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Yapı endüstrimizin gücü ve kalitesini, 
yurtiçinde de “standart”a dönüştürmek 
gerekiyor

İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, 
23 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Tür-

kiye inşaat sektörünün tüm yönleri ile ele alın-
dığı zirvede, inşaat sektörünün Türkiye ekono-
misi üzerindeki etkisi de vurgulandı. Türkiye 
ekonomisinin büyüme oranının inşaat sektö-
ründeki büyüme ile paralel gerçekleştiğinin altı 
çizildi. Zirvenin konuşmacıları da bir konuda 
hemfikirdi: Sektörümüzün gerek iş yapış süre-
cinde, gerek mühendislik bilgisinde gerekse ürün 
kalitesinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer 
alıyor. 
Dünyanın gündemini oluşturan enerji verimli-
liği, karbon emisyonlarının azaltılması ve ulus-
lararası markaların yaratılması ise zirvede üze-
rinde önemle durulan konular arasındaydı. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 
“Avrasya’nın üretim üssü olmayı hedefliyoruz” 
açıklamasında bulundu. Zirvede paylaşılan bilgi-
lere göre Türkiye, ihracat yapan ülkeler arasında 
7. sırada yer alıyor. Ruhsatlı bina sayısı 817.000’e 
ulaşmış durumda. Ülkemizdeki yabancı sermaye 
ise 22 milyar dolar hacminde. Türkiye ekonomi-
sinin 2010 yılında % 8,9; 2011’in ilk yarısında 
ise % 11,2 oranında büyüme sağlamış olma-
sında yabancı sermaye girişinin öneminin de altı 
çizildi. İnşaat sektörünün 2 milyon kişiye istih-
dam sağlayan ve ekonomiye % 10 oranında doğ-
rudan katkı koyan bir sektör olduğu belirtildi. 
Bunların dışında, GYODER Başkanı Işık Gök-

kaya, kentsel dönüşümün ve marka-kentler yarat-
manın önemini vurguladı. Dünyada Milano’nun 
tasarım, Londra’nın kültür ve Rio’nun eğlence 
anlamında marka-kentler olarak ön plana çık-
tığını belirten Gökkaya, ülkemizde de böyle bir 
uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kapsayan 
yapısıyla inşaat sektörü gücünü ortaya koyuyor. 
Ama fotoğraftan biraz uzaklaştığımızda başka 
ayrıntılar da dikkat çekiyor. Mesela ülkemizdeki 
konut stoğunun % 45’inin sağlıksız olduğu, en 
çok marka üreten ülkeler arasında olmamıza 
rağmen bu markalardan sadece çok küçük bir 
bölümün uluslararası standartlarda olduğu gibi...  
Dünyanın her yerinde çalışabilen ve çok pres-
tijli projelere imza atabilen bir sektörün ülke-
sindeki yapı stoğunun % 45’inin sağlıklı olma-
ması, enteresan bir çıktı. Belli standartları talep 
eden ve uygulatan, kimsenin  ‘kafasına göre’ 
karar alamayacağı şekilde çizgilerin bulunduğu 
bu ülkelerde iş yapılırken her şey olması gerek-
tiği gibiyken ülkemizdeki % 45’lik sorunlu yapı-
nın sebepleri hakkında da ipuçlarını elde ediyo-
ruz... Dileriz ki, terzinin sökük sorunsalı misali 
ulusal yapı sektörümüzün eksikleri olabildiğince 
çabuk giderilebilsin, Türkiye yapı endüstrisinin 
gücü, yurt içinde de gurur vesilemiz olsun. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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“hayat kurtaran teknoloji”

Fanlarımızın yangına karflı
dayanımı ‹ngiltere’de BSRIA
tarafından EN 12101-3’e uygun
olarak sertifikalandırılmıfltır.

300°C/2h

250 - 2.000 mm çapında boyut aralı¤ı
Duvar tipi, kanal tipi, çatı tipi model seçenekleri
ISO 1940/1-1986’ya göre dinamik balanslama
Class H yalıtım
IP 55 koruma sınıfı
Yüksek sıcaklık dayanımlı terminal kutusu
Yatay ve dikey montaja uygunluk
Kısa ve uzun ayarlanabilir gövde
Ayarlanabilir kanat açısı
Konnektör flanfllı veya çift flanfllı ba¤lantı seçenekleri
CE belgeli

duman egzoz fanları



klima santral 23.5 x33.5.fh11 10/12/11 3:37 PM Page 1 

www.aironn.com.tr

Aironn Havalandırma ve
Klima Sistemleri San. Dıfl Tic. Ltd. fiti.
T: (0216) 365 36 26 pbx
F: (0216) 365 36 28
E-Posta: info@aironn.com.tr

“hayat kurtaran teknoloji”

Fanlarımızın yangına karflı
dayanımı ‹ngiltere’de BSRIA
tarafından EN 12101-3’e uygun
olarak sertifikalandırılmıfltır.

300°C/2h

250 - 2.000 mm çapında boyut aralı¤ı
Duvar tipi, kanal tipi, çatı tipi model seçenekleri
ISO 1940/1-1986’ya göre dinamik balanslama
Class H yalıtım
IP 55 koruma sınıfı
Yüksek sıcaklık dayanımlı terminal kutusu
Yatay ve dikey montaja uygunluk
Kısa ve uzun ayarlanabilir gövde
Ayarlanabilir kanat açısı
Konnektör flanfllı veya çift flanfllı ba¤lantı seçenekleri
CE belgeli

duman egzoz fanları



ürünler

AFS’den Yeni Ürün: SONO AFS-ALU Hygiene

EZİNÇ’ten Türkçe Konuşan Kontrol Cihazları

gal performansa sahip olduğu ispatlanmıştır. 
SONO AFS-ALU Hygiene, çevreci bir hava 
kanalı olarak pazardaki yerini aldı.
Uluslararası standartların öngördüğü doğrul-
tuda üretim yapan ve kalitesini sertifikalarla 
güvence altına alan AFS ürünleri İngiltere’deki 
IMSL laboratuvarı ve İtalyan Sağlık Bakanlığı 
tarafından sertifikalandırılıyor.  TM

sıra grafikli analiz, elde edilen verileri kaydetme 
ve saklama, bilgisayar destekli yazılım ile uzak-
tan kontrol edilebilme gibi özelliklerini de kul-
lanıcılarına sunuyor.   

Özellikleri

1. 3 adet Pt1000 sıcaklık sensör girişleri
2. Pompa veya 3 yollu valf için 230V röle 

çıkışları
3. 20 çeşit fonksiyonel uygulama metotları
4. Günlük-aylık-yıllık ısı ölçüm ve grafik 

analiz fonksiyonları
5. Zaman ve ısı kontrollü termostat 

AFS, Anti mikrobiyal hava kanal-
ları ailesine ALUAFS Hygiene ve 
ISO AFS- ALU Hygiene’den sonra 

SONO AFS-ALU Hygiene’i de kattı. SONO 
AFS-ALU Hygiene ile iç ortam hava kalitesi 
için önemli olan ses ve biyolojik kirlilik sevi-
yesi minimum düzeye indirgeniyor. Yeni ürü-
nün mantar ve bakteri çeşitlerine karşı test 
edilmiş, yüksek bir anti bakteriyel ve anti fun-

EZİNÇ, TDC-2 Elektronik Kontrol 
Panelini pazara sundu. Türkçe menüsü 
ile sağladığı kullanım kolaylığının yanı 

sıra uzun ömrü ve şık tasarımı ile dikkat çeki-
yor. TDC-2 Elektronik Kontrol Paneli, özel 
tasarlanan program yazılımı ile cebri sirkü-
lasyonlu güneş enerji sistemlerin de güneşten 
elde edilen ısı enerjisinin kullanım veya ısıtma 
suyuna aktarıldığı primer devrenin, kullanım 
sıcak suyunun bulunduğu sekonder devrenin ve 
güneş enerji sisteminin yetersiz olduğu durum-
larda kullanılan ilave ısıtma devresinin, otoma-
tik olarak diferansiyel sıcaklık fark yöntemine 
göre kontrollerini sağlamak amacı ile geliştiril-
miştir. TDC-2 Elektronik Kontrol Paneli, 20 
adet farklı uygulama programı ile klasik güneş 
enerjisi kontrol panellerine göre montaj ve kul-
lanım kolaylığı sağlayan bir cihazdır. Bu cihazla 
ısı ölçümlerinin ve kullanılan ekipmanların yanı 

fonksiyonu
6. Güneş yoluyla anti Legionella fonksiyonu
7. Sistem soğutma fonksiyonu
8. Kollektör koruma fonksiyonu
9. Depolama koruma fonksiyonu
10. Antifriz programlama ile don koruma 

fonksiyonu
11. Elde edilen verileri depolama, istatistik ve 

grafik analizi çıkarma fonksiyonu
12. Tarih ve saat bazlı cihaz hata bellek 

analiz fonksiyonu
13. Menü kilit fonksiyonu
14. PC yazılımı ile ethernet bağlantısı 

fonksiyonları. TM
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ürünler

Ariston’dan Yeni Egis Plus Kombiler

Ariston tarafından Türkiye pazarına 
sunulan yeni Egis Plus kombiler, geniş 
dijital ekranı ve 3 yıldız verim sınıfı ile 

öne çıkıyor. Ürün, çekici bir tasarıma ve sezgi-
sel bir kullanıcı ara yüzüne sahiptir. Çok fonksi-
yonlu LCD ekranı, çift eşanjör teknolojisi, kom-

pakt tasarımı, kodlar vasıtasıyla otomatik arıza 
teşhis fonksiyonu ve güneş enerjisi sistemi kont-
rollerine bağlanmaya hazır donanımı ile kulla-
nıcılarına hizmet veren Egis Plus, Ariston´un 
yeni ürün platformunun ilk üyesi olarak piya-
saya sunuldu. TM

Bentoterm’den Pelltech Pelet Brülörleri

Peletler talaştan, odun artıklarından, ağaç 
kabuklarından, ceviz, fındık gibi kabuklu 
yemişlerin kabuklarından, kozalaklardan, 

ayçiçeklerinden, mısır koçanlarından, kayısı, 
zeytin, kiraz gibi meyvelerin çekirdeklerinden 
6 –10 mm veya özel çaplarda olacak şekilde 
bu ürünlerin preslenmesi ile üretilen biyokütle 
ürünleridir.

Pelltech Domestik Pelet Brülörleri
Tam otomatik PVa pelet brülörleri küçük ve 
orta boyutlu evleri ısıtmak için dizayn edilmiş-
tir. Brülörü bir kazana monte etmek için nor-
mal sıvı-gaz yakıtlı brülör flanşı kullanılır. Bu 
nedenle PVa brülörü sıvı-gaz yakıtlı ısınmayı, 
peletle ısınmaya değiştirmenin planlandığı evler 

için en iyi çözümdür. Ayrıca mevcut katı yakıtlı 
kazanı olanlar, kazan kapağında yapılacak ufak 
bir tadilat ile Pelltech pelet brülörünü mevcut 
katı yakıtlı kazanları ile güvenle kullanabilir-
ler. PVa brülörün elektrik ateşlemesi, otomatik 
çalışması ve aydınlatıcı ekranı bu brülörü bütün 
yıl boyunca kullanmayı kolaylaştırır ve konfor 
sağlar. Yakıt kalitesine bağlı olarak, brülör yak-
laşık haftada bir bakıma ihtiyaç duyar. PVa brü-
lörleri 20 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW kapasi-
telerinde üretilmektedir.

Pelltech Endüstriyel Pelet 
Brülörleri
Tam otomatik endüstriyel tip PV brülörleri 
büyük ısı ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kul-

lanılabilir. Endüstriyel tip pelet brülörleri 350 
kW, 700 kW ve 1000 kW değerlerinde 3 kapa-
sitede üretilmektedir.
Bentoterm’in temsilcisi olduğu Pelltech OÜ, 
2005 yılından beri pelet brülörü alanında çalış-
maktadır ve bugün Baltık ülkeleri içinde en 
büyük pelet brülörü üreticilerinden biridir. Pell-
tech 20 kW’dan 1 MW kapasite aralığında 
pelet brülörleri üretmektedir.

