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nasıl büyük fark yaratıyor? 



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

DONMA TERMOSTATI

•	Ürün	Kodu:	T7162-M4-A2-L
•	2	borulu	sistemler	için,	sıva	altı	model
•	3	Hız	fan	ayarı,	On/Off,	230V
•	Yaz	/	Kış	modu,	timer	özelliği
•		Made	in	China

15,99 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:	T7162-E5
•		Kombi,	Yerden	Isıtma	ve	On/Off	sistemlerde
•		Made	in	China

8 USD
FCU ODA 
TERMOSTATI

•	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

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	Ağustos	ayı	içerisinde	peşin	ödemelerde	geçerlidir.		Fiyatlarda	(KDV)	hariçtir.

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
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rin büyük bir kısmında artış-
lar görülürken bazı ürünlerde 
ise düşüşler görülmüştür. En 
fazla düşüş, hava veya diğer 
gazları sıvılaştıran makineler 
(-% 12,5); sıcaklık değişimi ile 
çalışan diğer makine, tesis ve 
cihazlar (-% 4,8) ve hidroflo-
rokarbon (HFC) veya perflo-
rokarbon (PFC) içeren klorof-
lorokarbon veya hidrokloro-
karbon içermeyen karışım (-% 
4,2) ürünlerinde görülürken en 
büyük artışlar ise hidrofloro-
karbon (HFC) veya perfloro-
karbon (PFC) karışımları (% 
73,5); asiklik karbonların flor-

lanmış, bromlanmış veya iyotlanmış türevleri (% 
49,2) ve manostat (% 20,7) ürünlerinde gerçek-
leşmiştir. En fazla ithalat, birden fazla dış kapılı 
kombine haldeki soğutucu-dondurucular; sıcak-
lık değişimi ile çalışan makine, tesis ve cihaz-
lar ile soğutucu ve dondurucu cihazlarda ger-
çekleşmiştir.
Soğutma sistem ve elemanları ürün grubun-
dan en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler ABD, 
Almanya, Çin, Fransa ve Rusya’dır. Türkiye ise 
1,1’lik pay ile 24. sırada yer almaktadır. 2010 
yılında ilk 20 ülke arasında en büyük düşüş Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nde görülürken en fazla 
artış ise % 181,6’lık oran ile Suudi Arabistan’da 
yaşanmıştır.”
Veriler, ters çevrimli ısı pompaları konusunda 
ithalatta bir gerilemeye işaret ediyor. Ama bu 
durum, ısı pompalarının pazar paylarının azal-
dığı anlamına gelmiyor. Son bir yıl içinde yurt-
dışında gerçekleştirilen fuarların baş oyuncusu 
yine ısı pompalarıydı. Raporun 2010 yılını kap-
sadığını düşündüğümüzde, son dönemde ısı 
pompalarının atağa geçtiğini söyleyebiliriz. 
Yine çevreci soğutkanlara eğilimin arttığı da 
görülüyor. Bu da dünyanın rotasını hangi yöne 
çevirdiğini gösteriyor. Enerji verimliliği, yeni-
lenebilir enerjili, çevre dostu sistem ve cihaz-
lar, daha uzun süre gündemimizde olacak... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Dünya iklimlendirme sektörü 
ithalatında inişler çıkışlar…
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Ü lkemizde soğutma 
sektörü, ısıtma sektö-
rüne göre daha hızlı 

gelişiyor ve büyüyor. Soğutma 
sektörü, ihracatta da yükse-
len bir grafik çiziyor ama dik-
kat çekici olan, ihracata para-
lel olarak ithalatın da artış gös-
termesi. Sebebi basit... Soğu-
tucu cihazlar üretiyoruz ama 
tüm parçaları ülkemizde üre-
tilmediğinden birçok parçanın 
yurtdışından getirilmesi gereki-
yor. Bunun çözümü olarak İSİB 
Başkanı Zeki Poyraz, “Üretmek 
şart, ama adet olarak çok ürete-
bilmek gerek” diyor. 
İSİB, bu ay OAİB tarafından hazırlanan “Dünya 
İklimlendirme Sektörü İthalatı Değerlendirme 
Raporu”nu sektörümüzle paylaştı. Raporda 
soğutma sektöründe dünyanın ithalat durumu 
ile ilgili veriler şöyle: 
“Dünya geneli havalandırma-klima sistem ve 
elemanları ithalatı incelendiğinde 2009 yılına 
oranla 2010 yılında % 18,4’lük büyük artış 
yaşanmıştır. Ürün grubu genelinde tüm ürün-
lerde önemli artışlar olurken bir tek, ters çevrimli 
ısı pompalarında yaklaşık % 4’lük bir azalma ger-
çekleşmiştir. En fazla ithalat hava ve gaz kom-
presörleri; vakum pompaları, kompresörler, fan-
lar, hava üfleyicilerin aksam ve parçaları ile sıvı-
ların ve gazların filtre edilmesine veya arıtılma-
sına mahsus diğer makine ve cihazlarda gerçek-
leşmiştir. 2010 yılında en fazla artış gösteren 
ürünler ise suyun buharlaşması yolu ile havayı 
soğutan cihazlar (% 112,3); klimaların aksam ve 
parçaları (% 37,1) ve soğutma cihazlarında kul-
lanılan kompresörlerdir (% 31,3). 
Havalandırma-klima sistem ve elemanları ürün 
grubundan en fazla ithalat gerçekleştiren ülke-
ler ABD, Almanya, Çin, Japonya ve Fransa’dır. 
Türkiye ise 1,4’lük pay ile 22. sırada yer almak-
tadır. 2010 yılında ilk 20 ülke arasında yalnız 
Avustralya’da düşüş görülürken en fazla artış 
ise % 83,5’lik oran ile Brezilya’da yaşanmıştır.
Dünya geneli soğutma sistem ve eleman-
ları ithalatı incelendiğinde 2009 yılına oranla 
2010 yılında % 12,6 oranında önemli bir artış 
yaşanmıştır. Ürün grubunda yer alan ürünle-
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Doğu İklimlendirme’den Yüksek Performanslı  Mutfak Davlumbazları

Doğu İklimlendirme Ekipmanları 
2004 yılında başlatmış olduğu mut-
fak havalandırması ar-ge çalışmaları 

ile Türkiye’de bir ilke imza attı ve Çift Cidarlı 
Mutfak Davlumbazlarını ürün gamına kattı. 
Doğu İklimlendirme Ekipmanları, ar-ge çalış-
malarını Ege Üniversitesi Makine Mühendis-
liği Bölümü işbirliği ile yürüterek öncelikle sis-
tem, ardından ürün tasarımını gerçekleştirildi. 
Çift cidarlı davlumbazlar, klasik davlumbazlara 
göre birçok üstünlüğü barındırıyor. 
Bunlardan en önemlisi enerji tasarruflu olu-
şudur. Doğu İklimlendirme Ekipmanları’nın 
üretmiş olduğu çift cidarlı yüksek perfor-
manslı davlumbazlar ile klasik davlumbazlara 
oranla egzoz debisi % 30-40 oranında aza-
lır, bu sayede klimatize edilmiş egzoz havası 
miktarı da aynı oranda azalır. Egzoz havası 
oranındaki azalma ile daha küçük kapasiteli 
bir klima santrali ve egzoz aspiratörü yeterli 
olur. Soğutma yükü azalır ve enerji tasarrufu 

meydana gelir. Endüstriyel mutfaklarda (özel-
likle otel mutfaklarında) mutfaktaki kokunun 
mutfak dışına çıkması istenmeyen bir durum-
dur. Bunun sebebi yanlış davlumbaz seçimi ve 
yanlış havalandırma bilgisidir. Çift cidarlı yük-
sek performanslı davlumbazların getirdiği bir 
diğer önemli özellik de davlumbazın açık tara-
fından filtrelere doğru üflenen FUH (Formlan-
dırılmış Üfleme Havası) ile kokunun ve duma-
nın davlumbaz dışına kaçışı engellenir. Pişiri-
cinin ürettiği dumanı ve kokuyu davlumbazın 
yağ tutucu filtrelerine doğru yönlendirir. Ar-ge 
çalışmalarında, CFD (Computational Fluid 
Dynamics) simülasyon programı çıktıları aşa-
ğıda belirtilmiştir. İlk resim klasik davlumbaza 
aittir. Cam göbeği renk dışarı kaçan dumanın 
ortamda yarattığı sıcaklık farkını göstermek-
tedir. İkinci resim ise FUH üfleme havasına 
sahip Yüksek Performanslı davlumbaza aittir. 
Görüldüğü gibi FUH ile ortama duman kaçışı 
olmamış ve ortam sıcaklığı değişmemiştir. Bu 

simülasyonda FUH havasının etkisi çok net 
görünmektedir. 
Yüksek performanslı davlumbazların filtreleri 
de özel olarak UL standartlarında tasarlanmış-
tır. Bu filtrelerin en önemli avantajı, dumanın 
içindeki yağı ve parçacıkları verimli ve etkin 
bir şekilde yakalayarak egzoz kanalına geçme-
sini engellemesidir. Filtrede hapsolan yağ par-
çacıkları, kaynaklı AISI 304 kalite paslanmaz 
yoğuşma tavasında birikir ve drenaj vanası açı-
larak kolayca temizlenir. Yüksek performanslı 
davlumbazlar, AISI 304 kalite paslanmaz sac-
dan üretilir. Estetik görünümü ile açık mutfak 
uygulamalarında da oldukça iddialıdır. 
Ürünlerin montajı Doğu İklimlendirme 
Ekipmanları'nın uzman teknik elemanları tara-
fından yapılır. Doğu İklimlendirme Ekipman-
ları, yüksek performanslı mutfak davlumbazla-
rını satış öncesi mühendislik desteği, satış son-
rası teknik desteği ve hızlı üretim becerisi ile 
kullanıcılara sunar. TM

Yüksek Performanslı Davlumbaz

Klasik Davlumbaz
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Yaz sıcaklığını daha az hissetmek iste-
yenlerin tercihi LG Inverter Klimalar 
ile artık yazlar hem daha serin hem de 

daha konforlu geçecek.

Sessiz çalışma
Klimalarda devrim yaratan LG Prestige Inver-
ter V, bir önceki modellere göre yüzde 74 ora-

Bosch Elektrikli El Aletleri, sağlıklı iç 
mekân ortamı ve yüksek enerji verim-
liliğine değer veren kullanıcılar için 

Bosch PTD 1 Termal Dedektörü pazara sundu. 
Dedektör, ısı köprüleri ve küf oluşumu riski 
olan bölgeleri hızlı ve çok kolay bir şekilde 
ortaya çıkarıyor. Isı köprüleri, binanın ısı kaçır-
dığı ve enerji kaybettiği bölgeleridir. Yalıtımı 
yeterli olmayan pencereler ya da yalıtılmamış 
dış duvarlar en tipik örnekleridir. Bosch Elek-
trikli El Aletleri tarafından geliştirilen, PTD 
1 Termal Dedektörü yardımıyla, ısı köprüle-
rini tayin etmek çok kolaylaşıyor. Seçilen moda 
göre cihaz; odaların, duvarların, objelerin yüzey 
sıcaklığını ve nemlerini ölçüyor. Daha sonra 
üç sensörü ve gelişmiş Bosch yazılımıyla veri-
leri, birbirlerine bağlı olarak değerlendiriyor 
ve yorumluyor. Sonuç, trafik ışıkları sistemin-
deki gibi üç renkli uyarı ışığı kullanarak kulla-
nıcıya sunuluyor: Kırmızı “yüksek risk var”, sarı 
“artan risk var”, yeşil “risk yok” anlamına geli-
yor. Bu özellik kritik bölgeleri saniyeler içinde 
ortaya çıkarıyor ve kullanıcı evini daha konforlu, 

enerji açısından da daha verimli hale getirmek 
için harekete geçiyor.

Hızlı sonuçlar için kolay ölçme
Sadece birkaç tuşu olan termal dedektör, üç 
modda çalışıyor:
Mod 1’de alet, duvarların ve objelerin yüzey 
sıcaklığını ölçüyor. Örneğin ± 1 °C ölçüm has-
sasiyeti ile radyatörlerin yüzey sıcaklığını ölçe-

rek doğru çalı-
şıp çalışmadık-
ları kontrol edi-
lebiliyor.
Mod 2’de PTD 
1, farklı sıcak-
lık değerlerini 
ölçümleyerek, ısı köp-
rülerini tespit ediyor. Sıcak ya 
da soğuk hava akımını tespit etti-
ğinde kırmızı ışığıyla kullanıcıyı 
uyarıyor.
Mod 3’te PTD 1 Termal Dedektör, 
küf oluşumu riski bulunan bölgeleri 
bulmak için oda ve yüzey sıcaklığıyla odadaki 
nemi % ± 2 oranında bir hassasiyet ile ölçüyor.
Ölçüm değerleri hızlı ve kolayca ışıklı ekra-
nında okunabilen termal dedektörün, pil duru-
munu her modda görmek mümkün. Ekranında 
ölçü birimi °C, nem için de yüzde olarak verilen 
cihazın duvar ya da obje üzerindeki ölçüm alanı 
da yuvarlak lazerle işaretleniyor. Maksimum 
çalışma alanı 5 metre ve optimum ölçme uzak-
lığı 1 metre olan PTD 1’in, kabza şeklindeki 
tutamağı ele rahatça oturuyor. PTD 1 Termal 
Dedektör iki standart AA pille çalışıyor. TM

nında daha az enerji harcıyor ve odanın hava-
sını etkin bir şekilde temizliyor. LG Prestige 
Inverter V 17dB ses seviyesi ile üst sınıf enerji 
tasarruflu cihaz olma özelliğine sahip. 

Havayı temizliyor
Inverter V Serisi, havayı yüksek seviyede arındı-
ran en yeni LG teknolojisi Plasmaster ile dikkat 
çekiyor. Plasmaster Otomatik Temizleme sis-
temi, sterilize yöntemiyle klimanın iç kısmını 
küf ve bakterilerden koruyor. 

Ayrıca Plasmaster kötü kokuları giderirken 
alerjiye karşı etkili inovatif Honeycomb hava 
filtresi sayesinde içlerinde H1N1’in de bulun-
duğu çeşitli virüsleri ortadan kaldırıyor. 

Özel tasarım
Prestige Inverter V, özel dekorasyona sahip 
tüm evlerle uyum sağlayan ve otomatik olarak 
açılıp kapanan ön paneliyle ayrıcalıklı bir tasa-
rıma sahip. TM

LG Inverter Klimalar

Bosch’tan PTD 1 Termal Dedektörü

Teknik Özellikler GSL 2 Professional

Sıcaklık aralığı °C -20 ile +200°C

Sıcaklık ölçüm hassasiyeti ± 1°C

Nem ölçüm hassasiyeti % ± 2

Maksimum ölçüm mesafesi 5 m

Optimum ölçüm mesafesi 1 m

Piller 2 x AA

1 Pil seti ile ölçüm sayısı Min 600

Ağırlık 300 g
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Tel: (0212) 210 08 33  Faks: (0212) 210 08 34
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Türkiye Distribütörü

DC INVERTER TEKNOLOJİSİ

VR4+Plus Heat Recovery

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

VRF V4+PLUSVRF V4+PLUS

R410A Digital Scroll VRF

®Çevre Dostu Innova BEE ile Su Isıtmaya Ekonomik Çözüm

Daikin’den Enjoy Serisi Klimalar 

Akcor Havalandırma Sistemleri tarafın-
dan Türkiye’ye getirilen ısı geri kaza-
nım ünitesi Innova BEE ile atık sıcak 

su, soğuk şebeke suyunu ısıtacak ve binalarda 
enerji tasarrufu sağlanacak.

