
 AYDA BİR YAYINLANIR • EYLÜL 2012 • YIL:17 • SAYI: 164 • 6,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    satis@kontrolmarket.com

twitter.com/KontrolMarket facebook.com/KontrolMarket

Güneş EnerjisiGüneş Enerjisi Katı Yakıt Kullanma 
Sıcak Suyu

Yerden Isıtma Isı Pompaları



•	Ürün	Kodu:	3110 32 00
•	Dış	dişli	termostatik	karışım	vanası	
•	3	yollu	DN20		Kvs	1,6		(	30-70°C	)
•	Made	in	Sweden

•	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

21 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

6 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

Made inin ChinaChina

C04A3C04A3
sıcaklık kontrolkontrol aralığı,aralığı, IP40

KAZAN 
TERMOSTATI

12 USD

55 USD

•		Ürün	Kodu:	1160 06 00 + 1252 02 00
•		3	Yollu	DN15,	PN10,	iç	dişli	rotary	karışım	vanası
•		Oransal	vana	motoru	24	AC/DC	6	Nm	45/120sn	
•		Made	in	Sweden

MOTORLU KARIŞIM 
VANASI

3110 32 00

63 EUR

•		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

29 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

Italy

Yayınlanan	kampanya	ürünlerimizin	fiyatları	Ekim	ayı	içerisinde	peşin	ödemelerde	geçerlidir.		
Fiyatlara	KDV	dahil	değildir.

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

T7162-M4-A2T7162-M4-A2

IP40IP40

219 EUR

TERMOSATATİK 
KARIŞIM VANASI

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

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 %

2
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Kireç tabakası mm
Fazla enerji tüketimi %4

3

22
18
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5

+

100 m2 Daire İçin Hazır Set!  

+
1 lt. ROCAL 
Acid Multi

500 gr. 
Nötralize 
Toz

=  554,95 € 
(KDV Hariç)
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dünya iklimlendirme sektöründe ne kadar büyük 
bir gelişim potansiyeli olduğunu gösteriyor'' 
diyor.
İşin yenilenebilir enerji tarafına da göz atarsak, 
birtakım gelişmeler dikkatimizi çekiyor. “Ener-
jimizi sokağa atıyoruz”, “Yenilenebilir enerji kul-
lanmak lazım” diye çok sayıda kampanya düzen-
leyen, bilgilendirme çalışmaları yapan, hatta her-
kesin dikkatini çeken sevimli En-Ver maskotunu 
kullanan hükümetin tüm bu çalışmaları oldukça 
faydalı elbette. Fakat bu konuda verilen teşvikler 
kısa bir süre öncesine kadar yeni bir “şakacı kam-
panya” niteliğindeydi. Zira yenilenebilir ener-
jili sistem üreticilerinin desteklenebilmesi için 
% 100 yerli üretim olması koşulu getirilmişti. 
Neyse ki revizyonlar ile bu oranlar % 55 seviye-
sine çekildi. Nispeten daha iyi bir oran öneril-
miş olsa da revizyondan memnun olmayanla-
rın sayısı yine de az değil. Haber Türk gazetesi 
yazarı Güntay Şimşek, 21 Ağustos 2012 tarihli 
“Bu nasıl enerjide yerli sanayi teşviki” başlıklı 
yazısında “Ortaya konan kriter, yani teşviklerden 
faydalanabilmek için en az % 55 yerlilik oranı, 
yerli sanayinin sektöre katılımını sağlamak bir 
yana sanki önünü kesiyor. Yönetmelik özellikle 
KOBİ’lerde negatif bir etkiyle kendini hissettir-
miş durumda” sözleriyle bu revizyonun da yeter-
siz olduğunu dile getiriyor.
Öte yandan dünyanın ısıtma alanında faaliyet 
gösteren ve hepimizin yakından tanıdığı pek 
çok fi rma gerek temsilcilikleri vasıtasıyla gerekse 
kendileri gelmek suretiyle gözünü Türkiye’ye 
çevirmiş durumda. Soğutma sektörü için de 
aynı durum söz konusu. Türkiye’nin Avrupa’nın 
üretim üssü olma yoluna girdiği, uzun zamandır 
söyleniyor. Gelişmeler, bu konuda artık ülkemi-
zin adımlarını büyüttüğünü gösteriyor.  
İyi bir haber; Türkiye’de artık -şahsen büyük 
bir sempati duyduğum- peletler ve pelet kazan-
ları üreten fi rmalar da kuruldu. Isıtma pazarına 
yeni bir soluk getirecek peletlerin Avrupa’da 
olduğu kadar ülkemizde de popüler olması dile-
ğiyle... TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Türkiye ısıtma pazarı 
hareketleniyor

