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� 679,85 � 554,95ROCAL 20
No. 61100

ROCAL 20 (No. 61100) içerik: 2x hortum 1/2" bağlantı  (1G, 2 m Lang), 2 x nippell 1/2 -
3/8", 2 x nippel 1/2 - 3/4", 2 x nippel 1/2 - 1/2", 2x muff 3/4 - 3/4", 2 x redüksyon 1/2 - 3/4"

Temiz su tesisatı ve 
ısı eşanjörleri 

Eşanjör, su ısıtıcıları ve 
su borularının kireçten 
arındırılması

Kanal Açma Makinesi Sizden Kamera Bizden!
R 600 Kanal Açma Makinesi +16/ 22 mm Spiral ve Uç Seti
Ø 20 - 150 mm Borular için boru temizleme makinesi
Maks. çalışma uzunluğu Ø 22 mm S- Spiral ile 60 m
Servis alanında, hastanede ve kamusal tesislerde montör için
İç- ve dış alanlarda üniversal kullanılabilir:

180 cm Kablolu
Endoskop

Kamera Hediye!

R600 16 + 22 mm Spiral + Uç Seti
No. 1.9173 � 1.699,95  

� 1.399,95

16 ve 22 mm Spiral ve
Kılavuz Uç Seti Dahil!

www.rothenberger.com.tr

AKTUELL KAMPANYA
TR 01/ 2012Bu Kampanya 31.06.2012 Tarihine kadar geçelidir

ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak.San.Tic. Ltd.
Şti.
Poyraz Sok. Detay İş Merkezi 20/3 
TR-34722 Kadıköy / İstanbul Türkiye
Telefon  + 90 (0) 216 449 24 85
Telefax   + 90 (0) 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr

Kredi kartına 10

aya varan taksitler! 

ROCAL Multi Acid
ROCAL 20 und ROMATIC 20 için yıkama kimyasalı
Manuel kimyasal tesisat yıkama pompası, 300 l’ye kadar büyüklükteki kireçli sistemle-
rin temizlemenmesinde kullanılabilir

ROCAL Multi Acid
İçme suyu, eşanjör, kombi ve benzeri tüm tesisattaki kireçlenmenin temizlenmesi için
idealdir.

Sisteme zararlı sahtelerinden kaçınınız!

ROCAL Multi Acid 10 kg
No.1500000116 � 56,95  

� 47,95

Neutralisator tozu 1 kg
No.61106 � 11,95  

� 10,95

+ +

ROCAL 20 Tesisat Yıkama Makinesi
Manuel olarak akış yönü değiştirilebilen güçlü tesisat
yıkama makinası
Manuel kimyasal tesisat yıkama pompası, 300 l’ye kadar büyü-
klükteki kireçli sistemlerin temizlemenmesinde kullanılabilir

Teknik Veriler
Debi                               40 l / dak.
Çalışma basıncı:          1,3 bar
Basma yüksekliği:        10 m
Tankhacmi:                  15 l
Motor gücü:                  150 Watt
Elektrik şebekesi:         230 V 50 / 60 Hz
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P azara kaliteli ürünler sunmak ve sunu-
lan ürün için verilen uzun garanti süre-
leri, günümüz rekabet koşullarında fir-

maların ayakta kalmak için olmazsa olmazı. Bu 
gerçek, artık sektörümüzdeki tüm firmalarca 
biliniyor ve uygulanıyor. O halde ticari arenada 
fark yaratmak için ne yapılmalı? Elbette pek çok 
farklı çalışma yapılabilir ama artık üretim ve satış 
paketinin içinde vazgeçilemez bir unsur daha 
var; Satış Sonrası Hizmetler (SSH). Ülkemiz 
pazarını bir dönem alt-üst eden kalitesiz Uzak-
doğu menşeli ürünler yüzünden, satın alma esna-
sında herkesin ilk merak ettiği; aldıkları ürün ile 
ilgili bir problem yaşanırsa sorunun ilgili firma 
tarafından kısa sürede çözülüp çözülemeyeceği. 
Özellikle endüstriyel tesislerde, fabrika, has-
tane gibi kritik alanlarda cihazların çıkardıkları 
sorun; üretim, hatta can kayıpları ile sonuçla-
nabiliyor. Bu durumda en önemli şey, soruna en 
hızlı şekilde müdahale edilebilmesidir. Dolayı-
sıyla gıda, sağlık sektörü ve endüstriyel tesisler 
için alınan cihazların en önemli özelliği; -gere-
ken standartlara sahip olmasının ardından- SSH 
kalitesidir.  
Satış, artık parayı alıp cihazı vermekle sonlanan 
bir olay olmaktan çıkıp, doğru cihaz seçimi ile 
başlayıp doğru montaj ve düzenli bakım anlaş-
malarını da kapsayan bir süreç halini aldı. Bu 
süreçte başarısız olan firmalar ise çetin reka-

bet koşullarında uzun süre varlığını koruyamaz 
hale geldi. Üretimde bir hata yok ise ve ürün 
kullanım ömrünü doldurmamışsa, cihazların 
arızalanmasının en önemli sebebi; hatalı mon-
taj, hatalı işletim ve bakım eksikliğidir. Hatalı 
montaj, cihaz ne kadar iyi olursa olsun, mar-
kaya zarar verir. Çünkü kullanıcı sorunun mon-
taj hatasından olduğunu kestiremeyip marka-
nın kötü olduğu yanılgısına kolaylıkla düşebi-
lir. Örneğin binbir türlü çaba ve ar-ge faaliyetle-
riyle yepyeni bir ürün geliştiren firma, bu ürünün 
kullanım şeklini servis elemanlarına doğru anla-
tamazsa, yaptığı tüm çalışmalar boşa gidecektir, 
çünkü ürün yanlış monte edildiğinde çalışmaya-
cak, arıza çıkaracak ya da cihazın farklı bölgele-
rinde soruna neden olacaktır. Cihazı satın alan 
kullanıcı, muhtemelen cihazla ilgili yaşadıkla-
rını tanıdığı herkes ile paylaşacaktır: “O kadar 
para verdik, en iyisini aldık ama çalışmıyor...”  
Marka değerini korumak isteyen firmalar, satış 
sonrası hizmet departmanları oluşturup, bu 
departmanlar için yetkin kişiler ile çalışıyor, bu 
kişilere düzenli eğitim ve ekipman desteği sağ-
lıyor. Ekipmanlar ise her geçen gün değişiyor, 
yenileniyor, eklenen farklı özellikleri ile tek bir 
cihazla birçok sorunu ortadan kaldırmak müm-
kün hale geliyor. Elbette her konuda olduğu gibi 
SSH kalitesini artırmak için de eğitim şart. 
İnternet kullanılmaya başladığından beri dünya 
çok daha küçük. Bilgiye ulaşmak çok daha kolay. 
Web üzerinden gerçekleştirilen seminerlere 
katılmak, hizmet verdiğiniz alanda uzmanla-
rın makalelerine ulaşmak, başkalarından görüş 
almak, teknolojik yenilikleri takip etmek hep bir 
‘tık’ uzakta. Yeri gelmişken altını çizmekte fayda 
olduğuna inandığım bir konu daha var: Bütün 
bu nimetlerden faydalanmak için önünüzde hiç-
bir engel yok; lisan dışında. Ülkemizde teknik 
liselerde ve meslek yüksekokullarında yabancı 
dil eğitimi halen bir sorun. Bu yüzden o okul-
lardaki öğrencilerin okurken kendilerini yetiş-
tirme fırsatı da kaçırılıyor. Bu eksikliğin gide-
rilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ele-
man sorununu çözmez elbette ama en azından 
hafifletir.   TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

SSH Kalitesi artık, markanın 
değerini artıran en önemli unsur ������������������������
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ürünler

Trotec tadilat esnasında yaşanan sorun-
lara inovatif çözümler sunuyor: Trotec 
patentli TilexPro, fayansları kırmadan 

söküp, aynı fayansı tekrar kullanmaya olanak 
sağlıyor.
Genelde fayansların altında bir tadilat işlemi 

yapıldığında, önce fayansı kırarak sökülmesi ve 
tadilat işleminden sonra değiştirilmesi gereki-
yor. Bu işlemde en büyük sorun ise, nadir bulu-
nan fayansların artık tedarik edilememesi - veya 
yüksek maddi külfetle temin edilmesi. TilexPro, 
bu sorunu ortadan kaldırıyor. TilexPro ile artık 
fayanslar hasar görmeden sökülebilir ve tadilat 
işlemleri yerine getirildikten sonra tekrar yer-
leştirilebiliyor. TilexPro pratik detaylarla ken-
dini kanıtlıyor: Sistem odacığı tipine bağlı ola-
rak 30 cm veya 50 cm büyüklüğüne kadar (kare 
veya dikdörtgen) bütün geçerli fayans format-
larına göre ayarlanabilir.
TilexPro, ısı iletmeyen malzemeli taşıma kulp-
larına sahiptir. Böylece ısıtılan odacık -koru-
yucu eldiven olmadan- işlem yapılan fayansı 
kenara alır.

Trotec’ten TilexPro - Kırmadan Fayans Sökme Sistemi

Kullanım kolaylığı, esnek çözümler

TilexPro sistemi ile fayanslar birkaç çalışma adı-
mında zeminden sökülebilir:
Önce fayans derz kesicisi kullanılarak ser-
bestleştirilir. Ardından sistem odacığı, alına-
cak fayansın büyüklüğüne uyarlanır, kurulur ve 
sıcak hava fanı ile ısıtılır.
Ardından fayans birkaç el hareketiyle hasar gör-
meden zeminden sökülür ve tadilat uygulandık-
tan sonra tekrar yerleştirilir. TM

Trotec, Tesisat Market 
okurlarına özel % 5 indirim 

avantajı sunuyor! 

Trotec24 online alışveriş 
mağazasında, 15.05.2012 tarihine 

kadar tüm TilexPro ürünlerini 
% 5 indirimli satın alabilirsiniz. 

Bu fırsattan yararlanmak için: 
www.trotec24.com.tr/extra sayfasını 

açın ve TEM02121TR avantaj 
kodunu girin. 

Özel fiyat avantajlarından 
yararlanın... 
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ürünler

Buhar, gaz ve sıvı akışkanların kullanıl-
dığı işletmelerde akışkanın sahip olduğu 
nispeten yüksek basınç değerini iste-

nen daha düşük bir değere çekmek ve sürekli o 
değerde kalmasını sağlamak için “Basınç Düşü-
rücü Vana” kullanılır. Ancak basınç düşürücü 
vana, bir emniyet ventili değildir ve tesisat-
taki akışkanın aşırı basınç ve hacim artışların-
dan doğabilecek tehlikeyi önlemek maksadıyla 
kullanılmaz. 

CS10 Monitör, dijital kaydın getir-
diği çok kolay kullanım özellikleri-
nin, RIDGID dayanıklılığı ile kom-

binasyonudur. Tek tuş kayıt özelliği, fotoğraf 
ve video kayıtlarını direkt olarak USB hafıza 
kartı üzerine yapılabilmesine ve raporlanabil-
mesine olanak tanır.

USB Hafıza Kartına Kayıt, görüntüleri dijital 
bilgisayarda görülebilecek formatta kayıt etme 
olanağı sunar.
12.1” gün ışığında okunabilir ekran, alınan 
görüntüleri açık havada, gün ışığı altında 
kolayca izleyebilmeyi sağlar.
Çoklu format kayıt, alınan fotoğraf ve video 
kayıtlarının yalın ve küçük boyutta video for-
matına dönüştürülebilmesini sağlar (Auto-log 
özelliği).
Yazılım Entegrasyonu, SeeSnake HQ yazılımı 
ile görüntüler üzerinde çalışma imkânı sunarak, 
farklı formatlarda teslim olanağı sunar (online 
olarak, DVD kaydederek vs. gibi).

Gedik Vana’dan Termo Mankenberg Basınç Düşürücü Vanalar

RIDGID® CS10 Dijital Kayıt Monitörü

Termo-Mankenberg vanalar, sfero döküm göv-
deli PN16 Nominal basınç değerinde DN15, 
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, 
DN80 ve DN100  nominal çap ebatlarında 
“Basınç Düşürücü Vanalar”dır. Mekanizma-
sının çalışması elektrik veya pnömatik enerji 
kullanımını gerektirmez. Bunun için tesisat-
taki mevcut çalışma basıncından faydalanılır.  
Dengeleme kabı kullanılmasını gerektirmeyen 
impuls boru bağlantısı ile vana çıkış borusun-

Teknik Özellikler

Ağırlık: 5.9 kg
Uzunluk: 14.3” (36.3 cm)
Genişlik: 11.9” (30.2 cm)
Yükseklik: 12.4” (31.5 cm)
Ekran: 12.1” Gün ışığında okunabilen LCD
Çözünürlük: 640 x 480
Güç Kaynağı: 1 veya 2 RIDGID 18V 
Bataryayla veya AC fiş
Ses: Entegre Mikrofon ve Hoparlör
Video: AVI 20FPS - 720 x 480 PAL
Fotoğraf: JPG - 720 x 480
Transfer: USB Hafıza

SeeSnake® HQ PC Yazılımı (dahildir)
Özel yazılım paketi ile görüntüleri raporlama ve 
müşteriye teslim etme imkânı sunar.
Görüntüleri, CS10 monitöründen SeeSnake 
HQ yazılımına, USB hafıza kartı kullanarak 
kolayca yükledikten sonra aşağıdaki işlemler 
gerçekleştirilebilir:

dan alınan basınçlı akışkan, bir tarafta piston 
diğer tarafta ise yay ile irtibatlı diyafram yuvası 
mekanizmasına iletilir. Yay sıkma cıvatası iste-
nen değeri sağlayacak şekilde ayarlanarak tesi-
sat basıncının basınç düşürücü vana çıkışında 
sürekli aynı değerde kalması sağlanır. Çalışma 
sıcaklığı maksimum 250 °C olan ürünün ayar-
lanabilen çıkış basınç aralıkları ve debi değer-
leri yandaki gibidir. TM

Video ve resim üzerinde düzenlemeler yapma
DVD üzerine dijital olarak yazdırma
Detaylı iş (hak ediş) raporu doldurabilme
Raporlarınızı kolayca yayınlama, düzenleme 
ve paylaşma

ÇIKIŞ BASINÇ ÇALIŞMA ARALIĞI (bar) 

DN/Size  15 - 50 0,8  -  2,5 2  -  5 4,5  -  10

DN/Size  65 - 100 0,8  -  2,5 2  -  5 4  -  8

DN/Size 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Kvs-m³/h 4 5 6 7 20 32 50 80 100
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ürünler

Inform “MPPT PRO Solar Şarj Kontrol Ünitesi”
MPPT solar şarj ünitesi, çok kısa sürede ken-
disini amorti edebilmektedir. Klasik solar şarj 
ünitesi kullanımında kayıp watt değeri * güneş 
paneli 1 W maliyeti = MPPT solar şarj satın 
alma maliyetine yakın değerler bulunmaktadır. 
MPPT özelliği olmayan Solar Şarj Üniteleri 
kullanımı, güneş panelinde kısıtlı oranda üre-
tebildiğimiz enerjinin çöpe atılması demektir.

