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•	6	metre	kapiler’li
•	 -30/+10	°C
•	Manuel	reset’li
•	Made	in	UK

ST-FRE2

DONMA TERMOSTATI
99USD

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

77USD
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
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SENSÖRÜ

222USD

243
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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

ST-FRE2ST-FRE2999999999999

Fiyatlarımız	liste	fiyatı	olup,	indirim	oranınızı	öğrenmek	için	lütfen	bizlerle	iletişime	geçiniz.

www.rothenberger.com.tr

ROSCOPE® 3’ ü 1 arada Set!
ROSCOPE® TEC 1000 ile dar yerlerde gözlem
ROSCOPE® 25/16 ile boru ve kanal muayenesi
ROLOC PLUS ile noktasal tespit

AYIN KAMPANYASI
30.06.2012 tarihine kadar geçerlidir

Ulaşılması güç yerlerde gözlem yapılabilmesi Boru ve kanalın içinin gözlemlenmesi Kamera kafasının yerinin noktasal olarak belirlenmesi

Özel Fiyat
No. 1000000389 � 3.831,40 � 2.799,95

   l Daima düz görüntü

 l Noktasal tespit

 l Fotoğraf ve video kayıt

Set (No. 1000000389) set içerik : 
ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/16, ROSCOPE® 1000
Set Modül ROLOC PLUS ve Modül TEC 1000

321 Gözlem modülü Boru ve kanal gözlem Noktasal tespit detektörü

1

2

3

2

3

Kredi kartına 10 aya

varan taksitler! 

HEMEN BİZİ
ARAYIN!

0216 449 24 85
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İ SKİD, Türkiye iklimlendirme sektörü 
2011 verilerini açıkladı. İSKİD’in paylaş-
tığı bilgiler şöyle: “2008’de 70 milyar USD 

olan dünya toplam pazarı, Global Krizin etkisi 
ile 2009’da 63 milyar USD’ye kadar düşmüş, 
2011’de 85 milyar dolar olmuştur. Ülkemi-
zin pazar büyüklüğü ise 2010 yılına göre adet 
bazında yaklaşık % 40, değer olarak yaklaşık % 
25 büyüyerek 2011’de yaklaşık 1,5 milyar USD 
olmuştur. Split klimalarda konutlarda penetras-
yon, yaklaşık % 10 civarındadır. Bu diğer Akde-
niz ülkelerindeki % 20-50 aralığından hâlâ çok 
düşüktür. Pazarın konutlarda büyümeye açık 
olduğu görülüyor. Split pazarında 2011 yılında 
imalat % 34, ithalat % 60, iç satış % 55 ve ihra-
cat % 17 artmıştır. İç satış adedi 2007 zirvesi 
olan 1.200.000 adetlere tekrar ulaşmıştır. Enerji 
verimliliğini artıran yeni Inverter teknolojisine 
sahip ürünlere olan talep, büyüyen iç pazarda art-
maya devam etmiş ve % 20 seviyesine ulaşmıştır. 
Split pazarının iç pazar değeri ise yaklaşık 700 
milyon USD olmuştur. Merkezi sistemlerden de 
pay alarak büyüyen Değişken Soğutkan Debili 
Klimalarda (VRF) ise dış ünite bazında ithalatta 
ve iç pazarda % 50 büyüme olurken, ihracatta % 
46 düşme olmuştur. Yaklaşık 18.000 dış ünite 
adedi ile VRF pazarı 150 milyon USD büyüklü-
ğüne ulaşmıştır. VRF pazarının inşaat sektörü ve 
ülkemizdeki yatırımların artması ile büyümeye 

devam edeceği düşünülmektedir. Kanallı split 
ve çatı tipi klimalarda ise ithalat ağırlığı devam 
etmekte olup, kanallı modellerde Uzakdoğu tip-
leri ağırlık kazanmıştır. 2011 yılında kanallı split 
klimalarda iç pazar büyümesi % 9 civarında kal-
mıştır. Çatı tiplerinde ise 2011’de iç pazarda % 
24 artış gerçekleşmiştir. ”
Raporda endüstriyel ve merkezi klimalar ve 
aksamlarında ise durum şöyle anlatılıyor: “Yatı-
rımlardan ve inşaat sektöründen birebir etkile-
nen soğutma grubu ürünlerinde adet bazında 
2009’daki % 30’u aşan düşme, 2010 yılında yük-
selme trendine girmiş ve 2011’de artış % 45 sevi-
yesine ulaşmıştır. Yerli imalattaki artış oranının 
ithalattaki artış oranından fazla olması sevindi-
ricidir. Bunun yansıması ihracatın % 43 artması 
şeklinde olmuştur. Klima santralleri ve fancoiller 
ise soğutucu gruplar ile birebir bağlantılı ürün-
ler olup, santrallerde iç pazarda soğutma grupla-
rına paralel büyüme gerçekleşmiştir. Fancoillerde 
Çin Menşeli ürünlere Anti Damping uygulama-
sının da etkisiyle yerli imalat % 27 ve iç pazar  
% 12 artmıştır. Isı Değiştirici Bataryalar ürün 
ailesinde yapılan yerli sermaye ve Ar-Ge yatı-
rımları ile ihracat değerlerimiz hak ettiği nok-
taya gelmektedir. Gerek metrekare gerekse adet 
bazında topladığımız istatistiklerimizde 2011 
yılında ciddi artışlar oluşmuştur. Metrekare ola-
rak iç pazar % 53, ihracat ise % 37 oranında art-
mıştır. İç pazar değerleri 2009’da bile daralma 
göstermemiş olup, 2011 yılında 2008 ihracat 
değerlerimizi geçtiğimizi gururla ifade etmek-
teyiz. Global ısınma, siyasi istikrar ile yakala-
nan sürdürülebilir büyüme, enerji verimliliği, iç 
hava kalitesi hassasiyetlerinin artması, tüketici 
güven endeksinin de artmaya devamı ile klima 
sektörünün büyümeye devam edeceği aşikârdır.”
Rapordaki gelişmeler umut verici. İklimlen-
dirme sektörü, ihracattaki malum hedefi için 
var gücüyle çalışıyor. Öyle ki, artık yabancı mar-
kalar bile, Avrupa’da başarılı olmanın yolunun 
Türkiye’den geçtiğini söylüyor. 2011 yılını başa-
rılı kapatan iklimlendirme sektörü 2012’de de 
yükselen bir grafik izleyeceğinin sinyallerini veri-
yor...   TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Dünya Klima-Soğutma Sektöründe 
Türkiye’nin Pazar Payı % 1,8
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ürünler

 Her ticari bina; taze hava, soğutma, 
ısıtma ve kullanım suyuna ihtiyaç 
duyar ve bu ihtiyaçların her biri için 

inşaat esnasında teknik bir sistem kurulması 
gerekir. Akcor Havalandırma Sistemlerinin 
Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Swegon’un 
yeni ürünü Tellus ile tüm bu ihtiyaçlar artık 
tek bir sistemle çözümlenebiliyor. Swegon - 
Tellus; dış ortamda veya iç ortamda kullanı-
labilen komple bir HVAC (Isıtma, Havalan-
dırma ve Hava Şartlandırma Sistemi) sistemi-
dir. Swegon’un yeni ürünü Tellus ile gelenek-
sel HVAC sistemlerinin karmaşıklığı ile uğraş-
mak zorunda kalınmıyor. Tellus entegre tasa-
rımı talep kontrollü havalandırma ve su tedariği 
(sıcaklıklar ve debiler) binada harcanan ener-
jiyi minimum düzeye indiriyor. İhtiyacı olan 
enerji mümkün olan en verimli şekilde, birden 
çok kademede enerji geri kazanımı ile sağlanı-
yor. Tellus, ihtiyacı olan toplam enerjiyi alarak 
kullanılan enerjiye oranı olan M-değeri ile opti-
mum verimliliği sağıyor. 

Tek Bir Sistemle Yüksek Verim 
Sağlanıyor

Akcor Havalandırma Sistemlerinin Türkiye’ye 

Swegon’dan Tellus Havalandırma Sistemi

getirdiği Swegon - Tellus; binalarda hem hava-
landırma hem sıcaklık hem de kullanım suyu 
ihtiyacını tek başına karşılayabilecek özellik-
lere sahip, çok fonksiyonlu bir sistemle dona-
tıldı. Bu sayede tüm modüllerin entegras-
yonu, uygun değer kontrol ve interaktif dina-
mik enerji ile geri kazanılabiliyor. Talep kont-

rollü şartlandırılmamış, ısıtılmış veya soğutul-
muş havayı aynı anda sağlayan Tellus, +35 °C 
ile -20 °C arasında tüm sıcaklıklarda çalışabi-
liyor. Swegon - Tellus entegre sistemi ile, yer-
den tasarruf sağlarken 5 yıllık sistem garanti-
sini de kullanıcılarına sunuyor. Tellus’un mon-
tajı ve bağlantıları tek parça veya dört parça 
teslimatı ile oldukça basit tasarlanmış. Kapı-
lardan geçebilecek boyutta birden çok modüler 
teslimatlar da yapılabiliyor. Tellus’u sağ veya sol 
taraftan bağlantılı şekilde seçerek, binaya giden 
ve binadan dönen gerekli tüm borular hidro-
nik modülün kısa tarafına bağlanabiliyor. Bu 
şekilde radyatör veya iklimlendirme modül-
lerine giden sıcak su boruları, iklimlendirme 
modüllerine giden soğuk su boruları ve sıcak 
kullanım suyu boruları tek bir sisteme bağla-
narak yüksek verim sağlanıyor. Ayrıca ihtiyaç 
duyulan sıcak ve soğuk su tankları, söntler, 
vanalar ve damperle cihaz eklenebiliyor. Bu sis-
temlerin tamamı Tellus tarafından kontrol edi-
liyor. Sistem içerisinde kullanılacak olan Tel-
lus boyutları projenin soğutma ihtiyacına göre 
belirleniyor (40, 60 ve 80 KW). Bu nedenle ilk 
seri Tellus, 750 ile 2000 metrekare arasında 
ticari bina ve katlara daha uygun. İhtiyaç duyu-
lan şartlandırılmış taze hava, sıcak, soğuk ve 
kullanım suyu miktarı, modüler konsept saye-
sinde büyük esneklikle seçiliyor. TM 
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ürünler

Aktif Çevre’den Aktech-Graf Yağmur Suyu Toplama Sistemi

ESBE’den VRG/VRB DN15-40 Karışım Vanaları için İzolasyon Kaplamaları
Yeni ESBE Serisi VRI100

Aktif Çevre; 2005 yılından itibaren 
Aktech markası ile gri su geri kaza-
nım sistemi, Aktech-Graf markası ile 

yağmur suyu toplama sistemi, Aktech markası 
ile akıllı daire giriş istasyonu gibi enerji verim-
liliği çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir. 
Aktech-Graf Yağmur Suyu Toplama Sistem-
leri ile içme suyu tüketimi en az % 50 azaltı-
labilir. Sistemde kullanılan son teknoloji saye-
sinde tüm ihtiyaçlar kolaylıkla ve güvenilir bir 
şekilde karşılanabilir. Günlük su tüketim ihti-
yacının kişi başı 150 litre olduğu kabul edildi-
ğinde bu ihtiyacın % 50’si hiçbir kayıp olma-
dan ve kolaylıkla yağmur suyu ile karşılanabil-
mektedir. Yağmur suyu; rezervuarlarda, temiz-
lik işlerinde ve bahçe sulamada kullanılabilir.

Su Değerli Bir Kaynaktır

Su en değerli kaynağımızdır. İklim değişikliği, 

ESBE Group, Avrupa’daki ev sahiplerine, 
hidronik sistemlerde ısıtma ve soğutma 
çalışmalarını düzenlemeye yönelik kay-

nak tasarrufu sağlayan ürünleri ve çözümleri 
sağlamaları için tesisatçılara yardımcı olan 
ürünleri pazara sunuyor. 2012 yılı itibariyle, 
ESBE ürün yelpazesini izolasyon ile genişle-
tiyor. ESBE, VRG ve VRB (DN15-40) ESBE 
serilerini kaplamak için izolasyon kaplaması 
yelpazesini piyasaya sürüyor.
ESBE izolasyon kaplamaları, EnEV2009 
numaralı Almanya yönetmeliğine göre geliş-
tiriliyor ve ısı kayıplarını izole edilmemiş bir 
sisteme kıyasla % 65 oranında azaltıyor. İzo-

israf ve nüfus patlaması, suyu çok daha kıymetli 
bir kaynak haline getirmektedir. Dünyanın üçte 
ikisinden fazlasının suyla çevrili olmasına rağ-
men bu oranın yalnızca yüzde birinden az bir 
kısmı içme suyu tedariği için kullanılabilmek-
tedir. Suyun büyük bir bölümü sayısız tüketici 
ihtiyaçları için harcanmaktadır. Geniş nehir-
lerin toplama havzalarından elde edilen suyun 
büyük bir kısmı sanayi gelişimi için kullanıl-
maktadır. Su kaynakları açısından zenginlik 
gösteren Türkiye’de bile yeraltı suyu seviye-
leri gittikçe düşmektedir. Önümüzdeki yıl-
larda iklim değişikliği bu durumun ciddiyetini 
çok daha önemli hale getirecektir.

Yağmur Suyu Hasadı

•	 Yeraltı kaynaklarını korur.
•	 İçme suyu arıtımı için gerekli olan enerji 

ihtiyacını azaltır.
•	 Atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon 

sistemlerindeki yükü azaltır, şiddetli 
yağışlarda oluşabilecek pik seviyelerin 
önüne geçilmesine yardımcı olur.

•	 Çevre dostudur.

Avantajları

•	 Yağmur sularının kullanma verimliliği
•	 Sel ve taşkın riskinin azaltılması
•	 Yeşil alanların sulanması
•	 Araba yıkanmasında kullanılır
•	 Alandan tasarruf
•	 Araç yüklemesine uygun
•	 Yüksek performans
•	 Yüksek depolama hacmi
•	 Uygun maliyet
•	 Kolay montaj TM

Yağmur Suyunun
Kullanılamayacağı
Alanlar
Küvet/Duş: 45 Litre

Bulaşık Yıkama: 9 litre

Kişisel Temizlik: 9 litre

Yeme-İçme: 6 litre

Diğerleri: 6 litre

Yağmur Suyu 
Kullanılabilecek Alanlar
WC Rezervuarları: 40 litre

Çamaşır yıkama: 20 litre

Bahçe sulama: 8 litre

Araç yıkama, temizlik: 7 litre

lasyon kaplamaları, VRG ve VRB ESBE vana 
serilerine mükemmel bir şekilde uyar. Kaplama, 
hava sirkülasyonunu önleyerek önemli enerji 
tasarrufları sağlar ve oldukça sıkı bir sızdırmaz-

lığa sahiptir. Kaplamalar özellikle ESBE vana-
larına uyacak şekilde tasarlanmıştır. İzolasyon 
kapsüllerinin sıkı sızdırmazlık özelliği, ısıtıl-
mış havanın kaplama içinde kalmasını sağlı-
yor ve enerji kaybını önlüyor. Bu önemli özel-
lik, ESBE’nin izolasyon kaplamalarını pazar-
daki benzer çözümlerden ayırıyor. Bu ürünler 
konfor, emniyet ve enerji tasarrufunu artırıyor. 
Ayrıca, izolasyon kaplamaları kendi kendine 
kilitleme fonksiyonuna sahip olacak şekilde 
tasarlanmıştır; bu da, iki kaplamayı bir arada 
tutmak için bant veya yay gibi ekstra aksesuar-
lara gerek kalmadan kaplamaların takılmasını 
kolay ve hızlı bir hale getiriyor.  TM
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ürünler

Akcor’dan Olimpia Splendid Ellisse HP Portatif Klimalar

SFA SANIHYDRO - WC Öğütücüleri

Akcor Havalandırma Sistemlerinin Tür-
kiye pazarına sunduğu Ellisse mobil 
klima; ısı pompası özelliği (HP) olan 

tek kanallı portatif bir cihaz. Geçiş dönemle-
rinde ısıtma özelliğini de kullanabilen Ellisse 
HP, 2.4 kW’a varan bir ısıtma kapasitesine 
sahip. Isıtmanın yanı sıra A sınıfı soğutma per-
formansı sunan Ellisse HO 12.000 Btu/h kapa-
sitesi ile 30 metrekareye varan tüm odalarda 
konfor sağlıyor. Düşük ses seviyesi ile uyur-
ken bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Maksimum 
verimliliği, A sınıfı düşük enerji sarfiyatı ile kul-
lanıcıları serinletirken, kullanılan çevre dostu 
gaz sayesinde doğaya zarar vermiyor. Ellisse 
HP mobil klimalarında yoğuşan su, otoma-
tik şekilde kondenserin üstüne püskürtülerek 
buharlaştırılır ve dış ortama verilir. Ellisse HP 
klimaların su boşaltma sorunu olmadığından 
rahatlıkla taşınabiliyor olması, kaliteli teknolo-
jisi ve küçük boyuttaki farklı tasarımları kullanı-
cılara büyük rahatlık sağlıyor. Olimpia Splendid 
Ellisse HP klima, hem ısıtma hem de soğutma 
yapabildiği için yıl boyu kullanıma olanak sağ-
lıyor. Yaz boyu verimli ve konforlu bir soğutma 
sağlarken, geçiş dönemlerinde ise ısıtma özel-

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

monte etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 
metreye, yatay olarak 110 metreye kadar atık-
ları pompalayabilen öğütücüler, ekonomik, 
pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkla-
rın tahliyesi 22/32 mm çaptaki PVC borular 
aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalı-
şıyor. Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı 
ve kolay uygulanabilir bir sistem olup, resto-
rasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor. 

SANITOP WC Öğütücü- Teknik 
Özellikleri:

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet, lavabo

liği sayesinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Yenile-
nen hava tedarik sistemi ve çok sessiz tanjansi-
yel fanı sayesinde birçok farklı fonksiyonu her 
durumda en verimli şekilde sunabiliyor. Ev, ofis, 
mağaza, stadyum, havaalanı, hastaneler, fabri-
kalar ve restoran mutfağı gibi tüm mekânlarda 
kullanıcılarına konfor sağlıyor.TM

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar
•	 Deşarj boru çapı: 22/32 mm
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C

•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 
50 Hz

•	 Elektrik tüketimi: 400 W
•	 Boyutlar (u x d x y ): 330 x 163 x 263 mm TM

MT KL‹MA ‹KL‹MLEND‹RME TEKNOLOJ‹LER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Tel: (0212) 210 08 33  Faks: (0212) 210 08 34
E-mail: mtklima@mtklima.com.tr   www.mtklima.com.tr

Türkiye Distribütörü

DC INVERTER TEKNOLOJİSİ

VR4+Plus Heat Recovery

Dünya Liderinden “Profesyonel Öneri”Dünya Liderinden “Profesyonel Öneri”

VRF V4+PLUSVRF V4+PLUS

R410A Digital Scroll VRF

®
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ürünler

HSK’dan Yeni Ürünler

HSK, Mayıs ayında gerçekleştirilen ISK-
SODEX fuarında yeni ürünlerini ser-
giledi.  Tanıtılan ürünler ve yenilikler 

şöyle:  Havuz Nem Alıcı Klima Santrali, Yeni 
Flexline klima santrali, Klima Santrallerinde 
50 mm panel, 100 mm panel, HSK AQUA-
LINE Serisi Su Kaynaklı Isı Pompası, Web 
Tabanlı Klima Santrali Seçim Programı; AIR-
WARE Web, Residental IGH, Sığınak San 
trali, Soğutma Grubu, Selülozik Eşanjörlü IGH, 
Mediline Serisi Paket Hijyen Klima Santrali ve 
Klima Santrallerinde “Dokunmatik Ekranlar”.

Su Kaynaklı Isı Pompası 

Türkiye’de ilk kez HSK fabrikalarında üre-
tilen “Su Kaynaklı Isı Pompası” prensip ola-
rak ısıyı düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından 
yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına aktarır. Sis-
temin amacı; ihtiyaç halinde kondenser atık 
enerjisinin sistemin diğer bir noktasında kul-
lanılabilmesini sağlamaktır. Böylelikle enerji 
geri kazanımı yapılmış olur. Sistem, aynı anda 
bina içinde farklı noktalarda ısıtma ve soğutma 
ihtiyacını karşılayabilmektedir. Cihazın COP 
değerleri ise 4’ün üzerindedir. 