G eçen beş yıllık periyotta soğutma paza-
rına göre daha sakin ilerleyen Türkiye 
ısıtma pazarı, son dönemde büyüme 

hızını artırmaya başladı. Bu konuda çıkan Enerji 
Verimliliği Yasası, Yasa kapsamında 2000 met-
rekarenin üzerindeki binalarda merkezi siste-
min ve ısı pay ölçerlerin zorunlu kılınması, yeni-
lenebilir enerjili sistemler konusunda verilen 
teşvikler de etkili elbette. Türk üreticilerinin 
radyatör üretimi ve ihracatında dünyada, özel-
likle Avrupa’daki başarısı malum. Ancak diğer 
ısıtma cihazları için aynı oranda bir başarıdan 
söz etmek ne yazık ki mümkün değildi. Şimdi 
ise bahsi geçen gelişmeler ışığında ısı pompaları, 
güneş enerjili sistemler, kazanlar, kombiler gibi 
ürünlerde de aynı başarıyı gösterebilmek üzere 
ısıtma pazarının hareketlendiğini görüyoruz. 
Gelişmelere baktığımızda sektörün de görüş-
lerinin bu doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. 
Mesela Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan 
Önder, 2012 yılında Türkiye ısıtma-soğutma 
pazar büyüklüğünün 4 milyar lirayı bulaca-
ğını öngördüğünü söylüyor. Türkiye iklimlen-
dirme sektörünün yüksek bir potansiyele sahip 
olduğuna dikkati çeken Önder, dünya iklim-
lendirme sektörünün pazar büyüklüğünün 120 
milyar dolar olduğunu, bunun 88 milyar dola-
rını soğutma, 32 milyar dolarını da ısıtma ürün-
lerinin oluşturduğunu belirterek, ''Türkiye, bu 
pazarda henüz 1 milyar doları soğutma, 1,2 mil-
yar doları da ısıtma ürünleri olmak üzere 2,2 
milyar dolarlık bir paya sahip. Bu da Türkiye'nin 

En Yeni, 
En Güvenilir 
Çözümler



www.allforbuildings.comwww.allforbuildings.com
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ürünler

Daikin Teknolojili Auer Panel Radyatörler 

garantili olarak tüketicilerin beğenisine sunu-
luyor. Üründe uzun garanti süresi sağlayan en 
büyük etmenlerden biri de, kataforez boya tek-
nolojisidir. Kataforez korozyona karşı gelişti-
rilmiş en uygun boya teknolojisidir. Otomotiv 
sanayisinde de uygulanan kataforez; boya kap-
lama, elektro-kimyasal kaplama esasına göre 
tüm geometrilerin eşit düzeyde kaplanmasına 
olanak sağlayarak korozyona karşı yüksek direnç 
oluşturur. Kompleks yüzeylerin penetre kaplan-
ması ile akma ve sarkma olmadan düzgün bir 
film oluşumu da gözlenir. İdeal hatve aralığı ve 
konvektör boyu sayesinde yüksek ısıl verim-
liliğiyle de ön plana çıkan Auer panel radya-
törler, tip ve ölçü bazında 6 farklı yükseklik ve 
22 farklı uzunluk seçeneği ile geniş bir ürün 
gamına sahiptir. TM

Dağıtımı Kombi Klima Shop tarafından 
gerçekleşen, Daikin A.Ş. üretim tesis-
lerinde üretilen Auer panel radyatörler, 

geniş ürün gamı ve kaliteli teknolojik özellik-
leri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Auer 
panel radyatörler, Daikin A.Ş. doğa dostu üre-
tim prensibine uygun olarak yeşil teknoloji adı 
verilen bir prosesle üretilir. Proses; boya kapla-
masında nikel, çinko ve mangan gibi ağır metal-
lerin elimine edilerek zirkonyum esaslı bir kap-
lama teknolojisinin uygulanmasını öngörmek-
tedir. Uygulama ile oluşan atık çamur oranında 
% 95 azalma elde edilir ve proses aşama sayısı-
nın azaltılması ile su ve elektrik enerjisi tasar-
rufu gerçekleştirilerek çevre dostu bir üretim 
sağlanır. Bunun yanı sıra Auer panel radyatör-
ler sektördeki en uzun garanti süresi olan 12 yıl 

Bosch Termosifon Tip Güneş Enerjisi Sistemleri 

Bosch Isı Sistemleri, kullanım sıcak suyu 
elde etmek için kullanılan termosifon 
güneş enerjisi sistemleri olan TSS 150-