Pelet Kullanımının Avantajları
•	 Pelltech pelet brülörleri ile yakılması 

halinde CO oranı 100 ppm’den daha 
düşüktür. Aynı zamanda kükürt oranı 
diğer yakıtlara oranla çok düşüktür.

•	 Doğal, çevre dostu, yenilenebilir 
yakıt kaynağıdır. Yanmadan oluşan 
karbondioksit miktarı bitkiler büyürken 
kullandıkları miktara eşittir.

•	 Kömür gibi katı yakıtlara oranla yanma 
sonrası atıkları ve külü yok denecek kadar 
azdır (yakılan yakıtın % 0,5-1,2’si kadar).

•	 Fiyatı şu an ülkemizde en ucuz yakıt olan 
kömürden çok daha uygundur. 

•	 Pelet yakıtları, Pelltech pelet brülörleri 
ile her çeşit kazanda yüksek verimle tam 
otomatik şekilde yakılabilmektedir. TM
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ürünler

Arıkazan’dan “Caria Serisi” Pelet ve Çekirdek 
Prina Kazanları

Arıkazan; Avrupa’da son derece popü-
ler olan pelet yakan kazanlar üzerine 
yoğunlaşarak pelet yakan bir kazan 

tasarladı ve üretimine başladı. Bugüne kadar 
ürettiği 60.000 adet kazan, yurtiçi ve yurtdı-
şında başarı ile çalışmaktadır. Özellikle Fransa, 
İspanya, Almanya ve Polonya’ya ihracatı yoğun 
bir şekilde devam etmektedir.
Odun peleti temiz, 4000 kcal/kg alt ısıl değe-
riyle havayı kirletmeyen kullanışlı bir yakıt 
türüdür. Genellikle herhangi bir katkı mad-
desi, yapışkan kullanılmadan yüksek basınç 
altında sıkıştırılan talaş ve odun yongasından 
üretilir. Ucuz ve çevre dostu bir yakıt olmasın-
dan dolayı Avrupa ülkelerinin çoğunda yoğun 
olarak kullanılmakta ve hükümetlerce de des-
teklenmektedir. Ülkemizde de son günlerde 
yerli pelet üreticileri, ürünleri temin etmekte 
sıkıntı yaşamamaktadır. Zeytinyağı fabrika-
larından bol miktarda ara ürün olarak çıkarı-
lan “zeytin çekirdeğini” ve odun peletini Arı-
kazan, uzun testlerden sonra geliştirdiği “Caria 
Serisi” kazanlarda verimli bir şekilde yakar hale 
getirmiştir. Özellikle yakıt olarak pelet ve zey-
tin çekirdeğinin (halk arasındaki daha yaygın 
tabirle prina’nın) seçilmesinin nedeni; ülke-
mizde çokça bulunması, CO emisyonunun 
düşük olması nedeniyle çevre dostu, yenilene-
bilir, temiz bir yakıt olması, kömüre göre cüruf 
ve külünün olmaması ve fiyatının son derece 
uygun olmasıdır (4.000 kcal/kg alt ısıl değer, 
% 1,5 kül, %13 nem).

Caria Serisi Pelet Brülörleri
Patenti Arıkazan tarafından alınmış olan 
(Patent G 274498) Caria Serisi pelet brülör-
leri sessiz, ızgarasını kendi temizleyen bir sis-
tem olarak geliştirilmiştir. Caria brülörü, sofis-
tike kontrol ünitesiyle birlikte çalışmaktadır. 
Bu teknoloji, verimliliği artırırken bir taraftan 
da baca gazı atıklarını azaltır. Başlık ve gövde 
brülör yapısı özel tasarım ve yüksek ısıya daya-
nıklı paslanmaz çelikten oluşur, kül ve yapışkan 
maddelerin hava yolunu kapamasını engelle-
yen patentli otomatik temizleme sistemi dün-
yada tektir.
“Caria” markası ile (12-23-40-60 kW) kapa-
sitesinde, son teknoloji kullanılarak üretilen 
kazanlar villa, konut, işyeri, otel, fabrika ve idari 
kısımlarının verimli ısıtılması amacıyla üretil-
miştir. Caria’nın emniyetli yapısı ve ülkemizde 

Arıkazan ‘çelik kazanı’ ile birleştiğinde uzun bir 
kullanım ömrü garanti etmektedir. Diğer pelet 
kazanlarının aksine, Caria kazanlarının temiz-
lik gereksinimleri gözle görülür bir şekilde azal-
tılmıştır. Otomatik temizlenme özelliği saye-
sinde kazanın alt kısmında biriken kül ve artık-
lar, periyodik olarak otomatik helezon yardı-
mıyla kül deposuna boşaltılır. Kül haznesinin 
temizlenmesi ve boşaltılması günlük değer-
lerden haftalık değerlere uzatılmıştır. Kazanın 
alt tarafında bulunan bu alternatif kül toplama 
sistemi, temizleme zorunluluğunu hafifleterek 
belirgin bir şekilde konforu artırmıştır.

Esnek Kurulum
Caria Serisi’nin kompakt yapısı, dikey boru-
ları ve üstte konumlandırılmış duman tahliye 
kapağı kendisine esneklik katar ve özellikle 
hemen her kazan dairesi için kurulumu uygun 
hale getirir. Kazan, bir duvar kenarına ya da bir 
köşeye kolaylıkla yerleştirilebilir. Bütün fonk-
siyonları, dijital göstergesi yoluyla kolaylıkla 
kontrol edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Yakıt 
haznesinin kazanın konumuna göre sağına ya 
da soluna yerleştirilebilir olması da esneklik 
sağlar. 

Güvenlik Sistemleri
Caria Serisi kazanları TSE EN 303-5 standart-
larında katı yakıtlı olarak üretilmiştir. Herhangi 
bir nedenden ötürü kazan sıcaklığı 98-106 °C 
arasında bir sıcaklığa ulaşırsa “kazan su sıcaklığı 
limit termostatı” devreye girerek sistemin ener-
jisini keser ve brülörü devre dışı bırakır. Kazan 
üzerindeki elektronik gösterge cihazlarını koru-
mak için dâhili elektromanyetik koruma filt-
resi (EMC) mevcuttur. Kazan standart olarak 
3 bar sistem basıncına göre üretilmiştir. Kazan 
su hattında, su basıncı artışına karşı 2,5 bar 

ayarlı emniyet ventili standart olarak kazan ile 
birlikte verilmektedir. Alternatif stokerli katı 
yakıtlı kazanlarda pozitif basınç nedeniyle ale-
vin ilerleyerek “bunker-stoker” tutuşması sıkça 
karşılaşılan sorun iken, Caria kazanda güvenlik 
sistemi sayesinde bu olumsuz tehlikeli durum 
gerçekleşmez.
        
Özellikleri 

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

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

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

•	 Brülör 9 kademede yazılım kontrolü 
altında oransal olarak çalışır.

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

•	 Yanma sonu oluşan küller otomatik olarak 
kül deposunda toplanır.

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

•	 Dik kazan yapısı nedeniyle tüm kapılardan 
geçebilir (maksimum 75 cm.)

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

•	 Kapalı genleşme deposu kullanımı ile 
kolay montaj edilebilir.

•	 Bol yedek parça ve yaygın servis ağı 
mevcuttur.

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

•	 2 yıl garanti altındadır. TM
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ürünler

DemirDöküm’den Yeni Atron Kombiler
değiştirilebilecek ‘Eco - Comfort seçenekleri’ 
hem tasarrufu hem de konforlu ısınmayı bir-
likte sunuyor. 
Atron kombiler standart kombilerde elde edi-
lebilecek en yüksek verim sınıfı olan 3 yıldızlı 
verim sınıfında yer alıyor. Çalışırken ortamın 
ısı ihtiyacına göre alev boyunu en ideal sevi-
yede tutan cihaz gereksiz yakıt kullanımının 
önüne geçiyor.  
‘Soft touch’ teknolojisi kullanılan düğmeler hem 
ergonomik kullanım hem de şık bir görüntü 
sağlıyor. Cihazın ‘Blue Backlight’ teknolojisi 
kullanan LCD ekranı, estetik bir görüntü sunu-
yor. İsteğe bağlı olarak kullanılabilen kablosuz 
oda termostatıyla daha konforlu ve daha eko-
nomik ısınma imkânı elde ediliyor. 
Firma, yeni ürünü için özel bir internet sitesi de 

DemirDöküm’ün, tüketicilerin beğe-
nisine sunduğu yeni Atron kombi-
ler ekonomik, teknolojik, dayanıklı ve 

estetik özellikleri ile dikkat çekiyor. 
Atron kombide bulunan yeni nesil ısıtma sis-
temi, kullanıldığı mahalin ne kadar ısıya ihtiyacı 
olduğunu hesaplıyor. Yine bu kombilerde bulu-
nan çift NTC sensör sayesinde tesisat suyun-
daki sıcaklık değişimleri hassas olarak takip 
ediliyor. Kombinin çift eşanjörlü yapısı saye-
sinde, anında ve kesintisiz sıcak su konforu 
elde ediliyor. 
Atron kombide bulunan LCD ekran, tesisat ve 
kullanım suyu sıcaklıklarını, tesisat su basınç 
değerleri hata anında uyarı veren hata kodları 
ve Eco/Comfort ısınma seçeneklerinin takip 
edilmesini sağlıyor. Atron kombilerde tek tuşla 

hazırladı. Tüketiciler, www.herkesintercihi.com 
adresinde bulunan videolardan, Atron kombi-
nin özellikleri ve tüketicilere sağladığı faydaları 
detayları ile öğrenebilirler.  TM

‘Unico Inverter’ ile Daha Az Enerji Daha Yüksek Sıcaklık

Akcor tarafından pazara sunulan Olim-
pia Splendid’in yeni ürünü dış üni-
tesiz klima Unico Inverter DC, kış 

aylarında yüzde 30 daha az enerji harcaya-
rak, yüksek sıcaklık konforu sağlıyor. İste-
nen sıcaklığa kısa sürede ulaşan Unico Inver-
ter, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor ve iste-
nen verime düşük maliyetlerle ulaşmayı sağ-
lıyor ve daha sessiz çalışıyor.
Cihazın sahip olduğu Inverter teknolojisi 
hem ısıtmada hem de soğutmada oda sıcak-

lığının kolaylıkla kontrol edilmesini sağlı-
yor. Dış ünitesiz klima Unico Inverter DC, 
sadece serin günlerde değil kış boyunca etkili 
ısıtma sağlıyor. 4 farklı modelin bulunduğu 
ürün grubu, ihtiyaçlara uygun farklı çözümler 
sunuyor. Estetik tasarıma sahip ürün, kolayca 
her dekorasyona uyum sağlıyor. Unico Inver-
ter, kullanıcılarına bakım ve montaj kolay-
lığı sağlarken görüntü kirliliği de yaratmı-
yor. İki tip filtreye sahip olan Unico Inver-
ter; duman, polen, toz, tüy gibi alerjik reak-

siyonlara neden olabilecek ufak partikülleri 
etkisiz hale getiriyor. Unico Inverter kullanı-
cılarına filtre değiştirme kolaylığı sağlarken 
ünitenin uzun yıllar kullanılmasını da garanti 
ediyor. Unico Inverter, döşeme tipi klimalar 
gibi alçak veya duvar tipi klimalar gibi yük-
sek monte edilebilme olanağına da sahip.  TM 
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ürünler

Wolf’ten Merkezi Isıtma Sistemleri için 
Yoğuşmalı Kazan Çözümleri

Alarko Carrier ve Almanya'nın 
önde gelen ısıtma firmalarından 
Wolf işbirliğinde Türkiye paza-

rına sürülen 75-294 kW kapasite aralı-
ğında, kaskad ile 2.352 kW'a kadar çıka-
bilen yoğuşmalı kazanlar, ısıtma sektö-
ründe fark yaratıyor.

