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Mutlu Yıllar



Kontrol Market ailesi olarak yeni yılınızı en içten dileklerimiz ile kutlarız.

• On/Off, Yüzer ve Oransal kontrol 
• 1Nm, 2Nm, 3Nm, 6Nm, 8Nm, 9Nm
10Nm, 16Nm, 18Nm, 20Nm, 24Nm ve 
32Nm  seçenekleri
• 220VAC ve 24 VAC seçenekleri M9100 VE M9200 

SERİSİ

USD80
DAMPER MOTORU

’den
başlayan
fiyatlar!

• 230 VAC
• 10-30 C ayar skalası
• Isıtma kontrolü için
• Kombi, Elektrikli ısıtıcı

T7162-E5USD10
ODA TERMOSTAT

• 0-10V veya 4-20mA seçenekli
• 0-250, 0-500, 0-750, 0-1250Pa

USD99
FARK BASINÇ 
SENSÖRÜ

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

T7162-E3
• 230VAC 

12USD
FCU TERMOSTAT

528 
• ON/OFF, yüzer, oransal
   kontrol seçenekleri
• DN65...DN150 flanşlı
   vana gövdeleri
• PN16 vana, 2 yollu ve
   3 yollu seçenekleri
• Yükten bağımsız çalışma süresi
• 24 VAC
• Elle müdahale butonu
• Otomatik kalibrasyon
   fonksiyonu

VA7810 ve
VA1125 SERİSİ

528528528528USD528 ’den
başlayan
fiyatlar!

FLANŞLI VANA GÖVDE ve
VANA MOTOR

• Yükten bağımsız çalışma süresi• Yükten bağımsız çalışma süresi

• ON/OFF, yüzer, oransal

VANA MOTORVANA MOTORVANA MOTORVANA MOTOR
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USD
’den
başlayan
fiyatlar!

TERMOSTATİK 
KARIŞIM VANASI

• 230VAC
• Ergonomik tasarım, kolay kullanım
• Ayarlanabilir sıcaklık set değeri
• Dahili sıcaklık sensörü
• DN40-50-65-80-100-125 ve DN150 çapları ile

467
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EuP Yönergesi için 
Geri Sayım Başladı

1 Ocak 2013 tarihi, Avrupa tesi-
sat sektörü için yeni bir dönemin 
başlangıcı olacak; EuP Yöner-

gesi yürürlüğe girecek. EuP Yönergesi 
(Enerji Kullanan Ürünler-Energy Using 
Products) su ısıtıcı, televizyon, trafo, 
endüstriyel fanlar, endüstriyel fırınlar, 
sirkülasyon pompaları gibi enerji kulla-
nan, üreten veya ölçen ürünleri yakından ilgilen-
diriyor. EuP Yönergesi çerçevesinde enerji kulla-
nan ürünlerin yeni ve çevreci tasarımlarla verim-
liliğinin artırılması için konulan yeni kurallar yer 
alıyor. EuP Yönergesi ile AB’nin 2020 için tah-
mini tasarruf miktarı ise 23 milyar kWh.  
Grundfos Başmühendislerinden Dr. Niels 
Bidstrup; “EuP Yönergesi yürürlüğe girdiğinde 
AB’deki verimsiz çalışan bağımsız sirkülasyon 
pompalarının tümü tarih olacak. Aynı zamanda 
mevcut A-G enerji sınıflandırması bitecek. EuP 
Yönergesi'nin verimlilikle ilgili şartları oldukça 
yüksek. Daha kesin olmak gerekirse sadece piya-
saların en verimli A-sınıfı pompaları uygulamaya 
konulacak olan çevreci tasarım koşullarıyla uyum 
içindedir. Hatta bu verimlilik koşulları öyle çok 
ki pompa üreticileri ar-ge ve ekipman yatırım-
larını bu şartları karşılayacak şekilde hızlandır-
maya zorlandı” diyor. 
2013’ten itibaren CE işareti olmayan bir sirkü-
lasyon pompası Avrupa Birliği pazarında pek 

yer bulamayacak. Bir sirkülasyon pompası yal-
nızca Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) şartla-
rıyla uyumluysa CE işareti alabilir. Buna ek ola-
rak, bir sirkülasyon pompasının Enerji Verim-
lilik Endeksi etikette yer alacak. Sirkülasyon 
pompalarıyla ilgili 641/2009 sayılı, 22 Tem-
muz 2009 tarihli komisyon tüzüğünce belirti-
len eko-tasarım şartları, sirkülasyon pompaları-
nın enerji verimliliğiyle ilgili sert kurallar geti-
riyor. Rakamlar düştükçe verimliliğin arttığı 
Enerji Verimlilik Endeksi (EEI-Energy Effi-
ciency Index) bu kurallarla ortaya koyuluyor. 
Gelecekte enerji verimlilik şartları şöyle olacak: 
2013’te EEI≤ 0,27; 2015’te ise: EEI≤ 0,23. 
EuP Yönergesi’nin yürürlüğe girmesi ile sağla-
nacak kazançlar konusunda ise Bidstrup; “Elek- 
trik tüketimini ve sirkülasyon pompalarının kar-

bon ayak izini kayda değer 
biçimde azaltacak. Ancak 
pompa sektörü de kazana-
cak. En azından en son tek-
nolojiye yatırım yapmaya ve 
daha yeşil bir gelecek için 
çalışmaya hazır, yenilikçi fir-
malar kazanacak. Elektrik 
faturasını azaltacağı ve yatı-
rım masraflarını kısa sürede 

çıkaracağı için nihai kullanıcı kesinlikle kazançlı 
çıkacak. EuP Yönergesi sayesinde bir proje için 
doğru sirkülasyon pompasını bulmak danışman 
mühendisler, müteahhitler ve sirkülasyon pom-
pası kullanan diğer herkes için her zamankin-
den çok daha kolay olacak. Artık verimli sirkü-
latör fikrini kabul ettirmeye, ilk yatırım masra-
fını açıklamaya çalışmak zorunda kalmayacak-
lar” diyor. 
Günümüzde sirkülatörler arasında sınıfının en 
iyisi EEI≤ 0,20 değerinde. Ancak çevreye önemli 
bir etkisi görülürse ve ömür devri maliyet ana-
liziyle desteklenirse, yönetmelik 2017 yılında 
yeniden gözden geçirildiğinde Enerji Verimlilik 
Endeksi’nin şartları ve referans değerleri değiş-
tirilebilir. Bir diğer deyişle, EuP esnek ve yeni-
liklere açık olacak...  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com







ürünler

Ekin Endüstriyel’den Paslanmaz Tanklar
küçük kılcal çatlaklar gözle görülemediği için 
kaynakların röntgenle kontrol edilmesi gerekir. 
Kontrol edilmemesi durumunda bu kılcal çat-
laklar zamanla tankın içindeki basınç ve mal-
zeme yorulmasıyla ileride büyük sorunlara yol 
açabilir. Bu sebeple kaynak yapan ustanın bu 
konuda deneyimi ve sertifikası çok önemlidir. 
Ekin Endüstriyel BV sertifikasına sahip kay-
nakçılarıyla bu gibi sorunların önüne geçmiştir. 
•	 Günümüzün hastalıklarının birçoğu 

hijyenik problemlerden meydana 
gelmektedir. Galvaniz ve emaye tanklar 
1000 lt’nin üzerinde imal edildiğinde 
bombe kısımlarında meydana gelen hava 
kabarcıkları sebebiyle o noktalara kaplama 
yapılamamakta ve bu ölü noktalarda 
korozyon oluşmasına sebep olmaktadır.  
Korozyon ilerleyen zamanda tankın 
deforme olmasına ve kullanılmaz hale 
gelmesine neden olur. Ekin Endüstriyel 
100 lt’den 5000 lt’ye  
kadar AISI 304, AISI 316, AISI316Ti  
olarak tank üretebilmektedir. İstenildiği 
takdirde bu üretilen tanklara dünyaca 
geçerliliği olana sertifikalar alabilmektedir. 
Paslanmaz tankların diğer tanklara göre 
avantajları  şunlardır:

Ekin Endüstriyel paslanmaz tank üreti-
mini uzman mühendis kadrosuyla sis-
temlere özel yapılan tasarımlar ile gıda, 

kimya, konut ve  otel sektörlerine hizmet ver-
mektedir. Paslanmaz tanklar çoğunlukla gıda 
sanayisinde, endüstriyel tesislerde, kullanım  ve 
içme suyu elde etmek için otellerde kullanı-
lır. Paslanmaz tank imal edilmeden önce bazı 
tasarım koşullarının belirlenmesi gerekmek-
tedir. Bu koşullar: İşletme sıcaklığı ve basıncı, 
kap boyutları, malzeme özellikleri, başlık türü 
(küresel başlık, elipsoidal başlık, konik kısım, 
torisferik başlık), boru bağlantı ağız boyutları 
ve basınç sınıfı ve iklim koşullarıdır (rüzgâr, 
deprem ve zemin özelliği).
Bazı akışkanlar farklı sıcaklık değerlerinde 
farklı fiziksel ve kimyasal özellikler göstermek-
tedir. Bu sebeple de tankın imalatı için gerekli 
olan malzeme seçiminde kullanılacak akışkanın 
sıcaklık değeri bilinmelidir. Ekin Endüstriyel, 
farklı akışkanlara özel farklı malzeme özellikle-
rine sahip tanklar imal edebilmektedir. Tankla-
rın et kalınlıklarının belirlenmesinde de işletme 
basıncı ve tankların hacimleri rol almaktadır.
Tank imal edilirken en önemli husus yapılan 
kaynaktır. Kaynaklardaki başlıca hatalar kılcal 
çatlaklar ve ‘undercut’lardır. Meydana gelen 

Şekil 1- 3000 lt AISI 316 Ti malzemeden 
imal edilmiş tank

Erensan’dan Yeni Nesil Kazan: Euromax

Erensan A.Ş. tarafından geliştirilen 
dayanıklı kazan konstrüksiyonu ile 
öne çıkan Euromax sıcak su kazanları; 

optimum ısı transferi sağlaması, brülör ayar 
aralığından maksimum faydalanmaya yarayan 
tasarımı ve düşük baca emisyonu ile basınçlı 
kap ve kazan sektöründe yeni ve çevreci bir 
dönem başlatıyor. Erensan ar-ge mühendisleri 
tarafından geliştirilen, sıvı ya da gaz yakıtla 
çalışan üç geçişli Euromax sıcak su kazanları 

3 Bar’dan 8 Bar basınca kadar farklı form-
larda üretilebiliyor. Simetrik konumlandırıl-
mış ısı transfer yüzeyleri sayesinde Euromax 
kazanlar, dayanıklı kazan konstrüksiyonuna 
iyi bir örnek oluşturuyor. Üç geçişli yanma 
prensibi ve su soğutmalı cehennemlik saye-
sinde optimum ısı transferi sağlayan Euro-
max kazanlar; kompakt silindirik yapısı, iyi ısı 
yalıtımı ve alüminyum izolasyonu sayesinde 
daha düşük ışıma kaybıyla öne çıkıyor. Eşit 
yani homojen sıcaklık dağılımına uygun ola-
rak tasarlanmış entegre ejektör açıklıkları ve 

dönüş suyunu kazanın sıcak bölgelerine yön-
lendiren plakaları sayesinde Euromax kazan-
lar, yüksek işletme güvenliği için de iyi bir 
çözüm sunuyor. Euromax üç geçişli kazan-
larda kullanılan brülör için minimum yük 
sınırlama gereksinimi olmaması nedeniyle 
brülör ayar yani çalışma aralığının tam kulla-
nımı söz konusu. Bunun yanı sıra düşük alev 
gömleği yükü sayesinde Euromax kazanlar, 
düşük baca gazı emisyonu özelliği ile basınçlı 
kap ve kazan sektöründe yeni ve çevreci bir 
dönem başlatıyor.  TM 

•	 Yüksek korozyon dayanımına sahiptirler
•	 Diğer tanklara göre çok daha uzun 

ömürlüdürler.
•	 Asidik ve korozif akışkanlarda 

kullanılabilirler.
•	 Hijyeniktirler. TM
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DemirDöküm’den Maxicondense Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

