isı dağıtım sistemi sıcaklıkları; yeni yapı-
larda 35-50 °C ve mevcut yapılarda 50 -70 °C 

veya daha yüksek sıcaklık aralığında bulunuyor.

İsviçre’de toplam enerji tüketiminin % 28.7’si 
ısıtma ve sıcak su temininde kullanılıyor.  
(% 19.1’i endüstride, % 16’sı hizmet sektö-
ründe, % 34.8’i taşımacılıkta). Elektriğin  
% 56.5’i hidrolik santrallerden, % 38.1’i nük-
leer santrallerden, % 4.9’u fosil yakıtlardan ve 
% 0.5’i güneş enerjisinden sağlanıyor. 
İsviçre’de 1.6  milyon ısıtma sistemi mevcut, 
bunun 880.000’i mazot yakıtlı, 280.000’i  gaz 
yakıtlı, 170.000’i elektrikli rezistanslı ısıtıcı, 
180.000’i ısı pompası, 80.000 bölgesel ısıtma 
bağlantılı ve 30.000’i  odun yakıtlı sistem.  
Isı pompalarının kompresörleri elektrikle çalışır. 
İsviçre endüstrisi elektrik nereden elde ediliyor 
ve fiyatı kabul edilebilir seviyelerde mi soruları 
ile ilgilenir. Fachvereinigung Wärmepumpen 
Schweiz (FWS-İsviçre Isı Pompaları Darneği) 
Başkanı Stephan Peterhans,  “Evet, kabul edi-
lebilir fiyatlı yeterli miktarda elektrik vardır” 

diyor. Bugün mevcut 100.000 merkezi elekt-
rik beslemeli sistem, ısı pompaları ile değişti-
rilmiş olsa, 200.000, hatta 300.000 ısı pompa-
sının tüketeceği elektriğe karşılık gelirdi. Yılda 
yaklaşık 20.000 yeni ısı pompası tesis ediliyor. 
Bunun anlamı endüstri, 15-20 yıl içinde  pek 
çok sistemi ısı pompalı hale getirecek ama yine 
de elektrik temini sorunu yaşanmayacak. 

Isıtma sistemleri Isı pompaları ile 
değiştiriliyor

Yaklaşık % 70’i müstakil ev olan yeni yapılarda, 
ısı pompaları kullanılıyor, brülörlü ve elektrikli 
ısıtma sistemlerinin dörtte biri ısı pompaları ile 
değiştiriliyor. Eskiyen ısı pompaları da yine ısı 
pompalarının değişim pazarına giriyor. Çevre 
dostu ısıtma kavramı, yenileme pazarının başı 
çeken kriteri sayılıyor. 
2010’da 20.044 adet ısı pompası satıldı, Bu, bir 
önceki yıla nazaran küçük bir düşüş kaydedil-

Yıllara göre Norveç’te ısı pompası satışları Yıllara göre İsviçre’de ısı pompası satışları

İsviçre’de ısıtma sistemleri satışları (2010)
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gazla ısınıyor, % 23’ü mazot, % 20’si odun, % 
7’si elektrik, % 2.1’i bölgesel ısıtma ve % 1.5’I 
ise güneş enerjili ısı pompaları ile ısınıyor. Her 
yıl yeni 35.000 ev yapılıyor.

Yenilenebilir enerjileri kullanacak teknoloji-
ler, Avusturya için sürdürülebilir ekonominin 
major elemanları arasında yer alıyor. Bu eği-
lim gelecekte de iç ve dış pazarlarda devam-
lılık gösterecek.  

2009’da 18.138 ısı pompası satıldıktan sonar 
2010 yılında pazarda % 3.1’lik bir düşüş 
görüldü ve satışlar 17.578 cihazla sınırlı kaldı. 
Yukarıdaki tabloda ısı pompalarının % 1.8’lik 
düşüşü görülüyor. Yer kaynaklı (glikollü su-su, 
direkt genleşmeli) % 54 ile hala pazarın en 
büyük payını alıyor. Sudan/Suya sistemlerin 
payı biraz da olsa düşmüş görülüyor, glikollü su/
su sistemler ise 2007’den beri belirgin biçimde 
düşüş kaydediyor. 

2010’da satışlar, son bir kaç yılın benzeri eğilim 
gösterdi; havadan/suya ısı pompalarına doğru 
pazarın kaydığı açıkça görülmekte. Hava kay-
naklı ısı pompalarının sayısı giderek artıyor. 
Şimdilik % 46 olan pazar payı içinde hava kay-
naklı ısı pompalarının % 90’ı havadan/suya, % 
10’u ise havadan/havaya ısı pompaları. Doğru-
dan buharlaşmalılar, 1990’larda oldukça bas-
kın konumdaydılar. Fakat zaman içinde yerini 
glikollü su/su sistemlerine bırakmaya başladı. 
Doğrudan buharlaşmalılar artık sadece bir niş 
pazar oluşturuyor.  

Sadece ısıtma amaçlı kullanılan 20 kW’a kadar 
ısı pompaları, % 91 ile sektörde en büyük paya 
sahip.  

Pazar araştırmalarına göre 2010’da 80,705 
evsel sıcak su teminini sağlayan ısı pompası, 
90,637 alan ısıtmasında kullanılan ısı pom-
pası, 4,026 havalandırma amaçlı ısı pompası 
ve 1,893 yüzme havuzları için nem alma özel-
likli ısı pompası olmak üzere toplam 177,000 
ısı pompası çalışmaktaydı. 
Bu ısı pompaları 1,960 GWh ısı üretmektedir 
ki bunun 1,381 GWh yenilenebilir enerji kay-
nağı kullanımıdır. 

Isı pompalarının Avusturya’da evsel kullanımı 
daha çok, alan ısıtması, sıcak su hazırlama ve 
çok fonksiyonlu kullanım amaçlarına yöne-
liktir.  TM
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diğini gösteriyor. Bu yaklaşık 20.000 cıvarın-
daki ısı pompasının, 602 adedi 50 kW üze-
rinde güce sahip. 2.429 ısı pompası adet gibi 
büyük çoğunluğu ise 5 -13 kW kapasite aralı-
ğında, 3.558 adet ısı pompası 13-20 kW kapa-
site aralığında. Büyük kapasiteli ısı pompaları-
nın potansiyeli yüksek görünüyor ki bu diğer 
pazarlarda da benzer bir durumda. 