Poolline – Havuz Nem Alıcı Klima 
Santrali  

“Poolline serisi Havuz Nem Alıcı Klima San 
trali”, kapalı havuz mahallerinde nemi kontrol 
altına alır. Nemin, konfor şartlarını bozmasına 
ve binaya zarar vermesine engel olur. Poolline 
serisinin yeni tasarımında kullanılan TOUCH 
ekranlar, tek noktadan cihaz giriş çıkış koşul-
larının kontrolünü yapabildiği gibi kullanıcı 
kolaylığı sağlaması yönünden de avantaj sağ-
lamaktadır. 

Residental IGH 

HSK Ar-ge ekibi tarafından geliştirilen HSK 
“Residental Isı Geri Kazanım Cihazı”, ev ve 
ofislerin yanı sıra taze hava ihtiyacı olan her 
ortama uygulanabilen ısı geri kazanımlı hava-
landırma cihazıdır. HSK Residental IGH, sağ-
lıklı bir iç mekân iklimi yaratırken üstün tasa-
rımı ve  zıt akışlı ısı geri kazanım eşanjörü saye-
sinde % 90’ın üzerinde duyulur ısı geri kaza-
nım verimi ile ısı geri kazanımı sağlamaktadır. 

Selülozik Eşenjörlü IGH  

 
HSK Selülozik Eşanjörlü IGH, gereken taze 
havayı özel tasarım selüloz esaslı eşanjörü saye-
sinde yüksek ısı geri kazanım verimiyle sağla-
maktadır. Taze havayı filtreleyerek mahale gön-
derir ve iç ortam hava kalitesini artırır. 

Flexline Klima Santrali 
HSK’nın Eurovent’ten onaylı birinci sınıf Flex-
line serisi çelik konstrüksiyonlu klima sant-
ralleri de HSK Ar-ge ekibi tarafından geliş-
tirilmiştir. Flexline klima santrallerinin dizay-
nında 50 mm kaya yünü veya poliüretan dol-

gulu paneller tercih edilmiştir. Galvanizli sacla 
kaplı pürüzsüz iç yüzey, galvanizli çelik karkas 
profiller, izoleli yoğuşma tavası, yüksek ısıl köp-
rüsüzlük değeri, 30x30 - 30x60 boyutlarında 2 
mm kalınlığında çelik kutu profiller, galvaniz 
sac üzeri fırın boyayla kaplı dış yüzey Flexline 
serisi klima santrallerinin özelliklerini oluştur-
maktadır. Flexline serisi klima santrallerinde; 
80 mm ve 100 mm kaya yünü veya poliüretan 
yalıtımına sahip özel tasarım panel seçenekleri 
de geliştirilmiştir.

Sığınak Santrali

 “HSK Sığınak Santrali”, binalara yapılan sığı-
naklar için yeni yönetmeliğin tüm hükümlerine 
uygun olarak NBC silahların etkilerine karşı iç 
yüzeyleri kurşun kaplı ve gerekli filtre kademe-
lerine sahip olarak tasarlanmıştır. 

Soğutma Grubu  
Merkezi iklimlendirme sistemi ürünlerinin üre-
tim ve satışı konusunda faaliyet gösteren HSK, 
pazarın yeni oyuncusu olan Systemair soğutma 
gruplarının satışı ve servisi konusunda hizmet 
vermeye başladı. Systemair Soğutma Grupları, 
1700 kW’a kadar hava ve su soğutmalı olarak 
üretilmektedir. Systemair Soğutma Grupları, 
enerji verimliliği ve farklı ihtiyaçlara uygun 
çözümler konusunda da geniş bir ürün yelpa-
zesi ile hizmet sunmaktadır.  TM
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ürünler

Daikin, Yeni Ürünü VRV IV ile Yüzde 25 Tasarruf 
Sağlıyor

Daikin, VRV sistemlerinin 4. nesli 
olarak tanımladığı VRV IV ile sek-
törel standartları yükselterek kulla-

nıcılarına farklı avantajlar yaratmayı amaç-
lıyor. Daikin, yeni ürünü VRV IV ile yüzde 
25 enerji tasarrufu sağlıyor. VRV IV, değiş-
ken soğutucu akışkan sıcaklığı, ısı pompa-
sında kesintisiz ısıtma ve basitleştirilmiş dev-
reye alma özellikleri ile dikkat çekiyor. Dai-
kin tarafından geliştirilen VRV IV, değiş-
ken soğutucu akışkan teknolojisi sayesinde 
her projeye özel olarak enerji ve konfor den-
gesini optimize edebiliyor. VRV IV tekno-
lojisi ile bir dizi ön ayar yapılarak, sistem 
ihtiyaçlara paralel özelleştirilebiliyor. VRV 
IV, yıl boyunca en yüksek verimlilik seviye-
leri için otomatik modda yapılandırılabiliyor 
ve en sıcak günlerde bile hızla tepki vererek 
her dönem konforlu iklimlendirme sağlıyor. 
Soğutucu akışkan sıcaklığını dış hava koşul-
larına paralel sürekli ayarlayabilen VRV IV, 
Avrupa’da 2013 yılından itibaren kullanıl-
maya başlanacak yeni enerji verimliliği kri-
teri “Sezonsal Verimlilik” değeri % 25 avan-
taj sağlıyor. Farklı projelere özel olarak enerji 
ve konfor dengesini optimize edebilen seçe-
neği ile dikkat çeken VRV IV’ün geçiş mev-
simleri gibi soğutmanın daha düşük kapasi-
telerde kullanıldığı dönemlerde, sistem soğu-
tucu akışkan sıcaklığını 6 °C’den (piyasadaki 
mevcut sıcaklık) daha yüksek bir sıcaklığa 
değiştirebiliyor. Tüm bu otomatik ayarlama 
özellikleri sayesinde sistem daha az enerji 
harcayarak mevsimsel verimliliğini önemli 
ölçüde artırıyor. VRV IV’ün, defrost sırasın-
daki sürekli ısıtma özelliği ise ısıtma konfo-
runa yeni standart getiren bir diğer yenilik. Isı 
pompası defrost modunda bile sürekli ısıtma 
sağladığı için bilinen ısı pompası dezavantaj-
larını da ortadan kaldırıyor. Tüm ısı pompa-
ları ısıtma işlemi sırasında buz oluşturuyor ve 
bu buzların periyodik olarak eritilmesi gere-
kiyor. Daha önceleri, defrost işlemleri don-
durma döngüsünü tersine çevirerek odada 
geçici olarak sıcaklık düşüşüne neden olu-
yordu. VRV IV’te defrost fonksiyonuna atan-
mış enerji sağlayan bir ısı biriktirme elemanı 
bulunduğundan, iç üniteler ısıtma sağlamaya 

devam ediyor. Bu da sürekli olarak konforlu 
bir iç ortam iklimi sağlıyor. 

VRV konfigüratörü

VRV IV’ün üçüncü en büyük yeniliği ise 
VRV konfigüratörü. Bu özelliği sayesinde 
VRV IV, devreye alma ve özelleştirmeyi 
kolaylaştıran gelişmiş bir yazılım çözümü 
sunuyor. Bu nedenle sistemin dış ünite kon-
figürasyonu için çatıda daha az zaman har-
canıyor. Mühendislerin çalışma verileri ve 
hatalarını değerlendiren grafik arayüz saye-
sinde bakım işlemleri de kolaylaşıyor. VRV 
konfigüratörü, farklı yerlerde bulunan çoklu 
sistemlerin tamamının aynı şekilde yöne-
tilmesini sağlayarak basitleştirilmiş işletme 
avantajı da sağlıyor.

VRV IV’ten akıllı çözümler 

Daikin VRV IV sistemini tamamlamak için 
yeni Intelligent Touch Manager'i görüntüle-
nebilir bir zemin planı ve sezgisel bir kulla-
nıcı arayüzü ile sunuyor. 2560 gruba kadar iç 
ünite yönetilebilen Intelligent Touch Mana-
ger, verimliliği maksimize eden bir enerji 
yönetim aracı barındırıyor.
VRV IV sistemi çok çeşitli havalandırma üni-
teleri, sıcak su hydrobox’ları, Biddle hava per-
deleri ve enerji tüketimini yılda % 49’a kadar 
azaltan günlük kendini otomatik temizleme 
özellikli filtreye sahip Daikin’in en son dai-
resel atışlı kasetleri ile birlikte kullanılabili-
yor. Dairesel atışlı kaset, odada kimse yok-
ken ayar noktasını düzenleyerek veya üni-
teyi kapatarak enerji tüketiminde % 27 daha 
tasarruf sağlayan hareket sensörlü bir modele 
de sahip. TM





ürünler

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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Atson Makine Ltd Şti., 2010 yılın-
dan itibaren P. Lemmens Company 
S.A’nın Türkiye yetkili temsilciliğini 

almıştır. TAC Teknolojisindeki (Total Airflow 
Control technology) TAC ifadesi Total Airf-
low Control anlamına gelir. Türkçe karşılığı, 
hava akışının tüm yönleri ile kontrolü demektir. 
Sistem hava akışı algoritmalarının geliştirilme-
sine dayanır ve elektrik motorlar için geliştiri-
len ECM teknolojisinden faydalanır. Kullanılan 
motorlar DC olup alternatif akımla (AC) çalı-
şırlar. Fırçasızdırlar ve sabit mıknatıslıdırlar. P. 
Lemmens bu teknolojiyi hava akış kontrolünde 
1993 yılından beri kullanmaktadır. 

Akıllı Motor, Akıllı Fan 

ECM motor, motorun çalışma noktası ile anlık 
kesin iletişim kurabilme gücüne sahiptir. Moto-
run elde ettiği bilgilerle oluşturulan hava akış 
modelleri sayesinde fanın gerçek çalışma nok-
tası anlık olarak hesaplanabilmektedir. Her-
hangi bir zamanda fanın gerçek çalışma nok-
tasına ulaşılabilmesi, farklı gelişmelere olanak 
sağlamıştır. TAC teknolojisi bu özelliği kulla-
narak fanı, uygulamanın gereklerine göre kon 
trol eder.

Yüksek Verim 

DC ECM motorların verimleri dönüş hızın-
dan bağımsız olarak çok yüksektir. 300-1800 
d/d motor dönüşleri için verim % 60-85 arası 
hesaplanır. Sadece bu verim değerleri bile TAC 
teknolojisinin kullanımının gereğini kanıtla-
maktadır. Enerji tüketimi standart santrifüj AC 
fanlara kıyasla % 80’e kadar düşürülebilir. 

Atson Makine’den TAC Serisi Akıllı ve Verimli Fanlar.

Çalışma Şekilleri: 

CA: Sabit Debi 
Basınç değerlerinden bağımsız olarak seçilen 
debi değer(ler)inin sabit tutulması 

LS: Link
0/10 V giriş sinyali ile (sıcaklık, bağıl nem, hava 
kalitesi vs.) karşılık gelen hava debisi arasında 
ilişki kurularak basınçtan bağımsız kontrol. 

CP: Sabit basınç 
Kullanıcının istediği hava debisine karşılık gelen 
basıncı kontrolör referans değer olarak kayde-
der. Bu değer sistem değişikliklerinden bağım-
sız olarak kontrolör tarafından sabit tutulur.

Ekonomik=Ekolojik

Ürün, enerji tasarrufu için geliştirilmiştir. Bu 
aşağıdaki karşılaştırma tablosundan da incele-
nebilir. Doğrudan enerji tasarrufunun yanında 
dolaylı tasarruflar da söz konusudur. Az enerji 
tüketimi, daha az ısı kaybı ve soğutma yükü 

anlamına gelir. Düşük soğutma yükleri hava 
şartlandırmada harcanan enerji tüketiminde 
ve ilk yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlar. 
TAC teknolojisi endüstrinin daha iyi, daha 
ekolojik sorumluluğa sahip cihazlar üretme-
sinde ve Kyoto ve Johannesburg konferansla-
rında dile getirilen küresel ısınma tehdidine 
karşı kaygısına bir çıkış noktası olarak geliş-
tirilmiştir. TM
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ürünler

TROTEC LD6000 kaçak tespitinde 
yeni standartlar koyuyor. Daha hızlı 
nokta kaçağı tespiti için yenilikçi 

patentli Smart fonk siyonu ile hat döşeme, 
hat çevreleme ya da nokta tespiti yapabilmek 
mümkün. Gelişmiş LD6000 ve Alman üre-
timi kaliteli mikrofonlar en küçük seslerin 
bir algılanmasını, sinyal işlemesini ve göste-
rilmesini sağlar.
 
Akustik kaçak tespitinin prensibi
 
Basınçlı borulardaki kaçak yerlerinde yüksek 
hızla çıkan su sürtünmeye bağlı ses oluşturur. 
Bir taraftan boru hattının kendisi ses vermeye 
başlar. Bu ses borudan aktarılır ve en uzak kon-
tak yerlerinde (sürgü, hidrant, armatürler) gövde 
sesi mikrofonlarıyla duyulabilir. Diğer taraftan 
kaçak yerinden çıkan su, zeminden yüzeye kadar 
aktarılan sesler oluşturur. Bu sesler zemin sesi 
mikrofonlarıyla duyulabilir.

Ürünün Fonksiyonları

F&L modu – kaçakları duyma ve görme
 
On adet ölçüm döngüsü nümerik olarak ve çift 
segmentli renkli çubuk olarak frekans ve ses 
seviyesi için gösterilir. Dik olan çift segment 
sızıntı yerini gösterir.

Kaçak Tespitinde Patentli Teknoloji: TROTEC LD6000

Smart modu
 
Bu cihaz sınıfında patentli Smart fonksiyonu 
ile dünya çapında eşsizdir. Arka planda geniş 
hesaplama algoritmaları sayesinde ön planda 
neyin olduğu doğrudan görülebilir: Potansiyel 
sızıntı yerleri çubuk indikatör şeklinde gösteri-
lir ve en dik seviyede sızıntı yeri vardır. 
Böylece en hızlı ve kolay kaçak tespiti imkânı 
sunar.

Uzun süreli ölçüm
 
Sızıntı yerini tam olarak tanımlamak için 
entegre ses kaydedicisiyle 60 dakikalık bir 
sürekli ölçüm yapılabilir ve potansiyel bir kaçak 
ölçüm eğrisi yardımıyla algılanabilir ve kapsam 
dışına alınabilir.

Tesisat Market okurları bu 
ürüne www.trotec24.com.

tr/extra adresinden % 2 
indirimli sahip olabilir. 

İndirimden yararlanmak 
için TEM05121TR 

indirim kodunu web 
sitesindeki ilgili bölüme 

girmeniz yeterli. 

Kampanyanın son 
geçerlilik tarihi ise 
15 Ağustos 2012.

Hat tespit modu
 
Bu mod özellikle, LD-PULS sinyal vericisinin 
uygulandığı plastik hatlarının tespiti içindir.
 
Gaz kaçak tespiti
 
LD6000 H2 hidrojen sensörüyle birlikte hat 
şebekelerinde veya ev tesisatlarında gaz sızıntı-
ları hızlı ve doğ ru şekilde tespit edilebilir. Refe-
rans gaz olarak hidrojen kullanılır, çünkü spe-
sifi k yapısından dolayı toprak, beton, fayans 
gibi maddelerden oldukça hızlı geçer ve çıktı-
ğında da sen sör tarafından direkt tespit edilebi-
lir. LD6000 doğru hidrojen konsantrasyonunu 
gösterir. Sınır değerleri istenildiği gibi ayarla-
nabilir ve aşılmaları halinde akustik ve optik 
sinyal olarak gösterilir. TM
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ürünler

Immergas’tan Victrix Zeus Superior 32 kW  
sını sağlayan tüm konfor özelliklerine sahip-
tir. Victrix Zeus Superior 32 kW kombilerde 
bulunan otomatik modülasyonlu fan sayesinde, 
gaz hava karışımı sürekli olarak en düşük güç-
ten maksimum güce kadar ideal olarak sağla-
nan ve Premix Sistem olarak adlandırılan sis-
tem sayesinde verim oranı daima korunur. Ses 
seviyesini en alt düzeylere düşüren bu sistem 
aynı zamanda 13 m’ye kadar atık gaz tahliyesini 
de yatayda ve dikeyde mümkün kılmaktadır. TM

•	 4,7 kW’dan 32 kW’ya modülasyonlu 
(% 20 - % 100) ısıl güç üretimi;

•	 Yeni göz alıcı dizayn;
•	 Geniş ve aydınlatmalı likit kristal (LCD) 

ekran;
•	 Paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörlü 

yoğuşma teknolojisiyle yüksek verim 
düşük atık gaz emisyon değerleri;

•	 54 litre kapasiteli paslanmaz çelik boyler;
•	 3 (***) yıldızlı sıcak kullanım suyu 

konforu;
•	 Sıcak kullanım suyu konforu için dahili 

resirkülasyon hattı çıkışı ve opsiyonel 
resirkülasyon kiti;

•	 Elektrik tasarrufu sağlayan modülasyonlu 
sistem pompası;

•	 Ayarlanabilir by-pass; 
•	 Mikroişlemcili elektronik kontrol kartı;
•	 Elektronik ateşleme ve modülasyon;
•	 Opsiyonel Super CAR, Amico CAR ve 

Dış Hava Sıcaklık Sensörü aksesuarları ile  
dört mevsim en iyi performans ve konfor. 

İmmergas, Victrix Zeus Superior 32 kW 
modeli ile teknolojiyi ve maksimum konforu 
bir arada sunuyor. İçindeki mevcut 54 litre 
kapasiteli paslanmaz çelik boyleri ile sürekli 
ve istenilen ideal sıcaklıktaki su konforunu 32 
kW (27520 Kcal/h) gücü ile farklı tarzlardaki 
evlere (dairelere, müstakil evlere, küçük villa-
lara) hizmet sunuyor. 
Paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörü ile sağla-
dığı % 107,3’e varan yüksek verimle ve yüksek 
sirkülasyon gücüne sahip modülasyonlu pom-
pası ile ideal ısı dengesini yakalayarak elektrik 
enerjisinden de tasarruf sağlayan Victrix Zeus 
Superior 32 kW, hem gaz hem de elektrikten 
en yüksek düzeyde ekonomi sağlayan ideal bir 
cihazdır. Kalorifer tesisatı basınç dengesine 
yardımcı olan ve ayarlanabilir by-pass sistemi 
ve sıcak kullanım suyu için Resirkülasyon Kiti 
seçeneği ile farklı tarzlardaki ısıtma sistemle-
rine kolaylıkla uygulanabilir. 
Geniş, fonksiyonel ve mavi aydınlatma ışıklı 
Likit Kristal (LCD) ekranlı olarak tasarlan-
mış kontrol paneli tüm fonksiyonları, ısınma 
ve sıcak su ayarlarını, arıza uyarılarını ve kod-
larını detaylı olarak sunar. Bu geniş ekranda 
kalorifer ısıtma suyu ve içerisinde yer alan boy-
lerdeki hazır sıcak kullanım suyunun sıcaklığı 
aynı anda görüntülenmektedir. 
İmmergas’ın gelişmiş teknolojisi, kolayca bası-
labilen butonlar ve yanlardaki çevirmeli düğ-
melerle yaz ve kış konumu için belirlenen farklı 
sıcaklık değerleri sayesinde konfor sağlar.
Modern, zarif ve yeni dizayna sahip Victrix 
Zeus Superior 32 kW’daki son teknoloji, kom-
binin çalışma saatlerini, ateşleme sayısını, iç 
mekân ve dış hava sıcaklığı (opsiyonel dış hava 
sensörü ile) gibi yararlı bilgilerin ekranda görül-
mesini ve sabit aydınlatmalı veya enerji tasar-
rufl u ekran ışığı gibi kişisel ayarların yapılma-

Model
Isıl Güç

(kW)
Verim kategorisi 
(D.P.R. 660/96)

Sıcak kullanım 
suyu konforu (EN 

13203-1)

Sıcak Kullanım Suyu 
Depolama Kapasitesi

Sıcak Kullanım Suyu Üretimi 
(ΔT=30 °C artışla)

Koruma 
endeksi

VICTRIX  ZEUS 
SUPERIOR  32 kW

32
****

(4 Yıldız)
***

(3 Yıldız)
54 Litre

İlk 10 
dakikada

Sürekli
kullanımda IPX5D

192 litre 15.8 l/dk

Boyutlar

Yükseklik    Genişlik    Derinlik

          900   x    600   x   466 mm

Super CAR 
(Termostatlı ve 
haftalık program 
saatli kumanda 
ünitesi).