Innova BEE enerji kazanımı 
sağlıyor 
Yenilenen Avrupa Ragülasyon ve Direktifleri 
(RED), doğal enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, 
vb.) kullanımını ve enerji geri kazanımını şart 
koşuyor. Yeni geliştirilen Innova BEE tasarımı 

Daikin, inverter teknolojisi ile ön plana 
çıkan ve yüzde 30 enerji tasarrufu sağ-
layan Enjoy Serisi klimalar ile yüksek 

verimlilik sağlarken göz alıcı bir şıklık sunu-
yor. Daikin, en son teknolojiyi yenilikçi bakış 
açısı ile birleştirerek herkesin ihtiyacına göre 
çözümler sunmaya devam ediyor. Bu doğrul-
tuda, inverter teknolojisini Enjoy Serisi ile 
buluşturan Daikin, ihtiyaca uygun gücü ayar-
layarak yüksek verimlilik ve konforu birleştiri-
yor. Soğutma ısıtma gücünü sürekli olarak oda-
daki sıcaklığa göre ayarlayan split klima özel-
liğine sahip olan Enjoy serisi, ortamdaki nem 

seviyesini azaltırken sıcaklığı sabit tutuyor. Yap-
rak hışırtısı kadar sessiz çalışma özelliği ile üst 
düzey konfor sağlayan serinin beş farklı fan 
devri arasından seçim yapabilme özelliği de 
bulunuyor. TM

sayesinde fazla enerji kaybını önlüyor. Doğal 
çevrenin korunması için tasarlanan ve bina-
ların projeleri sırasında yer alan Innova BEE, 
normal şartlarda doğaya salınacak enerjinin 
önemli bir kısmının geri kazanılmasını sağlı-
yor. Innova BEE; soğuk şebeke suyu ile sıcak 
atık su arasında ısı eşanjörü kullanarak şebeke 
suyunu ısıtıyor. Sıcak atık suyu, şekli özel ola-
rak tasarlanmış korozyona dayanımlı AISI 316 

L paslanmaz çelikten üretilmiş ve kaynakla bir-
leştirilmiş serpantinin üzerinden geçiyor. Isıtma 
cihazı (kombi vb.) veya karışım ünitesine giden 
temiz su atık suya göre ters akış bataryası içeri-
sinden geçerek atık suyun enerjisini üzerine alı-
yor. Bu sayede şebeke suyundan daha yüksek 
bir sıcaklıkta ısıtma veya karışım ünitesine giren 
temiz su, talep edilen sıcaklığa daha az enerji sar-
fiyatı ile ulaşıyor.  TM
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VRF V4+PLUSVRF V4+PLUS

R410A Digital Scroll VRF

®



İMAS’tan İki Yeni Ürün

•	 Mikroişlemcilidir. 
•	 Ana yapı ve paneller boyalı galvanizli 

çelikten imal edilen su soğutma 
gruplarıdır. 

•	 Kullanılan çevre dostu ve verimli R410A 
soğutucu akışkan ve artırılmış yüzey 
alanına sahip ısı eşanjörü sayesinde yüksek 
enerji verimliliğine sahiptir. 

•	 Kompakt cihaz ölçüleri sayesinde son 
derece esnek bağlantılar mevcuttur.

•	 Parçaların akıllı yerleşimi sayesinde kolay 
bakım işlemleri sunar.

•	 Dış ortamda çalışmaya uygun, 
•	 Hava soğutmalı, 
•	 Statik ve dinamik olarak balanslanmış 

ECO-PROFILE aksiyal fanlı, 
•	 Hermetik scroll kompresörlü, 
•	 R410A soğutucu akışkanı ile çalışan, 
•	 Fark basınç prosestatı ve antifriz korumalı 

elektrik ısıtıcısı bulu nan plakalı evaporatöre 
sahip, 

•	 Dikişsiz bakır boru ve alüminyum kanatlı 
yüksek verimli konden serli (chiller 
versiyonları için mikro kanallı alüminyum 
kondenser), 

•	 Değişken fan hız modülasyonu ile 
yoğuşma/buharlaşma basınç kontrolü 
yapabilen, 

•	 Termostatik genleşme vanalı, 
•	 Mikroişlemcili, 
•	 Ana yapı ve paneller boyalı galvanizli 

çelikten imal edilen, 
•	 14 temel modülden meydana gelen, 

istenilen kapasiteye ula şabilmek için 
maksimum 12 adet cihaza kadar 
birleştirilebilen su soğutma gruplarıdır.

   
Modüler uygulamalar için yüksek 
EER ve COP’ye sahip cihazlar

 Özel mikrokanallı alüminyum kondenser sis-
temi; fan güç girişinin ve ses emisyonlarının 
azalmasını sağlar. Soğutucu gaz şarj miktarı-
nın azalması ve daha iyi korozyon direnci sağ-
laması gibi diğer avantajlara sahiptir. 

ECO-PROFILE ELECTRONIC fanlar, enerji 
tüketimini ve ses emisyonlarını azaltarak yüksek 
enerji verimliliği sağlar.  Uluslararası patente sahip 
HSC Hybrid Smart Cooling sistemi ile yüksek 
enerji performans değerleri garanti altına alınır. 
Bu sistemde elektrik tüketimi aynı kalmasına rağ-
men soğutma ünitesinden elde edilen güç % 30 
oranına kadar artmaktadır. TM

•	 Dış ortamda çalışmaya uygundur. 
•	 Hava soğutmalıdır. 
•	 Statik ve dinamik olarak balanslanmış 

ECO-PROFILE aksiyal fanlıdır. 
•	 Hermetik scroll kompresörlüdür. 
•	 R410A soğutucu akışkanı ile çalışır. 
•	 Fark basınç prosestatı ve antifriz 

korumalı elektrik ısıtıcısı bulunan plakalı 
evaporatöre sahiptir. 

•	 Dikişsiz bakır boru ve alüminyum kanatlı 
yüksek verimli kondenserlidir. 

•	 Elektronik genleşme vanalıdır. 

AWA PROZONE Serisi -  Hava Soğutmalı Kondenserli Su Soğutma 
Grupları ve Isı Pompalı Su Soğutma Grupları

DOMİNO Serisi  - Hava Soğutmalı Kondenserli 
Modüler Su Soğutma Grupları ve Isı Pompalı Su Soğutma Grupları
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Eraslan’dan Moonlight Sistemler

Moonlight sistemler daha çok su 
kesintisinin yaşandığı bölgelerde 
tercih edilen, doğal sirkülasyonlu 

ve kapalı devre sistemler grubundadır. Sıcak ve 
soğuk su depoların içi ve dış koruyucu kılıfları 
304 kalite krom çelikten yapılmış ve yine fit-
tings malzemesi olarak pirinç ve krom malze-
meleri tercih edilmiştir. Kullanılan malzeme-
lerin korozyona mukavim olması, insan sağ-
lığına zarar verecek etkileri ortadan kaldırır, 
ayrıca kullanım süresini artırır. Soğuk su depo-
ları müşteri talebine ve bölgelere göre izolas-
yonlu ve izolasyonsuz olarak yapılır. Moon-
light sistemlerin sehpaları Eraslan’a özgü tasa-
rımla yapılmış olup tamamen vidalı ve birbi-
rine geçmeli olduğundan montaj esnasında 
herhangi bir kesim, kaynak gibi işlem gerek-
tirmez. Montaj bölgelerine göre farklı alter-
natiflerde ekipman sızdırmazlık parçalarına 
sahip sehpalar montajcı ve tüketicilere yüksek 
oranda kullanım kolaylığı sağlar. Sağlam, pra-

tik ve estetik sehpaların tamamı, elektrosta-
tik toz boya ile boyanarak kullanım alanların-
daki dış ortam şartlarına çok uzun süre dayan-
ması sağlanmıştır. Çatı üzerinde herhangi bir 
boya işlemi gerektirmez. Suyun temas halinde 
olduğu veya kullanıma kadar geçtiği hiçbir 
noktada paslanma ihtimali bulunmaz. Ürün-
lerde kullanılan iç ve dış bağlantı elemanları-
nın hepsi özel dizayn edilmiş, paslanmaz çelik 
ve pirinç malzemelerden oluşur. Böylece pas-
lanmaz depo kalitesi bağlantı elemanları ile 
bütünleştirilmiş aynı zamanda montaj kolay-
lığı, kalite ve estetik sağlanmıştır. 

180x180 lt. Moonlight Sistem
180 lt. sıcak su deposu
180 lt. soğuk su deposu
2 adet kollektör
Oluk sacı ve contaları
Demonte sehpa
Bağlantı elemanları

Trane’den Chiller Tesis Sağlık Kontrol Programı

Soğutulmuş su sisteminin güvenilirliği 
ve verimliliği, soğutucusunun bakım ve 
işletmesinin nasıl yapıldığı ile doğrudan 

ilgilidir. Buna ek olarak, önceden alınan önlem-
ler büyük arızaları ve masraflı cihaz bozulma-
larını önleyebilir. 
Yeni Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Prog-
ramı, işletme masraflarını düşürmek için mev-
cut soğutucuların performansını en iyi hale 
getirebilir. Trane, sistem güvenlik standart-
larının karşılanmasını sağlarken, aynı anda 
Trane soğutucular ve bunların çevre birimle-
rinin güvenilirlik ve verimliliğini değerlendir-
mek amacıyla Trane Soğutucu Sağlık Kont-
rol Programı’nı başlattı. Yeni hizmet; Avrupa, 
Ortadoğu, Hindistan ve Afrika bölgesinde 
kullanıma sunuldu. 
Kısa bir tesis ziyareti esnasında, bir Trane 
mühendisi soğutucunun çalışma durumunu 
inceler, temel ve kritik parametreleri değer-
lendirir. Buna ek olarak, bir yağ numunesi alı-
nır ve daha sonra Trane laboratuvarında analiz 

edilerek farklı soğutucu bileşenlerinde aşınma 
olup olmadığı değerlendirilir.
İnceleme sonrasında, müşteriler soğutucuları-
nın durumunu özetleyen ve mevcut veya ortaya 
çıkabilecek bir arızanın işaretlerini açıklayan 
bir rapor alırlar. Daha sonra Trane uzmanları, 
sistemi en iyi çalışma koşullarına geri döndü-
recek önlemlerin yanında olası yükseltme ve 
geliştirme çözümlerini tavsiye ederler.
Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı, müş-
terilerin soğutulmuş su sistemlerinden sistem 
ömrü boyunca en güvenilir ve düşük masraflı 
performansı almalarına yardımcı olmaktadır. 
İşletme masrafları, binanın ömür boyu mas-
rafının tipik olarak yüzde 5-10 olan tasarım 
ve inşaat masraflarına karşın yüzde 60-85’ini 
oluşturduğu için, bu unsur özellikle önemlidir.
Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı’nın 
müşteri ihtiyacına göre iki sürümü mevcuttur: 
Temel ve kapsamlı.
Temel Trane Soğutucu Sağlık Kontrolü esna-
sında, bir Trane mühendisi soğutucuyu genel 

çerçevesi ve ana bileşenlerin durumu (soğu-
tucu sıvı hatları, elektrik kablo tesisatı ve kont-
rol paneli, termal yalıtım, eşanjörler, su bağlan-
tıları ve kompresör) dahil görsel olarak ince-
ler. Soğutucunun çevre birimleri de incelene-
rek geçerli ekipman güvenlik standartlarını ve 
işletim gereksinimlerini karşılamaları sağlanır. 
Son olarak, sistemin temel ve hayati paramet-
releri cihazın kontrolör özelliklerine göre ölçü-
lür. Tüm bu kontrollere ek olarak, kapsamlı 
Trane Soğutucu Sağlık Kontrolü ayrıca titre-
şim ve endüksiyon akımı analizini içerir ve bu 
şekilde eşanjörün iç durumu kontrol edilir ve 
elektrik panelinin termografik incelemesi yapı-
lır. Trane Soğutucu Sağlık Kontrol Programı; 
müşterilerin güvenilirlik, verimlilik ve mülkiyet 
masraflarını daha iyi hale getirmesini sağlayan 
Trane hizmetini tamamlamaktadır. Buna Trane 
Select™ ve Trane Controls kestirimci ve önle-
yici bakım programları ile sistem yükseltmesi 
ve optimizasyonu için Trane Care™ özelleşti-
rilmiş hizmet çözümleri dahildir. TM

210x210 lt. Moonlight Sistem
210 lt. sıcak su deposu
210 lt. soğuk su deposu
3 adet kollektör
Oluk sacı ve contaları
Demonte sehpa
Bağlantı elemanları. TM
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Eco Sistem İklimlendirme’den Yeni Nesil 
Havalandırma ve Serinletme Cihazı: Eco

Eco Sistem İklimlendirme tarafından iki 
seneyi aşan ar-ge çalışması sonucunda 
2012 yazı için lansmanı yapılan yeni 

nesil havalandırma ve serinletme cihazı Eco, 
mekânlardaki yerini almaya başladı. Havalan-
dırma ve klima sistemlerinin ortak işlevine sahip 
Eco, dış ortam havasını serinleterek mekânlara 
taşıyor. Böylece kullanıcısına konforlu bir hava 
sağlıyor. Gücünü doğanın serinletme prensibin-
den alan Eco, suyu ve Türkiye’de ilk yerli üre-
tim Coolpad markalı soğutma peteklerini kul-
lanıyor. Dışarıdan alınan taze bol oksijenli hava, 
özel Aspen ağacından üretilen Coolpad içinden 
yıkanarak geçiyor. Böylece mekânlara temizlen-
miş ve soğutulmuş hava veriliyor.  
Eco, soğutma yapmayan havalandırma sistem-
lerinin aksine dışarıdan aldığı taze bol oksi-
jenli havayı su ile yıkayarak serinletiyor. Bunu 
yaparken de kullanıcıya havadaki partiküllerden 
ve kokudan arınmış hijyenik bir hava sunuyor. 

Teknik Özellikler 5A 9A

Debi 5000 m3/h 9000 m3 /h

Voltaj ve Faz 220-230V. 50/60 Hz 220-230V. 50/60 Hz

Harcadığı Güç 0,455 kW 0,888 kW

Harcadığı 
Ortalama su miktarı

~ 30 lt / saat ~ 60 lt / saat

Ebat (E x D x Y) 960 x 700 x 780 mm 1140 x 1140 x 1050 mm

Boş Ağırlık 32 kg 48,7 kg

Çalışır Ağırlık 49 kg 103,7 kg

Renk Seçenekleri Siyah, Gri, Beyaz Siyah, Gri, Beyaz

Hava Akış Yönü
1 yan yüzeyden hava girişi ve

1 yüzeyden hava çıkışı
4 yan yüzeyden hava girişi ve

alt yüzeyden hava çıkışı

Ayrıca Eco, klimalar gibi ortam havasını kul-
lanmıyor ve bol oksijen içeriyor. Aynı zamanda 
Eco, işletme maliyeti olarak 8-16 kat arasında 
elektrik tasarrufu sağlıyor. Özellikle yaz ayla-
rında pek çok kişinin şikâyetçi olduğu klima 
kaynaklı soğuk çarpması, Eco’nun homojen 
konforlu serinliğinde görülmeyen bir diğer artı 
özellik. Ticari işletme sahipleri için en büyük 
zorluklardan biri ise yaz aylarında mekânın 
soğuğunu korumak, hapsetmektir. Oysa Eco 
çalışırken, kullanıcılar kapı ve pencerelerini 
açabilirler.

Eco, su ile soğutma olarak bilinen evaporatif 
sistemlerden üretim tekniği ve kullanılan tek-
noloji açısından ayrışıyor. Bu nedenle Eco, eva-
poratif soğutucu olarak değil yeni nesil ekolo-
jik soğutma sistemi olarak konumlandırılıyor. 
Çünkü şimdiye kadar seri üretim tekniği ile 
üretilemeyen ve nispeten daha büyük evapo-

ratif soğutuculardan kompakt olması ve ucuz 
olması yönünden ayrışıyor. Kablosuz kontrol 
paneli sayesinde havayı ve nemi ayrı ayrı ayar-
layabiliyor olması ise Eco’yu diğer evaporatif 
sistemlerden farklı kılan bir diğer özellik. 
9000 m3/h 9A modeli ve 5000 m3/h 5A model-
leri ile Eco, ister küçük ister büyük birçok 
mekânda rahatça kullanılabilecek bir cihaz. 

