


•	3	yollu	içten	dişli,	prinç	gövde
•	DN15	(1/2”)	kv4,	PN16	vana	gövdesi	
•	Oransal	vana	motoru	(0-10V)	24V	AC	
•	Manuel	kumanda	edebilme
•		Made	in	USA

VG1841AG+906GGA

MOTORLU VANA
319USD

T7162-L-A2

•	2/4	borulu	sistemler	için
•	3	Hız	fan	ayarı,	On/Off
•	Yaz	/	Kış	modu,	timer	özelliği
•	230V,	sıva	altı	model
•		Made	in	China

35USD
FCU ODA 
TERMOSTATI

616KD-00

•		Kanal	tipi	/	Mahal	tipi
•		Hava	Kalite/Karbondioksit	(VOC/CO2)	sensörü	
•		0-4000	ppm,	IP30	korumalı	
•		(0-10V	/	4-20mA),	24V	AC/DC
•		Made	in	Germany

EUR
HAVA KALİTE / CO2
SENSÖRÜ

•	Yay	geri	dönüşsüz,	direkt	montajlı
•	Oransal	0-10VDC,	2-10VDC	kontrol
•	Yüzer	kontrol	(Otomatik	kapatma)
•	1	Nm	(0,2	m2	alan	için)
•	10-13mm	şaft	bağlantısı
•		Made	in	USA

89USD
ZON DAMPER
MOTOR M9101-AGA-DC

•	Hava	fark	basınç	anahtarı,	0-10V	/	4-20mA	
•	0-250Pa	/	0-500Pa	/	0750Pa	/	0-1250Pa	/	0-2500Pa
•	Motorsuz	minimum	hareketli	parça	ve	uzun	ömür
•		Made	in	USA

’den
başlayan
fiyatlar!

616KD-00

’den’den’den’den
başlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayan
fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!FARK BASINÇ 

ANAHTARI

222USD

243

Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    satis@kontrolmarket.com

twitter.com/KontrolMarket facebook.com/KontrolMarket

IAQ-B-000100-000

•		Kesme	vanası
•		230V	AC,	90Nm
•		DN15	(1/2”)	vana	gövdesi
•		2	Yollu,	dıştan	dişli
•		PN16,	Kvs1,6
•		Made	in	Italy

FCU MOTORLU 
VANA

36USD

VSX13P+MVX21P
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A SHRAE’nin 2009 yılında yayın-
ladığı 2010-2015 Stratejik Plan 
Araştırması’nda, araştırmaya katılan-

lara “Sizce HVAC endüstrisinde gelecek 20 yılın 
en önemli konuları neler olacak?” sorusu sorul-
muş. Araştırma sonucunda birincilik, açık ara 
“Enerji Verimliliği” olurken bunu sırasıyla ener-
jinin korunumu, tüketimi ve sürdürülebilirlik 
konuları izliyor. İklim değişikliği, enerji fiyatları, 
enerji kaynakları da sayılan diğer önemli konu-
lar arasında. Yani HVAC sektörünün geleceğine 
damga vuracak konunun tartışmaya açık olma-
yacak şekilde “enerji” olduğu görülüyor. Yine 
ASHRAE’nin araştırmasına göre birincil gün-
demi oluşturacağı kesin olan “enerji ve kaynak-
lar” konusunda hedeflerin neler olması gerektiği 
sorgulanmış. Şunlar sıralanmış: 
Standartların, metotların ve prosedürlerin geliş-
tirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının HVAC 
sektöründe daha yaygın ve daha verimli kulla-
nılması, böylelikle 2030’daki “sıfır karbon” hede-
fine ulaşılması, binaların ısıtılması ve serinletil-
mesinde yeni metotların keşfedilmesi, bunun 
için güneşin ve rüzgârın, bölgesel sistemler için 
yeraltı tesisatlarının kullanımı, fosil yakıtların 
dışındaki enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji 
kaynakları ile entegre edilmiş ısı ve güç sistem-
leri, binaların verimli işletimi, yüksek verimli 
ekipmanlar, yüksek verimli enerji depolama ola-
nakları, enerji tüketimini azaltacak biçimde bina 
zarfının ve yapının tasarımı, inşası ve işletmeye 
alınmasının sağlanması, mevcut binalarda konfor 
koşullarını geliştirirken enerji tüketimini azal-

tacak yöntemlerin teknik rehber-
lerinin hazırlanması ve mukaye-
seli olarak gösterilmesi, daha fazla 
enerjinin geri kazanılması, mev-
cut yapılarda HVAC ekipmanla-
rının mümkün olabilecek tasarruf 
potansiyellerinin hesaplanması, 
yine segmentlere göre (örneğin 
gıda proseslerinde, ticari soğutma 
alanında, endüstriyel havalandır-
mada vb.) enerji tasarruf potansi-
yellerinin hesaplanması, 2015’teki 
“Sıfır Enerjili Binalar” yol harita-
sına bağlı kalınarak konuya yöne-
lik uygulamaların geliştirilmesi, 
ısı ve enerji kayıplarının engel-

lenmesi, fanların kullandığı elektriğin; HVAC 
kanal sistemleri ve fan teknolojilerinin gelişti-
rilmesi neticesinde azaltılabilmesi…
Özetle: Enerjinin tasarruf edilmesi, verimli kul-
lanımı ve tüketiminin olabildiğince azaltılması, 
daha güvenilir ve sürdürülebilir enerji politi-
kalarının tesis edilebilmesine olanak tanıyacak 
en önemli faktördür. Bu doğrultuda enerjinin 
daha az harcanmasına yönelik ürün ve tekno-
lojiler ile geri kazanılmasına ve yeniden kulla-
nılmasına yardımcı olacak sistem ve ekipman-
lar, HVAC endüstrisinde önemini düzenli ola-
rak artıracak. Tabii bunlar yapılırken konfor ve 
sağlık koşullarından taviz verilmeyecek. “İç hava 
kalitesi” gözetilecek, hijyen koşullarının sağ-
lanmasına gereken özen gösterilecek. Bir de şu 
var ki; ezbercilikten kaçınılacak. Yani yöntem-
ler, kurallar, teknolojiler; duruma göre, uygula-
manın kendine özgü gerekleri ve koşullarına 
göre, iklim özelliklerine göre, sistemlerin gere-
ken kullanım süreleri, periyotları göz önüne alı-
narak, her aşamada optimizasyon çabasında ola-
rak adımlar atılmalı. Yani filan yöntem/cihaz iyi-
dir diye sorgulanmayan, duruma göre yorumlan-
maya tabi tutulmayan “ezberler”den de kaçın-
mak gerek. Bir hal için uygun yöntem ile farklı 
bir hal için uygun yöntem şüphesiz ki aynı olma-
yabilir, farkları görmek, gözetmek, yorumlamak 
gerek…   TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

En Yeni, 
En Güvenilir 
Çözümler

Son yılların parlayan yıldızı; 
ezber bozan verimlilik yöntemleri…







ürünler

Ülkemizde ve dünya genelinde petrol ve 
doğalgaz boru hatları ve tesislerinde 
kullanılan boru, vana ve fittings ürünleri 

API (American Petroleum Institute) normla-
rına göre yapılmış olmalıdır. ‘API Norm Termo 

Küresel Vana’ gövde ve flanşları GSC-25 çelik 
döküm (ASTM A216 WCB muadilidir) ve 
küresi 1.4057 (AISI 431) paslanmaz çeliktir. 
Class150 (PN20) ve Class300 (PN50) basınç 
sınıflarında DN50 (2"), DN65 (2½"), DN80 

Gedik Vana’dan API Norm Termo Küresel Vana

(3"), DN100 (4"), DN150 (6"), DN200 (8"), 
DN250 (10") ve DN300 (12") nominal çap 
ebatlarında flanşlı küresel vanalardır. Bu vana-
lar Trunnion type (üstten ve alttan yatakla-
malı), üç parçalı, tam geçişli olup diğer özel-
likleri şöyledir:

•	 Kapalı konumda sızdırmazlık
•	 Düşük basınç kaybı
•	 Yangın güvenlikli tasarım
•	 Düşük torklarda açma-kapama
•	 Acil yağlama gresörlüğü
•	 Çift sızdırmazlık tasarımı
•	 Gövde boşluğunda kendi kendini 

dengeleme
•	 Anti-statik tasarım
•	 Aktüatör veya redüktör monte  

edilebilme 

Teknik Spesifikasyonlar:

Tasarım ve üretim : API 6D, ASME B16.34 
(BS5351), API 608, MSS-SP-72
Dıştan dışa ölçüler: ASME B16.10, API 6D
Flanş bağlantı ölçüsü: ASME B16.5
Test ve Muayene: API 598, API 6D
Yangın-Güvenlik tasarımı: API 607 / 6FA. TM 

Zor koşullardaki kaynak, diş açma ve yiv 
açma işlemlerine karşı ayakta durur.
Ridge Tool firması,12"’e kadar olan 

borulara uygun farklı modellerdeki üç ayak
zincirli tezgâhları sunuyor. 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, üç farklı aleti tezgâh üzerine 
asabilmenize olanak tanır.

RIDGID® Portatif TRISTAND® 3 Ayak Zincirli Tezgâh

•	 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’ın tüm özelli-
lerine sahip olmasının yanında ayrıca: 

•	12" Çene & Uzun Zincir: 1/8" - 12" arası 
boruları tutar.
•	Ayarlanabilir Ön Ayak: Tezgâhın istenilen 
şekilde terazilenmesini sağlar. TM   
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ürünler

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

sıra uzun ömrü ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 
TDC-2 Elektronik Kontrol Paneli; özel tasar-
lanan program yazılımı ile cebri sirkülasyonlu 
güneş enerji sistemlerinde güneşten elde edilen 
ısı enerjisinin kullanım veya ısıtma suyuna akta-
rıldığı primer devrenin, kullanım sıcak suyunun 
bulunduğu sekonder devrenin ve güneş enerji 
sisteminin yetersiz olduğu durumlarda kullanı-
lan ilave ısıtma devresinin, otomatik olarak dife-
ransiyel sıcaklık fark yöntemine göre kontrolle-
rini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. TDC-2 
Elektronik Kontrol Paneli, 20 adet farklı uygu-
lama programı ve Türkçe menü gibi birçok özel-
liği ile klasik güneş enerjisi kontrol panellerine 
göre montaj ve kullanım kolaylığı sağlayan bir 

EZİNÇ’ten Türkçe Konuşan Kontrol Cihazı 

cihazdır. Bu cihazla ısı ölçümlerinin ve kulla-
nılan ekipmanların yanı sıra grafikli analiz, elde 
edilen verileri kaydetme ve saklama, bilgisayar 
destekli yazılım ile uzaktan kontrol edilebilme 
gibi özelliklerini de kullanıcılara sunuyor. 

Cihazın kullanıcılara sağladığı bazı 
özellikler:
•	 3 adet Pt1000 sıcaklık sensör girişleri,
•	 Pompa veya 3 yollu valf için 230V röle 

çıkışları,
•	 20 çeşit fonksiyonel uygulama metodları 
•	 Günlük-Aylık-Yıllık ısı ölçüm ve grafik 

analiz fonksiyonları
•	 Zaman ve ısı kontrollü termostat 

fonksiyonu
•	 Güneş yoluyla anti Legionella koruma 

fonksiyonu 

Program Tiplerinin Grafiksel Görünümleri

•	 Sistem soğutma fonksiyonu 
•	 Kollektör koruma fonksiyonu 
•	 Depolama koruma fonksiyonu
•	 Antifriz programlama ile don koruma 

fonksiyonu
•	 Elde edilen verileri depolama, istatistik ve 

grafik analizi çıkarma fonksiyonu,
•	 Tarih ve saat bazlı cihaz hata bellek analiz 

fonksiyonu,
•	 Menü kilit fonksiyonu,
•	 Pc yazılımı ile ethernet bağlantısı gibi 

fonksiyonlar bulunmaktadır. TM
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ALNA’dan Ön Ödemeli Ultrasonic Kalorimetre

•	 Kullanıcıyı kredi bitmeden önce uyarır. 
•	 Kontör bittiğinde ya da yüklenmediğinde, 

kullanıcıya yedek kredi kullanım olanağı 
tanır. İdarenin belirlediği miktarda 
yüklenen yedek kontör, sayaca kredi 
yüklendiğinde toplam miktardan düşülür. 

•	 Yedek kredinin tükendiği ya da kredi 
yüklemesi yapılmadığında, ALNA 
AÖK01 kendini kapatır ısıtma veya 
soğutma kullanımını durdurarak ekranda 
“Kredi Al” mesajı belirir. 

•	 ALNA AÖK01, pili bitmeden önce 
kullanıcıyı ekran mesajı ile uyarır. 
Uyarılara karşın, duruma müdahale 
edilmezse ve pil biterse, kendi kendine 
kapanır ancak var olan kredi ve tüketim 
durumunu hafızasına kaydettiği için 
herhangi bir veri kaybı söz konusu olmaz. 

•	 Elektronik smart kart, ait olmadığı bir 
sayaçta 4 defa arka arkaya kullanılmak 
istendiğinde kullanım dışı olur. 

•	 Sayaca ait smart kartı kaybedildiğinde, 
Yönetim tarafından yeni kart verilir ve 
eskisi iptal edilir.  
Bu özellikler yanında;

•	 İdare farklı bölgelere, farklı tarifeler 
uygulayabilir. İdarenin tarife değişiklikleri 
aynı anda tüm satış ofislerine aktarılır ve 
güncellenir. 

•	 Ön ödemeli sistemde abone, sabit fiyat 
garantisine sahiptir. Abone, yüklenen kredi 
tükeninceye kadar meydana gelen fiyat 
artışından etkilenmeyecektir. 

•	 Kullanılan smart kartların kopyalanması 
olanaksız olduğu için sistem % 100 
güvenilirdir. 

•	 “Kredi Al”, “Kredi Az”, “Kontrol”, “Pil 
Az”, vb. gibi sayaç mesajları LCD ekranda 
gösterilir.  
ALNA Ön Ödemeli Sistem sayesinde;

•	 Personel giderlerinde % 85, 
•	 Kırtasiye giderlerinde % 50, 
•	 Ulaşım giderlerinde % 90 tasarruf sağlanır. 
•	 Ön ödemeli sistemi ile % 25 finansal 

kazanç sağlar. 
•	 İdareler açısından ödenmeyen fatura 

sorunu ortadan kalkar. 

Sistem Çalışma Yapısı

Yönetim kredi satış noktasından smart karta 

istendiği kadar ısıtma veya soğutma kredi ola-
rak yüklenebilir.
Smart kart ALNA AÖK01’e takıp çıkarıldı-
ğında kredi sayaca otomatik olarak yüklenir. 
Böylece sayaç durumu ve tüketim bilgileri smart 
karta yüklenmiş olur.
Kredi kritik seviyeye düşerse kullanıcıyı uyarır.
Yeni kredi almak için satış noktasına gelindi-
ğinde smart karttaki kayıtlı bütün bilgiler sis-
teme aktarılır. Yeni kredi smart karta yükle-
nir, hizmet kesintisiz ve problemsiz bir şekilde 
devam eder.

ALNA AÖK01 Durum Moduna 
Sahiptir:

1-Aktif Mod
Aktif modda, sayaç % 100 su geçişine izin verir. 
(Vana tam açık)

2-Uyarı Modu
Uyarı modunda, ALNA AÖK01 % 100 su geçi-
şine izin verir. (Vana tam açık)
Yönetimce belirlenen fatura okuma tarihinde 
(örneğin her ayın birinci günü), sayaç uyarı 
moduna geçer. 

3-Sınırlı Kullanım Modu
Sınırlı kullanım modunda ALNA AÖK01, kul-
lanımı kısıtlar.
Örneğin vanayı % 90 oranında kapatıp sadece 
% 10 geçişe izin verir. 

4-Kapalı Mod
Fatura, ödeme süresi içinde ödenmediği için 
vana % 100 kapanır. Abone, sistemden hizmet 
alamaz. TM

ALNA AÖK01; merkezi ısıtma sistemi 
ile ısıtılan binalarda, ısınma ve sıcak 
su ihtiyacının ferdi sistemlerde olduğu 

gibi “kullandığı kadarını ödeyerek” karşılan-
masını sağlamak için geliştirilmiş ön ödemeli 
bir cihazdır.
Klasik tip sayaçlar uzun bir geçmişe sahip olsa-
lar da, ölçüm sistemlerinde yaşanan hızlı tekno-
lojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmaya 
yönelik yeni sistemler üretirler. Bu sistemlerin 
başında gelen ön ödemeli, smart kart kullanan 
yeni teknoloji elektronik sayaç sistemi hem ida-
reler hem de abonelerin zaman ve para tasar-
rufu yapmalarını sağlar. 
Siteler, uydukentler, alışveriş merkezleri, fabri-
kalar, havaalanları veya apartmanlarda merkezi 
ısıtma ve soğutma, jeotermal veya kojenarasyon 
sistemlerinde Alna AÖK01  işletmecinin, tüke-
ticinin enerji tasarrufu yapabilmesi ve kullandığı 
kadar ısı parası ödeyebilmesi imkânını sağlar.

Ön Ödemeli Kalorimetrenin 
Avantajları

•	 Kullanıcı tükettiği kadar enerjinin parasını 
öder.

•	 Mevcut enerji kaynakların veya 
yurtdışından satın alınan enerjinin daha 
bilinçli ve tasarruflu kullanılması sonucu 
ülke ekonomisine katkı sağlanır.

•	 Tartışmalar son bulur. Yönetim ön-ödeme 
sistemi ile tahsilat problemi yaşamaz.

•	 Kullanıcı fatura ödeme ve takibinden 
kurtulur. 

•	 Kullanıcı tüm kullanım bilgilerini 
ekranda görür, ALNA AÖK01 tarafından 
yönlendirilir. Kullanım rahatlığını tam 
olarak yaşar.                                                                                           

•	 Kaçak kullanım tarihe karışır çünkü 
ALNA AÖK01 her türlü kaçak kullanım  
teşebbüslerini algılar, bu girişimin tarih, 
saat detaylarını hafızaya kaydeder. 
Otomatik olarak vanayı kapatır, su geçişini 
engeller, korunma moduna geçer.

•	 Kullanıcıyı pili bitmeden uyarır. Eğer 
servis çağırmayıp pil yenilenmezse, pil 
bittiğinde ALNA AÖK01 mevcut  tüm 
bilgileri hafızaya alır ve vanayı kapatır, 
korunma moduna geçer.

•	 Kullanıcı tüm bilgileri, LCD ekran 
aracılığı ile görür.
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 VİKO, otomatik sigortaları ile etkin 
ve güvenilir koruma sağlıyor. Konut, 
ticari ve endüstriyel sektörde elek-

trik dağıtımı ile ilgili doğan ihtiyaçlara yanıt 
veriyor.
Korumalı terminalleri ile hatalı kablo bağ-
lantısına izin vermeyen VİKO otomatik 
sigortalar, kablolama sırasında kablonun 
terminale tam olarak yerleştirilmesini sağ-
lıyor. Bu özelliği ile üründe meydana gele-
bilecek olası ark ve kısa devreleri engelliyor. 
Üzerindeki ihbar göstergesi sayesinde man-
dal pozisyonundan bağımsız olarak kon-
tak pozisyonunun da görülmesini sağlayan 
VİKO otomatik sigortalar, bu özelliği ile 
arıza süresini minimuma indirerek tesisatta 
güvenli müdahaleyi sağlıyor.

