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

DONMA TERMOSTATI

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

35 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

10 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

15 USD

55 USD 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

49 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

79 USD

Özel	indirimli	fiyatlar	için	lütfen	bizimle	iletişime	geçiniz.		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

•	Ürün	Kodu:	VG1841AG+906GGA
•	3	yollu	içten	dişli,	prinç	gövde
•	DN15	(1/2”)	kv4,	PN16	vana	gövdesi	
•	Oransal	vana	motoru	(0-10V)	24V	AC	
•	Manuel	kumanda	edebilme
•		Made	in	USA

MOTORLU VANA
391USD ROCAL ile müşterilerinize para tasarruf ettirebilir ve kendinize kolay 

bir ek kazanç sağlayabilirsiniz!

www.rothenberger.com.tr

ROCAL – Ustaya kazandıran tesisat yıkama makinası

KiREÇTEN ARINDIRMA – Krizden etkilen-
meyen kazançlı servis hizmeti!
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Kireç tabakası mm
Fazla enerji tüketimi %
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Kireç tabakası mm
Fazla enerji tüketimi %4
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22
18

12
5

+

100 m2 Daire İçin Hazır Set!  

+
1 lt. ROCAL 
Acid Multi

500 gr. 
Nötralize 
Toz

=  554,95 € 
(KDV Hariç)
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miz ve yatırımcının ‘siz bu AVM’nin metreka-
resi kaç para biliyor musunuz?’ dediği ve mecbu-
ren işten çekildiğimiz durumlar oluyor” demişti. 

Ülkemizde durum buysa, dikkatle üzerinde 
durulması gereken bir konu çıkıyor ortaya: 
Denetleme... Bu sistemlere ruhsat verenler, neyi 
denetliyor, denetlediği sistemi ne kadar tanı-
yor, neyi denetlemesi gerektiğini biliyor mu, 
denetçilerin eğitimini kimler veriyor... Sorular 
artırılabilir. Cevaplar bulunmadığı sürece duru-
mun vahameti daha da artacak. Sadece “yangın 
dolabı” montajı yaptıktan sonra “yangın güven-
lik sistemi kurabilir” diye sertifika alabilen fir-
maya kim, nasıl yetki verir? O firma bu sorum-
luluğu nasıl alabilir? 

Durum böyle ama iyi örnekler yok mu? Elbette 
var. Polat Tower yangını gösterdi ki, gereken 
tedbir alınırsa can kaybı olmadan da yangın 
atlatılabiliyor, kimseye zarar vermeden duman 
dışarı atılabiliyor. Binada akıllı otomasyon sis-
temi olmasa ya da sistem yangın anında çalış-
masa, Polat Tower yangını büyük bir facia ile 
sonuçlanabilirdi. Yangın sistemleri konusunda 
uzman firmalar, projelere en baştan dahil olma-
nın ve bir hata varsa en başından düzeltmenin; 
sonradan çıkabilecek pek çok sorunun önlen-
mesi, dolayısıyla birçok ekstra maliyetin önüne 
geçilmesi, hatta pek çok hayatın kurtarılabil-
mesi anlamına geleceğinin altını çiziyor. Proje-
lerde en azından uzman bir yangın danışmanı-
nın olması, firmaların derdini anlatabilmesi açı-
sından önemli bulunuyor. 
Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte deği-
şen, gelişen, yenilenen sistemler, pek çok imkân 
sunuyor. Bunlara en baştan yatırım yapmak, son-
radan doğabilecek büyük sıkıntıları önleyeceğin-
den, bu sistemler, “ölü yatırım” olarak değerlen-
dirilmekten çok daha fazlasını hak ediyor. 

Başka bir yangın haberi daha duymamak dile-
ğiyle... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Yangın güvenliğinde 
en yaygın yöntem; “dua”

T esisat Market Ağustos 2012 sayısı, içe-
riğinden de anlaşılacağı üzere “yangın 
söndürme-önleme ve duman kontrol 

sistemleri” ağırlıklı. Sayıyı hazırlamak için çalış-
maya başladığımız bir ay içinde –bildiğimiz, 
duyduğumuz kadarıyla- iki fabrika, çok sayıda 
orman, bir de Polat Tower yandı. Durum, ülke-
mizde yangınla ilgili hâlâ “Allah korusun” dışında 
çok fazla tedbirimizin olmadığına işaret ediyor. 
Allah korusun elbette ama kulun hiç mi kaba-
hati yok? 

Görüşmelerimizde sektörün bu konuda faal fir-
malarının yetkilileri, ruhsat için “kiralık yangın 
algılama sistemi ya da yangın pompası” ilanla-
rının rahatlıkla dükkân vitrinlerine asılabildi-
ğini söylüyor. Yine “projede hata var, sistem bu 
şekilde çalışmaz” ikazlarına rağmen, “idareten 
koy işte şuraya bir cihaz” cevabını kabulleneme-
yip işten çekilen firmalar da var. Sorumluluğu-
nun farkında olan firma işten çekiliyor da son-
rasında ne oluyor? Başka bir firma geliyor “var 
mı, var...” dedirtecek şekilde sistemi kuruyor, 
bina ruhsatını alıyor ve o binada insanlar yaşa-
maya, çalışmaya başlıyor... 
Bir röportajımız sırasında bu konuda ehil olan 
firma yetkilisi; “Öyle AVM’ler var ki, teknik alt-
yapısından haberdar olsa, kimse oraya girmez... 
Kurulması gereken sistem için ihtiyaç duyduğu-
muz alan bulunmadığından projeye itiraz ettiği-
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ürünler

•	 Lineer sıcaklık ölçümü yapabilen PT500 
sıcaklık sensör çifti

DN: 20 mm
Qn: 2.5 m3/h
Qmin: 0.05 m3/h
t: 4-95 °C
PN: 16 Bar
Sensör Tip: PT500

Lifos kalorimetre performans 
verileri:

•	 Lifos kalorimetre multi jet akış sensörüne 
sahiptir.

•	 Debi ölçüm aralığı 0.05-2.5 m3/h’dir.

Ayvaz’dan FM Sertifikalı Sprinkler Bağlantı Hortumları

Lifos’tan Mult Jet Kalorimetre

Lifos Kalorimetre manyetik olmayan 
teknolojiye sahiptir, herhangi bir man-
yetik alandan etkilenmez. Bu özelliği, 

emniyetli ölçüm yapabilme kabiliyeti olması 
demektir. Dairelerdeki kalorifer kolon giri-
şine takılarak her bir dairedeki kullanılan ısı 
enerjisini ölçmekte kullanılır. Lifos kalori-
metreler, 4-95 °C arasındaki su sıcaklıkla-
rında kullanılır. 

Lifos kalorimetre çalışma prensibi:

Merkezi kalorifer sisteminde ısı, dairelere sıcak 
su ile taşınır. Gidişle dönüş suyu arasındaki 
sıcaklık farkı ve suyun debisi Lifos kalorimetre 
ile ölçülerek ısı miktarı hesaplanır. Debimetre-
den ve gidişle dönüş hatlarındaki sıcaklık sen-
sörlerinden gelen bilgiler, hesaplama ünite-
sinde değerlendirilir. Tüketilen ısı kWh cin-
sinden hesaplanır ve LCD ekranda gösteri-
lir. Kalorimetrenin üzerindeki düğmeye basa-
rak tüm kullanıcı bilgilerine ulaşılabilir. Aynı 
zamanda kullanıcı bilgileri optik port üzerin-
den alınabilir. Silinmez hafızasında son 18 aya 
ait bilgiler saklanır. 

Lifos kalorimetre parçaları:

•	 Hesaplama ünitesi
•	 Manyetik olmayan multijet debimetre
•	 Pirinç gövde

•	 Minimum çalışma sıcaklık farkı 3 °C’dir.
•	 Hesaplama yapılmaya başlanan minimum 

sıcaklık farkı 0.25 °C’dir.
•	 Hassaslık sınıfı class3’tür.
•	 Basınç sınıfı 16 Bar’dır.
•	 Metrolojik özellik: EN1434 Class-B ve 

Class-2’dir.
•	 Standart optik arayüz, opsiyonel M-Bus 

iletişim protokolü ve RF uyumu.
•	 Düşük enerji tüketimi ile 10 yıla kadar pil 

ömrü vardır.
•	 Eğik LCD ekranı 350° döndürülebilir. 

Böylece montaj yerine göre okuma 
rahatlığı sağlar.

•	 Multijet debimetresi sayesinde düşük 
debilerde ölçüm yapabilme özelliğine 
sahiptir.

•	 2 adet ½ AA 3,6 V Lityum pil. TM

Bağlantı:

1" nipel x 1/2" Sprinkler ucuna özel iç dişli parça

Nominal Çap:

Hortum çapı: DN 25 (1")

Uygulama:

•	 Oteller, tiyatrolar, sinemalar, kütüphaneler
•	 Hastaneler, okullar, konutlar, ofisler
•	 Spor salonları, iş hanları, iş merkezleri
•	 Resmi binalar, yüksek katlı binalar
•	 Alışveriş merkezlerinde kullanılabilir. TM

Sprinkler sistemleri, yangına müdahalenin zor 
ve yangın yükünün fazla olduğu binalarda ve 
özellikle topluma açık binalarda tercih edilir. 
Sprinkler hortum ve bağlantı setleri ise yangın 
hatlarıyla, sprinkler bağlantısını sağlayan esnek 
bağlantı elemanlarıdır. Bu esnek yapısı sayesinde 
her türlü sismik hareketleri sönümleme kabi-
liyetine sahip olup, ayrıca zamana bağlı işçilik 
giderlerini minimize eder. 

Malzeme Yapısı:

Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü Teli: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Fitings: Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik

Sprinkler sistemleri, bir yangın çıktığında 
kendiliğinden devreye giren ve alevlerin 
üzerine su sıkarak yangını söndüren veya 

yayılmasını önleyen sistemlerdir. Bunlar binala-
rın tavanına yakın olarak yerleştirilirler ve suyu 
bağlı oldukları boru sistemi vasıtasıyla alırlar. 

4 . tesisat market 08/2012





ürünler

Duyar Vana’dan Islak Alarm Vanası 

Islak alarm vanaları; ıslak borulu sprink-
ler sistemlerinde yangın esnasında açı-
lan sprinklerden su akışı ile elektriksel ve 

mekanik alarmları aktive etmek üzere kulla-
nılan çek vanadır. Sprinkler tesisatındaki su 
basıncı, pompa basma basıncına eşit veya daha 
fazla olduğu sürece alarm vanası kapalı konum-
dadır. Sprinklerin açılmasıyla, alarm vanası kla-
pesi açılır, sisteme ve geciktirme hücresine su 
akışı başlar. Geciktirme hücresi tamamıyla su 
ile dolduğunda, su basıncı ile presostat ve su 
alarm gongu aktive olur. Yangın kontrol altına 
alındıktan sonra, ıslak alarm vana istasyonun-
daki kesme vanası kapatılarak bölgeye su akışı 
durdurulabilir. 

Islak alarm vanası ekipmanları: 

(1) Geciktirme Hücresi 
Su giriş basıncındaki düzensizlik ve dalgalan-
malar nedeniyle oluşabilecek hatalı alarmları 
engellemek için kullanılan cihazdır.

(2) Su Alarm Gongu
Alarm vanasından su geçişi ile tetiklenen suyun 

akış gücü ile çalışan alarm zilidir. Çoğunlukla 
bina dışına monte edilerek sprinkler sistemi-
nin alarm durumunda olduğunu iletmek için 
kullanılır. 

(3) Presostat
Basınç farkı ile elektriksel olarak kontakt sağ-
lamak için alarm vanasına bağlanan elemandır. 

(4) Basınç Göstergeleri
Islak alarm vanası giriş ve çıkışındaki basıncı 
göstermek için kullanılır.

(5) Ana Drenaj Vanası 
Sprinkler zonundaki su boşaltılmak isteniyorsa, 
kesme vanası kapatıldıktan sonra alarm vanası 
üzerindeki ana drenaj vanasından boşaltılabilir.

Teknik Özellikler:

300 psi (21 bar) çalışma basıncı
1500 psi (105 bar) test basıncı
DN65 - DN200 çapları arası üretim
Trim seti montajlı
Flanşlı ve Yivli bağlantı TM 

SFA SANIHYDRO - WC 
Öğütücüleri ve 
Pompaları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tah-
liyesi 22/32 mm çaptaki PVC borular aracı-
lığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yap-
mıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalışı-
yor. Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve 
kolay uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon 
ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak veya çama-
şırhane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğü-
tücü özelliğine sahip değil. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum katı gibi kot farkı 
olan yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 
60-70 °C sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu 
sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden; resto-
ran, otel, işyerleri gibi birçok alanlarda rahat-
lıkla kullanılabiliyor.

SANIPRO WC Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 

• Bağlanabilen üniteler: klozet, lavabo, 
duşakabin, bide 

• Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
• Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 
• Deşarj boru çapı: 22/32 mm,
• Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C,
• Besleme voltajı ve frekans: 220 - 240 V / 

50 Hz,
• Elektrik tüketimi: 400 W,
• Boyutlar (g x d x y ): 413 x  

180 x 263 mm.  TM
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ürünler

Trotec’ten EC Serisi Termal Kameralar
Tesisat Market okurları, 

Trotec EC Serisi Termal Kameralara 

% 2 indirimle sahip olabiliyor.  

www.trotec24.com.tr/extra 

sayfasından TEM08121TR kodu ile 

17.10.2012 tarihine kadar ürünü 

indirimli satın alabilirsiniz.

Az fiyata büyük teknoloji

MultiMeasure profesyonel serisinin 
yenilikçi EC kameraları fi yat per-
formans oranında yeni standartlar 

getiriyor. 160 x 120 ölçüm noktalı detektör 
çözünürlüklü bakım gerektirmeyen, soğutul-
mamış görüntü sensörü ve bir 0,08 °C termik 
hassasiyeti; 20 °C ile +250 °C arası bir sıcak-
lık ölçüm alanında tam radyometrik termal 
görüntü sunuyor. Yüksek resim tekrarlama 
frekansı, termal görüntülerde sürekli bir ger-
çek zaman görüntüsü oluşumunu garanti edi-
yor. Teslimat kapsamında elde edilen miniSD 

hafıza kartı, sorunsuz bir şekilde binlerce ter-
mal görüntüyü kayıt altına alma avantajı 
sunuyor. Entegre edilen ölçüm fonksiyon-
ları ve otomatik ölçüm değer düzeltmesi, her 
zaman optimum sonuçlar sağlıyor ve EC ter-
mal kameralarını güvenilir bir kızılötesi ölçüm 
malzemesi haline getiriyor. EC kameranın ve 
gönderilen yazılım paketinin kombinasyonu, 
geniş kapsamlı ve etkileyici değerlendirmele-
rin ve raporların hızlı ve basit şekilde oluştu-
rulmasını sağlar.

Avantajları
•	 Tam radyometrik IR kamera, orijinal AB 

üretimi
•	 Gerçek zaman ölçümü ve gerçek zaman 

resim oynatımı ile yüksek kalitede termal 
görüntü

•	 Yüksek termik hassaslık
•	 Soğumayan mikro bolometre teknolojisiyle 

bakım gerektirmez
•	 Büyük, hareket edebilen renkli LCD ekran
•	 50/60 Hz’a kadar tekrarlama frekansıyla 

resim kaydı
•	 PIP göstergesi için DuoVision fonksiyonu
•	 Entegre edilmiş lazer gösterge
•	 Gerçek görüntü kaydı için entegre edilmiş 

dijital kamera
•	 Entegre edilmiş foto lamba
•	 Kızılötesi ve gerçek resim kaydı
•	 Otomatik sıcaklık takibi (Hot-/Cold-

Spot)

•	 Çok sayıda ölçüm fonksiyonları
•	 Ergonomik ve çok hafi f
•	 Sağlam yapı (IP 54)
•	 USB 2.0 girişli Docking şarj istasyonu
•	 Sesli yorumlar için Bluetooth kulaklık 

(EC 060 V+)

EC – termal görüntüler için "Ekstra 
Klas"
Yalnızca 500 gram ağırlığında olan kamera ele 
mükemmel uyar, IP54 sınıfına uygun sağlam 
yapısı 25G güce dayanıklıdır ve 2,5G titre-
şimle test edilmiştir ve dolayısıyla zor koşul-
lara da uygundur. Ergonomik fonksiyon tuş-
larıyla EC kameranın pratik tek elle kumanda 
edilmesi ve basit menü sistemin kullanıcıyla 
dost olmasını sağlar. Geniş, 270° hareket ede-
bilen 2,5 inç LCD renkli ekran kötü erişilen 
bölgelerde bile resimlerin ekrana getirilmesini 
sağlar. Ölçüm için harici elektrik beslemesine 
veya diğer kablo bağlantılarına gerek duyul-
maz, çünkü EC kameralarda uzun ömürlü, 
hafıza etkisi olmayan değiştirilebilen Li-iyon 
bataryalar kullanılır, bunlar uzun saatler sürekli 
olarak kullanılabilir. Doğru gerçek zamanlı 
ölçüm, yüksek termik hassaslık ve kesin ölçüm 
veya büyük hareket edebilen renkli LCD ekran 
– temel donanımda zaten tüm EC termal 
kameraları sadece yüksek fi yatlı son model-
lerde bulunabilecek çok sayıda donanım özel-
liklerini sunar. TM 

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

Arçelik A.Ş.’den Yeni Hermetik Kombi: Altus 20 KH

Elektroteknik’ten YD400 Çok Kanatlı Yangın 
Damperleri

Dağıtımı Kombi Klima Shop tara-
fından gerçekleşen Türkiye’nin yeni 
kombi markası Altus 20 KH, hem 

ekonomik hem de teknolojik özellikleri ile 
dikkat çekiyor. Altus kombiler, dijital LCD 
ekranı ve estetik tasarımı ile tüm mekânlarda 
kullanıcılarına konfor sağlıyor. Çift eşanjör 
yapısı ile konforlu ısınma ve sıcak su temini 
sağlayan Altus 20 KH, düşük enerjili sirkü-
lasyon pompası ile gerçek elektrik enerjisi 
tasarrufu sunuyor. Altus 20 KH hermetik 
kombi, Avrupa CEE/92/42 standartlarına 
göre üç yıldızlı enerji verimliliği ile sınıfının 
en yüksek verim değerine sahiptir. Doğalgaz 
veya LPG yakmaya uygun brülör grubu, üst 
kısmı paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömür-
lüdür. Multi fonksiyonlu elektronik kon-
trol kartı ile kombi sorunsuz ve güvenli bir 
şekilde çalışır. Kullanım suyu devresinde tür-
binli debimetre ile sıcak suda kesintisiz kon-
for sağlayan Altus 20 KH hermetik kombi, 
3 yıl garanti süresi ve Arçelik servis güven-
cesi ile kullanıcılara sunuluyor.  TM

YD400 çok kanatlı yangın damper-
leri, havalandırma ve klima sis-
temlerinde hava kanalları ile yan-

gın ve dumanın yayılmasını önlemek için 
kullanılır. Kanatlar açık konumdayken bir-
birine paraleldir. Gövde ve kanatlar galva-
niz malzemeden imal edilir. Kanatlar ve 
gövdeyi ısıya karşı güçlendirmek için taş 
yünü izolasyonu çift cidarlı imal edilir (400 
°C’de 2 saat dayanıklı). Çok kanatlı yan-
gın damperleri özel yay geri dönüşlü dam-
per motorları ile beraber kullanılır. İsteğe 
bağlı olarak motorla birlikte termik eleman 
da kullanılabilir. İstenilen boyutlarda imalat 
yapılabilir. Damper kasaları flanşlı olarak 
imal edilir. BS476 Part:20 normlarına göre 
120 dakika olarak belgelendirilmiştir. Ürün 
dizaynı sayesinde boyutlar ne olursa olsun 

maksimum damper derinliği 250 mm’dir. 
Dikey ve yatay kullanımlar için uygundur. 
Çok kanatlı yapısı sayesinde hızlı kapanma 
süresi sağlar. Sigortalı, motorlu ve pnöma-
tik kontrol imkânı sunar.  TM





ürünler

Aktif Çevre’den Aktech Akıllı Daire Giriş İstasyonları

Aktech akıllı daire giriş istasyonları, 
ihtiyaç kadar ısı kullanımını sağlıyor 
ve kullandığı akıllı ölçüm cihazları 

ile adaletli paylaşımı mümkün kılıyor. Aktech 
akıllı daire giriş istasyonu, merkezi ısıtma sis-
teminin avantajlarını ve bireysel ısıtma siste-
minin konforunu bir arada sunan kompakt bir 
çözüm üretiyor. Bağlantı boruları isteğe göre 
paslanmaz çelik veya bakır malzemeden imal 
edilebiliyor. Kullanım sıcak suyu AISI 316 
kalite paslanmaz çelikten imal bir plakalı ısı 
eşanjörü ile üretiliyor. Aktech akıllı daire giriş 
istasyonu, daire ısıtma hattındaki diferansi-
yel basınç farklılıklarını önleyen bir yapıya 
sahiptir. Böylece daire içindeki termostatik 
radyatör vanalarının kısmından kaynaklanan 
gürültü sorunu ortadan kaldırılır. Ayrıca, “kul-
lanım sıcak suyu öncelikli” bir çalışma sağla-
nır. Aktech akıllı daire giriş istasyonu set edilen 
değerde sabitlenmiş kullanım sıcak suyu üretir. 