Teknik Özellikler
Model Adı ISCC-MPPT-PRO-1000 ISCC-MPPT-PRO-1500

Güç Değerleri 1000 W 1500 W

Giriş

MPPT Aralığı @ Çalışma Voltajı
40~120 V @ 12 V
40~120 V @ 24 V
50~120 V @ 36 V
60~120 V @ 48 V

Maksimum Açık Devre Gerilimi 150 Vdc

Maksimum Panel Gücü 1000 W 1500 W

Maksimum Akım 25 A 35 A

Çıkış

Nominal Akü Gerilimi 12/24/36/48 Vdc

Akü tipleri Kuru Tip Bakımsız Kapalı, Kuru Tip Açık, Gel, NiCd AKÜ

Maksimum Şarj Akımı 40 A 60 A

Verim %95

Akü şarj metodu Bulk/Pulse/Float1/Float2 veya Bulk/Float1/Float2

Fiziksel Özellikleri

Boyutlar (Boy x En x Derinlik mm) 165x330x85 mm

Net Ağırlık (kg) 3.2 kg

Koruma Sınıfı IP20

Çalışma Sıcaklığı -20 °C – 60 °C

Depolama Sıcaklığı -40 °C – 85 °C

Yükseklik 0~2000m 60 ºC, 0~3000m 55 ºC

Ekran Bilgileri

LCD Ekran Panel Gerilimi / Panel Akımı / Panel Gücü / Akü Gerilimi / Akü Akımı / 
Akü Ah Kapasitesi / Akü Sıcaklığı / Sistem Gerilimi

LED Normal / Arıza / Panel Zayıf 

Korumalar

Aşırı Yük Kapatma %110  
15 sn ara ile 5 deneme

Kapatma %105
15 sn ara ile 5 deneme

Yük Tarafı Kısa Devre >60 A kapatma

Güneş Paneli Ters Bağlantı Koruması Var

Alarmlar

Görsel Arıza, Panel Yetersiz, Akü Hatası vb.

Standartlar

Kalite ISO 9001

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-3

Marka CE

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

meteoroloji sistemleri, gece aydınlatması 
gereken trafik uygulamaları.

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

•	 Uzaktan izleme sistemleri. TM

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

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

Kayıplar 
90 W güce sahip bir panel 5.29 A, 18.3 V 
değerlerine sahiptir.

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

MPPT solar şarj ünitesi 
kullanımında
4.92A * 18.3 VDC = 90.03 Wp maksimum 
değer.
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Baymak panel radyatörler, 5 farklı tipte (10-P,11-PK,21-PKP,22-
PKKP,33-DKEK), 5 farklı yükseklikte (300-400-500-600-900) 
ve 400 mm’den 3000 mm’ye kadar 27 farklı uzunlukta üretilir. 33 

mm optimum hatvesi ile yüksek basınç dayanımı, düşük su hacmi saye-
sinde de işletme giderlerinde tasarruf ve verimlilik sağlar. Patentli fittingsi 
ile döküm ve çelik dilimli radyatörlerin yerine monte edilebilme özel-
liği bulunur. Garnitürlü tipler ile zeminden bağlantılı tesisatlara uygun-
dur. İstenildiğinde özel aksesuarları sayesinde zemine de montaj yapıla-
bilir. Özel ambalajı ile nakliye ve montaj esnasında darbelere karşı daya-
nıklıdır. Baymak panel radyatörleri tapalı ve ventilli garnitürlü tipleri ile 
zeminden beslemelidir. Ventilli garnitürlü tipleri termostatik vana kon- 
trollü tesisatlara uygundur. Baymak radyatörler, en son teknolojiye sahip 
bilgisayar kontrollü tam otomatik modern kaynak hatlarında üretilip  
% 100 test edilir. Panel radyatörlerin yüzeyi kimyasal maddeler ile temiz-
lenerek fosfatlanır. Su bazlı astar boya ile boyanan radyatörler fırınlarda 
kurutulduktan sonra RAL 9010 beyaz renkte Epoxy-Polyester elektro-
statik toz boya ile kaplanarak tekrar fırınlanır, bu sayede DIN 55900 stan-
dardında öngörülen boya dayanıklılığı şartlarını sağlamış olur. Baymak 
panel radyatörlerde duvara montaj için gerekli olan malzemeler amba-
lajın içerisinde ücretsiz olarak verilir. Baymak radyatörler, tüketicilere  
10 yıl garanti ile verilir.

Baymak Radyatör Vanaları ve Termostatik Radyatör 
Vanaları
Baymak Radyatör Gidiş ve Dönüş Vanaları, Termostatik Radyatör Vana-
ları köşe tip ve düz tip modelleri ile tüketicinin beğenisine sunulmuştur. 
Tüm döküm ve panel radyatörlerde kullanılabilir. Baymak Radyatör Vana-
ları TSE Kalite Belgesi normlarına uygundur. Kalite güvence sistemleri 
doğrultusunda üretim, gövde malzemesi pirinç-nikel kaplamalı, sızdır-
mazlık ise pirinç olup maksimum 120 °C sıcaklığa ve 10 bar basınca daya-
nıklı olarak TS 579 standardına uygun olarak üretilmiştir. Baymak Ter-
mostatik Radyatör Vanalarının gövde malzemesi pirinç-nikel kaplamalı, 
sızdırmazlık ise contalı (NBR) olup 120 °C sıcaklığa ve 10 bar basınca 
dayanıklı olarak TS EN 215-1 standardına uygun olarak üretilmiştir.  TM

ürünler

Baymak Panel Radyatörler

GORMAN-RUPP PUMPS

Atık Su Pompalarında Dünya Lideri
Gorman-Rupp, 1933'ten beri sıvı transferlerinde üstün çözümler sunan, 
pompalama sistemleri üretmektedir. Gorman Rupp tarafından geliştirilen 
yeniliklerin çoğu sanayi standartları haline gelmiştir. Gorman-Rupp, 
3000'i aşkın pompa modelleri ile dünyada en geniş pompa yelpazesine 
sahip olan, lider şirketlerden biridir. 
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Kendinden Emişli Santrifüj

EN733 Standart Santrifüj

Paket Pompa İstasyonları

Dişli Pompalar

NFPA Yangın Pompaları (UL, FM)

API Yakıt Pompaları

Diyaframlı Çamur Pompaları

Dalgıç Pompalar

Mobil Pompa Sistemleri

Dik ve Yatay Milli Pompalar

Yangın Pompaları

Endüstriyel

Tarım Belediye Madencilik

İnşaat Petrol

İvedik OSB. Ağaç İşleri 30.Cad. No:32 
Yenimahalle - ANKARA

Tel: 0 312 394 82 40
Fax: 0 312 394 82 60

www.grpompa.com
info@envico.com.tr
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SWEP  BPHES KAYNAKLI TİP PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNDE DÜNYA LİDERİ
TÜRKİYE  GENEL  SATIŞ  VE  SERVİS  DİSTRİBÜTÖRÜ

SONDEX / DANİMARKA  
PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNDE 27 YILLIK TECRÜBE, ÜSTÜN KALİTE, YÜKSEK TEKNOLOJİ
TÜRKİYE  ANA DAĞITICISI, GENEL  SERVİS  VE YEDEK PARÇA TEDARİKÇİSİ

SONDEX

TÜRKİYE NİN HER YERİNDE, HER MARKA PLAKALI ISI EŞANJÖRÜNE

PERFORMANS GARANTİLİ ,                                                         
İSVEÇ KALİTESİYLE YEDEK PLAKA VE CONTA  

'
SERVİS 



ürünler

Akcor Havalandırma Sistemleri'nin 
pazara sunduğu, Swegon Booster, iç 
mekânlarda sıcaklık kontrolü sağlı-

yor. Yüksek tavanlı büyük binalarda kullanı-
lan Booster sıcaklık kontrolü cihazı, dışarıdaki 
hava şartlarından etkilenmiyor, sıcaklık dalga-
lanmalarına sebep olmuyor. 
Swegon Booster, büyük binalarda sağlıklı iç 
mekân iklimi sağlanması için geliştirildi. 
Endüstriyel binalarda, bölüm katlarında, spor 
salonlarında ve alışveriş merkezleri gibi alan-
larda bir bölümden diğer bölüme geçildiğinde 
farklı sıcaklıklar ile karşılaşılabiliyor. Bu alan-
larda sıcaklık kontrolünün olmaması ise insan 
sağlığını olumsuz etkiliyor. 
Swegon Booster ile kapalı alanlarda iklimlen-
dirme sistemi gerçekleştirilerek, sıcaklık kon-
trolü sağlanabiliyor. Isıtma ve soğutma ara-
sındaki değişiklik manuel ya da otomatik ola-
rak ayarlanıyor. Soğutma gerekli olduğunda 
hava, düşük hızda ortama verilirken, ısıtma 
için sıcak hava binanın her yanına dağıtılıyor. 
Akcor’un sunduğu Swegon Booster, havayı hem 

Ekonomik ısıtma ve soğutma sistemleri 
ile ilgili ihtiyacı karşılamak adına, özel-
likle konut gibi küçük ölçekli uygulama-

larda ısı pompası uygulaması önem kazanmış-
tır. GREE VRF Sistemler Türkiye Genel Dis-
tribütörü Nil Klima Teknolojileri, GREE’nin 
bu segmentte ürettiği VERSATI sisteminin 
Türkiye’de ithalatını ve satışını gerçekleştiriyor. 
VERSATI sistemler temel olarak; R410 çevre 
dostu soğutucu akışkan ile çalışan, DC Inver-
ter kompresöre sahip dış ünite ile birlikte içe-
risinde ısı değiştirici, su pompası, elektrikli ısı-
tıcı ve kontrol sistemleri bulunan iç üniteden 
oluşur. İhtiyaca göre çeşitli su hacimlerinde 
su tankı, yine GREE markalı olarak, sisteme 
dahil edilebilir.
VERSATI sistemler soğutma kapasiteleri 6 
kW’dan 16 kW’ya kadar olan 6 modelden olu-
şur. Projedeki ihtiyaçlara göre seçimi yapılabi-
len sistem; iç ünitedeki kontrol panel sayesinde 

Akcor’dan Swegon Booster

Nil Klima Teknolojileri’nden VERSATI

yukarıdan hem de aşağıdan dağıtma özelliğine 
sahip. Swegon’un yavaş/hızlı Booster deplas-
manlı havalandırma terminali, havayı binalara 
düşük hızla gönderiyor. Havalandırma sistemi-
nin, binanın bütün hava hacmi için boyutlandı-
rılmasına da gerek kalmıyor.  TM

ısıtma, soğutma, su ısıtma ve ısıtma ile birlikte 
su ısıtma olmak üzere farklı çalışma modlarında 
çalıştırılabilir. Dış ünitede kompresör tarafından 
sıkıştırılıp iç üniteye gönderilen akışkan üzerin-
deki ısı, iç ünitedeki ısı değiştirici ile suya akta-
rılır. Bu işlem mevsime ve ihtiyaca göre suyu 
soğutmak ya da ısıtmak için yapılabilir. Şart-
landırılmış su, kullanılan sisteme göre yerden 
ısıtmaya, fan-coil’e ya da radyatöre gönderile-
bilir. Böylece mahalin iklimlendirilmesi sağlan-
mış olur. Diğer yandan sisteme entegre edilecek 
su tankına ısıtılmış su gönderilerek tank için-
deki ısıtıcı ile sıcaklığı 80 °C’ye ulaşan kulla-
nım sıcak suyu da elde edilmiş olur. Ayrıca çift 
eşanjörlü su tankı sayesinde güneş paneli ya da 
kazan gibi harici bir sistemde su tankına bağ-
lanarak sistem desteklenebilir. 
VERSATI sistemler, DC Inverter ikiz rotary 
kompresör ve DC Inverter fan sayesinde düşük 
enerji tüketimi ile çalışır; yerden ısıtma sistem-

lerinde COP değeri 4,5’e ulaşarak işletme mali-
yeti açısından önemli avantaj sağlar. Böylece 
soğutma için klima ile ısıtma ve sıcak su için 
kazanı ayrı ayrı kullanmak yerine tüm ihtiyaç-
lar tek bir sistem kurularak verimli bir şekilde 
karşılanabilir.  TM
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ürünler

GREENHECK Yuvarlak Kombine 
Yangın-Duman ve Duman Damper-
leri 1 mm kalınlığında galvaniz göv-

deye ve yakaya (sleeve), çift cidarlı yuvarlak 
tipte damper kanadına sahip, NFPA 92A, 92B 
ve 105 normlarına uygun ve UL555 ve UL555S 
standartlarına haiz motorlu damperlerdir. Yatay 
ve dikey olarak her iki yönde de monte edilebi-
len bu damperler yaka ile birlikte tedarik edi-
lir ve şantiyede ayrıca yaka imalatı ve monta-
jına gerek duyulmaz. 
Tüm GREENHECK Yuvarlak Kombine 
Yangın-Duman ve Duman Damperi model-
leri aynı zamanda paslanmaz çelik kanat opsi-
yonuna sahiptir.

