
 AYDA BİR YAYINLANIR • NİSAN 2012 • YIL:17 • SAYI: 159 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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



•	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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3 8. Mostra Convegno Expocomfort fuarı 
(MCE), 27 – 30 Mart 2012, tarihlerinde 
İtalya’nın Milano kentinde düzenlendi. 

Reed Exhibitions tarafından organize edilen 
fuar, dünyanın çok sayıda ülkesinden katılımcı-
ları ve ziyaretçileri aynı çatı altında buluşturdu. 
Bu yıl 155,000 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, önceki 
yıla göre % 4 büyüme gösterdi. 325,000 metre-
karelik alana sahip fuarda 900’ü 58 farklı ülke-
den olmak üzere 2100’den fazla katılımcı yer aldı. 
Katılımcı ülkeler arasında ise özellikle Türkiye, 
Polonya ve Doğu Avrupa ülkeleri ciddi hacme 
sahipti. 73 firma katılımı ile Türkiye fuara adeta 
damgasını vurdu.
Fuara katılan firmalar elbette yeni ürün ve sis-
temlerini tanıtmak ister ama MCE’de bu yıl 
dikkatimizi çeken önemli bir fark vardı. Firma-
lar, ürün ve sistemlerini anlatmak için öncelikle 
ziyaretçileri standlarına çekebilmek adına bir-
birinden ilginç aktiviteler ve stand tasarımları 
ile birbirleriyle yarış halindeydi. Fuarlar artık 
sadece cihazların anlatılıp tanıtıldığı bir etkin-
likten, marka bilinirliğini artıran bir etkinlik ola-
rak değerlendirilme yolunda ciddi aşama kay-
dediyor. Bu konuda internetin etkisi de büyük 
elbette. Artık her firmanın kendine ait bir web 
sitesi var ve her firma ürünleri ile ilgili her türlü 
bilgiyi bu siteler üzerinden aktarabiliyor; satış 
yapabiliyor. Bu durumda fuarların bir başka cez-
bedici özelliği ortaya çıkıyor: Prestij ve marka 
algısını güçlendirmek. MCE’de gözümüze çar-
pan en önemli ayrıntı buydu. Firmaların fuar için 
hazırladığı çok az döküman vardı. Hatta fuara 
getirilen cihaz sayısı bile eskiye göre azdı. Artış 
gösteren ise yaratıcı fikirler idi. Standlara mak-
simum ziyaretçi çekecek, böylece ikili görüşme 
şansı yaratacak, düzenlenen aktiviteler ile geçi-

rilen keyifli vakitler sayesinde markayı akıllara 
kazıyacak yaratıcı fikirler... Bilgisayar oyunları, 
akrobatlar, renkli top havuzları, çeşitli hediyeler, 
promosyonlar, stand tasarımında kullanılan ara-
balar... Türk katılımcıların çok olduğunu söyle-
miştik. Marka algısı konusunda başarılı bir örnek 
de Makine Tanıtım Grubu tarafından gerçek-
leştirilmişti: Metro girişinde tüm jeton makine-
lerini giydiren Makine Tanıtım Grubu, şehrin 
farklı noktalarında reklam panolarında yer ala-

Fuarlar artık marka bilinirliğini 
güçlendirmek için aktivitelerin ön 
plana çıktığı platformlara dönüşüyor
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rak da oldukça dikkat çekti. Görünen o ki, fuar-
lar önümüzdeki süreçte bu anlamda bir yarış ala-
nına dönüşecek.
Elbette fuarda yenilenebilir enerjili sistem ve 
cihazlar konusunun ön planda olduğunu söyle-
meye gerek yok... Cihazlar teknolojinin elver-
diği ölçüde çevre dostu ve verimli hale getiril-
meye çalışılmış. Yine sadece cihaz bazında değil, 
en verimli cihazların birbiri ile uyumlu çalışabi-
leceği en verimli sistemi kurmak konusunda da 
firmalar arasında ciddi bir rekabet söz konusu. 
Türkiye’de de Mayıs ayında, sektörün iki önemli 
fuarı gerçekleştirilecek: Yapı Fuarı ve ISK-
SODEX. Eş zamanlı düzenlenecek fuarların 
biri Tüyap fuar alanında, diğeri ise CNR Expo’da 
yapılacak. Ülkemizdeki fuarlarda bu anlamda ne 
tür gelişmeler olduğunu, bu iki fuarı takip ede-
rek hep birlikte göreceğiz...    TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com





info@ayvaz.com     www.ayvaz.com gücü kazandırır

Bu simge de ne?
Bu simge, sürekli değişen rakamları bir araya getirir ama her zaman aynı sonucu verir.

Sadece Avrupa’da yılda 3.000.000 parça satış, yurt dışında 270 distribütör, 15 ülkedeki 45 marka için özel üretim... 
Hepsini bir araya getirin. Sonuç; güveni simgeleyen 1 şirket.

Bu simge, Ayvaz’ın simgesi.

Kompansatörler Esnek Metal Hortumlar Kondenstoplar Seviye Kontrol 
Cihazları

Vanalar Yangın Grubu

Ürünlerimiz

3. Salon / Stant no: D05

2-5 Mayıs 2012
İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy



ürünler

DT3 termosifonlardaki Legionella 
(Anti–Bakteriyel) fonksiyonu, cihazda 
bakterilere karşı koruma sağlar. Bu 

özellik cihazın ilk çalıştırılmasından üç gün 
sonra devreye girer ve su sıcaklığını 70 °C’ye 
çıkartarak bakterileri dezenfekte eder. Cihaz 
stand-by konumunda iken 30 günlük periyot-
larla bakterilere karşı korunma işlemi otoma-
tik olarak devam eder. DT3 termosifonlarda 
bulunan geniş mavi LCD ekran, termosifon-

daki su sıcaklığının en hassas şekilde takip edi-
lerek istenen değerin ayarlanmasını sağlar. Bu 
ekrandaki simgeler yardımı ile hangi fonksi-
yonların devrede olduğu kolayca görülebilir. 
Bu termosifonlar çift cidarlı olup, iki cidar ara-
sındaki monoblok poliüretan izolasyon, ısının 
uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı olur. 
Termosifon kazanının içinde kullanılan koroz-
yona karşı koruyucu magnezyum anot, termo-
sifonun ömrünü uzatır. Otomatik hata bildirim 
fonksiyonu, cihazda herhangi bir zamanda olu-
şan hatayı tespit imkânı sağlar ve sorunla ilgili 

DemirDöküm’den Yeni DT3 Termosifonlar

Hidroelektrik ve termik enerji santralleri 
yüksek basınç ve yüksek sıcaklık şart-
larında çalışan tesislerdir. Dolayısıyla 

bu tesislerde kullanılacak vanalarda bu şartlara 
uygun özelliklerde olmalıdır. Termo-Valco Glob 
Vana gövde ve kapağı çelik dövmedir. PN100 
nominal basınç değerinde ve DN10, DN15, 
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 nomi-
nal çap ebatlarında kaynak bağlantı ağızlı Glob 
vanalardır. Klepe küresel tasarımlı ve paslan-
maz malzemeden konik tasarımlı seat ile metal 
metale boşluksuz çizgisel temaslıdır. Sıkma bas-

Gedik Vana’dan Termo-Valco Yüksek Basınç Glob Vana 
kısı bu yöntemle maksimum etkiyi gösterir ve 
böylece tam sızdırmazlık elde edilir. 

Mil yapısı iki farklı tasarımdadır: 

Tek parça mil: Bu tasarımda klepe ile mil vidalı 
bağlantılıdır ve klepe başı kısmen oynak hare-
ketlidir.

İki parçalı mil: Bu tasarımda yekpare klepe başlı 
alt mil ile volan kumandalı üst mil bir kaplin 
ara parça ile bağlanmıştır ve açma-kapama işle-

minde alt mil döndürülmeden yükselip-alçalır.

Çalışma şartlarına göre tercih edilebilecek seçe-
nekler;
•	 Tek milli veya kaplin bağlantılı iki milli
•	 Aktüatör bağlantısı yapılabilme özellikli
•	 Vana açık-kapalı pozisyonu indikatörü 

ilaveli
•	 Çalışma sıcaklığı max 450 °C  işletme için 

1.0460 (C22.8) malzemeli
•	 Çalışma sıcaklığı max 550 °C işletme için 

1.7357 (17CrMo5-5) malzemeli. TM   

uyarı verir. Donma koruma emniyeti ile cihazda 
su sıcaklığı 6°C’nin altına düştüğünde donma 
koruma özelliği otomatik olarak devreye girer ve 
suyun sıcaklığı 10°C’ye çıkarılarak suyun don-
ması önlenmiş olur. DemirDöküm DT3 termo-
sifonlarda, cihazın optimum sıcaklık seviyesinde 
çalışarak minimum enerji harcamasını sağla-
yan Eco Mod özelliği bulunur. Bu mod süre-
since cihaz 47-53 °C aralığında çalışır. DT3 ter-
mosifonlar, sıcaklığın aşırı derecede yükseldiği 
durumlarda aşırı ısınmaya karşı koruma özel-
liği ile tam emniyet sağlar. TM 
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Alna’dan T230 Isıtma/Soğutma Sayacı

Akcor’dan Prihoda Kumaş Kanalları

T230 ısıtma/soğutma sayacı meka-
nik sayaçların modern bir alternatifi-
dir. Aşınması olmayan ultrasonik tek-

niği, toplu konut merkezi ısı sistemlerinde 
uzun zamandan beri kendini ispatlıyor ve bina 
ısıtma sistemlerinde uygulaması giderek artı-
yor. T230’un faydaları; çok daha düşük basınç 
kayıpları, sayaç çaplarını seçiminin daha kolay 
olması, her yıl giderek artan işletme maliyetini 
düşürmesi ve böylelikle para tasarrufu sağla-
masıdır. T230, uzun yıllardır kendini ispatla-
mış ve geleceğe yön veren Landis+Gyr ultra-
sonik ölçüm teknolojisi ile çalışır. Bu da yük-
sek düzeyde hassasiyet ve üst düzeyde sürekli-
lik demektir. Ultrasonik ölçüm ile debi ölçümü 
hassas, aynı zamanda dayanıklı olup, su kir-
liliğinden etkilenmeyişi ile uzun yıllar prob-
lemsiz çalışmasını sağlar. Dinamik ölçüm ara-
lığı 1:1000 hassas olarak büyük veya en küçük 
debiyi ölçmektedir. Başlama debisi birkaç litre 
saattir ve ne bir kirlenmeye ne de aşınmaya 
maruz kalır, çünkü sabit programlanmıştır. 
Debimetre kısmı ele uygunluğu aynı zamanda 
hafifliği ve dayanıklılığıyla ileri teknoloji ham-
maddeden seçilmiştir. Ağırlığı bugüne kadarki 

Akcor Havalandırma Sistemleri güven-
cesi ile ülkemize getirilen Prihoda, 
özellikle gıda, kozmetik, laboratu-

var ve ilaç üretiminin yapıldığı kapalı alan-
larda solunan havanın kalitesini yükseltiyor. 
Hava akımı, kanalların üzerine farklı boy-

ürünlere göre yarı yarıya hafiflemiştir. Bu da 
daha az nakliye ağırlığı daha az hava kirliliği 
emisyonudur (pillerin daha az Lithium içermesi 
aynı zamanda çevre kirliliğine karşı önemlidir). 
Yeni jenerasyon Ultraheat T230 ısıtma veya 
soğutma sistemi sayacı çok dayanıklı cam elyaf 
karışımlı kompozit debimetre olup, özel olarak 
konut sektörünün teknolojik isteklerini karşıla-
mak için geliştirilmiş ve en uygun şekilde uyar-
lanmıştır. Sayaç; hafifliği, aynı zamanda yük-
sek dayanıklılığı, geliştirilmiş kullanıcı kolay-
lığı, özelliği ve fonksiyonları ile montajını ve 
kullanımını kolaylaştırır. Modern fonksiyonlar, 
ilk devreye almayı çabuk ve kolay şekilde des-
teklemekle birlikte montaj esnasında yapılmış 
olan hataları gösterebilir. Son 24 ayın hafızaya 
alınan değerleri ile kiracı değişikliğinde ay sonu 
veya ay ortası bilgileri görülebilir. Diğer fonksi-
yonlar, örneğin sürekli hata tanımı, maksimum 
hafıza kaydı veya aktif bilginin ekranda görüle-
bilmesi anlaşılabilir ve aynı zamanda sistemdeki 
hatayı bulmakta kolaylık sağlar. T230 normlara 
uygun optik üzerinden, uzaktan mobil olarak 
veya servis programı Ultra Assist ile veri top-
lama imkânı sağlar. Uzaktan ve rahat okuma için 

larda yerleştirilen perfore deliklerle dağıtı-
lıyor. Kullanılan ürünler yangın direnci, hij-
yen, dayanıklılık ve estetik ihtiyaçların hep-
sine cevap verebiliyor. Her projeye uygun ola-
rak tasarlanan Prihoda hava kanallarının mon-
tajı da kolaylıkla yapılıyor. Bu sayede tüketici-
nin ilk yatırım maliyetini de düşürüyor. Anti-
bakteriyel kumaştan üretilen Prihoda kumaş 
kanalları, yoğuşmayı önleyen yüzeyi ile bak-
terilerin oluşmasını engelliyor ve hava kalite-
sini artırıyor. Diğer havalandırma kanalların-
dan farklı olarak emiş gücüne de sahip olan 
kumaş kanalları, içerideki havanın temizlen-
mesini sağlıyor. Sekiz farklı renkte standart 
olarak üretilen özel kumaşların temizliği de 
çok kolay. Seçilen kumaşın yıkama talima-
tına göre endüstriyel makinelerde yıkanması 
sonucu hijyen sağlanıyor. Prihoda, tekstil hava 
dağıtım sistemlerinin hijyen sağlaması gıda ve 
kimya firmalarının tercih sebebi oluyor.  TM

T230 entegre edilmiş M-Bus iletişim ile sipa-
riş verilebilir. T230’un zeki, bunun yanı sıra ele 
daha uyumlu, kolay kullanımlı ve aynı zamanda 
hafif olması, uygulama esnasında, yatay, dikey, 
açılı ayrıca mekanik sayaçlarda müsaade edilme-
yen baş aşağı montajının yapılabilmesine olanak 
sağlar. Hesap ünitesinin çıkarılabilir ve büyük 
ekranlı oluşu, okumayı daha da kolaylaştırır. TM
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64.
YILIMIZDA

ÜRÜNLERİNDE
BİZİ TERCİH 
ETTİĞİNİZ

İÇİN
TEŞEKKÜRLER.

www.yilmazsogutma.com.tr

Watts Microflex Ön Yalıtımlı Boru Sistemi 

hazne olarak adlandırılır) hem taşıyıcı boruyu 
hem de yalıtım malzemesini dış etkenlerden 
korur. Hem sızdırmaz hem de yıpratıcı etkilere 
dirençlidir. Mikro hücreli, çapraz bağlı kapalı 
hücreli ve CFC-içermeyen çok katmanlı PE 
ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlar. Microflex 
genel olarak toprağa gömülmüş su veya başka 
akışkanların bir eşanjör veya enerji merkezin-
den başka binalara veya bina gruplarına taşın-
masında kullanılır. Yalıtımın kompakt yapısı ve 
oluklu muhafaza kılıfının özellikleri sayesinde 
bu enerji transferi çok iyi bir biçimde gerçekleş-
tirilebilir. Microflex borular esnekliğe ve küçük 
dönme çaplarına sahiptir. Kolayca uygulanabilir. 
Bir kanal kazıp altında kum yatağı oluşturduk-
tan sonra Microflex borular kanal kıvrımlarına 
uygun yerleştirilir. Ön yalıtımlı boru sistemi, 
kendi uzamasını sönümleyen ve pahalı gen-
leşme halkalarına ihtiyaç göstermeyen yapıdadır. 
Borular döşendikten sonra üzerine ince dolgu 
toprağı ve kum tabakası konulur ve bilahare 
artan kazı malzemesi ile kanal doldurulur.  TM

Watts Microflex Ön Yalıtımlı Boru Sis-
temleri Türkiye ve çevre ülkelerde 
tek yetkili distribütörü Diren Enerji 

Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tara-
fından tedarik ediliyor. Watts Microflex Ön 
Yalıtımlı Boru Sistemi; projeciye, yatırımcıya, 
uygulamacıya ve kullanıcıya büyük avantajlar ve 
kolaylıklar getiriyor. Microflex; merkezi ısıtma, 
sıcak su ve soğutma uygulamalarında ön yalı-
tımlı, esnek, enerji tasarrufu sağlayan PE-Xa 
borulama sistemidir. Kalın yalıtım tabakaları 
ile çevrelenmiş ve ikiz koruyucu kılıfla azami 
ölçüde emniyete alınmış bir taşıyıcı boru veya 
borulardan (UNO, DUO, QUADRO) olu-
şur. Microflex Avrupa standartlarına uygun-
dur. Microflex PE-Xa taşıyıcı boruları Alman 
DIN 16892/16893 standardına göre üretilmek-
tedir: sıcaklık 95 °C/6 bar ısıtma ve  95 °C/10 
bar sıcak su uygulamaları için dizayn edilmiş-
tir. “Xa” PE türevi zincirlerin özel “Engel” yön-
temi ile çapraz bağlanması suretiyle elde edilen 
bir malzemedir. 

Çapraz bağlı olmayan normal borulara göre 
avantajları şunlardır:
•	 Korozyona ve yüksek sıcaklıklarda 

basınçlara dayanım 
•	 Olağandışı yüksek aşınma direnci 
•	 Kimyasallara dayanıklılık 
•	 Yüksek sıcaklıklarda çok uzun ömür 
Merkezi ısıtma uygulamaları için PE-Xa taşı-
yıcı borular oksijen difüzyon bariyerine sahip-
tir. Oluklu çift cidarlı PE-HD dış kılıf (kapalı 
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NC203 Kullanıcı Dostu DDC Modülü

NotionControl’un geliştirdiği NC203 
üzerinde 8 adet üniversal giriş, 5 adet 
dijital çıkış (röle kontağı), 2 adet ana-

log çıkış bulunuyor. Universal girişler 0-5V, 
0-10V, 0/4-20mA, NTC10k ve Kuru Kontak 
olarak kullanılabiliyor. Ayrıca analog çıkışlar da 
dijital çıkış olarak konfigüre edilebiliyor. Üze-
rinde bulunan iki satır LCD grafik ekrana iste-
nilen bilgiler çekilebiliyor, yetki girişleri ile stan-
dart kullanıcılardan özel bilgiler saklanabiliyor. 
Tüm sertifikasyonları bulunan ürün, DDC ola-
rak PLC’ler ile yarışabilecek bir donanıma ve 
yazılım desteğine sahip. Üzerinde dahili sıcak-

lık sensörü standart olarak sunuluyor. Ayrıca 
nem ve sıcaklık sensörü bulunan modelleri de 
çok yakında vitrinlerde yerini alacak. Üzerinde 
standart olarak Modbus haberleşme protokolü 
bulunuyor. NC Tool programı, NotionControl 
tarafından tüm DDC panellerinin programla-
nabilmesi için üretildi ve kullanıcılarına tama-
men ücretsiz olarak sunuluyor. Görsel bloklar 
halinde hazırlanmış olan program, tüm yazı-
lımcılara hitap ediyor. NC Tool programının 
diğer bir üstünlüğü ise online bağlantı ile anlık 
değerlerin izlenebilmesi, offline bağlantı esna-
sında ise simülasyon yapabilmesidir. İçerisinde 
en basit AND, OR kapılarından en gelişmiş 
PWM ve PID bloklarına kadar birçok fonksi-
yon hazır halde bulunuyor. Ayrıca, f(x) fonksi-
yonu ile matematiksel programlar hazırlanabi-
liyor. Bu işlevsel yapı, en küçük termostat prog-
ramından en zor oransal kontrol programlarına 
kadar tüm yazılım ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay 
bir şekilde hazırlayabilmeye imkân sağlıyor.

Uygulama alanları:
•	 Tüm bina otomasyon sistemleri
•	 Klima santrali otomatik kontrolü
•	 Dış hava kompanzasyonlu kazan dairesi 

otomatik kontrolü
•	 Fan-coil otomasyonu
•	 Sera otomasyonu
•	 Kümes otomasyonu ve daha birçok kontrol 

sisteminde rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Bunun dışında CO, CO2 kontrolü gibi özel 
uygulamalar da yapılabiliyor. Ayrıca küçük, 
işlevsel ve kullanışlı yapısı ile basit makine 
otomasyonu endüstriyel her türlü uygulamaya 
imkân tanıyor. TM
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RBM Isı İstasyonu

Isı istasyonu içerisindeki tüm komponentler 
birbiri ile çok iyi koordine edilmiştir. Mer-
kezi kazanla enerjinin üretildiği sistemlerde 

daire bazında hem sıcak su hem de ısınma kon-
foru ısı istasyonu ile sağlanmış olur. Oda sıcak-
lığının kontrolü ve daire bazında üretilen kul-
lanım sıcak suyunun kontrol edilebilmesini ve 
izlenebilmesini destekler. Sistem içinde bulu-
nan balans vanası ile ısıtma hattının hidrolik 
balanslaması ve doğru ayar yapıldıktan sonra, 
ısıtma sisteminde sabit bir basınç ve debi garanti 
edilir. Bu sayede her radyatöre ve yerden ısıtma 
modüllerine ısıtma ihtiyacı kadar enerji sağlanır. 
İçerisinde bulunan elektronik sayaçlar sayesinde 
tüm tüketim, doğru bir şekilde ölçülür, uzaktan 
okunur ve kayıt altına alınır. RBM ısı istasyon-
ları, seçkin konut projelerinde ve tesisat sektö-
ründe uygulanmaktadır. Merkezi ısıtma sis-
temlerinde, RBM ısı istasyonları, ısı dağıtım-
larını ve sıcak su ihtiyaçlarını birlikte sağlayan 
paket-kompakt üniteleridir. RBM ısı istasyon-
ları, daire girişinde; daire içlerine veya tesisat 
şaftlarına monte edilir. Merkezi ısıtma siste-
minden gelen enerji, istenildiğinde ısıtma sis-
temine veya anında sıcak su üretimi için hidro-
lik kumandalı bir oransal debi kontrol ünitesi ile 
plakalı eşanjöre yönlendirilir. Daire içinde tüke-
tilen toplam enerji (ısıtma sisteminde kullanılan 
enerji ve sıcak su üretimi için harcanan enerji) 
tek bir ısı sayacı-kalorimetre ile hesaplanır.

Avantajları:
•	 Kullanma sıcak suyu, anında sağlanır ve 

sıcaklık derecesi ayarlanabilir.
•	 Kullanım sıcak suyunu depolama gereği 

yoktur, lejyonella riski taşımaz.
•	 Isı istasyonunun boruları paslanmaz 

çeliktendir, en üst segment, hijyenik 
üründür.

•	 Isı istasyonu içindeki balans vanası 
sayesinde her daire gerektiği kadar ısınır.

•	 Bütün ısı kontrol elemanları, (ısı sayacı-
kalorimetre) ısı istasyonu üzerindedir.

•	 İstediğiniz değerlere göre ayar ve kullanım, 
ekonomiklik kullanıcının kontrolündedir.

•	 Kompakt üründür, küçük alan kaplar ve 
kolay montaj yapılır.

•	 Her konut projesine uygun ürün özel 
dizaynı ve kişiye özel üretim sağlanır.

•	 Bağımsız konut bazında, düşük bakım ve 
onarım maliyeti sağlanır.

•	 Ekonomik tesis maliyeti, borulama avantajı 
(tüm daireler için sadece 3 besleme boru 
hattı vardır).

•	 Otomasyon sistemi ve standart ürün 
avantajı, önemli özelliklerindendir. TM
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Nanotec’ten Merus Teknolojisi 

Merus Teknolojisi, evrendeki her ato-
mun salınımlarının keşfedilmesi üze-
rine temellenmiştir. Doğada bulunan 

her elementin atomlarının doğal salınımları var-
dır. Bu salınımlar ısı, basınç ve etken olan diğer 
şartlandırmaların etkilerine göre değişik tepki-
ler gösterirler. Bu tepkiler oluşacak olan bileşik-
lerin son hallerini belirler. Suda ise durum aynı 
burada açıklandığı gibidir. Suyun içinde çoğun-
lukla mineral halde bulunan bazı elementler 
ısı ve basınç değişiminden dolayı kireç ve ser-
best dolaşan O² bileşikleri yüzünden sistemde 
korozyon ve biyolojik problemler oluşturur. Bu 
teknoloji ise suyun geçiş yolunu çevreleyerek 
içerisinde bulunan mineral haldeki atomlara 
suni bir salınım yükleyerek ısı ve basınç önem-
senmeksizin birbirini tanımalarını engeller. 
Kireç (Ca²O³) kalsiyum ve oksijen atomların-
dan oluşan bir bileşiktir. Merus etkisine yakala-
nan Ca ve O, su içerisinde birbirlerini tanımaz 
ve bir araya gelmezler. Oluşan kireç (Ca²O³) 
moleküllerinde ise aradaki bağlar instabil olur 
ve bağların parçalanmasını sağlar. Korozyonda 
ise durum farklıdır. Fe²O³ bileşiğinde yaptığı 
salınım sayesinde önceden koparmış olduğu 
oksijen (O) atomunu ekleyerek Fe²O⁴ bileşi-

ğine dönüştürür. Bu doğada bulunan Magnetit 
denilen bir taştır. Paslı yüzey kısa sürede Mag-
netit kaplanmış bir yüzey halini alır. Biyolojik 
problemlerin önüne ise O²’yi O haline getire-
rek geçer. Sistemde solunumlu yaşayan bakte-
riler ve yosun türevleri solunum yapamaz hale 
gelir ve biyolojik problemler son bulur. Bu tek-
noloji özellikle otellerin en büyük problemi olan 
lejyonella tehlikesini, dünya üzerindeki tek kim-
yasalsız önleme metodudur. 

