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Yangın Güvenliğinin 3S’si: 
Simülasyon, Sertifikasyon, 
Sorumluluk

İ zmit’in ilk alışveriş merkezi olan NCity, 15 
Ocak Pazar günü çıkan yangın neticesinde 
kül oldu... Haber sitelerinde bu yangın ile 

ilgili şu bilgiler yer alıyor: 
“Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için 
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekip-
lerinin yanı sıra, itfaiye ve bilirkişi ekipleri üç ayrı 
inceleme yapıyor. NCity Alışveriş Merkezi’nde 
büyük mağazaların çoğunluğunun sigortalı 
olduğu, küçük işyerlerinin bir kısmının ise sigor-
talı olmadığı ortaya çıktı. AVM’de çalışan 700 
kişi ise şimdi işsiz. 
NCity Alışveriş Merkezi’ndeki yangının ardın-
dan gözler son aylarda Türkiye’nin çeşitli yerle-
rinde meydana gelen AVM yangınlarına çev-
rildi. Büyük alışveriş merkezlerinde peşi sıra 
çıkan yangınları büyüteç altına alan hükümet, 
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak 
AVM yangınlarının daha detaylı incelenmesi 
ve sabotaj ihtimalinin net biçimde değerlen-
dirilmesi konusunda ayrı ayrı soruşturma baş-
lattı. Bu kapsamda NCity yangını adli yönden 
de incelenecek.” 
AVM yangınları, bir şeylerin yanlış gittiğini gös-
teriyor. Elbette sabotaj ihtimali, işin farklı bir 
boyutu ama merak ettiğimiz teknik boyutunda 
da tüm tedbirlerin alınıp alınmadığı... 
Mesela NCity’nin yangın sonrasında çekilmiş 
fotoğrafları, alışveriş merkezinin bombalandığı 
izlenimini veriyor. Bu kadar büyük bir hasar 
karşısında akıllara birçok soru geliyor: İçeride 
gerekli söndürme sistemleri var mıydı, bu sis-
temler manuel mi çalışmaktaydı, yoksa gerekli 
otomasyona sahip miydi? Basit gibi görünebi-

lir ama kulağımıza çalınanlar duru-
mun vahim olduğunu gösterdiğinden 
yine de sorulmalıdır; yangın pompa-
ları, hidroforları var mıydı? Duman 
tahliye sistemleri bulunuyor muydu? 
Tüm bu sistemler, çalışması gerek-
tiği şekilde sağlıklı çalışıyor muydu? 
Yangın senaryoları oluşturulmuş, her 
bir senaryo gelişmiş simülasyon prog-
ramları ile analiz edilmiş miydi? Sağ-
lıklı çalıştığını güvence altına alacak 

“test ve işletmeye 
alma” prosedür-
leri uygulan-
mış mıydı? Eğer 
bu sistemlerden 
biri ya da birkaçı 

eksikse, bu şekilde yapılmış binalara nasıl ruh-
sat veriliyor? Sistemlerin sağlıklı çalışıp çalış-
madığı düzenli olarak denetleniyor mu? Soru-
lar uzayıp gidiyor... Cevapları ise yapılacak ince-
lemeler sonucunda ortaya çıkacak, hep beraber 
göreceğiz. 
Sözün aslı şudur: Gereken tedbirleri alıyor 
muyuz, almıyor muyuz? Bir alışveriş merke-
zinde yüzlerce insan çalışıyor. NCity bu anlamda 
nispeten şanslı bir örnek çünkü olay gece olduğu 
için can kaybı yok. Ama tersinin olduğunu düşü-
nürsek, yangın korkunç bir felakete dönüşebi-
lirdi. AVM’ler, insanların kalabalıklar halinde 
bulunduğu ortamlardır ve kimsenin keyfiyeti 
ile tasarlanamaz, metrekare kira bedeli ölçü-
tüne göre projelendirilemez. Cihaz ve sistem-
lerin seçiminde, satın alma sürecinde belgelen-
dirmeler konusunda taviz verilemez. Bu noktada 
şunun da altını çizelim; son zamanlarda sektörde 
EN ve NFPA standartları konusunda mutlak 
kesinlik taşımayan noktalar olduğu ve bunun 
havada kalan tartışmalara yol açtığı görüşü var. 
Talep edilen şey; konunun uzmanları ve bilir-
kişilerinin bu duruma bir açıklık getirmesi. Bu 
ve konuyla ilgili diğer kuralların net ve kesin 
olması ve hiçbir koşulda esnetilmemesi zorunlu 
olmalıdır.  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Viessmann’dan 17-1890 kW Isıtma Gücü Aralığı Yeni Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kaskad Sistemler

Viessmann, duvar tipi yoğuşmalı kaskad 
sistemler ile 1890 kW’ya kadar mer-
kezi ısıtma çözümleri sunuyor. Viess-

mann Vitodens 200–W duvar tipi yoğuşmalı 
kazan serisinin sekiz adede kadar kazan bağla-
nabilen yeni kaskad kontrol paneli Vitotronic 
300-K Tip MW2B ve yeni kaskad baca sistem-
leri Eylül 2011 içerisinde satışa sunulmuştur. 
Viessmann duvar tipi yoğuşmalı kaskad sistem-
ler ile yerden tasarruf sağlayan, kolay taşınabi-
len, yüksek verimli ve işletme emniyetli mer-
kezi sistem uygulamaları yapılabilir.

Yeni Duvar Tipi Yoğuşmalı Kaskad 
Sistemlerin Teknik Özellikleri
•	 Yeni Vitotronic 300-K Tip MW2B 

kaskad kontrol paneli kullanılarak 8 adet 
kazana kadar, AX5100HG kaskad kontrol 
paneli kullanılarak 18 adet kazana ve 
1890 kW toplam ısıtma gücüne kadar dış 
hava kompanzasyonlu kaskad sistemler 
kurulabilir. Yeni Vitotronic 300-K Tip 
MW2B kaskad kontrol paneli ayrıca 
standart olarak 1 pompalı direkt ısıtma 
devresini ve 1 boyleri kontrol edebilmekte, 
opsiyonel aksesuar yardımı ile 2 adede 
kadar karışım vanalı ısıtma devresinin de 
kontrolünü yapabilmektedir. Yeni kaskad 
kontrol paneli, Türkçe açık metinlerin ve 
menülerin gösterimine imkân veren grafik 

özellikli ekrana ve kullanımı kolay yeni tuş 
takımına sahiptir. 

•	 Viessmann duvar tipi yoğuşmalı kazanlara 
uygun, orijinal sistem sertifikalı, PPs 
malzemeden yapılmış yarı hermetik 
kaskad baca sistemleri ile 250 mm baca 
borusu çapına ve 25 m toplam baca 
mesafesine kadar güvenilir, kolay ve 
ekonomik baca gazı borulaması yapmak 
mümkündür. 8 adede kadar yan yana sıralı 
veya sırt sırta blok yerleştirilmiş duvar tipi 
yoğuşmalı kazan için Viessmann kaskad 
baca sistemi alternatifleri mevcuttur.

•	 Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 

ve üretilen MatriX-silindirik brülör ile çok 
sessiz ve emniyetli işletme, düşük zararlı 
madde emisyonu ve uzun ömür sağlanır. 
Emisyon değerleri “Mavi Melek” çevre 
şartnamesi sınır değerlerinin oldukça 
altında kalmaktadır. MatriX-silindirik 
brülör geniş bir modülasyon aralığına 
(%25-100) sahiptir ve bu sayede kazan 
daha az dur-kalk çalışır, bekleme kayıpları 
da daha az olur.

•	 Sadece Viessmann’da olan Akıllı Lambda 
Pro Control yanma kalitesi kontrolü, gaz  
kalitesini otomatik olarak tanır ve gazın ısıl 
değeri veya işletme koşulları değiştiğinde 
yanmayı otomatik olarak yeni duruma 
uygun hale getirir. Yanma kalitesinin 
sürekli olarak kontrolü ve ayarlanması 
sayesinde devamlı yüksek verimde çalışma, 
düşük emisyonlar ve düşük ses seviyesi 
sağlanır. Sistem bakım gerektiren ve arıza 
yapabilecek ilave komponentlere ihtiyaç 
duymadan çalışır. 

•	 Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 
ve üretilen korozyona karşı dayanıklı, 
yüksek kaliteli paslanmaz çelikten (1.4571) 
imal edilmiş kalın cidarlı Inox-Radial 
eşanjör ile yüksek işletme emniyeti ve uzun 
ömür sağlanır. Paslanmaz çelik eşanjörün 
kendi kendine temizlenen düz yüzeyleri 
sayesinde eşanjör yüzeyleri tıkanmaz ve bu 
nedenle sadece yeni cihazda değil, cihazın 
tüm kullanım ömrü boyunca yoğuşmadan 
ve yüksek verimden faydalanmak mümkün 
olur. TM

Su Sistemlerinde Enerji Tasarrufu - Doğuş Hava  
Vanaları

'Doğuş 1" Hava Vanaları’, pompa 
çalışması esnasında olu-
şan hava ceplerini sis-

temden tahliye ederek boru hattı 
patlamalarını önlemek ve pompa-
lama enerji tüketimini azaltmak için 
kullanılır. 
Şebeke çalışması esnasında, gerek 
suyun içerisinde çözülmüş bulunan 
hava basınç değişiklikleriyle dışa-
rıya çıkmakta gerekse sisteme dışa-
rıdan hava girişi yaşanmaktadır. 
Böyle durumlarda sistemde 
oluşan hava cepleri şebekenin 

üst noktalarında birikerek suyun akışını yavaş-
latabilir, hatta durdurabilir ve suyun 

akışı için harcanan pompalama ener-
jisini, kısacası pompalama maliyetini 
yükseltebilir. İşte bu sorunu çözmek ve 

hava ceplerini sistemden tahliye etmek 
için sistemdeki kritik noktalara ‘Doğuş 1” 

Hava Vanaları’ monte edilerek özellikle ilk 
pompa çalışmasında, pompa çarklarının hare-
ketiyle oluşan hava kabarcıkları, kolaylıkla 
dışarı atılabilir. Böylelikle, hava kabarcıkla-

rının taşınıp bir yerde toplanması ve 
enerji tüketimine yol açması önlen-
miş olur. TM
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ürünler

Daikin Ururu Sarara  

Daikin, sıcaklığı, havalandırmayı ve nem 
oranlarını kontrol eden ‘Ururu Sarara 
Inverter Klima’yı tüketicilerin beğe-

nisine sundu. 
Daikin, Ururu Sarara Inverter Klima modeli 
ile tüketicilerin kaliteli iç ortam havası ihtiyacı 
için tüm gelişmiş teknolojileri tek bir üründe 
topladı. Ururu Sarara, dünyada ilk kez bir sis-
temde dört farklı hava temizleme tekniğini bir 
araya getiriyor.  
Daikin Ururu Sarara, ısıtma ve soğutma özel-
liğiyle her mevsim için ideal çözüm oluyor. 
Soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma, 
temizleme ve havalandırma özellikleriyle 
mekânlardaki hava kalitesini artıran Ururu 
Sarara, evdeki sıcaklığın tek bir sistem kul-
lanılarak istenildiği gibi ayarlanmasına ola-
nak verir. Üstelik iç ortam ısısı, nem oranı ve 
havalandırma ile birlikte ayarlanabilir. Ururu 
Sarara, ortalama %50 oranında nem seviyesine 
sahip bir ortam sağlar. - 20 derecede ısıtma, 
-10 derecede soğutma özelliği bulunan Dai-
kin Ururu Sarara, sessiz çalışma özelliğine de 
sahip bir cihaz. Ururu Sarara’nın havayı nere-
deyse duyulmayacak şekilde üfleyen iç ünitesi 
ses değerlerinin en düşük birimlerinden olan 
23 dBA vedBA seviyelerindedir.

Inverter Teknolojisi Yüksek Enerji 
Verimliliği

1-Nemlendirme: Homojen İç 
Ortam Havası
Yalnızca Daikin’in sahip olduğu Ururu nem-
lendirme sistemi, dış ortam havasındaki nemi 
alır ve iç ünite üzerinden odayı hızlı ve etkili 
bir şekilde nemlendirir. Nemlendirmenin ve kli-
manın kombinasyonu sayesinde odalar düzenli 
biçimde ısınır. Daikin Ururu Sarara, su haznesi 
olmadan çalışır ve nemlendirilen havanın eşit 
şekilde dağıtılmasına olanak sağlar.
2-Nem Alma: Sıcaklıkta Düşüşe 
Neden Olmaz
Nem alma işlemi, konfor açısından nemlen-
dirme kadar önemlidir. Isıtma işlemi havayı 
kurutur ve boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi has-
talıklara yol açabilir. Bu nedenle oda içerisin-
deki havanın nem oranının düzenlenmesi önem 
taşır. Nem seviyesi çok yüksek olduğunda kla-

sik klimalardan farklı olan ve sadece Daikin’e 
özel Sarara nem alma sistemi, nem seviyesini 
oda sıcaklığını değiştirmeden düşürür. Bu sırada 
soğuk ve kuru hava ile sıcak havayı karıştırdı-
ğından oda sıcaklığını etkilemez. Bu seçenek, 
soğuk havaya karşı hassas veya soğuk almaya 
eğilimli kişiler için idealdir.  

3-Havalandırma: Pencereler 
Kapalıyken Bile Taze Hava
Ururu Sarara ile sıcaklık istenen seviyeye göre 
ayarlanır ve taze bir hava üfler. Ururu Sarara, 
kurulu olduğu mekânın havasını kısa bir sürede 
taze hava ile besleyebilen ilk konut tipi klima 
sistemidir. Gelen havanın sıcaklığı, soğutma 
veya ısıtma kaybı olmadan istenen dereceye 
getirilir. Sistemin başka bir avantajı da hava 
besleme fanının dış ünitede olması, dolayı-
sıyla kullanıcının fan gürültüsünden rahatsız 
olmamasıdır.

4-Hava Temizleme: Sürekli 
Temizlenen ve Alerjen İçermeyen 
Hava
Daikin Ururu Sarara, gelen havayı dış ünitede 
ve iç ünitede olmak üzere iki aşamada temiz-
ler. Egzoz gazları ve istenmeyen kokular dış 
ünite tarafından kırılarak iç üniteye gelme-
den giderilir. Hava, daha sonra iç ünitede toz, 
polen filtreleri ve fotokatalitik hava temizleme 
filtresi kullanılarak bir defa daha temizlenir; 
sigara dumanı ve yemek kokusu gibi istenme-
yen kokular bir defa daha kırılır. Son aşamada 
sadece Daikin’de olan ve Japon teknolojisi özel 
tasarım Flash Streamer ünitesi ile havayı son 
kez temizler, olası formaldehit, virüs ve man-
tar kalıntılarını giderir. Dış ortam havasıyla 
gelen alerjenlerin %99,6’sı ile tüm bakterile-
rin %99,99’unu giderir. Daikin Ururu Sarara’da 
bulunan bu özellikle klima; astım hastaları, 
solunum yolu hastalıklarına karşı hassas olan-
lar ve çocuklar için ideal çözüm sunar.

Ururu Sarara, Evler İçin En 
Kapsamlı Klima Sistemi 
A enerji sınıfındaki Ururu Sarara’nın standart 
özelliklerinin başında hidrasyon modu geliyor. 
Hidrasyon modu, cilde dost ortam koşulları sağ-
lar. Bu özellik yüksek ve nispi nem düzeyi ve kon-
forlu bir hava üfleme hızı ile birlikte vitamin ve 
hyaluronik asit salınımının birleşmesiyle gerçek-
leştirilir. Ururu Sarara’nın soğutma esintisi özel-
liğinin hava üfleme hızı sayesinde oda, yüksek bir 
sıcaklık ayarında bile serin hissedilir. Hava üfleme 
yönünün salınım hareketiyle sürekli olarak değiş-
tirilmesi de mekâna serinlik katar. Konforlu uyku 
modu ise sıcaklık dalgalanmalarını vücudun gece 
boyunca ulaştığı sıcaklıklara göre ayarlar. Bu da, 
oda sıcaklığının 3 saat içerisinde 2 °C düşürül-
mesi ve uyanmadan bir saat öncesine kadar ilk 
ayarlanan değere ulaşacak şekilde kademeli ola-
rak yükseltilmesi anlamına gelir. 