Serin aynı zamanda taze ve bol oksijenli hava 
ihtiyacını karşılayan Eco’nun kullanım alanları 
şöyle sıralanabilir:  
Kafe, restoran, ocakbaşı, pastane, profesyo-
nel mutfak, düğün salonu, imalathane, fabrika, 
depo, otel, spor tesisi, fırın, atölye, ofi s vb. gibi 
kapalı veya yarı açık tüm alanlar. 

Ayrıca mekânın ihtiyacına göre Eco, varsa 
havalandırma kanalına akuple edilebiliyor veya 
kanal sistemi yoksa direkt kullanılabiliyor. TM

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.trTR
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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



CIAT’tan Ticari İşletmelere Özel  Tasarlanmış 
Dikey Sudan Havaya Isı Pompası Serisi: NEPTUS

Su döngüsüyle ya da jeotermal enerji kay-
naklarına bağlı olarak çalışan Neptus ısı 
pompası serisi, EER sınıfı özelliği ve 4.3’e 

varan COP seviyesi ile piyasadaki en yüksek 
mevsimsel performansa sahip olarak benzer-
lerinden ayrılıyor. Seri, ebatları değişen 9 adet 
dikey sudan havaya iki yollu (reversible) ısı 
pompası ile pompaların 28 ilâ 109 kW ısıtma 
kapasitesine ve 24 ilâ 93 kW soğutma kapasi-
tesine sahip soğutma sürümlerinden oluşmak-
tadır. Bu üniteler R-410A sınıfı soğutucu ile 
çalışmakta olup yeni veya yenilenmiş ticari işlet-
melerin ısıtılması ve iklimlendirilmesi için özel 
olarak tasarlanmıştır.
Neptus ısı pompaları enerjiyi kapalı bir su 
döngüsünden (suyun pompa aracılığıyla devir 
daim yaptığı kapalı döngü) ya da suyun top-
raktaki enerjiyi geri kazandığı bir jeotermal 
sistemden alır ve sağlar. Neptus serisi stan-
dart ünitelerden % 11 daha yüksek EER sınıfı 
özelliği ve 4.2’ye varan COP seviyesi ile % 5 
artış sağlayarak en yüksek enerji verimliliğini 
garanti etmektedir. 
Yeni CIAT Plug-Fan teknolojisi havalan-
dırma sisteminin verimliliğini artırmakta ve 
enerji tüketiminde % 30’a varan tasarruf sağ-
lamaktadır. Bu performans geriye kavisli pro-
pilen bıçaklı kanatlarla sağlanmaktadır. Bu 
kanatlar, belirlenen hava akış hızını karşıla-
mak için kanat sistemi ile filtrelerden gelen 
tazyik damlalarını sürekli olarak düzenle-
mektedir. EC motor teknolojisi verimliliği 
büyük ölçüde artırmakta ve sistemin kullanım 
ömrünü uzatmaktadır. Doğrudan birleştirme 
sayesinde makara ve kayış kullanmaya gerek 
kalmamakta, böylece ürün kaybı ve külfetli 
bakım maliyetleri azalmaktadır. Ayrıca, makul 
dış mekân sıcaklıklarında aktif bir geri kaza-
nım sistemi - geleneksel statik geri kazanım 
sistemlerinden farklı olarak - hem geri kaza-
nım kapasitesini hem de verimliliği artırmak-
tadır. Üniteye entegre edilen özel bir termodi-
namik enerji devresi (MRC donanımı) enerji-
nin tahliye edilen havadan geri kazanılmasını 
sağlayarak daha fazla enerji tasarruf edilme-
sini mümkün kılmaktadır. Bu yeni ünitelerde 
bulunan AVANT kontrol aygıtı kullanıcı açı-
sından kolaylığı daha iyi hale getirmektedir. 

Aygıtın başlıca fonksiyonları arasında besleme 
havası ile ortam havasının haftalık ve günlük 
programlanması, uzaktan kontrolü ve sıcak-
lık kontrolü yer almaktadır. AVANT PRO ile 
kontrol panelleri ve sensörlerden gelen bilgi-
ler maksimum 15 ünite arasında paylaşılabi-
lir. Avant ve Avant Pro sistemleri PlantVi-
sorPRO 2 ile desteklenebilir (PlantVisorPRO 
2 tesisatlara yönelik merkezi bir yönetim sis-
temi olup bakım ve çalıştırma maliyetleri açı-
sından ciddi tasarruflar sağlamaktadır).
İçerideki havanın en yüksek kalitede olma-
sını sağlamak amacıyla yüksek kaliteli bir filt-
releme ve temiz hava yönetim sistemi bulun-
maktadır. İki filtreleme aşaması vardır: İlk 
aşama ağırlıksal (gravimetrik) (G4) veya 
donukluk ölçme (opacimetric) (F6 veya F7) 
aşaması olup buna ilave olarak bir donuk-
luk ölçme (F6 ilâ F9) aşaması daha mevcut-
tur. Sensörler filtredeki kir birikimi derece-
sini izlemektedir. Havalandırma bölümlerin-
deki sayaçlar temizlik ve bakım amacıyla fan, 
batarya ve yoğuşma tavalarına erişimi kolay-
laştırır. Temiz hava yönetimi serbest soğutma 
ve CO2+VOC hava kalitesi sensörü ile kont-
rol edilen hijyenik temiz havanın yenilen-
mesi vasıtasıyla yapılır. Serbest soğutma modu 
özellikle ticari işletmeler açısından son derece 
verimli olup hiçbir maliyet etkisi yaratma-
dan yıl boyunca soğutma ile aylarca kullanı-
labilir. Enerji tüketiminin azaltılması dola-
yısıyla ciddi tasarruf sağlanır. Neptus serisi-
nin kurulumu kolaydır. Çok sayıdaki mevcut 
montaj ve hava akışı yapılandırması makine-
lerin kurulum kısıtlılıklarına kolayca adapte 
olmasını sağlar.  TM
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GÖNKA'dan Yeni AHU Dizaynı

GÖNKA, 2012 yılına pek çok ürü-
nünde yeniliklerle giriyor. Türkiye 
HVAC pazarında 25 yılını dolduran 

GÖNKA 26. yılında sektörde yine kendisinden 
söz ettirmek için teknolojik birikimini kullana-
rak bir dizi yeniliğe imza atıyor. Klima santrali 
gibi pek çok fi rma tarafından üretilen bir ürü-
nün uzun zamandır geliştirilmesi GÖNKA’nın 
planları arasındaydı. GÖNKA, bu konuda deği-
şik projelerde edindiği tecrübeleri en son 3D 
tasarım kabiliyetleri ve üretim teknolojilerinde 
yaşanan son yıllardaki gelişmelerle birleştirerek 
tüm dünya HVAC sektörünün yıllardır çözül-
mesi için uğraştığı sorunları çözmek konusunda 
büyük bir adım attığına inanıyor. Bu sorunlar ise 
şöyle sıralanabilir;
-Klima santralini demonte halde sevk edip 
sahada birleştirmek.
-Klima santrali panellerinin cihaz karkasına 
bağlantısında dışarıdan görülecek şekilde per-
çin, cıvata, vida vs. gibi birleştirici elemanlar 
kullanmamak.
-Klima santralinde yaşanan galvanik korozyon 
sorununu tamamıyla ortadan kaldırmak.
Demonte halde cihaz sevkiyatı kuşkusuz çok 
büyük kapasiteli cihazların nakliyesinde ciddi 
bir fi yat avantajı sağlıyor. Bazı durumlarda cihaz 
fi yatının dörtte birinden fazla tutabilen nak-
liye tutarı tüm projelerde ciddi bir soru işareti 
oluşturuyor. Sevkiyat adedi onlarca tırı bulan 
işlerde bazen 4-5 tırlık fi yat avantajı bile çok 
önemli olup, hatta bu farktan oluşan avantaj 

işin alınmasında belirleyici oluyor. Cihazların 
belirli kapasiteyi verebilmesi için cihaz ufaltı-
lamayacağı için geriye tek bir nokta kalıyor, o 
da demonte halde cihaz sevkiyatı. Klima santral 
panellerini cıvata, vida, perçin vb. elemanlarla 
cihaz karkasına bağlamamak niçin bu kadar 
önemli? Öncelikle dış kısmı çoğunlukla boyalı 
(bazen sadece galvaniz çelik saç kaplı) panelle-
rin cihaz karkasına bağlantısında kullanılan ele-
manlar panellerin delinmesini gerektiriyor. Bu 

işlem sonucunda boya veya galvaniz kaplama 
bozuluyor, bu bölgelerde pas oluşuyor. Yine 
delinme işlemi sırasında panelin o bölgesine 
doğal olarak uygulanan basınç ile panelin o kıs-
mında deformasyon oluşuyor, panel dikkatlice 
incelendiğinde tüm bu deformasyonlar görüle-
biliyor. Üstelik panelin birkaç demonte-monte 
işleminden sonra fabrikadan çıktığı ilk günkü 
görüntüsünü fazlasıyla kaybettiği görülebiliyor. 

Klima santrali gövdesinde yaşanan 
galvanik korozyon sorunu nedir? 
Karkasta kullanılan alüminyum ve panelde kul-

lanılan çeliğin birbirine temas ettiği (direkt ola-
rak veya somun, cıvata, perçin vb. elemanlar 
vasıtasıyla) tüm malzemelerde yıllar içerisinde 
havada bulunan nem ve tuz sebebiyle (özellikle 
deniz kenarındaki bölgelerde) elektrik akımı 
oluşur. Anodik endeks farklarına bakıldığında 
alüminyumun -0.9V’luk anodik endeksi ile 
galvanizli çelik sacın -1.2V’luk anodik endeksi 
arasında 0.3V fark bulunmaktadır. Bu özel-
likle deniz kenarındaki yerler için tavsiye edi-
len maksimum 0.15V’luk farkın iki katıdır ve 
oldukça yüksek bir galvanik korozyona sebe-
biyet verir. Bu kontak sebebiyle daha katodik 
olan alüminyum kendisini korumaya almakta 
ve tuzlu nemli havayı elektrolit olarak kullana-
rak galvanizli çelik sacın ortama iyon yayma-
sına ve paslanmasına sebep olmaktadır. Özel-
likle panel dış sacının vida, cıvata, perçin gibi 
malzemelerle delinerek karkasa sabitlendiği 
tüm klima santrali uygulamalarında bu kaçı-
nılmazdır ve birleştirici elemanların diplerin-
den dışarıya süzülen pas olarak kendisini göste-
rir. GÖNKA yıllarca gözlemlediği bu sorunlar-
dan dolayı yeni bir dizayn ile tüm bu dezavan-
tajları ortadan kaldırdı. Tüm bu yukarıda açık-
lanan sorunlar aslında dünya HVAC sektörü-
nün ortak sorunları olup pek çok fi rma farklı 
dizaynlarla bu sorunları çözmeye çalışmakta, 
kimisi bir, kimisi iki sorunu tamamen veya kıs-
men çözebilmektedir. GÖNKA, üç sorunu da 
kalıcı ve kesin bir şekilde çözebilen bir tasarım 
ve bu tasarıma özel malzemeler kullanıyor. TM

WOLF MGK Serisi ile Kazan Dairesinde Alan ve 
Montaj Tasarrufu

130-300 kW kapasite aralığındaki duvara 
sıfır olarak yere konulan MGK serisi, gaz-
hava ön karışımlı tam yoğuşmalı kazan 

pazarında fark yaratıyor. Wolf MGK serisi, 
binaların 1.500 kW gibi yüksek ısıtma ihti-
yaçlarını, montaj maliyeti ve kazan dairesi ala-
nında tasarruf sağlayarak karşılıyor. Binalar, 100 
kW kapasiteli duvar tipi kazanlardan 15 ade-
dini kaskad olarak montaj yapmak yerine Wolf 
MGK serisinden 5 adet monte ederek 1.500 
kW gibi toplam merkezi sistem kapasitesine 
ulaşabiliyor. Tam yoğuşmalı kazan pazarında 
bir ilki temsil eden Wolf MGK’nın bu özelliği 
binalara, montaj, işçilik ve bakım maliyetlerinin 

yanı sıra kazan dairesi alanında önemli ölçüde 
tasarruf sağlıyor. Özellikle 60 cm derinliğe sahip 
duvara sıfır olarak yere konulan ve tüm baca, gaz 
ve tesisat bağlantıları üstten yapılan Wolf MGK 
ile kaskad baca bağlantı sayısı düştüğü için baca 
masrafı da azalıyor. Üstelik 200 kW kapasite 
üzerinde kullanımı zorunlu olan yoğuşma suyu 
nötralizatörü opsiyonel olarak MGK serisinin 
içine monte edilerek kazan dairesinde yer prob-
lemini ortadan kaldırıyor. 
75-100 kW kapasiteli CGB serisi duvar tipi 
tam yoğuşmalı kazan ise kaskad bağlantılı 4 
adet kazan ile 395 kW kapasiteye ulaşabiliyor. 
İki adet kaskad sisteminin tek hidrolik devrede 

birleştirilmesiyle de 790 kW’ya ulaşan sistem 
çözümü sunuyor.

Yüksek optik verimli Wolf güneş 
kolektörleri
Wolf güneş kolektörleri % 80-82 aralığındaki 
çok yüksek optik verimlilik oranı ile pazardaki 
en yüksek verimli kolektörler arasında yerini 
alırken, yekpare alüminyum kasası sağlam ve 
estetik bir çözüm sunuyor, 60 mm taş yünü 
ısı yalıtımı ile de en kalın kolektör içi ısı yalı-
tımına sahip bulunuyor. Solar Keymark bel-
geli Wolf güneş kolektörlerine beş yıl garanti 
veriliyor. TM
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Pakplast’tan PEX-b Boruları

VatBuz’dan VSW-I Inverter Chillerler

Pakplast’ın yerden ısıtma sistemleri, 
mobil kalorifer ve sıhhi tesisat sistem-
leri için çapraz bağlanmış polietilenden 

imal ettiği ürünüdür. Çapraz bağlanmış polieti-
len (PEX), düz molekül zincirleri çapraz bağ-
larla güçlendirilmiş bir malzemedir. Pakplast, 
PEX imalatında dünyada en yaygın ve güve-
nilir yöntem olan PEX-b imalat metodunu seç-
miştir. PEX-b borular imalattan sonra buhar 
kürüne tâbi tutulup çapraz bağlanır. Çapraz 
bağlar, malzemeye imalat sonrası ekstra özel-
likler sağlar. Yeni durumda malzeme sıcaklık 
ve basınç dayanımı artmış durumdadır. Muka-
vemeti artan borunun servis ömründe azalma 
söz konusu değildir. 
Pakplast PEX-b boruları oksijen bariyerli ve 
oksijen bariyersiz olarak iki farklı şekilde imal 
edilebiliyor. Oksijen bariyeri, boru dış yüzeyi-
nin özel bir malzemeyle imalat esnasında kap-
lanması ile sağlanır. Bariyer, tesisatın metal 
aksamlarını ısıtıcı akışkana boru yüzeyinden 
geçen oksijenin korozif etkisinden korur. 

VatBuz tarafından pazara sunulan 
VSW-I Inverter Chiller serisi; kom-
pakt dizaynı ve R134A için optimize 

edilmiş, inverterli semi hermetik vidalı kompre-
sörleriyle işletme maliyetlerini azaltmayı amaç 
edinmiş bir cihaz. Özellikle su soğutma cihaz-
larının ömürlerinin çoğunu geçirdiği kısmi yük-
lerde, soğutucu akışkan soğutmalı inverter saye-
sinde yüksek ESEER değerlerine ulaşarak işlet-
melere tasarruf sağlar. Akıllı kumanda sistemi 
sayesinde cihazı her şartta en verimli olduğu 
şartta çalıştırarak hassas su sıcaklık kontrolü 
sağlar. 