Kullanım alanları
•	 Oteller
•	 Gemiler
•	 Endüstriyel soğutma sistemleri
•	 Yangın sistemleri
•	 Konutlar
•	 Rezidanslar
•	 Spor salonları
•	 Sauna ve hamamlar
•	 Kuyu suyu ile beslenen tüm sistemler
•	 Kalorifer sistemleri
•	 Rafineriler
•	 Buhar kazanları ve eşanjörler
•	 Tüm Akifer sistemler
•	 Evaporatör ve Seperatörler  TM
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Daikin’den Tasarım ve Fonksiyonu Bir Arada 
Sunan “Emura”

Daikin’in Emura modeli, yüksek tek-
nolojisi, işlevselliği ve şık tasarımıyla 
dikkat çekiyor. Tasarım kalitesi, işçi-

lik, malzeme seçimi, yenilikçi yaklaşım, çevreye 
etkileri, fonksiyonellik, ergonomi ve güvenlik 
gibi çok çeşitli kriterler göz önünde bulundu-
rularak 2010 yılında iF Ürün Tasarım Ödülü’ne 
layık görülen Daikin Emura’nın ultra ince pro-
fili ve mat kristal beyazı veya eskitme alümin-
yum şık dış yüzeyi, Emura’yı bir ev elektroni-
ğinden mobilyaların doğal bir parçasına dönüş-
türüyor. 
Standart bir klimanın sessiz bir odada çalışma 
sesi ortalama 40dBA iken, Daikin Emura 
22dBA seviyelerinde son derece sessiz çalışı-
yor. Öte yandan A sınıfı enerji kategorisindeki 
bu klima inverter teknolojisi sayesinde çalış-
maya başlama ve durdurma sırasındaki enerji 
tüketimini önlüyor ve daha kararlı sıcaklıklar 
elde edilmesini sağlıyor. Haftalık programla-
nabilir uzaktan kumandasıyla da fark yaratan 
Daikin Emura, geniş ısı derecesi aralığında kul-
lanılabiliyor ve dış ortam koşullarında soğutma 
için -10 ile 46 °C, ısıtma için ise -15 ile 18 °C 
arasında çalışabiliyor. Özel tasarım kumanda 
üzerindeki çalışma düğmesine basıldığında, ön 
panel ve kanat açılarak cihazın enerji tasarruf 
özelliği olan akıllı göz ortaya çıkıyor. Bu yerle-
şik sensör, odada bulunan insanları algılayarak 
oda boşaldığında otomatik olarak enerji tasar-
ruflu moda geçiş yapıyor.
Daikin Emura’nın titanyum apatit fotokatali-
tik hava temizleme filtresi, havadaki mikros-
kobik toz partikülerlerini temizlerken bak-
teri ve virüs gibi organik kirleticileri de emi-

yor ve kötü kokuları gideriyor. Klima, gece 
ayar moduyla aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı 
önleyerek kullanıcılarına konforlu bir uyku da 
sunuyor. Konfor modu, ünitenin soğuk hava 
etkisi yaratmayacak şekilde çalışmasını garanti 
ediyor. Soğutma sırasında soğuk havanın doğ-
rudan insanların üzerine gelmesini önleyen 
Daikin Emura, ısıtma sırasında da sıcak hava-
nın odanın alt kısmına doğru üflenmesini sağ-
lıyor. Güçlü çalışma moduyla odaları hızlı bir 
şekilde ısıtan veya soğutan Emura, otomatik 
salınım sistemi sayesinde de odanın her tara-
fından eşit derecede sıcaklık veriyor. 
Her mevsimde konforlu ısı ve uyumlu nem 
düzeyi sağlayan Daikin Emura, tasarım ile mal-
zemenin, şekil ile fonksiyonun ve akıllı ısıtma 
ile verimli soğutmanın birlikteliğini temsil edi-
yor. Daikin Emura; kaliteli performansı, opti-
mum hava dağılımı ve çok sessiz çalışma özel-
likleri ile yıl boyu konfor arayanların tercihi 
haline geliyor.   TM
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DAF Enerji’den Isı İstasyonları

 Merkezi sistemle ısıtılan binalarda kul-
lanım sıcak suyunu ani ısıtma prensi-
biyle hazırlayan ısı istasyonları, bina-

larda balanslama ve gerektiğinde otomasyon 
işlevlerini üstlenerek ısıtma sisteminin de kon-
trolünü sağlar. DAF Enerji ısı istasyonları debi 
değişimlerinden bağımsız olarak sabit kulla-
nım suyu sıcaklığını garanti eder. Daire büyük-
lüğü ve oturan sayısına göre belirlenen sıcak 
su ihtiyacı, plakalı ısı eşanjörü vasıtasıyla bek-
leme süresine ihtiyaç duyulmaksızın karşıla-
nır. DAF Enerji ısı istasyonları düşük kazan 
sıcaklıklarında dahi konfor şartlarını sağlamak 
üzere tasarlanır. Böylece her koşulda, sistem 
yoğuşma enerjisinden maksimum yararlanma 
olanağı sunarken yaz aylarında da yüksek per-
formans gösterir. Tüm bunlara ek olarak ısı 
istasyonları, her bir odanın sıcaklığını kontrol 
edebilmek için termostatik radyatör vanaları-
nın çalışma koşullarına uygun ortamı sağlaya-
rak ısınma konforunu en yüksek seviyeye çıka-
rır. DAF Enerji markasıyla üretilen ısı istas-
yonları, korozyona karşı yüksek dayanım sağla-
mak amacıyla, AISI 316 kalite paslanmaz çelik 
borulardan, diğer tüm montaj ekipmanları ise 
MS58 pirinç malzemeden üretilir. Isı istasyon-
larında paslanmaya ve kireçlenmeye karşı daya-

nıklı, bakır lehimli AISI 316 kalite paslanmaz 
çelik malzemeden, uluslararası normlara uygun 
olarak üretilmiş plakalı ısı eşanjörleri kullanılır. 
Bunun yanında, sistem tasarımında gözetilen 
hidrolik bağlantı ve termal denge, kireç taşı olu-
şumuna karşı koruma altına alınmıştır. Oransal 
debi kontrolü sağlayan DF regülatörün gövde ve 
iç sürgü aksamında ise suyla temas eden yüzey-
lerde kireç taşı oluşumunu önlemek için özel bir 
kaplama malzemesi kullanılıyor. DAF ısı istas-
yonu içine ya da dışına monte edilen soğuk su 
ve ısı sayacıyla her dairenin kullandığı su ve 
tükettiği ısı miktarı belirlenirken tüm bu sayaç-
lar merkezi bir noktadan tek seferde okunabi-
lir. Akümülasyon tankı kullanıldığında sisteme 
destek olmak üzere güneş kolektörleri ve pom-
paları ilave edilebilir. Bunların yanında, kazan 
dönüş sıcaklıkları 50 °C ve daha düşük derece-
lerde tutulabilmekte, bunun sonucunda yoğuş-
malı kazanların kullanımı kolaylıkla gerçekle-
şebilmektedir. 

Çalışma Prensibi
Isı istasyonları kullanım sıcak suyunu bir plakalı 
ısı eşanjörü kullanarak hazırlar. Isı eşanjöründe, 
plakaların farklı yüzeylerinde karşılaşan şebeke 
suyu ve merkezi ısı kaynağından gelen sıcak su 
arasında ısı transferi sürekli ters akış prensibine 
göre gerçekleşir. Kullanım sıcak suyu önceliği-
nin sağlanabilmesi için merkezdeki ısı kayna-
ğından gelen sıcak su termostatik veya oran-
sal + termostatik kontrollerle eşanjöre yönlen-
dirilir. Bunlara bağlı olarak DAF ısı istasyon-
ları “Th ermotherm” ve “Hydrotherm” olmak 
üzere iki farklı kontrol sistemiyle de üretiliyor. 
Hydrotherm serisi oransal + termostatik kon-
trollü ürünler üstün konfor ve yüksek kontrol 
olanağı sağlamasıyla ön plana çıkarken, Th er-
motherm serisi, termostatik kontrollü ısı istas-
yonları ise daha düşük maliyetleriyle tüketici-
nin hizmetine sunuluyor.  
 
DAF Hydrotherm Serisi
Bu seri ürünlerde kontrol hem hidrolik hem 
de termostatik olarak yapılır. DF regülatör yar-
dımıyla kullanım suyu ihtiyacı oranında debi 
kontrolü sağlanırken, termostatik sıcaklık kon-
trol vanasıyla kullanım suyu istenen sıcaklığa 
ayarlanabilir. İhtiyaç bittiğinde DF regülatör 

eşanjöre yönlendirmeyi sonlandırır. Böylece kul-
lanım olmadığında eşanjör üzerinden sirkülas-
yon durur ve enerji kaybı engellenir. 

DAF Th ermotherm Serisi
Bu serideki ısı istasyonlarında kontrol termosta-
tiktir. Eşanjörde hazırlanan kullanım sıcak suyu 
çıkışında özel olarak konstrükte edilmiş “sensör 
hızlandırıcı” bulunur. Ünitede bulunan termos-
tatik sıcaklık kontrol vanasının sensörü, sensör 
hızlandırıcının içine daldırılmıştır. Böylece kul-
lanım suyu sıcaklığı istenen değere ulaştığında 
ısı kaynağından gelen sıcak suyun eşanjöre yön-
lendirilmesi sonlanır. Sıcaklık ayarlanan değerin 
altına düştüğünde, termostatik sıcaklık kontrol 
vanasının sensörü bunu hissederek eşanjör dev-
resini tekrar açar. 

Kullanım Alanları
Isı istasyonları; doğalgaz, fueloil, odun ve kömür 
kazanları, bölgesel ısıtma ve kojenerasyondan 
jeotermal enerjinin kullanıldığı alanlara kadar 
geniş bir yelpazedeki farklı ısı kaynaklarıyla çok 
katlı binalarda ve merkezden ısınan villalarda 
güvenle kullanılırlar. TM
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Solarland fotovoltaik modülleri hem 
ticari hem de özel projelerde kullanıl-
mak üzere off-grid (şebekeden bağım-

sız) ve grid-tied (şebeke bağlantılı) sistem-
lerine uygun olarak yüksek performans ve 
güvenilirlik çatısı altında dizayn edilmiştir.
Panellerin modüler montajlı olması, kullanı-
cılara diledikleri her alanda kullanım kolay-
lığı sağlar.
Var olan ürünler, projelere göre yeniden 
tasarlanabilir ya da ihtiyaçlara uygun yeni 
paneller üretilebilir.  TM   

Solarland Solar Paneller

Bosch’tan Yüksek Kapasiteli Yoğuşmalı 
Hermetik Şofben

Bosch Isı Sistemleri tarafından geliş-
tirilen ileri teknoloji yoğuşmalı şof-
ben Therm 8000 S, dakikada 27 litre 

sıcak su kapasitesi ile yüksek oranda sıcak 
su talep edilen ticari uygulamalarda, kesinti-
siz konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Therm 
8000 S, gelişmiş yanma ve yoğuşma teknolo-
jisi ile kuaförler, kapalı yüzme havuzları olan 
siteler, sosyal tesisler, butik oteller ve futbol 
sahaları gibi anlık yüksek kapasitede sıcak su 
talebi olan işletmelerde, az enerji tüketimi ile 
sıcak su ihtiyacını yüksek verimle karşılama 
imkânı sunuyor. Therm 8000 S, 12 cihaza 
kadar varan kaskad imkânı ve optimum eşan-
jör yüzeyi kullanımını sağlayan fanı ile yük-
sek verimle yüksek miktarda sıcak su gerek-
sinimini karşılıyor. Ek aksesuarlar ve ilave 
sistem ekipmanları gerektirmeden en küçük 
mekanik tesisat odalarında bile kullanılabi-
len Bosch Therm 8000 S, doğalgaz ve LPG 
ile çalışabilme özelliği ile her türlü uygu-
lamada kolaylık sağlıyor. Motorlu üç yollu 
vanası ile su debisini ayarlayan Therm 8000 
S, pre-mix brülörü ile NOx emisyon seviye-
sini düşürme konusunda da etkili bir perfor-
mans gösteriyor. Therm 8000 S’in tek cihaz 
için 6 adede kadar uzaktan kumanda prog-

ramlayabilme imkânı ise, cihazın yanına git-
meksizin farklı kullanım noktalarında, kul-
lanıcıların set sıcaklığını değiştirebilmesini 
sağlıyor. Therm 8000 S yoğuşma teknolojisi 
ve modülasyonlu gaz valfi sayesinde sağla-
dığı enerji tasarrufunu, kullanıcı dostu LCD 
ekranı ve uzaktan kumandasıyla sunduğu 
kullanım kolaylığı ile buluşturuyor.   TM





ürünler

Restoran Mutfaklarına Euromate ile 
Bacasız Çözümler

Endüstriyel mutfakların gerek duyduğu baca sistemleri hem firma 
sahiplerini hem çevre sakinlerini rahatsız eder ve kanallarda biri-
ken egzoz yağları yangın riskini artırır. Bu sorunların ana kay-

nağı, pişirilen gıda ürününden çıkan yağ buharı, duman ve gazlardır. Bu 
kirli hava davlumbaz ile toplanır, uygun projelendirilmiş hava kanalı ile 
cebri olarak fan vasıtasıyla atmosfere atılır. Alize Mühendislik, Türkiye 
dağıtıcılığını yapmakta olduğu Euromate elektrostatik filtre sistemleri 
ile işletmelerde yangın riski, kanalların bakım ve sarf giderleri ve neden 
olunan çevre kirliliğini minimize ediyor.
Kanallarda biriken yağın önüne geçildiğinde, elektrostatik filtrelerden 
sonra aktive edilmiş karbon filtreler kullanılabildiğinden, restoranların 
çevreye saldığı koku da ortadan kaldırılmıştır. Euromate SFE serilerinde 
kullanılan koku ve yağ toplayıcı filtreler, alüminyumdan imal edilip dol-
duğunda çıkarılır, yıkanır ve geri yerine takılır. Filtre değiştirilmez ve eski 
filtre atılmaz. Bu özelliği sayesinde işletmeye çalışma veya sarf malze-
mesi maliyeti çok düşüktür. 
Bacası olmadığından, restoran olarak kiraya verilemeyen mekânlar da bu 
sistem sayesinde değer kazanır. Yeri güzel olup bacası olmadığından daha 
düşük ücretle kiraya verilen bu mekânlar da artık birer restoran olabilir. 
Çevreye duman ve koku atılmadığından gerçek bir çevre dostu olan 
Euromate Bacasız Davlumbaz Sistemleri, bu özelliği sayesinde hem 
işletme sahibini hem çevre sakinlerini mutlu ediyor ve bu tür restoran-
ların olduğu yere rağbeti de artırıyor.
Cihaz, küçük veya büyük mekânlarda kaliteli bir çözüm yaratıyor, çevre 
temizliği ve korunması bakımından da iyi bir konumda bulunuyor. Sadece 
yer sorunu olan mekânlarda veya mutfaklarda değil, çevre korunması 
bilincinin de gelişmesi ile artan kaliteli temiz hava ihtiyacını da sağlıyor.   
Cihaz, sokak arası kafe restoranlardan büyük endüstriyel mutfaklara kadar 
her yerde etkin bir biçimde çalışabiliyor, sağladığı mekânsal çözümler ve 
çevre dostu olması ile her geçen gün daha çok tercih edilir hale geliyor. 
Euromate tarafından geliştirilen SFE serisi hava temizleme cihazları; 
baca kurulumunun mümkün olmadığı, bu nedenle herhangi bir mutfak 
kurulumunun yapılamadığı yerlerde, yemek kokularını, dumanı, zararlı 
maddeleri, tozu, isi etkili bir biçimde yok ederek küçük veya büyük 
mekânlarda, konvansiyonel tip davlumbaz modellerinin kurulmasını 
gereksiz kılıyor. TM





ürünler

NRP serisi heat pump’lı soğutma grup-
ları birbirinden bağımsız olarak sıcak 
ve soğuk suyu aynı anda temin etmek 

üzere dizayn edilmiştir. 43-477 kW soğutma 
kapasitesi aralığında toplam 20 model ve her 
bir modelde iki ayrı versiyonda üretilen NRP 
soğutma grupları, heat pump ve ısı geri kaza-
nım özelliğinin tek bir cihazda birleştirilmesi ile 
birbirinden bağımsız ve sürekli olarak sıcak ve 
soğuk su teminini aynı anda sağlayabilmektedir.
Çevre dostu R410A soğutucu akışkanı ile çalı-
şan cihazlar 2 borulu veya 4 borulu sistemler 
için farklı tiplerde üretilmektedir.
2 borulu sistemler için NRP chiller, yaz mevsi-
minde soğutma modunda çalışırken aynı anda 
ısı geri kazanım eşanjörü ile kullanım sıcak 
suyunu da temin edebilmektedir. Soğutma ihti-
yacının olmadığı durumlarda ise cihaz, heat 
pump modunda çalışarak kullanım sıcak suyu-
nun soğutma işlevinden bağımsız olarak sürekli 
temin edilmesini sağlar. Yine heat pump özel-
liği ile kış mevsimi çalışmasında soğutma gru-
bunun bir devresi ısıtma amaçlı, diğer dev-

AERMEC NRP Serisi Çok İşlevli Soğutma Grupları

ler nedeni ile bazı projeler için kış mevsiminde 
dahi belli mahallerde soğutma ihtiyacı oluş-
maktadır, işte bu tip uygulamalar için gelişti-
rilmiş olan NRP soğutma grubunun bir dev-
resi soğutma modunda çalışırken, diğer devresi 
heat pump modunda çalışabilmektedir.    TM

resi ise kullanım sıcak suyu için kullanılabi-
lir. 4 borulu sistemler için dizayn edilmiş NRP 
chiller cihazı ise yıl boyunca fancoil cihazlarına 
veya klima santrallerine birbirinden bağımsız 
olarak sıcak veya soğuk suyu aynı anda temin 
edebilmektedir. İzolasyon alanındaki gelişme-

Würth’ün dijital hedef arayıcılı uzaklık 
ölçme aleti, 4 kat zoom yapabilme ve 
çok sayıda uygulama özelliklerine 

sahiptir. Ölçme hedefine ekrandaki artı işareti 
ile nişan alan ürün, bu özelliği ile kuvvetli güneş 
ışınları etkisinde dahi ölçüm yapar.
Entegre edilmiş eğim algılayıcısı sayesinde, 
cihaz gövdesi eğik bir yüzey üzerine yerleştirile-
rek her eğim kolay ve hızlı şekilde belirlenebilir.
Dijital hedef arayıcı ve eğim algılayıcı yar-
dımı ile yükseklikler, yapılan ilk ölçümlerde 
lazer ışınlarının refleksiyonu olmadan ölçülerek 
endirekt yükseklik ölçümü sağlar. Würth Lazer 
Metre WDM 201; dijital renkli kamerası, diji-
tal eğim sezicisi, uzunluk ölçüsü, açı ölçümü, 
alan ve hacim ölçümü, sürekli ölçüm (bantlı 
ölçme), minimum-maksimum ölçüm, toplama 
ve çıkarma, Pisagor, hacim açısı, işaretleme, +- 
45°’ye kadar eğim ölçümü, eğim hissedicisi ile 
yatay uzaklığın hesaplanması, 20 ölçüm değeri 
hafızası, ekran aydınlatması için sensör, zaman 
ayarı, ölçme yüzeyine otomatik uyum sağlama 
ve hacim açısı fonksiyonlarına sahiptir.   TM

Würth Lazer Metre WDM 201

26 . tesisat market 04/2012



acilservis_kompresor_235x335C.indd   1 15.06.2011   17:05



ürünler

Delta % 100 Alman ürünü “Made in 
Germany” olarak yüksek kalitede ult-
rasonik kalorimetreleri ortak şirketi 

İTRON grubu olan Allmess tarafından üre-
tiliyor. 
Tüm ultrasonik kalorimetreler Almanya’da 
kalibre edilmiş olup PTB (Federal Cumhuri-
yeti Almanya Fizik ve Teknik Laboratuvar Bra-
unschweig ve Berlin) tarafından verilen MİD 
ve CE sertifikası ile teslim edilir. 
Delta ultrasonik kalorimetreleri (Ultramaxx) 
bakım ve kalibrasyon gerektirmeyen, manye-
tik olmayan, mekanik döner aksam bulunma-
yan yüksek ölçüm hassasiyetindedir.

Ultrasonik Kalorimetre 
(Ultramaxx):
Şimdiye kadar ilk olan 
Allmess patentli Delta 
İntegral-MK UltraMaxx Ult-
rasonik Kalorimetreler nomi-
nal debi olarak 1,5 ve 2,5 m3/h 
ölçüm yapar, gövde, kapsül ve 
hesaplayıcı olmak üzere geliş-
miş teknolojisi ile 3 üniteden 
oluşur. Gövdesi DN15(3/4”) 
ve DN20(1”) gerektiğinde sistem çalışırken 
demonte edilerek değiştirilebilir veya gövdeye 
tapa takılarak sistemin devam çalışmasını sağ-
lar. Hesaplayıcı kapsüle ve duvara monte edi-
lebilir özelliktedir. Bakımı olmayan kapsül üni-
tesi Avrupa Standartlarına (EN 1434) uygun, 
MİD (Manyetik İndüktif Debimetre) belgeye 
göre kalibre edilir, yüksek ölçüm hassasiyetlidir.

Delta’dan Ultrasonik Kalorimetreler

Çalışma Prensibi:
Delta İntegral-MK UltraMaxx Ultrasonik 
Kalorimetre, enerji tüketim ölçümünü Elek-
tronik Işın Teknolojisi fark zaman akım ile 
yapar. Kapsül iki noktadan “A” ve “B” ultraso-
nik sinyalleri gönderir ve alır. 
Sinyal dönüştürücü “A-B” ve “B-A” ya geçen 
ultrasonik sinyallerin fark zamanını hesaplaya-
rak akım gücünü ve yönünü ölçer. 

LCD-Ekranı:
Çok fonksiyonlu LCD-Ekranı kullanıcının 
enerji tüketimi (kWh), hacmi (m3), suyun anlık 
debimetresi (l/h), gidiş ve dönüş hattın sıcaklığı 
(°C), enerji verimi (kW) ve 18 ay son değerle-
rini gösterir. Ayrıca arıza bilgilerini kayıt eder, 
akış yönünü tanır, kirlilik derecesini gösterge 
ile uyarır. Optik ara yüzlüdür. Faturalama bil-
gileri M-BUS, Puls Çıkış ve RF Sisteme iletir.

Teknik Özellikleri:
Hesaplayıcı
Sıcaklık Aralığı:   0…150 °C    
Sıcaklık Farkı:   3…150 °C
Çevresel Sıcaklığı:  5…55 °C
Uygulama Sınıfı:  EN 1434-3, Sınıf C, MİD: E1, M1
Pil Ömrü:  6+1 yıl
Koruma Sınıfı:  IP54
Sensör:  Pt500 (Tip DSD6)
Sensör Çapı:  Ø6,0 mm (düz kablo-uzunluğu 1,2m)
LCD-Çözünürlüğü:  kWh 99999999
  MWh 99999,999    
  m3 999999,99

Kapsül
Nominal Çapı:  DN  15  20 
Nominal Debi:   m3/h  1,5  2,5
Maksimum Debi Sınırı:   m3/h  3,0  5,0
Minimum Debi:   l/h  15  50
Çalışma Basıncı:   bar  PN16  PN16
Basınc Kaybı Qn:   bar  0,25  0,25
Basınc Kaybı Qn=500 l/h:   bar  0,028  0,01
Çalışma Sıcaklığı:   °C  90  90
Koruma Sınıfı:   --  İP67  İP67
Gövde (Eat)
Nominal Çapı:  DN  15   20 
Gövde Uzunluğu:  mm  110  130
Gövde Bağlantı (dış dişli):  inch  G3/4"  G1”
Sensor Kovanlı Vana (iç dişli): inch  G3/4"  G1”

28 . tesisat market 04/2012



Ölçüm Aralığı Karşılaştırması:
Delta İntegral-MK UltraMaxx Ultrasonik 
Kalorimetre, enerji tüketim ölçümünü Elek-
tronik Işın Teknolojisi ile yüksek performansa 
sahiptir, 3 farklı ölçüm yapan standart kalori-
metrelerin (qp=0,6, qp=1,5 ve qp=2,5 m3/h) 
özelliğini uygular.
Ölçüm Aralığı: 2 ile 3.000 litre/saat

Alt Gövdesi (Montaj Şekli):
Delta İntegral-MK UltraMaxx Ultrasonik 
Kalorimetreler 2 parçadan oluşur: 
1.    Kapsülü (Hesaplayıcısı) 
2.    Alt Gövdesi (Termokuple Vana ile birlikte)
Tek parçadan olan alt gövdesi işletmeye alın-
madan önce Termokuple Vana ile birlikte gidiş 
ve dönüş hattına monte edilir, boru laması yıka-
nır ve su basılır. Sistemi devreye aldıktan sonra 

Delta Servis tarafından kapsülü gövdesine 
monte edilir.

Montaj Şekli:
-Gidiş Hattı (Kırmızı): Termokuple Vana
-Dönüş Hattı (Mavi): Kalorimetre Gövdesi

MİD Belgesi:
Allmess patentli Delta İntegral-MK Ultra-
Maxx Ultrasonik Kalorimetreler Avrupa Stan-
dartlarına (EN 1434) uygun, Federal Cumhu-
riyeti Almanya Fizik ve Teknik Laboratuvar  
Braunschweig ve Berlin (PTB) tarafından  

belgelendirilmiştir. MİD-Belge-No: DE-10-
MI004-PTB001 

İletişim Modülleri:
Delta İntegral-MK UltraMaxx Ultrasonik 
Kalorimetreler elektronik ara yüz 3 farklı ileti-
şim modüller ile çalışır:
1.  M-BUS Sistemine (EN 13757-3) uygun, 

kablolu, uzaktan kontrollü, ayrıca 4 adet 
puls çıkışlı su sayacı (M-BUS)  
bağlanabilir.

2. Puls Çıkış (Ön Ödemeli Sistem için 
uygundur)

3. RF-Sistem (kablosuz, el terminal ile 
uzaktan kontrol edilir)

Delta, ürünlerini Almanya’da üreterek 
Türkiye’de bölge bayilikler aracılığıyla dağıtı-
mını gerçekleştirmektedir. TM



ürünler

SER-GÜN Güneş Enerji Sistemleri’nden Serbas Basınçlı Sistem Gün Isı

Sebas 103 BS – 3S
Basınçlı Sistem / Galvaniz Depo

•	 270 lt. sıcak su (3 mm)
•	 3 adet alüminyum kollektör (194x94 cm)
•	 Poliüretan izolasyon
•	 Bakır veya selektif kollektör seçeneği
•	 Krom kılıf seçeneği
•	 Elektrostatik boya
•	 Düz-temperli-prizmatik cam seçeneği
•	 Ultra jumbo kollektör seçeneği  

(94x300 cm)

Serbas 103 BS – 4S
Basınçlı Sistem / Galvaniz Depo

•	 360 lt. sıcak su (3 mm)
•	 4 adet alüminyum kollektör (194x94 cm) 
•	 Poliüretan izolasyon
•	 Bakır veya selektif kollektör seçeneği
•	 Krom kılıf seçeneği
•	 Elektrostatik boya
•	 Düz-temperli-prizmatik cam seçeneği
•	 Ultra jumbo kollektör seçeneği  

(94x300 cm)  TM

Serbas basınçlı sistem gün ısı; basınçlı sis-
tem olarak adlandırılan kapalı devre bir 
sistemdir. 

Bu sistemde; kollektörler içerisinde, suyu endi-
rekt olarak ısıtmaya yarayan ve donmayı engel-
leyen antifrizli su dolaşmaktadır.
Serbas basınçlı sistem gün ısı; su kesintilerinin 
sık yaşanmadığı yerlerde kullanıma uygundur. 
Sistemde basınç kontrolü, basınca dayanıklı 
malzemeler kullanılarak üretilen depolarla sağ-
lanır. Böylece; sistemde sıcak su basıncı, soğuk 
su basıncı ile dengelenmiş olur. 
Dengelenen bu basınç; kullanıcının, su ısı aya-
rını rahatlıkla yapabilmesini ve ayarlanan suyun 
sabit ısıda akabilmesini sağlar. 
Böylece, kullanıcıya yönelik maksimum kon-
for sağlanmış olur.

Serbas basınçlı sistem gün ısılarda alüminyum 
kollektör standart olarak, bakır ve selektif kol-
lektörler ise opsiyonel olarak kullanılabilir. 

Serbas 103 BS – 2S
Basınçlı Sistem / Galvaniz  
Depo

•	 180 lt. sıcak su (3 mm)
•	 2 adet alüminyum kollektör (194x194 cm)
•	 Poliüretan izolasyon
•	 Bakır veya selektif kollektör seçeneği
•	 Krom kılıf seçeneği
•	 Elektrostatik boya
•	 Düz-temperli-prizmatik cam seçeneği
•	 Ultra jumbo kollektör seçeneği  

(94x300 cm)
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ürünler

ENEKO A.Ş.’den EVENT Serisi-Konut Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları 

Dünyada yapılan araştırmalar geliş-
miş toplumlarda insan ömrünün  
% 70’inin iç ortamlarda geçtiğini gös-

termektedir. Bu yüzden iç ortam hava kali-
tesinin yükseltilmesi, insan sağlığı için önem 
kazanmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 4 mil-
yon astım hastası bulunmakta  ve bunlarında 
büyük çoğunluğunun 0-6 yaş arası tabi kal-
dıkları kötü hava koşullarından dolayı, ileriki 
yaşlarda astım hatalığına yakalandığı belirtil-
mektedir. Diğer yandan dünyadaki enerji kay-
naklarının sınırlı olması tüketilen enerjinin 
daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. 
Artan enerji maliyetleri ile birlikte, her alanda 
tasarruf bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülke-
mizde 2007 yılında çıkarılan Enerji Verimli-
liği Kanunu ve buna bağlı daha sonra yayınla-

nan genelge, tebliğ ve yönetmeliklerle enerjinin 
etkin kullanımı hedeflenmektedir. Yeni yapıla-
cak binalarda enerji kimlik belgesi sınıflarının 
yükseltilebilmesi; enerji verimliliği yüksek sis-
temler, ısı geri kazanım sistemleri ve alternatif 
enerji kullanımı ile gerçekleşecektir.