İsviçre’de ısı pompaları ısı kaynağı olarak:
Hava: % 59.0, Yer-Glikollü su: % 37.9, Su: 
% 3.1 
Havayı ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompa-
ları, eski yapılarda daha çok kullanılıyor.

Yenileme pazarının eğilimlerine bakacak olur-
sak; özellikle fueloil yakıtlı kazanlar, daha çok 
ısı pompaları ile değiştiriliyor. Isı pompaları-
nın İsviçre pazarında baskın konumda oldu-
ğunu söylemek mümkün. 
İsviçre’de hedef 2025 yılında 400,000 ısı pom-
pasının kullanılması ve bu sayede 4 milyon ton 
CO2 salımının azaltılması...

Avusturya Isı Pompası Pazarı

Avusturya 84.000 km² yüzölçümüne ve 8.3 mil-
yon nüfusa sahip. 3.57 milyon konut olarak kul-
lanılan yapı bulunuyor, bunların % 26’sı doğal-

Kaynak: bmvit

Nem alma
Kullanım amacı:

Havalandırma

Evsel sıcak su

Isıtma

Yıllara göre Avusturya’da ısı pompası satışları

Chart produced by IZW e.V., August 2011

Avusturya’daki ısı pompalarının enerji kaynakları

Chart produced by IZW e.V., August 2011 Kaynak: bmvit
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Su Sisi Sistemleri *
Levent Karakoç
Artı Yangın Korunum Sistemleri Şti.

Giriş

Günümüzde yaygın olarak kullanıl-
maya başlayan ve yaşam alanlarımı-
zın bir parçası haline gelen Sprink-

ler Söndürme Sistemleri yüksek miktarda su 
tüketimleri, kullanıldıkları mekanlarda oluş-
turdukları alan kısıtlamaları, sistemde suyun 
uzun süreler bekletilmesi sebebiyle boru hat-
larında oluşan biyolojik kirlilik gibi faktör-
ler göz önüne alındığında, bu sistemlere bir 
alternatif olarak “Su Sisi Sistemleri” karşı-
mıza çıkmaktadır.

Su Sisi Nedir? 

Suyun çok küçük partiküllere  ayrıştırılarak 
bir “bulut-sis” haline getirilmesi ile yaratılan 
ve  böylece ortamdaki ısı enerjisinin emilme 
alanını artıran bir tekniktir. İlk su sisi sistem 
tasarımları 1930’lu yıllara kadar uzanmaktadır.

Su sisi tanecik boyutları göz önüne alındığında 
Su Sisi Sistemleri ilk kez aşağıdaki kategori-
lere ayrılmıştır: (DV 90)- NFPA 750 (1996 
baskısı)
•	 Klas I  < 200 mikron

•	 Klass II  200-400 mikron
•	 Klas III  400 – 1000 mikron
•	 Sprinkler  > 1000 mikron

Su Sisi Sistem Basınç 
Sınıflandırması 

Su Sisi Sistemleri basınç değeri göz önüne 
alındığında 3 katagoride incelenebilir ;
•	 Düşük Basınçlı < 12,5  Bar
•	 Orta Basınçlı  12,5 – 35 Bar
•	 Yüksek Basınçlı > 35 Bar

Su Sisi Sistemi Yangını  Söndürme 
Prensipleri
                                   
Yüksek basınç altında su moleküllerinin küçük 
çaplı tanecikler oluşturması ile meydana gelen 
bir sis bulutu yangının oluştuğu alana uygu-
landığında küçük tanecikler;
1. Yangının oluşturduğu ısı enerjisini emerek 

buharlaşır ve ortam ısısını düşürür. 900 °C’den 
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50 °C’ye kadar soğutma etkisi yaratır.
2. Su sisi tanecikleri sıvı fazından gaz 

fazına geçerken 1760 kez hacimsel olarak 
genleşerek yangının merkezinde yer 
alan hava içerisindeki oksijeni ortamdan 
uzaklaştırır. Oksijen miktarı % 21’den  
% 17’ye düşer.

Suyun Enerji Emme Kapasitesi: 1 lt suyun 
enerji emme kapasitesi; 20 °C’den 100 °C’ye 
ısınırken 335 kJ, sıvı fazından gaz fazına 
geçerken 2257 kJ’dür. Benzer enerji emme 
kapasitesine sahip başka hiçbir söndürücü 
ajan yoktur.

Neden Su Sisi?

•	 Düşük Su Tüketimi : Sprinkler Sisteminin 
% 10‘u oranında su ihtiyacı

•	 Küçük Boru Çapları 
•	 Yüksek Verimlilik : Klas A ve B tipi 

yangınlar için yapılan test sonuçları
•	 İnsana karşı tamamen zararsız oluşu 
•	 Temiz ve çevre dostu 
•	 Tamamen kapalı (sızdırmaz) bir alana 

ihtiyaç duymaması
•	 Oksijeni  ortamdan uzaklaştırma (1 : 1680 

basınçta stoklanan azot silindirleri aracılığı ile 
içerisinde basınçsız “de-mineralize su” bulu-
nan silindirler “elektrikli” (dedektörler aracı-
lığı ile) ve/veya “cam tüplü (kapalı tip)” nozul-
ların patlaması sonucu  tetiklenir ve özel bir 
borulama sistemi aracılığı ile yine özel su 
sisi nozulları kullanılarak istenilen tanecik 
çapında homojen su sisi yaratılır. 

2) Pompalı Su Sisi Sistemleri:
25-800 lt/dak debi ve 120 bar işletme basın-
cına sahip elektrik /dizel motorlu, seramik pis-
tonlu pompalar kullanılarak üretilen basınçlı 
su, sistem tipine göre kapalı ve /veya açık Su 
Sisi Nozulları aracılığı ile sise dönüştürülür. 