Hızlı ve kolay montaj özelliği

VİKO otomatik sigortalar, çoklu bara bağ-
lantısına uygun tasarımı ile panolarda este-
tik ve güvenli bir montaj imkânı sunuyor. 
Etiketleme sistemi ile problem olan hat-
tın sigorta üzerinden kolayca anlaşılmasını 
sağlayan otomatik sigortalar, 4,5kA’da tek 

ürünler

VİKO’dan Güvenilir Koruma Sağlayan Otomatik 
Sigortalar 

modülde faz+nötr bağlantısına sahip olan 
modeli ile elektrik panosunda yer avantajı 
sağlıyor. Oldukça geniş bir aksesuar serisine 
sahip olan VİKO otomatik sigortalar aynı 
zamanda aksesuarların vidasız bağlantı özel-
liği sayesinde hızlı montaj olanağı ile kulla-
nıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. TM

 Ayvaz paslanmaz çelik hortumlar; her 
türlü buhar, su, yağ ve gaz ortamında 
kullanılabilir. Genleşmeleri absorbe 

etme, akışkan iletimi, titreşimleri engelleme, 
montaj hatalarını telafi  etme belli başlı kul-
lanım amaçlarıdır. Genel amaçlı kullanılan 
standart modellerin yanında özel boğum 
geometrisi ile elde edilen yüksek esnekliğe 
sahip hortumlar da mevcuttur. Tüm yüksek 
kaliteli hortumlar, isteğe bağlı olarak pas-
lanmaz çelik tellerle örülüyor. Ayrıca yük-
sek sızdırmazlık ve güvenlik sağlayan özel 
bir polimerle kaplanmış hortumlar tüketi-
ciye sunuluyor. Hortumlarda servis ömrü, ilk 
sızma başlayana kadar geçen zaman içindeki 
toplam yükleme devir sayısına eşittir. Yük-
leme devir sayısı, hortumun tek yönlü hare-
ketinde yer değişimi sonunda ilk hareketine 
başladığı noktaya dönme sayısıdır. Servis 

Ayvaz’dan Flexible Metal Hortumlar
ömrü, birçok noktaya bağlıdır. En önemli-
leri: Çalışma basıncı, basınç kuvvetleri, sıcak-
lık, montaj şartları, hareket açısı, hareket fre-
kansı, ayrıca yanlış montaj, bükülme ve eksik 
bakımlar servis ömrünü azaltırlar. TM   





ürünler

Günümüzde gittikçe gelişen bina yapım 
teknikleri nedeniyle binaların sızdır-
maz hale gelmesi ve konfor anlayı-

şının değişmesi, beraberinde mekanik hava-
landırmayı da bir zorunluluk haline getirmiş-
tir. Bu nedenle daha önceleri kısıtlı projelerde 
gündeme gelen havalandırma ihtiyacı artık tüm 
yaşam alanlarında gündeme gelmiş, bireysel 
konutlarda da aranır olmuştur. Enerjinin git-
tikçe pahalanması ve giderek de önemli bir 
paya sahip olması, her alanda olduğu gibi hava-
landırma sektöründe daha az enerji harcayan, 
yeni teknolojilerin kullanıldığı cihazları gün-
deme getirmiştir. 
Bu gerçekten yola çıkarak Abkay Grup farklı 
ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün gamını sek-
töre sunuyor. 
Bağımsız olarak çalışan enerji/ısı geri kaza-
nımlı havalandırma cihazlarının yanı sıra VRF 
bağlantılı, % 100 taze hava ile çalışan, yüksek 

Abkay Grup’tan Fujitsu Isı Geri Kazanım Teknolojileri

verimli DX bataryalı ürünler, gittikçe artan bir 
hızla pazardaki payını artırıyor. 
Ağırlıklı olarak yüksek verimli ve nem transferi 
yapabilen selülözik eşanjör ile beraber koroz-
yona karşı yüksek direnç gösteren, hijyenik kul-
lanımlara uygun polymer eşanjörlerlerin kulla-
nıldığı ürünler tüm ihtiyaçlara özgün çözüm-
ler sunuyor. 
Standart olarak kullanılan AC motorlu fanla-

rın yanı sıra EC motorlu fan içeren ürünler, yine 
enerji tasarrufunun ön planda olduğu projelerde 
önde gelen seçenekler olarak dikkat çekiyor. Tek 
cidarlı ve çift cidarlı ürün kaset yapıları ile de iç 
ve dış ortamlar için alternatifler sunuluyor.  TM

Netes Mühendislik’in distribütörlüğünü 
yapmakta olduğu Fluke, yeni P3 Seri-
sini pazara sundu. Bu yeni seri termal 

görüntüleyiciler, tanısal uygulamaların geniş bir 
alanını kapsayan kanıtlanmış pratik çözümler 
sağlıyor. Ödüllü Ti32’den yola çıkılarak tasar-
lanan P3 Serisi ile Fluke ürün yelpazesine dört 
yeni cihaz ekledi. Böylece her bütçeye uygun 
yüksek performanslı termal görüntüleyiciler 
sunuluyor.
P3 Serisi; Fluke Ti32 ve Fluke TiR32 model-
leri yanında endüstriyel, elektriksel ve proses 
kontrol uygulamaları için yeni Fluke Ti27 ve 
Fluke Ti29 modelleri ve bina uygulamaları, 
enerji denetimi ve bina bakım uygulamaları 
için yeni Fluke TiR27 ve Fluke TiR29 model-
lerini kapsıyor.
Tüm modeller kullanımı kolay arayüzler ile yük-
sek resim kalitesi sağlamak üzere ağır ortam 
şartlarında çalışmaya uygun olarak tasarlan-
mıştır. TM

Fluke Ti29, TiR29, Ti27 ve TiR27 Termal Görüntüleyiciler

Fluke Ti29
280 x 210 IR çözünürlük
58,800 toplam IR piksel

Fluke Ti27
240 x 180 IR çözünürlük
43,200 toplam IR piksel

Fluke TIR29
280 x 210 IR çözünürlük
58,800 toplam IR piksel

Fluke TiR27
240 x 180 IR çözünürlük
43,200 toplam IR piksel
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Güneş enerjisi sektöründe temel olarak 
iki alan üzerinde durulur. Bunlardan 
ilki; güneş enerjisi ile sıcak su üretimi, 

diğeri ise güneş enerjisinden elektrik üretimi-
dir. Solimpeks tarafından Türkiye’de bir ilk ola-
rak üretilen hibrit kollektör ise bu iki ihtiyaca 
tek kollektör ile cevap veriyor. 
Fotovoltaik paneller ile elektrik üretiminde, 
güneş pilleri güneşten gelen enerjinin % 15’ini 
elektrik enerjisine dönüştürebilirler. Kalan ener-
jinin büyük bir kısmı ise ısı enerjisine dönüşerek 
güneş pilinin ısınmasına neden olur. Paneldeki 
her 1°C sıcaklık artışı elektrik üretimini yaklaşık 
% 0,5 oranında düşürmektedir. Dünyadaki bir-
çok sistemde panellerin soğutulması havalan-
dırma aracılığı ile yapılırken, Volther ile hücre 
soğutulması su sirkülasyonu ile yapılır. TÜV 
sonuçlarına göre diğer ürünlerin verim artırımı 
Volther seviyesine ulaşamazken, sıcak su temini 
de söz konusu değildir. Volther dünyada seri 
üretimi yapılan birkaç hibrit kollektör örneğin-
den biridir. Hibrit kollektörlerdeki temel amaç, 
fotovoltaik hücrelerden daha yüksek verim elde 
edilmesidir. Solimpeks tarafından üretilen hib-
rit kollektör ile, fotovoltaik panellerin verimini 
düşüren gereksiz ısı enerjisi, suya transfer edi-
lerek hücreler soğutulur ve ortaya hem verim-
liliği artırılmış elektrik enerjisi hem de ihtiyaca 
cevap verecek sıcak su elde edilmiş olur. Böyle-
likle standart PV’lere göre PV-T hibrit sistemin 
verimlilik oranı % 40’a ulaşmış olur. 
Bu noktada Volther’in temel avantajları şu 
şekilde sıralanabilir: 
•	 Aynı anda hem elektrik hem de ısı enerjisi 

üretir, 
•	 Aynı anda ürettiği iki enerji tipi ile  

maliyet optimizasyonu sağlar, 
•	 Ürettiği elektrik enerjisi geleneksel 

Solimpeks’ten Volther PV-T Hibrit Kollektör

kristalin ya da ince film teknolojili 
fotovoltaik panellere göre çok daha 
yüksektir, 

•	 Hem ısı hem de elektrik ihtiyacı olup 
yeterli kurulum alanı konusunda problemi 
olan bölgelerde, daha az alanda her iki 
enerjiyi de elde etme olanağı sağlar.

 Özellikler:

•	 Aynı anda sıcak su ve elektrik üretimi
•	 Klasik güneş pillerine göre % 40'a varan 

performans artışı
•	 Soğutulan hücreler sayesinde maksimum 

ürün ömrü
•	 Çatıda az yer kaplayan estetik görünüm
•	 Çatı içi, çatı üstü ve düz çatıya kurulum 

imkânı
Ayrıca CE, CEI EN 61215:2006, IEC 
61215:2005, CEI EN 61730-2:2007, IEC 
61730-2:2004, UNI EN 12975-2:2006 serti-
fikalarına da sahiptir.   TM
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Biyogaz İşlemede Yeni Çözüm: Drypack Tak ve Kurut  

Biyogaz elektrik, ısı ve biyometan üreti-
minde tasarruf potansiyeli sunar. İşlen-
memiş haldeyken çok sayıda katışık 

madde (H2S, NH3, siloksan, vb.) ve büyük mik-
tarda su buharı içerir. Bu buhar enerji verimlili-
ğini azaltır ve başta motor ve arıtma ekipmanı 
olmak üzere geri kazanım sistemlerinin kulla-
nım ömrünü kısaltır. Drypack; çiftlikler, endüs-
triyel tesisler, atık su arıtma tesisleri, atık tesisleri 
vb. yerler için kurulumu ve bakımı kolay etkili 
bir kurutma çözümüdür. Drypack ürün gamı 
CIAT’ın 6000 Nm3/sa’ye varan farklı biyogaz 
kaynaklarını işlemenin getirdiği deneyim ve 
uzmanlığın sonucudur.
Drypack kârlı, güvenilir ve basittir: Etkili motor 
korumasını garantileyen ve enerji verimliliğini 
artıran yüksek kurutma seviyesi dolayısıyla daha 
kârlıdır. Tamamıyla CIAT tarafından geliştirilip 
imal edildiği, dolayısıyla güvenilir bir endüstri-
yel işlem ve tek bir ortağın sağladığı güvenliği 
temin ettiği için daha güvenilirdir. Daha basit-
tir; çünkü Drypack’in hızlı kurulum ve dijes-
tör ile motora bağlantı sağlayan çerçeve mon-
tajlı versiyonları mevcuttur.
Drypack kovan, tüp eşanjörü, su soğutucu ve 
damla ayırıcıyı bir çerçeveye monte edilmiş ya 

da monte edilmeye hazır olarak sunulan tek 
bir homojen sistem içinde barındırır. Üç versi-
yonu mevcuttur: Drypack One, Drypack Flex 
ve Drypack Plus. Optimize ısı değişimi, soğu-
tucu enerjisi verimliliği ve son derece etkili bir 
damla ayırmayı birleştiren bu ürünler perfor-
mans ve kâr garantisi sunar.
Maksimum 800 Nm3/sa biyogaz işleyen 
Drypack One, tarımsal biyogaz tesislerinin en 
yaygın çalışma koşullarına uygun olarak yapı-
landırılmış 8 modelden oluşur. Bu ızgaralar 
AQUALIS veya AQUACIAT soğutucularla 
donatılmıştır. Motordan çıkan kalorilerin geri 
kazanımıyla elde edilen biyogazın ısıtılması 
suretiyle bağıl nemin azaltılmasını sağlayacak 
isteğe bağlı bir ilave ısıtıcı eklenebilir. Bu çözüm 
daha az yatırım ve daha düşük çalıştırma mali-
yeti gerektirir.
Maksimum 2500 Nm3/sa işleme kapasitesine 
sahip Drypack Flex ihtiyaçlara uygunluk ve 
kurulum kolaylığı arasındaki en iyi dengeyi 
temsil eder. CIAT sistem bileşenlerini kuruluma 
özel verilere uygun olarak seçer ve optimize eder. 
Sistem “Tak & Kurut”un bütün avantajlarıyla 
birlikte bir çerçeve içinde sunulur. Bu çözüm 
bir ekonomizör içerebilir; ekonomizör soğutma 

kapasitesini azaltıp dışarıdan ilave ısıya ihtiyaç 
duyulmadan sonradan ısıtma sağlayan bir yedek 
eşanjördür. Bu ekipman, çalışma maliyetlerini 
ciddi ölçüde düşürür.
Maksimum 6000 Nm3/sa kapasiteye sahip 
Drypack Plus uyum konusunda en büyük özgür-
lüğü sunan en güçlü üründür. Gaz tipi, akış hızı, 
sıcaklık ve nem içeriği ne olursa olsun, CIAT 
bileşenleri sınırsız kombinasyonlar sunar. Söz-
gelimi, bir kombinasyon kuru soğutucuya bağlı 
tüp ısı eşanjörü aracılığıyla yapılan ön soğutma 
fonksiyonunu içerebilir, böylece soğutucunun 
yükü azaltılır ve sistemin enerji tüketme oranı 
düşürülür. Bu ön soğutma çalışma maliyetlerini 
ciddi ölçüde düşürür.  TM

İtalya’nın brülör markalarından CIB Unigas, 
Erensan güvencesi ile Türk sanayisinin kul-
lanımına sunuluyor. CIB Unigas Idea Serisi 

brülörler, 20 kW’dan 570 kW’ya kadar, mer-
kezi sistem ısıtma kazanları, buhar üreteçleri, 
ekmek, boya ve kurutma fırınları, hava üreteç-
lerine uygun olarak tasarlanmıştır. Idea Serisi; 
tek kademe, iki kademe ve modülasyonlu ola-
rak imal edilmektedir. CIB Unigas Tecnopress 
Serisi ve Novanta-Cinquecento Serisi ise 160 
kW’dan 8000 kW’ya kadar her türlü domes-
tik ve endüstriyel uygulama için dizayn edil-
miştir. Brülörler; iki kademe, progresif, modü-
lasyonlu, elektronik kamlı, inventörlü ve O2 
trim özellikli olarak imal edilmektedir. Her üç 
seri de kompakt dizaynları sayesinde uygulama 
kolaylığı, düşük ses ve atık gaz emisyonları, ileri 
fan teknolojileri sayesinde yüksek karşı basınç-
ları yenebilme avantajı sağlar. Ayrıca Eren-
san brülör ürün gamında 2550 kW’dan 67000 
kW’ya kadar, endüstriyel (asfalt plentleri vb.) ve 

Erensan’dan CIB Unigas Brülörler
domestik uygulamalar için progresif, modülas-
yonlu, elektronik kamlı, inventörlü ve O2 trim 
özellikli brülörler de mevcuttur. Erensan ürün 
gamında yer alan satışı yapılan CIB Unigas 
Brülörlerin satış sonrası teknik bakım ve yedek 
parça hizmetleri de Erensan tarafından gerçek-
leştiriliyor. CIB Unigas Brülörleri; fiyat ve kalite 
avantajı, Erensan güvencesi, farklı kapasite ara-
lıkları ve teknik özellikleri ile brülör konusun-
daki tüm ihtiyaçlara cevap verebilen rasyonel 
seçenekler sunuyor.

Erensan ürün gamında yer alan 
brülörler

•	 Gaz Brülörleri
•	 Fuel-Oil Brülörleri
•	 Motorin Brülörleri
•	 Çift Yakıtlı Brülörler (Gaz/Fuel-Oil ve 

Gaz/Motorin)
•	 Endüstriyel Brülörler TM
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Akcor’dan Olimpia Splendid Aqua Dry Nem Alıcı

Sıcak Su İstasyonları (Substation)  

 
 
Delta Sıcak Su İstasyonları (“Substation”) modüler sistemi ile merkezi ısıtmada bireysel ısınma ve 
kullanım sıcak suyu uygulamalarında en akıllı sistem ile çalışır. Bu sistem, konforu gelişmiş Alman 
Teknolojisi  "Made in Germany" ile yüksek tasarrufu birleştirmektedir.  
 

Merkezi ısıtma sistemlerinde kazan dairesinde kaskad sistemi 
ısıtma suyunu üretir ve tek hattan dairelere dağıtır. Gelen ısıtma 
suyu daire girişinde daire içi duvara veya tesisat şaftına monte 
edilen Delta Sıcak Su İstasyonunu besler ve ısıyı eşanjörden 
geçirerek şebekeye bağlı olan soğuk sudan kullanım sıcak 
suyunu temin eder.  

Delta Sıcak Su İstasyonları Ana Modülasyon Sistemi, opsiyonlu 
ekipmanlar ile donatılabilir. Ekipmanlar istasyona monte edilir 
ve işletmeye hazır olarak teslim edilir. 

"Kullanım sıcak suyu ve kalorifer suyunun tüketimi aynı 
kalorimetre sayacından hesaplanarak, kullanılan enerji 
tutarı kadarı ödenmektedir." 

 

DeltaÊ Sıcak Su 
İstasyonları: Ê

1-Ê MWS-MiniÊ

2-Ê MWS-MiniÊ PlusÊ

3-Ê WK-İstasyon Ê

1Ê

2Ê

3Ê

Bahar mevsimi ile birlikte ilkbahar yağ-
murları ve havadaki nem oranı art-
maya başladı. Kuru hava insan sağ-

lığına zarar verdiği gibi aşırı nemli hava da 
insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Nemli hava-
larda kullanılabilen Olimpia Splendid Aqua 
Dry Nem Alıcı rahat ve sağlıklı bir nefes ala-
bilme imkânı sağlıyor.
Yapılan araştırmalar, havadaki nem oranının 
% 45-50 seviyesinde olmasının insan sağ-
lığı için en ideal seviye olduğunu gösteriyor. 
Soluduğumuz havadaki nem oranının yeterli 
düzeyde olmaması ise insan vücuduna zarar 
veriyor. Bahar aylarında nemin % 80 dola-
yında artması, vücudun terlemesini de engel-
liyor. Nem oranı belli bir sınırı aştığında, kişi 
terleyemediği için sıcak birikiminden dolayı 
rahatsızlık hissedebiliyor. Ayrıca nem oranı 
yüksek yerlerde, eklem romatizması ve astım 
gibi hastalıklar da artıyor. 

Olimpia Splendid Aqua Dry Nem 
Alıcı Havayı Temizliyor
Olimpia Splendid’in Aqua Dry Nem Alıcısı 

ile insan sağlığının ve yaşam alanının kalitesi 
yükseliyor. Yenilikçi ve sofi stike tasarımı ile şık 
detaylara sahip olan Aqua Dry, havadaki nemi 
almasının yanı sıra havayı da temizliyor. Aqua 
Dry Nem Alıcısı ile hem yapılar nemden zarar 
görmüyor hem de insan vücudunun fazla nem-
den etkilenmemesi sağlanmış oluyor.
İhtiyaçlara ve çevreye uygun bağımsız ya da 
kombine olarak kullanılabilen üç farklı fi ltre-
leme moduna sahip olan Aqua Dry’ı kullan-
mak son derece basit.
Elektronik LED ekranı, havanın sıcaklığını 
ve nem seviyesini gösterirken, yazılımı nemin 
ayarlanmasına olanak sağlıyor. Boşaltmayı 
kolaylaştırmak için pratik bir tutmacı olan tan-
kına ulaşmak için şık gövdesi basit ve hafi f bir 
şekilde bastırılarak açılıyor ve 3,5 litrelik su 
tankına erişim kolaylaşıyor. Kumanda pane-
lindeki LED ışığı, tankın boşaltılması gerekti-
ğinde kullanıcıyı uyarıyor. 
Şık, pratik, gömme tutmaç ve etrafında dönen 
tekerlekleri sayesinde, Aqua Dry Nem Alıcı 
evde ihtiyaç duyulan her yere rahatlıkla götü-
rülebilir.  TM

Delta Sıcak Su İstasyonları

Delta Sıcak Su İstasyonları, modüler 
sistemi ile merkezi ısıtmada bireysel 
ısınma ve kullanım sıcak suyu uygu-

lamalarında akıllı sistem ile çalışır. Bu sistem, 
konforu gelişmiş Alman teknolojisi ile yüksek 
tasarrufu birleştiriyor. Merkezi ısıtma sistem-
lerinde kazan dairesinde kaskad sistemi, ısıtma 
suyunu üretir ve tek hattan dairelere dağıtır. 
Gelen ısıtma suyu, daire girişinde daire içi 
duvara veya tesisat şaftına monte edilen Delta 
Sıcak Su İstasyonunu besler ve ısıyı eşanjörden 
geçirerek şebekeye bağlı olan soğuk sudan kul-
lanım sıcak suyunu temin eder. 
Delta Sıcak Su İstasyonları ana modülasyon 
sistemi, opsiyonlu ekipmanlar ile donatılabi-
lir. Ekipmanlar istasyona monte edilir ve işlet-
meye hazır olarak teslim edilir. 
Kullanım sıcak suyu ve kalorifer suyunun tüke-
timi aynı kalorimetre sayacından hesaplana-
rak kullanılan enerji tutarı kadarı ödenmek-
tedir.TM
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"Kullanım sıcak suyu ve kalorifer suyunun tüketimi aynı 
kalorimetre sayacından hesaplanarak, kullanılan enerji 
tutarı kadarı ödenmektedir." 

 

DeltaÊ Sıcak Su 
İstasyonları: Ê

1-Ê MWS-MiniÊ

2-Ê MWS-MiniÊ PlusÊ

3-Ê WK-İstasyon Ê

1Ê

2Ê

3Ê
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Korozyon ve Donmayı Önleyici Fonksiyonel Kimyasallar

Paslanmayı önleyen katkılar içerir. Berrak açık 
sarı renktedir. 
Minimal kullanım yoğunluğu; % 20  v / v  
Devamlı kullanım sıcaklıkları; yaklaşık - 35 
ila + 150 °C 
Kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemleri için 
uygundur.

Başlıca Kullanım Alanları: 

Ferdi ve merkezi sistem ile ısıtılan ve soğutu-
lan konutlar, iş merkezleri, AVM’ler, oteller, 
hastaneler, spor salonları, ibadethaneler, teks-
til ve matbaa makinaları soğutma üniteleri, çift 
cidarlı yakıt tankları koruma üniteleri, yangın 
tesisatlarında su depolama, boru hattı ve sprink-
lerin koruma üniteleri vb. yerlerde, korozyon ve 
donmayı önleyici fonksiyonel  kimyasallar ola-
rak kullanılmaktadır. TM

Antifrogen    

Antifrogen, korozyon ve donmayı önle-
yici ısı transfer sıvısıdır.

Başlıca Özellikleri: 

•	  Korozyon önleyici katkılı, ısı transferi 
sağlayan ve soğutma aracı olarak 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir.  

•	 Su ile her ortamda karışarak değişik 
donma derecelerine uygun tesisat sıvısı 
elde etmek mümkündür.

•	 Karışımda donma noktasına yaklaştıkça 
ayrışma olmaz. Bu nedenle tesisatlarda 
patlamaya sebebiyet vermez.

•	 Karışımın donma direnci, yıllarca 
kullanımdan sonra bile değişmez. 
Konsantrasyon sabit kalır.

•	 Korozyon engelleyiciler içerir, bu özelliği 
sayesinde soğutma ve ısıtma sistemlerinin 
hatta bileşik metallerin metal aksamlarını 
korozyona karşı sürekli korur ve büyük 
ölçüde bakım ve onarım masrafl arını 
azaltır.

•	 ASTM D 1384 - 94 metoduna göre 
yapılan deneylerde ½ Antifrogen / Su 
karışım, muadillerine göre dünyadaki 
en az korozyon etkisi yapan tesisat sıvısı 
olarak belirlenmiştir.

•	 Antifrogen / Su karışımı kullanılan ısıtma 
ve soğutma sistemindeki sirkülasyon 
pompalarının sorunsuz çalıştığı ve bu 
pompalarda yaygın olarak kullanılan 
plastik ve elastomer (conta, orink vb.) 
elamanlara uygun olduğu ispatlanmıştır.

•	 Antifrogen / Su karışımı oksijen 
geçirimini azalttığı için tesisat içerisindeki 

kirlenme, çamurlaşma ve yosunlaşmayı 
engeller, bu nedenle de sensör arızalarını 
minimuma indirir.

•	 Antifrogen / Su karışımının ısı transfer 
katsayısı suya çok yakındır. Bu nedenle, ısı 
radyatörler ile ortama taşınıyorsa radyatör 
alanının değiştirilmesine gerek yoktur.

Antifrogen Grubu Ürünler:

•	 Antifrogen N 
•	 Antifrogen L 
•	 Antifrogen SOL HT
•	 Antifrogen KF 
•	 Protectogen 

Ürün çeşitleri uygulamada kullanılan sıcaklık 
şartlarına göre belirlenir.  

Antifrogen Kullanım Alanları: 

•	 Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde 
•	 Güneş enerjili (solar) ısıtma sistemlerinde
•	 Isı pompası uygulama sistemlerinde
•	 Isı geri dönüşüm sistemlerinde 
•	 Soğutma sistemlerinde 
•	 Yangın hattı sistemlerinde tesisat sıvısı 

olarak kullanılır.