ENEKO A.Ş., İzmir fabrikasında farklı çözüm-
lerde kullanılmak üzere 50 ile 45.000 m3/h 
kapasite aralığında ısı ve enerji geri kazanım 
sistemleri üretiyor.
Türkiye’de konutlarda havalandırma ihtiyacı 
genellikle doğal havalandırma ile çözülüyor. 
Bu uygulama küçük ölçekli binalar için çok 
büyük problem oluşturmasa da değişen talep-
lere uygun mimari, inşaat özellikleri nede-
niyle özellikle kentlerde başlayan yüksek katlı 
konut uygulamalarında pencereler açılamıyor. 
Bu durumda mutlaka mekanik havalandırma 
uygulanması gerekiyor. Ayrıca düşük katlı olsa 
da doğal olmayan inşaat, mobilya malzemeleri 
ve boya kullanımı nedeniyle ne kadar doğal 
havalandırma yapılsa da bazı durumlarda iç 
ortamdaki hava kalitesi dış ortamdan 100 kata 
kadar daha kirli olabiliyor. Doğal olarak iç hava 
kalitesinin çözümü de büyük önem arz ediyor.  

Eneko A.Ş. ar-ge mühendisleri tarafından, 
konut tipi ısı geri kazanım sistemi ihtiyaçla-

rına cevap vermek üzere geliştirilen, CE bel-
geli, EVENT serisi cihazlar bir konutun ihti-
yacını karşılayabilecek üzere 350 m³/h’e kadar 
üretiliyor. Isı geri kazanım sistemleri konutlar, 
sınıf vb. havalandırma uygulamalarında egzost 
edilen havanın enerjisini taze havaya aktara-
rak enerji ekonomisi sağlarken, G3 ve opsiyo-
nel F6 filtresi sayesinde ortamın iç hava kali-
tesini artırmaktadır. 
Counter- flow (karşıt akışlı) ısı geri kazanım 
eşanjörü ile % 93’lere varan enerji ekonomisi 
gerçekleştirirken, ara geçiş mevsimlerinde de 
free cooling imkânı sağlayan by-pass dampe-
rine de sahiptir. Sistemde kullanılan yüksek 
verimli plug fanlar ile cihazın düşük enerji tüke-
timi ile çalışması sağlanmıştır. Cihazın sahip 
olduğu SFP (Spesific Fan Power) değeri 0,55’in 
altındadır. Enerji tüketiminde azalmaya bağlı 
olarak CO2 emisyonunu azaltmakta ve doğayı 
korumaya yardımcı olmaktadır.
Çift cidarlı, kaya yünü izolasyonlu gövde saye-
sinde ısı kayıpları minimize edilmiş ve gövde-
den düşük ses iletimi sağlanmıştır. 
Cihazın kompakt yapısı montaj kolaylığı sağ-
larken, kullanıcı dostu fonksiyonel kontrol sis-
temi ile de vantilatör ve aspiratörde bağımsız 
debi kontrolünün yanı sıra elektrikli ısıtıcı, haf-
talık çalışma programı ve ihtiyaç kadar havalan-
dırma gerçekleştirme olanağı sunmaktadır. TM

Resim:Konut için uygulama örneği

Alarko Carrier’ın Gebze’deki Fabrikası’nda 
2004 yılından beri üretilen ve 2012 yılı 
başında yeni serisi piyasaya sunulan 

Carrier marka çatı tipi klimalar Yunanistan’da 
1- 4 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen “Cli-
matherm Fuarı”nda sergilendi. Carrier’ın 
Balkanlar’daki ortağı AHI Carrier SEE firma-
sının katıldığı ve yeni Carrier rooftop ve ısı geri 
kazanım cihazının sergilendiği fuarda cihaz-
lar yoğun ilgi gördü. 2004 yılında İspanya’daki 
Guadalahara Fabrikası’ndan transfer edilen Car-
rier rooftopları 2009 yılında Alarko Carrier’ın 
Gebze Fabrikası’nda kurulan Psikrometrik Test 
Laboratuvarı’nda geliştirilerek yeni jenerasyon, 
A sınıfı verimli, çevre dostu R410A soğutucu 
akışkanlı ve yeni ısı geri kazanım opsiyonu ile 
piyasaya sunuluyor. Carrier rooftoplar Türkiye 
dışında ayrıca 30’u aşkın ülkeye ihraç ediliyor. TM

Alarko Carrier’dan Çatı Tipi Klimalar
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ürünler

Hydromx Enerji Tasarruf Solüsyonu
nürlüğünün sürekli değişmesi, bu metalik mal-
zemelerde korozyona yol açmaktadır. Suyun 
yarattığı bir başka olumsuzluk, kazan taşı mey-
dana getirmesidir. 
Yumuşatılmış su kullanımı, kazan taşı tehli-
kesini azaltsa bile suyun ıslahı oldukça pahalı 
işlemler gerektirmektedir. Hydromx, oksijen 
ve karbondioksit çözünürlüğünü en aza indir-
mesi ve yüksek pH değerli olması nedeniyle 
korozyon ve kazan taşı problemlerini de orta-
dan kaldırmaktadır. 
Hydromx çözeltisinin bir diğer özelliği, yoğun-
luğunun suya yakın olması ve her oranda suda 
çözünmesidir. Bu fi ziksel avantaj, Hydromx’in 
mevcut ısıtma düzeneklerine doğrudan uygu-
lanabilmesi olanağını sağlamaktadır. Ürü-
nün saf durumda 200 °C sıcaklığa varan kay-
nama sıcaklığı ve 300 °C’deki yanma noktası 
da, Hydromx’in güvenle kullanılabileceğinin 
kanıtıdır. TM

Hydromx, çeşitli organik sıvıların belli 
oranlarda karıştırılması ile elde edil-
miş ısı kapasitesi yüksek, termal bir 

çözeltidir. Tipik özelliği absorbladığı ısı ener-
jisini uzun süre muhafaza etmesi ve ısı kayıp-
larını en aza indirerek ısıtma verimini % 37’ye 
varan oranlarda artırmasıdır.
Bilindiği gibi evsel veya merkezi ısıtma sistem-
leri, fosil yakıtların bir akışkanı ısıtması ve bu 
akışkanın ısı taşınımı yoluyla sıcak panel yüzey-
leri (radyatör vb.) oluşturması ile çalışan düze-
neklerdir. Kazan, kombi gibi cihazlarda yakılan 
yakıtın yanma verimi ısıyı taşıyan akışkan orta-
mın özellikleri ile doğrudan ilgilidir. Akışkana 
ısı yüklendiğinde akışkan ortamın ısı enerji-
sini diğer bir cisme aktarması akışkanın temel 
iletkenliği ve ısı kapasitesi ile doğru orantılı-
dır. Yüksek ısı kapasitesi ve termal iletkenlik, 
akışkanın ısıyı daha az kayıpla diğer cisme ile-
timini, dolayısıyla ısı kayıplarını azaltmakta-

dır. Bunun sonucu yakıttan daha yüksek ısınma 
verimi eldesidir. 
Ortamın ısıtılması amacıyla kullanılan sis-
temlerde, ısı taşıyıcı akışkan olarak genellikle 
su kullanılmaktadır. Bu ısıtma sistemlerinde 
suyun doğal özellikleri nedeniyle ısıl verimlik, 
% 70-80 mertebelerinde gerçekleşmektedir. Bu 
verimliliğin artırılması, akışkanın ısı kapasite-
sinin ve termal iletkenliğinin yükseltilmesi ile 
mümkündür. Bu uygulama, nükleer santrallerde 
ısının sıvı metaller ile taşınması yoluyla uzun 
yıllardır kullanılmaktadır. Isı transfer ortamı 
olarak hydromx kullanıldığında da, yüksek ısı 
kapasiteli ve sudan daha iletken bir taşıyıcı 
ortam oluşmakta ve ısıl verimlilik % 90’ların 
üstüne çıkmaktadır. 
Geleneksel olarak ortam ısıtmalarında kul-
lanılan paneller, dökme demir veya alümin-
yum malzemeden üretilmektedir. Suyun ısıtı-
lıp soğutulması sırasında sudaki oksijen çözü-

Minoa Design’dan Dünyanın En İnce Radyatörleri
Minoa ismi, M.Ö. 3500 yıllarına dayanan 
Giritli bir uygarlıktan geliyor. İsmini mito-
lojik bir kraldan alan bu uygarlığın en önemli 
özelliği ise; duvarlar içerisinden geçen borular 
yoluyla tarihte bilinen ilk merkezi ısıtma sis-
temini kullanmaları.
Minoa Design ürünleri bilinen radyatörler gibi 
içinden geçen borular yerine iki çelik levhanın 
arasında oluşturulan kanallar sistemi ile ısınıyor. 
Bu sayede 7 mm kalınlığında ürünler üretmek, 
Minoa Design için bir standart. Minoa Design 
ürünleri benzersiz incelikte tasarlanan model-
lerden oluşan ve her geçen gün genişleyen kendi 
koleksiyonunu kullanıcıların beğenisine sunar-
ken iç mimar ve dekoratörler için yaşam alan-
larının oluşturulması sürecinde kendi geliştir-
diği esnek üretim teknolojisiyle tamamen kişiye 
özel tasarımlara imkân tanıyor. TM

Minoa tasarım radyatörleri; ofi s, salon, 
banyo ve mutfaklarda kullanılabi-
liyor. Tasarımlarıyla fark yaratan 

Minoa Design’ın radyatörleri, özellikle este-
tiğin önemsendiği alanlar için çözüm sunuyor. 
Mevcut ürünlerle minimalist çözümler sunan 
Minoa Design, müşterilerinin önereceği ve 
tasarlayacağı radyatörlerle tasarım alanına yeni 
bir bakış açısı getiriyor. Patentli teknolojisiyle 
Minoa Design, radyatör dünyasında bir çığır 
açıyor ve kişisel zevklere göre kişisel radyatör-

ler sunuyor. Dünyanın en ince estetik radya-
törlerini üreten Minoa Design, iç tasarımcıla-
rın önündeki önemli bir engeli kaldırıyor. Özel 
tasarımların gerçekleştirilmesine olanak sağla-
yan Minoa Design’ın farklılıkları;
•	 İnce yapısı ile çarpıcı bir görünüm, 
•	 Duvarlardaki estetik objelere ısıl değer 

kazandırılması, 
•	 Özel müşteriler için özel ürünler sunması, 
•	 Üretim sürecinde kullanılan tekniklerle 

doğa dostu olması şeklinde sıralanıyor.
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ürünler

Neoenerji’den Güneş Enerjili Klor 
Dozaj Pompası

Güneş enerjisi ile çalışan bu pompa, hiçbir şekilde elektriğe ihti-
yaç duymaz. 7 gün 24 saat, dört mevsim faaldir, sürekli ölçüm 
ve pompalama icra eder. 

Kendi elektriğini kendi üreten bu ürün, üç günlük kapalı hava durum-
larında bile klorlama yapabilir. Suyun cazibesi ile depoya geldiği, klorla-
manın depoda yapılması gerektiği ve depo bölgesinde elektrik şebekesi 
olmadığı durumlarda çalışır. 

Nasıl Uygulanır:

1. Su kaynağına en uygun dozaj pompası seçilir
2. İstenen ppm seviyesine uygun pompalama programlaması yapılır
3. Solar enerji paketi ile dozaj pompa sistemi beslenir
4. Güneş enerjisi ile kesintisiz çalışan sistem, istenen ölçüde klor 

dozlaması yapar

Paket içeriğinde;
•	 Güneş paneli
•	 Güneş paneli montaj sehpası
•	 Şarj kontrol ünitesi
•	 Jel akü grubu
•	 Kontrol panosu
•	 Klor dozaj pompası
•	 Klor kontrol ünitesi
•	 Klor tankı
•	 Elektrod (ölçüm Probu) bulunur. TM



HALL 5, STAND E51

MAY, 02 - 05 2012

VISITING HOURS: 10.00 – 19.00

 Çek imalat şirketi 2W  1995 yılında kurulmuştur. 
Kuruluşundan bu yana önemli bir gelişme kaydederek bugün 
Avrupa'nın önde gelen   hava perdeleri ve havalandırma 
üniteleri üreticilerinden biridir ve ürün yelpazesini  her geçen 
gün iyileştirerek arttırmaktadır.
 Şirketin  geliştirme ve üretim alanında kaliteyi ve 
işçiliği garanti eden son teknojiye sahip güçlü bir teknik temeli 
vardır.2W sadece teknik çözümler  sunmanın dışında mevcur 
ürün hattı için önemli bir unsur olan ürün tasarlamaya büyük 
önem vermektedir.

STANDESSE  New
   Modem ve çekici tasarım
   Radyo frekans kablosuz kontrol
   Modül kontrol sistemi
   2,5 m uzunluk 

VENUS  Recover
   % 90 kadar bir verimlilik ile ısı geri kazanım ünitesi
   Düşük gürültü seviyesi
   Kompakt boyut
   Iyileştirmede düşük maliyetli  bir alternatif

XS-FLAT-RO-90
   Stand-by modunda sadece 1W minimum güç tüketimi
   Kompakt boyutları düşük yerleşik yüksekliği
   % 90 kadar bir verimlilik ile ısı geri kazanım ünitesi
   Basit ve sezgisel kontroller-Dokunmatik ekran denetleyicisi
   Ekonomik EC motor

MORE INFORMATIONS
www.2vv.cz

STANDESSE  New

VENUS  Recover

XS-FLAT-RO-90



ürünler

Yeni Honeywell SHC Superheat kon-
trol ekipmanları ısı pompalarında ve 
soğutma sistemlerine uygun bilim 

temelli bir teknolojidir. Bu akıllı sistem özel-
likle sistemlerin devam eden çalışmaları sıra-
sında çift sayılı rakamlara ulaşan kusursuz 
performans katsayısı (COP) ve en yüksek 
hassaslık gibi belirgin faydalar sağlar. SHC 
sürekli olarak bu hedeflere ulaşmak için sis-
temi uyarlar ve performansını en yüksek sevi-
yede tutar.
SHC Superheat’in entegre edilmiş kontrol 
algoritması önceden kaydedilmiş ve saklan-
mış bilgileri kullanarak sistemin ilk çalışması 
sırasında elektronik expansion valfi en uygun 
hassaslıkla ve doğru şekilde kontrol eder. Bu 
sayede ısı pompaları ve soğutma sistemleri en 
kısa sürede en uygun çalışma noktalarına ula-
şarak rejime girerler.
Tüm bu avantajları ile daha düzgün çalışma, 
daha uzun servis ömrü, kapsamlı izleme fonk-
siyonları ve test/devreye alma maliyetlerinde 
düşüşler sağlar. 
Sonuçta bu akıllı ve kapsamlı çözüm, maliyet-
leri mümkün olduğunca düşürür, kısa sürede 
kendi maliyetini amorti ederken ve büyük 
ölçüde işlemleri basitleştirir. 

HONEYWELL Superheat Kontrol SHC

Soğutma çevrimi güvenliği ve 
verimliliği

Soğutma sistemi sıkıştırma, yoğuşturma, gen-
leştirme ve buharlaştırma süreç adımlarından 
oluşur. Son adımda sıvı fazdaki soğutucu akış-
kan ortamdan ısı emer ve aşırı ısınmadan önce 
buharlaşır. Bu süreç boyunca, kompresöre sıvı 
fazda soğutucu akışkanın girmemesi kompre-
sör parçalarının kırılıp zarar görmemesi açı-
sından hayati önem taşır. Bu durumda soğu-
tucu akışkanın aşırı ısınması ile sorunun orta-
dan kaldırılabileceği düşünülebilir, fakat daha 
yüksek enerji sarfiyatına sebep olmamak için 
bu süreçte aşırı ısınmanın olması gerekenin 
üstünde olmasından kaçınılması gerekmekte-
dir. SHC tamamen farklı şekilde çalışır. Yeni 
teknoloji, sistemi maksimum enerji verimli-
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ürünler

•	 Mobil soğuk taşıma sistemleri
ve daha birçoğu...

Hassas Uyarlama Yoluyla

SHC kendisini ayrıştıran yeteneği ile evapo-
ratör istikrar sınırını sürekli olarak tahmin 
ederek kendisini ayarlar (Minimum istikrarlı 
Superheat, MSS). SHC soğutucu akışkan aşırı 
ısınmasını tüm işletim modellerinde en ideal 
şekilde kontrol eder. Aynı zamanda, sistem 
saklanmış geçmiş bilgileri kullanır. Bu getiri 
sayesinde özel evaporatör niteliklerinden en 
etkin şekilde faydalanabilmek için en uygun 
çalışma noktasına en kısa zamanda ulaşılır, 
bu özellik piyasadaki ürünler arasında sadece 
SHC superheat kontrolde bulunmaktadır.

Hızlı bir karşılaştırma  
SHC’nin faydalarını gözler önüne 
serer:

Honeywell Superheat kontrol ile çalışmanın 
tüm fazlarında MSS ile çalışılmış olunur ve 
bu sayede önemli ölçüde daha az enerji kaybı 
sağlanır. Sonuç çok etkileyicidir, enerji mali-
yetlerinde % 15 tasarruf sağlanır.

Bilgi temelli, uyarlanabilir kontrol

Honeywell SHC superheat kontrolün fayda-
ları şunlardır;
•	 İşletim maliyetlerinde % 15 ‘e varan 

tasarruf sağlar
•	 En uygun işletim noktasına çok hızlı 

ulaştırır

•	 Enerji ve bakım maliyetlerini azaltır
•	 Hızlı şekilde kendi maliyetini amorti eder
•	 Tak çalıştır uygulama şeklinde kolayca 

uygulanır
•	 Dışarıdan ayarlama gerektirmez
•	 Sistem test ve devreye alma maliyetlerini 

düşürür

SHC’nin Faydaları:

•	 5 kat daha çabuk en uygun duruma ulaşır
•	 Düşük soğutucu akışkan aşırı ısınması 

sağlanır
•	 Belirgin şekilde enerji tasarrufu  

sağlanır.  

Kaliteli Servisi ile SHC: 

Akıllı ve güvenilir çözümler yüksek enerji 
verimliliklerinin ilk koşuludur. 
SHC bilgi temelli, uyarlanabilir algoritma 
kullanır;
•	 Geniş görüntüleme fonksiyonları 

sunar. Örneğin; Kalkış, MOP, sıcaklık 
görüntüleme

•	 Çok sayıda valfi kontrol eder
•	 Yüzeydeki buzlanma derecesini tanır ve 

yalnızca gerektiği zaman ve gerektiği 
sürece defrost yaptırır. 

En yüksek enerji tasarrufu yapabilmek için 
gerekli ekipmanlar;
•	 Honeywell SHC Superheat Kontrol
•	 EEV Elektronik genleşme vanası
•	 PSR Basınç sensörü
•	 TS Sıcaklık sensörü
Uygulama yaparken kullanıcıları enerji tasar-
rufu yapmaları için teşvik eder. TM 

liği ile çalıştırmaktadır. SHC sistemi soğutucu 
akışkanın aşırı ısınması sürecinde şu şekilde 
kontrol eder;
•	 Sabit tutmayı başarır, değerleri korur, 

kompresörü korur
•	 İlgili işlemin koşullarına uyarlar, mümkün 

olduğunca düşük seviyede tutar
SHC ile esnek yapılı sistemlerde en iyi sonuç-
lar sağlanır, bunlar;
•	 Isı pompaları
•	 Soğutma tesisleri
•	 Klima cihazları
•	 Havalandırma sistemleri
•	 Soğuk taşımacılık
•	 Soğuk kabinler
•	 Buz makinaları
•	 Chillerler
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söyleşi

“ Sanihydro ile gider bulunmayan 
 her yere tuvalet ve banyo kurmak  
 mümkün”

Sanihydro Türkiye Sorumlusu

Ali Koç

Sanihydro, geliştirdiği öğütücü sistemler ile gider bulunmayan yatak odaları, 
bodrum katları gibi alanlarda tuvalet ve banyo kurmayı mümkün hale getiriyor. 
Uygulamalarda koku ve gürültü sorunlarını da ortadan kaldıran firma, montaj 

esnasında kırıp dökme işlemlerini gerektirmediğinden işçilik ve zaman konusunda 
avantaj sunuyor. Firmanın Türkiye Sorumlusu Ali Koç, geliştirdikleri çözümün, 
özellikle mimarlar tarafından çok sevileceğini söylüyor...
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Ürünlerimizin dünyada yaklaşık 6 
milyon kullanıcısı var
  
SFA Grup, 1958’de kurulmuş bir Fransız şir-
ketidir. 1958 yılında banyo ekipmanları içine 
dahil ettiğimiz tuvalet öğütücüleri, zamanla şir-
ketimizce geliştirilerek ana ürünlerimizden biri 
haline geldi ve bugün bu alanda dünya pazarı-
nın lideri konumundayız. Ürünlerimizin dün-
yada yaklaşık 6 milyon kullanıcısı var. Üretim 
sadece Fransa’da gerçekleşiyor; 22 ülkedeki satış 
ofislerimize Fransa’dan ulaştırılıyor. Türkiye de 
bu satış ofislerinden biri. Türkiye satış ofisi-
mizi 2010 yılı sonunda kurduk. Yer olarak da 
Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi’ni seçtik çünkü 
burası, banyo ekipmanları ve vitrifiyenin kalbi. 

Ürünümüzü her tesisatçı rahatlıkla 
uygulayabilir

Genel bir tanımlamayla gider olmayan yer-
lerde tuvalet, banyo veya mutfak kurma imkânı 
sağlıyoruz diyebilirim. Gider olmayan yerler-
den kasıt ağırlıklı olarak bodrum katları. Bod-
rum katına tuvalet kurmak istediğiniz zaman 
gider yaklaşık üç metre yukarıda kalmış olu-
yor, dolayısıyla atıkları yukarı doğru aktarma-
nız lazım. Yine evlerde nüfus artınca ikinci bir 
tuvalet gerekebilir; bu durumda ürünlerimiz 
çok efektif çözümler getiriyor. Yine ebeveyn 
banyo, çatı katı gibi yerlere ekstra bir banyo 
kurmak için de çözüm sunuyoruz. Ürünümü-
zün kurulumu çok kolay olduğundan kurulumu 
biz yapmıyoruz. Paket içindeki montaj talimatı 
ile her tesisatçı ürünü sorunsuz şekilde kura-
bilir. Ürünümüzle birlikte verdiğimiz yaklaşık 
beş-altı tane aksesuar veya tamamlayıcı parça 
var. Bu parçaların uygulama detayları mon-
taj kitapçığında tüm ayrıntıları ile anlatılıyor. 
Önemli olan ürünün paketinde bulunan montaj 
talimatlarını doğru şekilde uygulamak. Bizim 
ürünümüzde kırma, dökme ihtiyacı da olma-

Cihazlarımızda gürültü seviyesi çok 
düşük

Ürünlerimizin çalışma şekli şöyle: Gider olma-
yan bir mahalde tuvalet - lavabo gibi üniteleri 
cihazlarımıza bağlıyoruz. Cihazlarımız içinde 
bir öğütücü bıçak ve pompa bulunuyor. Böy-
lece katı atıklar parçalanıp sıvı hale getirili-
yor ve döşenen 22 mm ya da 32 mm çapın-

dığından, ciddi maliyet ve işçilik avantajı sunu-
yoruz. Mesela seramik üzerine uygulamalarda, 
seramiğin kırılması sorun yaratabiliyor. Aynı 
seramiği tekrar bulamıyorsunuz ya da bulsa-
nız bile tek ya da iki üç tane alamıyorsunuz... 
Biz bu sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bir de 
işi temiz bir şekilde yapmak, kırıp dökmemek 
müşteri memnuniyeti açısından çok önemli ki 
biz bu avantajı da sunuyoruz. 

Türkiye’nin her yerine çok kısa 
sürede teslimat yapabiliyoruz

Satış ofisimizden direkt satış yapmıyoruz; bayi-
lerimiz aracılığı ile müşterilerimize ulaşıyo-
ruz. Dolayısıyla bizim hedefimiz, bayi ağımızı 
olabildiğince genişletmek. Türkiye’de bugün 
itibariyle 23 bayimiz bulunuyor. Türkiye’nin 
dört köşesine ulaşabilmeyi istiyoruz; bu amaçla 
önümüzdeki süreçte bayi ağımızda genişleme 
olacak. Türkiye piyasasına giren tüm yabancı 
şirketler gibi biz de bayi ağımızı ilk olarak 
İstanbul’da oluşturmaya başladık. Bu yıl katıl-
dığımız iki fuar var; onlar da yine İstanbul’da. 
Bunun dışında Ankara, İzmir ve Çanakkale 
başta olmak üzere farklı bölgelerde de bayileri-
miz mevcut. Ürünlerimiz büyük hacimli değil-
ler. Bu sayede Türkiye’nin her yerine çok kısa 
sürede teslimat yapabiliyoruz. Yani Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun, müşterimizin inter-
net ya da telefon yoluyla bize sipariş verme-
leri ürünü çok kısa sürede temin edebilme-
leri için yeterli. 
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söyleşi

daki boru ve pompa yardımı ile gidere kadar 
aktarılıyor. Uygulamaları dikey ve yatay şekilde 
yapmak mümkün. Bu kadar kolay bir uygu-
lama, maddi açıdan da ciddi avantajlar sunu-
yor. Mesela yatak odasına tuvalet kurmak ister-
seniz bu, teknik açıdan mümkün değildir. Bir 
kere 100 mm’lik bir boru gerektirir. O boruyu 
gidere kadar döşemek için kırıp dökme işlemi 
gerekir, ayrıca boruya eğim verilmesi şarttır ki 
her mekân bunun için müsait değildir. Bizim 
sistemlerimizde yarım parmak boru kullanıl-
dığından, boruyu süpürgelikten bile gidere 
kadar götürmeniz mümkündür. Cihazları-
mızda gürültü seviyesi de çok düşüktür. Pom-
palarımız 53 desibel ses ile 4-5 saniye çalışır ve 
işlevini tamamlar. Cihazların içerisinde yakla-
şık 3000 devirle dönen bir bıçak var, mutfak-
larda kullanılan mikser bıçağı tarzında düşünü-
lebilecek bu bıçak, katı atıkları parçalayıp sıvı 
haline getiriyor ve içindeki pompa da o sıvıyı 
ince boru ile hem dikey hem yatay bir şekilde 
pompalayabiliyor. 
Ürünün tam çıkış noktasında bir çekvalf kul-
lanıyoruz. Bu çekvalf, atıkları pompaladıktan 
sonra tekrar cihazın içerisine dönmesini engel-
liyor. Böylece kokuyu da engellemiş oluyoruz.