önlenmesi
• Kullanım sıcak suyu ve ısıtma tesisatı aynı 

hattan beslendiğinden sıcak su sayacından 
tasarruf

• Maksimum kullanım sıcak suyu kontrolü
• Kullanım sıcak suyu depolanmadığından 

lejyoner bakterisi üremesi riskinin ortadan 
kalkması

• Isıl besleme ihtiyacı merkezi sistemden 
sağlandığından daire içerisinde yanıcı, 
patlayıcı bir sistemin bulunmaması ve 
dolayısıyla baca gazı zehirlenmelerinin de 
önüne geçilmesi

• Ocaklar elektrikli tercih edilirse doğalgaz 
sayacından ve bağlantı ücretinden tasarruf

• Kombi sistemlerine göre daha düşük 
çalışma sesi seviyesi

• Baca ihtiyacının olmaması
• Tamamen mekanik yapısı gereği 

elektronik sistemlere göre arıza yapma 
riskinin önemli ölçüde azalması ve 
elektrik beslemesine ihtiyaç duymaması

• Alternatif enerji sistemlerine (güneş 
enerjisi, termal enerji kaynakları, ısı 
pompası, vb.) kolayca adapte olabilmesi

• Kullanılan özel Δp kontrollü termostatik 
vana sayesinde tesisatta ayrıca balans 
vanasına ihtiyaç olmaması. TM

Yardımcı enerjisiz termostatik kontrol vanası, 
tek vana gövdesinde iki vana prensibine daya-
nan dizaynı sayesinde, hem dinamik balans 
vanası hem de termostatik kontrol vanası görev-
lerini aynı anda yerine getirir, böylelikle tesi-
satta ikincil bir balans vanasına ihtiyacı orta-
dan kaldırarak maliyetleri ve tesisat üzerindeki 
ilave işçiliği önemli ölçüde azaltır. 

Aktech akıllı daire giriş 
istasyonunun sağladığı avantajlar

• Bireysel ısınma ve daire girişinde 
kullanım sıcak suyu üretimi imkânı

• Paket sistem sayesinde düşen stok 
maliyetleri

• Montaj kolaylığı, düşük işçilik maliyeti
• Kompakt yapısıyla dairelerde yerleşim 

alanından tasarruf
• Servis ve bakım maliyetlerinde azalma
• Hassas ölçüm ve adaletli paylaşım
• Enerji tasarrufu
• İhtiyaca uygun özel ürün dizaynı
• Düşük dönüş suyu sıcaklığı, maksimum 

verim
• Boylerden ve boyler sayaçlarından, 

genleşme tankından, eşanjörden, 
akümülasyon tankından, pompalardan, 
ilave küresel vanalardan, borulardan vb. 
ekipmanlardan tasarruf

• Tesisat şaftında kazan dairesinden gelen 
ve tüm katları dolaşan bir kullanım sıcak 
suyu hattının ortadan kalkması ile ısı 
kaybının ve dolayısıyla enerji sarfiyatının 

Stelrad’dan Panel Radyatörler

İngiltere merkezli Ideal Stelrad Group’un 
yüksek verimliliğe sahip radyatörü Stel-
rad, Türk kullanıcısının beğenisine sunu-

luyor. Stelrad radyatörler; zarif, modern, uzun 
ömürlü, çevre dostu, yüksek ısı verimliliği 
gibi özelliklere sahip. Türkiye’de Termo Tek-
nik güvencesi ile Çorlu Tesisleri’nde üretilen 
Stelrad radyatörler, Kombi Klima Shop tara-
fından dağıtılıyor. Stelrad radyatörlerde 10 yıl 

garanti bulunuyor. Modern 33.3 mm hatveli su 
kanalı tasarımı, Avrupa standartlı RAL 9016 
boya rengi ile EN 442 & BS ISO 9001’e göre 
üretilen dayanıklı panel radyatör; prüjör, kör-
tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar paketi 
ile birlikte satışa sunuluyor. Çeşitli ihtiyaçlara 
göre uzmanlar tarafından tasarlanmış çok farklı 
boyutlarda yatay ve dikey modeller, son kulla-
nıcıya seçim yapma şansı tanıyor. TM

12 . tesisat market 08/2012





ürünler

Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş.’den Solair Sıcak Hava Paneli

Solair sıcak hava panelleri; konut ve 
endüstriyel uygulamalar için güneş ener-
jisi ile hava ısıtan, mekân ısıtma üniteleri-

dir. Solair sıcak hava paneli, kapalı mekânlardaki 
havayı alıp içindeki kanallardan geçirirken, üze-
rine vuran güneş sayesinde havayı ısıtır ve bu 
ısınan havayı tekrar ısıtma amaçlı olarak odaya 
verir. Bunu yaparken çalışan küçük fan ener-
jisi de güneşten fotovoltaik panel aracılığıyla 
elde edilir.
Solair üzerinde bulunan güneş pili (PV Panel), 
hava sirkülasyonunu sağlayan fanları çalıştırır. 
Fanlar dışarıdan veya ortamdan havayı çekerek, 
panel içinden geçirir ve ortama üfler. Güne-
şin ısıttığı yüzeylerden geçen havanın sıcaklığı 
yükselir, böylece hiçbir enerji harcamadan sıfır 
maliyetle ısıtma sağlar. Birden fazla Solair panel 
birbirine bağlanarak, harici fan sisteme eklene-
bilir. Böylelikle daha yüksek ısıtma kapasiteleri 
elde edilmiş olur. 
Solair çevrecidir, yeşil enerjidir, temiz enerji-
dir, LEED’e katkı sağlar. Karbon izini azaltır. 

Solair’ın avantajları

•	 Hiçbir elektrik veya fosil yakıt bağlantısı 
yoktur.

•	 Hava çevrimini sağlayan fanlar, güneş pili 
ile çalışır.

•	 Termostat kontrolü bulunur.
•	 Güneş ışınlarını emen yüzey sayesinde 

bedava ısıtma sağlar böylece ısınma 
maliyetlerini düşürür.

•	 Leed ve Breeam puanını yükseltir.
•	 Çevrecidir, karbon salımını azaltır.
•	 Kış aylarında kapalı tutulan yazlıklarda 

sıfır maliyetle küf oluşumunu önler.
•	 Dış havalı bağlantı yapıldığında iç havayı 

temizler.

Solair’ın verimliliği

Solair SA-12 modeli, güneş ışınlarını emen 
özel boyalı 1.82 m2’lik yüzeye sahiptir. Güneş 
ışınlarının 90°’ye geldiği zamanlarda 1200W 
ısıtma gücüne sahip olur. Menfezleri ile mon-
tajı yapılmış panel 120 m3/h hava çevrimi sağ-
lar. Bu durumda aldığı havayı 40 °C ısıtır. Eğer 
mekân 15 °C ise 55 °C hava üfler. Bu değerlerle 
dışarısı 0 °C olduğunda, 30 - 35 m2 alanı ısıtır. 
(Bina koşullarına göre değişiklik gösterir). Yaz 
geldiğinde boya, badana masraflarını düşürür, 
evdeki mobilya ve beyaz eşyaların ömrü Solair 
sayesinde uzar. 
Solair’ın kullanım alanları şöyle sıralanabilir;
Villalar, tatil köyleri, ofisler, restoranlar, dağ ve 

yayla evleri, karavan ve çadırlar, okullar, fabri-
kalar, kurutma tesisleri, fabrikalar, depolar, spor 
tesisleri, düğün salonları, seralar, tavuk çiftlikleri.

Solair nasıl çalışır?

Ünite termostat kontrollüdür. Termostat “on” 
konumuna getirilir. Termostat üzerinden 
mekânda istenen sıcaklık ayarı yapılır. Ayar-
lanan değer mekândaki sıcaklıktan yüksekse, 
yani ısıtma istenmişse, Solair paneli üzerin-
deki güneş pili (PV Panel) güneş aldığında, 
ünite içindeki fanları çalıştırır. Çalışan fan-
lar montaj tipine göre dışarıdan aldığı havayı 
veya mekândan aldığı havayı panel içerisinden 
geçirir. Panel içinden geçen hava güneşin ısıt-
tığı alüminyum kanallardan ısı alarak ısınır ve 
mekâna üflenir. Mekânda istenen sıcaklığa ula-
şılırsa veya termostat “off ” konumuna alınırsa 
sistem durur.  TM

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

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr
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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
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ürünler

AFB’den Petra PPH/PPS Serisi Paket Tip Rooftop Cihazları

AFB Ltd. tarafından satışa sunulan 
PETRA PPH/PPS serisi rooftop 
cihazlar; yüksek verimli ve güvenilir 

scroll kompresörler, optimum ısı eşanjörleri ve 
yüksek performanslı fanlar ile birlikte temin 
edilerek çok geniş kapasite ve debi aralığında, 
yüksek enerji verimi ve düşük sarfiyat sağla-
yacak şekilde tasarlandı.
Petra PPH serisi rooftoplar; R407C, R134A 
ve R410A seçenekleriyle beraber 500 kW’a 
kadar elektrikli ısıtıcılı (kademeli veya oran-
sal), ısı pompalı, doğalgazlı, sıcak su bataryalı, 
santrifüj donuş fanlı, power egzoz ve ekono-
mizer, % 100  taze havalı ve plakalı veya ısı 
tekerlekli seçeneklerine sahip olmakla beraber, 
PPS serisi rooftoplarla ihtiyaca göre ısmar-
lama usulü paket çözümler sunuyor. Standart 
olarak + 55 °C dış hava koşullarında çalışan 
PPH serisi rooftop cihazlar, opsiyonel olarak 
+ 63 °C dış hava sıcaklığında çalışabilme özel-
liğine de sahiptir.
Maksimum soğutma kapasitesinde (500 kW) 
yaklaşık 85,000 m3/h’lik hava debisiyle, özel-
likle ticari binalarda önemli bir çözüm sağ-
layıcısı olarak görülmekle beraber, tüm PPH 
serisi cihazlar, hem tam yük hem de ara yük-
ler de ASHRAE 90.1 standartlarının üzerinde 
verimi yakalıyor. PPH serisi rooftop üniteler; 
kompakt tasarımları ile yer konusunda sıkın-
tılı projelerde, kapalı alanda çalışma özelli-
ğini sunuyor.
Düşük sıcaklıklardaki tepe basınç kon-trolü 
için kondenser fanlarında hız kon-trolü amaçlı 
frekans inverteri veya hız kontrol üniteleri 
seçeneklerini sunan Petra PPH serisi rooftop-
larda ayrıca, Petra IV kontrol ünitesiyle ciha-
zın tam güvenilir ve sürekli çalışması kont-
rol altında tutuluyor. Cihaz, opsiyonel olarak 
bina yönetim sistemi için arayüz desteklemesi 
de yapabiliyor. 

PETRA IV Kontrol Ünitesi 
Özellikleri

•	 Kontrol Volt: 220 Volt sigorta 
korumalıdır.

•	 1 veya 2 kademe ısıtma/soğutmayla 
beraber 1 kademe harici elektrikli ısıtıcı 
kontrolü ve 4 kademe soğutmayla beraber 
2 kademe harici elektrikli ısıtıcı kontrolü

PPH Serisi R407C, R134A, R410A Soğutkanlı Rooftop Paket Cihazlar (ısı geri kazanım, % 100 taze 
hava ısı pompası, doğalgaz konfigürasyonları  ve, sıcak su bataryası, elektrik ısıtıcı serpantinleri, 
ekonomizer, power  egzoz opsiyonları ile beraber)

 PPS Serisi – Custom Made Paket Cihazlar

oda sıcaklığından dehumidifikasyon, 
auto-ısıtma /soğutma, fan, arıza kod 
ekranlaması)

•	 Kompresör koruma (kompresör tekrar 
çalışma koruması, batarya donma 
koruması, batarya aşırı ısınma koruması, 
alçak ve yüksek basınç korumaları,  
Lead-lag operasyonu ile kompresörlerin 
eş yaşlandırılması). TM

•	 Hang down tuş takımı
•	 Uzaktan kumanda sinyal alıcısı
•	 İç batarya ile gerçek zamanlayıcı
•	 Geçici olmayan hafıza koruma  

sistemi
•	 Oda sıcaklığı göstergesi
•	 Isıtma çevrimi destekleri (ters çevrim, 

harici ısıtıcı, sıcak su bataryası)
•	 Operasyon modları (soğutma, ısıtma, 
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ürünler

Daikin’den Auer 
Maximax Kombi

Mas Grup’tan Konteyner Tipi Yangın Grupları

Daikin A.Ş.’nin Hendek’te 50 bin m2 
kapalı alana sahip tesislerinde son tek-
nolojiyle ürettiği Auer Maximax kom-

biler, kaliteli özellikleri ile dikkat çekiyor. Kombi 
Klima Shop tarafından Türkiye’ye dağıtılan Auer 
Maximax kombiler; LCD ekran kolaylığı, este-
tik görünümü, çift eşanjör sistemi ile yüksek kul-
lanım suyu konforu, en üst düzeyde ısıl verimi 
sağlayarak tüketicilere gerçek tasarrufu bir arada 
sunuyor. Elektronik ateşleme ve full alev modü-
lasyonu ile donatılan, CEE/92/42 direktifi ne göre 
üç yıldızlı yanma verimli ve EN13203’e göre üç 
yıldızlı kullanım suyu konforu olan Auer Maxi-
max kombiler, kullanılan malzeme kalitesi ile 
de ön plana çıkıyor. Pirinç hidroblok grubu, pas-
lanmaz çelik kullanım suyu eşanjörü, bakır ana 
eşanjörü ve üç hızlı düşük enerji seviyeli sirkü-
lasyon pompası, ürün kalitesini gözler önüne 
seriyor. Çocuk korumalı, bas-çevir fonksiyonlu, 
güvenli ve ergonomik ısıl ayar düğmeleri ile 
donatılmış estetik görünümlü Auer Maximax; 
3 yıl garanti süresi, 13 farklı emniyet sistemi ve 
Daikin servis güvencesi ile güvenli ısıtma sunu-
yor.  TM

MAS Grup yangın pompaları; NFPA 
20’ye uygun, uçtan emişli, ayrılabi-
lir gövdeli, çift emişli ve hat tipi yan-

gın pompaları tasarımlarına sahiptir. Uçtan emişli 
yangın pompaları UL listeli ve FM onaylı, çift 
emişli yangın pompaları da UL listeli olarak ürün 
gamında bulunuyor. Yangın pompaları sadece 
pompa ve motoru bağlanmış olarak tek tek sağ-
lanabileceği gibi, pompalar tüm çevre eleman-
larıyla jokey pompa, ana pompa, yedek pompa, 
kontrol panoları, elektrik ve/veya dizel motor 
opsiyonları ile birlikte konteyner içinde monte 
edilerek sunulur. Bakım ve işletmeyi yürütecek 
kişilere güvenli ve kolay çalışma ortamı sağlayan 
konteyner tipi yangın grupları; çevreyi rahatsız 
etmeyecek, kuru, rahat ve kolay sistem çalışması 
sunar. Elektrik ve dizel motorlar ve kontrol pano-
ları, üretim yapıldığı fabrikalarda test edilir. Yan-
gın pompaları performans ve basınç testleri fi r-
mada yapılır ve standartlara uygunluğu kontrol 
edilir. Paket yangın sistemlerinde hidrostatik ola-
rak test edilerek borularda ve sistemde herhangi 

Buderus’tan Yüksek Verimli Güneş Kolektörü: 
SKS 4.0

Gelişmiş özellikleri ile ısıtma ve iklim-
lendirme sektörünün en önemli ödül-
lerinden biri olan Plus X Ödülü’ne 

layık görülen Buderus SKS 4.0 güneş kolek-
törü, maksimum enerji tasarrufu ve güneş-
ten en yüksek verimi elde etme imkânı sağ-
lıyor. Buderus güneş kolektörü SKS 4.0’da; 
EMS kontrol sistemi, web tabanlı logoma-
tic KM200 destekli kontrol uygulamaları 

gibi yenilikler yüksek kalitede sunuluyor. 
Güneş kolektörü SKS 4.0; işlevselliği, çevreye 
duyarlılığı ve yüksek kaliteli özellikleri ile 
dikkat çekiyor. Solar güvenlik camı ve PVD 
kaplı selektif yüzeyi, asal gaz dolgulu herme-
tik yapısı, cam elyaf katkılı gövdesi, çok düşük 
su hacmi ve çift dolaşımlı su devresi tasarımı 
sayesinde Buderus SKS 4.0, yüzde 85’e varan 
verime sahip özelliğiyle dikkat çekiyor. SKS 
4.0, bu özelliklerinin yanı sıra farklı dış ortam 
ve su devresi sıcaklıkları gibi değişken sis-
tem şartlarında yüksek ısı performansı sağ-
lıyor. SKS 4.0 çok yüksek nem, yoğun parti-
kül içeriği gibi zorlu dış hava şartlarında bile 
özel konstrüksiyonu sayesinde kullanıcılara 
çok uzun kullanım ömrü sunuyor. Geliştiril-
miş özellikleriyle maksimum enerji tasarrufu 
sağlayarak güneşten en yüksek verimi elde 
edebilen SKS 4.0, ısıtma destekli güneş ener-
jisi sistemleri ve fabrikalardaki proses ısıtması 
gibi yüksek ve sabit sıcaklık uygulamalı alan-
larda kullanılabilir. TM

bir su kaçağı olup olmadığına bakılır. Yüksek 
performanslı elektrik motorlar sayesinde sistem 
verimli çalışır. Motorun kuru ve güvenli çalış-
masını sağlayan motor korumaları mevcuttur. 
Pompa grupları bina ya da tesis içerisinde iste-
nilen yere yerleştirilebilir. Çok daha temiz ope-
rasyon imkânı sağlar. TM
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ürünler

Eskavalve’den EGD 01 Model Gaz Alarm Cihazı

EGD 01 model gaz alarm cihazı; EN 
50194-1 standardına uygun olan, ev, 
işyeri ve benzeri yerlerde kullanılmak 

üzere havadaki patlayıcı gazları (doğalgaz ve 
LPG) algılaması için tasarlanmış A tipi bir 
cihazdır. Sabit bir yere kurulan, sürekli çalı-
şan, alarm durumunda görsel ve sesli uyarı ile 
bir kapatıcı ve/veya yardımcı aygıtı harekete 
geçirecek bir çıkış sinyali üreten elektrikli bir 
alarm cihazıdır. Doğalgaz veya LPG tüketilen 
veya depolanan konut, büro, dükkân, atölye, 
depo, mutfak, banyo gibi gaz sızıntısı veya 
birikimi olabilecek yerlerde kullanılır. 230V 
AC 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışır. Çıkış 
kontağı sayesinde alarm durumunda korna, 
siren, gaz kesici valf gibi cihazların çalışma-
sını sağlar. Gaz algılama cihazı, gaz algılama 
sensörü, alarm ve diğer devre bileşenleri, güç 
desteği ve bir çıkış sinyal aracından oluşmak-
tadır. Doğalgaz için cihazın alarm ayar seviyesi 
% 0,5 (binde beş) veya 5000 ppm (milyonda 
beş bin)’dir. (% 5). LPG için cihazın alarm ayar 
seviyesi % 0,2 (binde iki) veya 2000 ppm (mil-
yonda ikibin)’dir (% 5). TM 

Algılanan Yanıcı Gazlar : Doğalgaz (metan), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı)

Cihaz Tipi : A tipi (görsel alarm, sesli alarm ve çıkış sinyali)

Kullanım alanı : Ev ve benzeri yerler

Çalışma Gerilimi : 230V AC

Çalışma Gerilim Toleransı          : % ±10

Çalışma Gerilim Frekansı           : 50 - 60 Hz

Güç Tüketimi : 3VA 

Çıkış Sinyali (röle kontak) : 230V AC / 7A (normalde açık)

Sensör Tipi : Yarı İletken

Kalibrasyon süresi                       : 1 dakika

Tepki Süresi : <30 saniye

Sesli Uyarı : Piezoelektrik buzzer (zil)

Ses Şiddeti : ≥85dB (1 metre mesafeden)

Gövde Malzemesi : ABS

Görsel Uyarılar : Yeşil: Sistem Devrede Elektrik Bağlantısı Var, Sarı: Hata Var Kısa  
 Devre Ya da Açık Devre Var, Kırmızı: Alarm Gaz Kaçağı Var

Çalışma sıcaklığı : -10 ºC… +50 ºC

Çalışma Nem Aralığı : % 10 - % 90

Ölçüleri : 77,5 mm x 60,5 mm x 41,5 mm

Ağırlık                                           : 0,27 kg

Koruma Sınıfı                              : IPX2D

Çıkış Sin. Max.  Gecikme           : ≤ 2 dakika

Cihazın Kullanım Ömrü             : 7 Yıl 

Sensör Ömrü : 2 Yıl

Referans Standartlar                   : EN 50194-1 :2010, EN 50244, EN 60335-1, EN
                                                        50270:2006, EN 60704-1, EN 60529, EN 55022, EN 61000-6-    
                                                        3:2007,EN 61000-3-2:2006,EN    

Uyumlu Direktifler                       : 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 
                                                         2006/95EEC Alçak Gerilim Direktifi

61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

acilservis_kompresor_235x335C.indd   1 15.06.2011   17:05
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ürünler

Immergas’tan MAIOR Eolo 3 Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler

MAIOR ürün grubu; gelişmiş elek-
tronik kart, modülasyonlu çalışma, 
ayarlanabilir klapeli baca sistemi 

ve ısı izolasyonlu yanma odası tasarımıyla 
(MAIOR Eolo 28 4 E ile % 94,3) yüksek 
verimle yakıt tasarrufu sağlar. 

İkinci eşanjör paslanmaz çelik plakalı eşan-
jör: MAIOR kombiler, dahili paslanmaz çelik 
plakalı eşanjörü ile kullanım suyunda hijyen 
ve yüksek debi sağlarlar. MAIOR Eolo 24 
kW modeli ile dakikada 11,5 litre, MAIOR 28 
kW modeli ile dakikada 13,4 litre ve MAIOR 
Eolo 32 kW ile dakikada 15,3 litre sıcak kul-
lanım suyu elde edilir. Böylece MAIOR Eolo 
32 4 E ile, saatte 918 litreye kadar sıcak kul-
lanım suyu elde edilebilir. 