Özellikleri
•	 Kompresör emme ve basma valfi
•	 Kompresör karter ısıtıcısı 
•	 Yağ seviye switchi
•	 INT 69 RCY motor koruma kiti
•	 Kompresör motor koruma şalteri
•	 Gaz soğutmalı inverterler

•	 Elektronik genleşme valfi
•	 Emme ve basma hattı sensörleri
•	 4x20 LCD ekran
•	 Titreşim önleyici takozlar
•	 Flow-switch
•	 Ana devre kesici şalter 
•	 Alarm çıkışı
•	 Carel pCOx kontrol kartı
•	 Faz sıralama ve faz eksikliği kontrol rölesi
•	 Elektronik genleşme valfi yedekleme pili 
•	 Sıfır ilk çalışma amperi
•	 Kısmi yüklerde yüksek verimlilik
•	 Kısmi yüklerde sabit cosØ
•	 Kompresör için özel tasarlanmış inverter
•	 Değişken Vi özelliğine sahip kompresör ile 

değişken şartlara maksimum uyum
•	 R134A gazı için optimize edilmiş karşı akışlı 

shell&tube tip evaporatör
•	 Kalite ve opsiyonel testlerden geçmiş ürün 

teslimatı
•	 2 yıl garanti  TM

İlgili standartlar:
DIN 4726 TS 10762-2 EN ISO 15875

PEX-b boruların temel özellikleri şöyle sıra-
lanabilir;
•	 Yüksek sıcaklıkta (95 °C), yüksek basınç 

dayanımı
•	 Yüksek darbe mukavemeti (düşük sıcaklık-

larda da)
•	 Yüksek kimyasal dayanım (asit ve bazlardan 

etkilenmez)
•	 Hızlı ve kolay döşeme
•	 Korozyona dayanım
•	 Esneklik

•	 50 yıl servis ömrü
•	 Firesiz döşeme

Pakplast PEX-b boruların teknik özellikleri 
aşağıdaki gibidir;

•	 Yoğunluk: 950 kg/m3 (+ /-5)
•	 Çapraz bağlanma derecesi: >=65%
•	 Çalışma sıcaklığı: -40 °C / +95 °C
•	 Lineer genleşme katsayısı: 1,8x10-4

PEX-b borular mobil kalorifer sistemlerinde ve 
yerden ısıtma sistemlerinde kullanılabilir. TM 
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Ges Isıtma’dan Heimeier F-exakt Termostatik
Vana Gövdeleri

Entegre hassas ince ayarlı ve kırmızı 
koruyucu kapaklı Heimeier F-exakt 
termostatik vana gövdeleri, tüm  

Heimeier termostatik kafalar ve aktüatörler için 
uygundur. Ön ayar akış aralıkları, bir anahtar 
ile kolayca ve tam olarak ayarlanabilir. Seçilen 
değer, çekirdeğin ön cephesinde görülür. Anah-
tar ile yapılan bu ayar, sadece bir uzman tarafın-
dan gerçekleştirilebilir. Yetkisi olmayan kişilerce 
gerekli alet olmadan müdahalede bulunulması 
mümkün değildir. Paslanmaz çelik mili, çift 
O-ring contaya sahiptir. Dıştaki O-ring basınç 
altında değiştirilebilir. Çekirdeğin tamamı  
Heimeier montaj cihazı ile sistem boşaltılma-
dan değiştirilebilir. Gövde, dişli boru ile bağ-
lantı için veya bakır, hassas çelik ya da çok kat-
manlı boru ile sıkıştırmalı bağlantı (sadece DN 
15) için korozyona dayanıklı bronz alaşımdan 
imal edilmiştir. Heimeier tek borulu vana göv-
deleri için sadece ilgili işareti taşıyan Heimeier 
sıkıştırma rakorları kullanılabilir. Düz ve köşe 

şişmeye ve çoğu durumda EPDM contaların 
tahrip olmasına yol açmaktadır. Etilen glikol 
bazlı, nitrit içermeyen antifrizlerin ve koroz-
yondan koruyucu maddelerinin kullanılması 
durumunda, özellikle katkı maddelerinin kon-
santrasyonu olmak üzere gereken tüm bilgiler 
antifriz ve korozyondan koruyucu madde üre-
ticisinin belgelerinden alınır. Termostatik vana 
gövdeleri, tüm Heimeier termostatik kafalar 

ve termik ve/veya motorlu 
aktüatörler için uygundur. 
Bileşenler arasında sağla-
nan maksimum uyumluluk, 
en yüksek düzeyde güven-
liği de beraberinde getirir. 
Başka üreticilerin aktüatör-
leri kullanıldığında, bunla-
rın ayar kuvvetinin, kapanma 
aralığında, yumuşak contalı 
vana çanaklarına sahip ter-
mostatik vana gövdelerine 
uygun hale getirilmiş olma-
larına dikkat edilmelidir.
Heimeier F-exakt termos-
tatik vana gövdeleri, KEY-
MARK sertifikalıdır ve DIN 
EN 215’e göre kontrol edil-

miş ve onaylanmıştır.

Özellikleri
•	 “Tek bir hareket” ile ince ayar
•	 Ayarı kontrol etme imkânı
•	 Anahtar ile kötü niyetli kullanıma karşı 

emniyetli
•	 Minimum akış toleransları
•	 Optimize edilmiş akış sınırlaması
•	 DESIGN-LINE programındaki kapaklar 

ile donatılabilir. TM

Caldera’dan Caltherm XF

Caltherm XF; yüksek verimli, katı 
yakıtlı kat kalorifer sistemidir. 80.000 
- 150.000 kcal/h kapasite aralığı var-

dır. Prizmatik tam üç geçişlidir. Elle yükleme 
mevcuttur. Fanlı ve elektrik kontrollü ve kül 
boşaltma sistemlidir. 

Cihaz özellikleri şöyle sıralanabilir;
•	 Yakıt yükleme ve yanma haznesi büyüktür. 
•	 Tam üç geçişlidir. 
•	 Isı transfer yüzeyi yüksektir.
•	 Isı yalıtımı yüksektir. Kazan ön kapılarında 

seramik bazlı yüksek yoğunluklu izolasyon 
malzemeleri kullanılır. Böylece ortama olan 
ısıl kayıplar en aza indirilmiştir. 

•	 Gelişmiş elektronik kontrol fonksiyonu saye-
sinde, yanma havasını yakıt miktarına göre 
ayarlar, bacaya fazla enerji atılmasını ve yakı-
tın hızlı yanıp bitmesini engeller.

•	 Uygun boyutlandırılmış yüzeyler ve düz-
gün taze hava girişi sayesinde tam yanma 
gerçekleşir.

•	 Ayarlanabilir baca klapesi, baca çekişine göre 
yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.

•	 Duman boruları içine yerleştirilmiş olan özel 
tasarımlı helezon geciktiriciler ile optimum 
ısı transferi gerçekleştirilir. 

•	 Yakıt bittiği veya kazan sıcaklığı istenen sevi-
yeye çıkamadığı zaman fan ve pompa durdu-
rulur, kazana hava girişi bloke edilir, enerji 
sarfiyatı engellenir.

Caltherm kat kaloriferinde; odun, taş kömürü, 
maden kömürü ve linyit kömürü kullanılabi-
lir. Kok kullanımı tavsiye edilmez. Petrokok, 
asfaltit ve antrasit kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Fındık kabuğu ve pirina ızgara aralıklarından 
düşeceği için yastıklama yakıtı dışında kulla-
nılabilir. Kazanların anma ısı gücünde çalışma 
süresi yakıt cinsine ve yükleme miktarına göre 
değişir. Kül boşaltma sistemi CTX-90 F ve 
CTX-115 F modellerinde mevcuttur. TM 

termostatik vana gövdeleri, DESIGN-LINE 
programından kapaklar ile donatılabilir. 
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde hasar ve taş 
oluşmasının önlenmesi için, ısı transfer akış-
kanının bileşimi VDI Direktifi 2035’e uygun 
olmalıdır. Endüstriyel ve uzun mesafeli ısı sis-
temlerinde Alman VdTÜV Nizamnamesi’ne 
ve 1466/AGFW Çalışma Kâğıdı FW 510’a 
uyulmalıdır. Isı transfer akışkanlarında bulu-
nan madeni yağlar ve/veya madeni yağ içe-
ren her türden yağlama maddeleri, şiddetli 
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ÖNCE SONRA

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

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

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

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

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

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

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
7m

YATAY
110m

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

acilservis_filtre_235x335C.indd   1 15.06.2011   17:04
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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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Panasonic AQUAREA Havadan Suya 
Isı Pompaları

Panasonic, Aquarea havadan suya ısı pom-
paları grubunu enerji verimli konut piya-
sasına yönelik olarak genişletti. Küçük 

kapasiteli Aquarea 3/5 kW çift bloklu ünite-
leri ve 6/9 kW tek bloklu modelleri çok düşük 
ısıtma yüküyle yüksek enerji verimliliğine sahip 
çevreci evler için ideal.  
Panasonic Aquarea grubuna eklenen yeni ısı 
pompaları, tek bir imalatçı tarafından sunu-
lan en geniş ısı pompaları grubunu oluşturu-
yor. Bu yeni küçük kapasiteli ısı pompaları 
günümüzün düşük enerji piyasası taleplerini 
mükemmel bir şekilde karşılıyor. Yeni Aquarea 
3/5 kW modelleri yalnızca ısıtma ile ısıtma 
ve soğutmalı versiyonlara sahip. Panasonic’in 
patentli soğutma çevrimi ve akış kontrolü, 
olağanüstü bir enerji performansı sağlayacak 
şekilde, yüksek verimliliğe sahip bir inverter 
ve ısı değişimi modülüyle birleştirilmiş bulu-
nuyor. COP (performans katsayısı) 4.61 (3 
kW modeli) ile sınıfının en iyisi olarak nite-
lendiriliyor.
Bina yönetmelikleri gittikçe daha sıkı hale 
gelirken günümüzün evleri de eskisinden çok 
daha enerji verimli olmaya başladı. Isıtma 
talebinin düşük olduğu evler için süper verimli 
bir ünite ihtiyacına cevap veren yeni Aqua-
rea 3/5 kW ve 6/9 kW modelleri geleneksel 
fosil yakıtlı bir kazandan çok daha esnek ve 
hesaplı, çevreci ısıtma sistemleridir. Ayrıca, 
cihazlar kolay kurulum özelliğine de sahip. 
Süper verimli 3/5 kW üniteleri -15 °C’ye 
kadar düşük dış ortam sıcaklıklarında bile 
55 °C’lik sıcak su sağlayabiliyor. Aquarea 3/5 
kW modellerinde çevre dostu soğutma gazı 
R410A kullanılıyor. Üniteler tek fazlı ve çift 
bloklu. Yani, iç ve dış üniteler birbirinden ayrı.

Aquarea 3/5 kW modelleri çok çeşitli işletim 
şartları için uygun olup, günümüzün zorlu 
konut enerji hedefleri için gaz yakıtlı kazan-
lardan daha enerji verimli bir çözüm sunuyor. 
Örneğin, -7°C dış ortam sıcaklığında 45 °C’lik 
sıcak su üretilirkenki COP 2.8 iken, başlangıç 
enerjisi dikkate alındığında gazlı kazanlardan 
çok daha üstün olduğu görülüyor. Aquarea 6/9 
kW Mono-blok modeli yerin sınırlı olduğu 
evler için mükemmel. Bunun sırrı tek bloklu 

tasarım dış ve iç ünite-
lerinin etkili bir şekilde, 
kurulumu kolay tek bir 
paket halinde birleştiril-
mesinde yatıyor. Panaso-
nic Aquarea Mono-blok 
ısı pompası, -20 °C’y 
kadar düşük sıcaklık-
larda bile her evin ısıtma 

ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılayabilen son 
derece küçük, tak-çalıştır bir ısıtma sistemi 
olarak öne çıkıyor. Yapılan bağımsız testler, 
Panasonic Aquarea 6/9 kW ısı pompaları-
nın 7°C’de 4.41 COP’ye (performans kat-
sayısı) sahip olduğunu gösteriyor. Bu da bu 
pompaları sıvı yakıtlı kazanlardan, gaz yakıtlı 
kazanlardan ve elektrikli ısıtıcılardan çok daha 
verimli kılıyor.
Mono-blok, yüksek performans gereksinimleri 
duymakla birlikte sınırlı alana sahip yeni ve 

mevcut evler için ideal. Bunun sebebi de ayrı 
bir iç ünite gerektirmemesi ve Panasonic’in 
Tek bloklu mahfazası tüm bileşenleri tek bir 
ünite içinde barındırması. Aquarea 3/5 kW 
ve 6/9 kW modellerinin her ikisinde de bir 
oda sıcaklığı termostatıyla en uygun kontrolü 
sağlamak mümkün ve ünite içinde sıcak su 
kazanı ve ısıtma için yerleşik yönetim bulunu-
yor. Panasonic, Aquarea grubuna, Intesis Soft-
ware tarafından tasarlanmış, yenilikçi Inten-
sisHome akıllı telefon kontrolünü de eklemiş 
bulunuyor. Tüketiciler arayüze bağlanıp, uygu-
lamayı telefonlarına indirebiliyor ve evlerinin 
ısıtma ve soğutmasını cep telefonları ile kon- 
trol edebiliyor. Uygulamanın hem iPhone hem 
de Android versiyonu kullanılabiliyor. 
Gazın tercih edildiği ya da elektriğin olmadığı 
alanlar için Aquarea GHP (gazlı ısı pompası) 
serisi ısıtma ve sıcak su sağlamak üzere bir 
su ısı eşanjörüne bağlanabiliyor. Daha büyük 
konut uygulamalarına ideal uygunlukta olan 
GHP dış üniteleriyle mükemmel performans 
elde edilebiliyor:
•	35 °C ile 55 °C arası sıcak su çıkış sıcaklıkları
•	5 °C ile 15 °C arası soğutulmuş su çıkış sıcak-

lıkları
•	Soğutma modunda dış sıcaklık aralığı:  

-10 °C ila +43 °C arası
•	Isıtma modunda minimum dış sıcaklık:  

-21 °C. TM 
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Ferroli’den Divatop Micro Kombiler

Ferroli tarafından pazara sunulan Diva-
top Micro Kombiler, EN 13203’e göre 
üç yıldızlı sıcak kullanım suyu konforu 

sağlıyor. Kalorifer devresi ve kullanım suyu 
için 24, 32 ve 37 kW’lık üç farklı herme-
tik model seçeneği ile üretilen kombiler, fan 
modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim 
sağlıyor. Özel tasarımlı monotermik eşan-
jör ile 92/42 EEC direktifine göre üç yıldızlı 
enerji verimlilik sınıfına sahip ürün, özel ola-
rak tasarlanmış yeni ergonomik LCD ekranlı 
kontrol paneliyle kullanıcı dostu. Doğalgaz 
veya LPG ile kullanım ve dönüşüm olanağı 
da sunan kombiler, 14 farklı emniyet sistemi 
ile yüksek güvenlik standartlarında üretiliyor. 

Özellikleri

•	 Kullanıcı dostu çok fonksiyonlu LCD 
ekranlı kontrol paneli
•	 Güneş enerjili sistemler ile entegre 
çalışabilme imkanı ve yakıt tasarrufu
•	 Kullanım suyunda üç yıldız konforu 
ve eco-comfort özelliği

•	 Kullanılan kombine gaz valfi ile geniş modü-
lasyon aralığı

•	 Kalorifer devresi ve sıcak kullanım suyunu 
hazırlayan özel tasarımlı monotermik eşan-
jör yapısı 

•	 Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma 
verimi ve düşük emisyon değerleri ile doğa 
dostu

•	 Elektronik ateşleme sistemi 
•	 Akıllı arıza teşhis ve uyarı sistemi 
•	 Tesisatın ihtiyacına göre ayarlanabilen üç 

hız kademesine sahip sirkülasyon pompası
•	 Talep edilen sıcaklıkta ve sabit debide kul-

lanım suyu temini
•	 Kombinin işletim sürecinde sessiz çalışma 

özelliği
•	 Modülasyonlu, uzaktan kumandalı, on-off 

oda termostatı ve dış hava sensörüne bağ-
lanabilme olanağı 

•	 Divatop Micro kombilere dış hava sensö-
rünün bağlanabilmesi özelliği ile kontrol 
paneli ekopanel olarak görev yapabilmek-
tedir. Böylece yakıt tasarrufu sağlanır.  TM 

AR-DA Boru’dan Kangal Bakır Boru

DHP-Cu kütüklerinden üretilen tas-
lak borular, Go-Back makinelerinde 
iki pasoda soğuk çekilir sonra nihai 

ürün boyutuna bağlı olarak Spinner Blok maki-
nesinde farklı pasolarda boru çekme işlemine 
tabi tutulur. 
Nihai ürün, Fishing Line, LWC ve PVC kap-
lama hatlarında düz, kangal, Pancake, LWC ve 
PVC kaplı boru olarak üretilir. Ürünler kulla-
nıcı isteklerine bağlı olarak tavlı ya da sert ola-
rak hizmete sunulur. 
Şofbenlerde, kombilerde, sıhhi tesisatlarda, ısı 
tesisatında, ev ve sanayi tipi klimalarda, güneş 
enerji sistemlerinde, yerden ısıtma sistemle-
rinde, hava ve yağ tesisatlarında, medikal tesi-
satlarda, eşanjör ve doğalgaz tesisatı gibi yer-
lerde geniş bir kullanım alanı bulunur. 