3) Su Sisi Yangın Kabinetleri:
DN12 mm, 60 mt uzunluğunda yüksek 
basınçlı yarı-sert hortum ve 2 tipte jet yapan 
özel yüksek basınçlı Su Sisi Lansları ile 100 
Bar basınçta çalışan sistem 6 – 25 Lt/dak 
debide istenilen süre boyunca Su Sisi üre-
tir. Lans üzerinde 1 adet merkezde, 12 adet 
ise çevrede ince su sisi nozulu yer almaktadır. 
1. jet kademesinde üretilen Su Sisi homojen 
ve düşük çaplı tanecik yapısı ile sıvı ve hatta  
toz yangınlarını söndürmede, 2. Tip jet kade-
mesinde üretilen su sisi sayesinde ise (daha 
uzağa atma kapasitesi) kullanıcı personel  
yangında oluşan radyant ısı enerjisinden  
korunur.   

Sistem Tipleri

•	 Islak Borulu Sistem
•	 Kuru Borulu Sistem
•	 Deluge Sistem
•	 Pre-Action Sistem

Sistem Aktivasyon Çeşitleri

•	 Cam tüplü sprinkler başlıkları aracılığı ile 
otomatik olarak termal aktivasyon

•	 Yangın dedektörleri aracılığı ile elektrikli 
(solenoid vana) aktivasyon

•	 Pnömatik Aktivasyon-Firetrace Algılama 
Sistemi (Sadece silindirli sistemlerde 
kullanılır)

•	 Manuel aktivasyon (Buton, switch gibi 
ekipmanlar aracılığı ile elle müdahele).

Değişik Boyutlardaki Taneciklerin Özellikleri

Tanecik boyutu Soğutma Alanı Dönüşüm Süresi Tanecik Hızı

µm 1 Lt su için (m²) s Serbest Düşme (m/s)

10000 0.2 620 9.2

1000 2 6.2 4

100 20 0.062 0.35

10 200 0.0062 0.003

  Tanecik boyutu 1 lt sudaki Alan

Sistem mm tanecik sayısı m²

Konvansiyonel
1 – 5 15 bin - 2 Milyon 1 - 6

Sprinkler/ Su Spreyi

Düşük Basınçlı
0.2 - 1 2 - 250 Milyon 6 - 30

Su Sisi

Yüksek Basınçlı
0.025 - 0.2

250 Milyon - 150 Mil-
yar

30 - 250
Su Sisi

kez genleşme oranı ile) 
•	 5 dakika süre sonunda ortamdaki oksijen  

% 21’den % 17’ya düşüyor
•	 Duman emilimi 
•	 Suyun verdiği zararların minimize 

edilmesi
•	 3 boyutlu Söndürme Efekti
•	 1 dakika deşarj sonunda ortam sıcaklığı 

900 ºC’den 50 ºC’ye düşüyor
•	 Saf su kullanıldığında iletkenlik problemi 

ortadan kalkıyor.
•	 Yangının merkezine yakın olan objeleri 

radyant ısı enerjisi yayınımından korur

Neden Yüksek Basınç ?

•	 Yangına daha iyi nüfuz etme
•	 Daha geniş koruma alanı
•	 Yüksek buharlaşma oranı ile hızlı soğutma 

etkisi
•	 Bina taşıyıcı sistemine getirdiği düşük yük

Su Sisi Sistemlerinin Çeşitleri

1) Tüplü Su Sisi Sistemleri: 
Temelde tek ajanlı ve çift ajanlı olmak üzere 
iki grupta incelenebilir. Bu sistemde 200 bar 
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kalmaksızın sprinkler başlıkları değiştirilir, 
böylelikle bir sprinklerin değiştirilmesi  için 
harcanan süre önemli ölçüde azaltılır.

B) Vanalar

Her sistem farklı türlerde çeşitli sayıda vana-
lardan oluşabilir. Her vana,  sistemde ayrı bir 
fonksiyonel rol oynar.

Bölgesel Kesme Vanaları:
Kesme vanaları su sisi sistemini belirli bölüm-
lere ayırmak için kullanılır. Bu vanalar nor-
malde açıktır ve izlenebilir. Vananın içinden 
bir su akışı olduğunda, bu bir sprinklerin açıl-
dığını ve sistemin aktive olduğunu gösterir. 
Kesme vanaları manuel olarak su girişini 
kapatarak bölgesel bakım amacıyla da kul-
lanılabilir. Ayrıca rutin test ve bakımlar için, 
kesme vanaları bir test ekipmanı ile donatı-
lır ve sprinkler aktivasyonunu simule ederek  
gerekli testler yapılır.
Kesme vanaları çeşitli ölçülerde ve izleme 
anahtarı veya  ihtiyaca göre diğer başka akse-
suarlarla da donatılmış olabilir.

Mekanik Bölge Vanaları:
Bu vanalar genelde açık tip sprey nozullu sis-
temlerde kullanılır. Vanalar normalde kapa-
lıdır, bir bölgeden yangın alarmı geldiğinde, 
o bölgedeki ilgili vana açılarak o bölgede 
su akışına izin verir. Bu vanalar otomatik 
veya manuel olarak açılabilir, ayrıca uzaktan 
kumanda edilebilir.

Tahliye ve Kontrol Vanaları:
Silindirli sistemler için çok çeşitli tahliye ve 
kontrol vanaları mevcuttur. Silindirler ortak 
bir manifold tahliye vanasından deşarj edi-
lebildiği gibi, bağımsız tahliye vanaları ile de 
boşaltılabilir. Tahliye metodu elektrikli, pnö-
matik, hidrolik veya manuel olabilir.

bulunan piston itilir ve yüksek basınçlı su, 
sprinklerin üzerinde yer alan mikro nozullar-
dan dışarı çıkar.
Su sisi sprinkler başlıkları 4 bölümden mey-
dana gelir; sprinkler gövdesi, yaylı piston, 
mikro-nozullar ve ısıya duyarlı cam tüp. 
Sprinkler başlıkları genel olarak tıkanmaya 
karşı 300 µm’lik bir pislik tutucu ile dona-
tılmıştır. Sprinklerler pirinç, krom veya nikel 
kaplamalı olabilir. 