Seçenekler

Kanat Pozisyon İndikatörü 
(OCI- Open Closed Indicator)
OCI opsiyonu pozitif kanat indikasyonu sağla-
yan iki anahtarı bünyesinde barındırır. Bu anah-
tarlardan biri damperin kapalı olduğunu, diğeri 
ise açık olduğunu haber verir. Anahtarlar fiziksel 

Ürün gamına ‘PD Dövülebilir 
Dökme Demir Dişli Boru Bağlantı 
Elemanları’nı ekleyen Parker Davis 

HVAC International INC./ABD, Bilfa’nın 
dağıtım kanalı vasıtasıyla ürünlerini sunuyor. 
Bu ürünler, dünyanın önde gelen tesislerinden 
biri olan MECH J.M.C. Co. Ltd. fabrikala-
rında Parker Davis HVAC International INC. 
için üretiliyor. 
Ürünler uluslararası standartlara uygun üreti-
liyor. Ürünlerin 
•	 BVQI (Bureau Veritas, Fransa), 
•	 ISO 9001 (Kalite Güvence Sistemi 

Sertifikasyonu), 
•	 ISO-14001 (Çevresel Yönetim Sistemi), 
•	 UL (Underwriters Laboratuvarı-ABD), 
•	 FM (FM-Global-ABD), 
•	 NSF (Milli Sıhhi Tesisat Kurumu-ABD),  
•	 CUL (Underwriters Laboratuvarı-

Kanada), 
•	 CSA (Kanada Standartları Kurumu-

Kanada), 

ATC GREENHECK Yuvarlak Kombine Yangın-Duman ve Duman Damperleri

Bilfa’dan PD Dövülebilir Dökme Demir Dişli Boru Bağlantı Elemanları 

olarak damper kanadına temas ederler ve böyle-
likle damperin pozisyonu ile ilgili en doğru bil-
giyi temin ederler.

Kapama Aygıtları 
Resetlenebilir Link (RRL): Kanalın dışından 
kolayca reset edilebilen bu aygıt bimetal bir 
fusible linkin yerine kullanılan bir düzenektir. 
Bu düzenek fusible linkin değiştirilme ihtiya-
cını ortadan kaldırarak damperin rutin olarak 
test edilebilmesine olanak sağlar. Bu aygıt aynı 
zamanda damperin kontrollü olarak kapanma-
sını sağlayarak kanalda oluşabilecek potansiyel 
ve ani hasarların önlenmesini sağlar. RRL opsi-
yonu 74 ºC, 100 ºC, 121 ºC ve 177 ºC gibi farklı 
sıcaklık derecelendirmelerine haizdir.
Kanat Pozisyon İndikatörlü Resetlenebilir 
Link (RRL/OCI): Bu aygıt Kanat Pozisyon 
İndikatörü ve Resetlenebilr Link opsiyonunu 
kombine eden ver her ikisini birden bünyesinde 
barındıran bir düzenektir.
Pnömatik Relief Valf (PRV): PRV ısıya duyarlı 
bir aygıt olup 74 ºC veya 100 ºC’den yüksek 
sıcaklıklar hissedildiğinde aktive olur. Dam-

•	 DVGW (Alman Gaz ve Su için Teknik  
ve Bilim Kurumu-Almanya),

•	 TUV (Teknik  İnceleme  Kurumu-
Almanya), 

•	 TSE (Türk Standartları Enstitüsü-
Türkiye), 

•	 BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü-
İngiltere), 

•	 JIS ( Japon Endüstriyel Standartlar 
Kurumu-Japonya) 

•	 GOST-R (Rusya Federasyonu)  
tarafından standartlara uygunluğu 
belgelendirilmiştir.

per üzerindeki Fusible Link eridiğinde aktü-
atör üzerinden hava egzoz edilir ve bunun 
sonucunda damper kapanır. Elektriksel bağ-
lantı gerektirmez. 
Sıcaklık Bypass (TOR-Temperature Over-
ride Control): Bu aygıt genellikle ilk olarak 74 
ºC’de set edilmiş bir sıcaklık değerinde dam-
perin kapanmasını sağlayan özel bir düzeneğe 
sahiptir. Bununla birlikte TOR opsiyonu set 
edilen ilk sıcaklık değerini geçersiz kılabilen 
ve damperin yeniden açılmasını sağlayan bir 
özelliğe sahiptir. Böylelikle yangın anında ihti-
yaç duyulabilecek bir duman tahliye işlemi, ilk 
olarak set edilen sıcaklıktan daha yüksek belirli 
bir sıcaklığa erişilene kadar mümkün kılınır. 
Söz konusu bu set edilmiş ikinci yüksek sıcak-
lık 177 ºC’dir. Bu sıcaklığa erişildiğinde dam-
per tekrar kapanır ve sıcaklık 177 ºC’nin altına 
düşmedikçe tekrar açılamaz.
Elektropnömatik Anahtar (EP): Bu aygıt aynı 
zamanda 3-yollu selenoid valf olarak da bilinir 
ve pnömatik olarak tahrik edilen bir damperin 
elektronik olarak açılıp kapatılmasında kulla-
nılır.  TM

DIN, İngiliz ve Amerikan standartlarına uygun 
olarak üç farklı diş standardında ve 1/8” ile 6” 
arasındaki çap ölçülerinde, gerek siyah gerekse 
daldırma galveniz olmak üzere üretilen PD 
Dövülebilir Dökme Demir Dişli Boru Bağ-
lantı Elemanları bugüne kadar birçok projede 
kullanılmıştır. Üretilen her fittings’in, olası ima-
lat veya işçilik hatalarına karşı tek tek hidro- 
statik basınç testi ile sızdırmazlığı kontrol edilir, 
ayrıca üretim tesisinin yüksek teknolojili labora-
tuvarlarında kimyasal malzeme analizleri yapı-
larak döküm kalitesi sağlanır. TM
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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

Ebitt’ten Plakalı Isı Eşanjörleri-Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Ebitt Akışkan Teknolojileri; ısıtma-
soğutma sistemlerinin yanı sıra birçok 
endüstriyel alanda yaygın olarak kulla-

nılan ‘plakalı ısı eşanjörleri, akümülasyon tank-
ları ve boyler’  sistemlerinde yenilikçi çözüm-
ler sunuyor.

Plakalı Isı Eşanjörleri

Bilindiği üzere eşanjörler; herhangi bir fiziksel 
temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan 
sıvı ya da gaz, iki akışkanın birbirine karışmak-
sızın birinden diğerine ısı transferini sağlayan 
devre elemanıdır. Plakalı ısı eşanjörlerinin en 
önemli özelliği, değişen çalışma şartlarına bağlı 
olarak kolayca plaka eklenebilmesi veya çıkarıl-
ması sonucunda yeni şartlara uygun hale getiri-
lebilmesidir. Kompakt dizaynları sayesinde az 
yer kaplarlar, temizlik ve bakımları kolaydır. İlk 
yatırım maliyetleri düşük olan plakalı ısı eşan-
jörlerinin teslim süreleri kısadır ve yedek parça 
temini kolaylıkla yapılabilir.

Kullanım Alanları

•	Sıcak	su	temini
•	Havuz	ısıtma
•	Gıda	pastörizasyonu
•	Jeotermal	enerji	ile	radyatör	ısıtma
•	Soğutma	kulesi,	Chiller	devreleri
•	Isı	geri	kazanım	sistemleri

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon tankları; konutlar, işyerleri ve 
endüstri tesislerinde kullanma sıcak suyu üre-
timi ve depolanması için kullanılır. Isıl verim-
liliğin en güç şartlarını karşılayabilecek şekilde 
dizayn edilmişlerdir. Ebitt SAC serisi tanklar, 
domestik uygulamalarda kullanma sıcak suyu-
nun depolanmasında kullanılır. Bu tankların 
kullanıldığı sistemlerde tankın giriş tarafında 
soğuk şebeke suyunu ısıtan bir eşanjör bulunur. 
Isınmış su, tankta depolanarak ihtiyaç anında 
kullanılabilir. Ebitt akümülasyon tankları 300 
lt’den 5000 lt’ye kadar standart imalat kapsa-
mındadır. 

Boylerler akümülasyon tankına benzerler. 
Temelde ikisi de izolasyonu yapılmış sıcak su 
deposu niteliğindedir. Ancak akümülasyon 
tanklarında sıcak suyun temini genelde önce-
sine konulan bir eşanjör vasıtasıyla olur. Ancak 
boylerlerde sıcak su eldesi tank içerisine yerleş-
tirilmiş serpantinlerin içerisinden sıcak akış-
kan geçirilmesi şeklinde gerçekleşir. Ebitt BF 
tipi boylerlerin tek serpantinli ve çift serpan-
tinli olarak iki çeşit üretimi yapılır. 350 lt’den 
3000 lt’ye kadar standart üretim kapsamında-
dır. Dışı poliüretan özel izolasyonlu iç yüzeyi 
TOP-PRO özel kaplamalıdır. 1000 lt ve üzeri 
boylerlerde izolasyon ceketi mevcuttur. TM
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ürünler

KlimaPlus’tan Mitsubishi Electric Yüksek Verimli Fotovoltaik Modüller ve 
İnvertörler 

Mitsubishi Electric, 2010 yılında geliş-
tirdiği 4 baralı ve ‘selective emitter’ 
katkılı hücreler ile verimlilik değe-

rinde yine öncü olmuş % 19,3 verim ile kali-
tesini ve teknolojisini kanıtlamıştır. Polikris-
tal (PV-TJ ve PV-TD serisi) ve Monokristal 
(PV-MLT ve PV-MDT serisi) ‘Yüksek Verimli 
Mono Kristal Güneş Modülleri’ ile kullanıcıya 
az alanda daha yüksek verim sağlayarak sistem 
kurulumu konusunda özgün çözüm önerileri 
sunabilmektedir. Hücre birleştirme işle-
minde kullanılan kurşun katkısız lehim-
ler (RoHS) ile çevreye daha duyarlı bir 
PV modül sistemi geliştirilmiştir. Tüm 
sistem ürünlerinin Japonya’daki fabri-
kalarda üretildiği PV modüller, I yapılı 
profi ller ve orta bölgede kullanılan des-
tek çubuğu ile daha güçlü bir yapıya 
sahip olmuştur. I yapısı sayesinde kuru-
lum sırasında da oldukça kolaylık sağ-
lamaktadır. Fotovoltaik sistemlerin en 
önemli bileşenlerinden olan invertör teknolo-
jisinde de elektrik elektronik sektöründeki 100 

yılı aşkın tecrübesi ile kendi ürün yel-
pazesini oluşturmuştur. Şebeke bağ-
lantılı sistemlerde ve ada sistemle-
rinde yüksek verimli, 2600 W-6000 
W arasında çıkış gücü değerlerine 
ve MPPT (En yüksek güç nok-
tası) özelliğine sahip PV-PNS ve 
PV-S serisi invertörler geliştirilmiş-
tir. Çevre dostu ürünler vizyonu ile 
elektronik sistemlerde kurşun katkı-

sız lehimleme kullanılmış, dış gövde geri dönü-
şümlü malzemeden yapılmıştır.

Uzun dönemli yatırımlar olması nedeniyle, sis-
temin performans ömrü de önem kazanmakta-
dır. Mitsubishi Electric, sistemin 10 yıl sonunda 
ilk günkü performansının en az % 90’ını devam 
ettireceğinin garantisini vermektedir. 25 yıl 
sonunda ise ilk günkü performansın en az % 
80’ini göstereceğini garanti etmektedir. Ürün-
ler, KlimaPlus tarafından pazara sunulmaktadır.

Mitsubishi Electric Güneş 
Hücreleri
4 baralı hücre sistemi: Standart 2 baralı hücre-
lerden farklı olarak 1mm’lik 4 bara sistemi ile 
hücre iç direnci ve baralardaki güç kaybı azal-
tılmış, % 3 daha fazla verim elde edilmiştir.
Yarıya bölünmüş hücreler: Yarıya bölünmüş 
hücrelerin paralel bağlantısı ile her baraya 
düşen akım miktarı yarıya indirilerek güç kaybı 
azaltılmış ve % 2,5 ekstra verim elde edilmiştir.
‘Selective Emitter’ uygulaması: Elektrot bağ-
lantı noktalarına yapılan yüksek katkılama ile 
hücre çıkış gücünde % 5 fazla verime ulaşıl-
mıştır. TM

Envico’dan Gorman-Rupp Ultra V Serisi Pompalar

Gorman-Rupp pompalarının Türkiye ve 
Orta Asya distribütörü Envico, yüzey 
seviyesinden 150 metre altta olan bakır 

madeni çamurunun tek şutlama ile atık bara-

jına gönderilmesi işini başarıyla tamamlamıştır. 
Yeraltı suları birtakım malzemelerle birleşerek 
çamur bulamacı haline gelir. Yeraltında bulu-
nan ara toplama çukurlarına gönderilen çamur 
çok hızlı bir şekilde dibe çökelir. Ara istas-
yonlarda kullanılan dalgıç pompalar sıklıkla 
çamurun içine batar ve yanar. Çökelme sonucu 
oluşan yoğun çamur daha sonra iş makinele-
riyle temizlenmeye çalışılır. Bu durum oldukça 
yoğun işgücü gerektirir ve pompalarda oluşan 
arızalar sebebiyle de bakım ve onarım maliyet-
leri sürdürülebilir seviyenin çok üzerindedir.
Envico, yeraltına bir merkezi pompa istasyonu 
kurdu. Bu istasyon, etraftaki tüm çamurlu suyu 
topluyor ve tek bir şutlama ile atık barajına 
pompalıyor. Atık barajının pompa istasyonuna 
göre dikeyde 150 metre olmakla beraber toplam 
boru boyu ise 850 metredir. Merkezi çamurlu 
su toplama havuzu 5.5 metre genişlik, 11 metre 
uzunluk ve ortalama derinliği 3 metre olan bir 
beton havuzdan oluşur. Havuzun altına çökel-

menin engellenmesi için difi zör sistemi ile bir 
miktar hava verilerek karışım sağlanır. 
Gorman-Rupp Ultra V serisi pompalar, top-
lama havuzu üzerine inşa edilen çelik plat-
forma yerleştirilmiştir. Pompalar iki grup-
tan oluşur: Birinci grup negatif emiş yaparak 
çamurlu suyu toplama havuzundan alır ve 10 
bar’a kadar basınçlandırır. Daha sonra ikinci 
gruba gelen sıvı 20 bar basınca kadar basınç-
landırılabilir ve yüzeye gönderilir. Pompa istas-
yonu saatte 150 metreküp suyu yüzeye gönde-
rir. Yapılan bu uygulama sonucu yeraltı suları-
nın yüzeye pompalanması işi çok sadeleşmiş, 
hem işgücü hem de bakım-onarım açısından 
önemli katkılar sağlanmıştır. Bu uygulamada, 
enerji verimliliğine de azami önem verilmiş-
tir. Kullanılan elektrik motorları yüksek enerji 
verimine sahip tipte seçilmiştir. Ayrıca pom-
paların kendi verimliliğinin yüksek olmasına 
ve dizayn aşamalarında da enerji verimliliğine 
özen gösterilmiştir.TM
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İmbat’tan MBT DX Klima Santralleri ve Kondenser Grupları