200-300 modellerini satışa sundu. Bosch Isı 
Sistemleri’nin yeni ürünü olan doğal dolaşımlı 
güneş enerjisi sistemleri; yüksek verimli, uzun 
ömürlü ve az bakım gerektiren paket çözümleri 
tüketicilerle buluşturuyor. Çevre dostu Bosch 
TSS termosifon tip paket güneş enerjisi sis-

temleri, hem kullanım suyu hem de solar devresi 
basınçlı çift cidarlı boyler yapılarıyla hijyenik ve 
yüksek konforu bir arada sağlayabiliyor. Tama-
men “pasif sistem” prensibine dayalı olarak çalı-
şabilen Bosch TSS termosifon tip paket güneş 
enerjisi sisteminin kurulumunda, herhangi bir 
sirkülasyon pompası ya da  kumanda paneline 
ihtiyaç duyulmuyor. En gelişmiş özellikleri ile 
ilave ekipmanlara ihtiyaç olmadan çok hızlı ve 
kolayca güneş enerjisi sistemi kurulabiliyor ve 

hijyenik, kesintisiz, verimli kullanım sıcak suyu 
üretimi de başlamış oluyor. Bosch termosifon tip 
güneş enerjisi sistemleri TSS 150-200-300’ün 
en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş 
sistemi sayesinde yüksek verimli sıcak su elde 
edebilen çevre dostu bir ürün olması. Termosi-
fon tip güneş enerjisi sistemi ile çevreyi koruya-
rak uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmek 
mümkün. Yüksek Bosch teknolojisi ile üretilen 
bu sistem ile aileler, bedava ve sınırsız bir enerji 
kaynağı olan güneş enerjisinden faydalanarak en 
yüksek konforda sıcak su elde edebiliyorlar. TM 
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ürünler

Form’dan Lennox “FLEXY™ EC” Paket Klima 
Üniteleri

Lennox markasının Türkiye’deki tek 
temsilcisi olan Form Endüstri Ürünleri 
Tic. A.Ş., “FLEXY™EC” hava soğut-

malı paket klima üniteleriyle mekânlarda yük-
sek enerji verimliliği sağlarken, hızlı ve kolay 
kurulumu ile düşük işletme ve ilk yatırım mali-
yetine imkân tanıyor. Lennox “FLEXY™ EC” 
hava soğutmalı paket klima, hafif ve korozyona 
dayanıklı alüminyum gövdesi ile uzun ömürlü, 
kabin içi ilave ses izolasyonu ile düşük ses 

seviyesi imkânıyla mekânlara konfor katıyor. 
AVM’ler, hava limanları, restoranlar, mağaza-
lar, petrol istasyonları, sinema-tiyatro salon-
ları, endüstriyel binalar ve lojistik merkezleri 
gibi geniş kullanım alanlarına sahip paket 
klimalar, mekânlarda yüksek performansla 
ısıtma-soğutma sağlıyor. “FLEXY™ EC” üni-
telerinin soğutma kapasiteleri 85 - 234kW' 
arasında olup ısı geri kazanımı reküparatörü 
ile 350kW’ya kadar çıkabiliyor.

Özellikleri

eDrive™ değişken hızlı fan sistemi

“FLEXY™ EC” ünitesinde standart olan bu 
özellik, direkt akuple fan ve değişken hızlı 
havalandırma kabiliyetine sahip olup enerji 
tüketimini ve fan bakım maliyetlerini mini-
mize eder. Kayış ve kasnak kullanımı olma-
dığından sürtünme ve deformasyon kaybı 
bulunmaz.

Gelişmiş soğutma devresi

•	 Multiscroll kompresör teknolojisi ile kısmi 
yüklerde en iyi verimlilik 

Airfel’den Güvenli Sıcaklık Sağlayan Kombiler

Airfel’in kaliteli emniyet sistem-
leri ile donatılmış ürünleri tüketi-
cileri güvenle ısıtıyor. Tüketicilerin 

ısınma dışında sıcak su ihtiyaçlarını da kar-
şılayan Airfel kombiler; baca emniyet sis-
temi, aşırı ısınma emniyet sistemi, otoma-
tik bypass sistemi, üç yollu vana anti-blokaj 
sistemi, IPx5D elektriksel koruma sistemi, 
susuz çalışma emniyet sistemi, iyonizasyon 
alev kontrolü, otomatik hava purjörü, emni-
yet ventili, pompa anti-blokaj sistemi ve su 
boşaltma vanası olmak üzere 13 farklı emni-
yet sensörüyle üretiliyor. 
Bu güvenlik sensörleri aşırı ısınma halinde 
emniyet sensörünü devreye sokarak gazı oto-
matik olarak kesebiliyor, alev kontrolü, hava 

•	 Tüm koşullarda en optimum soğutucu 
akışkan kontrolü için elektronik expansion 
vanalar

•	 En iyi sistem verimine ulaşmak için 
optimize edilmiş kondenser ve evaporatör 
yüzey alanları

Tambur tip ısı geri kazanımı

•	 Nem kontrolü yapılabilen tambur sayesinde 
egzoz havasından adiyabatik enerji toplam 
ısı geri kazanımı (duyulur + gizli ısı)

•	 Eurovent sertifikalı tek ısı geri kazanım 
sistemi

•	 % 90’lara varan verimlilik
•	 Emniyetli ve güvenilir bir sistem: soğutucu, 

kompresör, pompa kullanımı yok.