Pek çok projede çözümlerimizle yer 
aldık

Türkiye’de bu ürün halk tarafından yeterince 
bilinmiyor ama Avrupa’da çok yaygın bir kul-

lanım alanına sahip. İnsanlar evlerinde değişik-
lik yapmak üzere banyoyu başka bir yere taşı-
mak veya ikinci bir tuvalet eklemek istediğinde 
ürünlerimiz tercih ediliyor. 
Türkiye’de 2011 yılında İzmir’de bir konut 
projesinde ürünlerimiz kullanıldı. Ürünleri-
miz klozetin arkasına yerleştiriliyor ama yara-
tıcılığa bağlı olarak farklı estetik alternatifler 
de üretilebilir elbette. Mesela ürünün bulun-
duğu ünite bir dolap ile kapatılabilir, dolap 
tasarımı itibariyle işlevsel hale getirilebilir. Klo-
zetin arkasına saklanabilecek üniteler yapılabi-
lir. İzmir’deki projede bu tarz uygulamalar ger-
çekleştirdik. Başka bir konut projesinin sığınak 
bölümüne tuvalet kurduk; yine bir spor kom- 
pleksinin bodrum katında uygulamalar yaptık. 
Büyük mağaza zincirlerinden Tchibo kafelerde 
de ürünlerimiz bulunuyor. 
Farklı bir uygulama örneğini de Kuyumcukent’te 
yaptık. Orada altın işlendiği için işçiler çalış-
tıktan sonra ellerini yıkıyor ve ellerindeki altın 
tozları atık suyla birlikte kanalizasyona atılı-
yordu. Kurduğumuz sistem ile lavabodan gelen 
suyu gidere aktarmıyor, depolayıp filtreleye-
rek kaybedilen altın parçacıklarını geri kaza-
nabiliyorlar. 
Yine YKM’de personel için bir mutfak kurduk.

Tanıtım ve eğitim faaliyetlerimiz 
sürüyor

Ürünümüz Türkiye pazarında çok yeni; dolayı-

sıyla henüz pek bilinmiyor. Ürünümüzün bili-
nirliğini artırmak üzere farklı çalışmalar yapı-
yoruz. Birçok dergi ve gazetede reklam ve tanı-
tım faaliyetlerimiz dışında eğitim faaliyetleri-
miz de sürüyor. Bu yıl Ocak ayında bir semi-
ner düzenledik; bunun için de eğitim semi-
neri düzenliyoruz. Bu seminerde hem ürü-
nümüzü tanıttık hem de montajını anlattık. 
Bunun dışında yine tesisatçılara yönelik yıl 
içerisinde birtakım promosyonlarımız olacak. 
Elbette fuarlar da tanıtım faaliyetlerimiz içinde. 
Geçen yıl üç fuarda yer aldık. Fuarların ardın-
dan da çok pozitif geri dönüşler aldık. Bu yıl ise 
Mart ayında Unisera’ya katıldık. Bir de Mayıs 
ayında Yapı Fuarı’nda olacağız. 

Cihazlarımızda arıza oranı çok 
düşük

Cihazlarımızın arıza oranı çok düşük olmakla 
birlikte, arızaların çoğunun kullanım hatasın-
dan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Müşterile-
rimize mutlaka şunu hatırlatıyoruz; tuvalete, 
tuvalet kâğıdı hariç başka bir şey atılmasın, 
başka bir şeyi öğütmez çünkü. Özellikle her-
hangi bir tadilatta çıkan atıklar, çocuk bezi gibi 
normalde tuvalete atılmaması gereken yabancı 
maddeler, bıçağı bozabiliyor, sistemin çalışma-
sını engelliyor. Ev tipi cihazlarımızda kullanı-
lan bıçaklar küçük. Ama AVM, spor salonları 
gibi ticari binalarda daha güçlü mikserler kul-
lanıyoruz. Kullanım yerine göre sınıflandırdığı-
mız ürün gruplarımız içinde endüstriyel ürün-
ler yok ama birkaç tuvaletin bağlanabileceği 
boyutta ürünlerimiz var. Bu ürünler ile otel, iş 
yerleri, spor merkezleri gibi alanlarda çözüm 
sunuyoruz. TM
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Hazırlayan: Erinç Çelik 
Systemair Proje ve İş Geliştirme Mühendisi

EC motorlar ilk olarak 1970’lerde bil-
gisayar endüstrisi için geliştirildi. Bil-
gisayar endüstrisinin ihtiyacı olan bu 

motorlar düşük enerjili ve yüksek verimli ve 
ülkeden ülkeye farklılık gösteren elektrik vol-
tajından etkilenmeyecek tipte olmalıydı. Yoğun 
araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bu tek-
noloji, havalandırma alanında en ciddi enerji 
maliyet kalemini oluşturan fan motorlarında 
kullanılmaya başlamıştır. 

Ana Hatları 

EC motorun anlamı “Electronically Commu-
tated” yani elektronik değişkenli DC (doğru 
akım) motorudur. Burada değişkenle anlatıl-

EC Motor Teknolojisinin 
Avantajları
1. Daha verimli
2. Düşük işletme ve bakım maliyeti
3. Düşük ses seviyesi
4. Düşük motor kayıpları,
5. Küçük boyutlar
6. Kolay kontrol
7. İstenilen çalışma noktasına mükemmel 

uygunluk
8. Kontrol ünitesinin motor üzerine entegre  

olması
9. Uzaktan kumanda imkanı
10. Değişken hızlarda verim kaybı ve ses 

seviyesi artışı olmaması
11. 0-10V DC ile kontrol edebilme imkânı.

mak istenen; elektrik akımının yönünün geriye 
veya ileriye elektronik olarak değiştirilmesidir. 
Geleneksel AC motorlarda bu mekanik ola-
rak yapılmaktadır. EC motorlar sabit mıkna-
tıslı olup, akıma göre dönüş yönünü elektro-
nik olarak ayarlarlar. Bu nedenle, AC (alterna-
tif akımla çalışan) motorlarda olduğu gibi akım 
değişmelerinde güç kaybına neden olmaz-
lar. Alternatif akım, sürekli olarak negatiften 
pozitife ve sonra tekrar negatife dönen şekilde 
bir eğridir. Motorun içindeki bu dönme veya  
değişiklik motoru hareket ettiren manyetik 
itme alanlarını oluşturur. Alternatif akımlı 
motorlardaki bu çalışma şeklinden kaynaklı 
kayıplar verimsizliğe ve motorda ısınmaya 
neden olur.

sistem

EC Motor 
Teknolojisi
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EC Fan – AC Fan Verimlilik 
Karşılaştırması 

Standart bir AC motorlu fan ile aynı kapa-
site değerlerine sahip EC motorlu bir fanın 
farklı yüklerde çalışmaları sırasında çekilen 
güç değerlerine göre ortaya çıkan tablo, EC 
motorun sağlamış olduğu enerji verimliliğinin 
boyutlarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

EC Fanlı Merkezi Havalandırma 
Uygulaması

Systemair’ın ürün gamında bulunan EC 
motorlu fanlarla sunmuş olduğu çözümlere en 
iyi örnek, merkezi mutfak ve banyo/WC hava-
landırma sistemlerine getirmiş olduğu yenilikçi 
bakış açısıdır.

DVC-POC 

Entegre Basınç Regülatörlü ve 
Sensör Sistemli Çatı Tipi EC Fan 

•	 Çatı tipi EC fan gövdesine entegre basınç 
regülatörü ve sensör tertibatıyla, montaj 

EC ve AC Motor Kayıp 
Karşılaştırılması

EC motorlarda bakır, demir ve sürtünme 
kayıplarının daha az  olması ve kayma kaybı-
nın olmaması sonucu EC fanların verimlilik 
değerleri çok daha yüksek olmaktadır.  

Neden EC Fan ? 

Grafikte EC motorlu kontrol ile diğer kon- 
trol yöntemlerinin enerji tüketimleri kıyaslan-
mıştır. Grafik değerlerinden görüleceği üzere 
hiçbir yöntem EC motorlu kontrolün sağla-
dığı değerlere ve enerji verimliliğine yaklaşa-
mamaktadır.

% 100 % 80 % 60
Hava Debisi (m3/h) 3600 2880 2160
Basınç Kaybı (Pa) 280 180 100
Çekilen Güç EC (W) 574 318 149
Çekilen Güç AC (W) 710 511 326
Günlük Çalışma Zamanı (h) 2 10 12

Bir Yıllık Enerji Tüketimi Toplam
Çekilen Güç/yıl EC (kW) 419 1161 653 2232
Çekilen Güç/yıl AC (kW) 518 1865 1428 3811
Fark (kW) 99 704 775 1579
Fark (%) % 19 % 38 % 54 % 41

EC Fan vs AC Fan

sürelerinde ve işçilik maliyetlerinde ciddi 
azalma sağlayan  paket tip çözüm.

•	 Sensör vasıtasıyla algılayıp basınç fark 
regülatörüne iletmiş olduğu bilgiler 
doğrultusunda çalışarak herhangi bir 
harici sürücüye ihtiyaç duymadan fan 
devrini ayarlama.

•	 Mutfak ve banyo/WC egzoz 
uygulamalarında enerji verimli, sessiz ve 
mahaller arası koku karışımını engelleyen 
kesin çözüm.

•	 Banyo/WC mahallerinde banyo fanına 
gerek duymadan iki kademeli bir banyo 
damperiyle ve mutfak mahallerinde fansız 
davlumbaz kullanma imkânı sayesinde  
sessiz ve etkin çözüm.TM
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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



söyleşi

Levent Gelir
Elektro-Kalori Satış ve Pazarlama 
Bölümü Ürün Yöneticisi

Mehmet Yüzer
Elektro-Kalori Satış ve Pazarlama 
Bölümü Müşteri Birim Yöneticisi

Elektro-Kalori kurulduğu 1965 yılından beri ısıtma konusunda faaliyet 
gösteriyor. Dönem itibarı ile ikinci kuşağa geçiş aşamasını tamamlayan 
Elektro-Kalori, Siemens’in yanma ürün grubu ve HVAC otomasyonu ürün 

grubunun ana bayisi olma özelliğini de taşıyor. Bireysel enerji tasarrufunun HVAC 
sektörünü daha da geliştireceğini söyleyen Elektro-Kalori Satış ve Pazarlama 
Bölümü Ürün Yöneticisi Levent Gelir ve Elektro-Kalori Satış ve Pazarlama 
Bölümü Müşteri Birim Yöneticisi Mehmet Yüzer, HVAC uygulamalarının pazardaki 
gelişimini ve sektörün durumunu anlattı. 

“ Verdiğiniz hizmete bir değer  
 katmanız gerekiyor”
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Isıtmanın çeşitli alanlarında 
projelendirme ve taahhüt 
konularında da faaliyet gösteriyoruz

Elektro-Kalori, 1965 yılında Ankara’da 
kuruldu. 1977 yılına kadar Ankara’da, daha 
sonra İstanbul’da olmak üzere 47 yıldır ısıtma 
konusunda faaliyet gösteriyoruz. Başlangıçta 
ağırlıklı olarak brülör satışı, montajı ve satış 
sonrası servis hizmetleri ile yine ısıtmanın 
çeşitli alanlarında projelendirme ve taahhüt 
konularında çalışırken,  özellikle İstanbul’da 
sürdürdüğümüz ticari faaliyet ile tüm Tür-
kiye genelinde ısıtma ve teknik malzeme satışı 
yapan toptancılara, genelde bölgesine hâkim 
olan satıcı firmalara malzeme satışı yapıyoruz. 
Bütün Türkiye'ye hizmet ettiğimiz çok geniş bir 
müşteri portföyümüz var. Ayrıca bir müddet-
tir yurtdışına da satış yapmaktayız. Dünyanın 
değişik ülkelerinden gelen talepleri karşılamaya 
çalışıyoruz. Ancak ağırlıklı talepler komşu ülke-
lerden geliyor. Elektro-Kalori yönetim perfor-
mansımızı başarılı bir şekilde devam ettirmiş 
ve dönem itibarıyla ikinci kuşağa geçiş aşama-
sını tamamlamıştır. Halen Gamze Özbayram 
Bil ve Gaye Özbayram Gürün yönetiminde, 
her yıl ticari hacmimizi yükselterek başarı ile 
yolumuza devam ediyoruz. Şirketimiz, yetiş-
miş 30 personeli ile profesyonel kurumsal şir-
ket yapısını oluşturarak hizmet faaliyetini sür-
dürüyor. Merkez ofis ve teşhir salonumuz ile 
Karaköy’de, 700 metrekare depo alanımızla da 
Edirnekapı-Rami adresinde müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. 

Siemens gibi lider bir ismin 
partnerliğini yapmak, şirketimize 
ayrı bir güç katıyor

Siemens’ten önce, Landis&Gyr markası şir-
ketimizin ticari faaliyeti ve hacmi içerisinde 
önemli yere sahip olmuştur. 2005 yılında Sie-
mens Türkiye oluşumu içerisinde kurulan ‘Bina 
Teknolojileri Bölümü’nün faaliyete geçmesi ile 
Elektro-Kalori; yanma kontrol malzemelerine 
ek olarak, HVAC malzemelerinin de yetkili 
satıcılık anlaşmasını yaparak sektöre girmiş ve 
çok kısa bir süre içinde adından söz ettirmiştir. 
Elektro-Kalori ve Siemens ilişkisi 2005 yılın-
dan başlamış gibi gözükse de, asıl başlangıcı 40 
sene önceye götürebiliriz. Siemens gibi lider bir 
firmanın partnerliğini yapmak bize ayrı bir güç 

ile hareket ederek, öncelikle stoktan malzeme 
teslimatı yapıp zaman kaybı yaşatmadan müş-
terilerimize avantaj sağlıyoruz. Çünkü zaman 
her anlamda çok değerlidir. Satış yapma aşama-
sında ihtiyaca göre teknik eğitimleri kendi bün-
yemizde verebiliyor; tüm bilgi ve dökümanların 
teminini sağlıyoruz. Bu anlamda müşterileri-
mize çözüm ortaklığı hizmetini en iyi şekilde 
sunabiliyoruz. Isıtma-soğutma-havalandırma 
perspektifi çok geniş bir alan, kazan dairesin-
den çatı katına kadar bir bina organizasyonunu 
kapsıyor, orada bizim müşteri segmentimiz 
değişiyor. Müşteri portföyümüzü mühendislik 
firmaları, bayiler, taahhüt firmaları ve servisler 
oluşturmaktadır. Bu firmaların hepsine verilen 
hizmet farklı elbette; kimine parça satışı yapılı-
yorken kimine de teknik destek veriliyor. İhti-
yaç ve talebe göre sahada beraber devreye alma 
işlemi yapılıyor, eğitimler veriliyor. Özetle bir 
anlamda çözüm ortağı görevi görüyoruz. Müş-
terinin talebinin ne olduğunu doğru bir şekilde 
algılayıp ona en uygun çözümü sunmaya çalışı-
yoruz. Kadroyu da o şekilde oluşturuyor ve eği-
tiyoruz. Personelimizin işini dört dörtlük yapa-
cak şekilde eğitilmesini sağlıyoruz ki müşteriye 
iyi hizmeti verebilelim. Tüm satmış olduğumuz 
malzemelerin garanti kapsamı, üreticisinin ver-
diği koşullar doğrultusunda uygulanır.
Bununla beraber bir kısım malzemelerin arıza 
durumunda kendi bünyemizde oluşturduğu-

katıyor. Siemens dışında da 45 ayrı markanın 
mümessilliğini yapıyoruz. Bu elbette şirketimi-
zin tecrübesinin de bir göstergesi. Şirketimiz 
bugün 47 yaşında ve yedek parça konusunda 
sektöre bu kadar çeşit sunabilen ikinci bir şir-
ket örneği yok. Yurtdışı satışlarımızın tamamı 
Siemens ürünleri ile alakalı olarak algılanmamalı. 
9000’ i aşan sayıda ürün çeşitliliğimiz mevcut-
tur. Çok büyük bir stoku yönetiyoruz. Biz, taşı-
dığımız sorumluluk ve misyon gereği ve bir 
ticari-etik değer algısı içerisinde satışını yap-
tığımız malzemelerin temini, fiyatlandırılması 
ve piyasa istikrarının korunması noktasında her 
zaman denge unsuru olduk. Dinamik ve yeni-
likçi yapımız ile sektörde daima takdir edilen 
bir şirket olarak yer alıyoruz. Şirket olarak hem 
kendi adımıza hem partneri olduğumuz Sie-
mens markası adına, müşterilerimize en kaliteli 
hizmeti verme sorumluluğu içerisinde olmamız 
gerektiğinin bilincindeyiz. 

Günümüz ticari hayatında en zor 
olan; sağlıklı satışlar yapabilmek

Rekabet koşulları gereği, günümüz ticari haya-
tında en zor olan; sağlıklı satışlar yapabilmek. 
Bu satışları gerçekleştirebilmek için verdiği-
niz hizmete mutlaka bir değer katmanız gere-
kiyor. Bu da kesinlikle teknik donanım ve alt-
yapının sağlamlığı ile olabiliyor. Biz bu bilinç 
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söyleşi

mini sağlayan çözümler talep ediliyor, HVAC 
uygulamaları bu tip çözümleri sağlıyor. Sie-
mens, hemTürkiye'de hem de yurtdışında yıl-
larca yaptığı HVAC uygulamaları ile kazan-
dığı deneyim ve bilgi birikimi ile bizlere des-
tek oluyor. Hem geliştirmeye devam ettiği yeni 
ürünleri hem de rakip markalara nazaran alter-
natifli ürün çeşitliliği ile Siemens, hem kaliteli 
hem de ekonomik HVAC çözümlerini sunuyor. 

Türkiye’de enerji verimliliği diğer 
birçok konuda olduğu gibi geç 
kalınmış bir konudur 

Enerji tasarrufu, devlet politikası olmalı. Enerji, 
Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu en önemli 
alanlardan biri. Halk kendi kendine bilinç-
lenmez, halkı doğru şekilde yönlendirmek 
ve düzenli eğitim vermek lazım. Bu konuda 
Türkiye yeni yeni bilinçlenmeye başladı. Son 
dönemde, dışa bağımlı olduğumuz enerji kay-
naklarının verimli kullanımı ile ilgili özellikle 
sanayi sektöründe bir gelişim gözleniyor. Sek-
tör, piyasayı takip ediyor ki bu anlamda fuar-
lar çok önemli. Aynı zamanda üniversite-sanayi 
işbirliğinin önemi yadsınamaz bir gerçek. Hiz-
met verdiğimiz sektör sebebi ile ısıtma için 
tüketilen enerjinin verimli kullanılması konu-
sunda çalışmalarımız bulunuyor. Merkezi sis-
temde homojen ısınmayı çok daha sağlıklı elde 
edersiniz ama bireysel sistemde bu böyle değil. 

nün gelişimini doğrudan etkiliyor. İnşaat sek-
törü ekonominin kalbi gibi, arkasında beslediği 
yaklaşık 60-70 sektörü harekete geçiren, tetik-
leyen bir sektör. İnşaat sektörünün yönüne göre 
HVAC dediğimiz sektör de gelişiyor. Özel-
likle çok katlı konutlar, AVM’ler, oteller ve 
bunun gibi projeler HVAC uygulamalarının 
da gelişmesini sağlıyor. Çünkü yapılar büyü-
dükçe, özellikle ısıtma ve havalandırma için 
harcanan enerji çok artıyor ve bunun sonu-
cunda olabildiğince tasarruflu enerji tüketi-
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muz satış sonrası servis bölümünde bakım ve 
onarımını yapabiliyoruz. Bu sayede çok daha 
hızlı ve etkin çözümler sunabiliyoruz; olması 
gereken de bu zaten. 

Isıtma ve havalandırmanın  
olduğu her alanda Elektro-Kalori 
vardır

HVAC konusunda faaliyet gösteren ve anahtar 
teslimi iş yapabilen proje ve mühendislik firma-
larına malzeme satışı yapıyoruz. Isıtma ile ala-
kalı brülör, özel proses yakıcıları, kazan, kombi, 
boyler ve güneş enerjisi konularında üretim 
yapan birçok firmaya yedek parça teminini sağ-
layarak tedarikçi konumunda hizmet veriyo-
ruz. Bunun yanında yine ısıtma konusu ile ala-
kalı mutfak sektörüne ve özel ısıtma makine-
leri üreticilerine tamamlayıcı teknik malzeme 
satışları yapıyoruz. Taahhüt firmaları, üretici-
ler, satıcılar, servisler yani bizim sektörde her 
işi yapan firmaya malzeme tedarik ediyoruz. 
Üreticiler bizim için çok önemli bir potansi-
yeldir. Toplam ciromuzun yaklaşık % 40’ını 
üretim yapan müşterilerimizden sağlıyoruz. 
Isıtma ve havalandırmanın olduğu her alanda 
Elektro-Kalori vardır. 

HVAC uygulamalarının pazardaki 
gelişimi inşaat sektörünün gelişimi 
ile doğru orantılı 

İnşaat sektöründeki gelişme, HVAC sektörü-
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söyleşi

ayırabiliyor. İnsanlar, otomatik kontrol ile tek 
bir panel üzerinden evlerindeki her şeyi kon- 
trol edebilme şansına sahip oluyorlar. Dışarıda 
olsalar bile akılları evlerinde kalmıyor, bu ger-
çekten büyük bir rahatlık. Otomatik kontrol 
uygulamalarında her talebe bir cevap var. Bu 
sistem, sonsuz konfor imkânı sağlıyor. 

HVAC sektörü, gelişimini 
sürdürecek

Türkiye’nin iklimini dikkate aldığımızda 
HVAC olarak adlandırdığımız ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemlerine her zaman ihtiyaç 
duyacak coğrafi yapıdayız. 
Bu ülkenin, ısınmaya da, serinlemeye de, hava-
landırılmaya da, soğumaya da her zaman ihti-
yacı olacak. 
Öyle olduğu için de ısıtma, soğutma, hava-
landırma sektörü hiçbir zaman ölmeyecek 
ve devamlı kendini geliştiren bir sektördür. 
Çünkü toplum bilinçleniyor, toplum bilinç-
lendikçe talepler artıyor, talepler arttıkça yeni 
yeni çözümler ortaya çıkıyor. Ancak sektörün 
enerji verimliliğini dikkate alan yeni sistemleri 
geliştirebilmesi için devletin enerji verimlili-
ğini daha fazla teşvik etmesi ve toplumu ener-
jiyi verimli kullanabilmesi için eğitmesi gereki-
yor. Böyle olursa, sektörün gelişim ivmesi hızlı 
bir şekilde artacaktır.  TM

İngiltere’den sonra en fazla kombi satışı olan 
ülke Türkiye. Bunun Türkiye için büyük bir 
kayıp olduğunu düşünüyoruz. Ancak birey-
sel ısıtmanın sağladığı iyi bir şey var ki, bu 
da mevcut binaların yalıtımının yapılmasıdır. 
Elektro-Kalori olarak özellikle merkezi ısıtma 
sistemi uygulamalarında daha az enerji tüke-
timi ile daha konforlu ısınma sağlayacak oto-
masyon çözümlerini müşterilerimize sunuyo-
ruz. Siemens’ in Albatros 2 serisi (RVS) kazan 
otomasyon panelleri ile ilgili müşteri eğitimle-
rimiz, servis ağımız, servislerimize ve müşteri-
lerimize sahada uygulamalı eğitimlerimiz Sie-
mens’ in desteği ile devam ediyor. Klima san- 
trallerinin enerji tasarruflu çalıştırılabilmesi 
için yine Siemens Synco kontrolleri öneriyoruz. 
Ayrıca, endüstriyel yakma sistemlerinin daha 
az enerji tüketerek daha tasarruflu çalışmasını 
sağlayacak alternatif yakma ürünlerini ve bu 
ürünlerin otomasyonunu, özellikle endüstriyel 
fırın ve brülör imalatçılarına tanıtarak uygula-
malarını sağlıyoruz. 

Gelişen otomatik kontrol 
uygulamaları, müşterilerimiz için 
büyük rahatlık sağlıyor

Otomatik kontrol, bir sistemin tek bir nokta-
dan kontrol edilmesi demek. Bu ısıtma, elek-
trik, aydınlatma ya da fabrikadaki bir makine 
için de uygulanabilir. Teknolojinin gelişmesi 

ile otomatik kontrol de kendini geliştiriyor. 
Eskiden tek bir pano üzerinden bir sistem kon-
trol edilirken, artık cep telefonu ile bir siste-
min kontrolü dünyanın herhangi bir yerinden 
yapılabiliyor. Kişi işyerinden çıkmadan evi-
nin ısıtma sistemini cep telefonu ile açabiliyor 
ya da fabrikasındaki bir cihazın doğru çalışıp 
çalışmadığını internet üzerinden öğrenebiliyor. 
Otomatik kontrol, insanların yaşam kalitesini 
artırıyor; insanlar kendilerine daha fazla zaman 
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etkisini ortadan kaldırma özelliğine sahip 
ölçüm sistemleri tercih edilmelidir.

Ölçümü etkileyen değişkenlere göre 
düzeltme:

Örneğin pitot tüp ile hız ölçümü:

Standart fark basınç ölçüm cihazlarının çok 
önemli bir kısmında, hız ölçümüne geçiş esna-

Günümüzde, piyasalar, müşteri talepleri 
ve rekabet koşulları, çok fazla alterna-
tife sahip müşterinin memnuniyeti-

nin sağlanması, yeni müşteri elde etmenin yük-
sek maliyeti, firmaları her zamankinden daha 
fazla kalite güvence odaklı olmaya zorlamak-
tadır. Güvenilir kalitenin sürekliliğinin sağlan-
ması ise, kalite kontrol sürecinde sürekli ölçüm 
ve değerlendirme ile mümkün olabilir.
Kalitede güvencenin sağlanması için işletme 
içerisinde birden fazla birimin bir arada ve 
koordineli çalışması zorunludur. Bu birim-
ler şunlardır:

•	 Üretim
•	 Kalite Kontrol
•	 Bakım
•	 Kalibrasyon

Sağlıklı koordinasyonun sağlanabilmesinin ön 
koşulu ise, uygulama ile uyumlu, istenilen doğ-
rulukta ve kararlılıkta ölçüm yapabilmektir. 
Alınan ölçümler birimler arası değerlendirme-
lerde alınacak kararlarda baş rolü oynayacak-
tır. Ölçüm değerlerinin ürün kaltesini ve üre-
tim verimini direkt olarak etkileyeceği öngö-
rülen ölçüm noktalarında, kullanıcıların doğru, 
diğer bir deyişle uygulamaya en uygun, ölçüm 
cihazları kullanmaları çok önemlidir.
Cihaz tercih edilirken, doğru olanı satıcı ve alıcı 
arasında geçen satın alma sürecinde uygula-
maya yönelik olabildiğince fazla bilginin pay-
laşılmasıdır. Belirlenmiş kritik ölçüm nokta-
larında, gereken yüksek doğrulukta ölçümün 
yapılabilmesi, sadece ölçüm sisteminin doğ-
ruluğu ile ilgili ol(a)mayabilir. Bu durumda, 
ölçüm doğruluğunu etkileyebilecek, girişim 

Ölçümde 3D

teknik

Özgür KÜÇÜKHÜSEYİN
Testo Elektronik Ltd.

V: Hız [m/sn]
S: Pitot faktörü
P: Okunan fark basınç değeri [mbar/hPa]
ρ: Hava yoğunluğu [kg/m3]
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kolaylığı sağlamaktadır. Bu sayede farklı uygu-
lamalar için her seferinde yeni cihaz alımı ve 
her seferinde yeniden eğitim alma, buna bağlı 
zaman kaybının önüne geçilmiş olur.

Saha koşullarında yapılan 
ölçümlerin raporlanması ve 
saklanması imkânı

Özellikle pek çok kritik ölçüm noktası bulu-
nan fabrikalarda veya değişik pek çok müşterisi 
bulunan servis firmaları için yapılan ölçümlerin 
yerlere göre gruplandırılabilmesi ve bu şekilde 
raporlanabilmesi çok faydalı olacaktır. Çok 
amaçlı ölçüm cihazları, kritik nokta ve müş-
terilerde yapılan ölçümlerin hem saha koşul-
larında hem de bilgisayar ortamında raporla-
nabilmesine olanak sağlamaktadır. Çok amaçlı 
ölçüm cihazları aynı zamanda, kritik nokta-
larda performans ve değişimin izlenmesi amacı 
ile uzun süreli kayıt yapabilecek şekilde kulla-
nılabilmektedir. Bu sayede belirlenen aralık-
lar ve süre zarfında, cihaza bağlanmış prob-
ların ölçtüğü değerler kaydedilir. Raporlama 
isteğe göre, bilgisayar ortamında veya cihazın 
saha koşullarında kullanıma uygun yazıcısı ile 
gerçekleştirilebilir.