Su Sisi Spray Nozulları:

Su sisi sprey nozulları açık tip nozullar olup, 
aktivasyonun manuel veya yangın algılama sis-
temi aracılığı ile başladığı sistemlerde kulla-
nılır. Sprey nozulların, çeşitli yangın korunma 
sistemlerinin gereksinimlerini karşılayacak 
(kırılmaya karşı dayanıklı, yere gömme ola-
rak monte edilebilen, yükseltilmiş döşeme alt-
larına monte edilebilen, duvar tipi v.b) çeşit-
leri mevcuttur. Su sisi sprey nozulları, gövde, 
mikro-nozullar ve 300 µm’lik pislik tutucu-
dan meydana gelir. Bütün sprey nozullar pas-
lanmaz çeliktir.
                       
K Faktörü:
Mikro nozulların k-faktörleri 0,028 – 3,15 
arasında değişmektedir. Nozullarda 1-3 ve/
veya 4-7 adet mikro nozul bulunur.

Montaj Elemanları:

Su sisi sprinkler ve sprey nozulları, uygun 
bir montaj adaptör kullanılarak borulama 
sistemine bağlanır. Montaj yerine ve şekline 
göre çeşitli tipleri mevcuttur. Örneğin 
cam tüplü sprinklerin montajı için özel 
çek vanalı bir adaptör kullanılır, bu sayede 
bütün sistemin drenaj edilmesine gerek 

Su Sisi Sistemleri Genel Uygulama 
Alanları:

•	 Arşiv ve Kütüphaneler
•	 CNC Makinaları
•	 Konveyorler
•	 Gaz Türbinleri
•	 IT Odaları
•	 Kablo Tünelleri
•	 Endüstriyel Mutfaklar
•	 Yanıcı Madde Stok Alanları
•	 Metro İstasyonları 
•	 Motor Test Odaları
•	 Müzeler ve Tarihi Binalar
•	 Temiz Odalar
•	 Kontrol Panoları 
•	 Trafolar
•	 Su Sisi Perdeleri
•	 Rüzgar Değirmenleri

Su Sisi Sistemleri ile İlgili 
Standartlar  

•	 N.F.P.A. 750 (2010 Baskısı)
•	 F.M. 5560 (Mayıs 2005)
•	 EN/TS 14972
•	 VDS/CEA 4001
•	 IMO A800, MSC913
•	 APSAD D2. 

 
Su Sisi Sistemleri ile İlgili Onay / 
Test Kurum ve Kuruluşları

•	 ISV, CAYPRO, DLR, FPI, HP, IMO, 
FM, NVBB, GL, VDS, TUV, EBA 

 
Su Sisi Sistemleri Komponentleri

A) Su Sisi Sprinkler ve Nozulları 

Su Sisi Sprinkler Başlıkları:
Su sisi sprinkler başlıkları cam tüplü sprink-
lerler olup, sıcaklığa bağlı olarak cam tüpün 
patlaması sonucu aktivasyonun başladığı sis-
temlerde kullanılır. Isıya duyarlı cam tüpün 
57 ile 141 °C arası 5 farklı sıcaklık seçene-
ğinde patlaması sonucu sprinklerin içinde 
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teknik

Diğer Vanalar:
Pislik tutucu filtreler, çek vanalar, küresel 
vanalar ve stabilizasyon vanaları gibi  sistem 
montajında gerekli diğer vanalardır.

C) Pompa Üniteleri

Elektrikli Pompa Üniteleri:
Birçok değişik uygulamada kullanılabilen 
elektrikli pompa üniteleri, değişik ebat ve 
konfigürasyonlarda özel olarak üretilirler. Her 
pompa ünitesi hem ana enerji hattından hem 
de trafodan beslenebilecek şekilde dizayn edi-
lir. Pompa üniteleri kaide üzerine monte edil-
miş olup, genleşme tankı ve kontrol panosuyla 
birlikte temin edilir.

Modüler Sprinkler Pompa Üniteleri:
Sprinkler pompa ünitelerinin modüler versi-
yonudur. Montaj yerinin kısıtlı olduğu zaman-
larda bu tip pompa üniteleri kullanılabilir.

Lokal Uygulamalar için Pompa 
Üniteleri:
Elektrikli pompa ünitesi olup, genellikle 
makinelerin lokal korunmasına yönelik uygu-
lamalarda kullanılır. Bir elektrik motoru, pis-
ton pompa ve kontrol panosundan meydana 
gelir.

Dizel Pompa Üniteleri:
Bu üniteler kompakt ve kendi kendine yeten 
üniteler olup, elektrik kaynağı bulunmayan 
yerlerde elektrikli pompa ünitelerine alterna-
tif olarak sağlanabilen dizel motorlu pompa 
üniteleridir. Elektrik bağlantısına gereksi-
nim duymamalarına rağmen, harici bir yan-
gın alarm ve kontrol sistemine bağlanabilirler.

Gazlı (Silindirli Sistem) Pompa 
Üniteleri:
Bu üniteler de kendi kendine yeten, dışar-

dan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duy-
mayan ünitelerdir. Daha çok, düşük tehlike 
sınıfındaki alanlarda ve makine dairelerinde 
kullanılır. 
Gazlı pompa üniteleri, basınçlı hava veya nit-
rojen ile basınçlandırılan mekanik piston-tip 
pompa ve korunan hacmin büyüklüğüne ve 
gereken koruma süresine bağlı olarak deği-
şik sayılarda su silindirlerinden meydana gelir.

D) Su Depoları

Elektrikli veya dizel motorlu pompa ünite-
lerinin su beslemeleri; ana şehir şebekesin-
den (kesintisiz bir kaynak ise) veya sistem 
için hesaplanmış ebatta bir su tankından bes-
lenebilir. 

E) Borulama Sistemi

I) Paslanmaz Çelik Borular:
Tüm sistem boruları dikişsiz ve/veya dikişli 
paslanmaz çelik AISI 316,  AISI 316L,  
AISI316 Ti kalitede olmalıdır. Su Sisi sis-
temi boruları Sprinkler Sistemi ile karşılaştı-
rıldıklarında çok daha küçük ebatlarda oldu-
ğundan özellikle asma tavan arası mekanlarda, 
tarihi yapılarda ve mevcut binalarda yapılan 
uygulamalarda kolaylık sağlamaktadır. Boru-
lar bükülerek de kullanılabildiğinden (25 mm’ 
ye kadar olan çaplarda) (dirsek  kullanmadan) 
montaj süresi çok daha kısadır.