eRecovery™ enerji ısı geri kazanım 
sistemi

Gıda soğutucularında en verimli ısı geri kaza-
nım yöntemi olup gıdaların soğuk muhafazası 
için kullanılan soğutucuların atık kondenser 
enerjisinden istifade edilerek, satış alanlarının 
ısıtma ihtiyacında kullanılır ve ısıtma ihtiya-
cının % 100’ünü karşılayabilir. TM 

akış kontrolü, donma, gaz ve elektrik kesil-
melerinde güvenlik sağlıyor. Ayrıca yüksek 
su basıncı emniyeti gibi özellikleri de bünye-
sinde barındırıyor.
Hermetik ve yoğuşmalı olarak iki farklı türde 
toplam 11 çeşit üretilen Airfel kombiler, kolay 
anlaşılan LCD ekranlarında; hata kodlarını 
ve suyun sıcaklığını göstererek kullanıcıların 
her şeyi kolayca anlamasına olanak tanıyor. 
Test edilmiş sessiz çalışma özelliği, modern 
tasarımı ile estetik görünüme sahip kombiler 
her yere rahatça monte edilerek kullanıcıların 
hayatını kolaylaştırıyor. Yüzde 108 oranında 
yüksek verimlilikle çalışarak tasarruf sağla-
yan Airfel kombiler, 3 yıl garantiyle tüketici-
lerin beğenisine sunuluyor. TM
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ürünler

Ayvaz’dan Kardan Mafsallı Deprem 
Kompansatörleri

Dilatasyon - Deprem Kompansatörü 
(Kardan mafsallı tip), deprem ve 
çökme gibi her yöndeki hareket-

leri (X, Y, Z yönlerindeki dairesel hareket-
leri) emerek, boru hatlarındaki her türlü 
hareketi sönümleyerek sistemi korur. Esnek 
ve hareketli yapıları sayesinde rijit boru sis-
temlerini stresten arındırır. İki körük içe-
ren bu tip kompansatörler; eksenel hare-
ketleri, yanal sapmaları ve açısal rotasyonu 
absorbe eder. Yangın devrelerinde FM onaylı 
bir ürün olması sebebiyle, dilatasyon geçiş-
lerinde mutlak kullanım alanı bulunmakta-
dır. Dizayn ve üretim “EJMA” standartlarına 
göre yapılmıştır. Basınç ve sıcaklık değer-
leri DIN2401 standartlarına uygundur. Çift 
tarafında bulunan körükleri ve kardan maf-
salları sayesinde her türlü hareketi sönüm-
leme kabiliyetine sahiptir. Kardan mafsallı 
deprem kompansatörleri standart 100, 200, 
300 ve 400 mm yanal hareketleri sönüm-
lemekle birlikte, istenilen diğer farklı gen-
leşme değerleri içinde özel üretimler müm-
kündür.

Malzeme Yapısı:

DIN17440’a uygun olarak paslanmaz çelik, 
bağlantı parçaları paslanmaz çelik ya da kar-
bon çelik olarak üretilebilir. 

Bağlantılar: 

Döner flanşlı
Kaynak boyunlu

Nominal Çap:

DN25 (1") - DN1000 (40")

Basınç Değerleri:

Kardan mafsallı deprem kompansatörleri 
standart PN16 basınç sınıfında üretilmekte 
olup, daha yüksek basınç sınıfları için özel 
dizaynlar neticesinde imal edilmektedirler. 
Operasyon basıncı nominal çapa ve operas-
yon sıcaklığına bağlıdır.

Sıcaklık Aralığı:

Malzeme yapısına göre –196 ºC’den 600 
ºC’ye kadar. 

Uygulama:

Dilatasyon - Deprem Kompansatörü, yan-
gın devresi hatlarında dilatasyon geçişleri, 
tüm akaryakıt tankları, depolar, her türlü 
makine-cihaz çıkışlarında, bütün boru hat-
larında kullanılır. TM
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ürünler

Gelişim Teknik A.Ş., BWT Ürünleri ile Yumuşak Su Sağlıyor

Gelişim Teknik A.Ş., ‘En İyi Su Tek-
nolojisi’ sloganıyla kendisini tanıtan 
BWT firmasının temsilciliğini ala-

rak ürün portföyünü genişletti. BWT ürünleri; 
özel konutlar, endüstriyel binalar, iş merkez-
leri, otel, hastane ve belediyeler için ekolojik, 
yenilikçi, etkin su teknolojisi üretimi ile hayat 
kaynağı suyun maksimum güvenlik, hijyen ve 
sağlık koşullarında kullanılabilmesini sağlıyor. 
BWT firması tarafından geliştirilen su yumu-
şatma cihazları, suda sertliğe neden olan mine-
ralleri tutarak yumuşak su elde edilmesini sağ-
lar. Suyun sertliğini gidererek makine ve ekip-
manlarını, ev aletlerini ve eşyaları sudaki kire-
cin olumsuz etkilerinden korur. Böylece çevre-
nin yükünü azaltır.

sertliğini değiştirerek suyun en doğru kalitede 
olmasını sağlar. AQA Solar iki farklı çıkış sunar. 
Birinci çıkış, ana solar teknolojinin verimli ısı 
alışverişi için su sağlar (1-4dH). İkinci çıkış 
ise tüm mekân içinde kullanılabilecek soğuk 
yumuşak bir içme suyu sunar (4-8dH). 