Küf Şoklama Modu Klima 
Sektöründe Bir İlk
Klima endüstrisinde bir ilk olan ‘küf şoklama 
modu’, odanın nem seviyesini aniden düşürerek 
üç saat boyunca bu şekilde tutulmasıdır. Bu özel-
lik sayesinde mekânda küf oluşumu önlenir. Dai-
kin Ururu Sarara’nın kullanıcıların konforu için 
bir araya getirdiği diğer özellikleri ise; gece ayar 
modu, konfor modu, güçlü çalışma modu, otoma-
tik salınım ve üç boyutlu hava dağılımı ile çok ses-
siz çalışmadan oluşur. Klima sisteminde, 24 saat-
lik timer, otomatik soğutma ısıtma geçişi, otoma-
tik fan devri, otomatik yeniden başlatma, mer-
kezi kumanda ve otomatik arıza teşhisi de bulu-
nur. Daikin Ururu Sarara, endüstriyel tasarım ala-
nında Japonya’nın en prestijli değerlendirme kri-
terlerinden ‘İyi Tasarım Ödülü’ne de sahiptir. TM
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ürünler

Mas Grup’tan Kabinli Yangın Grubu 

Türkiye’de NFPA 20’ye uygun pompa 
üreten ilk şirket olma özelliğini taşı-
yan Mas Grup, ilk yerli üretici olduğu 

UL listeli ve FM onaylı pompaları ile yangın 
konusunda çalışmalarına devam ediyor. Mas 
Grup bünyesinde bulunan yangın pompa grup-
ları dünya çapında kullanılıyor. Yangın pompa-
ları sadece pompa ve motoru bağlanmış ola-
rak tek tek sağlanabileceği gibi, pompalar tüm 
çevre elemanlarıyla jokey pompa, ana pompa, 
yedek pompa, kontrol panoları, elektrik ve/veya 
dizel motor opsiyonları ile birlikte konteyner 
içinde monte edilerek sunuluyor. Elektrik ve 
dizel motorlar ve kontrol panoları üretim yapıl-
dığı fabrikalarda test ediliyor. Yangın pompa-
ları performans ve basınç testleri firmada yapı-
lıyor ve standartlara uygunluğu kontrol edili-
yor. Ayrıca paket yangın sistemlerinde hidros-
tatik olarak test edilerek borularda ve sistemde 
herhangi bir su kaçağı olup olmadığına bakılı-
yor. Mas Grup yangın pompaları olarak NFPA 
20’ye uygun, uçtan emişli, ayrılabilir gövdeli çift 
emişli ve hat tipi yangın pompaları tasarımla-
rına sahiptir. Uçtan emişli yangın pompaları 
UL listeli ve FM onaylı, çift emişli yangın pom-

Doğuş Teknik Yangın 
Damperleri

Yangın esnasında kullanılacak olan 
‘Doğuş Teknik’ yangın damperleri kon-
for ve emniyet sağlar. ‘Doğuş Teknik’ 

yangın damperleri, üzerinde bulunan ısıya duyarlı 
contaları (intumecsent) ile klape devreye girdik-
ten sonra çalışma boşluklarını kapatarak alev 
geçişini önler. Yapılan araştırmalar neticesinde, 
yangın esnasında %80-90 oranında, ortamda 
bulunan insanlar duman etkisi ile zehirlenmekte 
ve hayatlarını kaybetmektedir. ‘Doğuş Teknik’ 
yangın damperleri ısıya duyarlı sistemi ile duman 
sızmasından kaynaklanan ölüm ve zehirlenmele-
rin önünü keser. Mekanik tesisatlarda ve yangın 
güvenlik sistemlerinde kullanılan ‘Doğuş Teknik’ 
yangın damperlerinde, sızdırmazlık ve kullanılan 
malzeme kalitesine maksimum seviyede önem 
gösterilir. Kullanılan malzeme itibarıyla 1,5 mm 
kalınlığında özel kaplanmış galvanize plakalar, 
kaynaksız olarak imal edilir. Klasik metotta kul-
lanılan kaynak ve punta, malzeme üzerinde bulu-
nan oksitlenmeyi önleyen kaplama yüzeylerini 
yok eder ve malzemeyi dış etkenlere karşı zayıf-
latır. Doğuş Teknik, bu düşünce itibarıyla yangın 
damperlerini kaynak kullanmadan imal eder ve 
kullanıcılara sunar. ‘Doğuş Teknik’ yangın dam-
perleri 400 °C’ye iki saat dayanıklı olarak imal 
edilir. Doğuş Teknik, yangın damperi uygulama-
larında tercihe bağlı olarak tek kanatlı, çok kanatlı 
ve jaluzi tip uygulamalar yapmaktadır. Tüm yan-
gın damperlerinde yangına dayanımlı ve sızdır-
mazlığı sağlayan özel contalar kullanılır. Dam-
perler, üzerinde motor veya kol kumandalı olarak 
üretilir. Switch uygulamaları tercihe bağlı olarak 
yapılır. ‘Doğuş Teknik’ yangın damperleri, kulla-
nılan hammadde kalitesi yanında montaj kolaylığı 
ile montaj esnasında kullanıcılara kolaylık sağlar 
ve zaman kazandırır. ‘Doğuş Teknik’ yangın dam-
perleri TSEK belgeli ve YTÜ sertifikalıdır.  TM

İsta Enerji tarafından pazara sunulan tüm ısı 
sayacı, ısı pay ölçer, sıcak ve soğuk su sayaç-
ları, telsiz ve GSM sistemi ile çalışır. Bu 

sayede okuma işlemi uzaktan rahatsız etmeden 
hızlı ve güvenilir şekilde yapılır. Ulaşılan en son 
teknoloji ile uzaktan okumalar, GPRS sistemi 
ile otomatik olarak istenilen tarihte, herhangi 
bir görevlinin PDA cihazıyla dolaşmasına gerek 
kalmadan hızlı bir şekilde yapılır. Tamamen oto-
matik olarak gerçekleşen okuma sistemi sonra-

sında, yasaların öngördüğü şekilde ısı ve su kul-
lanımına bağlı olarak her dairenin ayrı ayrı hazır-
lanan ayrıntılı ısı ve su gider bildirimleri yöne-
timlere teslim edilir. Bu durumda hem daha adil 
bir yakıt parası paylaşımı gerçekleştirilir hem 
de insanlar enerjiyi daha tasarruflu kullanmaya 
yönlendirilir. Ayrıca İsta M2M En İyi Uygulama 
Ödülü ve “Almanya’nın En İyi Müşteri Odaklı 
Hizmet Sağlayıcısı” yarışmasında servis kali-
tesi ödülüne iki kez layık görülmüştür. İsta ürün-

İsta Enerji’den GSM’li Okuma ve Paylaşım Sistemleri

paları da UL listeli olarak ürün gamında bulu-
nuyor. Yangın pompalarının performans değer-
leri aşağıda verilmiştir:

Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli 
Yangın Pompaları 
Debi aralığı: 200-2000 GPM  / 23-454 m3/h
Basınç aralığı: 60-274 psi / 45-188 m
Uçtan Emişli Yangın Pompaları
Debi aralığı: 50-1250 GPM / 10-280 m3/h
Basınç aralığı: 80-155 psi / 55-110 m
Hat Tipi Yangın Pompaları
Debi aralığı: 100-1600 GPM / 5-370  m3/h
Basınç aralığı: 50-150 psi / 35-105 m
Konteynerli Yangın Grupları
Mas Grup konteyner tipte yangın pompa 
grupları tüm olumsuz çevre şartlarını karşıla-
yacak şekilde özel olarak tasarlanarak sunu-
luyor. Konteynerli yangın gruplarının özel-
likleri şunlardır:
Bütün çelik yapı, kolay erişme olanağı, flore-
sanlı iç aydınlatma, dış ışıklandırma, termos-
tatlı elektrik ısıtıcı, NFPA’ya uygun sprinkler 
sistemi, dizel motor soğutma fanı.TM

leri çift yönlü iletişimlidir. Cihazlar manipülas-
yonlara izin vermez, uzun ömürlü ve teknolojik 
gelişmelere uyarlanabilen modüler yapıya sahip-
tir. Ayrıca sistemin bilinirliğinin artması, avantaj-
larının görülebilmesi için cihazların satın alınma-
sına alternatif olarak sunulan finansman modeli 
sayesinde, ürünler 10 yıllık süre ile kiralanabi-
lir. Kiralama modelini tercih edenler, özel ola-
rak sunulan 10 yıllık ürün garantisine de sahip  
olur.  TM
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ürünler

Ebitt’ten “Armstrong” Markalı “UL&FM Onaylı” Yangın Pompaları

Ebitt Akışkan Teknolojileri’nin ürün gru-
bunda “Armstrong” markalı “UL&FM 
onaylı” yangın pompaları yer alıyor. Bu 

markanın ürünleri, Türkiye’de çok katlı konut 
projelerinde ve sanayi tesislerinde yer almıştır. 
Bunlardan birkaçı;
•	 Teras Park AVM-Denizli
•	 Selenium Tower, Panorama, Hipermarket, 

Ofis, Hastane-İstanbul
•	 Koçtaş-İzmir
•	 Gordion AVM-Erzurum
•	 Good Year-Adapazarı
•	 Man Otobüs Fabrikası-Ankara
•	 İskenderun Demir Çelik AŞ-İskenderun
•	 Areva Schneider-İstanbul
•	 Metrocity Kültür Merkezi-İstanbul
•	 Magna Fabrika-Kocaeli
•	 Anatolium AVM-Bursa
•	 Esenboğa Havalimanı-Ankara
•	 Aygaz-Sekiz İlde Üretim Tesisleri
•	 Terracity AVM-Antalya
•	 Cengiz Topel Havaalanı-Kocaeli
•	 Al Fateh Üniversitesi-Libya
•	 Libya Bingazi Üniversitesi-Libya
•	 Kars Havaalanı-Kars
•	 Ankara Tübitak Merkez Binası-Ankara
•	 Propak Ambalaj-Düzce

Gibi daha birçok projede, “FM Global” kuru-
luşu yetkilileri tarafından denetlenmiş ve ürün-
lerin eksiksiz olarak uygunlukları alınmıştır. 
Pompa setlerinde kullanılan panolar, UL&FM 
onaylı EATON-Cutter Hammer markalıdır. 
Kullanılan dizel motorlar ise, UL&FM onaylı 
CLARKE markalıdır.

Armstrong’un yangın pompa çeşitleri;

•	 Uçtan Emişli (End-Suction) pompalar
•	 Yatay Bölünebilir Gövdeli (Split case) 

pompalar
•	 Dikey Hat Tipi (In-line) pompalar
•	 Dikey Türbin Tip pompalardır. TM

EMO-AYVAZ’dan Firefighter, Smokejet, Phoenix ve Megaphoenix

İyi veya kötü hava şartlarında havalandır-
mayı, natürel günışığını kullanmayı, duman 
ve ısının atımını sağlayan sistemin par-

çaları olan Firefighter, Smokejet, Phoenix ve 
Megaphoenix, EMO-AYVAZ Yangın Sistem-
leri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yatırımcı 
ve projecilerin uygulamasına sunuluyor. Çeşitli 
boyutlarda üretimi yapılan bu sistemler ürün 
tiplerine göre doğal günışığını geçirerek enerji 
tasarrufu sağlar. Isı ve duman tahliyesi konu-
sunda DIN ve VdS normlarıyla test edilmiş-
tir. Yeniden yapılandırma şartları için uygun-
dur ve çok çeşitli montaj olanakları sağlar. Tüm 
ürünler ısı yalıtımı ile ilgili standart gereksi-
nimleri ve rüzgâr-kar yükü şartlarını karşı-
lar. Her çeşit çatı tipinde ve düşey duvarlarda 
(smokejet) rahatlıkla uygulanabilir. 39 dB’le 
kadar ses izolasyonu da sağlayan DIN 4108’e 
göre termal separatör görevi gören VdS 2098 
ve DIN 18232’ye göre yanıcı çatı sistemlerine 

uygun entegrasyonu olan ürünlerdir. Otomas-
yon, gıda, kâğıt, tekstil ve elektronik endüstri-
lerinin yanında güç istasyonları, kimyevi tesis-
ler, seracılık tesisleri gibi alanlarda da kullanı-
labilir.  TM
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ürünler

Aktif Doğalgaz’dan Bacca

Aktif Doğalgaz Isı Sistemleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti., 2005 yılından bu yana tescilli 
markası olan ‘Bacca’ ile üretimlerini ger-

çekleştiriyor. Aktif Doğalgaz, kuruluşundan beri 
Türkiye’de Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları 
Derneği (BACADER) üyesidir. Aktif Doğal-
gaz, molibden 316 L paslanmaz çelik malzeme-
den doğalgaz bacası, baca bileşenleri ve paslan-
maz çelik sacdan özel imalatlar konularında üre-
tim ve montaj faaliyetleri gösteriyor. 
Metal baca kapsamında; boru, bağlantı parça-
ları (fittings), dirsek, te, baca şapkası, temizleme 
tahliye ünitesi, baca kelepçesi, duvar kelepçesi 
yer alıyor. Ayrıca endüstriyel bacalar, paslanmaz 
sacdan tezgâh, tekne, tank, davlumbaz, egzoz, 
havalandırma kanalı vb. özel üretim aksamlar 
da butik olarak üretiliyor. Aktif Doğalgaz, metal 
baca sistemlerinin üretiminde ve montajında 
uzmanlığa sahiptir. Eğitimli üretim ve mon-
taj ekipleri ile, üflemeli, atmosferik ve kaskad 
kazan sistemleri için uzun yıllar yüksek güveni-
lirlikte kullanılabilecek, verimli çözümler sunu-
yor. Ürünlerde kullanılan 316 L malzemenin en 
büyük farklılığı molibden (Mo) ihtiva etme-
sidir. Molibden (Mo) 316’ya korozif ortam-
larda, 304’ten daha iyi dayanım sağlar, özellikle 
yüzey ve iç yapısında çatlak ve çukur oluşum-
larına karşı dirençlidir. Şekillenme ve kaynak 
kabiliyeti yüksektir. İnce kesitlerde kaynak son-
rası tavlama gerektirmez. Aktif Doğalgaz tara-
fından, doğalgaz ile çalışan cihazların atık gaz 
egzozunu, binalardaki mevcut baca şaftı içine 
kurulan baca sistemine bağlayan tek cidarlı baca 
sistemleri ve mevcut baca şaftı uygun olma-
yan binalarda, doğalgaz ile çalışan cihazların 
atık gaz egzozunu, bina dışına kurulan izolas-
yonlu baca sistemine bağlayan çift cidarlı baca 

sistemleri üretiliyor. Dış cidar ile baca arasına 
sarılan taş yünü ile yüksek yalıtım performansı 
sağlanıyor, yoğuşma çok düşük seviyelerde ger-
çekleşeceğinden, baca çekiş verimliliği en üst 
seviyelere çıkıyor. Özel olarak tasarlanmış muf 
sistemi ve bağlantı kelepçesi ile baca birleştir-
melerinde ve sızdırmazlıkta çözümler sunulu-
yor, yine özel tasarım yağmura karşı korumalı 
ve rüzgâr kuşaklı baca şapkaları ile verimli baca 
çekişi sağlanıyor. Ayrıca paslanmaz çelik taşı-
yıcı ‘Baca Desteği’, uzun yıllar kullanıma imkân 
tanıyor. Aktif Doğalgaz, uluslararası standart-
lara uygun olarak negatif basınçlı metal baca N1 
ve pozitif basınçlı metal baca P1 sistemlerinde, 
tek cidarlı bacalar ve taş yünü ile yalıtılmış çift 
cidarlı bacalar üretiyor. Ürünler TSE 1856-1 
standardına uygun olup TSE ve CE onayları ile 
ISO 9001:2008 belgesine sahiptir. Her tasarım, 
her yeni model, TSE standartlarında belirtilen 
test ve deney metotlarından geçirilerek dev-

reye alınır. Ağırlıklı olarak, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Bilecik ve diğer çevre il ve ilçelerden olu-
şan hizmet bölgelerinde, TSE, CE ve TSE ISO 
9001:2008 belgesine sahip tek üretici firmadır. 
Tek cidarlı baca sistemleri; Ø 130 – Ø 400 mm 
aralığında, 0,60 mm et kalınlığında, Ø 400 – Ø 
500 mm aralığında, 0,80 mm et kalınlığında 
olmak üzere, üflemeli ve atmosferik sistemler 
için negatif, kaskad sistemler için pozitif basınçlı 
baca uygulamalarında kullanılır.
Çift cidarlı baca sistemleri; Ø 130 – Ø 400 mm 
aralığında, 0,60 mm et kalınlığında, Ø 400 – Ø 
500 mm aralığında, 0,80 mm et kalınlığında 
olmak üzere, üflemeli ve atmosferik sistemler 
için negatif, kaskad sistemler için pozitif basınçlı 
baca uygulamalarında kullanılır. Ürünler en az 
0,6 mm kalınlığında paslanmaz sacdan üretilir. 
Ayrıca bacalardaki en büyük sorunlardan biri 
olan hayati tehlike riski, özel tasarım ürünler 
ile bertaraf edilir.  TM

Termo Isı’dan “Kanserojen Gazları Önleyen” İki Yeni Ürün

Türkiye’de yakıcı konusunda ilk CE bel-
gesini alan ve Türkiye’ye ilk yakıcıyı geti-
ren Ecostar, bu ay piyasaya iki yeni ürün 

sunuyor. Ülkemizde, TOKİ’den Fi Yapı’ya, 
TAV’dan Limak’a, Akçansa’dan Oyak Grubu’na 
kadar birçok sektörde faaliyet gösteren büyük 
firmaların yurtiçi ve yurtdışındaki projeleri-
nin çözüm ortağı olan Ecostar’ın brülör ala-
nında geliştirdiği ve “kanserojen gazları tama-
men önleyen yeni cihazları” dünyada bir ilk 
olma özelliğine sahip. Çevreci yönü daha yay-
gın, dış görünümü tamamen farklı yeni brü-

lörler, azot oksit miktarları fazla olan gazları 
yakıyor (yanmamış gazları yeniden yakarak). 
Soğutma sistemi ise alev sistemini soğutuyor, 
böylece azot oksit etkisini azaltıyor. Ecostar, 
çevreye atılan gazları minimize ediyor. Gazı 
önce yakıyor sonra soğutuyor. Ecostar’ın geliş-
tirdiği yeni brülörlerin emisyon değerleri, 110 
miligramın altında, hatta 80 miligrama kadar 
düşüyor. Piyasaya çıkacak ürünler ilk aşamada 
sanayi alanında kullanılacak, ancak talep geldi-
ğinde evsel bazda da bu ürünler hizmete sunu-
lacak.  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

KlimaPlus’tan Thermoscreens Hava Perdeleri

KlimaPlus, Türkiye distribütörü olduğu 
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin 
yanı sıra ürün gamı içerisinde bulunan 