Weltech HDPE Boru Kaynak Makineleri

Büyük binalar ve geniş mahallerin iklim-
lendirilmesinde kullanılan DX Klima 
Santralleri ve Kondenser Grupları, 

iç hava kalitesini ve konforunun en üst sevi-
yede tutulmasını sağlıyor ve bağımsız kulla-
nım avantajı sunuyor. 
MBT DX klima santralleri dizaynı ve özel 
seçim programı ile 16 farklı kesitte standart 
ölçülerin yanı sıra projeye veya şantiyede yerine 
uygun olacak şekilde istenilen serbest ölçü-
lerde üretiliyor. Isıtma için ısı pompası, sıcak 
sulu, buharlı, kızgın su veya elektrikli olmak 
üzere birçok farklı şekilde dizayn edilebilen DX 
klima santrallerinde fanlar ileriye eğik, geriye 
eğik veya plug fan olarak da seçilebiliyor. Tam-
burlu tip, plakalı tip veya ısı borusu olarak ısı 
geri kazanım seçenekleri sunan MBT Klima 

Weltech Boru Kaynak Makineleri 
sağlam gövdeleri ile minimum 
bakım ihtiyacı sunan, saha ve fab-

rika uygulamaları için ideal makinelerdir. 
Uluslararası standartlara uygun kolay ve seri 
kaynak imkânı sunar. Basit, kullanımı kolay 
manüel ve elektrik kumandalı hidrolik ünite 
opsiyonlarına sahiptir. Boruyu çepeçevre kav-
radığı için hızlı boru ve ek parça merkezleme 
imkânı sağlar. Ütüsü ideal ve kontrol edilebilir 
homojen ısı dağılım özelliğine sahiptir. Tıraş-
lama ünitesi çapaksız  ve birbirine paralel boru 
yüzeyleri oluşturur. 
HDPE / PP borularının alın kaynağı ile bir-
leştirilmesi için idealdir. Tüm basınç sınıflarına 
göre dizayn edilmiştir. Çalışma basıncı 140 bar 
olarak tasarlanmıştır. CNC kontrollü hidrolik 
ünite opsiyonu bulunmaktadır. TM

Santralleri ile yüksek enerji tasarrufu sağlanıyor. 
Santral hücresi karkas profilleri alüminyum 
malzemeden, kapaklar 40 veya 50 mm kalın-
lıkta kayayünü izolasyonlu sac panellerden, 
hücre dışından tamamen sökülebilir şekilde 
imal edilir. Birbirinden bağımsız hücreler bir-
birine civata ve somun ile bağlanır. Hücreler 
sızdırmazlık sağlanarak birleştirilir. Tam sız-
dırmazlığın sağlanması için paneller ile kar-
kas birleşim yerleri özel lastik contalıdır ve 
paneller delinmeden tespit edilmiştir. San- 
tral alt kaide yüksekliği 100-200 mm galvaniz 
üzeri boyalıdır. Büyük santrallerde kaide DKP 
üzeri boyalı olarak imal edilir. Santraller yük-
sek basınca uygun şekilde dizayn edilir. Santral-
lerde ısı köprüsünü engelleyici profil ve kapak 
yapısı kullanılır.

DX sistemde kompresör ve genleşme vanası 
vasıtası ile evaporatörden alınan ısının soğutucu 
akışkana yüklenip kondenser ünitesi ile atmos-
fere atılması, yani havadan havaya ısı transferi 
yaparak sağlanır. Bu işlemi yaparken soğutucu 
akışkan direkt olarak ısının transfer edileceği 
kaynakta, klima santrali içinde buharlaştırı-
lır. Geleneksel soğutma grupları (chiller) ile 
yapılan ısı transferinde ısı, ilk önce suya akta-
rılır daha sonra klima santralinde bulunan ısı 
eşanjörüne taşınır.

Başlıca Avantajları

•	 Isıtma ve soğutma tek dış ünite ile 
yapılabilmesi (ısı pompası)

•	 Küçük ve orta ölçekli tesislere tek yatırımla 
yeni, kolay ve hızlı bir çözüm sunma

•	 Isıtma ve soğutma işletme maliyetlerinin 
düşmesi

•	 Kolay montaj ve düşük montaj maliyeti 
•	 Klima santrallerindeki sulu serpantinlerin 

donma risklerinin bu sistemde olmaması
•	 Enerji verimlilik değerlerinin (COP) 

yüksek, işletme maliyetlerinin düşük 
olması 

•	 Geleneksel cihazlara oranla daha uzun 
ömür. TM
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Boru içindeki sıvıların hareketini algı-
layarak akışın olup olmadığını güvenli 
bir şekilde kontrol etmek maksadıyla 

kullanılır. 
Şofben, kombi, ısıtıcı gibi cihazlarda, soğutma 
suyu veya yağlama yağı devrelerinde enerji har-
camadan yüksek güvenilirlikte akış bilgisi verir. 
Dikey olarak monte edilmelidir. Basınç kaybı 
düşüktür ve ekonomiktir. Kolay ayarlanabi-
lir ve monte edilebilir özelliktedir. Akışkanla 
röle devresi temassızdır. Uzun ömürlü ve yük-
sek hassasiyetlidir.

Teknik Özellikler

Gövde Malz.: 316 Paslanmaz Çelik
Pedal Malz.: 316 Paslanmaz Çelik
Tmax: 110 C
Pmax: 25 bar
Soket: DIN 43650 C
Koruma Sınıfı: IP 65
Bağlantı: R1/2" Erkek
Set Noktası: Artan Akışta
DN50... DN 150 için
Çıkış: Reed Kontak, 26 VA / 20 W
Max. Akım: 0.5 A
Max. Besleme: 230 VAC, 48 VDC 

Elorion-UDS-101 Universal Dijital 
Gösterge

Proseslerde kullanılan sensörlerin görsel olarak 
izlenebilmesi ve aynı zamanda da çıkış alına-
bilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. Opsiyonel 
olarak 3 NA/NPN kontak ile ölçülen değerin 
kontrolü de sağlanır.

Uygun soketli birçok markaya hitap ettiği için 
kullanıcılar tarafından tercih edilir. İki tuş ile 
kolay programlanabilir. Proses değeri, alt ve 
üst sınırı, ondalık ayarı, birim, ofset değerleri 
kolayca ayarlanabilir. Dayanıklı plastik muhafa-
zalıdır. Göstergesi kullanıma uygun olarak 330 
derece döndürülebilir. Programlanabilir maksi-
mum 3 set değeri mevcuttur.

Uygulama Alanları:

Proses kontrol sensörleri, hidrolik ve pnömatik 
sistemler, pompa ve kompresörler, makinalar…

Kullanım Yerleri:

Seviye Transmitteri, Basınç Transmitteri ve 
Sıcaklık Transmitteri.

Teknik Özellikleri:

Ölçme Girişi: 4-20mA
Çıkış: Maks. 3 x NA – NPN oc
Röle Histerizisi: %1
Ölçüm Keskinliği: %0.2
Gösterilebilir Değer: 3 Digit, 999
Gösterge: Grafi k LED Ekran-Mavi Renkli
Besleme: mA çevrimi (4mA Minimum)
Gerilim Düşümü: 3,2V min, 4V maks. 
(@25mA)
Hat Direnci: 1 Ohm
Muhafaza: Güçlendirilmiş Polyamid
Gösterge Kapağı: Polikarbonat
Koruma Sınıfı: IP65
Çalışma Sıcaklığı: -25…+85C
Ortam Sıcaklığı: -40…+85C
Ağırlığı: 95 gr ( UDS101 için ) TM

Lonca’dan Ensim Akış Şalteri Paslanmaz Çelik, 
R1/2'' Model: EF S05s

Würth Gaz Dedektörü

Gaz hatlarında kaçakların aranması ve 
gaz birikim yerlerinin belirlenme-
sinde kullanılan Würth Gaz Dedek-

törü, otogaz donanım değiştirme işletmele-
rinde (propan), motorlu araç klima servisi işlet-
melerinde (forming gazı % 95 azot, % 5 hid-
rojen), kalorifer tesisatçılarında (metan, etan, 
propan) kullanılır.

Özellikleri:

Hiçbir ön ayar işlemi gerekli olmadan, çok 
basit bir kullanımı olan ürün, kompakt ve sağ-
lam gövdelidir. 
Kuğu boynu şeklinde ve koruma kapaklı hare-
ket edebilir metal başlığı, erişilmesi zor yerlerde 
ölçüm yaparak gaz birikimlerini tespit eder.
Düşük akümülatör şarjı ve hazır olma durumu 
göstergesiyle, işlevsel bir üründür. 
Sıfır noktası tuşunun manüel olarak da ayarlan-
ması maksimum 1 hacim %’sine kadar ölçüm 
hassasiyet artırır.
Akustik ve optik ölçme onayıyla, konsantrasyo-
nun artması ile sinyal frekansı sese kadar büyür.
Pratik PVC ambalajı sayesinde cihazın sürekli 
olarak muhafazası ve korunması sağlanır. TM
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ürünler

SFA Sanihydro – WC Öğütücüleri

SFA WC Öğütücüleri bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan yerlere 
tuvalet veya banyo monte etme imkânı 

sunuyor. 
Dikey olarak 11 metreye, yatay olarak ise 110 met-
reye kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler,  
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Atıkların tahliyesi 22/28/32 mm çaplı PVC 
borular aracılığıyla yapılıyor. 
SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyede sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde hızlı ve kolay uygulanabilen sistem, 
restorasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcıla-
rına esneklik sağlıyor. 

Sanibest Pro WC Öğütücüsü

Bıçak sistemi ile donatılmış olan Sanibest Pro, 
yoğun kullanıma uygun bir sistem. Bez parça-
lama özelliği sayesinde otel, yazlık, restoran, 

AVM, bar ve benzeri halka açık yerlerde kolay-
lıkla uygulanabilirken aynı zamanda tıkanma 
sorunlarına çözüm getiriyor. 

Sanibest Pro Teknik Özellikleri

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Klozet, 
lavabo, duşakabin ve bide

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar

•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar
•	 22/28/32 mm çaplı deşarj boru
•	 Maksimum akışkan sıcaklığı: 35 °C
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220-240  

V/50 Hz
•	 Elektrik tüketimi: 1100 W
•	 Koruma sınıfı: IP 44
•	 Boyutlar (u x d x y): 507x154x268 mm TM

Vira Valf’ten SMARTVENT Hava ve Tortu Ayırıcılar

Yaklaşık beş yıldır vana grupları ile 
HVAC, endüstriyel proses ve otomas-
yon uygulamalarına ürünler sağlayan 

Vira Valf; tortu, pislik ve hava ayırıcı SMART-
VENT ürünlerini pazara sunuyor. 

Smartvent
Tesisat suyunun içerisinde bulunan havanın 
neden olduğu ısıtma sorunları, performans 
düşüklüğü, korozyon, ses, pompa kavitasyon 

sorunları ve su dolaşım bozukluklarını önlemek 
amacıyla kullanılan hava ayırıcılardır.

Smarttrap
İlk çalıştırma sırasında ve zamanla oluşan 
tortu, pisliğin sebep olduğu kontrol vanası, 
pompa, diğer armatürlerin zarar görmesi, veri-
min düşmesi, tıkanmalar gibi sorunları önle-
mek amacıyla üretilmiş tortu ve pislik tutu-
culardır.

Smartvent Smartcombi Smarttrap Smartcross

Smartcombi 
İkisi bir arada özelliği ile hava ve tortu/pislik 
ayırıcıyı bir üründe birleştirerek daha verimli 
bir tesisat sunar.

Smartcross 
Üçü bir arada özelliğiyle hava ve tortu/pislik 
ayırıcı/denge tankını tek bir üründe birleştire-
rek daha verimli bir tesisat, daha uygun satın 
alma, montaj ve bakım maliyeti sunar. TM
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Paralel Slide Vana

1. Sistem basıncını kullanarak sadece çıkış tarafındaki seat 
yüzeyinde pozitif izolasyon sağlar. Diskler arasındaki yay ilk 
contalama kuvvetini üretir, gerisini sistem basıncı halleder.

bilgi

Kamalı Vana

1a.  Kamalı Gate Vana 2 yüzeyde birden contalama yapmaya 
çalışmaktadır ki bu çok zordur. MSS SP 61 şartnamesi 
bunu kabul etmekte ve test için geniş bir sızdırmazlık aralığı 
vermektedir.

Paralel Slide Vanaların 
Buhar ve Su Uygulamalarında 
Kamalı ve Esnek-Kamalı Gate Vanalara 
Göre Avantajları

İç disk, basınç dengelenene 
kadar conta yüzeyinden 
ayrıdır.

Kapanma sadece dış diskte 
gerçekleşir. Yanlış açı sızdırmaya sebep olmaktadır.
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2. Paralel Slide vanaların kapanması sadece disklerin conta 
yüzeyleri arasındaki konumlanmasından etkilenir. Hattı 
tamamen izole etmek için ek bir tork gerekmemektedir. Venturi 
paralel slide vanalar dengi olan kamalı gate vanalara göre daha 
küçük aktuatörler kullanırlar. 

3. Paralel Slide vana mili iki sondan da sabit olmadığından 
dolayı diskler sıcaklık iniş çıkışlarına göre kendilerini 
ayarlayabilmektedirler. Ayrıca mil/disk montajında sıkışma 
meydana gelmemektedir. 