Su Sisi Sistemleri Boru Ebatları:
•	 12 mm -  Branşman Boru hatları 
•	 16 mm  -  Branşman ve Ara Besleme 

Boruları
•	 25 mm -  Ana Besleme Boru Hatları  
•	 30 mm -  Kolon Boru Hatları
•	 38 mm -  Kolon Boru hatları  

•	 60 mm -  Mega Sistem Ana Kolon hatları 

II) Fitting Malzemesi:
•	 ≤25 mm çapa kadar olan borularda 

“(Compression) Kompresyon/Yüksüklü 
Fitting”

•	 50 mm çapa kadar olan borularda “Yüksek 
Basınçlı Dişli Fitting”

•	 >50 mm ve daha büyük çaplı borularda 
ise “Kaynaklı veya Flanşlı Fitting” 
kullanılmaktadır. 
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teknik

•	 Soğutma etkisinin minimal düzeyde olması

Kimyasal Gazlar (FE13, FM200, NAF 
S-III vb.):
•	 Yüksek global ısınma faktöründen 

dolayı bazı ülkelerde yasaklanmış olması 
•	 Yangını söndürürken açığa çıkardığı bazı 

toksik maddeler
•	 Soğutma etkisinin sınırlı olması

Inert Gazlar (Argon, Inergen, vb.):
•	 Geniş yerleşim alanı ihtiyacı
•	 Sadece tam kapalı hacimlerde 

uygulanabilir olması
•	 Soğutma etkisinin minimal düzeyde olması

CO2:
•	 Toksik
•	 Soğutma etkisinin minimal düzeyde olması

Köpük:
•	 Çevre dostu olmaması
•	 Köpüğün oluşabilmesi için gerekli süre

Kuru Kimyevi Tozlar:
•	 Korozif
•	 Yüksek derecede kirlenme yaratması
•	 Sıfır soğutma etkisi

IWMA (Uluslararası Su Sisi 
Birliği)
   
IWMA 4 Nisan 1998 yılında kurulmuş, 2000 
yılından itibaren ise Berlin kenti yakınlarında 
yer alan Vahldorf kasabasında  kendi ofi s bina-
sında hizmet vermektedir. Dernek Su Sisi 
Sistemleri AR-GE ve sistemlerin uygulama 
mühendisliği konusunda çalışmalar yapmakta, 
seminerler düzenlemekte ve teknik yayınlar 
çıkarmaktadır. 3-4 Kasım 2010 tarihindeki 
10. Uluslararası Su Sisi Konferansı 19 ülke-
den 100 delegenin katılımı ile Prag şehrinde 
gerçekleştirilmiştir. www.iwma.net adresinden 
IWMA’nın sitesini ziyaret edebilir ve siteye 
üye olarak bugüne kadar yayınlanmış olan 
teknik makale ve sunumları indirebilirsiniz.

Sistem Onayları

Su Sisi Sistemleri ticari olarak 1990 yılında 
pazara sunulmaya başlanmıştır. Bu tarihte 

konu ile ilgili yazılı olarak yayımlanmış 
hiç bir standart bulunmamaktaydı. Firma-
lar  “Tam kapsamlı Yangın Testleri “ (Full-
Scale Fire tests) ile uygulamalarının başarılı 
olup olmadığını ölçebiliyorlardı. Günümüzde 
Amerika’da NFPA ve FM, Avrupa’da VDS ve 
CEN, denizcilik alanında ise IMO tarafından 
su sisi ile ilgili standartlar yayınlanmıştır. Bu 
standartlar sistem dizaynı için bilgiler içerdiği 
gibi, komponentlerin üretimi ve testleri hak-
kında da gerekli şart ve kuralları içermekte-
dir. Su sisi sistemlerinin kullanımında/seçi-
minde en önemli parametre; kullanılacak sis-
temin yapılacak uygulama için “onaylı” olma-
sıdır. Burada önemli olan tek tek komponent-
lerin değil tüm sistemin yapılacak olan uygu-
lama için ilgili kuruluş tarafından onaylanmış 
olmasıdır. Bu da fi rmanın yapılacak uygulama 
için  “1:1 ölçekli yangın testlerini” yapmış ve 
bu uygulamada kullandığı tasarım kriterleri ve 
komple sistemi  bir onay kuruluşundan onay-
latmış olması demektir.  

Sonuç

Su sisi sistemlerinin 200 yıllık bir geçmişe 
sahip olan konvansiyonel sprinkler sistem-
lerinin yerini alması veya sprinkler sistem-
leri yerine kullanılması sistemlerin yatırım 
ve işletme maliyetleri,  uygulama perfor-
mans kriterleri, sistem optimizasyonları göz 
önüne alındığında mümkün görünmemek-
tedir. Aynı durum gazlı söndürme sistemleri 
için de geçerlidir. Su sisi sistemleri,  sprink-
ler ve gazlı söndürme sistemleri arasında ken-
dine ihtiyaç duyulan alanda ve yapılacak olan 
uygulama için 1:1 ölçekli testler yapılarak  
çözüm sağlayacaktır. Yapılacak olan her yan-
gın söndürme sistemi uygulamasını su sisi 
sistemi ile çözmek yanlış olacağı gibi, su sisi 
sistemi yerine konvansiyonel bir sistemde 
ısrarcı olmak da hatalı bir karar olacaktır. Su 
sisi sistemlerinin mutlaka hidrolik açıdan iyi 
bir mühendislik hesabı ve proje ile hayata 
geçirilmesi ve tercih edilecek olan fi rmanın 
yapacağı sistem için söz konusu uygulama 
ile ilgili onay kuruluşlarından “sistem onayı” 
almış olması tercih sebebi olmalıdır. 

III) Boru Askı Malzemeleri:
Yüksek işletme basıncına dayanacak ve su dolu 
boru ağırlıklarını taşıyabilecek tip ve kapasi-
tede askı ürünleri/ kelepçeleri kullanılır. 