Thermoscreeens Hava Perdeleri ile her projede 
uygulanabilirliğini ortaya koyuyor. Thermo-
screens Hava Perdeleri içerisinde asılı ve gizli 
tip modellerin yanı sıra yatay ve dik tip olarak 
uygulanabilen modeller de mevcut. Paslanmaz 
çelik görünüme sahip yatay ve dik tip dizayn 
serisi hava perdelerini, farklı renk alternatif-
leriyle de sipariş edebilmek mümkün. Ayrıca 
ortam havalı, elektrikli ısıtıcılı, sulu bataryalı ve 
DX bataryalı olarak da çözümler sunan Ther-
moscreens Hava Perdeleri, Mitsubishi Electric 
Heat Pump dış üniteler ile çalışabilmektedir. 
Thermoscreens Hava Perdeleri, konfor sağlama-
nın yanı sıra enerji tasarrufu da sağlıyor. Power 
Inverter veya Zubadan serisi Mr. Slim cihazlar 
ile birebir kullanılabilen ve City Multi serisine 
bir iç ünite ile eklenebilen Thermoscreens Hava 
Perdeleri, sistem COP katsayısı oranında enerji 
tasarrufu sağlamanın yanında esnek kullanım ve 
kontrol imkânlarına da sahiptir. Thermoscreens 
Hava Perdeleri, düşük ses seviyesine sahip ve 
ortamdaki konfor düzeyini artıran bir ürün.  TM

Öztürk Yapı’dan Alperen Öztürk Yangın Dolapları

Öztürk Yapı ve Endüstri Malze-
meleri Ticaret ve Sanayi Ltd. 
Şti., Alperen Öztürk  mar-

kalı yangın dolapları üretimi ile bu 
alanda tedarikçi firmalar arasında 
yerini almıştır. Alperen Öztürk mar-
kalı yangın dolapları TSE EN 671-1 
Belgesi, CE 1299 Belgesi ve TS EN 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgelerine sahiptir. Alperen Öztürk markalı 
yangın dolapları bina içi kullanım yerine göre 
standart olarak, sıva üstü veya sıva altı (gömme 
tip), kapak görünümüne göre sac kapak veya 
temperli cam kapak olarak, 1” kauçuk hor-
tumlu, 20m-25m-30m hortum uzunluğun-
daki modeller şeklinde üretilir. Yangın dolabı 
makaraları 1,2 mm DKP sacdan (isteğe bağlı 
1,5 mm) üretilir. RAL 3002 kırmızı ve RAL 

9002 beyaz renkli olarak elektrostatik 
toz boya seçeneklerinin yanında, isten-
diğinde diğer RAL kodlarında boyalı 
olarak özel üretim mevcuttur. Sulu sis-
tem olarak üretilen yangın dolapları-
nın su beslemesi makaranın merkezin-
dedir. Kapatma lansı EN-671-1 stan-
dardında özel imal edilen ve makarada 
kullanılan yarı esnek yangın hortumu 

TS EN 694 belgeli, 42 bar patlama basıncına 
dayanıklı, 1” kauçuk hortumdur. Göbek malze-
mesi pirinç veya yüksek sıcaklık ve mukavemete 
dayanıklı ABS malzemeden imal edilir. Su giriş 
vanaları standart olarak 1”, isteğe bağlı olarak 2” 
(2”x1” düşürücü adaptörlü) olarak üretilir. Tüplü 
modellerde 6 kg ABC yangın tüpü kullanılır, 
istendiğinde 12 kg ABC yangın tüpü ile teslim 
yapılır. Bina içi yangın dolaplarının dışında dış 
mekânlar için sahra tipi yangın dolapları üreti-
lir. Sabit yangın makaraları üretimi vardır, taşı-
nabilir yangın makarası ve raylı sistem yangın 
dolapları ürün portföyünde bulunur.  TM
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RIDGID® KJ-3100 Su Jeti 

2”          ile 10” (50-250mm) arası hatların temiz-
lenmesinde KJ-3100 portatif su jeti, 205 
bar çalışma basıncı ile büyük ticari bina-

larda ve endüstriyel uygulamalarda kullanım 
amacına uygun olarak geliştirilmiştir. Çok 
esnek ve hafif hortum ile donatılmıştır. Çamur, 
yağ, sabun gibi tortulaşmış tıkanıklara doğru 
püskürtülür. Hortum geriye doğru sarılıp top-
landığında pisliklerin yıkanarak dışarı atılma-
sını ve drenaj borusunun hiçbir zararlı kimya-
sal kullanmadan tam kapasiteyle akışa uygun 
hale getirebilmesini sağlar.

•	 Güçlü: Gerçek 205 bar net basınç ve 21 
lt/dak debi akış hızı ile hızlı ve etkin hat 
temizleme.

•	 Hafif Hortum: Naylon örgü hortum 
yapısı ile artık daha hafif ve daha esnek. 
Bunların hepsi hortum kuvvetinde hiçbir 
düşüş olmadan gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
hat içerisine itişi kolaylaştırır.

•	 Portatif: Ünite, kendine özgü eşsiz 58 
cm eninde iki tekerlekli taşıma arabası ile 
standart kapılardan rahatlıkla geçip dar 
noktalardan dönebilecek şekilde dizayn 
edilmiştir.

•	 Titreşim Hareketi: Sık ve zor dönüşlerde 
ve dirseklerde KJ-3100’ün titreşim 
hareketi aktive edilebilir.

•	 Kalite & Güven: Dövme pirinç kafa, 
üçlü paslanmaya karşı dirençli pompaya 
sahiptir. Dişli redüktör, pompanın daha 
düşük seviyede gerektiği kadar hızlarda 
çalışmasını sağlar.

•	 Hızlı Çalıştırma: 16 HP gücünde benzinli 
recoil motor kolayca çalıştırılır. Özellikler: 

ON/OFF şalter, benzin kapatma, jikle 
ve gaz kontrol, yağ haznesine ve seviye 
kontrol çubuğuna kolay ulaşım.

RIDGID® Hidrolik 
Boru Bükme
RIDGID® Hidrolik Boru 
Bükmeler, portatif ve çok 
yönlü yapısı ile hem çalışma 
alanlarındaki bükme işlem-
leri için hem de makine, 
kazan imalatı gibi endüstri-

yel uygulamalar için idealdir. 3” ‘e kadar standart 
gaz ve siyah boruları manuel olarak hassas bir 
şekilde soğuk bükebilmek için tasarlanmıştır.
•	 Sağlam piston conta yapısı erken yağ 

sızıntılarını önler ve çalışma süresini 
maksimize eder.

•	 Her pompalamada sağlanan daha uzun 
silindir ilerlemesi, uygulanan kol kuvvetini 
minimize ederek operatörün daha az 
yorulmasını sağlar.

•	 Entegre bükme açısı göstergesi, doğru 
açının yakalandığından tek seferde emin 
olmayı sağlar. Tek operasyonla zaman 
kaybını engeller.

•	 Tek devre hidrolik sistem ve dönüş yay 
mekanizması, daha iyi darbe kontrolü 
sağlar. 

RIDGID® 
Portatif 
TRISTAND® 
3 Ayak Zincirli 
Tezgâh
Zor koşullardaki kay-

nak, diş açma ve yiv açma işlemlerine karşı 
ayakta durur. Ridge Tool firması, 12” ‘e kadar 
olan borulara uygun farklı modellerdeki 3 
ayak zincirli tezgâhları sunar. Bu tezgâhlar, zor 
çalışma koşullarında yıllarca ayakta kalacak 
şekilde dizayn edilmiştir. 

Portatif 460-6 TRISTAND
•	 Daha fazla çalışma alanı sunan geniş tabla 

– Tabla üzerine yerleştirilmiş olan boru 
bükme delikleri ve % 40 daha geniş alan, 
3 farklı aleti tezgâh üzerine asabilmeye 
olanak tanır.

•	 Entegre topraklama sapı – Kaynak 
topraklaması için iletken bir yüzey alanı ve 

bağlantısı sunar.
•	 Kendinden 4” boruyu sarma – İkinci 

bir el kullanımını gerektirmeden zincir, 
mengene çenesine oturur. 

•	 Ayak zinciri – Taşıma ve çalışma esnasında 
ayakları sabit tutar.

•	 Sağlam takım yerleştirme tablası – 
Tezgâhın dengeli bir şekilde durmasını da 
sağlar, ayakları sabitler.

•	 Model 460-12 , 460-6’nın tüm 
özelliklerine sahip olmasının yanında 
ayrıca:

•	 12” çene & uzun zincir – 1/8” - 12” arası 
boruları tutar.

•	 Ayarlanabilir ön ayak – Tezgâhın istenilen 
şekilde terazilenmesini sağlar.

RIDGID® SeeSnake® nanoReel 
Endüstriyel Boru Görüntüleme 
Sistemi

Yeni SeeSnake® nanoReel®, küçük çaplardaki 
boruların görüntülenmesi için yeni imkânlar 
sunuyor. Sadece boroskop kullanarak gözlem-
lerin gerçekleştirilebildiği uygulamalar, artık 
nanoReel® ile çok daha uzun mesafede müm-
kün. Buhar kazanları, iletim hatları, yangın 
(sprinkler) sistemleri ve bunun gibi birçok farklı 
alandaki özel uygulamalarda ihtiyaç duyulan 
gözlem ve kontrol, nanoReel® ile yapılabilir.
•	  Küçük çaplı ve sıkı radyus dönüşlü 

boru görüntüleme kamerası, 25 metreye 
kadar gözlem yapabilmeye olanak tanır. 
Kamera, 30 mm’lik birçok tip borularda 
90 dirseklerden dönebilir (boru yapısına 
ve koşullara bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir).

•	 Hafif ve kompakt ünite, kolay taşıma ve 
depolamaya olanak tanır.

•	 micro CA-300 veya herhangi bir 
SeeSnake® monitörüne bağlanabilir.

•	 Değiştirilebilen iç tambur ile uygulamaya 
en uygun kamera seçimi yapılabilir. TM
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TROX FKA-EU Model Yangın Damperleri

TROX FKA-EU yangın damperleri, yan-
gının ve dumanın kompartımanlar ara-
sında geçişini önlemek ve yangın duva-

rının bütünlüğünü sağlamak amacıyla üretil-
miş ve Avrupa standartlarına göre test edile-
rek onaylanmış ürünlerdir. Yangın anında alev 
ve dumanın yayılmasını engellemek, can ve mal 
kaybını en aza indirmek için atılması gereken 
ilk adımlardandır. Bu amaçla kullanılacak yan-
gın damperlerinin belli birtakım kurallara göre 
üretilmesi, test edilip onaylanması büyük önem 
taşır. Can ve mal kaybının en aza indirilmesi-
nin yanı sıra yangın sonrasında zararın sigorta 
şirketlerinden tazmini açısından da belli stan-
dartlara uygun ürün kullanılması büyük önem 
taşır. Sigorta şirketlerinin herhangi bir stan-
darda uygun olmayan ürünlerin yol açtığı zarar-
ları tazmin etmeyebileceği ve hatta bu zararla-
rın sorumluları hakkında cezai işlem uygula-
nabileceği unutulmamalıdır.
TROX FKA-EU yangın damperleri EN 
1366-2 standardına göre test edilmiştir ve EN 
13501-3 standardına göre EI 120 (ve, ho) S 
dayanım sınıfına sahiptir. Her iki Avrupa stan-
dardı da TSE tarafından olduğu gibi Türkçe-
leştirilerek kabul edilmiştir.
TSE-EN 1366-2 (Yangına dayanıklılık 
deneyleri-Servis tesisatları-Bölüm 2: Yangın 

damperleri), Ocak 2002’de yayınlanmıştır.
TSE-EN 13501-3 (Yapı mamulleri ve yapı 
elemanları-yangın sınıflandırması-Bölüm 3: 
Bina hizmet tesisatlarında kullanılan mamuller 
ve elemanlar üzerinde yapılan yangına dayanık-
lılık deneylerinden elde edilen veriler kullanıla-
rak sınıflandırma: yangına dayanıklı hava kanal-
ları ve yangın damperleri), Haziran 2009’da 
yayınlanmıştır.
Yangın damperinden beklenen üç temel özel-
lik TSE-EN 13501-3’ te aşağıdaki şekilde tarif 
edilmiştir;
E – Integrity (Bütünlük): Yangın damperi, üze-
rinde bulunduğu yapı elemanının (yangın duvarı 
vb.) bir parçasıdır. Yangın esnasında duvardan 
beklenen yangın dayanımı, yangın damperin-
den de beklenir. Yani yangın damperi, üzerinde 
bulunduğu yapı elemanının bütünlüğünü koru-
malıdır, alevi geçirmemelidir. Örneğin yangın 
duvarının 120 dakika boyunca bütünlüğünü 
koruması bekleniyorsa, yangın damperinin de 
120 dakika boyunca yangına dayanımı olması 
beklenir. Bütünlük kriterinin sağlanmış sayıl-
ması için damperdeki hava kaçak hızı maksi-
mum 360 m³/(h.m²) olmalıdır.
S – Smoke Leakage (Duman Kaçağı): Yangın 
damperinin klapesi kapalı durumdayken duman 
sızıntısı standartlarda belirtilen limitleri aşma-
malıdır. Standartta duman sızıntısı için belir-
tilen maksimum değer, -300 Pa basınç altında 
200m³/(h.m²) dir.
I – Insulation (Yalıtım): Yangın damperi, kla-
penin yangına maruz kalmayan tarafındaki 
sıcaklık artışını belli limitlerde tutmalıdır. Stan-
dartta sıcaklık artışı için belirtilen maksimum 
değer; farklı noktalar için 140-180 °C arasında 
değişmektedir.

TROX FKA-EU yangın damperleri bütün-
lük, duman kaçağı ve yalıtım özelliklerini 120 
dakika boyunca sağlar.

TROX FKA-EU Yangın Damperi Özellikleri 
EN 1366-2 standardına göre test edilmiştir ve 
EN 13501-3 standardına göre EI 120 (ve, ho) 
S dayanım sınıfına sahiptir. Hava akış yönünde 

veya hava akışına zıt yönde, yatay ya da dikey 
olarak monte edilebilir. Dikdörtgen kesitlidir, 
200*200 mm’den başlayarak 1500*800 mm’ye 
kadar 50 mm aralıkla üretilir. Damper giriş ve 
çıkışı standart olarak flanşlı üretilir ve kanala 
kolay montaj sağlanır. Flanş flanşa yatay ya da 
dikey çoklu montaj mümkündür. 
Ergiyen sigortalı ya da servomotor tahrikli ola-
rak üretilir. Her iki opsiyonda da 72°C ya da 
95°C’de damper klapesinin otomatik olarak 
kapanmasını sağlayan termal eleman bulunur. 
Termal elamana dışarıdan ulaşılabilir ve kon-
trol edilebilir.
Servomotorlu modeller uzaktan (BMS vb) ya 
da duman detektörleri vasıtasıyla kumanda edi-
lebilir. Damper servomotorları 24V ya da 230V 
yay geri dönüşlüdür. Yay geri dönüş mekaniz-
ması sayesinde enerji beslemesinin kesilmesi 
durumunda damper klapesi otomatik olarak 
kapanır. Servomotorlu modellerde damper açık 
ve kapalı pozisyonunu gösteren switchler stan-
darttır. 
Ergiyen sigortalı modellerde damper açık ve/
veya kapalı pozisyonunu gösteren switchler 
opsiyonel olarak ilave edilebilir. 
Damper gövdesi galvaniz çeliktir. Paslanmaz 
çelik (1.4301) ya da boyalı (RAL 7001) alter-
natifler opsiyonel olarak mevcuttur. Damper 
klapesi kalsiyum silikat izolasyon malzemesin-
dendir. Kalsiyum silikat damper klapesi yangın 
kompartımanları arasında ısı geçişini engel-
ler. Damper flanşına entegre edilebilen daire-
sel boğaz elemanı, kapama menfezi gibi opsi-
yonel aksesuarlar mevcuttur. TM

The art of handling air
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TROX FKA-EU yangın damperleri
onlarca yıldır test edilerek güvenilirliği  
kanıtlanmış ürün.

• EN 1366-2 standardına göre test edilmiş

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

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

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

TROX 60 yıllık güvenin adı

EN 13501-3 standardında belirtilen
 sınıflandırmalar;

• E: Integrity – Bütünlük

• I: Insulation – Yalıtım

• S: Smoke Leakage – Duman Kaçağı

TROX FKA-EU tip yangın-duman  damperlerinin
yukarıdaki tüm sınıflara 2 saat dayanımı vardır
(EIS 120).
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İsviçreli JANSEN Cam Yangın Kapısı Türkiye’de

Yangın dayanımının ve estetik şeffaf bir 
görünümün istendiği tüm ara geçişler 
için ideal çözüm olan İsviçre kökenli 

‘JANSEN Cam Yangın Kapıları’, 2011 yılında 
İKON ile temsilcilik ve lisans anlaşması ile 
Türkiye’de üretilmeye başladı. Anlaşma kap-
samında JANSEN’ in önerdiği makine yatı-

rımını yapan İKON, firmalara hem maliyet 
hem de teslim süresi konusunda avantaj sağ-
lıyor. Öte yandan, boyalı çelik veya paslanmaz 
çelik alternatifleri de olan cam yangın kapıları, 
profil olarak ithal edilip İKON’un İzmir Tor-
balı Fabrikası’nda üretilerek bitmiş ürün olarak 
sevk ediliyor. Aynı şekilde, ürünlerde kullanılan 

İmeksan VAV Üniteleri 

İmeksan, tamamı Türk mühendisliği ürünü 
olan VAV Üniteleri (Variable Air Volume-
Değişken Hava Debili Ünite) ile işletmelere 

ısı tüketimi ve hava debisi kontrolünde ekono-
mik çözümler sunuyor. Maksimum ve mini-
mum hava debilerinin hassas bir şekilde den-
gelenmesini sağlayan VAV Üniteleri, egzoz edi-
len hava miktarının oransal kontrolü ile hem 
ısı hem de hava debisi kullanımında işletme-
lere %40’tan başlayan düşük maliyetler sunar. 
Havalandırma ünitelerinin en önemli husus-
larından biri olan ünitenin kalibrasyonu sıra-
sında hız ölçme istasyonunun kontrolü, İmek-
san laboratuvarlarında gerçekleştirilir. İmek-
san bunun yanı sıra uzun ve saptanmış stan-
dartlar çerçevesinde gerçekleşen denetlemeler 
sonunda ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sis-
temi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Güven-

liği gibi çok önemli iki sertifikayı da bünye-
sine kazandırmıştır. ISO 14001:2004 ile ürü-
nün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına 
kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dik-
kate alınarak üretimin gerçekleşmesini sağladı-

ğını ortaya koymuştur. OHSAS 18001:2007 ile 
işyerinde çalışan ekibin sağlığını ve güvenliğini 
etkileyebilecek olan uygulamaların sistematik 
olarak kontrol altında tutulacağının güvence 
altına alındığı ispatlanmıştır. TM

yangın dayanımlı camlar da sipariş ölçüsü doğ-
rultusunda ithal ediliyor. Sertifikalı cam yangın 
kapıları, montaj eğitimi almış İKON çalışan-
ları tarafından yapılıyor. Çelik profil çerçeve-
nin gücü ve camın mekânlara sağladığı ferah-
lık sayesinde, özellikle alışveriş merkezleri, otel-
ler, okullar, hastaneler, spor ve eğlence merkez-
leri, havaalanı ve terminaller gibi toplu yaşam 
yapılarında ağırlıklı olarak kullanılır. Cam yan-
gın kapılarında dayanıklılığı artırmak amacıyla 
kullanılan çelik profil yaklaşık 210 kN/mm2 ile 
en yüksek E modülü değerine sahiptir. Bu özel-
lik; yangın koruması, hırsızlara karşı dayanıklı-
lık ve gürültü azaltma açısından yeni ve ilginç 
seçenekler sunuyor. Ayrıca, cam yangın kapıları, 
kullanılan malzemelerin geri dönüşümlü olması 
sayesinde çevre dostu bir ürün olup yeşil bina-
lar için de uygundur. 