Sıcak Kullanım Suyu Resirkülasyon 
hatları için hijyenik paslanmaz pompalı 
Resirkülasyon Kiti
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ürünler

Pakplast polipropilen borular, kimya-
sallara karşı yüksek mukavemetlidir. 
Asidik ve bazik ortamlarda çalışabi-

lir. Pakplast polipropilen boruların hammad-
desi PPRC Tip-3, TSENISO15874 standar-
dındaki belirtilen şartlara uygundur. Pakplast 
polipropilen borular paslanmaz, korozyona 
uğramaz ve boruların iç yüzeyi pürüzsüzdür. 
Akışkan içindeki partiküller boru iç yüzeyine 
tutunamaz ve zamana bağlı kesit daralma-
ları söz konusu değildir. Pakplast polipropi-
len borular, yosun tutmaz ve bakteri üremesi 
olmaz. Tamamen hijyenik, uluslararası hij-
yen sertifikasına ve hıfzısıhha enstitüsünden 
sağlık belgesine sahip olan Pakplast polip-
ropilen borular esnektir, kırılmaz. Borula-
rın döşemesi kolaydır, işçilik ve zamandan 
tasarruf sağlayarak proje maliyetini azaltır.  
Hafif, kolay nakledilebilen ve stoklanabilen 

Pakplast’tan Polipropilen Borular ve Ek Parçaları
Pakplast polipropilen borular, sıva altı uygula-
malarında çimento ve kireç gibi malzemelerle 
tepkimeye girmez, boru üzerine özel izolasyon 
malzemesine ihtiyaç yoktur. Borular yüksek 
ısıya mukavimdir, ısıtma tesisatlarında oluşa-
bilecek maksimum ısı olan 95 °C’de güvenle 
kullanılabilir. Kullanım servis ömrü 50 yıl olan 
Pakplast polipropilen borularda bu 100 yıla 
kadar çıkabilir. Fire vermez, firesiz döşenir. 
İlgili standartlar: TS 9937, DIN 8077-78, 
DIN 4726-28’dir. 

Polipropilen ve Alüminyum Folyolu 
Boruların Kullanım Alanları:

•	 Bina içi sıcak su ve soğuk su sistemleri
•	 Bina içi ısıtma sistemleri
•	 Endüstriyel sistemler. TM 

Vestel’den Yeni Klima Modelleri: ‘Cool Plus’ ve ‘Inverter’

Vestel pazara sunduğu R22 gazlı ürün-
lerden R410A gazlı ürünlere, A enerji 
sınıfından A- % 40’a varan enerji 

tasarrufu ürünlere, On-Off modellerden Super 
Inverter modellere kadar geniş bir yelpaze-
den oluşan ev tipi klima ürün gamına, 2012 
yılı başı itibariyle iki yeni seri ekledi: ‘Cool 
Plus’ ve ‘Inverter’. Cool Plus Serisi’nin öne 
çıkan özelliği, yenilenen iç ünitesi ile tüketici-
lere yenilenmiş giriş serisi A enerji ürün sunu-
yor olması. Enerji tüketiminin tüm kullanıcılar 
tarafından hassasiyetle takip edildiği ve insan-

ların satın alma alışkanlığını büyük ölçüde etki-
lediği günümüzde, ürünün hem satın alım nok-
tasında hem de kullanırken tüketicilere tasarruf 
ettirmesi hedefleniyor. Ürünün A enerji olması-
nın yanında; yaydığı negatif iyon negatif elek 
triği ve de kullanıcıların üzerindeki stresi alan 
Iyonizer teknolojisini içermesi, catechin yeşil 
çay yapraklarında bulunan doğal çay özünden 
oluşan ‘Catechin Filtre’si sayesinde ortamdaki 
bakteri ve virüsleri, normal filtrelere göre çok 
daha etkin bir şekilde temizlemesi ürüne tüke-
tici gözünde değer katan özelliklerden. Cool Plus 

Serisi’nde 9, 12, 15, 18 ve 24 Bin BTU değer-
lerinde beş model bulunuyor. Bunun yanında, 
Vestel klima pazarının geleceği olarak görü-
len Inverter segmenti için Inverter ürün gamına 
Inverter Serisi’ni ekledi. Super Inverter Plus 
ve Inverter Plus modellerinden sonra Inverter 
gamına eklenen Inverter Serisi ile Vestel, tüketi-
cilerin Inverter teknolojisine kolaylıkla ulaşma-
sını ve kullanıcıların sektördeki yenilikleri Ves-
tel ile birlikte, dost teknoloji söylemine yakı-
şır şekilde yaşamasını hedefliyor. Inverter Plus 
Serisi, Inverter teknolojisinin getirdiği A enerji 
sınıfına göre % 20’ye varan enerji tasarrufunun 
yanında sessiz çalışma özelliği ile kullanım kon-
forunu artırmanın yanında içerdiği özel filtrelerle 
hava kalitesini artırıyor. Vestel’in ürün gamına 
eklediği Inverter Serisi’nde 9, 12, 18 ve 24 Bin 
BTU değerlerinde dört model bulunuyor. Ekle-
nen yeni serilerle birlikte Vestel klima tüketici-
lerine 3 yıl garanti avantajı sunarken, ücretsiz 
keşif ve montaj hizmeti veriyor. TM 
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“HVAC sistemleri için daima yüksek kalitede 
çözümler sunan ortağınız...”



ürünler

ve elektronik kumanda sistemi sayesinde, Calt-
herm SF yakıtı yüksek verimle yakar, optimum 
konfor sağlar. Kazan gövdesi ve ön kapılar yük-
sek yoğunluklu seramik bazlı izolasyon malze-
meleri ile yalıtılmıştır, böylece kazandan çevreye 
olan ısıl kayıplar en aza indirilmiştir. Duman 
boruları içine yerleştirilmiş olan özel tasarımlı 
helezon geciktiriciler ile optimum ısı transferi 
gerçekleştirilir.

Kullanışlı: Yakıt yükleme haznesi emsallerine 
göre daha büyüktür, daha uzun süre yakıt ilavesi 
yapmadan kullanım imkânı sunar. Tüm fonksi-
yonlar kumanda paneli üzerinden kolayca ayar-
lanır ve büyük lcd göstergeden takip edilebilir.

Konforlu: Kumanda panelindeki ECO ve 
Gece Modu fonksiyonları, kesintisiz konfor 
ve ekstra yakıt tasarrufu sağlar. Yakıt bittiği 
veya kazan sıcaklığı istenen seviyeye çıkama-
dığı zaman fan ve pompa durdurulur, kazana 
hava girişi bloke edilir, enerji sarfiyatı engelle-
nir. Oda termostatı ile kumanda imkânı, oda  
sıcaklığı öncelikli çalışma ile birlikte konfor 
şartlarını iyileştirir, kazanın fazladan çalışma-
sını engeller.

Kapalı imbisatlı sistem: Sadece Caltherm SF 
kazanlarda bulunan opsiyonel soğutucu serpan-
tin ve emniyet valfi seti sayesinde, kazan iste-
nirse kapalı genleşme depolu bir sisteme bağla-

nabilir ve problemsiz olarak kullanılabilir.

Redüktör manyetik koruma: Sadece Caltherm 
SF kazanlarda bulunan motor manyetik koruma 
şalteri, redüktörü, çalışma sırasında doğabilecek 
aşırı akımlara ve ısınmalara karşı korur, siste-
min ömrünü uzatır, bakım maliyetini düşürür.

Uzun ömür, esnek tasarım: Krom katkılı 
EN-GJL 200 kalite dökme demir brülör 
(yanma potası) yakıtın ideal yanması için özel 
olarak dairesel formda tasarlanmıştır. Orijinal 
sökülebilir yanma potası sayesinde, bir sorun 
olduğunda, sadece döküm pota değiştirilmek 
suretiyle kazan çalışmaya devam eder, servis 
gideri çok düşüktür.

Emniyet: Caltherm SF kazanlar, üçlü termos-
tatik koruma sistemine sahiptir. Kazan sıcaklık 
termostatı herhangi bir şekilde kazanı durdur-
mazsa, elektronik emniyet termostatı devreye 
girer, bu sistem de çalışmazsa mekanik harici 
emniyet termostatı sistemi durdurur. Yakıt bes-
leme devresi alevin sönmesi veya geri tepmesi 
riskine karşı dördüncü bir emniyet termostatı 
ile korunur. Yakıt bittiğinde, kazan suyu sıcak-
lığı yüksek dahi olsa, sistem fanı kapatarak alev 
geri tepmelerini engeller.

Kolay kazan temizliği: Caltherm SF kazanın, 
yakıt deposunda, pota ve duman sandığında, 
döküm temizleme kapağı bulunur. Temiz-
leme kapakları cam elyaf fitiller ile yalıtılmıştır. 

Caldera’dan Caltherm SF

Caltherm SF, bağımsız konutların ve 
apartman dairelerinin ekonomik ve 
konforlu olarak ısıtılması için geliştiril-

miştir. Modern ve prizmatik tam üç geçişli tasa-
rımı, özel tasarımlı geciktiriciler içeren duman 
boruları, tam elektronik dijital kontrol sistemi 
sayesinde yakıtı yüksek verimle yakar, sistem 
fonksiyonları sayesinde elektrik sarfiyatını da 
minimumda tutar. Caltherm SF, kapasiteleri 
25.000 ile 100.000 kcal/h arasında değişen 
beş model olarak üretiliyor. Kazan gövdesinde 
Avrupa normlarında S235JR ve P235GH kali-
tede yüksek mukavemetli sac malzeme ve oriji-
nal kazan borusu kullanılıyor. Malzeme kalın-
lıkları ve üretim teknikleri, TS EN 303 -5 stan-
dardına uygundur. Caltherm SF, otomatik yakıt 
yükleme özelliği sayesinde 20 mm çapa kadar 
olan yakıtlarla yüksek verimli ve konforlu bir 
ısınma sağlar. Fındık kömürü yanında, pirina, 
fındık kabuğu ve pellet yakmaya da uygundur. 
Caltherm SF kazanlar, paket sistem olarak satı-
lır. 25.000, 40.000 ve 60.000 kcal/h kapasi-
teli modellerde, kazan gücüne uygun Grund-
fos markalı, üç kademeli, ıslak rotorlu sirkülas-
yon pompası, ürün ile birlikte standart olarak 
teslim edilir.

Avantajları:

Yüksek verimli: Emsallerine göre daha fazla 
efektif ısıtma yüzeyi, otomatik yakıt besleme 
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Temizlik işleminden sonra conta değişimi gibi 
ekstra maliyetler çıkarmamaktadır.

Temiz ve sessiz kullanım: Tüm kazan ve temiz-
leme kapakları, yakıt deposu üst kapağı ve bes-
leme bağlantısı uygun malzemeler ile izole edil-
miştir. Redüktör-motor grubu ve fanı ile sessiz 
çalışma sağlanır.

Kolay montaj: Yakıt deposu, gerektiğinde 
kolayca kazandan ayrılabilir ve dar mekânlara 
problemsiz olarak taşınabilir.

CE belgeli: Caltherm SF kazan, Avrupa Bir-
liği Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun-
luk belgelidir.

Özellikleri

•	 Çok fonksiyonlu, geniş lcd göstergeli, 
kullanımı kolay, şık ve modern  
elektronik kumanda sistemi, emniyeti 
artıran ve elektrik / yakıt sarfiyatını 
azaltan fonksiyonlar içerir, ayrıca oda 
termostatı ile de kumanda edilebilir.

•	 Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek 
sistemi

•	 Sökülebilir döküm brülör (yanma potası)
•	 Geniş ısıtma yüzeyi ve su hacmi
•	 Duman boruları için özel olarak 

tasarlanan ve üretilen geciktiriciler 
sayesinde, optimum ısı transferi 
sağlanırken minimum gaz direnci oluşur, 
bu da daha iyi bir yanma ve daha az is 
oluşumu sağlar.

•	 Redüktör için manyetik koruma şalteri
•	 Şasi tasarımı, kazanın standart  

taşıma ekipmanları ile kolayca hareket 
ettirilmesine olanak sağlar.

Caltherm SF Gelişmiş Kontrol 
Sistemi

Caltherm SF kat kaloriferi, konforlu ve 
verimli bir ısınma için gelişmiş bir dijital 
kontrol sistemine sahiptir. Kontrol panosu 
redüktör ve fanın yanında sirkülasyon pompa-
sına da kumanda eder, ayrıca bir besleme veya 
kumanda sistemine gerek yoktur. Kazan içinde 
yakıt kalmayınca, fan ve redüktörün çalışması 
durdurulur, böylece gereksiz yere enerji har-
canmamış olur. Redüktör besleme ve bekleme 
zamanı, kazan suyu sıcaklığı istenen ayarı, 
panel üzerindeki dokunmatik tuşlarla kolayca 
yapılabilir. Anlık kazan sıcaklığı, istenirse sis-
temdeki su basıncı, pompa çalışma devri, sis-
tem komponentleri ve olası arıza durum bil-
dirimleri geniş lcd ekran üzerinden kolay-
lıkla izlenebilir. Fan devri beş farklı hız kade-
mesinde modüle edilir. Ateşleme ve otomatik 
çalışma konumlarında, konfora göre fan hızını 
değiştirmek mümkündür, bu ayarlar sadece fan 
tuşuna basılarak seri bir şekilde yapılır. Pompa 
ekstra çalışma süresi ve dönüş suyu limitleme 
fonksiyonları (yoğuşma önleme), kat kalo-
riferini ve sistemi koruyarak ömrünü uzatır. 
Gece konumu, kazanın çalışmasını yavaşla-
tır, kazan hem sönmeden sabaha kadar çalışır 
hem de isteğe göre düşük bir konfor sıcaklı-
ğında ısıtmaya devam eder, sabah kazanı tek-
rar yakmaya gerek kalmaz. ECO modu ile tek 
tuşa basılarak, kazan gücü aşağıya çekilir, ısı 
ihtiyacının düştüğü gündüz saatlerinde yakıt-
tan tasarruf edilmiş olunur. Caltherm SF kat 
kaloriferi, oda termostatı ile de kumanda edi-
lebilme özelliğine sahiptir. Standart veya prog-
ramlanabilir oda termostatını bağlamak sure-
tiyle kazan, oda sıcaklığı öncelikli olarak çalış-
tırılabilir.  TM

Meta Mühendislik’ten 
Boylerler için Kireç 
Önleyici: Zerocal

Zerocal, boyler ısı eşanjörleri ve ısıtma-
sıhhi tesisatındaki güçlü koruyucu özel-
liği ile son derece yenilikçi ve kompakt 

bir kireç önleyici sistemidir. 

Özellikleri: 

•	 Ürün seviye göstergesi mevcuttur. 
•	 Her dolumdan sonra 6 aylık kullanım.
•	 Çift yönlü akış ve ayarlanabilir bağlantılar.
•	 Güç kaynağı olmadan çalışabilme.
•	 Bir adet 500 ml kartuş dahil.
•	 Boyler ve ısıtma-sıhhi tesisatlarda tortuya 

karşıdır.
•	 Uzun boyler ömrü sağlar.
•	 Her zaman sıcak su özelliği vardır.
•	 Çevre dostudur.
•	 Yakıt tasarrufu ile daha az karbondioksit 

(CO2) üretir.
•	 Kireç önleyici doz bittiğinde sesli uyarı 

sistemi devreye girer.
•	 Zamanla boyler verimliliğini yüksek  

tutar. TM  
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ürünler

Nanotec’ten 20 Yıl Garantili FPU® “İnce Film” Kaplama Teknolojisi

Anarad’dan Slim Serisi Alüminyum Radyatörler

FPU® “ince film” kaplama teknolo-
jisi, üretran kaplamaların özelliklerini 
gelişmiş “floroüstkatman” ile birleşti-

ren, korozyona karşı dayanıklı bir kaplama-
dır. Sanayi ve endüstride boya çok önemli bir 
faktördür. Endüstriyel uygulamalarda ise boya 
kullanımı görsel güzellikten ziyade uygulan-
dığı bölgenin dış etkenlere karşı direnç göster-
mesi üzerine temellenmiştir. 
Geo Enviro grup üyesi olan 21. Century coa-
tings tarafından geliştirilen FPU uygulama 
öncesinde istenilen şartların gerçekleştiril-
mesi durumunda, üretici tarafından 20 yıl 
garanti veriliyor. Yapılan testler ve labora-
tuvar sonuçlarına göre boya ömrü ise uygu-
landığı bölgeye göre 100 yıla kadar etkisini 
gösteriyor. Ürün, ülkemize Nanotec tarafın-
dan getiriliyor. 

Kullanım alanları:
•	 Endüstriyel alanlar
•	 Çelik yapılar
•	 Endüstriyel denizcilik
•	 Denizcilik
•	 Mimari yapılar
•	 Ahşap yapılar
•	 Otomotiv
•	 Havacılık
•	 Demiryolları
•	 Endüstriyel taşımacılık
•	 Kimyasal tanklar
•	 Varak sanatı

Özellikleri: 
• Nem ve oksijen nüfuzuna dirençlidir.
• Daldırma uygulamalarında osmotik 

bariyer oluşturur.

• Üstün yapışma ve kendiliğinden astar 
özelliğine sahiptir (bazı türevleri).

• Yüksek esnekliğe sahiptir, gevreme 
yapmaz.

• Grafiti koruma özelliği kolay temizlik 
sağlar.

• UV direncine sahiptir - rengini ve 
parlaklığını korur (20+).

• Kimyasal saldırılara karşı dirençlidir 
(kimyasal tanklarda kullanılmaktadır).

• Darbeye ve aşınmaya dirençlidir - ASTM 
testlerinden başarı ile geçmiştir.

• Hidrofobik ve oleofobik özelliklere 
sahiptir.

• Geleneksel üretran kaplamalara oranla 
düşük VOC’a sahiptir.

• Uygulanması ve hasar gördüğünde tamir 
edilmesi kolaydır. TM 

Slim Serisi alüminyum radyatörler düşük 
dilim genişliğine sahiptir. Bu sayede aynı 
uzunluktaki diğer radyatörlere oranla 

daha fazla dilim sayısı ile ısıl verim daha da 
artırılmış olur. Paslanmaya karşı uzun süreli 
dayanıma sahip olan alüminyum radyatörler, 
düşük su hacmi ve yüksek ısı aktarım kapa-
sitesi ile sıradan radyatörlere göre çok daha 
verimli ve ekonomik olup enerji tasarrufu sağ-
lar. Özel alüminyum kaynağı ile yüksek hidros-
tatik basınca dayanıklı olarak üretilen radyatör-

ler çok çeşitli renk ve ebatlarda kullanıma sunul-
muştur. Yüzeyi kir ve leke tutmayan bir yapıya 
sahip olduğu için temizlenmesi ve kullanımı 
kolaydır. Anarad radyatörlerin eksen aralıkları 
ve montaj şekli panel sac radyatörler ile aynı 
standarttadır. Standart askı sistemleri ile mon-
tajı çok kolay olan alüminyum radyatörler, 
ince bir yapıya ve şık bir tasarıma sahiptir. 
Bu sayede hem radyatörlerin kulla-
nıldığı mekân daralmaz hem de şık 
ve estetik görünür.  TM 

Maxicondense Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Cihazlar

Daha 
ak›ll›,
daha

verimli!

*92 42 CEE direktifine göre %30 yükteki verim seviyesidir. 