DemirDöküm, merkezi ısıtma sistem-
leri ürün gamında kaskad sistemle-
rini de bulunduruyor. Farklı kapa-

site ihtiyaçlarına göre kaskad imkânı sağla-
yabilen Maxicondense, yoğuşma teknolo-
jisi ile yüksek verim değerlerine ulaşmaktadır.  
Maxicondense duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, 
sırt sırta montaj seçeneğine de olanak sağla-
maktadır. Maxicondense duvar tipi yoğuşmalı 
kazanların eşanjörü iyi bir inovasyon ürünü 
örneğidir. Eşanjörün su tarafı bakırdan, yoğuş-
maya maruz kalan dış tarafı ise korozyona uygun 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu sayede 
daha düşük baca gazı sıcaklıklarında çalışır ve 
yüksek yoğuşma verimleri elde edilir. Doğalga-
zın yanması sonrasında, atık gazın 55 °C< olu-
şan yoğuşma, bacada değil cihazın içerisinde 
olmaktadır. Bu anlamda yoğuşma özelliği daha 
yüksektir. Maxicondense duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar; kaskad çalışabilme özelliği ile 400 kW, 
paralel ve seri bağlantılar ile 3 MW’ ya kadar 
güç elde edebilmektedir. Maxicondense duvar 

tipi yoğuşmalı kazan, sabit gaz-hava karışı-
mını sağlayan premix eşanjör ile % 108,7’ ye 
varan yüksek verim seviyesi elde eder ve tüke-
ticiye % 25’ lere varan oranlarda yakıt tasar-
rufu sağlar. 50 kW ve 100 kW kapasiteli Maxi-
condense duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, mini-
mum çalışmada 16.3 kW’ ya kadar düşebilen 
ısıl güç değerinde çalışabilmekte dolayısıyla 
sistemin çok az ısıl güç talep ettiği koşullarda 
en az yakıt tüketimi ile avantaj sağlar. Doğal-
gaz ve LPG ile çalışabilen Maxicondense duvar 
tipi yoğuşmalı kazan ile düşük ısıtma devresi, 
yüksek ısıtma devresi ve kullanım suyu devre-
leri ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. Cihazla-
rın uzaktan kumanda edilebilmesini sağlayan 
kumanda panosu, büyük LCD ekranı, fonk-
siyonel ve kolay anlaşılır menüsü, programla-
nabilme özelliği ve 100 metreye kadar erişimi 
destekleyen kablosuz tasarımı ile kolay kulla-
nım imkânı sağlar. Ayrıca oda termostatı özel-
liği ile bireysel kullanımlarda yakıt tasarrufunu 
da artırmaktadır.

Özellikleri

•	 16,3 kW’ ya kadar modülasyon yapabilme
•	 Düşük baca gazı sıcaklığı
•	 Kaskad sistemlerinde üniteleri eşit zamanlı 

ve sıralı çalıştırabilme özelliği
•	 Master cihazda arıza olması durumunda 

acil durumlarda slave cihazları kontrol 
edebilme

•	 Master cihazla akuple kontrol panosu
•	 400 kW’ lık setler ile 3 MW’ ya kadar 

kaskad imkânı
•	 Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve boyler 

devrelerini kontrol edebilme
•	 Sırt sırta ve yan yana montaj edilebilme
•	 Dış hava sensörüne bağlı olarak 

çalışabilme
•	 Mikroişlemcili kontrol kartı ve hata 

bildirimi
•	 Düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık 

devrelerini oda termostatı ile kontrol 
edebilme

•	 Uzaktan kumanda sistemi üzerinden 
Lejyonella koruma özelliği girişi

•	 CE ve TSE belgeli TM
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Doğu İklimlendirme Ekipmanları’ndan GLC – Laminar Akışlı Tavan Sistemleri

Doğu İklimlendirme Ekipmanları tara-
fından üretilen ve Türkiye pazarına 
sunulan, Laminar Akışlı Tavan Sis-

temleri ile ameliyathaneler çok daha hijye-
nik ve güvenli. Ürün DIN 1946-4 e, kullanı-
lan filtreler de EN1822 şartlarına göre %100 
oranında test edilmektedir. 1200x2400 ölçü-
sünden 3200x3200 ölçüsüne kadar üretilebilen 
bu sistemler müşteri talebi ile modüler olarak 
da sevk edilebilmektedir. Bu sayede özellikle 
büyük ölçülerdeki ürünleri hastane içine ve son-
rasında ameliyathaneye taşımak kolaylaşmış-
tır. Ürünün yerinde montajı, Doğu İklimlen-
dirme Ekipmanları’nın uzman personeli tara-
fından yapılmaktadır. Cihazlar % 100 Sızdır-
mazlık Garantisi ile sunulmaktadır. Türkiye’nin 
son dönemde yapılan en büyük ameliyathanesi 
olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 18 adet 
2400x2400 ölçüsünde Laminar Akışlı Tavan 
Sistemi kullanılmıştır. TM

Ebitt'ten Espa Speedrive

pompa sistemlerinde cihazlar arası haberleşme 
RS 485 seri port ile mümkündür. Sabit basınçlı 
su temini esaslı kullanılan bu cihaz istendiği 
takdirde programlanabilir ve sabit debi elde 
etmekte de kullanılabilmektedir. 
Cihaz hava soğutmalıdır. Sistem parametrele-
rinin dışarıdan izlenmesi ve kontrolü RS 485 
ile mümkündür. Cihaz üzerinden minimum 
çalışma frekansı ayarlanabilmektedir. Cihaz 
üzerindeki ekrandan set basıncı, fark basınç, 
maksimum motor gerilimi, durdurma frekansı, 
modül sıcaklığı, operasyonel kayıtlar ve alarm-

Ebitt tarafından pazara sunulan Espa 
Speedrive; basınçlandırma ve pompa 
uygulamalarında yüksek hidrolik per-

formans, akış dalgalanmaları olmaksızın sabit 
basınç, enerji tasarrufu, düzgün, problemsiz ve 
sessiz çalışma sağlayan, yenilikçi bir değişken 
frekans sürücü sistemidir. Diğer bir deyişle; 
rahatlık, sürdürülebilirlik, performans ve mali 
etkinliği sayesinde yenilikçi bir cihazdır. Su 
temininde özellikle pompa ve hidrofor sistem-
lerinde gerekli debi ve basınç performansının 
ayarlanmasında en etkin sistem, değişken devir 
teknolojisinin kullanılmasıdır.

Kullanım Alanları ve Genel 
Özellikleri

En yaygın kullanım alanları; akışkan transfer 
pompaları, ısıtma-soğutma sistemlerinde kul-
lanılan sirkülasyon pompaları, kullanma suyu ve 
bahçe sulama hidrofor sistemleridir. Tek pom-
palı bir sistemde kullanılabildikleri gibi paralel 
bağlı maksimum dört pompaya kadar olan sis-
temlerde de kullanılabilmektedir. Tek sürücü ile 
dört pompanın kontrolü mümkün olduğu gibi 
her pompa motoru üzerine birbirleriyle iletişim 
halinde dört ayrı Speedrive kullanılabilir. Çoklu 

lar görüntülenebilir. Operasyon sırasındaki start 
sayısı, çalışma süresi kayıt altına alınabildiği 
gibi; güç kesintilerinde, kısa devre durumunda 
ve modül sıcaklığının belirli değerin üzerine 
çıkması durumunda sistem alarm verir ve kayıt 
altına alınır. İleri parametre ayarlarına erişim, 
operasyonel kayıtların silinmesi ve alarm kayıt-
ları şifre korumalıdır.
Speedrive, pompa üzerindeki herhangi bir IEC 
motor kumanda kutusu üzerine doğrudan ve 
kolayca monte edilebilir. Sabit pano sistemlerine 
göre kompakt bir yapıya sahiptir, az yer kaplar 
ve pompadan sökülüp başka bir sisteme monte 
edilmesi çok kısa zaman içerisinde gerçekleşti-
rilebilmektedir. Sistem üzerinde tüm korumalar 
mevcuttur. Yüksek voltaj, faz koruma, faz sıra-
lama (Şebeke üzerinde fazlar yer değiştirse bile 
pompa dönüş yönü değişmemektedir). 
Yumuşak kalkış sayesinde su dalgalanmaları, 
su koçu darbelerine çözüm olmanın yanı sıra 
bir yandan elektrik şebekesindeki yükü azal-
tırken motora ve motora bağlı tüm ekipman-
ların ömrünü uzatır. Klasik hidroforlara göre 
gürültü seviyesi son derece düşüktür. Klasik hid-
roforlarda şalt sayısını düşürmek için kullanılan 
büyük hacimli ve pahalı denge tankları yerine 
Speedrive sisteminde çok küçük hacimli tank-
lar kullanılabilmektedir.  TM
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Form’dan Sunvia Gün Işığı 
Aydınlatma Sistemi

Sıfır enerjiyle çalışan Sunvia, aydınlatma enerji masrafl arını düşürür. 
Yapay aydınlatmalardan kaynaklanan ısı yükünü azaltır ve iklimlen-
dirme için kullanılan enerjiden tasarruf sağlar. LEED Sertifi kası alın-

masına katkı sağlayan ürün, karbon ayak izini de azaltır. Gün ışığı alan ofi s 
ve fabrikalarda sağlık sorunları yüzünden viziteye çıkma sayısı yapay ışık 
altında çalışan kişilerden daha düşük olduğu ve iş verimliliğinin de arttığı 
görülmüştür. Ayrıca gün ışığı ile aydınlatılmış bir alan içinde yer alan rafl ara 
dizilmiş ürünlerin satış oranının, yapay ışık ile aydınlatılmış diğer bir alan-
daki rafl ara konulan aynı ürünlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. Gün ışığı aydınlatma yapılan okullarda öğrencilerin başarı oranlarında 
% 20-30 arasında artış gözlendiği bilinmektedir. İç aydınlatmanın psiko-
lojik bakımdan huzur vermesi ve sıcak bir atmosfer sağlamasından dolayı 
hastanelerde hastaların iyileşme sürelerini kısalttığı gözlenmiştir. Sunvia 
aydınlatma sistemleri Form A.Ş. tarafından pazara sunulmaktadır.  TM

F.W. OVENTROP GmbH & Co. KG  -  Türkiye İrtibat Bürosu
Zümrütevler Mah. Nil Caddesi Hukukçular ve İdareciler Sitesi

V Blok Daire:11 Maltepe - İstanbul
Tel: (0216) 427 43 56 Faks: (0216) 427 43 57 mail@oventrop.com.tr

www.oventrop.com.tr

Üstün kaliteli
armatürler ve sistemler

“Cocon QTZ”
Kombine kontrol ve ayar vanası

Kontrol vanası; bir servo tahrik, bir sıcaklık kontrol elemanı veya 
bir volan ile donatılabilir.
Armatürün kullanım alanı dinamik hidrolik dengelemedir.
Vana ile ilave olarak soğuk tavan, fan-coil, konvektör, merkezi 
ısıtma veya yerden ısıtma sistemlerinde bulunan tüketicilerde 
veya sistem parçalarında sıcaklık kontrolü yapılabilir.

1 Membran ünitesi
2 Kontrol vanası
3 Kolon reglaj ünitesi
4 Volan 
5 Membran
6 Kovan

2

p1

p2

p3
1

5
6
3
4

“Cocon QTZ” Kombine kontrol ve ayar vanası; otomatik, 
basınç farkı değişikliklerinden etkilenmeksizin debi kontrolü 
gerçekleştiren bir vana kombinasyonudur. Vana; anma değeri 
ayarı kolayca ulaşılabilen bir volan üzerinden yapılabilen debi 
kontrolöründen ve bir ayar vanasından oluşmaktadır.





ürünler

İmas’tan Hava Soğutmalı Kondenserli Su Soğutma Grupları

İmas tarafından pazara sunulan Hava Soğut-
malı Kondenserli Su Soğutma Grupları 
Climaveneta - NECS 1314-3218  (354 – 

885 kW); dış ortamda çalışmaya uygun, hava 
soğutmalı, aksiyel fanlı ve hermetik scroll komp-
resörlü olarak üretilmektedir. Cihaz R410A 
soğutucu akışkan ile çalıştığından çevre dos-
tudur. Shell and Tube tipi evaporatör ve elekt-
ronik genleşme valfli cihazlar; multi-gaz dev-
resine sahip 4, 6 ve 8 kompresörlü yeni nesil 
cihazlardır.

W3000SE Elektronik Kontrolör

•	 32 MB dahili hafıza,
•	 LCD ekranlı, kullanımı kolay arayüzlü 

klavye,
•	 Farklı kullanıcı dil seçeneklerine sahip çok 

kademeli menü,
•	 QuickMind özelliği ile, çıkış su sıcaklığı 

ve ölü bölge yönetimine dayalı, sürekli 
kapasite modülasyonu yapabilen sıcaklık 
ayarlama özelliği,

•	 “Black Box” alarm yönetimi ile son 200 
arıza kodunu hafızasında tutabilme ve PC 
yardımıyla analiz yapabilme,

•	 ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, Echelon 
LonWorks protokollerine uyumlu,

•	 10 üniteye kadar uzaktan kontrol edebilme 
özelliği.