Teknik özellikleri:

Malzeme: C 12 200 / SF-Cu / Cu-DHP
Kimyasal Bileşim: Cu: min. % 99.90 P: % 0.015-0.040
Standart: TS380, EN1057, EN12449, EN12451, EN13600 TM 
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E.C.A. Hermetik Şofben

Yüksek konfor ve emniyet sistemlerine 
sahip yeni hermetik şofben, E.C.A. 
kalitesi ile sıcak su ihtiyacını karşılı-

yor. E.C.A. üretim teknolojisi ile üretilen her-
metik şofben tüketicisine yüksek konfor ve 
kaliteyi bir arada sağlıyor. 19,7 kW ısıl güce 
sahip ürün, dakikada 11 litreye varan sıcak kul-
lanım suyu verebiliyor. Özellikle mavi zemin 
aydınlatmalı LCD ekran, ayarlanan su sıcaklı-
ğının, şofbenin devrede olup olmadığının görü-
lebilmesini sağlıyor. Yeni E.C.A. hermetik şof-
benlerde, hem doğalgazlı hem de LPG’li model 
seçenekleri ve sonradan talebe istinaden yakıt 
dönüşümü imkânı mevcut. E.C.A. hermetik 
şofben 6 farklı emniyet sistemi ile ön plana 
çıkıyor. Aşırı ısınma emniyeti, brülörde alev 
oluşup oluşmadığını denetleyen iyonizasyon 
elektrodu, baca gazı emniyet sistemi, düşük 
voltaj koruması, gaz kesilmesi emniyet sistemi 
ve don koruması emniyet sistemleri sayesinde 
tüketicisine konfor ve güvenliği bir arada sunu-
yor. E.C.A. hermetik şofben kompakt boyut-
lara sahip olması ile dar alanlara dahi kolay 
montaj olabiliyor. TSE ve CE kalite belgele-
rine sahip olan E.C.A. hermetik şofbe, üç yıl 
garantili olarak tüketiciye sunuluyor. Satış son-
rası hizmetler konusunda Türkiye’de yaygın ve 
tecrübeli E.C.A. yetkili servisleri ile 7/24 hiz-
met sunularak müşteri memnuniyeti ön planda 
tutuluyor.TM

Karpanel’den Soğutma Üniteleri

Karpanel soğutma üniteleri; 0.6-23.0 
kW soğutma kapasiteleri aralığında 
soğuk odalar, vitrin tipi buzdolap-

ları, buz ve dondurma makineleri, ticari veya 
endüstriyel tüm soğutma uygulamalarında kul-
lanılmaya uygundur. Sistemler, güvenilir ve 
azami verimde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bakım ve servis sürecinde sistemin çalışabilir-
liği kompresörlerin bağımsız bölmeye montajı 
ile sağlanmıştır. Bu modellerde, ses düzeyleri-
nin asgari seviyelerde tutulabilmesi hedeflen-
miştir. Bu amaç ile, ünitelerde 6 kutup fanlar 
(900 dev / dak) kullanılır. İzolasyonsuz ve mak-

simum fan hızındaki modellerde, 10 m mesa-
fede ISO3744’e göre 43dB(A)’den başlayan 
ses düzeyi, kabin içi izolasyon ilavesi ve elekt-
ronik fan devir kontrolü ile özellikle gece 
saatlerinde daha alt düzeylere indirilebilir. 
Harici ortam hava şartlarının korosif etkisi 
dikkate alınarak montaj/bakım kolaylığı da 
sağlayacak geometride üretilen kabinler, este-
tik görünümü sayesinde çatı, teras, cephe 
ve benzeri alanlara yerleştirilebilirler. ICU 
yoğunlaştırma üniteleri geniş model yelpa-
zesi ve özel model opsiyonları ile muhtelif 
kapasite ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.  TM 

Teknik özellikler:
 
•	Elektrostatik boyalı çelik galvaniz kabin
•	Gerilim koruma rölesi (alçak / yüksek)
•	Termik / manyetik şalter
•	Kontaktör (Trifaze modellerde)
•	Karter ısıtıcısı
•	Bakır boru-alüminyum lamelli kondenser
•	6 kutuplu fan
•	Elektronik fan kontrolü (0 / l)
•	Soğutucu akışkan deposu
•	Kurutucu filtre
•	Gaz göstergesi (Rutubet göstergesi)
•	Likit akış kontrol selenoidi
•	Servis / bakım vanası (sıvı hattı üzerinde)
•	Basınç presostadı (alçak / yüksek)

Avantajları:

•	Standartlara uygunluk
•	Yüksek verimlilik
•	Dış etkenlere dayanıklı kapalı kabin
•	Düşük ses düzeyi
•	Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar
•	Komple ürün
•	Kolay kurulum/montaj
•	Zemin veya cepheye montaj seçenekleri
•	Bakım kolaylığı
•	Geniş ürün yelpazesi
•	Özel modeller
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Daikin Türkiye’ye 
160 milyon Dolar’lık 
yatırım yapacak”

“

Dünya soğutma sektörünün devlerinden Daikin, geçen yıl Airfel şirketini satın alarak 

Türkiye’deki varlığını güçlendirdi. Türkiye’deki yapılanmasını tamamlayan Daikin, şimdi 

ülkemize 160 milyon Dolar’lık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konunun detaylarını ve 

Daikin’in Türkiye’deki faaliyetlerini, Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen ile 

konuştuk...

Zeki Özen
Daikin Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı
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Daikin benim “eski dostum”...

Ben 6 yıldır Airfel’de çalışıyorum. Ama 
Daikin ile mazim çok daha eski. 1978’de 
büyük bir şans eseri Osaka Valiliği’nden 

burs aldım. Japonya’ya ihtisas yapmaya gittim. 
Bu süreçte Daikin fabrikasına sıkça gidip geli-
yordum. Orada çok sayıda arkadaş edinmiştim. 
Oldukça iyi seviyede Japonca bile öğrenmiştim. 
Oradan döndükten sonra Alarko Carrier’da 
işe başladım. 29 yıl çalıştıktan sonra da emekli 
oldum. Ardından Airfel’e geçtim. Ne büyük bir 
tesadüf ki bugün Daikin, Türkiye’de Airfel ile 
bir anlaşma yaptı. Ben de eski dostumla tekrar 
buluştum diyebilirim. 
Airfel, 1999’da 5-6 arkadaşın birlikte kurduğu 
bir şirket. Hasan Önder, hem çok şanslı hem 
de çok çalışkan... İnsan evlenirken ya da iş 
kurarken  yani büyük kararlar alacağında karşı-
sına çıkan fırsatı değerlendirmeyi bilirse mutlu 
ve başarılı olur. Hasan Bey, şirketi kurduktan 
sonra 2001 yılında Sanko ile bir ortaklık kurul-
muş. Böylece ekonomik anlamda Airfel’in de 
gücüne güç eklenmiş; yatırım kararları çıkmış. 
2005’te Hendek’teki arazi alınıp fabrika kurul-
muş, panel radyatör imalatı başlamış. Yatırım-
ların ardından Airfel, Türkiye’nin ilk beş şir-
keti arasına girmeyi başarmış. 

Daikin’in dünyadaki hedefi 2 trilyon 
Japon Yeni

Airfel, bugün de, geçmişte sahip olduğu dina-
mik yapısını koruyor. Hasan Bey’in vizyonu ve 
ekibimizin enerjisi, Daikin’e de doğru yol ola-
rak Airfel’i göstermiş oldu. Geçen yıl Tem-
muz ayında anlaşma yapıldı. Bildiğiniz üzere  
Daikin bir dünya devi. Türkiye’de, Airfel’in 
satın alınması süreci ile birlikte geçen yıla göre 
% 50 büyüme ile pazardaki payımızı artırıyo-
ruz. Daikin, genellikle Japonya’da düzenlediği 
üst düzey yönetici kadrosu ile yapılan top-
lantısını bu yıl Türkiye’de yaptı. Toplantı son-
rası Türkiye’ye 160 milyon Dolar’lık bir yatı-
rım yapılması kararı alındı. Yeni üretim hatları 
kurulacak. Bazı ürünlerin üretim merkezi Tür-
kiye olacak; hem Türkiye’ye hem Ortadoğu’ya, 
Türki Cumhuriyetler’e buradan ürün gönderile-
cek. Klima santrali zaten ürettiğimiz bir gruptu; 
artık Daikin markası ile de üretiyor olacağız. 
Fan-coil yapıyorduk, Daikin markası kullana-
biliyoruz artık. Split klimalar için yeni bir hat 
kuruluyor; inverter klimaların üretimi başla-
yacak. Bütün bu gelişmeler ülkemiz için çok 
önemli. Bir de Airfel’de kombi-radyatör yapı-
yorduk. Bunları Avrupa’ya, hatta Çin’e bile satı-
yorduk. Şimdi Daikin’in Avrupa’daki dağıtım 

ağından da faydalanarak Airfel ısıtma ürünle-
rini Avrupa’da yeni pazarlara satabilme şansı-
mız doğdu. Bizim bu seneki hedefimiz 500 mil-
yon TL. Çok büyük bir rakam değil belki ama 
ısıtma sektörü için iyi bir rakam. İki yıl son-
raki hedefimiz ise 500 milyon Euro. Daikin’in 
dünyadaki hedefi de 2 trilyon Japon Yeni. 2 tril-
yon Japon Yeni demek, en yakın rakibinin iki 
katı demek... Bu hedeflere ulaşılması demek, 
Daikin’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de bir numara olması anlamına geliyor. Japon 
kültüründe bir yerde kalıcı olmak istiyorsan, 
oraya ağaç dikmek adettir. Daikin de fabrika-
nın bahçesine beş tane kiraz ağacı dikti. 
Yani Daikin, Türkiye’de kalıcı olmak istiyor. Biz 
de bunu sağlamaya çalışıyoruz. 

Yeni yatırımlar kapıda...

Hem ısıtma hem soğutma ürünlerinde mer-
kezi ve bireysel ürün yelpazesi ile hizmet suna-
bilmek, sahip olduğumuz en büyük avantaj. 
Kombi, radyatör, split klima, soğutma grup-
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söyleşi

tanıtmak üzere yoğunlaştırdık. Televizyon rek-
lamları başladı, spesifik teşhir salonları açıyo-
ruz. Şimdiye kadar 100 teşhir salonu açtık; yıl 
sonuna kadar 150 olmasını planlıyoruz. Rek-
lamlarda Daikin’i gören insanların sokakta da 
dükkân görmesi lazım. Aksi halde başarısız 
bir tanıtım çalışması olur. Var olan üretimi 
geliştiriyoruz; 160 milyon Dolar da yeni yatı-

ları, su kaynaklı ısı pompaları, VRV sistem-
ler, fan-coiller, klima santralleri gibi her ürün, 
üretim hattımızda bulunuyor. Daikin Teba 
döneminden beri merkezi sistem ürün grup-
larında mühendislerce çok iyi biliniyordu. Fakat 
nihai tüketiciler pek bilmiyordu. Yani domestik 
pazarda çok ciddi bir hâkimiyeti yoktu. Şimdi 
çalışmalarımızı evsel ürünleri nihai tüketiciye 

rım yolda... Marka olarak Airfel’i koruyoruz. 
Daikin’în ısıtma tarafı yok bilindiği gibi; biz bu 
tarafı oluşturuyoruz. Kombi, radyatör iyi satıla-
bilen ürünler, bu ürünleri öldürmeye gerek yok. 
Airfel tarafının da üretim kapasitesi artacak. 
Şu anda yeni bir yer daha alıyoruz. Organize 
Sanayi Bölgesinde fabrikanın yanında. Böylece 
üretim alanımız 135 dönüme kadar çıkacak. 

Cihazlar artık “sezonsal verimliliğe” 
göre sınıflandırılacak

Geçen senelerde bir enerji sınıfı söz konusu 
oldu, önce klimalarda, buzdolaplarında, çama-
şır makinelerinde A, B, C gibi enerji sınıfı çıktı. 
Sonra binalar için bir enerji sınıfı geldi. Bina-
lar enerji sınıfı belgesi verecekler A sınıfı, B 
sınıfı diye. Bu iş için hazırlanan yazılımda bazı 
sorunlar oldu ama bildiğim kadarıyla bu sorun-
ların giderilmesi için meslek örgütleri ciddi 
çalışmalar yapıyor. Enerji verimliliği ile ilgili bir 
başka konu ise 2013 yılından itibaren Avrupa’da 
uygulanmaya başlayacak “sezonsal verimlilik”.  
Bu çok önemli bir konu. Artık cihazlar, yıllık 
verimlerine göre sınıflandırılacak ve şu anda 
A sınıfı olan cihazların bir kısmı C, D sınıfına 
kadar gerileyebilecek. Daikin bu konuda da 
liderlik yapıyor. Yeni ürünümüz VRV IV, yıl-
lık verimde rakiplerine göre % 25 avantaj sağlı-
yor. Ayrıca yine Daikin gaz tesislerinde yeni bir 
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söyleşi

soğutucu gaz geliştirdi: R34. Bu gaz tamamen 
çevreci ve önümüzdeki yıl pazara sunulacak. 
Yine süpermarketler ile ilgili enteresan bir 
ürünü var Daikin’in. Henüz tam olarak pazara 
tanıtılmadı. Süpermarketlerde belli bölümler 
ısıtılırken belli bölümlerin soğutulması gerekir. 
Bu yeni cihazla bunu yapabiliyor, aynı zamanda 
ısı geri kazanım ünitesi ile bir taraftan elde edi-
len atık ısıyı da diğer tarafta değerlendirebili-
yoruz. Böylece ciddi miktarlarda enerji tasar-
rufu sağlıyoruz. 
Daikin’in yeni cihazlarından Altherma, hava 
soğutmalı ısı pompasıdır ve Türkiye şartlarında 
kullanıma en uygun cihazlardan biridir. Ayrı 
ayrı tesisatlara ihtiyaç duymadan yazın soğuk 
kışın sıcak su üretebilen bir cihaz. Fan-coillerle 
soğutma ya da ısıtma yapabiliyoruz böylece 
daha tasarrufl u hale geliyor. 

Eski ya da yeni; pazardaki tüm 
Daikin cihazları güvencemiz 
altındadır

Şu anda Türkiye’deki her üç iş merkezinden 
birinde Daikin ürünleri bulunuyor. 

Daikin olarak Türkiye’de var olduğumuz için 
gerek eskiden satılmış olsun gerekse şimdi, 
pazardaki tüm Daikin markalı cihazlar güven-
cemiz altındadır. Türkiye’de şu anda 500 nok-
tada servis verebiliyoruz. Uzun yıllardır Dai-
kin servisi ya da bayisi olan arkadaşlarımızla 
da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’deki 
servis ağımız çok geniş. 

