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ÇOK ÖZEL FİYATLI KAMPANYA ÜRÜNLERİ



•	Ürün	Kodu:	ST-FRE2
•	6	metre	kapiler’li
•	-30/+10	°C
•	Manuel	reset’li
•	Made	in	UK

DONMA TERMOSTATI

•	Ürün	Kodu:	T7162-L-A
•	2	borulu	sistemler	için,	sıva	altı	model
•	3	Hız	fan	ayarı,	On/Off,	230V
•	Yaz	/	Kış	modu,	timer	özelliği
•		Made	in	China

19,99 USD
FCU ODA 
TERMOSTATI

•	Ürün	Kodu:	DAN2.C
•		230VAC,	4	Nm	damper	motoru,	IP50
•		2	kablolu,	On/Off	kontrol,	Yay	Geri	Dönüşsüz
•		1	m2	lik	damper	alanına	kadar	ideal	kullanım
•		Made	in	Germany

DAMPER MOTORU

•	Ürün	Kodu:	VSX03PB+MVR230
•		DN15,	PN25,	stork	2,5mm,	
•		FCU	kesme	&	basınç	ayarlanabilir	balans	vanası
•		230V,	on/off	vana	motoru	
•		Made	in	Italy

69,99 USD
FCU MOTORLU KOMBİNE 
BALANS VANASI

•	Ürün	Kodu:	C04A3
•		10-90	°C	sıcaklık	kontrol	aralığı,	IP40
•		Max.	Prob	sıcaklığı	150	°C
•		Termostat	kapiller	uzunluğu	1m
•		Made	in	Italy

C04A3C04A3
sıcaklık kontrolkontrol aralığı,aralığı, IP40

KAZAN 
TERMOSTATI

19,99 TL

54,99 USD

•		Ürün	Kodu:	013G0003+ 013G5016
•		RAS-C	Sıvı	sensörlü,	alt	ve	üst	sıcaklıklar	
				limitlenebilir,	hissedici	
•		RA-FN15	DN15	,	standart,	köşe	radyatör	vanası	
•		Made	in	Denmark

TERMOSTATİK 
RADYATÖR VANASI

16,99 TL 1919

DONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATIDONMA TERMOSTATI
69,99 USD

•		Ürün	Kodu:	CS-GNG-200
•		Max.	200A,	Solid	Core,	Hassas	güç	kontrol
•		Haricen	güç	kaybına	neden	olmaz.
•		Tam	anahtarlama,	Ergonomik	tasarım
•		Made	in	Canada

AKIM 
ANAHTARI

26,99 USD

•		Ürün	Kodu:	AC205+809
•		Kombi,	Yerden	Isıtma	ve	2	Borulu	FCU	sistemlerde
•		Işıklı	ekran,	3	hız	fan	ayarı,	timer	özelliği
•		230V,	
•		Made	in	China

KABLOSUZ ODA
TERMOSTATI

44,99 USD

Yayınlanan	özel	fiyatlarımız	Temmuz	ayı	içerisinde	peşin	ödemelerde	geçerlidir.

Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    s a t i s @ k o n t r o l m a r k e t . c o m

www.rothenberger.com.tr

Temiz ve verimli tesisat
sistemi için

ROPULS!

NeWS

Önce Sonra

Önce Sonra

Tesisatı bir su-hava karışımı ile temizler.
Boruların çeperleri tamamen mekanik bir
uygulamayla temizlenir ve verimli ısınma
sağlanır. Buna ilave olarak pompa ve kaz-
anlardaki yabancı maddeler temizlenir. 

Adım 1:
Mekanik temizleme 

ROCLEAN ® özel kimyasalları, tesisatı de-
rinlemesine ve bakterilerden arındırır. Tüm
genel kullanılan boru tipleri için uygundur.
Çamur, tortu ve biyofilm temizlemesi için
idealdir. Tesisat daha uzun süre temiz kalır. 

Adım 2:
Kimyasal temizleme

Koruyucu kimyasal radyatörler ve yerden
ısıtma sistemleri için uygundur. Bu kimya-
sal ile tesisatın çeperinde koruyucu film
tabakası oluşturulur. Bu sayede tesisatta
biyolojik film, paslanma ve tortu oluşumu
geciktirilir.

Adım 3:
Koruma
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tıyor: “Güvenilir kalitenin sürekliliğinin sağlan-
ması ise, kalite kontrol sürecinde sürekli ölçüm 
ve değerlendirme ile mümkün olabilir. Kalite 
güvencenin sağlanması için işletme içerisinde 
birden fazla birimin bir arada ve koordineli çalış-
ması zorunludur. Bu birimler; üretim, kalite 
kontrol, bakım ve kalibrasyondur.
Sağlıklı koordinasyonun sağlanabilmesinin ön 
koşulu ise, uygulama ile uyumlu, istenilen doğ-
rulukta ve kararlılıkta ölçüm yapabilmektir. Alı-
nan ölçümler birimler arası değerlendirmelerde 
alınacak kararlarda baş rolü oynayacaktır. Ölçüm 

değerlerinin ürün kalitesini ve üretim verimini 
direkt olarak etkileyeceği öngörülen ölçüm nok-
talarında, kullanıcıların doğru, diğer bir deyişle 
uygulamaya en uygun, ölçüm cihazları kullan-
maları çok önemlidir. Cihaz tercih edilirken, 
doğru olanı satıcı ve alıcı arasında geçen satın 
alma sürecinde uygulamaya yönelik olabildiğince 
fazla bilginin paylaşılmasıdır. Belirlenmiş kritik 
ölçüm noktalarında, gereken yüksek doğrulukta 
ölçümün yapılabilmesi, sadece ölçüm sisteminin 
doğruluğu ile ilgili ol(a)mayabilir. Bu durumda, 
ölçüm doğruluğunu etkileyebilecek girişim etki-
sini ortadan kaldırma özelliğine sahip ölçüm sis-
temleri tercih edilmelidir.”
Teknik elemanların olmazsa olmazları arasında 
yer alan; cihazları kullanan kişilerin işinin ehli 
olması da altı çizilmesi gereken konulardan biri. 
Bu konuda son sözü biz de işinin ehli hocamız 
Kadir İsa’ya bırakıyoruz: “Şüphesiz ki, bu tür 
cihazlara binlerce lira harcamak bizi iyi bir tek-
nik eleman yapmayacaktır; bu cihazları doğru 
kullanmayı da bilmek zorundayız...” TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Bilmek için ölçmek gerekir...
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Ö lçüm cihazları, yapılan işin doğrulu-
ğunu garantileyecek kritik cihazlardır. 
Doğru ölçüm, işletme giderlerini düşü-

rebiliyor, cihazların daha uzun ömürlü olma-
sını sağlıyor, en önemlisi gerçek durumu tes-
pit etmenize ve sorunları gidermenize imkân 
tanıyor. Ölçüm cihazları günümüzde teknolo-
jiye paralel olarak gelişip çeşitleniyor: Baca gazı 
ve yanma verimliliği, gaz kaçağı, iç hava kalitesi, 
CO/CO2, ışık şiddeti ve gürültü, pH, kızartma 
yağı, devir, akım/voltaj, nem, basınç, sıcaklık, 
hava hızı ve debi ölçüm cihazları, soğutma ana-
lizörleri, çok fonksiyonlu ölçüm cihazları ve ter-
mal kameralar gibi... 
Günümüz rekabet koşullarında satış sonrası hiz-
metler (SSH), alım kararını etkileyen en önemli 
faktörler arasında yer alıyor. Kaliteli bir satış son-
rası hizmet ise SSH ekibinin hem bilgi hem de 
ekipman olarak yeterli donanıma sahip olması 
ile mümkün. Gerektiği gibi çalışmayan cihaz-
ların enerjiyi ‘yuttuğu’ bilinen bir gerçek. Bunu 
önlemenin yolu yine doğru ölçümden geçiyor. 
ISK Teknik dergimizin Yayın Danışmanı Kadir 
İsa Hocamız, bir yazısında şöyle demişti: “Ölç-
mek, bilmektir. Doğru alet kullanmak, yaptığınız 
işte fark oluşturan en önemli faktörlerden biri-
sidir. Bir vakum manometreniz olmadan klasik 
bir manometre ile gerçek vakum değerini okuya-
mazsınız. Parmağımızı ıslatıp, hava akımı içinde 
tutarak havanın debisi ve sıcaklığı hakkında yak-
laşık bir değer elde etmemiz mümkün değildir! 
Yanlış belirlenmiş bu kritik değerler, uygula-
malarda kullanılırsa sonucun hatalı olacağı da 
muhakkaktır.”
Testo Türkiye’den Özgür Küçükhüseyin ise, 
doğru ölçümün verimliliğe etkisini şöyle anla-







ürünler

Inverter Teknolojisine Sahip DemirDöküm Duvar 
Tipi Split Klimalar

DemirDöküm inverter klimalar, bireysel 
soğutma ve ısıtma çözümleri sunmak 
amacıyla DC inverter teknolojisi ile 

tasarlanan split klimadır. 180º sinusoidal modü-
lasyonlu DC inverter teknolojisine sahip inver-
ter duvar tipi split klimalar, düşük elektrik tüke-
timi ile ( A ) enerji verimliliğine sahip. Inverter 
teknolojisinde klima, istenilen oda sıcaklığına 
göre mekânın ihtiyacı olan kapasitede kom-
presörün dönme hızını ayarlar ve mümkün olan 
en düşük seviyede elektrik tüketir. Ayrıca tam 
sinusoidal çalışma modülasyonu ile kesinti-
siz çalışır, bu sebeple çok daha sabit bir ortam 
sıcaklığı sağlar. 4.26’ ya ulaşan COP değeri ve 
çevre dostu R410A gazıyla cebi ve doğayı korur. 
DemirDöküm inverter duvar tipi split klimalar 
sessiz çalışır ve rahatsızlık vermez. 
Bünyesindeki fi ltreleri ile iç mekân hava 
kalitesini artırarak insan sağlığına en uygun 
mekânları yaratır:

•	 Aktive edilmiş karbon fi ltresi ile yabancı 
kokuları yok eder, zararlı gazları fi ltreler.

•	 Anti bakteriyel fi ltre iç mekân havasına 
anti alerjik ve anti bakteriyel etkisi olan 
fi ltredir.

•	 Anti toz fi ltresiyle ortamdaki toz ve 
partikülleri tutar.

Anyon üreticisi ile iç mekânda pozitif elektrik 
yüklü partikülleri yakalar, tabana çökelmesini 

sağlayarak tozların kişiler tarafından solunma-
sına engel olur. İç mekân havasında iyon mik-
tarını artırarak adeta orman havası yaratır. Yük-
sek nem alma kapasitesi sayesinde, özellikle 
nemli bölgelerde klimanın performansını artı-
rır, daha az enerji harcarken insan sağlığına en 
uygun nemi ortamda tutar. 
Estetik ve kompakt gövde tasarımı ile kullanıl-
dığı mekânlara değer katar. 
Antifriz özelliği ile çok düşük dış hava sıcak-
lıklarından (-15 ºC) çok yüksek hava sıcaklıkla-
rına (45 ºC) kadar her türlü dış ortam şartında 
çalışır. Isıya duyarlı olarak çalışan “follow me” 
özelliği ile istenilen sıcaklıktaki havayı, kişinin 
bulunduğu tarafa yöneltir. 
Sıcak kalkış modu sayesinde ısıtırken ilk çalış-
tırma esnasında rahatsız edici soğuk hava sir-
külasyonunun önüne geçerek daha konforlu 
iklimlendirme sağlar. Hızlı soğutma modunda 
ortamı en hızlı şekilde istenilen sıcaklığa ulaş-
tırır. 25 m’ye varan bakır boru çekilebilmesi ile 
her mekânda uygun yere montaj edilebilir. Gün-
lük zaman ayarlama teknolojisi ile kişi eve gel-
diğinde istenilen sıcaklığa iklimlendirilmiş orta-
mın keyfi ni sürer. 
DemirDöküm Inverter duvar tipi klimalar, oto-
matik yeniden başlatma özelliği sayesinde elek-
trik kesintisinden sonra özel hafıza ayarıyla kal-
dığı yerden konforlu iklimlendirmeye devam 
eder. TM 

Trotec Nem Alma 
Cihazları

Profesyonel nem alıcılar ticarette, 
endüstride ve müzelerde artık bir stan-
dart haline geldi. Trotec nem alıcılarla 

kurutma işlemi önemli ölçüde hızlandırıla-
bilir, pas ve küf oluşması önlenebilir ve eşya-
lar korunabilir. Artık evler, dükkân ve küçük 
işletme sahipleri de nem alıcıların faydala-
rını keşfettiler. Her ne kadar ilk bakışta tüm 
cihazlar birbirine 
benzer gibi görünse 
de, kalite farklılık-
ları mevcuttur. Tro-
tec nem alma cihaz-
larının kaliteli olma-
sının nedeni, içe-
risinde kullanılan 
bileşenlerdir. Trotec 
nem alıcılar, ulus-
lararası bir şirketin 
uzun yıllara daya-
nan tecrübe ve tek-
nik bilgi birikimi ile 
üretilmiştir. Avrupa 
çapında makine, 
iklimlendirme, ölçme 
ve inşaat diagnostiği 
konularında Tro-
tec önemli bir teda-
rikçidir. Profesyonel 
endüstriyel makine-
ler ve ölçme cihazla-
rında Trotec’in şart 
koştuğu kalite talep-
leri aynı zamanda 
standart ürünlerde de 
takip ediliyor. S serisi 
kompakt cihazlar, 
işçilik kalitesi, nem 
alma performansı 
ve uzun cihaz ömrü 
ile profesyonel nem 
gidericilerdir. Ürün-
lerde tamir gerekli olduğunda Trotec’in İstan-
bul/Esenler’de bulunan atölyelerinde gerekli 
çalışmalar hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılır. 
Ayrıca istek üzerine yedek bir cihaz da sunu-
lur.  Trotec TTK S Serisi Nem Alma Cihazları 
kısa süreliğine indirimli olarak satışa sunulu-
yor; cihazı alanlara bir oda termohigrometre 
de hediye veriliyor.  TM
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ürünler