BWT Randomat Duo 

Randomat Duo; endüstriyel alanda kullanılabi-
len ilk su yumuşatıcılarındandır, sürekli üreti-
min olduğu günlük operasyonda çıktı kalitesi 
ve hijyen güvenliği arasında ideal dengeyi sağ-
lar. Randomat Duo; soğutma, havalandırma ve 
ısıtma su ihtiyaçlarının tümünü karşılar. Hisse-
dici su ölçerli hassas elektronik kontrol meka-
nizması ile sistemlerin iletişimini düzenler. TM

BWT AQA Perla

AQA Perla; yumuşak su elde etmek için tasar-
lanmış en modern BWT teknolojisidir. İşlev-
sel kireç koruma teknolojisinin modern birle-
şimiyle, klasik iyon değişim metoduyla çalı-
şır. AQA Perla’da iki ayrı yumuşatma bölümü 
vardır. Maksimum hijyenik güvenlik için yük-
sek–hız sistem değiştirme yöntemi sayesinde, 
minimum tutma özelliğine sahiptir. Otomatik 
rejenerasyon sistemi, işlemin tuz tüketimini en 
aza indirger. Bu bölüm çalışırken diğer bölüm 
otomatik olarak filtrelenir. Böylece aralıksız 
olarak yüksek kalitede su garantilenmiş olur.

BWT Bewamat 

Bewamat; sert su alanlarında yüksek perfor-
mans göstermesi için tasarlanmış yumuşak su 
sistemidir. Bewamat’ta filtreleme sırasında iyon 
değiştirme reçinesini dezenfekte eden bir cihaz 
bulunmaktadır. Üründeki yay ile yüklenmiş 
geri dönüşsüz valfler sayesinde, ürünün giriş 
ağzındaki tüm su bağlantıları da korunmuş olur. 
Bewamat; enerji, ısıtma, deterjan ve temizlik 
malzemesi kullanımında % 50 tasarruf sağlar. 

BWT AQA Solar  

AQA Solar; sudaki kalsiyum ve magnezyum 

Wavin Pilsa’dan Koku Önleyici Valf: Hepvo

Hepvo, yenilikçi hijyenik atık su valfi-
dir. Kanalizasyon/atık su tesisatından 
bina içine pis koku sızmasını önlemek 

için tasarlanmıştır. 
Kendinden contalıdır. Hepvo, sistemdeki nega-
tif basıncı bertaraf ederek temiz hava girişi sağ-
lar. Böylece yaşam alanlarına kötü kokulu hava 
yayılmasını engelleyerek modern tesisat tasa-
rımı ve sistem verimliliği sağlar. Geleneksel 
koku önleme yöntemi olan S sifonlarla kıyas-
landığında Hepvo’nun avantajları şu şekilde 

sıralanabilir:
•	 Koku ve gürültü yapmaz.
•	 Hijyeniktir. Böcek girişini engeller.
•	 Susuz olduğu için buharlaşma ya da donma 

sorunu olmaz.
•	 Yüksek debi ve hızlı akış sağlar.
•	 Birçok bağlantının bulunduğu ana hatta bir 

adet kullanılabilir, tasarruf sağlar.
•	 Her türlü atık su tesisatında kullanılabilir 

(lavabo, banyo, yazlık, tekne,  
karavan gibi). TM
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ürünler

Mitsubishi Heavy Industries’den SRK 35 ZJX-S

Seramik Rezervuarlar için Geberit Monolith

İklimsa’nın bünyesinde yer alan Mitsubishi 
Heavy Industries’in SRK 35 ZJX-S duvar 
tipi klima modeli, gelişmiş teknolojisiyle 