Üçüncü eşanjör Aqua Celeris: Immergas tara-
fından patentli “Aqua Celeris” eşanjör sis-
temi sayesinde, ani su ısıtmalı konvansiyo-
nel kombi cihazlarının sıcak kullanım suyu 

için tipik bekleme süresi önemli ölçüde azalır. 
MAIOR Eolo’nun gerçekleştirdiği bu başarı (üç 
yıldız) *** ile sembolize edilen işaretleme, en 
iyi sıcak su performansını gösterir. Aqua Cele-
ris, kombinin primer devresinde 2 litrelik bir 
mikro depolama kapasitesine sahip olan modü-
lasyonlu bir elektrik rezistansı ile donatılmıştır.
Aqua Celeris’in avantajları şöyle sıralanabilir:

•	 Sıcak kullanım suyu istendiği durumda 
kısa bekleme süresi,

•	 İstenen sıcaklığa hızlı ulaşım ve düşük su 
sarfiyatı,

•	 Çok iyi performans zamanlaması. Aqua 
Celeris primer devrededir, dolayısıyla mini 
depolama yüzeylerinde kireç tortusunun 
oluşması da engellenmiştir,

•	 İzolasyonlu yüzeyi sayesinde elektrik 
tüketimi azaltılmış ve ısıl gerilmeler 
önlenmiştir,

•	 Kumanda panelinde bulunan BOOST 
butonu kullanılarak aktif duruma 
getirilebilir veya kapatılabilir.

Yalın dizaynı ve azaltılmış boyutları sayesinde 
MAIOR Eolo, kullanılacak mekânın herhangi 
bir yerine yerleştirilebilir. Küçük kapak altında 
yalnızca çevirmeli düğmeleri ve butonları koru-
maya alındığından, aydınlatmalı kristal ekranı 
daima görünür durumdadır. Önceki modellerde 
veya eski modellerin yerine kolayca monte 
edilebilmesi için MAIOR Eolo kombilerin 
boyutları küçültülürken, duvar bağlantı ölçü-
leri değiştirilmemiştir. Baca çıkışındaki ayar-
lanabilir baca klapesi sayesinde, kombinin atık 
gaz tahliye hızı kolayca kontrol edilebildiği 
gibi, standart ölçüm noktaları ile de her mev-
simde kombi verimliliği uzman servis persone-
lince kolayca ölçülebilir. 
Yeni çift NTC sensörlü mikroişlemcili elektro-
nik kart; Immergas’ın CAR Universal, CRD, 
Mini CRD haftalık program saatli termostatlı 
kumandalara, dış hava sıcaklığına göre otoma-
tik çalışma sağlayan dış hava sıcaklık sensörü, 
dijital bölge kontrol kartı, röle kartı ve yerden 
ısıtma ile radyatörlü yüksek sıcaklık bölgele-
rini ayıran DIM (dağıtım manifoldlarına) kitleri 
aksesuarlarına bağlanabilmeyi ve güneş ener-
jisi sistemleri ile entegre çalışmayı mümkün 
kılıyor. Ayrıca sayısal kodlama yöntemiyle 20 
farklı arıza/hatayı tespit eden diagnostic sistemi 

ve emniyet kontrol sistemleri ile tam güvenli bir 
kombi kullanımı sağlar. MAIOR Eolo, fanlı ve 
hermetik üç farklı güç kapasitesi ile 100 m2 bir 
daireden 350 m2 bir villaya kadar farklı büyük-
lükteki konutların çoğuna yetecek kapasitelere 
sahiptir. TM 

www.allforbuildings.comwww.allforbuildings.com

Standard (PPH) ve Özel Üretim (PPS)
Rooftop Paket Cihazlar;
- R410A, R134A veya R407C Soğutkan,
- PPH ile 500 KW, PPS ile 800KW’a Kadar
 Soğutma Kapasitesi.
- Isı Geri Kazanım, %100 Taze Hava, Isı Pompası,
 Doğal Gazlı Isıtma, Suyla Soğutma Konfi gürasyonları ve 

Kombinasyonları
- Sıcak Su ve Elektrikli Isıtma Bataryaları, Economizer,
 Power Egzost Aksesuarları 

Petra Kalitesi ve AFB Güvencesiyle...

Standardd (PPPHH)) vvee ÖÖzzeell ÜÜrrettiim (PPS)
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ürünler

Bosch’tan GCL 25 Professional Kombinasyon Lazeri

Bosch Elektrikli El Aletleri, nokta ve 
çizgi lazerinin avantajlarını tek cihazda 
birleştiren GCL 25 Professional’i piya-

saya sundu. Bu kombinasyon; 5 nokta lazeri 
yere, tavana ve duvarlara; 2 çapraz çizgiyi önün-
deki duvara aynı anda yansıtarak kolay, hızlı ve 
hassas bir hizalama ve kurulum sağlıyor.

Geniş uygulama alanı

GCL 25 Professional; sadece elektrik işle-

rinde değil, aynı zamanda dik açılarla çalış-
mayı gerektiren tesisat montaj ve alçıpan işle-
rinde de geniş bir uygulama alanına sahip. GCL 
25 Professional; kablo ve boru tesisatını döşe-
mekten bölme duvarları yerleştirmeye, kirişlerin 
konumunu belirlemekten şakül noktalarını taşı-
maya, zeminden tavana aydınlatma ağını aktar-
maktan tezgâhın ortasına asma dolap yerleştir-
meye kadar pek çok işte kullanılabiliyor. Tüm bu 
uygulamalar için daha önce iki farklı cihaza ihti-
yaç varken, kombinasyon lazeri GCL 25 Profes-

sional tek bir işlemle şakül noktalarını taşımaya 
ve aynı anda duvardaki kurulum çizgilerini işa-
retlemeye olanak sağlıyor. Ayrıca merdiven yapı 
ustalarının işini kolaylaştırarak, merdiven kor-
kuluklarını hizalamak gibi işlerde, eğimli çalış-
mayı da mümkün kılıyor. Kullanımı çok basit 
olan GCL 25 Professional’ın biri açma kapama, 
diğeri ise nokta lazerlerini ve çizgi lazerini tek 
tek açıp kapamak için 2 düğmesi bulunuyor. 
Nokta lazeri, iç mekânda ve dış mekânda 30 
metreye kadar, çapraz lazer çizgileriyse 10 met-
reye kadar açıkça görünüyor. Cihaz açıldığında 
kendisini 4 saniyeden daha az bir sürede hizalı-
yor. Otomatik hizalamanın mümkün olmadığı, 
örneğin ölçme aletini destekleyen zeminin yatay 
olarak 4 dereceden fazla eğimli olduğu durum-
larda, kombinasyon lazeri yanıp sönen bir ışıkla 
kullanıcıyı uyarıyor. Hiza dışına çıkıldığında, 
uyarma fonksiyonu sayesinde, hatasız bir hiza-
lama sağlayan kombinasyon lazerinin tipik hiza-
lama hassasiyeti metrede 0.3 milimetre. Cihaz 
kapatıldığı anda pandül kilitleniyor. Bu sayede 
cihaz taşıma boyunca korunuyor. 
15 x 6 x 12 cm boyutlarında ve sadece 600 gram 
ağırlığında olan GCL 25 Professional kombi-
nasyon lazeri; hafif kompakt, gövdesi ergono-
mik, dayanıklı, toz ve püskürtme suyuna karşı 
IP 54 korumalıdır. LED ekranı pil durumu hak-
kında bilgi verir.  TM

Teknik Özellikler GCL 25 Professional

Nokta lazeri çalışma mesafesi
İleri, sağ ve sol noktalar için 30 m
Yukarı doğru şakül noktası için 10 m
Aşağı doğru şakül noktası için 5 m

Çizgi lazeri çalışma mesafesi 10 m

Hassasiyet ± 0.3 mm/m, şakül noktası 0.5 mm/m

Otomatik hizalama alanı ± 4°

Tipik hizalama süresi < 4 s

Koruma IP 54

Güç ünitesi / Çalışma süresi 4 x AA LR06 1,5V / yaklaşık 15h (2 çizgi + 5 nokta)

Boyutlar ( E x B x G ) 155 x 118 x 56 mm

Piller dahil ağrılık 600 g
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söyleşi

Hakan Odabaşı
MRV Endüstriyel Sistemler 
San. Tic. Ltd. Şti. Firma Sahibi

2008 yılında faaliyete geçen MRV Endüstriyel Sistemler San. Tic. Ltd. Şti., 
fan, klima santrali ve indüksiyonlu soğutma cihazlarının temini ile beraber, 
otopark, tünel ve metro havalandırması sistem çözümlerinde FlaktWoods 

ürünleri ile faaliyet gösteriyor. Türkiye’de pek çok proje ve uygulama imkânının 
olduğunu söyleyen MRV Endüstriyel Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. Firma Sahibi 
Hakan Odabaşı, ülkemiz pazarının çoğu zaman fiyat odaklı olmasının da pek çok 
hataya sebep olduğunun altını çiziyor.  

“Temel prensibimiz, projelere doğru 
ürünü vermek ve ürünlerimizin sonuna 
kadar arkasında durmaktır”
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FlaktWoods ile çalışmak geçmişteki 
hayallerimden biriydi...

Ben makine mühendisliğinden mezun olduk-
tan sonra ilk iş askere gittim. Döndüğümde 
sırasıyla; mekanik taahhüt ve dizayn, otomas-
yon, soğutma, iklimlendirme ve havalandırma 
konularında satış ağırlıklı faal yerli-yabancı 
birkaç farklı firmada çalıştım ve geçen 15 
yılda her birinden çok şey öğrendim. Ardın-
dan 2008 yılının 1 Mayıs’ında MRV Endüs-
triyel Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. doğmuş 
oldu. MRV olarak FlaktWoods marka ürün-
lerin Türkiye distribütörlüğünü yürütüyoruz. 
Firmamız daha çok fanlar, otopark, tünel ve 
metro havalandırma çözümlerinde faal. Yurt-

dışı lokasyonlu projelere klima santrali satışı 
da yapıyoruz.
14 yıl önce başka bir firmada çalışırken, 
FlaktWoods’un (o zamanlar ABB - Flakt adı 
ile geçiyordu) temsilciliğini alıp kendi fir-
mamı kurmayı kısa bir an içimden geçirmiş-
tim... Ne kadar gönülden istemişim ki bundan 
10 yıl sonra hayalim gerçek oldu. FlaktWoods 
şu anda havalandırma sektöründe Avrupa’da 
pazar lideri. Tünel ve metro havalandırması 
gibi altyapı sektöründe dünyada ilk ikide yer 
alıyor. FlaktWoods’un HVAC ürün yelpazesi 
çok geniş ama biz bütün ürünleri Türkiye’de 
pazarlamıyoruz. Çünkü bazı ürünlerde fiyat 
anlamında rekabet edebilmemiz mümkün 
değil. Firmamızın isminin başında “Endüstri-
yel” kelimesi var. Endüstriyel uygulamalara da 
ağırlık vermek isteyen bir firmayız. Bu konuda 
FlaktWoods çok müsait çünkü endüstriyel 
uygulamalarda da çok iyi. Dezavantajlı oldu-
ğunuz tek şey fiyat. Çünkü çok fiyat konsan- 
trasyonlu bir pazarımız var. 
Flakt İsveç, Woods ise İngiltere orijinli 100’er 
yıllık geçmişleri olan ayrı üretici firmalar iken 
2000 yılında FlaktWoods grubu altında bir-
leştiler. Grubun başta İsveç ve İngiltere olmak 
üzere Finlandiya, Fransa, Kuzey Amerika ve 
Hindistan’da üretim tesisleri var. Bugüne kadar 
ülkemizde Sapphire Tower, Trump Towers, 
Ora Kentsel Eğlence Merkezi, Redevco Alış-
veriş Merkezleri, Türk Donanma hücum bot-

ları, Antalya Metrosu gibi büyük projelerde 
yer aldık. FlaktWoods şu anda “Marmaray” 
Boğaziçi tüp geçit projesine acil havalandırma 
amaçlı, her biri 600-700 kW motor güçlerine 
haiz, devasa aksiyal fanlar temin ediyor ki bu 
Türkiye’nin en büyük havalandırma projesi... 

Farkımız, bir şeylerin farkında 
olmak...

Misyonumuz; en son gelişmelerin ışığında 
kaliteli, güvenilir hizmet ve ürünler sağlamak, 
verimliliği yüksek mühendislik çözümleri sun-
mak, projenin tasarım aşamasından tamam-
lanmasına kadar ve sonrasında da uzman satış 
sonrası hizmetleri ile teknik destek sağlamak-
tır. Müşterilerimize doğru malzeme verip, sat-
tığımız ürünün sonuna kadar arkasında dur-
mak, yani sorumluluk temel prensibimiz. 
Farkımız ise bir şeylerin farkında olmak, bu 
aslında bize ağır bir sorumluluk yükü ve mali-
yet getiriyor. Bir keresinde tedarikini gerçek-
leştirdiğimiz bir havalandırma projesinde işve-
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söyleşi

rak o şey ne ise yeni baştan yaratmak gibi bir 
sonuca getiriyoruz. Mühendisliğin amacı ihti-
yacı görmek için en ekonomik yol iken, biz 
ekonomik olmayı “eksiltme” yaparak başar-
dığımızı zannediyor ve aslında ihtiyacı göre-
mediğimizin farkına bile varamıyoruz. Peki 
nerede yanlış yapıyoruz? Yanlış, Türk insanı-
nın kartvizitlere gereğinden fazla itimat etme-
sinde, soru sormamasında ve öğrenmeyi sev-
memesinde yatıyor. 
Hatalı veya gözden kaçmış bir nokta var ise 
sahiplenemiyor ve geriye dönemiyoruz. Çünkü 
karizma çizilecek, birileri hesap soracak der-
dindeyiz. Sorumluluk gerektiğinde hep başka 
birileri işin uzmanıdır, altına onlar imza atar-
lar diye düşünürken, mükafat varsa işi birden 
sahipleniyoruz. Genelde çözümün bir parçası 
olmayı istemiyor, dinlemeyi ve kontrol etmeyi 
aklımızdan geçirmiyoruz. Halbuki; savunma 
ve karşı saldırılar yapacağımıza, duyarsız kal-
mayıp bir araya gelir, yanlışlarımızı görme ve 
kabul etme erdemine sahip olursak, hem say-
gınlık kazanır hem de çözüme doğru yürü-
müş oluruz. 
Aksine, öyle durumlara şahit oluyoruz ki, hata-
lar zamanla görünmez olup örtbas edilebili-
yor, hatta hataları fark eden kişiler hatalı sayı-
lıyor, üslubunda veya kişiliğinde kusur aranı-
yor. Üslup tabii ki önemli, ama müşteriden 
gelen “nasıl ve neden böyle bir çözüm üret-
tin?” sorusuna cevap verirken, projedeki bazı 
yanlışlar veya eksiklikler kendiliğinden ortaya 
dökülüveriyor, eş zamanlı olarak işin dizayn 
sorumlusu fi rma, ‘yaptığı işte kusur aranıyor’ 
düşüncesine kapılarak tüm duyularını ve ile-
tişimini kapatıyor. İşin garibi dizaynı da ken-
disinin yapmamış olması... Kim kimi, neyi ve 
de niçin savunuyor karmaşası yaşanırken, doğ-
rular arada kaynayıp yok oluyor.  

ren bize “tüm taşeronlar ve tedarikçiler işle-
rini bitirdi ve gitti, bir siz kaldınız sahada, siz 
galiba acemisiniz” demişti. Biz de “yanlışları-
mızı fark ettik ve düzeltmeye çalışıyoruz, her 
şeyin doğru olarak çalıştığından emin olma-
dan gidemeyiz” demiştik. Şu anda o projede 
bizim sistemimiz dışında diğer tüm tesisat-
larda işletme problemleri yaşanıyor.       

Fan satışı iyi bir organizasyon 
gerektiriyor, kaliteli insan gücü çok 
önemli...

Basit bir fan satışında bile bir sürü adım var; 
teknik ve fi yatsal anlamda doğru ürüne sahip 
olmak ve teklif etmek, sipariş, teslimat, mon-
taj ve işletme anında teknik destek verebil-
mek gibi. Bu da şirketimizi büyüme sürecine 
soktu, genellikle yeni mezun arkadaşlar ile 
çalışmayı tercih ettik, çünkü bir şeyleri sıfır-
dan inşa etmek, mevcut alışkanlık ve yanlış-
ları düzeltmekle uğraşmaktan daha az zaman 
alıyor ve sonuçları daha kesin oluyor. Birlikte 
çalıştığımız arkadaşlarımız bizim kurum kül-
türümüzle yetişiyor ve çok iyi işler çıkarıyorlar. 
Elbette kadroyu oturtana kadar uzun ve zorlu 
bir yol kat etmiş oluyor ve hatta hâlâ eksik taş-
ların olduğunu görüyorsunuz. Çünkü her iş 
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her adama uygun olmadığı gibi, bunu anlama-
nız için belli bir süre denemeniz, olup olma-
dığını görmeniz gerekiyor, sürecin sonunda 
başarılı olamadığınızda emek, zaman ve para 
kaybediyorsunuz. İtiraf etmek gerekirse genç 
ve yeni mezunlara yaptığımız yatırımda geri 
dönüş oranımız çok düşük, ama buna rağ-
men azmimizden ve umudumuzdan vazgeç-
miyoruz. Artık günümüzde fi rmalar; sorum-
luluk sahibi, belli bir bilgi birikimine sahip, 
çalışkan ama arka planda az sayıda insanla 
ayakta duruyor. 

Türk insanının  kartvizitlere 
gereğinden fazla itimat etmesi 
yanlış...

Türkiye’de insanlar bir yanda kartvizit ve 
ünvan peşinde koşarken, diğer yanda sektörde 
fi yatlar her şeyden önce geliyor. Ürün kalitesi, 
sistem çözümü, bilgi birikimi, ar-ge yatırımları 
ve sertifi kasyon gibi konuların tamamı, fi yat 
söz konusu olduğunda göz ardı edilebiliyor. 
Projeler için iki durumdan söz etmek müm-
kün, mesele zamansa; genelde aşırı karam-
sar ve emniyetçi bir yaklaşımla ihtiyaçtan çok 
fazla güçte ekipman alır, yatırım ve işletim 
maliyetine bakmayız. Mesele para ise; o zaman 
aşırı iyimser olur, bu cihaz veya sistem faz-
lası ile yeterli der, ardından alta yuvarlama-
lara başlarız. Aslında her ikisinde de para ve 
zaman kaybediyoruz. Mühendisliği maalesef 
kitabına uydurmak, muazzam kabuller yapa-
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söyleşi

İşin sonunda zarar gören kim?

MRV olarak yanlış bir şeylerin farkına vardı-
ğımızda sessiz kalmak bize göre değil, yanlışa 
ortak olamıyoruz. Birileri üzülür ve zarar görür 
kaygısını daha çok işletmeci ve ülke ekono-
misi adına hissediyoruz. Bir de, hayati önemi 
olan acil havalandırma sistemleri söz konusu 
olduğunda, dizaynda yapılacak en ufak bir hata 
sonucu asıl zarar görenin yapım aşamasında 
para ve sözde karizmasını kaybedenin değil, 
yangın anında o anda orada canını kaybetme 
riski olan kişiler olacağının farkındayız. 
Yakın geçmişte bir projenin dizayn aşama-
sında, yaklaşık 40 yıldan beri jet fan üreten 
ve sistem dizaynı yapan, dünyadaki en tecrü-
beli tedarikçi firmalardan biri olan FlaktWo-
ods ile beraber çalışıp, müşteriye mevcut stan-
dart ve hesaplamalar doğrultusunda projenin 
belli sayıda jet fana ihtiyacı olduğunu söyle-
dik. Yerli bir ithalatçı firma “yarısı miktarda 
jet fan kullanacağız, bu yeterlidir” dedi. Ne 
bir hesap ne bir somut dayanak, ama müşte-
rinin hoşuna gitti, çünkü yarısını ödeyecekti. 
İşin kötüsü diğer birkaç tedarikçi firma da bu 
görüşe katıldı. Müşteri bize “demokrasi var, 
çoğunluğun önerdiği çözüme karar verdik, siz 
fikrinizde yalnız kaldınız” dedi. Bir soru oluştu 
kafamızda: “Neye ve kime hizmet eden bir 

demokrasi?” Tüm üreticilerin cihazları aşağı 
yukarı aynı kapasitede olurken nasıl olur da 
yarısı kadar miktar yeterli olabilirdi? Tedarik-
çilerin genel savunması “bir sürü referansımız 
var, hepsi çalışıyor, CFD simülas-
yonu veya soğuk duman testi ile 
ispat edebiliriz” oluyor. Referans-
ların çok olması; fiyatın ucuz, ucuz 
fiyatın da malzemeden azaltılarak 
elde edileceği anlamına gelemez 
mi? Her şey bir şekilde çalışır ama 
nasıl veya hangi verimde çalışır? 
Simülasyonu; ağzınızdan çıkan bir 
iddiayı ispat için mi, yoksa öngö-
rüsünü yaptığınızdan emin olmak 
için mühendislik aracı gibi kul-
lanmak mı doğru? Birinin yak-
laşımında para kaybetmek kor-
kusu, diğerininkinde gerçeği ara-
yan bir yaklaşım yok mu? Hangisi-
nin sonucuna itibar edersiniz? Hangi sistemler 
için ne tip simülasyonlar yapılmalı? Simülas-
yonlardaki girdiler acaba teklifte önerilen tek-
nik değerlerle aynı mı? Soğuk dumanla, yan-
gın anındaki sıcak duman aynı karaktere mi 
sahip? Acaba çok mu soru sorduk veya biri-
leri bu soruları soramadı mı? 