2a.  Kamalı Gate vanalar, vana gövdesine ve conta yüzeylerine 
ilave baskı uygulayarak izolasyon elde edebilmek için ekstra 
torka ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bu tür vanalarda daha geniş 
aktuatörler gerekmektedir. Ayrıca kamalı gate vanalar hava 
beslemeli aktuatörler ile kullanıma uygun değillerdir.

3a.  Sistem sıcakken ve daha sonra soğuduğunda vanaların izole 
edilmesi kamanın şiddetli bir şekilde sıkışmasına sebebiyet 
verebilir. Temel dizayn zayıflığından ötürü gövdeye bağlı 
mil genişlemesini önleyen mil bozulması, şekil değiştirmesi 
görülebilir.

4. Paralel Slide vananın conta yüzeylerinin sadece düz olmaları 
gerekmektedir. Tam olarak paralel olmak zorunda değillerdir. 
Vana contalarının ve disklerinin bakımı basittir.

5. Ortasında bir veya birkaç yay ile iki Paralel Slide Vana diski 
optimum esnekliği sağlar.

6. Kamalı Gate vana üreticilerinin taleplerinin aksine Paralel 
Slide vanalarda kullanılan disk yayları yetersiz ve başarısız 
olmaya eğilimli değillerdir. Diskler vanaların dizayn koşullarını 
karşılayacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Yaylar bozulsa bile hat 
basıncı sayesinde vana contalamaya devam edecektir.

7. Disklerin conta yüzeylerine doğru sürgülenirken yaptıkları silme 
hareketi kir ve tortuları ortamdan uzaklaştırır. “Stellite” disk ve 
conta yüzleri aşınmayı önler.

4a.  Eğer vana sıkı kapatma vanası olarak üretilmiş ise conta 
ve kama yüzlerinin üretimleri ve bakımları kesin açılarla 
yapılmalıdır.

5a.  “Esnek-Kamalı” diye adlandırılan vanalar büyük çaplarda 
ve yüksek sıcaklık&basınçlarda gerçekten esnek değillerdir. 
Genelde “Esnek” parça çok sert bir kiriştir.

7a.  Kama ağızlarının silme hareketi yaparak kapanmamasından 
dolayı kama ve conta yüzleri arasında kir ve tortu birikerek 
contalamayı önler ve sızdırmaya yol açar.

• Sürgülü diskler contaya tam otururlar.
• Mil, kapanma sıkılığından bağımsız olarak 
büyüyebilir veya küçülebilir.
• Manşon somunu milin tek bağlantısıdır. 

• Mil iki ayrı yerden sabitlenmiştir.
• Milden dolayı sürgü sıkışacak ve bozulacaktır.
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8. Venturi dizayn Paralel Slide vanalardaki “Destekçi-delik” 
(Follower-eye);

a.  Conta yüzeyleri arasındaki boşlukta düzgün çıkış yamasını 
genişletir.

b.  Conta yüzeylerini sistem kirliliğinden korur.
c.  L/D=13’e denk gelen basınç düşümlerine dayanabilecek fi ziksel 

olarak daha küçük ve hafi f vanaları mümkün kılar. 

8a.  “Destekçi-delik” kazançlarını Kamalı Gate vana dizaynına 
uygulamak imkânsızdır;

a.  Contalar arasında türbülanslı akış oluşmaktadır.
b.  Conta yüzeyleri sistem kirliliğine ve erozyona açıktır.
c.  Hopkinsons Venturi Paralel Slide vanaların karşılayabildiği 

basınç düşümlerini karşılayabilecek eşdeğer Kamalı Gate 
vanalar fi ziksel olarak ve akış çapı olarak daha büyük olmak 
zorundadır. TM

Kaynak

Weir Valves&Controls Technical Bulletin. 

• Conta yüzeyleri korumalıdır.
• Açık pozisyonda: Akış yolu kesintisiz ve 
düzgündür.

• Açık pozisyonda: Conta yüzeyleri ve sürgü 
arasındaki boşluk nedeniyle oluşan türbülans 
akışın kesintiye uğramasına sebebiyet verir. 
Bu da basınç düşümüne yol açar.
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söyleşi

Eren Kalafat
Ulus Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı

Ulus Yapı, Türkiye’de sismik koruma konusunda faaliyet gösteren uzman 
kuruluşlardan biri. Firma, sahip olduğu referansları ile hizmet verdiği 
alanda hâkimiyetini kanıtlıyor. Sadece ürünleri ile değil hizmet kalitesi ile de 

ön plana çıkmayı hedefleyen Ulus Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalafat, 
firmanın artık yurtdışına mühendislik ihraç ettiğini söylüyor. Şirketlerin gelişirken 
ülkesine sağladığı katma değeri de artırması gerektiğine inandıklarını söyleyen 
Kalafat, Ulus Yapı ile ilgili gelişmeleri anlattığı söyleşimizde ülkemizdeki deprem 
gerçeğine de özellikle dikkat çekiyor... 

“Yurtdışına mühendislik 
 ihraç ediyoruz”
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lecek seviyede olmak, bizim için çok büyük bir 
gurur kaynağı. Amerika dev gibi ve kendi ken-
dine yetebilen bir pazar. Orada sadece 1-2 yıl 
deneyimi olan firmalar bile pazarda yer bula-
biliyor. Oysa biz, faaliyet gösterdiğimiz alanda 
on yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Yüzlerce 
projede yer aldık ve işimizi en iyi şekilde yap-
manın peşindeyiz. Bunun getirilerinden biri şu 
ki, artık Amerika’dan bize eğitim almak üzere 
geliyorlar. En son gelen mühendis arkadaşı-
mıza burada beş günlük bir eğitim verdik, saha 
gezileri düzenledik. İnanılmaz pozitif bir etki 
ile döndü ülkesine. 
Bu durum hem firma olarak hem de ülkemiz 
adına çok büyük bir faydadır. Bunu yaratabili-

yor olmaktan ötürü çok mutluyuz. 
Biz zaten bugüne kadar ülkemize katma değer 
kazandırarak iş yapmayı benimsemiş, adımla-
rımızı hep bu doğrultuda atmıştık. Yani yurt-
dışından ithal ettiğimiz ürünlerin üzerine 
mühendislik bilgimizi de ekleyerek ihraç edi-
yorduk; böylece ülkemize çok ciddi bir döviz 
girdisi sağlıyorduk. Bunu yaparken Türk müte-
ahhitlerin katkısının da altını çizmek istiyorum. 

Depremi unutturmamalıyız

Ulus Yapı olarak hazırladığımız promosyon 
ürünlerde bile bir fayda yaratmak istiyoruz. 

‘Batı’ya hizmet ve eğitim veriyoruz

Ulus Yapı, bir uzmanlık kuruluşu olarak 
Türkiye’de tesisat sektörüne yepyeni ve üstün 
nitelikli teknoloji ürünleriyle hizmet veriyor. 
Tesisat grubu faaliyet alanımız içinde sismik 
koruma ve titreşim yalıtımı, çelik halatlı askı 
sistemleri, boru esnek bağlantıları ve diğer 
borulama ürünleri, VAV/CAV-değişken / sabit 
debili havalandırma üniteleri, damperler ve 
hava dağıtım ekipmanları, akustik sistemler ve 
gürültü kontrolü gibi konular yer alıyor. Müş-
terilerimize inşaat projelerinde stratejik plan-
lamadan tam teşekküllü geliştirme programla-
rına kadar geniş bir çerçevede anahtar teslim 
çözümler de sunuyoruz. On yılı aşkın süredir 
sektörümüzde faaliyet gösteren bir firma ola-
rak bugün en çok gurur duyduğumuz konu; 
Türkiye’den yurtdışına mühendislik ihraç ede-
biliyor olmamız. Bu çok önemli bizler için, 
çünkü ne yazık ki ülkemizde bilginin değeri 
yeterince bilinmiyor. Kendi ülkemize mühen-
disliğe çok nadiren para alabiliyoruz. Önceleri 
bu çok daha zordu, son yıllarda bilinçlenme-
nin de etkisiyle durum biraz değişti. Yine de bu 
konuda ülke olarak birtakım eksikliklerimiz var. 
Ulus Yapı olarak bilginin değerine hep inandık 
ve bugün temsilciliğini yaptığımız firmalar üze-
rinden salt mühendislik hizmeti ihraç etmeye 
başladık. ‘Batı’ya hizmet ve hatta eğitim verebi-

Amacımız, deprem kuşağında 
yer alan bir ülke olduğumuzu 

ve depremin hayatımızın 
gerçeklerinden biri olduğunu 

unutturmamak. Unuttukça 
canımızın daha çok yanacağını 

hatırlatmak, depremle ilgili 
hemen hemen herkeste var olan 

kaderci bakış açısını kırmak. 

©
 T

ES
İS

A
T 

M
A

RK
ET

tesisat market 02/2012 . 35



söyleşi

tık. New York Buffalo Üniversitesi’nde bulu-
nan bir modelin üç misli büyüklüğünde bir test 
makinesini Boğaziçi Üniversitesi için yaptık. 
Yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bilim 
ve deney merkezi projesi için bir deprem simü-
latörü yaptık. Özetle deprem mühendisliği 
ekseninde uzmanlığını elde ettiğimiz konuda 
yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz. 
 
Yönetmeliklerin detaylandırılması 
şart

Deprem ile ilgili yönetmeliklerde de birtakım 
belirsizlikler var. 2006’da yazılıp 2007’de yürür-
lüğe giren Deprem Yönetmeliğimiz ve 1998’de 
yürürlüğe giren Afet Yönetmeliğimiz arasında 
tesisatlar açısından neredeyse hiçbir fark yok. 
Yani ne, ne zaman yapılmalı, hangi koşullarda 
hangi tesisatlarda ne zorunludur ne değildir 
gibi konuların acilen netlik kazanması, yani 
Yönetmeliğin detaylandırılması gerekiyor.  
Yangın Yönetmeliği’nde çok az da olsa detaya 
gidilebildi ama yeterli değil. Mesela Yangın 
Yönetmeliği de çıktığından beri sadece bir 
kez revizyona uğradı. Oysa IBC, NFPA gibi 
yönetmelikler sürekli revize edilip güncel hale 
getiriliyor. IBC, yönetmelikleri revize eder-
ken, web sitesinde mutlaka “Yönetmeliğimiz 

Bunun için bu yıl ajanda ya da kalem gibi ürün-
leri değil, özel bir deprem çantası hazırlattık. 
Katıldığımız fuarlarda, firma ziyaretlerimizde 
bu çantayı dağıtıyoruz. Çantanın içinde dep-
remde gerekli olabilecek ilk yardım malzeme-
leri, fener, battaniye, antiseptik solüsyon gibi 
malzemeler bulunuyor. Çantayı hazırlarken 
özellikle çok şık bir çanta hazırlatıp maliye-
tini yükseltmek istemedik. Çünkü 300 tane 
şık çanta hazırlamak yerine 1300 tane işlev-
sel çanta hazırlatıp olabildiğince çok insana 
bunu ulaştırmanın daha doğru olacağını düşün-
dük. Çok beğenilen bir promosyon oldu. Yeri 
gelmişken bir konunun altını çizmekte fayda 
görüyorum; insanlara bu çantayı verdiğimizde 
yüzlerinde hep şunu görüyoruz: “Nereden 
aklıma getirdiniz şimdi depremi, ne güzel unut-
muştum...” Bizim amacımız tam da bu. Dep-
rem kuşağında yer alan bir ülke olduğumuzu 
ve depremin hayatımızın gerçeklerinden biri 
olduğunu unutturmamak. Unuttukça canımı-
zın daha çok yanacağını hatırlatmak, depremle 
ilgili hemen hemen herkeste var olan kaderci 
bakış açısını kırmak. Gerek oturduğumuz bina-
larda gerekse günlük yaşantımızda deprem ger-
çeğini göz ardı etmeyi bir kenara bırakıp gere-
ken tedbirleri aldığımızda hasarı da can kay-
bını da minimize edebileceğimizi unutmama-
lıyız. Biz bu konuda farkındalığı artırmak için 

çok sayıda eğitim, seminer, toplantı düzenle-
dik. Düzenlemeye de devam edeceğiz. 
Ulus Yapı olarak deprem simülatörü, hatta dep-
rem izolatörü test makinası gibi ciddi konu-
larda da çalışmaya başladık. Mesela DASK’ın 
ülkeyi dolaşan bir tırı var, tırın  içindeki 
deprem simülatö-
rünü biz yap-
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Endüstriyel uygulamalar,
 İnşaat ve Yapı Kontrolleri
için Termal Kameralar

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 ediniz.

Trotec Group, termal kameralar konusunda
 uluslararası lider kuruluşlardan biridir. 

Kapsamlı ürün programımızda çeşitli sabit ve
mobil termal görüntüleme sistemleri bulunmak-
tadır; Yapı ve bina termografisi, elektrotermo -
grafi, bina güvenliği ve güvenlik kontrolleri için
özel kızılötesi termal kameralar sunmaktayız. 