WOLF CGB Serisi Tam 
Yoğuşmalı Kazanlar 

CGB 75-100 duvara asılan doğal-
gazlı yoğuşmalı kalorifer kazanları, 
alüminyum-silisyum-magnezyum ala-
şımlı eşanjörü ile açık tip veya herme-
tik kullanımlı, sıcak su boyleri ile kulla-
nım suyu sağlayan yüksek verimli cihaz-
lar olarak öne çıkıyor. Kaskad bağlantısı 
ile 790 kW kapasiteye ulaşabilen CGB 
serisi, en üst düzeyde enerji tasarrufu 
için % 110’a kadar yüksek standartta 
verim sağlıyor. 
“Blue Angel” (Mavi Melek) çevresel 
mükemmeliyet sertifikasında RAL UZ 
61 uyarınca belirlenen şartlara uygun 
olan CGB’nin; tesisat veya kazan  
suyunun tahliye edilmesine ihtiyaç 
duymadan, sistem basınç altındayken  
bile temizlenebilen ısı eşanjörü  
bulunuyor.

WOLF MGK Serisi Tam 
Yoğuşmalı Kazanlar 

Hem ısıtma, hem boyler kullanım suyu üre-
timi için ideal bir ürün olan MGK serisi, 
fısıltı sessizliğinde çalışıyor. % 17 - % 100 
arasında oldukça geniş modülasyon ara-
lığı ile çok daha düşük yakıt tüketimi sağ-
layan serinin, 23 kW’dan 294 kW’ya kadar 
farklı kapasite aralığında 5 modeli bulunu-
yor. Hem hermetik, hem de açık tip baca 
uygulamasına sahip olan seri, kaskad bağ-
lantısı ile 2.352 kW kapasiteye ulaşabiliyor. 
Tüm tesisat bağlantılarının üstten olması 
sayesinde arka ve sol duvara sıfır monte 
edilebilen, kapasitesine göre oldukça küçük 
boyutlu MGK serisi kazanlar böylece yer-
den tasarruf sağlıyor.  TM





ürünler

Timsan’dan Soğuk Oda Depoları için Nemlendirme Cihazları

Timfog mühendisleri tarafından soğuk 
hava depoları için özel olarak gelişti-
rilen “Kasetli Nemlendiriciler” soğuk 

odaları istenen nem düzeyinde tutuyor. 100 
bar basınçta ve özel sisleme nozülleri ile mey-
dana getirilen su zerrecikleri, soğuk odaların 
içinde hızla gaz fazına geçer ve ürünün ıslan-
ması nedeniyle oluşabilecek buzlanma engel-
lenir. “Timfog Kasetli Nemlendiriciler” ile 
odanın içindeki nemin homojen bir şekilde 
yayılması sağlanır. 

Avantajları

• Soğuk hava depolarının (-) eksi değerlere 
düşebilen ortamlarında bile % 99 nem, 
Timfog sistemleri ile sağlanır

• Tesiste bulunan her soğuk oda, tek bir 
ana üniteden beslenebildiği gibi Timfog 
soğuk oda otomasyon sistemleri ile de 
ayrı ayrı kontrol altında tutulabilmektedir. 

• Ortama püskürtülecek su miktarı; soğuk 
hava odasının hacmine, evaporatörlerin 
fan debilerine, depolanan ürünün cinsine 
ve miktarına göre hesaplanır.  TM 

Alfa Laval’den AlfaDisc Eşanjörler

AlfaDisc, talepkâr görevler için tasarlanan 
tam kaynaklı bir ısı eşanjörüdür. Alfa-
Disc, özellikle yüksek sıcaklıklar ve/veya 

yüksek basınçlar için geliştirilmiştir. Sıcaklık ve 
basınç contalı eşanjör dayanımı için fazla yük-
sek olduğunda veya kapasite talebi lehimli ısı 
eşanjörleri ile karşılanamayacak seviyede ise fay-
dalı bir çözüm alternatifi sunar. Hedef uygula-
malardan biri, buhar ile konfor ısıtma uygula-
malarıdır. Bu uygulamalarda AlfaDisc’in yük-
sek termal performansı ve kompakt tasarımı 
dikkat çekicidir. Mevcut AlfaDisc yelpazesi, üç 

ebattan oluşur ve tipik HVAC buhar kondensör 
uygulamalarında 20 MW’a kadar kapasiteleri  
kapsar. 

Genel Özellikler

•	 538 °C’ye kadar tasarım sıcaklıkları
•	 100 bar’a kadar tasarım basıncı
•	 Kompakt tasarım
•	 Plaka tarafında DN150/6”e kadar 

bağlantılar ve silindir tarafında 
DN400/16”e kadar bağlantılar.  TM

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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ürünler

Inform “MPPT PRO Solar Şarj Kontrol Ünitesi”

ISCC-MPPT PRO Solar Şarj Kontrol Üni-
tesi; mikroişlemci kontrollü, maksimum güç 
noktası takibi çalışma modu ile (Maximum 

Power Point Tracking – MPPT) güneş panel-
lerini maksimum verim ile yönetir. 
MPPT tip solar şarj kontrol ünitesi, diğer şarj 
kontrol sistemlerine göre yaklaşık % 30 verim 
artışı sağlar. Üç aşamalı şarj yönetimi sayesinde 
akü ömrünü uzatır. Akülerde oluşacak aşırı şarj 
ve deşarjı önler. 
Güneş panelleri tiplerine göre değişmekle bir-
likte 12 V sistemlerde kullanılan güneş panel-
leri 17-18 VDC, 24 VDC sistemlerde kullanı-
lan güneş panelleri 32-34 VDC çıkış voltajına 
sahiptir. Geleneksel solar şarj üniteleri kullanıl-
dığında solar şarj üniteleri çıkış voltajını aküle-
rin tampon şarj gerilimleri ile sınırlamaktadır. 
Güneş panellerinin akımları kısa devre akım 
gücü ile sınırlıdır.

Kayıplar 
90 W güce sahip bir panel 5.29 A, 18.3 V değer-
lerine sahiptir.

PWM klasik solar şarj ünitesi 
kullanımında 
4.92A * 13.6 VDC = 66,91 Wp maksimum 
değer.

MPPT solar şarj ünitesi 
kullanımında
4.92A * 18.3 VDC = 90.03 Wp maksimum 
değer.
MPPT solar şarj ünitesi, çok kısa sürede ken-
disini amorti edebilmektedir. 
Klasik solar şarj ünitesi kullanımında kayıp watt 
değeri * güneş paneli 1 W maliyeti = MPPT 
solar şarj satın alma maliyetine yakın değerler 
bulunmaktadır.
MPPT özelliği olmayan Solar Şarj Üniteleri 
kullanımı, güneş panelinde kısıtlı oranda üre-
tebildiğimiz enerjinin çöpe atılması demektir.

ISCC-MPPT PRO Solar Şarj’ın 
Uygulama Alanları 
•	 Mobil uygulamalar; karavan, kamera, 

meteoroloji sistemleri, gece aydınlatması 
gereken trafik uygulamaları.

•	 Güneş panelleri ile aydınlatma 
uygulamaları cadde, yol, garaj aydınlatması.

•	 Uzaktan izleme sistemleri  TM

Espa’dan Temprite 900 Serisi Yağ Ayırıcılar 

Temprite 900 serisi yağ ayırıcılar, yük-
sek performans ve kapasite aralıkları ile 
modern tip yağ ayırıcılar arasında öne 

çıkıyor. İçerdikleri borosilikat birleşik filtreler, 
Temprite 900, 920 ve 920R serilerinin verim-
lerinin kanıtı niteliğindedir. Bu borosilikat cam 
materyali, aerosol formdaki yağ damlacıkları-
nın birbiriyle birleşerek, yağ ayırıcı tabanında 
birikmesini sağlar. Klasik filtre drayerlerden 
farklı olarak, içerdikleri Temprite Clean-Up 
filtre ile bütün katı partikülleri 0.3 mikronmet-
reye kadar tutabilirler. Temprite 900 serileri sis-
tem temizliğinin ön planda olduğu tüm OEM 
uygulamalarında tercih sebebidir. Temprite 920 
serisi yağ ayırıcıları büyük kapasitelerdeki çoklu 
kompresör içeren (merkezi) sistemler için 44 
bar (650 psig) basınca kadar sorunsuz ayrışma 
sağlar, böylelikle genleşme valflerinin çalışma-
sını rahatlatır. Ayrıca Avrupa Basınçlı Ekip-
man Direktifleri ile de uyumlu olup; CRN, UL, 
ULC ve CE belgelerine sahiptirler. Amerikan 
Temprite yağ ayırıcıları, 2002 yılından beri Espa 
Soğutma Ltd. Şti. güvencesiyle Türk soğutma 
sanayisinin hizmetine sunulmaktadır. TM
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ürünler

Mitsubishi Electric MLT Serisi Fotovoltaik Modüller

Raychem Yerden Isıtma Sistemleri

Mitsubishi Electric tarafından üreti-
len ve ülkemizde KlimaPlus tarafın-
dan pazara sunulan bütün fotovol-

taik modeller, güneş pilinden modüle kadar, 

T2Red, Akıllı Yerden Isıtma 
Sistemi 

T2Red, zeminin kotunu artırmayan ken-
dinden regüleli bir ısıtma kablosudur (5 
°C’de açık havada 15 W/m). Kablo, aşırı 

ısınma riski olmadan, her tür yüzey kaplama 
malzemesinin altına serilebilir. Akıllı ısıtma 
kablosu, müstakil evlerden apartman dairele-
rine, çocuk odalarından banyolara kadar her 
yerde yaşam konforunu yükseltir.

Özellikleri

•	 Kurulumu kolaydır. Mekânın şekli ne 
olursa olsun tek tip kablo kullanılır.

•	 Gereken uzunlukta kesilebilir, besleme 
kablosu eki gerektirmez.

•	 Kendinden regüleli T2Red kablosu, ısıtma 
gücünü çevre sıcaklığına göre ayarlar.

•	 Mutfak, banyo, yemek odası, salon, çocuk 
odası, kış bahçelerinde kullanılabilir.

•	 Döşeme Malzemesi: Seramik, parke, 
granit, laminant, halı. 

T2Reflecta; Entegre Yalıtım 
Levhalı, Enerji Tasarrufu Sağlayan 
Yerden Isıtma Sistemi
Sistem, T2Red kendinden regüleli ısıtma kab-
losu ile ısı kaybını minimuma indiren ve yük-
sek yoğunluklu polisitren köpükten yapıl-
mış, oluklu T2Reflecta levhalarından oluşur. 
T2Reflecta’nın ince alüminyum yüzeyi, ısının 

Japonya’daki fabrikalarda üretilmektedir. Yük-
sek otomasyonlu üretim hattı, her modül için 
yüksek kalite düzeyini sağlamaktadır. Modül 
montajından önce piller uygunluk için eşleş-
tirilir. Her modül çifti nominal değerden daha 
yüksek ortalama çıkışa sahip olacak şekilde seçi-
lir. İzlenebilirlik için üretim esnasında her pil 
özgün nokta vuruşlu bir kod ile işaretlenmiştir.

Özellikleri

•	 Düşük kayıplı yarıya bölünmüş piller
•	 Selektif yayıcı katkılama işlemi
•	 4 baralı monokristal pil
•	 Daha fazla ışığın emilimi için patentli 

hücre yüzeyi yapı işlemi
•	 Yansıtmaz cam
•	 Optimum tab kalınlığı
•	 Kurşunsuz kaynak bağlantılar
•	 Üstün dayanıklılık ve doğa güçlerine karşı 

koruma modülünün yüksek tuzlu bölgelere 
bile monte edilebilmesini olanaklı kılar.

•	 Geliştirilmiş daha güçlü çerçeve modülün 
kısa çerçeve kenarları kullanılarak

•	 bağlanmasına olanak verir.
•	 5400Pa IEC statik yük testinden geçmiştir
•	 Çerçeve 2 koruyucu katmanlı korozyona 

karşı dirençli kaplamaya sahiptir
•	 4 koruyucu katmanlı bağlantı kutusu
•	 Yüksek ısı dayanımlı diyotlar  TM

mekânlara eşit biçimde dağıtılmasını sağlar.

Özellikleri

•	 Entegre yalıtımı sayesinde % 20 ekstra 
enerji tasarrufu.