Tünel havalandırması dizayn 
tecrübesi, benzer prensiplere 
sahip jet fanlı kapalı otopark 
havalandırmasındaki hataları 
azaltacaktır...

Türkiye’de son 4-5 yılda hızla yaygınlaşan, 
jet fanlı kapalı otopark havalandırma sistem-
lerinin hâlâ birçok uygulamasında; hacimsel 
hava değişim katsayısı prensibi ile debinin 
dizayn edildiği basit bir duman tahliye sistemi 
tasarlanıp, sonra da yangın büyüklüğü, duman 
miktarı, dumanın yayılma hızı, zon kesitle-

rindeki hava hızları gibi terimlerin geçerli 
olduğu bir sürü detaylı hesapların gerektiği 
(ama nedense bu hesaplamalarla hiç karşı-
laşmıyoruz), daha kompleks, zor ve yatırım 

maliyeti yüksek (ve nedense bizde 
birileri dahice maliyeti düşürü-
yor), duman kontrol amaçlı başka 
bir sistemin sonuçlarını almak 
beklentisi ve iddiası içine girili-
yor. Avrupa’daki örnek uygula-
malarda farklı sonuçlar ve mali-
yetler hedeflenerek yola çıkılan 
bu iki farklı sistem maalesef bizde 
karma yapılıp, hiçbirinin kura-
lına tam anlamıyla uyulmadığın-
dan, tam anlamıyla hiçbir sınıfa 
da sokulamıyor.
Aslında; dünyada uzun yıllardan 
beri dizayn metotları ve standart-
ları tecrübelerle kanıtlanmış tünel 

havalandırma sistemleri örnek alınsa ve ince-
lense, benzer prensiplere sahip kapalı oto-
park havalandırma dizaynındaki jet fanların 
miktar ve yerleşimleri, hız profillerine göre 
olması gereken mesafeleri, montaj şekli ve 
dizayn hava hızının sistem verimine olan etkisi 
gibi kriterler tartışılarak sır olmaktan çıkacak, 
biraz da merak ve öğrenme aşkı ile tedarikçi 
ve dizayn yapan firmalar ve hatta yatırımcılar 
arasındaki bilgi alışverişi hız kazanarak aradaki 
birçok bilmezlik sona erecektir. TM
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güncel

Polat Tower’da Yangın Çıktı; 
“Akıllı Bina Sistemleri” 
Can Kaybını Önledi

lar daha çok dumandan zarar görüyor. Polat 
Tower, dünyada çok az binada bulunan özel 
iki yangın merdivenine ve bir asansöre sahip. 
Yangın esnasında, içeriye basınçlı temiz 
hava verilerek dışarıdaki dumanın içeri gir-
mesi önlendi. Binanın 1600 kWa’lık 2 adet 
kendi trafosu bulunuyor. Yüksek gerilim ile-
timinde busbar türü modüler kablolar kullanı-
lıyor. Elektriği klasik kablo bağlantıları yerine 
busbar sistemi ile iletmenin, binaya sağladığı 

Dikilitaş’ta bulunan 42 katlı Polat 
Tower Residence'nin giriş katında 
Temmuz ayında yangın çıktı. Bina-

nın dış cephe izolasyon sisteminde çıktığı 
belirlenen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa 
sürede büyüdü ve binanın dış cephesini sardı. 
Bina, yapılan anonslarla tahliye edildi ve her-
hangi bir can kaybı yaşanmadı. Dış cepheyi 
saran yangın nedeniyle binanın izolasyon mal-
zemeleri ve camları kırılarak yere düştü. Yan-

gın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yak-
laşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Olay 
yerinde inceleme yapan ve bilgi alan Vali Avni 
Mutlu, yaptığı ilk açıklamada, yangının "Bina-
nın dış cephesinde, klimaların bulunduğu böl-
gede teknik bir problemden kaynaklandığını" 
söyledi. 

2002 yılında hizmete giren Polat Tower akıllı 
bina olarak tasarlandı. Büyük yapılarda insan-
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York'taki ikiz kuleler faciasını hep beraber 
izledik ve gördük. Kentimizde böyle bir faci-
anın yaşanmasını istemiyoruz, yatırımcıları-
mızın da bu hassasiyeti göstermesi gerekiyor” 
dedi. Topbaş, yapıların Yangın Yönetmeli-
ğine uygun yapılması gerektiğini de hatırlattı. 

'Sistem, kendini korudu'

Polat Holding'e ait Polat Tower Residense'nin 
sahiplerinden Adnan Polat, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada şunları söyledi: “Cephedeki 
yangın başladığında binanın içindeki doğalgaz 
hattı kesildi. Asansörler durdu. Merdivenlere 
yüksek basınçlı hava verildi. Anons yapıldı. 

önemli avantajlar var. Birbirine geçmeli küçük 
modüllerden oluşan bu sistem sayesinde, her-
hangi bir problem anında modül kopuyor ve 
elektrik kesiliyor. Bu sistem uygulanmamış 
olsa, Polat Tower yangınının çok kısa sürede 
daha da büyümesi ya da kontrol altına alınma-
sının güçleşmesi söz konusu olabilirdi.  

Binanın kendi yangın söndürme sistemi de 
yangının kısa sürede söndürülebilmesinde 
büyük rol üstlendi. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Polat Tower 
Residence'daki yangında mal kaybı olmasına 
rağmen can kaybı olmadığını belirterek, “Bu 
olay bize bunu gösterdi; çok akıllı bir bina 
yapmışlar. Sistem kendi kendini soğuttu, yan-
gın sistemleri çalıştı, bu tabii ki içeriye sirayet 
etmesini önledi. İçerideki sistemleri kapattı, 
gaz sistemlerini kesti. İçeride olası bir gaz 
sıkışmasına ve patlamasına mahal vermedi 
ve içeriye ters basınç vererek, dumanın içe-
riye girmesini önledi” dedi. İstanbul'a yapı-
lan binaların “akıllı” olması gerektiğini, bu 
nedenle Adnan Polat'a teşekkür ettiğini kay-
deden Topbaş; “İstanbul'a yapılan gökdelen-

lerde yanıcı malzemelerden mümkün mertebe 
kaçınılması gerekiyor” dedi. Topbaş, İtfaiye 
Daire Başkanı'nın verdiği bilgilere de deği-
nerek, binanın yangın merdivenlerinin gayet 
rahat olduğunu, tahliye için insanların oraya 
alındığını anlattı.  Binanın yazılım program 
değerinin Adnan Polat'ın ifadesine göre 6 mil-
yon Dolar olduğunu belirten Topbaş, şunları 
kaydetti: “Bu yatırımın işte bugün sonucunu 
görüyoruz. Bir facia yaşanabilirdi. Demek ki, 
bilime ve teknolojiye çok dikkat etmek gere-
kiyor. İtfaiye araçlarının dahi ulaşamayacağı 
irtifalar var, şu anda bizim burada 50 metreye 
ulaşan merdivenimiz var ama burada 112 met-
relik bir yükseklik var. Şunu da net ifade ede-
bilirim; göreve geldiğimden itibaren itfaiye-
mizi çok geniş bir çapta teçhiz ettik. Ekiple-
rimiz her sabah antrenman yapmaktalar, şu 
anda New York itfaiyesi ile eşdeğer olduğu-
muzu net olarak ifade etmeliyim.” 
Olayla ilgili yaptıkları değerlendirmede, 
Adnan Polat'ın kendisine, “Bu, İstanbul'daki 
gökdelenlere bir uyarı, buna göre dikkat edil-
mesini, yapılarımızın buna göre yapılmasını 
bize gösteriyor” dediği bilgisini veren Top-
baş, kendilerinin de buna katıldığını aktardı. 
Topbaş, belediyeler olarak daha hassas olmak 
zorunda olduklarını vurgulayarak, “Çünkü 
buralarda binlerce insan çalışıyor, yaşıyor. New 

Polat Tower Hakkında  

Avrupa'nın en yüksek konut binalarından 

biri olan ve 152 metre yüksekliğindeki bi-

nanın tasarımı, stüdyo ev tipi. 33 katı konut 

olan 42 katlı kulenin, her konut katında 12 

olmak üzere 406 tane stüdyo daire bulunu-

yor. Rezidansta, 81 ve 71 metrekarelik stüd-

yo daireler bulunuyor ve daireler, bir oda, 

bir salon, banyo ile mutfaktan oluşuyor. 650 

araç kapasiteli otoparkı, kapalı yüzme havu-

zu, fitness merkezi bulunan bina, 33 bin nok-

tasında ana bilgisayarın kontrolü altında tu-

tuluyor ve yaratılan otomasyon senaryosuy-

la dünyada rezidans uygulamaları içerisinde 

ilk sıralarda yer alıyor.
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ve Türkiye İş Bankası’nın Fulya şubeleri zarar 
görmüştür. Bina yanında Haydar Aliyev Bilim 
Merkezi otoparkında bulunan çok sayıda araç 
da hasar görmüştür.  
   
Olayın Çıkış Sebebi:

Polat Tower Residence binasında yangın ola-
yının çıkış nedeninin tespitine yönelik olarak 
yapılan tahkikat ve araştırmalar neticesinde, 
yangın olayının öncelikle başlangıç ve ağırlık 
merkezi tespit edilmeye çalışılmıştır. Yangın 
anı, seyri ve sonrası enkaz arası yapılan ince-
lemelere göre; Polat Tower binası lobi giriş 
holü cephesinde dairelere hitap eden chil-
ler (soğutma-ısıtma) grupları olduğu ve ön 
cephe 1. kat seviyesi, lobi giriş kısmı birleşim 
yerine yakın yüzeyde yangından mütevellit 
beton tahribatı olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
alanda yapılan enkaz araştırmalarında elek- 
trik ark emareleri bulunan bir ucu kat dahi-
lindeki pano odasına gittiği müşahede edi-
len kopmuş kablo uçları ve klima üniteleri-
nin birkaçında yoğun hararet deformasyonu 
ve metal ergimeleri gözlemlenmiştir. Yine 
bu alanda bina beton yüzeyine tutturulmuş 
ve ağır tahribat emareleri görülen paratoner 
tesisatına ait kablolarında olduğu görülmüş-
tür. Elde edilen bilgi ve bulgular ışığında, kat-
ların soğutma gruplarının bulunduğu tesisat 
şaftı olarak adlandırılabilen alan içerisinde 1. 
kata hitap eden klima ünitelerine veya bura-
dan geçerek bina dış yüzeyinden diğer alan-
lara giden elektrik tesisat kablolarının klima 
cihazlarına veya tesisatın diğer elemanlarına 
bağlantı noktalarında herhangi bir nedenden 
dolayı meydana gelen arıza sonucu oluşan 
şerarelerin kablo izolelerini ve plastik aksam-
larını tutuşturması ile başladığı, bina dış cephe 
izolasyon malzemesi ile bina beton yüzeyi 
arasında hararet yükü oluşturduğu ön yüzey 

ven araçları ile ön kısım dış cepheye, dahilin-
den teras çatısına çıkılarak da buradan yapı-
lan müdahale ile yangının bina dahili ve çevre-
sine sirayeti önlenmiş ve yürütülen müdahale 
organizasyonu neticesi kısa sürede kon- 
trol altına alınmıştır.
Yanan Şeyin Son Durumu:  Polat Tower 
Residence’nin doğu cephesindeki daireler 
ağırlıklı olmak üzere kuzey ve güney cep-
hesinde bulunan bazı daireler kısmen islen-
mek, ıslanmak,  kapıları, pervazları, iç deko-
rasyonu, parkeleri, elektrik, elektronik tesisatı, 
otomasyon ve yangın söndürme sistemleri, 
duvar boya ve kaplamaları kısmen deforme 
olmak suretiyle zarar görmüştür. Bina dış cep-
hesinde kompozit kaplamanın doğu cephesi 
tamamen yanmak, kuzey cephesi köşe kısmı 
yanmak, doğu cephesi ve kuzey cephesi camlı 
alüminyum cephe giydirme sistemi kısmen 
kırılmak, kavrulmak ve islenmek, bina giriş 
kanopinin tamamı yanmak, resepsiyon üstü 
alçıpan tavanın tamamı, resepsiyon duvar-
ları ahşap kaplaması kısmen, resepsiyon girişi 
X-ray ve Hidden gate cihazları kısmen, lobi ve 
kanopi aydınlatması ve elektrik tesisatı tama-
men islenmek ve ıslanmak suretiyle zarar gör-
müştür. Doğu cephesi chiller ve tesisat şaftı 
tamamı yanmak,  genel mekânlar (ortak alan-
lar) islenmek ve kısmen ıslanmak suretiyle 
zarar görmüştür. Binaya ait paratoner tesi-
satı kısmen yanmak suretiyle zarar görmüş-
tür. Ön cephe aydınlatmaları, kamera sistemi, 
bina giriş döner kapı ve çarşı girişleri ve kayar 
kapılar ıslanmak kısmen kırılmak suretiyle 
zarar görmüştür. 
Yangın esnasında binadan kopan parçalar Acı-
badem Hastanesi’nin Polat Tower’a bakan 
cephesine kısmen zarar vermiştir. Residence 
dahili ve elektrik tesisatı ile yangın güvenlik 
sistemleri kısmen islenmek ve ıslanmak sure-
tiyle zarar görmüştür. Çatı parapet üstü alü-
minyumları yanmak suretiyle zarar görmüştür. 
3 adet ofis bölümü kısmen islenmek ve ıslan-
mak suretiyle zarar görmüştür. Polat Tower 
Yaşam Merkezi’nde bulunan Akbank, HSBC 

Odalar su içinde kaldı. Buraya çok ciddi bir 
yatırım yaptık; iyi ki de yapmışız. Can kaybı 
olmaması en büyük tesellimiz. Binada 1500 
kişi yaşıyor. Herkes çıktı. Sadece dış cep-
hede hasar oluştu. Binanın içinde herhangi 
bir hasar yok. Çünkü sistem yangın anında 
hemen reaksiyon gösterdi, çalışmaya başladı. 
Onun için yangın içeriye sıçramadı. Mevcut 
sistem binayı korudu. Gökdelenler yapılırken, 
hassas teknolojilerin kullanılması gerekiyor”. 

Polat Tower Yangını İtfaiye 
Raporu

Olaydan sonra yapılan araştırma sonucu yan-
gın raporu hazırlandı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazır-
ladığı yangın raporu özetle şöyle: 
“Müdahaleden Önce Yangının Durumu: 
İhbarın alınmasını müteakiben 3 dakika gibi 
kısa süre içerisinde olay yerine varıldı. Çok 
katlı Polat Tower Residence binasının ön 
kısım dış cephesinin yoğun dumanla birlikte 
alevli surette yandığı görüldü. Bina dahili ile 
teras çatı bölümüne sirayetin olduğu görül-
mesi üzerine hariçten serilen kollar ve merdi-

36 . tesisat market 08/2012





güncel

doğu cephesinin kuzey köşesinden ısı izolas-
yon malzemesinin bütünlüğünün bozulduğu 
alanda mevcut alucobond kompozit cephe 
kaplama malzemenin iç yüzey alüminyum 
ile ara yüzeyindeki polistren kaplamayı da 
tutuşturması sonucunda dış alanda alevli yan-
maya dönüştüğü ve hava sirkülasyonu etkisi ile 
dış cephe tüm yüzeyine kısa sürede yayıldığı 
kanaati hasıl olmuştur.”

“Her bina, maliyetinin yüzde 3 ile 
7’si arasında değişen bütçelerle 
akıllı hale gelebilir”

Polat Tower Residence ile birlikte Türkiye ve 
dünyada binlerce binanın güvenli ve enerji 
verimli olmasını sağlayan sistemlerin arka-
sında Honeywell Bina Çözümleri (HBS) var. 
Honeywell Bina Çözümleri yetkilileri, Polat 

Tower Residence yangını ile akıllı ve entegre 
bina sistemleri hakkında bilgi verdi.  
Honeywell Bina Çözümleri Doğu Avrupa 
Bölge Genel Müdürü Daniela Pandrea eski 
ya da yeni tüm binaların güvenliğinin akıllı ve 
entegre sistemlerle sağlanabileceğini belirtti. 
Bunun bütçesinin binanın maliyetinin yüzde 
3 ile 7’si arasında değişeceğini kaydeden Pand-
rea şunları söyledi: “Türkiye’de ve dünyada 
akıllı ve entegre bina otomasyon sistemleri 
artık binalarda hayatımızın daha güvenli 
ve verimli olmasında önemli rol üstleniyor. 
Honeywell olarak biz de sağladığımız sis-
temlerle hayatı daha güvenli, sağlıklı ve enerji 
verimli hale getiriyoruz. Akıllı işletim sis-
temleri ile eski ya da yeni tüm binalar akıllı 
bina haline getirilebiliyor. Bir binanın yüzde 
3’ü kadar bir bütçe ayırarak akıllı binalarda, 
güvenli hayatlar sürmek mümkün.”

ECA 3lu ilan 235x335C 8/9/11 6:10 PM Page 1 
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Polat Tower Residence’da hayat 
kurtaran sistem

Polat Tower Residence’da Honeywell Bina 
Çözümleri tarafından sağlanan yangın alarmı, 
kartlı geçiş, hırsız alarmı ve CCTV sistemleri 
ile tamamen entegre olan otomatik HVAC 
(iklimlendirme) ve aydınlatma sistemleri kul-
lanılıyor. 2002 yılında uygulanan bu sistem-
lerin bakımı da HBS tarafından gerçekleş-
tiriliyor. 
17 Temmuz’da meydana gelen yangından 
Honeywell HBS sistemleri iyi bir performans 
sergileyerek insanların en hızlı şekilde tahli-
yesini sağladı. 
Yangın cephe boyunca yayıldıkça Honeywell 
akıllı yangın alarm sistemine bağlı yangın 
sensörleri kumanda merkezine alarm sinyal-
leri verdi ve böylece iklimlendirme, asansör-
ler, kartlı geçiş gibi diğer sistemlerin de yan-
gın alarm modu devreye girdi. 
Sistem sayesinde yangın sırasında doğalgaz 
otomatik olarak kesildi, otopark kapıları ve 
kartlı geçiş turnikeleri anında açık hale geldi, 
yangının çoğalmaması için binaya taze hava 
girişi engellendi, duman tahliye sistemi çalış-
tırıldı. Bina sakinlerini uyarmak ve çıkışa yön-

yılında kurulan sistemin bugüne kadar düzenli 
bakımının yapılmış olması, gerektiği anda sis-
temden en yüksek performansın alınmasında 
etkili oldu.  TM

lendirmek için merdivenlerde bulunan hopar-
lörler/işaret ışıkları etkinleştirildi. Yangın 
asansörü dışındaki tüm asansörler zemin kata 
gönderildi. Polat Tower Residence’da 2002 

www.iskteknik.com
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Cem Hozan
Fokus Mühendislik 
Kurucu Ortağı

Fokus Mühendislik, 1999 yılında kurulan ve yangın söndürme sistemleri 
ile ilgili faaliyet gösteren uzman bir firma. Konuyla ilgili çeşitli ürünlerin 
ithalatını da yapan firmanın Kurucu Ortağı Cem Hozan, şirketlerinin “ürün 

değil sistem” sattığının altını çiziyor. “Doğru bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmak 
için çalışıyoruz” diyen Hozan, Fokus Mühendislik’i, Türkiye’de yangına bakışı, 
Yangın Yönetmeliği’ni, yangın konusunda yapılan hataları anlattı...

“Yangın alanında çalışmak; ciddi 
mühendislik gerektiren, sorumluluğu 
ağır bir iştir...”
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99’dan beri aynı alanda hizmet veren 
uzman bir şirketiz

Fokus Mühendislik, 1999 yılında kuruldu. 
Kurulduğumuz dönem, Marmara depremine 
denk geldi. Bir anlamda sismik sistemlerin 
öneminin ön plana çıktığı, depremin berabe-
rinde getirdiği yangınların nelere sebep ola-
cağının çok net anlaşıldığı bir dönemdi. Bu 
nedenle işimizin önemi toplumumuzca daha 
anlaşılır bir hal aldı. Bizim mühendislik bran-
şımız makine olduğu için, yangın konusun-
daki faaliyetlerimizi mekanik alanda yani sön-
dürme konusunda sürdürdük ve bu alanda 
uzmanlaştık. Bugün şirketimizde 9’u mühen-
dis olmak üzere 19 kişi çalışıyor. Projelere işin 
başında dahil olup, projelendirme, malzeme 
temini, süpervizörlük, montaj ve daha sonra 
da bakım hizmetlerinin tamamını üstleni-
yoruz. Bu hizmetlerimizden malzeme temi-
nini belirli kaliteye ve sertifikalara sahip yurt-
dışı firmalarından sağlıyoruz. Bu firmaların 
Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. NFPA 
20’ye uygun yangın pompalarında Pentair 
Water grubuna ait Amerikan Aurora firma-
sının, EN 12845’e uygun yangın pompalarında 
yine Pentair Water’a bağlı İtalyan Nocchi fir-
masının Türkiye distribütörlüğünü yapıyo-
ruz. Diğer gruplarda sprinkler ve vana grup-
larında İspanya’dan AG firmasının, köpüklü 
söndürme sistemlerinde Amerikan Chemgu-
ard firmasının Türkiye distribütörüyüz. 
Genellikle işe proje aşamasında dahil olmaya 
çalışıyoruz. Proje bittikten sonra gelen talep-
ler de oluyor elbette. Ama işin başında pro-
jeye dahil olmak, çok daha efektif çözümlere 
olanak veriyor. Çünkü birinde mevcut sisteme 
uyum sağlamaya çalışıyoruz, diğerinde olması 
gereken sistem baştan kurulduğu için sorun 
çıkma ihtimali ortadan kalkıyor.