kullanıcılara ekonomik çözüm sağlıyor. 4,48 
COP (performans katsayısı) değeri ve A enerji 
sınıfı özelliği ile düşük hızdan yüksek hıza 
çalışabilen, gelişmiş vektör kontrolü tekno-
lojisine sahip yeni inverter özelliği sayesinde 
düşük hız aralığında da iyi performans sergi-
liyor. SRK 35 ZJX-S duvar tipi klima modeli 
aynı zamanda konforlu soğutma ve ısıtma 
işlevi sağlıyor. Bu üründe ozon inceltme kat-
sayısının “0” olması ile nitelenen R410A soğu-
tucu gazı kullanılıyor. Şık ve estetik iç üni-
teleriyle bu klimalarda; havanın akım yönü, 
mekânın yapısına uyacak şekilde tasarlanabi-
liyor ve otomatik kanat modu ile cihaz, oto-
matik olarak soğutma, ısıtma ve nem alma 
fonksiyonları için en uygun salınım açısını 
seçebiliyor. Mekânın her köşesine eşit sevi-
yede ideal hava dolaşımını sağlamak için SRK 
235 ZJX-S modelinde, jet motorlarının kanat 
şekilli tasarımlarında kullanılan CFD (Sayı-
sal Akışkanlar Dinamiği) sistemi uyarlanmış-
tır. Cihazın normal çalışması tamamlandık-

Rezervuarı cam kapağın arkasına 
entegre edilmiş bu tasarım, kap-
samlı bir tadilata gerek kalmadan 

kompakt bir ürün olarak yerden tasarruf 
sağlayarak banyolarda yer alıyor. 
Geberit Monolith, seramik rezervuarlar 
için modern bir alternatif sunarken bir-
çok yere oturan ve asma klozet modelleri 
ile uyum sağlıyor. Ayrıca Geberit AquaC-
lean8000 ve 8000plus ile uyumlu modeli 
de bulunuyor. 
Banyolarda yenilik arayanlar için IF tasa-
rım ödüllü Monolith’in siyah, beyaz, yeşil 
ve toprak rengi alternatifleri de mevcut. TM

tan sonra, içerisinde küf oluşumunu engel-
lemek için kendi kendini temizleme özelliği 
mevcut olup bu fonksiyon kullanıcı tarafın-
dan aktif veya pasif hale getirilebiliyor. Temiz-
lik işleminin yapılması ortam kalitesini korur-
ken, cihaz parçalarının da ömrünü uzatıyor. 

Bununla beraber alerjenleri, tüm bakteri çeşit-
lerini, küfleri ve virüsleri ortadan kaldıran aler-
jen filtresi ve kötü kokulara neden olan mole-
külleri yok eden fotokatalitik yıkanabilir koku 
filtresi sayesinde mekânın havası her zaman 
taze ve temiz kalıyor. TM
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ürünler

Xylem’den Yeni Atık Su Pompası: Flygt Experior

Son teknoloji hidrolik kısmı, kaliteli 
verimlilikteki motorlar ve akıllı kontrol 
sistemi özelliklerindeki gelişmeleri bir 

araya getiren yeni Flygt Experior, kurulumu ve 
çalıştırılması kolay tek bir paket ile, geleneksel 
atık su pompalarına göre % 50’ye kadar enerji 
tasarrufu sunuyor. Flygt Experior; pompa hid-
roliğini, motorları ve kontrollerden oluşan üç 
ana işlevin avantajlarını içeriyor.

N Pompalarda Uçan Pervane Serisi 

Flygt Experior’un piyasaya sunulması ile, şir-
ket 1.3 ile 7.4 kilowatt (kw) veya 2.2 ile 11 bey-
gir gücü (hp) aralığındaki tüm N pompalara 
yönelik, yeni N Pompa Uçan Pervane serisini 
sunuyor. N Pompa Uçan Pervane Teknolojisi; 
hacimli materyallerin ve sert parçaların kolayca 
geçmesini ve böylece şaft, conta ve yatakların 
üzerindeki stresin önemli ölçüde azalmasını 
sağlayarak, çarkın gerektiğinde eksenel olarak 
yukarı hareket etmesine izin verir. N Pompa 
Uçan Pervane Teknolojisinde tıkanma yaşanmı-
yor. Bu teknoloji, % 25’e kadar enerji tasarrufu 
sağlamak üzere tüm engelleri etkin bir şekilde 
pompalara gönderen patentli bir çark tasarı-
mına ve tıkanıklıklara karşı daha fazla direnç 

sayesinde daha düşük bakım maliyetine sahip. 

Birinci sınıf verimlilikte motorlar 

Flygt Experior, 70 kilowatt (kw) veya 105 bey-
gir gücüne (hp) kadar olan birinci sınıf verim-
lilikteki motorlarla birlikte sunuluyor. Motor-
lar, bir Line Started Permanent Magnet (Doğ-
rudan Beslemeli Sabit Mıknatıs) veya LSPM 
tasarımına sahip bazı modeller de dahil, atık 
su pompalama uygulamaları için dizayn edildi. 
Tüm yeni motorlar, IE3 olarak bilinen Ulusla-
rarası Birinci Sınıf Verimlilik Standardı (IEC 
60034-30) ile uyumludur ve LSPM teknolojisi 
sayesinde Flygt motorları, rakamsal standardı 
yüzde dört aşmıştır. 