•	 Döşeme üzerinde eşit ısı dağılımı.
•	 Arzu edilen iç mekân düzenlemesi: Kendi 

kendini ayarlama özelliği sayesinde, 
mobilya ya da halı altında aşırı ısınma riski 
oluşturmaz.

•	 Çok çabuk ısınma.
•	 Mutfak, banyo, yemek odası, salon, çocuk 

odası, kış bahçelerinde uygulanabilir.
•	 Döşeme Malzemesi: Seramik, parke, 

granit, laminant, halı.

T2QuickNet, Kendinden Yapışkanlı 
Yerden Isıtma Matı
İnce, kendinden yapışkanlı ısıtma matı, ıslak 
yüzeyler için (fayans, mermer, seramik, granit 

vs.) kurulumu en kolay sistemdir. Üstü koru-
yucu dolgu tabakası ile kapatıldığında, sağlam 
ve güvenilirdir. İnce olması sayesinde (3 mm) 
restorasyon işleri için iyi bir çözümdür. İki çeşidi 
vardır: Çok iyi yalıtılımış yüzeyler için 90 W/
m2 ve hızlı ısıtma ya da yüksek sıcaklık gerek-
tiren mekânlar için 160 W/m2. 

Özellikleri

•	 Tek taraftan besleme yani tek soğuk uç (iki 
iletkenli sistem).

•	 Seramik yapıştırıcısı ya da şap beton 
içerisine yerleştirilebilmesi sayesinde 
yerden ısıtma için iyi bir çözümdür.

•	 Karolar dahil azami döşeme yüksekliği 15 
mm’dir.

•	 Mutfak, banyo, giriş, koridorlarda 
uygulanabilir.

•	 Döşeme Malzemesi: Seramik, granit, 
fayans, mermer.   TM
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söyleşi

BY Klima Ltd. Şti., 2005 yılında satış ve pazarlama faaliyetine başlayan ve 
2011 yılı içerisinde kendi markası Teknogen’i yaratarak ısı geri kazanım 
cihazları, bunun yanı sıra  ACM soğutma grupları ve Stavoklima hava 

perdeleri ile de pazarda aktif olarak yer alan bir firma. Firmanın Genel Müdürü 
Bülent Yavuzcan, BY Klima’nın dününü, bugününü ve gelecek hedeflerini anlattığı 
söyleşimizde, en büyük hedeflerinin ürün portföylerini genişletip daha yaygın bir 
satış organizasyonu ile tüm ülkeye ulaşmak olduğunu söyledi...

“Ürün portföyümüzü genişletip 
 daha yaygın bir satış organizasyonu   
 ile tüm ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz”
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Bülent Yavuzcan
BY Klima Genel Müdürü
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İşimizi doğru ve severek yapmamız, 
müşteri memnuniyetinin artmasını 
sağlıyor

1999-2004 yılları arasında Aldağ’da satış 
departmanında çalıştıktan sonra 2005 yılının 
Mayıs ayında BY Klima şirketini, şahıs firması 
olarak kurdum. Satış tecrübem ve sektörde 
yıllarca birlikte çalıştığımız dostlarımız yola 
çıkarken en büyük güvencemizdi. Tamamen 
satışa odaklı bir firma olmayı hep hedefledik. 
Ama satış yaparken sadece ürün alıp satmayı 
değil, müşterilerimize çözüm ortağı olmayı 
da ihmal etmedik. Özellikle şantiyelere git-
mek ve sahada da müşterilerimizin yanında 
olmak bizlere her zaman çok keyif vermiş-
tir. Sahada olmanın, hem olası sorunları hızla 
çözme yeteneğimizi ve tecrübelerimizi artıran, 
hem de müşterilerimizin bize duyduğu güveni 
pekiştiren bir yaklaşım olduğunu düşünüyo-
rum. Müşterilerimizle ilişkilerimiz şirketimi-
zin kuruluşundan beri karşılıklı güven ve dost-
luk ilişkisine dayanıyor. Malzemeyi sattıktan 
sonra, müşterilerimizle sürekli irtibat halinde 
olmayı ve  ‘Herhangi bir probleminiz var mı? 
Yapabileceğimiz ya da farklı bir noktada size 
hizmet edeceğimiz başka bir konu var mı?’ 
diye sormayı asla ihmal etmiyoruz.  
BY Klima olarak yola tek başıma çıktım ama 
bir süre sonra ağabeylerim Ahmet ve İsmail “Ürün portföyümüzü genişletip 

 daha yaygın bir satış organizasyonu   
 ile tüm ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz”

olmayı hedefleyen bir şirket ile çalışmaktan 
memnuniyet duyduklarını dile getiriyorlar. Bu 
da bizi çok gururlandırıyor elbette. 

İş yaptığınız coğrafyayı iyi 
tanımalısınız

Hizmet birçok şeyi içinde barındıran bir 
paket haline dönüştü artık. Sadece ürün sata-

Yavuzcan da BY Klima’ya katıldılar. Bu da 
aslında firmamızın gelişimi adına en büyük 
gücümüz. Şirketimizde bugün, 4’ü makine 
mühendisi olmak üzere 15 kişilik bir satış 
kadrosu ile müşterilerimize hizmet sunuyo-
ruz. İşimizi doğru ve severek yapmamız, müş-
terilerimizin ve müşteri memnuniyetinin art-
masını sağlıyor. Müşterilerimiz, çok hızlı geri 
dönen ve sorunun değil; çözümün bir parçası 
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rak başarı sağlamanız mümkün değil. Müşte-
rileriniz, sorun olursa muhatap bulmak, ilgili 
kişinin sorunu çok hızlı ve kesin olarak çöz-
mesini, gerektiğinde de konuyla ilgili bilir-
kişiler olarak sizlere danışmak, fikir almak 
ister. Bu hizmetlerin tamamını sunmadığı-
nızda eksik iş yapmış olursunuz, bu da müş-
teri memnuniyeti kavramını olumsuz yönde 
etkiler. Bu işi doğru yaptığınızda ise artık siz 
müşteri aramazsınız, müşterileriniz sizi bulur. 
Ayrıca iş yaptığınız coğrafyayı tanıyor olmanız 
gerekiyor. Tüm müşterilerimizle güvene dayalı 
bir ilişkimiz var. Bu biraz da içten gelen bir 
duygu. Türk insanı samimidir. Bu samimiyeti 

korumak da müşteri memnuniyetini artırıyor. 
Bu ilişkiler neticesinde insanların ihtiyaç duy-
dukları malzeme hakkında fikir edinebilmek 
üzere bize başvurduğu durumlar da oluyor. O 
ürünü biz satmıyorsak bile; nereden bulabile-
ceğini söylüyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Neticede ortaya koyduğunuz yakınlık, güveni 
pekiştiriyor. 

Bu yıl cirosal anlamda % 110 bir 
büyüme yakaladık

Şirketimiz kurulduktan 4-5 yıl kadar sonra 
edindiğimiz tecrübeler Teknogen markası ile 

ısı geri kazanım cihazlarını piyasaya sürme-
mizi sağladı. Isı geri kazanım cihazlarımızda 
alternatif çıkış ağızları ve tek yönden servis 
imkanı gibi yenilikler sunuyoruz. Teknogen 
markâlı ürünlerimiz, TSE belgesine de sahip. 
Kendimizi sürekli geliştirmeye, yeni tasarım-
lar, yeni ürünlerle çözüm sunmaya devam edi-
yoruz. Sürekli yenilik yapmazsanız, standart-
larda kalırsanız yeni gelen nesil ürünler sizin 
bir adım önünüze geçer. Fiyat elbette önemli 
bir unsur ama sunduğunuz ürünün ihtiyaçlara 
cevap verebilmesinin ötesinde kolay monte 
edilebilmesi, hızlı teslimatı, satış sonrası hiz-
met destekleri gibi faktörler de çok önemli. 
Bütün bunları bir arada sunabildiğinizde bir 
adım önde oluyorsunuz. Yurtdışından getirdi-
ğimiz ürünler için de numune istiyor, numu-
neleri test ediyor, sonuçlardan memnunsak 
pazara sunuyoruz. 
Bu sene geçen seneki ciromuza oranla % 110 
civarında bir büyüme yakaladık. Bu çok ciddi 
bir büyüme ve bunu sürdürülebilir kılmak için 
elimizden geleni yapıyoruz.
Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza düzenli 
eğitimler veriyoruz. Müşterilerimize daha iyi 
hizmet sunmak adına iş akış süreçlerini iyileş-
tiriyoruz. Çalışanlarımıza net görev tanımları 
veriyor ve performans değerlendirmesi yapa-
rak müşteri odaklı olmalarını sağlamaya gay-
ret ediyoruz. Genç, motivasyonu yüksek ve 
işine adanmış bir ekibimiz var. Bu bizim adı-
mıza çok büyük bir avantaj. Takım ruhu içe-
risinde çalışıyorlar. Tüm ekip birbirine inanı-
yor ve güveniyor. Zaten ekip olarak inandığı-
nız işi yapmak, başarıyı da beraberinde getiri-
yor. Senelerden beri işimizi iyi yapmaya ve çok 
çalışmaya alıştığımız için arkadaşlarımızın bir 
müşteri aradığı, satışı yaptığı ya da müşteri-
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sine çözüm sunduğu zaman heyecan duyması, 
bizi çok mutlu ediyor. Aynı yöne baktığınız bir 
ekiple çalışmak kadar büyük bir şans var mı?

Satış ve satış sonrası hizmet 
kadromuzu genişletip iyileştirerek 
daha iyi hizmet sunmayı 
hedefliyoruz

BY Klima olarak Azerbaycan, Gürcis-
tan, Irak, Libya gibi yerlere de ürün satıyo-
ruz.  İstanbul’un dışında Ankara’da, İzmir’de, 
Diyarbakır’da, Türkiye’nin birçok ilinde  müş-
terilerimiz var. Ancak şu an için ulaştığımız 
sayıyı yeterli görmüyor ve daha sık ziyaret-
ler ile daha fazla bayiye ve müşteriye ulaş-
mayı hedefliyoruz. Şu anda soğutma grubu 
distribütörlüğümüz var, hava perdesi distri-
bütörlüğümüz var ve ısı geri kazanım cihaz-
larımız bulunmakta. Ürün portföyümüze 
yakın zamanda katılacak yeni ürünler de var. 
Yeni ürünler Teknogen markası altında ola-

cak. 2012 yılında fuarlara daha sık katılacağız. 
Yurtdışındaki fabrikalara distribütörlüğünü 
yaptığımız firmaların üretim tesislerini gös-
termek amacıyla geziler düzenleyeceğiz. Kendi 
marka bilinirliğimizi artırmak üzere faaliyetle-
rimiz olacak. Satış ve satış sonrası hizmet kad-
romuzu genişletip iyileştirerek daha iyi hizmet 
sunmak yine hedeflerimiz arasında. 
 
2012 yılında daha büyük hedeflere 
koşacağız

2005’ten bu yana sürekli bir büyüme gösteri-
yoruz. 2009 krizinde ciromuzda herhangi bir 
düşüş yaşamadık. 2011 yılında 2010’a göre 
%100’ün üzerinde bir ciro artışı sağladık. Bu 
seneyi 4.000.000 Euro civarında bir ciro ile 
tamamlayacağız. Önümüzdeki sene, 6.000.000 
Euro civarında bir hedef belirledik. 