16 kW’a kadar modülasyon
yapabilme özelliği

Düşük baca gazı 
sıcaklığı

Sırt sırta montaj
edilebilme

Sıralı çalışabilme
özelliği

50 kW ve 100 kW
modeller ile 3 MW’a kadar
kaskad imkanı

Premix
eanjör ile 
%108,7’ye 

varan verim*

PPrreemmiixx
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ürünler

Fujitsu VR-Plus Isı Geri Kazanımlı Sistemler (3 Borulu VRF Sistem)

Abkay Grup, distribütörlüğünü yaptığı 
Fujitsu klima sistemlerine VR-Plus 
serisini de ilave etti. Aynı anda hem 

ısıtma ve soğutma ihtiyacı olan sistemlerde kul-
lanılan ve 3 borulu VRF sistem olarak bili-
nen VR-Plus Fujitsu Heat Recovery (Isı geri 
kazanımlı VRF) Sistemleri; yüksek performans, 
verimli çalışma, enerji verimliliğinde üst değer-

leri, esnek kurulum ve altyapısı ve diğer sağla-
dığı üstünlükleri, yenilikleri ile dikkat çekiyor.
Abkay Grup’un yeni ürünü Fujitsu VR-Plus 
serisinde birçok ilk ve yenilik göze çarpıyor. 
VR-Plus serisinde dış üniteler 8 HP’den 48 
HP’ye kadar artışlarla geniş bir aralığa sahip-
tir. Dış ünitelere bütün kapasitelerde % 50 ile 
% 150 kapasiteleri arasında iç ünite bağlana-

bilir. 44 - 46 ve 48 HP dış ünitelerde 64 adede 
kadar iç ünite bağlanabilir. Tüm kompresörlerin 
DC Twin inverter tipte ve bu kompresörlerin de 
Fujitsu markası ile üretilir (% 3 daha verimli). 
Yeni frekans rotasyon kontrolü ile 1001 adımda 
20 Hz’den 120 Hz’e kadar 0,1 Hz’lik artışlarla 
küçük hacimlerde dahi düşük enerji ile kon-
for sağlar. 
Dış ünite eşanjörleri alt ve üst kısım şeklinde 
tasarlanarak % 5 daha verim artırılmıştır. 
Fujitsu Isı Geri Kazanımlı (3 borulu sistem) 
sistemde borulama mesafesi dış ünite ve iç 
ünite arasında kot farkı 50 metre, eşdeğer boru 
uzunluğu 165 metre, toplam borulama uzun-
luğu 1000 metredir. RB ünit ile iç ünite arasın-
daki yükseklik ise en fazla 5 metredir. Fujitsu 
VR-Plus 3 borulu Isı Geri Kazanımlı sistem-
lerde ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre komp-
resör istenen fazda ve debide akışkanı iç üni-
telere gönderir. VR-Plus serisinde bu işlem 
RB ünitler vasıtasıyla yapılır. RB ünitler tekli 
(single) ve çoklu (multi) tiptedir. Tek iç ünite 
bağlanabilen Tekli RB ünitlerde 2,2 kW kapasi-
teden 8 kW, 18 kW ve 28 kW kapasiteye kadar 
bağlantı imkânı, en fazla 4 ünite bağlanabi-
len çoklu tipte ise 2,2 kW kapasiteden 18 kW 
kapasiteye kadar iç ünite bağlanabilir. Bu kapa-
site aralıkları sadece Fujitsu VR-Plus serisinde 
mevcuttur ve daha esnek bir tasarım sunar. 
VR-Plus serisine özgü diğer bir ayrıntı da ünite 
RB ünitlerin kontrol kısmının kart bağlantıları-
nın istenen tarafa uygulanabilir olmasıdır. Şart-
lara göre kontrol kısmı RB ünitin üst, alt, sağ 
ya da sol kısmına uygulanabilir. RB ünitlere 
drenaj izolasyonuna gerek olmaması da önemli 
bir ayrıntıdır. 
RB ünit montajında diğer modellerde 5 nok-
tada lehim yapılmasına karşın Fujitsu RB ünit-
lerde 3 noktada lehimleme yapılır. Sadece 
soğutmada çalışacak iç ünitelere RB ünit bağ-
lamaya gerek yoktur. Direkt sisteme bağlanır. 
Sistem tasarımı ile ilgili Abkay Grup’tan temin 
edilebilecek olan Design simulatör programı 
ile Isı Pompası ve Isı Geri Kazanımlı sistem-
leri kolayca tasarlanabilir. Bu programın dili 
Türkçe olup boru çapları, metraj hesabı uygu-
lama ile ilgili tüm bilgilerin bir rapor halinde 
çıktısı alınabilir. TM 

8-10 ve 12 HP Kompresörlerde 14 ve 16 HP Kompresörlerde

VR-Plus serisi düşük ses seviyesi ile 56 dB en düşük değere sahiptir. Dış ünite fan motorları 

3 fazlı dizayn edilmiştir. COP ve EER değerleri de oldukça iyi değerlere sahiptir. COP 

değerleri;
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Küçük boyutlara sığan yüksek kapasite, şık tasarım ve sessiz çalışma Isssimo 11 ile bir 
arada. Taşınabilir monoblok klimanız yazın yanınızda, kışın deponuzda. Ayrıca dış 
ünitesiz yapısıyla iç tasarıma olduğu kadar dış tasarıma da saygılı. Uzaktan 
kumanda ile kullanımı kolay. Drenaj bulunmaz.

12,000 Btu/saat kapasiteli Isssimolar A 
sınıfı enerji tüketimi ile ekonomik bir 

konfor yaratıyor. Avrupa’da tüketiciler 
tarafından en iyi mobil klima seçilen 

Isssimo, bu yaz sizi de her me-
kanda serinletsin.

Ben nereye
klimam oraya
Yüksek kapasite ve A sınıfı enerji tüketimi ile
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söyleşi

Cengiz Hepergil
Aldağ A.Ş. Teknik Koordinatörü

Bu yıl, kuruluşunun 45.yıldönümünü 
kutlayan ALDAĞ A.Ş., Türkiye 
iklimlendirme endüstrisinin en köklü 

kuruluşları arasında. Konfor kliması 
kavramının ülkemizde henüz mekanik tesisat 
uygulamalarına yansımadığı dönemlerde  
soğuk depolama prosesleri ile faaliyetlerine 
başlayan kuruluş, iklimlendirmenin özel bir 
ihtisas alanı olmaya başlamasıyla pazarın 
taleplerine paralel bir yönelimle ürün 
gruplarını çeşitlendirmiş, geliştirmiş.  
Bugün, kalıcı olmak ve küresel pazarlara 
açılmak isteyen her kurum gibi Aldağ da  
Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ağırlık 
veriyor. Bu çalışmaların rotasını belirleyen 
en önemli etmen, yine pazarın gereksinimleri 
ve gereksinimleri karşılayacak yenilik 
beklentileri… Geçen günlerde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşen ISK Sodex Fuarındaki 
standında Aldağ A.Ş. Teknik Koordinatörü 
Cengiz Hepergil ile iklimlendirme dünyasının 
geleceğine dair öngörülerini ve Aldağ ürün 
grubundaki yenilikleri görüştük.

“İklimlendirme sektörünün değişim 
trendini takip ediyoruz, eşgüdümlü 
olmaya özen gösteriyoruz”
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“Daha küçük, daha ekolojik, daha 
verimli”ye doğru…

Teknolojik gelişmelerin -hangi alanda olursa 
olsun- izlediği bir yol haritası var. Teknoloji, 
gelişim sürecinde bir yanda cihazların boyut-
larında, ağırlığında küçülmeye doğru gider-
ken, öte yandan etkinliğini genişletmeye, 
enerji tüketimlerini düşürmeye doğru yol alı-
yor. İklimlendirme sektöründe de benzer eği-
limi görmek mümkün. Cihazların imalatında 
kullanılan malzeme miktarının düşürülmesi, 
malzemelerin geri dönüştürülebilir, çevre dostu 
olmaları, imalatta kullanılan enerjinin ve ciha-
zın kullanım ömrü boyunca kullanacağı ener-
jinin en aza indirgenebilmesi endüstrimizin 
ürün geliştirme vizyonunu belirliyor. Biz de 
Aldağ olarak pazardaki gücümüzü artırmak 
ve sürdürülebilir kılmak için öncelikle beklen-
tileri, ihtiyaçları doğru tespit etmeye, sağlıklı 
analiz etmeye çalışıyoruz. Görüşme, yazışma 
ve araştırma yolları ile elde ettiğimiz bulguları 
Ar-Ge ile paylaşıyoruz. Halihazırda üzerinde 
çalışılan dört farklı projemiz mevcut. Öte yan-
dan pazarda önemli referansları bulunan loko-
motif ürünlerimizin yeni teknolojilerle güncel-
lenmesine de çalışıyoruz. 

Mekanik proje müellifleri, cihaz 
bazında değil, bütünleşik bir sistem 
bazında değerlendirme yaparlar

Pazarda bir ürün grubunun bir diğer ürün gru-

buyla rekabet ettiğine çokça şahit olmuşuzdur. 
Oysa bir cihaz, farklı kategorideki bir cihazla 
gerçekte rekabet etmez, belirli bir koşulu karşı-
layabilecek bir sistem ile bir başka sistem yak-
laşımı birbiri ile yarışabilir. Bunun hakemli-
ğini yapan merci de çoğunlukla mekanik tasa-
rımcılardır. Mekanik tasarımcı, doğal olarak 
meseleye fotoğrafın bütününü göz önüne ala-
rak yaklaşır. Bir projenin kendine özgü koşul-
larını, yatırımcının taleplerini, yapının kulla-
nım amacını ve ilgili yasal zorunlulukları bir 

arada değerlendirerek sistem tasarlar. Bu nok-
tada cihaz ve ekipman üreticileri, bu fotoğra-
fın içinde yer alabilmek için, diğer unsurlarla 
entegre edilebilir teknolojilere ve esnekliklere 
sahip cihazlar üretmelidir. Buna; VRF sistem-
lerle birlikte kullanılabilecek temiz hava san 
trallerini örnek gösterebilirim. VRF dış ünite-
ler için taze hava klima santralleri, önceden de 
ürün grubumuz içinde yer alıyordu. DX batarya 
ile ürettiğimiz klima santrallerimiz, bu ihtiyacı 
karşılıyordu. Ancak bunların otomasyon siste-
mine, bina yönetim sistemlerine entegrasyonu 
gerekiyordu. Bu ihtiyaç doğrultusunda VRF 
firmalarının, bir otomasyon firması ile ayrıca 
bir çalışma yapmaları gerekiyordu. Süreci sağ-
lıklı analiz edebilmek için bir dizi görüşme yap-
tık, beklentileri irdeledik. Neticede; rotorlu, ısı 
geri kazanımlı bir taze hava santrali tasarladık. 

VRF Dış Üniteli Klima 
Santrallerinde, senaryosu Aldağ’a 
ait yazılımla pek çok beklenmedik 
koşul öngörülebiliyor

AKS-DX serisi VRF Dış Üniteli Klima San 
trallerinde, inverter kompresörler ile donatıl-
mış dış üniteler sayesinde % 5 - % 100 aralı-
ğında oransal kapasite kontrolü yapılabiliyor. 
Bu kontrol sayesinde tüm sistem optimum 
verimde çalışıyor. Santralde frekans konver-
törlü, enerji verimli EC motorlu fanlar kul-
lanılıyor.
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söyleşi

kullanarak çözülebiliyorken, Climate Wizard 
bu sıcaklık farkını sadece su kullanarak sağla-
yabiliyor. 

Dünyanın hijyen sertifikasına sahip 
ilk evaporatif soğutucusu yine 
Breezair’den… 

Breezair’in üretim grubuna yeni katılan 30.000 
m3/h hava debisine sahip evaporatif soğutucu 
cihaz, 8-14 ºC arasında soğutma yapabiliyor. 

-20 ºC’de ısıtma ve +44 ºC’de soğutma yapa-
bilme özelliği ile zorlu çalışma koşullarında bile 
kesintisiz konfor sağlıyor. 

Genellikle bir split cihazı, ısı pompası ile bir-
likte çalıştıracağınız zaman, “ON” düğme-
sine bastığınızda dış ünite çalışmaya başlar, 
ama iç üniteden hava hemen gelmez. Bir süre 
bekledikten sonra, iç ünite hava vermeye baş-
lar, durur, tekrar çalışmaya başlar. Belirli bir 
sıcaklığa erişince, içeride hava sirkülasyonunu 
sağlar. -3 °C’de hava, evaporatöre geldiğinde, 
VRF’nin dış ünitesine mesaj gider. Oradaki 
sensörler; “superheat” değerini ölçer. Şayet 
belirli bir sıcaklığı yakalayamazsa, kompre-
sörlere likit gitme ihtimaline karşı kompresör-
lerin önce biri, sonra diğeri ve en son üçüncüsü 
durur, böylelikle kendini korumaya alır. Bek-
ler, tekrar devreye girer ve bunu üç kez yap-
tıktan sonra, kendisini kilitler. Artık siz onu 
çalıştıramazsınız, servis gelmesi gerekir. Biz iç 
ünite evaporatörü üzerine koyduğumuz sen-
sörlerle, buradan “superheat”i okuyabiliyoruz. 
Benzer biçimde üfleme sıcaklığını, mahalden 
dönüş havası sıcaklığını ve dış atmosfer sıcak-
lığını da okuyabiliyoruz. Belirli bir “super-
heat” değerine ulaşılamadığında mikroprose-
sör, söz konusu değere ulaşılabilmesi için fan-
ların oldukça yavaş devirle dönmesini sağlı-
yor. Henüz mekân yeterli sıcaklığa ulaşmamış 
ise bypass damperini açıyor ve gelen dış havayı 
kısıyor, yavaş yavaş ısıtmayı sağlamış oluyor. 
O zamana kadar dış ünite de en iyi moduna 
geliyor. Biz de üfleme sıcaklığı limitlemesine 
göre uygun fan debimizi ayarlamış oluyoruz. 
Sistem rahatlıkla çalışıyor. Bazı VRF sistem-
ler santrale çıktı gönderemiyor. Öyle olunca, 
santral, sistemin ısıtma modunda mı, soğutma 
modunda mı olduğunu, defrosta geçip geç-
mediğini algılayamıyor. AKS-DX serisi VRF 
Dış Üniteli Klima Santrallerimizde var olan  
sensörlerle bunu algılayabiliyoruz. Şayet sis-
tem defrosta geçmişse, elektrikli rezistansımız 
devreye giriyor, fanlar da çalıştığı için santrali 
belirli üfleme sıcaklığında tutabiliyoruz, bu da 
ortamda maksimum konforu sağlıyor. Dam-
per sistemi ile “free cooling” ve “free heating” 
sağlamış oluyoruz. Dış hava sıcaklığı yeterli ise 
havayı rotor üzerinden geçirmeden doğrudan 
egzozu sağlamış oluyoruz.
Özetle VRF ünitelerin santrale durum bilgi-
sini iletememesi ve bunun sonucunda duruma 
uygun çalışamaması riski, AKS-DX serisinde 
bulunmuyor. Otomasyon sistemi, senaryosu 

Aldağ Ar-Ge tarafından geliştirilen bir yazı-
lımla pek çok beklenmedik koşulu öngörü-
lebilir ve kontrol edilebilir kılıyor. Akıllı san 
traller, kolaylıkla bina otomasyon sistemine 
ve tüm markaların VRF sistemlerine entegre 
edilebiliyor.  

Hem evaporatif, yani buharlaşma 
esaslı olacak, hem de ortamı 
nemlendirmeyecek bir cihaz: 
Climate Wizard

Evaporatif cihazlar genellikle dış havayı ıslak 
petlerden geçirerek kuru termometre sıcak-
lığından yaş termometre sıcaklığına indire-
rek ortama üfleyen cihazlardır. Bunu yaparken 
ortamın nemini bir miktar artırır ve nemin çok 
fazla artmaması için havanın iki dakika içeri-
sinde ortamdan egzoz edilmesini gerektirir. 
Türkiye mümessili olduğumuz Breezair firma-
sının evaporatif soğutmada bir “ilk”i gerçekleş-
tirdiği cihazı Climate Wizard, sıcak havayı yaş 
termometre sıcaklığına düşürürken nemi artır-
mıyor. Soğutmayı sağlayan nemli hava başka bir 
egzoz kanalı ile dışarıya atılıyor. 
Adını hak eden “İklim Sihirbazı” Climate 
Wizard çalıştığında 35 ºC dış sıcaklıktaki 
İstanbul havasını 17 ºC kuru hava olarak içe-
riye üfleyebiliyor. Biz fuar alanında 42 °C'ye ısı-
tılmış havayı 17 °C’ye düşürdüğünü ziyaretçi-
lerimize gösterdik.
Bu sıcaklık düşüşü, ancak bir soğutucu akışkan 

235*335_tesisatmrk_vrfc.indd   1 4/22/11   4:26 PM
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ÖNCE SONRA

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

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

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

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

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

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

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
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YATAY
110m

Gider olmayan yerlerde, bodrum ve 
çatı katlarında tuvalet, banyo, mutfak 
kurabilmeniz için akıllı çözümler: 



söyleşi

Duvar kontrol paneli opsiyonu ile 41 adet Bre-
ezair cihazını aynı anda çalıştırabilme, nem 
ve sıcaklığı kontrol edebilme özelliğine sahip. 
Cihazın 25 yıllık dayanım ömrü var. Clorinit 
sayesinde % 99 hijyen özelliğine sahip. Bu yönü 
ile dünyanın ilk hijyen sertifi kasına sahip eva-
poratif soğutucusu.

Cihazların montaj kolaylığını ve 
esnekliğini sağlayabilecek akılcı 
fikirler de fark yaratıyor

Bir cihaz tasarlarken tek odaklanacağı-
nız nokta, işletim sistemi ve verimi değil-
dir. Cihazların farklı avantaj veya dezavan-
tajlara sahip mahallerde yapılacak monta-
jında kolaylık sağlayan unsurlarının bulun-
ması markanın değerine katkı sağlar. Örne-
ğin ısı geri kazanım cihazlarımızın montaj 
gereksinimlerine göre farklı yerlerine kolay-
lıkla atış ağzı açılabiliyor oluşu pek çok uygu-
lamada takdirle karşılandı. 500 m3/h ile 5000 
m3/h hava debisi aralığında üretilen ısı geri 
kazanım cihazlarımızda; sessiz çalışan üç hızlı 
direkt akuple motora sahip radyal fanlar, yük-
sek verimli reküperatör, maksimum ses ve ısı 
yalıtımı bulunan tam sızdırmaz hücre mev-
cuttur. Isı geri kazanım reküperatörü, dışarı 
atılan hava ile içeri alınan havanın birbi-
rine teması sağlanmadan zıt hava akımı ile 
havadan havaya ısı transferi yaparak dışa-

rıdan içeri alınan havanın sıcaklığını ortam 
hava sıcaklığına yaklaştırır. Böylelikle isteni-
len ortam sıcaklığının sağlanmasında, gere-
ken yardımcı ısı kaynağı gereksinimi azalır. 
% 70 verimli reküperatör sayesinde % 30 enerji 
tasarrufu gerçekleşir.

Günümüzde havanın hijyen koşulu 
büyük önem taşıyor, hijyenik 
havanın hayati öneme sahip 
olduğu yerlerde de hijyenik klima 
santralleri…

Özellikle ameliyathaneler gibi hijyenik hava-
nın vazgeçilemez bir kriter olduğu yerler için 
tasarlanmış DIN 1946 kısım 4’e göre üretil-
miş EUROVENT ve HİGYEN sertifi kasına 
sahip klima santrallerimiz, 2.500 - 7.500 m3/h 
hava debisi aralığında 3 ayrı modeli bulun-
duğu gibi projeye has koşullarda da üretilebi-
liyor. Bu santral grubunun da çok iyi bir oto-
masyon altyapısı bulunuyor. Kompakt tip-
lerinde plakalı ısı geri kazanım ünitesi ile 
enerji tasarrufu sağlarken mikroprosesör kon
trolü ile duruma özel koşullandırma müm-
kündür. Örneğin cihaz, kalp ameliyatlarında 
iç ortam sıcaklığını 18 ºC’de sabitlerken, nemi 
% 50 seviyesinde tutabiliyor. İhtiyaca göre iki 
kompresörün biri tam kapasitede, biri oran-
sal çalışıyor. Her iki kompresör de tam kapa-
sitede ve oransal çalışarak dış hava sıcaklığı 
33 ºC'den 22 ºC'ye kadar olan koşullarda 

soğutma yapıyor. Bölgelere göre değişen ihti-
yaçlara uyarlanabilen cihaz 45 ºC'ye kadar 
da soğutma yapabiliyor. -20 ºC'den itibaren 
ısıtma olanağı da bulunuyor. Septik veya asep-
tik ameliyathanelere göre ortamı pozitif veya 
negatif basınçta tutabiliyor.