3  Farklı Versiyon

B:   Standart model
SL: Gürültü seviyesi süper düşük model
CA: A sınıfı enerji verimliliğindeki model

Opsiyonel seçenekler

NECS:  Soğutma yapan model
NECS-D:  Kısmi ısı geri kazanımlı model
NECS-R:  Toplam ısı geri kazanımlı model

Standart Cihaz Özellikleri

R410A Soğutucu Gaz: R410A soğutucu 
gazı yüksek enerji verimliliği ile, ODP değeri 
“0” olan, çevreye zarar vermeyen ve flor içer-
meyen özellikleriyle avantaj sağlamaktadır. 

•	 Alüminyum Mikro-Kanallı Kondenser: 
Yeni NECS serisi soğutma gruplarında 
yüksek verimlilik seviyelerine ulaşmak için 
alüminyum mikro kanallı kondenserler 

kullanılır. Alüminyum mikro kanallı 
kondenserler sayesinde hem geleneksel 
bakır/alüminyum kondenserlere göre 
soğutucu şarj miktarı azalacak hem de 
tuzlu ve korozif ortamlarda korozyona 
karşı direnç artacaktır. 

•	 Shell & Tube Tipi Evaporatör: Shell & 
Tube tipi evaporatörler, cihaz kurulumunda 
yüksek esneklik ve verimliliğin maksimum 
seviyelerde tutulmasını sağlar. Bu nedenle, 
ticari ve endüstriyel pazardaki hidronik 
uygulamalar için NECS su soğutma 
grupları en iyi çözümü sunar. 

•	 Elektronik Genleşme Valfi: Elektronik 
genleşme valfi kullanımı ile özellikle 
değişken ihtiyaçlarda ve farklı dış ortam 
şartlarında önemli avantajlar meydana 
getirir. 

•	 A Sınıfı Enerji Verimliliği: Tüm serilerde 
A sınıfı enerji verimliliğinde cihazlar 
mevcuttur. NECS/CA su soğutma grupları, 
soğutucu-ısı transfer yüzey alanlarının 
doğru boyutlandırılması sayesinde yüksek 
verimlilik seviyelerini garanti eder. 

•	 Hidronik Modül: Hidronik üniteler; 
su devresi tarafında gerekecek 
ana ekipmanlara sahiptir. Çeşitli 
konfigürasyonlarda yüksek veya düşük 
basınçlı, 1 veya 2 pompalı, buffer tanklı 
seçenekleri mevcuttur. TM

Akua’dan Manyetik Kireç Önleyici

Akua manyetik kireç önleyici cihaz-
lar; DN 15’ten DN 1000’e (1/2”ten 
40”e) kadar değişik anma çaplarında, 

90, 100, 180, 250 ve 600°C sıcaklıklara kadar 
işlev görecek şekilde beş ayrı sıcaklık grubunda 
imal edilmektedir. Cihaz gövdeleri, bağlantı 
elemanları ve mahfazalarında ise AISI 304 
kalite paslanmaz çelik malzemeler ve neodyum 
demir bor alaşımı 14.500 Gauus akı yoğunlu-
ğuna sahip mıknatıslar kullanılır. Paslanmaz 
çelik manyetik alanı etkilemediği için mık-
natıslar tarafından oluşturulan manyetik kuv-

vet olduğu gibi suya aktarılır. Akua manyetik 
kireç önleyici cihazlar, 10 yıl Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı onaylı garantili olup 50 yıl eko-
nomik ömre sahiptir. Garanti süresi içerisinde 
herhangi bir imalat hatası olan cihazlar tamir 
edilmek yerine doğrudan yenileri ile değiş-
tirilir. Akua manyetik kireç önleyici cihazlar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayım-
lanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönet-
meliği şartlarını yerine getirdiğinden Modül 
A (beyana dayalı CE belgesi) kapsamında CE 
belgeli cihazlardır. TM
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ürünler

Rotek’ten AirMaid

AirMaid; hem yağı hem de kokuyu engel-
ler, çalıştığı her an filtre verimliliği aynı 
kalır. Verimliliği, kirlenme ve kullanım 

süresi ile değişmez. Çalışma sistemi, CGC ile 
ozon üretmesi ve ozonun mutfak atık gazı ile 
reaksiyona girmesidir. CGC ozon üretiminde 
uzun ömrü ve minimum bakım gereksinimi ile 
sorunsuz çalışan bir teknolojik üründür. Cihaz 
boyutunun küçük olmasından dolayı kulla-
nımda olan mutfak havalandırmalarına kolayca 
uygulanabilir. Montaj kolaylığı ile tüm hava-
landırma kanallarına uyumludur. AirMaid sis-
temde basınç kaybı yaratmaz, uygun ve düşük 
maliyetli fan seçiminde kolaylık sağlar, kanal 
içerisinden geçen atık gazın sıcaklık limitinde 
herhangi bir sınırlama yoktur. Cihazın bakımı 

Lykia Antibakteriyel Klima Parfümü

Kışın sıcak, yazınsa serinletici etkisi ile 
bulunduğumuz ortamı daha konforlu 
hale getiren klimalar ne yazık ki olum-

suz etkilere de yol açıyor. Düzenli bakımları 
yapılmayan klimalar, çeşitli hastalıklara neden 
olan mikropların çoğalmasına yol açıyor. Seçil 
Hava Tazeleyicileri tarafından geliştirilen ve 
firmanın kendi tesislerinde ürettiği yeni ürünü 
Lykia Antibakteriyel Klima Parfümü, klima 
filtresindeki ve ortamdaki mikropları yok edip 
havayı tazeliyor.
Sağlık Bakanlığı üretim izinli, dünyada ve 
Türkiye’de ilk ve tek olan Lykia Klima Par-
fümü, antibakteriyel özelliği ile soluduğumuz 
havayı bakterilerden arındırıyor. 
Lykia Antibakteriyel Klima Parfümü, ülkenin 
en ciddi ve kabul edilebilir üniversitesinin mik-
robiyoloji laboratuvarlarında test edilip onay-
lanan özelliğiyle 1 dakikadan sonra ortamdaki 

tüm mikropları etkisiz kılmada % 100 etkili olu-
yor. Seçil yetkilileri; tamamen firmanın kendi 
tesislerinde geliştirilip üretilen, “dünyada ve 
Türkiye’de” ilk kez uygulanmış olan bu özel ürü-
nün, patentle koruma altına alındığını belirtiyor.
Ortamdaki mikroplardan kurtulmak için min-
yatür iç klima ünitesi şeklinde tasarlanan ‘Lykia 
Antibakteriyel Klima Parfümü’nü havanın 
çekildiği ön veya üst panjurlara, ürünün arka-
sında bulunan iki klipsle yerleştirmek yeterli. 
Kolayca klimaya monte edilen ürün bulunduğu 
ortamda haftalarca rahat, temiz nefes almayı 
sağlıyor. Lykia Antibakteriyel Klima Parfümü; 
hastane, otel, restoran, dersane, işyeri gibi top-
lum yaşam alanları ile evlerde “Antibakteriyel” 
özelliği ile bakterilerden korurken, etki ala-

nına yaydığı hoş parfüm kokusuyla da ferahlık 
yaratıyor. Ürünün diğer çeşidi “Lykia Normal 
Mimosa Klima Parfümü” ise bakımları yapılmış 
veya havayı içeriğindeki özellik sonucu temizle-
yen klimalarda güvenle kullanılarak ortama hoş 
bir koku yayıyor. TM

ve temizlenmesi çok kolaydır, yılda bir kez bakı-
mının yapılması, ayrıca mutfak atık gaz kanal-
larının da yılda bir kez temizlenmesi yeterli-
dir. Sarf malzeme kullanılmaz, değişen parçası 
yoktur, enerji maliyeti çok düşüktür. AirMaid 
yağı, kokuyu ve bakterileri etkisiz hale getiren 
modern, etkin ve çevre dostu bir cihazdır.

Kullanım Alanları

•	 Restaurantlar & Fast Food’lar
•	 Endüstriyel Mutfaklar
•	 Gıda Endüstrisi
•	 Tarım Sektörü 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

Omron’dan Yeni E5CC/E5EC Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazları

Akcor’dan Sherpa Isı Pompaları

Akcor Havalandırma Sistemleri’nin dist-
ribütörlüğünü yaptığı Olimpia Splen-
did markasının ısıtma sistemlerinden 

‘Sherpa Isı Pompası’; enerjisini dış ortamdaki 
havadan alarak iç ortamı ısıtıyor, kış günlerinde 
daha az enerji kullanımıyla ısınma çözümü 
sunuyor. Isıyı toplamak ve dağıtmak için tasar-
lanmış iki üniteden meydana gelen Sherpa, 
profesyonel çözümler sunuyor. Yenilenebilir 
enerji sistemi sayesinde yüzde 75 enerji tasar-
rufu avantajı sunan Sherpa, iç mekânları ısıt-
manın yanı sıra sıcak kullanım suyu da sağ-
lıyor. Sherpa ısı pompaları, iç ortamdaki hij-
yeni sağlamak için ek elektrikli ısıtıcı kul-
lanma imkânı sunuyor. Sherpa, -15 °C’ye varan 
sıcaklıklara kadar tüm ısıtmayı karşılayabiliyor.  
55° C’ye kadar varan sıcaklıklarda ise sıcak kul-
lanım suyu sağlayarak fan coil, radyatör ve bi2 
gibi ısıtma cihazları ile sıcaklığı kontrol ede-
biliyor. Isı pompası teknolojisi, Avrupa Bir-
liği Direktifleri RES20/20/20 enerji kaynak-
larında geri dönüşüm sağlayan sistemler liste-
sinde de yerini alıyor. Akcor Sherpa Havalan-

bilir. Yeni kontrolörlerin sahip olduğu yüksek 
kontrastlı, geniş, beyaz LED ekran sıradışı net-
lik sağlar ve ortam ışığı koşullarından bağımsız 
olarak hem uzaktan hem de neredeyse tüm açı-
lardan okunabilir. Bu özellikler kullanıcılar için 
en yüksek seviyede kolaylık sağlamakla kalmaz, 
ayrıca okuma hataları riskini neredeyse tama-
men ortadan kaldırır. Otomatik ayar algoritma-
larının dahil edilmesiyle ve Omron'un E5CC/
E5EC serisi ürünlerle kullanılmak için özel ola-
rak geliştirilen yeni CX-Thermo destek yazılımı 
sayesinde kontrol cihazlarının kurulumu kolay 
hale gelmiştir. Bu kolay yazılım, bakımı büyük 
ölçüde basitleştirmenin yanı sıra daha hızlı 
parametre ayarlaması ve dolaysız cihaz ayarı 
sağlar. Ayrıca set değerlerinin hızlı bir şekilde 
ayarlanmasını ve otomatik ayar veya çalıştır/
durdur gibi işlevlere kolayca erişilmesini sağla-
mak için kontrolörün ön panelinde zamandan 
kazandıran bir ‘shift’ tuşu bulunur. Yeni kont-
rolörlerin 50 ms'lik hızlı kontrol periyoduyla 
ve Omron'un 2-PID kontrol algoritmasının 
kullanımıyla hassas ve duyarlı kontrol sağla-
nır. Bu güçlü ve patentli algoritmanın sağladığı 

artırılmış kontrol kararlılığı, proses uygulama-
larında sürekli ürün kalitesini garantiler. Daha 
kolay uygulamalarda E5CC/E5EC kontrolör-
ler ayrıca basit on/off kontrolünü de destekler. 
Kontrolörler çeşitliliği en üst seviyeye çıkarmak 
amacıyla bir dizi yeni özelliği bir araya getirir. 
Zamanlayıcı, ısıtma ve soğutma PID işlevi, set 
noktası rampa işlevi, geliştirilmiş alarm modu ve 
geliştirilmiş manuel çıkış bu özelliklerden bazı-
larıdır. Bunlar; uzak set noktası girişi, transfer 
çıkışı, event girişi ve yardımcı çıkış gibi özellik-
lerle tamamlanır.  TM