Kullanımı kolay SmartRun™ 
kontroller 

Flygt Experior’un SmartRun akıllı kontrol-
leri, pompalama sisteminin önceden program-
lanmasına ve her türlü atık su işlemini gerçek-
leştirmek üzere önceden ayarlanmasına izin 
vererek, kurulumun ve çalıştırmanın kullanıcı 
açısından kolay olmasını sağlar. SmartRun kon-
trolleri optimal enerji kontrolü ile geleneksel 

açma/kapama sistemlerine göre enerji tüketi-
mini % 30 azaltabilir. Flygt Experior; hidrolik 
motor ve akıllı kontrollerde en iyiyi bir araya 
getiren, bugün piyasada bulunan en güvenilir, 
en çok enerji tasarrufu sağlayan ve en kullanıcı 
dostu atık su pompalama sistemlerinden biridir. 
Modüler ürün serisi, Flygt Experior’un kullanı-
cının özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmesine 
ve özelleştirilmesine izin veriyor. TM
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ürünler

İmmergas’tan VICTRIX Superior TOP 32 kW 
Yoğuşmalı Kombi

Yeni VICTRIX Superior TOP 32 kW; 
tasarım, teknoloji ve fonksiyonelliği 
ile eşleşen, modern ve zarif bir çizgi 

gösterir. Geniş, fonksiyonel ve mavi aydın-
latma ışıklı Likit Kristal (LCD) ekranlı ola-
rak tasarlanmış bir kontrol paneline sahiptir. 
Bu geniş ekranda kalorifer ısıtma suyu ve içe-
risinde yer alan boylerdeki hazır sıcak kulla-
nım suyunun sıcaklığı aynı anda görüntülenir. 
İstenen sıcaklıklar ve yaz / kış modları ayarı 
VICTRIX Superior TOP 32 kW’nın geliş-
miş elektronik donanımı sayesinde, sadece 
bir düğmeye basarak ve yan ayar düğmeleri 
ile kolayca yapılabilir. Modern, zarif ve yeni 
dizayna sahip VICTRIX Superior TOP 32 
kW’daki son teknoloji; kombinin çalışma 
saatlerini, ateşleme sayısını, iç mekân ve dış 
hava sıcaklığı (opsiyonel olarak sunulan dış 
hava sıcaklık sensörü ile) gibi yararlı bilgile-
rin de ekranda görülmesini ve sabit aydınlat-
malı veya enerji tasarruflu ekran ışığı gibi kişi-
sel ayarların yapılmasını sağlayan tüm konfor 
özelliklerine sahiptir.

Özellikleri

Aqua Celeris’li VICTRIX Superior TOP 32 
kW yoğuşmalı kombiler ısıtma ve sıcak su 

kullanımı amacıyla geliştirilmiş ani sıcak su 
ihtiyacına cevap verebilen duvar tipi yoğuş-
malı kombilerdir.

•	 İzolasyonlu dış gövde sayesinde eşanjörde 
de ısı kaybı ve ses minimum düzeye 
indirilmiştir. % 12,5’e kadar düşürülmüş 
güç modülasyonu oranı sayesinde düşük 
güç ihtiyacı olan zamanlarda bile yüksek 
performans (örneğin bahar sezonlarında) 
sağlar.

•	 Ani sıcak kullanım suyu sağlayan kompakt 
boyutlarda bir kombiye göre, minik bir 
depodan oluşan İmmergas patentli “Aqua 
Celeris” sayesinde boylerli kombilerle 
kıyaslanabilecek en iyi konfor seviyesini 
3 (***) yıldızlı (EN 13203-1 European 
standard) sıcak kullanım suyu konforunu 
garanti eder.

•	 Sıcak kullanım suyu ihtiyacını ayarlanan 
değerde anında karşılayan VICTRIX 
Superior TOP 32 kW, su ve gazdan önemli 
miktarda tasarruf sağlar.

•	 Geleneksel kullanım suyu sıcaklığı 
kontrol yöntemlerine göre kaliteli sonuç 
veren debi akış regülatörü, kullanım suyu 
giriş ve çıkış sıcaklığını çift sensör ile 
kontrol eden elektronik kartın debi akış 
regülatörü ile, musluktan veya tesisattaki 
debi değişimlerinden etkilenmeden, sabit 
sıcaklıkta kullanım suyu alınmasını sağlar. 
Böylece en iyi sıcak kullanım suyu konforu 
sunmakla beraber kombinin gereksiz gaz, su 
ve elektrik tüketimi de engellenmiş olur.

•	 Elektronik kart, kombi/kat kaloriferinin 
kalorifer gidiş ve dönüş suyu sıcaklıklarını 
ölçerek, standart belirli bir sıcaklık (15 °C) 
artışına göre pompa hızını otomatik olarak 
değiştirir. Böylece elektrik gücü tüketimi 
azalır ve birim yoğuşma miktarı artar. 
İstenildiğinde elektronik olarak parametre 
menüsünden 3 farklı hız seçeneğine göre 
pompanın sabit bir debide çalışması da 
sağlanabilir. 