Klasik olarak bilinen ve yaygın 
olarak kullanılan sistemlerde 
de “esneklik”, yatırımcıya cazip 
avantajlar sunabiliyor

Yaygın olarak tanınan ve sunduğu işlevsel fay-
dalara paralel ilgi gören “Multicool Vidalı 
Chiller” grubu adını, modüler olarak geliştiri-
lebilen “çoklu soğutma” yapabilmesinden alı-
yor. Üç adet 250 kW ünite birleştiği zaman 750 
kW soğutma gücüne sahip olabiliyor. Örne-
ğin 250 kW’lık soğutma ihtiyacı bulunan bir 
işyerinde gelişen iş koşulları doğrultusunda 
soğutma ihtiyacı artmışsa, sistemin değiştiril-
mesi gerekmiyor, sadece modül ekleyerek, yani 
minimum yatırım maliyeti ile artan soğutma 
ihtiyacı karşılanabiliyor. R407 C çevre dostu 
soğutucu akışkan kullanan hava soğutmalı su 
soğutma grubumuz Multicool, 55 kW - 330 
kW soğutma kapasitesi aralığında 14 değişik 
tipte üretilir.
Yakın bir gelecekte çalışmalarının tamamlan-
masını öngördüğümüz Ar-Ge ve Ür-Ge proje-
lerimizin de, sektörde emeğimizin karşılığı olan 
ilgiyi göreceğinden kuşku duymuyoruz. TM
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proje

Meydan Alışveriş Merkezi
naklı ısıtma & soğutma sisteminde yazın binayı 
soğutmak için ısı toprağa aktarılıyor. Toprakta 
yazın biriktirilen ısı, kışın çekilerek bina ısıtılı-
yor. Bu döngü kış ve yaz her yıl devam ediyor. 
Toprak kaynaklı sistem uzun vadeli bir enerji 
deposu gibi işlemekte. Bu sistem; ısı pompa-
larından, yaklaşık 18 kilometrelik yeraltı boru 
ağından, 150 metre derinliğe kadar inebilen 208 
adet sondajdan oluşmakta. Isı pompaları yazın 
binadaki ısıyı alıp suya, su aracılığıyla da toprağa 
aktarıyor. Yani binadaki ısıyı alarak 25 °C’lere 
çıkan su, toprak aracılığıyla 20 °C’lere indirile-
rek tekrar binaya gönderiliyor. Kışın da toprak-
tan 20 °C gönderilen su binayı ısıtarak 15 °C’ye 
düştükten sonra tekrar toprağa gönderiliyor.  

Avrupa’nın en büyük jeotermal 
sistemlerinden birine sahip
 

Ümraniye’de yer alan 8 Ödüllü “Mey-
dan Alışveriş Merkezi”, doğa ve şehir 
yaşantısını gelişmiş altyapı teknolojile-

riyle buluşturarak gelecekte kurulacak alışveriş 
merkezleri için yeni standartlar getiriyor. Mey-
dan Alışveriş Merkezi’nin en büyük özelliği yeni 
akım çevreci bir anlayış ile yapılmış olması: Yatı-
rımcı firma METRO PROPERTIES’in jeo-
termal enerji ile kurulan ilk projesi. METRO 
PROPERTIES’in Meydan’ı, geleceğin enerji 
kaynakları arasında doğal bir kaynak olan jeo-
termal enerji sistemiyle ısıtılıp soğutuluyor. 

Hesaplamalar, toprakta depolanmış olan ener-
jinin dünyayı yaklaşık 100 bin yıl enerjiyle besle-
mek için yeterli olduğunu gösteriyor. Bu potan-
siyeli erken fark eden METRO PROPERTIES, 
jeotermal enerjiyi ticari yapıların iklimlendirme-
sinde hayata geçiren öncü kuruluşlardan. 
Meydan Alışveriş Merkezi’nde jeotermal sistem, 
yılda 454.000 kilowatt saat primer enerji tasar-
ruf ediyor. Bu enerji daha emniyetli, istenildi-
ğinde kullanıma hazır ve çevre için zararlı her-
hangi bir atık ya da gaz üretmiyor. Fosil yakı-
tın kullanılmadığı sistemde her yıl 350 tondan 
daha fazla karbondioksitin (CO2) havaya salın-
ması önleniyor. Kurulu gücü yaklaşık 1.050 kW 
olan, Türkiye’nin ilk ve en büyük toprak kay-

38 . tesisat market 05/2012



www.termodinamik.info

Meydan Alışveriş Merkezi aynı zamanda, 128 
bin metrekarelik açık ve kapalı bir kurulum ala-
nına sahiptir. Bunun 70 bin metrekarelik bir kıs-
mında 50 mağaza bulunmakta. 
Modern yaşama ve ekolojik ortama uygun ola-
rak tasarlanan Meydan, yeşilin ve toprak rengi-
nin hâkim olduğu, çatısında yeşillendirme yapı-
lan ve kapalı alanlarında gün ışığından maksi-
mum ölçüde faydalanılan yeni nesil bir alışveriş 
merkezi olarak dikkat çekiyor. 
Mimarisini Londra merkezli Foreign Office 
Architects’ın (FOA) üstlendiği Meydan Alışve-
riş Merkezi'nin mimari açıdan en çarpıcı özel-
liklerinden bir diğeri de geniş bir meydana akıcı 
bir şekilde geçişin pek çok noktadan sağlanmış 
olması. Meydan mimarisini gerçekleştiren bu 
yaratıcı ekip, Japonya’da Yokohama feribot ter-
minali ve Londra 2012 Olimpiyatları’nın Lower 
Lea Vadisi’nin master planı ile isim yapmıştı. 
Yerel koşulları ve yerel halkın ihtiyaçlarını göz 

önüne alan global mimari tasarımlar, FOA’nun 
yaptığı çalışmaların özelliğini oluşturuyor. 1990 
yılında, İspanyol Alejandro Zaera Polo ile İranlı 
Farshid Moussavi ve yaratıcı ekibi, uluslara-
rası mimarlık sahnesinin yıldızları olarak sayı-
lıyor. FOA, Meydan için 2005’te düzenlenen ve 
5 adet uluslararası tanınmış firmanın katıldığı 
workshop’ta birinciliği kazanmıştı. 

Meydan Alışveriş Merkezi’nin aldığı 
ödüller:

1. 2008 Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 
Türkiye Programı Süreç Kategorisi 
Birinciliği

2. 2008 ULI Avrupa Mükemmellik Ödülü
3. 2008 En İyi Gayrimenkul Ödülü
4. ArkiPARC Gayrimenkul Ödülleri Alışveriş 

Merkezi kategorisi birinciliğine 
5. Foreign Office Architects Meydan 

projesiyle 2008 Yılın Mimarı Ödülü
6. Perakende Oscarları olarak bilinen ICSC 

Alışveriş Merkezleri Ödülleri 2009 Çevreye 
Saygı Ödülü

7. Uluslararası Alışveriş Merkezleri Derneği 
ICSC tarafından verilen  bu yılın “En 
İyilerin En İyisi-Best-of-the-Best- Ödülü

8. 2010 yılının Eylül ayında “Avrupa ve 
Afrika Emlak Ödülleri 2010” töreninde 
Türkiye’deki En İyi Perakende Yatırımı 
Ödülü TM
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söyleşi

Örsan Örs
ALP Pompa Pazarlama 
Müdürü/Mak. Yük. Müh.

Coşkun Çalışkan
ETNA Ürün Yöneticisi/Mak. 
Müh.-MBA 

ALP Pompa, uzun yıllardır pompa sektörüne hizmet veriyor. Son dönemde 
çalışmalarına hız veren firma, özellikle Etna markalı ürünlerinde komple 
çözüm sunmayı hedefliyor. Etna’nın gelişimi için hem kadrosunu genişleten 

hem de yeni ürünler ile ürün yelpazesini renklendiren ALP Pompa’daki yenilikleri; 
firmanın Pazarlama Müdürü Örsan Örs ve ETNA Ürün Yöneticisi Coşkun Çalışkan 
anlattı...

“Yeni ürünlerimiz ve genişleyen   
 kadromuzla pazarda iddialıyız”
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Etna, pazarda aranan marka olacak

Örsan Örs: ALP Pompa olarak bünyemizdeki 
Etna markalı ürünler konusunda daha aktif 
olmak istiyoruz. Etna’nın bina mekaniğinde 
komple çözüm sunduğunun ve bunu çok uygun 
maliyetlerle yapabildiğinin altını çizeceğimiz 
bir yılın içindeyiz. Konuyla ilgili çalışmaları-
mız aslında geçen yıl başladı; hedefimiz doğ-
rultusunda kadromuzda ciddi bir büyüme oldu. 
Coşkun Çalışkan, Etna’nın ürün yöneticisi ola-
rak aramıza katıldı ve ekibiyle birlikte Etna’nın 
Türkiye’deki pazar payını ve marka bilinirliğini 
artırmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun 
yanında aktif satış kadromuzu da güçlendirdik; 
Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz 
Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
bölge sorumlularımız bire bir ziyaretler ile 
sıkı bir çalışma içindeler. Şirket içinde ise her 
türlü satış, lojistik ve fiyatlandırma ile ilgili 
işlerini takip eden Satış Müdürümüz Doruk  
Doyran ve ekibi yer almakta. Bu kadro, işin 
büyümesine paralel olarak büyümeye devam 
edecek.  

Coşkun Çalışkan: Etna, pompa ve hidrofor 
üretimi yapan, ülke çapında çok sayıda bayisi 
ile uzun yıllardır pazarda var olan ve bilinen 
bir marka. Bu zamana kadar daha çok domes-
tik ürün gruplarına ağırlık veriyorduk; şimdi ise 
yeni bir yapılanmayla bina tekniğinde, proje-

Zaten domestik grubunda ürün yelpazemizi 
tamamlamıştık. Üretici bir firma olarak pompa 
ve hidrofor üretimi yapıyoruz; yakın zamanda 
sirkülasyon pompaları ayağı da tamamlanacak 
ve böylece bu konuda paket hizmet verebile-
cek hale geleceğiz. Etna konusunda da yakla-
şımımız aynı; çalışmalarımız tüm hızıyla sürü-
yor. Etna hem kalitesi hem de fiyatı açısından 
müşterileri cezbediyor; bu da rakiplerimiz için 
gerçekten büyük problem...
Uzun yıllardır pazarda var olduğundan iyi bili-
nen ve güven veren bir marka Etna. 
Pompa ve hidroforlarımızın kullanıldığı çok 
sayıda proje var. Beylikdüzü’ndeki İmka Royal, 
Adapazarı’nda Arifiye Kültür Merkezi, Van 
TOKİ Bostaniçi ve Kalecik şantiyeleri, Ağaoğlu 
MyOffice Projesi, Plastherm’in Hadımköy’deki 
fabrikası, Dumankaya Adres 1-2-3 gibi proje-
ler referanslarımızdan sadece birkaçı... Hali-
hazırda takip ettiğimiz büyük projeler de var 
elbette. 2013 itibariyle çok daha fazla projede 
yer alacağız. 

Yeni hidrofor kontrol panolarımız 
pazarda çok ilgi görecek

Coşkun Çalışkan: 2012 yılının başında tek kade-
meli santrifüj pompaları ürün programımıza ekle-
dik. Ayrıca komple paslanmaz dik milli pompala-
rın üretimine başladık. Bu sayede ürün gamımızı 
ürün portföyümüzü tamamlamış olduk. 

lerde, mekanik projelerde, inşaat projelerinde 
yer almak istiyoruz. 
Bu hedef konulduktan sonra Etna’nın hem 
ürün grupları hem de ilgili personel yapısı 
değişti. Etna, gerek mevcut ürünlerinde iyi-
leştirmeler yaparak gerekse yeni ürünler gelişti-
rerek iddiasını ortaya koydu. Enerji Verimliliği 
Yasası’nın çıkmasından sonra daha çok frekans 
konvertörlü ürünlere ağırlık verildi. Hidroforlar 
da, pompalar da frekans kontrollü hale geldi. 

“Yeni ürünlerimiz ve genişleyen   
 kadromuzla pazarda iddialıyız”
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söyleşi

rofor susuz kaldığında çalışmasını engelliyor. 
Bu sistem, depoda su biterse, durumu algıla-
yıp hidroforun çalışmasını durduruyor. Daha 
sonra belirli aralıklarla su seviyesini test ediyor; 
su tekrar geldiğinde hidroforun tekrar çalışma-
sını otomatik olarak sağlıyor. Bu ürün kullanıcı-
lar için de büyük avantaj; çünkü hidrofor susuz 
çalışmadan dolayı arızalanırsa; kullanım hata-
sından dolayı garanti kapsamı dışına çıkıyor. 
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Hidrofor gruplarımızda yeni bir ürün geliştir-
dik. Genelde hidroforlarda seviye fl atöründen 
doğan bazı problemler oluyordu. Hatta moto-
run yanmasına kadar varabilecek büyük prob-
lemler bile doğabiliyor; hidrofor kullanılamaz 
hale gelebiliyordu. Bu problemleri ortadan kal-
dırabilmek için artık yeni bir pano ile üretmeye 
başlıyoruz. Bu pano seviye fl atörü gerektirmi-
yor. İçinde elektronik devre bulunuyor; hid-

Bunu engellediğimizde kullanıcıları da koru-
muş oluyoruz. Bir diğer avantajı ise manometre, 
basınç şalteri gibi birçok ekipmanın da kulla-
nılmasına gerek kalmadığından malzemeden 
de tasarruf sağlıyor olması. Aynı ürünümüzün 
bir de frekans konvertörlü modeli var; pano, üç 
pompalı hidroforlara kadar kontrol edebiliyor. 
Bu ürünlerin pazarda ciddi bir yer bulacağına 
ve ilgi göreceğine inanıyoruz. 
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ÖNCE SONRA

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

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

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

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

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

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

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
7m

YATAY
110m

Gider olmayan yerlerde, bodrum ve 
çatı katlarında tuvalet, banyo, mutfak 
kurabilmeniz için akıllı çözümler: 
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bilir kelebek vana kullanılıyor. Böylece direkt 
gözle değil, panodan o vananın açık mı kapalı 
mı olduğunu görme şansınız var. Ayrıca bu 
kontrol panolarını istediğiniz uzaklıktaki bir 
kontrol odasına bağlama şansınız var. Bir de 
NFPA 20 standardında hidroforlara eksi kot-
tan emiş yaptırılamıyor. TS EN 12845’te ise 
ayrı ayrı emiş hattı olduğu için hidroforunuza 
eksi kottan da emiş yaptırabiliyorsunuz. 

Biz konuyla ilgili direkt İtfaiye Daire Başkan-
lıklarına bilgilendirme çalışmalarına devam 
etmekteyiz. Yeni bir yangın yönetmeliğimiz var, 
böyle bir standardımız var, biz buna uygun yan-
gın hidroforu yapıyoruz. NFPA 20 ile UL/FM 
şu anda ülkemizde geçerli değil; bütün yan-
gın hidroforlarının EN 12845 belgeli olması 
gerekiyor. 

Bu konunun sektörde halen kafa karıştırıyor 
olması biraz da sigorta şirketleri yüzünden. 
Sigorta şirketleri genellikle Amerikan menşeli 
olduğundan kendi standartlarını esas alıyorlar. 
Geçmişte bir yangın yönetmeliğimiz olmadı-
ğından böyle alışılagelmiş bir alışkanlık bulun-
makta ancak bu kalıbı kırmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Devletimiz yerli üreticinin geli-
şebilmesi için çok çaba gösteriyor. Yerli stan-
dartların kullanılması da bu işin bir parçası. 
Duruma böyle bakmak gerekiyor... TM

Ürünü ilk kez ISK-SODEX 2012’de tanıttık. 
Ziyaretçilerimizin ilgisinden de oldukça mem-
nun kaldık. Cihaz henüz pazarda değil. Test-
leri bitti ama tasarımında birkaç küçük deği-
şiklik yapmayı planlıyoruz. Bu yıl Temmuz ya 
da Ağustos ayında pazara sunacağız. 

“Enerji verimliliği” pompalarımız  
için yeni bir konu değil

Örsan Örs: Enerji verimliliği, ülkemizde ilgili 
kanundan sonra konuşulur olsa da pompaların 
sürekli daha verimli hale getirilmesi yeni bir 
konu değil. Pompa sektörü için arayış hep ‘daha 
verimli’ üründür. Biz de yıllardır bu konuda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürettiğimiz hid-
roforlarımızda, birçok modelimizi rakip firma-
lara göre aynı değerleri daha düşük güçle vere-
biliyoruz. Yani, rakip bir firmanın belli değerler 
için 3 kW ile verdiği hidroforu biz aynı değer-
ler için 2.2 kW ile verebiliyoruz. Zaten bu da 
pompalarımızın verimliliğini gösteriyor. Fre-
kans kontrollü pompalar da verimlilik anla-
mında büyük fark yaratıyor. Pompalar en çok 
enerjiyi dur-kalk sırasında harcıyor. Frekans 
kontrollü pompalarda dur-kalk yerine basınca 
göre çalışma hızı ayarlanır ki bu ciddi oranda 
enerji tasarrufu sağlar.  

NFPA değil; TS EN 12845

Coşkun Çalışkan: Bu zamana kadar yani 2007 
senesine kadar, mevcut bir yangın yönetmeliği-
miz yoktu. Yangın yönetmeliğinin olmamasının 
sebebiyle daha çok Amerika’da kullanılmakta 
olan NFPA kriter alınıyordu. Ancak 2007 sene-
sinde kendi Yangın Yönetmeliğimiz yayım-
landı. Hidroforlar için TS EN 12845 standardı 
getirildi ve kabul gördü. Bunu yönetmeliği-
miz belirtiyor, Resmî Gazete’de de yayımlandı 
zaten. Ancak kullanıcıların kafasında halen 
“NFPA mi, UL/FM mi yoksa TS EN 12845 
mi” diye bir soru işareti kaldı. Bu konuya biraz 
açıklık getirmekte fayda var. TS EN 12845, 
NFPA’e göre birçok avantaj sunuyor. Bunlardan 
biri, NFPA’de kullanılmayan, EN 12845’te kul-
lanılan spacer kaplinli norm pompalar. Spacer 
kaplin, yani ayrılabilir parçalı kaplin, tesisattan 
pompayı sökmeden müdahale etme şansı tanı-
yor. Kaplin muhafazasını çıkarıyorsunuz, kap-
lini alıyorsunuz, pompayı arkaya doğru çekip 
mekanik salmastra gibi parçalara müdahale 
etme şansınız var. Böylece hidroforu yerinden 
sökmeden, hidrofora müdahele edebiliyorsu-
nuz. Bu EN 12845’in sağladığı bir avantaj. Çok 
daha fazla avantajları var. Mesela, NFPA norm-
larına uygun bir yangın hidroforunda emme ve 
basma hatlarında yükselen milli vana kullanılı-
yor. TS EN 12845’te ise microswitch’le izlene-
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BT ve kontrol sistemlerinin uyumu için, hem 
iş BT hem de endüstriyel kontrol sistemle-
rinin uzmanlığı gereklidir.[1] Bu yakınsamaya 
Endüstriyel BT diyoruz.

Kritik Altyapının Güvenliğinin 
Sağlanması

Mantıksal yaklaşım gerektiren ve 
sürekli devam eden bir süreç

Kontrol sistemleri çevresi gözümüzün önünde 
değişmektedir ve bazı nüansları ince, diğer-
leri ise daha belirgin olmuştur. Özel donanım 
ve yazılımın norm olduğu zamanlarda, siste-
min güvenliği uzun yıllar boyunca hafife aldı-
ğımız bir kavramdır ama manzara artık değiş-
miştir! Sahip olduğumuz güvenlik, daha açık 
bir ortamda sunulan teknolojideki gelişmeler 
ile takas edilmiştir. 
Donanım ve yazılımda devam eden gelişme-
ler, otomasyon teknolojisini avantajlı bir şekilde 
kullanmak için daha fazla yollar açmaktadır. 

Kritik altyapı güvenliğini sağlamanın 
gelişen bir süreç olduğunu fark etmek, 
emniyet, güvenlik ve etkinliğini sağ-

layacak mantıklı bir program gelişiminde kilit 
bir unsurdur. Bu süreçte, ölçülebilir ve koor-
dine edilebilen belirli eylemlere sahip olan dört 
mantıksal aşama vardır. Riskleri ve bunların 
nasıl ele alınacağını anlamak, özel gereksinim-
lerinizi karşılayacak olan özel aşamaları tasar-
larken atacağınız ilk adımdır. Bu yazıda, bu 
dört aşamayı ele alacağız -değerlendirme, iyi-
leştirme, yönetme ve sigortalama- ve bu yak-
laşımın kritik altyapınızın güvenliğini nasıl 
garantiye alacağı hakkında örnekler vereceğiz. 

Giriş

Kontrol sistemleri sadece Kuzey Amerika’da 
değil, bütün dünyada sanayi altyapısının bir 
parçasıdır. Kontrol sistemlerinin, kurumsal iş 
sistemleri ile Bilişim Teknolojisi (BT) konu-
sunda bazı benzerlikleri paylaşmakta olduğunu 
anlamış bulunuyoruz; ancak kontrol sistemleri, 

idari, teknik ve fonksiyonel olarak kurumsal 
BT sistemlerine göre daha karmaşık ve ben-
zersizdirler.
Güvenlik açıkları, özellikle siber-güvenlik açık-
ları, hem kontrol sistemleri hem de iş BT sis-
temlerinin güvenli ve fonksiyonel olan perfor-
mansını etkileyebilir. Ancak, genel BT dün-
yası, tehditler ve güvenlik ortamının yöne-
timi konusunda oldukça bilgili ve deneyim-
lidir, belki kontrol sistemlerinin mevcut duru-
mundan yıllar ile ifade edilebilecek seviyede 
daha ileridedir. Elimizde, iş dünyası BT dene-
yimlerinden yararlanarak, kontrol sistemleri-
nin aynı düzeyde güvenlik bilincini elde etmesi 
için gereken zaman aralığını kısaltmamız için 
bir fırsat var.
Siber güvenlik olgunluğu konusundaki bu far-
kın en önemli nedenlerinden biri, iş IT ve 
kumanda sistemlerinin odaklandığı konular 
arasındaki farktır. Kontrol sistemleri, ekipman 
verimliliği ve güvenilirliği üzerine odaklan-
mıştır. Siber güvenlikte ise iş, BT kurumlarına 
bırakılmıştır. Ancak bu durum değişmektedir. 