Önemli Projelere İKON-JANSEN 
İmzası

Ürün Türkiye’de çok yeni olmasına rağmen, kısa 
sürede önemli referans projelerde kullanılmıştır:
Ora AVM (Bayrampaşa-İstanbul); THY 
Do-Co (Yeşilköy Havalimanı-İstanbul); Tepe 
Prime (Ankara); Onkoloji Hastanesi (Konya), 
Terracity AVM (Antalya). TM
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MBT Havuz Nem Alma Santralleri 
•	 Santral hücre bağlantıları dışarıdan 

menteşeler vasıtası ile gerçekleştirilir.
•	 Dış ortamda çalışacak santraller ek çatı 

sacları ile donatılmıştır.
•	 Santral kaseti üzerinde santral teknik 

bilgilerini içeren ve ayrıca her hücrede 
hücreleri tanımlayan, kolayca sökülmeyen, 
nem ve suya dayanıklı, uzun ömürlü bilgi 
etiketleri mevcuttur.

2-Santral Kaidesi
•	 Santral kaidesi, üzerine elektrostatik 

toz boya atılmış 2 mm kalınlığındaki 
galvanize sacdan imal edilir.

•	 Tüm kaide bağlantıları kaynak işlemi 
yapılmaksızın, cıvata-somun ile 
gerçekleştirilir. 

•	 Kaide yüksekliği; soğutma hücresi bulunan 
santrallerde 200 mm, soğutma hücresi 
bulunmayan santrallerde ise 120 mm’dir.

3-Fanlar
•	 Öne eğik kanatlı, arkaya eğik kanatlı veya 

airfoil kanatlı çift emişli radyal fanlar veya 
plug fanlar kullanılır.

•	 Bütün fanlarda, fan rotorlarının statik ve 
dinamik balansları ISO 1940 veya VDI 
2060 standardına göre alınmıştır. Fan 
performansı AMCA-210, DIN 24163, 
BS 848 veya ISO 5801 standartlarından 
birine göre test edilmiştir.

•	 Fan emiş hunileri aerodinamik yapıya 
sahiptir.

•	 Servis ve bakım için fan hücresinde servis 
kapısı bulunur.

•	 Titreşimin önlenmesi için fan+motor 
grubu cihaza, uygun yaylı izolatörler ve 
esnek bağlantı ile bağlanır. Yaylı izolatörler 
fan+motor grubunun statik ve dinamik 
yüklerini taşıyabilecek kapasitede ve 
titreşim izolasyon verimi yüksek olacak 
şekilde seçilir. Yaylı izolatörler paslanmaya 
karşı dayanıklı kaplama ile kaplanmıştır.

•	 Nakliye sırasında yaylı izolatörler 
fan+motor grubunun hareketini önleyecek 
şekilde kilitleme mekanizması ile kilitlenir. 
Santral üzerinde cihaz çalıştırılmadan 
önce yaylı izolatörün kilitleme 
mekanizmasının çıkarılması için gerekli 
uyarı etiketi bulunur.

•	 Emniyetin sağlanması için cihaza bir kayış 

kasnak muhafazası monte edilebilir.
•	 Fan hücreleri aydınlatma lambası ile 

donatılabilir.

4-Motorlar
•	 Motor üç fazlı sincap kafes rotorludur.
•	 IP 54 veya IP 55 koruma sınıfına sahip 

asenkron elektrik motorları kullanılır.
•	 Aksesuar olarak motor hız kontrolü için 

frekans konvertörü mümkündür.
 
5-Damperler
•	 Damperler %100 hava debisini geçirecek 

şekilde boyutlandırılmıştır.
•	 Damper kanatları aerofoil yapıda, zıt 

hareketlidir.
•	 Kaset ve kanatlarının malzemesi 

alüminyumdur.
•	 Kanat kenarlarında conta kullanılarak hava 

kaçağı minimum seviyeye indirilmiştir.
•	 Damperler elle kumanda veya servo-

motorla kumanda edilebilme özelliğine 
sahiptir.

•	 Damper dişlileri hava akımının dışındadır.
•	 Damperler belirtildiği şekilde servomotor 

bağlantısı veya elle çalıştırmaya uygundur. 
Elle kumanda edilecek damperler konum 
göstergesi, ayar mekanizması ve kilitleme 
mekanizmalarına sahiptir.

6-Soğutucu ve Isıtıcı Serpantinler
•	 Serpantindeki hava geçiş hızı soğutucu 

bulunan santrallerde maksimum 2.8 m/s, 
ısıtıcı bulunan santrallerde maksimum 3.5 
m/s tür.

•	 Serpantinler bakır boru ve alüminyum 

‘MBT Havuz Nem Alma Santralleri’, 
kapalı yüzme havuzlarının gerek-
tirdiği (konfor, hijyen ve nem şart-

larındaki) havayı mahale gönderebilecek yapı 
ve donanıma sahiptir. 
Fanları, filtreleri, ısı geri kazanım hücresi (ısı 
borusu, plakalı veya tamburlu), evaporatör, ısı 
pompası kondenser serpantini, karışım/üfleme/
emiş/damperleri, isteğe bağlı olarak susturucu-
ları, yoğuşma tavaları, damla tutucuları, dahili 
veya harici güç ve kumanda panosunu, bağımsız 
ısı pompası devreleri, kapasiteye göre herme-
tik veya yarı hermetik yüksek verimli kompre-
sörleri, ilave üç yollu vanası üzerinde sıcak sulu 
bataryası, gerekiyorsa elektrikli ısıtıcısı ve tüm 
aksesuarları ile birlikte komple paket haldedir.

1-Kaset
•	 Santral iç yüzeylerinin tamamı düz, 

panel, kenar profil, ara profil ve köşe 
birleşimlerinde hiçbir girinti ve çıkıntı 
bulunmaz, her türlü toz veya kirin 
birikmesini önleyen, kolayca yıkanabilir ve 
hijyenik bir yapıya sahiptir.

•	 Hücreler birbirine uyumlu olmalı ve iki 
hücre birbirine birleştiğinde, hücreler 
arasında santral dört iç yüzeyinde 
herhangi bir girinti veya çıkıntı meydana 
gelmez.

•	 Kabloların geçtiği ve ölçüm aletlerinin 
monte edildiği delikler hava sızdırmazdır.

•	 Santraller nakliye ve taşıma kolaylıkları 
sağlayabilmek amacı ile hücre hücre veya 
demonte halde sevk edilip şantiyede 
monte edilebilme özelliğine sahiptir.

•	 Panel sacları galvaniz, boyalı veya 
paslanmaz olarak imal edilebilmelidir.

•	 Panel kalınlığı 40 mm’dir.
•	 Santral iskelet profilleri, et kalınlığı 

1,8 mm olan özel çekilmiş alüminyum 
malzemeden yapılmıştır.

•	 Hava kaçağını azaltmak için mümkün 
olduğunca büyük paneller kullanılır.

•	 Tüm paneller ve kapılar çift cidarlı olup; 
sac kalınlıkları minimum 0,8mm’dir.

•	 İç sac ve dış sac arasında izolasyon 
malzemesi olarak kaya yünü kullanılır.

•	 Paneller arasındaki ara profiller, 
izolasyonludur.

•	 Santral panellerinin montajı ve demontajı 
tamamıyla dışarıdan gerçekleştirilebilir.
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veya bakır kanatlardan imal edilmiştir.
•	 Kaset malzemesi galvanizli veya paslanmaz 

sac malzemedir.
•	 Su ile çalışan serpantinlerin giriş-çıkış 

boru ağızları dişli, kızgın su ve buhar ile 
çalışan serpantinlerde boru giriş-çıkışları 
flanşlıdır.

•	 Tüm serpantinlerde bir boşaltma ve bir 
hava alma tapası mevcuttur.

•	 Serpantinler en az 20 bar basınç altında 
test edilmiş olmalıdır. İstek üzerine 30 bar 
basınç altında da test yapılabilir.

•	 Serpantinlerde kullanılan kolektörler çelik 
veya bakır borudur.

•	 Isıtıcı ve soğutucu serpantin montaj sacları 
kızaklı, serpantinler bakım ve temizlik için 
kolayca dışarıya çıkartılabilir.

•	 Özel by-pass sacları ile serpantinden 
geçecek havanın kısa devre yapması 
önlenmiştir.

•	 Sıcak ve soğuk sulu serpantinlerde, su 
girişi alttan ve su çıkışı üstten, hava ile 
su akışları, aralarındaki ısı transferini 
artıracak şekilde ters akışlıdır.

•	 Soğutma serpantininin altına çift eğimli 
bir yoğuşma tavası yerleştirilir ve biriken 
su, drenaj borusu vasıtasıyla dışarıya atılır.

•	 Seperatör kullanılması durumunda yüksek 
performansa sahip, kanat malzemesi 90 oC 
sıcaklığa kadar dayanabilen plastik veya 
alüminyum olan seperatörler kullanılır.

•	 Santral ile birlikte uygun plastik 
malzemeden verilen sifon, soğutucu 
serpantin hücresindeki basınca göre 
(negatif veya pozitif ) cihaz içindeki 
havanın drenaj borusundan dışarıya 
çıkmasını veya dış havanın drenaj 
borusundan içeriye girmesini engeller.

•	 Isıtıcı ve soğutucu serpantin su giriş-çıkış 
boruları ile cihaz kaseti arasından hava 
kaçağı ve olası yoğuşmaları önlemek amacı 
ile boru üzerine lastik rozet takılır.

7-Filtreler
•	 Üfleme hattında 2 kademe filtre G4+G7 

(panel+torba filtre) kullanılır.
•	 Filtre değişimi ve bakım için bir servis 

kapısı mevcuttur.
•	 Filtrelerdeki hava kaçağı miktarı, by-pass 

sacları ile minimum seviyeye indirilir.
•	 Filtre hücreleri gözetleme camı ve 

aydınlatma lambası ile donatılabilir 
durumdadır.

8- Isı Geri Kazanım Hücreleri
Serpantinli-Isı Borulu-Isı Geri 
Kazanım
Serpantinlerin verimliliği %45-55 arasında olup 
korozyona karşı lamel yüzeyleri epoksi kaplı-
dır. Serpantin gövdesi elektrostatik toz boyalı 
sacla kasetlenmiştir, ısı borusu altında da pas-
lanmaz çelikten mamul çift eğimli yoğuşma 
tavası mevcuttur. 
Etkinlik açısından en az altı sıralı en fazla sekiz 
sırayı geçmez. İsteğe bağlı olarak plakalı veya 
tamburlu tip ısı geri kazanım eşanjörleri de 
kullanılır. 

9- Emiş ve Karışım Hücreleri
Emiş ve karışım hücreleri gerekli miktardaki 
taze havayı, karışım damperleri ise iç hava ve 
taze havayı istenen oranlarda karıştırarak sis-
teme verebilecek şekilde ölçülendirilir.

10- Kompresörler
Isı pompası devresi kompresörleri 15-20 hp’ye 
kadar birim kompresör gücüne kadar herme-
tik, daha büyük kapasitelerde hermetik veya 
yarı hermetiktir. Toplamda 10 hp ve üzerin-
deki güçlere sahip klima santralleri en az iki 
bağımsız devrelidir. 
Kompresörler yüksek sıcaklık ve akıma karşı 
korumalıdır. R407C veya R134A soğutkanları 
ile uyumlu çalışabilir.   

11- Güç ve Kumanda Panosu
Sistemin emniyetli çalışabilmesi için gerekli 
koruma tertibatları geliştirilmiştir. İsteğe 
göre cihaz üstü veya harici montaja uygun ve 
içerdiği ekipmanlar ve pano konstrüksiyonu  
IP 54 ve üstü koruma sınıfına sahiptir. 
Mikroişlemci sistemin otomatik olarak set 
edilen nem ve iç ortam sıcaklık değerini 
muhafaza etmeye çalışan ve bunu en ekono-
mik şekilde yerine getirecek yazılımı içerir. 
Ayrıca kompresörleri eş yaşlanma prensibine 
göre çalıştırır, emiş ve üfleme fanları sık dev-
reye girip çıkmasını engeller. 
Mikroişlemci kullanıcı iletişim dili İngilizce 
ve Türkçe seçeneklerinden seçilebilir. Sistem 
kartı bir arayüz ile bina yönetim sistemi ile 
iletişime uygundur. 
Tüm santraller opsiyonel olarak kısmi yük-
lerde enerji tasarrufu ve arıza durumlarında 
yedekleme için simetrik kapasitede ve çok 
devreli olarak imal edilebilir. TM

Bina İzolasyonunda 
Yenilik:  “VitrA IsoTile”

VitrA, İnovasyon Merkezi’nde geliştiri-
len IsoTile sayesinde binanın dış cep-
hesinde yalıtım ve kaplama yapabilmek 

için farklı malzemeler kullanma zorunlulu-
ğunu, tek bir ürünle ortadan kaldırıyor. Yalı-
tım malzemesiyle birleştirilerek izolasyon sağ-
layan VitrA IsoTile’da ince karolar kullanıl-
ması, binaya binen yükü azaltıyor. Ürün, pro-
filli seramik dış cephe giydirme sistemlerin-
den daha uygun fiyatla sunuluyor. Dış cephe-
lerin klasik mantolama yöntemlerine göre %50 
daha kısa sürede kaplanmasına olanak tanıyan 
ürün, profil kullanmadan mekanik montaj yön-
temleriyle kolayca uygulanabiliyor. Dayanıklı-
lığıyla öne çıkan, binalara estetik bir görünüm 
kazandıran karolar, kullanım ömrü boyunca 
ısı yalıtım özelliğini sürdürüyor. Farklı boyut 
ve renk seçenekleriyle sunulan VitrA IsoTile; 
bakım ve onarım gerektirmiyor, ses ve nem yalı-
tımı sağlıyor. TM
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söyleşi

A ironn fan üretmek, ama bundan önce, fan teknolojisi geliştirmek üzere yola 
çıkmış genç bir firma. Kısa süre içinde dinamizmi ile kendisinden sıkça 
bahsettiren Aironn’u daha yakından tanımak istedik. Yöneticisi Yasemin 

Akgül ve Ar-ge Şefi Barış Elbüken, kuruluşun yapısını, hedeflerini ve faaliyetlerini 
anlattı…

“ Sadece bir marka yaratmak değil, 
 bir iş modelini markaya dönüştürmek  
 istiyoruz” 
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Yasemin Akgül
Aironn Şirket Yöneticisi

Barış Elbüken
Aironn  Ar-ge Şefi
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Fan endüstrisinde bir teknoloji 
merkezi olmak üzere yola çıktık 

Yasemin Akgül: Aironn tamamıyla fan ima-
latı konusunda uzmanlaşmak üzere kuruldu. 
Yeni Yangın Yönetmeliği, enerji tüketen cihaz-
larla ilgili AB başta olmak üzere küresel bazda 
yasal düzenlemeler, enerji verimliliği konu-
sunda giderek artan uygulamalar gibi sektöre 
yön verecek pek çok olgu, bu alanda “inovas-
yonu gözeten üretim” hayalimizin çıkış noktası 
oldu. Fan konusunda yaptığımız pazar araş-
tırmaları, ülkemizde bu alanda çok ciddi bir 
açığın olduğunu gösterdi. Ülkemizde deği-
şen yeni talepleri karşılayabilecek teknoloji-
leri geliştiren, altyapısında inovasyon kültürü 
bulunan fan fi rmalarına ihtiyaç varsa “Neden 
biz olmayalım” dedik, yola çıktık. 
Amacımız fan konusunda tamamıyla bir ar-ge 
üssü, bir teknoloji üssü oluşturmak. Öncelikle 
aksiyel fanlarla başladık, duman egzoz fanları 
ve jet fanlar, ilk ürün grubumuzu oluşturdu. 
Bunu tünel fanları izleyecek. Bir sonraki aşa-
mada radyal fanlar ürün grubumuza katılacak. 
Yani Aironn’un fan imalatı yapan uluslararası 
bir fi rma olması hedefl eniyor. 
Halen Aironn’un fan ürün grubunda yer alan 
aksiyel fanlar; duman egzoz fanları ve hava-
landırmada kullanılan aksiyel fanlar olmak 
üzere iki gruba ayrılıyor. Satış programımız; 
jet fanlar, tünel fanları, çatı fanları, kanal tipi 
fanlardan oluşuyor. Ar-ge programımızda ise 
çok büyük ölçekli tünel fanları yer alıyor. Yakın 
bir gelecekte radyal fanlar da ar-ge programı-
mız içine girecek. Tabii ki klima santrallerinde 
kullanılan fanlar da Aironn’un ilgi odağında. 
Zira klima santrali üreticileri, bu komponenti 
yurtdışından getiriyor. Ne yazık ki yurtdışın-
dan gelen fanların sahip olduğu sertifi kasyon-
lara sahip, gerekli testlerden geçirilmiş fanları 
üreten yeterli yerli üretici yok. Mevcut yerli 
üreticiler genellikle teknoloji geliştirmekten 
ziyade yurtdışından gelen ürünlerin teknolo-
jilerini tekrarlamaya çalışıyor. Bu, ciddi sıkıntı 
yaratıyor. Zira teknolojisi size ait olmayan bir 
ürünün ne kadar benzeşiğini yapmış olursa-
nız olun, katalogdaki eğrilerle cihazın perfor-
mansı bire bir tutmuyor. Taklidin aslını geçe-
bilmesi de söz konusu olamıyor. Böyle olunca 
ithal ürünler tercih ediliyor.
İthal ürünlerin kataloğunu açtığınız zaman 
kanat açısını, sayısını, debi ve basınca karşı-

çalışmaların çıktıları alınmaya başlayınca, söz 
konusu risk tehditkâr bir risk olmaktan çıkı-
yor. Aslında biz olması gerekeni yapıyoruz. 
Bir Avrupalı’ya sorsanız, “Zaten böyle olması 
gerek” der. Mevcut teknoloji geliştirme kül-
türümüz, Aironn’un iş modelini çılgınlık gibi 
gösterebiliyor. 