Eğitim ve denetim çok önemli

Son zamanlarda inşaat sektörü çok hareketli. 
Bir de Yangın Yönetmeliği’nin çıkarılmış ve 
daha sonra revize edilmiş olması da sektöre bir 
ivme kazandırdı. Bugün binaların tamamının 
Yangın Yönetmeliği’ne uygun olarak inşa edil-
mesi gerekiyor. Eskiden bu konu yatırımcının 
inisiyatifindeydi. Ülkemizde yangın güvenlik 
sistemlerine ölü yatırım olarak bakıldığın-
dan bu konu ya son anda geçiştirilerek yapı-
lır ya da hiç yapılmazdı. Bugün yasal zorun-

luluk haline geldiğinden, konu tartışmaya açık 
değil. Bu noktada altını çizmek istediğim çok 
önemli bir konu var; denetleme. Bence ülke-
mizdeki en büyük problem bu. Yangın pom-
pası, algılama sistemleri gibi hayati ekipman-
ların ruhsat alabilmek için kiralandığı örnekler 
bile görüyoruz maalesef. Bunun önüne geçe-
bilmek için ayrı bir denetleme kurumu oluştu-
rulması ya da bu konunun sivil toplum kuru-
luşlarınca değerlendirilip onların yetkilendir-
mesi ile yürümesi gerek. Böylece hem denet-
çiler de gereken eğitimleri almış, neyi nasıl 
denetleyeceğini bilen kişiler olacak ve iş çok 
daha sağlıklı yapılabilecektir. İlgili kişiler gidi-
yor, sprinkler sistemi var mı, var... konu kapa-
nıyor. Sprinklerin tipi, uygun monte edilip 
edilmediği, pompa kapasitesinin uygun olup 
olmadığı gibi çok kritik noktalar, bilgi eksik-
liği nedeniyle göz ardı ediliyor. Bu nedenle 
denetleme işinin profesyonel kuruluş ya da 
kişilerce yapılması gerek. Eğitim, sadece sek-
törümüzün değil, ülkemizin en büyük sorun-
larından biri. Sektörümüzde önceleri şirket-
ler bu konuda eğitim veriyordu. Ama artık 
TTMD’nin ve MMO’nun sertifikalı prog-
ramları var. Bu tip kuruluşlara bizleri eğit-
men olarak veya sunum için çağırabiliyorlar. 
Bizler de talep doğrultusunda elimizden gel-
diğince bu eğitimlere destek vermeye, bilgi-
lerimizi paylaşmaya ve sunumları yapmaya 
çalışıyoruz. Şirket içinde de eğitimi önemsi-
yor ve özellikle yurtdışındaki eğitimleri takip 
etmeye çalışıyoruz. Böylece hem standartlar-
daki revizyonları hem de teknolojik gelişme-
leri yakından takip edebiliyoruz. Eğitim, şir-
ketimizin bakış açısıyla aslında işimize ciddi 
bir yatırım.... 
Mevcut Yönetmelik yayımlanmadan önceki 
dönemde, ruhsatı alınmış sistemlerin de belli 
bir süre içinde kontrol edilmesi ve uygun 
değilse uygun hale getirilmesi gerektiğini 
söylüyor. Ama Türkiye’de genellikle bir yan-
gın çıktıktan sonra bu sistemler akla geli-
yor. Mesela Polat Tower yangınından sonra, 
bir sürü yer bizi bakım sözleşmelerini yeni-
lemek ve mevcut sistemlerini kontrol ettir-
mek için aradı... 

İşimiz hayati önem taşıyor...

Biz özellikle yatırımcılarla görüşürken, hep 
bir yangın danışmanı ile anlaşmalarını isti-
yoruz. Çünkü malzeme değil, sistem satıyo-

ruz. Bir yangın danışmanı işin detaylarını bil-
diğinden çok daha kolay uyum sağlayabiliyo-
ruz. Bize, projelendirilmiş ve uygulaması bit-
miş olarak gelen bazı işlerde pompa yetersiz 
kalıyor. Örneğin gelen projede daha sonradan 
depoya da sprinkler sistemi kurulması isteni-
yor. Bu sistemi kurmak için pompa kapasi-
tesini kontrol ettiğimizde daha önce seçilen 
pompanın yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu 
durumda pompanın değişmesi lazım dediği-
mizde sorun çıkabiliyor, çünkü masraf artıyor. 
Eğer “bu pompa sistemi ile bir şekilde yapın” 
şeklinde bir yaklaşımla karşılaşıyorsak, işten 
çekiliyor, yapmıyoruz. Çünkü bu bir sorum-
luluk. Göz göre göre bu uygulamayı yapma-
mız, işimize saygısızlıktır.  
Mesela bir ilaç fabrikasından çağırdılar bizi, 
mimari projeleri verdiler, “buraya NFPA’ye 
göre sprinkler sistemi istiyoruz” dediler. 
Yabancı kökenli bir ilaç fabrikasıydı. Proje 
üzerinde çalışırken, firmaya yaptığımız ziya-
retlerden birinde anlattılar; başka bir firma da 
işe talip olmuş. Aynı şekilde mimari projeyi 
verip NFPA’ya göre bir proje hazırlamalarını 
istemişler. Firma mimari projelere bakıp “ama 
burada yangın projesi yok” demiş ve ilaç fir-
ması da “yok çünkü projenin hazırlanmasını 
sizden istiyoruz” demiş. Bunun üzerine firma 
bunu biz nasıl yapacağız deyince talip olan 
firmanın teklif isteminden vazgeçilmiş. Hem 
söndürme sistemi yapıyoruz diye işe talip olu-
yor hem de nasıl yapılacağını soruyorlar. Gazlı 
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söndürme işini alan bir müşteri bizi arayıp 
gazın kimyasal açılımını istedi. “Ne yapacak-
sın kimyasal açılımını?” dedim, “Yanlışlıkla bir 
ihale aldım, burada kullanılan gazın maliyeti-
nin çok yüksek olduğunu öğrenince gazı ken-
dim üreteceğim, sistemi öyle kuracağım” dedi. 
Üstelik o zamanlarda söz konusu gazı üretebi-
len dünyada sadece tek bir firma var...
Ülkemizde bir okulun yangın dolaplarını 
monte eden firmalar bile, yangın söndürme 
sistemi bitirme belgesi alabiliyor. Bu belge 
sayesinde çok ciddi yangın söndürme sistemi 
ihalesine girebiliyorlar. Oysa işimiz ciddi 
mühendislik gerektiren ve hayati önem taşı-
yan bir iş. Bu işin bu kadar kolay ve herkesçe 
yapılmaması gerek. 
Uluslararası şirketlerle çalıştığımızda sigorta 
şirketleri de işi denetliyor. Eğer her şey olması 
gerektiği gibi yapılmışsa, primlerde ciddi indi-
rimler yapılıyor. Bu indirimler % 30’lara kadar 
varabiliyor. Ülkemizde sigorta şirketlerinin bu 
konuda biraz daha aktif olması gerek. Mesela 
yurtdışında binada yangın sistemi yoksa, hiç-
bir sigorta şirketi binayı sigortalamıyor. Sistem 
mesela NFPA’ya uygun yapılmışsa sigorta pri-
minde indirim yapıyor. Ama ülkemizde stan-
dartlara uygunluk, primi etkilemiyor. Bu da 
yatırımcının bakış açısıyla sistemi standart-
lara göre yapma konusunu gereksiz kılıyor. Bu 
sorunları giderebilirsek çok daha sağlıklı sis-
temler ortaya çıkacak. 
Ülkemiz Yangın Yönetmeliği, sprinkler sis-

temlerinde TS EN 12845’e uygun olmasını 
zorunlu kılıyor. Ama bazı yurtdışı ortaklı 
projelerde NFPA’ye uygunluk isteniyor. Bu 
durumda sistemi her iki standarda göre kon-
trol ediyoruz. İki standart arasında bazı farklar 
var, bunları da gözetiyoruz. Dile getirmek iste-
diğim bir diğer önemli husus şu: Amerika’da 
çıkarılan her standart, belli sürelerde revize 
ediliyor. Standartlar, son yıllardaki yangın 
verilerine göre değiştiriliyor. Böylece yaşayan, 
hayatı takip edebilen, gerçekçi uygulamalar 
yapılıyor. Türkiye standardı olarak kabul etti-
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ğimiz TS EN 12845 de Avrupa’da uygulanan 
EN 12845’in aynısıdır ve şu ana kadar revize 
edilmemiştir. NFPA ise üç yılda bir, son gelen 
verilere göre revize olmaktadır. Ancak Yönet-
meliğimiz Avrupa Birliği’ne üyelik mesele-
sinden dolayı, sprinkler sisteminde EN stan-
dartlarını seçti.

Büyük projelerde akıllı sistem ve 
çözümlerimizle yer alıyoruz

Ülkemizdeki pek çok büyük projede akıllı sis-
tem ve çözümlerimizle yer alıyoruz. Mesela 
Kanyon AVM, bizim için çok özel. Kanyon 
projesinde Eczacıbaşı ve İş Bankası Grubu ile 
çalıştık. Mekanik proje müellifi Arup firma-
sıydı. Projenin yangın danışmanı ise Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç Hocamızdı. Birlikte başa-
rıyla tamamladığımız Kanyon projesindeki 
yangın söndürme sistemlerinin bakımlarını da 
biz yapmaktayız. Bunun gibi birçok profesyo-
nel grubun projelerine de dahil olduk. Dist-
ribütörü olduğumuz Aurora’dan 2003 yılında 
“Fire Pump guru” ve “Most Improved” ödülle-
rini aldık. Ayrıca  2007 yılında dünyanın en iyi 
distribütörü seçilerek “Pentair Water Distribu-
tor of the year” ödülünü aldık. 2007’den günü-
müze kadar da her yıl Aurora’nın Avrupa’da 
en iyi distribütörü seçiliyoruz. İnsanın mesle-
ğinde başarılı olmasının sağladığı manevi tat-
min çok önemli. Bildiğiniz işi doğru yapıyor ve 
karşılığında takdir görüyorsanız, mutlu olma-
manız için bir sebep yok...  TM
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ÖNCE SONRA

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

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

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

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

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

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

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
7m

YATAY
110m

Gider olmayan yerlerde, bodrum ve 
çatı katlarında tuvalet, banyo, mutfak 
kurabilmeniz için akıllı çözümler: 
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Yangın damperi, duman damperi, kom-
bine yangın-duman damperi, duman 
egzoz damperi, duman kontrol dam-

peri... Bir kısmı aynı ürünü tanımlıyor, bir kısmı 
tam zıt ürünleri. Aynı terim farklı ülkelerde 
farklı özellikler için kullanılabiliyor. Farklı üre-
ticiler, benzer ürün için ayrı tanımlamalar kul-
lanabiliyor. Ortak dil olmayınca da mekanik 
tesisat tasarımcıları, üreticiler ve uygulamacılar 
arasında yanlış ürün kullanımına kadar varan 
kopukluklar olabiliyor.
Aynı ürün ailesinde değerlendirilse de yangın-
duman damperleri ile duman kontrol damper-

leri hem tasarım hem de işlev açısından çok 
farklı ürünler. Yangın-duman damperleri, hava-
landırma kanalları üzerinden sıcaklık ve duma-
nın yayılımını engelleyen cihazlardır. Duman 
kontrol damperleri ise duman tahliye sistem-
lerinde dumanı yönlendirmek için kullanılan 
ürünlerdir. Birincisi, sadece normal havalan-
dırma tesisatında tedbir amaçlı kullanılırken; 
ikincisi, duman tahliyesi için kurulan sistem-
lerin aktif bir parçasıdır.
Bu derlemede yangın damperi ile duman tah-
liye sistemlerinin temel prensipleri açıklanarak, 
farklı uygulamalarda kullanılacak damperlerin 

Yangın-Duman Damperleri ve 
Duman Kontrol Damperleri; 
İşlevsel Açıdan Bir Karşılaştırma

teknik

Hazırlayan: Cem Eğrikavuk
Ontrol A.Ş.

temel özellikleri incelenecektir. Kaynakça ola-
rak Avrupa'da hazırlanan yeni standartlar kul-
lanılmıştır. Vurgulanması gereken bir nokta, 
bu standartların bir kısmının hâlâ taslak aşa-
masında olduğu ama yakın zamanda onaylan-
malarının beklendiğidir. Ayrıca Avrupa dışında 
farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar olduğunu da 
hatırlatmakta fayda var.

1. Yangın Damperleri

Yangın damperlerinin işlevsel tanımı basit-
tir: Yangın kompartımanlarının bütünlüğünü 
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sağlamak. Bu tanım gereği, öncelikle yangın 
kompartımanları ve duvarları konusunu ince-
lemek gerekir.
Yangın kompartımanları, pek çok yönetmelikte 
can güvenliğiyle ilgili temel zorunluluklardan-
dır. Kompartımanların boyutları ve direnç süre-
leri farklı olsa da temel prensip tüm dünyada 
benzerlik gösterir; bir yangın sırasında hem 
güvenli tahliye hem de itfaiyenin verimli müda-
halesi için, yangını başladığı bölümde hapsede-
cek yapısal tedbirlerin alınmasıdır.
Kompartımanlar arası duvarlar yangın sırasında 
beklenen sıcaklığa dayanacak malzemeden imal 
edilir. Kablo, boru gibi tesisat için açılan delik-
ler yangına dayanıklı malzemeler ile dolduru-
lur. İnsan geçişinin gerektiği noktalarda yan-
gın kapıları kullanılır. Normalde açık kalması 
gereken havalandırma kanallarında ise yangın 
sırasında otomatik kapatacak yangın damper-
leri kullanılır.
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yangın damperleri 
hakkında aşağıdaki genellemeleri yapabiliriz;

- Yangın damperi, duvarın bir parçasıdır. Her 
ne kadar mekanik tesisat paketi içinde temin 
edilse de, yangın damperinin öncelikli göre-
vinin duvarın bütünlüğünü sağlamak olduğu 
unutulmamalıdır. Bu ayrıma dikkat edilmesi, 
iki konudaki yanlışları engelleyecektir: Birin-
cisi damperin montaj konumuyla ilgili. Yan-
gın damperleri, mutlaka duvarla bütünlüğü 
sağlayacak şekilde monte edilmelidir. Montaj 
kasası duvara denk gelmeyen veya arada boş-
luk kalan uygulamalar Nasrettin Hoca'nın tür-
besine benzetilebilir.
İkincisi de yangın damperine, özellikle motorlu 
olanlara, yüklenebilecek ilave işlevlerle ilgili. Bu 
damperler, normal zamanlarda konfora yöne-
lik işlevler için kullanılabilir veya binanın diğer 
bölgelerinde algılanan bir yangın sırasında, 
duman kontrolüne yönelik bazı senaryolar üre-
tilebilir. Ancak tüm bu uygulamalarda, önceli-
ğin yangın damperi işlevinde olduğu unutul-
mamalı ve kanal içindeki (ve tercihen dışın-
daki) sıcaklık, belirlenen sıcaklığa geldiğinde 
damperin kapalı konuma gelerek yangın duva-
rının bütünlüğü sağlanmalıdır. Mekanik ve 
elektriksel tüm bağlantılar, bu temel ihtiyaca 
öncelik verecek şekilde yapılmalıdır.

- Yangın damperi termik elemanlı olmalıdır. 
Yangın damperi içerisindeki sıcaklık belirli bir 
dereceye, çoğunlukla 72 °C, kapanacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Özellikle motorlu yangın dam-

perleri daha erken tepki vermek için dumana 
duyarlı yangın algılama sistemlerine de bağla-
nabilir. Ancak bu ilave tedbir, esas işlevin yerini 
almamalı, damperlerin sıcaklık artışında kapan-
masını sağlayacak termik düzenekler mutlaka 
kullanılmalıdır.

- Yangın damperi, yangın sırasında mutlaka 
kapalı duruma gelmelidir. Kanal içerisin-
deki sıcaklık yükselene kadar damperler çeşitli 
amaçlar için kapalı veya açık duruma getirile-
bilir. Ancak sıcaklığın yükselmesiyle birlikte 
damperler kapalı konumunu alarak duva-
rın bütünlüğünü sağlamalıdır. Enerji kesil-
mesi durumunda da yangın damperleri kapalı 
konuma gelmelidir. Yangın damperinin kapan-
dıktan sonra uzaktan müdahale ile açılmasına 
izin verilmez.

- Yangın damperlerinin bakımı düzenli yapıl-
malıdır. Tüm yangınla mücadele malzeme-
leri gibi, yangın damperleri de normalde çalış-
mayan cihazlardır. Oluşabilecek arızalar, özel-
likle testleri yapılmadığı sürece fark edilemez-
ler. İhtiyaç olduğunda da tamir fırsatı kalma-
mıştır. Bu yüzden bütün yangın damperleri-
nin belirli sürelerde kapatılıp açılarak test edil-
mesi gerekmektedir. Dampere yakın bir nok-
taya ulaşım kapağı konulması bu sebeptendir. 
Eriyebilen metal bağlantılı yangın damperle-
rinde işletmeye önemli angarya getiren bu iş, 
motorlu yangın damperlerinde otomatik olarak 
yapılmaktadır. Herhangi bir iş yükü getirme-
diği için kontroller, yönetmeliklerin gerektirdiği 
azami sürelerden çok daha sık tekrarlanabilir.

Yangın damperlerinin kullanımı 
nerelerde zorunludur?

Yangın damperleri, havalandırma kanalları-
nın yangın kompartıman duvarlarını geçtik-
leri noktalarda kullanıldığı için doğrudan yan-
gın kompartımanı zorunluluklarıyla bağlan-
tılıdır. Binalarda yapılabilecek azami yangın 
kompartımanı boyutları BYKHY'in Ek-4'ünde 
belirtilmiştir. Değerler bina kullanımına göre 
1500'den 8000 metrekareye kadar değişmekte, 
yağmurlama sistemi yapılması durumunda iki 
katına kadar çıkarılabilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 24'üncü maddesine göre, 
yüksekliği 21.50 metreyi geçen binalarda her 
bir kat yangın kompartımanı olarak düzenlen-
melidir. (Konutlarda 30.50 metre) Bu, binanın 
toplam metrekaresi, kullanım amacı ve yağmur-

lama olup olmamasından bağımsız bir kriter-
dir ve pratikte 6-7 katın üzerindeki tüm bina-
ları kapsamaktadır.
Dikey şaftlar: Yangın damperi ve diğer yangın 
geciktirici dolgu malzemelerinin kullanımıyla 
ilgili sık sorulan bir soru dikey şaftlarla ilgili-
dir. Her katın bir yangın kompartımanı ola-
rak ayrıldığı binalarda şaftların kat geçişleri 
nasıl korunmalıdır? Sorunun cevabı Yönetme-
liğin 25.3üncü maddesinde verilmiştir. Şaftla-
rın kendisi birer yangın kompartımanı oluş-
turacak şekilde inşa edilmeli, tesisatların şafta 
giriş noktaları bütünlüğünü koruyacak şekilde 
izole edilmelidir. Doğal olarak hava kanalları-
nın şafta girip çıktığı noktalarda yangın dam-
peri kullanılmalıdır. Her kat geçişinde ayrıca bir 
damper kullanımına gerek yoktur. (Eğer hava-
landırma kanalları yangına dayanıklı bir şafttan 
çıkmıyorsa, her kat geçişinde bir yangın dam-
peri gerekecektir.)

2. Duman ile Mücadele

Yangın kompartımanları ve duvarlarına veri-
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len önem çok geçmişe dayanmasına rağmen, 
yangın sırasında dumanın verdiği zarar nispe-
ten son dönemlerde kavranmış ve karşı tedbir-
ler alınmaya başlamıştır. Yangının ilk aşamala-
rında daha düşük sıcaklıklarda oluşan dumanın 
havalandırma kanallarından ilerleyerek binala-
rın çok farklı bölümlerinde can ve mal kaybına 
neden olduğu, pek çok istatistikte görülmüş-
tür. Özellikle kokusuz ama son derece zehirli 
bir gaz olan karbonmonoksit, yangın maha-
linden çok uzakta bulunan kişileri bile etki-
leyebilmiştir.
Klasik yangın damperlerinin sıcağa duyarlı 
tetikleme mekanizmaları, soğuk duman ola-
rak bilinen bu tehlikeye karşı yeterli olma-
yınca, duman dedektörlerinden gelecek sin-
yalle kapatılabilen damperler gündeme gel-
miştir. Bunun için eriyebilen metal bağlantılı 
mekanizmalara ilave olarak, elektriksel sin-
yalle kapatabilen selenoidli veya motorlu yan-
gın damperleri üretilmiştir. Bu damperler de, 
yangın damperleri gibi yangın kompartıman 
geçişlerinde kullanılır ve duman algılama sis-
teminden gelen sinyalle bir yangın damperine 
göre çok daha erken aşamada yangın kompar-
tımanı tecrit edebilir.
Burada üç noktayı vurgulamak çok önemli;
•	 Birincisi, bu damperlerin bir yangın 

algılama sisteminden komut alacak 

olması, üzerlerindeki termik elemanlardan 
vazgeçilebileceği anlamına gelmiyor. 
Yangın kompartımanları, duvarları ve 
damperleri bütün yönetmeliklerde en 
temel zorunluluklardan biri olarak geçiyor 
ve pek çok standart, yangın damperini 
termik elemanıyla birlikte tanımlıyor. 
Yangın damperi işlevi için harici 
elektronik bir sisteme güvenilmesi güncel 
mevzuatlara uygun değil.