Endüstriyel Bilişim 
Teknolojileri*

teknik
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Hedefli ve Kötü Amaçlı Siber 
Güvenlik Tehditleri

Bilgi erişimi ve paylaşımı için artan talep ile 
birlikte, hedeflenen kötü niyetli siber güven-
lik tehditleri sayısının da arttığını görüyo-
ruz. Basında çıkacak olan bir sonraki büyük 
hikâyenin konusu olmak avantajlı değildir. P.T. 
Barnum şöyle demiştir:  “Benim hakkımda ne 
yazdığın önemli değil, sadece adımı doğru yaz”; 
siber güvenlik tehditleri, internet ve teknolojiye 
yaygın erişim hakkında bir şeyler bilseydi belki 
de bu sözlerini başka türlü söylerdi! 

Sanayi ve Devlet 
Düzenlemelerindeki Artış ya da 
Standartlar 

Sanayi bazında, standartlara ve tesislere adapte 
olmak ve bazı durumlarda düzenleyici kurallara 
uymak konusunda yönergeler vardır. Düzenle-
yici ve en iyi uygulama kontrollerinin yorum-
lanması veya uygulanması ile ilgili bir belirsiz-
lik akıbeti vardır.

Çalışma Zamanı Üzerindeki 
Artan Vurgu, Kullanılabilirlik ve 
Güvenilirlik İçeriklerinin Stili

Tüm bu zorluklar ile birlikte, artırılmış çalışma 

zamanı, kullanılabilirlik ve güvenilirlik talebi 
artmaktadır. Birçok kuruluş, kendisini, endüs 
triyel bilgi teknolojilerinin gerektirdiği yüksek 
standartları karşılayan bir güvenlik programını 
yönetebilecek personel yokluğu ile karşı karşıya 
bulmaktadır. Fabrikadaki BT konusunda tek-
nik bilgi, “know-how”, eksikliği problematik 
bir durumdur- gizlilik karşısında erişebilirliğe 
öncelik verilmektedir. O zaman cevap verilmesi 
gereken soru şudur: Bu artırılmış risk düzeyine 
karşı nasıl tepki vereceğiz?

Kritik Altyapınızın Güvenliğini 
Sağlamak için Düzenli, Mantıksal 
Bir Yaklaşım

Gerekli adımların doğru zamanda atılmasını 
sağlamak için Endüstriyel BT Yaşam döngü-
süne mantıklı, düzenli ve tekrar edilebilir bir 
yaklaşım sergilemek gereklidir. Endüstriyel BT 
Yaşam döngüsü, sürekli devam eden bir döngü-
dür ve sürekli dikkat gerektirir. Yaklaşım dört 
aşamadan oluşur: Değerlendir, iyileştir, yönet 
ve sigortala. 
Bu aşamaların her biri önemli olmakla birlikte, 
en açıklayıcı olması muhtemel olanı değerlen-
dirme aşamasıdır. Bu aşamada, tesisinizin var-
lıklarını değerlendirir ve endüstri standart-
ları ve en iyi uygulamaları ile karşılaştırarak 
güvenlik açıklarını ortaya çıkarırsınız. Sorunları 

Bugünün zahmetli otomasyon zorlukları ile 
karşılaşmak, neyin mümkün olduğu hakkında 
bilgi sahibi olmak demektir. Değişim iyi olabilir 
ve onunla birlikte gelişebilme ve ondan en iyi 
değeri elde etme yeteneğimiz bizim yaratıcılı-
ğımız ve özverimiz için bir ölçüttür ve belki de 
bizim uygulamamız da, bu evrime mantıklı bir 
yaklaşımın ölçüsüdür. Süreç denetimi için, risk-
leri artıran, geceleri bizi uyanık tutan ve huzu-
rumuzu etkileyen zorlukların farkında olma-
mız gerekmektedir. Zaman içerisinde bu zor-
lukların etkisi artmaktadır.

Artan Erişebilirlik Gereksinimleri 
ve İş ile Süreç Bilgisi Arasındaki 
Sıkı Bağlantı

Sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek 
için üretim ve süreç işletmelerinin değişime 
hızla uyum sağlamaları gereklidir. Daha kısa 
zamanda karar verebilmek ve eyleme geçebil-
mek, kalite ve verimliliğin artırılması için kri-
tik öneme sahiptir - güvenilir bilgilerin zama-
nında toplanması, manipülasyonu ve dağıtımı 
önemli bir konudur.
Günümüz iş ortamında, elektronik verinin, 
operasyon birimine, mühendislik birimine ve 
yönetime kendileri için en anlamlı olacak bağ-
lamda bilgi olarak takdim edilmesi gerekmek-
tedir. 
Tarihsel olarak, süreç ve iş verileri farklı kay-
naklardan toplanarak güvenli bir şekilde depo-
lanır. İş dünyasının gereksinimi, bu verilerin, 
her aşamada verimliliği ve kârlılığı artırmak 
üzere destek veren ve kolay anlaşılabilir bir 
biçimde sunulan bilgiye dönüştürülmesidir. 
Sonuç olarak, çoğu kuruluş, sisteme erişimi 
artırma gereksinimi ile karşı karşıyadır ve iş 
dünyası ve süreç bilgileri arasındaki bu bağın 
daha sıkı olması gereksinimi, ona karşı kasıt-
sız veya planlı müdahaleleri olanaklı hale getir-
mektedir.

Karmaşık Araçlar Dizisi, 
Standartlar ve En İyi Uygulamalar 

Açık sistemlerin çoğalması, fabrika ağ sistem-
lerinin karmaşıklığı ve eski sistemleri destek-
leme ihtiyacı ile daha fazla aracın risk ve gerek-
sinimlerinin giderilmesi için, görevli standart-
ları ve onu takip eden en iyi uygulamalarla 
birlikte kullanılabilir. Hangi araçların hangi 
ortama daha uygun olduğunu anlamak zor bir 
görev olabilir.

Şekil 1 Endüstriyel BT’nin kontrol kuruluşları süreciyle günümüzde en çok karşılaştığı zorluklar.
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düzeltirken ve açıkları kaldırırken, mantıklı ve 
odaklanmış olabilmek için nelerin bozuk veya 
zayıf olduğunu anlamak gerekmektedir.
Değerlendirme sonuçları ile birlikte iyileştirme 
aşaması başlar - sistem açıkları ve endüstri stan-
dartlarındaki yanlış ayarlamalar ile en iyi uygu-
lamalara hitap edilir. Ağ ve güvenlik progra-
mını optimum seviyede tutmak için yönetme 
aşaması, endüstriyel BT ve özellikle ağ güven-
liği alanında yaptığınız yatırımları korumak ve 
geliştirmek için gerekli olan hizmetler ve eği-
time hitap etmektedir. Daha sonraki sigorta-
lama aşaması ise, programınızın tasarladığınız 
şekilde işlediğinden emin olmak için onu izle-
meniz konusuna odaklanır. 

Şekil 2: Endüstriyel BT Yaşam Döngüsü Evreleri

Her aşama ve temel işlevinin üzerinden hızlıca 
geçmek gerekirse:
•	 Müşterinin varlıklarını endüstri 

standartları, yasal gereklilikler ve en 
iyi uygulamalar kavramına kıyasla 
Değerlendirin.

•	 İyileştirme, Değerlendirme aşamasında 
tanımlanan meseleleri özel tasarlanmış bir 
endüstriyel BT programı ile çözmek için 
gereken eylemlere hitap eder.

•	 Yönetme, müşterinin, ağ güvenliği, destek 
verme ve eğitim de dâhil olmak üzere 
yaptığı Endüstriyel BT yatırımlarının 
yönetimini ifade eder.

•	 Sigortalamak, müşteriye ait Endüstriyel 
BT çözümlerinin tasarlandıkları şekilde 
çalışıp çalışmadığından emin olunması 
konusundaki metotlara hitap eder.

Değerlendirme Aşaması 

Değerlendirme Aşaması, Endüstriyel BT 
yaşam döngüsü içinde çok önemlidir. Bu aşa-
mada genel eksiklikler ve zayıfl ıklar, ulaşılmak 
istenen sonuç durumu ile karşılaştırılmaktadır. 
Dört aşamadan, belki de en aydınlatıcı olanı bu 
aşamadır. Değerlendirmeleri, sisteminin daha 
iyi yönetimine yardımcı olacak eylem öneri-
leri takip etmelidir. Öneriler, tespit edilen açık-
lara mantıklı biçimde hitap edilmesi için önem 
sırasına göre düzenlenmelidirler. Ayrıca, bütçe 
kurallarının sağlanması, İyileştirme aşaması için 
gereken çabanın büyüklüğü ve kapsamı konu-
sunda yardımcı olacaktır.

Değerlendirme türleri, tesisatın kurulum anın-
daki ve uzun vadeli ihtiyaçlarına bağlı ola-
rak değişmektedir. Bazı kurulumlar için, yasal 
değerlendirmeler ön plandadır. Ağ güvenlik 
açıkları ile ilgili acil endişeler varsa, ağ değer-
lendirmesi ideal bir başlangıç   noktası olacaktır.

Değerlendirme kategorileri şunlardır:
•	 Güvenlik Açığı değerlendirmeleri
•	 Yasal Değerlendirmeler,
•	 NERC CIP, CFATS, vb.
•	 Ağ Değerlendirmeleri
•	 Risk ve Hazırlıklı olma 
•	 Genel boşluk analizi ve proje planlama

İyileştirme Aşaması

Değerlendirme aşaması en aydınlatıcı olsa bile, 
İyileştirme aşaması, risk yönetimine, süreç, tek-
noloji ve insan perspektifl erinden yaklaştığın-
dan dolayı en yoğun ve farklı aşama olabilir.
Süreç, özellikle güvenliğe etki etmesinden 
dolayı, iyileştirmeye genel bakışta önemlidir. 
Süreç, aşağıdakiler gibi süreçsel geliştirmeler 
içerir:
•	 Yama Yönetimi
•	 Güvenli Uzaktan Erişim
•	 Anti-virüs
•	 Yedekleme ve Restorasyon
•	 Değişim Yönetimi
•	 Çevre Güvenliği

İnsani perspektiften bakıldığında, süreç kon
trol ortamının güvenliğini etkileyen her bir 
kişi, güvenlik için geçerli risklerin ve düşün-
celerin farkında olacak hale getirilmelidir. Bu 
amaç doğrultusunda, bir güvenlik farkında-
lık programı çok önemlidir. Güvenlik açıkla-

rına maruz kalma potansiyeli hakkında bilgisi 
olmayan birey ve grupların olması alışılma-
dık bir durum değildir. Ek eğitimler gerekebi-
lir. Her kuruluş içinde bu kilit alan için geçerli 
talimatlar ve yönetimlerin geliştirilmesi ve bel-
gelendirilmesi en iyisi olacaktır. Aynı zamanda, 
kuruluşlar genişleme veya küçülme yoluyla veya 
diğer pozisyonlara kaydırma sebebi ile değiş-
tikleri için, güvenlik bilinci de sürekli devam 
eden bir süreçtir.

Genel olarak, insan perspektifi  aşağıdakileri 
içerir:
•	 Güvenlik Bilinçlendirme Programı
•	 Güvenlik Eğitimi
•	 Politika ve Yönetişim gelişimi
•	 Tasarım ve Uygulama kaynakları
Teknoloji perspektifi ; teknoloji de sürekli değiş-
tiği için, birçok değişikliğe karşı koyabilecek bir 
perspektiftir. Bu alanda, ağ mimarisi, topolo-
jisi ve süreç kontrol ağ tasarımının fi ziksel ağ 
diyagramları, teknoloji gereksinimleri gibi şey-
leri belirlemek ve belgelemek önemlidir.
Teknoloji, sunucu ve yazılım, dağıtım ve yapı-
landırma konusundaki seçimi de kapsar. Sis-
tem fi ziki donanım ve sanallaştırma ihtiyaçları 
ve uygulama konuları bu alanda yer almaktadır. 
Sonra, rafl arda bulunmayan ürünlerin (COTS) 
geniş bir ticari yelpazeden seçimi ve belirli bir 
alan için hangisinin en uygun olduğunun tes-
piti konusu vardır. COTS ürünlerinde aşağı-
daki işlevleri yerine getirebilecek araçlar vardır: 
•	 Anti-Virus, McAfee gibi, 
•	 Yama Yönetimi,WSUS gibi 
•	 Beyaz Liste, Bit9 gibi,
•	 Saldırı Tespit (IDS)/ Saldırı Önleme 

Sistemi (IPS) Tipping Point gibi 
•	 Sistem Açığı, Fire Eye gibi 
•	 Ağ izleme, SolarWinds gibi 

Şekil 3: Risk Yönetiminin En İyi Uygulamalarının 
Güvenlik Şartları
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•	 Günlük Çözümleme, Splunk gibi 
Özetlemek gerekirse, iyileştirme aşaması, aşa-
ğıdakileri de içerebilen özel olarak tasarlanmış 
bir Endüstriyel BT programı ile sonuçlanır:
•	 Derinlemesine ağ tasarımında çok 

katmanlı güvenli savunma 
•	 Sistem sertleştirme
•	 Test ve yedekleme çözümleri
•	 Uyum ve yönetim geliştirme
•	 Güvenlik bilinçlendirme programı

Yönetim Aşaması

Yönetim aşaması; müşterinin, ağ güvenliği, des-
tek ve eğitim dâhil olmak üzere Endüstriyel 
BT yatırımlarının yönetimini içerir. Aşağıdaki 
özellikleri de içerebilir:
•	 Sistemlerin ve teknolojinin sürekli yönetimi, 

aşağıdakiler de dâhil olmak üzere:
•	 İş Akışı uygulaması
•	 Anti-virüs ve yama yönetimi hizmetleri
•	 Çevre yönetimi
•	 Destek hizmetleri, aşağıdakiler de dahil 

olmak üzere:
•	 Güvenlik araçlarının ayarlarının 

düzenli olarak yapılması
•	 Sistem sağlığı ve performansını izleme
•	 Ad-hoc destek sözleşmeleri

Sigortalama Aşaması

Sigortalama aşaması, Endüstriyel BT çözüm-
lerinin tasarlandıkları şekilde işlemelerini sağ-
lamak için gereken yöntemleri içerir. Progra-
mın izlenmesi aşağıdakileri içerebilir:
•	 Değişim yönetimi
•	 Yama yükleme doğrulanması ve anti-virüs 

güncellemeleri 
•	 Bir uyum tablosu kullanma
•	 Aylık raporlama
•	 Sistem sağlığı ve performans raporlama
•	 Ve bazıları için, her yıl yenilenen 

NERC CIP Siber Güvenlik Açığı 
Değerlendirmesi (CSVA)

Özet

Endüstriyel BT Yaşam döngüsü sürekli devam 
eden bir süreçtir. Düzenli değerlendirmeler 
yapar, iyileştirme aktiviteleri yapar, ek hizmetler 
ve eğitim ile Endüstriyel BT yatırımını yöne-
tir ve kritik altyapının korunmasının güvence-
sini verir. Ve süreç devam eder.
Endüstriyel BT Yaşam döngüsünde yardımcı 
olacak kaynakların seçiminde, izlenmesi gere-
ken bazı en iyi yöntemler vardır. Endüstriyel 
BT Yaşam sürecindeki ortağınız nötr bir satıcı 

www.iskteknik.com

olmalıdır. Birçok durumda, dikkat edilmesi 
gereken konular agnostiktir, bundan dolayı 
ortağınız da aynı şekilde olmalıdır. Belgelen-
miş deneyimi olan, ağ ve güvenlik sertifikalı 
insanlarla çalışmanız da önemlidir. Eğer dünya 
çapında bir kuruluş iseniz, o zaman ortağı-
nızın da servis, eğitim ve destek sağlayan dünya 
çapında bir erişime sahip olması önemlidir. 
Mevzuata uygunluk uzmanlığı da en iyi ortağın 
bir başka önemli özelliğidir. Ürünlere gelince, 
uçtan uca ölçeklenebilir olmaları ve hizmetle-
rin özel ihtiyaçları karşılamak üzere özel ola-
rak tasarlanmış olmaları önem arz etmektedir.
Seçtiğiniz ortak -ki kontrol sistemleri bilgisi 
ve BT uzmanlığı olan- ile kendinizi rahat his-
setmelisiniz. Burada tartışılan mantıklı, aşa-
malı yaklaşım, kritik altyapı güvenliğinizi sağ-
lamak için tasarlanmıştır ve içinde faaliyet gös-
terdiğimiz değişen çevreyi gözeten ve gelişen 
bir süreçtir.

[1] ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Ulaştırma 
Komitesi önünde, Joseph M. Weiss, Kontrol 
Sistemleri Siber Güvenlik Uzmanı’nın ifade-
sidir. 19 Mart 2009.

*Kaynak: Honeywell Beyaz Kitap. TM
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Panasonic Türkiye Genel Müdürü Ahmet Telatar
Panasonic Ev Aletleri Klima Avrupa Genel Müdürü Enrique Vilamitjana
Panasonic Ev Aletleri Klima Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Aichiro Shiraishi
Panasonic Türkiye Klima Pazarlama Müdürü Melis Bozoğlu Günaçar

Panasonic, her ne kadar Türkiye pazarında elektronik eşya denildiğinde akla 
gelen ilk firmalar arasında yer alsa da Avrupa’da ISK alanında da söz sahibi 
firmalardan biri. Geçen yıl Türkiye pazarına klimaları, ısı pompaları ve Mini 

VRF’leri ile sıkı bir giriş yapan firmanın Türkiye iklimlendirme pazarına bakışını, 
yeni ürünlerini ve Türkiye’deki faaliyetlerini Panasonic Ev Aletleri Klima Avrupa 
Genel Müdürü Enrique Vilamitjana, Panasonic Ev Aletleri Klima Avrupa Genel 
Müdür Yardımcısı Aichiro Shiraishi ve Panasonic Türkiye Klima Pazarlama 
Müdürü Melis Bozoğlu Günaçar ile konuştuk... Panasonic Türkiye Genel Müdürü 
Ahmet Telatar da sadece klima kategorisinde değil, teknoloji alanında hayatı 
kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle Panasonic’in 2018’de en çevreci fikirleri üreten 
ve uygulayan marka olma hedefine doğru hızlı adımlarla ilerlediğini anlattı...

“Avrupa pazarında başarılı 
olmanın yolu Türkiye’den geçiyor”
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Türkiye klima pazarı çok büyük bir 
potansiyele sahip

Türkiye Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri. 
Dolayısıyla burada olmak çok önemli. Avrupa 
genelinde başarılı olmak isteyen firmalar için 
öncelikle Türkiye pazarında başarılı ve reka-
betçi olabilmek gerekiyor. Türkiye’de yerel mar-
kalar pazarda hâkim durumda. Yabancı firma-
lar ise bu pazarın küçük bir kısmını paylaşmak-
talar. Klima konusunda Avrupa’da Türkiye’nin 
çok büyük bir pazar hacmi bulunuyor. 
Panasonic olarak son dönemde ticari tip ısıtma 
ve soğutma ürünlerine odaklanıyoruz. 
Oda tipi normal split klimaları konunun dışında 
tutuyoruz; çünkü zaten bu konuda her zaman 
en iyi enerji verimliliğine sahip ürünleri pazara 
sunan biz olduk. Ticari tip ürün gruplarında ise; 
soğutmada en yüksek COP değerlerini sunu-
yoruz. 

Enerji verimliliği konusunda 
iddialıyız

Panasonic, Türkiye’de elektronik ürünlerle çok 
bilinen bir marka ama dünyada durum biraz 
farklı. Avrupa’da klima konusunda pazar lideri 
konumundayız. Hatta İspanya’da bizim kâğıt 
mendil yerine “Selpak” kullanmamız gibi; klima 
yerine “Panasonic” kullanılıyor. Türkiye’de de 
klima alanında bilinirliğimizi aynı düzeye ulaş-
tırmak için güvenli ve sabırlı adımlar atarak 
yolumuza devam ediyoruz. Amacımız doğru 
kanallarla doğru projelerde yer almak ve yük-
sek müşteri memnuniyeti sağlamak.
Panasonic klimalar, çok uzun zaman Türkiye 
pazarında yoktu. Geçen yıl pazara girdik ve 
öncelikli olarak dağıtım kanalımızı yapılan-
dırdık. Bu konuda çok büyük başarı sağladık. 