Herkesin yaptığını ve sattığını değil; farklı, 
daha kalitelisini, daha fonksiyonelini ve ino-
vatif olanını, iyi hizmet ile birlikte sunmak 
istiyoruz. Başkalarında opsiyonel olanların 
bizim ürünlerimizde standart olmasını isti-
yoruz. Satışta stok gücünüz de çok önemlidir. 
Bizim biri Sultanbeyli’de, diğeri Hasanpaşa’da 

olmak üzere iki tane depomuz var. Yaklaşık 
4000 metrekarelik toplam depolama alanı-
mız var. Cihazları stoktan derhal teslim ede-
biliyoruz, bu da rekabet gücümüze ve hizmet 
kalitemize artı değer katıyor. 
Soğutma grubuyla ilgili temsilciliğimizi alalı 
henüz altı ay olmasına ve soğutma pazarı-
nın Türkiye’deki rekabetçi yapısına baktığı-
mızda, işlerin yolunda olduğunu söyleyebi-
lirim. Biri Erzurum Müftülük Binası, diğeri 
ise Sultanbeyli’de bir fabrika projesi olmak 
üzere toplam 11 projede ürünlerimiz yer alı-
yor. Bu konuda da faaliyetlerimize hız vere-
ceğiz. Özetle hedeflerimiz büyük. Ama güzel 
olan, bu hedeflere ulaşabilmek için bir strate-
jimiz ve yol haritamız var. BY Klima olarak 
büyük hedefler için enerjimiz var ve bu hedef-
ler için biz hazırız. TM
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İSKİ Terfi İstasyonlarında 
Enerji Verimliliği

cihazlardan alınan değişkenlere göre pompa, 
fan ve kompresörleri regüle etmektedir. 
ABB sürücülerin sağladığı enerji tasarrufu ve 
mekanik ömrün artırımı yanında aşağıdaki fay-
dalarını da sıralayabiliriz: 
•	 Su kalitesinin daha etkin kontrolü
•	 Daha akıllı otomasyon sistemleri
•	 Azaltılmış enerji tüketimi
Tüm bu bilgiler ışığında su sektörü için enerji 
tüketimi büyük bir önem teşkil etmekte ve 
mevcut sistemlerdeki pompalara sürücü uygu-
laması ile çok ciddi düzeyde enerji tasarrufu 
elde edilmektedir.

S u, günümüzdeki en kritik ve önemli 
konuların başında gelmektedir. Isı 
transferi, temizleme ve çözücü gibi bir-

çok endüstriyel uygulamada en yaygın olarak 
kullanılan akışkandır. Bu amaçla kalite ve mali-
yet açısından etkin bir şekilde kontrol edil-
melidir. Sürdürülebilir su temininin sağlan-
ması en önemli global sorunlardan biridir. ABB 
alçak gerilim sürücüler atık sudan temiz su elde 
edilmesi ve sonrasında dağıtımı aşamalarının 
tümünde birçok uygulamada  önemli rol oyna-
maktadır. Günümüzde su sektöründe karşılaşı-
labilecek sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

•	 Su maliyetlerindeki artış
•	 Su kaynaklarının azalımı
•	 Su kalitesizliğinin proses ve ürünlerdeki 

olumsuz etkisi
•	 Atık su arıtma tesisleri işletme, kurulum 

maliyet artışı
ABB tüm bu sorunları göz önüne alarak, müş-
terilerine en etkin çözümleri sunmak için çalış-
malarını sürdürüyor. ABB sürücüler, atık su 
tesisine suyun kaynaktan alımından, tesiste 
işlenmesine ve sonrasında dağıtımına kadarki 
tüm proseslerde kullanılmaktadır. Uygulamaya 
yönelik olarak debimetre, basınç sensörleri gibi 

Hazırlayanlar: Mehmet Sönmez/ABB Elektrik San. A.Ş. Ürün Müdürü,
Dr. Yük. Müh. Hüseyin Halıcı/Halıcı Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
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Uygulama detayları

İSKİ terfi merkezlerindeki bu uygulamada, sis-
teme eklenen bir basınç transmitteri üzerin-
den alınan analog bilgiye göre sürücünün hız 
kontrolü gerçekleştirilmiştir. İstenilen opti-
mum basınç bilgisi değerine göre pompanın 
hızı nominalden, istenilen proses değerine göre 
çalıştırılmış ve yüksek oranda enerji tasarrufu 
gerçekleştirilmiştir.  
Terfi merkezlerindeki mevcut santrifüj pom-
palar, endüstride ve binalardaki en yaygın 
tip pompalar olup, sıvının basıncını artır-
mak amaçlı kullanılan mekanik cihazlardır. 
Çalışma prensibi olarak ise, sıvı pompanın için-
den geçerken pompa pervanesinde hızlandırı-
lır ve yüksek hızda gövdeye boşaltılır. Kullanı-

başarılı sonuçlardan sonra, diğer terfi istasyon-
larında da bu revizyon projesinin devamı ger-
çekleştirilmektedir. 
Revizyon projesini anahtar teslim olarak ger-
çekleştiren Halıcı Elektronik ve Telekomüni-
kasyon San. Tic. Ltd. Şti., Mayıs 1994 tari-
hinde elektronik, otomasyon, telekomünikas-
yon ve medikal elektronik alanında hizmet ver-
mek amacıyla kurulmuştur. Firma sahip olduğu 
41 kişilik ekibiyle sektörde mühendislik, sistem 
tasarımı, projelendirme, imalat, malzeme satışı, 
teknik servis, taahhüt ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir. ABB Elektrik Sanayi A.Ş.’nin 
otomasyon, AC-DC motor sürücüleri ile DCS, 
PLC, Scada konularında bayi ve sistem enteg-
ratörü olarak birçok anahtar teslimi projelere 
imza atmıştır.

Sürücü uygulaması ile 4,5 ay 
ortalama geri dönüşüm süresi 

Bu kapsamda ABB Elektrik San. A.Ş.’nin 
motor sürücüleri partnerlerinden Halıcı Elekt-
ronik ve Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti. 
2011 yılı başında başladığı İSKİ terfi istasyon-
larında sürücü uygulaması ile enerji verimliliği 
anlamında başarılı sonuçlar elde etmiştir. İlk 
aşamada toplam 18 terfi istasyonundaki direkt 
yol verilen pompa motorlarına sürücü uygula-
ması gerçekleştirilmiştir. 
Uygulama sonucunda İSKİ’nin hazırladığı 
raporlara göre, komple projenin geri dönüşüm 
süresi ortalama 4,5 ay olarak çıkarılmış, yıllık 
ortalama enerji tasarrufu bedeli ise yaklaşık 
600.000 TL olarak açıklanmıştır. İlk fazdaki 

Terfi Merkezi Adı Verim Artışı %
Kazanç

(Ay-kwh)
Kazanç
(Ay-TL)

Frekans Konvertörü 
Maliyeti (TL)

Amorti Edilen Süre 
(Ay)

Esenyurt T.M. 49,50% 80.769 17.365 12.148 0,7

Büyükdere T.M. 1% 610 131 10.479 80

Sarıyer Maden T.M. 8% 10.850 2.333 16.927 7,3

Levent T.M. 10% 32.649 7.019 19.425 2,8

Malkoçoğlu T.M. 6% 10.774 2.316 20.139 8,7

Mahmutbey T.M. 4% 26.939 5.792 13.646 2,4

Bayramtepe T.M. 11% 10.941 2.352 10.956 4,7

Tokatköy T.M. 19% 1.579 339 4.557 13,4

Ferhatpaşa T.M. 8% 16.879 3.629 20.139 5,5

Beykoz T.M. 10% 1.902 409 5.821 14,2

Battalgazi T.M. 18% 5.248 1.128 8.518 7,5

Dolayoba-2 T.M. 23% 11.276 2.424 7.951 3,3

Maden T.M. 0% 0 0 15.023 0

Mağaratepe T.M. 13% 3.350 720 9.055 12,6

Sultanbeyli Sakarya T.M 14% 5.825 1.252 10.432 8,3

Kocabayır T.M. 3% 3.364 724 8.518 29,4

Gülsuyu-1 T.M. 1% 1.676 360 10.956 30,4

Gülsuyu-3 T.M. 10% 2.157 463 4.843 10,5
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ABB ACQ810 sürücüler

Projede kullanılan ABB ACQ810 sürücüler, su 
ve atık su uygulamaları için dizayn edilmiş ve 
pompa kullanıcıları tarafından ihtiyaç duyu-
lan tüm fonksiyonları içermektedir. Modüller 
önceden programlanmış pompa kontrol fonk-
siyonlarını içerir. Bu fonksiyonların seçilmesi ve 
uygulanması tek ve çoklu pompa uygulamaları 
için, önceden yapılandırılmış makroların kulla-
nımıyla oldukça kolaydır. Ayrıca, kullanıcıların 
kendi sürücülerini daha da özelleştirmelerine 
olanak veren kolay kullanılabilir programlama 
asistanı sunulmaktadır.
ACQ810 sürücülerin standart olarak sahip 
olduğu EMC ve harmonik fi ltreler ile enerji 
kalitesi açısından da sorunsuz devreye alma ve 
sonrasında işletme sağlanmıştır. Ayrıca geliş-
miş Türkçe kontrol paneli ile kullanıcılara daha 
kolay kurulum ve kullanım imkânı sunulmuş-
tur. 
Özet olarak; su sektöründe de enerji maliyet-
leri çok ciddi bir payı oluşturmakta ve tüketi-
len gücün büyük bir kısmı pompa motorlarında 
harcanmaktadır. Sürücü uygulaması ile çok 
ciddi oranda enerji tasarrufu gerçekleştirilebil-
mektedir. Su ve atık su uygulamaları için özel 
olarak tasarlanan ACQ810 sürücü modülleri, 
tek ve çoklu pompa sistemleri için özel tasar-
lanmış pompa kontrol fonksiyonlarını stan-
dart olarak desteklerler. Bu fonksiyonlar, su ve 
atık su proseslerinin düzgün ve sorunsuz çalış-
masını temin ederek, gereksiz iş kaybını azal-
tır ve enerji verimliliğini maksimize eder. Bu 
fonksiyonları yumuşak dolum, pompa eş yaş-
lanma, yedekleme, debi hesaplama, çoklu para-
lel pompa kontrolü, pompa temizleme, seviye 
kontrolü v.b. olarak sıralanabilir. Sürücülerin 
pompaya özel bu özellikleri pompa sisteminin 
çalışma ömrü maliyetini azaltarak, zaman ve 
paradan tasarrufa yardımcı olur. TM

lan bu enerji mümkün olan en verimli şekilde 
sıvı basıncına dönüştürülür. 
Şekil 1’de görülen pompa eğrileri, pompanın 
teknik performansını göstermektedir.Yatay 
eksen akış hızını, dikey eksen ise üretilen yükü 
ve gücü göstermektedir. Normalde pompa eğri-
siyle birlikte verilen sistem eğrisi, boru hattı-
nın statik yükünü ve direncini gösterir. Pom-
panın çalışma noktası, sistem eğrisi ile pompa 
eğrisinin kesişim noktasıdır. Şekil 1.
Benzeşim yasalarına göre, bir santrifüj pom-
panın devri (n), akış hızı (Q), basma yüksek-
liği (H) ve tüketilen güç (P) arasında aşağı-
daki gibi bir bağlantı bulunmaktadır. Akış hızla 
doğru orantılı olarak değişmektedir. Yükseklik 
ise hızın karesi ile, güç ise hızın küpü ile oran-
tılı olarak değişmektedir. Aşağıdaki bağlantıya 
göre pompa hızının % 20 oranında azaltılması 
ile, % 50’ye varan enerji tasarrufu sağlanabil-
mektedir. İSKİ projesinde kullanılan santri-
füj pompalar ve benzeşim yasalarından kay-
naklı, ortalama % 20-30 arası bir enerji tasar-
rufu sağlanmıştır. 

Akış, hız ile doğru orantılıdır. 

Yükseklik değişimi, hız değişiminin karesi ile 
doğru orantılıdır. 

Güç değişimi, hızın değişiminin küpü ile doğru 
orantılıdır. 
Teknik olarak bir sincap kafesli asenkron moto-
run hızının değiştirilmesi için motora uygula-
nan besleme geriliminin frekansının değişti-
rilmesi gerekmektedir. Sürücüler, sabit şebeke 
gerilim (V) ve frekansından (Hz) istenen 
düzeyde değişken çıkış gerilimi ve frekansı 
elde eden cihazlardır. Sürücünün çıkış fre-
kansı motorun hangi hızda döneceğini belir-
lemektedir. Sürücü ile yol verme diğer kont-
rol metotlarına (direkt, yıldız-üçgen, yumuşak 
yol verici) göre daha kompleks bir yapıdadır ve 
daha yüksek güç faktörüne sahip olması, motor 
kalkış esnasındaki akımı sınırlayarak elektrik-
mekanik sistemin ömrünü uzatması ve enerji 
tasarrufu gibi birçok faydası bulunmaktadır. 
İSKİ projesinde direkt yol verilen pompalara, 
basınç transmitteri üzerinden gelen bilgi direkt 
olarak sürücüye analog giriş olarak bağlan-
mıştır. Bu bilgiye göre istenen basınç seviyesi 
sürücüye set edilmiştir. Böylece ihtiyaca göre 
pompa motorunun hız değişimi ile hem daha 
etkin kontrol, hem de çok ciddi düzeyde enerji 
tasarrufu sağlanmıştır. 