•	 İkinci konu, yangın damperlerinde de 
vurgulandığı gibi sıcaklık arttığında 
bu damperlerin kapalı konuma gelerek 
kendilerini kilitlemeleri. Tetikleme 
sıcaklığına erişene kadar bu damperler 
duman tahliyesi, basınçlandırma gibi 
senaryolar için açıp kapatılabilir. Ancak 
sıcaklığın artmasıyla yangın kompartımanı 
gereksinimleri öncelik kazanır ve kapalı 
duruma gelirler.

•	 Üçüncü konu, yangın damperi 
motorları ile ilgili oluşmuş yanlış bir 
varsayımla ilgili. Bu motorların yüksek 
sıcaklıklarda çalışabileceği varsayılmakta. 
Oysa bir yangın damperi 72 dereceye 
ulaştığında bir daha açılmamak üzere 
kapanacaktır ve elektrik motorunun 
tekrar çalışması beklenmemektedir. Bu 
yüzden motor kasası içinde bulunan 

teknik

yay ve kilitleme mekanizmaları yüksek 
sıcaklıklara dayanıklıdır, standartların 
gerektirdiği sürelerde damperi kapalı 
tutabilmektedirler. Ama elektrik 
motorunun özel bir koruması yoktur 
(A.B.D.'de farklı uygulamalar 
görebiliyoruz, ancak AB Standartları bu 
uygulamalara izin vermiyor).

Bu üç nokta da herhangi bir yangın koruması 
olmayan hava kanallarının yangın duvarı geçiş-
lerinde kullanılan yangın damperleri ile ilgili-
dir. Korumalı duman tahliye sistemlerinde kul-
lanılacak damperler bir sonraki bölümde ince-
lenecektir.
Senaryoların içeriği kadar, bu senaryoların 
hangi sistem tarafından kontrol edileceği de 
dikkatli değerlendirilmelidir. Prensip olarak 
yangınla mücadele sistemlerindeki tüm par-
çalar ilgili onaylara sahip olmalıdır. Bu yüzden 
yangın-duman damperlerinin öncelikli kon-
trolünün yangın algılama sistemleri tarafın-
dan yapılması tercih edilmelidir. Esnek prog-
ramlama yeteneğine sahip bir yangın algılama 
sistemi kullanılabileceği gibi, klasik yangın 
algılama sistemleri ile entegre çalışan bu işe 
özel, onaylı kontrol sistemleri de kullanılabilir. 
Normal bir bina otomasyon sistemi ise yangın 
senaryolarını gerçekleştirmek için kullanılma-
malı, ihtiyaç olması durumunda durum izleme 
ve test/kontrol işlevleri için ikinci öncelikli ola-
rak bağlanmalıdır.

3. Duman Kontrol Damperleri

Duman kontrol damperleri, eski terminolojide 
“Duman Tahliye Damperleri” veya “Duman 
Egzoz Damperleri” olarak adlandırılır. Bu 
derlemede şu ana kadar, normal havalandırma 
kanalları üzerinden sıcaklık ve dumanın yayıl-
masının engellenmesine ve bu tesisatın 'güçle-
rinin yettiği kadar' duman tahliyesine yardımcı 
olması anlatılmıştır.
Bu bölümde ise duman tahliyesine yönelik sis-
temlerde kullanılacak damperlerden bahsedile-
cek. Yukarıdakilerden farklı olarak, bu sistemle-
rin daha yüksek sıcaklıklarda da çalışması bek-
lenmektedir. Bina içinde farklı kompartıman-
lardan geçmesi gereken kanal ve şaftların da 
yangına dayanıklı olarak imal edilmesi beklen-
mektedir (Konfora yönelik havalandırma sis-
temlerinin de ilave tedbirlerle duman tahliye 
sistemi olarak kullanılması mümkündür).
Yangın zonundan doğrudan dışarıya açılabi-
len tahliye sistemlerindeki uygulama, nispeten 
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basittir. Fanlı veya doğal çekişli bu uygulama-
larda kullanılacak damperler yangın sırasında 
açacak şekilde tasarlanırlar. Bunların varsa yay 
geri dönüş mekanizmaları, damperi açacak 
şekilde bağlanmalıdır. Tek mahale hitap edi-
yor olsa da, diğer yangın kompartımanların-
dan geçmesi gereken duman tahliye kanalları-
nın izole edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Birden çok katın ortak bir fan ile tahliye edil-
diği uygulamalarda ise, çoğunlukla sadece yan-
gın çıkan mahalden emiş yapılması, diğer kat-
ların damperlerinin kapalı tutulması kurgula-
nır. Bunun sebepleri;
•	 Fanın tüm gücünün yangın mahaline 

adanması, bu sayede daha etkili bir tahliye 
yapılması

•	 Diğer mahallerde eksi basınç 
yaratılmayarak duman sızma riskinin 
azaltılması

•	 Fanın veya elektrik kaynağının 
arızalanması durumunda bina içinde 
duman hareketine engel olunması

Bu gereksinimleri karşılayacak “Duman Kon-
trol Damperleri” ilk bölümde bahsedilen “Yan-
gın Damperleri”nden oldukça farklı özelliklere 
sahip olmalıdır. En belirgin fark, duman kon-
trol damperlerinin belirli bir güvenlik konumu-
nun olmamasıdır. Yangının çıktığı noktaya göre 
açık veya kapalı duruma gelmeleri istenebilir. 
Bu bakımdan genelde aynı ürün ailesi içinde 
değerlendirilse de, yangın ve duman damperle-
rinden önemli farklılıklar içermektedir;

•	 Duman kontrol damperleri, sistemin 
gerektirdiği açık veya kapalı konuma 
gelerek o konumu korumalıdır.

•	 Duman kontrol damperleri, sıcağa duyarlı 
tetikleme elemanı barındırmamalıdır.

•	 Duman kontrol damperleri, elektrik 
kesintisinde konum değiştirmeyecek, yani 
yay geri dönüşlü olmayacaktır.

•	 Duman kontrol damperleri, bir konumdan 
diğerine 60 saniye içinde geçebilecektir 
(Bu tanımlar EN12101-8'den alınmıştır).

Bunlar arasında en çok tartışmaya yol açan 
konu, motorların yay geri dönüşsüz olmasıdır. 
Yangınla mücadele cihazlarının çoğu için bir 
emniyet konumu tanımlanabilir. Yani elektrik 
kesintisi durumunda, yangınla mücadele için 
almaları konum bellidir ve depoladıkları enerji 
ile otomatik olarak bu konuma geçerler. Örne-
ğin; yangın damperlerinin kapalı duruma geç-
meleri, başlamış veya başlayabilecek bir yan-
gınla mücadele görevlerini yerine getirmeleri 

Yangın damperlerinde elektronik parçaların 
yangın sırasında çalışması beklenmediği için 
motorlar özel bir korumaya alınmazlar. Oysa 
duman kontrol damperleri en az 30 dakika aç/
kapa yapabilmelidir. Bu yüzden motorlar koru-
maya alınmalıdır. Yangın sırasında bu ihtiyacı 
karşılamak hiç de kolay değildir ve imalatçıla-
rın bu ürünlerde oldukça kalın izolasyon mal-
zemeleri kullandığını görüyoruz (Tabii motorla 
birlikte tüm elektrik ve kontrol tesisatı da yan-
gına dayanıklı şekilde yapılarak jeneratörden 
beslenmelidir).

Sonuç

“Duman Damperleri” mekanik sektörde en 
fazla karışıklığa neden olan terim olabilir. Tarif 
edilmeye çalışılan ürünler de tam zıt işlevlere 
sahip olduğu için uygulama sırasında oldukça 
sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Sürekli karış-
tırılan iki uygulama; konfora yönelik havalan-
dırma kanallarından yangın sırasında dumanın 
yayılımını engellemek için kullanılan “Yangın-
Duman Damperleri” ile duman tahliyesine 
yönelik sistemlerde kullanılan “Duman Kon- 
trol Damperleri”dir.
Dumanla mücadele konusu ön plana çıktıkça, 
yangın damperi işlevlerinin göz ardı edilme-
mesi, hatta pek çok uygulamada öncelik gerek-
tirdiği unutulmamalıdır.
Bu terminoloji kargaşası; tasarımcı, uygulamacı 
ve malzeme imalatçısı arasında vahim iletişim 
hatalarına neden olabilmektedir. Doğru ürün 
temini için projecinin ürettiği detaylı şartname 
mutlaka malzemeyi temin edecek firmalara 
eksiksiz iletilmelidir. Bu şartnamelerde ürün-
lerin işlevsel tanımları ve karşılanması gere-
ken standartlar mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca 
tüm damperlerin ve fanların yangın sırasında 
geçecekleri konumlar senaryolarda detaylı bir 
şekilde anlatılmalı, bu işlevlerin hangi sistemin 
kontrolünde olacağı da tanımlanmalıdır. TM

Kaynaklar

Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik.
EN12101 – Duman ve Isı Kontrol Sistemleri 
(10 alt standarttan oluşur).
EN1366 – Yangına Dayanıklılık Testleleri (11 
alt standarttan oluşur).
EN15423 - Binalardaki hava dağıtım sistem-
leri için yangın tedbirleri.

için yeterlidir. Oysa, duman tahliye sistemle-
rinde yangının çıkış noktasına göre damperle-
rin bir kısmının açması, bir kısmının ise kapat-
ması beklenmektedir. Yay geri dönüşleri açacak 
şekilde bağlanan motorlar, olası bir enerji kaybı 
durumunda tüm damperlerin açılmasına ve 
tahliye sisteminin bütün kompartımanları bir-
birine bağlayan bir bacaya dönüşmesine neden 
olur. Yayların kapatacak şekilde bağlanması ise, 
yangın çıkan katta bir enerji sorunu durumunda 
duman tahliyesinin kesilmesine neden olur.
Bu yüzden EN12101'deki yönlendirme, duman 
kontrol damperlerinin enerji kaybı durumunda 
aldıkları en son konumda kalmalarıdır. Burada 
güncel algılama sistemlerinin, dumanı erken bir 
aşamada algılayarak damperleri sıcaklık yük-
selmeden istenen konuma getireceği varsayıl-
maktadır. Yangın çıkan kattaki damper açılacak, 
diğerleri kapatacaktır. Enerji kesilmesi duru-
munda bu konumun korunması öngörülmüştür.
Duman kontrol damperleri, sıcaklık dayanımı 
açısından kullanılacakları sisteme göre üç gruba 
ayrılıyor:
•	 Otomatik tetiklemeli duman kontrol 

sistemlerinde kullanılan damperlerden 
sadece ilk sinyal ile, senaryonun 
gerektirdiği pozisyona gelmeleri ve bu 
konumu korumaları bekleniyor.

•	 Elle müdahale imkânı bulunan otomatik 
duman kontrol sistemlerinde ise ilk 
tetiklemeden sonra itfaiye ve diğer 
yetkililerin komutuyla damperlerin 
konumu değiştirilebiliyor.

•	 Manüel duman kontrol sistemleri ise 
sadece yetkili kişiler tarafından devreye 
sokulabiliyor ve gerektiğinde damperlerin 
konumu değiştirilebiliyor.

Sadece otomatik tetiklenebilen sistemlerin yan-
gının erken bir aşamasında istenen konuma 
gelecekleri varsayıldığı için elektrik motorunun 
yüksek sıcaklıklarda işlev göstermesi beklen-
miyor. Tabii aldığı komutla geldiği pozisyonu 
belirlenen süre ve sıcaklıkta koruyacak kilit-
leme mekanizmasına sahip olması gerekiyor.
İlk tetiklemeden sonra uzaktan komutla açıp 
kapatılabilmesi gereken duman kontrol dam-
perleri ise yangın sırasında 30 dakika boyunca 
işlevini yerine getirecek yapıda olmalıdır. Basit 
gibi gözükse de bu son kriter, duman kon-trol 
damperleri üzerindeki yükü ciddi şekilde artır-
maktadır. Sıcaklığa dayanımın bir kısmı motor 
imalatçıları tarafından sağlanmakta ama önemli 
kısmı damper imalatçısı tarafından motoru iyi 
bir izolasyon içine alarak  temin edilmektedir. 
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görüş

TS EN 12845 Yangın Mücadele 
Normu Yerine NFPA Normunda 
Neden Israr Ediliyor?

ALP Pompa A.Ş. piyasaya sunduğu bir-
çok yeniliğe 2009 yılında EN 12845 
Yangın Hidroforlarını da kattı. Hid-

rofor üretimi konusunda çok titiz olan TSE 
tarafından kontrol edilerek belgelendirilen 
ve Avrupa Birliği normu olan TS EN 12845 
belgesine sahip Türkiye’nin ilk yangın hidro-
foru olması ürünün başlıca özelliğidir. Ülke-
mizde, yıllardır yangın mücadele hidroforla-
rında bir standart olmadan imal edilen ürün-
ler, can ve mal güvenliğini ciddi anlamda teh-

Yazan: Coşkun Çalışkan, 
ETNA Ürün Yöneticisi,
Makina Mühendisi-MBA
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dit etmekteydi. Millet Meclisi'nin kabul ettiği 
EN 12845 normu, hükümet tarafından görev-
lendirilen TSE kurumunca TS EN 12845 
olarak Türkçe’ye çevrilerek yayımlanmıştır. 
Globalleşen dünyada ülkemizin bu standardı 
kabul etmesi, büyük bir gelişme olarak tarihe 
kaydedilmiştir.

İlk olarak Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren 
EN 12845 standardı, ulusal standartların ve 
mühendislik deneyimlerinin sentezlenmesin-
den meydana gelen ve sprinkler sistemler için 
tasarlanmış olan yeni bir standarttır. Bu stan-
dart, her şeyden önce insan hayatını koruma 
önlemleriyle birlikte sprinkler sistemleri için 
belirli kuralları ve binalar ile endüstride kul-
lanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprink-
ler sistemlerinin tasarımı, montajı ve bakımı 
için gerekli kuralları ve tavsiyeleri kapsayan 
çok geniş içerikli bir uygulamadır. Avrupa 
Standartları Komitesi (CEN) tarafından 29 
Kasım 2002’de onaylanan bu standardın, her-
hangi bir değişiklik ya da düzenleme yapıl-
madan, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde kul-
lanılan standartların yerini alması zorunlu-
luğu getirilmiştir. 

Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde hızla 
ilerleyen ülkemizde bu standart, TSE tarafın-
dan tercüme edilerek 10 Nisan 2007 tarihinde 
TS EN 12845 olarak yürürlüğe alınmıştır. 19 
Aralık 2007’de küçük bir revizyona uğrayan 
bu düzenlemeyle birlikte, binaların yangından 
korunması hakkında yönetmelikte de yağmur-
lama sistemi tasarımının TS EN 12845’e göre 
yapılması gerektiği açık ve net bir şekilde ifade 
edilmiştir. Bu yönetmeliğe göre, yönetmelik 
hükümlerinin uygulanmasından yapı ruhsatı 
vermeye yetkili idarelerin yanı sıra yatırımcı 
kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsil-
cileri, tasarım veya uygulamada görevli mimar 
ve mühendisler, danışman, proje kontrol yet-
kilileri direkt olarak sorumlu olduğundan TS 
EN 12845’in önemi hissedilir derecede artış 
göstermektedir.
 
1992 yılında yürürlüğe giren “İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Yangından Korunma Yönet-
meliği” ilk yangın yönetmeliğidir. Ulusal yan-
gın yönetmeliği, 26 Temmuz 2002 tarihli 
24827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mış ve nihayetinde, AB uyum yasaları gereği 

bugünkü Yönetmelik 27 Kasım 2007 yılında 
2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
kabul edilip 19 Aralık 2007 tarihinde 26735 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürür-
lüğe girmiştir. Daha sonra 10 Ağustos 2009 
tarihli ve 2009/15316 sayılı karar ile yönetme-
likte değişiklik olmuş ve bu değişiklik 9 Eylül 
2009 tarihli ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikte; bu yönetmeliğe uygun tesisat 
ve yangın pompalarının kullanılmamasından 
dolayı mesul olanlar ile ilgili maddeler mev-
cut olup en önemlisi aynen yönetmelikte yazılı 
şekli ile aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır;

MADDE 5- (1) Projeler, kanuni düzenle-
meler yanında, yangına karşı güvenlik bakı-
mından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara 
uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni 
yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı 
değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngö-
rülen esaslara göre imalat yapılmadığının tes-
piti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar 
binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma 
ruhsatı verilmez.

(2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte 
hakkında yeterli hüküm bulunmayan husus-
larda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, 
stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alan-
larının yangından korunmasında Türk Stan-
dartları, bu standartların olmaması halinde 
ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya 
Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen 
hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edi-
len standartlar da kabul edilir.

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümleri-
nin uygulanmasından;

a)  Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b)  Yatırımcı kuruluşlar,
c)  Yapı sahipleri,
d)  İşveren ve temsilcileri,
e)  Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve 

mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve 
imalatçılar,

f )  Yapı yapılmasında ve kullanılmasında 
görev alan müşavir, danışman, proje 
kontrol, yapı denetimi ve işletme 
yetkilileri

  görevli yetkili ve sorumludurlar.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması 
sebebiyle meydana gelen yangın hasarların-
dan dolayı;

 a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, 
işveren ve işveren temsilcileri,

b)  Tasarımda, uygulamada ve denetimde 
görevli mimar ve mühendisler,

c)  Yapı denetim kuruluşları,
ç)  Müteahhitler, imalatçılar ve 

danışmanları
 kusurlarına göre sorumludur.
   
(6) Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta 
ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde 
ve işletmek-lerde, bu Yönetmelik hükümle-
rine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mec-
buriyetindedirler.
 
Yakın tarihimizde yangın ile ilgili gerek Avrupa 
gerekse Türk standartlarının yetersiz olması 
sebebi ile Türkiye Yangın Yönetmeliği’nin 
2002 yılında yayımlanan ilk basımında detay 
verilmeye çalışılmıştır. Aslında, bu detayları 
yönetmeliklerde vermek çok uygun değildir. 
Takdir edersiniz ki, yönetmeliklerde verilebi-
lecek bu detaylar, yağmurlama sisteminin tam 
olarak tasarımını yapmaya yetecek bilgiler içe-
remez. Bu yüzden, 2002 yılından önce ve 2002 
yılından günümüze kadarki süreçte de tasarım 
için çeşitli yurtdışı kaynaklı dökümana başvu-
rulmaktaydı. Bu amaçla en fazla başvurulan 
kaynak ise NFPA standardıydı. Ancak TSE 
Kurumu’nu EN 12845 yağmurlama sistem-
leri için tesisat ve tasarım normunu Türkçe’ye 
çevirerek yayımlaması ve bu AB normunun 
Yönetmelikte emredilen şekilde uygulanması 
için artık görev vermiştir. 

Yönetmeliğin uygulanması açık ve nettir. TSE 
tarafından TS EN 12845 yağmurlama sistem-
leri tasarımı ve uygulamasında belirtilen esas-
lar net olmasına rağmen hâlâ bir kısım meka-
nik tasarımcı ve uygulamacıların diğer stan-
dartlara uygun tasarım yapmaya ve bu tasa-
rımda belirtilen şartları müşterilerine kabul 
ettirmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Yönetmeliğe göre bu tutumları, hem kendile-
rini hem de müteahhitleri ve mal sahiplerini 
de sorumluluk altına sokmaktadır. TM
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FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ

DUMAN TAHLİYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP 
LİDER YERLİ ÇÖZÜM

İlk Belediye Caddesi No:2 
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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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teknik

Yangın Dumanı 
Egzoz Fanlarında 
Dikkat Edilmesi Gerekenler

yerleşim yerine göre hangi tip olması gerektiği 
belirtilmelidir (aksiyal, radyal, kanal tipi, çatı 
tipi, yatay atışlı, dikey atışlı). Fanlarla birlikte 
kullanılması gerekli olan aksesuarlar seçilmeli-
dir (Podlu veya podsuz susturucu, tel kafes, tek 
yönlü damper) ve bu aksesuarlardan kaynakla-
nan basınç düşümlerinin fan kapasitesi belirle-
nirken dikkate alınıp alınmadığı bildirilmelidir.

2- Sertifikasyon

Sertifikasyon kurumu güvenilir olmalıdır. 
Üretici firmalar belirli bir seri fan modelinin 
tamamını kapsayan test sertifikasına sahip 
olmalıdır. Örneğin 315 mm’den 2000 mm’ye 

B inalarda çıkan yangın ile ilgili bilinen 
en önemli gerçek; canlıların yanma 
nedeniyle değil yangın dumanından 

boğularak ve zehirlenerek yaşamlarını yitir-
diğidir.
Günümüzde yapılan büyük ölçekli ve karma-
şık binaların yangın dumanı egzoz sistemle-
rinde kullanılan fanların projelendirmesinden 
uygulamasına kadar olan tüm aşamalarında, 
aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi 
gerekmektedir.

1-Proje

Yangın duman egzoz sisteminin projelendiril-

mesinde, oluşacak muhtemel yangında ortaya 
çıkacak duman sıcaklığı hesaplanarak fanla-
rın EN 12101-3 Standardına göre F200 (200 
°C-2saat), F300 (300 °C-1saat), F400 (400 
°C-2saat), F600 (600 °C-1saat) sıcaklık sınıfla-
rından hangisine uygun olacağı belirlenir. Yan-
gın esnasında oluşacak dumanın hızla binadan 
uzaklaştırılmasını sağlayacak olan hava debisi 
ve sistem basınç düşümüne göre fan kapasitesi 
tespit edilir. Egzoz edilen havanın yerine yan-
gın bölgesi bir miktar negatif basınçta kalacak 
şekilde yeterli miktarda taze hava girişinden 
emin olunmalıdır. Doğal yollardan taze hava 
girişi yeterli olmayacaksa, mutlaka taze hava 
fanları sisteme konmalıdır. Fanların binadaki 

Hazırlayan: Taner Yönet IMCO Ltd. Şti.  