Türkiye Avrupa’nın üretim üssü 
olma yolunda hızla ilerliyor

Türkiye, Avrupa’nın üretim üssü olma yolunda 
çok ciddi bir yol kat ediyor. Panel radyatör 
konusunda Avrupa, üretimden yavaş yavaş 
çekiliyor. Artık neredeyse Avrupa’da kullanı-
lan tüm panel radyatörler Türkiye’de üretili-
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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
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Üç kıtada, yirminin üzerinde ülkeye ihracat yapan EMAK, 
Avrupa topluluğu ülkelerine, dünya standartlarında 
DUMAN EGZOZ FANLARI ihracatı gerçekleştirmektedir.
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söyleşi

yor. Tüm Türkiye’de panel radyatöre toplam 
4-5 milyon talep varken, 20 milyondan fazla 
imalat kapasitesi var. Bunun yarısından fazlası 
Avrupa’ya ihraç ediliyor. Klimalarda da aynı 
seviyeye gelinebilmesi için adetsel olarak üre-
timin artması şart. Mesela Çin’deki bir fabrika, 
4 milyon split klima üretebiliyor. Böylece kalıp 
masrafları bedavaya geliyor. Türkiye’de satılan 
toplam klima, geçen yılın rakamlarına göre yak-
laşık 1 milyon 200 bin kadar. 
Bu pazarı yaklaşık 15-20 firma paylaşıyor; her 
birine ortalama 50.000-100.000 gibi rakam-
lar düşüyor... 
Türkiye’de kompresör fabrikası yok mesela... 
Ülkemizde üretiliyor olsa, yurtdışından alımla 
kıyaslandığında ciddi maliyet avantajı söz 
konusu olacak ama yok... Bu nedenle ihra-
cat arttıkça ithalat da artıyor; daha fazla üret-
tikçe daha fazla malzeme de almış oluyoruz 
dışarıdan. 
İyi tarafından bakarsak; % 10 - % 20 - % 30’unu 
dışarıdan tedarik edip % 100’ünü üretebilmek 

ve satabilmek de başarıdır. Ben şahsen çok iddi-
alıyım, Türkiye 2023’te ilk 10’a girecek. Genç 
bir nüfusa sahip olması ülkemiz için büyük 
avantaj. Türkiye teknolojiye çok açık. Bizim 
Türk toplumunun en büyük özelliği, şartlara ve 
teknolojiye çok hızlı adapte olabilmesi. 20-30 
sene önceki Türkiye ile bugünün Türkiye’si 
kıyaslanamayacak kadar farklı.... 

Genç mühendislere küçük bir 
tavsiye...

Ben Üzeyir Garih Bey’in tezgâhında yetiş-
tim. Beraber çok yoğun çalışmalarımız oldu. 
Alarko’da başladığım zaman satış mühendi-
siydim, sonra şantiye mühendisi oldum, sonra 
tekrar satışa geçtim, sonra Japonya’ya gittim 
geldim. Libya’da, Arabistan’da şantiyelerde 
çalıştım. Yani yurtdışı şantiye tecrübem de var. 
Zaten sahaya gitmeden masaya gelmek pek 
mümkün değil. Ben Alarko’da üç yıl çalıştıktan 
sonra dedim ki “Artık işi biliyorum”. Ardından 
Arabistan’a bir şantiyeye gittiğimde, dedim ki 
“Erken konuşmuşum, daha hiçbir şey bilmiyo-
rum...”  Gençlere söylemeye çalıştığım; gidin, 
işi en iyi öğrenebileceğiniz yerde hangi şart-
larda olursa olsun, çalışın. İşi şantiyede öğre-
nin, sistemi algılayın... 

Türkiye kendi “Yeşil Bina 
Standardı”nı oluşturmalı 

Yeşil binalar, enerji tasarrufunun gündeme otur-
ması ile daha da önem kazandı. Ağırlıklı ola-
rak tüm dünyada LEED ve BREEAM kulla-
nılıyor. Ben Türkiye’nin kendi yeşil bina kon-
septini oluşturması gerektiğine inanıyorum. 
LEED ya da bunun gibi sertifikaları almak için 
de ciddi çaba harcanıyor ve masraflar artıyor. 
Kendi yeşil bina standartlarımızı belirlersek, 
yurtdışına gereksiz yere bir sürü bedel ödeme-
miş oluruz. Bunu başardığımızda Türkiye’deki 
yeşil binaların artış göstereceğine inanıyorum. 
Bu konuda ciddi çalışmalar yapan mühendis 
arkadaşlarımız var. Önümüzdeki CLİMA-
MED toplantısında bunu tüm Türkiye göre-
cek. Biz, bilgi ve tecrübe olarak hiçbir yabancı 
ülkeden geri kalmış değiliz. Yapabileceğimiz 
çalışmaları yapmayıp dışarıya para ödemek beni 
rahatsız ediyor. Dünyada inşaat sektöründe, 
müteahhitlikte Türkiye’nin başarısı malum. Bu 
konuda da gerekli çalışmaları yapıp kendi stan-
dartlarımızı oluşturmamız şart... TM
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

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



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

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

Esrarengiz sayılar
İlk bakışta, hiçbir mantığa dayanmayan sayı 
dizilerinin elektroteknik dünyasını yönetti-
ğini düşünebiliriz. Devre kesicileri düşünür-
sek, anma akımları 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, ... 
A, transformatör güçlerine bakarsak 160, 200, 
250, 315, 400, ... kVA ve kablo kesit alanları 
1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, ... mm2 gibi sayı dizi-
lerinin kullanıldığını gözlemleriz.

Bildiğimiz sayı sayma alışkanlığını hızlı 
şekilde bir kenara bırakırsak (10, 20, 30, 40, 
50, gibi), bir tilki kadar zeki bir mühendise ve 
yaptıklarına teşekkür etmemiz gerekir.

Charles Renard
Zeki insanlar, yaptıkları büyük çalışmalar 
ve günlük problemlere buldukları çözüm-
ler nedeniyle çok sık hatırlanırlar. Albay 
Renard1, kazandığı şöhreti, yapmış olduğu 

zepline değil, üretimi yapılan mekanik aksam-
ların genel boyutlandırmalarının sınıflandırıl-
ması üzerine sunmuş olduğu esrarengiz sayı 
dizilerinin doğuşuna borçludur. Bunun için 
1870/71 Prusya Savaşı’ndan sonra Fransız 
Hava Kuvvetlerinde albay mühendis olarak 
çalışmaya başlayan Charles Renard'a teşekkür 
etmeliyiz. 1884 yılında kardeşi Paul ve Arthur 
C. Krebs ile birlikte ‘La France’ isimli askeri 
zeplini yapmışlardı. Bu zeplin ilk uçuşunu 
9 Ağustos 1984’te gerçekleştirmiş ve 1889 
yılında Paris Uluslararası Fuarı’nda sunul-
muştu (Eiffel Kulesi’nin açılışı).

Normalleştirme sistemi sayesinde üretilen 
mekanik aksamların imal adet sayıları (çeşit-
liliği) azaltılmıştır. Bu normalleştirme siste-
mine 1952 yılında ISO Standartı tarafından 
geçerlilik verilmiştir. Bu sistem hâlâ kulla-
nılmaktadır.

Çeviren:
Hakan Güney
ABB, Alçak Gerilim Ürünleri Bölümü
Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar 
Pazarlama Müdürü

Devre Kesicilerin 
Anma Akım Değerleri

Esrarengiz Sayılar”“

1  Fransızca’ da “renard” tilki anlamına gelmektedir.

Özet

Devre kesicilerin anma 
akımları, kablo kesit alanları, 
transformatör güçleri ve 
birçok elektrik cihazının 
karateristik sayıları 10, 12.5, 16, 
20, 25, 32 vb. gibi rakamlar ile 
temsil edilir. Çok anlaşılabilir 
değil, değil mi? Bu makale, 
bu sayı dizilerinin kökenini, 
kimin bu sayıları icat ettiğini 
ve ABB devre kesicilerinin 
anma akımlarının bu 
esrarengiz sayılardan neden 
kaçamadığını açıklamaya 
çalışacaktır.
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Renard’ın sayı dizisi
Şimdi bir örnek ile normalleştirme sistemi-
nin avantajlarını açıklamaya çalışalım. Pazar 
ihtiyaçlarını dikkate alarak 10 mm’den 100 
mm’ye kadar çaplı çelik boru ürettiğimizi 
varsayalım. En öncelikli ihtiyaç on çeşit çelik 
boruyu hangi çapta üreteceğimize aritmetik 
dizi olarak karar vermektir. Bu günlük hayatta 
çok genel olarak kullandığımız 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100 mm olabilir.
Eğer kullanıcının 92 mm çapında bir boruya 
ihtiyacı varsa, kullanıcı 100 mm çapında bir 
boru kullanması gerekir ama bu istediği ölçü-
den % 8,7 fazladır. Eğer 12 mm çaplı bir 
boruya ihtiyacı varsa, 20 mm’lik boruyu seç-
mek zorundadır bu ise gerçek ihtiyacından % 
66,6 fazla olacaktır. Gördüğünüz gibi aritme-
tik dizilerin doğruluk payları küçüktür.

Şu bir gerçektir ki kullanıcı her zaman ihtiya-
cına en uygun ürünü bulmak ister oysa üretici 
üretimini farklı bir şekilde rasyonalize etmek 
eğilimindedir. Renard keşfettiği sayı dizisi 
ile hem kullanıcıyı hem de üreticiyi ortak bir 
noktada buluşturmuştur.

Bu amaçla mühendis albay Renard geometrik 
dizi2 kullanılması gerekliliğini tespit etmiştir. 
Buna göre çapı 10 mm’den 100 mm’ye kadar 
olan çelik boruların üretilmesinde geometrik 
dizi kullanılırsa aşağıdaki çapların üretilmesi 
gerekmektedir. Ortak fark 10’a göre sayı dizisi 
• 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.

Önceki örneğimizi tekrar kullanırsak, eğer 
kullanıcı 92 mm çaplı boruya ihtiyacı varsa 
100 mm çaplı boru kullanması gerekmekte-

2   Aritmetik dizilerde ardışık iki sayı arasındaki fark sabittir. Oysa geometrik dizilerde, birbirini izleyen iki sayı 
arasındaki oran sabittir. Birbirini takip eden iki sayı arasındaki orana “ortak oran” ya da “ölçek faktörü” denir. 

Tablo 1:  ABB Tmax XT ve Tmax T kompakt tip devre kesicilerin anma akımları

SACE Tmax XT – Tmax T
In [A] XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7
1.6 •
2 •
2.5 •
3.2 •
4 •
5 •
6.3 •
10 •
12.5 •
16 •
20 • •
25 • •
32 • •
40 • •
50 • •
63 • • •
80 • • •
100 • • •
125 • • •
160 • • •
225 •
250 •
320 • •
400 •
630 • •
800 •
1000 • •
1250 •
1600 •
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dir, bu ihtiyacından yine % 8,7 fazladır. Ancak 
eğer 12 mm’ye ihtiyacı varsa bu yeni sistemde 
12,5 mm alması yeterli olacaktır ki bu ihti-
yaçtan sadece % 4,2 fazladır.

İşin doğrusu, Renard serileri, eğer herhangi 
bir sayı ona en yakın olan Renard sayısı ile 
değiştirilirse maksimum bağıl hatayı mini-
mize eder. 

Renard serileri ortak farkı n olan geomet-
rik dizilerdir:

Ortak fark n = 5, 10, 20, 40 ise R5, R10, R20, 
R40 şeklinde belirtilir.

Renard serisinde ardışık rakamsal değerler, 
logaritmik birimi sırasıyla R5 için % 60’lık, 
R10 için % 25’lik, R20 için % 12’lik, R40 için 
% 6’lık artışlarla n parçaya böler.

Önceki örneği dikkate alırsak boruların ya da 
devre kesicilerin anma akımlarının aritmetik 
dizilerde ortak fark 10’a göre üretilirse mak-
simum bağıl hatanın % 81,8 e, Renard R10 
serisine göre ise maksimum ortak bağıl hata-
nın % 25’e eşit olduğunu görebiliriz.

ABB devre kesicilerin anma 
akımları
R5 ve R10 serileri elektroteknik pazarında 
en çok kullanılan serileridir. Özellikle ABB 
devre kesicilerin anma akımları ortak farkı 10 
olan (R10 serisi) Renard serilerine göre belir-
lenir. (Tablo1 ve Tablo2)

Ayrıca transformatörlerin gücü ortak farkı 10 
olan Renard selerinden elde edilir. Tablo 3’te 
gösterilen örnekte transformatörlerin korun-
ması ile ilgili her güç değeri için seçilmiş 
uygun ABB devre kesiciler verilmiştir. Diğer 
sekonder güçleri ve paralel transformatör-
ler için seçimler kataloglarda mevcuttur. TM

Emax
In [A] X1 E1 E2 E3 E4 E6
400 • • • •
630 • • • •
800 • • • •  •
1000 • • • •  •
1250 • • • •  •
1600 • • • •  •
2000 • • • •
2500 • • •
3200 • • •
4000 • •
5000 •
6300 •

Tablo 2:  ABB Emax açık tip devre kesicilerin anma akımları

Tablo 3: Transformatörlerin korunması ve anahtarlanmasında kullanılan ABB devre kesicileri (Sekonder 400V)

Transformatör Ana devre kesici

Sn 
[kVA]

uk

%
In 

[A]
Ik

[kA]
Tip

In 
[A]

63 4 91 2.2 XT1B160 100

100 4 144 3.6 XT1B160 160

125 4 180 4.5 XT3N250 200

160 4 231 5.7 XT3N250 250

200 4 289 7.2 T4N320 320

250 4 361 8.9 T5N400 400

315 4 455 11.2 T5N630 630

400 4 577 14.2 T5N630 630

500 4 722 17.7 T6N800 800

630 4 909 22.3 T7S1000/X1B1000 1000

800 5 1155 22.6 T7S1250/X1B1250 1250

1000 5 1443 28.1 T7S1600/X1B1600 1600

1250 5 1804 34.9 E2B2000 2000

1600 6.25 2309 35.7 E3N2500 2500

2000 6.25 2887 44.3 E3N3200 3200

2500 6.25 3608 54.8 E4S4000 4000

3125 6.25 4510 67.7 E6H5000 5000

1
nF(i+1) = F(i) .10

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

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

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

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

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

Hikmet Temel
HELS Yönetici Ortağı

Sektörümüz, Hikmet Temel ismini Ayvaz firmasından biliyor. Dile kolay, Temel’in Ayvaz’da 

tam 17 yılı geçmiş. Edindiği tüm tecrübeyi Ayvaz’a borçlu olduğunu söyleyen Temel, 2012 

itibariyle kurulan HELS firmasının dört ortağından biri oldu ve Ayvaz’dan ayrıldı. Temel, 

HELS’in tecrübeli kadrosu, sunacağı kalite ve fiyat anlayışıyla sektöre yeni bir soluk 

getireceğini söylüyor. HELS ile ilgili ayrıntıları, Hikmet Temel’den dinledik...

Yeni şirketimiz HELS ile
sektörümüze hem kalite hem de
fiyat avantajı sunuyoruz”

“
©

 T
ES

İS
AT

 M
AR

KE
T

48 . tesisat market 07/2012



özel bayiler düşünüyoruz. Yani sadece HELS 
ürünleri satıp, bu ürünlerin satış sonrası teknik 
hizmetlerini de verebilecek ve bizimle proje, 
ürün bazlı partner olabilecek bayiler düşünü-
yoruz. Bayilerimizin biraz daha aktif olmasını 
istiyoruz. Aslında Türkiye’deki bayilik yapılan-
ması bu anlamda biraz eksik. Bayilerin daha 
çok müşteri ve şantiye ziyareti yapması, aynı 
zamanda bünyelerinde bulunduracakları kali-
fiye ekip ile gerektiğinde satış sonrası hizmet-
leri de verebilmesi lazım. Ayrıca sattığı ürünün 
teknik özelliklerini bilip, izah edip proje çözü-

münün içinde olması gerekiyor. Biz bu eksiği 
kapatacak nitelikte bayiler ile çalışmak istiyo-
ruz. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. 

Ürün gamımız her geçen gün 
genişliyor...