Antifrogen Grubu Ürünlerin Kısaca 
Tanıtımı 
 
Antifrogen N

Monietilen glikol bazlı çok yönlü ve yüksek 
kaliteli ısı transfer sıvısıdır. Isıtma ve soğutma 
sistemlerini korozyona karşı korur. Aynı 
zamanda güvenilir donma koruması sağlar. 
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Solarbooster® “Seasontrack®” 
Mobil Termal Güneş Enerjisi Sistemi

Sunstrip, herhangi bir sebepten ötürü çatılarına müdahale edileme-
yen veya uygun çatı konumlanması, alanı bulunmayan kullanıcı-
lar için “Seasontrack” mobil termal güneş enerjisi sistemini geliş-

tirdi. Bu sistem kendi üzerinde bir adet yüksek verimli Solarbooster 2M 
termal güneş kollektörü, bir adet 40Wp’lik fotovoltaik modül, bir adet 
Solarbooster DC sirkülasyon istasyonu, bir adet 100 litrelik poliüretan 
tecritli depo ve tek aksta tilt ayarlı, mobil standtan oluşuyor. Kullanıcılar, 
sistemi konutun veya işyerinin dışında uygun güneşlenen bir yere yerleş-
tirip, tam güney ve mevsimsel tilt açı ayarlarını yapabilir, sadece depoya 
basınçlı sistemden soğuk suyu bir hortum aracılığı ile taşıyarak ısıtılmış 
suyu yine basınçla tesisatlarına aktarabilirler. Herhangi sabit bir borulama 
ve elektrik tesisatı çekilmesine gerek kalmadığı, DC sirkülasyon istas-
yonu üzerindeki özel pompa yine sistem üzerindeki fotovoltaik modül 
aracılığı ile çalıştırılabildiği için kullanıcılar mevsimsel ve konumsal ola-
rak esnek mobilite imkânına sahip olur. 30 / 45 / 90 derecelik tilt ayar-
ları, esnek kapalı devre bağlantıları ile sistem, mevsimsel olarak müm-
kün olan en uygun konumlamaya göre ayarlanabilir. TM

Oteller, hastaneler, rezidanslar, eğitim kurumları ve klima santralleriyle ısınıp serinleyen 

diğer bütün yapılara Totaline’dan Acil Servis. Her marka klimanın ihtiyacına uyan Totaline 

ve diğer tüm marka klima filtreleri, hızlı teslimatla size, fiyatıyla da bütçenize nefes aldırır.
TOTALINE’DA BULAB‹LECE⁄‹N‹Z MARKALAR
AAF • ALCO CONTROLS • ARKEMA • BELIMO • BITZER • BRISTOL • CARLYLE • CARRIER • CIMM • COPELAND • DANFOSS • DUPONT • EBM • FIME 
FLAMCO • FRASCOLD • GIANNONI • HALCOR • HELAMIN • HONEYWELL • HUBA CONTROL • INDUSTRY TECHNIK • ‹ZOCAM • JOHNSON CONTROLS 
KALTHOFF • MITSUBISHI • RANCO • REFCO • ROTHENBERGER • SAGITTA • SALMSON • SAMSUNG • SARKUYSAN • SANYO • SHELL • SICCOM  
SIEMENS • SISME • SUNTEC • SWEP • TECNOSYSTEMI • TECUMSEH • TESTO • TEXACO • TOSHIBA • TOTALINE • TROX • WATTS • WILO • ZILMET

TOTALINE ACİL SERVİS
Klima santrallerinin ihtiyaç duyduğu tüm filtreler 24 saatte kapınızda,

üstelik çok uygun fiyata!

TOTALINE ACİL SERVİS

www.totaline.com.trTOTALINE bir ALARKO-CARRIER kuruluşudur.

‹STANBUL MARKET‹:
Yukarı Dudullu Org. Sanayi Bölgesi, Esenşehir Mah.
3. Cad. No: 2 PK: 37 Dudullu - Ümraniye / ‹STANBUL
Tel: (0216) 528 69 00  Faks: (0216) 365 43 51

TOTALINE ANKARA YETK‹L‹ SATICISI:
Akgüz Klima ‹nş. ve Tic. Ltd. Şti., Gençlik Caddesi  
No: 23/12 Anıttepe / ANKARA
Tel: (0312) 231 15 05  Faks: (0312) 231 15 06

ANKARA MARKET‹:
Ceyhun At›f Kansu Caddesi No: 143/21 Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 472 43 04 / 472 43 05 / 472 43 10  
Faks: (0312) 472 43 75

TOTALINE BURSA YETK‹L‹ SATICISI:
Teknik Motor Nejdet Gürçocuk, Fevzi Çakmak Cad.
Kayaali Sok. No: 14/A BURSA
Tel: (0224) 225 15 50 / Pbx  Faks: (0224) 253 45 85

ANTALYA MARKET‹:
Mehmetçik Mah. Aspendos Bulvarı No: 79/5 07160 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 - 322 66 64 / Pbx   
Faks: (0 242) 322 87 66

TOTALINE ‹STANBUL SATIŞ NOKTASI:
Frigoven Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti., Dolapdere Bülbül Mah.  
Serdar Ömer Paşa Cad. Güven Plaza No: 7-9 Kat: 1-2 Beyoğlu / ‹STANBUL
Tel: (0212) 237 60 60 / Pbx  Faks: (0212) 237 44 74

‹ZM‹R MARKET‹:
2823. Sokak No: 129B/5 Oto Plaza Halkap›nar / ‹ZM‹R
Tel: (0232) 459 18 17 / Pbx 
Faks: (0232) 459 26 29
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ürünler

Karmaşık uğraş ve hesaplamalar sonu-
cunda mesafeler ölçülebilir ve alan 
veya oda hacimleri belirlenebilir. 

Fakat bir lazermetre ile bu uygulama çok 
daha rahat, doğru ve hızlı yapılır.
Lazermetreler, lazer ışınlarının yardımı ile 
mesafeleri ölçer. Odaklanan ışınlar, lazermetre 
tarafından yayılır ve ışınların kaynağa tekrar 
yansıması için gerekli zamanı hesaplar. Elde 
edilen sonuçlar sayesinde mesafe oldukça has-
sas bir şekilde tespit edilir. Bu şekilde yapılan 
mesafe ölçümü, ultrasonik ölçüm gibi diğer 
alternatiflerden çok daha hassastır. Ultraso-
nik mesafe ölçerler ses dalgalarını ultrasonik 
alanda yayarlar. Bu ses, dalgalı biçimde geniş-
ler ve birçok faktör tarafından etkilenebilir. 
Mesela çevrede bulunan nesneler ultrasonik 
ses dalgalarının yayılımını engeller ve böylece 
ölçüm sonucunu değiştirir. Lazer ışını ise doğ-
rudan ve hassas bir şekilde ölçüm yapar – kır-

TROTEC BD15 Lazermetreler

mızı ölçüm noktası erişimi zor olan nokta-
larda dahi hangi mesafenin ölçüldüğünü gös-
terir. Yalnız bir tuşa basmakla ölçüm sonuç-
ları toplanır veya çıkarılır ve oda hacmi ya da 
alanlar hesaplanır.

Kullanım Alanları

Bir oda için kaç metrekare fayansa ihti-
yaç duyulacağı, ne kadar boyaya gereksinim 
olduğu lazermetreler ile ölçülebilir. Lazermet-
reler ile çatı katının genişletilmesi uygulama-
larında tavan yüksekliğinin ne kadar olması 
gerektiği de belirlenebilir. Trotec’in BD15 
Lazermetre cihazı, hassas ve son derece kolay 
kullanım menüsüne sahiptir. Oldukça hafif 
tasarlanan cihaz, her cebe sığabilecek ölçü-
lerdedir. 
Kısıtlı zaman aralıklarında çalışanlar için uzun 
ve karmaşık ölçüm metodları nedeniyle olu-
şan vakit kaybını engellediğinden, lazermet-
reler özellikle profesyonel kullanıcılar için son 
derece gereklidir ve alet çantalarının olmazsa 
olmazıdır. 
Dış alanda hassas ölçüm sonuçları sunan 
bir mesafe ölçer veya entegre eğim sensörü, 
pratik sınır belirleme fonksiyonu veya kolay 
veri aktarımı için Bluetooth arabirimi gibi 
ek fonksiyon seçenekleri için Trotec Leica 
Disto serisi mesafe ölçüm cihazları ile çözüm 
sunmaktadır.  
Trotec BD15 Lazermetreler www.trotec24.
com.tr online alışveriş mağazasında kısa 
süreliğine indirimli fiyata sunuluyor (Sınırlı 
stok).TM

Disto D2 Disto D3

Disto D5 Disto D8

BD 15
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Stoper Yapı’dan Çatılarda Su Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlayan 
solarStoper

RBM Daire Önü İstasyonu

Stoper Yapı ve Yalıtım Sistemleri A.Ş., 
Stoper membran serisinin en yeni ürün-
lerinden biri olan ince ve esnek fotovol-

taik güneş pilleri ile entegre edilmiş, polimer 
bitüm esaslı su yalıtım membranlı solarStoper’i 
pazara sundu. solarStoper, çatılarda hem su 
yalıtımı hem de güneş enerjisinden elektrik 
üretimine imkân veriyor. Bu ürünün membran 
bölümü özel formül ile Stoper Yapı fabrikala-
rında üretiliyor. Güneş pilleri ise Amerika’daki 
Unisolar firmasından tedarik ediliyor. Yenile-
nebilir enerji kaynağı olarak güneşin kullanıl-
ması nedeni ile, fosil yakıtların kullanımın-
dan doğan çevre kirlenmesinin önüne geçil-
mesine ve kaynakların verimli kullanılarak ülke  
ekonomisine destek olunmasına aracı olan 
solarStoper, düzgün olmayan çatı geometrile-
rinde ve hatta tonoz çatılarda dahi çatı alanı-
nın tamamına yakınında kullanılabiliyor. Çatı-
larda su yalıtımına ek olarak enerji kazanımı 
da sağlayan solarStoper’deki üstün ince film 
amorf silikon hücre ve üçlü bağlantı teknolo-
jisi ile optimal elektrik enerji üretimi gerçek-
leştiriliyor. Çatı alanı ile orantılı güç üretimi 
sağlanıyor. Stoper ekibi tarafından yalıtım ve 
enerji bağlantı işi bir paket olarak çözülüyor ve 
anahtar teslimi projeler gerçekleştiriliyor. Diğer 
katı güneş panelleri ile karşılaştırıldığında, ilave 
su yalıtımı, bağlantı elemanları kullanılmaması 
nedeniyle işçilik ve malzemeden tasarruf sağ-
layan solarStoper, yüksek sıcaklıklarda dahi iyi 
bir performans sergiliyor.
solarStoper’in ürettiği enerji, güneş güç regüla-
törü ve invertörden geçirilerek alternatif akıma 
çevriliyor ve kullanılıyor. Şebekeye bağlı kul-
lanımda üretim fazlası enerji şebekeye veri-
lebiliyor. Üretimin tüketimi karşılayamadığı 
durumda ise şebekeden sistem besleniyor. 
Şebekeden bağımsız kullanımda ise üretilen 
enerji akü gruplarında depolanıyor. Daha sonra 
invertörden geçirilerek kullanıma sunuluyor. 
Akü grupları muhtemel tüketim değerlerine 
göre projelendiriliyor. solarStoper’in bir rulosu 
1 m x 6 m ebatlarında. Bu bir rulo üzerinde 
2 adet güneş pili modülü bulunuyor. Aşağı-
daki değerler bir güneş pili modülü için 1000  
W/m2 radiant güneş enerjisi alması durumunda, 
25 °C hücre sıcaklığında, 1,5 hava kütlesi 
spektrumunda, yani standart test şartları için 
verilmiştir. Güç toleransı ±5%’dir.

RBM Daire Önü İstasyonu, merkezi 
ısıtma sisteminin avantajlarını ve 
bireysel ısıtma sisteminin konforunu 

bir arada sunan kompakt bir çözümdür. RBM 
Daire Önü İstasyonu, su ısıtıcısı ve basınç farkı 
kontrolü ile tam bir çözümdür.

Özellikleri:

•	 İhtiyaca göre sıcak su tedariki
•	 Kullanım suyu öncelikli çalışma
•	 Düşük dönüş kolaylığı
•	 Sıcak su depolamaz, bu sayede lejyonella 

riskini azaltır. TM

Güç: Pmax    144 W
Gerilim:Vmp 33 V
Pmax’ta akım: Imp    4,36 A
Kısa devre akımı: Isc    5,3 A
Açık devre gerilimi: Voc    46,2 V
Maksimum seri sigorta anma akımı: 8 A
Birim alandan sağlanan güç: Wp   53 W/m2

solarStoper esnek ve örtü şeklinde olmasının 
avantajıyla mimarlara her türlü oryantasyonda 
tasarım yapma özgürlüğü tanıyor. Ürün, kar 
veya rüzgâr yükünün, çatı altyapısı ve kons-
trüksiyon için kritik olduğu yerlerde emni-
yetle kullanılabiliyor. Cam veya metal bağlantı 
elemanları içermeyen solarStoper’in dayanımı 
neredeyse tüm zorlayıcı atmosfer şartlarında 
test edilmiştir.  

solarStoper’de kullanılan ince film teknolojisi-
nin, kristal silikon fotovoltaik panellere göre en 
kritik üstünlüğü ise gölgelenmeye olan yüksek 
toleranslarıdır. Gölgelenme, solarStoper’in per-
formansını en fazla yüzde 10 düşürürken, kris-
tal fotovoltaik panellerde gölgede güç düşüşü 
yüzde 50’lere varabiliyor. Yüzey sıcaklığı 80 
°C’yi bulduğu zaman geleneksel kristal foto-
voltaik panellere kıyasla aynı anma güç değer-
lerine sahip solarStoper yüzde 20 daha fazla 
enerji üretebiliyor. TM
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Solar Nokta’dan BIPV (Building Integrated Photovoltaic) Paneller

Solar Nokta tarafından pazara sunulan 
BIPV (Building Integrated Photovol-
taic) Paneller, Lüksemburg’da üretiliyor. 

SUNLAP markalı ürün, projelere estetik olarak 
çok şey katmakla birlikte su geçirmezlik özel-
liğiyle kiremitlerin yerine de kullanılabiliyor. 

Özellikleri

•	 Fotovoltaik kiremitleri, mono ya da 
polikristal teknolojili

•	 Ağırlık: 17 kg/m2 
•	 Taşıma kapasitesi: 540 kg/m2

•	 Bağlayıcı MC4
•	 EPDM mühürlü fiberglas yönlendirici
•	 İzolasyon malzemesinden yapılmış çelik 

kaplı kancalar
•	 Kiremitlerin alttan başladığı nokta su 

giderine bağlı
•	 Kiremitlerin üstte bittiği nokta  

galvanizli antrasit
•	 Kenardan bağlama yerleri gri renkli 

galvanize çelik
•	 Mimari bütünleşme 
•	 Su geçirmezlik
•	 Verimlilik: Havalandırmalı kiremitler, 

yüksek iletimli, temperli Saint-Gobain 
solar cam, by-pass diyotlar

•	 Boyutlar: Farklı boyutlardaki paneller her 
geometrideki çatıya uyum sağlar

•	 CEI 61215, CEI 61730, ÜV Sertifikası ve 
CE Sertifikası

•	 Garanti: 12 yıl ürün garantisi, Performans 
Garantisi: Maksimum gücün % 90’ı 10 yıl 
boyunca, Maksimum gücün % 80’i 25 yıl 
boyunca. TM 

WC öğütücüleri bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak 
kalan yerlere tuvalet veya banyo 

monte etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 
5, yatay olarak 100 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler, ekonomik, pra-

SFA SANIHYDRO WC Öğütücüleri ve Pompaları

tik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC borular aracı-
lığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yap-
mıyor ve çok düşük seviyede sesle çalışıyor.  
Basit montaj yöntemi sayesinde hızlı ve kolay 
uygulanabilen sistem, restorasyon ve tadilat 

işlemlerinde kullanıcıya esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özel-
liğine sahip değil. Yine kanalizasyona uzak 
kalan veya bodrum katı gibi kot farkı olan yer-
lerde atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 °C 
sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden; restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

SANIVITE Pompa Teknik 
Özellikleri: 

Bağlanabilen üniteler: Bulaşık makinesi, çama-
şır makinesi, evye, duşakabin, banyo küveti, 
bide, lavabo. 
Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
Deşarj boru çapı: 32 mm, 
Maks. akışkan sıcaklığı: 60 °C, 
Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 50 Hz, 
Elektrik tüketimi: 400 W, 
Boyutlar (u x d x y ): 373 x 185 x 275 mm. TM
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ürünler

KSB’nin Yeni Nesil Global Ürünü: MegaCPK

KSB’nin aralıksız süren araştırma-
ları ve yatırımları sonucu geliştirdiği, 
yeni nesil MegaCPK, kendi sınıfının 

standartlaştırılmış en iyi kimyasal pompasıdır. 
Kalite, verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gibi 
KSB’nin tüm standart özellikleri bu üründe de 
bir araya getirilmiştir. KSB, sadece kalite, güve-
nilirlik ve global sorumluluğu temsil etmekle 
kalmıyor, teknolojik yenilikler de fi rmanın en 
önemli özelliklerinden. Standardize edilmiş 
yeni kimyasal pompa MegaCPK; uluslararası 
alanda başarısı kanıtlanmış CPK, CPKN ve 
Megachem serisi pompaların daha da geliştiril-
miş bir versiyonudur. Tamamen yenilikçi olan 
bu ürünün birinci sınıf farklı özellikler sunu-
yor olması, bu pompayı daha da dikkat çekici 
hale getirmektedir. MegaCPK, kimya ve pet-
rokimya sanayi başta olmak üzere başka bir-
çok uygulama alanı için geliştirilmiş, özellikle 
güçlü, standart bir pompadır. Hidrolik bile-
şenlerinin optimize edilmiş tasarımı, enerji 
verimliliğinde yeni standartları da beraberinde 
getirmektedir. Üründe maksimum verim elde 
etmek ve pompa işletiminin daha verimli ve 
güvenilir olmasını sağlamak için hidrolik par-
çaları ve özellikleri optimize edilmiştir. Müş-
teri ve/veya tesis taleplerini karşılayabilmek 
için MegaCPK’larda çark tıraşlama işlemi 
KSB’de verilen teklifl erin doğal bir parçasıdır. 

Pompa istenen değere ulaşana ve enerji tüke-
timi %10’lara varan ölçüde azaltılana kadar 
dış çark çapı tıraşlanır. KSB ürünlerinin yük-
sek verimli motorları ve standart diğer özellik-
ler toplam verime önemli ölçüde katkı sağlar.

Enerji verimliliği için alınan üst 
düzey önlemlerin faydaları
MegaCPK operatörleri pompayla birlikte 
PumpDrive da kullanabilirler. Bu değişken hız 
sistemleri, % 60’a varan enerji tasarrufu sağla-
makla kalmaz; aynı zamanda minimum aşın-
mayla sorunsuz bir çalışma sağlar. Pompa işle-
timinde tam bir şeff afl ık için PumpMeter da 
kullanılabilmektedir. Bu sistem, MegaCPK’nın 
ne kadar verimli çalıştığını ve daha fazla nasıl 
enerji tasarrufu yapılabileceğini de gösterir.
Yeni MegaCPK pompa, kapsamlı bir tasarım 
sistemine sahiptir. Bu pompalar, mükemmel bir 
NPSH değeri sağlamanın yanı sıra; optimum 
verimlilik sağlar. Ayrıca her türlü malzemeden 
de tedarik edilebilme özelliği vardır. Geniş bir 
malzeme seçeneğinin yanında MegaCPK’da 
farklı salmastra, çark ve gövde seçenekleri de 
bulunmaktadır.
Standardize edilmiş bu pompa, çok sayıda 
uygulama için kullanılabilmekte ve yerel koşul-
lara kolaylıkla adapte olmaktadır. Tüm bu özel-
likleri pompanın daha güvenli çalışmasını ve 

verimli olmasını sağlar, ayrıca enerji maliyet-
lerini azaltır ve kaynakların korunmasına yar-
dımcı olur.
Bu pompalarda boyutlar büyük olmasına rağ-
men birçok malzeme seçeneği kullanılabilir. Bu 
çok çeşitlilik MegaCPK’nın birçok uygulama 
için özellikle çok yönlü olmasını sağlar. KSB 
ayrıca bu esnekliği daha da artırmak ve birçok 
prosese uygunluğunu sağlamak için salmast-
rada da geniş seçenekler sunar.

Maksimum işletme güvenilirliği
KSB, MegaCPK’da pompayı daha da optimize 
etmek üzere, yapısal simülasyonun en modern 
hesaplama yöntemlerinden biri olan Sonlu Ele-
man Analizi (FEM) yöntemini kullanmıştır. 
Mega CPK’nın daha sağlam olması, örnek teş-
kil eden hidrolik özellikler sunar ve çok az aksi-
yel itme kuvveti oluşturur. Buna ek olarak, KSB 
mühendisleri düşük NPSH değerlerini sağlaya-
bilmek için özel çaba sarf etmişlerdir. Pompanın 
daha sorunsuz ve kararlı çalışmasının yanında 
kavitasyon riski azaltılmıştır. Böylece ekipman 
kullanılabilirliği artar.