Siemens’ten Yeni Balans Vanaları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 
ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin 
sağladığı enerji tasarrufuna katkıda 

bulunacak yenilikçi vanalar da kullanıma 
geçiyor. Vanaların kaliteli malzemeden üre-
tilmesi ve uzun ömürlü olması önemli bir artı 
iken, enerji ihtiyacının çok daha yoğun ola-
rak hissedildiği yapılarda farklı ihtiyaçlara da 
yanıt vermesi gerekiyor. Siemens Bina Tek-
nolojileri Bölümü’nün geniş Acvatix ürün 
portföyünde bulunan kombine balans vana-
ları; yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olmasının 
yanı sıra, basit kurulumu ve sunduğu esneklik 
sayesinde her türlü yapıda uygulama koşu-
lunda planlama ve tesis tasarımı aşamasında 
zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlarken, 
sistemin işler hale gelmesini de kolaylaştıra-
rak, hem tesis genişlemelerinde hem de yeni-
leme çalışmalarında ideal bir seçenek olarak 
merkezi ısıtma sistemi, havalandırma sis-
temi ve oda uygulamaları için tercih ediliyor.
Akış hızları 30 l/h ile 8,6 m3/h, nominal 
büyüklüğü DN 10 ile DN 50, basınç sınıfı 
ise PN 10 ile PN 25 aralığında bulunan yeni-
likçi Acvatix balans vanaları; hem ISO 7-1 
uyumlu olarak içten dişli hem de ISO 228-1 
uyumlu olarak dıştan dişli seçenekleri barın-
dırıyor. Bu çeşitlilik; basit radyatörlerden, çok 
daha kompleks ısıtma, soğutma ve iklimlen-
dirme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede 
Acvatix balans vanalarının uygulanmasını 
mümkün hale getiriyor.
Sıradan vanalardan farklı olarak, Acva-
tix portföyünde bulunan vanalar; sıcaklığı 
denetleyen bir kontrol vanasını, hidrolik 
yapıdaki basınç dalgalanmalarından korun-
mak için bir diferansiyel basınç kontrolö-
rünü, gereken maksimum volümetrik akışı 
ayarlamak için bir ön ayar ölçeğini ve dife-
ransiyel basınç ölçümü için basınç ölçüm 
noktalarını aynı gövdede buluşturuyor. Bu 
sayede enerji verimliliğine kayda değer katkı 
sağlayan kombine vanalar; eşanjörlere gerek-
siz ısı iletilmesini önleyip, üretilen ısı ve 
soğutmanın en verimli şekilde kullanılma-
sını sağlayarak masrafları azaltıyor. Kulla-
nıcı dostu, ön ayarlı ölçüm ile sistemin dev-
reye alınması kolaylaşırken, entegre diferan-
siyel basınç kontrolörü de hidrolik dengele-
meyi basitleştiriyor. Acvatix balans  vanaları, 

tüm çalışma koşullarında sistemlerin kon- 
trol hassasiyetini yükseltmekle kalmıyor, 
volümetrik akışın hassas ayarı sayesinde ısı-
tılan odalarda veya zonlarda enerji tasarru-
funun konfordan taviz vermeksizin gerçek-
leşmesine olanak tanıyor.
Siemens’in kendi HVAC laboratuvarlarında 
yoğun testlerden geçirilen yenilikçi Acvatix 
vanalar, her türlü işletme koşulunda güvenli 
kullanım sunuyor. İç kontrol vanasındaki 
basıncı sabit tutan entegre diferansiyel basınç 
kontrolörü; volümetrik akışın, hidrolik sis-
temdeki basınç dalgalanmalarından etkilen-
meden oluşmasına sebep olurken, diferansi-
yel basınçtan bağımsız kontrol edilen vana-
lar, ön ayar özelliği sayesinde hem genişleyen 
hem de yenilenen tesisler için güvenli sıcak-
lık kontrolü sağlıyor.  TM
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ürünler

Arçelik, klima sektöründe enerji tasar-
rufu sağlayan ürünlerini tüketicileri-
nin beğenisine sunuyor. Arçelik’in, 

13.500 Btu/h kapasiteye sahip inverter kliması 
(125410 model) teknik özellikleri ve şık tasa-
rımıyla dikkat çekiyor. 
‘DC Inverter’ teknolojisi sayesinde konvansi-
yonel klimalardan farklı olarak ortam sıcak-
lığı istenen seviyelere geldiğinde kompresör 
hızını ihtiyaca göre artırıp azaltabiliyor. Böy-
lece gereksiz duruş kalkışlar olmayacağından 
A enerji sınıfı klimalara göre yüzde 50'ye varan 
oranda enerji tasarrufu sağlamış oluyor. 
Arçelik New  Artcool Mirror Inverter klimalar, 

Arçelik’ten New Artcool Mirror Inverter Klimalar

Üretimlerinde kullanılan R-410A gazı saye-
sinde çevreye karşı oldukça duyarlı olan Arçe-
lik inverter klima, antialerjik filtre, LCD uzak-
tan kumanda, akıllı çalışma sistemi, doğal 
rüzgâr etkili homojen hava dağılımı, koroz-
yona dayanıklı Gold FinTM kaplı dış ünite, Jet 
Cool ve Jet Heat özellikleri, uyku modu, sağ-
lıklı nem alma fonksiyonu, yıkanabilir anti-
bakteriyel filtre, 24 saat çoklu programlama 
gibi özeliklere de sahip. Elektrik kesintilerin-
den sonra otomatik çalışma, otomatik sıcaklık 
kontrolü, otomatik 4 yönlü hava yönlendirme 
ve sıcak kalkış modu diğer önemli özellikleri 
arasında yer alıyor.  TM

Olimpia Splendid’den Unico Easy Klimalar

Otomatik nem fonksiyonu ile 
maksimum iklim kontrolü 

Olimpia Splendid Easy klimalar; otomatik fonk-
siyonu ile odadaki sıcaklık ve neme uygun ola-
rak maksimum iklim kontrolüne karar veriyor. 
Gece çalışma fonksiyonu, havalandırma fonksi-
yonunu geceleri meydana gelen değişik metobo-

konvansiyonel klimalara göre daha kısa sürede 
ortamı istenen sıcaklığa getiriyor. Geniş dış 
ortam sıcaklık aralıklarında çalışabilen Arçe-
lik inverter klimaların sunduğu bu özellik, hem 
ısıtma hem de soğutmada kullanılabiliyor. Bu 
sayede -15 derece gibi düşük sıcaklıklarda bile 
ısıtma sağlarken, yaz aylarının yüksek sıcak-
lıklarında da mükemmel soğutma performansı 
gösteriyor. 
Arçelik New Miror Inverter klimanın diğer 
önemli özelliklerinden biri ise oldukça düşük 
ses seviyesinde çalışması. 19 dba’lık ses sevi-
yesine sahip olan ürün, kimseyi rahatsız etme-
den son derece sessiz bir konfor sunuyor.

Olimpia Splendid, ısıtma ve soğutma sek-
töründe yenilikler yapmaya devam edi-
yor. Olimpia Splendid’in görüntü kir-

liliği yaratmayan, dış ünitesi olmayan yer tipi 
kliması Unico Easy ile yazlar hem serin hem 
de keyifli geçiyor. Unico Easy’nin kurulumu 
kolay, kullanımı ise son derece pratik. Dış üni-
tesi bulunmadığı için her yerde rahatlıkla kulla-
nılabilen Unico Easy klimalar, Akcor Havalan-
dırma Sistemleri’nin güvencesi ile Türkiye’ye 
getiriliyor. Olimpia Splendid / Unico Easy dış 
ünitesiz klimalar, yeni nesil uzaktan kumanda 
sistemi ile konfor ve rahatlığın simgesi haline 
geliyor. Ergonomik kontrol, hızlı ve kolay işlem 
yapan kumandalar, kullanıcılara koltuğunu terk 
etmeden kullanım imkânı sunuyor.

lik durumlara uygun hale getiriyor. Son derece 
sessiz ve verimli çalışan Unico Easy serisi klima-
lar kullanıcılarına kaliteli bir uyku ortamı yaratı-
yor. Minimum gürültü ve minimum elektrik tüke-
timiyle A sınıfı olan Unico Easy klimalar hem 
gündüz hem de geceleri rahatlıkla kullanılıyor. 
Unico Easy klimalar ile maksimum konfor sağ-
lanırken minimum enerji harcanıyor. TM

MT KL‹MA ‹KL‹MLEND‹RME TEKNOLOJ‹LER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Tel: (0212) 210 08 33  Faks: (0212) 210 08 34
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Yeni Vaillant Süper Inverter Klimalar

Vaillant’ın SUPER INVERTER serisi 
klima cihazları; A++ sınıfı enerji tüke-
timini, 3 Boyutlu DC inverter teknolo-

jisi ile buluşturarak maksimum enerji tasarrufu 
sağlarken, süper sessiz iç ünitesi, modern çizgi-
leri, ince tasarımı yüksek COP ve EER değer-
leri ile sınıfındaki diğer cihazlara göre farklı bir 
noktada yer alıyor ve yeni bir klima segmenti 
oluşturuyor (COP ve EER; performans katsa-
yılarıdır, yüksek olması; harcanılan enerjiye göre 
yüksek verim alındığının göstergesidir).
Vaillant Süper İnverter klimalar, cihaz kuman-
dası üzerinden tek tuş ile aktive edilen ‘Sağ-
lıklı Yaşam Fonksiyonu’ çalıştırıldığında, ortam 
havasına negatif iyon vererek yaşam mahalin-
deki havayı nötralize eder. Ortamdaki negatif 
iyon; kişinin kendini daha zinde hissetmesine 
yardımcı olur. Tüm bu özelliklere ilave olarak, 
ortama verilen hava üçlü bir filtreleme siste-
minden geçirilerek yaşam mahaline ulaştırılır: 
Önce toz filtresinden geçirilerek kaba partikül-

ler tutulur, ikinci olarak bakterilere kadar etki 
eden küçüklükteki mikro organizmaları tutan 
elektrostatik filtreden geçirilir, üçüncü ve son 
olarak Photo catalyst filtreden geçen hava, kötü 
kokularından arındırılmış olarak ortama verilir. 
Bu filtrenin çok önemli bir özelliği de güneş ışı-
ğına bırakıldığında kendi kendini temizlemesi 
ve tekrar kullanılabilir olmasıdır.

Estetik olarak şık ve modern görüntüye sahip 
bu cihazların derinliği 16,5 cm’dir. Cihaz kapalı 
olduğu zaman üfleme ve emiş kanallarını kapa-
tır, kumanda üzerinden çalıştırıldığı zaman tek-
rar bu kanallar ortaya çıkar. Böylece ızgaralı 
cihazlarda hava emişinden meydana gelen siyah 
is lekeleri bu cihazlarda oluşmaz, daha şık ve 
temiz bir görüntü elde edilir. Ayrıca tüm kapa-
sitedeki klimaların iç ünite ebatları aynı olduğu 
için mekânlar içerisindeki simetrileri de aynı 
olur.
Vaillant VAI -1 serisi SUPER INVERTER 
klima cihazının diğer bir özelliği; bilgisayar ve 
server odaları gibi yaz, kış, ısı yükü olan, dış 
ortam sıcaklığının düşük olduğu yerlerde; -10 
ºC'ye kadar soğutma, -15 ºC'ye kadar ısıtma 
yapabilmesidir. Böylece 24 saat ve tüm yıl 
soğutma istenen ortamların klimatizasyonu da 
bu cihaz ile çok kolay sağlanabilir. 
Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan TURBO 
fonksiyonu, uyku modu ve 24 saat program-
lama, oda ısısını kumanda üzerinden algılayan 
"Follow me" seçenekleri ile diğer özelliklerine 
ek olarak kullanıcısına konfor ve performansı 
bir arada sunar. TM
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Samsung’dan Jungfrau Klimalar 

ACS’den Hücreli Aspiratörler

Samsung Electronics Co., Ltd., tarafın-
dan ilk olarak Mena Forum’da tanıtılan 
yeni seri Samsung klimalar yaz aylarında 

evleri serinletmeye hazırlanıyor. Samsung yeni 
seri klimaların en önemli özelliği enerji tasar-
rufunu artıran Tam HD Filtre ve S-Plazma 
İyon özellikli çifte tasarruf teknolojisine sahip 
olması. Bu sayede Jungfrau Klimalar tüketici-
lerin konforlu, sağlıklı ve doğa dostu bir yaşam 
tarzı sürdürürken para tasarrufu yapabilmele-
rine de yardımcı oluyor. 

Enerji verimliliği

Samsung’un yeni klimaları gelişmiş çifte tasar-
ruf teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu sağlı-
yor. Klimalarda yer alan ‘Akıllı Inverter’ özel-
liği sayesinde de tüketicilerin klimanın açık 
ya da kapalı olduğu her iki durumda da enerji 
tasarrufu yapmalarına imkân tanıyor. Sistem 
açıldığında devreye giren artırılmış kontrol 
teknolojisi ideal sıcaklık derecesini kompre-
sörü sürekli çalıştırıp durdurmaksızın koru-
yor ve böylece boşa harcanan enerji mikta-
rını azaltıyor. Sistem kapalı olduğunda devreye 
giren geliştirilmiş kontrol kutusu ise ‘standby’ 
gücü yerine düşük seviyede enerji kullanarak 
geleneksel klimalara kıyasla tüketicilere yüzde 
40 enerji tasarrufu sağlıyor. Jungfrau klimalar 
yazın evleri serinletirken kış aylarında da ısıtı-
yor. Klimalarda soğutma sistemlerine ek ola-
rak bulunan ısıtma sistemleri, otomatik olarak 
seçilerek belirlenen sıcaklık seviyesi korunuyor. 

Temiz ve taze hava

Samsung’un gelişmiş Double Cleaning arın-
dırma sistemine sahip Jungfrau Klimalar ile 

ACS tarafından pazara sunulan hücreli 
aspiratörler, sadece havalandırma ihti-
yacı olan mahallerde ortam havasını 

temizlemek üzere kullanılan cihazlardır. Kul-
lanılacak ortamdaki havanın fizyolojik özelli-
ğine göre düşük veya yüksek emiş kapasitesine 
sahiptir. Cihaz, tam sızdırmazlığa sahiptir ve 
yüksek kalitede imal edilmiştir. Hücreli aspi-

hava iki şekilde temizleniyor; öncelikle tam 
HD filtresinin sağladığı iyileştirilmiş filtre-
leme ile havadaki mikroskopik toz partikülle-
rini yüzde 90’a varan bir oranda tutarak kirli 
hava, tozlardan arındırılıyor sonrasında gelişmiş 
S-Plazma iyon sistemi ile en ufak toz tanecik-
leri ve virüsleri bile toplayabilen antibakteriyel 
kaplaması ile filtreleme işlemi tamamlanıyor. 
S-Plazma iyon havadaki biyolojik kirleticileri 
nötralize ederek onları zararsız su buharı haline 
dönüştürürken otomatik temizleme fonksi-
yonu sayesinde ortam sürekli temiz bir havaya 
sahip oluyor.  

Kullanıcı konforu

Samsung’un dinamik 3D rüzgâr teknolojisi 
sayesinde oda içindeki hava eşit olarak dağılı-
yor ve kullanıcılara kısa sürede daha serin bir 
ortam sunuluyor. 

Samsung’un yeni klimalarında bulunan “d’light 
Cool” özelliği sayesinde de odanın nem düzeyi 
ölçülerek ideal sıcaklık otomatik olarak hesap-
lanıyor ve uygun ayar yapılıyor. Sonuç olarak 

tüketicilere yüzde 15’i bulan bir enerji tasar-
rufu sağlanıyor. Samsung’un “İyi Uyku” özel-
liği, çeşitli uyku dönemlerine göre en uygun 
uyuma sıcaklıklarını ve aynı zamanda nem 
düzeyini otomatik olarak ayarlayarak kulla-
nıcılara yüzde 36’yı bulan ek bir tasarruf sağ-
layabiliyor. Ayrıca yeni klima sistemi odayı 
hızlı ve etkin bir şekilde soğutmak için “Turbo 
Soğutma” işlevini kullanıyor.

Samsung’un gelecek nesil klima cihazlarının 
dış ünitesinde güçlendirilmiş bir gövde yastığı, 
daha istikrarlı bir fan ve titreşim emici parça 
bulunuyor; ayrıca bıçakta gürültüye neden olan 
bağlantı çubukları da kaldırılmış bulunuyor. Bu 
değişiklikler hem iç hem de dış ünitede sesin 
en az düzeye indirgenmesine yardımcı olur.  