Omron’un E5CC/E5EC serisi yeni nesil 
sıcaklık kontrol cihazları; okuması 
kolay geniş ekranlarıyla, hızlı ve basit 

kurulumu ve 50 ms kontrol periyodu özelli-
ğiyle hassaslık, kullanıcı dostu olma ve kontrol 
performansı gibi önemli alanlarda yeni stan-
dartlar belirliyor. Panelin arkasından yalnızca 
60 mm dışarı çıkan kompakt üniteler dar alan-
larda bile kolaylıkla yerleştirilebilir ve kurula-

dırma Sistemleri, tüketilen her 1 kWs elektrik 
için 4.1 ile 4.4 kWs ısı üretiyor. Yüksek perfor-
manslı bu cihazlar enerji tüketimini azaltarak 
düşük maliyetlerle ısı sağlıyor.    TM
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ürünler

Sunstrip’ten İki Yeni Ürün: Solarbooster RoofMode® ve Solarbooster Paratro®  

Trane’den Soğutulmuş Su Terminalleri için Kontrol Cihazları

gibi, hepsi termal güneş enerjisi uygulamalarına 
yenilik ve derinlik katmış olan yüksek teknolo-
jili ürünlere iki yeni ürün daha ekledi: Dolgulu 
trapez çatı panellerine entegre, yüksek verimli 
Çatı/Kollektör uygulaması “Solarbooster Roof-
Mode®” ve endüstriyel termal güneş uygulama-
ları için mikro parabolic oluk kollektör “Solar-
booster Paratro®”.
Solarbooster RoofMode®, kendinden dol-
gulu çatı kapama panellerine entegre edilmiş 
özel bir termal güneş kollektörü uygulaması-
dır. Türkiye’de ilk ve tek olarak uygulanan ve 7 
metreye varan ölçülerde imal edilebilen, % 100 
termal kontaklı, seçici yüzeyli Sunstrip termal 
şeritlerinin panellere entegre edilmesi ile elde 
edilen kollektör, panel ve kollektör toplam yatı-
rımını düşürmekte ve tamamen çatıya entegre 
ve estetik bir görünüm ile uygulanarak, kapasite 
ihtiyacı kadar panelin “kollektörleştirilmesini” 
sağlamaktadır. Böylelikle işletmelerinde proses 
veya tüketim sıcak suyu, termal güneş enerjisi 
destekli mekân ısıtma ve soğutma ihtiyacı içe-
risinde olan kullanıcıların tek bir yatırım yak-
laşımı ile hem çatı izolasyonunu hem de termal 
güneş enerjisi katkısını sağlamaları mümkün 
olacaktır. Dört hatveli tek bir panele uygulan-
dığında yaklaşık 5 m2’lik soğurucu alanı imkânı 

(eu.bac) (Avrupa Yapı Otomasyonu ve Kont-
rolleri Birliği) sertifikasına sahip. Konut için 
konfor sistemleri ve çözümleri konusunda lider 
global tedarikçi olan ve Ingersoll Rand markası 
olan Trane, yapı yöneticilerinin önemli enerji 
tasarrufları elde etmelerine yardımcı olmak için 
tüm su terminali üniteleri için eu.bac sertifikalı 
kontrol cihazları sunabilmektedir. 
Terminal üniteleri için elektronik olarak kont-
rol edilen (EC) motorlara sahip Trane Tracer 
ZN525 ve geleneksel terminal üniteleri için 
Tracer ZN523; iki boru ve iki kablo ile, iki veya 
dört boru ile su terminal üniteleri ile kullanmak 
için eu.bac sertifikası almıştır. Her iki kont-
rol cihazı da eu.bac testlerini başarıyla geçmiş, 
kategorisindeki en yüksek sırayı alan bir per-
formans kaydetmiştir. eu.bac sertifikası, kulla-

Sunstrip, ülkemizin güneş enerjisi potansi-
yelinden mümkün olduğunca yararlana-
bilmesine olanak sağlayan farklı uygula-

malarda konumlanabilecek Doğru Akımlı Sir-
kulasyon Pompa İstasyonu, Monoblok Termal 
Kasa, 100 % Termal Kontaklı Seçici Soğurucu 

Trane Tracer ZN525; EC fan motoru tek-
nolojisine sahip tüm Trane soğutulmuş 
su terminali ünitelerinde optimum enerji 

verimliliği sağlamak, konforu artırmak ve ter-
minalin çalışma seslerini azaltmak için kulla-
nılır. Tracer ZN523, geleneksel alternatif akım 
(AC) fan motoru teknolojisi kullanan termi-
nal ünitelerine akıllı fan hızı kontrolü sağlar. 
Ayrıca aktif ve pasif soğuk tavan ünitesi uygu-
lamalarında da kullanılabilir. Her iki kontrol 
cihazı da LonMark Alan Konforu Kontrol 
cihazı tip SCC 8501 olarak sertifikalanmıştır 
ve fabrikada veya sahada takılan kontrol cihazı 
olarak sunulur. 
Trane Tracer™ ve ZN523 kontrol cihazları, 
enerji verimliliği performansları için European 
Building Automation and Controls Association 

veren kollektör, montaj elemanları için gerekli 
çatı yüklerini ve çatıya müdahaleleri de berta-
raf etmektedir.
Türkiye’de ilk defa üretilen ve patent ile koruma 
altına alınan ürünün, hem yapı hem de tesisat 
konularında faaliyet gösteren sistem entegra-
törleri için yeni açım imkânları doğurmaktadır.
Solarbooster Paratro®; 1.5 m apertür ve 3.5 
metre açıklık ile 140-220 °C arası, elektrik üre-
timi dışı, termal güneş enerjisi destekli uygula-
malar için geliştirilmiş, mikro parabolik oluk 
kollektördür. Tek eksenli ve redüksiyon dişli 
sürücü mekanizmasına sahip takip sistemi ile 
donatılmış olan ürün, primer kapalı devrede ter-
mal yağ çevrimi için tasarlanmıştır.  TM

nıcıya yüksek seviyede bir performans ve enerji 
verimliliği ile birlikte elektronik bağımsız alan 
kontrol ekipmanı için Avrupa standardı EN 
15500'e uyumluluk sunmaktadır.   TM
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38. Mostra Convegno Expocomfort
27-30 Mart 2012

Isıtma, soğutma, su, enerji.
Dört sektör, bir büyük etkinlik…

27-30 Mart 2012 tarihleri arasında 
Milano’da düzenlenecek olan HVAC, 
mekanik ve sıhhi tesisat, bağlantı 
elemanları sektörünün lider fuarı, 
enerji tasarrufu ve verimliliği, konfor 
konularında dünyanın en ileri 
teknolojilerini biraraya getiriyor.

İklimlendirme, Havalandırma, 
Soğutma, Isı Pompaları, Yalıtım, 
Isıtma, Yenilenebilir Enerjiler, 
Uygulama ve El Aletleri, 
HVAC Komponentleri, 
Tesisat Teknolojileri, 
Radyatörler Su Şartlandırma, 
Ev ve Bina Otomasyonu, 
Vanalar, Kaplama Malzemeleri, 
Banyo Seramikleri ve Aksesuarları.  

www.mcexpocomfort.it

Organizasyon İşbirliği Yapan Kuruluşlar

Destekleyen Kuruluşlar

Konfor Çözümleri
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sistem

K LS Havuz Nem Alma Klima Sant-
ralleri, kapalı havuz mahalleri ve nem 
alma ihtiyacının olduğu özel yerlerde 

rutubetin alınması için özel olarak tasarlan-
mıştır. Kapalı yüzme havuzlarında nem ora-
nının VDI 2089’a göre  % 40-64 değerleri 
arasında olması gerekmektedir. Nem oranının  
% 64 değerinin üzerine çıkması; ortamda virüs, 
bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların 
oluşumunu ve çoğalmasını artırır. Bununla bir-
likte metal ve ahşap yüzeylerde yoğuşan klorlu 
su korozyon etkisi yaratarak hasara neden olur. 
Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, nem 
almayla yani nem değerlerinin konfor şartla-
rında tutulması ile mümkün olmaktadır. 
KLS havuz nem alma klima santralleri; dış 
hava mutlak nem  kontrolü, hava debisi kont-

KLS Havuz Nem Alma 
Klima Santralleri 
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rolü, mekanik soğutma, mikroişlemcili tam oto-
masyon, taze hava oranını ihtiyaca uygun oto-
matik ayarlama ile minimum enerji sarfiyatı ve 
işletme maliyeti sağlamaktadır.

Cihazın Teknik Özellikleri

•	 Cihazlarda ısı borulu (heat-pipe) ısı 
geri kazanım eşanjörü kullanımı ile 
verimlilik artarken enerji sarfiyatı ve 
işletme maliyetleri minimum seviyelere 
düşürülmüştür.

•	 Havuz suyu sıcaklığı ve ortam sıcaklığı 
arasındaki fark arttıkça buharlaşma 
azalmaktadır. Bu nedenle KLS havuz 
klima santrallerinde konfor sıcaklık şartı 
belirli bir bant ya da su sıcaklığına bağlı 
ayarlanan minimum fark olacak şekilde 
otomatik olarak set edilebilir özelliktedir.

•	 İç ortam konfor şartlarına göre dış 
havanın daha düşük mutlak neme sahip 
olduğu iklim koşullarında nem alma 
işlemi taze hava ve oransal damperler 
kullanılarak yapılmaktadır. Bu durumda 
kompresör devre dışı kalmakta, elektrik 
tüketimi düşmekte ve sistem verimliliği 
yükselmektedir.

•	 İç ortam konfor şartlarına göre dış 
havanın daha yüksek mutlak neme 
sahip olduğu iklim koşullarında nem 

alma işlemi mekanik soğutma ile 
yapılmaktadır. Bu durumda set edilen 
konfor sıcaklığı su sıcaklığına göre 
önceden belirlenen bant içinde kalmak 
şartıyla artırılarak buharlaşan su miktarı 
azaltılmakta ve dolaylı olarak kompresör 
yükü azaltılmaktadır. Böylece elektrik 
tüketimi düşmekte ve sistem verimliliği 
yükselmektedir.

•	 Mikroişlemcili tam otomasyon ile cihaz 
çalışma modu ve taze hava ihtiyacı dış 
hava ve iç havanın mutlak nem değerine 
göre otomatik olarak belirlenmektedir.

•	 Emiş ve üflemede kullanılan plug 
fanlar ve hız kontrol cihazları ile gerçek 

zamanlı debi kontrolü yapılabilmekte, 
enerji verimliliğine yönelik fonksiyonlar 
sırasında değişen sistem basınçlarında da 
sabit debi sağlanabilmektedir.  
Değişen taze hava ihtiyacına göre 
(seyircili/seyircisiz) cihaz otomatik  
olarak hava debisi oranlarını 
ayarlayabilmektedir.

•	 Evaporatör önünde kullanılan by-pass 
damperi ile değişken soğutma yüklerinde  
bile kompresör duraksamadan sorunsuz 
çalışabilme özelliğine sahiptir.

•	 Yüksek verimli, scroll tip hermetik 
kompresörlü soğutma devresi 
kullanılmaktadır.
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sistem

Çalışma Prensibi

Kapalı yüzme havuzlarında iç ortam konfor 
şartı 30 °C (KT) / %50 Rh (Bağıl Nem) değer-
lerinde kabul edilmektedir. Mekanik soğutma 
ile nem alma gereği olduğu hallerde havuz 
suyunun buharlaşma miktarını azaltmak üzere 
önceden tanımlanan bir değer kadar konfor 
sıcaklığı otomatik olarak artırılır. Psikromet-
rik diyagram üzerinde iç ortam konfor noktası 

for şartı olan 30 °C’den daha düşük ise cihaz 1. 
çalışma modunda çalışmaktadır. 
B oransal damperi devrededir, kompresör/ler 
devreden çıkar. Nem alma işlemi B oransal 
damperi devrede iken nem oranı düşük dış hava 
ve iç ortam havasının karıştırılması ile gerçek-
leştirilir. Isıtma heat-pipe ile yapılır, gerekli 
olursa son ısıtıcı (1) ile takviye edilir. 

2.  Dış Hava Sıcaklığı Sıcak ve Nem 
Oranı Düşük (Konfor noktasına 
göre)

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 gr/kg’dan 
daha düşük, kuru termometre sıcaklık değeri 
iç ortam konfor şartı olan 30 °C’den daha yük-
sek ise cihaz 2. çalışma modunda çalışmaktadır. 
B oransal damperi devrededir ve düşük nem 
oranına sahip dış hava ile iç ortam havası karış-
tırılarak nem alma işlemi için kullanılır. Dış 
ortam sıcaklığı iç ortam sıcaklığından daha 
yüksek olduğu için heat-pipe fiziksel olarak 
çalışmaz. Yüksek sıcaklık ve düşük nem özel-
likli  dış ortam şartlarına hâkim iklim bölgele-
rinde soğutma devresi ısı pompası olarak çalı-
şabilen sistem kullanılır. (2) no.lu serpantin 
ile soğutma yapılarak ortam sıcaklığı düşürü-
lür. Nem alma işlemi kuru ve (2) no.lu serpan-
tin ile soğutulmuş dış hava ve iç ortam havası-
nın B oransal damperi ile karıştırılması sonucu 
gerçekleştirilir.