Termal kameraya mı ihtiyacınız var? 
Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

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

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
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Gripple’ın 2011 yılı “En İyi 
Temsilci” ödülünü aldık

Uzmanlık alanımız sismik koruma sistemleri 
ve bu konuda o kadar çok referansımız var ki 
sayısını ben bile bilmiyorum. Mesela Marma-
ray projesinin elektromekanik sistemlerinin 
deprem mühendisliğini yapıyoruz ve bu proje 
bizim için çok önemli. Çünkü Marmaray, Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin projesidir. Projede 
Türk bir firma olarak Japon bir firmaya deprem 
mühendisliği hizmeti veriyoruz ve bunu Ame-
rika onaylıyor. Bütün bunlar çok önemli geliş-
meler. Yine Türkiye’nin en büyük projelerinden 
biri olan Zorlu Center da referanslarımız ara-
sında. Gebze’de büyük bir enerji santrali proje-
sinde yer alıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı 
içinde THY’nin bakım hangarları Habom 
projesinde yine biz varız. Yaptıkları her 
işte bizimle çalışan büyük firmalar da var 
referanslarımız arasında ki bu çok önemli. 
Bir firma beş projesinin beşinde de aynı şir-
ketle çalışmak istiyorsa gerçek referans budur. 
Çünkü daha önce yaptığınız iş ve hizmet kali-
teniz takdir görmüş demektir bu. Böyle zin-
cir referanslarımız arasında da Akkom, Hilton 
gibi projeler var. Elçilikler konusunda çok ciddi 
çalışıyoruz. Son dönemde Belgrad, Pakistan, 
Afganistan, Gana, Mali, Gürcistan ve Yemen’de 
yapılan elçilik binalarında yer aldık. Çok sayıda 
AVM, otel, residance, havaalanı gibi projede de 

söyleşi

yenilenme sürecindedir, taslakları online ola-
rak görebilirsiniz, görüşlerinizi belirtiniz” şek-
linde duyurular yer alıyor. Derneklerin, sektö-
rün görüş ve önerileri alınıp değerlendiriliyor. 
Ülkemizde de böyle bir uygulamaya gidilmesi 
gerekiyor. Bunun için şahsen de çok çaba sarf 
ettim ama bir sonuç alamadım. Şimdi bu konu-
larda TTMD, MMO gibi sivil toplum kuruluş-
ları ile birlikte hareket etmeye başladık. Çünkü 
firma olarak sesimizi duyurmaya çalıştığımızda, 
genellikle altında ticari bir kaygı aranıyor. 
Zaten hep böyle algılandığı için dernek-
lerle birlikte hareket etmeye başladık. Yakın 
zamanda MMO Yayınlarından “Tesisatlarda 
Deprem Güvenliği” adlı kitabım çıkacak. 
Son yıllarda MMO’da çok sayıda eğitim ver-
dik, kurslar düzenledik. Ben de eğitmen ola-
rak pek çoğunda bulundum. Sonuçta eğitim 
notlarını bir kitapta toplamaya karar verdik. 
Kitap, Oda’nın hakemler heyetince de incelendi 
ve basılmasına karar verildi. Yakında çıkacak. 
Dilerim okuyan herkes için faydalı olur. 
Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim son söz şu 
ki; hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bayındırlık 
Bakanı da, Cumhurbaşkanı da, Kuvvet Komu-
tanı da, ben de sizler de bir binada oturuyo-
ruz ve o bina depremde çökebilir. Hepimizin 
çocuğu okula gidiyor, hepimizin çocuğu okulda 
enkaz altında kalabilir. Bu risk hepimiz için var. 
Tedbir almak da bu nedenle zorunlu; bunun 
ticari kaygı ile hiçbir alakası yok.

ürün ve hizmetlerimizle bulunduk. 
Firmamızın genel bir özelliği olarak söyledik-
lerimizi, öneri ve çözümlerimizi mutlaka bir 
literatüre dayandırırız. Böylece her şey olması 
gerektiği gibi oluyor, kimse kafasına göre iş 
yapamıyor. Yaptığımız işi de garanti altına almış 
oluyoruz. Ayrıca işin evrak boyutunu da çok iyi 
biliyoruz. Çünkü yabancı bir ülkede çalışabil-
mek için bu konuya da hâkim olmanız şart, aksi 
halde çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. 
Özetle işimizi severek ve büyük bir enerji ile 
yapıyoruz. Bunun sonucunda hem kendimizi 
hem firmamızı geliştiriyor, ülkemize sağladı-
ğımız katma değeri her geçen gün artırıyoruz. 
Temsilciliğini yaptığımız firmalar açısından da 
bu çok önemseniyor. Mesela Gripple’ın 2011 
yılı “En İyi Temsilci” ödülünü aldık. Bu bizim 
için bir motivasyon oldu. Gerek ürünlerimiz 
gerekse hizmet kalitemizle sektörümüzde yer 
almaktan mutluluk duyuyoruz. 2012’de de yeni 
yatırımlarımızla, kendimizi daha da geliştirerek 
faaliyetlerimize devam edeceğiz. TM

ECA 3lu ilan 235x335C 8/9/11 6:10 PM Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

38 . tesisat market 02/2012



ECA 3lu ilan 235x335C 8/9/11 6:10 PM Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K



Yazan: Mak. Müh. Süleyman Elma / Ekin Endüstriyel Ltd. Şti.

tucu aksamlarında korozyon riskini doğurmak-
tadır. Chiller devresi gruplarında ise bu husus 
tersine dönmekte ve hassas chiller cihazları, 
makinelerden gelebilecek tehlikelere açık hale 
gelmektedir.
Mevcut makinelerin birçoğu soğutucu olarak 
yağ kullanmaktadır. Bu yağ direkt olarak kule 
veya benzeri bir sistemle soğutulamamakta ve 
bu sebeple indirekt soğutma gerekmektedir.
İndirekt soğutucu sistemlerde iki farklı akış-
kan, iki farklı kapalı sistem olarak dolaşmakta 

E ndüstriyel uygulamaların birçoğunda 
soğutma ihtiyacı olduğu açıktır. İndik-
siyon ocakları, hidrolik presler, plas-

tik enjeksiyon makineleri gibi makineler, sür-
tünme, sıcak gelen hammadde ve elektriksel 
dirençler gibi sebeplerden dolayı ısınmakta ve 
işlerini doğru bir şekilde yapabilmek ve çalış-
maya devam edebilmek amacı ile soğutulmaya 
ihtiyaç duymaktadır. Bu makineler için soğu-
tucu akışkan olarak genellikle ısı transfer yağ-
ları ve su kullanılmaktadır. Birçok uygulamada 

su ve yağ direkt olarak soğutulamamaktadır. 
Bunun sebebi, soğutma kulesindeki (eğer kule 
açık tipte ise) su içerisinde bulunması muh-
temel olan kireç, su içinde çözünmüş toz ve 
katı maddelerin, makineler içerisinde bulunan 
soğutucu kanalcıklarını zaman içinde tıkama 
riskidir. Bunun yanında soğutma kulesi içe-
risindeki suyun klor miktarı suyun buharlaş-
masından dolayı artmakta ve düzenli kon- 
trol edilememesi halinde korozif bir hale gelip 
hem kulenin hem de makinenin boru ve soğu-

teknik

Yağ Soğutma Uygulamalarında 
Lehimli Eşanjör Kullanımı
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eski tip makinelerin çoğunun, lehimli eşanjör 
teknolojisinin gelişmesi öncesindeki dönemde 
imal edilmesi ve benzer makinelerin  bu maki-
neler referans alınarak yapılmış olmasıdır.
MIT lehimli eşanjörler yüksek basınç daya-
nımları, borulu eşanjörlere göre beş kata varan 
daha az yer ihtiyacı ile borulu eşanjörlere çok 
daha iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. 

Düzenli bakım ile lehimli eşanjörlerin ömür-
leri çok uzun olmakta ve AISI 316 paslanmaz 
malzemeden imal edilmiş plakaları ile koroz-
yona karşı dayanımları çok daha uzun olmakta-
dır. Özel dizaynları sayesinde yağa suyun karı-
şımını önleyerek işletmenin bu tip bir durumda 
yüksek bedeller ödemesinin önüne geçmektedir.

MIT Lehimli Eşanjörlerde 
Yağ Soğutma Uygulamaları

Lehimli tip ısı eşanjörlerinin dezavantajı olan, 
borulu tip eşanjörlere göre daha fazla basınç 
kaybına sebep olması durumu, MIT ekibinin 
geliştirmiş olduğu ‘Mikro – Heat Teknolojisi’ 
ile artık sorun olmaktan çıkmış, aynı kapasite 
ve yüzey alanında basınç kayıpları % 30’a varan 
ölçülerde azalmıştır. MIT ekibinin geliştirmiş 
olduğu ESP lehimli eşanjör dizayn programı 
ile her tipte akışkan ve kapasiteler için simülas-
yonlar yapılabilmekte ve işletmenin ihtiyacına en 
uygun çözüm alternatifleri sunulabilmektedir.  TM

ve birbirine karışmadan ısı transferi ile makine 
soğutulması gerçekleştirilmektedir. Bu tip sis-
temlerde, soğutulacak cihaz ile eşanjör arasında 
bir kapalı sistem, soğutma kulesi veya chiller 
ile eşanjör arasında ise diğer kapalı sistem söz 
konusudur. Günümüzde bu tip yağ soğutma 
sistemlerinde genellikle borulu tip eşanjörler 
kullanılmaktadır. Borulu eşanjörlerin lehimli 
eşanjörlere göre en bilinen dezavantajları daha 
fazla yere ihtiyaç duymaları, iki akışkan ara-
sında ihtiyaç duyulan sıcaklık farkının daha 
yüksek olması ve temizlik ve bakımlarının daha 
zor olmasıdır. Borulu eşanjörlerin bu kadar 
yaygın kullanım sebebi ise yurtdışından gelen 

MIT Lehimli Eşanjörlerde Yağ Soğutma Uygulamaları
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ÖNCE SONRA

Garanti Bankası’ndan Hillside Fitness 
Center’e, Tchibo Café’lerden 
MNG Kargo’ya kadar birçok kuruluş 
SANIHYDRO ürünlerine güveniyor. 
SANIHYDRO öğütücü ve pompaları doğal akışlı 

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

SHOWROOM: Ortaklar Caddesi No:7 Ünal Apt. 2 Mecidiyeköy - İSTANBUL  |  TEL: 0212 275 30 88

Tasarımcı, üretici ve konsept yaratan kimliğiyle SFA Grubu 
başta Fransa olmak üzere tüm dünyada 50 yılı aşkın süredir 
banyo ekpmanları sektöründe faaliyet göstermektedir.

KALİTELİ ve GÜVENLİ:
EN 12050-1
EN 12050-2
EN 12050-3
Avrupa ve uluslararası 
standartlara uygundur

www.sanihydro.com.trTÜM ÇÖZÜMLERİMİZ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN:
GARANTi
2 YIL

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
7m

YATAY
110m

Gider olmayan yerlerde, bodrum ve 
çatı katlarında tuvalet, banyo, mutfak 
kurabilmeniz için akıllı çözümler: 
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Isıtma Tesisatlarında 
Membranlı Genleşme Tankları

Su ısıtma sistemlerinde genleşme 
tankları

Su ısıtma sistemleri açık ve kapalı sistem ola-
rak farklılık gösterebilmektedir. Altmışlı yıllar-
dan beri binaların üst kısmında bulunan açık 
genleşme tankları neredeyse tamamen yerle-
rini kapalı genleşme tanklarına bırakmış olsa 
da ülkemizde halen açık genleşme tankları-

I sıtma sistemlerinde membranlı gen-
leşme tankları yaklaşık elli yıl önce haya-
tımıza girip hâlâ önemini koruyabilen 

bir unsur olmayı başarmışlardır. Günümüzde 
bir senede yüz binleri bulan sayıda genleşme 
tankları ısıtma, soğutma ve içme suyu tesisat-
larında kullanılmaktadır. Bu makalede ısıtma 
sistemlerinde genleşme tanklarının kullanımı 
konusu ele alınacaktır. 

teknik

Yazan: Murat EROL, İhracat Müdürü 
NEMA Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
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nın kullanıldığı da görülmektedir. Bu maka-
lede kapalı genleşme tankları ele alınacaktır. 
Kapalı genleşme tanklarının avantajı doğru-
dan atmosfer ile temas halinde olmamasıdır, 
zira böylece havadan gelen oksijen alımı kesil-
miş olup bununla bağlantılı korozyon problem-
lerinin önüne geçilmiş olur. Kapalı genleşme 
tanklarının tamamı bugün neredeyse mem- 
branlı olarak sunulmaktadır. 

Membranlı genleşme tanklarında basınç ‘sabit’ 
bir gaz tamponu ile oluşturulmaktadır (yar-
dımcı enerji olmadan basınç dengeleme). Diğer 
bir seçenek ise pompa ve kompresör yardımı 
ile (yani dinamik basınç dengeleme) yapılan 
yöntemdir. Bunlar daha ziyade yüksek kapa-
site gerektiren tesisatlarda kullanılmaktadır. 

Membranlı genleşme tankları 

Isıtma sistemlerinde kullanılan diyaframlı gen-
leşme tankları bugün piyasada 8 litreden baş-
layan ölçülerle 10.000 litreyi bulabilen boyut-
larda sunulmaktadır. Bu tankların avantajı tabii 
ki sağlam bir yapıya sahip olmalarıdır. Bu tank-
lar içerisinde yer alan membranlar bugün sabit 
ve değiştirilebilir seçenekler olarak sunulsa da 
değiştirilebilir membranların avantajı, herhangi 
bir arıza durumunda tankın tamamını değil de 
sadece içindeki membranın değiştirilmesine 
imkân sağlamasıdır. Bu tanklarda su sacla temas 
etmez ve daima membranın içinde bulunur.  
Genleşme tankları, üretici firma dolum ventili 
aracılığıyla belirli bir ön basınç ile doldurulur. 
Genelde burada azot veya hava kullanılmakta-
dır. Genleşme hacmine göre gaz burada sıkıştı-
rılmaktadır. Böylece tesisata verilen suyun dere-
cesine göre basınç artar ve azalır.
Membranlı genleşme tanklarının burada üç 
önemli görevi bulunmaktadır:
•	 Sıcaklık farklılıklarından doğan hacim 

farklılıkları ve su kayıplarını kompanse 
etmek

•	 Azami bir çalışma basıncın sağlanması
•	 Tesisattaki basınç aşımlarını 

engelleyerek ısıtıcıların emniyet ventilinin 
çalıştırılmasını önlemek. 

Membranlı genleşme tanklarının 
kurulumu

Membranlı genleşme tanklarının kurulumu, 
üretici firmanın sağlamış olduğu kullanım kıla-
vuzundaki montaj talimatlarına göre yapılmalı-
dır. Bu kılavuzda genelde hangi kurulum şek-
linin ve hangi kullanımın geçerli olduğu belir-
tilmektedir. Genelde firmalar ürünlerini 10 bar 
olarak sunmakla beraber piyasada 10, 16 ve 25 
bar’lık genleşme tankları üretimi yapabilen fir-
malar mevcuttur.