Şekil 1.
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Işıl Aksoy 
Ariston Thermo Group Türkiye Pazarlama Müdürü 

A riston Thermo Group, Türkiye’deki faaliyetine 2001 yılında başladı. 
Pazara kombileri ile giren grubun ürün gamı her geçen yıl çeşitlenerek 
büyüdü. Bugün yenilenebilir enerjili sistemleri de pazara sunan Ariston 

Thermo Group Türkiye Pazarlama Müdürü Işıl Aksoy, enerji verimliliğinin firmanın 
en çok önemsediği konu olduğunu söylüyor. Aksoy, yenilenen ürün gamında da temel 
hedefin verimliliği artırmak olduğunu belirtiyor ve firmanın bu faaliyetler için  
45 milyon Euro bütçe ayırdığını vurguluyor...

“ 2020 senesine kadar, ciromuzun % 80’ini   
 yenilenebilir enerji sistemlerinden 
 sağlamayı hedefliyoruz”
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Ar-ge için 45 milyon Euro bütçe 
ayırıyoruz

Su ısıtıcısı ürünlerinde bir numara olan ve 
ısıtma sistemlerinde Avrupa’nın dördüncü 
büyük üreticisi olan grubumuz, endüstrinin 
en küresel markasıdır. 2010 yılında grup ola-
rak toplam 1.2 milyar Euro ciroya ulaştık. 
Yine 2010 yılında 10 ülkede bulunan top-
lam 19 üretim merkezinde 6,4 milyon adet 
ürünün üretimi yapıldı. Grubumuz 28 ülke-
deki toplam 45 şirketiyle ve geniş dağıtım 
ağıyla 150’den fazla ülkede faaliyet gösteri-
yor. Ayrıca Ar-ge çalışmalarımız 8 ülkedeki 
14 araştırma merkezinde sürdürülüyor. Gru-
bumuz şirket satın almalarla da hızla büyüyor, 
en son İsviçre’de bir şirket satın alındı.
Ariston’un dünya üzerinde tam ve yarı yapı-
lanma gerçekleştirdiği ülkeler var. Türkiye 
tam yapılanmanın sağlandığı ülkeler arasında. 
Türkiye’deki ofisimiz, 2001 yılında kuruldu. 
2002 yılından itibaren ilk olarak kombile-
rimizi, 2003 yılında da termosifonlarımızı 
pazara sunduk. Böylece Türkiye’de pazara sun-
duğumuz ürün gamımız her geçen gün geniş-
ledi; bugün geldiğimiz noktada kombilerimiz, 
termosifonlarımız, güneş enerjisi sistemleri-
miz, merkezi ısıtma sistemlerimiz ve  panel 
radyatörlerimiz pazarda bulunuyor. Geçen yıl 
ürün yelpazemize hermetik şofben ve ısı pom-
palarını da dahil ettik.

yoruz. Bu distribütörler kendi dağıtım kanal-
ları üzerinden nihai tüketiciye ulaşıyorlar. 
Ariston Thermo Group Türkiye’de iki marka 
ile faaliyet gösteriyor: Ariston ve Chaffote-
aux. Son yıllarda Türkiye, bütün Avrupa için 
gözde ülkeler arasında. Dolayısıyla Ariston 
Thermo Group, Türkiye’deki fırsatları da her 
zaman değerlendirmeye açık.

Ürün gamımızı düzenli olarak 
yeniliyoruz
 
Ariston ürün gamını yaklaşık üç yılda bir 
yeniliyor. Termosifon için de aynı değişim 
sürecinden bahsedebiliriz. Ürünlerimizin 
yenilenme sürecinde hedefimiz hep daha 
iyisi... Hem tasarım anlamında gelişmelerle 
hem de teknik revizyonlarla bu hedefi gerçek-
leştirmeye çalışıyoruz. Ariston ürünleri İtal-
yan tasarımı ile pazara sunuluyor ve tüketici-
lerinin beğenisini kazanıyor. Bilindiği üzere 
tasarım konusunda İtalyanların hatırı sayılır 
bir başarısı var. Teknik anlamda da arıza ora-
nımız sıfıra yakındır. 
2011 yılında da 3 yeni ürünü Türk tüketici-
sinin beğenisine sunduk. Egis Plus ve Matis 
modelindeki kombiler ile yeni hermetik şof-
benimiz Next pazara çıkar çıkmaz büyük ilgi 
gördü. Egis Plus geniş bir dijital ekrana sahip  
ve 3* verim sınıfı ile öne çıkıyor, ayrıca etkile-
yici  bir İtalyan tasarımına ve sezgisel bir kul-

Türkiye’de iki ayrı dağıtım kanalımız var. Bun-
ların biri ısıtma ürünlerini, diğeri ise beyaz 
eşya kanalı ürünlerini kapsıyor. Isıtma sektö-
ründe faaliyet gösteren yaklaşık 250 bayimiz 
bulunuyor. Bu bayiler; kombi, güneş enerji 
sistemleri, radyatörler gibi ısıtma ürünleri-
nin satışını yürütüyorlar. Termosifonlarımı-
zın satışı ise ağırlıklı olarak beyaz eşya kana-
lında yapılıyor. Beyaz eşya kanalında ise yedi 
distribütörümüz aracılığı ile faaliyet gösteri-
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lanıcı ara yüzüne sahip. Çok fonksiyonlu LCD 
ekranı, çift eşanjör teknolojisi, kompakt tasa-
rımı, kodlar vasıtasıyla otomatik arıza teşhis 
fonksiyonu ve güneş enerjisi sistemi kontrol-
lerine bağlanmaya hazır donanımı ile tüketi-
cisine kusursuz hizmet verecek bir ürün.  
Diğer yeni kombi modelimiz Matis ise ledli 
bir gösterge sistemine sahip ve yine  3* verim 
sınıfında. Küçük boyutları ve  sessiz çalışma 
özellikleri ile öne çıkıyor. Ledli kumanda 
paneli ve otomatik arıza teşhis sistemi ile 
tüketiciye pratik kullanım sağlayan bir ürün 
olarak tasarlandı. Son olarak Next hermetik 
şofbenimizden de bahsetmek istiyorum. 11 ve 
14 litre  kapasitelerde 2 farklı modeli bulunan  
Next hermetik şofbene komutlar, pratik kulla-
nım özelliğine sahip dijital ekranı üzerinden  
veriliyor. Next hermetik şofben, sıcak su ihti-
yacına en yüksek performansla yanıt verirken, 
su aşırı basınç valfi, alev emniyet sensörü ve 
aşırı ısınma sensörü ile maksimum seviyede 
emniyetli kullanım sunuyor. Enerjiyi % 90’ın 
üzerinde verimli kullanarak düşük gaz tüke-
timiyle yüksek verim sağlayan ürün, güneş 
enerji sistemi ile de kullanıma uyumlu. Akıllı 
şofben, alevin sönmesi durumunda otomatik 
olarak gazı kesiyor, suyun aşırı basınçlı olması 
durumunda ise basınç valfi devreye girerek 
basıncı kontrol altına alıyor. Next hermetik 

şofben kullanılacak suyun sıcaklığını, belirle-
nen sıcaklık ayarına ulaştıktan sonra sabitliyor. 
Bu sistem, suyun istenen sıcaklık seviyesinde 
kesintisiz olarak kullanılmasına imkân veriyor.  

Ariston, pazarda istikrarlı büyüme 
oranına sahip üç firmadan biri 
olarak güçlü konumunu koruyor

Yeni Enerji yasasında belli metrekarelerin üze-
rinde merkezi sistem kullanımının zorunlu 
olması, merkezi sistem çözümlerimizin satış-
larını kesinlikle artırdı, ancak kombi satışla-
rını olumsuz etkiledi diyemem. Bu konuda 
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kombi üre-
ticilerinin ciddi endişeleri vardı. Herkes ülke-
mize yatırım yapıyor. Eğer bu yönetmelik, 
kombi pazarını olumsuz etkileseydi çok büyük 
hayal kırıklıkları yaşanabilirdi. Ancak kombi 

pazarı, büyüme hızını sürdürüyor. Hatta 2011 
yılı için beklentinin üzerinde bir gelişme var 
diyebilirim. İlk dokuz aylık rakamlara baktı-
ğımızda pazarın, geçen seneye göre yaklaşık 
% 25 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Tabii 
pazar büyürken firmaların satış rakamları da 
büyüyor. Ariston, pazarda istikrarlı büyüme 
oranına sahip birkaç firmadan biri olarak güçlü 
konumunu koruyor. 

Yenilenebilir enerji Ariston için çok 
önemli bir konu

Ariston Thermo’nun enerji verimliliğine ver-
miş olduğu önem, geleneksel kombi ve su ısıtı-
cılarının geliştirilmesinin yanında güneş ener-
jisi ve elektrikli ısı pompaları gibi yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına dayalı yeni çözümler 
üretmesiyle ve mikro kojenerasyon sistemleri 
dâhil gelecek için yeni projelere yatırım yap-
masıyla açık olarak ifade ediliyor. 
Ariston için enerjinin verimli kullanılması 
ve elbette buna paralel olarak yenilenebilir 
enerji kullanan ürünler çok önemli.  Grup ola-
rak 2020 senesine kadar, ciromuzun % 80’ini 
yenilenebilir enerji sistemlerinden sağlamayı 
hedefledik. Bu çok iddialı bir hedef. Bu çer-
çevede tüm yeni termik konfor ürünlerimiz de 
bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak konseptte 
tasarlanıyor. Bugüne kadar bu konseptte bir-©
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çok ürünü pazara sunduk, Nuos ısı pompalı 
termosifonlar gibi... Bu ürün klasik bir termo-
sifona kıyasla % 70 civarında tasarruf sağlı-
yor. Ariston’un 2011 yılında piyasaya çıkan ve 
2012 yılında piyasaya çıkacak yeni modelleri 
de enerji tasarrufunu ön planda tutan ürün-
ler. Güneş enerjisi sistemleri de bizim için çok 
önemli. Ariston’un İtalya Serra De Conti fab-
rikasında güneş enerjili sistemler üretiliyor. 
Olimpiyat statları, fuar merkezleri gibi çok 
prestijli projelere sponsor olarak sistemleri-
mizi kuruyoruz. 

Yıl boyunca eğitim

Türkiye’de bir eğitim yöneticiliğimiz var. 
Ürünlerimiz hızlı yenilendiği için tüm eki-
bimizin bu hızlı yenilenmeye adapte olması 
gerekiyor. Bu eğitim merkezinde hem bayile-
rimize hem servislerimize düzenli olarak eği-
timler veriyoruz. Bununla beraber Karadeniz, 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da doğal 
gazın yeni geldiği illerde bilgilendirme toplan-

tıları düzenliyoruz. Bu yıl 22 ilde genel katı-
lıma açık bilgilendirme toplantısı düzenledik. 
Eğitimlerimiz belli bir plan çerçevesinde tüm 
yıl devam ediyor. Geçen yıl da hem ana bayile-
rimiz hem de alt bayilerimiz için 30 ilde top-
lantı düzenledik. Bu toplantılarda en çok üze-
rinde durduğumuz konu yenilenebilir enerji-
ler, bunun getireceği avantajlar ve bizim ürün-
lerimizin bu konuda öne çıkan özellikleriydi. 

2012 yılı için de tanıtım, bilgilendirme ve 
faaliyetlerimizi planladık. ‘Enerji verimliliği 
nedir, nasıl sağlanır, bunun bize kısa-uzun 
vadeli getirileri nelerdir’ gibi konuların altını 
çizeceğimiz toplantılar, çok daha fazla nok-
tada gerçekleştirilecek.