Yasemin Akgül: Evet, Türkiye’de genel-
likle en kolay ve hızlı biçimde parayı elde edip 
döndürebileceğiniz bir sistem kurmaya bakar-
sınız. Belli bir ölçeğe geldikten sonra “kalite, 
iş etiği, bilgi”ye yatırım, teknoloji geliştirme 
gibi konulara ilgi duyarsınız, yatırım yapar-
sınız. Amaç ilk önce kazanmaktır. Aironn bu 
açıdan bakıldığında “ezber bozan” bir kuruluş 
olarak işe başladı. Teknoloji geliştiren ülkeler 
için nasıl ki bu “olması gereken” bir şey ise, 
teknoloji geliştirebileceğine güvenen fi rmalar 
için de bu, çılgınlık gibi gelmiyor. 
Bu şimdilik fi rmalar için bir özveri gibi görü-
nüyor. Ama bu özveriyi herkes gösterme eği-
liminde olursa Türkiye ISK sektörü bir marka 
değerine sahip olacak ve küresel pazarlarda 
çok büyük değer kazanacak. 

Barış Elbüken: Türk otomobili diye bir 
şey var mı? Yok. Oysa zamanında “çılgın” gibi 
görünen mühendislerin emeğine, özverisine 
sahip çıkabilseydik bugün dünya pazarlarında 
Türk otomobil markalarını görebilecektik. 
Bugün için Aironn beş mühendisten olu-

lık gelen bütün detaylarını görebiliyorsunuz. 
Bizim de çalışmamız tamamen bu yönde. 
Bizim kataloğumuzda da debi ve basınca kar-
şılık kaç tane kanat kullanıldığı, hangi açıda 
kullanıldığı bütün detaylarıyla gösteriliyor. Bir 
sonraki aşamada bu, bir seçim programı olarak 
kurgulanacak. Bugünkü çalışmamız aslında 
seçim programının altyapısını oluşturuyor, 
tamamlandığında yazılıma dönüşmüş olacak.

Ar-ge; Aironn için bir iş modeli

Yasemin Akgül: Ar-ge grubumuzun çalış-
malarını biraz açacak olursak; enerji verim-
liliği, düşük ses seviyesi gibi gereksinimleri 
karşılamaya yönelik çalışmalar öne çıkıyor. 
Mesela çift devirli -genelde aksiyel- fanlarda 
çift devirli motor uygulaması veya frekans 
konvertörü kullanılıyor. Çift devirli motor 
uygulamasında öyle bir kanat yapısı yapa-
lım ki bu göbekte fan çalışırken debi ihtiya-
cına göre kanat açıları kendi kendine deği-
şir halde olsun. Böylelikle çift devirli motor 
kullanım ihtiyacı da ortadan kalkabilecek. 
Daha az komponent; daha az arıza ve bakım 
gereksinimi, daha az enerji demek. Müşte-
rimiz, kendisine çok yönlü fayda sunan bir 
ürünü çok uygun fi yat koşulu ile elde edebi-
lecek. Ar-ge ekibimiz bir yandan bu çalışma-
ları sürdürürken öte yandan sektöre de kay-
nak sağlayacak makaleler hazırlıyor.  

Barış Elbüken: Mühendislik disiplininde 
ele alınacak bir sistem veya cihaz için bilim-
sel temelli bir zemin tesis edip bilgi üre-
timine, üretilen bilginin üzerine teknoloji 
geliştirmeye dayanan üretici, Türkiye koşul-
larında bugün ‘çılgın’ sayılır. Ama bizim en 
büyük gücümüz; yaptığımız işe, bu işin böyle 
yapılması gerektiğine gerçekten inanıyor olu-
şumuzdur. Pek çok fi rma için ar-ge; “son-
raki iş”. Bizim için ise ar-ge, bir işe başlama 
modeli oldu. Gündelik kullanım amaçları-
nın çok üzerinde hıza sahip bilgisayarlara, 
çok üstün nitelikli analiz programlarına yatı-
rım yaptık. Tabii ki bu tercih, hatırı sayılır 
fi nans tedariği istiyor ve risk taşıyor. Ama bu 
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söyleşi

şan ar-ge departmanı ile bir başlangıç yaptı, 
ama bundan belki iki yıl sonra on beş-yirmi 
mühendisle bir ar-ge merkezine dönüşecek. 
Fabrikasında, akredite ölçüm ve test cihazları 
ile donatılmış laboratuvarında, her bir ürü-
nün kontrol edildiği, farklı kurum ve organi-
zasyonlarla işbirliği içinde projelerin yürütül-
düğü bir kuruluş olmayı hedefl iyor. Türkiye’de 
yaygın bir yanılsama var, ar-ge demek sadece 
çizim yapmak ya da bir ürün tasarlamak gibi 
görülüyor. Ar-ge bir bacağı akademik olan, 
bilimsel temellere dayanan mühendislik icra 
etmektir. Aironn akademik zemini güçlü bir 
şekilde ilerleyecek ve ar-ge fi rması niteliğini 
günden güne artıracak. Çünkü yaptığımız 
işten müthiş bir zevk alıyoruz. Sırtımıza çan-
tayı asıp okula gitme heyecanını ve zevkini 
alıyoruz. Aldığımız eğitimin hakkını en iyi 
verebileceğimiz şeyi yaptığımızı hissediyoruz. 

“Analiz-Tespit-Satış” süreci 
Türkiye’de “Tespit-Satış-Analiz” 
şeklinde işleyebiliyor

Yasemin Akgül: Piyasada yanlış olduğunu 
düşündüğümüz bir sıralama var. Önce satış 
yapılıyor, ardından CFD gibi işin analizi yapı-
lıyor. İş bittikten sonra, fan sayısı belirlen-
miş, satın alımı yapılmış olduktan sonra ana-
lizi yapılsa, fan sayısı tespiti ve satın alımında 
hata yapıldığı tespit edilse ne oluyor? Üste-
lik o analiz için de artı bir para ödeniyor. Biz 
piyasada bunu tersine çevirmeye çalıştık ki, bu 
yolda ilerleme kaydettiğimizi de söyleyebili-
rim. Artık bir inşaat fi rmasından bile “Bana 
CFD analizini getir, ondan sonra ihaleye çıkı-
lacak” gibi yaklaşımlar görebiliyoruz. Bundan 
dolayı bize gelen fi rmalar var. Tabii ki belirli 
kabullere, deneyimlere dayanan bilgi ile bir 
cihaz yapıyoruz, ama bunun teknik olarak 
projenize uygunluğunu işin başında kanıtlı-

planındaki fanların akış grafi klerini gerçeğe 
uygun olarak renkli çıktılar halinde alabiliyor-
sunuz. Tüm bu sistem, standart ve yönetme-
liklere göre sürekli uyumlandırma gereksini-
mindedir. Yaygın bir kanaate göre Türkiye’de 
yangın konusundaki standartların gelişmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın standardı; yan-
gın dolabının yeri, hortumun uzunluğu gibi 
teknik detayı basit olan uygulamaların çok 
ötesinde, ‘yangın mühendislik hesaplamaları’nı 
tüm detayları ile içerecek hale gelmelidir. Biz, 
mevcut standartların yanı sıra uluslararası 
standartları baz alarak çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Böylelikle hem küresel pazarların 
taleplerine uyumlu hem de ülkemizde geli-
şecek standardizasyon yapısına ön hazırlıklı 
olabiliyoruz.

Yangın sistemleri, adeta bir zincire 
benzer; en zayıf halkası kadar güçlü 
olabilir

Barış Elbüken: Yangında çalışan bir sistemi 
kontrol eden otomasyon sisteminin mümkün 
olduğunca aptal olması istenir. Çünkü arıza 
olasılığı yüksek, yangın öncesinde sistemin 
etkinliğinden emin olabilmek ise çok güçtür. 
Bu nedenle yangın ile ilgili cihaz ve sistemle-
rin doğru tasarlanması çok büyük önem taşır, 
kurgulanan koşulları karşılayabilmesi ‘olmazsa 
olmaz’ koşuldur. 

Yasemin Akgül: O cihazların bir gün 
çalışma ihtiyacı duyulduğunda çalışabiliyor 
olması çok önemli. Otomasyonu da diğer oto-
masyon uygulamalarından farklı, kullanılan 
bir frekans invertörü, havalandırmada kulla-
nılan bir frekans invertöründen farklı özel-
liklerdedir. Yani yangın sistemleri her şeyi 
ile kendine özgüdür. Kablosu, otomasyonu, 
cihazı ile birlikte ele alınmalıdır. Bir unsur 
bile yangın koşuluna özgü değilse sistemin 
bütünü işe yaramaz. Cihaz isterse 600 oC’ye 
kadar dayanıklı olsun, kablosu yüksek sıcak-
lıklara dayanıklı değilse, yanabilir özellikte ise 
ne işe yarar? 

Çok önemli projelerde çözüm ortağı 
olarak yer aldık

Yasemin Akgül: Kendi uygulamalarımızın 
tamamının CFD’sini yapıyoruz. Bazı işlerde 

yor olabilmem lazım. Analiz sürecindeki çık-
tıları tasarımcı kuruluşa aktarmak, bu bilgile-
rin ışığında tasarımcıya bir anlamda güvence 
sunmak, çözüm paydaşı olmak gerekiyor. Yani 
konuya sadece bir cihaz satıcısı olarak değil, 
işin sağlığını gözeten tarafın bir üyesi olarak 
yaklaşmak; yatırımcı, tasarımcı ve uygulamacı 
açısından daha fazla tercih edilen bir duruş.
Böyle bir teknik hizmeti verebilmek için klasik 
bir satış şirketi organizasyonu yeterli olamaz. 
Çünkü bu satış süreci, bir boru veya ekleme 
parçası satışı gibi raftan ürün satışı değildir. 
Tasarımcıya yardımcı olacak verilerin sağ-
lıklı olarak temin edilmesi, bu verilerin uygun 
biçimde cihaza, sisteme dönüştürülmesi bir 
mühendislik disiplinidir. Bunları yapabildi-
ğinizde farklılığınız ortaya çıkıyor. Bunun bir 
de otomasyon tarafı var. Yani cihaz analizi ile 
cihaz seçimi, cihaz yerleşimi ve otomasyonu, 
bir süreç oluşturuyor. Biz bu üç ayağı da paket 
olarak müşterimize sunuyoruz. Cihaz montajı-
nın haricindeki diğer tüm etapları anahtar tes-
limi yapıyoruz. Müşterimizin cihazı işletmeye 
aldığı ana kadar bizimle işi bitmiyor. 

Barış Elbüken: Türkiye’de simülasyon, 
zaman zaman animasyonla karıştırılıyor. Yan-
gının nasıl olduğunu anime edebilirsiniz, iste-
diğiniz gibi tasarlarsınız, bu bir tasarım sana-
tıdır. Simülasyon ise tam tersine, akışa ait 
denklemlerin bilgisayar tarafından çözülmesi 
ile tanımlanan senaryonun gerçek ortam-
daki gerçek sonuçlarını verir. Mesela bir oto-
parkta, belli bir noktada bir yangın çıkması 
simüle edildiğinde, var olan otopark geomet-
risi içinde, öngörülen özellikte ve yerleşim 

Fan dendiği zaman 
piyasada akla gelen ilk 
fi rma Aironn olmalı. 
Aironn’un fanın ar-ge’sini 
yapan, teknolojiyi çok 
yakından takip eden 
ve yeni teknolojiler 
geliştiren, inovasyon 
kültürüne sahip 
fi rma olması için çok 
çalışıyoruz. 
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de sadece CFD desteği veriyoruz. Bizim 
yapmadığımız ama CFD desteği verdiğimiz 
projelere örnek olarak Zorlu Grubu’nun bir-
kaç projesini gösterebiliriz. Bunlar arasında 
Zincirlikuyu’daki tünel projesinde CFD ana-
lizinin yanı sıra fanlar da Aironn’un. Ağa-
oğlu projelerinde de; CFD, cihaz, otomas-
yon şeklinde paket olarak sunduğumuz iş 
örneklerimiz var. Florya Akvaryum, paket 
satış örneklerimiz arasındadır. 212, Skytower, 
Ayazma, Yorum İstanbul, Bayrampaşa İstan-
bul Evleri, Isparta Kule Evleri, Bakü Met-
rosu, Metrocity’nin yenilenme ve vizyon çalış-
ması, Sarissa Konutları, yine Aironn’un çeşitli 
ölçeklerdeki işleri arasında. 

Barış Elbüken: Kartal metro hattında bir 
makas tünelinde jet fan performansıyla ilgili 
bir doğrulama çalışması yaptık. Bu gibi çalış-
malar bizim için sadece ticari boyutu itiba-
rıyla değil, mühendislik disiplininin tatmin 
boyutu itibarıyla da önemli. Çalışma alanımız 
sadece otoparklar, tünellerle sınırlı değil. Bil-
ginin akademik açıdan sınırı olmadığı sürece 
ve şahsi/kurumsal donanım olarak yeterli ola-
bildiğimiz sürece akışkanlar mekaniği ile ilgili 
çözemeyeceğimiz bir problem yok. Şahsen 
yaptığım işi şöyle görüyorum: bugün fanları 
bilgisayarla analiz eden, teknoloji geliştiren bir 

söyleşi

firma bundan belki beş sene sonra neden bir 
rüzgâr türbini tasarlıyor olmasın? 

Aironn bazı pazar alışkanlıklarının 
adeta antitezi gibi 

Yasemin Akgül: Firmaların biraz klişeleş-
miş alışkanlıklardan, biraz da kolaya kaçma 
eğiliminden kaynaklanan tutuculukları ola-
biliyor. Şimdiye kadar yerli üreticiler bah-
settiğimiz gibi bir mühendislik yaklaşımı ile 
hizmet vermedikleri için yurtdışındaki fir-
maların distribütörleri hangi ürünleri Tür-
kiye pazarına sunuyorlarsa, projeler onlarla 
çözülmüş. Yani ihtiyaca göre ürün değil, ürüne 
göre çözüm getirilmiş. Şimdi farklı bir yakla-
şımla gittiğinizde yadırganabiliyor, bir itirazla 
karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bir anlamda 
“eski köye yeni adet” getirmiş oluyorsunuz. 
“Bu işi bugüne kadar böyle hallettik” deniyor 
ama “mutlak doğru” olan ve “mutlak doğru” 
kalan ne olabilir? Farklı ama etkin bir çözüm 
sunduğunuzu ‘mühendisçe’ kanıtlayabiliyorsa-
nız neden dikkate alınmasın? Ayrıca gerek-
sinimlere yanıt verebildikten sonra yerli ima-
lat neden tercih edilmesin? İthal bir ürünün 
sadece “ithal” oluşu, neden bir “güvence” ola-
rak algılansın? Gerekli özelliklere sahip bir 
yerli üründe, neden ithal bir ürün karşısında 
çok daha düşük fiyatlı olma özelliği aransın? 
Böylesi bir zihniyetle yerli üretimin geliş-
mesi, güçlenmesi sağlanamaz ki... Türkiye’deki 
mühendisliğin pek çok yerdekinden çok daha 
güçlü olduğunu biliyoruz. Bunun pek çok par-
lak örneğini görüyoruz. Yeter ki gerekli fırsat-
lar verilmiş olsun... 

Barış Elbüken: Bunu sadece inovasyon 
kültürü ile açıklayabilmek mümkün değil. Bu 
tamamen kimlik sorunu ile ilgili. Yani çok 
farklı bir disiplinin tartışma konusu.