Dayanıklılık ve kullanım kolaylığı

Samsung’un en yeni kliması parlak mor-siyah 
paneli ile kullanıcıların şık yaşam tarzlarına kat-
kıda bulunuyor. Dikkatle tasarlanan Samsung 
K-Serisi klimalar şık ve modern salonlar için 
çözüm sunuyor.   TM

ratörler, monte edileceği yere, hava kanalları-
nın durumuna, emiş ve üfleme yönlerine göre 
imal edilebilmektedir. Kaset tipi filtrelerde kul-
lanılan filtre çeşitleri şunlardır: 
•	 G-4 toz tutucu filtre
•	 Metal yağ tutucu filtre
•	 Granül karbon koku tutucu filtre
•	 Lif tutucu 
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LG Prestige Inverter, Türkiye’de ilk kez 
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Tic. A.Ş. distribütörlüğü ile satışa sunu-

luyor. LG Electronics’in geliştirdiği Prestige 
Inverter serisi klimalar, enerji tasarrufu özel-
liğinin yanı sıra rekor seviyede sessiz çalışma-
sını sağlayan ileri teknolojisiyle de dikkat çeki-
yor. LG split klimalar; içerisinde en yeni nesil 
çevreci R410A gazının kullanıldığı, çok sessiz 
iç ve dış ünitelere sahip, minimum enerji har-
cayan, ihtiyaç azaldıkça kompresör kapasitesini 
kısabilen, havayı ısıtıp soğuturken aynı zamanda 
da ileri filtre teknolojileri ile ortamın havasını 
temizleyen kullanıcılarına inverter teknolojisi-
nin bütün ayrıcalıklarını yaşatıyor. Klimalarda 
devrim yaratan LG split klimalar Bosch Ter-
moteknik yetkili bayilerinde satışa sunuluyor.
Enerji tasarrufunu, 5,6 COP ve EER değerle-
riyle bir üst seviyeye taşıyan LG Prestige Inver-
ter klimalar geliştirilmiş kompresörü sayesinde 
klasik modellere göre yüzde 74 oranında daha 
az enerji harcıyor ve sahip olduğu ileri filtre 
teknolojisi ile odanın havasını etkin bir şekilde 
temizliyor. LG ar-ge ekibinin gerçekleştirdiği 
çalışmalar sonucunda 17dB ses seviyesine kadar 
düşebilen LG Prestige Inverter serisi dünyanın 

LG Prestige Inverter Serisi Klimalar

en sessiz kliması özelliğine sahip bulunuyor. 
LG Prestige Inverter, havayı yüksek seviyede 
arındıran en yeni LG teknolojisi Plasmaster 
ile dikkat çekiyor. 
Plasmaster Otomatik Temizleme sistemi, steri-
lizasyon yöntemi ile kendi kendini temizleyerek 
klimanın iç kısmını küf ve bakterilerden koru-
yor. Ayrıca Plasmaster kötü kokuları giderirken 
alerjiye karşı etkili inovatif Honeycomb hava 
filtresi sayesinde içlerinde H1N1’in de bulun-

duğu çeşitli virüsleri ortadan kaldırıyor. 
LG Prestige Inverter serisi, özel dekorasyona 
sahip tüm evlerle uyum sağlayan ve otoma-
tik olarak açılıp kapanan şık ön paneli ve gizli 
ekranı ile tasarım anlamında da dikkat çeki-
yor. LG Prestige Inverter serisi klimalar, enerji 
verimliliği konusunda gerçekleştirilen inovatif 
çalışmalarla kullanıcıların daha az enerji har-
camalarını kontrol altına alırken bu yönüyle 
doğayı da koruyor.  TM

MeterSuite, Honeywell Proses 
Çözümleri’nin Swinton Teknoloji 
ortaklığıyla sunduğu gelişmiş, yapı-

landırılabilir ve entegre bir mali akış ölçüm 
çözümüdür. Bu çözüm, petrol ve gaz akışı 
hesaplamalarında daha büyük maliyet etkin-
liği, uzatılmış yaşam döngüsü desteği ve 
gelişmiş kontrol sağlamak için Honeywell’in 
Experion® Proses Bilgi Sistemi (PKS) 
mimarisi ile entegre olmaktadır. Sistem aynı 
zamanda tüm yaygın ölçü aleti türleri ile de 
entegre olup; ISO, AGA ve API standartla-
rını destekler.
Honeywell Haziran ayı itibariyle, MeterSu-
ite™  mali ölçüm çözümünün Avrupa Ölçü 
Aletleri Direktifi (MID) ve Uluslararası Yasal 
Metroloji Organizasyonu (OIML) R117 Ser-
tifikası aldığını duyurdu. MeterSuite tüm 
dünyada bulunabilmektedir ve artık tamamen 
MID ve OIML onaylı bir üründür.

Honeywell’den MeterSuite™
MeterSuite, petrol ve gaz operasyonlarında 
eski nesil akış bilgisayarlarını Experion PKS 
ile değiştirme ve bu yeni nesil kontrol siste-
minin sahip olduğu zengin özellik ve kapasi-
teleri güçlendirme imkânı sağlamaktadır. Bu 
çözüm karbon emisyonlarının mali raporla-
masına ilişkin yasal gereklerin yerine getiril-
mesine yardımcı olur; muhasebe ve raporlama 
sistemlerindeki ham ölçüm verilerinin enteg-
rasyonunu kolaylaştırır ve kontrol ve sıralama 
tipi görevlerin kritik olduğu sıvı, yükleme, 
doğrulama ve sayaç sistemlerinin kontrolü 
açısından gelişmiş özellikler sunar. Kullanı-
cılar esnek raporlama, kablosuz ve endüstriyel 
ağ sistemi vericileri ile Web-tabanlı erişim ve 
entegrasyon dahil olmak üzere ölçüm işlemle-
rinde Experion’un kabiliyetlerinin birleşimin-
den yararlanırlar. MeterSuite, R201’den en 
son sürüm olan R400.2’ye kadar tüm Expe-
rion yazılım revizyonlarında mevcuttur.  TM

Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr
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Turgut Reis Mah. 
Barbaros Cad. 
E4 Blok No. 61 / B 145 Giyimkent
TR-34235 Esenler / İstanbul

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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Optiva hermetik şofbenler, yanma için 
gerekli havayı dış ortamdan alıp yan-
mış atık gazları da yine dış ortama 

verdiği için güvenli su ısıtıcılarıdır. Gelişmiş 
elektronik kontrol sistemi, Avrupa menşeli 
komponentleri, üretim teknolojisi, çevreci 
eşanjör ve brülörü ile güvenle kullanılabilen 
bir üründür. 11 lt-14 lt/dakika ile çok düşük 
tesisat basınçlarında dahi sürekli ve isteni-
len sabit sıcaklıkta su konforu sağlar. Baca 
problemi olan yerler için ideal bir çözümdür. 
Tam elektronik ateşleme ve kontrol sistemi 
ile sıcak su açıldığı anda, cihaz devreye girer. 
İstenilen su sıcaklığı kumanda paneli üze-
rinden ayarlanır. İyonizasyon sistemi saye-
sinde, herhangi bir nedenle alev sönmesi 
durumunda, gaz valfi  güvenli olarak kapa-
nır. Gaz veya elektrik kesilmesi durumunda, 
cihaz devre dışı kalarak emniyet sağlar. Kade-
mesiz tam alev modülasyonu, yüksek konforlu 
sıcak suyu düşük yakıt tüketimi ile temin eder. 

Caldera’dan Optiva Hermetik Şofben
Optiva hermetik şofben % 89’a varan verimi 
ile yüksek verimli su ısıtıcısıdır. Optiva şof-
benler, gelişmiş ve çevreci üretim teknolo-
jisi sayesinde insan sağlığına zarar vermez ve 
kurşun içermeyen eşanjör yapısına sahiptir. 
Kumanda paneli üzerindeki ledler yardımı 
ile, cihazın çalışma durumu ve arıza kodları 
kullanıcıya bildirilir. Ayrılabilir ön kapak, 
uygun yerleştirilmiş komponentler ve kolay 
ulaşılabilen elektronik kart sayesinde mon-
taj ve bakım kolaylığı sağlar. KIWA GAS-
TEC tarafından test edilmiş ve onaylanmış 
bir cihaz olup garanti süresi 2 yıldır. 

Teknik Özellikler:

Cihaz kullanımdayken aşağıdaki emniyet sis-
temleri ile tam güvenlik sağlanır:
1- Aşırı ısınma emniyet termostatı, su sıcak-
lığının tehlikeli seviyelere çıkmasını önlemek 
için brülörü devre dışı bırakır.

2- Alev iyonizasyon sistemi, alev oluşmaz 
veya herhangi bir nedenle sönerse, brülöre 
gelen gaz akışını keserek sistemi korur.
3- Baca çekişi emniyet sistemi: hava basıncı 
fark anahtarı, fanın çalışmasını ve bacayı 
sürekli kontrol ederek brülörün emniyetli 
çalışmasını sağlar.
4- Yüksek su basıncı emniyeti vardır.  TM
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Beko 7675 D Inverter Klimalar

De’Longhi’den Pinguino Taşınabilir Klimalar

Eenerji sınıfı klimalara göre % 50’ye 
varan oranda enerji tasarrufu sağla-
yan Beko 7675 Inverter klima 13.000 

Btu/h soğutma kapasitesine sahip. –10 ºC’ye 
kadar ısıtma sağlayan Beko klima yaz aylarının 
yüksek sıcaklıklarında da mükemmel soğutma 
performansı gösteriyor.
‘DC Inverter’ kompresörü sayesinde konvan-
siyonel klimalardan farklı olarak ortam sıcak-
lığı istenen seviyelere geldiğinde kompresör 
hızını ihtiyaca göre artırıp azaltabiliyor. Böy-
lece gereksiz duruş kalkışlar olmayacağın-
dan sabit hızlı A enerji sınıfı klimalara göre 
yüzde 50'ye varan oranda enerji tasarrufu sağ-
lamış oluyor. Aynı zamanda, konvansiyonel 
klimalara göre daha kısa sürede ortamı istenen 
sıcaklığa getiriyor. 7675 D Inverter klimanın 
diğer önemli özelliklerinden biri ise oldukça 
düşük ses seviyesinde çalışması. DC kompre-
sör sayesinde bu akıllı klima, kimseyi rahatsız 
etmeden son derece sessiz bir konfor sunuyor.
Üretimlerinde kullanılan R-410A gazı saye-
sinde çevreye karşı oldukça duyarlı olan 7675 
D Inverter klima, ortamdaki ısıtma/soğutma 

İtalyan markası De’Longhi, yazın bunal-
tıcı sıcaklarına pratik bir çözüm getiriyor. 
De’Longhi Pinguino PAC WE125, sabit 

klimaların tek bir odayı serinletme özelliğinin 
aksine, taşınabilir özelliği ile ev ya da işyerle-
rinde istenen her ortamda serinleme imkânı 

LCD uzaktan kumanda, akıllı çalışma sis-
temi, doğal rüzgâr etkili homojen hava dağı-
lımı, korozyona dayanıklı Gold FinTM kaplı 
dış ünite, Jet Cool ve Jet Heat özellikleri, uyku 
modu, sağlıklı nem alma fonksiyonu, yıkanabi-
lir antibakteriyel fi ltre, 24 saat çoklu program-
lama gibi özeliklere de sahip. Elektrik kesin-
tilerinden sonra otomatik çalışma, otomatik 
sıcaklık kontrolü, otomatik 4 yönlü hava yön-
lendirme ve sıcak kalkış modu diğer önemli 
özellikleri arasında yer alıyor.  TM

ihtiyacına görse kompresör hızını kontrol 
etme imkânı sunar. İstenen ortam sıcaklıkla-
rına erişildiğinde ise kompresör hızını düşü-
rerek istenen konfor şartlarını korur.
Beko Inverter klimalarda bulunan anti-alerjik 
fi ltre, içerisinde bulunan özel enzimler saye-
sinde alerjik özelliğe sahip havada uçuşan 
maddelerin protein yapısını bozarak deak-
tive olmalarını sağlıyor. Üretiminde kulla-
nılan R-410A gazı sayesinde çevreye karşı 
oldukça duyarlı olan Beko Inverter klima, 

sunuyor. De’Longhi Pinguino PAC WE125, 
içine konan 10 lt su ile 6 saat kesintisiz çalışma 
özelliği, turbo güç ayarı ve 12.500 BTU/saat 
soğutma kapasitesi ile sıcak yaz günlerinde 
kolayca ve uzun süre serinleyebilmeye olanak 
sağlıyor. Ayrıca su tankı içerisinde su kalma-
ması halinde ortamdaki hava ile çalışmayı sür-
dürerek serinliğin devamlılığını sağlıyor. 
De’Longhi Pinguino PAC WE125’nin tam 
aksesuar seti, kızılötesi uzaktan kumandası,  
LCD ekranı ve sahip olduğu üstün teknolo-
jisi ve 7 metre uzaklıktan kumanda ile komuta 
edilebilme özelliği ile pratik kullanım ola-
nağı sunuyor. 
Nem alma özelliği ise sıcak yaz günlerinde 
rahat nefes almaya yarıyor. De’Longhi Pin-
guino PAC WE125 ekolojik R410A soğu-
tucu gaz özelliği sayesinde ise doğaya zarar 
vermiyor. TM
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Aldağ Su Kaynaklı Isı Pompası: AldaPump
yor, kış aylarında ise küçük kapasiteli bir kazan 
ve su soğutma kulesi kombinasyonu ile yük-
sek verimlilikte ısı pompası olarak çalışıyor. 
Geçiş dönemlerinde farklı modlarda çalışan 
cihazların kondanser atık enerjileri birbirini 
dengelemektedir. Bu cihazın en büyük avan-
tajı; mağazanın, sıcak bir bölümündeki cihaz-
lar soğutma yaparken diğer soğuk bölümde 
başka bir cihazın müstakil olarak ısıtma yapa-
bilmesidir. AldaPump’larda çevre dostu, yük-
sek verimli R410A soğutucu akışkan kullanıl-
maktadır. Yatay veya dikey olarak monte edi-
lebilirler. Alçak ve yüksek basınç korumaları, 
likit ve gaz devresi otomatikleri ile güvenli 
bir çalışma ve koruma sağlanırken, akustik 
ses izolasyonu, paslanmaya dayanıklı drenaj 
tavası, kontrol için MCC ve DCC panosu ve 
BMS ile uyumlu çalışmasını sağlayan haber-
leşme MODBUS modülü, her cihaz için 
programlanabilir kumanda termostatı ciha-
zın standart özellikleri arasındadır. İstendi-
ğinde free-cooling için ekonomizer, elektrikli 
ısıtıcı, drenaj seviye sensörü ile su taşma kon- 
trolü, balans vanası –motorlu valf-absorber-
stop valf –by-pass valf takımı gibi pek çok ilave 
özellik ile birlikte üretilebilmektedir.
AldaPump’ın dış gövdesi elektrostatik toz 
boyalıdır. Klasik sistemlere oranla % 36 ile 50 
arasında enerji tasarrufu sağlayan bu cihaz-
lar, üç yıl Aldağ'ın garanti kapsamındadır. TM 

Aldağ ar-ge bölümünün bir süre üze-
rinde çalıştığı projelerden biri Alda-
Pump su kaynaklı ısı pompasıdır, 

1000 m3-4500 m3 debi ve 7 – 20 kW nominal 
soğutma kapasitesi aralığına sahip 7 tip olarak 
üretim programına alınmıştır. ISK-SODEX 
2012 fuarında ziyaretçi, bayi ve servislerine 
tanıtılmıştır. AldaPump, özellikle AVM’ler 
için önemli avantajlar sunuyor. AVM’lerde 
genellikle merkezi klima sistemleri, chiller 
ve kazan kombinasyonu kullanılıyor. Küçük 
ölçekli AVM’lerde ise merkezi sistem yerine 
merkezi kule sistemi tercih edilebiliyor. Böy-
lelikle her mağazanın içinde ısıtma ve soğut-
mayı gerçekleştiren müstakil cihazlar kullanı-
lıyor. Bu bağımsız cihazlar arasında en yük-
sek verimi dolayısıyla tasarrufu sağlayabile-
cek olan seçenek; su kaynaklı ısı pompası-
dır. AldaPump’ların COP’si 4.5-5 mertebe-
lerine erişiyor. 
Dolayısıyla kısa sayılabilecek bir sürede yatırım 
maliyetini enerji faturalarındaki düşüşle geri 
ödeyebiliyor. Bu durum AVM’lerdeki mağa-
zaların her birine müstakil olarak önemli bir 
kazanç sağlıyor. Aldağ, uzun yıllardır özellikle 
askeri gemiler ve standart gemiler için deniz 
suyu soğutmalı kondenserli klima cihazları 
(Navi-Marine type Comformatik) ve chil-
ler üreticisi olarak su kaynaklı ısı pompası-
nın temel prensipleri konusunda güçlü tek-
nik bilgi dağarcığına sahip bir firmadır. Aldağ 

mühendisleri bu bilgi birikimini özellikle elek- 
trik panoları ve mikroişlemciler ile birlikte stan-
dart tasarıma dönüştürmüştür. Bu çalışmanın 
sonucu olan AldaPump’lar bina otomasyon sis-
temlerine kolaylıkla ve sorunsuz entegre edile-
biliyor. Sistem, bina otomasyonundan izlene-
biliyor. Cihazın içinde kompakt olarak fan ve 
kompresör grubu hazır bulunuyor. Yaz ayla-
rında kuleden kondanser soğutma suyunu sağlı-
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9.  Kalorifer ve kullanım suyu sıcaklık 
sensöründen algılanan su sıcaklık 
değerlerine göre otomatik devreye 
giren Donma Koruması (Donma 
korumasının aktif olması için 
cihazın stand-by konumunda olması 
zorunludur).