Ölçüm için gerekenler:

Doğru sonuçların elde edilebilmesi için temel 
gereklilikler şunlardır:
1. Ölçüm metodu seçimi,
2. Seçilmiş ölçüm metodu için tanımlanmış 

ölçüm prosedürü,

3. Ölçüm noktasında yapılacak ölçüm 
için gereken ölçüm doğruluk (accuracy) 
değeri,

4. Bu değere, gerekliliklere göre karar 
verilecek uygun ölçüm cihazı seçimi,

5. Bu cihaz ile yapılacak ölçümlerin 
gerçekliğinin (trueness) sağlanabilmesi,

6. Belirli şartlarda, farklı örneklerde 
yapılan ölçümün kesinliğinin (precision) 
sağlanabilmesi,

7. Ölçüm hatasının (error) belgelenebilmesi,
8. Bu hatanın, tekrarlanabilir ölçümler ile 

sistematik hatanın (systematic error) 
çıkarılabilmesi ve bu sayede öngörü 
yapılabilmesi 

9. Bu öngörünün, sapma (bias) olarak 
atanabilmesi,

10. Aynılık şartları altında, tekrarlanabilen  
(repeatibility) ölçümün kesinliği,

11. Elde edilen ölçüm sonuçlarının, 
büyüklük değerlerinin dağılımını, negatif 
olmayan şekilde tanımlanabilmesi için 
ölçüm belirsizliği (uncertainity)

Ancak teknik olarak ölçüm cihazlarının kata-
logları incelendiğinde doğruluk (accuracy) 
dışında yukarıdaki gerekliliklere cevap bula-
bilmek güçtür.
Bu sebeplerle, bu gereken temel şartların sağ-
lanması için seçilecek ölçüm cihazının, doğ-
ruluk /accuracy) değeri önemlidir. Bu doğru-
luk değeri, cihaz ekranında görülmesi istenen 
ayrıntı ile desteklenebilir olmalıdır. Diğer bir 
ifade ile ölçüm doğruluğunun sayısal karşılığı 
olan ekran çözünürlüğü (resolution) de istenen 
şartlarda olmaldır.

sında gerekli olan hava yoğunluğu düzeltmesi 
mümkün değildir. 
0 ile 500 °C arasında değişen, 1013 mbar baro-
metrik basınçta ve % 0,0 bağıl nemde pitot fak-
törü 1 olan ve 1 mbar’lık dinamik basınç ölçü-
münde, hava yoğunluğunun pitot tüp ile yapı-
lan hız ölçümlerine olan etkisi aşağıdaki gra-
fik ile açıklanmıştır:

Grafikten de görülebileceği gibi, hava yoğun-
luğundaki değişimler, hız hesaplamalarını etki-
lemektedir.
Diğer bir deyişle, pitot tüp ile hız hesabı yapıl-
dığında, kullanılan basınç ölçüm cihazımız 
(manometre) hava yoğunluğu düzeltmesin-
den yoksun ise, cihazın ekranında göreceğimiz 
ölçüm sonuçlarının doğruluğu kesin değildir. 

Farklı uygulamalar ve ölçüm 
değişkenlerinin ölçülebilmesi:

Ölçüm cihazları, sıcaklık, bağıl nem, hava hızı, 
basınç, devir, ortamda CO/CO2 gibi pek çok 
değişkeni, çok farklı alternatiflerle ölçebilme 
imkânı sunmaktadır. Farklı ölçüm sensörleri, 
aynı zamanda yukarıda bahsedilmiş olan, hava 
yoğunluğu hesabında ölçüm etkileyen değiş-
kenlerin ölçülmesine ve bu değerlerin hava 
yoğunluğu hesabında kullanılmasına olanak 
sağlamaktadır. 
Farklı ölçüm değişkenlerinin ölçüm cihazı tara-
fından ölçülebilmesi kullanıcılar için kullanım 
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•	 Ölçüm ile ilgili, ölçüm cihazının teknik 
koşulları belirlendikten sonra, diğer 
ölçüm doğruluğuna etki eden şartların 
belirlenmesi için;

•	 Ölçüm cihazı için, istenen veya işletmenin, 
ölçüm yerinin gerektirdiği seviyede,  
(birincil/ikincil/üçüncül...) kalibrasyon 
sertifi kası alınmış olmalıdır.

•	 Kalibrasyon sertifi kalı ölçüm cihazı ile 
yukarıda belirtilmiş şartlarda ölçümler 
alınarak, en üst seviyede tekrarlanabilirlik 
(repetatability) ve en düşük belirsizlik 
(uncertainity) için uzmanlaşma, diğer bir 
deyişle kullanıcı eğitimi sağlamalıdır.

Tüm bu unsurlar ortaya çıkarılınca, doğru 
ölçüm tesis edilmiş olacaktır.

Ölçüm-PUKO döngüsü:

Kalite ve mükemmeliyet için bu döngünün 
olabildiğince fazla sayıda devretmesi ütopik, 
mükemmele yaklaşmanın koşuludur.
Zira ölçmek bilmek, bilmek yönetmektir... Ve 
ölçüm hayatımızın her aşamasında, her şekilde 
bizi yönlendirmektedir...
Kaynak: Uluslararası Terimler Sözlüğü, TÜBİ-
TAK UME, JCGM 2008. TM

Girdi: Geçmiş 
Veri Analizi

Yapılan Ölçümlere Göre 
Değerlendirme

Ölçüm yapılır

PLANLA

UYGULA

KONTROL
ET

ÖNLEM
AL

Teoriyi 
Yeniden 
Düzenle

Bu İş Nası Yapılır?

Hatanın Oluşması 
Nasıl Engellenir?

Teoriyi Kur

Hataları Belirle

Veri Topla

Sistem Sorunsuz 
Nasıl İşler?

Sistemi kim neden beğenmiyor?

Gerçekte Nerede, 
ne aksıyor?

Sorunu Oluşturan Kök 
Neden Nedir?

 İyi uygulamaların nasıl 
yapıldığı belirlenmeli, 
tarif edilmeli, ilgili tüm 

birimlerle paylaşılmalıdır.

Uygulamaya dair bu yorum 
ve bilgiler, sistem sahipleri 
tarafından değerlendirilmeli 
ve daha iyi uygulamanın nasıl 
yapılacağı sorgulanmalıdır. Değerlendirmelere Göre 

İyileştirme

Yapılan gerçek faaliyet sonucu alınan 
gerçek verilen değerlendirilmesi ile 
daha iyi uygulama öngörüsüne göre 
yeniden düzenlenen sistem tekrar 
çalıştırılmalı ve yeni durum ile ilgili 
yorum ve bilgiler (şikâyetler) alınmalıdır. 

Belirlenen faaliyetin uygunluğu, işi gerçekleşti-
recek birimlere kabul ettirilmeli ve uygulanması 
sağlanmalıdır. Uygulama sırasında iletişime-
etkileşime girilen her etkenden yorum, bilgi 
(burada sisteme dair şikâyetlere ulaşmak çok 
önemli ve geliştiricidir) alınmalıdır. 

PUKO Döngüsü
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proje

Cevahir Residence and 
Shopping Mall Üsküp
Yazan: Uğur Otaran 
Onaran Klima

Yapılan Mekanik Tasarımlar ve 
Detayları

VRV/F Sistemi (Isıtma-Soğutma-
Isı geri Kazanımı)

Günümüz iklimlendirme teknolojileri içerisinde 
birçok açıdan en gelişmiş sistem değişken akış-
kan debili (VRV/F) sistemdir. Sistem temel ola-
rak soğutma çevrimi vasıtası ile ısı pompası oluş-
turmaktadır. Sistemde kullanılan yakıt elektrik 
enerjisi olmasına rağmen ısı pompasının yüksek 
verimlilik oranı (COP) ile birleştiğinde, işletme 
maliyeti ve çevre dostu özelliklerinin yanında 
çok yüksek bir kullanım ve seçim konforu sun-

Türk müteahhitlerinin, Türkiye’nin odak 
olduğu bir daire içerisinde her yöne 
gittiğinizde en büyük bölgesel güç 

olduğu bilinen bir konu. Müteahhitlerimiz, 
bir yandan değişik işlevli, her türlü yapıların 
oluşturduğu projeleri gerçekleştirecek kapasi-
teye ulaşmışken, diğer yandan müteahhitlik-
ten yatırımcılığa geçmiş bulunmaktalar. Biraz 
sonra sizlerle detaylarını paylaşacağım Ceva-
hir Holding’in Üsküp’te yapacağı Residence 
and Shopping Mall projesi de bu önemli pro-
jelerden  biri. Projenin Makedonya’da gerçek-
leştirilmesi, Makedonya ve Makedonya’da yaşa-
yan soydaşlarımız açısından son derece önemli. 
Onlar için önemli olduğu kadar bu projenin 

yapısal, mekanik ve elektrik tasarımlarını yapan 
firmalar için de çok önemli. Yerli yatırımcı-
mız ve yerli tasarımcılarımız ile yurtdışına tam 
manası ile proje ihraç etmemizin, ülkemiz açı-
sından önemli kilometre taşlarından biri oldu-
ğuna inanıyoruz. 
Proje yaklaşık 300.000 m2 kapalı alandan oluş-
makta olup, bünyesinde 40 katlı 4 adet Resi-
dence binası ve bir alışveriş merkezi bulunmak-
tadır. Proje ile ilgili ilk toplantıda Sayın İbrahim 
Cevahir’in “Biz oraya imzamızı atmaya gidiyo-
ruz, projelerinizi her yönüyle buna göre yapın” 
talimatıyla birlikte, bu komplekste en son tek-
nolojiyi ve şimdiye kadar elde ettiğimiz tüm 
birikimi projeye yansıtma şansını elde ettik. 

68 . tesisat market 04/2012



maktadır. Sisteme biraz daha yakınlaştığımızda 
bir dış ünite grubuna bağlı birçok iç ünitelerden 
oluşmasına rağmen her iç ünitenin bağımsız ve 
bireysel olarak kullanılabildiğini görürüz. Özel-
likle bloklarda her iç ünite bulunduğu bağım-
sız bölümden ısı çeker ve/veya ısı verir. Blok-
larda VRV/F sistemin ısı geri kazanımlı (Heat 
Recovery) dış üniteleri kullanıldığı için, her bir iç 
ünite bir başka üniteden bağımsız olarak ısıtma 
ve/veya soğutma işlevini yerine getirebilir. Her 
ne kadar binamız enlemesine uzun ve farklı rad-
yasyon yüklerine muhatap olsa da oldukça kısa 
bir dönem haricinde dairelerin farklı ısı zonla-
rında çalışmasını beklemiyoruz. Ancak iç ünite-
lerin bir kısmı bulundukları ortamdan ısı çeker-
ken diğer kısmı bulunduğu ortama ısı veriyorsa 
sistem kendi içerisinde kullandığı akışkan mik-
tarını azaltıp atmosfer ile ısı transferini gerek-
tiğinde keserek ciddi bir tasarrufta bulunabil-
mektedir. Bu durumu yaz sezonu çalışması ile 
biraz daha açıklayalım. Binanın yüksekliği de 
göz önüne alındığında yaz dönemi boyunca rad-
yasyon etkisinin de artacağını ve tüm iç ünitele-
rin bulundukları ortamdan ısı çekeceğini varsa-
yıyoruz. Sadece ısı pompası çalışan bir sistemde 
iç ortamlardan çekilen ısılar dış üniteden atmos-
fere atılır. Ancak üç borulu ısı geri kazanım sis-
temi sayesinde bloklardaki tüm sistemlerimizde 
iç ortamdan çekilen ısılar önce katlarda konuş-
landırdığımız boylerlere hidroboxlar marifeti ile 
aktarılır ve aboneler buradan elde ettikleri sıcak 
kullanım suyunu kullanırlar. Sonra eğer sistem-
den çekilen ısı kullanım sıcak suyunun ihtiyacın-
dan daha fazla ise, fazla ısı yine dış ünite vasıtası 
ile atmosfere atılır. Basitçe; içeriden alıp atmos-
fere atacağımız ısıyla önce hiçbir ekstra masraf 
yapmadan sıcak kullanım suyunu ısıtır sonra 
hâlâ elimizde fazla ısı varsa onu da dış ünite 
marifeti ile atmosfere aktarırız. 
Sistemin bu kabiliyetini şöyle de özetleyebili-
riz: Özellikle yüksek katlı binalarda bina içe-
risinde farklı ısı zonları ve ihtiyaçları oluşur. Isı 
geri kazanımlı VRV/F sistem sayesinde, bu ısıyı 
ilk önce kendi içerisinde birbirlerinin ihtiyacını 
karşılamakta kullanırız. Daha sonra bu ısıdan 
banyo ve mutfaklarımızda kullanacağımız suyu 
ısıtırız. Elimizde yine de fazla ısı varsa, bu ısıyı 
da atmosfere transfer ederiz. Günümüzde ‘Yeşil 
Bina’ (Green Building) olarak ortaya konulan 
görüş, bina içerisindeki konforu düşürmeden, 
minimum enerji kullanarak, mümkünse doğa-
dan enerji aktararak veya doğadan aktarılabi-
len enerjileri (Yenilenebilir Enerjiler) kullana-

rak binanın gereksinim duyduğu enerjinin karşı-
lanması olarak özetlenebilir. Burada bir bilgilen-
dirmeye daha yer vermek durumundayız. Yeni-
lenebilir enerjiler başlığı altında toplanan tüm 
çalışmalarda elde edilen enerji elektrik enerji-
sidir. Şu anda rüzgâr, akarsu ve okyanus kıyı-
larında gelgit olaylarından bile elektrik enerjisi 
elde edilmektedir. Ancak bu tip uygulamalardan 
elde edilen elektrik enerjisinin iki büyük sıkıntısı 
söz konusudur. Öncelikle bulundukları yerlerde 
büyük alanları kaplarlar ve kapladıkları alanlarda 
doğanın başka amaçlarla kullanılmasını kısıtlar-
lar. İkinci olarak bir elektrik santralinde olduğu 
gibi elde edildikleri noktadan bölgenin enter-
connecte sistemine (Ana Elektrik Hattı) bağ-
lanır ve bu hattın taşıma kapasitesini artırırlar. 
Bu özellik de beraberinde bölgenin veya ülkenin 
elektrik altyapısının artırılması sonucunu geti-
rir. Yenilenebilir enerjiler içerisinde foton ener-
jisinin elektrik enerjisine çevrildiği fotovoltaik 
paneller diğerlerinden ayrılarak enerjinin talep 
edildiği yerde üretilebilir ve başka bir altyapıya 
ihtiyaç duymadan tüketilebilir veya belli ölçekte 
depolanabilir durumdadır. Bu özellikler üretim 
tekniklerinin de gelişmesi ile birlikte foton ener-
jisinin kullanımının önümüzdeki yıllarda temel 
enerji kaynağı olmaya aday haline getirmiştir. 
Foton enerjisinden elektrik enerjisi elde edil-
diğinde doğru akım elde edilmektedir. Son yıl-
larda elektrik motorlarındaki en büyük gelişme 

Neodymium’un yüksek gerilim altında yükle-
nerek, üstün niteliklere sahip bir sabit mıkna-
tıs elde edilmesidir. Elde edilen üstün nitelikli 
sabit mıknatıslar rotorlara manyetik alan kabi-
liyeti verdikleri için elektrik motorlarından elde 
edilen performans da çok yükselmiş, hatta bu tip 
motorlar elektrikli arabalarda başarı ile kullanıl-
maya başlanmıştır. 
Bu kısa bilgilendirme ışığında gelişen ve uygu-
lanmakta olan bu teknolojilerin Cevahir-Skopje 
Projesi'nin mekanik sistem seçiminde yorum-
lanmasına geldiğimizde, mekanik grup ola-
rak bizim bu sistemi önerme ve yatırımcımızın 
seçim kriterleri şunlardır:
VRV/F sistemler elektrik enerjisi ile çalışmakta 
olup, çalışması esnasında veya sonrasında doğayı 
kirletecek hiçbir zararlı atık oluşturmazlar. Eğer 
mevcut elektrik enerjisi elde edilirken de doğaya 
zarar verilmedi ise bu dev proje hiçbir karbon 
salınımına veya doğaya zararlı madde salınımına 
neden olmamaktadır.
Sistemde kullanılan soğutucu akışkan 410 A 
gazı olup ozon tabakasını delme potansiyeli 
(ODP) sıfırdır. Bilindiği üzere ozon tabakasına 
zarar veren madde soğutucu akışkanların içeri-
sinde bulunan Klor gazıdır. 410 A gazı ise HFC 
sınıfı bir gaz olduğu için hiçbir şartta ozon taba-
kasına zarar vermemektedir.
Sistemin en önemli kabiliyeti bina içerisindeki 
farklı ısı ihtiyaçlarını önce kendi içerisinde trans-
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çalışma neticesinde dış ünite gruplarının konuş-
landırıldığı mekânlar bina sakinlerinin veya çev-
rede yaşayanların hiçbir şekilde etkilenmeyeceği 
lokasyonlara konuşlandırılmıştır. Bu konuşlan-
dırmada binanın atmosfer ile ısı alışverişi tek 
bir alandan yapılmamış, tüm bina yüksekliği 
boyunca dağıtılmış ve en düşük ses seviyesine 
ulaşılmıştır. Mimari grubun kullanılan tekno-
lojileri yorumlaması ve binanın tasarım aşama-
sında kullanılacak teknolojilerin önünü açacak 
yaklaşımlar gerçekleştirmesi, mekaniksel açıdan 
binadaki toplam kalitenin elde edilmesinde çok 
önemli bir değerdir.
Proje esnasında ya da bittikten sonra binalarda 
kat içerisinde veya katlar arasında yapılacak 
her türlü alan düzenlemesinde daire alanları-
nın küçültülmemesi koşulu ile mevcut sistemin 
esneklik özelliği kullanılarak VRV/F sistemde 
tadilat yapılmaksızın talepler karşılanabilir. Eğer 
daire alanlarında parçalanma olacaksa sadece o 
katın proje tadilatı ile yapılacak her türlü tasa-
rımın yine sistemin esnekliği içerisinde karşı-
lanabilir olması düşünülerek sistem seçilmiştir.
Seçilen sistem dünyadaki iklimlendirme tek-
nolojisinin en son geliştirdiği sistem olup, kısa 
bir süre içerisinde bu teknolojinin yerine yeni 
bir sistemin ikame etmesi beklenmemektedir.
Uygulanan sistem sayesinde yüksek katlı bina-
larda kaçınılmaz olarak görülen tesisat katları 
kaldırılmış bina gereksiz beton yüklerinden arın-
dırılmıştır.
Projelendirme esnasında sistemin dijital kur-
gusu tümüyle kullanılmıştır. Her blokta oluş-
turulan teknik yönetim odalarından her dai-
renin ısıtma, soğutma, sıcak su, kullanım suyu 
için harcadığı enerji otomatikman hesaplanabil-
mekte, her dairedeki sistemin kusursuz çalıştığı 
gözlemlenebilmekte, herhangi bir noktada arıza 
oluştuysa arıza ihbar kodları ile birlikte gözlem-
lenebilmektedir. Sistem binadaki teknik perso-
nelin dışında, kullanılan sistemlerin projelendi-
rildiği veya imal edildiği firmalar tarafından da 
uzaktan erişim ile kontrol edilebilmekte ve tüm 
çalışma değerleri izlenerek sistem performansı 
izlenebilmektedir.
Herhangi bir arıza esnasında teknisyenlerin 
daire içerisinde sadece koridor alanlarını kul-
lanarak çözebilmesi öngörülmüş, teknisyenle-
rin yaşam alanlarına müdahale etmeden çalış-
malarını rahatça sürdürebilmeleri için iç ünite-
ler yaşam alanlarının dışına konuşlandırılmıştır.
Tüm karmaşık teknolojik altyapısı ve uygulama 
detaylarına karşılık bina sakini, bir split klima 

büyük önem kazanır. Sene içerisinde en uzun 
sezonlar ilkbahar ve sonbahar sezonları olmak-
tadır. Sezon geçişi olarak da adlandırdığımız bu 
dönemlerde binadaki ısı ihtiyacı çok düşmesine 
rağmen kurulu bulunan sistemin modülasyon 
kabiliyeti sınırlı olduğu için bina konfor ola-
rak ihtiyaç duymamasına karşılık enerji tüket-
meye devam eder. Projelendirmede bu detay ön 
planda tutulmuş olup her bir katın bağlı bulun-
duğu dış ünite grubu % 10 ile % 100 arasında 
modülasyon yapma kabiliyetine sahiptir. Katlar 
büyüdükçe modülasyon kabiliyeti de artmak-
tadır. Tüm bina göz önüne alındığında binanın 
enerji tüketimine konu olan ısıl modülasyonu % 
0,25 yani binde 25 ile % 100 arasında gerçekle-
şebilmekte, her noktada aynı oranda olmama-
sına rağmen, her oransal noktada enerji tasar-
rufu yapılabilmektedir.
Yüksek katlı binalarda bir büyük sorun da ses-
tir. Isı ve taze hava ihtiyacı çok fazla olan bu tip 
binalar büyük şaft alanlarına ve binaya ciddi yük 
getiren hava kanallarına ihtiyaç duyar. VRV/F 
sistemin modüler yapısı ve her katta konuş-
landırdığımız % 100 taze hava ile çalışan üni-
teler sayesinde dikey şaftlar yok edilmiş, bina 
sakinlerine daha fazla yaşam alanı sağlanmış ve 
bina gereksiz kanal yükünden arındırılmıştır. 
Dış ünitelerin ses seviyeleri çok düşük olmasına, 
gece boyunca ekstra sessizlik özelliğine sahip 
olunmasına rağmen, mimari grup ile yapılan 

fer yaparak çözmesidir. Bunu ihtiyaç duyulan 
sıcak suyun elde edilmesinde de kullanır. Eğer 
ısı ihtiyacına gereksinim devam ediyorsa sistem 
gerekli enerjiyi doğadan aktarır. Bu özelliği ile 
en yüksek konfor ve en yüksek enerji verimli-
liği sağlanmıştır.
VRV/F sistemlerde kullanılan kompresörlerdeki 
elektrik motorları neodymium mıknatıs içeren 
DC inverter kodu ile tanınan DC Brushless 
motorlardır. En yüksek hacim sıkıştırma oranına 
sahip bu motorlar doğru akımla çalıştıkları için, 
teknolojinin gelişmesine paralel olarak bina-
larda doğru akım kullanılmaya başlandığında da 
verimlerini artırarak çalışmaya devam edecektir. 
Yapılan proje tasarımı içerisinde her bir kat ve 
her bir daire istenildiği anda diğerlerini hiçbir 
şekilde etkilemeden çalışmasını durdurabilir. 
Bağımsız bölümlerin herhangi birinde yapıla-
cak bir çalışma veya sorun sistemin çalışmasını 
engellememektedir. Hatta kattaki dış ünite gru-
bunda bir kompresörün devre dışı kalması bile 
sistemin çalışmasına engel teşkil etmez. Yüksek 
katlı binalarda mekanik olarak en büyük endişe 
noktasal bir olumsuzluğun bütün binayı etkile-
mesidir. Projede bu endişeye mahal bırakacak 
mekaniksel bir sebep söz konusu değildir.
Binalarda ısı ihtiyacı yıl içerisinde maksimum ile 
sıfır arasında değişmektedir. Yüksek katlı bina-
larda kurulu gücün yüksekliği göz önüne alı-
nırsa binadaki sistemin modülasyon kabiliyeti 

proje

70 . tesisat market 04/2012





gın merdivenleri, yangın basınçlandırma fanları 
marifeti ile tehlike anında insanların gereksinim 
duyduğu taze hava sağlanmıştır.
AVM otopark bölümünde ise grid yöntemi 
kullanılmış her bir zonun 4831 m2’nin altında 
olması sağlanmıştır. Bu zon bloklardan ayrıl-
dığı için pompa seçiminde gereksiz yere yük-
sek basınçlı pompalar kullanılmamış ve tesisat 
içerisinde basınç düşürücülere yer verilmemiş-
tir. Grid uygulamasında her bir zona 6" lik tesi-
satlarla gidilmiş, basma kolletörü boydan boya 
4", toplama kollektörü de 3"olarak düşünülmüş 
ve yangın emniyeti için en iyi çözüm oluşturul-
muştur. Dış hidrant tesisatı da bu zona bağla-
narak basınç problemleri olmaksızın çözüme 
ulaşılmıştır.

Sıhhi Tesisat

Tüm kompleks şehir şebeke hattını tek bir nok-
tadan almaktadır. Kompleksin girişindeki 560 
tonluk tanklardan ana dağıtım hidroforu vasıtası 
ile blokların ve AVM’nin tanklarına iletilir. Bu 
tanklarda depolanan sular yangın rezervlerinin 
seviyesi korunmasına karşılık, sürekli tazelenir. 
Bloklarda soğuk kullanım suyu için iki ayrı zon 
oluşturulmuştur. Birinci zon 20. kata kadar olan 
daireleri, ikinci zon 20-40 arası daireleri besle-
mektedir. Her iki zon da ayrı hidroforlardan 
beslenmektedir. Hidroforların tamamı frekans 
konvektörlü seçilmiş, tesisatın içinde su darbe-
sine izin verilmemiştir. Tüm katların kat girişleri 
tek bir noktadan olmakta ve herhangi bir müda-
halede sadece sorunlu kat devre dışı bırakılabil-
mektedir. Blokların tamamında soğuk kullanım 
suyu tek bir şafttan üst katlara ulaşmaktadır. Her 
katın girişinde, kattaki tesisatın emniyetini sağ-
lamak amacı ile dinamik balans vanaları kulla-
nılmıştır. Bloklarda ve AVM’de iç tesisatların 
tamamında pb-ex borular kullanılmıştır. Daire 
girişine konulan ve her hattın ayrı ayrı vanalar-
dan geçerek uygulandığı bu yöntemde, daire içe-
risindeki herhangi bir hatta çıkacak problemden 
diğerleri etkilenmez. Her katta VRV/F sistem-
den beslenen bir boyler bulunmaktadır. Boy-
lerler sadece bulundukları kata hizmet ederler. 
Ayrıca sistemden elde edilen sıcak su, boylerlere 
girmeden paralel bir çıkış alınarak ıslak hacim-
lerin (tuvaletler gibi) ısıtılması için kullanılır. Bu 
devrede de gereksiz ısı yükünden kurtulmak için 
ayrı bir pompa ve üç yollu vana ile devre kontrol 
altında tutulmaktadır. Her daire girişinde dijital 
ölçme yapan sıcak ve soğuk su sayaçları bulun-

dört yangın pompası istasyonu, AVM ve oto-
park için bir yangın istasyonundan oluşmakta-
dır. Şebekeden alınan su, 7 adet 80 ton kapasi-
teli tankta depolandıktan sonra ana dağıtım hid-
roforu tarafından bloklarda konuşlandırılan iki 
adet 80 tonluk tanklara aktarılır. Her bloktaki 
yangın pompası kendi bloğuna ait 160 tonluk 
rezervi bağımsız kullanabildiği gibi tehlike söz 
konusu olduğunda şebekeden hiç su alınmasa 
bile ana dağıtım hidroforu marifeti ile 560 ton-
luk ilave bir rezerve sahiptir. AVM yangın istas-
yonu ise ana dağıtım hidroforuna gereksinim 
duymaksızın 560 tonluk rezervi kullanmak-
tadır. Binalardaki yangın istasyonlarına şehir 
itfaiyesi dışarıdan su takviyesi yapabilir. İtfa-
iyenin su alması için gerekli hidrant hattı ise 
AVM otopark yangın istasyonuna bağlanmıştır. 
Bu çözüm, bloklardaki yüksek basınçlı tesisatın 
hidrantlara bağlanmasıyla olası basınç problem-
lerini engellerken, herhangi bir tehlike anında 
hidrant hatlarındaki sızıntıdan dolayı üst kat-
ların risk altında kalmasını da engeller. Blok-
lar üç yükseklik zonuna ayrılmış olup alt zonlar 
basınç düşürücüler ile koruma altına alınmıştır. 
Sadece en üst katları besleyen hatta basınç düşü-
rücü yoktur. Bloklarda her katta ıslak sprinker 
tesisatının yanında bu tesisattan bağımsız birer 
adet itfaiye su alma ağzı bırakılmıştır. Tüm katlar 
izleme anahtarlı vanalar ve flow swichler mari-
feti ile hatalı müdahalelere karşı koruma altına 
alınmış ve merkezi yönetime bilgi akışı sağlan-
mıştır. Yine her katta yangın dolapları konuşlan-
dırılmış ve kat güvenliği tamamlanmıştır. Yan-

kullanımı kolaylığında sistemi kullanabilir. Aynı 
kumandalardan teknik personeller ise sistemin 
tüm parametrelerine girebilir.
VRV/F Sistem seçiminde en önemli ayrıntılar-
dan biri de kalıcılık özelliğidir. Diğer merkezi 
sistemlerin aksine VRV/F sistemlerde soğu-
tucu akışkan dolaşmaktadır. Soğutucu akışkan-
lar yapılarının içerisinde oksijen gibi korozotif 
maddeler içermezler. Tam tersine temizleyici 
özellikleri ile ön plana çıkarlar. İçerisinde su gibi 
çok korozif bir maddeyi barındıran chiller sis-
temlere göre çok uzun ömre sahiptirler. 
AVM uygulamalarında ısıl olarak şu konu 
ön plandadır: Genelde AVM’ler büyük galeri 
alanlarına sahiptir. Bu galerilerin çatılarında da 
skylight uygulamaları yapılır. Sonuçta ısıtma 
sezonunda elde ettiğiniz şartlandırılmış hava 
hızla yükselirken, soğutma sezonunda aşağı 
doğru hareket edecektir. Bu haz hareketini taze 
havayı ortam sıcaklığından farklı değerde içeriye 
verip koanda etkisi yaratılmasına rağmen yeterli 
olmaz. Kışın alt katta, yazın üst katta daha fazla 
kapasite ihtiyacı kaçınılmazdır. AVM içerisinde 
tasarım yapılırken alt ve üst katlar bu etki göz 
önünde tutularak hesaplanmıştır. Yaz ve kış zon-
larında bu cihazların karşıt olarak devreden çıka-
cağı düşünülmüş buradaki modülasyon ihtiyacı 
ön plana alınmış ve AVM içinde Heat-Pump 
VRV/F Sistem seçilmiştir.