60 . tesisat market 08/2012



kadar değişik çaplarda ve farklı kanat sayısı ve 
motor gücüne sahip olan aksiyal duman egzoz 
fan serisinin, F300 sıcaklık sınıfı sertifikasına 
sahip olabilmesi için sertifikasyon firmasının 
talep edeceği sayıda serinin farklı ürünleri test 
ettirilir. Bir veya iki ürün için alınan sertifi-
kalar sadece test edilen numune için alınmış 
olur, tüm seri için geçerli bir sertifika değil-
dir. Aksiyal fan serisi için alınan sertifikalar jet 
fanları kapsamaz. Jet fanlar için de ayrıca test 
sertifikası alınmalıdır. Sertifikalarda, test edi-
len üründe kullanılan motor markaları belirti-
lir. Müşteri, teslim aldığı fanların motorları-
nın sertifikaya uygunluğunu kontrol etmelidir.

3- Seçim

Fanlar, üretici firmaların seçim programları 
kullanılarak seçilir. Projede belirtilmiş olan 
kapasite, sıcaklık sınıfı, fan tipi, aksesuarlar 
dikkate alınarak seçim yapılır. Kullanım şek-
line göre fanların giriş ve/veya çıkışında kanal 
bağlantısı olup olmadığına göre seçim yapıl-
malıdır. Seçim çıktısında bağlantı durumu-
nun doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir. 
Susturucunun podlu istenmesi durumunda, 
seçim çıktılarında susturucunun podlu olarak 

edilmelidir. Programın verdiği alternatiflerin 
içerisinde enerji tüketimi ve önem durumuna 
göre ses seviyesi dikkate alınarak en uygun 
olan model tespit edilir.

4- Montaj

Fanların montajında türbülans oluşumunu 
engelleyecek şekilde kanal bağlantıları yapıl-
malıdır. Fanların kanal sistemine ve binaya 
olan bağlantılarında titreşim önleyici eleman-
lar kullanılmalıdır. Sıcaklık dayanımı dikkate 
alınmalıdır. Emiş ve atış tarafındaki engel-
lerden en az bir fan çapı kadar mesafe bıra-
kılmalıdır.

5- Elektrik ve Kontrol

Yangın dumanı egzoz fanları yangın anında 
hiç durmadan çalışmalıdır. Günlük havalan-
dırma ihtiyacından dolayı fanların hız kon-
trolü frekans değiştiricilerle yapılıyorsa, yan-
gın durumunda bu frekans değiştiriciler devre 
dışı bırakılarak fanlar doğrudan sürülmelidir. 
Aksi takdirde, yüksek sıcaklık nedeniyle olu-
şabilecek aşırı akım çekimi gibi durumlarda, 
frekans sürücüler fanları korumak için kapa-
tabilir ve yangın anında sistem çalışmaz hale 
gelir. TM

girildiği kontrol edilmelidir. Özellikle aksiyal 
fanlara şapka ilave edilerek çatı tipi kullanım 
söz konusu ise, seçim programında şapka için 
ilave basınç düşüm değeri girildiği kontrol 
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Hazırlayan: Deniz Kaya
Kombi Klima Shop Kurucu Ortağı, Makina Mühendisi

1- Yoğuşmalı kombi nedir?

Gaz halindeki bir maddenin çevresine 
ısı vererek sıvı hale dönüşmesine 
‘yoğuşma’ denir. Doğalgazın yanması 

sonucunda ortaya çıkan ve bacadan dışarı atı-
lacak baca gazının, su buharındaki enerjiyi özel 
ısı eşanjörü sayesinde geri kazanarak toplam 
verimi artıran cihazlara ise ‘yoğuşmalı kombi’ 
adını veriyoruz.

2- Neden yoğuşmalı kombi tercih 
edilmeli?

Verimi klasik kombilere göre daha yüksektir. 
Bu sayede daha düşük yakıt tüketimi vardır. 
Düşük baca gazı sıcaklıklarına sahiptir. Alev 
boyunu ihtiyaca göre ayarlayarak, dur/kalk yap-
madan modülasyonlu şekilde çalışır. Fan modü-
lasyonu sayesinde tüketilen gaz miktarına bağlı 

10 Soruda 
Yoğuşmalı 
Kombi

olarak yüksek yanma verimi elde edilir ve çok 
daha sessiz çalışma sağlanır. Daha düşük emis-
yon (CO ve NOx) oranları ile daha çevrecidir.

3- Yoğuşmalı kombi alırken nelere 
dikkat edilmeli?

Fiyatı yüksek olan kaliteli ürün demek değildir. 
Satın alırken klasik kombilere göre ne kadar az 
fark öderseniz, yapacağınız tasarruf kısa sürede 
ödediğiniz farkı geri almanızı sağlar. Yoğuş-
malı cihazlar, ileri teknoloji ürünü oldukların-
dan dolayı marka ve üretici firma çok önemli-
dir. Daha az arıza ihtimali olmasına karşın yine 
de servis ağı güçlü bir firma tercih edilmelidir.

4- Yoğuşmalı kombi, ne kadar 
zamanda kâr sağlar?

Yoğuşmalı kombi, standart kombiye göre daha 
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düşük gaz sarfiyatı yapacağından ilk yatırım 
maliyetini, kullanıma göre değişkenlik göster-
mekle birlikte, 1-3 yıl gibi kısa bir sürede amorti 
edecek olup, ekonomik ömrü süresince daha az 
doğalgaz faturası ödeyerek kâra geçebilirsiniz.

 5- Hangi tip tesisatlarda 
kullanılabilir?

Yerden ısıtma ve 5 metre dahi olsa bile rad-
yatörlü sistem gibi her türlü ısıtma sistemine 
uygundur. 

6- Ne kadar alan ısıtılabilir?

İstanbul şartları ve izolasyonu kötü olmayan 
normal daireler için pratik olarak hesaplanmış 
ısıtılabilecek alanlar şu şekildedir:

140 m2’ ye kadar ……………….. 20.000 kcal/h
200 m2’ ye kadar ……………….. 26.000 kcal/h

Standart kombilere göre % 30’a varan tasar-

ruf yapacağı için küçük dairelerde de kulla-
nımı uygundur. 50 derecenin altında çalışması 
durumunda; normal kombilerde verim % 79’a 
kadar düşmekte, yoğuşmalı kombilerde ise  
% 109’a kadar çıkmaktadır, bu nedenle % 30 
tasarruf oluşmaktadır.

7- Nereye ve kimler tarafından 
monte edilebilir? 

Yoğuşmalı kombinin montajının, gaz dağıtım 
şirketinin teknik şartnamesine uygun olarak, 
konuyla ilgili eğitim almış ve yetkilendirilmiş 
uzmanlarca yapılması gerekir.

8- Montajda nelere dikkat edilmeli?

Yoğuşma esnasında bacada oluşacak yoğuşma 
suyunun ortamdan güvenle tahliyesini sağla-
mak için yoğuşma suyunun kapalı gidere bağ-
lanması gerekir. Yoğuşmalı kombinin balkona 
takılması durumunda, balkonun kapatılması 
gerekmektedir. 

9- Ekonomik ömrü ve garanti süresi 
ne kadardır?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yoğuşmalı 
kombiler için belirlediği ekonomik ömür 10 
yıldır. Fakat pazarda pek çok cihaz, düzenli 
bakım ile çok daha uzun yıllar sorunsuz hizmet 
verebilmektedir. Cihazların yılda en az bir kez 
yetkili servislerce bakımının yapılması, cihazın 
daha uzun süre güvenli kullanımını mümkün 
kılar. Garanti süresi markaya göre 2-10 yıl ara-
sında olup, isteğe bağlı ikişer yıllık ek garanti 
satın alınması da mümkündür. 

10- Nasıl satın alınır?

Yoğuşmalı kombi çeşitleri pazarda birçok 
marka tarafından satışa sunulmaktadır.
Ayrıca www.kombiklimashop.com adresinden 
7/24 sipariş verilebilir.  TM
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TROX FKA-EU yangın damperleri
onlarca yıldır test edilerek güvenilirliği  
kanıtlanmış ürün.

• EN 1366-2 standardına göre test edilmiş

• EN 13501-3 standardına göre EI 120 (ve, ho) S
dayanım sınıfına sahip

• Kalsiyum silikat damper kanadı sayesinde
duman, ısı ve alev geçirmeyen yapı

• TROXNETCOM sayesinde merkezi bina yönetim
sistemi (BMS) ile uyum

TROX 60 yıllık güvenin adı

EN 13501-3 standardında belirtilen
 sınıflandırmalar;

• E: Integrity – Bütünlük

• I: Insulation – Yalıtım

• S: Smoke Leakage – Duman Kaçağı

TROX FKA-EU tip yangın-duman  damperlerinin
yukarıdaki tüm sınıflara 2 saat dayanımı vardır
(EIS 120).
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teknik

dan, örneğin şebekeden, çekeceği akımın ne 
kadar sinüzoidal forma yakın olduğunun bir 
ölçüsüdür. Bu değerin çok düşük olması bekle-
nir. Harmonik içeriği yüksek akımlar, harmonik 
güç kayıplarını ve harmonik gerilim düşümle-
rini artırır; ana besleme panosunda, aynı pano-
dan beslenen diğer yükleri olumsuz yönde etki-
leyecek gerilim çentiklerinin (voltage notches) 
oluşmasına neden olur; k-faktörü düşük trans-
formatörlerde aşırı ısınmalar ve kayıplar oluştu-
rur; kabloların, giriş devre kesicilerin, standby 
generatörün akım kapasitelerinin daha yüksek 
seçilmesini zorunlu kılar. Tristörlü doğrultucu-
ların yer aldığı önceki nesil KGK teknolojile-
rinde giriş THDi (Giriş Akımı Toplam Har-

B ilişim sektöründe ve sanayide Kesin-
tisiz Güç Kaynaklarına (KGK, UPS) 
olan ihtiyaç ve beklentiler yüksektir. 

İşletmelerin otomasyon ile artan üretim kapa-
siteleri ve kişisel bilgisayarlar ile sunucuların 
oluşturduğu bilişim altyapısı, KGK kullanı-
mını neredeyse bir zorunluluk haline getir-
miştir. Bilgi işlem ortamında işlenen bilgilerin 
kesintiye uğraması, işletmeleri önemli finansal 
zararlara uğratmaktadır. Güç koruması ama-
cıyla kullanılan KGK’lar; sadece elektrik kesin-
tisinde bilgisayar ve benzeri kritik yükleri bes-
lemekle kalmaz, aynı zamanda şebeke enerjisi 
mevcut iken bu yüklerin, frekansı ve gerilimi 
regüle edilmiş, son derece kararlı bir AC güç 

ile beslenmesini sağlar.
Kullanıcılar açısından kritik yüklerini besle-
yecek en uygun KGK’nın seçimi bu noktada 
önem kazanmaktadır. Bu yazıda katma değe-
rin daha fazla olduğu, özellikle üç fazlı ve yük-
sek güçlü KGK seçiminizde size yardımcı ola-
cak bazı önemli tavsiyelerde bulunulacaktır. Bu 
tavsiyeler KGK’nın giriş, çıkış ve akü besleme 
ara devresi için özetlenecektir.
Teknolojik yararlar öncelikle gözetilecek 
şekilde seçim kriterleri aşağıdaki gibi sırala-
nabilir:

1- Düşük Giriş Akım Harmonik Distorsi-
yonu:  KGK’nın beslendiği gerilim kaynağın-

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Vehbi Bölat
Tunçmatik A.Ş. 

KGK (UPS, Kesintisiz Güç Kaynağı) 
Seçerken Dikkate Alınması Gereken 
Temel Kriterler
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ğiniz tasarruf özellikle yüksek 
güçlerde oldukça kayda değer 
olacaktır.

3- Geniş Giriş Gerilim Çalışma 
Aralığı: AC şebeke geriliminin 
gün içinde çok fazla değiştiği 
veya KGK’nın beslendiği kayna-
ğın geriliminin, çekilen yüksek 
akımlar nedeniyle fazla düştüğü 
çalışma durumlarında, KGK 
doğrultucusu çalışmayabilir ve 
yükün ihtiyacı olan güç akü-
den sağlanır. Ancak fazla sayıda 
yaşanması halinde, bu istenme-
yen bir çalışma şeklidir. Sıklıkla 
devreye giren, diğer bir deyişle 
fazla sayıda şarj/deşarj döngüsü 
sergileyen akünün ömür beklen-

tisi hızla düşer.

İşletmenin beslendiği AC şebeke gerilimi anma 
etkin değeri 380V+/- % 10-15 ise, zaten has-
sas kritik yükleri doğrudan bu gerilim ile bes-
lemek risklidir. Seçilecek KGK cihazının karşı-
laşılan en düşük (örn. -% 20) ve en yüksek (örn. 
+% 10) şebeke gerilim değerlerinde bile doğ-
rultucusunun çalıştığından emin olunmalıdır.
 
4-  Gelişmiş Akü Yönetimi: Aküler, KGK sis-
teminde en az KGK cihazının kendisi kadar 
önemli bir bileşendir. Elektrik kesintisi veya 
şebeke geriliminin çalışma aralığının dışına 
çıkması durumunda, yükün ihtiyacı olan elek-
triksel enerjiyi aküler karşılar. Akülerin çalışma 
koşullarını sürekli izleyecek ve ömrünü kısalta-
cak durumlar ortaya çıktığında, gerekli tedbir-
leri hızla alacak gelişmiş bir akü yönetiminin 
KGK sisteminde yer alması son derece önem-
lidir. Böyle bir akü yönetimi; aküleri aşırı şarj 
ve aşırı deşarjdan koruyacak, akü ortam sıcaklı-
ğının artması halinde sıcaklık kompanzasyonlu 
şarj ile aküleri daha düşük bir akü gerilimi ile 
şarj edecek, akülerin önceden programlanarak 
otomatik veya manüel olarak test edilmesine 
imkân tanıyacaktır.

Sonuç olarak, akü ömrünü artıracak ve KGK 
sisteminin güvenilirliğini sürdürecek gelişmiş 
bir akü yönetimi, KGK seçerken mutlaka göz 
önüne alınması gereken bir özelliktir.

5- Çıkış İzolasyonu: Evirici anahtarlama 
elemanlarının kısa devre olması veya yanlış 

monik Distorsiyonu) değeri % 33-35 merte-
belerinde iken, doğrultucu yapısında IGBT 
(Insulated Gate Bipolar Transistor) yarı ilet-
ken elemanların kullanılmasıyla bu değer günü-
müzde % 3-5’lere kadar inmiştir. 
                         

THDi değeri ara çözümlerle, örneğin 12-dar-
beli KGK kullanıldığında ancak % 10’lara; 
12-darbeli bir KGK’da 11. akım harmonik 
filtresi kullanılırsa % 5-6’lara kadar düşürüle-
bilmektedir. Ara çözümlerin getirdiği yüksek 
maliyet, azalan güvenilirlik, ağırlık, kaplanan 
alan ve bakım ihtiyacındaki artış, bu çözümlerin 
cazip olmasını önlemektedir. Yarı iletken tek-
nolojisindeki gelişme ve IGBT üretim maliyet-
lerindeki düşüş sayesinde günümüzde artık tek 
ünitede 800 kVA’lık IGBT doğrultuculu KGK 
güç korumasına rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Sonuç olarak, özellikle besleme kaynağınız 
yeterli değilse seçeceğiniz KGK’nın % 3-5 sevi-
yelerinde bir THDi değerine sahip olduğun-
dan emin olmalısınız.

2- Yüksek Giriş Güç Faktörü: Kullanılan yük-
lerin önemli bir kısmı, şebekeden aktif gücün 
yanı sıra reaktif güç de çeker. İşletmelerde kul-
lanılan eski teknolojilerle donatılmış motor hız 
kontrol üniteleri ve KGK’lar, akü şarj üniteleri 
gibi güç elektroniği temelli devreler, bu yük gru-

bunun içinde yer alır. Üretimde 
yararlanılmayan, ancak şebeke-
den çekildiği için belli bir para-
sal bedel ödenmek zorunda kalı-
nan reaktif güç tüketimi olabil-
diğince azaltılmalı, mümkünse 
şebekeden bu güç bileşeni çekil-
memelidir. Bunun KGK tipi 
cihazların teknik verilerindeki 
karşılığı, giriş güç faktörü değe-
rinin 1’e yakın olmasıdır. İdeal 
durumda birim güç faktörü iki 
koşulun aynı anda gerçekleşmesi 
ile sağlanır: 1-KGK’nın AC 
güç kaynağından çektiği akı-
mın dalga şekli, bu güç kayna-
ğının gerilim dalga şekli ile aynı 
formda, yani sinüzoidal olma-
lıdır, 2- KGK’nın AC güç kay-
nağından çektiği sinüzoidal akım, bu güç kay-
nağının gerilimi ile aynı fazda olmalıdır. Aşa-
ğıda verilen şekilde, KGK’nın giriş gerilimi ile 
giriş akımı bu iki koşulu birlikte sağlamakta-
dır. Genellikle IGBT doğrultuculu KGK’lar, ilk 
maddede yer alan düşük THDi değerinin yanı 
sıra bu koşulu da karşılamaktadır.

Güç faktörü değeri 1’e çok yakın olan, örne-
ğin 0.97 - 0.99 aralığında kalan giriş güç fak-
törlü bir KGK’yı seçmek, sizi gereksiz reak-
tif güç bedeli ödemekten kurtaracak, edece-
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güç faktörü 0.6-0.7 civarındadır. Tipik KGK 
cihazları bu yükleri sorunsuz bir şekilde besler. 
Ancak yeni nesil sunucular ve bu altyapıda yer 
alan kişisel bilgisayarlar, yukarıdaki devre şema-
sında verildiği gibi giriş güç faktörü düzeltme 
devresine sahiptir.  Bu tip yükler 0.9 kapasitif 
yük davranışı sergilerler. 
Seçilecek KGK cihazından, diyagramda da gös-
terildiği üzere 0.9 kapasitif güç faktörlü bir yük 
beslendiğinde % 100 aktif güç çekilebilmelidir.
Bu yazımda kullanıcıların doğru KGK’yı seçer-
ken dikkate almaları gereken temel kriterleri 
sıralamaya çalıştım. Makale içeriğini elim-
den geldiğince basit tutmaya çalışmakla bera-
ber, makalenin okunması minimum düzeyde 
bir elektrik bilgisi gerektirebilir. KGK cihaz-
ları teknolojik açıdan gelişmiş, güç elektro-
niği esaslı sistemlerdir ve performans kriterle-
rinin anlaşılabilmesi için bu temel bilgi gerek-
lidir. Bununla beraber içerikle ilgili anlaşılma-
yan konular, yorum ve öneriler için www.veh-
bibolatdanismanlik.com adresinden makalenin 
yazarına ulaşılabilir. Öte yandan cihazın çalış-
masını tanımlayan matematiksel ifadeler kul-
lanmaktan özenle kaçındım. Yazdıklarım üç 
fazlı KGK’lar için geçerlidir, fakat birçoğu bir 
fazlı KGK’lara da uygulanabilir. Şüphesiz bir 
KGK’nın haberleşme ve elektriksel dinamik 
davranış ile ilgili başka kriterleri de bulunmak-
tadır. Fakat nihai kullanıcıya getireceği fayda ve 
tasarruf açısından, yukarıda belirtilen madde-
ler ön plana çıkmaktadır. TM

zamanlamayla anahtarlanması, DC akü geri-
liminin kritik AC yüklere uygulanmasına ve bu 
yüklerin ciddi şekilde zarar görmesine neden 
olacaktır. Evirici çıkışında yer alacak bir izo-
lasyon transformatörü, böyle bir arızada yükü 
KGK’dan tamamen izole edecek ve göstereceği 
çok düşük empedansla seçici korumaların çalış-
masını sağlayacaktır. Galvanik izolasyon trans-
formatörünün yer almadığı KGK sistemle-
rinde, söz konusu koruma için sadece elektro-
nik korumaya güvenilir. Ancak bu koruma tek 
başına yeterli olmayabilir. En güvenilir şekli, 
hem evirici izolasyon transformatörünün hem 
de elektronik esaslı korumanın yer aldığı KGK 
sistemleri kullanmaktır.

Bununla beraber, söz konusu transformatör yük 
için nötr izolasyonu sağlamaz. Nötr izolasyonu 
her uygulama için bir zorunluluk değildir. Bir-
çok işletmede nötr izolasyonunun yer alma-
dığı KGK sistemleri, yıllar boyunca sorunsuz 
bir şekilde kullanılmaktadır. Nötr hattı için 
galvanik izolasyon, bypass hattına yerleştirile-
cek ve on-line çalışma sırasında üzerinden bir 
akım akmayacağı için sistemin toplam veri-
mini düşürmeyecek bir bypass izolasyon trans-
formatörü ile sağlanabilir. Öte yandan doğrul-
tucu tarafında kullanılacak bir galvanik izolas-
yon transformatörü, sistemin normal çalışması 
sırasında akım taşıyacağından sistemin veri-
mini olumsuz yönde etkileyecektir.

Özetle, DC ara devre gerilimini çıkış yükle-
rinden izole edecek bir evirici çıkış transfor-
matörü, sistemde standart olarak yer almalı-
dır. Bunun yanı sıra ancak uygulama kullanıl-
masını gerektiriyorsa, nötr hattı bir izolasyon 
transformatörü ile izole edilmelidir. Uygula-
manın gerektirmediği hallerde, nötr izolasyonu 
için transformatöre yapılacak yatırım cihaz ve 
işletme maliyetlerini artıracaktır.