2012 yılında pazara yeni yoğuşmalı 
cihazlar sunacağız

Bugün yoğuşmalı cihazların fiyatının nispeten 
yukarıda olması sebebiyle insanlar, hâlâ yük-
sek oranda hermetik konvensiyonel sistem-
leri tercih ediyorlar. Henüz yoğuşmalı kombi 
konusunda bilinçlenme sağlanabilmiş değil. 
Ancak bu bilincin üretici firmaların da kat-
kısıyla hızla artacağını düşünüyorum. 2012 
yılında, biz de pazara yeni yoğuşmalı model-
ler sunacağız. 

Sektörün bir araya gelmeyi 
başarması, kısa vadede bile pek 
çok olumlu gelişmeyi beraberinde 
getirdi

Türkiye ısıtma sektörü köklü bir geçmişe 
sahip. Tek sorun, uzun yıllar bir sektör olarak 
birlikte hareket etmenin başarılamamış olması. 
Günümüzde bu durum değişti diyebilirim. 
Bu konuda faaliyet gösteren dernekler, artık 
bir araya gelip sorunları hep beraber masaya 
yatırıyor ve bunlara çözüm arıyor. Biz de bu 
derneklerden DOSİDER’e üyeyiz. Çalışma-
larında yer alıyor, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. DOSİDER, Türk doğal gaz sek-
törünün birçok yerli ve yabancı kuruluşunu 
bünyesinde bulunduruyor. Doğal gaz sektörü-
nün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, şart-
name ve standartların hazırlanmasına katkıda 
bulunuyor. Üretimde uluslararası standartlara 
uyulmasını sağlayarak haksız rekabetin önüne 
geçiyor. Dernek, EPDK, BOTAŞ, TSE, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kurumlarla 
ve gaz şirketleri ile iletişim kurularak sektör 
sorunlarının çözümlenmesi ve sektörün geliş-
mesi yönünde çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla 
bizler de bu faaliyetlerin içinde yer alıyoruz. 
Sektördeki bu gelişmenin ileride çok başarılı 
sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.  TM
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sistem

Y eni CARRIER- IDROFAN serisi fan-
coiller fark yaratan özelliklere sahip. 
Artırılmış enerji verimliliği ve kullanıcı 

beklentilerini tam olarak karşılaması ile dikkat 
çeken IDROFAN, ABD’de 1.000.000’dan fazla 
sattı. Geleceğin fan-coil’i bu yıl Türkiye paza-
rına da sunuldu.
Carrier 42 N IDROFAN yalın çizgileri, mini-
malist tasarımı, yerleştirmede sağladığı yüksek 
esneklikler ve 2 veya 4 borulu sistemlere uygun-
luğu ile proje mühendislerine ve mimarlara yeni 
olanaklar sağlıyor. 
IDROFAN, yüksek verimliliği ile büyük ofis 
binalarından, otel veya alışveriş merkezi ve 
bireysel uygulamalara kadar tüm alanlarda kon-
for ile enerji maliyeti arasında benzersiz bir 
oran sunuyor. IDROFAN, 10 dB(A) düşürül-

müş ses seviyesi ile, özellikle sessizliğin önemli 
olduğu ortamlarda tek seçenek olarak öne  
çıkıyor.
IDROFAN’da her şey önceden planlanıyor. 
Opsiyonlar fabrikada cihaza yerleştirilerek 
gönderiliyor. Böylece sahada cihazın montajı 
en kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor. Elektro-
nik Carrier kontrollerinden su tarafı kontrolle-
rine kadar bütün kontrol parçaları üretim hat-
tının sonunda test ediliyor. IDROFAN yeni 5 
kademe hızlı motoru ve yüksek verimli değiş-
ken devirli LEC motoru sayesinde kullanıcıla-
rın konfor ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.
Çevre dostu IDROFAN, Carrier’ın “20-20” 
sloganı ile ifade ettiği “2020 yılına kadar atmos-
fere yapılan CO2 salınımını %20 azaltmak” 
hedefi kapsamında tasarlandı.

Carrier’dan 
Geleceğin FanCoil’i:
42 N – IDROFAN
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Özellikleri

Azaltılmış Ses Seviyesi: IDROFAN’ın yüksek 
performans fanı yeni 5 kademe hızlı motoru ve 
değişken devirli LEC motor teknolojisi saye-
sinde ses seviyesini 10 dB(A) düşürerek kon-
for sağlar.

Yükseltilmiş Hava Kalitesi: Bir ortam-
daki iç hava kalitesi o ortamda bulunan kişi-
ler için en temel sağlık kriterlerinden biri-
dir. IDROFAN opsiyonel olarak sunduğu 
G3 fi ltresi ile 1 m’ye kadar olan ortamdaki 
partikülleri % 80-90 arasında absorbe eder.

Yüksek Verimli Batarya: Yüksek ısı transferi 
sağlayan üç sıralı yeni tasarım. 4 borulu sis-
temlere uygun.

Daha Ekonomik Motorlar: Değişken devirli 
LEC motorlar fancoil enerji tüketimini % 
50-70 oranında düşürürler. Bu opsiyon bina-
lardaki enerji tüketimini azaltmayı amaçla-
yan güncel düzenlemeleri tam olarak karşı-
lar. LEC motorların hava debisi % 0-100 ara-
sında otomatik olarak kontrol edilebildiği için 
hem ısıtma hem soğutma modunda kullanı-
cıların bireysel konforu tam olarak karşılanır.

Her şeyi İçinde Hidronik Modül: Kullanıcıla-
rın ihtiyaç duyacağı hızlı ve problemsiz montaj 
için IDROFAN’da her şeyi içinde hidronik kit 
opsiyonu mevcuttur. Bu geniş opsiyonda iste-
nirse 2 yollu veya 4 yollu vanalar (dahili bypass 
ile 3 yollu vana) 230-V veya 24-V on/off  veya 
modülasyonlu vana motorları verilebilmekte-
dir. Batarya drenaj tavası ve vana gövdesin-
deki yoğuşmayı önleyici kapağıyla fancoil plas-
tik çerçevesi güvenlik ve sadelik sağlar. IDRO-
FAN tamamı fabrikada monte edilmiş ve kulla-
nıma hazır her türlü konfi gürasyon ve her çevre 
için uygunluğu ile kişiye özel çözümler sunar.

Elektrikli PTC Isıtıcı: Düşük ve yüksek kapa-
siteli elektrikli ısıtıcı en son teknoloji ile gelişti-
rilmiştir. Malzeme direnci ısıtıcının sıcaklığı ile 
doğru orantılı olarak artar böylece güç de azalır. 
PTC ısıtıcıda hızlı ısıtmanın avantajı ile ısıtma 
gücü hava debisi ile otomatik olarak ayarlanır.

Geniş Kontrol Olanakları

• THERMOSTAT A/B
Manuel veya otomatik hız kontrollü şık elekt-
ronik termostat. Manuel veya otomatik yaz/
kış modu, donma koruma fonksiyonu ve eko-
nomik modu bulunmaktadır.

• HDB KONTROLÜ
Kablolu veya kablosuz kontrol seçeneği ile 
kapalı devre sistemde birçok cihazı birlikte 
çalıştırma olanağı, günlük zaman ayarlama 
imkânı sunmaktadır.

• NTC KONTROLÜ
LEC opsiyonu ile 130 cihazın birlikte çalıştı-
rılması olanağı mevcuttur. Yeni Carrier algo-
ritması ile cihazların haberleşerek en iyi kon-
for ve en yüksek enerji verimliliğinin sağlan-
ması imkânı vardır.

AQUASMART SİSTEMİ
Cihazın bütün sistem ekipmanlarını bölgesel 
veya bina kullanımına göre dokunmatik ekranla 
kontrolü. Internette 24 saat merkezi kontrol 
imkânı vardır.

YERLEŞTİRME 
OLANAKLARI
IDROFAN cihazın yerleştiri-
leceği alanı en iyi şekilde kul-
lanmak için çok çeşitli çözümler 
sunar. Cihaz, asma tavana veya 
döşemeye, gizli tip veya kasetli 
tip seçenekleri ile monte edile-
bilir. TM
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Yazan: Robert Scheir, Steril-Aire
Çeviren: Orhan Veli Kazancı

A ntibiyotik dirençli süpermikrop 
CPRK (Carbapenem-resistant 
Klesbsiella Pneumoniae)’nin 

ABD’deki hastanelerdeki son salgını, hasta-
neden bulaşan enfeksiyonlarla (HEE) ala-
kalı olarak hasta popülasyonunu alarm duru-
muna geçirmiştir. Bu son salgını gelecek yıl 
başlayacak ve hastanelerin, hastaneden bula-
şan enfeksiyonları halka açıklamasını gerek-
tiren durumla birleştirirseniz, ortaya büyük 
bir problem çıkacaktır. Hem de görmezden 

gelinemeyen cinsten. Sadece halkın güvenlik 
sebepleri (Centers for Disease Control (CDC) 
yaklaşık 100.000’e yakın Amerikalının hasta-
neden bulaşan enfeksiyondan öldüğünü tah-
min etmektedir) değil aynı zamanda finan-
sal sebepler yüzünden. Güvenli Hasta Projesi 
Tüketici Birliği Yöneticisi Lisa McGiffert’a 
göre, “Yeni sağlık reform yasası, müşterileri 
her hastanenin hasta güvenlik kayıtlarıyla ala-
kalı bilgilerle bilinçlendirerek ve acı-ölümlerin 
önlenmesi için hastanelere teşvik amacıyla 

verilen yüklü federal sağlık harcamalarına koz 
sağlayarak, hayatları ve dolarları koruyacak-
tır.” İnsanları sağlıklı tutmak her zaman has-
tanelerin ahlaki zorunluluğu olmuştur. Günü-
müzde hasta korkusuna bağlı olarak gelirler 
düşmektedir. Sağlık sigortaları hastaneden 
bulaşan enfeksiyonların faturalarını ödemese 
de bütün hastaneler “Hastaların, binamızda ve 
gözetimimiz altında daha fazla hasta olmala-
rını önlemek için neler yapabiliriz?” sorusuna 
cevap aramaktadır. Bu sorunun doğru yanıtla-

HVAC biofilminin 
mikrobiyolojisi
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roorganizmanın DNA’sını hedef alır, hücrele-
rini parçalar veya çoğalmasını imkânsız hale 
getirir. Soğutma serpantinine veya boşaltma 
tavasına yönlendirilen UVC enerjisi buralarda 
büyüyen yüzey biofilmini yok eder. Sadece bu 
da değil, UVC ışığı virüsler ve bakterilerinde 
dahil olduğu, kaynaktan hava şartlandırıcısıyla 
hastane içine yayılan mikroorganizmalara sal-
dırır. Serpantine monte edilen UVC ışığının 
sistemden her geçişinde birçok mikroorganiz-
mayı öldürdüğü görülmüştür.