Dolayısıyla genleşme tankları, yeterli bir çalışma 
basıncı için seçilmiş olup amacını yerine getire-
cek şekilde kullanılmalıdır. Isıtma tesisatındaki 
hacim farklılıkları, genelde kazanın çalışma 
şekline göre belirlenmektedir. Burada sisteme 
giren suyun derecesi arttığında genleşme tankı, 
su almalıdır. Derece düştüğünde ise tank, suyu 
boşaltmalıdır. Bu yüzden her ısı üretici unsur 
en azından bir genleşme hattı aracılığıyla bir 
veya birden fazla genleşme tankına bağlı olma-
lıdır. Yani genleşme tankı daima ısı üreticisin-
den (kazan) sonra gelmelidir. Genleşme tank-
ları daima bakımı ve boşaltma işlemleri için eri-
şilebilir bir şekilde kurulmalıdır. Burada özel-
likle önemli olan, tankların tesisat sisteminde 
doğru şekilde yerleşimidir, zira membranlar 
için sürekli kullanımda azami 70 °C öngö-
rüldüğünden artan sıcaklıklarda membranın 
dayanıklılığı da azalacaktır. Bu yüzden mem- 
branlı genleşme tanklarının daima ısı tesisat-
ların dönüş hattında kurulumu tavsiye edil-
mektedir. Diğer önemli konu da tabii ki tan-
kın sirkülasyon pompası ile ne şekilde bağlan-
ması gerektiğidir. Burada göz önünde bulun-
durulması gereken, tankın daima sirkülasyon 
pompasının ‘emme tarafında’ monte edilmesi 
gerektiğidir. 

Böylece çalışan sirkülasyon pompasında sta-
tik basıncın bütün sistemde artması garanti 
altına alınır ve böylece havanın emilmesi de 
engellenmiş olur. Eğer genleşme tankı sirkü-
lasyon pompasının basınç tarafında monte edi-
lirse ön basıncı belirleme işleminde sirkülasyon 
pompasının basınç farkı ısıtma tesisatına göre 
%60-%100 artırılmalıdır. 

Tankların bakım çalışması

Genleşme tanklarının bakım çalışması, genelde 
yılda bir defa uzman bir tesisatçı tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Bu bakım çalışmaları 
esnasında şu noktalara dikkat edilmesi gerek-
mektedir: 

1. Harici kontrol: Tankın yüzeyinde 
herhangi bir arıza veya korozyon var mı?

2. Membran arızası: Tankın içi suyla dolmuş 
mudur veya ventilden su gelmekte midir? 

3. Basınç ayarı: Gaz ön basıncı doğru yapıldı 
mı? Sızdırmazlık testi yapıldı mı? 

Ne yazık ki günlük hayatta gördüğümüz gen-
leşme tankları hâlâ düzenli olarak bakım gör-
memektedirler. Bu yüzden ancak sistemlerde 
herhangi bir çalışma bozukluğu olduğunda 
tankların bakımı akla gelmektedir. 
Bu bozukluklar kendini aşağıdaki şekilde gös-
termektedir:

•	 Herhangi bir sızdırmazlık sorunu 
olmadan devamlı su verilmesi (su, emniyet 
valfından sızmakta)

•	 Üst kısımlarda bulunan radyatörlerde 
hava toplanması, ses çıkması ve dolaşım 
arızaları

•	 Düzgün çalışmayan (pompada hava) veya 
bozulan sirkülasyon pompaları.  

Bu tarz arızaların önlenmesi için genleşme 
tanklarının bakım çalışmasının düzenli olarak 
yapılması tavsiye edilmektedir.  TM
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TERMOD‹NAM‹K + TES‹SAT MARKET
DERG‹LER‹NE fi‹MD‹ ABONE OLUN,
DSYG K‹TAPLARINDAN SEÇT‹⁄‹N‹Z
B‹R‹NE BEDAVA SAH‹P OLUN!

KAMPANYA KOfiULLARI
Kampanya 1 Ocak 2012 ile 30 Mart 2012 tarihleri
arasında yapılacak 1 yıllık abonelikler için geçerlidir.
‹ndirimli aboneliklerde geçerli de¤ildir.

Tel: 0216 327 80 10
abone@dogayayin.com
www.dogayayin.com

Yeni Yıl Kampanyası

Binalarda Sürdürülebilirlik:
Ömür Boyu Maliyete ‹liflkin Yaklaflımlar

Biyokütle Enerjisi

Taflıt ‹klimlendirmesi

Kampanyaya katılarak
sahip olabilece¤iniz DSYG yayınları:

daha çok abonelik yaptırın, daha çok kitap kazanın!
Yayınlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için: www.dsygkitabevi.com

TERMOD‹NAM‹K
+

TES‹SAT MARKET
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söyleşi

Hakan Göze
Varol Group Genel Müdürü

1989 yılından beri Türkiye ISK sektöründe faaliyet gösteren Varol Group, son 
dönemde kojenerasyon konusunda çalışmalarına hız verdi. Pazara daima 
yüksek verimli cihazlar sunmaya çalıştıklarını söyleyen Göze, Türkiye’de de 

artık yatırımcıların ilk yatırım maliyetini ikinci plana aldıklarını ve hem çevre 
dostu hem kullanım maliyeti düşük cihaz ve sistemleri tercih etmeye başladıklarını 
belirtiyor. Göze, 2012’de en büyük hedeflerinin ise kojenerasyon alanında ses 
getirecek faaliyetlere imza atmak olduğunu söylüyor...

“Türkiye artık hem kullanım 
maliyetleri düşük hem de 
çevreci cihazlara yöneliyor”
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Yurtiçi ve yurtdışında bayi ağı 
oluşturuyoruz

Varol Group 1989 yılında doğalgaz ekip-
manları sektöründe faaliyet göstermek üzere 
Ankara’da kuruldu. İlk olarak regülatör, sele-
noid vana ithalatı yaparak faaliyetlere başla-
yan Varol Group, daha sonra bu ekipmanların 
Türkiye’de üretimine başladı. Ankara Ostim’de 
fabrika kuruldu ve Ankara Rüzgarlı’da bu ürün-
lerin teşhiri için showroom yapıldı. 2000’li 
yılların başında RMS A, RMS B ve RMS 
C doğalgaz istasyonlarının kurulumu, tes-
limi ve servis uygulamalarına başlandı. 2005 
yılında Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan İtal-
yan marka Robur cihazlarının yetkili distribü-
törlük unvanını alarak ısıtma-soğutma sektö-
rüne girdi. 2008 yılında Kore menşeli World 
Energy absorbsiyonlu chiller firmasının dis-
tribütörlüğünü aldı. 2009 yılında İtalyan men-
şeli BPS Fancoil firmasının distribütörlüğünü 
aldı. 2010 yılında Toyota Aisin marka doğal-
gazlı VRV sistemlerinin ve İtalyan menşeli 
Ecoflam brülörlerinin distribütörlüğünü ala-
rak sektörde ciddi bir konuma ulaştı. Şu anda 
İstanbul, Ankara, Çankırı, Diyarbakır, İzmir ve 
Azerbaycan’da olmak üzere 15 şubemiz ve 175 
çalışanımız bulunmaktadır.
Temsilciliğini yapmakta olduğumuz ürünlerin 

TSE yeterlilik belgesine sahip Türkiye gene-
linde hemen hemen her ilde en az bir yetkili 
servisimiz bulunuyor. Ayrıca her ofisimizde de 
merkez teknik servis departmanına bağlı kad-
rolarımız mevcuttur.
2010 ve 2011 yıllarında İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Diyarbakır ve diğer birçok ilde 
cihazlarımız ve firmamızla ilgili seminerler 
düzenledik. 2010 ve 2011 yılında Türkiye ve 
uluslararası arenada ısıtma-soğutma alanında 
düzenlenen bütün organizasyonlarda yerimizi 
aldık. 2012 yılının ısıtma-soğutma alanında 
Türkiye’nin bu sektördeki en önemli fuarı olan 
Sodex fuarında da geçmiş yıllarda olduğu gibi 
yine yerimizi alacağız.

birçoğunda Türkiye ile birlikte komşu ülkele-
rin de temsilciliğini yürütmekteyiz. Dolayısıyla 
yurtiçi ve yurtdışında bayi ağı oluşturma çalış-
malarımız devam etmektedir. Eğitim konu-
sunda bayilerimiz ile yürütmekte olduğumuz 
eğitim çalışmalarının yanında Makina Mühen-
disleri Odası şubeleri, Teknik Müdürler Odası 
şubeleri ve benzer kurumlarda düzenli olarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Servis olarak da, 
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söyleşi

cal Park Hastanesi'nin ısıtma-soğutma proje-
sini tamamladıktan sonra Memorial Hasta-
nesi'nin de idari kısımlarının ısıtma-soğutma 
projesini tamamlayarak  bu sektörde ses geti-
ren ikinci projemize imza attık. Otel sektö-
ründe Türkiye genelinde 80-90 civarında pro-
jeye imza attık. Özellikle HolidayInn ve Martı 
Myra gibi bilinen projelerde ürünlerimizle yer 
aldık. Proses uygulaması olarak da dünyaca bili-
nen bir firma olan Pimsa projesini de başarıyla 
tamamlayarak kendimizi bu sektörde ispat-
ladık. Bununla beraber TAYSAD ve TOSB 
gibi sanayi sektöründe önemli idari projele-
rin ısıtma-soğutma projelerinde de yer alıp, 
birçok villa projesini tamamlayarak sektörde 
ciddi bir konuma ulaştık. Son günlerde ise 

Hedefimiz hep verimli ve çevreci 
cihazlar getirmekti 

Öncelikli olarak ısıtma soğutma sektörüne 
girerken kendimize bir yol haritası çizdik.
Hedefimiz sadece dünya üzerindeki yüksek 
verimli ya da yenilenebilir kaynakları kullanan 
sistemler getirmekti. Bunu dünya üzerindeki en 
verimli ısı pompalarından biri olan ROBUR ile 
başlattık. Bu konuda dünya genelinde pek çok 
kurumdan ödüller kazanmış bu cihaz, bugün 
de lokomotif ürünümüz olarak sektörde yolu-
muzu açmış ve önümüzü daha iyi görmemizi 
sağlamıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse ulaş-
tığımız rakamlar, ülkemizde yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanımına yaklaşımın
tahminlerimizin üzerinde olduğunu bize gös-
terdi. Daha sonra World Energy Firması ile 
çalışmaya başlayarak abrorpsiyonlu chillerlerde 
de fark yaratan bir ürünü, ürün gamımıza dahil 
etmiş olduk. World Energy’nin sıcak su bes-
lemeli, buhar beslemeli, egzoz gazı beslemeli 
ve direkt gaz yakıtlı ürünleri bulunmakta. Bir 
diğer ürünümüz ise dünyada kalitesini kanıtla-
mış TOYOTA AISIN gaz motorlu ısı pompa-

larıdır. Bu cihazlar, ısıtma ve soğutmada elek- 
trikli ısı pompaları ile karşılaştırıldığında çok 
düşük işletme maliyetleri sunmaktadırlar. Dış 
ortamda çalışan duvar tipi kazanlar ile ilgili 
olarak da Japonya menşeli RİNNAİ firması 
ile çalışmaya başlayarak ürün gamımızı zen-
ginleştirdik. 
Son olarak ürün yelpazemizde bulunan cihaz-
lar için tamamlayıcı niteliği taşıyan fancoil ısı 
apareyi gibi iç üniteleri de BPS firması ile anla-
şarak bünyemize kattık. 

Çok sayıda otel ve hastane 
projesinde yer aldık 

Hastane sektöründe Ordu’da bulunan Medi-
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söyleşi

halen devam eden Ramada Resort Hotel pro-
jesinde çalışıyoruz.

2012’de kojenerasyon sektöründe 
ses getiren çalışmalara imza atmayı 
hedefliyoruz

Türkiye’de ISK sektörü özellikle son yıllarda 
bilinçli bir gelişme göstererek Avrupa stan-
dartlarını yakalamış bunun neticesinde tüke-
tici daha da bilinçlenmiş, hem kullanım mali-
yetleri düşük hem de çevreci cihazlara yöne-
limler artmış durumdadır. Bundan dolayı geç-
mişte olduğu gibi sadece ilk yatırım baz alına-
rak yapılmış yatırımlar yerini kullanım mali-
yetleri düşük ve çevreci cihazlar bazlı yatırım-
lara bırakmıştır.
Türkiye’de bilinçlenen tüketici ile birlikte yeni-
lenebilir enerji kaynaklı çalışan kojenerasyon 
sistemlerine yönelimler artmıştır. Biz de geç-
mişimizin bilgi birikimi ve tecrübemize güve-
nerek, kojenerasyon üzerinde yoğunlaşmakta ve 
bu konuda yetkin bir ekip kurmuş bulunmak-
tayız. Aynı zamanda Türkiye’de ağır geçen kış 
şartlarını göz önüne alarak radyal ısıtıcı sek-

sektörde doyduğumuz anlamına gelmiyor. Her 
geçen gün kendimizi bu konuda geliştirip, yeni 
ürünleri bulma ve bu ürünleri ürün gamımıza 
katma çabası içindeyiz. Aynı zamanda 2012 
yılında da radyal ısıtıcılar ve gaz motorlu hava 
kompresörü üretme konusunda ciddi adımlar 
atmak ve kojenerasyon sektöründe ses geti-
ren çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. TM

www.iskternik.com

törüne girerek bu konuda ilerleme kaydetmek 
istemekteyiz. Son olarak da gaz motorlu hava 
kompresörü üretmek için temeller atmakta ve 
bu konudaki somut çalışmaları hayata geçir-
mek aşamasındayız. 
2011 yılında Türkiye’de ısıtma-soğutma sek-
töründe yaptığımız işlerle gerçekten iyi yerlere 
geldiğimizi söyleyebilirim. Fakat bu bizim bu 
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sistem

Isı Pompası Uygulamaları*

Isı Pompasının Kullanım Alanları

Isı pompaları; müstakil evler, apartmanlar, otel-
ler, iş merkezleri, okullar, hastaneler gibi yeni 
ve mevcut binaların ısıtılması için uygundur. 
Düşük enerji evleri için ısı pompası sistemleri 
talepleri karşıladığı için kaçınılmazdır. Diğer 
tüm ısıtma sistemleri gibi ısı pompaları da 
hemen hemen tüm uygulamalar için elverişlidir.