3. Dış Hava Sıcaklığı Düşük 
ve Nem Oranı Yüksek (Konfor 
noktasına göre)

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 gr/kg’dan 
daha yüksek, kuru termometre sıcaklık değeri iç 

(1)Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım (Heat-Pipe) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör

(1) Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe ) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör

referans alınır. Referans noktasına ve dış hava 
şartlarına göre cihaz 4 farklı çalışma modunda 
çalışabilmektedir.

1. Dış Hava Sıcaklığı Soğuk ve Nem 
Oranı Düşük (Konfor noktasına 
göre)

Dış hava mutlak nem değeri  13,3 gr/kg’dan ve 
kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam kon-
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sistem

4. Dış Hava  Sıcaklığı ve Nem Oranı 
Yüksek (Konfor noktasına göre)

Dış hava mutlak nem değeri 13,3 gr/kg’dan 
ve kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam 
konfor şartı olan 30 °C’den daha yüksek ise 
cihaz 4. çalışma modunda çalışmaktadır. A ve 
B oransal damperleri kapalı, soğutma devresi 
ve heat pipe fiziksel olarak devre dışıdır. Havuz 
içi rölatif nem oranı % 100 taze hava kullanı-
larak sabit tutulur. TM

(1) Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım (Heat-Pipe) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör

(1) Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe ) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör

ortam konfor şartı olan 30 °C’den daha düşük 
ise cihaz 3. çalışma modunda çalışmaktadır. 
B oransal damperi devreden çıkar. A oran-
sal damperi ve kompresör/ler devrededir. Taze 
hava ihtiyacı A oransal damperi ile sağlanır. 
Dönüş havasının ısı enerjisi önce heat-pipe 
ile geri kazanılarak soğutulur daha sonra (3) 
no.lu serpantinden (evaporatörden) geçirile-
rek nemi alınır. İhtiyaç duyulan taze hava nemi 
alınmış mahal havası ile karıştırılıp heat-pipe 
ile kazanılan ısı enerjisi geri verilir, (2) numa-
ralı serpantinden (kondenser) geçirilerek ısıtı-
lır ve mahale gönderilir. Gerekli olursa son ısı-
tıcı (1) ile takviye edilir. 
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söyleşi

Levent Topel 
İlpa Su Teknolojileri Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü

I TT Corporation Yönetim Kurulu; Ocak ayında, şirketin işlerini halka açık 
bağımsız üç ayrı şirkete ayırma planının oybirliği ile onaylamasının ardından 
Itt Exelis, Xylem ve ITT Corporation olarak yola devam ediyor. ITT’nin 

özellikle Lowara ve Vogel markalı ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü sürdüren 
İlpa Su Teknolojileri Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Levent Topel, bu yeni 
yapılanmanın detaylarını Tesisat Market ile paylaştı...

“ITT’nin akışkan teknolojileri 
 bölümü artık Xylem adıyla 
 faaliyet gösterecek”
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Xylem resmen faaliyetine başladı

2006 senesinden bu yana geçen zaman içeri-
sinde hem satış kadromuz hem de bayi teşkila-
tımız yenilendi. Bu yenilenme halen teşkilatı-
mız içerisine katılan nitelikli firmalarla devam 
etmektedir. Biz daha güçlü bir firma olmak ve 
iyi hizmet vermek adına bu yenilikleri yapar-
ken başarı ile temsil ettiğimizi düşündüğümüz 
ana firmamız olan ITT Lowara da son derece 
önemli bir yenilenme kararı almış ve bu kararı 
31 Ekim 2011 tarihinde hayata geçirmiştir. 
Üç ana faaliyet konusu bulunan ITT firması 
(savunma, akışkan teknolojileri, hareket ve hız 
kontrol) konulara daha fazla odaklanma ve 
büyüme adına üç ayrı şirkete bölünme kararı 
almıştır. Bu son derece hassas karar netice-
sinde akışkan teknolojileri bölümü Xylem 
şirketi olarak faaliyetlerine resmen başlamış-
tır. Bu bölünme ile Xylem 3,4 milyar dolar 
cirosu, 12.000 çalışanı ile sadece su teknolo-
jileri konusuna odaklı tek ve en büyük küre-
sel lider firma pozisyonuna geçmiş ve ITT’nin 
akışkan teknolojileri grubunda bulunan otuz 
beş üst düzey markanın yeni sahibi olmuştur. 
Bu doğrultuda kurumsal kimliğimizdeki eski 
ITT logosu, yerini Xylem logosuna bırak-
mıştır.

sürecek olan değişim süreci içerisinde; tüm 
kurumsal kimlikler, teknik ve ticari dökü-
manlar, işaretlemelerin değişmesi planlan-
maktadır. Biz de bu değişime ayak uydurarak 
kurumsal kimliğimizi yeniliyoruz. Temenni-
miz daha iyi odaklanma, daha hızlı büyüme, 
daha iyi gelişme göstermek. Bu sürecin Nisan 
ayına kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. 
Bu yeni yapılanmayı tanıtmak üzere ger-
çekleştireceğimiz faaliyetler arasında çeşitli 
fuarlara katılmak da var. Bu amaçla SODEX 

Değişime ayak uydurarak kurumsal 
kimliğimizi yeniliyoruz

Eski Yunan dilinde ‘bitkiye suyu taşıyan doku’ 
anlamına gelen Xylem isminin, dünyada ve 
Türkiye’de çeşitli aktiviteler ile yaygınlaştı-
rılması planlanıyor. Tüm dünyada 180 gün 
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söyleşi

İstanbul fuarında yerimizi Xylem ismi altında 
alacağız. 

Marka isimlerinde herhangi bir 
değişiklik yok

Eski adı ile ITT, yeni adı ile Xylem’in içinde 
iki bölüm bulunuyor. Bunlardan biri ticari 
ve konutsal su grubu, diğeri ise su ve atık su 
grubu. Bu iki bölümün içinde faaliyet göste-
ren 35 marka var. Atık su ile ilgili olan pompa 
markaları, pompa firmaları ya da atık su ile 
ilgili şirketler -ki bunların içinde anahtar tes-
lim atık su arıtma tesisi yapan firmalar da 
var- ‘Su ve Atık Su Grubu’nun altında yer 
alıyor. Tamamen üst yapıya yönelik marka-
lar var, bunlar da ticari ve konutsal su grubu 
içerisindeler.
Bunların içinde Türkiye'de faal markalar var 
ancak üç tanesi Türk tesisat sektöründe çok 
aktif. Bunlar Lowara, Flygt ve AC Pump. Bu 
markaların hepsi birbirinden ayrı nitelikli şir-
ketler tarafından yönetiliyor. Grubun içeri-
sinde fazla marka olmasından ötürü Lowara 
olarak gittiğimiz görüşmelerde AC Pump 
veya Flygt ile karıştırılabiliyoruz. Bu durumda 
tereddüt etmeden bu markaları yöneten şir-
ketlerin isimlerini ve arkadaşlarımızın iletişim 
bilgilerini müşterilere aktarıyoruz.
Önemli bir ayrıntının altını çizmekte fayda 
görüyorum: Markaların isimlerinde herhangi 

savunma ve bilgi teknolojisi çözümleri sunan 
bir firma olarak faaliyetini sürdürecek. 50 yıl-
lık inovasyon ve teknoloji uzmanlığı geçmişi 
olan Exelis; siber güvenlik, kompozit uçak 
parçaları, lojistik ve teknik hizmetlerde gide-
rek büyüyen konumuyla ağ bağlantılı iletişim, 
algılama ve denetim, elektronik savaş, hava 
trafik yönetimi ve bilgi sistemlerinde lider-
dir. Merkezi McLean, VA’da bulunan şirketin 
20.000 civarında çalışanı vardır.  Sanırım şir-
ketin ismi bir süre sonra sadece Exelis olarak 
telaffuz edilecek.
Şirketin diğer bölümü olan ITT Corporation; 
enerji, altyapı, elektronik, hava sahası ve ulaş-
tırma alanlarında büyüyen son pazarlar için 
ileri mühendislik ürünü önemli bileşenlerin 
ve kişiye özel teknoloji çözümlerinin lider bir 
üreticisi olarak faaliyetini sürdürecek. 
Xylem ise dünyada lider su teknolojisi sağla-
yıcısı olarak suyun daha iyi kullanımı, korun-
ması ve gelecekte yeniden kullanılması için 
yeni teknolojiler geliştirerek endüstriyel, ticari, 
evsel ve zirai ortamlarda kullanılan suyun 
transfer edilmesi, arıtılması, analiz edilmesi 
ve çevreye yeniden kazandırılarak en verimli 
şekilde kullanımına olanak sağlayacak. Şirket, 
her biri kendi alanında dünya lideri olan mar-
kaları ile 150’den fazla ülkede faaliyet göster-
meye devam edecek. Bu değişimin herkese 
uğur getirmesini temenni ediyorum.  TM
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bir değişiklik yapılmadı, sadece ana şirketin 
ismi Xylem oldu. ITT’deki değişikliğin fizi-
bilitesi çok önceden yapıldı elbette, yeni alın-
mış bir karar değil. 
Üç ana gruba ayrılan ITT, Amerika’da özel-
likle savunma sistemleriyle çok meşhur bir 
firma. Ayrılmanın tamamlanmasıyla ITT Exe-
lis, kalıcı ve yükselen küresel piyasalarda güçlü 
konumu ile en üst düzeyde global havacılık, 
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teknik

Hazırlayan: Yoni ALTARAS, Makine Mühendisi
REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş, Teknik 
Planlama Takım Lideri

Y erden ısıtma sistemleri özellikle tasar-
ruflu ve konforlu olmaları sebebiyle 
artık standart ısıtma tesisatı yelpa-

zesinin bir parçası oldular. Fakat pratikte ve 
teoride bilinmeyen veya atlanan bazı esas-
lardan ötürü yapılan uygulamalar sonucunda 
son kullanıcılardan sıklıkla “mahallerin bazı-
ları ısınıyor, bazıları hiç ısınmıyor” şeklinde 
şikâyetler gelebiliyor. Bu yazının amacı bu 
şikâyetin en önemli sebeplerinden olan yer-
den ısıtma sistemlerinde hidrolik dengeleme 

konusuna sebep ve sonuçlarıyla genel bir bakış 
atmak ve çözüm yollarını anlatmaktır. 
Günümüzde kullanılan düşük sıcaklıklı su 
üreteçlerin yardımı ile çok verimli ısıtma sis-
temleri kurmak mümkün olmaktadır. Fakat 
tabii ki bu üreteç tarafından beslenen ısıtma 
yüzeylerinin tedarik edilen su sıcaklıkları ile 
uyumlu olmaları ve hizmet verdikleri mahali 
ısıtabilmeleri gerekir. Düşen gidiş suyu sıcak-
lıklarının beraberinde getirdiği sonuçlardan 
biri de kullanılan yüzey alanının artmasının 

gerekliliğidir. Yani merkezi bir noktaya yığı-
lan yüksek sıcaklıklı bir ısı kaynağı (örneğin  
80 ºC sıcaklığında radyatör) yerine düşük 
zemin sıcaklığına sahip (azami 29 ºC) geniş 
zemin alanı ile ısıtma yapmak mümkün 
olmaktadır. 