Üretimde önceliği kompansatöre verdik. Kom-
pansatörün kullanım alanı çok yaygın; dolayı-
sıyla pazar payı geniş. Yangın konusunda da son 
beş yıl içinde ciddi gelişmeler oldu. Yönetme-
lik çıktı ve buna paralel olarak ürün grupları 
yenilendi, Yönetmeliğe uygun imalatlar baş-
ladı, gereken belge ve sertifikalar alındı. Bera-
berinde kardan mafsallı kompansatör uygula-
maları başladı ki biz bu ürün gruplarını da üre-
tiyoruz. Kompansatörün bu alanı sadece yan-
gın hatlarında kalmadı, genele yayıldı. Yani 
bugün alışveriş merkezlerinde, otellerde, hava-
alanı şantiyelerinde, fabrikaların bütün birim-
lerinde, dilatasyon geçişlerinde bu, olmazsa 
olmaz bir eleman. Bunun haricinde sıcak akış-
kanın olduğu bütün hatlarda, uzama ve kısalma 
parçası olarak kullanılıyor, sistemdeki genleş-
meleri alıyor. Onun haricinde titreşim yara-
tan cihazların önünde ve arkasında kullanı-
lıyor. Pompa giriş ve çıkışlarında kullanılıyor. 
Endüstride çok yoğun bir şekilde kullanılı-
yor. Sökme-takma parçası olarak çok kullanı-
lıyor. Bunların haricinde başka birkaç alan daha 
var. Bu alanlar için de faklı özelliklere sahip 
üretimlerimiz olacak. Ürünlerimizin tamamı  

Amacımız HELS’i bir marka haline 
getirmek

F  aaliyetine başlayan yeni firmamız 
HELS, Ayvaz’dan ayrılan üç arkadaşım 
ve benim ortak kurduğumuz bir yapı. 

Ayvaz, bizim için çok kıymetli bir okul. Edin-
diğimiz tecrübeyi, bildiklerimizi bu okula borç-
luyuz. Benim Ayvaz’daki mazim 17 yıla dayanı-
yor. Bunun için uzun yıllar birlikte çalışmaları-
mızdan ötürü buradan da kendilerine teşekkür 
ediyorum. HELS, dört ortaklı bir firma. Ben, 
sonradan firmaya dahil oldum. Öncelikle Mus-
tafa Demir, Erhan Lak ve Feyzullah Lokmacı 
birlikte HELS’i kurdular. Bu arkadaşlarımızın 
tamamının Ayvaz’da 17-19 yıllık bir geçmişleri 
ve doğal olarak da ciddi tecrübeleri var. HELS, 
2012 yılının başında kuruldu ve yaklaşık 6-7 ay 
içinde bu üç arkadaşım bugün satışa hazır hale 
gelen ürünlerin imalatını başarıyla gerçekleş-
tirdiler. Ben aralarına yeni dahil oldum. Şimdi 
bütün enerjimizi HELS’i bir marka haline 
getirmek ve sektörümüzü hem kalite hem de 
fiyat avantajı ile buluşturmak için harcıyoruz. 

Aktif bir bayilik sistemi kurmak 
istiyoruz

Üretim bir yandan son hızıyla sürerken, öteki 
taraftan satış kanallarımızı ve bayilik sistemi-
mizi de kurmaya çalışıyoruz. Bölgesel yapı-
lanma kurmak istiyoruz. Bölgeler bazında bize 
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söyleşi

hizmet de sunacağız. Gerek montaj ve devreye 
alma, gerekse daha sonraki teknik destek aşa-
malarında daima hizmet sunmaya devam ede-
ceğiz. Yani bütün kademelerde çözüm ortağı 
olmak istiyoruz. Bunu yapacak ayrı bir teknik 
kadro oluşturacağız; şu günlerde bu konu üze-
rinde ağırlıklı olarak çalışıyoruz.
Belge ve standartlar konusunda da sektörü-
müze bilgi vermek isterim. TSE belgelerimiz 
çıktı. FM’e de başvuru yapacağız; önümüzdeki 
birkaç ay içinde FM sertifi kamızı da almış ola-
cağız. Birkaç ay içinde tüm sertifi kasyonlarımız 
tamamlanmış olacak. 

paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. Kom-
pansatörün ana elemanı olan körüğü isteğe ve 
hareket miktarına bağlı olarak tasarlayabiliyor, 
böylece farklı talepleri karşılayabiliyoruz. Çap 
olarak da 15 mm’den 600 mm’ye kadar üretimi-
miz var. Büyük çaplarda ise 2000-3000 mm’ye 
kadar hedefi miz var. Tip olarak standart, dış-
tan basınçlı, dilatasayon ve kardan mafsallı 
kompansatörlerimiz var. Titreşim yutucularda 
ise bağlantı şekline göre bütün detayları içe-
ren üretimlerimizi yaptık, stoklarımıza bunları 
dahil ettik. Konutsal ürün gruplarına da gir-
mek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürü-

yor. 2013 yılında söz konusu ürünlerin üreti-
mine de başlamış olacağız. Türkiye konut sek-
töründe kabuk değiştiriyor. Biz de bu alanda 
olmak istiyoruz. Aslında hedefi miz projelerde 
farklılık yaratarak yer alabilmek. Öncelikli ola-
rak mekanik tesisat proje ofi sleri ile görüşece-
ğiz, kendimizi tanıtacağız. Onların ellerindeki 
projeler için sunacağımız çözümleri Autocat 
ortamında hazırlayıp teslim edeceğiz. Nihai 
noktada işi alan mekanikçilerle de görüşüp 
fi yat vereceğiz, çözümümüzü, önerimizi dile 
getireceğiz. Sonrasında eğer muvaff ak olursak 
ve bizim malzemelerimiz kullanılırsa, teknik 
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söyleşi

2013 HELS yılı olacak

Aslında çalışmalarımız, 2013’ün HELS yılı 
olması üzerine... Öncelikle yurtiçi pazarda 
marka olmak istiyoruz. Elbette yurtdışına da 
açılacağız. Yurtdışında ciddi bir tanıtım atağı-
mız olacak. Bunun için birkaç büyük firmanın 
bize, ürünlerimizi sadece kendilerine vermemiz 
halinde yurtdışı pazarına açmak üzere teklifleri 
oldu. Bu konuya sıcak bakıyoruz. Görüşmeleri-
miz sürüyor. Muhtemelen bir firma ile el sıkı-
şacağız. Bu atılımın ardından yurtdışı ofisler 
açmayı planlıyoruz. Öncelikle Rusya ve Irak, 
ardından Avrupa pazarında yer alacağız. 
Yakın zamanda bölgesel seminerler ve eğitimler 
yapacağız. Var kalabilmenin en önemli koşulu 
kaliteden ödün vermemektir ki biz de yolumuza 
böyle devam edeceğiz. Yangın hatlarındaki bir 
kompansatör, hayati önem taşır. Bunun bilin-
cindeyiz ve bu bilinci üretime de yansıtıyoruz. 
Bütün ürünlerimiz testlerden geçirilerek çıkı-
yor. Fiyatlar da piyasada rekabet edebilecek sevi-
yede olacak. Hepimiz yaptığımız işe en başın-
dan başladık ve her aşamasını biliyor, seviyoruz. 

Ülkeme güveniyorum

Ben ülkeme çok güveniyorum. Ciddi anlamda 
yatırım var Türkiye’de. Her yerde bir şan-
tiye var ve sürekli projeler, yatırımlar yapılı-
yor. Bir bu kadar da hayata geçecek proje var. 
Sadece İstanbul’da değil, Ankara’da da inanıl-
maz bir yatırım hamlesi oldu. AVM’ler, otel-
ler, konutlar, kamu binaları, havaalanı gibi... 
Anadolu’ya bakarsanız, yine aynı manzara... 

Bunların hepsini toplayıp, büyük resme bak-
tığımızda geleceği parlak görüyoruz. Kriz-
ler elbette olabilir ama Türkiye kriz yöne-
timi konusunda uzman bir ülke haline geldi. 
Kimse kriz durumunda panik yapmıyor; 
krizi avantaja çevirebilmenin yollarını bulu-
yor. Dolayısıyla krizler artık Türk sanayicisini 
korkutmuyor. Türkiye bugün Avrupa’nın üre-
tim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerli-
yor ve kısa süre içinde bu olacak. TM
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proje

The Marmara Taksim Oteli
İstanbul'un kalbi Taksim Meydanı'nda 

bulunan The Marmara Taksim Oteli, gerek 
iş seyahati gerekse eğlence için şehirde 

bulunan ve her şeyin en iyisini isteyen konuklara 
hitap eden beş yıldızlı bir oteldir. İstanbul’un 
simgelerinden olan The Marmara Taksim, dün-
yaca ünlü tasarımcı ve iç mimar Dan Kwan 
imzasını taşıyan, Türk sanatı ve kültürünün 
“modern” ile harmanlanmasından oluşan yeni 
yüzüyle misafirlerini ağırlıyor. Haziran 2011’de 
I. Faz renovasyonu tamamlanan The Marmara 
Taksim’in, restoranlarından lobisine, resepsiyo-
nundan toplantı odalarına kadar uzanan yelpa-
zede birçok noktası yenilendi. 
Renovasyon çerçevesinde ‘Meeting Cen-
ter’ konseptiyle yenilenen toplantı salonları  
modern çağın tüm teknolojik altyapısını hiz-
mete sunuyor. Üç “break out” ve beşe bölünebi-
len The Marmara Meeting Center katı, tümüyle 
toplantı amaçlı olarak yeniden tasarlandı.

TROX ürünleri, bu eşsiz otelin I. Faz renovas-
yonunda lobi, holler, restoran, kafe ve toplantı 
salonlarında kullanılmış, projeye özel çözümler 
sayesinde estetik ve konforlu sonuçlarla reno-
vasyonun tamamlanmasına katkı sağlamıştır. 
Oteller, doğası gereği konuklarına en yüksek 
konforu vaat eder. Otel müşterilerinin bek-
lentisi de, en yüksek konforu yaşamaktır. En 
gelişmiş teknoloji ile üretilen TROX ürün-
leri, sağladıkları konfor ve estetik tasarımları 
ile hem otel işletmecilerini hem de otel müş-
terilerini memnun ediyor.
Genel beklentilerin yanı sıra özel istek ve 
ihtiyaçlar için sunulan yaratıcı çözümler 
de TROX’un karakteristik özelliklerinden. 
Deneyimli teknik ekibi ile TROX sadece ürün 
satışı yapmak için değil, havalandırma konu-
sundaki sorun ve ihtiyaçlara çözüm bulmak 
için hizmet veriyor. The Marmara Taksim’in 
renovasyonunda da bu yöntem izlenmiştir.

TROX ürün müdürleri, projenin ihtiyaçla-
rını projede görevli danışmanlar ve mimarlar 
ile birlikte değerlendirmiş ve yapılan detaylı 
çalışmalardan sonra, mekâna uyan, ziyaret-
çilere maksimum konfor düzeyini sağlayan 
havalandırma çözümleri geliştirilmiştir. Bina-
nın güvenliği de ihmal edilmemiş, ilgili alan-
larda kullanılan yangın damperileri ile proje 
paketi tamamlanmıştır.
Özellikle otelin toplantı odaları özel tavan 
dekorasyonu nedeniyle hava dağıtımı kritik 
önem taşıyan alanlardır. Standart toplantı oda-
larının tavanı su dalgası görünümlü girintili 
çıkıntılı dekoratif bir yapıya sahiptir. Maha-
lin havalandırmasını yapacak slot difüzörler 
bu dalgalı yapının içine gizlenmek istenmiş-
tir. Slot difüzörlerin etkili bir havalandırma 
yapabilmesi için “coanda etkisi” olarak bilinen 
tavana paralel hava akışının sağlanması gerek-
lidir. Difüzörden üflenen hava tavana tutuna-

Proje Künyesi
Proje Adı: The Marmara Hotel İstanbul, Türkiye

Yatırımcı: İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş. 

Mimari: Akan Mimarlık 

HVAC Müteahhidi: Üntes Mühendislik A.Ş.

Havalandırma Çözümleri: Tavan Difüzörleri   

 Swirl Difüzörler

 Slot Difüzörler

 Nozullu Slot Difüzörler

 Lineer Menfezler 

 Yangın Damperleri    

Tamamlanma Yılı: 2011

Alan: 28.000 m2
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maz ve direkt yere inecek olursa bu hızlı ve 
soğuk hava jeti altında yer alan kişileri son 
derece rahatsız eder. Düzgün yüzeyli olma-
yan asma tavanlar hava jetinin direkt aşağı 
düşmesine ve konforsuzluğa sebep olmakta-
dır. Bu nedenle özel çözümler gerekmekte-
dir. TROX, bahsedilen bu olumsuz etkiyi yok 
etmek için özel bir slot difüzör yüz profili kul-
lanmıştır. Bu özel profil sayesinde difüzör yüz-
leri asma tavan ile aynı seviyeyi yakalamıştır. 
Coanda etkisinin tavan boyunca kaybolma-
ması sağlamıştır. Difüzörlerden üflenen hava-
nın tavan boyunca ilerledikten sonra maha-
lin havasıyla karışması ve homojen hava dağı-
lımı sağlanmıştır.

Tip VSD50 Slot Difüzör
Slot difüzörler, tavanda genellikle lineer bir 
görüntü elde etmek için kullanılırlar, ve tavan-
daki lineer aydınlatma armatürleri ile para-
lel monte edilerek tavanda bütünlük sağlarlar. 
Opsiyon: Dikdörtgen 1 ile 4 slot
Debi aralığı: 30 - 500 (m3/h) . m
L: 600 - 1,950 mm

Bir başka toplantı odasında ise mimari tasa-
rıma uygun olarak monte edildiğinde tam bir 
daire görüntüsü oluşturacak slot difüzörler 
kullanılması öngörülmüştür. İmalat teknolojisi 
açısından standart slot difüzörler ile bu formu 
yakalamak oldukça zordur. Yalnızca difüzör 
yüzünün değil, kontrol kanatçıklarının da bu 
dairesel profile uygun üretilmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca dairenin çapına göre her uygula-
mada başka ölçüler ve bağlantı detayları ortaya 
çıkmaktadır. TROX, nozullu slot difüzörleri 
ile bu konuyu da optimum şekilde çözmüştür. 
Difüzör yüzü tam olarak istenen çapta dairesel 
olarak üretilmiştir. Difüzör yüzünün üzerinde 
bulunan sıralı nozullar sayesinde hava yönü 
istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. 

Tip KS
Nozullu slot difüzörler bireysel olarak  ayarlana-
bilen özel tasarım nozullardan oluşur ve tavana 
lineer veya dairesel olarak monte edilirler. 
Opsiyon: Dikdörtgen, 1 ve 2 slot
Debi aralığı: 30 - 130 (m3/h) . m
L: 600 - 2,000 mm

Kritik mahaller için yaratılan inovatif çözüm-
lere ilave olarak hol, restoran, kafe, bar gibi 
alanlarda TROX’un geniş ürün gamından seçi-
len şık lineer menfez, swirl difüzör, tavan difü-
zörü gibi birçok havalandırma elemanı kulla-
nılmıştır. 
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Tip VSD50 Slot Difüzör
Slot difüzörler, tavanda genellikle lineer bir 
görüntü elde etmek için kullanılırlar ve tavan-
daki lineer aydınlatma armatürleri ile para-
lel monte edilerek tavanda bütünlük sağlarlar. 
Opsiyon: Dikdörtgen 1 ile 4 slot
Debi aralığı: 30 - 500 (m3/h) . m
L: 600 - 1,950 mm

Tip KS
Nozullu slot difüzörler bireysel olarak ayar-
lanabilen özel tasarım nozullardan oluşur ve 
tavana lineer veya dairesel olarak monte edi-
lirler. 
Opsiyon: Dikdörtgen 1 ve 2 slot
Debi aralığı: 30 - 130 (m3/h) . m
L: 600 - 2,000 mm

Tip AH 
Sabit kanatlardan ve sağlam bir yapıdan olu-
şan bu menfezle oldukça dayanıklıdırlar, duvar 
ve tavanlarda kullanılırlar. 
Opsiyon: Dikdörtgen (alternatif çerçeve 
genişlikleri)
Debi aralığı: 40 - 7,000 m3/h
L: 200 - 1,225 mm
H: 50 - 525 mm

Tip VDW
Bu tip ayarlanabilir difüzörler ortam tasarı-
mında esneklik sağlayıp, çeşitli tavan tipleri 
için uygundurlar. 
Opsiyon: Dairesel, Kare 
Debi aralığı: 60 - 1,300 m3/h
Ölçü: 300 - 625 mm
Ölçü: 300 - 825 mm

Tip DCS 
Bu tip difüzörler bireysel olarak mahal tasa-
rımına uygun ya da etkileyici perfore difüzör  
yüzlerinden biri olarak temin edilirler. 
Opsiyon: Dairesel, Kare
Debi aralığı: 35 - 1,500 m3/h
Ölçü: 250 - 625 mm
Ölçü: 250 - 600 mm

Tip LDD
Çok çeşitli ölçü ve difüzör yüzü alternatifl eri 
ile bu tip difüzörler neredeyse tüm binalarda 
kullanılabilirler. 
Opsiyon: Kare
Debi aralığı: 110 - 3,000 m3/h
Ölçü: 250 - 625 mm
L: 400 - 2,000 mm
H: 50 - 589 mm TM

proje

Projede Kullanılan 
TROX Difüzör Modelleri
• VSD 50/2 (slot difüzör)
• KS (nozullu slot difüzör - özel dairesel tasarım)
• AH (lineer menfez)
• DCS (swirl difüzör)
• VDW (swirl difüzör)
• LDD (tavan difüzörü - dörtgen)
• ADTF (tavan difüzörü - kare)

www.kontekotomasyon.com.tr
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Çevre için…Çevre için…Çevre için…Çevre için…

HVAVAV CACA

FUJI teknolojisi ile ulaşılan Yüksek Performans.
Son-kullanıcı için Kolay Bakım.