10. Pompa üzerinde bulunan Otomatik 
Hava Purjörü ve genleşme tankı 
üzerinde bulunan Manuel Hava Purjörü

11. Atıkgaz tahliye emniyeti için 
Diferansiyel Basınç Şalteri

12. Kullanım Suyu Aşırı Isınma Emniyeti 
(75 °C)

13. Sirkülasyon pompası Kuru Çalışmama 
Emniyeti (0.6 bar)

14. Yüksek Voltaj Koruma Emniyeti 
(260 V AC)

15. Düşük Voltaj Koruma Emniyeti 
(160 V AC)

16. Eşanjörden çıkan kalorifer devresi 
su sıcaklığını sınırlayan ve sistemin 
çalışmasını durduran Kalorifer Devresi 
Suyu Aşırı Isınma Emniyeti (95 °C)

17. Eşanjörden çıkan su sıcaklığını 105 °C 
ile sınırlayan ve sistemin çalışmasını 
durduran Limit Termostat.

Teknik ve Tasarım Özellikleri

• 23.4 ve 28 kW’lık monotermik iki farklı 
kapasite seçeneği

• Hermetik ve doğalgazlı kullanım olanağı
• Çift elektrotlu ateşleme sistemi
• % 35-100 arası güç modülasyonu 

(8.3-23.4 kW ve 9.7-28 kW aralığında 
kapasite ayarlama olanağı)

• Kullanım suyunda feed forward ve 
türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma 
imkânı

• Kullanım suyu temininde tüketici 
alışkanlıklarını öğrenen konfor özelliği

• Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma 
verimi, düşük atıkgaz emisyonu

• LCD ekran (çift dijitli) + 4 LED’li 
gösterge paneli ile konforlu ve kolay 
kullanım olanağı

• 3 kademeli sirkülasyon pompası ile 
daha az enerji tüketimi ve her 

mekâna uygunluk
• Sıcak kullanım suyu önceliğini iptal 

olanağı
• On/off  çalışan oda termostatlarına ilave 

olarak kombiye modülasyon yaptırma 
özelliğine sahip Modülasyonlu Oda 
Termostatı ile çalışma olanağı

• Dış hava sıcaklık sensörü bağlama olanağı 
(Dış hava sensörü bağlı iken aktif konuma 
geçer)

• Opsiyonel aksesuar olarak sunulan tesisat 
montaj kiti ile sıva üstü kolay montaj 
olanağı

• Yuvarlak hatlı tasarımı ile zarif görünüm
• 750 x 454 x 340 mm. (Y x G x D) 

boyutları ile montaj ve kullanım alanında 
tasarruf

• Tüm modeller için geçerli olmak üzere; 
TSE ve CE belgeleri

• 3 yıl garanti TM

E.C.A.’dan Türkiye’nin İlk Dicom Sistemli Konvansiyonel Kombileri
Confeo Plus Kombiler

Dicom Nedir?
  

Dicom, “Digital Controlled Com-
bustion” kelimelerinin kısaltmasıdır. 
Yanma prosesinin dijital olarak kont-

rol edilmesi anlamına gelir. dicom, konvansi-
yonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş 
yeni bir elektronik kontrol sistemidir. dicom, 
gaz valfi  ve brülör basıncının tamamen elekt-
ronik kart tarafından kontrol edilmesini müm-
kün kılar. dicom sisteminin faydaları şunlardır;
• Çok daha sessiz ve ekonomik ilk yanma: 

Brülörde ilk yanma klasik sistemli 
konvansiyonel kombilere göre daha 
düşük alev boyu ile gerçekleşir. Böylelikle 
ilk yanma çok daha sessiz ve ekonomik 
gerçekleşir. 

• Otomatik kalibrasyon: Bu özellik ile 
kombi, tüm çalışma ömrü boyunca her 
zaman fabrika ayar değerlerinde çalışır.

• Gaz valfi nde manuel ayara gerek kalmaz: 
Bu özellikten dolayı servis ve bakım 
hizmeti daha kolay hale gelir ve daha kısa 
sürede gerçekleştirilir.

17 Emniyet Sistemi

1.  Kalorifer ısıtma devresini ve cihazı olası 
basınç artışına karşı koruyan Yüksek Su 
Basınç Emniyeti (3 bar)

2.  Cihazın düşük su basıncında çalışmasını 
engelleyen Düşük Su Basınç Emniyeti 
(0.8 bar)

3.  By-pass sistemi ve “pump over-run” 
özelliği ile tesisattaki ısıl yığılmaları 
engelleyen Sıcak Su Yığılma Emniyeti

4.  Kalorifer devresinde dolaşan sıcak suyun 
genleşmesini karşılayan Genleşme Tankı 
(8 lt.)

5.  Elektromanyetik uyumsuzlukları yok eden 
ve ateşleme emniyetini sağlayan EMC 
fi ltre

6.  Brülörde alev oluşup oluşmadığını 
denetleyen İyonizasyon Elektrotu

7.  Pompanın uzun süreli çalışmama 
durumlarında olası blokaja karşı koruyan 
Pompa Blokaj Koruması

8.  3 Yollu Valf Blokaj Koruması
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VENTAS’tan VENTASTAR Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı

Cihazlar, içerisinde kullanılan hava-
dan havaya ısı geri kazanım plakalı 
eşanjörleri ile ortamdan egzoz edilen 

havadaki enerjiyi, ortama verilen taze havaya 
ekleme prensibi ile çalışırlar. Bu sayede yük-
sek miktarda enerji tasarrufu sağlanmasına 
imkân verirler. 
Günümüzde kapalı hacimlerde iç hava kali-
tesini artırmak için gereken taze hava ihtiya-
cını enerji tasarrufu yaparak karşılayabilmek 
için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları 
yaz, kış ve geçiş mevsimlerinde 12 ay boyunca 
kullanılır. Özellikle ticari ve endüstriyel klima 
havalandırma uygulamalarında büyük kolay-
lıklar ve geniş uygulama olanakları sağlarlar. 
Isıl transfer kapasiteleri yüksek verimli eşan-
jörler ile işletme ekonomisine ciddi katkı sağ-
larlar. Uygulama alanları açısından çok fonk-
siyonel binalara hitap ederler. Örneğin; resi-
dence uygulamaları, ofis binaları, plazalar, 
finans kuruluşları merkezleri, zincir mağaza-
lar, süpermarketler, hastaneler, okullar, spor 
salonları ve restoranlar.

Cihaz Özellikleri ve Kullanım 
Avantajları 

• Kompakt ve ince tasarım sayesinde 
uygulama ve bakım kolaylığı sağlar.

Kozlusan’dan Vakum Tüplü Güneş Enerjili Su Isıtma 
Sistemleri

Vakum tüplü güneş enerjili su ısıtma sis-
temlerinin en önemli bileşeni olan tüp-
lerin yapısı iç içe geçmiş iki adet cam 

tüp şeklindedir. İç tüpün içi su, dış yüzeyi ise 
özel bir madde olan Al-N/Al ile kaplanmıştır. 
Bu madde güneş ışınlarını % 93 oranında emer. 
Dış ve iç tüp arasındaki hava vakumlandığından 
sıcaklığın dış ortama geçmesi engellenir ve bu 
sayede soğuk havalarda dahi sıcak su kullanma 

imkânı sağlar. Ayrıca vakum tüplerinin yuvarlak 
oluşu gün boyunca güneş ışınlarının daima dik 
olarak alınmasını sağlar, bu da Kozlusan Vakum 
Tüplü Güneş Enerji Sisteminin verimliliğini artı-
rır. Antifrizsiz çalışma özelliği ile -18 °C’de dahi 
sıcak su verebilir. Bakım gerektirmediğinden yaz 
kış rahat kullanım imkânı sağlar ve montajı kolay-
dır. Galvaniz ve 304L kalite paslanmaz çelik iç 
kazan seçenekleri mevcuttur. TM

• G4 sınıfı sentetik elyaf filtreler ile yüksek 
kaliteli iç ortam havası sağlar.

• Özel izole edilmiş iç yüzey sayesinde, 
kaliteli ısı izolasyonu ve ses izolasyonu 
sağlar.

• Radyal fanlı modellerde, direkt akuple 
fanlar ile 3 kademeli çalışma kapasitesi 
sağlar.

• Plug fanlı modellerde, direkt akuple fanlar 
ile 5 hızlı-9hızlı oransal (kademesiz) 
çalışma kapasitesi sağlar.

• Özel dizayn elektronik kart kontrolü ile 
taze hava besleme ve egzoz fanları ayrı 
ayrı sürülebilir, bu sayede VENTASTAR 
ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı 
kullanılan hacimde pozitif veya negatif 
basınç çalışması sağlanabilir.

• Kalite güvenlik sertifikaları; CE, TSEK, 
İSO 9001 ve GOST-R sertifikalarına 
sahiptir.

• Isıl iletkenliği ve performansı yüksek, 
çapraz akışlı alüminyum plakalı ısı 
eşanjörleri kullanılarak yüksek verimli ve 
yüksek kapasitede ısı geri kazanımı sağlar.

• Özel tasarım elektronik kart ile bina 
otomasyon sistemine (BMS) bağlanabilme 
imkânı sağlar.

• Dış hava sensörü ve iç hava kalite sensörü 
eklenebilmesine imkân tanır.

• Tüm standart modellerde stoktan teslim 
imkânı mevcuttur. İstendiği takdirde 
opsiyonel olarak standart dışı kapasite ve 
çalışma prensiplerinde üretim  
yapılabilir. TM 
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İleri teknoloji ile üretimi yapılan Kaisun 
PV 190 Fotovoltaik modül, 125*125 mm 
boyutlu, % 15 verimli hücreleri ile dünyada 

üretilen fotovoltaik panellerin standartlarında 
bir üründür. Panel verimliliğinin maksimum 
düzeyde olması için hücre üzerine E.V.A. kap-
lama malzemesi kullanılmış, üst örtü olarak 
ışınım geçirgenliği yüksek, düşük demirok-
sitli cam kullanılmıştır. Eloksallı alüminyum 
çerçeve ile panel bütünlüğü sağlanmıştır. 3 
by-pass diyotlu IP 65 bağlantı kutusu saye-
sinde seri ve paralel bağlantılı kullanımlarda 
pratiklik sağlar. Şebeke bağlantılı (on grid) ve 
şebeke bağlantısız (off grid) elektriğe ihtiyaç 
duyulan her yerde kullanılabilir. 
Ürün, dağ evleri, konutlar, karavanlar, orman 
gözetleme kuleleri, deniz fenerleri, GSM istas-
yonları, petrol arama ve çıkarma platformları, 
trafik sinyalizasyon sistemleri, aydınlatma sis-
temleri, tekne içi elektrik üretim sistemleri, 
tarımsal sulama sistemleri, tabela aydınlat-
maları gibi elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde 
kullanılabilir.  TM 

Klisom’dan Hücreli Aspiratörler Kaisun PV 190 Güneş Pili

Klisom hücreli aspiratörler, yapı-
larda mahal havasının egzoz edilme-
sine olanak sağlayan merkezi sistem 

cihazlardır. Standart olarak imalatı filtresiz 
yapılan hücreli aspiratörlerde, yağlı havanın 
egzoz edilmesi gereken durumlarda hücre içe-
risinde fan ve motor grubunu koruma amaçlı 
metal filtreler kullanılır. 

Genel Özellikler:

Dış iskeleti oluşturan kenar profiller ve takviye 
profiller 6063 kalitede alüminyum malzeme-
den ekstrüzyon yolu ile cihaz ebadına uygun 
olarak değişik ebatlarda imal edilir. 
Profil köşe elemanları profil yapısına uygun 
olarak plastik malzemeden imal edilir. 
İskelet yapının görünür altı yüzünün kapatıl-
ması amacı ile kullanılan kapak panelleri gal-
vanizli sacdan imal edilir. Sandviç yapıda olan 
panellerde iç ve dış cidar kalınlıkları cihaz eba-
dına bağlı olarak 0,60-1,00 mm galvanizli sac-
dan imal edilir. 
Sandviç yapının orta kısmında isteğe bağlı ola-
rak taşyünü veya camyünü malzeme kullanılır.
Servis kapıları, menteşeli ve kilitlemeli kapı 

kolu mekanizmalarından oluşur. İsteğe bağlı 
olarak gözetleme camı ve aydınlatma arma-
türü de kullanılır.
Kenar ve takviye profilleri ile kapak panelleri 
birleşim noktalarında, muhtemel hava sızın-
tılarını engellemek amacı ile kullanılan sız-
dırmazlık contaları EPDM malzemeden imal 
edilir. Ezilme veya şekil bozukluğuna uğra-
mayan bu contalar, maksimum düzeyde sız-
dırmazlık sağlar.
Hava damperlerinde dış gövde ve kanat pro-
filleri 6063 kalitede alüminyum malzeme-
den ekstrüzyon yolu ile imal edilir. Dişli ve 
yatak aksamı ise sert PVC malzemeden imal 
edilir. Kanatlar, hava geçişi üzerinde mini-
mum basınç kaybını yakalamaya imkân sağ-
layacak şekilde imal edilir. Aspiratör hücrele-
rinde, statik ve dinamik balanslı, radyal çift 
emişli, yüksek verimli fanlar kullanılır. Titre-
şimin hücreye geçişini engellemek için fan-
motor grubu, kapasiteye bağlı olarak belirle-
nen boyut ve adette titreşim izolatörü üzerine 
monte edilir ve fan ağzı esnek bağlantı ile ana 
gövdeye bağlanır. Fan-motor grubunda stan-
dardın öngördüğü normlara uygun kayış ve 
kasnaklar kullanılır.  TM 
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ürünler

Bosch Classic Plus Kombi (24 kW)

Classic Plus model hermetik kombi, 
ısıtma ve sıcak su ihtiyacını kaliteden 
ve yakıt tasarrufundan taviz verme-

den, uygun fi yatla karşılamak isteyenler için 
ideal bir çözümdür. 
Kullanımı kolay kumanda paneli, yüksek sıcak 
su konforu, akıllı kartın oluşabilecek arızaları 
önceden tespiti ile hızlı servis olanağı, modem 
bağlanabilmesi sayesinde telefonla uzaktan 
kumanda imkânı, düşük gaz tüketimi, sessizliği 
ve yerden ısıtma sistemlerine uygunluğu Clas-
sic Plus model kombinin özelliklerindendir. 