Ömür boyu kullanım kolaylığı
MegaCPK dizayn edilirken basit bir pren-
sip uygulanmıştır: daha az bileşen kullanılarak 
daha sağlam ve bakımı kolay bir ürün sunmak. 
Arkadan çekilip çıkarılabilen ünite tek parçadır 
ve tüm boyutlara ait kapak sökülebilmesi için 
güçlü cıvatalarla donatılmıştır. Bu iki özellik 
MegaCPK’ya kolay bakım yapılabilmesini sağ-
lar. Ayrıca agresif akışkanlar kullanılması duru-
munda  aşınmayı azaltan ve gaz içeren akışkan-
ların hava tahliyesini iyileştirmek amacıyla sal-
mastra yuvası genişletilmiştir.
Mega CPK’nın yeni özellikleri ve global stan-
dartları, kullanıcılarına büyük avantajlar sunar. 
Satış ve servis ağının iç içe oluşu, kısa tes-
lim süreleri sağlar. Tüm KSB üretim tesisleri 
aynı mükemmeliyetçi teknik ve kalite anlayı-
şıyla çalışır. 
MegaCPK kullanıcılarının bireysel gerek-
sinimleri için optimum çözümler sunar. 
MegaCPK’daki boyut çeşitliliği, bireysel 
işletme şartlarının daha iyi karşılanması demek-
tir.İlk yatırım maliyetleri nispeten düşüktür. 
Tüm ömür boyunca verimli ve düşük maliyetli 
işletme, kayda değer bir tasarruf sağlar. TM

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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söyleşi

Aldağ Dış Ticaret 
Satış Pazarlama Direktörü

Toni Timirci

Aldağ Dış Ticaret A.Ş., 2008 yılında kurulmuş genç, fakat tecrübeli bir firma. 
Hassas kontrollü klima denilince akla gelen ilk isimlerden olan İngiliz 
menşeli Airedale’in Türkiye temsilciliğini başarıyla yürüten firma, son 

günlerde yeni bir anlaşmaya imza atarak İtalyan Aermec ürünlerinin de temsilcisi 
oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları, Aldağ Dış Ticaret Satış Pazarlama Direktörü Toni 
Timirci ve Satış Müdürü Serkan Sözen anlattı...

“ Amacımız, Aermec’i       
 Türkiye’de hak ettiği yere 
 taşımak”
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Aldağ Dış Ticaret Satış Müdürü

Serkan Sözen
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mizi çeken konu ürün çeşitliliği oldu. Isıtma ve 
soğutma sistemlerini bir bütün olarak düşün-
düğümüzde, bu sistemlerin tüm gereksinim-
lerinin Aermec'in geniş ürün portföyü ile sağ-
lanabildiğini gördük. Aermec, 5-1700 kW 
soğutma kapasitesi aralığında hava soğut-
malı ve su soğutmalı olarak toplam 26 model 
soğutma grubu üretmektedir ve her bir model 
kendi içinde farklı kapasite ve verimlilik sınıf-
ları ile çok çeşitli alternatifler sunmaktadır. 

Aynı zamanda Aermec 17 farklı modelde fan 
coil cihazı üretimi ile Avrupa'da bu konuda 
lider durumdadır. Fancoil üretiminde günü-
müz şartlarındaki en yüksek üretim teknolo-
jilerinden faydalanarak cihazları batarya test-
leri dışında el değmeden imal etmektedir. Bu 
sayede günlük 1000 adet üretim kapasitesine 
sahip olan fabrika, fan coil cihazlarında kul-
lanılan tüm batarya, fan ve motor gibi ekip-
manları kendisi tasarlayıp imal ederek, yük-

Aldağ Dış Ticaret A.Ş.  Aermec'in 
Türkiye'deki tek yetkili temsilcisidir

Aldağ Dış Ticaret A.Ş. 2008 yılında kuruldu. 
İlk olarak hassas kontrollü klima cihazı sektö-
ründe faaliyet gösteren İngiltere’nin en büyük 
firmalarından Airedale ile bir ortaklık anlaş-
ması imzaladık. O yıl, özellikle telekomünikas-
yon alanında önemli başarılara imza attık  ve bu 
bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı 
oldu. Şirketin kuruluş yılında böyle işlere  imza 
atmak, bizi yeni yatırımlara yöneltti. Ardın-
dan iç piyasada Airedale ile yer almaya başla-
dık. Daha sonra gelen talepler doğrultusunda  
İran, Afganistan, Irak gibi pazarlara da yönel-
dik ve ciddi satış rakamlarına ulaştık.
2012 itibariyle Aermec ürünlerinin Türkiye 
temsilcisi olmak üzere el sıkıştık. Kontratımız 
2011 yılının Eylül ayında imzalandı. Aermec, 
alanında İtalya’nın en büyük firması. Firma yak-
laşık 110.000 metrekare alana kurulu ve 1500 
personeli var. 2011’de sadece fan coil satışları 
250.000 adet. Çok ciddi potansiyeli olan, 300 
milyon euro civarında bir ciroya sahip dünya 
çapında ve neredeyse ürünlerinin % 50’sini 
ihraç eden bir firma.

Aermec, geniş ürün yelpazesi ile her 
proje için farklı çözümler üretebilir

Aldağ Dış Ticaret olarak Aermec'in ürünle-
rini detaylı olarak incelediğimizde ilk dikkati-
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söyleşi

Bu cihazlardaki scroll kompresörler değişken 
devirli çalışmakta olup, yüksek parsiyel yük 
performansı ile önemli avantajlar sunmaktadır. 
Aynı zamanda soğutma grubuna entegre edil-
miş olan yine invertörlü sirkülasyon pompası  
enerji tasarrufuna önemli katkılar sağlamakta-
dır. İnvertör kompresör ve sirkülasyon pompalı 
chiller cihazları, EC motorlu fan coiller ile bir-
likte çalıştığında komple olarak sistemde; su, 
hava ve soğutucu akışkan tarafında değişken 
debi imkânı ile yüksek verimlilik sunmaktadır.

sek güvenilirlikte, sürdürülebilir kalite stan-
dartlarına sahip ürünleri tek noktadan pazara 
sunmaktadır. 
Aermec ürettiği soğutma grupları ve fan coil 
cihazlarını soğutma ve ısıtma sistemlerinin 
önemli bir parçası olarak düşündüğünden, bu 
sistemlerin otomatik kontrolü için de çok çeşitli 
alternatifl er sunmaktadır. Tek bir merkezden, 
optimum enerji verimliliğinde, kolay kuru-
lum ve kullanım özellikleri ile otomatik kont-
rol kartları ve panelleri Aermec'in geniş ürün 
portföyünün tamamlayıcısı olarak hizmet ver-
mektedir. Ayrıca klima santralleri, ısı geri kaza-
nım üniteleri, rooftop cihazları ve split klimalar 
Aermec markası ile pazara sunduğumuz diğer 
ürünlerimizdir.

Aermec,  Eurovent sertifika 
kuruluşunun önemli bir üyesidir

Aermec ürettiği tüm fan coil ve chiller cihaz-
ları ile Eurovent sertifi ka kuruluşunun önemli 
bir üyesidir. Özellikle soğutma grupları ve fan 
coil cihazları ile ilgili tüm kapasite ve ses değer-
leri Eurovent web sitesinde mevcut olması, 
Aermec'in bu konudaki hassasiyetinin çok 
önemli bir göstergesidir.

Başarılı bir mühendis, her proje için 
doğru çözümler üretebilmelidir

Aldağ Dış Ticaret olarak, her projenin ayrı bir 
karakteristiği olduğu bilinci ile hareket etmek-
teyiz. Her proje birbirinden farklıdır, dolayısıyla 
bir A projesinde çok verimli kullanılan cihazlar 
B projesinde de aynı verimi gösterecektir diye 

bir kaide yoktur. Tam da bu aşamada mühen-
disliğin önemi ortaya çıkıyor. Bu amaçla her 
türlü proje için farklı ekipman ve sistemlerimiz 
ile ilgili mühendislik çalışmaları yapabilecek ve 
çok çeşitli alternatifl er üretebilecek deneyimli 
bir kadroya sahibiz.

EC motorlu fan coil cihazlarımız 
ve invertörlü soğutma gruplarımız 
ile projelere değer katacağımızı 
düşünüyoruz

Farklı uygulamalar için alternatifl er üretebile-
cek ve projelere değer katabileceğini düşündü-
ğümüz ürünlerimiz var. Örneğin fan coil cihaz-
larımızda EC motor teknolojisini kullanıyo-
ruz, bu sayede % 50'ye varan enerji tasarru-
funu, daha yüksek konforla ve daha sessiz ola-
rak sağlayabiliyoruz. Kasetli döşeme / tavan, 
gizli döşeme / tavan, dört yöne üfl emeli, yük-
sek basınçlı gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm ver-
siyonlarda üretilmekte olan Eurovent sertifi -
kalı EC motorlu fan coil cihazlarımızın özel-
likle ses seviyelerine çok güveniyoruz. Fan coil 
cihazlarının yanında yine invertör teknoloji-
sinin kullanıldığı chiller cihazlarımız mevcut. 

AERMEC Uluslararası Satış ve Pazarlama 
Müdürü Michele Gioachin ile Aldağ Dış Ticaret 
Satış Pazarlama Direktörü Toni Timirci
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6 adet kalorimetrik test odası bulunmaktadır. 
1500 kW soğutma kapasitesine kadar  soğutma 
gruplarının test edilebildiği tesis Eurovent'e 
akredite olmuştur. Fabrikada imal edilmiş her 
bir soğutma grubu, bu test odalarında çalıştı-
rılıp, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra  tes-
limata hazırlanmaktadır. Ayrıca bütün bu test-
lere, cihaz sahiplerinin veya danışmanların refa-
kat etmesi de mümkündür. Böylelikle cihaz 
kullanıcıları satın almış oldukları cihazların 
teknik özelliklerini, istemiş oldukları çalışma 
koşullarında görme imkânına varmaktadırlar.
Bunun yanında Aermec fabrikasında fan coil 
cihazlarının ses seviyesi ölçümleri için  yarı yan-
kısız test odası da mevcuttur. Özellikle fan coil 
cihazlarında ses seviyeleri konusunda oldukça 

söyleşi

Dört borulu heat pump soğutma 
gruplarımız ile aynı anda sıcak ve 
soğuk su sağlayabiliyoruz

Yine dört borulu chiller olarak tanımladığımız 
heat pump ve ısı geri kazanım özelliğinin tek 
bir makinede birleştiği,  birbirinden bağımsız 
olarak aynı anda hem sıcak hem soğuk su temin 
edebilen cihazlarımız ile de iddialıyız. Cihazı-
mızın en önemli özelliği iki ayrı akışkan dev-
resinin aynı anda birinin heat pump modunda 
diğerinin ise soğutma modunda çalışabilme-
sidir. Aynı zamanda cihazda bulunan ısı geri 
kazanım eşanjörü ile soğutma modunda da 
bedava olarak sıcak su üretmek mümkündür. 
İzolasyon konusundaki gelişmeler nedeni ile  
bazı projeler için kışın dahi belli mahallerde 
soğutma ihtiyacı oluşabiliyor, işte bu tip uygu-
lamar için geliştirilmiş olan cihazımız birbi-
rinden bağımsız olarak aynı anda hem ısıtma 
hem soğutma ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Ar-ge, Aermec için çok önemli

Yenilikçi yapısı ve ar-ge'ye vermiş olduğu önem 
Aermec’i farklı kılan diğer bir özelliği. Aermec 
fabrikasında  soğutma grupları ile ilgili  toplam 

iddialıyız. Fan coilin sessiz çalışmasını sağla-
mak üzere Aermec, cihazların fan salyangozu 
ve rotorunu ABS plastik malzemeden imal edi-
yor. ABS, metale göre daha hafif bir malzeme 
olduğu için yataklaması daha kolay. Dolayısıyla 
balans gibi problemleri beraberinde getirmiyor. 
Rulmanları ona göre tasarlanıyor. Bu nedenle 
düşük ses seviyelerinin yanı sıra cihazların daha 
uzun kullanım ömrüne sahip olmasını da sağ-
lıyor diyebiliriz.

Yeni ürünler ilk olarak MCE’de 
sergilenecek

Aermec sahip olduğu test odalarını sadece cihaz-
larını kontrol etmek için değil aynı zamanda 
ar-ge faaliyetleri için de kullanmaktadır. Mev-
cut ürün çeşitliliği, gelişen teknoloji ve müşteri 
istekleri doğrultusunda günden güne zengin-
lik kazanmaktadır. Önümüzde Mostra Con-
vegno Expocomfort fuarı var; Aermec de bu fua-
rın katılımcısı. Fuarda firmanın yeni tasarladığı 
invertör teknolojisinin kullanıldığı vidalı komp-
resörlü hava soğutmalı grupları gibi ürünler de 
ilk kez katılımcılara ve ziyaretçilere sunulacak. 
Bizler de orada olacağız; yenilikleri hep birlikte 
görmek için herkesi bekliyoruz. TM
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lere uygunluğunun yanı sıra en önemli avan-
tajı, yüksek çökme miktarlarına haiz olabilme-
leridir. Bir izolatörün statik çökme miktarı ne 
kadar fazla olursa, titreşim yalıtımı da o kadar 
verimli olmaktadır.
Elastomer izolatörler, nispeten düşük çökme 
miktarlarından ötürü daha az bir titreşim yalı-
tımı verimi sağlarlar. Bununla birlikte, doğal 
sönümleme katsayılarının çelik yaylara oranla 
daha yüksek olması sayesinde, yüksek frekans-
taki titreşimlerin yalıtılmasında çelik yaylardan 
daha iyi sonuç verirler. Ayrıca rezonans nok-
tasından geçiş hızı düşük olan ekipmanlarda 
(örneğin büyük aksiyal fanlar vb.), rezonansa 
girme tehlikesinin azaltılması için bu tip izo-
latörler tercih edilebilir.
Çok kritik titreşim yalıtımı gereksinimleri 
dışında genel yaklaşım; soğutma kuleleri, 
soğutma grupları, pompalar, kompresörler, 

Sismik koruma amacıyla kullanılacak her 
türlü ürünün, bağımsız kuruluşlarca test 
edilip sertifikalandırılmış olması hayati 

bir gerekliliktir. Çünkü bir sismik koruma 
uygulamasının devreye alınmak üzere test edil-
mesi söz konusu değildir. Bir deprem olduk-
tan sonra hatalı olduğu tespit edilen bir sis-
mik koruma uygulamasının sonucu can kayıp-
larıyla ödenebilir ve dolayısıyla bu affedilir bir 
hata değildir.
2012 yılı itibariyle bu alanda dünyadaki en gün-
cel test standardı, Amerikan Ulusal Standartlar 
Enstitüsü (American National Standards Ins-
titute – ANSI) ve Amerikan Tesisat Mühen-
disleri Birliği (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engi-
neers – ASHRAE) tarafından yayınlanmış 
olan ANSI/ASHRAE Standard 171 – Tesisat 
Ekipmanları İçin Sismik Koruma Donanımla-

rının Test Edilme Yöntemleri (Method of Tes-
ting Seismic Restraint Devices for HVAC&R 
Equipment) adlı standarttır. Türkiye’de Ulus 
Yapı tarafından pazara sunulan ACREFINE 
sismik koruma ürünleri, İngiltere’nin en köklü 
test kuruluşlarından biri olan ve UKAS tara-
fından akredite edilmiş 130 yıllık STL (Shef-
field Testing Laboratories) tesislerinde ANSI/
ASHRAE Standard 171’e göre test edilmiş ve 
LLOYDS gözetiminde sertifikalandırılmıştır.

Titreşim İzolatörleri

Titreşim izolatörleri, çelik yaylı ve elastomer 
(kauçuk veya neopren) malzemelerden mamul 
olarak iki ana gruba ayrılırlar. Büyük yükler için 
çelik yaylı izolatörler tercih edilirken, küçük 
yükler için elastomer izolatörler de kullanı-
labilir. Çelik yaylı izolatörlerin büyük yük-

ACREFINE 
Sismik Koruma ve 
Titreşim Yalıtımı Sistemleri

sistem

38 . tesisat market 03/2012



fanlar vb. birçok tesisat ekipmanı için, müm-
kün olduğunca yüksek çökme miktarına haiz 
çelik yaylı izolatörlerin tercih edilmesi yönün-
dedir. Birçok çelik yaylı izolatör ve titreşim 
askısı; tabanda, yayın altında veya uygun bir 
yerde elastomer bir bileşeni de içerir. Böylelikle 
büyük yüklere karşı verimli bir şekilde titreşim 
yalıtımı sağlanırken, anlık tınlamalar şeklinde 
oluşabilecek yüksek frekanslı titreşimlerin de 
yapıya geçmesi engellenebilir.
Çelik yaylar aşındırıcı şartlara dayanıklı olma-
ları açısından PVC veya kadmiyum kaplı olarak 
üretilirler. Çelik gövdeli izolatörlerin gövdele-
rinin iç ortamlarda epoksi boyalı, dış ortam-
larda ise sıcak daldırma galvanizli olması veya 
alternatif ileri teknoloji türü kaplamalı olması 
gerekir.
ACREFINE izolatörlerinin ve sismik sınırla-
yıcıların gövdeleri, sıcak daldırma galvanizden 
bile çok daha uzun süreyle korozyona dayana-
bilen ve su bazlı olması dolayısıyla çevre dostu 
“cataphoretic e-coating” yöntemiyle kaplan-
maktadır.
Ayrıca gövde dışındaki her türlü çelik parça (yay 
kapakları, yüksek kalite saplamalar, somunlar, 
pullar vs.) için uygulanan GEOMET® kap-
lama yöntemi, geleneksel elektro-çinko kapla-
maya kıyasla 10 misline kadar daha uzun süre 
tuz testine dayanabilmektedir ve çinko pasivas-
yonu içermediği için çevresel etki açısından en 
temiz kaplama yöntemidir.
Birçok durumda yaylı izolatörlerin çökme mik-
tarları 1" (2,5 cm) veya 2" (5 cm) olarak seçi-
lir. Ancak bir otelin terası, bir laboratuarın yan 
odası vb. ortamlar için 3" (7,5 mm) ile 6" (15 
cm) arası yüksek çökme miktarlarının da isten-
diği durumlar mevcuttur.

Acrefine AVI-S modeli, açık çelik yaylı titreşim 
izolatörü (serbest duran tip)

Acrefine AVI-B modeli, açık çelik yaylı titreşim 
izolatörü (zemine sabitlenen tip)

Elastomer esaslı malzemelerden mamul tit-
reşim izolatörleri genellikle en fazla 0,5 cm 
çökme miktarına haiz olabilirler. Değişik şekil 
ve ölçülerdeki elastomer izolatörler, genellikle 
titreşim yalıtımının çok kritik olmadığı durum-
larda (örneğin bodrum kattaki veya kullanılan 
mahallerden ayrı bir binadaki mekanik oda-
larda bulunan pompa, hidrofor, klima santrali, 
fan vb. ekipmanlar için) tercih edilirler. Ayrıca 
yükseklik sorunlarından ötürü çelik yaylı izo-
latörlerin kullanılamadığı durumlarda elasto-
mer izolatörlerle titreşim yalıtımı yapılabilir.

Acrefine AVI-R modeli, elastomer esaslı titreşim 
izolatörü

Kullanım kolaylığı ve ekonomiklik açısından 
sıkça tercih edilen oluklu levha tipi izolatör-
ler ihtiyaca göre çeşitli ebatlarda temin edi-
lebilmektedirler. Bunların en önemli özelliği, 
oluklu olmaları sayesinde üzerlerindeki yükün 
az olması durumunda dahi yeterli çökmeyi 
sağlamalarıdır. Bunun için olukları bir yüksek 
bir alçak olarak imal edilirler. Böylece üzerle-
rindeki yük az iken öncelikle yüksek olan oluk 
çıkıntıları çöker. Yük daha fazla olursa alçak-
taki oluk çıkıntıları da çöker ve böylelikle hem 
yeterli çökme miktarını sağlanır hem de izo-
latörün deformasyona uğrayarak zarar görmesi 
engellenmiş olur.
ACREFINE levha tipi elastomer izolatörle-
rinde ara katman malzemesi olarak, mantar vb. 
eski usul malzemelere kıyasla çok daha uzun 
ömürlü ve dış hava şartları ile güneş ışınlarına 
dirençli özel “copolymer” esaslı kimyasal mal-
zemeler kullanılmaktadır. 

Acrefine API-C modeli, oluklu levha tipi titreşim 
izolatörü (“copolymer” ara katmanlı)

Levha tipi izolatörler, üzerlerine gelen ağırlık 
yüküne göre belirlenen yüzey alanına sahip ola-
cak şekilde boyutlandırılırlar. Genellikle 40 ile 
50 psi basınca kadar rahatlıkla deforme olma-
dan dayanabilen levha tipi izolatörler için, bu 
veriye göre 1 cm2 üzerine 2,8 ile 3,5 kg ağır-
lık gelecek şekilde boyutlandırma yapılabilir.
Burada önemli bir nokta ise izolatörün üzerine 
gelen yükün mümkün olduğunca eşit olarak 
dağılması gerekliliğidir. Şayet izolatörün üze-
rine basan ekipman ayağının veya şasesinin 
yüzey alanı, izolatörün toplam yüzey alanının 
% 80’inden daha az ise, eşit yük dağılımını sağ-
lamak amacıyla izolatörün üzerine yeterli daya-
nımda bir çelik plaka yerleştirilir.

Yük dağıtıcı ve 
bağlantı amaçlı 
çelik iç parça
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Acrefine API-M ve API-MC modelleri, modüler 
levha tipi titreşim izolatörü

Sismik İzolatörler

Sismik izolatörler çoğunlukla çelik yaylı ve çelik 
gövdeli tipte olurlar. Bunlardan bazıları ekip-
man şasesinde hazır deliği olan nispeten hafif 
ekipmanlar içindir (Acrefine ASI-S modeli). 
Diğer bir tip ise bir üst plakaya haiz olup ağır 
ekipmanlar için tercih edilirler (Acrefine ASI-T 
modeli). Ayrıca, nispeten düşük yükler için yine 
çelik muhafazalı elastomer izolatörler de mev-
cuttur (Acrefine ASI-R modeli).

Acrefine ASI-S modeli, çelik yaylı sismik izolatör

Acrefine ASI-T modeli, üst plakalı çelik yaylı 
sismik izolatör

Yaylı izolatör kullanımında şantiyelerde karşı-
laşılan en büyük sorunlardan biri, çelik gövde 
içindeki yayların değiştirilmesi gerektiğinde 
kapasitelerinin belirlenmesi için dokümantas-
yona ve/veya üretici bilgilerine ihtiyaç duyul-
masıdır. Tüm Acrefine yaylı izolatörlerinin göv-
deleri üzerine bulunan Yay Tanımlama Etiket-
leri sayesinde bu sorun tamamen ortadan kal-
dırılmakta, şantiyede montaj yapan işçilerin 
sadece renk kodlamasına bakarak doğru yay-
ları seçebilmeleri sağlanmaktadır.