Yangın Koruma Sistemi

Yangın koruma sistemi dört blok için ayrı ayrı 

proje
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sini sağlar. Fast food katına çıktığımızda, gale-
ride toplanan bu taze hava, fast food mutfakları-
nın çekmesi ile fast foodlara doğru akmaya baş-
lar. Fast food mutfaklarında yapılan egzoz mik-
tarı, mutfağa verilen taze hava miktarından çok 
daha fazladır. Galeride toplanan artı basınçtaki 
hava fast food mutfağındaki eksi basınca doğru 
hareket eder ve egzoz fanı marifeti ile AVM 
çatısından dışarı atılır. Özetlersek tesise giren 
taze hava mağazalardan ve koridorlardan gale-
riye, galeriden fast food mutfaklarına ve bura-
dan da tesisin dışına doğru hareket eder. Fast 
food mutfaklarında ağır yağların ve dumanın 
tutulması için konuşlandırılan metal filtreler, 
tek başına bu işlevi sağlayamazlar. Bu sebeple 
fast food'lardan atılan egzoz önce metal filtre-
lerde kaba yağlarından arındırılır, sonra su ile 
yıkanarak dumandan arındırılır ve nihayetinde 
aktif karbon filtreler marifeti ile kokudan arın-
dırılarak atmosfere gönderilir. Mutfak egzoz-
larında birikme olmaması ve her mutfağa ayrı 
ayrı sorumluluk yüklenebilmesi için her birine 
ayrı egzoz gazı temizleme ünitesi öngörülmüş-
tür. Otoparkların havalandırılmasında jetfan sis-
temi kullanılarak otopark yüksekliği minimum 
rakama çekilmiştir. 

Sifonik Sistem

Sifonik sistem bilindiği üzere suyun yüzey geri-
limini kullanarak geniş çatı alanlarının drena-
jının gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. 
Özel venturileri sayesinde çatı alanlarında biri-
ken suya sifonik etki verebilen sistem, özellikle 
ani su baskınları oluşturan yağışlarda bile göre-
vini başarı ile sürdürmektedir. Bulunduğu kotun 
potansiyel enerjisini bir pompa gibi kullanarak 
çok uzun hatlarda yatay (açısız) olarak uygu-
lanabilen bu sistem, blok çatıları baza katları 
ve AVM çatısı için projelendirilmiştir. Sistem 
hektar başına saniyede 400 litre (400 Lt/s/Ha) 
yağmur yağdığında bile sorunsuz olarak yağ-
mur suyu tahliyesini yapabilecek şekilde dizayn 
edilmiştir.

Teşekkür
Bu projenin oluşturulmasında katkılarını esir-
gemeyen Cevahir Holding Proje Grubu’ndaki 
Makine Mühendisleri Sayın Bayram Ünlü 
ve Sayın Hasan Serpil’e, kontrollük görevle-
rini titizlikle yerine getiren Makedon Makine 
Mühendisleri Vladimir Mincov ve Nikodim 
Kokalanovski’ye teşekkür ediyorum. TM

pompalama istasyonları -2 katına konuşlandı-
rılmıştır. Kompleksin şehir şebekesi ile irtibat-
landırılacak tüm çıkışları ayrı noktalardan ama 
aynı kottan yapılarak, ileriki tarihlerde yapılacak 
düzenlemelerin kolaylaştırılması düşünülmüştür. 

Havalandırma Sistemi

Blokların konut katlarında VRV/F sistemin dış 
ünitelerinin bulunduğu alandan alınan taze hava 
% 100 taze hava ile çalışan bir VRV/F sistemi 
iç ünitesi ile şartlandırılıp dairelere ulaştırılmak-
tadır. Dairelerde taze hava kullanımı sağlandığı 
gibi yüksek katlı binalarda oluşan rüzgâr etkisi 
de azaltılmıştır. Her daire elde ettiği artı basıncı 
tuvalet veya mutfak egzozlarından tesisat baca-
larına atar. Böylelikle daire içerisinde koku hare-
keti minimize edilir. Çatılarda her şafta konulan 
çatı tipi egzoz fanları marifeti ile de tesisat şaft-
larında atık havanın birikmesi önlenir. Yangın 
merdivenlerini basınçlandıran fanlar da çatıda 
konuşlandırılmıştır. Blokların giriş ve eksi kat-
ları ile AVM’de taze hava ve egzoz sistemi ısı geri 
kazanımlı, DX bataryalı ve tamburlu havalan-
dırma santralleri ile sağlanırken oluşan ısı yükü 
VRV/F sistemden veya inverter kontrollü değiş-
ken akışkan debili dış ünite gruplarından sağ-
lanır. AVM içerisinde her mağazaya taze hava 
verilirken, mağazalardan egzoz edilen hava daha 
azdır. Her mağazada yaratılan artı basınç fazla 
taze havanın koridorlara doğru hareket etme-

makta olup, sıcak su sayacı bir yandan harca-
nan su bilgisini verirken diğer yandan bu bilgi 
VRV/F sistemden gelen bilgi ile eşleştirilerek, 
sıcak suyun elde edilmesi için harcanan elektrik 
enerjisi de hesaplanmaktadır. Bu sayaçların en 
önemli fonksiyonu bina içerisinde birçok insa-
nın sürekli dolaşıp sayaç okumasını ve kişisel 
hataları engellemektir. Bina sakinlerinin ihti-
yaç duyduklarında derhal sıcak suya ulaşılabil-
mesi için, bloklardaki tüm sıcak su hatlarında, 
hattaki suyun sıcak olarak muhafaza edilmesini 
sağlayan sirkülasyon pompaları konulmuştur.
Sıhhi tesisatın diğer bir kolu olan atık su yöne-
timinde ise izlenen yöntem; atık suyun, atık su 
pompalama istasyonları tarafından cebren şehir 
kanalizasyon hattına ulaştırılmasıdır. Bloklarda 
her dairede bulunan iki adet tesisat şaftından 
düşeyde giriş katına kadar ulaştırılan atık su tesi-
satları, bu noktadan şehir şebekesine ulaştırıl-
mak istendiğinde karışımıza yaklaşık 100 m’lik 
mesafeler çıkmaktadır. Ayrıca bu katlarda oluş-
turulacak rögarların bina içerisinde koku oluş-
turma riski yüksektir. Otoparkların içerisinde 
% 2 eğimle bu tesisatların döşenmesine imkân 
yoktur. Son olarak da her blokta sıfır ve eksi kat-
larda tuvaletler, saunalar, Türk hamamları gibi 
tesisler bulunmaktadır. Bu tesislerde oluşan atık 
suyun pompalanmasından başka bir yol olma-
dığına göre, biraz daha büyük pompalar seçerek 
tüm atık su tesisatını bu istasyonlar marifeti ile 
çözmek en verimli çözüm olmuştur. Bu atık su 
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EN 12101-3

standardın
a

uygun

Çatı Fanları

Kanal Fanları

Jet Fanlı Otopark 
Havalandırma Sistemi

Dizayn - Satış Devreye alma

Basınçlandırma - 
Duman Egzoz Fanları
F200, F300, F400

CVS Havalandırma Sistemleri
Küçükyalı İş Merkezi H Blok No:7

Küçükyalı - Maltepe - İstanbul
Tel : +90 216 417 12 48

Faks: +90 216 417 34 48
sales@cvs-tr.com
www.cvs-tr.com

1968'den beri...





söyleşi

Air Trade Centre Türkiye 
Genel Müdürü

Gebro Kılıç

ATC, pazardaki konumunu güçlendirmek üzere yeni adımlar atıyor. Firma, 
Wesper ile bir anlaşma imzaladı ve Ankara’da yeni bir ofis açıyor. Enerji 
verimliliği ve çevre dostu uygulamalar konusunda da her geçen gün daha 

iyisini hedeflediklerini ve çalışmalarına bu doğrultuda hız verdiklerini söyleyen 
ATC Türkiye Genel Müdürü Gebro Kılıç, bu sayede Türkiye HVAC pazarına da 
katkı sağladıklarını söylüyor...

“Şirketimizin gücünün temeli; 
 kişilerin, bilginin, deneyimin ve 
 teknolojinin kombinasyonudur”
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Bu nedenle çalışanlarımızın çevreye, birbirlerine, 
müşterilere ve bizleri saran dünyaya karşı sorum-
lulukları farkındalıklarını yaratmıştır. Sadakat, 
turnanın doğuştan gelen bir özelliğidir: turna-
lar bütün hayatlarını bir çift olarak yaşarlar, bu 
yakın ve güvene dayalı ilişki Air Trade Centre’ın 
kurumsal vizyonunun bir sembolü olarak dur-
maktadır: Düşünme ve uyum içinde hareket.

ATC; BS ve EN standartlarına göre 
kullanılan iyi sistemlerin hayata 
geçirilmesini sağlamıştır

ATC Türkiye olarak, ilk yıllarda Türkiye’deki 
pazara değer katmak ve bu pazarı desteklemek 
amacına odaklanmıştık. Türkiye’de uzun vadeli 

ATC, dayanıklı, yüksek kaliteli 
HVAC çözümleri sunuyor

Air Trade Centre ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme (HVAC) ürünlerinde dünyanın tanın-
mış tedarikçisi durumundadır. Air Trade Centre 
1994 yılında Hollanda ve Belçika’daki bürolarla, 
HVAC pazarında uzun yıllar tecrübesi olan pro-
fesyonelleşmiş elemanlarla kurulmuştur. Firma-
mız etkili bir şekilde insan, güç, bilgi, uzmanlık 
ve teknolojiyi birleştirmiş ve kısa süre sonra bu 
bölgenin ötesinde de yoğun talep olduğu açıkça 
görülerek on ülkede kendi ofislerine, Brezilya 
ve İrlanda’da stratejik ortaklara sahip olmuştur. 
İleriki yıllarda amacımız kontrollü ve idare edi-
lebilir bir şekilde daha fazla genişlemektir. Bu 
nedenle kurumsal stratejimiz geniş ürün yelpa-
zesi içinde tek kaynaktan kalıcı ilişkiler kurmak 
için tasarlanmıştır. Doğal olarak bunu değişen 
taleplere adapte olmaya devam eden ürün yel-
pazemiz ve şirket içinde geliştirdiğimiz yeni-
liklerle gerçekleştireceğiz. Düşünen ve uyum 
içinde hareket eden Air Trade Centre’ın daya-
nıklı, yüksek kaliteli HVAC çözümlerinin temeli 
budur. Air Trade Centre bu amaçla Hollanda’da 
kurulmuş olan bir holding şirketimizdir. Pro-
fesyonellik ve etkinlik şirketimizin kilit değer-
leridir ve bunlar tek kaynaktan temin vizyo-
numuzun, müşteri odaklı düşünmemizin ve işi 

doğru/güvenilir şekilde gerçekleştirme hede-
fimizin içinde bulunmaktadır. Bu nedenle Air 
Trade Centre pek çok ülkede daha fazla müş-
teri bulmaya devam etmektedir.

Turna, ATC felsefesini temsil ediyor

Air Trade Centre birbirine bağlı ve uyum içinde 
çalışan bir organizasyona inanmaktadır.
Çalışanlarımızın azmi ve başarma tutkusu bizi 
çevremizi saran dünyaya ve birbirimize karşı 
daha sorumluluk sahibi kılmaktadır. Turna 
kuşunu şirket stratejimizi ve felsefemizi sem-
bolize etmek için seçmemiz, müşterilerimizle 
yakın şekilde çalışma ve olası en iyi HVAC 
çözümlerini sağlama uğraşımızı yansıtmak için-
dir. Diğer taraftan turna; teknoloji ve insan fak-
törü arasındaki dengeyi temsil eder. Turna pozi-
tif bir imaj ile Air Trade Centre’ın hırslarını 
sembolize etmektedir. Oyuncunun ciddi fakat 
ilginç olmasını yansıtmaktadır. Aynı zamanda 
stil sahibi ve dürüst olmamızı en iyi anlatan sem-
boldür. Düşüncelerimizi, sözlerimizi, idealleri-
mizi anlatan kurumsal kimliğimizin önemli bir 
parçasıdır. Dünyanın pek çok kültüründe turna 
iyi şans, sağlık, sadakat ve dayanıklılık sembolü-
dür.Turnalar hayat boyu süren ortaklıklar oluş-
turur: Genç turnalar arkadaşlarıyla kuvvetli kar-
şılıklı bağlar oluşturmak için beraber dans eder-
ler.Turnalar büyük gruplar halinde yaşarlar ve 
birbirlerinin arkadaşlığını ararlar, çünkü bir tür 
olarak ancak kuvvetli karşılıklı bağlar aracılığı ile 
büyüyebilir ve zenginleşebilirler. Turnalar ara-
sında mevcut olan aynı uyum, kayıtsız şartsız 
güven ve sadakat; Air Trade Centre’ın müşteri-
leriyle, çalışanlarıyla ve hissedarlarıyla kurmaya 
çalıştığı ilişkilerde de bulunmaktadır. Air Trade 
Centre birbirine kayıtsız şartsız sadık insanla-
rın oluşturduğu bir organizasyona inanmaktadır. 

tesisat market 04/2012 . 79



söyleşi

dırma sistemleri), Mardan Palace Hotel (fan sis-
temleri, yangın duman damperleri, CAV üni-
teleri), Sapphire (yangın, duman damperleri), 
Doha Convention Center (yangın/duman dam-
perleri), Bakü Hilton Hotel (fan paketi), Star-
city AVM (otopark havalandırması sistemi, fan 
paketi), Mashattan Residence (duman egzoz 
fanları), Sabiha Gökçen Havalimanı (jet fanlı 
otopark havalandırması sistemi), İstanbul Forum 
AVM (hava perdeleri, fan paketi, CAV ünite-
leri, yangın duman damperleri) gibi birçok pro-
jede yer aldık. Bunların haricinde su soğutma 
gruplarımızı, fan coil ünitelerimizi, klima san- 
tral ve sistemlerimizi kullandığımız birkaç proje 
de şöyle: Ottoman’s Life Hotel (hava soğut-
malı su soğutma grubu), Ankara Sanatoryum 
Hastanesi (hava soğutmalı su soğutma grubu), 
Üsküp Büyük İskender Havaalanı (hava soğut-
malı su soğutma grubu), Antalya Sahil Güven-
lik Komutanlığı (fancoil ünitesi, hava soğut-
malı su soğutma grubu), Sakarya Üniversitesi 
Morfoloji Bölümü (fancoil), İnönü Üniversi-

yatırıma dayanan ve havalandırma standartları 
alanına değer katan bir ivmeyle bu alanda var 
olduk. Bu felsefeyi desteklemek amacı ile en iyi 
malzemeleri kullanarak dünyaca tanınmış ortak-
larımız ile birlikte çalıştık. Özellikle son yıllarda 
konvansiyonel kanal, otopark havalandırma sis-

temleri, jet fanlar vasıtasıyla otopark havalandır-
ması için yaptığımız önemli projeler ve farklı-
lıklarla katma değerimizi göstermemiz müm-
kün olmuştur. Jet fan sistemlerinin geliştiricisi 
olan Alman ortağımız sayesinde doğru şekilde 
yapılan tasarımlar, önceki aşamaları destekle-
yerek, BS ve EN standartlarına göre kullanılan 
iyi sistemlerin hayata geçirilmesini sağlamış-
tır. Bu sayede değerli Türkiye pazarına bir katkı 
sağlamış olmayı umuyoruz. Bugün Türkiye’deki 
konumumuzu dile getirmek bizim yapabilece-
ğimiz bir şey değil; sadece bugüne kadar yap-
tıklarımızın yapacaklarımızın garantisi niteli-
ğinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama umarım ki 
sunduğumuz kalite, teknik ve hizmet bilgisi bizi 
pazarın etkin oyuncuları arasına taşımıştır. Bunu 
desteklemek amacıyla doğru bilgi sunarak, iha-
lenin başından proje bitimine ve servis hizme-
tine kadar her zaman müşterilerimizin yanında 
olmaktayız. Ortaklarımız olarak gördüğümüz 
müşterilerimizin bizi tercih etmelerindeki en 
önemli etken, yaratıcı çözümler ile daima onla-
rın yanında çözüm ortağı konumunda yer aldı-
ğımızı bilmeleri. 

Yüzlerce projede çözümlerimizle yer 
aldık

Bugüne kadar birçok önemli projeye imza attık. 
Şirketimizin gücü, kişilerin, bilginin, deneyimin 
ve teknolojinin eşsiz kombinasyonunda yatmak-
tadır. Çalışanlarımızın azmi ve başarma duygu-
suyla, partnerlerimizle yaptığımız işbirliktelikleri 
kalıcı olmuştur. Birçok tasarımın doğru ve eksik-
siz yürümesini sağlamaktayız; bu vesile ile Tür-
kiye pazarına da katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu 
da bizim için gurur verici bir tablodur. Bugüne 
kadar Akasya AVM (jet fanlı otopark hava-
landırma sistemleri), İstinye Park AVM (oto-
park havalandırması sistemi, fan paketi, CAV 
üniteleri, yangın, duman damperleri), Fener-
bahçe Ülker Arena (jet fanlı otopark havalan-
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80’i hemen stoktan teslim edilebilir. Müşterile-
rimiz, daha tek kaynaktan tedarik kavramımı-
zın büyük faydalarını keşfetmektedir. Air Trade 
Centre tüm proje talepleriniz için güvenebile-
ceğiniz ürünlere, proje bilgilerine ve konusunda 
uzman çalışanlara sahiptir. Profesyonel süperviz-
yon, uygulama ve satış sonrası hizmetleri sun-
maktayız. Dikkatli şekilde seçilmiş olan önemli 
tedarikçilerimiz ürün yelpazemizin yaklaşık % 
70’ini üretmektedir. Kendi ürünlerimiz, kendi 
spefikasyonlarımıza göre, kendi ürün marka-
mızla sonuçlanmıştır. ATC ürün yelpazemizde; 
difüzörler (ev havalandırması için egzoz valfleri, 
alışveriş merkezleri ve ofisler için estetik tavan 
difüzörleri, sanayi ve hastaneler için özel tasa-
rımlar), fanlar (domestik fanlar, ofisler için ses-
siz fanlar, sanayi için yüksek sıcaklığa dayanıklı 
tasarımlar, garaj fanları ve tüneller için jet fan-
lar), yangın damperleri/valfleri (yangın ızgara-
ları, ofisler ve hastaneler için AB onaylı yangın 
damperleri, kombine yangın, duman damper-
leri ve özel tasarımlar), hava kanalları ve akse-
suarları (tüm yuvarlak kanallar ve gerekli tüm 
kanal aksesuarları, PIR levhaları ve armatürleri, 
esnek hortumlar ve sentetik kanallar), klimati-
zasyon uygulamaları (klima -en küçük üniteler-
den en büyük soğutuculara kadar-, % 95’ten fazla 
verimliliği olan ısı geri kazanım birimleri, buhar 
nemlendiricileri,hava tazeleyicileri ile modü-
ler endüstriyel klima kabinleri) yer almaktadır. 
Son derece geniş olan ürün yelpazemiz, HVAC 
sektöründeki bilgimizle ve Avrupa ötesindeki 
büyük şirketler ağımızla birleştiğinde, en yüksek 
kalitedeki çözümleri garantilemektedir.

Asıl işimiz enerjiyi verimli 
kullanmak ve daha yaşanabilir 
bir dünya yaratabilmek üzere 
çevre dostu uygulamaları 
yaygınlaştırmaktır

ATC Türkiye Genel Müdürü olarak şirketimi-
zin çevresel performansı benim sorumluluklarım 
arasındadır ve iyi çevre yönetimi uygulamaları ile 
çevreye verdiğimiz etkinin minimum olduğunu 
taahhüt etmekteyiz. Şirket olarak esas işimiz 
enerji tüketiminin azaltılması ve bu azalmaya 
paralel olarak çevresel etkilerin de minimuma 
indirilmesidir. Kendi bünyemizde sürekli olarak 
çevresel hedefler ve amaçlar için çalışmaktayız. 
Farkındalığın şirketlerdeki en önemli şey oldu-
ğuna inanmaktayım, sürekli iyileştirme ve yeni-
lik arayan şirketler, çevre uygulamaları mevzu-

söyleşi

tesi Turgut Özal Tıp Merkezi Diş Hekimliği 
Fakültesi (klima santrali), Anadolu Otomotiv 
Binası (klima santrali), International Medicine 
Hospital (hava soğutmalı su soğutma grubu), 
Hayal Kahvesi (VRF klima sistemi), Tekinler 
Su Armatürleri (VRF klima sistemleri). Bun-
lar gibi daha yüzlerce projemiz var. 

HVAC ürün yelpazemiz on binlerce 
üründen oluşuyor

Üretim ortaklarımızla olan önemli tedarik 
anlaşmalarımız sayesinde, müşterilerimiz dün-
yanın neresinde olurlarsa olsunlar çabucak tes-
lim edebileceğimiz geniş bir ürün yelpazesinin 
elleri altında olduğundan emindirler. Air Trade 
Centre, müşterilerine tam ve güvenilir HVAC 
çözümleri sunmaktadır. HVAC yelpazemiz on 
binlerce üründen oluşmakta olup bunların % 

atı konusunda faaliyetlerini yürütürlerse, çevre-
sel etkileri hep birlikte en aza indirmiş ve daha 
yaşanabilir bir dünya yaratmış oluruz.

Bunun için; mümkün olduğunca yenilenebilir 
ya da geri dönüşümlü malzeme kullanmalı ve 
enerji kullanımını en aza indirmeliyiz. Üretilen 
atık miktarını en aza indirgemeliyiz. Çevreye 
duyarlı bir ulaşım politikasını kabul etmeliyiz. 
Tüm personeli çevre politikası hakkında bilinç-
lendirmeli ve onların hedeflerimize ulaşmak için 
katılımını sağlamalıyız. Mümkün olan her yerde 
enerji tasarrufuna katkıda bulunmalı ve çevre 
dostu ürünlerin kullanılması için gerekli temin 
ve teşviki sağlamalıyız. Şirketin mevcut ve gele-
cekteki çevresel mevzuata ve standartlara uygun 
şekilde yoluna devam etmesini sağlamalıyız. 
Bugün sürdürülebilir bir şekilde çalışmak için 
üç rasyonel motif var: Etkinlik, görüntü ve yeni 
iş. Ekonomik çeşitlilik açısından enerji tüketen 
teknikleri değiştirmek, doğrudan para tasarrufu 
sağlamaktadır. Dayanıklı bir görüntü de bundan 
sonrasında gelmektedir. Bu görüntü sadece müş-
terilerle olan iletişimde değil, personel ile olan 
iletişimde de vazgeçilmez bir parçadır. Şirketle-
rin ve tüketicilerin ekolojik ayak izinin azaltıl-
masına ilişkin büyüyen bir talep var ve bu talebi 
görerek beliren dayanıklılıkla enerji kullanımı 
için yardımcı tekniklere yapılan yatırım sek-
törde yeni pazarlara kapıların açılmasını sağla-
mıştır. Çevreye daha duyarlı bir organizasyon 
olabilmek adına çalışmalarımıza daha çok ağır-
lık vermiş durumdayız. Amaç; çevre ve alanları 
üzerindeki negatif etkilerin en aza indirilmesi-
dir. Böyle bir geçişi ve değişimi sağlamak adına 
tüm pazar, iletişim ve ürün aktivitelerimizde de 
enerji verimliliğine uyularak olumsuz etkilerin 
azaltılmasına katkıda bulunmaktayız. Sonuçta 
HVAC ürünlerinin çevresel etkileri hakkında 
fikir veren Ürün Çevresel Etki bildiriminde 
bulunabilmeliyiz. Bu etki sadece CO2 salınımını 
azaltmakla değil, tüm enerji kaynaklarının daha 
verimli kullanımıyla ilgili olmalıdır. Aslında yıl 
sonuna kadar planlarımız çok acık. Organizas-
yonumuz ileriye dönük gelişmeler için odaklan-
mış durumda. Bununla birlikte pazarı da geliş-
tirmek için biraz daha fazla çaba harcayacağız. 
Bunun haricinde Ankara ofisimiz açılmak üzere; 
böylelikle yıl sonundan önce Türkiye’de güçlü bir 
ağ oluşturmuş olacağız. Wesper ile yapmış oldu-
ğumuz güçlü birliktelik sayesinde de iklimlen-
dirme pazarında bir adım daha öne geçeceği-
mizi düşünüyorum.  TM
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Binalarda 
Enerjinin Etkin 
Kullanımı
Hazırlayan: Bülent Vural
Mak.Yük. Müh.
Enerji Yöneticisi

E nerjinin etkin kullanımı, tasar-
rufu, verimliliği... Neredeyse bıktık 
bu konuyu konuşmaktan, yazmak-

tan, okumaktan ama kaçış yok; devam etmek 
zorundayız bu konuyu incelemeye...

Türkiye 2011 yılında yaklaşık 55 milyar dolar-
lık doğalgaz, petrol ve kömür ithal etti.