Genel Bilgiler

Gerekli olduğu takdirde yukarıda bahsi geçen 
azami 29 ºC’lik zemin sıcaklığına ulaşabilmek 

Yerden Isıtma Sistemlerinde 
Hidrolik Dengeleme
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için hesaba katılması gereken belirli etkenler 
vardır. Örneğin 10x1,1 çapında çok ince bir 
PE-X borunun sahip olduğu ısı transfer yüzeyi 
ile 20 x 2,9 ölçülerine sahip bir metal-polimer 
kompozit  borunun ısı transfer yüzeyi bir değil-
dir ve tabii ki aynı debiye maruz kalan küçük 
çaplı bir boruda oluşacak basınç kaybı büyük 
çaplı borudakine göre daha büyük olacaktır. 
Modülasyon aralığı, yani boruların döşeme 
aralığının da uygulanan döşemeden ısıtma sis-
teminin vereceği gücün üzerinde etkisi var-
dır. 10 cm’lik modülasyon aralığı uygulanması 
durumunda kullanılacak boru metrajı yüksek 
olacak, fakat sistem zemindeki ısıyı oldukça 
homojen olarak dağıtacaktır. Buna karşın 30 
cm’lik modülasyon aralığı uygulanması duru-
munda kullanılacak boru metrajı düşük ola-
caktır. Böyle bir sistem ise yüzeye daha düşük 
güç verilmesini sağlayacak ve diğer yandan 
zeminde borular arasındaki sıcaklık dalgalan-
maları daha fazla olacağı için ortalama zemin 
sıcaklığı düşecektir. Sistemin toplam yapısına 
bakıldığı zaman ayrıca şap kalınlığının ve yüzey 
kaplama malzemesinin döşemeden ısıtma sis-
temi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
da belirtilmelidir. 

Bir Örnek için Yapılan Kabuller

Makalenin bundan sonraki kısmında ele alı-
nacak örnek için aşağıdaki kabulleri yapalım:
Isı üreticinin çıkış sıcaklığı 47 ºC olsun. Özel-
likle 20 ºC sıcaklıkta talep edilen yemek odası 
ve 22 ºC sıcaklıkta talep edilen oturma oda-
sını göz önünde bulunduralım. 17 x2,0 mm 
PE-Xa borularla yapılmış standart bir yerden 
ısıtma uygulamasını varsayalım. Mahallerin 
ısı kayıpları TS EN 128311 uyarınca hesap-
lanmış olsun. Buradan yola çıkarak yemek 
odasında 400 Watt’lık, oturma odasında ise 
922 Watt’lık birim alana oranlandığı zaman 
yemek odası için 49 W/m2, oturma odası 
içinse 68 W/m2’lik karşılanması gereken bir 
ısı kaybı gerekli olsun. Yani döşemeden ısıtma 
sistemi, yüzeye birbirinden farklı iki gücü ilet-
mek durumunda olsun. 

len sıcaklıklara ulaşılabilmesi için farklı bir 
etken daha devreye girer, o da ısıtma suyu-
nun sıcaklığıdır. İki devre de normal olarak ısı 
üreteci tarafından tedarik edilen 45 ºC gidiş 
suyu sıcaklığına sahip ve bununla yetinmek 
durumundadırlar. Fakat suyun devrelerdeki 
akış hızı değişebilir bir parametredir. Hesap-
lamalara göre yemek odasının görece daha 
küçük devresinde su daha yavaş sirküle olur-
ken (0,09 m/s), oturma odasında yer alan dev-
reler bunun iki katı bir hızla sirküle olmak-
tadır. Yemek odası için gerekli olan su debisi 
40,8 l/h iken, oturma odasının bir devresi 
için gerekli olan su debisi bunun iki katından 
fazladır. Bu farklı su debilerinin sebebi açık-
tır ve basitçe açıklanabilir: Su ısıtma borula-
rında yavaş sirküle olursa ilk metrelerde hız-
lıca soğur, kolektöre döndüğünde ise sıcaklık 

Hesaplama Sonuçları

REHAU RAUWIN 4.0 yerden ısıtma hesap-
lama yazılımı ile sistem simüle edilerek ilgili 
parametreler hesaplanmıştır. Yemek odasında 
ısı kayıplarını karşılamak için 24,7 ºC’lik bir 
zemin sıcaklığının yeterli olacağı görülürken, 
oturma odası için bu değerin 28,4 ºC olması 
gerektiği saptanmıştır. Bunun sebebi açıktır: 
Oturma odası mahali için hem özgül ısı ihti-
yacı daha fazladır, hem de mahalde ulaşıl-
mak istenen sıcaklık 2 derece daha yüksek-
tir döşemeden ısıtmanın verdiği güç mahal 
ile döşeme arasındaki sıcaklık farkına bağlı 
olduğu için bu normaldir. Yemek odasında 
30 cm’lik bir modülasyon aralığı yeterli iken, 
oturma odasında modülasyon aralığı 15 cm’ye 
kadar daraltılmıştır. İlgili devrelerde arzu edi-

1 TS EN 12831 : Isıtma sistemleri- Binalar için-Isı yükünün hesaplanması ve tasarımı icin metod

Resim 1
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teknik

sahip olması gereklidir. Düz kolektör barına 
sahip yerden ısıtma kolektörlerinde bunu sağ-
lamak mümkün değildir, kolektörlerin çıkışla-
rına takılan mini küresel vanalar da bu iş için 
gerekli hassasiyete sahip değildir. 
Farklı devrelere farklı debilerin gönderilmesi 
kolektör üzerinde yaratılacak ek dirençlerle 
mümkün olacaktır. Gerektiğinden fazla debi 
ile sirküle eden bir hat için direnç önceden 
hesaplanan debi değerine ulaşılana kadar artı-
rılır. Bunu abartılı olarak bahçe sulama hortu-
munun ucunu parmağımızla kapatmaya ben-
zetebiliriz. Tam tersine yeteri kadar su sirküle 
etmeyen bir devrenin vanası ise uygun mik-
tarda açılır. Bunu ise yine bahçe hortumunun 
ucunu biraz serbest bırakmaya benzetebiliriz. 
Sonuç olarak ilgili hatta sahip reglaj vanasını 
ne kadar açarsak o devreye o kadar fazla debi-
nin, yani gücün gönderilmesini sağlayabiliriz. 

Her Şey Sadece Teoride mi?

Tüm bu değerlendirmelerden sonra geriye 
kalan tek soru, önceden hesaplanan hacim 
debilerinin kolektörde nasıl ayarlanabileceği-
dir. Son derece hassas ve eğitimli kulağımızı 

oldukça düşmüş olur. Buna karşın su devre-
lerde yüksek hızla sirküle ederse, kolektörden 
sürekli çıkan su soğumaya karşı konmasına bir 
nebze yardımcı olur. Geriye kalan asıl ve bu 
yazının amacı olan soru/konu ise farklı debi-
lere sahip devreler ile sistemin nasıl işleyebile-
ceğidir. Sonuçta tüm farklı devreler için sadece 
tek bir sirkülasyon pompası hizmet verecektir. 
Hesaplama yazılımından elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Hidrolik Balanslama (Reglaj)

Zannedildiği gibi farklı kolektör ağızla-
rına bağlanan döşemeden ısıtma devreleri-
nin uzunluklarının aynı olması, yerden ısıtma 
sisteminde ek bir hidrolik balanslama ihtiyacı-
nın ortadan kalkmasına sebep olmamaktadır. 
Bunun sebebine yukarıda değinilmişti, fakat 
tekrar özetlemek gerekirse iki farklı mahalin 
alanları, ısı kayıpları, zemin malzemeleri bir-
birinden farklı olduğu için bu mahallere veril-
mesi gereken güç, yani gönderilmesi gere-
ken debi birbirinden hep farklı olacaktır. İki 
mahalin alanları ve ısı kayıpları aynı, fakat 
zemin malzemeleri farklı (örneğin birinde 
mermer, birinde ise parke) olsun, mahallere 
gönderilmesi gereken debiler yine birbirin-
den farklı olacaktır. Bu sebeplerden ötürü tüm 
yerden ısıtma uygulamalarının sonunda dev-
reler arasında bir hidrolik balanslama yapmak 
zaruridir. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle 
kullanılan yerden ısıtma kolektörünün hid-
rolik balanslamaya müsaade eden bir yapısı-
nın olması, yani gidiş veya dönüş barında her 
devreyi açıp kısmaya yarayan entegre vanalara 

Oda No. Oda dd x s Dev.Uz. V ν Δp σ MA ΘF,m Reglaj 

    [mm] [m] [l/h] [m/s] [mbar] [K] (cm) [ºC] [Tur]

00.01/1 Yemek Odası 17x2,0 31 40,80 0,09 3 11,1 30 24,7 1 1/4

00.02/1 Oturma Odası 17x2,0 53 86,00 0,18 27 6,5 15 28,4 2 3/4

00.02/2   17x2,0 51 82,40 0,17 24 6,5 15 28,4 5

00.03/1 Banyo 17x2,0 55 59,20 0,12 15 6,7 7,5 33,0 1 3/4

00.04/1 Sinema 17x2,0 50 83,60 0,17 24 8,0 23 25,8 3

Resim 3 ve Resim 4Resim 2

boruya yaklaştırarak suyun sesini dinleyip onu 
değerlendirerek mi? Tabii ki hayır. Bu yüz-
den de döşemeden ısıtma sistemlerini plan-
larken bu son aşamada bize gerekli ayarları 
verebilecek bir hesaplama/simülasyon yazı-
lımı kullanmamız anlamlı olacaktır. Kullana-
cağımız kolektör debi göstergesiz bir kolek-
tör ise (bkz. Resim 2) hesaplama yazılımının 
hangi vananın kaç tur açılıp kaç tur kapana-
cağı ile ilgili sonuçlarını sahada uygulamak 
gereklidir. Kullanacağımız kolektör debi gös-
tergeli bir kolektör ise (bkz. Resim 3 ve Resim 
4) yapılacak işlem çok daha kolaydır, çünkü 
hesaplama yazılımının verdiği debi değerlerini 
debi göstergesinde ayarlamak yeterli olacak-
tır, ayrıca hassasiyet ve dikkat gerektiren tur 
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teknik

den de devre uzunluklarını ve debileri olabil-
diğince birbirlerine yakın şekilde tasarlamak 
anlamlı olacaktır. 
Bir kolektörde kendileri arasında dengeleme 
yapılan devrelere benzer olarak, farklı toplam 
debi ve basınç kaybına sahip kolektörlerin de 
kendi aralarında dengelenmesi gerekmekte-
dir. Aksi takdirde bir kolon hattına bağlı iki 
kolektöre ihtiyaç duyulan debilerin gitmemesi 
sorunu söz konusu olabilir. Kolektör girişle-
rinde balans vanaları kullanarak bu ihtimali 
ortadan kaldırmak mümkün olmaktadır. 
Sonuç olarak, yerden ısıtma sistem tasarımı-
nın sadece bir mahale döşenecek boru uzun-
luğunun belirlenmesinden ibaret olmadığını,  
sistemin kolektörün ilk devresinden son dev-
resine, ilk kolektörden son kolektöre kadar 
hidronik bir bütün olarak ele alınması gerek-
tiğini söylemek mümkündür. Ancak bir bütün 
olarak düşünülen ve planlanan sistemler  
son kullanıcısının memnuniyetini sağlaya-
bilecektir. 

bir devrenin debisi kısılırsa diğer devrelere 
daha çok debi kalır. Her bir devrenin ayar-
lanması diğer devreleri etkiler. Yine de birkaç 
ayarlama adımı ile tüm devrelerin son kullanı-
cının memnuniyetini sağlayacak şekilde ayar-
lanması mümkün olacaktır. 
Farklı devrelerin kendi aralarında hidrolik 
olarak dengelenmemeleri durumunda sıcak 
su basınç kaybının düşük olan devreye doğru 
akacağından ihtiyaç duyulan hacim debile-
rinin tüm devrelere gönderilmesi mümkün 
olmayacaktır. Bu yüzden hidrolik balanslama 
tüm döşemeden ısıtma sistemleri için olmazsa 
olmaz bir husustur.
Belirtilmesi gereken diğer bir husus da reg-
laj ayarlı bir kolektör kullanılsa bile sis-
temi planlarken boruların devre uzunlukla-
rına ve mahallere gönderilecek debilere dik-
kat edilmesi gereklidir, sonuçta kullanılacak 
ayar vanalarının belirli bir hassasiyete sahip 
olduğu ve pratikte istenildiği kadar kısılama-
yacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yüz-

sayılarına gerek kal-
mayacaktır. 
Debi göstergeli 
kolektörlerin özel-
liği suyun içinde sir-
küle ettiğinin görün-
düğü şeffaf ve üze-
rinde debi skalası 
bulunan yapı bile-

şenlerine (bkz. Resim 5) sahip olmalarıdır. 
Bu şeffaf kısımlar içerisinde yüzer bir cisim 
bulunur ve bu cisim debi ölçerden su geçtiği 
zaman havaya kalkar. Buradan geçen debi 
arttıkça bu yüzer cismin yüksekliği de artar. 
Örneğin bu cisim dakikada bir litrelik hacim 
debisinde bir santimetre kadar kalkıyorsa, debi 
dakikada beş litreye çıkınca bu yükseklik de 
beş santimetreye çıkar. Hesaplama çıktıların-
dan alınan değerler reglaj vanasından ayarla-
nırken debi ölçerde de karşılık gelen değer 
okunur. Tabii ki kolektörde ayarlanan farklı 
debiler birbirlerini etkilerler. Prensip olarak 

Resim 5

www.iskteknik.com
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söyleşi

S erkon, Türkiye’de pek çok markanın satış ve satış sonrası hizmetler 
faaliyetini yürütüyor. Firma bu yıl yeni yatırımları ile faaliyetlerine hız 
verdi. Serkon Şirket Müdürü Fahrettin Altıntaş, Serkon’un yeniliklerini ve bu 

yenilikler arasında yer alan ERK Yangın Söndürme Ürünleri Ltd. Şti. hakkındaki 
bilgileri Tesisat Market’e anlattı...