Acrefine ASI-R modeli, çelik gövdeli kauçuk 
sismik izolatör

Titreşim izolatörlerinde olduğu gibi sismik izo-
latörlerde de çelik yaylı tiplerin yüksek çökme 
miktarlarına haiz olabilmeleri bir avantajdır. 
Ayrıca çelik yaylı sismik izolatörler elastomer 
sismik izolatörlere göre daha büyük yükler için 
tercih edilirler.
Sismik izolatörlerin fiziksel özellikleri de 
muhafazalı titreşim izolatörleriyle aynıdır. 
Çelik yaylar aşındırıcı şartlara dayanıklı olma-
ları açısından PVC veya kadmiyum kaplı ola-
rak üretilirler. Gövdelerin iç ortamlarda epoksi 

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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Acrefine API-S modeli, çelik plakalı levha tipi 
titreşim izolatörü

Levha tipi izolatör kullanımında özellikle şan-
tiyelerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, 
gereksinim olduğunda elastomer malzemelerin 
kesilmesi ve delik açılmasıdır. Patentli Acrefine 
API-M ve API-MC modelleri sayesinde bu 
sorun artık çözülmüştür. 50x50mm ebadında 
modüllerden oluşan API-M ve copolymer kat-
manlı API-MC modeli izolatörler, 7x7 modül-
lük plakalar halinde temin edilebilmekte ve 
gerektiğinde modüller arasındaki ince kısımlar-
dan basit bir falçata ile kesilerek istenen ebada 
getirilebilmektedir. Ayrıca ekonomik şekilde 
hem titreşim yalıtımı hem de sismik koruma 
yapılması istendiğinde, her bir modülün orta-
sında yer alan 9 mm çapındaki hazır delik-
ten cıvata geçirilebilmekte ve gerektiğinde bu 
delik yine basit bir falçata ile 18 mm’ye büyü-
tülebilmektedir.
Ancak bu patentli tasarımın en büyük özel-
liği, modüllerin birbirlerine bakan kenarları-
nın ve köşelerinin 9 mm yarıçaplı inceltilmiş 
alanlara haiz olmasıdır. Böylelikle yan yana iki 
veya daha fazla sayıda modül kullanılarak bir 
şerit veya benzer şekilde bir arada 4 modül veya 
fazlası kullanılarak kare veya dikdörtgen biçi-
minde izolatörler elde edildiğinde, çok sayıda 
farklı yerden kolaylıkla delik açılabilmesine ola-
nak sağlanılmıştır. Şantiyelerde yaşanan sorun-
lar göz önüne alınarak ve müşteri yorumlarına 
dayanarak sürdürülen inovasyon çalışmaları 
neticesinde geliştirilen bu benzersiz tasarım, 
Avrupa ve ABD’de tasarım patentiyle, ülke-
mizde ise Türk Patent Ofisi’nden alınmış Fay-
dalı Model Patenti ile koruma altına alınmıştır.

Bağlantı delikleri 
istenilen montaj 
detayına göre 
kesilebilir.

Modüler tasarımı 
sayesinde istenilen 
ebatlarda kesilebilir.

Bağlantı 
deliği gerekli 
çapta kesilebilir.
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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 
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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 
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boyalı, dış ortamlarda ise sıcak daldırma galva-
nizli olması veya alternatif ileri teknoloji türü 
kaplamalı olması gerekir. Çökme miktarları 
da 1" (2,5 cm) ile 6" (15 cm) arasında değişir.
Sismik izolatörleri muhafazalı titreşim izola-
törlerinden ayıran en önemli özellik, bu izola-
törlerin gövdelerinin, her yönden gelecek dep-
rem yüklerine karşı dayanıklı olacak şekilde 
tasarlanmış ve imal edilmiş olmasıdır. Görü-
nüşte aynı gibi duran iki izolatör, gerçekte sis-
mik yükler açısından çok farklı dayanım özel-
liklerine sahiptir. Bundan ötürü sismik izola-
törlerin kesinlikle sertifi kalı bir üretici tara-
fından üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Sismik izolatörleri standart titreşim izolatörle-
rinden ayıran bir diğer önemli özellik, bu izola-
törlerdeki yayların eksene dik yöndeki yay sabi-
tinin (Kx), eksenel yöndeki yay sabiti (Ky) ile 
oranının en az 1 olmasıdır (Kx / Ky ≥ 1). Aksi 
takdirde olası bir deprem anında yayın bur-
kulma tehlikesi mevcuttur. Sismik izolatörlerin 
sertifi kalı üreticilerden temin edilmesi hususu, 
bu açıdan da çok önemlidir.

Sismik Sınırlandırıcılar

Sismik sınırlandırıcılar, bir deprem anında tüm 
yönlerden gelecek deprem yüklerine karşı test 
edilerek dayanımı sertifi kalandırılmış çelik 
donanımlardır. Genellikle çelik veya sünek 
dökme demir türü malzemeden imal edilirler. 
Açık hava uygulamaları için sıcak daldırma gal-
vaniz, kapalı mahaller için ise yüksek dayanımlı 
boya ile kaplanmalıdırlar. Alternatif olarak ileri 
teknoloji ürünü kaplamalar da uygulanabilir.
Sismik sınırlayıcılar, genellikle kendinden açık 
yaylı (sismik korumasız) titreşim izolatörleriyle 
birlikte tedarik edilen jeneratör, kompresör vb. 
ekipmanlar için kullanılırlar. Bu nedenle çoğu 
sismik sınırlayıcı modeli, ekipmanın normal 
çalışması esnasında titreşim yalıtımının engel-
lenmemesi amacıyla aralarında bir boşluğu olan 
iki parçadan oluşur. Ayrıca bu parçaların bir-
birlerine bakan yüzeyleri, olası bir çarpmaya 
karşı elastomer malzemelerle kaplı olmalıdır.

Acrefi ne AS-AD ve AS-AR modelleri, sismik 
sınırlayıcılar

Bazı sismik sınırlayıcılar tek parça olarak da 
imal edilebilmektedirler ve örneğin levha tipi 
bir titreşim izolatörü ile birlikte kullanılarak 
oldukça ekonomik çözümler üretmekte kul-
lanılırlar. Acrefi ne AS-Z tipi sismik izolatör, 
buna iyi bir örnektir.

Acrefi ne AS-Z modeli sismik sınırlayıcının 
Acrefi ne API-MC modeli levha tipi titreşim 
izolatörü ile birlikte kullanımı

Titreşim Askıları

Titreşim askıları, asılı ekipmanlar ve boru-kanal 
hatları için kullanılırlar. Sismik koruma gereken 
durumlarda titreşim askıları ile asılmış ekip-
manlar ve boru-kanal hatları için sadece sis-
mik halatlar kullanılabilir. Aksi takdirde, şayet 
rijit çelik elemanlar ile bağlantı yapılırsa tit-
reşim askılarının titreşim yalıtımı görevlerini 
yerine getiremeyecekleri aşikârdır.

Acrefi ne titreşim askıları; soldan sağa, gövdeli 
elastomer (AH-R modeli) ve gövdeli yaylı (AH-S 
modeli), açık elastomer (AH-OR modeli) ve açık 
yaylı (AH-OS modeli)

Sismik Çelik Halatlar

Asılı ekipmanlar ve boru-kanal-elektrik tavası 
vb. hatlar için; asgari kopma dayanımı dep-
rem yüklerine karşı bağımsız kuruluşlarca test 
edilerek sertifi kalandırılmış, elastikiyeti alın-
mak üzere öngerilme yapılmış, sahada kolay 
montaj ve gözlem için farklı renklerde boyan-
mış, galvanizli çelik halattan mamul sismik 
sınırlayıcılardır. Sismik halatlar, asılı elemana 
ve yapıya bağlantı için beraberlerinde kulla-
nılan köşe bağlantı parçaları ve yüksük/klips 
türü malzemelerle bir sistem olarak test edil-
diklerinden, bu köşe bağlantı parçaları ve yük-
sük/klips türü bileşenleri ile birlikte sertifi ka-
landırılmış olmalıdır. Gripple sismik halatları, 
dünyadaki en saygın bağımsız laboratuvarlar-
dan UL®(Underwriters Laboratories) tarafın-
dan sertifi kalandırılmıştır.  TM

Ekipman
şasesi

Levha tipi titreşim 
izolatörü
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Artuğ Fenercioğlu
On Otomasyon Yönetim Kurulu Üyesi

On Otomasyon, 2006 yılında kurulan ve otomatik kontrol/bina yönetim 
sistemleri konusunda faaliyet gösteren bir firma. Firmanın Yönetim Kurulu 
Üyesi Artuğ Fenercioğlu, firmanın yaptığı işlerin “yaşından büyük” 

olduğunu söylüyor. Çok büyük projelerde tercih edilmenin sırrının “işini severek 
ve doğru yapmak” olduğunu söyleyen Fenercioğlu, hem firması hakkında bilgileri 
paylaştı hem de Türkiye’de otomasyonu değerlendirdi...

“On Otomasyon, otomatik 
kontrol sistemleri konusunda 
uzman”
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Uzun yıllar aynı alanda çalışmak, 
hem kıymetli tecrübeler edinmenizi 
hem de uzmanlaşmanızı sağlıyor

On Otomasyon, 2006 yılının Ocak ayında 
kurulan, şirket olarak da ekip olarak da oldukça 
genç ve dinamik bir firma. Ben şirketin ortakla-
rından biriyim. Norm Teknik lokomotif firma 
olduğu grup şirketlerinden biriyiz. Grup olarak, 
inşaat sektöründe mekanik tesisattaki bazı özel 
sistemler faaliyet alanımızı oluşturuyor. Norm 
Teknik, yangın korunum sistemleri üzerine 
faaliyet gösteriyor, On Otomasyon ise otoma-
tik kontrol sistemleri konusunda uzman. Faa-
liyet alanımızı şu başlıklar altında toplayabi-
liriz: Otomatik kontrol ve bina yönetim sis-
temleri. Firmamız, bu ana çalışma alanlarında 
tasarım, danışmanlık, projelendirme, malzeme 
temini, devreye alma, validasyon, dokümantas-
yon, montaj, servis ve bakım hizmetleri ile faali-
yet alanında teknolojik ürün ve sistemleri müş-
terilerine sunmaktadır. 
Ben 1995 yılında mühendisliğe başladığımdan 
beri otomatik kontrol üzerine çalışıyorum. Bu 
firmayı kurmadan önce de on yıl bu konuda 
çalışan bir firmada profesyonel olarak görev 
aldım. Uzun yıllar aynı alanda çalışmak, hem 
kıymetli tecrübeler edinmenizi hem de uzman-
laşmanızı sağlıyor. On Otomasyon, bu avantaj-
lar ile yoluna devam eden bir firma. 

Grup firması olmamız bizim için bir 
avantaj

Grup firması olmamız bazı durumlarda ciddi 
avantajlar sağlıyor. Neticede kuruluş tarihi açı-

zamanlarda ise sistem, kısmi yüklerde çalışır. 
Sistemdeki değişiklikleri ise bizim cihazları-
mız sağlar. Bu noktada, sistem ve çözüm anla-
mında mekanik projecilerin yaptığı tasarıma 
bağlıyız. Bu nedenle tasarım-projelendirme 
aşaması bizler için ciddi önem taşıyor. Biz bu 
konuyu önemsiyoruz. Mekanik proje firma-
larına, gerekirse de yatırımcılara bu sistem-
lerin tasarımı konusunda profesyonel olarak 
tasarım, projelendirme ve danışmanlık hiz-
meti veren bir firmayız. Bu sebeple hazırladığı-
mız projelerde dünyadaki otomasyon projelen-
dirme standartlarını kendimize referans alarak 
bu hizmeti sunuyoruz. Görüyoruz ki sektörde 
bu noktada gelişim içinde ve artık her projede 
otomasyon ile ilgili bir proje veya bir doküman 
üretilmekte. Umut ediyorum ki zaman içinde 
bu konu, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi bir 
standart haline gelecektir. Bazı projelerde bizim 
hazırladığımız tasarım dokümantasyonundan 
parçalar görüyoruz bu bizi gururlandırıyor. İşin 
başında projeye dahil olursak, ihale aşamasında 
en doğru teklifin verilmesini sağlamış oluyoruz. 
Otomasyon sektöründe yakın bir geçmişe kadar 
bu kadar fazla firma yoktu ancak son yıllarda 
pazarda bu alanda faaliyet göstermeye başlayan 
çok fazla oyuncu görüyoruz. Bu durum, artan 
rekabeti de doğal olarak beraberinde getiriyor. 
Tabii rekabete inanırsanız ondan güç alabi-
lirsiniz. Bizde bundan güç alıyoruz, rekabette 
bizi güçlü kılacak yöne ve içeriğe doğru git-
meye çalışıyoruz.  

sından genç bir firmayız ve yeni çalışmaya baş-
ladığımız firmaların kafasında doğal olarak bazı 
soru işaretleri olabiliyor. Grup firması olmamız, 
bu anlamda müşterilerimize güven veriyor. Bu 
nedenle bugüne kadar yaptığımız işler yaşı-
mızdan çok büyük diyebilirim. Müşterilerimiz 
arasında HSBC, Akbank, Bank Asya, Tekfen, 
Akfen, Doğuş Gayrimenkul, Torunlar Gayri-
menkul, Ülker, Ciner Holding, Cevahir Grubu 
gibi kurum ve kuruluşlar yer alıyor. 

Projelendirme aşaması çok önemli

Biz bir satış firmasıyız; yurtdışında üretimi 
yapılan otomatik kontrol malzemelerinin ve 
sistemlerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Ama 
yaptığımız iş, mühendislik işi. Ne yazık ki 
Türkiye’de sadece mühendislik hizmeti vere-
rek çalışmak zor. Bu nedenle firmamız, mühen-
dislik bilgi birikimini ve tecrübesini kullanarak 
malzeme ve sistem satışıyla ticari gelir sağlıyor. 
Otomasyon tasarımı, mekanik proje firmaları-
nın mekanik tasarımı oluşturduğunda aslında 
bitmiş olan bir iştir. Soğutma, ısıtma, havalan-
dırma, yangın ve sıhhi tesisat sistemleri tasa-
rımları çizilir, son olarak da otomasyon sis-
temi çizilir ve iş tamamlanmış olur. Sistem-
ler, yılın 365 günü 24 saat çalışacak gibi düşü-
nülerek tasarlanır ve yılın en soğuk ve en sıcak 
zamanları baz alınarak cihaz seçimleri yapılır. 
Oysa cihazlar yılda sadece 15-20 gün civarında 
hesaplanan kapasitede çalışırlar. Geri kalan ©
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söyleşi

olduğu için, orta dereceli bir binada bile nere-
den baksanız bin tane nokta; yani bin tane 
kablo, bin tane uç var demek... Bunların çift 
taraflı olduğunu düşünürseniz en az iki bin 
tane kontrol edilecek nokta var demektir. Dev-
reye alma aşamasında tüm bu noktaları kon- 
trol ediyorsunuz zaten. Ciddi bir problem çık-
madığı sürece bu noktalarda arıza oranları çok 
düşüktür. Ama bizim sistemlerimiz çok parça-
dan oluştuğu için koruyucu bakıma ihtiyacı var-
dır. Koruyucu bakım yapılmazsa zaman içinde 
sistemin bazı noktaları çalışamaz hale gelebi-
lir. Bu nedenle periyodik bakım şart. Büyük 
kurumsal firmalar ile çalıştığımızda periyodik 
bakım konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama 
müşteri bilinci eksikse, periyodik bakım mas-
rafı gözünde çok büyüyebiliyor ve bunu gerek-
siz bir işlem gibi değerlendirebiliyor. Periyodik 
bakım, sistemin uzun yıllar yüksek verimde ve 
sorunsuz çalışmasını sağlayacağından büyük 
önem taşır, bir nevi yatırımdır. Periyodik bakım 
yapılmaz ve sistemin kritik bir noktası kullanı-
lamaz hale gelirse çok daha ciddi maliyetlerle 
karşılaşma olasılığı unutulmamalıdır. 

Bilgilerini aktarmayı, paylaşmayı 
ve hep birlikte gelişmeyi seven bir 
ekibiz

On Otomasyon olarak istiyoruz ki, biz firma-
nın içinde olmasak bile firmamız ayakta kal-
sın. Çalışma arkadaşlarımız burayı kendi işyer-
leri olarak benimsesin, sahiplensin ve yaşatsın. 
En büyük hedefimiz bu. Elbette henüz genç 
bir firma olduğumuzdan bu hayale kavuşmuş 
değiliz ama çabalarımız bu doğrultuda. Biz-
ler, bilgilerini aktarmayı, paylaşmayı ve hep 
birlikte gelişmeyi seven bir ekibiz. Aksi halde 
kendimize, etrafımızdakilere, sektörümüze ve 
doğal olarak da ülkemize herhangi bir kat-
kımız olmaz. Bu da bütün çabalarımızı boşa 
çıkarır. Çalışmayı seviyoruz. Kendi işimizi ve 
bu işi doğru yapmayı da seviyoruz. Yanlış olanı 
düzeltmek gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle 
rekabeti doğru şekliyle yapmak gerektiğine 
inanıyoruz; akıntı nereye sürüklerse oraya git-
mek doğru değil. Böyle bir strateji var “mavi 
okyanus stratejisi”. Normalde bütün rekabet 
yapılan yerler zaten kızıl. Bütün köpekbalık-
ları orada. Belli ki orada herkes birbirini yiyor. 
Yemek bulmak çok zor. Ama bunun dışında da 
bir sürü yer var rahatlıkla yüzüp balık bulabi-
leceğiniz. Önemli olan bunları yaratacak stra-
tejileri geliştirmek.  TM

Arkamızda devreye alınmamış bir 
sistem bırakmıyoruz

İşimiz gereği yoğun olarak mekanik tesisat 
firmaları ile çalışıyoruz. Geçmişte mekanik 
tesisat firmaları çok daha güçlü idi. Test, dev-
reye alma gibi konularda firmalar çok yetkindi. 
Zaten iş onların sorumluluğundaydı ve işle-
rini çok iyi yapıyorlardı. Kullanılan malzeme-
ler de farklıydı; bugünkü teknoloji yoktu ve 
belli malzemelerle spesifik çözümler üretmek, 
gerçek anlamda “iyi mühendislik” gerektiri-
yordu. Elbette teknolojinin gelişmesi birçok 
yeni ürünü de beraberinde getirdi ve birçok 
sorunu çözdü ama bu durum, tecrübe kazanma 
ve sorun çözme kabiliyetini biraz yavaşlattı. 
Taahhüt firmalarının işi de normalde projede 
görünen malzemeleri yerine koymaktan öteye 
geçememeye başladı. Biz sistemlerin otomas-
yonunu devreye alıyoruz; dolayısıyla bizim işe 
dahil olduğumuz aşamada mekanik tesisatın 
devreye alınmış olması gerekiyor. Bazı durum-
larda mekanik tesisat ile otomasyonun aynı 
anda devreye alındığı projelerle bile karşılaştık. 
Otomasyon ve bina yönetim sistemleri biraz 
soyut sayılabilir. Yani ciddi paralar ödersiniz 
ama müşteri neyi satın aldığını sistem kurulana 
kadar bilmez. Bir bilgisayar ekranından tüm 
sistemi yönetebileceksiniz dediğimizde bunun 
mümkün olabilmesi için gereken altyapıyı da 
tahmin edemez. Bunun yanı sıra, mekanik sis-
tem ile entegre çalıştığımız için sistemdeki bir 
arıza sadece otomasyon kaynaklı demek biraz 

zor. Sistemin bu durumda komple gözden geçi-
rilmesi gerekir. Bu aşamada test ve devreye 
alma ciddi önem taşıyor. Her disiplin test ve 
devreye alma işlemini taahhüt edilen zamanda 
gerçekleştirmezse sıkıntılı bir süreç doğuyor. 
Çünkü otomasyonun devreye alınabilmesi için 
mekaniğin, elektriğin devreye alma işlemlerinin 
tamamlanmış olması gerekiyor. Bunlar olma-
dan otomasyonu devreye almak mümkün değil; 
çünkü otomasyon sistemi bu cihazları kontrol 
ediyor. Farklı bir disiplinin devreye alma işle-
minde bir gecikme olursa bu bizi de doğrudan 
etkiliyor; işler sıkışmaya başlıyor. Özellikle belli 
sezonlarda sıkıntı büyüyebiliyor. Mesela otel-
lerin yazın sezon açması ile ciddi bir iş yoğun-
luğu oluşuyor. Ardımızda devreye alınmamış 
bir sistem bırakamayacağımız için diğer işlere 
yetişmemiz oldukça zor oluyor. 
Bu ve benzeri uyumsuzlukları ortadan kaldır-
mak ve mümkün olduğunca verimli bir proje 
yürütebilmek için, tasarım aşamasında işe dahil 
olmak ve tüm disiplinlerin bir arada olacağı 
toplantılar düzenleyerek işe koyulmak gere-
kiyor. Bu şekilde hazırlanacak iş programı ile 
tüm disiplinlerin sağlıklı çalışması sağlanabi-
liyor. On Otomasyon olarak gerekli iş planı-
nın çıkarılması konusunda da destek veriyoruz. 
Farkımız da buradan kaynaklanıyor. 

Periyodik bakım da bir yatırımdır

Bizim işimiz çok fazla parçadan oluşuyor. Yani 
tek başına bir cihaz değil, komplike bir sistem 
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Deniz Kaynaklı Isı Pompası 
Sistemi ile Isıtma ve Soğutma

uygulama

Hazırlayanlar: Korhan Altınkaya, Özlem Çetin Özer, 
ISIMAS A.Ş.

rilerin kokudan rahatsız olmasıydı. Bu nedenle 
otel müşteri kaybı bile yaşayabiliyordu. Diğer 
bir sıkıntı ise hava soğutmalı soğutma grubu-
nun yüksek işletim giderlerinin yanı sıra fan-
ları nedeni ile yüksek ses çıkarması ve yine 
otelin bazı bölümlerindeki müşterileri rahat-
sız etmesidir.
Enerji verimlilik çalışmaları ve yapılan ince-
lemeler sonucunda otel için uygun deniz kay-
naklı ısı pompası projesi hazırlanmış ve mini-
mum maliyet getirmesi sağlanarak otele sunul-
muştur. İşletim maliyetlerinin azalmasının yanı 
sıra diğer sorunlarına çözüm getiren temiz ve 
sessiz ısı pompası sistemi otel yönetimi tara-
fından kabul edilmiştir. Çünkü artık yukarıda 
saydığımız nedenlerden dolayı deniz kena-
rında yer alan otelde bazı odaların kullanıl-
maması nedeni ile gelir kaybı yaşanmaya baş-
lamıştı. Görüldüğü gibi ısı pompası sistem-
leri birçok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde 
kurulabilmektedir. Bu da ancak bu konuda 
bilgi sahibi ekipler tarafından tespit edilebilip 
çözülebilmektedir.