Bugün Türkiye genelinde 50 satış kanalına ulaş-
mış durumdayız ki bu çok önemli bir adım. 
Müşterilerimizle ilişkilerimiz çok iyi ve her geçen 
gün artan bir satış grafiğine sahibiz. Bunun daha 
da artacağından kuşkumuz yok; çünkü Türkiye 
pazarı çok büyük ve biz daha yeni girdik pazara. 
Beş yıl içinde Türkiye’de bulunan Japon marka-
ları arasında ilk üçe girmek en büyük hedefi-
miz. Bu hedef doğrultusunda hızla ilerliyoruz. 

Klimada kategorisindeki satışlarımıza biz geçen 
sene split ürünlerle başladık. Senenin ortasında 
yarı ticari ürünleri pazara sunduk ve havadan 
suya ısı pompası satışı yaptık. Ardından VRF 
satışına başladık. Ürün gamımızda bulunan ve 
bu yıl satışına başlayacağımız yeni ürünlerimiz 
arasında mini VRF’ler ve Gazlı VRF’ler bulu-
nuyor. Gazlı VRF’ler şu an Türkiye pazarında 
pek bilinmiyor; bu yeniliği de sektörümüze sun-
muş olduk. 

Ürünlerimizden Etherea serisi sürekli kendini 
yenileyen, geliştiren ve üstün teknolojiye sahip 
bir seri. Geçen sene Etherea, yazılımı ve sen-
sörleri ile Türkiye pazarında yer alan en geliş-
miş ürünler arasındaydı. Odada insan bulunup 

bulunmadığını, lokasyonunu ve hareket seviye-
sini algılayan sensörlerimiz bulunuyor üründe. 
Yani odada biri var mı, varsa odanın neresinde 
duruyor, sadece odada kitap mı okuyor yoksa 
spor mu yapıyor, bütün bunları algılayabilen sen-
sörler ile kullanılacak enerji miktarını belirleyen 
ve böylece ciddi miktarda enerji tasarrufu sağla-
yan bir seri Etherea. 
Bu yıl, ürüne bir de güneş sensörü ekledik. Böy-
lece ısıtma ya da soğutma yapılırken cihaz, oda-
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hiçbir faydası yok. Biz bu noktadan hareketle 
2013 sonuna kadar Avrupa’da 100.000 öğren-
ciye eğitim verme hedefini koyduk. Geçen sene 
Türkiye’de 10.000 öğrenciyi eğittik. Bu sene de 
15.000 öğrenciyi eğiteceğiz. Malum; ağaç yaş-
ken eğilir; bizim de eğitim verdiğimiz çocuk-
larımız 7-11 yaş grubu. Çocuklarımızı bugün 
eğitirsek, büyüdüklerinde onları bekleyen gele-
cek de daha güzel olacak. Eğitim kapsamında 
çocuklara gereken tüm malzemeleri (kalem, silgi, 
defter, kitap gibi) tedarik ediyor; öğretmenleri 
için konular belirliyoruz. İlgili konularda eği-
timler sürerken çocuklardan bir de günlük tut-
malarını istiyoruz; o gün öğrendiklerini bu gün-
lüğe yazarak değil, çizerek aktarıyorlar. Sonra bu 
günlükleri topluyor, yarışmalar düzenliyoruz. 
Önce ülkelerin birincileri belli oluyor; ardın-
dan dünya birincisi seçiliyor. Geçen yıl Balı-
kesir Naim Süleymanoğlu İlkokulu Avrupa’da 
birinci oldu ve UNESCO’dan ödül kazandı. Biz-
ler de çok mutlu olduk... Bu üç alanda da hedefi-
mize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Dünya hepimizin ve asıl işimiz gelecek nesil-
lere yaşanabilir bir dünya bırakmak olmalı... TM

nın güneşlenme miktarını algılayıp buna göre 
kullanacağı enerjiyi değerlendiriyor. Bu yıl split 
klimalarda lansmanını yaptığımız ürünümüz 
de yenilenen Etherea oldu. Bunun dışında sis-
tem ürünlerine de çok önem veriyoruz ve enerji 
verimliliği anlamında bu ürün gruplarında da 
çok iddialıyız. 
Bilindiği üzere sektörümüzde satış ve servis nok-
taları çoğu zaman ortaktır; bizde de böyle. Yani 
satış kanallarımız aynı zamanda yetkili servis-
lerimiz olarak hizmet veriyor. Elbette sürekli 
satış ve servis eğitimleri ile onlara her türlü des-
teği sağlıyoruz. 
Eğitimlere de her zaman yurtdışından teknik 
destek geliyor. Teknik müdürlerimiz birebir eği-
tim veriyor. 

Japonya’da “Panasonic Şehri”

Panasonic olarak çok büyük ve özel projelere 
imza attık. Mesela bugünlerde İngiltere’de çok 
büyük bir alana güneş panelleri kuruyoruz. 
Dünyanın en büyük projelerinden biri bu. Yine 
Japonya’da 30.000 metrekarelik alanda akıllı ev 
projemiz devam ediyor. Bu evlerin tamamı kendi 
enerjisini üretebilecek. Kullanılan tüm cihaz-
lar Panasonic marka olacak. Çatılarda güneş 
panelleri bulunuyor; en alt katta da büyük pil-

ler olacak. Güneşten enerji üretilip depolanabi-
lecek. Bu aslında bir konut projesinden çok, bir 
şehir projesi...

100. yılımızda tüm dünyaya bir 
sözümüz var

2018 yılı bizim 100. yılımız. Panasonic ailesi 
olarak 2018 yılında 100. yılımızı kutlayacağız. 
100. yılımızda tüm dünyaya bir sözümüz var: 
Kendi sektörümüzde en çevreci fikirleri üre-
ten ve uygulayan marka olmak. Bu bağlamda 
işi üçe ayırdık; üretim tesislerimiz, ürünleri-
miz ve tüketiciler. Üretim tesislerimizde CO2 
salınımını minimum seviyeye düşürüyor, üre-
tim yaparken mümkün olduğunca çevreyi kir-
letmemeye çalışıyoruz. Ürünlerimizde maksi-
mum enerji verimliliği hedefliyoruz; klimaları-
mız, elektronik eşyalarımız artık daha az elektrik 
ve su tüketiyor. Yani ürünlerimiz artık doğayla 
daha sıkı dost... Ama bu konuda en önemli 
bölüm, tüketicilerin bilinçlendirilmesi... Çünkü 
ürünleriniz ne kadar iyi olursa olsun, tüketici-
ler de aynı bakış açısına sahip olmadığı sürece 
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İklimlendirme Sektörünün 
Küresel Trendleri

Dünya klima pazarının 2011 yılındaki 
görünümünde, ısı pompalarının yay-
gınlaşma hızında artış, rekabetin güç-

lenmesi, Japonya deprem felaketi neticesinde 
komponent teminindeki aksaklıklar, VRF’lerin 
payındaki artış, Eko-tasarım kavramının güç-
lenmesi, inverter sistemlerin pazar payının 
yükselmesi, dağıtım zincirinin kısalması, daha 
küçük ve kompakt ünitelerin tasarlanması ve 
yeni soğutucu akışkanlar öne çıktı. Geleneksel 
klima santrallerinin karşısına kompakt santral-
ler çıkmaya başladı. Isı geri kazanımlı cihazlar 
pazar payını artırmaya başladı.

2011 dünya iklimlendirme pazarı cirosu 85.2 
milyar USD, adet bazındaki hacmi ise 118.2 
milyon cihaz seviyesindeydi. Ürün grupları açı-
sından pazar değerlerine bakılacak olursa, ciro-
nun % 53.3’ü, cihaz miktarının % 69.3’ü kanal-
sız split klima cihazlarına aitti. 
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2011 yılında satılan cihazların 17.5 milyon 
adedi ABD’de, 11.5 milyon adedi Avrupa’da 
ve 45.9 milyon adedi Çin’de satılmış. 

Inverter klima sistemlerinin 2011’deki pazar 
payına bakacak olursak; 1.800.000 ünite ile 
Rusya’nın ilk sırada olduğu, onu sırasıyla 
1.040.885 ünite ile İtalya, 857.527 ünite ile 
İspanya, 389.047 ünite ile Fransa, 296.214  
ünite ile Yunanistan, 144.577 ünite ile İngiltere, 
125.400 ünite ile Almanya takip etmektedir. 
Meskenlerde klima kullanımının pazar doy-
gunluk oranları Yunanistan’da % 48, İspanya’da 
% 43, İtalya’da % 20, Fransa’da % 9, Rusya, 
İngiltere ve Almanya’da ise % 5’in altındadır.
Pek çok ürün grubunda Avrupa’nın ciro sıra-
lamasının ilk basamağında İtalya bulunuyor.
İtalya, klima pazarının bütünü göz önüne alın-
dığında Avrupa birincisi. Tekli ve multi split-
lerde, chiller gruplarında, VRF’lerde, Rooftop 
ünitelerde ve taşınabilir klimalarda da Avrupa 
ülkeleri arasında ilk sırasını koruyor. Pencere 
tipi cihazlarda Avrupa ikincisi olan İtalya’nın 
klima sektörü toplam cirosu 1.430,7 milyon €. 
Bu cironun en büyük dilimini 693.1 milyon € 

Kompakt ve Geleneksel Klima Santrali Satışları

Ülkelere Göre 2011 İklimlendirme Pazarı

Ciro (85.2 milyar USD) % Adet (118.2 milyon) %

Kanalsız Split Klimalar % 53 % 69.3

Chiller % 9.4 % 0.3

VRF % 9.6 % 0.8

Rooftop % 4.6 % 1.0

Klima Santralleri % 5.9 % 0.6

Pencere Tipi % 4.0 % 13.2

Standart Kanallı Split %2.7 % 1.9

US Kanallı Splitleri % 7.0 % 5.5

Fan Coil % 2.0 % 5.6

Taşınabilirler % 0.6 % 1.7

Paket İç Üniteler % 0.8 % 0.1

Dünya Klima Pazarı 2009-2011

Fransa Almanya İtalya Polonya Rusya İspanya İngiltere

Hacim (US$ Milyon) Hacim (Üniteler)

Toplam 2011: 118.2 
Milyon Ünite

Toplam 2011: 85.2 
Milyar Ünite
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Dünya VRF Pazar Hacmi (2011)

Ürün Gruplarının En Büyük Pazarlara Göre Kullanım Yüzdeleri

ile kanalsız standart splitler oluşturuyor. İtalya 
pazarı için 2012 yılı öngörülerinde daha fazla 
enerji verimliliğine yönelten yasal düzenleme-
ler neticesinde ısı pompaları ve ısı geri kaza-
nım sistemlerinin gelişme kaydetmesi bekle-
niyor. Ticari yapılar ve ofi slerde VRF sistem-
lerin pazar doygunluğunun henüz çok düşük 
seviyelerde oluşu nedeniyle bu segmentte de 
hızlı bir büyüme söz konusu. Gelecek iki yılın 
da ekonomik krizle gelen kayıpların telafi  edi-
leceği düşünülüyor.
2012 yılının klima sektörü kaybedenlerinin  
% 23.5 (-) ile Rusya, % 8.3 (-) ile Yunanis-
tan, % 7.4 (-) ile İspanya olduğu; kazananları-
nın ise % 8.8 ile Almanya, % 5.9 ile İngiltere, 
% 4.3 ile İtalya, % 0.8 ile Fransa olduğu öne 
sürülüyor. TM

Ciro Hacim

Avustralya % 2.0 Suudi Arabistan 
% 1.6

Suudi Arabistan 
% 1.6

Hindistan % 2.3

Hindistan % 2.8
İtalya % 2.3

İtalya % 1.4Endonezya % 1.5

Kuzey Kore % 1.5

Rusya % 2.5
Rusya % 2.9
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Kuzey Kore 
% 2.6

Brezilya 
% 2.6

Brezilya 
% 4.6

Japonya 
% 15.0

Japonya 
% 7.5ABD

% 15.2
ABD
% 14.8

Çin
% 27.0

Çin
% 38.8

Diğerleri 
% 26.6 Diğerleri 

% 22.5

Toplam: 85.2 Milyar
Toplam: 118.2 Milyon Ünite

Hacim

CAGR 2011-2014

FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ

DUMAN TAHLİYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP 
LİDER YERLİ ÇÖZÜM

İlk Belediye Caddesi No:2 
Tünel - Beyoğlu  / İstanbul

telefon: 212 245 54 83 / faks: 212 249 52 24 
eposta: info@emak.com.tr

web: www.emak.com.tr

w w w . e m a k . c o m . t r  

Üç kıtada, yirminin üzerinde ülkeye ihracat yapan EMAK, 
Avrupa topluluğu ülkelerine, dünya standartlarında 
DUMAN EGZOZ FANLARI ihracatı gerçekleştirmektedir.
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Cirolarına Göre 2011’de İlk 10 Küresel Klima Şirketi

2010 & 2011 Chiller Pazarındaki Gelişim (Adet)

Diğerleri 
% 38.6

Hitachi
% 3.5

Trane
% 3.9

LG
% 4.0

JCI
% 4.2 Panasonic

% 4.8

Mitsubishi
Electric
% 5.8

Midea
% 6.9

Gree
% 7.2

Daikin
% 9.8

Toshiba
Carrier
% 11.2

İngiltere Fransa İtalya İspanya Rusya

Almanya
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Inverter’li Tekli veya Split Klima Pazarı (Adet)

2010 & 2011 Tekli Split Klima Pazarındaki Büyüme (adet)

İngiltere Fransa İtalya İspanya Rusya Almanya

Çi
n

Al
m

an
ya

Yu
na

ni
st

an

AB
D

İta
ly

a

Ru
sy

a

İsp
an

ya

İn
gi

lte
re

Fr
an

sa

Tü
rk

iy
e

2011 Pazar Büyüklüğü

İtalya 1,040,885
Ünite İspanya 857,527 

Ünite

Fransa 389,047 
Ünite

Yunanistan 
296,214 Ünite

İngiltere
144,577 Ünite

Almanya
125,400 Ünite

Rusya
1,800,000 Ünite

Kaynak: BSRIA, Excellence in Market Intelligence
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Güneş Enerji Sistemleri

D elta, yeni veya mevcut olan bina-
ların merkezi ısıtma kaskad siste-
minde güneş enerji sistemlerini, 

Almanya’daki son teknoloji ve en az 15 yıllık 
tecrübe ile uygular. Delta tüm üretici şirket-
lerden farklı olarak güneşten kazanılan ener-
jiyi, “Eşanjör Sistem” ile ısıyı transfer ederek, 
merkezi ısıtma kaskad sisteme direkt vermek-
tedir. Delta Güneş Enerji Sistemleri kullanıl-
dığında, yıllık enerji giderlerinden en az % 20 
ile 40 tasarruf sağlanır.

1- Delta Güneş Enerji Kolektörleri

Yüksek verimli Delta Güneş Enerji Kolektör-
leri, merkezi ısıtma kaskad sistem için tasarlan-
mıştır. Dikey kolektörler, bakır borulu, selek-
tif alüminyum absorberli özel solar anti refleks 
cam (güneş geçirgenliği % 92), güneş ener-
jiyi ısıtma suyu yüksek derecede transfer eder. 
Montajı kolay olan Düz Çatı Montaj ve Kolek-
tör Bağlantı Setleri ile teslim edilir.

2) Kolektör Bağlantı Seti

- 2 Kolektör Grubu: 1 ad. Ana Bağlantı Seti
- 3 Kolektör Grubu: 1 ad. Ana Bağlantı Seti
                                 1 ad. Ek Bağlantı Seti 1
- 4 Kolektör Grubu: 2 ad. Ana Bağlantı Seti
                                 1 ad. Ek Bağlantı Seti 1

3) Düz Çatı Montaj Seti

Dikey Kolektörler için montaj ayakları, ayarla-
nabilir derecelik açısı.

- 2 Kolektör Grubu: 3 ad. 
Ayak, 2 ad. Profil (kısa)
- 3 Kolektör Grubu: 4 ad. 
Ayak, 2 ad. Profil (uzun)
- 4 Kolektör Grubu: 2 ad. 
2’li Kolektör Grubu

1) Delta Güneş Kolektörü  
(DelSun V)

Montaj Şekli: Dikey
Yükseklik: 2065 mm
Genişlik: 1160 mm
Derinlik: 93 mm
Brüt Kolektör Yüzey Alanı: 2,40 m2

Net Absorber Alanı: 2,04 m2

Isı Verim: % 81
Cam: anti refleks
Güneş Geçirgenliği: % 92
Çalışma Basıncı: 10 bar
Maksimal Sıcaklığı: 204 °C
Ağırlık: 45 kg

sistem

Delta Güneş Enerji 
Sistemleri
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365 Gün Havadan ve Sudan Isıtma ve Sıcak Su

siz olduğu durumda devreden otomatik çıkar. 
Akümülasyon tankta depolanan enerji (ısıtma 
suyu), hem kalorifer hattını besler hem de sıcak 
su istasyonları ile katlara kullanım sıcak suyunu 
dağıtır.

2- Delta Güneş Enerji İstasyonları

Güneş Enerji İstasyonu - Solar 20 (Solar 30)
Fişe hazır olan güneş enerji istasyonudur. 

Güneş Enerji Sistemleri

Delta Güneş Enerji Sistemleri, güneşten kaza-
nılan enerji ile suyu ısıtır ve depolar. Güneşin 
yeterli olduğu durumlarda güneş enerjisi, siste-
min merkezi ısıtma kazan hattına devreye gir-
mesiyle kazan suyunu destekler. 
Delta, güneş enerji istasyonları ile güneşten 
elde edilen enerjiyi depolama, akümülasyon 
tankını ısıtma suyu ile besler. Güneşin yeter-

Komple alt plakaya monte edilmiş köpük 
kapaklı, paslanmaz çelik plakalı bakır lehimli 
eşanjör (yalıtımlı) ve paslanmaz borular diji-
tal panolu (LCD ekranlı) regülatör 230V, 2 
adet sirkülasyon pompası (primer/sekünder), 
emniyet grubu dahil (güneş panel tarafı 6 bar, 
kazan tarafı 3 bar), termometre ve vana grup-
ları dahildir.
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Beslediği güneş panel alanı: 12 m2 
(20 m2)

Bağlantılar (PN6):
Gidiş Güneş Enerji: 1” (İç diş)
Dönüş Güneş Enerji: 1” (İç diş)
Gidiş Kazan/Akümülasyon Tankı: 1” (İç diş)
Dönüş Kazan/Akümülasyon Tankı: 1” (İç diş)
Elektrik: 230V
Ağırlık: 120 kg
Ebatlar: E x Y x D= 450 x 530 x 283 mm

Beslediği güneş panel alanı: 75 m2 
(150 m2)

Bağlantılar (PN6):
Gidiş Güneş Enerji: DN 32 (İç diş)
Dönüş Güneş Enerji: DN 32 (İç diş)
Gidiş Kazan/Akümülasyon Tankı: DN 32  
(İç diş)
Dönüş Kazan/Akümülasyon Tankı: DN 32 
(İç diş)
Elektrik: 230V
Ağırlık: 120 kg
Ebatlar: E x Y x D= 1200 x 1350 x 600 mm

Isı Pompa Sistemi

% 100 yenilenebilir kaynağı olan havadan suya 
ısı pompası ve güneş enerji sistemleri 365 gün 
ısıtma suyu vermektedir. Havadan suya ısı 
pompası ve güneş enerji sistemi ile güneşin 
yeterli olduğu durumlarda, önce sistem güneş 
enerjisinin devreye girmesini sağlar, güneşin 
yetersiz olduğu durumda güneş enerjisi devre-
den çıkar ısı pompası devreye girer. Isı pompa 
modülü ile havadan aldığı enerjiyi ısı akta-
rımı sağlayarak suyu ısıtır, depolama akümü-
lasyon tankını sıcak su ile depolandırır. Akü-
mülasyon tankında depolanan enerji (ısıtma 
suyu), hem kalorifer hattını besler hem de 
sıcak su istasyonları ile katlara kullanım sıcak 
suyunu dağıtır.