“Yarınları olmayan teknolojilere  
 bugünden hayır!”
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Fahrettin Altıntaş
Serkon Şirket Müdürü
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ERK Yangın Söndürme Ürünleri 
Ltd. Şti. hizmet vermeye başladı

Serkon 1992 yılında kuruldu. O günden beri 
sadece ürün satışı değil, mühendislik hizmet-
leri de vererek müşterilerimize çözüm sunu-
yoruz. Wilo, Alurad, Honeywell, Isısan, Bude-
rus, Daikin, Permo, Solartek, RBM ve Ayvaz 
gibi markaların satışını üstleniyoruz. Şu anda 
gidişattan memnunuz. 
Son zamanlarda dünyada hızlı bir gelişme 
gösteren yangın grubu ürünleri, bizim de üze-
rinde yoğunlaştığımız ürün grupları arasında. 
Bu konuda eksiksiz hizmet verebilmek için 
ERK Yangın Söndürme Ürünleri Ltd. Şti.’ni 
kurduk.  Yurtdışından ithal ettiğimiz yangın 
grubu ürünlerini Türkiye’de ERK firması adı 
altında pazara sunuyoruz. ERK için de aynı 
durum söz konusu; sadece ürün satışı değil, 
aynı zamanda satış sonrası hizmetler, mühen-
dislik hizmetleri gibi çözümlerimizle müş-
terilerimizin yanında olacağız. ERK, Eylül 
2011 itibariyle faaliyetine başlayan çok yeni 
bir firma olmasına rağmen şu anda gümrüğe 
gelen tüm ürünlerimiz satıldı, yeni sipariş-
ler verdik. Yani pazara hızlı ve başarılı bir 
giriş yaptık. 
2011 yılı içinde Ankara ve İzmir şubeleri-
mizi açtık. Yine İstanbul’da yeni bir şube-
miz hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki 
süreçte de gerek Anadolu’nun çeşitli bölge-

misafir gibi görmeyi ve memnuniyetlerini 
sağlamayı amaç edindik. Şirketimizde 
sadece müşteri memnuniyeti değil, 
çalışan memnuniyeti de çok önemlidir. 
Tüm kararlarımızı birlikte çalıştığımız 
arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini 
değerlendirerek alıyoruz. Tüm 
arkadaşlarımız şirketimizin hem çalışanı 
hem de patronudur.

2012’de başarımızı artırarak 
sürdüreceğimize inanıyoruz

Şirketimizde markaya yatırım yapıyoruz ama 
insana yatırım yapmayı da gerekli görüyor ve 
benimsiyoruz. 
Serkon olarak yılda en az iki kez yurtdışı ve 

lerinde gerekse yurtdışında şubeler açmayı 
planlıyoruz.  
Firmamızın ana prensibi, “Yarınları olma-
yan teknolojilere bugünden hayır!” sloganı 
ile Türkiye’deki en iyi markaların satış ve satış 
sonrası hizmetlerini en yüksek müşteri mem-
nuniyetini sağlayacak şekilde sunmaktır. 

e-ticaret sitemizde doğru ürün 
seçimi için danışmanlık ve 
mühendislik hizmeti de veriyoruz

2009 yılı sonunda e-ticaret sitemiz www.
tesisatburada.com’u kurduk. Burada gayemiz 
müşterilerimize en uygun fiyatla en iyi hiz-
meti sunmak. Ama yine web sitesi üzerinden 
sadece satış yapmıyor, aynı zamanda doğru 
ürün seçimi için danışmanlık ve mühendis-
lik hizmeti veriyoruz. Bunu da satış ve satış 
sonrası hizmet alabilecekleri iletişim numa-
ralarımız aracılığı ile yapıyoruz. Burada her 
türlü komponentin satışı var. Ama yanlış ürü-
nün yanlış yerde kullanılmasını engellemek 
üzere gönderimi yapmadan önce müşteri-
miz ile irtibata geçip onu doğru yönlendir-
meye çalışıyoruz. 

Tüm arkadaşlarımız şirketimizin 
hem çalışanı hem de patronudur

Serkon olarak müşterilerimizi daima bir 
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söyleşi

yurtiçi geziler düzenliyor, bayilerimizi, satışını 
yaptığımız ürünlerin fabrikalarına götürüyo-
ruz. Büyük toplantılar ile eğitim vermek yerine 
müşterilerimizle bire bir görüşmeler yapmayı 
ve bu görüşmelerde eğitimler vermeyi, onların 
sorularını yanıtlamayı daha efektif bir çözüm 
olarak görüyoruz. 
Yangın konusunda faaliyet gösterdiğimiz ERK 
şirketi için de önümüzdeki süreçte benzer 
eğitim toplantıları yapacağız. Ürünümüzün 
bilinirliğini artırmak için birtakım faaliyet-
lerimiz de olacak. 2011 bizim için çok sayıda 
yatırım yaptığımız başarılı bir yıl olarak geçti. 
2012’de ise bu başarıyı artırarak sürdüreceği-
mize inanıyoruz. 

Yangın konusunda denetim çok 
önemli

Türkiye’de yangın, maalesef pek ciddiye 
alınmıyor. Yangın gruplarında genellikle 
Türkiye’de UL/FM onayı biliniyor ve ara-
nıyor. Bu bir Amerikan standardı ve Ame-
rikalıların kendi ürünlerinin satışını des-
teklemek üzere izlediği çok doğru bir poli-
tika. Ama Türkiye; Avrupa Birliği’ne girmeyi 
hedefleyen ve her yasal düzenlemeyi, getir-
diği her standardı AB’ye göre ayarlayan bir 
ülke olarak yangın grubunda neden Ameri-
kan standardı aranıyor, bu konuyu anlamak 
güç... Mesela Wilo’nun yangın hidroforla-
rında UL/FM yoktur, çünkü Wilo bir Alman 
firması ve ürünleri VDS ve EN 12845’e yani 

Avrupa standartlarına uygun olarak üretil-
mektedir. Mantıklı olan da bu zaten... Bu 
konuda proje firmalarının biraz daha bilinç-
lendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Yangın anında ilgili donanıma sahip değilse-
niz, ortaya telafisi olmayan can ve mal kayıpları 
çıkabiliyor. Özellikle Yangın Yönetmeliği’nin 
çıkmasının ardından konuya dikkat çekildi 
ama çok enteresan durumlar da kulağımıza 
çalınır oldu. Mesela yangın pompaları, ‘ruhsat-
lık’ olarak kiralanmaya başlamış. Binaya ruh-
sat alabilmek için yangın pompası kiralanıyor, 
ruhsat alındıktan sonra yangın pompası iade 
ediliyor. Bu şekilde kazanç sağlayan firmalar 
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var. Bu noktada denetim çok önemli. Binaların 
ruhsat aşamasında görev alacak denetçilerin 
eğitimli, titiz ve dikkatli olmaları çok önemli. 
Bu konuda benim önerim mühürleme sistemi 
gibi bir sistem geliştirilmesi. Ayrıca kurulan 
sistemlerin devreye alınmaları sırasında doğru 
çalışıp çalışmadığının test edilmesi de çok 
önemli. Yangın konusunda denetleme firma-
larının kurulması, bu firmaların akreditasyo-
nunun sağlanması, eğitim almaları ve binala-
rın ruhsat aşamalarında denetleme yapmaları 
gibi bir çözüm de düşünülebilir. Bu, hem istih-
dama hem de daha sağlıklı projelerin hayata 
geçmesine katkı sağlar.   TM
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Optimize Edilmiş Kompresörler
gesini iki şekilde etkiliyor. Öncelikle, halen kul-
lanılmakta olan soğutucu akışkanları doğru-
dan etkili Küresel Isınma Potansiyeline (Glo-
bal Warming Potential) (GWP) sahiptir. İkinci 
olarak soğutucu maddeler – sistemin verimli-
liğine bağlı olarak - sistemin çalıştırılması için 
güç üretilirken salınan CO2 üzerinde dolaylı 
bir etkiye sahiptir.
Soğutma sistemlerini, küresel ısınma üzerin-
deki genel etkileri bakımından incelemek için 
kullanılan yöntemlerden biri TEWI (toplam 

Genel durum 

İ klim değişikliği ve artan enerji maliyet-
leri, elimizdeki kaynakları daha dikkatli 
bir şekilde kullanmamızı gerektiriyor. Bu, 

daha verimli soğutma sistemlerine artan ihti-
yacı da içeriyor. Süpermarket ve endüstriyel 
soğutma sistemleri, bu gereksinimden muaf 
değillerdir. Burada yine çevre ve enerjinin göz 
önünde bulundurulması gerekiyor.
Soğutucu akışkanlar bir sistemin çevresel den-

Yüksek Mühendis (FH) Andreas Riesch 
BITZER Kühlmaschinenbau GmbH

Mühendis (FS) Holger Barth 
BITZER Kühlmaschinenbau Schkeuditz GmbH

Toplam Eşdeğer Isıtma Etkisi Düşük Süpermarket Sistemleri için
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lamaları için özel kompresörler, örneğin kritik 
altı CO2 uygulamalar kullanılmaktadır. 
Bir diğer seçenek CO2 güçlendirici sistem-
ler kullanmaktır. Burada, orta ve düşük sıcak-
lıklı kademeler bir güçlendirici konfigürasyonu 
halindedir ve CO2 soğutucusuna dayanmakta-
dır. Bu gibi durumlarda kritik altı ve transkritik 
uygulamalara yönelik özel kompresörler kulla-
nılmaktadır. Ancak basınçların yüksek olması 
ve transkritik uygulamalardaki komponentlerin 
uygulamaya özgü niteliği nedeniyle bu sistem-
ler uyumlu sistem teknolojisi ve uygun şekilde 
eğitimden geçmiş personel kullanımını gerek-
tirmektedir. (Şekil 3)

ler mevcuttur. Bu tasarımların iki tanesi burada 
ele alınacak ve bunların eko verimliliği incele-
necektir. Çoğu süpermarkette artık hibrit sis-
temler kullanılıyor. R134a içeren orta sıcaklık 
kademesi ve CO2 içeren düşük sıcaklık kade-
mesine sahip bu kademeli sistemler, son derece 
düşük GWP ve üstün enerji verimiyle diğer sis-
temleri gölgede bırakmaktadır. Hem orta, hem 
de düşük sıcaklık kademelerinde R134a uygu-

eşdeğer ısıtma etkisi) değerlendirmesidir. Bu 
değerlendirmede hem doğrudan hem dolaylı 
çevresel etkiler dikkate alınır.
Yakın bir tarihe kadar Avrupa’daki süpermar-
ketlerde, orta ve düşük sıcaklıktaki soğutma 
uygulamaları için genellikle R404A soğu-
tucu akışkanı kullanılmaktaydı. Ancak bu 
çözüm, yüksek GWP (IPCC III’e göre 3780) 
değeri nedeniyle TEWI değerlendirmesinde 
her zaman kötü sonuçların alınmasına neden 
olmuştur. R404A sistemlerinin bu yüksek 
küresel ısınma potansiyeli, R22 ile ilgili gün-
cel sorunları müteakip, politika tartışmaları-
nın bir sonraki konusu olacak gibi görünüyor.
Soğutma sistemlerinin Toplam Eşdeğer Isıtma 
Etkisinin (TEWI) optimizasyonu, iki farklı 
hareket planını gerekli kılıyor. Bunlardan birin-
cisinde, düşük GWP’ye sahip soğutucu mad-
delere ihtiyaç vardır. Burada R134a (GWP 
1300) veya CO2 (GWP 1) gibi çok çeşitli alter-
natifler mevcut. İkinci olarak tüketilen enerji 
miktarını ve CO2 emisyonlarından kaynakla-
nan dolaylı Toplam Eşdeğer Isıtma Etkisini 
(TEWI) azaltmak için enerji tasarruflu komp-
resör ve sistem komponentlerini kullanmak 
amaçlanmalıdır. (Şekil 1)