2012 yılı enerji ithalatımız için planlanan 
rakam ise 65 milyar dolar. Bunun yaklaşık 
% 40’ı, yani 25 milyar doları doğalgaz için.

Türkiye’nin 2011 yılı toplam ihracatı 135 mil-
yar dolar oldu. Bunun % 40’ını petrol ve doğal-
gaz almak için tekrar geri gönderdik yurtdışına.

Türkiye 2011 yılında yaklaşık 115 milyon TEP 
birincil enerji tüketmiş. 2012 yılı için öngörü-
len miktar ise 120 milyon TEP. 
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Nüfusumuz yılda yaklaşık % 1,35 artarken, 
birincil enerji tüketimimiz % 5-6 kadar artı-
yor. Yani kişi başı enerji tüketimimiz yükseli-
yor fakat hâlâ gelişmiş ülkelerin enerji tüketim 
ortalamalarının 2-3 kat altındayız

2011 yılı ortalamasında nüfusumuz 74 mil-
yondu. 2023 yılı ortalamasında nüfus beklen-
timiz ise 84 milyon. 

2023 yılında birincil enerji tüketimimizin yak-
laşık 230 milyon TEP’i bulacağını varsayar-
sak, bunun yaklaşık 180 milyon TEP’ini ithal 
etmek ve karşılığında 150 milyar dolar ödemek 
zorunda kalacağımızı söyleyebiliriz.

2011 yılında tükettiğimiz 115 milyon TEP 
birincil enerjinin sadece % 27’sini yurtiçinden 
sağlayabildik. 2023 yılında bu oran % 22’lere 
gerileyebilir. İşte bu nedenle kaçış yok; enerjiyi 
daha verimli kullanmayı öğrenmek, bu konuyu 
incelemeye devam etmek zorundayız. 

Değişik istatistiklere ve tahminlere göre 
Türkiye’de birincil enerji tüketiminin % 35’i 
binalarda, % 35’i sanayide, % 20’si ulaştırmada, 
% 10’u ise diğer sektörlerde gerçekleşmektedir.

Binalarda tüketilen enerjinin % 85’i binala-
rın ısıtılması, soğutulması, havalandırılması ve 
kullanım sıcak suyunun üretilmesi için tüke-
tilmektedir. 

Yani Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin % 
30’undan bizler; tesisat mühendisleri ve tek-
nisyenleri olarak direkt sorumluyuz. 

Binanın ısı kaybını belirleyen unsurları tasar-
layan, seçen ve uygulamasını gerçekleştirenler 
olarak doğrudan sorumluyuz. Binanın ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve sıcak/soğuk su siste-
mini tasarlayan, seçen ve uygulamasını yapan-
lar olarak doğrudan sorumluyuz... 

Yaptığımız binaların 50-60 yıl, yaptığımız tesi-
satların da 25-30 yıl kullanılacağı bilinciyle; 

sağlık ve konfor şartlarını da gerektiği kadar 
dikkate alarak, önceliklerimizi enerji tüketi-
minin asgari seviyede gerçekleştirilebilmesine 
vermeliyiz. 

Bunun için bazı bilgilerimizi yenilemeli, 
bazı alışkanlıklarımızı değiştirmeli ve çev-
remize yeni tasarım değerleri ve yeni uygu-
lama örnekleri ile öncülük etmeliyiz. 
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yaparken ise mümkün olan en yüksek 
sıcaklıklarla sağlayabilecek boyutlarda ve 
özelliklerde seçmeliyiz. 

Örneğin sulu sistemlerde gidiş dönüş suyu 
sıcaklıkları olarak 

Isıtma yaparken;
•	 Döşemeden ısıtmada 33/28 °C ( bu işi 

iyi bilen ülkelerde 29/26 °C uygulama 
örneklerine bile sıkça rastlıyoruz)

•	 Fan coil cihazlarıyla ısıtmada 45/40 °C 
(hatta 40/35 °C)

•	 Radyatörlerle ısıtmada 50/43 °C (hatta 
45/38 °C)

Soğutma yaparken ise; 
•	 Döşemeden/tavandan soğutmada 

yüzeylerde yoğuşma oluşmayacak şekilde 
nem kontrollü serinletme (kontrol 
sıcaklığını çiğ oluşma sıcaklığından 2 °C 
daha yüksek tutarak)

•	 Fan coil cihazlarıyla yapılan aktif 
soğutmada 12/17 °C (hatta 15/20 °C) 
hedef değerlerini kullanabiliriz. 

Gidiş suyu sıcaklıklarındaki 1 °C’lik fark, 
birincil enerji tüketiminde (doğalgaz, elek-
trik vb.), yaklaşık % 2-3 kadar fark yaratmak-
tadır. 
Örneğin İstanbul iklim şartlarında ısıtma 
yaparken gidiş suyu sıcaklıklarının 65 °C 

İşte bazı örnekler:

1. Binaların ısı kayıplarını belirleyen 
unsurları seçerken hedef olarak  binada 
toplamda 40 W/m2  ısı kaybı ortalamasını 
alabiliriz. Gelişmiş bazı ülkelerde 25-30 
W/m2 ısı kaybına sahip binaların sayısı 
gittikçe artmaktadır. 

2. Isıl konfor şartlarını oluştururken 
alışkanlıkları değil, olması gerekenleri 
dikkate almalıyız. 

Isıtma yaparken, 
•	 Oda ve salonlarda 20-22 °°
•	 Yatak odalarında 16-18 °C 
•	 Banyolarda 22-24 °C
•	 Ofislerde 19-20 °C
•	 Fabrikalarda 12-18 °C

Soğutma yaparken, 
•	 Dış hava sıcaklığından 6-7 °C kadar 

daha düşük 
•	 27-28 °C’yi geçmeyecek ve 
•	 26-27 °C’deki bağıl nem oranı % 50-55 
hedef değerleri genellikle kabul görmektedir. 

Ortam sıcaklıklarındaki her 1 °C’lik fark, ısı 
kayıpları üzerindeki etkisinden dolayı enerji 
tüketiminde % 6-7 kadar değişim yaratmak-
tadır. Örneğin dış hava sıcaklığı 5 °C iken iç 

ortam 24 °C yerine 20 °C’de ısıtıldığında, % 
21 daha az enerji tüketilmektedir. Az mı?

3. Fan coil cihazları, radyatörler, döşemeden 
ısıtma boruları gibi ısı dağıtım 
elemanlarını, mekânda hedeflenen 
ısıl konfor şartlarını; ısıtma yaparken 
mümkün olan en düşük, soğutma 
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yerine 40 °C olarak tasarlanması ve ısı dağı-
tım elemanlarının 40 °C’ye göre seçilmesi, 
yakıt giderlerinde % 50 kadar tasarruf oluş-
turabilir. Az mı ? 

4. Doğalgaz, LPG veya mazot yakan kazan, 
kombi yerine, su veya hava kaynaklı ısı 

pompaları kullanmalıyız. Isı pompalarıyla 
kışın ısıtma, yazın soğutma yapılabilmekte 
ve dört mevsim kullanım sıcak suyu 
üretilebilmektedir. 

Isı geri kazanım fonksiyonuna sahip ısı pom-
palarıyla soğutma yapılırken binanın bir bölü-
münden çekilen enerjiyle binanın bir başka 
bölümü ısıtılabilmekte veya bu enerjiyle nere-
deyse sıfır maliyetle kullanım sıcak suyu üre-
tilebilmektedir.

Toprak veya su kaynaklı ısı pompaları ayrıca 
(free cooling ve free heating denilen) ve nere-
deyse sıfır maliyetle soğutma/ısıtma yapabi-
len ekipmanlarla donatılabilmekte ve böylece 
kaynak sıcaklıkları el verdiği ölçüde çok yük-
sek sezonsal ortalama verim değerlerine ula-
şabilmektedir.

Isı pompaları sadece elektrik tüketerek ça-
lıştıkları için, enerji teminindeki yerel ve ye-
nilenebilirlik oranı doğalgaz, LPG ve ma-
zota kıyasla çok daha yüksektir. 

Türkiye’de 2011 yılında toplamda 228 GWh 
elektrik % 44 yerli (kömür, hidrolik, rüzgâr vb.), 
% 56 ithal (kömür, mazot, doğalgaz) birincil 
enerji kaynakları kullanılarak üretilmiştir. 

2011 yılı elektrik üretiminin % 26’sı (hidrolik, 
rüzgâr, jeotermal vb.) yenilenebilir kaynaklar-
dan, % 74’ü kömür, doğalgaz ve mazot gibi fosil 
kaynaklardan gerçekleştirilmiştir. 

Dolayısıyla sezonsal ortalama verimi, örneğin 
4,0 olan (enerjisinin % 25’ini elektrik şebeke-
sinden, % 75’ini doğadan alan)  bir ısı pom-
pası sistemi Türkiye’de kullanıldığında, üret-
tiği enerjinin dışa bağımlılık oranı sadece 0,25 
x 0,56 = % 14, fosil bazlı enerji kullanım oranı 
ise sadece 0,25 x 0,74 = % 18,5, 1kWh ısı ener-
jisini kullanımımıza verebilmesi için atmosfere 
salınmasına neden olduğu CO2 miktarı ise 0,25 
x 550 = 135 gr kadardır. 

Doğalgaz, LPG ve mazot yakan kazan ve 
kombilerde ise % 100 fosil bazlı enerji, % 
100 yurtdışına bağımlı olarak kullanılmak-
tadır. Doğalgaz yakan en yüksek verimli, yo-
ğuşmalı tip kazan ve kombilerin bile 1kWh 
ısı enerjisini kullanımımıza verebilmesi için 
atmosfere salınmasına neden olduğu CO2 
miktarı 550-600 gr kadardır.

5. Binalarda tüketilen enerjinin önemli bir 
bölümü de hava fanlarını ve su sirkülasyon 
pompalarını tahrik eden elektrik motorları 
tarafından tüketilmektedir. 

Fanların ve pompaların sahip olmaları gereken 
performans gücünü belirleyen 2 unsur;

•	 binanın ısı kaybından kaynaklanan hava 
ve/veya su debisi ve

•	 bu debiyi ısı dağıtım cihazlarına taşıyan 
kanal ve boru tesisatlarındaki basınç 
kayıplarıdır.

Isı kayıplarını 40 W/m2 civarında hedefler-
sek binayı ısıtmak ve serinletmek için gere-

Hava Kaynaklı Isı Pompası
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larında çalışan mühendis ve teknisyenlerin 
yani aslında hepimizin bu işe gerçekten na-
sıl baktığımızdır. 

Mevcut bilgi ve alışkanlıklarımızın bir bölümü 
eskimiş ve demode olmuştur. Yeni öğrenmemiz 
gereken ve kendimizi yeniden uyumlamamız 
gereken birçok yenilik vardır. 

Enerjiyi etkin kullanabilmek gerçek bir uz-
manlık işidir. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koor-
dinasyonunda ve onun yetkilendirdiği kuru-
luşlar tarafından (örneğin TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası)  verilen ‘’Bina ve Sanayi 
Enerji Yöneticiliği’’ sertifikalı eğitim kurslarını 
ilgili arkadaşlarımıza bu iş için atılacak ilk adım 
olarak tavsiye edebiliriz.
 
Türkiye’de elektrik enerjisinin tüketiciye 
ulaşan birim fiyatları normaldir. Avrupa ül-
kelerindeki ortalamalar içindedir.
 
Doğalgazın tüketiciye ulaşan birim fiyatları 
ise anormaldir. Avrupa ülkeleri ortalamala-
rının neredeyse yarısı kadardır. 

Yani % 100 fosil bazlı ve % 100 dışarıya bağımlı 
olan doğalgaz, Türkiye’de şimdilik devlet tara-
fından sübvanse edilerek, kullanımı teşvik edil-
mektedir. 

Üretiminin % 44’ü yerli, % 26’sı yenilenebi-
lir doğal kaynaklarla gerçekleştirilen elektrik 
enerjisinin zayıf karnı üretiminin % 45’inin 
doğalgaz santrallerinde gerçekleşiyor olmasıdır.
 
Rüzgâr, baraj, akarsu ve jeotermal bazlı elek-
trik üretim tesislerinin teşvik edilip üretim-
deki paylarının artması ve nükleer enerji sant-
rallerinin de devreye girmesiyle doğalgaz bazlı 
elek-trik üretiminin toplamdaki oranının düş-
mesini ümit edebiliriz. 

Ancak, her yıl yeniden milyarlarca dolar 
ödenerek, binlerce kilometre uzaktan geti-
rilip yurtiçinde milyarlarca dolarlık altya-
pı yapılarak dağıtılan ve birçok açıdan risk-
li bir enerji kaynağı olan doğalgaz kazığını 
içimizden söküp atmak, anlaşılan pek kolay 
olmayacaktır. Eee, kolay değil tabi... Cum-
huriyet tarihimizin en büyük kazığıdır bu... 
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ken hava ve su debisi gereksinimini doğal 
olarak azaltabiliriz.

Hava taşıyan kanalları, su taşıyan boruları 
ve bunlara ait ekipmanları yeterli boyutta ve 
kalitede seçerek, sızdırmazlık ve yalıtımla-
rını iyi yaparak, sistemin basınç kayıplarını 
da azaltabiliriz. 

Debi ve basma yüksekliği yani güç gereksi-
nimi asgariye indirilmiş fan ve pompaları ola-
bildiğince  yüksek verimli seçmek, bunları tah-
rik edecek elektrik motorlarını IE3-Premium 
verim sınıfından kullanmak ve bunları, yerine 
göre doğru kontrol edilen frekans konvertör 
cihazlarıyla kullanmak, fan ve sirkülatörle-
rin elektrik tüketimlerini azaltabilecek diğer 
önlemlerdir. 

Yukarıda anlatılan beş örnekten de anlaşıldığı 
gibi binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma 
tesisatlarında tüketilen enerjiyi azaltabilmek 
için ilk yatırım harcamalarının biraz artırıl-
ması gerekmektedir. 

Ancak bu fark binanın, kullanılacağı ömrü 
boyunca tüketeceği enerji giderlerinin yanında 
gerçekten önemsiz kalmaktadır. 

Asıl sorun; müteahhitlerin, tasarım yapan-
ların, uygulayıcıların, kontrolörlerin, Bele-
diyeler, Bayındırlık Bakanlığı ve Enerji Ba-
kanlığı gibi bu işlerle ilgili kamu kuruluş-

Ancak doğalgaz fiyatlarındaki devlet sübvan-
siyonunun zamanla azalacağını ve doğalgaz 
fiyatlarının yavaş yavaş da olsa yükselip Avrupa 
ülkelerindeki ortalamalara, yani bugünkü değe-
rinin yaklaşık iki katına ulaşacağını öngörmek 
yanlış olmaz herhalde. 

Dolayısıyla; binalarımız için yalıtım, ısıtma, 
soğutma ve tesisat sistemlerini tasarlarken, 
değişik seçenekleri birbiriyle kıyaslarken ilk 
yatırım maliyetlerinin yanı sıra, sistemin kul-
lanılacağı önümüzdeki 20-25 yıl içindeki, yük-
selecek birim enerji fiyatlarıyla oluşacak enerji 
giderlerini de dikkate almalıyız.

Yatırım maliyetlerinin farkının geri dönüş süre-
sini ifade eden ‘’Amortizasyon Süresi’’ni doğru 
hesaplamalıyız.

Bugün için sübvanse edilerek, göreceli düşük 
tutulan doğalgaz birim fiyatlarına aldanma-
malıyız. Düşük tutuluyor da ne oluyor? Sağ 
olsun devletimiz aradaki farkı zaten ödediği-
miz vergilerden ayırıyor ve döviz olarak yurt- 
dışına gönderiyor. Hem de her yıl, yeniden ve 
düzenli olarak.

Almanların gerçek dışı, faydasız işleri tarifle-
mek için kullandıkları bir laf vardır "sütçü kızı 
hesabı" diye.. Onun gibi bir hesap bizim doğal-
gaz işi, şimdilik...

Tesisat Mühendisleri olarak enerjiyi daha etkin 
kullanmayı öğrenmeli, bu konuda çevremize 
örnek ve öncü olmalıyız. Başkalarını bekleme-
den, cesurca...  TM

90 . tesisat market 04/2012





sistem

Doğal Soğutma ve Adyabatik 
Soğutma Entegreli Soğuk Su 
Üretici Grup

Yaz Dönemi:
Dış ortam sıcaklığı, istenilen soğuk su sıcak-
lık değerinin ve tesisten dönen su sıcaklık 
değerinin üstündedir (Örnek: Dış ortam 35 
°C, soğuk su 15 °C, tesisten dönen su 20 °C). 
Doğal soğutma modülü çalışmamaktadır. İste-
nen soğuk su sıcaklığını tamamen adyabatik 
soğutma entegreli mekanik (kompresörlü) 
soğutma modülü tarafından karşılanmaktadır.

Bahar Dönemi:
Dış ortam sıcaklılığı, istenen soğuk su sıcaklık 
değerinin üstünde ve tesisten dönen su sıcak-
lık değerinin altındadır (Örnek: Dış ortam 16 
°C, soğuk su 15 °C, tesisten dönen su 20 °C). 

ERBAY; CE, GOST ve TSEK sertifi-
kalarına sahip, yurtiçinde olduğu kadar, 
yurtdışında da özellikle sanayi prosesle-

rinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik yeni 
bir cihazı imalat gamına ilave etti. Daha önce 
Türkiye’de imal edilmemiş olan bu cihaz, gele-
neksel soğutma gruplarına göre; yüksek enerji 
verimliliği, düşük işletme maliyetleri, düşük kar-
bon salınımı ile çevre dostu olmasının yanında 
ülkemizin altyapısına uygun olarak, tasarımı 
Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiş 
ve sürekli geliştirme ilkesiyle imal edilmekte-
dir. Sanayi proseslerindeki su soğutma işlemi-
nin ürüne doğrudan fonksiyonel değer katan 
değil, ürün maliyetini artıran bir süreç olması 

sebebiyle, bu işlemin en az maliyette yapılabil-
mesi üretici firmalara önemli verimlilik artışı 
sağlamaktadır. ERBAY, proseste ısınan suyu 
doğal kaynakları da entegre ederek soğutan, böy-
lece tüketilen enerji miktarını en aza indirecek 
adaptif bir sistemin tasarımını gerçekleştirmiş-
tir. Tasarlanan cihaz, adyabatik soğutma entegre 
edilmiş olan mekanik (kompresörlü) soğutma 
modülü ile doğal soğutma (free cooling) modü-
lünün entegrasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
cihaz; sahip olduğu mikroişlemci kontrol sistemi 
ve özel yazılım ile dış hava sıcaklığı ve istenen 
su çıkış sıcaklığına bağlı olarak hangi modülle-
rin devrede olacağını ve devrede olan modül-
lerin nasıl hareket edeceğini tespit etmektedir.
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Tesisten dönen su öncelikli doğal soğutma (free 
cooling) modülünden geçirilerek dış ortam 
havası yardımı ile su bir noktaya kadar soğu-
tulur. Doğal soğutma modülü ile soğuyabile-
ceği sıcaklık değeri, dış hava sıcaklığına bağlı-
dır. Böylece soğutma ihtiyacı kısmen karşılan-
mış olur. İstenilen soğuk su sıcaklığına ulaşmak 
için mekanik (kompresörlü) soğutma modülü 
kısmi yük ile çalışır.

Kış Dönemi:
Dış ortam sıcaklığı, istenilen soğuk su sıcaklık 
değeri ve tesisten dönen su sıcaklık değerinin 
altındadır (Örnek: Dış ortam 10 °C, soğuk su 
15 °C, tesisten dönen su 20 °C). Sistemde ihti-
yaç duyulan soğuk su, dış hava sıcaklığına bağlı 
olarak tamamen doğal soğutma (free cooling) 
modülü vasıtasıyla sağlanır.  

Cihaz kış döneminde oluşabilecek donma 
riskine karşı salamura (glikol-su karışımı) 
ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yaz ayla-
rında mekanik (kompresörlü) soğutma kısmı 
ile entegre çalışan adyabatik soğutma sistemi; 
kondenser bataryalarının hava giriş kısmına 
yerleştirilmiş olan özel yapılı, metalik olma-
yan ağ üzerine belirli mesafedeki nozullar-
dan kesintili olarak su spreyleme neticesinde, 
ağ üzerinde buharlaşan su, adyabatik soğutma 
etkisi oluşturarak kondenser hava giriş sıcaklı-
ğını düşürür. Böylece cihazın daha düşük kon-
denzasyon basıncı ile çalışmasıyla beraber, ciha-
zın enerji sarfiyatı azalır ve soğutma kapasitesi 
artar. Kondenser hava giriş sıcaklığının düşürü-
lebilmesi amacıyla; giriş havasının neme duyu-
rulması için tercih edilen ağ üzerine su sprey-
leme sisteminin, diğer yöntemlere göre üstün-
lükleri şunlardır:
•	 Kullanılan özel yapıdaki ağ, kondenser 

bataryalarına gölgeleme yaparak güneş 
radyasyonu etkisini ortadan kaldırır.

•	 Yaprak, kâğıt, toz gibi yabancı maddelerin 
kondenser bataryasına ulaşmasını 
engelleyerek, kondenser bataryasının 
sürekli temiz kalmasını sağlar.

•	 Ağlar üzerine suyun, hava akışının ters 
yönünde spreylenmesi neticesinde, ağ 
kendi kendini temizleyen bir filtre görevi 
görür.

•	 Bu sistemde ağ üzerinde spreyleme 
yapılan suyun, tasfiye edilmiş su olma 
ihtiyacı olmadığı gibi ayrı bir pompa veya 
tank ihtiyacı da yoktur.

Ayrıca giriş havasını neme doyurarak, sıcaklı-
ğını düşüren benzer sistemler ile ortak olarak:
•	 Cihazın soğutma kapasitelerinin artması
•	 Enerji sarfiyatının azalması
•	 Kompresörlerin ömrünün uzaması
•	 Bakım ve işletme masraflarının azalması
•	 Dolaylı olarak daha düşük karbon 

salınımına sebep olması yönüyle çevre 
dostu olması 

bu sistemin diğer avantajlarıdır.

Soğutma gruplarının sağlık emniyeti ve güven-
lik gereksinimleri konusunda gerekli Avrupa 
Birliği Direktifleri ile ilgili harmonize stan-
dartlarına uygundur. Çevre dostu R407C gazı-

nın kullanıldığı cihaz, şu ekipmanlardan oluş-
maktadır:
Ana Gövde: Cihazın alt şasesi üzerindeki ağır-
lıkları taşıyabilecek kontraksiyonda siyah sac-
dan; karkas ve kapak sacları ise galvanizli sac-
dan imal edilmektedir. Cihaz karkası tama-
men sökülebilir bağlantılı olup, imalatı müte-
akip RAL9002 renginde elektrostatik toz boya 
ile boyanmaktadır.
Soğutma Kompresörü: İsteğe göre 1 veya 2 
adet yarı kapalı kompakt vidalı (semi-hermetic 
compact screw) kompresör kullanılmaktadır. 
Vidalı kompresör, yapısı gereği uzun müddet 
bakım gerektirmeksizin çalışmaktadır. Hare-
ketli parçaların az olması sebebiyle bakımı 
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dir. Pano yeterli miktarda kontaktör, termik, 
sigorta, şalter ve gerekli diğer ekipmanlar ile teç-
hiz edilmiştir. Cihazın panosu ve cihaz içi kablo 
tesisatı EN 60204-1 standardına uygundur. 
Mikroişlemci kontrol sistemi: Cihazda kul-
lanılan mikroişlemci kontrol sistemi sayesinde 
su giriş ve çıkış sıcaklıkları, doğal soğutma 
(free cooling) bataryasının su giriş sıcaklığı, dış 
hava sıcaklığı, emme ve basma tarafındaki gaz 
basınçları, evaporatörlerde oluşan aşırı ısıtma 
(superheat) sıcaklığı, kompresörlerin çalışma 
zamanları, oluşan tüm arızalar ve geçmişte vuku 
bulan tüm arıza kayıtları ekranda dijital ola-
rak görülebilmekte ve kolaylıkla kapasite kon- 
trolü yapılabilmektedir. Mikroişlemci kontrol 
sistemi, dış hava sıcaklığı ve istenen soğuk su 
sıcaklığına bağlı olarak cihazda hangi modül-
lerin (mekanik ve/veya doğal soğutma) devrede 
olacağına karar vermektedir. 
Çok kompresörlü cihazlarda, kompresörlerin 
çalışma sürelerinin dengede tutularak, cihazın 

kolay ve ekonomiktir. Vidalı kompresörler; 
basma kapama vanası, basma hattındaki akış-
kanın geri dönüşünü engelleyen check-valf, yağ 
seviye switchi, yağ gözetleme camı, yağ ayırıcı, 
filtre, karter ısıtıcı, kapasite kontrol selonoid-
leri, titreşim takozları, motor koruma rölesi ve 
PTC sensörleri ile edilmiştir. 
Kondenser (Yoğuşturucu): Hava soğutmalı 
kondenser bakır boru ve alüminyum lamelli 
olarak imal edilmektedir. Kondenserler, isteğe 
bağlı olarak epoksi kaplı lamelli olarak da imal 
edilmektedir. Soğutucu akışkanın yoğuşmasını 
sağlamak üzere motoru ile direkt akuple yüksek 
verimli aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı 
aksiyal fan cihaz üzerine monte edilmiştir. 
Doğal Soğutma (Free Cooling) Bataryası: 
Bakır boru ve alüminyum lamelli olarak imal 
edilmektedir. Bataryalar, isteğe bağlı olarak 
epoksi kaplı lamelli olarak da imal edilmekte-
dir. Giren suyun soğumasını temin etmek üzere 
motoru ile direkt akuple yüksek verimli, aşırı 

akım koruma röleli, sessiz yataklı aksiyal fan 
cihaz üzerine monte edilmiştir. Ayrıca batarya 
üzerinde hava tahliye branşmanı mevcuttur.
Evaporatör: Shell & Tube tipinde imal edi-
len direkt genleşmeli evaporatörler özel yük-
sek verimli bakır boruların çelik ayna delikle-
rine özel işlem ile tespit edilmesi suretiyle üre-
tilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması 
bakım ve temizlik imkânı sağlar. EN 14276-1 
ve EN 13445 standartlarına uygun olarak imal 
edilen evaporatörler su ve glikol çözeltileri-
nin soğutulması için tasarlanmıştır. Evapora-
törlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları 
uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanı-
larak izole edilmektedir. Bu evaporatörler sala-
mura (glikol-su karışımı) ile çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
Elektrik kumanda panosu: IP54 koruma sını-
fına göre tasarlanmıştır. Cihazın tam olarak 
çalışmasını sağlayacak şekilde güç ve kumanda 
tarafları olmak üzere iki kısımdan müteşekkil-

Yaz şartları
(Kompresör)

Yaz şartları
(Kompresör+Adyabatik 
Soğutma)

Bahar şartları
(Kısmi  Doğal 
Soğutma)

Kış şartları
(Doğal 
Soğutma)

Doğal Soğutma 
(Free Cooling)
Güç Tüketimi

Kullanım dışı
0 kW

Kullanım dışı
0 kW

Mümkün oldukça
7,2 kW

Kullanımda
7,2 kW

Kompresör
Güç Tüketim
Mekanik Soğutma 
Kondenser Fanı
Güç Tüketimi

Kullanımda
71,9 kW*
Kullanımda

7,2  kW

Kullanımda
61,5 kW**
Kullanımda

7,2  kW

Gerektikçe 
kullanımda
40,9 kW*
Gerektikçe 
kullanımda
3,6  kW

Devre Dışı
0 kW
Devre Dışı

0 kW

Toplam Güç                  
Tüketimi
Toplam Enerji          
Tasarrufu

79,1 kW

Tasarruf yok (% 0) 

68,7 kW

%13,1

51,7 kW

%34,6

7,2 kW

%90,9

Mevsimlere göre güç tüketimi ve enerji tasarrufunu gösteren örnek tablo aşağıda sunulmuştur.