Güneş Enerji İstasyonu - Solar 
Maxi 75 (150)

Fişe hazır olan güneş enerji istasyonudur. 
Demir çelik profil içinde komple monte edil-
miş paslanmaz çelik plakalı bakır lehimli eşan-
jör (yalıtımlı) ve paslanmaz borular (28 x 1,2), 
dijital panolu (LCD ekranlı) regülatör 230V, 
2 adet sirkülasyon pompası (primer/sekünder), 
emniyet grubu dahil (güneş panel tarafı 6 bar, 
kazan tarafı 3 bar), termometre, manometre ve 
vana grupları dahildir.

sistem
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sistem

(45 bar, 40/50 plaka sayısı)
-  Yüksek Verimli Sirkülasyon Pompası
-  Soğutucu gaz (Gidiş/Dönüş) bağlantısı
-  Sistem Regülatörü (dijital):

-  Defrost kontrolü
-  Yüksek/Düşük sıcaklık ayarlama 

kontrolü
-  Isı Pompanın güç kontrolü

2) Dış Ünitesi

-  Mitsubishi havadan suya ısı pompası, 

Zubadan Teknolojisi
-  Isıtma Kapasitesi: 11/14 kW (Kaskad 

olduğunda: 44/56 kW’ya kadar 
yükseltilebilir)

-  % 100 oranında ısıtma gücü (Dış ortamı 
–15 °C’ye kadar +55 °C sıcak su üretir)

-  COP değeri: 4 üzeri
-  Soğutucu Gaz: R410 TM

3- Delta Isı Pompaları

Yüksek verimli Delta ısı pompası, merkezi 
ısıtma kaskad sistem için tasarlanmıştır.
Kış koşullarında bile 55 °C ısıtmayı garanti 
eder. COP değeri yüksek olan ısı pompası, 10 
kW ısıtma enerjiyi havadan suya üretmek için 
saatte sadece 2,5 kW elektrik gücü harcar.

1) İç Ünitesi

-  Yüksek verimli plaka ve yalıtımlı eşanjör 
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CAV-Sabit Hava Debili 
Sistemler*

Çalışma Prensibi

CAV üniteleri odadaki asma tavana yerleşti-
rilir ve bir kanalla ana besleme hava kanalına 
bağlanır. Odadaki ısı yükündeki değişikliklere 
göre odaya beslenen havanın, odayı daha fazla 
soğutmaması için ısıtılması gerekir. Bunun için 
CAV terminalinin dışına, ihtiyaca göre iki-üç 
çıkışı olan bir hava dağıtım kutusu (plenumun) 
yerleştirilir.
Soğuk besleme havası bu kutunun içindeki 
elektrikli veya sıcak sulu yeniden ısıtma batar-
yasından geçirilerek ısıtılır. Isıtma bataryası 
ayarlanabilir ve sıcaklık sensörlü bir termostat 
ile kontrol edilir. Oda sıcaklığı ayar değerinin 

Sabit Debili Sistemlerde (CAV- Cons-
tant Air Volume) hava terminali, basınç-
tan bağımsız olarak sabit debide besleme 

havası sağlar. Bu tip hava terminaline “CAV 
terminali”, “CAV Kutusu” ya da “CAV Ünitesi” 
denir. CAV terminali bir odaya yapılan besleme 
havasını, oda yükünden bağımsız olarak düzen-
ler. Bu tip sistemlerde ortama beslenecek hava 
miktarı daha önceden sabitlenir.

İstenen Teknik Özellikleri

•	 Sistemin verimli çalışması için CAV 
kutusunda basınç kayıpları düşük 
olmalıdır.

•	 Odanın tavanına yerleştirileceği için 
konfor koşulları bakımından ses 
seviyesinin olabildiğince düşük olması 
beklenir.

•	 Yer durumu ve montaj kolaylığı 
bakımından boyutları küçük olmalıdır.

•	 Damper kanatlarının şekli önemlidir. Oval 
biçimli damper kanatları lineer kontrol 
karakteristiği için uygundur.

•	 CAV kutularının hava debisi fabrikada 
ayarlanır. Ancak montajdan sonra yerinde 
gerektiğinde tekrar ayarlanabilmelidir.

•	 Bu ayarlama miktarının sabit fabrika 
ayarına göre % ± 10 olması uygundur.
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altına düşünce ısıtma bataryası devreye girer, 
besleme havasını ısıtır ve oda sıcaklığı ayar 
değerine yükselince devreden çıkar. CAV ünite-
sinden çıkan besleme havası, üniteye sese karşı
yalıtılmış esnek bir boruyla bağlanan ve tavana 
yerleştirilen bir veya birden çok difüzöre gelir 
ve buradan odaya girer.

Seçimde Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

CAV terminalleri seçilirken düzgün çalışması 
için difüzörler için gereken minimum hava 
miktarı dikkate alınmalıdır. Odaya beslenen 
hava miktarı gerekenden çok düşük olursa oda-
daki hava yayılımı ve hareketi yeterli olmaz. 
Besleme havası difüzörden çıkınca oda içinde 
yayılamadan aşağıya doğru düşer ve odanın bu 
bölümünde hava hareketi olurken diğer bölge-
lerde hava durgun halde kalır. İstenilen kon-
for koşulları sağlanamaz. Isıl konfor, sadece 
değişken hava sıcaklığı sağlayabilen difüzör-
lerin seçimine bağlı değildir. Bunun yanı sıra 
hesaplanan iç ve dış ısı yükleri esas alınarak 
odaya beslenmesi gereken sabit hava debisi de 
bilinmelidir.

Uygun bir seçim için besleme havasının difü-
zörlerden çıkış hızı da dikkate alınmalıdır. 
Minimum hava debisi ve düşük hava hızı 
odada düzgün bir hava yayılımı için yetersiz 
kalır ve odanın bazı bölgelerinde durgun hava 
kalırken, yüksek hava miktarı ve yüksek hava 
hızı odada insanların kullandıkları ortamlarda 
rahatsız eden hava akımlarına neden olur. Son 
olarak iyi bir hava dağıtımı için CAV terminali-
nin istenen gerekleri karşılayacak özelliklere ve 
kapasiteye sahip olması gerekir. Aynı zamanda 
difüzörlerin tavandaki yerleşim planları da hava 
dağıtımını etkiler. Besleme havasının ve CAV 
ünitesinin özellikleri yeterli olsa da uygun yer-
leştirilmemiş difüzörler yetersiz hava beslenme-

sine neden olur. Sistem seçiminde dikkat edi-
lecek diğer hususlar şunlardır:
•	 % 100 dış ortam havasıyla besleme 

olanağı,
•	 Montaj işlemlerinin kolay olması
•	 Debi ayarının kolay yapılması ve bakım 

gerektirmemesi
•	 Ortalama konfor seviyesi
•	 Cihazın ömrü (yaklaşık 20-25 yıl olabilir)
•	 CAV ünitesi ve bütün donanımların tek 

bir sağlayıcıdan alınması; sağlayıcının 
sistemin tümünden sorumlu olması.

Kontrol Özellikleri

Sabit hacimli bir sistemde odaya beslenen hava 
miktarı her zaman % 100’dür. Odadaki çok 
düşük ısı yükü nedeniyle ortamın çok fazla 
soğumasını inlemek için, termostatla kontrol 
edilen ön ısıtma bataryası kullanılır.

İndüksiyonlu Sabit Hava Hacimli 
Sistemler (CAV-İ)

Sistem Tanımı

İndüksiyonlu CAV sistemin standart CAV sis-
teminden farkı, CAV terminalinin hava dağı-
tım kutusu (plenum) veya odadaki havanın 
içine, indüklemenin etkisiyle taze havayı karış-
tırmasıdır. Taze hava akımı sabit bir değer ola-
rak ayarlanır. Yeniden ısıtma bataryası kullanılı-
yorsa besleme havasının sıcaklığı odadaki yüke 
göre bir on-off anahtarla ayarlanabilir.

İstenen Teknik Özellikleri

CAV-i’nin özellikleri standart CAV özellikle-
rine benzerdir:
•	 İndüksiyon etkisinin istenilen düzeyde 

olması gerekir.
•	 Taze hava sıcaklığının düşük olması 

istenir.
•	 Basınçtan bağımsızdır.
•	 Sistemin verimli çalışması için CAV 

kutusunda basınç kayıpları düşük 
olmalıdır.

•	 Odanın tavanına yerleştirileceği  
için, konfor koşulları bakımından  
ses seviyesinin olabildiğince  
düşük olması beklenir.

•	 Yer durumu ve montaj kolaylığı 
bakımından boyutları küçük olmalıdır.

Çalışma Prensibi

CAV-i üniteleri standart CAV üniteleri gibi 
odadaki asma tavana yerleştirilir ve bir kanalla 
ana besleme hava kanalına bağlanır. Odadaki 
ısı yükündeki değişikliklere göre odaya besle-
nen havanın, odayı daha fazla soğutmaması 
için ısıtılması gerekir. Bunun için CAV termi-
nalinin dışına, ihtiyaca göre iki-üç çıkışı olan 
bir hava dağıtım kutusuna (plenumun) yerleş-
tirilir. Soğuk besleme havası bu kutunun için-
deki elektrikli veya sıcak sulu ısıtma bataryasın-
dan geçirilerek ısıtılır. CAV-i ünitesi oda için-
deki ısıtma yükü sonucu oluşan hava debisin-
deki değişimi kontrol edemez. Hava debisi, akış 
sensörleri ile ölçülür ve elle ayarlanabilir dam-
perle bir kez ayarlanır, sabittir. Hava debisinin 
kolay ölçümü için akış sensörü sistemin dışında 
kolayca erişilecek bir yere yerleştirilir. Odadaki 
ısı yükü ve oda sıcaklığı kullanıcı tarafından 
belirlenen noktanın altına düşünce oda termos-
tatı ısıtma bataryasını çalıştırır. CAV-i ünite-
leri yerleştirildikten sonra üzerine bir motorlu 
VAV kontrolör entegre edilerek kolaylıkla VAV 
indüksiyon ünitesi olarak da çalıştırılabilir.

Hava Dağıtımı

Koşullandırılan hava bir ya da daha fazla difü-
zör tarafından odaya verilir. Hava debisi sabit 
olduğu için difüzörlerin seçimi basittir. Her 
oda için gerekli olan besleme hava debisi iç ve 
dış ısı yüküne bağlı olarak yapılır. Difüzörlerin 
seçiminde havanın oda içinde düzgün şekilde 
dağılabilmesi için hava hızının standartlara 
uygun olması önemlidir. İhtiyaca uygun model 
ve kapasitenin yanı sıra difüzörlerin konumu 
uygun hava dağıtımı için önemlidir.

Seçimde Dikkat Edilmesi 
Gerekenler

VAV-i ünitelerinin seçilmesinde dikkat edil-
mesi gereken hususlar standart VAV ünitele-
riyle benzerdir:
•	 İklim değişimlerinde optimum serbest 

soğutma olanağına,
•	 Havadaki nem durumuna,
•	 Olası yüksek iç ısı yüklerine,
•	 Ortalama konfor seviyesine
•	 Hava kanallarında düşük taze hava 

sıcaklığının etkilerinin azaltılmasına 
dikkat edilmelidir.
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Özellikleri

•	 Tek veya çift cidarlı kasa.
•	 50 - 1000 Pa arasında basınçtan bağımsız.
•	 Kompakt tasarım.
•	 Düşük basınç kaybı.
•	 Kontrol aralığı ±%10 (tavsiye edilen akış 

aralığında).
•	 Çalışma sıcaklık aralığı; -30°C ile +100°C.
•	 Her konumda yerleştirilebilir.
•	 Fabrika ayarlı, sahada işletmeye alma 

süresini kısaltır.
•	 Sahada debi ayarlanması için tam hacim 

skalası.
•	 Bakım gerektirmez.
•	 Fabrika montajlı dağıtım kutusu (plenum) 

ve entegre sıcak su veya elektrikli ısıtma 
bataryası.

•	 Düşük ses seviyesi.

Teknik Bilgiler

Terminal Kasası
Galvanize çelikten, kauçuk contalı spiral olma-
yan kılıf bağlantılı. Kasa kaçak oranı Class II 
VDI 3803 veya DIN 24 194. Kanal-kılıf bağ-
lantısı DIN 24 145 veya DIN 24 146’ya uygun. 
Çift cidar için kasalar 25 mm yalıtım malze-
mesiyle tam sarılı.

Damper
Damper kanadı: Alüminyum.
Damper mili: Kendinden yağlamalı, naylon 
yataklı paslanmaz çelikten.

Hava Dağıtım Kutusu (Plenum)
13 mm iç yalıtımlı (30 kg/m3) galvanize sacdan.
Standart dikdörtgen veya çoklu (4 x daire-
sel) çıkışlı.

İsteğe bağlı tek, çift, üçlü veya altılı dairesel 
çıkışlar.

Çıkış ağzı (spigot)
Yanmaya dayanıklı polimer malzemeden ve 
isteğe bağlı olarak galvaniz sacdan debi kon 
trol damperi.

Yeniden Isıtma Bataryası
1, 2- veya 4 borulu sıcak su bataryası veya 
230VAC/1-fazlı veya 400VAC/3-fazlı elek 
trik ısıtıcılı.

Kontroller
Terminalin üzerindeki gösterge fabrika ayarlı-
dır.Yüzey standart galvaniz çelik.
İsteğe bağlı olarak epoksi kaplamalı.

Montaj Bilgileri

HC Barcol-Air CAV terminalleri, kauçuk tit-
reşim önleyicili DIN- ray veya L profilden iki 
askı parçası kullanılarak tavana asılabilir. Askı 
parçaları iki saplama ile tavana sabitlenir.

Yerleştirme Yöntemi
1.  Askı sistemi, terminalin performansını 

olumsuz etkileyecek ve CAV terminalinin
 gövdesinin zarar görmesine neden olacak 

yüksek mekanik gerilimi önler.
2.  Askı sistemi CAV terminalinin üzerinde 

damper kanatlarının bozulmasına neden 
olacak torsiyon oluşmasını önler.

3.  Askı sistemi CAV terminalinin son 
montajında esneklik sağlar.

4.  CAV girişinden önce en az 1 x terminal 
giriş çapı uzunluğunda düz kanal 
kullanılmalıdır.

Kontrol Özellikleri

Sabit debili bir sistemde odaya beslenen hava 
miktarı her zaman % 100’dür. Odadaki çok 
düşük ısı yükü nedeniyle ortamın çok fazla 
soğumasını inlemek için, termostatla kontrol 
edilen ısıtma bataryası kullanılır.

Dairesel Cav Hava Hacim Kontrol 
Terminalleri

Mekanik Regülatörlü Modeller

Tek duvar için (NR)
Çift duvar için (NT)

Uygulama

NR/NT serisi, mekanik regülatörlü daire-
sel sabit debili terminaller DDC CAV/VAV 
kontrolör/motor kullanılmadan giriş statik 
basıncından bağımsız olarak hava debisini 
sabit tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ter-
minaller yeni ve yenileme projelerinde bes-
leme ve dönüş havaları için kullanılabilir. 
Sahada işletmeye alma süreleri daha kısadır.
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Uygulama
NR serisi, mekanik ayarlı dikdörtgen sabit 
debili terminaller DDC CAV/VAV kontro-
lör/motor kullanılmadan, giriş statik basıncın-
dan bağımsız olarak hava debisini sabit tutacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bu terminaller yeni ve 
yenileme projelerinde besleme ve dönüş hava-
ları için kullanılabilir. Sahada işletmeye alma 
süreleri daha kısadır.

Özellikleri

•	 Tek veya çift cidarlı kasa.
•	 80 - 1000 Pa arasında basınçtan bağımsız.
•	 Kompakt tasarım.
•	 Terminalde düşük basınç kaybı.
•	 Kontrol aralığı ±%10 (tavsiye edilen akış 

aralığında).
•	 Çalışma sıcaklık aralığı; -30°C ile +100°C.
•	 Her konumda yerleştirilebilir.
•	 Fabrika ayarlı, sahada işletmeye alma 

süresini kısaltır.
•	 Sahada debi ayarlanması için tam hacim 

skalası.
•	 Bakım gerektirmez.
•	 Düşük ses seviyeli üretim.

teknik

5. Girişten önce, ek olarak manuel debi 
kontrol damperlerinin (VCD) kullanılması

 gerekmez ve önerilmez.
6. Bütün bağlantılar ısıl olarak yalıtılmalıdır. 

Dairesel CAV terminallerinin 
yerleştirilmesi benzer yoldan yapılabilir. 
Bu terminallerde, DIN- ray veya L profil 
yerine iki adet kauçuk titreşim önleyicili 
(montaj kelepçesi) askı parçası kullanılarak 
tavana asılabilir. VAV terminalin 
dönmesini önlemek için destek ve üst 
askı parçasından oluşan “komple kelepçe” 
kullanılması önerilir. İsteğe bağlı olarak 
sabitleme kancası da kullanılabilir.

Dikdörtgen Cav Debi Kontrol 
Terminalleri

Mekanik Ayarlı Modeller
Tek cidar için (NM)
Çift cidar için (NN)
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Air Trade Centre Ltd Sti Turkey
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi 
No: 101  
34418 Seyrantepe / İstanbul
Turkey 
T +90 (0)212 283 45 10  
F +90 (0)212 278 39 64  
atc.turkey@airtradecentre.com
www. airtradecentre.com

“HVAC sistemleri için daima yüksek kalitede 
çözümler sunan ortağınız...”



Teknik Bilgiler

Terminal Kasası
Galvanize çelikten, kauçuk contalı spiral olma-
yan kılıf bağlantılı. 
Kasa kaçak oranı Class II VDI 3803 veya DIN 
24 194. 
Kanal-kılıf bağlantısı DIN 24 145 veya DIN 
24 146’ya uygun. 
Çift cidar için kasalar 30 mm yalıtım malze-
mesiyle tam sarılı.

Damper
Damper kanadı: Alüminyum.
Damper mili: Kendinden yağlamalı, naylon 
yataklı paslanmaz çelikten.

Kontroller
Terminalin üzerindeki gösterge fabrika ayarlı-
dır.Yüzey Standart galvaniz çelik.
İsteğe bağlı olarak epoksi kaplamalı.

teknik

Montaj Bilgileri

HC Barcol-Air CAV terminalleri, kauçuk  
titreşim önleyicili DIN- ray veya L pro-
filden iki askı parçası kullanılarak tavana  
asılabilir. Askı parçaları iki saplama ile tavana 
sabitlenir.

Yerleştirme Yöntemi
1. Askı sistemi, terminalin performansını 

olumsuz etkileyecek ve CAV terminalinin 
gövdesinin zarar görmesine neden olacak 
yüksek mekanik gerilimi önler.

2. Askı sistemi CAV terminalinin üzerinde 
damper kanatlarının bozulmasına neden 
olacak torsiyon oluşmasını önler.

3. Askı sistemi CAV terminalinin son 
yerleştirmesinde esneklik sağlar.

4. CAV girişinden önce en az 1x terminal 
giriş köşegeni uzunluğunda düz kanal 
kullanılmalıdır.

5. Terminal girişinden önce ek olarak manuel 
debi kontrol damperlerinin (VCD) 
kullanılması gerekmez ve önerilmez.

6. Bütün bağlantılar ısıl olarak yalıtılmalıdır.

*Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bülten, Sayı 
38, Mayıs 2012. TM

�����������������
��������������������

���

�����������������
�����������������������




	������	���	��

������������������������
�������




	���������	���

������������������������
�����������������




	����������	���

�������������
��� ���������������




	�����������	���

�����������������
����������������������




	������������	���

��������������������
��������������������




	����������	���

������

�����������������������
��������������������




	���������	���

����������������

�������������
������������������ �����������������������

��������
	����������	���
�������������� ��� �����������
�� �������
������������
����������� ������������������ � ����
	�������������������

���




	���������	���

������������

78 . tesisat market 05/2012



�����������������
��������������������

���

�����������������
�����������������������




	������	���	��

������������������������
�������




	���������	���

������������������������
�����������������




	����������	���

�������������
��� ���������������




	�����������	���

�����������������
����������������������




	������������	���

��������������������
��������������������




	����������	���

������

�����������������������
��������������������




	���������	���

����������������

�������������
������������������ �����������������������

��������
	����������	���
�������������� ��� �����������
�� �������
������������
����������� ������������������ � ����
	�������������������

���




	���������	���

������������



Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

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

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Selçuk Benli
selcukbenli@dogayayin.com

Meltem Aksoy
meltemaksoy@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

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

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

Yönetim Yeri

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

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

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

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.

MAYIS 2012 • SAYI 160

www.tesisatmarket.com

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

Abone formu

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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