Deniz kaynaklı ısı pompası sisteminin en zor 
kısmını deniz tarafı oluşturmaktadır. Denizden 
suyun alınması için öncelikle deniz altı yüzey 
şekilleri bir dalgıç ekibi ile incelendi. Deniz 
suyunun kıyıdan deniz içerisine uzatılacak bir 
boru ile alınmasına karar verildi. Denizden 
alınması istenilen su sıcaklığına ulaşabilmek 
için deniz içerisinden ilerleyen boru mesafesi 
30 m ve 3,5 m derinliğe indirildi. Deniz kenarı 
ile otel arasında kalan sahil kısmı içerisinde bir 
yeraltı deniz suyu toplama odası inşa edildi. Bu 
oda deniz seviyesinin alt kotunda kaldığından 
deniz suyu kendi kendisine bu odanın içerisine 
dolmaktadır. Aynı oda içerisine titanyum pla-
kalı ısı değiştiricisi ve plastik pompa yerleşti-
rildi. Böylece deniz suyu denizden odaya dolup 
buradan ısı değiştiricisi yolu ile ısı pompası sis-

Isı pompası cihazları kullandıkları kaynak 
tipine göre farklı isimler ile adlandırılmakta-
dır. Deniz suyundan açık sistemde faydalanı-
lıp otel ısıtma ve soğutmasının yapıldığı yüksek 
verimli bu sisteme deniz kaynaklı ısı pompası 
sistemi denilmiştir. Dünyada çeşitli uygulama-
ları bulunan deniz kaynaklı ısı pompası sistemi 
Türkiye’de bedava kullanım sıcak suyu üretecek 
şekilde yüksek verimlilikle gerçekleştirilmiştir.
Isı pompası cihazları ile kışın otel ısıtması ve 
kullanım sıcak suyu elde edilmesi sağlanırken 
yazın otel soğutmasının yanı sıra bedava kul-
lanım sıcak suyu sağlanmaktadır. Deniz suyu-
nun dış hava sıcaklığından daha soğuk olması 
nedeni ile havaya göre daha verimli soğutma 
sağlayan ısı pompası sisteminin en verimli 
olduğu nokta ise otel binasını soğuturken bina-
dan aldığı ısı ile otelin kullanım sıcak suyu ihti-
yacını karşılayabiliyor olmasıdır. 
Hanedan Resort Otel’de kurulan Deniz Kay-
naklı Isı Pompası Sistemi de uygulaması ger-
çekleştirilen başarılı ısı pompası projelerin-
den biridir. Isı pompası sistemi sayesinde ote-
lin işletim giderleri azaltılmış ve müşteri kaybı 
önlenmiştir. Yüksek verim sağlanmasının yanı 
sıra temiz enerji sağlaması nedeni ile de ısı 
pompası sistemi otel için tercih sebebi olmuş-
tur. Isı pompası sisteminden önce otel pirina 
yakıtlı kazan sistemi ile ısıtma sağlarken hava 
soğutmalı soğutma cihazı ile de bina soğut-
masını sağlıyordu. Pirina; zeytin çekirdeğin-
den elde edilen bir tip katı yakıt türüdür. Pirina 
kömür gibi katı yakıtlardan ve LPG, mazot gibi 
sıvı yakıtlardan daha verimli ve ucuza ısıtma 
sağlayabilmektedir. Ancak yanarken çıkar-
dığı kokulu ve renkli baca gazı bu yakıt için 
bir dezavantaj oluşturmaktadır. Otelin ısıtma-
daki en önemli şikâyeti ısıtma maliyetlerinden 
çok pirina kazanı nedeniyle çıkan kokunun 
tüm oteli sarması ve özellikle makine daire-
sine yakın olan bölgelerdeki odalarında müşte-

E nerji verimliliğine olan ilgi ve önemin 
artması ile birlikte ısı pompası sistem-
lerine olan ilgi de her gün artmakta-

dır. Artık müşteriler tarafından talep edilen 
bir sistem haline gelen ısı pompası uygulama-
ları; doğru projelendirme, doğru cihaz seçimi 
ve doğru ekip uygulaması sayesinde başarıya 
ulaşmaktadır. Böylece işletmeler sabit giderle-
rini azaltarak rekabet güçlerini artırmaktadırlar.
Isı pompası sistemi; başlı başına bir ısıtma 
ve soğutma sistemidir. Hiçbir ek ısıtmaya ve 
soğutmaya ihtiyaç duymadan ihtiyaçları sağ-
layabilir. Bu nedenle uygulama sahaları evler, 
villalar olduğu gibi aynı zamanda fabrikalar, 
oteller, seralar veya hayvan çiftlikleri olabil-
mektedir.
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temi ile ısı transferini sağlayıp tekrar denize 
geri boşaltılmaktadır.
Isı değiştiricisinin diğer tarafında yani ısı pom-
pasının kaynak tarafında ise polietilen borular 
ile kıyıdaki ısı değiştiricisinden makine daire-
sine bir çift gidiş dönüş borusu toprağın yak-
laşık 1 m derinliğinde kalacak şekilde döşen-
miştir. Bunun amacı hava ile boru arasında ola-
cak ısı transferini engellemektir. Deniz suyun-
dan alınan veya verilen enerji böylece makine 
dairesine taşınmış olmaktadır. Makine daire-
sine yerleştirilen ısı pompası cihazının nomi-
nal kapasitesi 130 kW’ tır. İki kademeli olarak 
çalışan ısı pompası cihazı ile otelin ısıtması ve 
soğutması sağlanabilmektedir.
Isı pompası cihazının kaynak tarafının da yük 
tarafının da sulu sistem olmasından faydalanı-
larak yazın bina soğutması için çalışan ısı pom-
pası cihazının kaynak tarafında kullanım sıcak 
suyu sağlanmıştır. Özellikle yüksek verimlilik 
sağlanması için kurulmuş olan otomasyon sis-
temi ısı pompası cihazının COP yani çalışma 
verimini en yüksek şekilde tutmak için nere-
deyse tüm hatların sıcaklığını kontrol etmek-
tedir. Soğutma yaparken sıcak su ihtiyacı oldu-
ğunu görüp deniz suyuna enerji atmak yerine 
kullanım sıcak suyuna enerji atmak da yine 
otomasyon sisteminin sağladığı bir işlemdir. 

Deniz kaynaklı ısı pompası sistemi sayesinde; 
otel artık kokulu ve rahatsız edici bir dumana 
sahip olan pirina kazanını kullanmaktan kur-
tulmuştur. Ayrıca hava soğutmalı soğutma 
grubu da devre dışında kaldığı için artık otelde 
ses problemi de olmamaktadır. Bu faydalarının 
yüksek verim saplayan yenilenebilir enerji kay-
naklı bir ısı pompası sistemi ile otel ısıtması ve 
soğutması yapıldığı için işletim giderleri azal-
mıştır. Kışın ucuz olan pirina yakıtına kar-
şın otelin problemlerini çözmesine karşın ısı 

de bedava kullanım sıcak suyu sağlayan Deniz 
Kaynaklı Isı Pompası Sistemi ile ilki düzen-
lenen “The ICC Birmingham 2011-Natio-
nal Heat Pump Awards” yarışmasında  “Yılın 
Ticari Yer Kaynaklı Isı Pompası” alanında ilk 
5 uygulama arasına seçilmiştir. Toplamda 10 
ana başlıkta geçekleşen yarışmaya Avrupa’dan 
başvuran birçok uygulama arasından ISIMAS 
A.Ş.’ nin uygulaması ilk 5’e kalma başarısını 
göstermiştir. Türkiye’ de gerçekleştirilen bu 
uygulamanın Avrupa platformunda teşvik edici 
ödüllerle taçlandırılması; ilerleyen zamanlarda 
yüksek verimlilik sağlayan bu tip uygulamala-
rın sayısının ülkemizde artacağının en büyük 
kanıtıdır. TM

pompası ile yüksek bir işletme kârı elde edile-
mese de yaz çalışmasında ısı pompası sistemi 
ile alternatif kullanım sıcak suyu üretimi ve 
hava soğutmalı sisteme göre % 43 işletim kârı 
sağlanmıştır. Sistemin yaz kış toplam kârlılığı 
ise % 25 civarındadır. Bu rakamlar sadece işle-
tim maliyetlerinden elde edilen sonuçları gös-
termektedir. Otelin diğer sıkıntılarının gideril-
mesinden dolayı müşteri sayı ve memnuniyeti-
nin artmasının ise hesaplanamayan kârlılıklar 
içerisinde gösterilmesi gerekmektedir.

Avrupa’dan Ödüllü Uygulama: 
Deniz Kaynaklı Isı Pompası Sistemi 

ISIMAS A.Ş.; İzmir Foça-Hanedan Resort 
Otel’ de uyguladığı hem ısıtma soğutma hem 
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Yazan: James E. Delahoyde
Çeviren: Orhan Veli Kazancı

komponentin bağlantı serilerinden oluşmak-
tadır. Bu komponentler; elastomer sızdırmaz-
lık elementi, iki baskı plakası ve somun kom-
binasyonudur. Sızdırmazlık elemanı (Şekil 2) 
genellikle hiç kullanılmamış ethylene propy-
lene diene monomer (EPDM), tipik Shore A 

A slen çelik gövdelerde, hidrolik hor-
tumların içindeki titreşimi sönüm-
lemek ve izole etmek için geliştiri-

len modüler mekanik sızdırmazlık eleman-
ları günümüzde, beton duvarlardan, zeminden, 
çatıdan ve diğer bariyerlerden geçen borula-
rın korunması ve sızdırmazlığının sağlanması 
için kullanılmaktadır. Modüler mekanik sızdır-
mazlık elemanları, dökme demir, beton, metal 
ve plastik boruların, maksimum 144 inç çapa 
kadar uyumlu ve 20 psig veya 40 ft statik basınç 
yüküne kadar dayanıklı hidrostatik sızdırmaz-
lık sağlar, çapraz geçtikleri deliklerin içinde sız-
dırmazlıklarının sağlanması için kullanılabilir.
Bu cihazlar, borunun dış çevresi boyunca monte 
edilir ve kurşun-üstüpü birleşme yerinden veya 
ele uyumlu plakalardan, macunlardan veya 
gövde pabuçlarından (Şekil 1) daha hızlı ve 
etkili şekilde bölgeyi sızdırmaz hale getirir. 

Sızdırmazlık elemanları, boru ile merkez veya 
biçimlendirilmiş delik, deliğin iç çapı ile boru-
nun dış çapı arasındaki farkın yarısı, arasın-
daki dairesel boşluğu doldurmak için zorlan-
dığında genişler.
Modüler mekanik sızdırmazlık elemanları, beş 

çeviri

Modüler Mekanik Sızdırmazlık Elemanları, 
HVAC Boru Hatları ve 
Kanal Sistemlerini Korur

Şekil 1. Modüler mekanik sızdırmazlık 
elemanları, boru ve delik arasındaki halkasal 
boşluğu genişleyerek doldurma yoluyla, beton 
bariyerlerden geçen boruları kalıcı olarak 
sızdırmaz hale getirir.

Şekil 2. Elastomer sızdırmazlık elemanı kalıcı 
ve uniform hacimsel genişleme sağlamak için 
tasarlanmıştır.
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elemanından ayrılmasına engel olmaya yete-
cek kadar olması dikkate alınmalıdır.
Modüler mekanik sızdırmazlık elemanları, 
çelik plaka ve PVC’nin birleşiminden yapı-
lan baskı plakalarına sahiptir (Şekil 4). Cıvata 
çelik plakalar boyunca vidalanır ve üzerine 
tork uygulandığında bu torku plakalar ve PVC 
gövde boyunca dağıtır. Sahadaki kapsamlı hiz-
metten sonra görülmüştür ki, PVC malzeme 
sadece çatlamaya eğilimli değildir, fakat aynı 
zamanda baskı plakalarının çelik kısımlarının 
etrafında soğuk akış sergiler ve bu durum sız-
dırmazlık elemanlarının zamanla açılmasına 
sebep olur.
Michigan Üniversitesi tarafından yapılan sız-
dırmazlık elemanlarının sonlu elemanlar ana-
lizinin sonucunda çelik baskı plakaları, güçlen-
dirilmiş naylon kompozit plakalarla değiştiril-
miştir. Dişleriyle birlikte enjeksiyonlu kalıp-
lama ile üretilen yeniden tasarlanmış baskı 
plakaları, yüksek yalıtkanlık gücü ve gelişmiş 
korozyon direnci sağlarken üzerine gelen torku 
da daha dengeli bir şekilde dağıtır. 

Cıvata/Somun Kombinasyonları

Modüler sızdırmazlık elemanlarında, vanilla 
kadmium kaplanmış karbon çeliğinden günü-
müzün daha egzotik ve süper korozyon diren-

cine sahip metrik iki parçalı çinko dikromat 
alt kaplamalı ve uygun organik üst kaplamalı 
ASTM B-663’üne kadar, birçok cıvata somun 
kombinasyonu kullanılmıştır. Bu farklı kom-
binasyonların korozyon dirençlerini karşılaş-
tırmak için, dört adet cıvata on yıl boyunca 
sürekli olarak musluk suyunun içinde tutulmuş-
tur. Sonuçlar Şekil 5’te gösterilmiştir. 
A olarak etiketlenen cıvata kadmium kaplamalı 
karbon çeliğidir, B olarak etiketlenen cıvata 
korozyon engelleyici ile kaplanmış kadmium 
kaplamalı karbon çeliğidir, C olarak etiketle-
nen cıvata organik korozyona dirençli kapla-
ması olan iki parça çinko dikromat kaplamalı 
karbon çeliğidir, D olarak etiketlenen cıvata ise 
316 Tip paslanmaz çeliktir. Cıvata A’dan cıvata 
D’ye artan korozyon direncine dikkat ediniz. 
Ek olarak, modüler sızdırmazlık elemanları, 
çinko dikromat alt kaplama ve organik koroz-
yon dirençli üst kaplaması olan cıvataları kul-
lanır ve bu cıvatalar belirgin bir korozyon gös-
termeden 1470 saat boyunca tuz püskürtmeye 
maruz kalmışlardır.
Cıvata ve cıvata boşluğunun çapı sadece mini-
mum açıklık sağlamak içindir. Böylece sızdır-
mazlık elemanı genişleyerek cıvata ve cıvata 
boşluğu arasındaki boşluk yerine boru ve delik 
arasındaki dairesel boşluğu doldurur.  Tip 316 
paslanmaz çelikten üretilen cıvatalar, sıkma 
esnasında sürtünme yapışmasını engellemek 
için PTFE bazlı yağlayıcılarla yağlanırlar. Bir-
çok modüler sızdırmazlık elemanında somun-
lar baskı plakalarına iki yüzeye yayılı olarak tork 
uygularlar (Şekil 6).

sertliği 50+% 5 olan sentetik lastik, yapılır. İnce 
duvar borularının ve kanal işlerinin sızdırmaz-
lık elemanlarının Shore A sertliği 40+% 5’tir. 
Bu düşük sertlikteki lastik düşük torkta sızdır-
mazlığın etkilenmesine olanak verir, böylece 
borunun veya kanalın deformasyonunu engel-
ler. Bazı sızdırmazlık elemanları, buhar uygu-
lamalarında kullanılan sentetik silikon lastik-
ler gibi, yağlara, benzine ve çözücülere direnç 
göstermesi için kullanılmamış nitrile lastik-
ten üretilir.
Sızdırmazlık elemanlarının elastomer formü-
lasyonu ve boyutları, uniform hacimsel geniş-
leme sağlamak için tasarlanmaktadır. Sızdır-
mazlık elemanında işlenmemiş lastik kulla-
nılması, elemanın uyumlu, genişleyebilir bir 
parça olması için tam olarak sertleştirilmesini 
garanti eder. Geri dönüşüm lastikler ve sente-
tik macunlar bazen fiyat kontrolü için kulla-
nılırlar, fakat uyum ve uniform genişlemeden 
kaybederler. 
Sızdırmazlık elemanları bantlar üzerinde teda-
rik edildiği için, zorunlu olarak hepsi mümkün 
olduğu kadar birbirine çok yakın sertlik veya 
durometre değerindedir. Örneğin, farklı sert-
lik değerlerine sahip sızdırmazlık elemanların-
dan oluşan bant aynı deliğe yerleştirilir ve her 
bir bağlantıya aynı tork uygulanırsa, elemanlar 
uniform olarak genişlemez ve sızdırmazlık ele-
manları açık verebilir.
Sızdırmazlık elemanları, her iki tarafında 
dökme konilerden oluşan cıvata deliği boş-
luklarına sahiptir. Bu parçalar cıvataya tork 
uygulandığında içeriye doğru zorlanır ve boş-
luğun içindeki hava basıncını artırır.
Baskı plakalarının her tarafında bulunan kalıp 
halinde dökülmüş sıkıştırma yardımcısı topuz 
basınç yükünün artmasına izin verir, daha iyi 
korozyon kontrolü için sıvının boşluktan içeri 
girmesini engeller (Şekil3). Cıvata deliğindeki 
boşluğu çepeçevre saran lastiğin kalınlığının, 
cıvata sıkıştırıldığında cıvatanın sızdırmazlık 

Şekil 3. Kalıplanmış baskı yardımcısı topuzlar 
artırılmış basınç yükü ve korozyon kontrolü 
içindir.

Şekil 4. Baskı plakaları günümüzde sağlam 
güçlendirilmiş naylon kompozitlerden 
yapılmaktadır.

Şekil 5. Dört faklı cıvata/somut malzeme/kaplama 
bileşimi korozyon direnci için test edilmiştir.

Şekil 6. Somun tarafından uygulanan tork, 
yüzeyler boyunca baskı plakalarına dağıtılır.

Modüler mekanik sızdırmazlık elemanları, sıvı-
nın delik içinde kendine bir yol yapmaması için 
monte edilmelidirler. Belirtildiği gibi, sızdır-
mazlık elemanları özel uygulamalar için uygun 
boyut ve bağlantı sayısı ile bantlar üzerinde 
tedarik edilir. Bu bantlar donanımı yerinde tut-
mak için sıkıştırılır, böylece donanım çalışma 
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çeviri

sahasına eksik parça olmadan erişmiş olur. 
Banttaki bağlantılar gevşetilmelidir böylece 
bütün derin yarıklar, sızdırmazlık elemanları-
nın bir araya gelecekleri alanlar kapatılır (Şekil 
7). Aksi durumda bu yarıklar sızdırmazlık ele-
manı boyunca sıvı yolu meydana getirirler.
Sızdırmazlık elemanındaki her baskı plakasının 
yatay merkezi, borunun teğetiyle aynı hizaya 
getirilmelidir, böylece cıvatanın sıkılmasından 
gelen tork sızdırmazlık elemanına uniform bir 
şekilde dağıtılır. Borunun ekseni deliğin ekse-
nine paralel olmalı ve deliğin tam merkezinde 
olmalıdır. Boru her iki ucundan da yeterli mik-
tarda desteklenmelidir, çünkü modüler sızdır-
mazlık elemanları borunun ağırlığını destek-
leyecek şekilde tasarlanmamıştır.
Ayrık sızdırmazlık elemanlarının bantları bir 
kere borunun etrafında birleştirildiğinde, arka 
baskı plakasından dışarıya doğru olan bütün 
cıvata uzunlukları eşit olmalıdır, böylece sız-
dırmazlık elemanı uniform bir şekilde sıkış-
tırılabilir. Borunun ve deliğin bütün yüzeyleri 
tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Eğer kay-
nak dikişleri sızdırmazlık elemanının kapla-
dığı alana denk gelirse, sızdırmazlık elemanı 
monte edilmeden önce bu dikişler boru üre-
ticisinin tavsiyelerine göre uzaklaştırılmalıdır.
Sızdırmazlık elemanı boru çevresi boyunca 
bağlandığında, normal bir çukur veya boşluk 
fark edilebilir. Bazı tesisatçılar, fazla bağlan-
tılara bağlı olarak görünen bu durumu, orta-
dan kaldırmaya eğilimlidir, böylece sızdır-
mazlık elemanı deliğin içine düzgünce yerle-
şir. Bununla birlikte, modüler sızdırmazlık ter-
tibatları monte edilecekleri delikler için doğru 
sayıda uygun olarak boyutlandırılmış sızdır-
mazlık elemanlarıyla tedarik edilirler. Bağlan-
tıların ortadan kaldırılması, hacim/boşluk iliş-

kisini değiştirebilir ve sızdırmazlık elemanı-
nın etkinliğini zayıfl atır. Küçük çaplı borularda 
bağlantıların gerilmesi gerekebilir. Ek olarak, 
baskı plakaları aynı hizada olmalıdır, böylece 
hepsinin en dıştaki yüzeyleri aynı dikey düz-
lem üzerinde olur. 

Montaj için açılan oyukların 
şekillendirilmesi

Uygun sızdırmazlık elemanı seçimi ve montajı 
kritikse de, açılan montaj deliklerinin şekillen-
dirmesine de önem verilmelidir. Dökme beton 
duvarların içinden geçen delikler çelik veya ter-
moplastik manşonlar ile şekillendirilebilirler. 
Eğer duvar testeresi kullanılırsa, monte edile-
cek sızdırmazlık elemanının bulunduğu alanda 
herhangi bir boşluk olmamalıdır ve delik toz-
dan ve kirden arındırılmış olmalıdır. Modüler 
sızdırmazlık elemanları bu durumda doğrudan 
deliğin içerisine monte edilebilirler.
Eğer delik, çelik duvar manşonuyla şekillendi-
rildiyse, yakayı beton duvarın içine sabitlemek 
ve suyun, manşonun dış çevresinden sızmasını 
engellemek için manşonun dış çapı bütün çev-
resi boyunca olan 2 inç yakaya uyumlu olma-
lıdır. Bu yaka, suyun altından akmayacağını 
garanti etmek için her iki tarafından sürekli 
kaynaklanmalıdır ve duvar manşonu dairesel, 
temiz ve kaynak cürufundan arınmış olmalıdır.
Termoplastik duvar manşonları, yüzey dokusu 
betona daha iyi yapışan su tutucularda kalıpla-
nır. Bu manşonlar, daireselliğini kaybetmeden 
dökme betonun üzerlerine uyguladığı kuvvet-
lere karşı koyabilmelidir. Manşonun içine sığan 
güçlendirilmiş çubuklar ve uç nokta kapakları 
manşonların yerleştirilmesine yardımcı olur ve 
manşonların eş eksenliliğini korur (Şekil 8). 