1. Soğutucu sistemleri ve soğutucu 
sistemlerinin ekolojik verimliliği  

Yukarıda sözü edilen R404 bazlı orta ve düşük 
sıcaklıklı sistemlere ek olarak süpermarketlerde 
kullanımı gün geçtikçe artan alternatif sistem-

Şekil 1: Soğutucu Maddeler ve GWP değerleri (kaynak: Kältemittelreport 16)

Şekil 2: CO2 güçlendirici sistem 

Gaz Soğutucu / 
Kondenser

LT
Kompresörler

MT
Kompresör

LT EvaporatörlerMT Evaporatörler

HP
Kontrol

Kanal

Orta ve Uzun Vadeli 
Soğutkanlar

HFC
Klorinsiz

"Düşük GWP"
Soğutkanlar

Halojensiz

Saf Madde

GWP 100a =1300-3850 GWP 100a =4-ca.600 GWP 100a =0-3

e.g. R134a
 R125
 R32
 R143a
 R152a

e.g. R404A
 R507A
 R407-Serisi
 R410A
 R427A/D

HFO-1234yf
HFO-1234ze

HFO-1234yf/
HFC®

e.g. NH3

 R290
 R1270
 R600a
 R170
 R744

e.g.  R600a/  
 R290

 R290/
 R170

 R723

Karışım Saf Madde Karışım KarışımSaf Madde
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resörleri orta sıcaklıklı uygulamalarda gittikçe 
daha fazla kullanılmaktadır.
Ayrıca düşük sıcaklıklı soğutma amaçları için 
CO2 soğutucu maddesinin kullanımı, yaygın 
bir uygulama halini almıştır. O tarihten bu 
yana BITZER'in bu kompresörler  üzerinde 
yaptığı sürekli geliştirme ve iyileştirmeler, şir-
ketin Chillventa 2010’da sergilediği kritik altı 
CO2 uygulamalarına yönelik yeni SL serisinin 
üretimiyle sonuçlanmıştır.

Gerek hibrit sistem gerekse CO2 güçlendirici 
sistem; yapılan çeşitli incelemelerde tekrar tek-
rar kanıtlandığı üzere, sahip oldukları yüksek 
eko-verimlilikleri nedeniyle diğer sistemleri göl-
gede bırakmaktadır. Çevresel bakımdan güçlen-
dirici sistem, kullanılan tek soğutucu maddenin 
CO2 olması nedeniyle en iyi özelliklere sahip-
tir. Ancak yazları transkritik çalışma moduyla 
çalışabildiğinden enerji tüketimi gerekçeleriyle 
performansı bazen daha az iyi olabilmektedir. 
Enerji söz konusu olduğunda hibrit sistem öne 
çıkabilmektedir ancak orta sıcaklık kademesinde 
R134a kullanıldığından bu sistemin GWP’si 
daha yüksektir. (Şekil 4)

2. Toplam Eşdeğer Isıtma Etkisi 
(TEWI) düşük süpermarket 
uygulamaları için optimize edilmiş 
kompresörler 

Süpermarket sistemlerinin eko-verimliliğini 
artırmak için düşük GWP’li alternatif soğu-
tucu akışkanlar yaygın bir şekilde kullanılmak-

tadır. Uygun şekilde optimize edilmiş, enerji 
tasarruflu kompresörlerin kullanımı, TEWI’nin 
daha da iyileştirilmesine imkân tanır. BIT-
ZER, ECOLINE kompresör serisini Alman 
Soğutma ve Klima Derneği (DKV) tarafın-
dan 2009 yılında Berlin’de düzenlenen kon-
feransta sergilemiştir. Kompresörlerin R134a 
soğutucu maddesine göre optimize edilmesi, 
eko-verimlilik alanında önemli bir gelişmeye 
yol açmıştır. Bundan ötürü ECOLINE komp-

Şekil 3: Çeşitli sistemlerin eko-verimliliği (takviye 
kaynak: IZW Hanover)

Şekil 4: Kritik altı CO2 uygulamaları için 2DSL-5K-40S kompresörü

Şekil 5: SL serisi için yeni uygulama limitleri 

Maliyetler
• Yatırım Maliyeti
• Operasyon Maliyeti
• Sermaye Maliyeti
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Çevresel Fayda

Kaynak: IZW Hannover (Germany) - Informationszentrum Wamepumpen und Kaltetechnik e.V.

(Analizin bir 
parçası değil)

HC -Tip

SL-Tip
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•	 Daha büyük motorların kullanımı (SL 
versiyonu) bu cihazların işlevsel aralığını 
genişletmektedir. Bu, motor verimini 
geliştirmekte ve performans katsayısı 
(COP) işlevsel aralığın bütününde 
artmaktadır. Üretilen ısı miktarının az 
olması da yüksek basınçlarda genişletilmiş 
uygulama limitlerine imkân tanımaktadır.  

•	 İzin verilen durma basınçları emiş 
tarafında 30 bar ve basma tarafında 53 
bar’dır.  

•	 İzin verilen basınçlardaki artışla daha 
büyük motorların bu kombinasyonu 
sayesinde yeni maksimum buharlaşma 
ve yoğuşma sıcaklıkları elde edilmiştir. 
Maksimum buharlaşma sıcaklığı 
-25°C’den -15°C’ye çıkarken maksimum 
yoğuşma sıcaklığı +5°C’den +15°C’ye 
artmıştır. 

•	 Daha yüksek bir maksimum yoğuşma 
sıcaklığı, hibrit sistemlerin üst 
kademesinde daha yüksek bir buharlaşma 
sıcaklığına ve dolayısıyla daha yüksek 
performans katsayısına (COP)’ye imkân 
tanır.  (Şekil 5)

•	 Artan basınçlar ve genişletilmiş uygulama 
limitleri yeni potansiyel uygulamalara 
olanak tanır. Örnek uygulamalar, şok 

3. Kritik altı uygulamalar için 
optimize edilmiş yeni CO2 
kompresör serisi 

Kritik altı CO2 uygulamalarına yönelik komp-
resörler, düşük sıcaklıklı soğutma işlemlerinde 
uzun yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. 
Süpermarket sistemlerinin eko-verimliliğini 
artırmak için, bunlar hem kademeli sistem-
lerde (örn. orta sıcaklık kademesinde R134a’nın 
yanında-hibrit sistem olarak bilinir) hem de 
transkritik CO2 uygulamaları için kompresör-
lerle birlikte güçlendirici sistemlerde düzenli 
olarak kullanılmaktadırlar.

BITZER, verimlilik ve sistem güvenliğine özel 
önem vererek bu kompresörleri kısa bir zaman 
önce tanıtımını yaptığı SL serisiyle daha da 
geliştirmiştir.

Şekil 7: 2FSL-4K ile 2FHC-3K’nin performans katsayısının karşılaştırılması 
(50Hz’de çalışma, tc=-10°C, dtoh=10K)

Şekil 6: 2FSL-4K ile 2FHC-3K’nin soğutma kapasitesinin karşılaştırılması 
(50Hz’de çalışma, tc=-10°C, dtoh=10K)
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geliştirilmiş spiral yap, soğutucunun 
buharlaşmasn minimize ederek

basnç kayplarn azaltr.

HIPOR™
Soğutkan ve yağ kompresöre 
ayn basnç değerleri altnda 

direkt göndererek, enerji kayplarn 
düşürür.
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teknik

dondurucular için ön soğutma odalarını 
içerebilir. Aynı zamanda düşük sıcaklıklı 
uygulamaları doğrudan soğuk su 
şebekeleri üzerinde çalıştırmak ve tahliye 
gazı defrostu sağlamak da mümkün 
olacaktır. Arıza halinde daha uzun yanıt 
süreleri ve durma soğutmasında daha 
düşük yükler basınç artışının sağlayacağı 
bir diğer yarardır. 

•	 Tahrik dişlisi ve valf plakaları daha yüksek 
basınçlara uyarlanmıştır. Buna ilaveten SL 
serisinde sızıntı oranları azalmıştır ve yağ 
yürüme oranları çok daha düşüktür.  

•	 Yeniden tasarlanan silindir kafaları, 
basınç kayıplarındaki azalma sayesinde 
verim artışı sağlar. Mekanik işletme 
performansını optimize etmek ve tahliye 
titreşimlerini azaltmak da mümkün 
olmuştur.  

Bütün bu değişiklikler, soğutma kapasitesinde 
yüzde 10’a kadar iyileşme ve performans kat-
sayısında da yüzde 20’ye kadar iyileşme sağla-
mıştır. (Şekil 6-7)

4. Optimize edilmiş kompresörlerle 
sistem değerlendirmesi 

SL ve ECOLINE serisindeki optimize edilmiş 

kompresörlerin kullanılması, gerek enerji veri-
mini gerekse TEWI sonucunu büyük oranda 
iyileştirebilir. Bir sistem için bu güç üretimin-
den kaynaklanan CO2 emisyonlarının yol açtığı 
dolaylı ısıtma etkisinin kayda değer bir şekilde 
azaltılması anlamına gelir. Bu çevresel iyileştir-
meye ek olarak, enerji maliyetlerindeki düşüş 
daha iyi kullanım ömrü maliyetleri anlamına 
geldiğinden, ekonomik bir iyileştirme de elde 
edilir. (Şekil 8)

5. Diğer optimizasyon seçenekleri 

Soğutma sistemlerinde enerji verimini artırma-
nın bir diğer yolu frekans invertörleri kullan-
maktır. BITZER, VARISPEED serisinin tanı-
tımıyla 2008 gibi erken bir tarihte dönüş gazı 
soğutmalı akuple frekans invertörlerine sahip 
bazı modelleri sergilemiştir. Şirket bu ürün yel-
pazesini, Chillventa 2010 için geliştirilen çok 
sayıda yeni modelle genişletmiştir. 
VARISPEED ve ECOLINE teknolojisinin 
bir arada kullanımı, bütünleşik frekans inver-
törü teknolojisine sahip R134a-optimize edil-
miş kompresörlerin üretimiyle sonuçlanmıştır. 
Orta sıcaklıklı uygulamalar için artık 2.3’ten 
29 kW’ya kadar soğutma kapasiteleri (R134a 
soğutucu maddesi to’de =-10°C ve tc’de=40°C) 

Şekil 8: Çeşitli sistemler için TEWI değerlendirmeleri

Şekil 9: VARISPEED ECOLINE 4NES-12.
F3Y-40S kompresörü (R134a için)

elde edilebilmektedir. Bunun sağladığı en 
büyük fayda, geniş bir kontrol aralığında kade-
mesiz kapasite eşleştirmesidir. Invertör akuple 
olduğundan, sonuç verimli emme gazı soğut-
masına sahip bakım gerektirmeyen bir çalış-
madır. 
Hız kontrolü emme basıncında optimal dal-
galanmalara olanak tanır ve böylelikle komp-
resörü açma kapama sayısını azaltır. Ortalama 
buharlaşma sıcaklığı açma-kapama esaslı çalış-
mayla karşılaştırıldığında 2-3 K daha yüksek-
tir ve bu da sistem verimini artırır. (Şekil 9)

6. Özet

Süpermarket ve endüstriyel uygulamalara 
yönelik soğutma işlemleri; enerji ve eko-
verimlilikteki önem artışı nedeniyle kullanı-
lan soğutucu akışkanlar ve sistemler konusunda 
yeni zorluklarla karşı karşıyadır. 
Orta ve düşük sıcaklıklı soğutmada kullanılan 
R404A ve R507A bazlı sistemler "en geliş-
miş teknoloji" olma özelliklerini yitirecekler-
dir. Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) yüksek 
soğutucu akışkanlar, yetersiz TEWI değerlen-
dirmeleri nedeniyle daha az tercih edilir hale 
gelmektedir.
Gelecekte hem ekonomik hem çevresel politika 
unsurları dikkate alınmak zorundadır. Enerji 
maliyetleri ve çevre kirliliği, diğer kısıtlama-
ları ve gereklilikleri beraberinde getirecektir.
BITZER yeni CO2-bazlı SL serisi, ECOLINE 
serisi ve genişletilmiş VARISPEED serisi ile 
soğutma sistemlerinde enerji verimi bakımın-
dan önemli potansiyel iyileştirmeler sunmak-
tadır.  TM
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