Güvenliği sağlar ve Çevreyi korur.
Yeni nesil için yeni ufuklar açar.

HVAC uygulamaları için AC sürücüler

www.kontekotomasyon.com.tr



sistem

Küresel ticari klima pazarının önemi ve 
boyutu, son yıllarda büyüyerek öne çık-
makta ve bireysel klima pazarının göl-

gesinden adım adım ayrılmaktadır. Böyle bir 
büyüme, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın bas-
kın olduğu geleneksel ticari klima pazarın-
daki değişikliklerle sınırlı kalmadı. Ticari klima 
ürünlerinin dünyanın diğer kısımlarında gör-
düğü artan talep ile, diğer bölgeler de bu pazara 
katıldı. Ortadoğu bölgesi ve Türkiye bu bölge-
lerin en başında yer alıyor.

Ortadoğu pazarındaki köklü firmalar sıcak 
rekabete şimdiden başladı. LG’nin yükse-
len bu pazarda gelişmiş teknolojisi ve agresif 
pazarlama girişimi, LG’yi gelecekte büyümenin 

garanti olduğu stratejik bir konuma yerleştirdi.

Ortadoğu ticari klima pazarı, son yıllarda kat-
lanarak büyüyen bir talep görmektedir. 2010 
yılında bölgenin yıllık ticari klima pazar hacmi 
2,95 milyar Amerikan doları seviyesine ulaştı ve 
bu rakamın 2011’de 3,2 milyar Amerikan doları 
seviyesinde bitmesi ve 2014’e kadar pazar hac-
minin yaklaşık 4 milyar Amerikan doları sevi-
yesine ulaşması, yani % 35’lik bir büyüme gös-
termesi bekleniyor.

Ortadoğu ticari klima pazarında LG, geçen 
yılda 125 milyon USD seviyesinde satış elde etti 
ve 2011’de 175,6 milyon USD seviyesinde, yani 
önceki yıla göre % 38 bir artış gerçekleşti. LG 

böylesine büyük bir ilerlemeyi, üst kademe yerel 
satış ortakları ile kurduğu işbirliği ve bireysel 
klima ürünlerine kıyasla gelecekte çok daha 
fazla büyüme potansiyeline sahip olan VRF 
sistemlerindeki gücü ile gerçekleştirme başa-
rısını gösterdi.

LG VRF sistemin öncüsü olan Multi V III, bu 
yılki satışlarında, bireysel klima pazarının gene-
lindeki % 21’lik büyümeye kıyasla % 113’lük 
bir büyüme gösterdi. LG Multi V III’ün dik-
kat çekici başarısının ardında, özellikle klasik 
sistemlere kıyasla üstün enerji verimi yatmakta-
dır. Sezonsal verim değeri olarak bilinen IEER 
değeri (Entegre enerji verimliliği değeri) 6,6’ya 
kadar ulaşmıştır. 

Hazırlayan: Özgür Denizalp 
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Tic. A.Ş. Makine Mühendisi

Ticari Klima Sektöründe Yeni Ürün
MULTI V III, 
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LG, VRF sisteminde böylesine bir enerji veri-
mine kendi teknolojisini kullanarak ulaştı; sis-
temin inverter kompresörü V-Scroll’da doğru-
dan kullanılan yüksek basınçlı yağ geri dönüş 
kompresör (HIPORTM) teknolojisi. 

VRF Sistem Teknolojisi

HIPORTM teknolojisi, soğutucu gazı ve yağı 
aynı basınç altında doğrudan V-Scroll’a gön-
dererek enerji kaybını azaltır. V-Scroll inverter 
kompresör, sıradan klima inverter kompresör-
lere kıyasla yüzde 11 daha verimlidir. Ayrıca, 
mühendislerin kayma kaybı olarak adlandır-
dıkları ve birçok indüksiyonlu motorda görü-
len bir sebepten dolayı meydana gelen enerji 
kaybını azaltarak verimi artırır. 

V-Scroll kompresör, daha düşük ses seviye-
sine ve önceki modellerde mevcut olan 25Hz 
- 105Hz çalışma aralığı yerine, 20Hz - 120Hz 
arasında daha geniş bir çalışma aralığına sahip-
tir. Tüm bunların anlamı, bir bina içerisinde çok 
sayıda klima bulunsa da, zorlu hava koşulla-
rında dahi V-Scroll’un sistem kararlılığı sağ-
lamasıdır.

Klasik sistemlere göre Multi V III, tek bir boru 
ile çok daha büyük bir alanda iklimlendirme 

sağlar. Inverter kontrol ve sub-cool soğutma 
devresi teknolojileri sayesinde, Multi V III ile 
daha uzun boru hatları kullanılabilir. Bu hat-
lar uzun mesafelerde dikey olarak da düzen-
lenebilir; yükseklik önemli bir faktör değildir. 
LG Multi V III VRF sistem, iç ünite başına 
daha yüksek kapasite, toplamda 1.000 met-
reye kadar daha uzun bakır borulama, ilave 
bir aksesuara gerek kalmadan 110 metre kot 
farkı imkânı, kritik hatta 225 metre borulama, 
tek bir sistemde 80HP yani nominal soğutma 
kapasitesinde 768.000Btu/h soğutma kapasi-
tesi ile proje dizayn, sistem çözümü, kurulum 
ve kullanım aşamalarında kolay ve kullanışlı 
hale gelmiştir.

Bunlara ek olarak Multi V III,  ısıtma modunda 
kümülatif ısıtma kapasitesini % 17 artıran ve 
parçalı defrost mantığı ile çalışan “kesintisiz 

ısıtma teknolojisini”, sistemin düzgün ve tam 
kapasite çalışmasına imkân sağlayan “otoma-
tik soğutucu akışkan şarjı”nı, ünitenin otoma-
tik olarak bir test çalışması yürütmesini ve bir 
test çalışması raporu oluşturmasını sağlayan, 
otomatik test adlı bir moda da sahiptir. 

Daha önce kurulum teknisyenleri, doğru 
şekilde çalıştıklarından emin olmak için her 
bir klima ünitesini ayrı ayrı açmak zorunda 
kalıyorlardı. Oysa ki otomatik test çalışması ile, 
kurulum teknisyeninin yapması gereken tek şey, 
test çalışması düğmesine basmaktır; test çalış-
ması otomatik olarak yürütülecek ve ardından 
kayıt yapılacaktır. Bu, kurulum mühendisleri 
ve teknisyenleri tarafından sarf edilen çabayı 
ve harcanan zamanı oldukça küçültür. Dahası, 
“gece sessiz” çalışma modu daha sessiz ve daha 
konforlu bir ortam oluşturur. TM
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sistem

Data Manager
Data manager (veri yöneticisi), sistemin ön 
görünümü olup, veri transfer ve analizlerinin 
yapılması gerekliliği olan ve enerji tasarrufu/
optimizasyonuna ihtiyaç duyulan, hipermar-
ket, süpermarket, fast food restoranları, dağı-
tım depoları, soğuk odalar, oteller, restoranlar 
ve hastaneler gibi yerlerde, mağaza veya saha 
içindeki kontrol elemanlarından gelen verileri 
almak, yönlendirmek ve kontrol etmek için 

tasarlanmıştır. Maliyet etkinliğini sağlamak ve 
ihtiyaca yönelik seçim yapılabilmesini müm-
kün kılmak için modüler olarak tasarlanan data 
manager, ilk yatırım maliyetini farkına varıla-
bilir şekilde düşürmüştür.

RDM (Resource Data Management) 
Firması, soğutma endüstrisi ve tüm 
binalar için kontrol sistemleri tasarı-

mını ve üretimini gerçekleştirmektedir. Bu sis-
temler için gerekli donanımlar (hardware) ve 
yazılımlar (software), ileri teknoloji ve dona-
nım kullanan tecrübeli tasarım ekibi tarafın-
dan Glasgow şehrinde geliştirilmektedir. Üre-
tim yelpazesindeki tüm ürünler, esnek, kalite 
güvenilirliği tam, ihtiyaca göre yapılandırılabi-
len kontrolörler olup, kullanıcıya, verilere çabuk 
ulaşım sağlayan ve enerji tasarrufu yaptıran, 
montajı kolay, uzun ömürlü ürünlerdir. 

RDM ürünleri aşağıdaki konularda kontrol ve 
otomasyon imkânı sağlar: 

1. Evaporatör (Kabin-Soğuk Oda 
vs.) Kontrolü 
a. Termostatik genleşme valfli evaporatörler 
b. Elektronik genleşme valfli evaporatörler 
c. Stepper (adım) kontrollü genleşme valfli 

evaporatörler 
d. Çoklu evaporatör (kabin) kontrolü 
e. İki ayrı evaporatör ve kompresör kontrolü 
f. CU (condensing Unit) kontrolü 

2. Kompresör grubu/kondenser 
(pack kontrolü)
a. Soğutma grubu (kompresör/kondenser) 

kontrolü 
b. İki farklı rejimde çalışan (MBP-LBP) 

soğutma grubu kontrolü
c. İki farklı kondenser kontrolü 
d. Inverter (frekans konvertörlü) soğutma 

grubu kontrolü 
e. CO2 soğutma grubu kontrolü 

3. Soğuk odalar için özel 
geliştirilmiş kontrol 

4. A/C (air-conditioning) 
iklimlendirme kontrolü 
a. Soğuk su üreticisi (Chiller Unit) kontrolü
b. Roof-top kontrolü 
c. Glikollu soğuk su üreticisi kontrolü 
d. Isı pompası kontrolü 

4. Aydınlatma kontrolü 

5. Nem kontrolü 

Ana hatları ile RDM ürünleri 5 grup altında 
toplanabilir: 

Seton'dan RDM Otomasyon 
Ürünleri ve Kontrolörler
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Veri Yöneticilerin teknik özellikleri şöyle özet-
lenebilir:
1- Voltajdan bağımsız röle çıkışları 
2- 0-5 V ya da 4-20 mA çıkışı 
3- IP, WAN ve LAN, Wireless vs. seçenekleri 
4- IP, 485, Lon, Modbus, Bacnet iletişimi 
5- Modem 
6- Hafıza kartı
7- Modüler grafikleme
8- Çoklu kanal zamanlama 
9- 12 adet probe, (48 adete kadar)
10- İşitsel, görsel metin ve e-mail 

Mercury Kontrolör 
Mercury kontrolörleri, evaporatör kontrolü ile 
birlikte, küçük ve büyük merkezi sistem grup-
ları ile  soğuk su üreticileri için özel olarak 
geliştirilmiştir. Kullanıcısına, gerçek zamanlı 
değerler ile mükemmel kontrol stratejisi ile 

enerji tasarrufu imkânı vermektedir. Ürünün 
temel özellikleri şöyle: 

1- Tanımlanabilir HACCP alarmları 
2- IP, 485, wireless vs. iletişim seçenekleri 
3- Isıtıcı (kabin, soğuk oda vs.) yönetimi 
4- Defrost yönetimi 

5- Gerçek zamanlı aydınlatma kontrolü 
6- Farklı tip sensör seçenekleri 
7- Bütün tiplerde genleşme valfi kontrolü 
(marka ve kontrol şeklinden bağımsız-TEV – 
EEV – STEPPER) 

Plant Kontrolör
RDM plant kontrolörü, çoklu giriş-çıkışları 
olan bir donanım olup kullanıcıya, mevcut 

kütüphanesindeki stratejileri kullanma imkânı 
verdiği gibi, kontrol edilmek istenen sisteme 
ve/veya ihtiyaçlara göre TDB (The Data Buil-
der) ile yeniden programlama seçeneği sunar. 
Programlama network üzerinden de gerçek-
leştirilebildiği gibi modüler yapısından dolayı 
ihtiyaca göre giriş-çıkış sayıları genişletilebilir.

Soğuk Odalar için Geliştirilmiş 
Kontrolörler
Soğuk oda ihtiyaçlarını karşılamak için özel 
geliştirilmiş bu ürün, sağlam, dayanıklı, güve-
nilir ve 5 yıl garantilidir. Termostatik ve Elek- 
tronik genleşme valflerinin kullanımına uygun, 
soğuk muhafaza ve derin muhafaza (deep-

freeze) oda kontrol parametrelerini içeren, 
güç devresi ile gösterge ekranı ayrılabilen bu 
üründe, enerji tasarrufu için gerçek zamanlı 
veriler alınabilmekte ve optimizasyonu yapı-
labilmektedir. Oda aydınlatma kontrolü, kapı 
açılınca aydınlatmanın açılması ve evaporatör 
fanlarının durması, kapı sensörü gibi bir soğuk 
oda için ihtiyaç duyulan tüm gereksinimleri 
bünyesinde barındırmaktadır.

Nem Kontrolörü 
Değişik nem ve sıcaklık kontrolü için geliş-
tirilmiş bu ürün, iki oda için sıcaklık ve nem 
kontrolüne imkân verir. Gerçek anlamda 2 adet 
kontrolör, tek bir kontrolöre sıkıştırılmıştır. 3 
adımlı zaman kontrollü termostat ile zaman 
kontrollü termostat ve nem kontrolü iç içe-
dir. 3 adet dış sıcaklık sensörüne ve 1 adet dış 
nem sensörüne sahip kontrolör ile her kademe 
kendine ait sen-
sör ile hareket 
edebildiği gibi 
tek bir sensöre 
bağlı olarak da 
kontrol yapı-
labilir. Nem-
sıcaklık kontro-
lörü ile, 7 gün, 4 
değişik senaryo 
hazırlanabilir, nem ölçümleri gerçekleştirile-
bilir, sıcaklık/nem kontrolü yapılabilir ve ayar 
değeri sınırlandırılabilir. 

RDM ürünleri tek başına kullanılabildiği gibi 
(stand-alone), bir şebekeye (network) bağlı ola-
rak da kullanılabilir ve şebeke üzerinden hem 
lokal hem de uzaktan kontrol edilebilir. TM

tesisat market 07/2012 . 61



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

���

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




	������	���	��

������������������������
�������




	���������	���

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




	����������	���

�������������
��� ���������������




	�����������	���

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




	������������	���

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




	����������	���

������

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




	���������	���

����������������

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

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

���




	���������	���

������������

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

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

� � � � � � � �



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

���

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




	������	���	��

������������������������
�������




	���������	���

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




	����������	���

�������������
��� ���������������




	�����������	���

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




	������������	���

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




	����������	���

������

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




	���������	���

����������������

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

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

���




	���������	���

������������

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

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

� � � � � � � �



Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

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

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Selçuk Benli
selcukbenli@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

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

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

Yönetim Yeri

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

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

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

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.

TEMMUZ 2012 • SAYI 162

www.tesisatmarket.com

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

Abone formu

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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


	Untitled