Yüksek verim, düşük gaz tüketimi: Bosch 
Classic Plus model kombiler, modülasyonlu 
brülörü sayesinde yüksek verime ulaşarak yakıt 
tasarrufu sağlar. 

Montaj kolaylığı: Montaj plakası ve küçük 
ebatları sayesinde, kenarlarından birer cm daha 
geniş boşluklara kolaylıkla monte edilir. 

Yüksek sıcak su konforu: Bosch Classic Plus 
model kombiler, kullanım suyu talebini biter-
mik eşanjörü sayesinde iki yıldız sıcak su kali-
tesi ile kısa sürede karşılar. 

Elektrik tasarrufu ve düşük voltajlarda çalı-
şabilme: Bosch kombilerde otomatik hava tah-
liyeli 3 kademeli sirkülasyon pompaları kul-
lanılır. Tesisatın ihtiyacına göre uygun kade-
menin seçilmesi ile gereğinden fazla elektrik 
tüketilmesi önlenir. 175 V’luk düşük voltaj-
larda bile kombi çalışabilir. 

Pompa sıkışmasını önleyen sistem: Kombi-
nin uzun süre kullanılmadığı durumlarda, pom-
pada meydana gelebilecek sıkışmaları önleyen 
anti-blokaj sistemi mevcuttur. Sistemde elek-
trik olduğu sürece koruma aktif konumdadır.

Akıllı kartla kolay arıza tespiti: Yeni nesil 
Cotronic akıllı kart, tüm elektronik aksamın 
çalışmasını ve kombinin kontrolünü sağlar-
ken, oluşabilecek arızaları da belirleyerek diji-
tal ekranı vasıtasıyla uyarır, hızlı ve hatasız ser-
vis imkânı sağlar. Akıllı kart, elektronik sen-
sörleri sayesinde kullanıcıya ve servise 8 ayrı 
uyarı yapabilir. 

Modemle uzaktan erişim: Bosch Classic Plus 
model kombiler, elektronik kartla denetlenir. 
Modem kullanılarak telefonla uzaktan kumanda 
edilebilir. Bu özelliği sayesinde dışarıdan tele-
fonla kombi çalıştırılır.

Donmaya karşı koruma: Kombinin çalışa-
bilir durumda olması kaydıyla, tesisattaki su 
sıcaklığı 8 °C’ye düştüğünde, elektronik sen-
sör emniyet sistemini devreye sokar ve kom-
biyi donmaya karşı korur.

Tam alev modülasyonu: Bosch Classic Plus 
model kombiler kapasitelerini, ayarlanan ısıtma 
ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak şekilde kade-
mesiz olarak ayarlar. Böylece gereğinden fazla 
ısı üretmez, ekonomik yakıt tüketimi sağlar ve 
kombinin ömrü uzar.

Elektronik ateşleme: Bosch kombiler elektro-
nik ateşlemelidir ve pilot alevi olmadığı için ek 
gaz sarfi yatı yoktur. Bosch Classic Plus model 
kombilerde 3 ateşleme denemesiyle akıllı ateş-
leme sistemi mevcuttur. Böylece değişen gaz 
basınçlarında cihaz hemen arıza moduna geç-
mez ve kullanım kolaylığı sağlar.

Bosch kombilerle otomatik kontrol: Bosch 
Classic Plus model kombiler, zengin otomatik 
kontrol seçenekleriyle konfor ve yakıt tüke-
timi sunar. Kombi ile birlikte program saatli 
oda termostatı veya kablosuz oda termostatı 
gibi geniş aksesuar seçeneklerinden biri seçi-
lerek kullanılabilir.

Kabartmalı semboller: Uluslararası ergono-
mik standartlara uygun kabartma sembollü 
kumanda paneli, özellikle görme özürlülerin ve 
yaşlı aile bireylerinin kullanımını kolaylaştırır.

3 yıl garanti: Ücretsiz keşif ve ilk çalıştırma 
hizmeti verilen Bosch kombiler; TSE, DIN, 
DVGW, VDE, BSI, NF, CE gibi kalite sertifi -
kalarına sahiptir. Ayrıca Bosch kombiler 3 yıl-
lık fabrika garantisine sahiptir. 

Sessizlik: Gürültü engelleme sistemi 
sayesinde Bosch Classic Plus model kombiler, 38 
dB(A) ses seviyesi ile son derece sessiz çalışır. 

Solar sistemlere uyum: Bosch Classic Plus 
kombiler, solar sistemlerle kombine edilebilir. 
Böylece sıcak kullanım suyu hazırlama işle-
minde, ek olarak güneş enerjisinden de yarar-
lanma imkânı sağlar.

Çevreci, düşük emisyon değerleri: NOx sınıfı 
3 olan Bosch Classic Plus model kombiler, çev-
reci ve doğaya saygılıdır.

Bosch Classic Plus ile kullanılan oda termos-
tatları: TR 15, TRZ 125, TR 21RF TM 
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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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ürünler

Baymak’tan % 111,3 Verimliliğe Sahip Bir Isıtma Teknolojisi: Lectus

Baymak, BDR Grup Şirketi Remeha 
ile Türkiye’de, ileri teknoloji ürünü 
duvar tipi yoğuşmalı kazan üretimini 

başlattı.
Bireysel ısıtma sisteminde baca gazı sıcaklığı 
130 - 140 °C iken merkezi ısıtma sistemle-
rinde baca gazı 190 - 210 °C olarak atmosfere 
atılır. Bu da doğalgaz yakarak elde edilen ısı-
nın ciddi bir kısmının kaybedildiği gerçeğidir. 
Buharı yoğuşturan özel ısı eşanjörü ile yoğuş-
madaki gizli ısı bacadan atılan atık gazlardan 
geri kazanıldığı için yoğuşmalı kazanlar kla-
sik kazanlara göre çok daha verimlidir. Baca 
sıcaklığının düşük olması sebebi ile ısı kayıp-
ları standart kazanlara göre çok daha düşüktür 
ayrıca modülasyonlu fan ile yakıt hava karı-
şımı istenilen oranlarda olup yüksek yanma 
verimi sağlar. Baca gazlarının içerisinde bulu-
nan su buharının gizli ısısının tesisattan dönen 
suya verilmek suretiyle sisteme tekrar kazan-
dırılması sayesinde özellikle düşük sıcaklıkta 
çalışan sistemlerde % 35’e varan tasarrufun 
yanı sıra, geçiş mevsimlerinde bina otomas-
yonunun kullanıldığı sistemlerde yüksek gaz 
tasarrufu da sağlayan ‘Lectus’ çevreye duyarlı 
teknolojilerle tasarlanmış bir ürün. Ayrıca 
modülasyonlu fan ve premix brülör ile gaz 
ve hava karışımı en uygun seviyelerde seyre-

derken, tam yanma sağlıyor. Bu sayede verim 
değerleri % 111 seviyelerine çıkarken, düşük 
emisyon değerlerine ulaşılıyor. 

Ürün Özellikleri: 

•	 % 111,3'e varan verim değeri
•	 % 16 - % 100 modülasyon aralığı
•	 7 yıl garanti

•	 Tek bir kontrol paneli ile 15 kazana kadar 
kaskad imkânı

•	 75 x 50 x 50 cm ile kompakt ürün ölçüleri

Duvar tipi yoğuşmalı kazan serisi Lectus, son 
teknolojilerden biri olan kaskad kontrol paneli 
ile toplamda on beş kazan birlikte çalıştırıla-
bilir. Lectus ile farklı ısıtma bölgeleri tek bir 
panelden kontrol edilebilir. Bu kontrol panel-
leri ile istenildiği takdirde kazan dairesine inil-
meden internet sağlayıcısıyla kazanların tüm 
verilerine web üzerinden ulaşılabilir ve kon- 
trolü sağlanabilir.

Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazanların ısıtma 
kapasiteleri 65,90 ve 114 kW olup, verim 
değeri DIN 4702-8 normuna göre % 111,3’tür. 
Alüminyum silüsyum alaşımlı döküm eşanjörü 
ile kazanın temel şoklara, ısıl gerilmelere ve 
korozyona dayanıklılığı artırılmıştır.

Ürün bilgileri:

Premix brülör
Alüminyum silisyum döküm ısı eşanjörü
4 bar çalışma basıncı
Sessiz çalışma
Düşük emisyon değerleri ile çevreci tekno-
loji TM 
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ürünler

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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TROX Smart Beam

Enerji verimliliği tasarımla buluşuyor 
ve eşsiz bir birleşim halini alıyor. Bu, 
TROX tarafından üretilen yeni Multi-

Service Chilled Beam ürününün yalın ama 
mükemmel tanımıdır. TROX, ünlü mimar ve 
tasarımcı Hadi Teherani ile birlikte bu yeni 
aktif chilled beam ürününü geliştirmiş olup, 
ürün Türkiye pazarına ilk kez ISK-SODEX 
2012 fuarında tanıtıldı. Smart Beam üç ana 
parçadan oluşuyor. Bunlar; hava ve su bağ-
lantılarının olduğu kısım, ki bu kısım çoğun-
lukla duvara monte edilir, elemanların olduğu 
orta kısım ve yüz plakası şeklindedir. Bu üç an 
parça çeşitli şekillerde bir araya getirilebilir.
TROX ürün grubuna eklenmiş olan DID-SB 
beam farklı fonksiyonları bir arada bulundur-
duğundan dolayı birçok ihtiyaca hitap edebi-
lir. Sprinkler ve hareket sensörleri, yapı gerek-
sinimlerine bağlı olarak eğimli panel üzerine 
entegre edilebilirler. Direkt ve indirekt aydın-
latma ekipmanları sayesinde aydınlatma sağla-
nır. Güç kesintisi halinde, Beam’in bir parçası 
olan acil aydınlatma ışıkları devreye girmek-
tedir. Talep edilmesi halinde mahale bakan 
yüz kısmına hoparlör ilave edilebilir. Örne-
ğin, bu hoparlörler konferans odalarında eko-
suz çalışmaya müsaade edebilen tipte olabi-
lir. Daha fazla güvenlik önlemi istenen koşul-
larda; DID-HT modelinde duman dedek-
törü yer alabilir.

Özellikleri

• Mükemmel akustik ve aerodinamik 
özellikler

• Aktif uzunluk: 3000 mm.
• Aktif ve toplam uzunluk proje 

gereksinimlerini karşılamak için 
değiştirilebilir.

• Teknik Özellikler: Primer hava 30 - 120 
m³/h, Maksimum soğutma kapasitesi 
1.500 W

• Akustik: Ses basıncı seviyesi 35 dB(A) TM 

• Yüksek ısıl yüklerin dağılımı
• Odanın tasarımında önemli ölçüde 

esnekliğe müsaade
• Asma tavana ihtiyaç duyulmaması
• Tek bir ünitede birçok elemanın (hoparlör, 

dedektör vb.) toplanmasına imkân 
sağlayan tasarım

• Ölçüler: 5000 x 750 x 224 mm.
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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 
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söyleşi

Levent Yavuz
Ventas Genel Müdürü

Ventas, sektörümüzde havalandırma alanında faaliyetine geçen yıl başlayan 
genç bir firma. Ancak firma yönetimi, sektörde uzun yıllar başarılı işlere imza 
atmış tecrübeli bir kadrodan oluşuyor. Ventas ürünleri şimdiden büyük ilaç 

firmaları ve hastanelerce tercih edilen cihazlar arasında yer almaya başlamış. 
Firmanın Genel Müdürü Levent Yavuz, Ventas’ın kuruluş sürecini, ürünlerini 
ve hedeflerini aktardığı söyleşimizde, bir Türk markası olan Ventas’ın en büyük 
hedefinin hem Türkiye hem de küresel pazarda aranan markalar arasında yer 
almak olduğunun altını çizdi...

“Ventas hem Türkiye pazarında hem de 
küresel pazarda aranan marka olacak”
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Özel üretimler yapabiliyor, her türlü 
ihtiyaca cevap verebiliyoruz

Ventas bir yılını doldurdu; aslında çok yeni bir 
firma. Fakat bizim sektördeki tecrübemiz 15 
yıla dayanıyor. Yani firma yeni ama çok tecrü-
beli. Geçen sene 1 Mayıs’ta kapılarımızı açtık. 
Bir sene içinde organizasyonumuzu oluştur-
duk; gerekli standartlarda üretimlerimize baş-
ladık ve ürünlerimiz için gereken sertifikas-
yon sürecimizi tamamladık. Ana ürünümüz 
klima santrali. Diğer ürünlerimiz arasında Fan 
Coil, HRV Isı Geri Kazanım cihazları ve özel 
VEB serisi aspiratörler bulunuyor. Ventas ola-
rak katıldığımız ilk fuar ISK Sodex oldu. Fuar-
dan hemen önce konvektör üretimine de başla-
dık. Bu konuda da siparişler aldık ve üretimimiz 
sürüyor. Fabrikamızda, havalandırma cihaz-
ları, klima santrali ve yan ürünler, paket olarak 
üretiliyor. Ürünlerimiz, ISK sektörü için kri-
tik ürünler. Zaten üretim için karar verme aşa-
masında sektörümüzün kritik ürünlerde kalite 
konusundaki açığı rol oynadı. Kaliteli, uzun 
ömürlü, gereken tüm sertifikalara sahip ürün-
leri üretme amacıyla yola çıktık. Üretimleri-
mizde biraz terzi usulü yol aldığımızı söyleye-
bilirim. Özel üretimler yapabiliyor, ihtiyaçlara 
cevap verebiliyoruz.  

Türkiye’de üretici olmanın getirdiği 
birtakım zorluklar var...

Firmamızı bir yıl önce kurduk. Bugüne kadar 

işin her aşamasında yer almıştık ama kendi 
işimiz ve yatırımcı olarak kısmında ilk kez 
yer alıyoruz. Bu kısım elbette çok zor ve ciddi 
konsantrasyon gerektiriyor. Sadece cihaz üre-
timi değil işin muhasebe, satış, servis ve yöne-
tim kısımları da var ve hepsini bir arada hak-
kıyla yürütebilmek, büyük çaba gerektiriyor. 
Bu konuda ortağım Hakan Bey’in destekleri 
çok büyük. İyi bir ekip kurduk ve bu heyecanla 
yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizde üretici 
olmanın da getirdiği bazı zorluklar var elbette. 