Termoplastik duvar manşonları dairesel, temiz 
ve döküm çapaklarından arındırılmış olmalıdır. 
Düşük durometre değerine sahip EPDM sız-
dırmazlık elemanları temel duvarlardaki daire-
sel kanal işlerinde sızdırmazlık sağlamak için 
kullanılabilir. Bununla birlikte, sızdırmazlık 
elemanları sıkıştırılırken, kanallar etrafında eşit 
bir kuvvet uygulanması önemlidir. Sızdırmazlık 
elemanları saat yönünde sıkıştırılmalıdır ve her 
başarılı geçişte hiçbir cıvata, tercihen standart 
dört tanesi, iki dönüşten fazla çevrilmemelidir.
Ek olarak ısı izleme, ısıtma/soğutma suyu 
borularına paralel diğer bir delik kullanılarak 
dökme beton duvarda sızdırmazlık elemanıyla 
mühürlenebilir. Sızdırmazlık elemanı ısı izle-
menin boyutlarına göre boyutlandırılır ve biti-
şik deliğe monte edilir.
Buhar boru sisteminin genişlemesi ve daralması 
çok sayıda sızdırmazlık elemanı mücadelesi 
sunar. Bu tür uygulamalarda sızdırmazlık ele-
manları boyutlandırılırken borudaki sıcaklık ve 
çap değişimleri dikkate alınmalıdır. Eğer mini-
mum ve maksimum boru çapları yayınlanmış 
boyut aralığında ise sızdırmazlık elemanı doğru 
şekilde boyutlandırılır. Eğer sızdırmazlık ele-
manı doğru şekilde boyutlandırılmaz ise, ele-
manın sürünmeye eğilimi olacaktır ve sonunda 
delikten dışarıya çıkacaktır. Duvardaki deliğin 
her iki tarafından fl anş yüzlerinin gevşek bir 
şekilde monte edilmesi, bu durumun oluşma-
sına engel olacaktır ve bu yöntem günümüzde 
endüstriyel pratikte kabul edilmiştir.
Bütün modüler sızdırmazlık elemanları, doldu-
rulacak dairesel boşluk ve sızdırmazlık elema-
nının boyut aralığı arasındaki ilişkiyle çeşitle-
nen bazı açısal sapmalar barındırabilirler. Dai-
resel boşluğun çok az olduğu durum bu aralı-
ğın ortalarındadır, sızdırmazlık elemanı daha 
kalındır ve daha fazla açısal sapma tolere edi-
lebilir. Eğer duvar boyunca borulardaki sapma 
bir tasarım faktörü ise, büyük boyutlu man-
şonlara veya daha büyük sızdırmazlık elemanı 
kabul edebilen büyük deliklere önem verilme-
lidir. Modüler sızdırmazlık elemanları ayrıca 
borunun minimum ve maksimum hareketleri 
kendi hareket aralığına düşerse, az miktarda 
titreşim sönümleme sağlayabilir.
HVAC uygulamalarında kullanılan EPDM 
sızdırmazlık elemanları, genişleme aralığının 
yaklaşık % 15’i kadar basıncı üzerine alabi-
lir (22 saat boyunca 158 °F / 70 °C sıcaklığa 
bağlı olarak).
Örnek olarak genişleme durumunda kalınlığı 
1.87 inç ve statik serbest durumda kalınlığı 

Şekil 8. Termoplastik duvar manşonları, delikten 
dışarı çıkmalarının önüne geçilmesi ve sıvı 
sızmasını engelleyen bütünleyici su tutucu özelliği 
sağlaması için güçlendirilmiştir. 

Şekil 7. Birbirinden ayrı hatların arasındaki 
boşluklar, sıvının sızdırmazlık elemanından 
geçmesini önlemek için kapatılmalıdır.
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çeviri

1.43 inç olan bir sızdırmazlık elemanını dik-
kate alalım. Bu iki durumun arasındaki fark 
0,44 inç’lik bir genişleme aralığı oluşturur, bu 
değerin % 15’i 0,066 inç’tir.
Sızdırmazlık elemanının genişleme aralığın-
daki bu kaybın, genişleme durumundaki kalın-
lığından çıkarılması 1,80 inç değerini verir. 
Eğer deliğin dairesel boşluğu bu değerden 
büyükse, sızdırmazlık elemanı tekrar kullanı-
lamaz. Eğer dairesel boşluk 1,43 inç ile 1,79 
inç arasındaki ise sızdırmazlık elemanı tekrar 
kullanılabilir. 
Modüler mekanik sızdırmazlık elemanları, 45 
yıl önce ilk geliştirildiklerinden bugüne önemli 
ölçüde değişmiştir. Performans iyileştirme için 
yapılan geliştirmelerin arasında, hangi tür sız-
dırmazlık elemanının optimum sızdırmazlık 
basıncı, titreşim sönümlemesi ve belirtilen delik 

için montaj rahatlığı sağlayacağını belirleyen 
internet bazlı bir hesap makinesi de bulunmak-
tadır. Cıvatalar ve baskı plakaları standartlaş-
tırılmıştır. Küçük sızdırmazlık elemanları için 

cıvataların altıgen başları, küçük dairesel boş-
luklardaki montajı kolaylaştırmak için alyen 
başa çevrilmiştir. Ek olarak, baskı plakaları % 
15 daha fazla dayanım sağlaması için yeniden 
tasarlanmıştır (Şekil 9).
Uygun şekilde tasarlanmış ve monte edilmiş 
modüler mekanik sızdırmazlık elemanları, 
zemindeki veya duvar deliklerindeki boru sis-
temlerini veya kanal sistemlerini mühürlemek 
için maliyet etkin ve güvenilir bir yöntem sun-
maktadır. Bu sızdırmazlık elemanlarını temin 
eden sayısız tedarikçi vardır. Bunlardan bazı-
ları halen 1980’lerdeki teknolojiyi kullanmak-
tadır. Sonuç olarak, bütün boru ve kanal delik-
lerinin gözden geçirilmesi ve belirli bir proje-
nin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılaya-
cak sızdırmazlık elemanının seçilmesi gerek-
mektedir.   TM

Şekil 9. Yeniden tasarlanmış baskı plakaları % 15 
daha fazla dayanıklılık sağlar.
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bilgi

Fotovoltaikler Nasıl Çalışır?
Hazırlayan: Ş.Hazar Atalay
İş Geliştirme Yöneticisi - Solar Nokta

harcadığı enerjiyi, teknolojisine göre 1 ila 2,5 
yıl arasında geri kazanır. Başka bir deyişle, bir 
panel yaşam süresi boyunca üretilirken tükettiği 
enerjinin 10 ila 25 katı bir enerjiyi üretir. Solar 
panellerin büyük bir kısmı kullanım ömürleri 
sonunda toplanarak geri dönüştürülebilir.

Fotovoltaiklerin çalışma şekli

Silikon gibi bazı materyaller güneş enerjisini 
direkt olarak elektrik enerjisine çevirmek gibi 

G üneş enerjisi yenilebilir bir kaynak 
olup % 100 temiz, ekonomik ve 
sınırsız bir kaynaktır. Ev ve inşaat-

larda kullanılan fosil gazların yenilenmesi ama-
cına ulaşmada büyük bir yardım sağlar.
Güneş herkese açık olan, tükenmeyen ve ücret-
siz bir enerji kaynağıdır.
Silikon teknolojili solar modüller silikon gibi 
doğada bol olan malzemelerden, doğada en çok 
bulunan 2. element ya da ince-film modüller 
için malzemelerden çok az kullanılarak yapılır. 

Bir PV modülünün ya da solar panelin orta-
lama ömrü 30 yıl olarak tahmin edilmekte-
dir. Gücü 25 yıl garantilidir. Solar ekipmanın 
yüksek kalite standartları ve ürün güvenilir-
liği, garantiye alınmak için Avrupa düzeyinde 
sabitlenmiştir. Güneş etkisiyle üretilen elek- 
trik enerjisi herhangi bir yan ürün ortaya çıkar-
maz. Solar fotovoltaik sistemleri herhangi bir 
gürültü, zararlı emisyon ya da toksin gazlara 
yol açmaz. Güneş panelleri mimariye kolaylıkla 
uyum sağlayabilir. Bir solar panel üretilirken 
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bir özelliğe sahiptir. Buna fotovoltaik etkisi 
denir. Bu konsept solar panel yapımında kulla-
nılarak bazı binaların elektrik üretmesini müm-
kün hale getirmiştir.
19. yüzyılda keşfedilen fotovoltaik etkisi, yarı 
iletken olarak adlandırılan bazı materyalle-
rin güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevi-
rebilmesidir. Günümüzde değişik teknoloji-
ler bu efekti yerel olarak optimize ederek solar 
kollektörler yardımıyla elektrik üretebilirler. 
Bu güneş gücü elektriği şebekeden bağlantısı 
olmayan ya da şebekeyi besleyecek şekilde yerel 
olarak üretilebilir. 
Klasik fotovoltaik hücreleri genellikle silikon-
dan (yarı iletken malzeme) yapılan elektronik 
bileşenlerdir. Bu malzeme fotonları (güneş ışın-
larının bileşenleri) soğurarak, onların enerji-
sini elektrik moleküllere (elektron) çevirir. Bu 
moleküller hücrelerin ön ve arka kısımlarında 
toplanır. Burada yaratılan gerilim bir elektrik 
akımı yaratır. Modüllere ve panellere monte 
edilmiş hücreler, yeterince yüksek gerilim elde 
etmek için kendi aralarında da seriler halinde 
birbirine bağlıdır.
Fotonlar yarı iletken materyalin yüzeyine ulaş-
tığında, enerjilerini elektronlara transfer eder-
ler. Sonradan gelenler hareket halindedir ve 
böylece güç yaratılmış olur. Elde edilen akım, 
alınan ışık miktarıyla doğru orantılıdır. Doğru 
akım daha sonra şebekeyi beslemek üzere 
inverterler yardımıyla alternatif akıma çevrilir.

Solar panel verimliliği

Güneş panellerinin üretkenliği temelde 3 fak-
töre bağlıdır:
- Bölgenizdeki gün ışığı miktarı
- Maske etkisi (çatıdaki gölgeler)
- Çatı açısı ve yönü

Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi

Entegre olmuş fotovoltaik sistemleri güneşin 
radyasyonundan doğru akım üretirler.
İnverter doğru akımı alternatif akıma çevirir. 
Öncesinde ve sonrasında inverter bir anahtar 
tarafından korumalıdır. Akıllı sayaç, paneller 
tarafından üretilmiş kullanılmayan yeşil ener-
jiyi dağıtım şirketine geri satmak için güneş-
ten üretilen enerjinin kaydını tutar. Evin elek- 
trik tüketimi dağıtım şirketi tarafından elekt-
rik sayacı aracılığıyla bildirilir.
Neredeyse bütün kurulu güneş enerjisi sistem-
leri şebekelere bağlıdır. Güneş enerjisinden üre-
tilen elektrikle şebekeyi besleyerek, enerji kar-
masındaki yenilenebilir enerji miktarını da 
artırmış olurlar. Avrupa standartlarında bizim 
kendimize belirlediğimiz hedef bu miktarın 
2020 yılında % 20 olmasıdır.
Bu çözüm bize elektrik depolarken oluşa-
cak dalgalanmalardan da korunmamıza yar-
dımcı olacaktır. Yine de güneş enerjisi kuru-
lum ücretleri yüksek olduğundan Avrupalı dev-
letler geri alımlarda bazı destekler uygulamak-
tadırlar. Ülkemizde de bu uygulamalar yürür-
lüğe girmiştir ve güneş yatırımı çekici hale gel-
miştir. TM
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teknik

Pasif Güneş Tasarımı

için planlama, bina tasarımı, yapımı, kullanımı 
ve dönüşümü sürecinde yer alan tüm aktörle-
rin sorumluluğunu yerine getirmesi öngörül-
mektedir.
Bu bağlamda bugün bina tasarımında hede-
fin şu üç ardışık basamağın yerine getirilmesi 
olduğu söylenebilir:  1) tasarım aşamasında alı-
nan önlemlerle daha az enerjiye ihtiyaç duyan; 
2) ihtiyaç duyduğu enerjiyi öncelikle yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından karşılayan ve 3) sağla-
nan enerjiyi en verimli şekilde kullanarak doğru 
işletim stratejileri geliştirilmiş bina.
Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımı öncelikli 
önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji kay-

D ünyada enerji tüketimi ve buna bağlı 
politikaların kaynağında iki temel 
konu/sorun yer almaktadır. İlki mev-

cut yaygın tüketim biçimlerine yönelik enerji 
kaynaklarındaki azalmadır. Diğeri ise fosil bazlı 
enerji kaynaklarının çevre ile olan etkileşimidir. 
Dünyada enerjinin temin edildiği kaynakların 
ortalama yarısını oluşturan fosil yakıtların önü-
müzdeki yüzyıl tükenmeye başlayacağı tahmin 
edilmektedir. Kaynağı sınırlı ve dünyada ancak 
belirli bölgelerde bulunan enerji hammaddele-
rinin rezerv durumları; dünyadaki güç odakla-
rının politik tutumlarını belirleyen asıl etmen 
olmakta, ekonomik ve siyasal tavırların altya-
pısını oluşturmaktadır.

Fosil tabanlı enerji kaynaklarının kullanımı 
ile sera gazı emisyonlarının atmosfere salını-
mının insan ve çevre üzerinde olumsuz etki-
leri bulunmaktadır. Ozon tabakasında incelme, 
mevsimlerin ve yıl içerisinde yerleştiği dönem-
lerin değişmesi, iklim kuşaklarındaki kayma-
lar ve iklim karakterlerinin değişmesi gibi pek 
çok olgu gözlenmektedir. 
Çevrenin korunması düşünülmeden ekonomik 
gelişmenin gerçekleşemeyeceği de kabul edil-
miştir. Sanayileşmiş ülkelerde enerji tüketimi-
nin sektörel dağılımına bakıldığında, sanayi ve 
ulaşımın ardından yapı sektörü üçüncü sırada 
gelmektedir. Bu iki noktadan hareketle bundan 
sonra çevreye verilecek en az zararı sağlamak 

Yrd. Doç. Dr. Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
Karabük Üniversitesi
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
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nakları su, rüzgâr, güneş, jeotermal enerji kay-
nakları olarak sıralansa da bina ölçeğinde kul-
lanımı en yaygın ve kolay enerji kaynağı (geri 
ödeme zamanı-bina ömrü ilişkisi açısından) 
güneştir. Çoğunlukla güneşten mekân ısıtma, 
sıcak su elde etme ve elektrik enerjisi üretiminde 
faydalanılmaktadır. Pasif ev teknolojisi dediği-
mizde de, bina ölçeğinde yenilenebilir enerji 
kaynağı olarak en yaygın kullanılan güneş ener-
jili sistemlerden söz ediyoruz demektir. Güneş 
enerjili sistemleri ise, ‘pasif ’ ve ‘aktif ’ olarak ikiye 
ayırmak doğru olacaktır. 
Pasif güneş sistemleri derken, temelde, iç ortam 
konfor koşullarını bozmadan, ısıtma ve serin-
letme için herhangi mekanik sistem desteğine 
ihtiyaç duymayan, bina bileşenleri yardımı ile 
güneş ışınımının toplanması, depolanması, 
dağıtılması ve denetimi aşamalarıyla işleyen 
bir sistemden söz edilmektedir. Güneşten pasif 
anlamda yararlanma çoğunlukla mekân ısıtması 
için güneş odalı sistemlerin kullanılması olarak 
bilinse de, Pasif Güneş Tasarımında amaç hem 
ısıtma hem de serinletmeye yönelik işleyişi doğal 
ısı akışına dayalı olarak gerçekleştirmektir. Bu 
bağlamda doğal enerji kaynakları [güneş ışınımı, 
dış ortam hava sıcaklığı, iç ortam ısı üreticileri 
(insanlar, aydınlatma araçları, ısı üreten maki-
nalar, vb.)] ve enerji yutucularından (gökyüzü, 
ıslak yüzeyler, dış ortam hava sıcaklığı) yarar-
lanılır. Basit bir anlatımla, evinizdeki pencere-
lerin, duvarların, döşemelerin güneş enerjisini 
toplama, depolama ve dağıtma işlevlerini yerine 
getirecek şekilde tasarlanması ile kışın güneşten 
ısıtma enerjisi sağlanması, yazın ise, istenme-
yen güneş ısısının dışarıda bırakılabilmesi sağ-
lanabilir. Bu pasif güneş tasarımı ile mümkün-
dür ve bu tasarıma ilişkin basit birkaç ilkenin 
tasarımcı tarafından dikkatle uygulanması ile 
ısıtma veya serinletme için ek bir mekanik sis-
tem desteği olmadan yıl boyu iç ortam konfor 
koşulları, kullanıcıya uygun şekilde düzenlene-
bilir. Aktif Güneş Tasarımında ise işleyiş, doğal 
ısı akışına veya enerji üretimine yardımcı olan 
bazı mekanik sistemlerin (motor, pompa, fan, 
vb.) devreye girmesi ile gerçekleşir. En yaygın 
kullanımı su ısıtma amaçlı kullanılan güneş kol-
lektörleri ve fotovoltaik piller ile elektrik ener-
jisi elde edilmesidir.

Pasif Güneş Tasarımında Enerji 
Tüketimi

Bir yapının enerji tüketimi; ısıtma, soğutma, 

dir. Ancak konu sadece kullanıcıya bağımlı da 
değildir. İklim koşullarının da yıl boyu tasarım 
sırasında öngörüldüğü şekilde, maksimum ve 
minimum değerler içinde seyretmesi gerek-
mektedir ki, bu da her zaman mümkün ola-
mamaktadır. Bu önemli iki değişkene dayalı 
olarak, pasif evlerde enerji tüketiminin “sıfır”a 
indirgenmesi değil, iç ortam konfor koşullarını 
yıl boyu uygun düzeyde tutacak şekilde en aza 
indirgenmesi hedef olarak benimsenmektedir.
Almanya’daki Pasif Ev Enstitüsü1 tarafından 
düzenlenen “Pasif Ev Standardı”na göre uygu-
lanan bir ev ile, konvansiyonel sisteme dayalı 
tasarlanan bir ev arasındaki enerji tüketimi 
oranları şekilde verilmiştir (Şekil-1). Buna 
göre, bir evde yıllık yaklaşık 200kWh/m2 olan 
toplam enerji ihtiyacının, pasif ev standartları 
ile tasarlanması halinde yıllık 50kWh/m2’nin 
altına düştüğü görülmektedir. 
Bu oranlara, sadece ısıtma enerjisi tüketimi ola-
rak baktığımızda, İngiltere’nin Part-L stan-
dardına dayalı olarak öngörülen maksimum 
ısıtma enerjisi tüketimi 70kWh/m2 iken, pasif 
ev standardına göre bu değer 15kWh/m2’dir 
(Şekil-2). Bu aylık olarak değerlendirildiğinde, 
ısıtma gerektiren kış döneminin 5 ay yaşandığı 
bir bölge için aylık 3kWh/m2 gibi bir tüke-
tim değeri söz konusu olmaktadır. Somutlaş-
tırmak gerekirse, doğalgaz ile ek ısıtma sağla-
nan 100 m2 bir pasif ev için harcanan 300kWh 

havalandırma, sıcak su elde etme için harca-
nan enerji ve aydınlatma ile çeşitli araçların 
tükettiği elektrik enerjisi olarak sıralanabilir. 
Teorik olarak, pasif güneş tasarımı ilkelerine 
dayalı olarak doğru tasarlanmış bir ‘pasif ev’in 
ısıtma, soğutma ve havalandırma için ek bir 
mekanik sistem desteği olmadan yıl boyu iç 
ortam konfor koşullarını uygun düzeyde tuta-
bileceği söylenebilir. Aynı zamanda aydınlat-
manın gün boyunca her mekânda doğru kurgu-
lanması ile aydınlatma için tüketilecek enerji de 
en aza indirilebilir. Bunun uygulamada gerçeğe 
dönüştürülebilmesi için, yıl boyu -kış gece, kış 
gündüz, yaz gece, yaz gündüz olmak üzere- 
gerekli işletim stratejilerinin doğru uygulan-
ması gerekmektedir. Örneğin, aşırı ısı kazan-
cının söz konusu olduğu yaz gündüz saat-
lerinde, ısıyı mekândan uzaklaştıracak ve iç 
ortamda serin havanın dolaşabilmesini sağla-
yacak şekilde uygun yerlerde tasarlanmış pen-
cere ve kapıların açılmasının sağlanması; ya 
da aşırı ısı kaybının önlenmesi gereken kış 
gecelerinde, pencerelerin yalıtımlı kepenklerle 
kapatılması zorunluluğu gibi sistemin doğru-
dan kullanıcı davranışına dayalı boyutu göz 
ardı edilmemelidir. Bu noktada pasif ev kul-
lanıcısının da, herhangi bir evde değil, pasif 
güneş ilkelerine dayalı bir evde yaşıyor oldu-
ğunu bilerek, bilinçli ve doğru bir sistem işle-
timini yıl boyu uyguluyor olması gerekmekte-
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havalandırma için sıcaklık farkı yaratmak, 
iç kapıları açıp kapatarak gün içerisinde 
gerektiğinde iç ortamın sıcaklığını 
yükseltmek ve/veya gece iç ortam 
sıcaklığındaki düşüşü azaltmaktır.