Dış Çap Ölçüsü: 6 - 406 mm

Boru Kelepçeleri Dış  Parçalarının  (Plastik 
ve Aluminyum) Malzeme & Tasarımı: 
Polypropylene (yeşil renkli): PP ve PPH 
Polyamide (siyah renkli): PA ve PAH 
Th ermoplastic Elastomer (siyah renkli): SA 
ve SAH 
Aluminium (Doğal): AL

Boru Kelepçelerinin İç Parçalarının (Metal) 
Malzeme & Tasarımı: 
W1 – karbon çelik (doğal) St37  
W2 – karbon çelik  St37 (posfat kaplı) 
W3 – karbon çelik  St 37 (çinko/nikel kaplı) 
W4 – paslanmaz çelik  A2 - 1.4301 / 1.4305 
(AISI 304 / 303) 
W5 – paslanmaz çelik  A4 -  1.4401 / 1.4571 
(AISI 316 / 316Ti)

Montaj ile ilgili dikkat edilmesi gereken 
hususlar: Tefl on bant v.b. malzemeler mon-
tajda kullanılmamalıdır.

Su Sisi Sistemi ile Konvansiyonel 
Tip Yangın Söndürme Sistemlerinin 
Karşılaştırılması

Sprinkler:
•	 Suyun sebep olduğu yüksek oranda zarar
•	 Düşük verimlilik ve sınırlı soğutma etkisi
•	 İletkenlik
•	 İki boyutlu söndürme etkisi
•	 Büyük kapasiteli pompa, boru ve alan 

ihtiyacı
•	 Sıvı yangınlarıyla mücadelede yaşanan 

zorluklar

Halon:
•	 Ozon tabakasını delmesinden dolayı 

yasaklanması
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 1. Su Sisi Sistemlerinin başlıca 
etkileri nelerdir? 

Su sisi sistemleri suyun buharlaşmasıyla ortaya 
çıkan  yüksek soğutma etkisine sahiptir ve bu 
aynı zamanda durağan bir gaz bulutu yarat-
tığından yangını boğmaktadır. Genel olarak 
su sisi sistemleri ile yangını bastırma ya da 
söndürme şu mekanizmaların sağlanması ile 
gerçekleşir:

1)Yangından yayılan sıcak gazların soğutul-
ması ile yanan yüzeyin sıcaklığını düşürmek, 
2) Havanın yer değiştirmesi, seyreltilmesi ve 
oksijenin tüketilmesi sonucunda yanan yüzey-
deki oksijen konsantrasyonun azaltılması, 
3) Su sisi ve su buharı yardımı ile yangın yüze-
yinin radyant ısı yayınımı değerini düşürme,
4) Yakıt buharının yangın ürünleri ve vapo-
rize su ile seyreltilmesi, 
5) Yanıcı gaz akımı ile oluşan alev yayılması 
ve parlamasının su sisi spreyi ile azaltılması.

2. Su Sprey (deluge), sprinkler ve 
su sisi sistemleri arasındaki farklar 
nelerdir?

Su sprey ve sprinkler sistemleri yangın ile 
mücadele eder ve öncelikli olarak yanan yüzey 
alanını  ıslatarak, etrafındaki yapı elemanla-
rını da soğutarak korur ve böylelikle yangını 
bastırır veya kontrol altına alır. Bu yüzden bu 
sistemler daha yüksek debiler ve daha büyük 
su tanecikleri sayesinde daha yüksek etkinlik 
sağlarlar. Su sisi sistemleri ise, yangın kayna-
ğının içindeki ve etrafındaki suyu buharlaştı-
rarak yangınla mücadele eder. Suyun buhar-
laşması yangın bölgesinden büyük miktardaki 
enerjiyi çekerek alevi soğutur, yangının açığa 
çıkardığı ısıyı düşürür ve oluşan su buharı 
yangının boğularak sönmesine yardımcı olur. 
Açık alanlardaki yangınlarda, Su sisi sistem-
leri içerdikleri su tanecik çapları yangın kay-
nağına penetre olabilecek kadar büyük aynı 
zamanda da yangın kaynağı içerisinde buhar-

laşabilecek kadar küçük boyutta olduğu zaman 
en iyi performansı gösterir. Kapalı mahaller-
deki yangınlarda ise daha yüksek sıcaklıklar 
söz konusu olacağından yüksek sıcaklıklar 
buharlaşmayı artırarak su sisi sisteminin yan-
gınla mücadele etkisini güçlendirir.

3. Gazlı söndürme sistemleri ile 
kıyaslandığında su sisi sistemlerinin 
avantajları/dezavantajları nelerdir ? 

Gazlı söndürme sistemleri ile 
kıyaslandığında su sisi sistemlerinin 
avantajları: 

1) Su sisi toksik değildir.
2) Su sisi soğutma etkisi sağlar. 
3) Pompalı su sisi sistemleri sürekli yangınla 
mücadeleye ve birden fazla zonu aktive etme 
imkanı sağlar.
4) Su sisi sistemleri havalandırma ve mahal-
deki açıklıklara daha az duyarlıdır. Sonuç 
olarak, su sisi sistemleri tam kapalı olmayan 
mahallerde gaz sistemlerinden daha uygun 
olup, sprinkler sistemlerindeki gibi zonlama 
imkanına sahiptir. 
5) Su sisi sistemleri gazlı söndürme sistemle-
rine kıyasla daha erken aktive edilebilmeleri 
sayesinde yangının sebep olabileceği hasar-
ları azaltır.

Gazlı söndürme sistemleri ile 
kıyaslandığında Su Sisi sistemlerinin 
dezavantajları:
1) Eğer yangının başladığı bölge su sisi spre-
yinin direk etki alanında ise su sisi sistemleri 
daha verimli olmaktadır.
2) Su sisi sistemleri daha geniş ve karmaşık 
borulama gerektirmektedir.
3 ) Su sisi sistemleri su hasarına yol açabilir
4) Su sisi sistemlerinin çalışma prensibi olan 
buharlaşma efekti için ısı gerektiğinden küçük 
boyutlu yangınlar bu sistem ile söndürüle-
meyebilir.
 5) Su sisi sistemleri yangını söndürmek için 
daha uzun sürelere ihtiyaç duyabilir.      