Bir kere eşit rekabet koşullarından bahsetmek 
mümkün değil. Bunun dışında yeni bir fab-
rika, bir firma kurduk ve tek kuruş devlet des-
teği almadık; % 100 kendi sermayemiz ile bu 
güne geldik. Üretim, bilindiği gibi bir ülke-
nin ekonomisinin temel taşıdır. Bu anlamda 
devletin işleri biraz kolaylaştırması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bir kere destek almak istediği-
nizde önünüzde ciddi bir prosedür var ve sırf 
gereken evrakı derleyip toplamanız çok uzun 
zaman alıyor. Ar-ge desteği almak hiç de kolay 
değil. Türkiye’deki firmaların adetsel anlamda 
% 95’inin  KOBİ olduğu gerçeğinden hareketle 
bu teşvikten yararlanabilecek firma sayısı çok 
sınırlı. Dolayısıyla yeniden değerlendirilmesi 
gereken bir yasa var ortada... 
 
Belge ve sertifikasyon konusunda 
herhangi bir eksiğimiz yok 

Fabrikamızı kurmaya niyetlendiğimizden iti-
baren sektörden de fason üretim için çok teklif 
aldık ama hiçbirini kabul etmedik. Kendi mar-
kamız olan Ventas üzerine yoğunlaştık. Ama-
cımız Ventas’ı Türkiye’de ve dünyada bilinir bir 
marka haline getirmek. 
Klima santrali hariç, diğer ürünlerimiz seri 
üretime uygun standart ürünlerdir. Ama klima 
santrali sipariş üzerine üretilir ve işe özel ürün-
dür. Klima santrali sistemimizi oluşturduktan 
iki buçuk ay sonra ISO 9001 belgemizi aldık. 
Ardından TS, CE, EN ve GOST belgelerimizi 
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Cihazlarımız ilaç fabrikalarında ve 
hastanelerde kullanılıyor

Pazara hızlı bir giriş yaptık. Bilindiği gibi proje 
bazlı işler biraz ağır yürüyor. Dolayısıyla işin 
meyvelerini toplamak biraz zaman alıyor. Şim-
diye kadar çalışmalarımızda geçmiş birikim-
lerimizin çok faydası oldu. Çok büyük grup-
lardan destek aldık, yaklaşık 30 büyük projeye 
cihaz verdik. Bunlar arasında Sandoz, Deva gibi 
büyük ilaç firmaları, Borusan Oto, Sinpaş Grup, 
Ekur İnşaat gibi firmalar var. 
Hastanelerle de çalışıyor; hastanelere paket 
hijyenik cihaz üretiyoruz. Türkiye şu an çok 
önemli ilaç üretim merkezi oldu. İlaç üretimi 
yapan firmalara cihaz veriyorsanız tanımlan-
mış standartların dışına çıkmanız söz konusu 
bile olamaz. 
Kullanılacak fan, filtre, batarya gibi her türlü 
cihazın sağlaması gereken koşullar ve üretim 
standartları belli... Büyük ilaç firmaları tara-
fından ürünlerimizin tercih edilmesi zaten bir 
anlamda kalitemizin de göstergesi sayılabilir. 

Ekip arkadaşlarımızın ürüne 
yabancılaşmasını istemiyoruz

Fabrikamız 2000 metrekare alana sahip. Kurul-
duktan sonraki birkaç ay, üretimimizin düşük 
kapasitede olacağını öngörüyorduk ama plan-
larımızı önümüzdeki 10 yılı düşünerek yaptık. 
Hatta şimdiden ilave kapasite için de araştır-

de aldık. Hijyen belgemiz için de başvurumuzu 
yaptık, gerekli işlemleri tamamladık, kısa bir 
süre içinde o da elimizde olacak. Belge ve serti-
fikasyon konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. 
Klima santrali spesifik bir ürün olduğu için, 
müşterinin çok farklı talepleri olabiliyor. Bu 
talepleri karşılamak ve gerektiği an teknik des-
tek sağlayabilmek her şeyden önemli. Gerek 
cihaz gerekse teknik destek kalitesi, her zaman 
sizi yukarı taşıyacak kritik iki anahtardır. Dahil 
olduğumuz her işte bu iki faktöre çok özen gös-
teriyoruz. Özellikle üretici firmalar, yurtdışında 
sadece markasını ya da cihazlarını değil, ülke-
sini de temsil ediyor. Bu yüzden hizmet ve ürün 
kalitesinden asla ödün vermemek gerekiyor. 
Bugün “Alman malı” denildiğinde herkes gözü 
kapalı alabiliyor bir ürünü; ben aynı algının 

“Türk malı” için de oluşmasını istiyorum. 
Kaliteyi belli bir düzeyde tuttuğunuzda doğal 
olarak ihracat çalışmalarınız da hız kazanıyor. 
Bizim de ihracat yaptığımız ülke sayısı beşe 
yükseldi. Bu ülkelerde satış kanallarımızı kur-
mak üzere çalışıyoruz.  Türkiye’de ise Marmara 
Bölgesi’ndeki faaliyetlerimizi genel merkezi-
mizden yönetiyoruz. Ankara, Bursa, Ege Böl-
gesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde satış orga-
nizasyonumuzu kurmak üzere faaliyetlerimiz 
sürüyor. 
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söyleşi

malarımız devam ediyor. Yıllık 1000 adet klima 
santrali 20.000 fancoil, 5 bin civarında ısı geri 
kazanım cihazı üretebilecek kapasiteye sahibiz. 
Fabrika binamız çok yeni. Bina ararken en 
önemli kriterimiz, herkesin işe dahil olabileceği 
bir ortamda çalışma koşulları sağlayacak bir 
bina bulmaktı. Yani yönetimin üretimi, üreti-
minse yönetimi göreceği, tanıyacağı, iç içe çalı-
şabileceği bir ortam yaratmak istedik. Bunun 
çok büyük faydaları var. Böylece satış ekibi neyi 
sattığını, sattığı ürünün üretim sürecini, nasıl 
çalışılıp emek verildiğini görebiliyor; üretim-
deki arkadaşlarımızsa ürettikleri cihazlar için 
yönetimdeki satıştaki ekibin nasıl çaba harca-
dığını fark ediyorlar. Kimse ürüne yabancı kal-
mıyor. Herkes cihazların üretimden satışa her 
aşamasını biliyor. Herkes birbirinin emeğine 
saygı gösteriyor. Böylece bir ekip ruhu yaka-
layabiliyorsunuz.
Ekibinizde en ufak bir aksama varsa, bu aksak-
lık ürüne de yansıyor. Mesela klima santrali 
emek yoğun bir iş. Çok fazla sayıda insan 
emeği var ve belki de işsizliğe çözüm olabi-
lecek ürünlerden biri. İş büyüdükçe, personel 
sayısını artırmanız gerekiyor, dolayısıyla ciddi 
anlamda istihdam sağlıyorsunuz. Yurtdışına 
açılarak kapasitenizi artırdığınız zaman, ülke-
nize hatırı sayılır miktarda döviz girdisi sağla-
yabiliyorsunuz.

Isı geri kazanımlı cihazlarda ÖTV 
kaldırılmalı

Şirket yönetimi anlayışımız, hissedarların pay-
larına göre değil, ortak fikir ile varlığımızı sür-
dürmek üzerine dayalıdır. Ventas ismi de hepi-
mizin ortak fikri ile ortaya çıktı. Global pazarda 
da adımızı duyurma hedefiyle yola çıktığımız-
dan ismimizde Türkçe karakter olmasına pek 
sıcak bakmadık. Aynı zamanda havalandır-
mayı (ventilation) çağrıştırmasını istedik. Böy-
lece Ventas ismi ortaya çıktı. Logo rengi olarak 
yeşili seçmemizin de bir anlamı var elbette... 
Çevreye çok duyarlı bir şirketiz ve üretimimiz 
esnasında çevreyi kirletmiyoruz. ISO 14000 
Çevre belgemizi de yakında almış olacağız. 
Tasarımlarımızı mümkün olduğunca çevre 
dostu olarak yeniledik. Enerji verimliliği konu-
sunda da çok hassasız. Cihazlarımızın tümünü 
maksimum verimlilik sağlayacak şekilde tasar-

ladık. Müşteri portföyümüz bilinçli olduğun-
dan cihazların verimliliğine özen gösteriyor-
lar ve ilk yatırım maliyeti ile ilgili bir sıkıntı 
yaşamıyoruz. 
Isı geri kazanım cihazlarının kullanımı da son 
yıllarda arttı. Özellikle çok yüksek verimli 
modeller kullanılmaya başladı. Şu an aşağı 
yukarı tüm santraller ısı geri kazanımlı. Önü-
müzdeki süreçte % 100 taze hava santrali diye 
bir şey kalmayacak; çünkü çok ciddi bir enerji 
kaybı söz konusu. Bu konuda devlet teşviği de 
verilmeli. Ne yazık ki ülkemizde hâlâ soğutma 
lüks sayılıyor. Isı geri kazanım cihazları için 
hem KDV hem de ÖTV uygulanıyor. Enerji 
Verimliliği Yasası kapsamında yapılan çalışma-
lar arasına böyle bir teşvik alınmalı ve bu cihaz-
larda en azından ÖTV uygulaması kaldırılmalı. 
Çünkü cihazların kullanılması halinde sağla-
dıkları verimlilik ve dolayısıyla ülke ekonomi-
sine katkısı çok yüksek... TM
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DOĞADA
KURALLARI

O KOYAR
SEKTÖRDE İSE BİZ
Ayvaz, sektörde kalite standartlarının oluşturulması 
ve iyileştirilmesi adına çalışmalar yürüten Avrupa 
Kompansatör ve Esnek Metal Hortum Üreticileri 
Birliği’ne üye oldu.

Türkiye’nin ilk kompansatör ve esnek metal hortum 
üreticisine, ülkemizi Avrupa’da temsil eden ilk ve 
tek şirket olmak çok yakıştı.

Bu gurur hepimizin.

Ayvaz AEQ üyesidir

info@ayvaz.com     www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

Nem alma çözümleri
Endüstriyel tesisler, inşaat kurutma, arşiv, ev, 
ofis ve daha bir çok uygulama alanı…

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.

Trotec Group, uluslararası alanda endüstriyel
 iklimlendirme cözümleri için en iyi 
isimlerden biridir.

20lt kapasiteli nem alıcı’dan 2000lt gibi yüksek
performanslı kurutucu’ya kadar her ihtiyaca
 yönelik en uygun nem alma sistemini sunuyoruz,
ayrıca Exproof modellerimiz mevcuttur.

Nem ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? 
Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

Nem alma · Isıtma · Havalandırma · Soğutma · Hava temizleme · Ölçüm cihazları · Hepsi tek elden !

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

Yağ ve Koku Kontrolü 
Cihazı AIRMAID V

Yağ ve koku kontrolünde ileri teknoloji 
çözümler sunan AirMaid, Rotek Baca 
Sistemleri tarafından pazara sunuluyor. 

Cihaz, çalıştığı her an filtre verimliliği aynı 
kalır, verimliliği kirlenme ve kullanım süresi ile 
değişmez. Çalışma sistemi, CGC ile ozon üret-
mesi ve ozonun mutfak atık gazı ile reaksiyonu 
girmesidir. CGC ozon üretiminde uzun ömrü 
ve minimum bakım gereksinimi ile sorunsuz 
çalışan ileri bir teknolojik üründür. Cihaz boyu-
tunun küçük olmasından dolayı kullanımda 
olan mutfak havalandırmalarına kolayca uygu-
lanabilir. Montaj kolaylığı ile tüm havalandırma 
kanallarına uyumludur.

AirMaid sistemde basınç kaybı yaratmaz, 
uygun ve düşük maliyetli fan seçiminde kolay-
lık sağlar, kanal içerisinden geçen atık gazın 
sıcaklık limitinde herhangi bir sınırlama yok-
tur. Cihazın bakımı ve temizlenmesi çok kolay-
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dır, yılda bir kez servis eğitimsiz personel tara-
fından bakımının yapılması, ayrıca mutfak atık 
gaz kanallarının da yılda bir kez temizlenmesi 
yeterlidir. Sarf malzeme kullanılmaz, değişen 
parçası yoktur, enerji maliyeti çok düşüktür. 
AirMaid yağı, kokuyu ve bakterileri etkisiz 
hale getiren modern, etkin ve çevre dostu bir 
cihazdır.

Kullanım Alanları

•	 Restoranlar&Fast-food’lar
•	 Endüstriyel Mutfaklar
•	 Gıda Endüstrisi
•	 Tarım Sektörü

Yağ Sorununun Çözümü

AirMaid; restoranlar, endüstriyel mutfaklar, 
fast-food’lar, oteller ve alışveriş merkezleri ve 
buna benzer tesislerin mutfaklarında bulunan 
pişiriciler ile yemek hazırlanması esnasında 
açığa çıkan yağlı buharın yapısını bozarak atık 
gazın içerdiği ıslak ve kuru minareleri yok eder. 
Bu işlem yağ ve koku içeren organik partikül-
lerin ozon gazı ile reaksiyona girmesi ile ger-
çekleşir. AirMaid kullanımı ile mutfak sahiple-
rine çok büyük sorunlar yaşatan kanallar içinde 

biriken yağlar önemli ölçüde azaltılır. 

Koku Sorununun Çözümü

Tüm gıda ve yemek hazırlama işleri rahatsız 
edici koku ile birlikte kimyasal organik buhar 
üretir. AirMaid kullanımı ile davlumbaz kanal-
larından açığa çıkan yoğun kokular % 95’e kadar 
azaltılır.

Bakterilerin Yok Edilmesi

Tüm davlumbaz kanallarında çok tehlikeli 
ölçülerde bakteri birikimi ve yerleşimi olur. Bu 
bakteriler tekrar mutfak davlumbazlarına geri 
dönerek yiyecekler üzerine dökülürler. AirMaid 
kullanımı ile mutfak kanallarındaki tüm bak-
teriler yok edilir.

AirMaid Kapasite ve Boyutları

AirMaid Atık Gaz 
Debisi Güç Voltaj Ağırlık WxLxH

2000V 1000 m³/
saat 100 W 230 V/50 

Hz 10 kg 300x400x237

5000V 2500 m³/
saat 100 W 230 V/50 

Hz 10 kg 300x400x237

10000V 5000 m³/
saat 200 W 230 V/50 

Hz 12 kg 300x400x237

1-AirMaid kullanılmayan kanal (Temizlendikten 
3 ay sonra)

2-AirMaid kullanıldıktan sonra (Temizlendikten 
3 ay sonra)
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Yangın Güvenliği ve Kanal 
Temizliği

AirMaid kullanımı ile davlumbaz kanalların-
daki yağ ve kurum miktarı önemli ölçüde azal-
tılır. Bu şekilde kanallardaki yağ ve kurumun bir 
kıvılcım ile tutuşması sonucunda ortaya çıkabi-
lecek yangın riskini de minimuma indirir. Aynı 
zamanda kanal temizletme ve bakım sıklığını 
da oldukça azaltır ve maliyetleri düşürür.
                        
Çalışma Sistemi

Çalışma prensibi, CGC ile ozon üreterek ozo-
nun yağ ve koku parçacıkları ile reaksiyona gir-
mesidir. Herhangi bir elektriksel kıvılcım oluş-
turmaz. 