•	 Güneye yönlenme ve gölgelenme 
tasarımı: Pasif güneş tasarımında 
güneşten yararlanmak esas olduğundan; 
sıcak dönemde güneş ışınımından 
korunup, soğuk dönemde faydalanarak 
binanın aktif enerji ihtiyacının azaltılması, 
bu bağlamda bina tasarımı ve peyzaj 
tasarımının dikkatle ‘birlikte’ ele alınması, 
tasarımda uygun aydınlık seviyesinin ve 
gün ışığının uygun dağılımının sağlanması 
ve kamaşmanın önlenmesi gerekir. Bu 
durumun kontrolünü sağlamak güneş 
yörüngesinin yaz ve kış konumlarını iyi 
bilmekle ilişkilidir. Bilindiği gibi, güneş 
dünyanın kuzey yarımküresinde kışın daha 
eğik bir açı ile ve doğunun güneyinden 
doğup, batının güneyinden batarak daha 
kısa bir yörünge izlemekte; yazın ise, daha 
dik bir açı ile ve doğunun kuzeyinden 
doğup, batının kuzeyinden batarak daha 
uzun bir yörünge izlemektedir. Bu durum, 
yaz ve kış koşullarında güneş kontrolü 
için önemli avantajlar sunmaktadır. Çeşitli 
bina bileşenleri yardımıyla (saçaklar, 
kepenkler, jaluziler, perdeler, vb.) güneş 
kontrolü sağlanabileceği gibi, örneğin 
peyzaj tasarımında, kışın yapraklarını 
döken, yazın ise yapraklanan ağaçların 
binanın güneş/gölge durumu da dikkate 
alınarak yerleştirilmesi halinde bina 
bileşenlerine ihtiyaç duymadan da kontrol 
sağlanabilecektir.

•	 İyi bir yalıtım uygulaması: Pasif eve 
ait tüm yapı kabuğunun (dış ortamla 
bağlantılı bütün duvar, döşeme ve çatı) 
iyi bir şekilde yalıtılmış olması ve ısı 
geçirgenlik katsayısının (U-değeri) 
tüm bu bileşenler için 0,15W/
m2K’den fazla olmaması gerekmektedir. 
Böylece en üst düzeyde ısı korunumu 
sağlanarak, güneşten elde edilen ısının 
hızla kaybedilmesinin önüne geçilmiş 
olunacaktır.

•	 Pencerelerin seçimi ve tasarımı: 
Pencerenin binadaki işlevleri, dış ortamla 
görsel teması, gün ışığının içeri alınmasını, 
doğal havalandırmayı sağlamak olarak 
sıralanabilir. Pasif evde ise buna ek olarak 

enerjiye karşılık, sadece 5 ay boyunca ayda yak-
laşık 24 TL’lik bir harcama söz konusudur  
(1m3 doğalgazın enerji değeri 10,64 kWh’dir. 
Ocak 2012 doğalgaz fiyatlarına dayalı olarak 
doğalgazın KDV dahil fiyatı yaklaşık 0,83 TL/
m3’tür). Ancak unutulmamalıdır ki, eğer bu 
ihtiyaç duyulan enerji, yine yenilenebilir enerji 
kaynakları yoluyla (rüzgâr, jeotermal, biyokütle, 
vb.) sağlanabilirse, bu sistemler için ihtiyaç 
duyulan ilk yatırım maliyetleri yüksek olmakla 
birlikte, enerji tüketiminden elde edilen kâra 
dayalı kendini kısa sürede amorti ederek, enerji 
harcamasını “sıfır”a yaklaştıracaktır.
Ayrıca, çevresel etki bağlamında balkıdığında, 
sera gazları olarak da tanımlanan ozon, karbon-
dioksit ve metan gazlarının küresel ısınma ve 
iklim değişikliğine neden olduğu bilinmektedir. 
Tüm dünyada sera gazlarının salınımının azal-
tılmasına yönelik tedbirler geliştirilmekte, bun-
ların en başında ise, fosil tabanlı yakıta (petrol, 

kömür, doğalgaz, vb.) olan gereksinimin en aza 
indirgenmesi yer almaktadır. Bu bağlamda da, 
pasif evlerin ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük 
bölümünü güneşten elde edebiliyor olmasına 
dayalı olarak, destek sistem olarak tükettiği ek 
enerji ile daha az sera gazı salınımına neden 
olacağı açıktır. Bir başka deyişle, fosil tabanlı 
enerji tüketen sistemlere ne kadar az ihtiyaç 
duyulur ise, sera gazı salınımı o oranda azal-
tılmış olacaktır. Bu nedenle elbette pasif evle-
rin sera gazı salınımı, diğer evlere oranla çok 
daha düşük olacaktır.
 
Pasif Güneş Tasarımının Temel 
İlkeleri

Pasif güneş teknolojisine dayalı ev tasarımında 
öncelikle o evin tasarlanacağı iklim bölgesinin 
özellikleri iyi bilinmeli ve tasarım o iklim böl-
gesinin özel koşullarına uygun olarak geliş-
tirilmelidir. Örneğin, sıcak nemli bir iklimde 
mümkün olduğunca yaygın, çok yüzeyli, yer-
den koparılmış, geçirgen ve hafif konstrüksi-
yonlu bir planlama söz konusu iken, sıcak kuru 
iklim için daha içe dönük, avlulu, küçük açık-
lıklı ve ağır konstrüksiyonun tercih edilmesi 
gerekecektir. Pasif evlerin, özel bina bileşen-
lerinin tasarımıyla, güneşten doğrudan kazanç 
(örn. camlı yüzeyler aracılığı ile), dolaylı kazanç 
(örn. güneş odası veya Tromb duvarı ile) ve 
ayrık kazanç (örn. termosifon sistem) sistemle-
rine dayalı olarak enerji tüketimini en aza indi-
recek oldukça etkin sonuçlara ulaşması sağlana-
bilir. Bunun yanında temel olarak bir pasif evin 
tasarımında göz önünde bulundurulması gere-
ken faktörler aşağıda sıralanmaktadır.
•	 Doğru mekân organizasyonu: Aynı 

tip aktiviteyi barındıran, gün içerisinde 
kullanım zamanları çakışan ve kullanıcı 
yoğunluğu birbirine yakın mekânların 
beraber düşünülmesi ile bina ısıl zonlara 
ayrılmalıdır. Konfor sıcaklığının daha 
düşük olabildiği servis hacimlerinin 
kuzeye, yaşama mekânları güneye 
yerleştirilmelidir. Kullanım şeması 
incelendiğinde yakın aktivitelerin 
mekânlarının yakın tipte ve boyutta 
olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Güneş ışığından optimum faydalanmak 
için doğru yönlendirilmiş geçiş 
mekânları (sera, limonluk, güneş evi gibi) 
tasarlanmalıdır. Bunun temel amaçları; 
ısıl tampon bölge elde etmek, doğal 

Şekil.1 Pasif ev enerji tüketim performansı

Şekil.2 Pasif ev standardına göre ısıtma 
enerjisi tüketimi
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“ısı toplacı” olarak çalıştırılması esastır. 
Ancak, pencerelerdeki camlı yüzeyler 
hem camın ısıl direncinin düşük olması 
nedeniyle ısı kaybına hem de sera etkisi 
oluşturması nedeniyle fazla ısınmaya 
neden olabilir. Bu bakımdan, pencere 
sayısı ve boyutlarının optimizasyonu 
çok önemlidir ve mimari tasarımla 
sağlanabilir. Küçük pencereler ya da daha 
az sayıda pencere kullanımı, bununla 
birlikte pencerelerin binadaki konumu ısı 
iletimi ve güneşten ısı kazancı ilişkisini 
etkileyecektir. Bu bağlamda bakıldığında 
pencerelerin ısı geçirgenlik katsayısının 
(U-değeri) 0.80W/m2K altında olması 
ve güneş ısısı kazanç katsayısının % 50 
civarında olması gerekmektedir. 

•	 Hava sızıntılarının önlenmesi: Yapı 
kabuğunun hava sızdırmazlığının 
sağlanmasının amacı; enerji 
performansının yükseltilmesi, yoğuşmaya 
dayalı yapı hasarlarının önlenmesi, iç 
ortam hava kalitesinin sürdürülmesidir. 
Binalarda ısı kayıplarının % 20-% 50’sine 
hava sızıntıları neden olmaktadır. Pasif 
evler için sızdırmazlığın en üst düzeyde 
sağlanabilir olması, prefabrikasyon-işçilik 
kalitesi, malzeme birimlerinin yan yana 
geldiği ve mekanik ve elektrik servis 
elemanlarıyla çakıştığı yerlerde doğru 
detay çözümleri ile mümkündür.

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
sıcak su elde etme: Güneş kollektörleri 
yardımıyla evde kullanılacak sıcak suyun 
yenilenebilir kaynaktan elde edilmesi, her 
ne kadar aktif güneş uygulaması ise de, 
pasif evlerde enerji tüketimini azaltacak 
önemli bir başka etmendir.

•	 Enerji korunumlu ekipmanların 
kullanılması: Bir ev içinde ihtiyaç 
duyulan, buzdolabı, çamaşır makinesi, 
fırın, aydınlatma sistemleri vb. 
ekipmanların seçiminde de, en az enerji 
tüketen, enerji sınıfı en yüksek olanlarının 
(en az A veya A+) tercih edilmesi, yine 
pasif evler için doğru bir yaklaşımdır.

Dünyada ve Türkiye’de Pasif Güneş 
Tasarımı Uygulamaları

Mimarlık anlayışında var olan çevreye uyumlu, 
iklime dayalı tasarım anlayışı, 19. yüzyıldaki 
Sanayi Devrimi sonrasında yerini, iç ortam 

konforunun dış ortam iklim koşullarından 
bağımsız kurgulanabildiği, mekanik sistem-
lere dayalı enerji tüketimlerinin en üst düzeye 
çıktığı bir anlayışa terk etmişti. Geleneksel 
mimarlık anlayışının tümüyle terk edildiği bu 
dönemin, 1973’te yaşanan petrol krizine dek 
sürdüğü söylenebilir. Ancak 1970’lerde, bir gün 
fosil tabanlı yakıtın tükenmesi durumunda ne 
yapılacağı üzerine başlayan çalışmalar, özel-
likle Avrupa ülkelerinde pasif ev tasarımlarına 
olan ilgiyi büyük ölçüde artırmıştır. Bu nok-
tada geriye dönerek geleneksel mimarlık anla-
yışından, iklime dayalı tasarım ilkeleri veri-
lerinden yararlanıldığı söylenebilir. Özellikle 
İngiltere ve Almanya’nın başını çektiği pek 
çok Avrupa ülkesinde 1980’lerde deneysel ola-
rak başlayan pasif ev tasarımları yaygınlaşmış, 
çeşitli standartlar geliştirilmesi ile güçlendi-
rilerek bugüne kadar gelmiştir. Pasif evlerde 
önceliğin iç ortam konfor koşullarını bozma-
dan, enerji tüketiminin en aza indirgenmesi ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
en üst düzeye çıkartılması olduğunu belirt-
miştik. Ancak bugün artık pasif ev tasarımı, 
geri dönüşümlü malzeme kullanımı, yağmur 
suyunun kullanımı ile kaynak israfının önlen-
mesi, atık yönetimi gibi çevresel faktörlerin de 
göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilir bir 
mimarlık anlayışı çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Avrupa ülkelerindeki yaygın uygulamalar ile 
karşılaştırıldığında, ülkemizin konumu gereği 
güneşten yararlanma olanakları çok daha fazla 
olmakla birlikte, aynı oranda bir pasif ev uygu-
lamasının söz konusu olmadığı söylenebilir. 

Aslında ülkemizde örnek oluşturması amaçla-
nan, eğitim merkezi niteliğindeki bilimsel giri-
şimlerin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişinden söz 
edilebilir. Türkiye’deki ilk uygulama, Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 
(MTA) Marmaris’te 1977’de kurduğu güneş 
evi olarak bilinmektedir. Yapının ihtiyaç duy-
duğu enerjinin % 30’u, pasif güneş enerjisi sis-
temiyle elde edilmiştir. Yine ilk uygulamalar-
dan olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
1976’da yapımına başlanan güneş evi, o gün-
den bu yana çeşitli revizyonlardan geçirilmiş, 
sistemleri yenilenmiş ve halen kullanılmak-
tadır. Güneş evleri konusundaki en yeni iki 
uygulamadan biri Diyarbakır’da, ikincisi ise 
İstanbul’da inşa edilmiştir. Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediyesi’nin, 2008 Haziran ayında inşaatı 
tamamlanan güneş evi projesi, ‘enerji mimar-
lığı’ konusunda eğitim ve uygulama amaçlı 
kullanılmaktadır. Enerjisinin % 100’ünü ken-
disi karşılayabilen pasif tipteki yapının amaç-
larından biri, ısıl enerji ihtiyacı nispeten az, 
birim alana gelen güneş ışınımı yüksek olan 
Diyarbakır’da konutların ısıl enerji ihtiyacının 
güneş enerjisi ile karşılanabileceğinin gösteril-
mesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davut-
paşa Yerleşkesi’ndeki Yıldız Enerji Evi de yine 
2008 Haziran ayında hayata geçirilmiştir2.

Ülkemiz Açısından Değerlendirme

Türkiye, enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal 
eden bir ülkedir. Tüketilen enerjinin sektö-
rel dağılımına bakıldığında, bina sektöründe 
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“(1) Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/
parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, 
doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari 
seviyede tutulur, güneş, nem ve rüzgâr etkisi de 
dikkate alınarak, doğal ısıtma, soğutma, hava-
landırma ve aydınlatma imkânlarından azami 
derecede yararlanılır.
(2) Mimari tasarımda dikkat edilmesi gereken 
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Binaların ve iç mekânların yönlendirilme-
sinde, o iklim bölgesindeki güneş, rüzgâr, nem, 
yağmur, kar ve benzeri meteorolojik veriler 
dikkate alınarak oluşturulan mimari çözümler 
aracılığı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları 
engellenmelidir.
b) Bina içerisinde sürekli kullanılacak yaşam 
alanları, güneş ısı ve ışığı ile doğal havalandır-
madan optimum derecede faydalanacak şekilde 
yerleştirilmelidir.
c) Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, 
ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta 
detayları ile bütünlük sağlamalı, ısı yalıtımında 
sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-
pencere, duvar-taban ve taban-döşeme-duvar 
bileşim detaylarını ihtiva etmelidir. 
ç) Binanın yapılacağı yerin yenilenebilir enerji 
kaynak kullanım imkânlarının araştırılması ile 
oluşturulacak raporlar doğrultusunda alternatif 
mimari çözümler değerlendirilmelidir.”
Tüm bu zorunluluklar doğrudan pasif ev tasa-
rımı gereklilikleri ile örtüşmektedir. Dolayı-
sıyla bugün artık Türkiye’de pasif ev teknolo-
jisinin uygulanır hale gelmesi için hiçbir engel 
yoktur. Özellikle Bina Enerji Performansı 
Yönetmeliği’nin bu zorunlu teşviki ile, pasif 
ev uygulamalarının yakın dönemde ülkemizde 
yaygınlaşması beklenmektedir. Böylece hem 
fosil tabanlı yakıta olan ihtiyaç ve dolayısıyla 
dışa bağımlılık azaltılmış olacak hem de yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile kon-
vansiyonel enerji tüketiminin çevresel etkisi en 
aza indirgenmiş olacaktır. Bunu sadece yerel bir 
gereklilik, Türkiye’nin bir kazancı olarak gör-
memek, küresel ölçekte bugünün ihtiyaçlarını 
karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını teh-
likeye atmayacak bir yaklaşımın benimsenmesi 
anlayışının bir devamı olarak algılamak önemli 
ve gereklidir. TM

enerji tüketiminin, toplam tüketimin yaklaşık 
% 33’ünü oluşturmakta olduğu görülmekte-
dir. Toplam enerji tüketimi de 1990-2000 yıl-
ları arasında % 54 gibi yüksek bir oranda art-
mıştır. Konutlarda tüketilen enerjinin % 80-85’i 
ısıtma, soğutma amaçlı kullanılmaktadır3.
Bu bilgiler ışığında, hem dışa bağımlı bir enerji 
politikası hem de yüksek enerji tüketim seviye-
leri nedeniyle, enerjide yerel kaynakların kul-
lanımı ve enerji tasarrufunun her alanda sağ-
lanması gerekliliği açıktır. Enerji verimliliğinde 
özellikle bina sektörünün potansiyeli oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır. 
Türkiye’de bugüne dek, enerji verimliliğine 
ilişkin resmi çalışmalar, Avrupa Birliği uyum 
süreci aşamaları ile paralel yürümüştür. Avrupa 
Birliği Ülkeleri ile benzer yaklaşımlar içinde, 
Avrupa Birliği’ne uyum süreci içerisinde, yeni 
yasal düzenlemeler getirilmekte, mevcut yasa-
lar revize edilmekte, enerji tasarrufu ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin 
düzenlenen yeni kanun, standart ve yönetme-
likler uygulamaya sokulmaktadır.
Bu yasal düzenlemelerin en önemlisi “Bina-
larda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”ni yürürlükten 
kaldıran “Binalarda Enerji Performansı (BEP) 
Yönetmeliği”dir. Avrupa Birliği’nin 2002/91/

EC sayılı çerçeve direktifi doğrultusunda Bina-
larda Enerji Performansı Yönetmeliği 05 Aralık 
2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ayrıca 2007 yılından beri, “Enerji Verimliliği 
Kanunu” ve 2010 yılından beri de “Yenilene-
bilir Enerji Kanunu” yürürlüktedir. 
Tüm bu yasal düzenlemeler olmadan, ülkemizde 
güneş enerjisine dayalı tasarımın önemi konu-
sunda bir kamuoyu oluşturabilmek bugüne dek 
mümkün olamamış olsa da, bugün artık pasif 
güneş tasarımlarına ilgi önemli oranda artmış-
tır. Bina Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 7. 
maddesinde yer alan “bina enerji performansı 
açısından mimari proje tasarımı” altında yer 
alan uygulama zorunlulukları şöyle sıralan-
maktadır 4:

1 http://www.passiv.de
2 Akpınar, P., “Türkiye’de Yeşil Bina Girişimleri”, Yeşil Ufuklar Dergisi, Yıl:4 Sayı:4, 2008.
3 Bayram, M., “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isı Giderlerinin Paylaştırılması”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, İstanbul, Türkiye, 2009.
4 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Resmi Gazete, Ankara, 1-15, 2008.
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www.iskrehberi.com

ISK sektörünün yurtd›fl›na
yönelik tek dergisi

www.hvac-turkey.com

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi

www.termodinamik.info

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

www.tesisatmarket.com

Yenilenebilir enerji
teknolojileri dergisi

www.yenienerji.info

enerji

Yerel yönetimlerde yeni
yaklafl›mlar›n dergisi

www.ebelediye.info

yerel yönetimler

92’den bugüne
ilkeli, güvenilir, ça¤dafl sektörel yay›nc›l›k

Do¤a Sektörel Yay›n Grubu
Ali Naz›m Sok. No: 30 Kofluyolu
34718 Kad›köy / ‹stanbul
T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25
reklam@dogayayin.com

...

www.iskrehberi.com

hazırlanıyor



Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Selçuk Benli
selcukbenli@dogayayin.com

Meltem Aksoy
meltemaksoy@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd. - Altan Avcı
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi/Bağcılar
Tel: 0212 629 03 74

Yayınlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri

Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

© 2012 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

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

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

Abone formu

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 80 (12 sayı)

Montaj, servis ve uygulama 
tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 25 (6 sayı)

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 40 (6 sayı)

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

 ..............................................................  TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

  Yapı Kredi Bankası Fındıklı Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
  Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
  Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

Lütfen faturayı    .............................................................................   V.D.     ........................................................................................ no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : ............................................................................................................................................................................................................

İş ünvanı : ............................................................................................................................................................................................................

Sektör  :        Kamu         Özel        Faaliyet alanı : .......................................................................................................

Adresi : ............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu : ......................................   Tel :  ...................................................................................    Faks : .....................................................................................

ABONE SERVİSİ

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 70 (12 sayı)

Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 40 (6 sayı)

ISK sektörünün 
yurtdışına yönelik 
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce, Rusça

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com



•	3	yollu	içten	dişli,	prinç	gövde
•	DN15	(1/2”)	kv4,	PN16	vana	gövdesi	
•	Oransal	vana	motoru	(0-10V)	24V	AC	
•	Manuel	kumanda	edebilme
•		Made	in	USA

VG1841AG+906GGA

MOTORLU VANA
319USD

T7162-L-A2

•	2/4	borulu	sistemler	için
•	3	Hız	fan	ayarı,	On/Off
•	Yaz	/	Kış	modu,	timer	özelliği
•	230V,	sıva	altı	model
•		Made	in	China

35USD
FCU ODA 
TERMOSTATI

616KD-00

•		Kanal	tipi	/	Mahal	tipi
•		Hava	Kalite/Karbondioksit	(VOC/CO2)	sensörü	
•		0-4000	ppm,	IP30	korumalı	
•		(0-10V	/	4-20mA),	24V	AC/DC
•		Made	in	Germany

EUR
HAVA KALİTE / CO2
SENSÖRÜ

•	Yay	geri	dönüşsüz,	direkt	montajlı
•	Oransal	0-10VDC,	2-10VDC	kontrol
•	Yüzer	kontrol	(Otomatik	kapatma)
•	1	Nm	(0,2	m2	alan	için)
•	10-13mm	şaft	bağlantısı
•		Made	in	USA

89USD
ZON DAMPER
MOTOR M9101-AGA-DC

•	Hava	fark	basınç	anahtarı,	0-10V	/	4-20mA	
•	0-250Pa	/	0-500Pa	/	0750Pa	/	0-1250Pa	/	0-2500Pa
•	Motorsuz	minimum	hareketli	parça	ve	uzun	ömür
•		Made	in	USA

’den
başlayan
fiyatlar!

616KD-00

’den’den’den’den
başlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayanbaşlayan
fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!fiyatlar!FARK BASINÇ 

ANAHTARI

222USD

243

Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    satis@kontrolmarket.com

twitter.com/KontrolMarket facebook.com/KontrolMarket

IAQ-B-000100-000

•		Kesme	vanası
•		230V	AC,	90Nm
•		DN15	(1/2”)	vana	gövdesi
•		2	Yollu,	dıştan	dişli
•		PN16,	Kvs1,6
•		Made	in	Italy

FCU MOTORLU 
VANA

36USD

VSX13P+MVX21P
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Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    satis@kontrolmarket.com

twitter.com/KontrolMarket facebook.com/KontrolMarket

JOHNSON CONTROLS TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

ISO 1940/1-1986’ya göre dinamik balanslama
Class H yalıtım
IP 55 koruma sınıfı

300°C/2h
EN 12101-3’e uyumu
B S R I A  t a r a f ı n d a n
s e r t i f i k a l a n d ı r ı l d ı .

YANGIN DAYANIMI

JET FAN VE
DUMAN EGZOZ

FAN SİSTEMLERİ

www.aironn.com.tr 0216 365 36 26