4. Su sisi sistemleri dumanı temizler 
mi? 

Tünel ve koridorlarda yapılan testlerde edi-
nilen deneyimler ve duman/is temizleme için 
kurulan düzenekler göstermiştir ki, doğru 
şartlar altında, su sisi sistemleri dumanın içe-
risindeki is ve kurum partiküllerini yıkayabi-
lir/temizleyebilir. Bu performansın etkinliği 
daha çok su sisi sisteminin yayılma yoğunlu-
ğuna ve tanecik çapına, ayrıca duman partikül-
lerinin su sisi atmosferi içerisinde kalma süre-
sine bağlı olduğundan duman/is yıkama kapa-
sitesi genelleştirilmemeli ve durum bazında 
değerlendirilmelidir. Su sisi sisteminin kar-
bonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO2) 
gibi suda çözünmeyen gazları duman içe-
risinden ayrıştırmadığının farkına varılması 
da ayrıca önemlidir. Ancak, hidrojen klorid 
(HCL) gibi bazı toksik gazlar suda çözüne-
bilir ve belirli bir dereceye kadar dumandan 
uzaklaştırılabilir. 
  
5. Su sisi sistemlerinin itici 
gaz olarak nitrojen kullanması 
durumunda, korunan mahal 
içerisindeki oksijen miktarı can 
güvenliği açısından nasıl ele 
alınmalıdır? 

Böyle sistemlerde bu, yangın testlerine veya 
geçerli hesaplama metodolojileri kullanılarak 
yapılan değerlendirmeler neticesinde üretici-
nin sorumluluğunda olmalıdır.

Su Sisi Sistemleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular
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6. Yüksek basınçlı ile düşük basınçlı 
su sisi sistemleri arasındaki farklar 
nelerdir? 

Her iki sistem de aynı standartlara uygun ola-
rak test edilir ve onaylanır. İki sistem arasın-
daki en önemli fark nozul dizaynında karşı-
mıza çıkmaktadır. Burada su farklı metod-
lar ile  atomize edilirken farklı su basınçla-
rına ihtiyaç duyulmaktadır. Düşük basınçlı ve 
yüksek basınçlı su sisi sistemlerinde nozula-
rın farklı dizayn edilmesi ve bu nozullar için 
ihtiyaç duyulan basınçlar su / itici gaz temini, 
pompa, kontrol ve borulama parametrelerinde 
değişik gereksinimler ortaya çıkarmaktadır. 
Her iki sistem arasındaki temel farklar aşa-
ğıda verilmiştir:

Test Standartları ve Onay Kriterleri:
Her iki sistem için aynı (NFPA, CEN, FM 
Approvals v.b)

Güç/Enerji Gereksinimleri:
Pompalı sistemlerdeki güç gereksinimi su 
basıncı x debi ile doğru orantılıdır.
Yüksek basınçlı sistemler yüksek su basıncı 
gereksinimi nedeniyle yüksek güce ihtiyaç 
duyarken, düşük basınçlı sistemler ise daha 
düşük basınç gereksinimi nedeniyle düşük 
güçlere ihtiyaç duyarlar.

Su Debisi Gereksinimleri:
Su debisi gereksinimleri sistem dizaynı, sis-
tem aktivasyon süresi, korunan mahal, hava-
landırma, yakıt cinsi vb.  etkenlere bağlıdır.

Nozul Çapı ve Orifis Çapları: 
Yüksek basınçlı sistemlerdeki nozul orifis çap-
ları genellikle düşük basınçlı sistemlerdekine 

göre daha küçük olup, orifis çapları nozul 
tipine ve markasına bağlıdır.

Su Filtrasyonu ve Su Kalitesi: 
Yüksek basınçlı su sisi sistemlerinde nozul 
orifis çaplarının daha küçük olması sebebiyle, 
bu sistemler düşük basınçlı sistemlere kıyasla 
daha iyi bir su filtrasyonu ve kalitesine ihti-
yaç duyarlar.

daha düşük sistem bekleme basıncına sahip-
tir. Düşük basınçlı otomatik su sisi sistemleri 
ise genellikle sistem çalışma basıncıyla aynı 
sistem bekleme basıncına sahiptir.

Nozul Yerleşimi ve Yüksekliği: 
Nozul yerleşimi ve montaj yüksekliği; siste-
min yüksek veya düşük basınçlı olmasına göre 

Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemi  Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemi 

Su Basınçları:
Çalışma basıncı: 60 -200 Bar  Çalışma basıncı: 3 - 12 Bar 
Sistem bekleme basıncı: 5-20 Bar  Sistem bekleme basıncı: 3 - 12 Bar 

Tanecik Çapı:   
Dv90: 50 -200 μm    Dv90: 200 -350 μm
İki akışlı (twin-agent) sistemlerde Dv90: 50-200 μm

Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemi   Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemi 

1.Silindir Sistemleri    1. Silindir Sistemleri 

2.Pozitif yerdeğiştirmeli pompa sistemleri  2. Santrifüj pompa sistemleri (sprinkler

3. Şehir Şebekesi     pompaları)

Basınçlandırma Sistemleri: 

Borulama Sistemleri: 
Yüksek basınçlı su sisi sistemlerindeki boru-
lama ve fitting elemanları korozyana ve yüksek 
su basınçlarına karşı dayanıklı olup, genellikle 
paslanmaz çelik malzemeden yapılmaktadır. 
Boru çapları düşük su sisi sistemlerinde kul-
lanılanlara göre daha küçüktür. Düşük basınçlı 
su sisi sistemleri standart sprinkler sistemleri  
ile aynı basınç aralığında çalışır. Ancak düşük 
basınçlı su sisi nozulları standart sprinklere 
göre daha düşük orifis çaplarına sahip olduk-
larından filtrelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Borular ve fitting elemanları değişik uygu-
lamalara bağlı olarak paslanmaz çelik, bakır 
veya plastik malzemeden seçilebilir.

Sistem Bekleme Basınçları: 
Yüksek basınçlı otomatik su sisi sistem-
leri genellikle sistem çalışma basıncına göre 

değil, markalara ve korunan mahallere bağlı 
olarak değişir.