Sadece herkesin müştereken 
kazançlı çıktığı işbirlikleri kalıcı 
olabilir

Yasemin Akgül: 2010 yılında sadece bu 
alanda yurtdışına ödenen rakam 42 milyon 
euro. Bu sadece egzoz fanı ve jet fanlar tara-
fında yurtdışına giden para. Birkaç yılda bu 
hacim 100 milyon euro’lara gelecek. Bu üre-
timin gerektiği şekilde Türkiye’de yapılama-

ması için hiçbir neden yok. Bizim verdiği-
miz tekliflere önyargısız bakan karar verici-
ler, ithal ürünlerle karşılaştırdıklarında neti-
cesinde hoşnut oldukları bir şaşkınlık yaşı-
yorlar. Aynı kuruluşlardan alınan sertifika-
ları, test sonuçlarını görüyorlar, fiyat avanta-
jının yanı sıra ithal ürünlerin veremediği tek-
nik desteği görüyorlar ve yaklaşımımızı des-
tekliyorlar. Yurtdışında teknoloji üreten bün-
yeler hakkında bilgi ve gözlemleri olan çok 
değerli tasarımcılarımız var. Böyle bir tasa-
rımcımızdan dinlemiştik; saygın bir marka-
nın ar-ge üssünü gezdikten sonra üretim ala-
nını görmek istemişler. Bir köyde, farklı bir-
kaç işlikte, firmanın ar-ge’sinin özelliklerini, 
çizimlerini verdiği parçaların üretildiğini, fir-
maya ait bir alana nakledildiğini ve montaj-
landığına şahit olmuşlar. “Adamların yatırım-
ları neredeyse tamamen ar-ge üzerine. Neyi 

nasıl yapacakları üzerine çalışıyor, enerjile-
rini bu noktaya odaklıyorlar, gerisi ürettir-
dikleri parçaları kalite kontrolünden geçir-
mekten ibaret”...
Konuya buna benzer bir açıdan bakıyoruz. 
Türkiye imalat konusunda maharetli. 
5000 metrekare fabrika kurmak yerine, ger-
çekten “değer üreten” bir ar-ge, kalite kontrol 
ve belgelendirme yatırımı yaparım. Üretim 
donatıları açısından dış kaynak kullanmak bir 
firma için maliyet avantajı getirirken, işgücü 
ve zihinsel enerji tasarrufu da sağlar. Tür-
kiye bu modele çok aşina değil. Zira kolektif 
şuuraltımızda işbirliği kültürü gelişmiş değil. 
Biz işbirliklerini değerlendirirken “ne kazanı-
rım” yerine “karşımdaki ne kazanır” önceliği 
ile bakıyoruz, bir başkasına kazandıracak bir 
fikrin parçası olmak bir anlamda huzursuzluk 
kaynağı oluyor. Oysa işbirliği kültürümüzün 
gelişmesi ile kazanacağımız şeyleri düşleye-
miyorum bile…  TM
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teknik

I sı pompaları çevreden aldıkları yenilene-
bilir enerjiyi kullanırlar. Yıl boyunca top-
rak altında, yeraltı sularında ve havada 

depolanan güneş enerjisi, elektrik enerjisi yar-
dımı ile ısıtma enerjisine dönüştürülür. Bazı 
ısı pompaları ısıtmanın yanı sıra soğutma da 
yapabilirler. Isı pompasıyla soğutma yapmak 
için iki yöntem kullanılmaktadır:

İki Yönlü İşletim: Isı pompası fonksiyonu 
tamamen ters çevrilip, buzdolabı gibi çalış-
ması sağlanır.
Direkt Soğutma: Antifriz ya da yeraltı suyu 
ortamdan ısıyı çekip dışarı atarlar. Bu fonk-
siyonla (Natural Cooling olarak adlandırılır) 
ısı pompası, kontrol panelleri ve sirkülasyon 
pompaları haricinde kapatılır.

İki Yönlü İşletim (Isıtma ve 
Soğutma)

Almanya’da ısı pompaları evsel ısıtmada ve 
kullanma suyu ısıtmasında kullanılmaktadır. 
Uygulanabildiği yerlerde bina soğutması için 
ayrı bir soğutma ekipmanı kullanılır. Hem 
ısıtma hem de soğutmanın aynı cihazla sağ-
lanması Almanya’da henüz pek kullanılma-
maktadır. Ancak ABD’de daha sık kullanıl-
maktadır. Daha önce açıklandığı gibi buzdo-
lapları ve kompresörlü ısı pompaları aynı man-
tıkla çalışmaktadır. İki cihazın da temel ele-
manları (buharlaştırıcı, kompresör, yoğuştu-
rucu ve genleşme valfi) aynıdır. Sadece amaç-
ları birbirinden tamamen farklıdır. Biri soğut-
mak diğeri ısıtmak için çalışır.

Bir ısı pompasını soğutma için kullanma, 
kompresör akış yönünün ve genleşme valfi-
nin tersine çalıştırılması ile mümkündür. Bu 
işlem akışkanın ve dolayısıyla ısının ters yönde 
hareket etmesini sağlayacaktır. Teknik açı-
dan bakıldığında 4 yollu vana ve ikinci bir 
genleşme valfinin soğutma çevrimine dahil 
edilmesi ile çözüme ulaşılabilir. Dört yollu 
vana tüm sistemin akış yönünü tersine çevi-
rir. Dört yollu vananın monte edilmesi ile sis-
temin ısıtma ya da soğutma modunda oldu-
ğuna bakılmaksızın kompresör akış yönünü 
muhafaza eder. Isıtma modunda, kompresör 
gaz fazındaki soğutucuyu ısıtma sistemin-
deki eşanjöre gönderir. Kullanma suyu veya 
mekân ısıtması için soğutucu yoğuşur, enerji-
sini ısıtma sistemine verir (Şekil. 1).

Isı Pompası ile Soğutma*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isı pompaları çevreden aldıkları  
yenilenebilir enerjiyi kullanılırlar.  
Yıl boyunca toprak altında,  yer altı 
sularında ve havada depolanan 
güneş enerjisi, elektrik enerjisi 
yardımı ile ısıtma enerjisine 
dönüştürülür. Vitocal ısı pompaları 
tüm yıl ısıtma sağlayacak verime 
sahiptir. 
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Soğutma işletimi için akım yönü dört yollu 
vana yardımı ile tersine döndürülür. Oriji-
nal yoğuşturucu şimdi buharlaştırıcı olmuş-
tur ve ortamdan aldığı ısıyı soğutucuya akta-
rır. Gaz fazına geçen soğutucu akışkan kom- 
presöre dört yollu vana yardımı ile getirilir ve 
ısısını dışarı atacak olan yoğuşturucuya ula-
şır (Şekil. 2).
Bu çalışma prensibine sahip kompakt sistem 
çözümleri düşük enerji evlerinde tercih edil-
mektedir. Vitotres 343 enerji tasarrufu yapan 
evlerde kullanılmaktadır. (Şekil. 3) Örneğin 
bir hava/su ısı pompasının mekanik bir evsel 
havalandırma sistemi ile birleştirilmesi gibi... 
Isıtma modunda (ortalama çekilen güç: 1.5 
kW) ısı pompası ısı geri kazanım üniteleri-
nin kullanamayacağı evin atık ısısını buhar-
laştırıcıda kullanır. Isı pompası bu enerjiyi 
ısıtma sisteminde veya kullanma suyu ısıt-
masında kullanır.
Sıcak yaz günlerinde ısı geri kazanımı için 
kullanılan Vitotres 343’ün içindeki evsel hava-
landırma sistemi eşanjörü bypass edilir. Gece 
iç ortamdan daha serin olan dış hava direkt 
olarak mahale verilir. Kullanıcılar içeride daha 
serin bir hava talep ederlerse, egzoz hava/
su ısı pompası otomatik olarak ters işletime 
geçer. Buharlaştırıcı taze havanın ısısını alır, 
serin hava mahali soğutmak için kullanılır. 
Bu modda maksimum 1 kW’lık bir soğutma 
kapasitesi elde edilebilir.
Ters işletime sahip ısı pompalarının ısıtma 
kapasiteleri her zaman soğutma kapasi-
telerinden daha yüksektir. Isıtma modunda  
Vitocal - Doğanın Enerjisi ile Güvenilir Isıtma

Mesleki Yayınlar

Isı Pompaları Şekil. 1: iki Yönlü bir ısı pompasının ısıtma modundaki fonksiyon diyagramı

Şekil. 2: iki Yönlü bir ısı pompasının ısıtma modundaki fonksiyon diyagramı
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teknik

kompresörü tahrik etmek için kullanılan elekt-
rik enerjisi ısıtmaya dahil olur. Bu ısı, kompre-
sörün soğutma modunda da çalışması gerek-
tiği için yine açığa çıkar. Bu kaçınılmaz ısı, 
soğutma kapasitesini negatif yönde etkiler. İki 
yönlü işletime sahip ısı pompaları için soğutma 
modu için ulaşılabilecek COP değerleri ısıtma 
modundakinden biraz daha düşüktür.

Doğal Soğutma - ”Natural cooling”

Genellikle yaz mevsiminde iç mahallerin 
sıcaklığı toprak ya da yeraltı sularının sıcak-
lıklarından daha yüksektir. Bu şartlar altında, 
kışın enerji kaynağı olarak kullanılan toprak ve 
yeraltı suları direkt olarak binanın soğutulması 
için kullanılabilir. Bu amaçla bazı ısı pompa-
larının kontrol panellerine  “natural cooling” 
– doğal soğutma fonksiyonu eklenmiştir. Bu 
fonksiyon yaz aylarındaki yüksek hava sıcak-
lıkları sebebi ile hava/su ısı pompaları için 
uygun değildir. Natural Cooling fonksiyonu 
birkaç ilave ekipmanla (eşanjör, üç yollu vana, 

sirkülasyon pompası) sağlanabilir. Bu yön-
tem Vitocal Isı Pompaları için kullanılabilir. 
Genellikle bu yöntem klima ya da chiller sis-
temleri ile karşılaştırılabilecek düzeyde değil-
dir. Soğutma kapasitesi, ısı kaynağının sıcaklı-
ğına, miktarına ve çalışma zamanına bağlıdır. 
Örneğin, tecrübelere göre, toprak yaz mevsimi 
sonlarına doğru daha fazla enerji depolamak-
tadır; ki bu da soğutma kapasitesinin düşme-
sine neden olmaktadır.
Natural Cooling fonksiyonu için kontrol 
paneli primer pompa (B) (ısı pompası kom-
presörü durur) ile başlar, 3 yollu vanaları (C 
ve G) eşanjöre (D) doğru açar ve sekonder 
devre için (E) sirkülasyon pompasını çalıştı-
rır. (Şekil. 4). Bu da yerden ısıtma sistemin-
deki sıcak suyun enerjisinin (F) eşanjör yar-
dımıyla (D) primer devredeki antifrize akta-
rılmasını sağlar. Tüm odalardaki ısı çekilmiş 
olur. Direkt soğutma için bağlanabilecek sis-

temler aşağıdadır:

•	 Fan konvektörleri
•	 Tavandan soğutma
•	 Yerden ısıtma sistemleri
•	 Bina komponent aktivasyonu (beton 

çekirdek ısıtması).

Natural cooling aslında soğutmanın en tasar-
ruflu olan yöntemlerindendir. Çünkü ihti-
yaç duyulan tek enerji topraktan veya yeraltı 
suyundan alınan ısıyı sirküle edecek pompaları 
çalıştırmak içindir. Soğutma işletimi sırasında 
ısı pompası sadece kullanma suyu ısıtması için 
çalışır. Isı pompası kontrol ünitesi temel sir-
külasyon pompalarını ve valfleri düzenler, tüm 
sıcaklıkları çiğ noktasında tutar. Bu yöntemle 
soğutmada COP 15 ile 20 mertebelerine çıkar.

* Kaynak: Viessmann Teknik Bilgiler CD’si, 
Aralık 2011. TM

Şekil. 3: Vitotres 343 – boyler ve mekanik
havalandırma sistemi entegre edilmiş
enerji tasarruflu evler için kompakt tasarım

Şekil. 4: Yerden Isıtma Sistemi ile doğal soğutma için sistem şeması
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A larko Carrier, Nisan  2010 itibariyle Wolf ısıtma ürünlerinin Türkiye’deki 
satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütüyor. Bir buçuk yıllık bir süreçte 
Türkiye yoğuşmalı kazan pazarında önemli bir paya sahip olmayı 

başardıklarını söyleyen Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. Isıtma Bölümü Ürün 
Yöneticisi Erkan Mutlu, 2012’de hedeflerinin pazarın önderi olmak olduğunu 
söylüyor. Mutlu, Alarko Carrier ve Wolf işbirliğini, gelişmeleri ve 2012 hedeflerini 
Tesisat Market okurları ile paylaştı...
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Erkan Mutlu
Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. Isıtma Bölümü Ürün Yöneticisi 

“ 2012’de yoğuşmalı kazan pazarında   
 önder olmayı hedefliyoruz” 
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Almanya’da “Yılın Fabrikası” ve 
“Yılın Kojeneratör Ürünleri” 
ödülleri Wolf ’ün

5 Aralık 2008 tarihi itibariyle “Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği” yayımlandı. 
Bu yönetmeliğe göre 1000, ardından yapı-
lan revizyon ile 2000 metrekarenin üzerin-
deki binalarda merkezi sistem zorunlu oldu. 
Yönetmelik, buna ilaveten yoğuşmalı kazanları 
öne çıkarınca, 70 kW’nın üzerindeki yoğuş-
malı kazan pazarının Türkiye’de artacağı 
aşikâr hale geldi. Bizim bu dönemde 70 kW 
üzerinde büyük kapasiteli yoğuşmalı kazan-
larımız ürün yelpazemizde bulunmuyordu. 
Alarko olarak yoğuşmalı kazan ürün yelpaze-
miz 60 kW kapasiteye kadar idi; bu nedenle 
daha büyük kapasiteli cihazlar için bir arayış 
içine girdik. Wolf ile anlaşmamız bu arayışın 
sonunda gerçekleşti. Wolf de zaten Türkiye’de 
güçlü, yaygın, ısıtma konusunda bilinilirliği 
yüksek, büyük bir partner arıyordu. Dolayı-
sıyla ihtiyaçlarımızın karşılıklı olarak örtüş-
mesi söz konusu oldu. Wolf ile görüşmelere 
2009 yılının sonunda başladık ve gerekli anlaş-
maları imzalayıp 2010 yılının Nisan ayı itiba-
riyle ürünlerimizi piyasaya sunduk. 
Wolf 1963 yılında Almanya’da Münih yakın-
larındaki Mainburg kasabasında kurulmuş. 
400.000 m² alana sahip olan fabrikada ve 
Almanya’da 1.242 mavi ve beyaz yakalı çalı-
şanı olan, 45 ülkede 65 farklı partnerle satış 
ve pazarlama hizmeti veren bir şirket. Wolf, 
hem ısıtma ürünleri konusunda hem de 
havalandırma ekipmanları, güneş kollektör-
leri, fotovoltaik paneller konusunda yani tüm 
HVAC zincirinde Avrupa’nın ve Almanya’nın 
en büyük firmalarından biri. Almanya’nın 
ısıtma konusundaki ilk üç büyük firması ara-
sında yer alıyor. Yine güneş kollektörü paza-
rında da dünyanın en büyük 15 tedarikçisin-
den biri. 2011 cirosu 310 milyon euro; bunun  
% 27’si ihracat ki 84 milyon euro’ya denk 
geliyor. Almanya pazarı geçen sene ısıtmada  
% 2 büyürken, Wolf % 10’dan daha büyük 
bir büyüme gerçekleştirdi ve yurtiçi-yurtdışı 
satışlarında toplam 100.000 kombi ve kazan 
sayısına ulaştı. 2011 yılında da Almanya’da 
“Yılın Fabrikası” ve “Yılın Kojeneratör Ürün-
leri” kapsamında iki farklı ödül aldı. Firma şu 
anda Centrotec Grubu’na dahil. Centrotec 
Grubu da Avrupa’nın en büyük fotovoltaik 

zaten HVAC sektöründe çok köklü bir firma. 
Isıtma, soğutma, havalandırma ve su grubu 
ürünlerinde Türkiye’de pazarlama, satış ve 
satış sonrası destek konularında üzerimize 
düşeni fazlasıyla yerine getirdiğimize inanı-
yoruz. Wolf ile bu anlamda benzer bir yapıya 
sahibiz. Wolf de tek ürün grubuna odaklan-
mış bir firma değil ve girdiği bütün ürün-
lerde kuvvetli. Teşkilat yapımız da birbirine 
benziyor; sonuçta onlar da bizim gibi ürün-
lerini sadece satmakla kalmayıp satış sonra-
sında da ürünlerinin arkasında duruyor ve 
yüksek müşteri memnuniyetini ilke edine-
rek hizmet vermeye devam ediyorlar. Özetle 
Wolf ile anlaşmamız benzer iş yapım usulle-
rine sahip iki firma olarak hiç zor olmadı. Bu 
uyumun satışlarımıza da yansıması, elbette 
mutluluk verici bir gelişme... 

Wolf kazanlarda; kazan suyunu 
boşaltmadan eşanjör bakımı 
yapmak mümkün 
 
Wolf ’ün duvar ve yer tipi yoğuşmalı kazan-
ları ile güneş kollektörlerini Türkiye paza-
rına sunduk. Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, 
‘CGB Serisi’ olarak adlandırılıyor. 70 kW ve 
100 kW olarak iki modeli var. Bu duvar tipi 
kazanlar tek başına kullanılmasının yanı sıra 
kaskad olarak da kullanılabiliyor. Kaskad sis-
tem bilindiği üzere bir kazan dairesinde bir-

panel üreticisi, aynı zamanda güneş kollek-
törlerinin solar camlarını üreten, yoğuşmalı-
yoğuşmasız kombi ve kazanların plastik ve 
polipropilen esaslı bacalarını üreten bir grup 
dolayısıyla Wolf de bu topluluğun içindeki 
en büyük üyelerden biri. Centrotec Grubu da 
2011 yılı itibariyle 500 milyon euro’nun üze-
rinde bir ciroya sahip. 