Biyolojik savaş

Çevre Koruma Birimi (EPA)’nın biyolojik 
savaşın bir durumu olarak UVC ışığının pato-
jenlerin yok edilmesindeki tesiri üstüne yürüt-
tüğü testlerde UVC ışığının çok güçlü olduğu 
görülmüştür. Terörizmin potansiyel yöntem-
lerinden birinin, kasıtlı olarak biyolojik savaş 
faktörlerinin (BWAs) hedef binadaki ısıtma, 

nabilmesi için gereken hamlelerden biri; tesis 
çalışanları ve enfeksiyon kontrol personeli-
nin arasında daha güçlü bir iletişim geliştir-
mektir. Özellikle ısıtma, hava şartlandırma ve 
havalandırma sistemlerinden sorumlu insan-
larla... Bunlar genellikle HVAC sistemlerinde 
neler olduğunu gören insanlardır. Hastaneden 
bulaşan enfeksiyon tehditlerinin üçte birinin 
havada süzülen mikroorganizmalardan oluş-
tuğu göz önüne alınırsa, bu tesis mühendis-
leri, defansın ilk hattıdır. Hatta Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) de birçok enfeksiyonun hava 
ile geçtiği fikrinde mutabıktır ve “Bazı nozo-
komyal enfeksiyonlar havada taşınan mik-
roorganizmalara bağlıdır” açıklamasını yap-
mıştır. HVAC sistemi biofilm büyümesi ve 
ayrışması kaynağı olarak bilindiği için, bu 
sistemin bakımı hastane yetkilileri için önce-
likli olmalıdır. Aslında, Dünya Sağlık Örgütü 
açıkça belirtmektedir ki, “Legionella pne-
umophila, legionellosis’ten (lejyoner hasta-
lığı; pontiak ateşi) sorumlu organizma, hava 
şartlandırma sisteminin soğutma kulelerin-
den gelen su damlacıklarının buharlaşması 
esnasında havada gezinebilir bir hale gelir 
ve akabinde enfeksiyon riskinde olan hasta 
tarafından nefesle alınabilir”. Sağlık Plan-
lama Merkezi’nin yaptığı çalışmada bahsedi-
len durum, Methicillin dirençli Staphylococ-
cus aureus veya MRSA’nın hastane havalan-
dırma sistemindeki salgınını izlemiştir. Peki 
HVAC sisteminde neler olmaktadır? Hava 
şartlandırma serpantinleri sayısız mikroor-

ganizmanın toplanma ve çoğalma kaynakla-
rıdır. Öncelikle kolonilerin serpantin kanat-
larına yapışmasına izin veren biofilmleri oluş-
turan ve organizmayı biyosit aktivitesinden 
korumaya yardımcı olan küf ve bakterilerdir. 
Biofilm ayrıca hastanenin mikroorganizmaları 
yok etmek için kullandığı kimyasallara karşı 
da koruma sağlar. 
Biofilmler, geçici organik bileşik (VOCs) ola-
rak bilinen metabolizmanın çıkardığı ürün-
lerdir. Biofilmler çalışanları ve hastaları göz 
sulanması ve baş ağrısı gibi sıkıntılardan, şid-
detli alerji ve astıma kadar bir aralıkta etkiler-
ler ve bu biofilmler içinde, HVAC sistemleri-
nin boşaltma tavaları ve serpantinleri üstünde 
büyüdüğü belirlenen, fırsatçı organizmalar 
olarak bilinen enfeksiyonlara sebep olan bazı 
organizmalar bulunmaktadır. Pseudomonas 
aeruginosa yaygın olarak ıslak boşaltma tavala-
rında ve serpantilerde bulunur ve üst solunum 
yolları enfeksiyonlarının sebebi olarak bilinir. 
Bu biofilm tesis mühendisleri tarafından çıp-
lak gözle kolaylıkla görülebilir. Bununla bir-
likte, birçok tesis mühendisi biofimlerin has-
tane içinde yıkıcı etkilerinden bihaberdir. Bu 
nedenle enfeksiyon kontrol ile hastane çalışan-
larının karşılıklı iletişime geçilmesi istenmek-
tedir. Bu durum, sadece bu ciddi problemin 
farkındalık seviyesini artırmaz, aynı zamanda 
bunun için bir şeyler yapılmasını da sağlar ve 
kesinlikle yapılabilecek şeyler vardır: UVC 
ışıklarının HVAC sistemlerine monte edil-
mesi gibi. C dalgaboyundaki UV ışınları mik-
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lıkta değişecektir, özellikle HVAC çalışma 
şartlarına maruz kaldıkları zaman. Optimum 
performans için cihaz, bir metre uzaklıktan, 
dakikada 400 feet hızla akan havada ve 50°F 
sıcaklık durumunda, camın her lineer inçi için 
dokuz mikrowatt çıkış sağlayabilecek şekilde 
üretilmelidir. Bu bilgi kritiktir, çünkü UVC 
çıkışı zamanla azalır, 9000 çalışma saatinden 
sonra yarı ömrüne ulaşır veya 24/7 çalışarak 
bir yılı biraz aşar. Başlamak için yeterince yük-
sek çıkış gereklidir, yeterli çıkış cihazın servisi 
boyunca bakımı yapılarak sağlanır, diğer türlü 
etkili bir mikrobial kontrol elde edilemez.
Cihazın HVAC şartlarında test edildiğinden 
emin olun: Bazı cihazlar ılık hareketli hava 
şartlarında test edilmektedir. Mikrop öldü-
rücü çıkış özellikle HVAC çalışma şartla-
rında geniş bir aralıkta çeşitlilik gösterir. Opti-
mum performans için bir metre uzaklıktan, 
dakikada 400 feet hızla akan havada ve 50°F 
sıcaklık durumunda, camın her lineer inçi için 
dokuz mikrowatt çıkış sağlayabilecek cihaz-
lar kullanın.
UVC ışıklarını doğru yerlere monte edin: 
En etkili mikrop kontrolü için, UVC cihaz-
ları soğutma serpantininden akış yönünde ve 
boşaltma tavasının üstüne monte edilmelidir. 
Bu bölgeler kanal içerisindeki UVC monta-
jından daha etkili bir kontrol sağlarlar, çünkü 
UVC ışığı kirleticilere kaynakta hücum ede-
rek aynı anda hem yüzeyleri hem de havada 
sürüklenen mikropları temizlemektedir.

Işığı Görün

CDC’ye göre 2002 yılında, 20 hastadan biri 
hastanede enfeksiyona maruz kalmıştır. Yöne-
ticilerin bazıları bu oranı insan hatasının 
önüne geçerek, uygun atık yönetimi metot-
ları kullanarak, odaları ve elleri sterilize ede-
rek ve aşırı antibiyotik kullanımını azaltarak 
düşürmeye odaklanmışken, diğerleri soluduk-
ları havayı göz ardı etmektedir. Eğer hedef 
hastayı sağlıklı görmek ve önlenebilir sağlık 
hizmeti kaynaklı enfeksiyonları yok etmek ise, 
hastaneler ışığı görmeli ve UVC’yi HVAC sis-
temlerine monte etmelidir. Bu, büyüyen prob-
lem için basit ve etkili bir çözümdür. TM

hastane gelirlerini sonuç olarak artıran UVC 
korumasını hastanelerin HVAC sistemlerinde 
kullanmaması, hayret vericidir. Bununla bir-
likte, birçok hastane yöneticisi tesislerini UVC 
ışığıyla güçlendirmenin çok maliyetli oldu-
ğunu düşünmektedir. Aksine, sonuçlar gös-
termektedir ki, UVC ışıkları sadece iç ortam 
hava kalitesini artırmamakta, ayrıca sonuçta 
hastanenin enerji verimliliğini, su korunu-
munu geliştirmekte ve en önemlisi, hastane 
kaynaklı enfeksiyonlara bağlı tıbbi maliyet-
leri düşürmektedir.

Hayatın korunması, enerjinin 
korunması

Hastanelerdeki HVAC sistemleri toplam 
tüketilen enerjinin % 60’a yakınını kullan-
maktadır. Kirli serpantinler yaklaşık % 30 daha 
fazla enerji harcatır. Bu serpantinleri temiz 
tutmanın yolu UVC ışıklarıdır. En son tekno-
lojiyle tasarlanan Muskogee Community Has-
tanesi Baş Mühendisi, “UVC önemli bir avan-
taj sunmaktadır: Serpantinlerin ve boşaltma 
tavalarının yüzeylerini biofilm oluşumundan 
temizler, maliyetli olan elle yapılan temizliği 
azaltır ya da tamamen gereksiz hale getirir ve 
ekipmanları yeni gibi tutar. Böylece ekipman-
lar daha verimli çalışır. Sonuç olarak, UVC 
enerjiyi korur ve bakım masraflarını azal-
tır” diyor. Florida Hastanesi’nin UVC ışığını 
montajından sonra yıllık enerji kazanımının 
237.500 dolar olduğunu belirten raporu UVC 
ışığının kullanımının nedenidir ve McAllen 
Texas’taki Rio Grande Hastanesi’nin 500.000 
dolar maliyet azalması raporu UVC ışığına 
bağlıdır. Sonuç olarak: UVC monte etmek 
için bir şey ödemiyorsunuz. Umarım, bu bilgi 
UVC için ihtiyaçları uyaracaktır; özellikle has-
tane şartlarında. Şimdi UVC uygulamalarında 
nelerin umulacağını konuşalım:
Cihazın çıktıları: Ticari HVAC uygulama-
ları için satılan cihazlar iki temel kategoriye 
ayrılır – yeni nesil, 90’larda piyasaya çıkan 
ve konvansiyonel olarak kullanılan yüksek 
güçlü lambalar, HVAC kullanımı için tasar-
lanmamış eski tip UVC lambalar. Bu cihaz-
ların mikrop öldürücü çıktıları geniş bir ara-

havalandırma ve HVAC sistemlerine konul-
ması olduğunu yur tiçi güvenlik ortaya çıkar-
mıştır. Birkaç farklı UVC cihazı HVAC sis-
temleri içine monte edilip test yapılmıştır. Test 
biyolojik savaş faktörlerini temsilen üç mik-
roorganizma, iki bakteri (biri spor formunda 
ve diğeri vejetatif ) ve bir virüs ile yapılmıştır. 
Test mikroorganizmaları, monte edilen cihaz-
dan kanalın içine akışa ters yönde ve kanal-
dan havanın aktığı yönde katılmıştır. Tamamı 
UVC’ye maruz kalmıştır. Bütün UVC cihaz-
ları vejetatif bakterileri pasif hale getirmede % 
99’dan fazla oranda verimlidir ve bu cihazlarda 
üç tanesi, üç mikroorganizmanın da pasif hale 
getirilmesinde % 93’ten fazla oranda verim-
lidir. Hangi UVC cihazının monte edilece-
ğine karar verirken, ilk olarak gerekli uygu-
lamayla birlikte çeşitli sistemlerin tesirlerini 
belirlemek için bağımsız verilerin araştırıl-
ması gereklidir. Bazı UVC cihazları diğerle-
rinden daha tesirliyken, bu cihazlar oldukça 
pahalı olabilir. UVC cihazlarının hastanelerde 
kullanılmasının bazı belirgin sonuçları vardır. 
Buffalo’nun Anne ve Çocuk Hastanesi’ndeki 
yeni doğan ünitesine UVC cihazlarının 
monte edilmesinden sonra, havalandırmaya 
bağlı zatürre (VAP), antimikrobiyal kulla-
nımı ve antimikrobiyal direncin azaldığına 
tanıklık edilmiştir. Philadelphia’daki Lower 
Bucks Hastanesi'nde yapılan UVC montajı 
ile VAP’de % 50 azalma olduğu rapor edilmiş-
tir. Orlando’daki Florida Hastanesi’nde noso-
komial enfeksiyonların % 40 oranında azal-
dığına tanıklık edilmiştir. Sevindirici bir not: 
Lehigh Valley Hastanesi tüp bebek kliniğinde 
UVC monte edildiğinde, klinik gebeliğinin  
% 50 oranında arttığı gözlenmiştir. Hastane 
kaynaklı enfeksiyonu yüksek oranda azaltan ve 
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Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

© 2011 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.
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www.tesisatmarket.com

Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki içe-
rikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.



•  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

Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan

• ÇOK FONKSİYONLU LCD EKRAN

• ÇİFT EŞANJÖR TEKNOLOJİSİ

• ★★★ VERİM SINIFI (%94,5 VERİM)

• KOMPAKT TASARIM

• GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNE 
BAĞLANMAYA HAZIR DONANIM

• İTALYAN TASARIMI

• MONTAJ VE BAKIM KOLAYLIĞI

• BÜYÜK GENLEŞME TANKI

ARISTON TEKNOLOJİSİ 
SİZİN KONFORUNUZ İÇİN ÇALIŞIYOR!

EGIS PLUS
DUVAR TİPİ KOMBİ

www.ariston-tr.com

Müşteri Hizmetleri

444 8 284

• OTOMATİK HAVA TAHLİYE 
SİSTEMİ İLE ISITMA 
SİSTEMİNDEKİ  HAVANIN

 KOLAYCA ATILMASI

• DONMA KORUMA, POMPA VE 
MOTORLU VANA ANTİ BLOKAJ 
ÖZELLİĞİ

• IPX5D ELEKTRİK KORUMASI

• KODLAR VASITASIYLA 
OTOMATİK ARIZA TEŞHİS 
SİSTEMİ

MADE IN
ITALY

INFO KÜÇÜK
BOYUTLAR