6-  Sistem Verimi: KGK sistemleri çoğunlukla 

anma kapasitelerinin altında çalışır. Ürünün 
teknik değer tablosunda KGK toplam verimi 
genellikle tam yük için tanımlanır. KGK cihazı, 
% 50 yüke kadar inen yüklenme durumlarında 
da % 90’ın üstünde bir verim değeri sergileye-
bilmelidir. KGK çıkış aktif gücünün, KGK giriş 
aktif gücüne oranı olarak tanımlanan KGK 
AC-AC verimi ne kadar yüksek ise, cihazda 
açığa çıkan ısıl güç kayıpları o denli düşük olur. 
Yüksek verimli bir KGK, tüketilen elektrik 
enerjisi ve klima maliyetlerini düşürür. 

KGK seçiminde en uygun yaklaşım, KGK üze-
rinden beslenecek yükün % 10-20 fazlası bir 
güç değerine sahip KGK seçmektir. Ancak bu 
KGK, anma gücünün altında, örneğin % 50 
yükte bile çalıştığında % 90 üzeri bir verim ser-
gileyebilmelidir.

7- ECO Modu: İşletmede şebeke gerilimi ile 
aynı elektriksel özelliklere sahip ayrı bir gerilim 
kaynağı mevcutsa, kritik yükler KGK sistemi-
nin normal çalışması esnasında bu kaynaktan 
ve bypass üzerinden beslenebilir. KGK tara-
fından sürekli izlenen bu alternatif kaynağın 
çalışma sınırları dışına çıkması halinde, evirici 
devreye girer ve kritik yükleri besler. 

Yukarıda sıralanan maddeler kadar seçimi 
belirleyecek önemde bir kriter olmasa da, işlet-
mede güvenilir bir yedek AC gerilim kaynağı 
mevcutsa, kullanıcı tercihine bağlı olarak bu 
özellik de dikkate alınabilir.
   
8- Yük Uyumluluğu: KGK sistemlerinin 
en yaygın kullanım alanı bilgisayar yükleri-
dir. Girişinde güç faktörü düzeltme devresi 
yer almayan bilgisayar güç kaynaklarının giriş 

Verim Değeri ve Yük (%)
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DOĞADA
KURALLARI

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

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

Bu gurur hepimizin.

Ayvaz AEQ üyesidir

info@ayvaz.com     www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

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

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

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

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

Nem ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? 
Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

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

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

www.trotec24.com.tr
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gündem

Güncel düzenlemeler ışığında 
güneş enerjisi sektöründe 
gelişmeler ve beklentiler*

gibi görünmektedir. EPDK’nın henüz resmî 
olmayan açıklamaları, tarım arazilerinde GES 
kurulumuna izin verilmeyeceği ve MW başına 
arazi kullanımının 20 dönüm ile sınırlandırı-
lacağı yönündedir.
2013 Haziran ayında yapılacak başvurular-
dan en fazla 600 MW’ı lisanslanacak olmakla 

E nerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun 
24 Mayıs 2012 tarihli toplantısında 
çıkan karara göre, 5346 sayılı YEK 

Kanunu'nun 6/c maddesinin beşinci fıkrası 
çerçevesinde YEK belgeli güneş enerjisine 
dayalı, toplam kurulu gücü 600 MW olacak 
üretim tesisleri için; üretim lisansı başvuruları-

nın 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında alın-
masına karar verildi. Bu karar Güneş Enerjisi 
Santralleri (GES) için yol haritasının en önemli 
tarihidir. Mevzuat gereği lisans başvurusu için 
12 aylık güneş ölçümlerine ihtiyaç duyulmakta 
olup Mayıs 2012 itibariyle yapılmış olan bu 
duyuru yatırımcılara yeterli zaman bırakacak 
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beraber bu rakamın önümüzdeki yıllarda arta-
cağı ve 2023 itibariyle 3.000 MW’ı bulacağı 
öngörülmektedir. EPDK tarafından yapılan 
gayriresmî açıklamaya göre ilk etapta devreye 
girmesi beklenen 600 MW'lık GES için, yak-
laşık bir buçuk milyar Euro düzeyinde bir yatı-
rım öngörülmektedir. 

Yüksek potansiyel, düşen maliyetler 
ve teşvikler…

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle, 
yüksek güneşlenme süresi ve yüksek ışıma 
oranına sahiptir. Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü (YEGM) tarafından yapılan çalış-
maya göre Türkiye’nin toplam yıllık güneş-
lenme süresi 2.640 saat, ortalama toplam ışınım 
şiddeti ise 1.311 kWh/m2 olarak hesaplanmış-
tır. Türkiye’nin en fazla güneş enerjisi alan böl-
gesi Güneydoğu Anadolu bölgesi olup, bu böl-
geyi Akdeniz bölgesi takip etmektedir. Aşağı-
daki tabloda bölgeler bazında toplam ortalama 
güneş enerjisi yoğunluğu ve ortalama güneş-
lenme süreleri verilmektedir. (Tablo 1)

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli Kıta 
Avrupa’sının önde gelen güneş enerjisi yatırım-
larına sahip Almanya, İspanya ve Çek Cum-
huriyeti gibi ülkelere göre daha fazla olma-
sına rağmen yatırım oranı ilgili düzenlemele-
rin yakın zamanda yapılmış olmasıyla henüz bu 
ülkelerin çok altında kalmaktadır. Almanya’da 
uygulanan teşvik mekanizmaları sayesinde 
elektrik tüketiminin yaklaşık % 2’si fotovolta-
iklerden (PV)’lerden sağlanmaktadır. Aşağı-
daki grafikte güneş enerjisi yatırımlarında önde 
gelen Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin 
güneşlenme saatleri kıyaslaması gösterilmiş-
tir.  (Şekil 1)

Solar Teknolojiler

Güneş enerjisi teknolojileri diğer düşük kar-
bon teknolojilerine göre sermaye yoğun yatı-
rım gerektirmektedir. Güneş enerjisi kullanıla-
rak yapılan üretim diğer düşük karbon tekno-
lojilerine oranla ortalama % 20 daha az verim 
ile çalışmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik 
üretiminde kullanılan teknolojiler;

•	Fotovoltaik	(PV)
•	Konsantre	solar	enerji	(CSP)
•	Konsantre	fotovoltaik	(CPV)	teknolojiler	
olarak sıralanabilir.

Şekil 1: Güneşleme saatleri kıyaslaması

Tablo 1: Bölgeler bazında ortalama güneş enerjisi ve güneşlenme süreleri
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rine bağlı olarak PV sektörü yüksek büyüme 
oranları yakalamış ve bu da PV teknolojisinin 
gelişmesine ve maliyetlerinin azalmasına yol 
açmıştır. (Şekil 2)
Solar panellerin 2 önemli çeşidi vardır: PV 
hücreleri (c-Si) ile yapım ve ince film (thin 
film) kullanılarak üretilen solar paneller. İnce 
film kullanılarak üretilen solar panellerin kW 
başı maliyeti PV hücreleri ile üretilenlerden 
daha düşük olmasına rağmen elektrik ener-
jisine çevirme verimlilikleri düşüktür. Yüksek 
verimde çalışabilen PV modülleri düşük verimli 
PV modüllerine göre daha yüksek kâr marjı ile 
piyasada satılmaktadır. Bunun temel nedeni 
ise yüksek verimli PV modüllerinin aynı mik-
tarda elektrik enerjisi üretebilmeleri için daha 
küçük bir alana ihtiyaç duymalarıdır. 1 kW 
kurulu güçte standart bir PV kurulumu için 
yaklaşık 10 m2’lik bir alan gerekmektedir. Ala-
nın büyüklüğü kullanılan teknolojiye bağlı ola-
rak değişkenlik göstermektedir. Mevcut tekno-
loji ile fiyattaki 0,10 Dolar'lık artış verimliliğe 
% 1 artış olarak yansımaktadır. Örneğin, diğer 
koşullar sabitken, % 20 verimlilik ile çalışan 
PV modülünün fiyatı % 10 verimlilik ile çalı-

Örneğin, termal enerji depolama üniteleri olan 
CSP santralleri, bu ünitelerin mevcut olma-
dığı santrallere göre 6,5-7 saat daha fazla ope-
rasyonda kalabildikleri için kapasite faktörleri  
% 40-50 arasında değişmektedir. Termal enerji 
depolama üniteleri bulunmayan CSP sant-
rallerinde ise kapasite faktörü % 20-28 aralı-
ğında kalmaktadır. CPV teknolojilerinde ise 
CSP teknolojileri gibi güneş ışığı aynalar ve 
lensler yardımı ile küçük bir yüzeye yansıtıl-
makta fakat güneş enerjisi ısı enerjisine çev-
rilmek yerine PV hücreler yardımı ile doğru-
dan elektrik enerjisine çevrilmektedir. Mev-
cutta kullanılan wafer bazlı silikon (c-Si) solar 
hücreler, piyasadaki toplam hücrelerin % 85’ini 
oluşturmaktadır. Ticari kullanım için üretilen 
PV modüllerin monokristal veya polikristal 
yapısına göre verimlilikleri % 12-20 arasında 
değişmektedir. PV modül fiyatları; kullanılan 
teknolojiye, verimliliğe ve üretim maliyetle-
rine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 
PV teknolojisinde gereken maliyet düşüşünün 
gerçekleşebilmesi için hammadde maliyetle-
rinde azalma olması gerekmektedir. Son yıl-
larda, ülkeler tarafından verilen PV teşvikle-

Şekil 2: Yenilenebilir enerji teknoloji maliyetlerinin yıllar itibariyle değişimi

PV teknolojileri güneş ışınlarından kaynak-
lanan solar radyasyonu yarı iletkenler yardımı 
ile elektrik enerjisine dönüştürmektedir. PV 
modülleri temel olarak birçok solar hücreden 
oluşan bir solar panelden oluşmaktadır. Bu hüc-
relerde monokristal veya polikristal silikon kul-
lanılmaktadır. CSP teknolojisinde, güneş ışığı 
aynalar ve lensler yardımı ile toplanarak küçük 
bir yüzeye yansıtılmakta ve güneş ışınları ısı 
enerjisine çevrilmektedir.
PV ile CSP teknolojilerinin kapasite faktör-
leri incelendiğinde; PV modülleri doğrudan
güneş ışığının gelmesi ile çalışmaktadır ve bun-
dan dolayı kapasite faktörleri yaklaşık olarak  
% 14-24 arası kabul edilmektedir. CSP tekno-
lojisinde kapasite faktörü, güneşin ışıma süre-
sine bağlı olmakla birlikte kullanılan tekno-
loji ve konfigürasyon da önem kazanmaktadır. 
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şan bir PV modülünün fiyatından Watt başına 
1 Dolar daha fazladır. Şekil 2'de yenilenebilir 
enerji teknolojileri kullanılarak üretilen elekt-
rik enerjisindeki yıllara sari maliyet azalışları 
gösterilmektedir. Bu kapsamda, monokristal 
ve polikristal teknolojilerindeki iyileştirmelere 
bağlı olarak PV modüllerinin verimliliklerinin 
artması beklenmekte ve hammadde maliyetle-
rinin 30 yıl içinde daha da fazla düşmesi öngö-
rülmektedir.

Avrupa ülkelerinde PV destekleme 
düzeyleri

Mart 2010 itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) tarafından açıklanan stra-

miştir. PV teşvik maliyetlerindeki hızlı artışın 
önüne geçmek isteyen Almanya, Mart 2012’de 
küçük çaplı kurulumlar için sabit fiyat garan-
tisini 19,5 € cent/kWh’ten 16,5 € cent/kWh’a 
indirmiş, 10 MW’a kadar olan sanayi kurulum-
larının teşvikini ise 13,5 € cent/ kWh’a kadar 
düşürmüştür. 10 MW üzeri tüm kurulumlar 
için Temmuz 2012’den itibaren teşvik meka-
nizması tamamen kaldırılmaktadır.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde PV kurulumu için farklı 
teşvik mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu 
mekanizmalar arasında; sabit fiyat garantisi, 
yeşil bonus ve vergi muafiyeti bulunmaktadır. 
Yeşil bonus ile üreticiler Avrupa Yapı Fonu ve 
Ulusal Enerji Tasarrufu Fonu’ndan yararlana-
bilmektedirler. Ayrıca, satılan elektrikten elde 
edilen kâr vergiden muaftır. 2010 yılı sonuna 
kadar 100 kW’dan fazla olan kurulumlar için 
0,6873 €/kWh, 30 ile 100 kW arası kurulum-
larda ise 0,6623 €/kWh teşvik uygulanmıştır. 
Verilen teşvikler neticesinde 2006 yılı sonunda 
1 MW olan güneş enerjisi kurulu gücü 2010 yılı 
sonunda yaklaşık 6 GW’a ulaşmıştır. Hedefle-
nen GES kurulu gücüne çok hızlı bir şekilde 
ulaşırken bir yandan da ucuzlayan teknoloji 
karşısında yüksek kalan teşvik rakamlarının 
kamu maliyesine getirdiği aşırı yükü dengele-
mek isteyen Çek Cumhuriyeti, 2009 ve 2010 
yılında kurulan 30 kW üstü PV sistemleri için 
geriye yönelik vergi ödeme zorunluluğu getir-
miş ve sabit fiyat garantisinde yaklaşık % 50 
oranında indirime gitmiştir. Çek Cumhuriyeti 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belir-
lediği ve Ocak 2011'de yürürlüğe girmiş olan 
teşvik mekanizmasına göre;

•	 30 kW’a kadar olan kurulumlar için 0,311 
€/kWh

•	 30 ile 100 kW arası kurulumlar için 0,245 
€/kWh

•	 100 kW’tan büyük kurulumlar için 0,228 
€/kWh olarak belirlenmiştir.

İspanya

İspanya’da 2007 yılında açıklanan yenilenebi-
lir enerji kaynakları düzenlemesine göre yeni 
kurulacak tüm güneş panelleri için sabit fiyat 
garantisi 0.44 €/kWh olarak belirlenmiştir. Bu 
kapsamda, RD 661/2007 sayılı düzenlemeye 
göre destekleme fiyatı detayları;

teji belgesine göre 2023 yılına kadar yenilenebi-
lir enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerji 
miktarının toplam enerji üretiminin % 30’u 
olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, detay-
larına Düzenleyici Çerçeve bölümünde yer 
verildiği üzere fotovoltaik ve yoğunlaştırılmış 
güneş enerjisine dayalı santraller için sabit fiyat 
garantisi düzeyi 0,133 $/kWh (0,10 €/ kWh) 
olarak belirlenmiş ve yerli katkı ilavesi ile ekle-
necek tutarın üst limiti 0,067$/kWh (0,052 €/
kWh) olarak açıklanmıştır. Almanya, İngiltere, 
İspanya ve Çek Cumhuriyeti gibi güneş ener-
jisi kurulumlarının hızla arttığı ülkelerdeki teş-
vik mekanizmaları incelendiğinde, Avrupa’da 
yaşanan ekonomik krizin de aralarında sayıldığı 
bazı gelişmeler doğrultusunda teşvik fiyatları-
nın azaltılmakta veya tamamen kaldırılmakta 
olduğu gözlenmektedir.

Almanya

Almanya’da 1 Ocak 2011 yılından itibaren sabit 
fiyatlı alım garantisi (Feed-in tariff ) aşağıdaki 
tablodaki gibi düzenlenmiş, ancak bu rakam-
ların Temmuz 2012’den itibaren değiştirileceği 
duyurulmuştur: (Tablo 2)

Tabloya ek olarak, yere monte PV kurulumla-
rında sabit fiyat garantisi oranı 0,211
€/kWh olarak belirlenmiştir. Almanya’daki PV 
sistemlerin 2000-2008 yılları arasındaki yakla-
şık 6 GW kurulu güç artışı için net maliyet 35 
milyar Euro’dur. 2009-2010 yılları arasındaki 
yaklaşık 7,5 GW'lık kurulu güç artışı için ise 
net maliyet 18 milyar Euro olarak gerçekleş-

Tablo 2: Almanya'daki sabit alım garatisi düzeyleri
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gündem

Tarife yapısı ile, yatırımcıların yurt içinde üre-
tilmiş ekipmanları tercih etmeleri teşvik edil-
mekte, ancak yerli ekipman imalatı konusunda 
henüz sınırlı bir kapasite bulunmaktadır. Öte 
yandan en yüksek yerli katkı ilavesini sağlayan 
PV hücreler dahil olmak üzere ekipman ima-
latının yurtiçinde gerçekleştirilmesine yöne-
lik olarak kapasite gelişmeye başlamıştır. Yur-
tiçinde imal edilen ekipmanların erişilebilir 
olması ve fiyatının ucuzlaması için biraz daha 
zamana ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 
Burada, yerli katkı ilavesinin uygulama usul ve 
esaslarına ilişkin mevcut durumdaki belirsizlik-
lerin önümüzdeki dönemde giderileceği ve ilgili 
ikincil mevzuatın yürürlüğe gireceği öngörül-
mektedir. (Tablo 3)

Düzenleyici çerçeve

Güneş enerjisine dayalı elektrik santralli yatı-
rımları Şekil 1’de gösterilen yasa ve mevzuatı 
kapsamaktadır. Yenilenebilir Enerji Kanunu, 
güneş enerjisi santrallerinin genel düzenle-
melerini yapmakta, ikincil mevzuat ise kul-
lanılacak yöntem ve metotları belirlemekte-
dir. Ayrıca, EPDK Kurul Kararlarını ve dökü-
man teslim tarihi, lisanslama için belgeler vb. 
konular için gereken ETKB duyurularını takip 
etmek önem arz etmektedir. 4 Şubat 2012 
tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ETKB 
duyurusu ile daha önce 11/08/2011 tarih ve 
28022 sayılı Resmî Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” 
kısmındaki yayımlanmış olan duyuru değişti-
rilmiş ve GES lisans başvuruları kapsamında 
sunulacak olan standardına uygun ölçümlerde, 
yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyas-
yonu değerinin 1620 kWh/m2 yıla eşit veya 
bu değerden yüksek olması zorunlu tutulmuş-
tur. TM
*Kaynak: www.deloitte.com.tr

•	 100 kW’dan küçük kurulumlar için ilk 25 
yıl 0,4659 €/kWh sonrasında ise 0,3727 
€/kWh

•	 100 kW ile 10 MW arası kurulumlar için 
ilk 25 yıl 0,4417 €/kWh sonrasında ise 
0,3534 €/ kWh

•	 10 MW ile 50 MW kurulumlar için ilk 25 
yıl 0,2431 €/kWh sonrasında ise 0,1945 
€/kWh olarak belirlenmiştir.

İspanya bu fiyat düzeyleri ile 400 MW’lık bir 
GES gelişimi öngördüğü halde fiyatların uygu-
lanmaya başladığından itibaren ilk 18 ayda 
3.000 MW’lık bir GES kurulu gücüne ulaşıl-
mış ve bu hızlı artış da kamu maliyesine çok 
ciddi bir yük getirmiştir. Bunun üzerine Ekim 
ve Aralık 2010’da açıklanan 1565/10 ve RD-L 
14/10 numaralı direktifler ile sabit fiyat garan-
tisi ödeme sürelerine kısıtlamalar getirilmiş ve 
kurulumun büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak 
tarifelerde % 45’e varan azalımlar yapılmıştır. 
Yeni kurulacak PV’ler için tarifeler;

•	 Bina entegrasyonlu çatı kurulumları için 
20 kWp’ye kadar 0,289 €/kWh

•	 20 kWp’den büyük bina entegrasyonlu çatı 
kurulumları için 0,204 €/kWh

•	 10 MW’a kadar olan yere monte PV 
kurulumlarına 0,135 €/kWh olarak 
belirlenmiştir.

İngiltere

Nisan 2011’de revize edilen teşvik mekaniz-
masına göre;
•	 4 kW’a kadar olan yeni binalarda teşvik 

oranı 0,445 €/kWh
•	 4-10 kW arası 0,445 €/kWh
•	 10-100 kW 0,387 €/kWh
•	 0,1-5 MW arası 0,361 €/kWh olarak 

belirlenmiş, ancak 9 Haziran 2011’de 
yapılan teşvik değerlendirmesi sonucunda 
Ağustos 2011’de aşağıdaki tarife sistemi 
devreye girmiştir:

•	50	kW	ile	150	kW	arası	0,224	€/kWh
•	150	kW	ile	250	kW	arası	0,176	€/kWh
•	250	kW	ile	5	MW	arası	0,100	€/kWh

İngiltere’deki bu fiyat ayarlamasının altında da 
yine teknolojinin ucuzlaması ile özellikle çatı 
tipi panellerde yaşanan ciddi kurulu güç artışı 
ve 2008-2009 döneminde yaşanan global kri-
zin kamu maliyesine olan yükü yatmaktadır.

Değerlendirme: Teşvik düzeylerinin 
etkisi

Türkiye’de uygulanacak teşvik düzeyleri, 
Avrupa’daki teşvik düzeylerinin altında olma-
sıyla yatırımı teşvik etme etkisi açısından tar-
tışmalı bulunmakla beraber, GES’ler yatırım-
cıların ilgisini çeken bir alandır. Almanya, 
İspanya, Çek Cumhuriyeti ile kıyaslandığında 
Türkiye’deki teşvik düzeyi, yerli katkı ilavesi-
nin bulunmadığı durumda düşük kalmaktadır. 
Türkiye’deki rakamın seviyesinin ana neden-
lerinin, yerli ekipman imalatını teşvik etmek 
ve teknolojide beklenen ucuzlama ile teşvik 
düzeylerinin kamu maliyetine artı yük bindir-
mesine engel olmak olduğu düşünülmektedir.

Tablo 3: Tarife Karşılaştırması
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