Modernizasyon için Isı Pompaları

Almanya’da 3 milyon civarında ısıtma sistemi 
yenileme projesinin olacağı tahmin edilmek-
tedir. Ancak mevcut binalardaki ısıtma sis-
temlerinde yüksek gidiş suyu sıcaklığı talebin-
den dolayı ısı pompası uygulamaları bu pazar-
dan fazla pay alamamaktadır. Sıradan soğu-
tucu akışkan kullanan (R 407 C, R 404 A, vs.) 

Çevreye duyarlılığın artması ile birlikte 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımına ilgi artmaktadır. Bu nedenle 

ısı pompaları yeniden doğuş sürecine girmiştir. 
Isı pompalarının 80’lerdeki ilk parlayışının kısa 
sürede sönmesine neden olan önceki teknik 
yetersizlikler günümüzde çözüme kavuşmuştur. 
Bugün ısı pompaları ile çevre dostu, güvenilir 
ve ekonomik ısıtma sistemleri elde edilmekte-
dir. Bugün İsviçre’de her üç yeni binadan biri 
elektrik tahrikli ısı pompasına sahiptir. İsveç’te 
bu rakam her 10 yeni binanın 7’si şeklindedir. 
Yeni sistemlerin büyük kısmı antifriz/su ısı 
pompaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Anti-
friz/su ısı pompası topraktan çektiği ısı ener-
jisi ile yıl boyunca ilave bir ısı kaynağına ihtiyaç 
duymadan (monovalent işletme) ısıtma sağla-
yabilmektedir. Diğer taraftan pazarda hava/su 
ısı pompalarına fark edilir bir talep oluşmak-

tadır. Bu cihazların montajı daha ekonomik ve 
kolaydır. İsviçre’deki yeni montajların % 60’ı bu 
tip ısı pompaları ile gerçekleşmektedir. Moto-
rin ve doğalgaz gibi fosil yakıtların ömrü sınır-
lıdır. Bu gerçeğin farkına varmak bizleri ısıtma 
sistemleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına yöneltmektedir. Avrupa’da çevre 
duyarlılığına paralel olarak fosil yakıtlara karşı 
güçlü politikalar bulunmaktadır. Sınırlı yakıt 
rezervlerinin yanı sıra, iklim değişikliklerinin 
önlenmesi de ısı pompası sistemlerinin ter-
cih edilmesinde önemli bir role sahiptir. CO2 
emisyonlarının düşürülmesi, iklim değişikliği-
nin önlenmesi için mutlaka gerçekleştirilmeli-
dir. Tüm bu hususlar yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımını desteklemektedir. Isı 
pompaları, ısıtma sistemleri ve kullanma suyu 
ısıtması için enerji tasarrufuna yönelik verimli
çözümler sunmaktadır.
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bir kademeli ısı pompalarının gidiş suyu sıcak-
lığı 55 °C’dir. Ancak bu düşük sıcaklık radya-
tör sistemleri için uygun değildir. Daha fazla 
sıkıştırma yapmak soğutucu akışkanın limitle-
rini zorlar (sıcaklık ve basınç). Buna bağlı ola-
rak performans katsayıları düşer. Yenileme pro-
jelerinin kompresörlü ısı pompası uygulamala-
rında ekonomik olması için 2 kademeli çevrim 
uygulanmaktadır. Bu yöntemle bilinen soğu-
tucu akışkanlar ile 55 °C’den fazla gidiş suyu 
sıcaklıklarına ve yüksek performans katsayıla-
rına ulaşılabilir.
Bilinen soğutucu akışkanlarla daha yüksek gidiş 
suyu sıcaklıklarına ulaşabilmenin diğer bir yolu 
da kaskad kontrol sistemleri kullanmaktır. İki 
ısı pompası devresi, bir eşanjörle seri bağlana-
rak kontrol edilir (Şekil 1). Bu merkezi eşanjör 
(1) ilk kademenin kondenseri görevini görür-
ken ikinci kademenin evaporatörü olarak çalı-
şır. İlk kademede çekilen ısı, ikinci kademeye 
ve oradan da ısıtma sistemine transfer edilir. 
Genelde iki farklı soğutucu akışkan kullanı-
lır. Örneğin daha düşük kademede R404A ve 
yüksek kademede R134A kullanılır. Bu tür bir 
yöntemde kademeler sabit işletimlerde olma-
lıdır. Yani ilk kademe her zaman ısıyı çekme, 
ikinci kademe de her zaman ısıyı ısıtma siste-
mine aktarma görevini yapmalıdır.

EVI çevrimi

R407C soğutucu ile yüksek gidiş suyu sıcak-
lıklarına ulaşmayı sağlayacak başka bir teknik 
çözüm ise buhar enjeksiyonlu tek kademeli 
soğutucu çevrimidir (Şekil 2). EVI (enhan-
ced vapour injection) çevrimi diye de tanım-
lanan bu işlem ile küçük miktardaki soğutucu 
akışkan bir selenoid valf ile ayrılır. Sıvı fazdaki 
ve yüksek basınç altındaki bu soğutucunun 
basıncı genleşme valfinde enjeksiyon basın-
cına düşürülür ve ilave bir eşanjörle buhar-
laştırılır. Buharlaşan soğutucu ilave eşanjör-
den sıkıştırma işlemi için kompresöre trans-
fer edilir (Şekil 2).
EVI çevrimli ısı pompaları bilinen ısı pompası 
gibi çalışır. Sadece 65 °C gibi bir gidiş sıcaklı-
ğına ihtiyaç duyulduğunda buhar enjeksiyonu 
devreye girer. Bu işlem kapasiteyi ve perfor-
mans katsayısını yükseltir. Kompresör tahriki 
için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi teorik ola-
rak EVI çevrimli bir işletim için daha düşük 
olacaktır. (Şekil 3), R407C akışkanın kulla-
nıldığı EVI çevrimini “lg p-h” grafiğinde gös-
termektedir. (Karşılaştırma için sıradan bir ısı 

Şekil 1: İki kademeli kompresörün kaskad kontrolü sistem şeması

Şekil 2 : EVI - çevrimli kompresörlü ısı pompasının fonksiyon şeması
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teknik

pompası çevrimi kesikli çizgilerle gösterilmiş-
tir.) Soğutucu enjekte edilen buharla soğutul-
maktadır. Soğutulan ortam sebebi ile oluşan 
basınç düşümü, enjekte edilen soğutucu akış-
kan ile tamamen karşılanır. Bu (4)’ten (5)’e 
kadar olan noktaların yatay oluşunu açıkla-
maktadır. Soğutma, kompresörde müsaade edi-
len sıcaklığın üzerine çıkmadan, daha büyük 
çapta bir sıkıştırma yapılmasını ve buhar böl-
gesine girişte daha yüksek sıcaklıklara ulaşıl-
masını sağlar. Aynı zamanda enjeksiyon akış-
kanı debiyi dolayısıyla ısıtma sistemine giden 
ısıyı artırır. Bu işlem hava/su ısı pompalarında 
verimlidir. 

Düşük Enerji Evlerinde Isı 
Pompaları

Düşük Enerji Evleri

Bina standartlarının yükselmesi ve yaşam alan-
larının yakınına ısıtma sistemlerinin entegre 
edilmesi talebi, bu kompakt ürünün tasarımı 
ile karşılanmıştır. Tipik monoenerji ve mono-
valent işletimli ısı pompası sistemleri, özellikle 
düşük enerji evleri için tasarlanmış kompakt 
ürünlerdir. Bu ürün, elektrikle işletilen kom- 
presörlü ısı pompası, boyler ve diğer bütün 
komponentlerin bulunduğu bir buzdolabının 
kapladığı hacimde komple çözüm sunar.

Enerji Tasarruflu Evler

Isı pompası sistemleri enerji tasarruflu evlerin 
taleplerini de karşılayabilir. Bu tür evler hava 
geçirmez bir yapıya sahip olduğu için evsel 
havalandırma sistemine de ihtiyaç duymak-
tadır. Havalandırma sistemi ile birleştirilmiş 
egzoz hava/su ısı pompaları enerji tasarruflu 
evler için kullanışlıdır. Entegre ısı pompaları, 
havalandırma sırasında açığa çıkan havayı, hem 
taze havanın sıcaklığını artırmada hem de kul-
lanım suyu ısıtmasında kullanabilir. Bu sisteme 
ayrıca kullanım suyu ısıtması veya yerden ısıt-
mayı desteklemek için güneş enerjisi sistemi 
entegre edilebilir (Şekil 4).
Herzhausen’deki enerji tasarruflu evde (Şekil. 
5) uygulaması yapılan bu kompakt ısı pompası 
2002 yılından beri çalışmaktadır. 180 m2’lik bir 
alan veya başka bir deyişle 450 m3’ lük bir hacim 
ısıtılmaktadır. Cihaz toplamda 3 m2 boyutunda 
bir taban alanı kaplamaktadır (Şekil. 6) Kul-
lanılan alan havalandırmaya ait kanalları da 
kapsamaktadır. Bu cihazın bir başka faydası Şekil 3: EVI çevrimli ısı pompası sistemi (Animasyon www.viessmann.de/waermepumpen)
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sistem

da hem boylerin hem de ısı pompasının bir 
arada olmasıdır. Bu tür kompakt tasarımlar 
fabrikadan montajlı çıkmakta, ayrıca montaj 
masrafına gerek olmamaktadır. Küçük boyut-

lar, kompakt tasarım ve  sessiz çalışması saye-
sinde yaşam alanlarının içinde monte edilme-
sinin hiç sakıncası yoktur.

Büyük Binalarda Isı Pompaları

90’lı yılların başından itibaren Almanya’da 
gelişmeye başlayan ısı pompası pazarında talep-
lerin hemen hemen tamamı düşük kapasiteler 
üzerineydi. Genellikle müstakil evlerde ter-
cih ediliyordu. Bu da ısı pompalarının sadece 
düşük kapasiteler için uygun bir seçim olduğu 
izlenimi veriyordu.  Öte yandan uygun bir pro-
jelendirme ile ısı pompaları çok daha büyük 
kapasiteleri de karşılayabilmektedir. Özellikle 
toprak kaynaklı ısı pompaları hastane, otel gibi 
endüstriyel binaların ısıtması ve kullanma suyu 
için tercih edilmektedir. Büyük binalarda orta 

güçteki yani 20 - 200 kW kapasite aralığındaki 
ısı pompaları kullanılmaktadır. Almanya’da 20 
kW’lık kapasitedeki ısı pompaları orta güçte 
diye adlandırılmasına rağmen İsviçre ve İsveç 
gibi ülkelerde 50 kW düşük kapasite olarak 
kabul edilmektedir (İsviçre Enerji Örgütü - 
BFE). İsveç gibi İskandinav ülkelerinde 100 
kW kapasitenin üzeri orta güç olarak kabul 
edilmektedir. Bu ülkelerde megawatt merte-
belerinde ısı pompaları monte edilmektedir 
(Şekil 7).

Çift Kompresörlü Isı Pompaları

Orta kapasiteli ısı pompaları genellikle iki 
kademeli olarak çalışmaktadır. Vitocal 300 
(Şekil 8) şekilde gösterildiği gibi aynı iki kom-
presör paralel olarak çalışmaktadır. Bunun 
avantajı yük düşükse sadece bir kompresör çalı-
şarak enerji tasarrufu sağlanmasıdır. Böylece ısı 
pompası tek kademe ile kapasitesinin % 50’sini

Şekil 5: Enerji tasarrufl u ev örneği
(Herzhausen, Edersee)

Şekil 6: Enerji tasarrufl u evde Vitotres 343
(Herzhausen, Edersee)

Şekil 7: Orta kapasiteli Isı Pompası: Vitocal 300 
(39.6 - 106.8 kW)

Şekil 8: İsveç’te bir ısıtma sistemi – 6 adet 
Vitocal 300 Su/su ısı pompası 640 kW

Şekil 4: Enerji tasarrufl u evler için Vitotres 343 kompakt ürün sistem şeması
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sistem

kullanır. Kontrol ünitesi tam yükte çalışması 
için otomatik olarak ikinci kademeyi çalıştı-
rır. Ayrıca eğer kompresörlerden biri bozu-
lursa diğeri yarım yükte çalışmaya devam eder 
(Şekil. 9). Vitocal 300 iki kompresörü de eşit 
zamanlarda çalıştırarak dengeli çalışma süre-
lerine ulaşır. Daha büyük kapasiteler için bir-
kaç tane ısı pompası kaskad olarak bağlanabi-
lir (Şekil 10). Kazanların kaskad kontrolünde 
olduğu gibi bu sistemin de işletimi kolaydır.  
2 Kademeli Vitocal ısı pompaları 106.8 kW’lık 
kapasitelere ulaşmaktadır. Bu cihazlar ısı kay-
nağı olarak yeraltı suyu ve toprağı kullanmak-
tadır. İki kompresörlü moduler sistem kısmi 
yüklerde yüksek verimleri garanti eder.

Isı Pompaları ve Enerji Tasarrufu 

Yeni binalarda enerji tasarrufu için binanın izo-
lasyonu artırılır (ısı ihtiyacının azaltılması) ve/
veya ısıtma sistemi teknolojisinin iyileştiril-
mesi (enerji giderlerinin düşürülmesi) çalışma-
ları yapılmalıdır. Düşük sıcaklık veya yoğuşma 
teknolojisine göre ısı pompaları enerji giderleri 
bakımından daha tasarrufludur. Örneğin müs-
takil bir evde bir düşük sıcaklık kazanı ile kar-
şılaştırıldığında primer enerji ihtiyacı 50 kWh/
(m2·p.a.)’den düşüktür. Çünkü enerjinin büyük 
kısmı doğadan çekilmektedir.
Enerji açısından bakılacak olursa, ısı pompala-
rının büyük avantajları vardır. Toplam ısı ihti-
yacının minimum % 70’i yenilenebilir ısı kay-
nağı tarafından karşılanmalıdır. Yani kullanı-
lacak enerjinin % 30’dan daha fazla güç sar-
fiyatı olmamalıdır (EnEV). Bu da minimum 
yıllık çalışma sayısının 3.33 olduğu sonucunu 
doğurur.  TM

Şekil 9: 2 Kademeli sistemin paralel çalışmasına ait sistem şeması

Şekil 10: Isı pompası kaskad kontrolü montaj örneği * Kaynak: Viessmann Teknik Bilgiler CD’si
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