Wolf ile benzer bir yapıya sahibiz

Alarko’nun Türkiye’de çok yüksek bir kalite 
algısı ve bilinilirliği olduğu gibi, Wolf ’ün de 
Almanya’da çok yüksek bir kalite algısı var. 
65 farklı ülkede iş ortağı bulunan bir firma. 
Wolf Türkiye pazarına ilk olarak 1998 yılında 
ısıtma alanında faaliyet gösteren bir firma ile 
ortaklık yaparak girmişti. Beş yıl süren bu 
işbirliğinin sonunda ortaklıktan ayrılan Wolf, 
daha sonra nispeten daha küçük ölçekli iki 
firma ile konvansiyonel kombi kapsamında 
geçici işbirlikleri yapmıştı. Ama 2009 yılı 
itibariyle Wolf ’ün Türkiye’de ısıtma ürün-
leri konusunda bir temsilcisi bulunmuyordu. 
2010’un ikinci yarısından itibaren Wolf ısıtma 
cihazlarının Türkiye’deki satış ve satış son-
rası hizmetlerini üstlendik ve 2011 yılında 
Wolf ’ün duvar tipi yoğuşmalı kazanlarının 
dünyadaki en büyük satıcısı konumuna gel-
dik. Bu nedenle Wolf firmasının gözünde çok 
önemli bir partner durumundayız. Alarko 
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den fazla kazanın yan yana bağlanması ve bir 
kontrol sistemi ile eşzamanlı olarak çalıştırıl-
ması ve sonuçta her bir cihazın aynı çalışma 
süresinde eş yaşlanmaya tabi tutulduğu bir 
sistem. Bu sistem ile Wolf kazanlar beş adet 
kazana kadar bağlanabiliyor ve dolayısıyla 
duvar tipi kazanlarda 495 kW’ya kadar bir 
merkezi sistem kapasite sınırına ulaşabiliyo-
ruz. ‘MGK Serisi’ olarak adlandırılan yer tipi 
kazanlar ise 130 ve 294 kW aralığında beş 
farklı modelden oluşuyor ve yine kaskad ola-
rak kullanılabiliyor. Böylece kapasite 2940 
kW’ya kadar çıkabiliyor. 
CGB Serisi kazanların en önemli özelliği ve 
rakiplerinden en önemli farkı; kazan suyunu 
boşaltmadan eşanjör bakımının yapılabilmesi. 

Wolf tüm ısıtma cihazlarını bakım kolaylığı 
ve servis süresini kısaltma konusuna büyük 
önem vererek geliştirmiş. Yapılan geliştirme-
ler neticesinde hem CGB Serisi hem de MGK 
Serisi kazanlarda tesisat suyunu boşaltmadan 
kolaylıkla bakım yapma imkânı var. Ayrıca 
MGK Serisi kazanlar yer tipi olmasına rağ-
men duvara sıfır monte edilebiliyor. Sırt sırta 
iki tane cihazı monte etmek de mümkün; böy-
lece sadece 1.6 metrekarede 600 kW’lık bir 
kapasiteye ulaşabiliyor.

Türkiye’de yoğuşmalı kazan 
pazarında bir buçuk yılda önemli bir 
pazar payına ulaştık

Geçen sene birçok projede Wolf cihazları ile 
yer aldık. Bunların başında Ankara’daki TOKİ 
Yapracık Konutları geliyor. TOKİ Yapracık 
Konutları Ankara’nın batısında kurulan ve 
bittiğinde 40.000 kişinin yaşayacağı bir uydu-
kent olacak, 9224 konut yer alacak. Yapracık 
Konutları’nda farklı müteahhitler TOKİ çatısı 
altında faaliyetlerini yerine getiriyorlar. Biz de 
geçen sene itibariyle dört ayrı taahhüt firma-
sına toplam 272 adet Wolf duvar tipi CGB 
100 Serisi yoğuşmalı kazan tedarik ettik ki 
bu sayı projenin yaklaşık % 30’una denk geli-
yor. Bunun yanında Tokat’taki Atatürk Kül-
tür Sarayı’nda altı adet MGK 300 kazanın-
dan oluşan bir kaskad sistemi kurduk. Kar-
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şıyaka Opera Binası, Diyarbakır’daki Dede-
man Oteli, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Muğla Üniversitesi, Çanakkale Dardanel Spor 
Kompleksi de yine Wolf ürünlerinin satışını 
yaptığımız prestijli projeler arasında. Bun-
ların yanında çeşitli okul, konut, otel, has-
tane, spor merkezi, cami ve kültür merke-
zinin tek kazan ile veya kaskad sistemi kul-
lanarak merkezi ısıtma sistemlerini kurduk. 
Bu satışların sonucunda 2009 yılının Nisan 
ayında girdiğimiz büyük kapasiteli yoğuşmalı 
kazan pazarında 2010 yılının sonu itibariyle 
önemli bir pazar payına ulaştık. Bir buçuk yıl-
daki bu pazar payının hakikaten önemli bir 
başarı olduğunu düşünüyoruz; Wolf de aynı 
görüşte. Onlar da bir buçuk yıllık bu perfor-
manstan haliyle çok memnunlar. 

Güneş enerjisi sistemlerinin 
geleceği parlak

Türkiye dünyanın en büyük ikinci güneş ener-
jisi pazarına sahip; aynı zamanda 100’den fazla 
yerel üreticisi olan, bu konuda çok güçlü ülke-
lerden biri. Tabii Türkiye’nin coğrafi konumu 
da bu açıdan büyük bir şans, güneşlenme süresi 
çok uzun bir ülkeyiz. Türkiye’nin kuzey böl-
gesi bile Almanya’nın güney bölgesinden bir 
buçuk kat daha fazla güneşlenme süresine 
sahip. Türkiye’deki güneş radyasyon kapasi-
teleri Marmara Denizi ve Karadeniz’de yılda 
1400-1450 KWh/m² iken Antalya gibi güney 
illerinde 1800-2000 KWh’e kadar çıkıyor. Bu 
hakikaten çok büyük bir kapasite.
Türkiye’de güneş enerjili sistemlerin pazarı da 
hızlı bir gelişme gösterecek potansiyele sahip. 
Bu nedenle Wolf ’ün güneş kollektörlerini de 
pazara sunma ihtiyacı hissettik. Şu an itiba-
riyle sadece kullanım suyu temini için güneş 
kollektörleri getiriyoruz. İlerleyen dönem-
lerde fotovoltaik sistemler için uygun koşul-
lar oluştuğunda bu ürün grubunu da satışını 
yaptığımız ürünler arasına dahil edebiliriz. Şu 
ana kadar başta oteller olmak üzere pek çok 
projeye güneş kollektörü verdik. Kollektörler, 
direkt kullanım suyu amacıyla kullanılabildiği 
gibi ısıtma sistemine destek amaçlı da kulla-
nılabiliyor. Alarko’da ısı pompası sistemleri ve 
ısı pompasıyla güneş kollektörünün kombine 
edildiği sistemler de var. Sonuçta ısı pompası 
da güneş kollektörü de tek başına en önemli 
yenilenebilir enerji ürünlerinin başında geliyor 
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söyleşi

ki ikisi entegre olarak çalıştığında çok daha 
büyük bir avantaj ve çok kısa bir geri dönü-
şüm süresi sağlıyor. 

Yoğuşmalı cihazların pazar payı 
hızla artıyor

Birçok yeni, tasarruflu ürün ve sistemler var 
elbette ama şu an itibariyle ısıtma pazarı-
nın % 80’ine konvansiyonel cihazlar hâkim. 
Yoğuşmalı kombi ve yoğuşmalı kazanların 
pazar payı her sene yaklaşık 3-4 puan kadar 
artıyor. 2011 yılı itibariyle yoğuşmalı kombi 
ve kazan pazarı, toplam kombi-kazan pazarı 
içinde % 17 seviyelerine geldi. Tabii Avrupa’ya 
baktığımızda, bu oran % 80-100 arasında. 
Bu hızla giderse Türkiye’de de on yıl içinde 
yoğuşmalı kazanların pazarda çok hâkim bir 
duruma geleceğini öngörüyoruz. Bununla bir-
likte güneş enerjisi destekli ısıtma sistemleri 
yaygınlaşacak. Bu konuda bizim gibi firma-
lara büyük görevler düşüyor.
Yoğuşmalı kazan pazarı daha gelişme saf-
hasındayken bir teşvik çıkmış olsaydı tabii 
ki bu pazar çok daha hızlı gelişirdi. Sonuçta 
Türkiye’nin de yurtdışına ödediği enerji tutarı 
bir hayli azalırdı. Ama maalesef bu konuda geç 
kalınarak önemli bir fırsat kaçırıldı. Neyse ki 
büyük projelerde, özellikle devletin yaptığı 
bayındırlık esaslı projelerde bu konular çok 
dikkate alınıyor. Artık şartnamelerde çoğun-

lukla yoğuşmalı cihazlar yazılıyor ve projelerde 
talep ediliyor. Tabii bu da bireysel kullanıcılara 
aynı zamanda örnek teşkil ediyor. Yoğuşmalı 
cihazlar, konvansiyonel cihazlara göre ilk yatı-
rım maliyeti daha yüksek olmakla birlikte en 
az % 20 daha az yakıt tükettiğinden, kullanılan 
kapasiteye, evin büyüklüğüne göre 4-6 yıl ara-
sında geri dönüşüm sürelerine sahipler. Cihaz-
ların ekonomik ömrünün Sanayi Bakanlığı’na 
göre kombilerde 15 yıl kazanlarda da 10 yıl 
olduğunu düşündüğümüzde 4-6 yıllık geri 
dönüşüm süreleri çok uzun değil. 
Enerji Verimliliği Kanunu 2009 yılında yürür-
lüğe girdi ve yenilenebilir enerji ürünlerinin 
kullanımını öngören ve Türkiye’de enerji 
verimliliği bilincini oluşturmayı esas edi-
nen bir yasa olarak çıktı. Akabinde Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği yayımlandı. 
Cihazlardaki enerji sınıfı etiketlendirmeleri 
ile ilgili olarak da 2 Aralık 2011’de “Ürün-
lerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimleri-
nin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri 
Yoluyla Gösterilmesi Hakkındaki Yönetme-
lik” yayımlandı. Bu yönetmelik enerji tüketim 
değerlerine göre ürünlerin sınıflandırılmasını 
sağlayacak. ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ sınıfı gibi... Hatta 
A sınıfından çok daha verimli olan cihazlarda 
A+ veya A++ şeklinde de etiketlendirme ola-
bilecek. Fakat bunun da kapsamı şu an belir-
lenmiş değil, yani hangi verimlilik sınıfındaki 
cihazlar A’ya ya da B’ye girecek şu anda net-
leşmiş değil. Bu konu ile ilgili düzenlemeleri 
bekliyoruz. Ardından biz de ürünlerimizi eti-
ketlendireceğiz. Bunun sonucunda piyasadaki 
cihazlar arasındaki farklılıklar, enerji tüketimi 
açısından çok daha aşikâr hale gelecek. Dola-
yısıyla kullanıcılar cihaz seçerken hangi cihaz 
daha az, hangi cihaz daha çok enerji tüketiyor 
bunu kolaylıkla görebilecekler. 

Periyodik bakımı tavsiye ediyoruz

Satış sonrası servislerimiz münhasırdır. Mün-
hasır servislerimizin bir kısmı ısıtma konu-
sunda bir kısmı da su grubu ürünleri, birey-
sel klimalar ya da merkezi klimalarda uzman-
laşmıştır. Isıtma konusunda uzman servisle-
rimiz uzun yıllardır konvansiyonel ve yoğuş-
malı cihazlarda zaten deneyimli ve bilgili 
servislerdi. Onları Wolf ürünleri hakkında 
çok detaylı olarak hem Almanya’da hem de 
Türkiye’de eğitimlere tabi tuttuk ve netice-

sinde de tüm ısıtma servislerimiz Wolf ürün-
lerinde de uzman hale geldi. 
Enerji Verimliliği Kanunu’na göre ısıtma 
cihazlarının periyodik bakımının yapılması 
zorunlu. Biz bu periyodu 1 yıl olarak belirle-
dik, dolayısıyla cihazların sürekli aynı verimle 
ve problemsiz çalışması için, olabilecek arı-
zaların önceden tespit edilebilmesi ve kulla-
nıcıların problem yaşamaması için yılda bir 
kere periyodik bakımın yapılmasını tavsiye 
ediyoruz. 

2012’de yeni ürünlerimiz de pazarda 
olacak

2011 yılı itibariyle Türkiye kombi pazarı 
toplam 800.000 adede ulaştı. Bunun % 80’i 
yani 640.000 adedi konvansiyonel kombi,  
% 20’si ki 160.000 adede denk geliyor, yoğuş-
malı kombi. 2012 yılında da kombi pazarında  
% 5’lik bir büyüme olacağını tahmin ediyo-
ruz, fakat yoğuşmalı kombi % 24’lük bir pazar 
payı ile 200.000 cihaza ulaşacak. Bu segmentte 
2009 yılının sonunda üretimine başladığımız 
Alarko Seradens modeli yoğuşmalı kombile-
rimizle hizmet veriyoruz. 2012 yılı itibariyle 
ısıtma pazarında yaklaşık % 5 ile % 10 ara-
sında bir büyüme beklenmekle birlikte ısıtma 
pazarının içindeki yoğuşmalı ürün alt paza-
rında çok daha büyük oranda büyüme olaca-
ğını öngörüyoruz. Tahminlerimiz yoğuşmalı 
kazan satışlarının 2012 yılında 14.000-15.000 
adede ulaşabileceği yönünde. 2012’de yoğuş-
malı kazan pazarında önder olmayı hedefli-
yoruz. Pazar büyüklüğüne bağlı olarak gerek-
tiğinde Wolf ısıtma ürünlerini Türkiye’de 
üretme  konusunda Wolf ile sözleşme aşa-
masında bir prensip anlaşmasına vardık. Böyle 
bir üretim olması durumunda tabii ki sadece 
iç pazar için değil, gerek Alarko’nun, gerekse 
Wolf ’ün ihracat pazarı için, hatta Almanya 
pazarı için dahi söz konusu olabilir. Kısa vadeli 
planlarımız arasında şimdilik bulunmamakla 
birlikte böyle bir ihtiyaç olursa bu konunun 
önü her zaman açık. Bu kısa işbirliği süresi 
içinde daha şimdiden bölge ülkelerinden bize 
Wolf ürünleri ile ilgili talepler gelmeye baş-
ladı. Bunların bir kısmı direkt olarak Wolf ’ün 
bize yönlendirmesi şeklinde. 2012 yılında yeni 
Wolf ürünlerini piyasaya sunma konusunda 
çalışmalarımız sürmekte. Gelişmeleri zaman 
içinde paylaşacağız. TM
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Kongre: 21-22 Şubat 2012, İstanbul,Türkiye

Sağlam, esnek, enerji verimli, uygun maliyetli elektromekanik

Katılımın size sağlayacakları:
• Yeni MEP çözümlerini ve yeni projelerde nasıl 

kullanıldığını araştırmak için paydaşlarla 
ilişkiler kurun

• Gelecekteki enerji yönetmelikleri ve devlet 
planları hakkında daha fazla bilgi edinin; bir 
sonraki projede MEP işlerinizi bu doğrultuda 
planlamaya başlayın

• MEP tasarım ve mühendisliğinizi ilerletmek 
için yeni Enerji etkin teknolojileri daha iyi 
anlayin

• Kojenerasyon, enerji paylaşımı, donanım 
iyileştirilmesi kavramlarının güçlü bir MEP 
altyapısı oluşturmada nasıl uygulandığını 
keşfedin

• Türkiye’deki konut, işyeri ve otel projelerinde 
MEP işletme ve bakım konularında iyileştirme 
sağlayın

• Küçük ölçekli enerji etkin MEP teknolojilerinin 
binaların enerji tüketiminde nasıl büyük fark 
yaratacağını keşfedin

• Uygun şekilde fiyatlandırılmış etkili 
teknolojileri seçerek nasıl PARADAN ve 
ENERJİDEN TASARRUF edeceğinizi anlayın

Programın ana başlıkları arasında yer
alanlar:
• Panel tartışması: Geliştiriciler, ana 

yükleniciler, mimarlar veMEP yüklenicileri 
arasındaki koordinasyonun nasıl optimize 
edilebileceğinin araştırılması – 21 Şubat 2012

• Yönetici buluşması: Meslektaşlarınızla 
tanışma, iletişim ağınıgenişletme, 
kartvizitleşme fırsatı – 22 Şubat 2012

• Panel tartışması: MEP altyapısının maliyetini 
veya karmaşıklığını artırmadan binalarda 
uygulanan teknolojilerin optimize enerji 
kullanımına destek olmasını sağlamak – 
22 Şubat 2012
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Santrifüj Pompalar için 
Daha Fazla Şeffaf lık
Yazan: Arzu KULİL, Eğitim Müdürü
KSB Pompa Armatür San. ve Tic. A.Ş.