*280 kW, T1/T2: 20/15 °C, 35 °C dış hava, R407C şartlarındaki bir Soğuk Su Üretici Grup kompresörüne aittir.
**Kondenser hava girişinde 10 °C’ lik bir sıcaklık düşümü esas alınmıştır.
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hidrolik kit + üç-yollu vana + elektrik 
kumanda panosu + su tesisatı + kablo 
tesisatı gibi tüm sistemi bünyesinde 
toplayan kompakt yapıda bir cihaz 
olduğundan, muadil sistemlere göre tesiste 
çok daha az yer kaplamaktadır. Ayrıca 
kurulumu ve işletmesi çok daha ucuz ve 
kolaydır.

Farklı özelliklerin üzerine entegre edilmesiyle 
tasarlanmış olan cihaz isteğe bağlı olarak aşağı-
daki opsiyonlar ile de üretilebilmektedir:
•	 Adyabatik Soğutma Entegreli Mekanik 

(kompresörlü) Soğutma Modülü + Doğal 
Soğutma (Free Cooling) Modülü 

•	 Mekanik (Kompresörlü) Soğutma 
Modülü + Doğal Soğutma (Free Cooling) 
Modülü            

•	 Adyabatik Soğutma Entegreli Mekanik 
(Kompresörlü) Soğutma Modülü. TM

optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.  
Soğutma devresi elemanları: Cihazın oto-
matik ve güvenli şekilde çalışması için elek- 
tronik genleşme valfi, drayer-filtre, gözetleme 
camı, emniyet ventili, su akış kontrol otoma-
tiği, alçak yüksek basınç prosestatı ve soğutma 
valfleri konmuştur. 
Üç Yollu Motorlu Vana: Servo motor kontrollü 
üç-yollu motorlu vana mikroişlemci kontrol 
sisteminden kendisine gelen sinyale göre ilgili 
vana giriş ağızlarını açar veya kapatır. Üç-yollu 
vana açık/kapalı (on/off ) olarak çalışmaktadır.
Hidronik Kit: Opsiyonel olarak sunulan hid-
rolik kit; sirkülasyon pompası, kapalı büzülme 
tankı, emniyet ventili, manometre, emme-
basma, kapama vanaları ve salamura doldurma 
bağlantısından oluşmaktadır.
Bu cihaz özellikle tüm yıl boyunca soğuk su 
ihtiyacı olan tesisler için tasarlanmış olup, yıllık 

bazda değerlendirildiğinde geleneksel soğutma 
gruplarına göre % 60’ a kadar az enerji sarf 
etmektedir.
Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün yatı-
rım geri dönüşü 1-1,5 sene gibi kısa bir sürede 
gerçekleşmektedir.
Doğal soğutma ve adyabatik soğutma enteg-
reli soğuk su üretici grubun sağladığı avantaj-
lar şunlardır:
•	 Tüm sene boyunca mekanik 

(kompresörlü) soğutma grubu kullanma 
ihtiyacına gerek kalmamaktadır. Buna 
bağlı olarak, enerji sarfiyatı ciddi şekilde 
azalmaktadır.

•	 Bakım ve işletme masrafları oldukça 
azalmaktadır.

•	 Daha düşük karbon salınımına sebep 
olması yönüyle çevre dostudur.

•	 Soğutma grubu + doğal soğutucu + 

www.termodinamik.info
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En ileri teknoloji ile EC motorlarla donanmış dünyanın en geniş 
havalandırma ürün yelpazesi için Systemair’e güvenin. Sahip 
olduğumuz akıllı, montajı kolay ve enerji verimli fan çözümleri 
yeni binalar ve renovasyon işleri için son derece idealdir.
Entegre elektronik kontrolu sayesinde motorun her zaman en 
optimum verimlilikte çalışması garanti altına alınır. Enerji ver-
imli ve çevreci olmasının yanı sıra size sessiz, esnek ve güvenli 
havalandırma çözümleri sunabiliriz. Çok yetenekli kontrol sistem-
leri sayesinde talebe göre değişen havalandırma sistemlerinin 
tam kontrolunde olabileceksiniz.

Systemair, mükemmel iç ortam hava kalitesi ve gerçek enerji 
verimliliği sunan yüksek verimli havalandırma çözümlerini sunma 
konusuna kendisini %100 adamıştır.

Fark detaylarda gizlidir!

EC fan çözümlerimiz için web sitemizi ve Sodex fuarında 
standımızı ziyaret ediniz.

www.systemair.com.tr

Enerji verimliliğine giden en kısa yol
detaylarda saklıdır!



proje

Tsakhadzor Kayak Merkezi
kezi olarak seçilince değişmiş. Olimpiyat eği-
timi bittikten sonra köy bir kayak merkezi ola-
rak dikkati çekmiş ve bu yönde gelişmiş. Yabancı 
ziyaretçi çekmek için ilk tesisler yapılmış. Sov-
yet yönetimi sona erdikten sonra gelişme daha 
da hızlanmış. Yeni telesiyejler kurulmuş ve yeni 
pistler açılmış. Başkent Erivan’a yakın oluşu, 
havayolu ve karayolundan erişim olanağı, altya-
pıların tamamlanması, uzun kar sezonu, başlan-
gıç, orta ve uzman seviyelerinde her türlü kayak-
çılar için seçeneklerin bulunması bölgenin tüm 
Güney Kafkasya’da tanınmasını sağlamış. Sov-
yet döneminden kalma dinlenme evlerinin yerini 
lüks oteller almaya başlamış. 

M arriott Otel Grubu’nun 
Ermenistan’ın Teghenis Dağı’nın 
doğu yamacında muhteşem man-

zaralı güzel bir köy olan Tsakhadzor’da gerçek-
leştirdiği süper lüks otel Rusya ve tüm Kafkasya 
Bölgesi’nin kayak ve kış sporları merkezi olmaya 
aday. Projenin hava koşullandırma sistemleri ise 
Carrier su soğutma grupları ve fan-coiller kul-
lanılarak yapıldı. 
 
Marriott Otel Grubu’nun Ermenistan’ın Teghe-
nis Dağı’nın doğu yamacında, deniz seviyesin-
den 1840 metre yükseklikte muhteşem manza-
ralı güzel bir köy olan Taskhadzor’da gerçekleş-

tirdiği süper lüks otel tüm bölge için önem taşı-
yor; çünkü burası kayak ve kış sporları merkezi. 
1968 yılında Sovyetler Birliği, Ana Spor Mer-
kezi Meksika Yaz Olimpik Oyunları’na hazır-
lık için Tsakhadzor’u seçmiş; çünkü burası olim-
piyatların yapılacağı Meksika’daki bölge ile aynı 
yükseklikte. Daha sonra burada izci kampları, 
yöneticiler için büyük dinlenme evleri yapılmış. 
1972 yılında Teghenis Dağı’nda tepesine çıkan 
finüküler bir sistem kurulmuş. Bölge böylece 
kayakçılara da hizmet vermeye başlamış. 
Dağların sessiz köyü Tsakhadzor'un kaderi 
1988 yılında eski Sovyet yönetimi tarafından 
Kış Olimpiyatları için sporcuların eğitim mer-
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Şu sıralarda Tsakhadzor heyecan verici bir dönü-
şümü daha yaşıyor. Özelleştirilen ve ARM-
RUSGASPROM CJSC firmasının mal sahibi 
olduğu eski Sovyet dağ misafirhanesi Marriott 
Grup tarafından 5 yıldızlı bir süper lüks otel 
haline dönüştürülüyor. Yatırım Gazprom firma-
sının prestij projesi olarak sunuluyor. 
Marriott Tsakhadzor Dağ Oteli’nin bölgenin 
gelişiminde ve değişik ülkelere açılmasında 
önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. İnşaa-
tına Mart 2011’de başlanan otelin bu günlerde 
tamamlanması hedefleniyor. 
Merkez ofisi İstanbul’da olan Majak firması 
projenin tasarımı ve otelin Marriott zincirine 
bağlanması konusunda etkili olmuş, inşaat 
ve iç mimaride kullanılacak malzemelerin, 
Türkiye’deki seçkin firmalardan tedarik edil-
mesini sağlamıştır. 
Projeye göre otelde toplam 100 oda, 370 kişilik 
2 ana restoran, 60 kişilik kafe, toplantı ve balo 
salonları, spor salonları ve spa, eğlence merkezi 
ile ayrıca bir “casino” bulunuyor. 
Otelin hava koşullandırma sistemlerinde ise 
Alarko Carrier ürünleri kullanılıyor. Proje kap-
samında 1 adet 30XA model hava soğutmalı su 
soğutma grubu, 9 adet 30RB model hava soğut-
malı soğutma grubu ve toplam 301 adet 42N, 
42GW, 42 DW model fan coil temin edildi. 

Heating and Refrigeration News (USA) der-
gisinin düzenlediği 75 imalatçı firmanın 112 
ürün ile katıldığı “Dealer Design Awards-2006” 
yarışmasında, 45 bağımsız yükleniciden olu-
şan jüri tarafından ticari cihazlar sınıfında veri-
len gümüş madalya ile belgelendi. Aquaforce 
soğutma grupları, enerji verimliliği ve çalışma 
ses seviyesi bakımından da dikkat çekici avan-
tajlar sunuyor.   

30RA-Hava Soğutmalı Su Soğutma 
Grubu

Carrier, yeni AquaSnap su soğutma cihazları, 
orijinal tasarımları, kaliteleri ve birçok özel-
liği ile genişleyen pazara yeni opsiyonlar sunu-
yor: Çevre dostu R410A, scroll kompresör-
ler, kompozit malzemeden yapılmış düşük ses 
seviyeli fanlar ve öz denetleme yeteneğine 
sahip mikroişlemci kontrolü ve hidronik bir  
modül. TM

Projede Kullanılan Ürünler

30XA-Hava Soğutmalı Su Soğutma 
Grubu 

Carrier’ın sunduğu yeni nesil Aquaforce hava 
soğutmalı su soğutma grupları; bakır/alümin-
yum ısı değiştiricilerden çok daha etkin olan, yıl-
lardır havacılık endüstrisinde kullanılan alümin-
yum micro kanallı ısı değiştiricilere,  (MCHX), 
kullanıcı dostu geliştirilmiş ‘dokunmatik pilot 
ekran’lı, A sınıfı enerji verimliliğine sahip. 
Aquaforce’un kalitesi, The Air Conditioning 
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sistem

Antifrogen SOL HT
ile üretici tarafından sürekli kontrol edilmek-
tedir. 

İnhibitörsüz glikol/su karışımları 
kullanılamaz çünkü bunlar saf 
suyun tek başına olduğundan daha 
koroziftir. 

Sağ alttaki tablo, yaygın olarak kullanılan metal-
lerin, su ve soğutma sıvısına nazaran Antifro-
gen SOL HT ile nispeten düşük korozyonunu 
göstermektedir. 
Yukarıda belirtilen ASTM yöntemiyle belir-
lenen değerler, metallerin korozyon nedeniyle 
oluşan ağırlık kaybını g/m2 cinsinden göster-
mektedir:

Tüm glikol/su karışımları 
çinkoyu çözebildiğinden, 
mümkünse ürünün galvanizli boru 
hatlarında kullanılmaması tavsiye 
edilmektedir. 

Antifrogen SOL HT’nin korozyon önleme 
özellikleri, beklendiği gibi yükselen su içeriği 
ile azalmaktadır. 
Antifrogen SOL HT’yi seyreltmek için kul-
lanılan su, 100 mg/kg (ppm)’den fazla klo-
rür içermemelidir. Geniş bir aralıktaki su sert-
liği kabul edilebilir. (0 ila 10 °GH arası). Bu, 
tümüyle deiyonize suya ek olarak normal mus-
luk suyunun da kullanılabileceği anlamına gel-
mektedir.    

B otes Mühendislik tarafından pazara 
sunulan Antifrogen SOL HT, güneş 
enerjili ısıtma sistemlerinde, özellikle 

de yüksek ısıl yüklere maruz kalan sistemlerde ısı 
transfer ortamı olarak kullanılan, yüksek glikollü 
sulu çözelti bazlı, fizyolojik olarak zararsız, açık 
yeşil renkli berrak bir sıvıdır. Yaklaşık -23 °C’lik 
donma dayanımı sağlamak için ürün önceden 
deiyonize su ile karıştırılmaktadır. Güneş ener-
jili ısıtma sistemleri ile ilgili DIN 4757, bölüm 
3 gerekliliklerini karşılamaktadır.
Tüm Antifrogen ürünleri ile ilgili güncel bil-
gileri www.antifrogen.de ve www.botes.biz.tr 
adresinde bulabilirsiniz.

•	Yüksek	glikol	bazlı
•	Korozyon	önleyici	katkılı
•	Önceden	karıştırılmış	ısı	transfer	ortamı
•	Sürekli	kullanım	sıcaklıkları:	yaklaşık	-23	ilâ
+200 °C arası   
•	Plastik/elastomer	uygunluğu	
•	Sağlığa	zararsız
•	Tüm	ısıl	güneş	enerjisi	kollektörlerinde
kullanılabilir

Ürün özellikleri
 
Sağdaki teknik veriler, ürünü tanımlamak için 
kullanılmaktadır ve kendi ölçümlerimizden veya 
literatürden elde edilmiştir. Teslimat şartname-
sinin bir parçasını teşkil etmemektedir. Zorunlu 
ürün şartnamesi teknik bilgi formunda bulun-
maktadır. 

Üretim ve kalite kontrolünde DIN EN ISO 
9001 uyarınca onaylanan kalite sistemi kullanıl-
maktadır. Bu, sürekli olarak yüksek ürün kalite-
sini sağlamaktadır

Uygulama özellikleri 

Antifrogen SOL HT, özellikle güneş enerjisi 
sistemlerinde ısı transfer ortamı olarak kullanıl-
mak üzere geliştirilmiştir. Ürün fizyolojik ola-
rak zararsızdır. 

Antifrogen SOL HT/su 
karışımlarında faz ayrımı meydana 
gelmemektedir. 

Antifrogen SOL HT derişiminin sabit kalması 
koşuluyla yıllarca kullanıldıktan sonra bile karı-
şımın donma dayanımı değişmemektedir. 
Antifrogen SOL HT saf sudan daha yüksek 
bir viskoziteye ve yoğunluğa sahip olduğun-
dan, boru hatlarında vs. daha yüksek bir basınç 
düşüşü beklenmelidir; bağıl ısı transferi katsayısı 
ve bağıl basınç düşüşü grafikleri – saf suya oranla 
– hesaplama yapmak için oldukça yararlıdır. 
Antifrogen SOL HT, güneş enerjisi sistemlerin-
deki (karma sistemlerde bile) metalleri koroz-
yona karşı daimi olarak koruyan ve kazan taşı 
oluşumunu önleyen korozyon inhibitörleri içer-
mektedir. 
İnhibitör kombinasyonlarının etkisi, yaygın  
olarak kullanılan korozyon test yöntemi ASTM 
D 1384 (Amerikan Test ve Malzeme Kurumu)  
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Antifrogen SOL HT’nin donma dayanımı, -28 
°C’lik akma noktasına ayarlanmıştır (donma 
noktası: -23 °C). Denemeler, ürün kristalleşme 
noktasının altında soğutulduğunda sulu buz 
oluştuğundan Orta Avrupa kış şartlarında bu 
formülasyonun metal sistem bileşenlerinde 
patlamaya neden olmayacağını göstermiştir. 
Ekteki eğrilerin gösterdiği gibi, donma daya-
nımı, ürün su ile karıştırıldığında tabii ki düş-
mektedir.
Donma dayanımının belirlenmesi için özel 
antifriz test araçları bulunmaktadır.
Daha önce belirtildiği üzere, Antifrogen SOL 
HT önceden deiyonize su ile karıştırılmakta ve 
optimum donma ve korozyon dayanımı sağla-
mak üzere formüle edilmektedir. Yıkama son-
rasında sistemde eser miktarda su kalırsa veya 
kullanıcı ürünü yanlışlıkla seyreltirse, korozyon 
dayanımı üzerinde hiçbir olumsuz etki olmak-
sızın % 10’a kadar su eklemeleri tolere edilebilir.
 
Isı dayanımı
 
Antifrogen SOL HT, +260 °C’nin üzerinde 
yüksek bir bekleme sıcaklığına sahip olan 
vakum tüplü kollektörlerin kullanımındaki 
artış nedeniyle geliştirilmiştir. Etilen veya pro-
pilen glikol bazlı normal ısı transfer ortamları, 
bu glikollerin düşük kaynama noktası nedeniyle 
yüksek sıcaklıktaki bu gibi sistemlerde buhar-
laşma eğilimi göstermektedir. Bunlar, kollektör 
sıklıkla çalışmaz durumdaysa çalışma sorunla-
rına neden olabilen ve sistemin bozulması ile 
sonuçlanabilen kısmen çözünmez, tuz benzeri 
artıklar bırakmaktadır. Yeni ürün, ağırlıklı ola-
rak 1013 mbar’da +270 °C’nin üzerinde yük-
sek kaynama noktasına sahip, fizyolojik olarak 
zararsız, yüksek molekül ağırlığına sahip glikol-

20 °C’deki yoğunluk (DIN 51757) g/cm
3

yaklaşık 1.082

20 °C’deki kırma indisi nD (DIN 51423, Bölüm 2) Yaklaşık 1.401

pH değeri (seyreltilmemiş, DIN 51369) Yaklaşık 9

Rezerv alkalilik (ASTM D 1121) ml c (HCl) 0,1 
M 3-4

1013 mbar’da kaynama noktası (ASTM D 1120) °C Yaklaşık 105

Donma noktası (DIN 51583) °C Yaklaşık -28

20 °C’deki kinematik viskozite
80 °C’deki kinematik viskozite (DIN 51562) mm

2
/s Yaklaşık 7.4

Yaklaşık 1.44
20 °C’deki öz ısı kJ/kg.K yaklaşık 3.2

20 °C’deki ısı iletkenliği W/m.K yaklaşık 0.36

20 °C’deki özgül elektrik iletkenliği μS/cm > 1000

Donma noktası (ASTM D 1177) °C yaklaşık -23

Teknik Veriler:

lerden oluşmaktadır ve böylece yukarıda belir-
tilen artıklar sıvı olarak kalmaktadır. 
Bununla birlikte, +200 °C’nin üzerindeki 
çalışma sıcaklıklarından kaçınılmalıdır çünkü 
daha yüksek sıcaklıklarda yalnızca ısı trans-
fer ortamının kimyasal esası bozulmakla kal-
maz (ki bu sıvının koyulaşmasına neden olur), 
bazı korozyon inhibitörleri de etkisini yitirebi-
lir. Yüksek sıcaklıklardaki yüklerde sıvıda renk 
kaybı meydana gelebilir; bu durumun ürünün 
özellikleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Sirkülasyon pompaları, antifriz maddelerle 
çalışmaya uygun olmalarına özel dikkat gös-
terilerek seçilmelidir. Örneğin fenolik reçine 
bazlı maddelerden yapılmış pompa parçaları 

bu gerekliliği karşılamamaktadır. Bununla bir-
likte, ısıtma tesisatlarında genellikle kullanılan 
sirkülasyon pompaları dayanıklı bulunmuştur. 
Literatürde yayınlanan bilgilere ve kendi test ve 
denemelerimizin sonuçlarına göre, yukarıdaki 
plastik ve elastomerler, Antifrogen SOL HT 
ile temas eden parçaların imalatı için uygundur. 
Üretici tarafından belirtilen maksimum sıcak-
lıklar aşılmamalıdır.
Fenol-formaldehit reçineler, plastikleştirici 

Bakır Antifrogen 
SOL HTa -2.3 

Yüksek glikolb 
-15.3 

Propilen 
glikolc -2.8 

Musluk 
suyud -1 

Yumuşak Lehim (WL 30) -3.7 -68.2 -136 -11 

Pirinç (MS 63) -1,0 -64,4 -2,5 -1,0 

Çelik (CK 22) <0,1 -148,5 -225 -76 

Dökme Demir (GG 25) -0,4 -73,5 -92 -192 

Dökme alüminyum 
(AlSi6Cu3) -1,5 -6,7 -68 -32 

Paslanmaz Çelik (1.4541) <-0,1 Test 
Edilmemiştir 

Test 
edilmemiştir -0,5 

ASTM D 1384 uyarınca test edilen, g/m2 cinsinden metal korozyonu (336 saat/88 
°C, 6 l hava/saat)

a) Antifrogen SOL HT (seyreltilmemiş);
b) İnhibitörsüz yüksek glikol 1:1 su karışımı;
c) İnhibitörsüz propilen glikol 1:2 su karışımı;
d) Musluk suyu (14 °dH)
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sistem

katılmış PVC ve poliüretan elastomerler daya-
nıklı değildir.
Deneyimler, yaygın IT (kauçuk-asbest) ve 
EPDM elastomer sızdırmazlık elemanlarının 
bu sistemler için uygun olduğunu göstermiştir.
Sızdırmazlık elemanı olarak keten kullanılan 
dişli boru bağlantıları için Fermit veya Fermi-
tol (Nissen& Volk) ya da Loctite 511 (Loctite 

Corp.) ile kapatma yapılmasının başarılı olduğu 
kanıtlanmıştır. Testler, basınç artışı kompansa-
törleri için kullanılan ®Flexon (Flamco) gibi 
maddelerin Antifrogen SOL HT’den etkilen-
mediğini göstermiştir.

Güneş Enerjili Isıtma Sistemlerinde 
Kullanım 

Antifrogen SOL HT, yüksek gerilime maruz 
kalan güneş enerjili ısıtma sistemleri, özellikle 
de vakum tüplü kollektöre sahip sistemler için 
ideal bir ısı transfer ortamıdır. Güneş ener-
jili ısıtma sistemlerinde genel olarak kullanı-
lan bakır, paslanmaz çelik ve alüminyum gibi 
malzemeler, özel korozyon inhibitörleri ile yıl-
larca korozyondan korunmaktadır. Optimum 
koruma sağlamak için aşağıdaki tavsiyelere 
uyulmalıdır:
1. Sistemler DIN 4757 gerekliliklerine uygun 
olmalı ve kapalı devre olarak tasarlanmalıdır. 
Membran basınç artışı kompansatörleri DIN 
4807 standardına uygun olmalıdır.
2. Doldurma işleminden önce sistemler su ile 
yıkanmalıdır ve boru bağlantılarında, vanalarda 
ve sirkülasyon pompalarında sızıntılara karşı 
basınç testi yapılmalıdır.
3. Yumuşak lehimli bağlantılardan ziyade sert 
lehimli bağlantılar tercih edilmelidir. Sıvı artık-
ları (mümkünse klorürsüz) sıcak su pompala-
narak giderilmelidir.
4. Mümkünse sistemde galvanizli parçalar kul-
lanılmamalıdır çünkü çinko ürüne dayanıklı 
değildir ve çözünmeye başlama eğilimi göster-
mektedir; bu da tortu oluşmasına neden ola-
bilir. Bu hususta kir tutucular ve filtreler yar-
dımcı olabilir.
5. Kullanılan su miktarından (su sayacı) sis-
temin kapasitesinin belirlenmesine de olanak 
tanıyan basınç testinden sonra, sistem boşaltıl-
malı ve hava boşluklarını gidermek için daha 
sonra hemen Antifrogen SOL HT ile doldu-
rulmalıdır.
6. Sistemin uzun süre yüksüz çalıştırılmasın-
dan kaçınılmalıdır çünkü bu, ısı transfer orta-
mının stabilitesini olumsuz etkileyebilir ve hiz-
met ömrünü önemli oranda azaltabilir.
7. Sızıntı durumunda, doldurma işlemini her 
zaman seyreltilmemiş Antifrogen SOL HT ile 
gerçekleştiriniz. Ürünü diğer ürünlerle karıştır-
maktan kaçınınız. İstisnai durumlarda sistemi 
doldurmak için su kullanılırsa, ısı transfer orta-
mının derişimi (= donma dayanımı) bir hid-
rometre ile kontrol edilmelidir. Yeterli donma 

ve korozyon dayanımını sağlamak için donma 
dayanımı en az -20 °C olmalıdır.

Bakım ve kontrol

Antifrogen SOL HT’nin tesisatlarda yıllarca 
kullanılabileceği belirlenmiştir. Bununla bir-
likte, Antifrogen SOL HT derişimi (= donma 
dayanımı) her yıl kontrol edilmelidir. Gerek-
tiğinde ısı transfer ortamının performansı ve 
korozyon önleme seviyesi tarafımızca da kon-
trol edilebilir. 250 ml’lik bir numune temin edi-
lirse, bu hizmet bayimiz veya Clariant Produkte 
(Deutschland) GmbH (Werk Gendorf, Fonk-
siyonel Kimyasallar Ar-Ge Bölümü,D-84504 
Burgkirchen, Almanya, Tel: +49-8679-72272) 
tarafından verilebilir (www.antifrogen.de ve 
www.botes.biz.tr adresine de bakınız).
Bakım raporumuzdaki bilgiler, yalnızca bize 
gönderilen numune ile ilgilidir. Test edilen ürü-
nün kullanımı ile ilgili yönlendirme, sistemin 
uygun durumda olduğunu ve gereken şekilde 
çalıştırıldığını varsaymaktadır. Özellikle sis-
temde korozyon veya pullanma oluşmuş olması 
durumunda, ürün ile tahmin edilemez sonuç-
lar doğurabilecek etkileşimler meydana gelebi-
leceğini açıkça belirtmek isteriz. 

Güvenlik, Toksikoloji ve Ekoloji

Antifrogen SOL HT’nin ne parlama noktası ne 
de tutuşma noktası vardır. Ürün zehirsiz glikol 
(yüksek polialkilen glikoller) bazlıdır. Korozyon 
inhibitörü formülasyonu fosfat ve nitrit içer-
memektedir ve esas itibariyle fizyolojik olarak 
zararsız katkılardan oluşmaktadır.

Parlama noktası
(DIN 51758) °C > 105 (belirlenemez)
Tutuşma sıcaklığı
(DIN 51794) °C > 420
Sıcaklık sınıfı
(DIN/VDE 0165) T2

Ekotoksikolojik çalışmaların sonuçları, Antif-
rogen SOL HT’nin yüksek biyolojik parçala-
nabilirliğini ve toksikolojik etkisizliğini teyit 
etmektedir. 1000 mg/l’ye kadar derişimlerde 
Antifrogen SOL HT balıklar ve bakteriler üze-
rinde hiçbir akut zararlı etki göstermemektedir. 
Antifrogen SOL HT biyolojik olarak kolayca 
parçalanabilmektedir. Harcanan Antifrogen 
SOL HT, yerel yönetmeliklere uygun olarak 
özel bir atık yakma tesisinde yok edilebilir. TM

Bütil kauçuk (IIR)

Fluorokarbon elastomerler, 
örneğin
®Viton (Du Pont)

(FPM)

80 °C’ye kadar doğal kauçuk (NR)

Nitril kauçuk, örneğin
®Perbunan (Bayer) (NBR)

Olefin kauçuk, örneğin
®Buna AP (Bayer) (EPDM)

Poliklorbütadien elastomer-
ler, örneğin
®Neopren

(CR)

Silikon kauçuk, örneğin
®Elastosil (Wacker) (Si)

100 °C’ye kadar stiren 
bütadien kauçuk (SBR)

Poliasetal, örneğin
®Hostaform (Ticona) (POM)

Polibüten, örneğin
®Rhiatherm (Simona) (PB)

Polyester reçineler (UP)

Polipropilen, örneğin
®Hostalen PPH 2222 (PP)

Polivinilidendiflorür 
(PVDF) (PVDF)

Politetrafluoroetilen, örneğin
®Hostaflon (PTFE)

Esnek Poliolefin 
örneğin ®Bauder Thermoplan 
T - SV (düz çatılar için)

(FPO)
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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
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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