7. Nozulların tıkanmasını 
engellemek için ne yapılmalıdır? 

Su sisi nozulları uzun kullanım süreleri ve 
korozif dış etkenlere maruz kalma neticesinde 
dahi  çalışırlar. Su sisi nozulları korozyondan 
kaynaklı tıkanmaları önlemek amacıyla koroz-
yona dayanıklı malzemelerden imal edilmiş-
tir. Buna rağmen onay kuruluşları farklı üre-
ticilerden korozyon testleri talep etmektedir. 
Bu testler ve teknik kontroller onay kuruluş-
ları tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. 
Su sisi sistemlerinde nozul girişlerine, ana su 
girişlerine ve kolon hatlarına nozullarda tıkan-
mayı önlemek amacıyla filtre elemanları/pislik 
tutucular monte edilmektedir. Sonuçta su sisi 
sistemlerinde kullanılan suyun temiz olması 
gerekmektedir. 

8. Su sisi sistemleri nerede test 
edilebilir?

Su sisi sistemleri için genel olarak iki tip test 
mevcuttur: 1) Yangın Söndürme performans 
testi, 2) Malzemelerin güvenilirlik testi. Bu 
testler, FM, UL, SP İsveç teknik araştırma 
Enstitüsü, Sintef, VTT, DFL Danimarka Yan-
gın Laboratuvarı, DBI Danimarka Yangın 
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teknik

Enstitüsü v.b. kurum ve laboratuvarlarda yapı-
labilmektedir:
Komponent testleri için akredite edilen kuru-
luşlar ise:  FM, UL, VDS, DNV vb. kurum-
lardır. 

9. Su sisi sistemlerinde paslanmaz 
çelik veya korozyona dayanıklı 
onaylı boru malzemeleri dışında 
karbon-çelik, çinko kaplı veya 
galvaniz kaplı boru kullanılabilir 
mi?

Bu soruya verilecek cevap genel olarak 
“hayır”dır. Ancak bazı geniş orifisli su sisi 
sistemi nozulları için  elktrostatik-galvaniz 
kaplı borular bazı onay mercileri tarafından 
o amaca uygun olarak kullanımının test edil-
mesi ve periyodik kontrollerin yapılması şar-
tıyla kabul edilebilir. 

10. Su sisi sistemlerinin bakım 
gereksinimleri nedir?

Bu konu seçilen sisteme ve üreticiye ve lokal 
yönetmelik/standartlara bağlı olmak ile bir-
likte minimum bakım gereksinimi sprinkler 
ve gazlı söndürme sistemleri ile aynıdır.

 olmalıdır.

11. Su sisi insan sağlığına zararlı 
mıdır? 

Çok küçük su tanecikleri insan ciğerine ula-
şabilir mi? Genelde bir mahalde yangın çık-
tığında o mahalde bulunan kişiler öncelikli 
olarak tahliye edilir. Su sisi sistemi zehirli 
bir madde içermemesine karşın, yangından 
kaynaklanan zehirli gazlar ve zaman zaman 

mahalde oksijen konsantrasyonunun düşmesi 
o mahalde bulanabilecek kişiler için güvenli 
değildir.

12. Su sisi sistemleri için global 
bir tasarım/yerleşim parametreleri 
mevcut mudur?

Sprinkler sistemine zıt olarak su sisi sistem-
leri için global bir tasarım parametresi yok-
tur. Üreticiler, markalar, modeller arasında 
bile bu konuda farklılıklar bulunmaktadır. 
Aynı marka içerisinde bile tasarım farklılıkları 
ortaya çıkmaktadır. Bir üreticinin bir uygu-
lama hakkında aldığı onay aynı tip uygula-
mada başka bir üretici için geçerli değildir.

13. Su sisi sistemi aktive edildiğinde 
fark edilebilir mi?

Su sisi sistemleri aktive edildiğinde yangın 
dumanı ile karışır. Hem duman hem de sis 
ortamdaki ışığı zayıflattığından insanların 
yangın olan mahalde su sisi sisteminin aktive 
olduğunu fark etmeleri zor olabilir. 

14. Su sisi sistemlerine köpük 
maddesi ilave edilebilir mi?

Pek çok su sisi sistemi köpük ilaveleriyle bir-
likte çalışabilir. AFFF tipi köpük ilavesi fuel 
sprey yangınlarında fark edilebilir bir etki 
sağlamaz. Ancak, AFFF tipi köpük ilavesi 
yüzey yangınları için pek çok durumda per-
formansı artırır. AFFF köpük ilavesi, su dam-
lacıklarının buharlaşmasını azaltıcı yönde etki 
eder, dolayısıyla AFFF köpük ilavesi kapalı 
hacimlerdeki yangınlarda, yangın asıl olarak 
suyun buharlaşması yoluyla söndürüldüğün-
den yangın korunum performansını düşürür. 
Bu nedenle AFFF köpük ilavesi ancak su sisi 
sistemi üreticisinin tavsiyesi üzerine uygu-
lanmalıdır.

15. Yüksek basınçlı su sisi sistemleri 
insana zarar verir mi?

Su sisinin momentumu/hızı boşaltıldıktan 
sonra çok hızlı olarak dağıldığından, yayılan 

su sisi spreyleri genellikle zararsızdır ve nozul-
dan birkaç desimetre uzaktadır.

16. Su sisi sistemleri cereyan veya 
havalandırma olan alanlarda 
yangınla mücadele edebilir mi?

Nozulun yerleşimine bağlı olarak evet. Su 
sisi sistemleri tünel yangınlarında ve dış saha 
yangınlarında önemli ölçüde havalandırma 
ve cereyan durumlarında başarılı olarak test 
edilmiştir. Ancak su sisi sistemleri yalnızca 
dizayn ve test edildiği şartlarda ve konum-
larda monte edilmelidir.

17. “Sistem işletme basıncı” ile 
“Sistem çalışma basıncı” arasındaki 
fark nedir?

Sistem işletme basıncı, su sisinin boşaltılmaya 
başladığı andaki önceden belirlenmiş dizayn 
basıncıyken, sistem çalışma basıncı ise sis-
temde oluşabilecek maksimum basınçtır.

18. Maksimum montaj yüksekliği 
nedir?

Bir sistem için maksimum nozul montaj 
yüksekliği yangın testleriyle belirlenmelidir. 
Bugüne kadar test edilen maksimum nozul 
yüksekliği yaklaşık 10 metredir.

* Bu makale X. Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi’nde sunulmuş ve ‘Bildiriler 
Kitabı’nda yayımlanmıştır. TM
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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