CGC “ Korono Cam Tüp “ ile ozon 
üretimi 

•	 Kanal içerisinden geçen gazın sıcaklığında 
sınırlama yoktur. Ayrıca cihaz, sistemde 
basınç kaybı yaratmaz. Çalıştığı her saat 
filtre verimliliği aynı kalır.    

•	 Bakımı ve temizlenmesi çok kolaydır, yılda 
bir kez bakım yapılması yeterlidir. Bakım 
normal personel tarafından yapılabilir. Sarf 
malzeme kullanılmaz. Enerji maliyeti çok 
düşüktür. (100-200 Watt) TM

AirMaid kullanılmayan kanal                         AirMaid kullanılan kanal

1-Taze hava girişi  
2-Damper
3-Emiş kanalı
4-AirMaid V
5-Bağlantı kanalı
6-Davlumbaz kanalı ana hattı
7-Davlumbaz bağlantı kanalı
8-Davlumbaz 

AirmMaid Montaj Prensip Şeması

sistem
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çeviri

2020 ISK Sektörü 
Trendleri
Yeni inşa edilen binalar için pazarda 

baskın olan sistemlerin; İngiltere’de 
2010 yılı için gaz yakıtlı kazanlar iken 

2020’de ısı pompaları ve ısı geri kazanımlı sis-
temler olması bekleniyor. Almanya’da 2010 yılı 
için gaz yakıtlı yoğuşmalı sistemler ile güneş 
enerjili sistemler ön planda iken 2020’de yine 
ısı pompaları ve ısı geri kazanım sistemleri-
nin pazarın baskın ürünleri olması bekleniyor. 
İngiltere ısıtma teknolojileri pazarında yeni 
yapılara yapılan satışların 2010 yılı karakteris-
tiği ile 2020 yılı için öngörüler arasında anlamlı 

farklar var. 2010 yılında ısıtma sistemlerinin 
% 10’unu kapsayan ısı pompalarının 2020’de 
pazardan % 46 pay alması bekleniyor. Buna kar-
şın bugün % 81 paya sahip kazanların ise % 14 
seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.

İngiltere’de mevcut yapılara yapılan satışların 
2010 yılı hacmi toplam 1.482.500 adet iken 
bu hacmin 2020 yılında 2.046.900 adet olması 
bekleniyor.

2020 ve ötesi için özellikle Japonya’nın yakıt 

hücresi sistemleri ticarileştirme çabaları söz 
konusu. Almanya, HVAC sektöründe yasal 
düzenlemelerle enerji verimliliğinin artması 
ve bu yolla enerji tüketiminin azaltılması için 
çalışıyor. Teşvik programları ile binalarda yeni-
lenebilir enerjilerin kullanımının artması hedef-
leniyor. Binaların yenilenmesi hızlandırılıyor. 
Bu süreçte yenilenebilir enerjili teknolojilerin 
verimlilik performansının artırılması ve gereken 
enerji tüketim miktarının azaltılması gözetili-
yor. Enerji tüketim ihtiyacında artışın kontrol 
altında tutulması için enerji tüketimini kon-
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trol altında tutabilecek/azaltabilecek ürünlerin 
pazara sürülmesi isteniyor. Kullanıldığı yerde 
elektriğin üretilmesini sağlayacak evsel uygu-
lamaların artması bekleniyor. Pazarda ısı ve 
enerjiyi birlikte üreten kombine cihazlar daha 
fazla yer bulacak. Almanya, gelecekteki enerji 
taleplerinin dengelenebilmesi için kritik öneme 
sahip olduğunu düşündüğü elektrikli otomo-
biller ile ilgili önemli mesafeler katetti. Akıllı 
elektrik şebekeleri yönetiminde elektrikli araç-
lar için yenilenebilir kaynaklardan elektrik elde 
edebilmesi ve bunun depolanabilmesi, üretilen 
ihtiyaç fazlası elektriğin de şebekeye geri bes-

İngiltere  Isıtma Teknolojileri Pazarı / Yeni Yapılara Yapılan Satışlar

Isı Pompası Güneş Enerjisi Kazanlar Bölgesel Isıtma
Mikro CHP / 
Yakıt Hücresi

2010 %10 %7 %81 %2 -

2020 %46 %17 %14 %22 %1

İngiltere Isıtma Teknolojileri Pazarı / Mevcut Yapılara Yapılan Satışlar

Isı Pompası Güneş Enerjisi Kazanlar Bölgesel Isıtma
Mikro CHP / 
Yakıt Hücresi

2010 %1 %1 %98 - -

2020 %2 %3 %94 - %1

Konutlar için 
mikro CHP stirling

motor
Mikro CHP'nin 

payı artıyor

Konutlar için gaz 
yakıtlı ısı 

pompaları
Yakıt 

hücrelerine giriş

Yüksek verimli 
elektrikli ısı 
pompaları

Enerji verimli 
evler

Yenilenebilir 
kaynaklardan 

elektrik 
üretimi

2030'da 
elektrik 
tedariği 

daha çok 
yenilenebilir 

kaynaklardan 
sağlanacak

Elektrikli 
otomobiller

Akıllı elektrik 
şebekeleri

Akıllı 
ölçümleyiciler

Isı ve enerjinin 
birlikte yönetildiği 

sistemlere giriş

Enerji depolama 
sistemlerine giriş

2020'ye kadar dinamik gelişme süreci
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2011/2012’de 2000 adet seviyelerinde iken 
2020’de 1 milyon, 2030’da 5 milyon adede yük-
seleceği tahmin ediliyor. Büyük Alman oto-
motiv sanayicilerinin hemen hepsinin 2013’te 
piyasaya elektrikli araçlar sürmesi bekleniyor.  

lenebilir olması gerekiyor. Daha uzun vadede 
elektrikli araçların kendisine gereken elek-
triği doğrudan kendisinin üretebilmesi plan-
lanıyor. 
Almanya’da elektrikli taşıt aracı üretimi 

Akıllı Evler / Ev otomasyon 
Sistemleri

Bina Yönetim Sistemleri ile tüm elektrik, 
elektronik cihazların birbirine entegre edil-
mesi, giderek yaygınlaşan bir trend. Şimdi-
lik küçük ölçekli proje uygulamaları ağır bası-
yor. Ama proje kapsamları giderek genişliyor. 
Ev sinema, müzik, aydınlatma sistemleri dahil 
olmak üzere güvenlik ve kontrol sistemleri, ısıl 
konfor koşulları bir yönetim paneli ile kumanda 
edilebilecek.

Asya’da Akıllı Binalar

Akıllı bina kavramı; yeşil ve zeki kavramlarını 
bir araya getiriyor. Ama bu birleşimin “yeşil” 
kısmı ağır basıyor. 2011’de Asya’da akıllı bina 
teknolojileri pazarı 427 milyar $ iken 2020’de 
1.036 milyar $ olması bekleniyor. Kıtanın 
en büyük akıllı bina pazarları; % 46 ile Çin, 
% 19 ile Japonya ve % 11 ile Hindistan. Çin’de 
halihazırda 36 “akıllı kent” yapılıyor. Akıllı 
binalar, hızlı kentleşme, özellikle çok büyük 
olmayan kentlerde resmi yönetmelikler, düşük 
karbon salımlı yapılara yönelik kullanıcı tale-
binin oluşması, yatırımcının yapısının değe-

İngiltere ve Alman Enerji Yönetimi Pazarı

2010 - 2020 Akıllı Evler Alanındaki Gelişme

İngiltere

4.0 Milyar €1.6 Milyar €
İngiltere

Akıllı ölçümleyiciler
% 1

AM&T yazılımlar
% 1

AM&T 
yazılımlar

% 1Akıllı 
ölçümleyiciler

% 1

Enerji yenileme / 
iyileştirme 

çalışmaları  % 28

Enerji performansına 
göre kontratlar

% 8

Enerji vermliliği 
danışmanlığı

% 4
Sertifikasyon

% 5

Enerji yönetim 
hizmetleri

(aM&T yazılım hariç)
% 5

Enerji tedariği 
kontratları

% 25

Enerji tedariği 
kontratları

% 56

Akıllı evler 

Ev enerji yönetimi

Konutsal akıllı çevre 
kontrolleri

Enerji tedarik 
hizmetleri

% 15

Enerji yenileme / 
iyileştirme 
çalışmaları

% 18

Enerji 
performansına 
göre kontratlar

% 4
Enerji vermliliği 

danışmanlığı
% 2

Sertifikasyon
% 1

Enerji yönetim 
hizmetleri

(aM&T yazılım hariç)
% 2

Enerji tedarik 
hizmetleri

% 23

A sınıfı
enerji
tasarrufu

artırılmış 
konfor

AUTOCOMFORT

sessiz 
hava
20 dB

SUPER QUIET

nano 
teknolojili 
hava 
temizleyici

mükemmel 
nem 
kontrolü

MILD DRY

%35
tasarruf

pan_eu_ad_etherea_op2_235x335.indd   1 5/21/12   11:29 AM
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rini yükseltmek istemesi gibi faktörler tarafın-
dan destekleniyor.

Avrupa’da Akıllı Elektrik Şebekeleri 
(2011)
• > 4 € milyar (US$ 5.6 milyar) yatırım yapıldı
• 1.5 € milyar (US$ 2.1 milyar) kısa dönem 
içinde gerçekleşmesi planlanan yatırımlar

AB Fonları:
• 184 milyon € (258 US$) ar-ge için ayrılan 
çerçeve programından 
• 200 milyon € (280 US$) from AB Geri 
Kazanım Fonları ve Ulusal Fonlardan 

Söz konusu yatırım projeleri iki ana alana 
odaklanmış durumdadır:
• Enerji kaynaklarının dağıtımı (DER)
• Arz-Talep (DR) - DR projeleri, müşteri-
nin sayısal artışına paralel dinamik fi yatlan-
dırmaya odaklıdır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları (RES) pro-
jelerinin sayısı, bütçelerinin artışına rağmen 
DR&DER projelerinden daha azdır. 

Almanya boşluğu dolduruyor: 2023 elektrik üretimi senaryosu

Nükleer enerji yasağı öncesi Nükleer enerji yasağı sonrası

2023'te elektrik 
üretiminin % 7 

azalması bekleniyor

Başlangıç tarihi

DR: Arz - talep temelli projeler
DER: Enerji kaynaklarının dağıtım projeleri
RES: Yenilenebilir enerji kaynakları projeleri Kaynak: JRC European Commission

Nükleer

Net elektrik üretimi

Taş Kömürü

Linyit

Doğalgaz

Petrol

Yenilenebilir kaynaklar

Hidroelektrik

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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22

Elements Content of technology

Heat insulated walls Advanced heat insulation material, cool roof

Solar shading system Low-e glass, blind control

Use of daylight Mirror duct system, natural light

Natural wind Natural ventilation, night purging

Air-conditioning High-efficiency AC system, heat pump using 
geothermal heat, hydrate slurry AC system

Ventilation Hybrid ventilation using inside and outside 
temperature differences

Hot water supply High efficiency hot water supply equipment, 
solar , heat pump  system

Lighting system LED, modulated light and switching light on-off, 
, timer, human sensor

High energy efficiency 
devices

Energy efficiency devices, reduction of standby 
energy consumption

Elevator-related Use of inverters system

High-efficiency water 
management

Water recycling, such as use of rain water for 
irrigation.

Building energy 
management

Integrated BEMS

Photovoltaic power PV plus inverter and battery

Solar heat Collector, insulation material, heat storage

Solar water heating Preheating water using solar thermal

Wind power Wind turbine and battery

ONE OF THE FIRST 
ZERO ENERGY building 
to be completed
SUMMER 2012 Kowloon

Akıllı Bina Unsurları    İçeriği

Isı Yalıtımlı Duvarlar    Soğuk çatılar, ileri ısı yalıtım materyalleri kullanılıyor

Güneş Gölgeleme Sistemleri    Isı kontrol kaplamalı, düşük UV geçirgenliğine sahip camlar (yalıtım camı da deniyor) ve 
      engelleyici panjur sistemleri kullanılmaktadır.

Gün Işığından Yararlanma    Gün ışığını mekan içine taşıyan gün ışığı tünelleri, aynalı kanallar, doğal ışığı geçirgen 
      malzemeler kullanılır.

Doğal Rüzgardan Yararlanma   Doğal havalandırma için rüzgardan yararlanılabilmektedir.

İklimlendirme     Çok yüksek verimli klima sistemleri, jeotermal kaynaklı ısı pompaları kullanılır.

Havalandırma     Dış hava sıcaklık farklarından yararlanılır. Hibrit sistemler  kullanılır.

Sıcak Su Temini     Yüksek verimli sıcak su temin sistemleri, güneş enerjisi ve ısı pompası kullanılır.

Aydınlatma     LED Aydınlatma ve insan/zaman duyarlı sensörler kullanılır.

Yüksek Verimli Cihazlar    “Stand-by” konumunda da çok düşük enerji tüketimi özellikli cihazlar. 

Asansör      İnverter sestemli

Yüksek Verimli Su Yönetimi    Su geri kazanımlı, yağmur sularının toplanması, sulama amaçlı kullanımı sağlanır.

Bina Enerji Yönetimi    Bina yönetim sistemi yazılımları ve donanımları ile tüm elektrik ve elektronik sistemler, 
      cihazlar bir tek sistem yönetimi kapsamına entegre edilir.

Güneş Pilleri     İnverterler ve bataryalarla birlikte kullanılır.

Güneş Enerjisi     Kolektör, ısı yalıtım malzemeleri ve boylerden oluşur. Sıcak su hazırlama işi, 
      bu sistemle yapılır. 

Rüzgar Gücü      Rüzgar türbinleri ve bataryaları da akıllı ev konsepti içinde yer alan yeşil kaynaklardandır TM

Tamamlanan ilk “sıfır enerjili yapılar”dan biri.
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Dalgıç pompa motorları, kullanım 
ortamları nedeniyle kuru tip motor-
lar ile farklılaşırlar. Kuru tip motorlu 

santrifüj pompalarda herhangi bir arıza duru-
munda pompa ya da motora müdahale dal-
gıç motor pompalara göre daha kolay ve daha 
düşük maliyetlidir. Dalgıç pompalar sondaj 
kuyuları, depo içleri gibi yerlerde çalıştığın-
dan, kuru tip motorlu diğer pompalara göre 
ulaşımı çok daha zor, zaman alıcı ve masraflı-
dır. Bu nedenle dalgıç pompaların seçiminde 
pompanın çalışacağı ortamın her açıdan çok 
iyi irdelenmesi ve arıza riskinin minimize edil-

mesi diğer kuru tip motorlu pompalara göre 
çok daha önemlidir. 
Her motorda olduğu gibi dalgıç motorlarda da 
çalışma sırasında ısı üretilir ve motorun sağlıklı 
çalışmasını sağlamak için oluşan ısının tah-
liye edilmesi gerekir. Kuru tip motorlar hava 
ile soğutulmaktadır. Dalgıç motorlar su içe-
risinde çalıştığından motor, pompanın çalış-
tığı ortamdaki basınçlandırılacak olan suyun 
dalgıç motor yüzeyinde oluşturduğu konvek-
siyon akımı ile soğutulur. Motorun ısısının 
motor yüzeyinden tahliye edilmesi için dal-
gıç motor yüzeyinde belirli hızda bir sıvı akışı 

Dalgıç Pompalarda 
Soğutma Ceketi Uygulaması

teknik

Yazan: Ali Umut Çakıcı
Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Dalgıç Pompa Segment Uzmanı

sağlanmalıdır. Eğer çalışma sırasında motorun 
çalıştığı ortamda gereken hız sağlanamıyorsa 
motor yüzeyini kaplayan suni bir kesit alanı 
oluşturulmalıdır. 
Dalgıç pompalarda soğutma ceketi uygulaması 
aşağıdaki çalışma koşullarında gereklilik gös-
termektedir:

1) Dalgıç Motorun ısıl olarak 
yüklemeye tabi olduğu durumlar: 

•	 Yüksek voltajlı çalışma riskinin olduğu 
durumlarda,
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•	 Düşük voltajlı çalışma riskinin olduğu 
durumlarda,

•	 Kuru çalışma riskinin olduğu durumlarda,
•	 Aşırı yükleme altında çalışma durumunda,
•	 Yüksek ortam sıcaklığı (özellikle jeotermal 

kuyularda çalışma),
•	 Kuyu ana beslenme seviyesinin  

pompa montaj derinliğinin üzerinde 
kalması durumunda,

•	 Frekans invertörü ile daha düşük 
devirlerde kullanım durumunda,

•	 Yetersiz ısı transferine sebep olan dalgıç 
motor yüzeyindeki düşük hızlı su akışı 
(Bu durum dalgıç motor çapına göre 
çok daha geniş sondaj kuyularında, 
keson kuyu uygulamalarında ya da havuz 
veya depolardan dalgıç pompalar ile su 
terfilendirilmesi gibi uygulamalar için 
geçerlidir).