Co = İşletme maliyetleri
Cm = Bakım ve tamir maliyetleri
Cs = Arıza nedeniyle duruş maliyeti
Cd = Yerinden sökme ve uzaklaştırma maliyeti
Cenv = Çevresel maliyetler

Bir proses pompasının ilk alım maliyeti genel-
likle pompanın toplam maliyetinin %15’inden 
daha azdır. Genelde toplam ömür boyu mali-
yet (LCC) bedelinin %30’unu enerji, %40’ını 
bakım maliyetleri oluşturur. 20 yıllık bir ömür 
boyunca enerji ve bakım maliyetlerinin toplamı 
ilk alım maliyetinin 10 katından fazla olacak-
tır. Verimlilik ve optimizasyon çalışmalarıyla 
pompa sistemlerinin işletme maliyetleri ciddi 
biçimde düşürülebilir.  (Şekil 1)

Gereğinden büyük / kısık vana ile çalışan pom-
palar;
•	 Daha verimsiz çalışır,
•	 Daha fazla radyal yük oluştururlar ve kısa 

sürede aşınırlar,
•	 Enerji maliyetleri artar,
•	 Bakım maliyetleri artar,
•	 Faydalı ömürleri azalır,
•	 Daha gürültülü çalışırlar.

lar olmasına rağmen dahil oldukları sistemin 
parçaları olabildikleri ölçüde verimli ve faydalı 
olabilirler. Enerji ve bakım maliyetleri pompa-
nın dizaynı, montaj şekli ve işletme şartları ile 
direkt ilgilidir. Tüm bu unsurlar birbirleri ile 
ilişkide ve etkileşimdedir. Uzun süreli çalışan 
santrifüj pompaların ilk alım maliyetleri enerji 
ve bakım maliyetlerinin yanında çok küçük 
kalır. Toplam maliyeti oluşturan tüm bileşen-
lerin detaylı analizi ve takibi, enerji, işletme ve 
bakım maliyetlerinin ciddi oranda düşürülmesi 
imkânı sağlar.

2. Ömür Boyu Maliyet-ÖBM 
(LIFE CYCLE COST-LCC)

Ömür Boyu Maliyet (ÖBM) analizi firmaların 
atıklarının azaltılması ve enerji verimliliğinin 
artırılmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.  

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cd + Cenv

Cic = İlk yatırım maliyeti, satınalma maliyeti 
(pompa, boru, vs.)
Cin = Montaj ve devreye alma maliyeti
Ce = Enerji maliyeti

Özet 

B u makalede, sisteminizde çalışan san-
trifüj pompaların bazı parametreleri-
nin izlenerek daha görünür hale gel-

melerinin sağlanması ve bu sayede bakım ve 
enerji maliyetlerinin, dolayısıyla ömür boyu 
maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki temel 
kavramlar ve öneriler konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Santrifüj pompa, en 
verimli çalışma noktası (EVN), enerji verim-
liliği, ömür boyu maliyet.

1. Giriş

Yapılan çalışmalar, santrifüj pompaların 
işletme noktaları ile enerji ve bakım maliyet-
leri arasında direkt bir ilişki olduğunu göster-
mektedir. Mevcut sistem incelemelerinde çalı-
şan pompaların büyük bir kısmının gereğinden 
büyük seçildiği saptanmıştır. Bu da tüm pompa 
sisteminin verimsiz çalışmasına ve hem enerji 
hem de bakım maliyetlerinin ciddi oranda art-
masına sebep olmaktadır.
Pompalar tek başlarına satın alınan ekipman-
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Maliyet türü
Hız kontrolünün maliyet 
üzerine etkisi

Açıklama

Cic 
İlk yatırım maliyeti, satı-
nalma maliyeti

Tasarruf mümkün Kontrol vanası veya bypass düzenlemesi gerektirmez

Cin 
Montaj ve devreye alma 
maliyeti

Tasarruf mümkün
Hız kontrol sisteminin montajı kontrol panosunun da montajı ve ek 
kablolama sebebiyle daha uzun sürebilir. Yine de kontrol vanası ve 
starter ihtiyacı olmayacağı için zamandan tasarruf edilebilir. 

Ce Enerji maliyeti Maliyet düşer
Sistem ihtiyaçlarına göre hızın ayarlanması ⇒ büyük enerji tasarru-
fu. Pompa Qopt noktasının en yakınında çalışır. 

Co İşletme maliyetleri Değişim olmaz İşletme maliyetleri aynı kalır.

Cm

Bakım ve tamir mali-
yetleri

Maliyet düşer
Hız kontrolü bakım maliyetlerini ciddi oranda azaltır. Şalt (dur/kalk) 
sayısının azaltılması dönen ekipmanların aşınma oranını azaltacaktır. 
(örn. mekanik salmastra, mil, kaplin) 

Cs

Arıza nedeniyle duruş 
maliyeti

Maliyet düşer
Hız kontrol sistemleri yumuşak kalkış ve yumuşak duruş yaptıkları 
için daha az arıza nedeniyle duruş olacaktır. Ayrıca sistem uzun 
süreli olarak düşük hızlarda çalıştırılabilir. 

Cd

Yerinden sökme ve 
uzaklaştırma maliyeti

Değişim olmaz Sabit hızlı pompa setlerine göre maliyet değişmez. 

Cenv Çevresel maliyetler Değişim olmaz Sabit hızlı pompa setlerine göre maliyet değişmez.

Doğru boyutlandırılmış pompa ve sistemler;
•	 Bakım maliyetleri azalır,
•	 Salmastra, rulman gibi sık değiştirilen 

yedek parça ömürleri artar, 
•	 Arızalar arası ortalama süre (MTBF- 

Mean Time Between Failure) artar,
•	 Bakım işçilik maliyetleri düşer,
•	 Üretim maliyetleri düşer.

3. Pompa Sistem Optimizasyonu

Ömür Boyu Maliyet kavramı sistemle entegre-
dir. Verimi %75 olan bir pompayı %80 olanla 
değiştirmek yaklaşık %6 enerji tasarrufu sağ-
lar. Fakat pompa sistemi yanlış boyutlandırıl-
mışsa verimli pompalar verimsiz olarak işle-
tilirler. Pompaların sistem ihtiyaçlarına göre 
seçilmemiş olması daha sık devreye girip çık-
malarına ve kısık vanalara sebep olur. Sistem-
deki kısık vanalar ilave direnç yarattıkların-
dan birim akışkan transferi için harcanacak 
enerji maliyetini artıracaktır. Bunun yanında 

Tablo 1. Ömür boyu maliyet bileşenlerinin açılımı

Şekil 1. Pompa ömür boyu maliyet bileşenlerinin dağılımı. [3]
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•	 Normalde sürekli açık by-pass vanaları,
•	 Zamanın çoğunda aynı sayıda pompanın 

çalıştığı çoklu paralel pompa sistemleri,
•	 Değişken bir proses için sabit pompa 

çalışması,
•	 Kavitasyon problemi yaşayan pompalar,
•	 Zaman içerisinde proses değişikliği 

yapılan sistemler,
•	 Çok bakım gerektiren pompalar.

4. Santrifüj Pompalarda Çalışma 
Noktasının Önemi

En Verimli Çalışma Noktası (EVN) (Best 
Efficiency Point - BEP) santrifüj pompala-
rın dizaynlarına ve boyutlarına bağlı olarak 
ulaşabilecekleri en yüksek verimlilik değerini 
işaret eder. En verimli noktanın denk geldiği 
debi değeri de optimum debi olarak adlandırı-
lır. Pompalar ne oranda optimum debiye yakın 
bölgelerde çalışıyorlar ise o oranda verimli ve 
düzgün çalışırlar. Bu hem enerji hem de bakım 
maliyetlerini büyük oranda etkileyen bir fak-
tördür.

kısık vana ile çalışmak zorunda olan gereğin-
den büyük pompalar en verimli çalışma nok-
talarından (EVN) uzakta çalışırlar.  
Pompa sisteminin toplam verim kavramı kay-
naktan hedefe kadar hat üzerindeki tüm bile-
şenlerin ayrı ayrı verimlerinin toplamı olarak 
açıklanabilir. Bileşenlerden birinin veya ikisinin 
verimlerinin iyileştirilmesi, toplam sistem veri-
mini artırabilir veya azaltabilir. Çünkü bu iyi-
leştirme, bileşenlerden bazılarının daha verim-
siz çalışmasına sebep olabilir. Bu nedenledir ki 
pompa sistemini; pompa, tesisat ve kontrol sis-
temiyle birlikte bir bütün olarak değerlendir-
mek tavsiye edilir.

Pompa sistem performansını aşağıdaki faktör-
ler etkilemektedir: 
•	 Pompa ve sistem bileşenlerinin bireysel 

verimleri,
•	 Tüm sistem dizaynı,
•	 Uygun pompa kontrolü,
•	 Yüksek verimli motor kullanımı,
•	 Uygun bakım periyotları. (Şekil 2)

Verimlilikten başka kavramlar da var hiç kuş-
kusuz; mesela güvenilirlik. Birçok endüstriyel 
tesiste güvenilirlik verimlilikten daha önemli-
dir. Pompalar her şartta prosesin devamlılığını 
sağlamalıdırlar. Ancak unutmamak gerekir ki; 
verimlilik ve güvenilirlik direkt ilişkilidir.

Aşağıdaki sistem iyileştirilmeleri yüksek verim-

lilik potansiyeline sahiptir:
•	 Motor verimliliklerinin artırılması,
•	 Yük profiline uygun pompa 

boyutlandırması,
•	 Proses ve sistem dizaynının iyileştirilmesi 

ile yüklerin azaltılması,
•	 Kısma vanası veya by-pass yerine hız 

kontrolü kullanılması.

Pompa sistemleri değerlendirilirken aşağıda-
kiler iyi birer göstergedir:
•	 Kısık vanalar,

Şekil 2. Pompa sistemlerinde enerji tasarruf potansiyeli. [3]

Şekil 3. Pompa sistemlerinde güvenilirlik eğrisi. [2]

Ayvaz’ın EN 14800 Avrupa kalite standartlarına uygun olarak 2009 yılından beri ürettiği 
ve birçok Avrupa ülkesine milyonlarca satışını gerçekleştirdiği yeni N-GAS Doğal Gaz 
Bağlantı Hortumları ile; kalite artık lüks değil, “standart”.

DN8-DN12 anma çapında CE belgeli ve Avrupa EN14800’e uygun olarak üretilen N-GAS 
Doğal Gaz Bağlantı Hortumları şimdi beyaz şeritli şık tasarım seçeneği ile mutfağınızda. EUROPEAN
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Hem güvenli, hem şık.
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MALZEME YAPISI
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YAKALA!

NASIL KULLANACAĞIM?
www.ayvaz.com/karebarkod
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Aracınızın ön panelindeki göstergeler ne yapı-
yorsa, PumpMeter da pompanız için aynısını 
yapar. PumpMeter, mevcut çalışma noktasını 
gösterir ve sorularınızın cevaplarını kolaylıkla 
bulmanızı sağlar: Pompamın bu işletme nokta-
sında çalışması ondan yararlanmamızı olumsuz 
yönde etkiler mi? Pompam verimli ve tasarruflu 
bir işletme sağlayabilir mi? (Şekil 5)

PumpMeter gün boyunca pompanın giriş-çıkış 
basınçlarını ölçerek fark basıncını hesaplar ve 
işletme noktasını belirler. Ölçülen ve hesapla-
nan değerler, dönüşümlü olarak kullanıcı dostu 
ekranda gösterilir. Tipik bir pompa eğrisi ger-
çekte pompanızın nerede çalıştığını gösterir.
Pompanın çalışma süresi boyunca toplanan bil-
giler ile yük profili oluşturulur ve gerçek işletme 
modu hakkında bilgi edinilir. Böylece optimi-
zasyon önlemlerini alma şansına sahip olur ve 
tasarruf edebilirsiniz.  

Ekran üzerinde gösterilen pompa eğrisi 4 böl-
geye ayrılmıştır: 

1. Çok düşük akış bölgesi; negatif işletme ara-
lığı < 0,3 x EVN
2. Kısmi yük; elverişsiz işletme aralığı < 0,7 
x EVN
3. En uygun; doğru işletme aralığı 0,7 – 1,2 
x EVN
4. Aşırı yük; sınırda işletme aralığı > 1,2 x 
EVN (Şekil 6)

5.1. Pompa İşletme Verilerinin 
Değerlendirilmesi, Hesaplanması 
ve Ölçümü

Pompa işletme noktasının belirlenmesinde iki 
temel yöntem kullanılır;

Optimum debi dışında çalışan pompalar; 
örneğin en verimli çalışma noktasının sağında 
(optimum debiden daha büyük debilerde) ve 
daha düşük basma yüksekliklerinde (A nokta-
sında) titreşim artışından dolayı rulman ve sal-
mastra hasarlarına maruz kalacaklardır. Ayrıca 
artan kavitasyon riski ile yüz yüze kalınacaktır.

Düşük debi, yüksek basma yüksekliği değerle-
rinde (B noktasında) ise sabit çark kanat açı-
ları çark içerisinde, gövdede ve aşınma halka-
larında türbülanslı akışa sebep olacaktır. Rotor 
üzerindeki radyal yükler artacak, daha yük-
sek mil gerilimlerine, mil salgısının artmasına 
ve potansiyel rulman ve mekanik salmastra 
problemlerine sebep olacaktır. Aynı zamanda 
radyal vibrasyon ve milin aksiyel hareketi de 
artacaktır. Bu kapasitede sürekli çalışma duru-
munda mekanik ve hidrolik performansın arta-
rak bozulmasına ve sonunda pompanın arıza-
lanmasına sebep olacaktır. (Şekil 3)

Enerji verimliliği enerji maliyetlerinin azaltıl-
masından çok endüstriyel sistemlerin güveni-
lirliğinin artırılmasıyla ilgilidir. Çünkü yük-
sek verimlilik, ısınma ve titreşimden dolayı 
olası oluşacak yıpranma ve aşınmayı azalta-
cak, dolayısıyla ekipmanın ömrünü uzatarak 
bakım-onarım için gerekecek duruşları mini-
mize edecektir.

Yukarıdaki grafikten de anlaşıldığı gibi, sant-
rifüj pompaların bakım maliyetleri çalışma 
noktasının en verimli noktaya olan mesafe-
sine göre ciddi oranda değişmektedir. Peki sis-
teminizdeki pompaların hangi noktada çalıştı-
ğını biliyor musunuz? Maalesef çoğu işletmede 
bunu tespit etmek ve takip etmek pek müm-
kün olmuyor. Bunu yapmak için çalışan her 
pompanın performans eğrisine sahip olmamız, 
pompanın emme ve basma taraflarına yerleşti-
rilecek manometreler ile sürekli fark basıncını 
takip etmemiz ve tüm bu kayıtları analiz etmek 
için tecrübeli bir mühendise ihtiyacımız olacak.

5. Çalışma Noktasının Takibi İçin 
Bir Öneri - PumpMeter

Şekil 4. ANSI 3x4-10, Paslanmaz çelik, tek kademe, yatay, 1750 devir pompanın değişik çalışma 
noktalarına göre değişen bakım maliyetleri. [2]

Şekil 5. PumpMeter

Şekil 6. Pompa performans eğrisi çalışma bölgeleri
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teknik

Ölçülen değerler
•	 Emme basıncı, ‘bar’ cinsinden pompa giriş 

basıncı (1M.2)
•	 Çıkış basıncı, ‘bar’ cinsinden pompa çıkış 

basıncı (1M.1)

Tahmin edilen ve hesaplanan ekran değerleri
•	 ‘bar’ cinsinden pompanın giriş ve çıkışı 

arasındaki fark basıncı
•	 ‘m’ cinsinden pompa basma yüksekliği
•	 Nitelikli çalışma noktası

Tüm ölçülen ve hesaplanan değerler bilgisayara 
aktarılarak analiz edilir ve bir arayüz vasıtasıyla 

pompa ile ilgili, yük profili, şalt sayısı gibi per-
formans bilgileri kullanıcıya iletilir. 

PumpMeter, düzenli olarak pompanın işletme 

verilerini analiz eder; böylelikle enerji tasar-
ruf potansiyelini tespit eder. Enerji verimli-
liği sembolü (EFF) görüntülendiğinde, pompa 
enerji tasarrufu önlemlerinden yüksek oranda 
faydalanabilir. Örneğin; PumpDrive değişken 
hız sistemi uygulaması iyi bir opsiyon olabilir. 
Verilen yük profili kullanılarak değişken hız 
sistemi için yapılacak yatırımın amorti süresi 
de kolaylıkla hesaplanabilir.

Sonuç

Santrifüj pompalar sadece en verimli çalışma 
bölgesinde işletilmeleri durumunda maksimum 
faydalı ömürlerine ulaşabilirler ve optimum 
verimlilikte çalışabilirler. Bu hem bakım hem 
de enerji maliyetlerini düşüren bir çalışma şekli 
olacaktır. Ancak bunu sağlayabilmek için pom-
paların çalışma değerlerinin mümkün oldu-
ğunca izlenebilmesi gerekmektedir. İzleme 
için farklı pahalı yöntemler kullanılacağı gibi 
PumpMeter ekonomik bir çözüm alternatifi 
sunuyor. 
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PumpMeter Ekran Yük profili (örnekler) Öneriler

En Verimli Nokta (EVN) veya 
civarında çalışma

Pompa en iyi 
verimlilikte çalışır.

Çalışma noktası, pompa 
karakteristik eğrisi üzerinde 
geniş bir  yelpazede hareket 
eder.

Çeşitli hız 
sistemleri kullanılarak, 
önemli ölçüde ener-
ji tasarruf potansiyeli 
gerçekleştirilebilir.

Sınırda çalışma aralığı, pompa 
ve/veya motor için aşırı 
yükleme riski oluşturur.

Yüksek debi ve 
enerji verimliliği çark 
tıraşlamayla elde 
edilebilir.

Çok düşük (muhtemelen sıfır) debi*

Geçerli çalışma noktasının yorumuPumpMeter
Ekranı

Pompa sürekli olarak bu 
aralıkta çalışırsa harekete 
geçmek gerekir

Uzun vadede optimizazyon
gerekir

Pompa en verimli noktasında 
çalışmakta

Pompa sürekli olarak bu 
aralıkta çalışırsa harekete 
geçmek gerekir

Çok yüksek debi (muhtemelen 
maksimumun üzerinde)

Düşük debi*

En uygun çalışma noktası
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