•	 Dalgıç pompa motorları, pompa grubunun 
altında yer aldığından, bazı kuyularda 
ve depo montajlarında kuyu ya da depo 
tabanına yakın çalıştığından kum ya da 
farklı sediment ile temas riski en fazla 
olan bölümdür. Dalgıç motor çevresinde 
sediment birikimi olması durumunda 
motor yüzeyinde su teması ve dolayısıyla 
ısı transferi azalmakta ve motor ısısı 
artarak motor sarımlarında tahribatlar 
oluşmaktadır. 

Korozif sıvılarda korozyon etkisi her 10 °C’lik 
ısı düşüşü için yarıya iner. Yapılan testler gös-
termiştir ki, soğutma ceketi motor ısısını yak-
laşık 10 ile 20 °C mertebesinde düşürebilmek-

DALGIÇ POMPALARDA SOĞUTMA CEKETİ UYGULAMASI

Yazan: Ali Umut Çakıcı
Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Dalgıç Pompa Segment Uzmanı          

Dalgıç pompa motorları, kullanım ortamları nedeniyle kuru tip motorlar ile farklılaşırlar. Kuru tip motorlu 
santrifüj pompalarda herhangi bir arıza durumunda pompa ya da motora müdahale dalgıç motopomplara göre 
daha kolay ve daha düşük maliyetlidir. Dalgıç pompalar sondaj kuyuları, depo içleri gibi yerlerde 
çalıştığından, kuru tip motorlu diğer pompalara göre ulaşımı çok daha zor, zaman alıcı ve masraflıdır. Bu 
nedenle dalgıç pompaların seçiminde pompanın çalışacağı ortamın her açıdan çok iyi irdelenmesi ve arıza 
riskinin minimize edilmesi diğer kuru tip motorlu pompalara göre çok daha önemlidir.

Dalgıç pompalar sondaj kuyuları, depolar gibi 
yerlerde ve kuru motorlu pompalara göre daha 
zor koşullarda çalışırlar.  

Her motorda olduğu gibi dalgıç motorlarda da çalışma sırasında ısı üretilir ve motorun sağlıklı çalışmasını 
sağlamak için oluşan  ısının  tahliye edilmesi gerekir. Kuru tip motorlar hava ile soğutulmaktadır. Dalgıç 
motorlar su içerisinde çalıştığından motor, pompanın çalıştığı ortamdaki basınçlandırılacak olan suyun 
dalgıç motor yüzeyinde oluşturduğu konveksiyon akımı ile soğutulur. Motorun ısısının motor yüzeyinden 
tahliye edilmesi için dalgıç motor yüzeyinde belirli hızda bir sıvı akışı sağlanmalıdır. Eğer çalışma sırasında 
motorun çalıştığı ortamda gereken hız sağlanamıyorsa motor yüzeyini kaplayan suni bir kesit alanı 
oluşturulmalıdır. 

Dalgıç pompalar sondaj kuyuları, depolar gibi 
yerlerde ve kuru motorlu pompalara göre daha 
zor koşullarda çalışırlar. 

              
Soğutma ceketi ile dalgıç motor etrafında konveksiyon
akımının oluşmasını sağlayacak su geçiş hızına ulaşmak 
için suni bir kesit alanı oluşturulur ve böylece dalgıç 
motorda çalışma sırasında meydana gelen ısı kuyu suyuna 
transfer edilir. 

Dalgıç pomplarda soğutma ceketi uygulaması aşağıdaki çalışma koşullarında gereklilik göstermektedir:

1) Dalgıç Motorun ısıl olarak yüklemeye tabi olduğu durumlar:

- Yüksek voltajlı çalışma riskinin olduğu durumlarda,

- Düşük voltajlı çalışma riskinin olduğu durumlarda,

- Kuru çalışma riskinin olduğu durumlarda,

- Aşırı yükleme altında çalışma durumunda,

- Yüksek ortam sıcaklığı (özellikle jeotermal kuyularda çalışma),

- Kuyu ana beslenme seviyesinin pompa montaj derinliğinin üzerinde kalması durumunda,

- Frekans invertörü ile daha düşük devirlerde kullanım durumunda,

Soğutma ceketi ile dalgıç motor etrafında konveksiyon akımının oluşmasını sağlayacak su geçiş 
hızına ulaşmak için suni bir kesit alanı oluşturulur ve böylece dalgıç motorda çalışma sırasında 
meydana gelen ısı kuyu suyuna transfer edilir. 

- Yetersiz ısı transferine sebep olan dalgıç motor yüzeyindeki düşük hızlı su akışı (Bu durum dalgıç motor 
çapına göre çok daha geniş sondaj kuyularında, keson kuyu uygulamalarında ya da havuz veya depolardan 
dalgıç pompalar ile su terfilendirilmesi gibi uygulamalar için geçerlidir).

- Dalgıç pompa motorları, pompa grubunun altında yer aldığından, bazı kuyularda ve depo montajlarında kuyu 
ya da depo tabanına yakın çalıştığından kum ya da farklı sediment ile temas riski en fazla olan bölümdür. 
Dalgıç motor çevresinde sediment birikimi olması durumunda motor yüzeyinde su teması ve dolayısıyla ısı 
transferi azalmakta ve motor ısısı artarak motor sarımlarında tahribatlar oluşmaktadır. 

                              

Korozif sıvılarda korozyon etkisi her 10 °C’lik ısı düşüşü için yarıya iner. Yapılan testler göstermiştir ki, 
soğutma ceketi motor ısısını yaklaşık 10 ile 20 °C mertebesinde düşürebilmektedir ve bu da hem motorun 
yanma riskini, hem de motorun korozyona uğrama hızını düşürerek, daha uzun bir kullanım ömrü 
sağlamaktadır.

Su içerisindeki kalsiyum ve magnezyum karbonatları sıcaklık yükseldikçe çökelme yapacaktır. Dalgıç pompa ile 
basılacak olan su  kalsiyum ve/veya magnezyum karbonatları  açısından zengin ise motor yüzeyinde gelişecek 

- Yetersiz ısı transferine sebep olan dalgıç motor yüzeyindeki düşük hızlı su akışı (Bu durum dalgıç motor 
çapına göre çok daha geniş sondaj kuyularında, keson kuyu uygulamalarında ya da havuz veya depolardan 
dalgıç pompalar ile su terfilendirilmesi gibi uygulamalar için geçerlidir).

- Dalgıç pompa motorları, pompa grubunun altında yer aldığından, bazı kuyularda ve depo montajlarında kuyu 
ya da depo tabanına yakın çalıştığından kum ya da farklı sediment ile temas riski en fazla olan bölümdür. 
Dalgıç motor çevresinde sediment birikimi olması durumunda motor yüzeyinde su teması ve dolayısıyla ısı 
transferi azalmakta ve motor ısısı artarak motor sarımlarında tahribatlar oluşmaktadır. 

                              

Korozif sıvılarda korozyon etkisi her 10 °C’lik ısı düşüşü için yarıya iner. Yapılan testler göstermiştir ki, 
soğutma ceketi motor ısısını yaklaşık 10 ile 20 °C mertebesinde düşürebilmektedir ve bu da hem motorun 
yanma riskini, hem de motorun korozyona uğrama hızını düşürerek, daha uzun bir kullanım ömrü 
sağlamaktadır.

Su içerisindeki kalsiyum ve magnezyum karbonatları sıcaklık yükseldikçe çökelme yapacaktır. Dalgıç pompa ile 
basılacak olan su  kalsiyum ve/veya magnezyum karbonatları  açısından zengin ise motor yüzeyinde gelişecek 
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teknik

tedir ve bu da hem motorun yanma riskini hem 
de motorun korozyona uğrama hızını düşüre-
rek, daha uzun bir kullanım ömrü sağlamak-
tadır.
Su içerisindeki kalsiyum ve magnezyum kar-
bonatları sıcaklık yükseldikçe çökelme yapa-
caktır. Dalgıç pompa ile basılacak olan su  kal-
siyum ve/veya magnezyum karbonatları  açı-
sından zengin ise motor yüzeyinde gelişecek 
ısınma ile motor yüzeyinde kışır birikimi geli-
şecek, zaman içerisinde kışır tabakası motor 
yüzeyindeki ısı transferini daha zorlaştıracak-
tır. Soğutma ceketi uygulaması ile motor yüze-
yindeki ısı düşürülecek ve kışır oluşumu engel-
lenebilecektir.
Bir depodan, bir gölden ya da bir havuzdan 
dalgıç pompa ile su terfilendirmesi yapılacağı 
durumlarında mutlaka soğutma ceketi kulla-
nılmalıdır, aynı tür yerlerde pompa tabanda 
yatay çalışacak ise pompa ve soğutma ceketini 
sediment birikiminden uzak tutmak için des-
tek ayağı ve soğutma ceketinin emiş yapılan alt 
kısmında filtre kullanılmalıdır.
Dalgıç motorun çalışma sırasında yüklenmiş 
olduğu ısıyı suya transferi için dalgıç motoru 
yüzeyindeki su hızının minimum 0,15 m/
saniye, maksimum ise 3 m/saniye olması gerek-
mektedir.
Eğer bir sondaj kuyusunda, sondaj kuyusuna ait 
teçhiz borusu çapı dalgıç motor çapından çok 
geniş ise dalgıç motorun soğumasını sağlayan 
konveksiyon akımının hızı motoru soğutmaya 
yetmez ve dalgıç motorun yanma riski artar.     

Örnek:

Kuyu Çapı: 350 mm
Grundfos Dalgıç motor çapı:150 mm
Pompa debisi: 30 m³/saat
S : Teçhiz borusu alanı
S = π.r² = 3,14 x (0,175)² = 0,096 m²

s : dalgıç motor çapı
s = π.r² = 3,14 x (0,075)² = 0,0056 m²

ν(m/sn) = Q(m3/sn) / S – s (m2)
hız formülünden;

ν =0,00083 / (0,096 – 0,05625) = 0,02 m/sn 

0,02 m/sn’lik hız olması gereken  0,15 m/sn’lik 
kritik hızdan daha düşük olduğundan, yeterli 
soğutma sağlanabilmesi için bu kuyuda çalışa-

Kuyu teçhiz borusunun dalgıç motorun çapından çok geniş olduğu ve sondaj kuyularında montaj 
dik olduğundan ve pompa kolon borusu ile askıda olduğundan destek ayağına eğer sediment ile 
temas riski yoksa filtreye ihtiyaç yoktur.

       

Dalgıç motorun çalışma sırasında yüklenmiş olduğu ısıyı suya transferi için dalgıç motoru yüzeyindeki su 
hızının minimum 0,15 m/saniye, maksimum ise 3 m/saniye olması gerekmektedir.

Soğutma ceketi

Pompa Emme 
kutusu

Dalgıç motor

Ayarlama kelepçesi

kolon 
borusu

SOĞUTMA CEKETLİ DALGIÇ POMPA DİKEY MONTAJ UYGULAMASI

Kuyu teçhiz borusu

Kuyu Filtre çakıllaması

Soğutma ceketli dalgıç pompa dikey montaj 
uygulaması

cak dalgıç pompa montajında mutlaka soğutma 
ceketi kullanılmalıdır.
Dalgıç motorun çapı ile kuyu teçhiz borusu çapı 
arasındaki mesafe, dalgıç pompa debisi de dik-
kate alınarak hesaplanmış olsa ve su hız teorik 
olarak yeterli olsa da bazı durumlarda soğutma 
ceketi kullanılması gerekebilir. Bu durumlar 
düşük voltaj, yüksek voltaj, kuru çalışma riski-
nin olduğu yerler, pompa ve dolayısı ile dalgıç 
motora aşırı yükleme yapıldığı durumlar ve jeo-
termal uygulamalardır. Bu durumlarda mevcut 
su hızı hesaplanır ve soğutma ceketi kullanıla-
rak bu hız 3m/sn’ ye kadar yükseltilerek motor  
soğutması artırılabilir.
Dalgıç motorların ömrü ortalama olarak motor 
sargılarının ömrü kadardır. Motor sargılarında 
her 10 °C'lik ekstra sıcaklık artışı, sargı ömrünü 
yarı yarıya indirir. 45 °C’ de ömrü 10 yıl olan 
bobin telinin 55 °C’ deki ömrü 5 yıl, 65 °C’ deki 
ömrü ise sadece 2,5 yıldır. 
Grundfos olarak ürettiğimiz her bir dalgıç 
pompanın karşılığında uygun vasıflarda mev-
cut soğutma ceketi aksesuar envanterimizde 
mevcuttur.
Soğuma, motorlarda verimli, uzun ömürlü 
çalışma için çok önemli bir olgudur, soğutma 
ceketi; dalgıç motorlarda üretilen ısının suya 
transferi için gerekli olan, düşük maliyetli ancak 
hayati önemi olan bir  aksesuardır. TM

ısınma ile motor yüzeyinde kışır birikimi gelişecek, zaman içerisinde kışır tabakası motor yüzeyindeki ısı 
transferini daha zorlaştıracaktır. Soğutma ceketi uygulaması ile motor yüzeyindeki ısı düşürülecek ve kışır 
oluşumu engellenebilecektir.

Bir depodan, bir gölden ya da  bir havuzdan dalgıç pompa ile su terfilendirmesi yapılacağı durumlarında 
mutlaka soğutma ceketi kullanılmalıdır, aynı tür yerlerde pompa tabanda yatay çalışacak ise pompa ve 
soğutma ceketini sediment birikiminden uzak tutmak için destek ayağı ve soğutma ceketinin emiş yapılan alt 
kısmında filtre kullanılmalıdır.

    
Kuyu teçhiz borusunun dalgıç motorun çapından çok geniş olduğu ve sondaj kuyularında montaj dik 
olduğundan ve pompa kolon borusu ile askıda olduğundan destek ayağına eğer sediment ile temas riski yoksa 
filtreye ihtiyaç yoktur.

Filtre

Soğutma ceketi

Kelepçe

Destek ayağı

SOGUTMA CEKETLİ DALGIÇ POMPA YATAY MONTAJ UYGULAMASI

Soğutma ceketli dalgıç pompa yatay montaj uygulaması
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