•	 Tesisatta balanslama ihtiyacı duyulduğunda 
pompa bloğu üzerindeki ayarlanabilir 
by-pass sistemi sayesinde gerekli basınç 
ayarı yapılarak sirkülasyonun her noktaya 
ulaşması sağlanır. 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 tahli-
yesi 50 mm çaptaki PVC borular aracılığıyla 
yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup restorasyon ve tadi-
lat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağ-
lıyor. Pompa grubu ise mutfak veya çamaşır-
hane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğü-
tücü özelliğine sahip değil. Yine kanalizas-
yona uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini sağ-
lıyor. 60-70 ºC sıcaklığındaki akışkanlara ve 
sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildiklerin-
den restoran, otel, iş yerleri gibi birçok alanda 
rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanicubic 2 Classic WC 
Öğütücünün Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Birden fazla klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşırhanenin atıksuları

•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar, 
•	 Deşarj boru çapı: 50 mm,
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C,
•	 Maks. akışkan sıcaklığı: 70 °C
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 50 

Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 2 x 1500 W,
•	 Boyutlar (u x d x y ): 557 x 517 x 348 mm. TM
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ürünler

Mas Grup’tan OMK Blue Eff iciency

Mas Grup, yeni nesil kademeli 
pompa olan ‘OMK Blue Effi-
ciency’ pompaları satışa sundu. 

Eski türevine nazaran % 7 ile % 10 arasında 
daha verimli bir pompa olan ‘OMK Blue 
Efficiency’ daha düşük motor seçimi sağlı-
yor. Cihaz, EUP direktifleri doğrultusunda 
IE3 ve IE2 verim sınıfı elektrik motorları 
ile elektrik tüketimini en aza indirirken, sis-

TROTEC’ten Mobil Isıtıcılar

taşıması kolay ısıtma çözümü sunar. TDS seri-
sindeki tüm modeller gibi, şebekeden güç kay-
naklı ısıtma ünitesi yeterlidir ve güvenilir ısıtma 
gücünü sunar. Entegre oda termostatı sayesinde 
sabit belirli bir ısıyı korur.

TDS 75 elektrikli ısıtma üniteleri

Bu kompakt ısıtma üniteleri, endüstride ve bina 
sektöründe esnek işleyiş için tasarlanmıştır. 
TDS 75 özellikle binaları kurutma konusunda 
etkindir. Gazlı ya da doğrudan ısıtma sistemle-
rinin aksine TDS ısıtma üniteleri, oksijen kul-
lanmaz ya da egzoz gazı üretmez.

TDS 100 elektrikli ısıtma üniteleri

TDS serisindeki en güçlü model olan bu ünite, 
22 kW’lık ısıtma performansı sağlar ve büyük 

Geleneksel ısıtma çözümlerine alter-
natif olarak TROTEC, mobil ısıtma 
çözümlerini sunuyor. Elektrikli ısıtı-

cılardan mazotlu ısıtıcılara kadar uzanan mobil 
ısıtıcılar serisi, özellikle inşaat alanlarında kul-
lanım için tasarlanmıştır. Bu cihazlar güvenli, 
hızlı, rahat ve sorunsuz ısıtmayı sağlar çünkü 
bir elektrik bağlantısı olması yeterlidir. TRO-
TEC TDE veya TDS serisi elektrikli ısıtıcılarda 
oluşturulan ısı, dahili bir fanla hava üzerinden 
geçirilerek odaya eşit biçimde dağıtılır. Kızı-
lötesi elektrikli ısıtıcılarda ise ısı aktarımı ışık 
dalgalarıyla gerçekleşir. Direkt ateşlenen gazlı 
veya yağlı ısıtıcılara kıyasla elektrikli ısıtıcı-
lar, oksijen tüketmez ve atık gaz oluşturmaz. 
Bu nedenle iç mekân ısıtmasına, özellikle hızlı 
inşaat kurutmasında kurutmayı desteklemede 
faydalıdırlar. Tüm cihazlarda standart olan ter-
mal yalıtımlı motor ve ısı termostatı; TDS seri-
sindeki sağlam, yüksek kaliteli işçiliğin altını 
çizer. TDS ısıtma ünitelerinin ısı çıkışı 4 aşa-
malı olarak ayarlanabilir ve entegre oda ter-
mostatı kullanılarak çalıştırılabilir.

TDS 20 elektrikli ısıtma üniteleri

TDS 20; depolar, portkabinler, kiler veya atöl-
yeler gibi penceresiz odalar için çevre dostu bir 
çözümdür. Konforlu ve kompakt tasarımı saye-
sinde küçük odalar, atölyeler ve market stand-
larında sabit kullanım için uygundur.

TDS 50 elektrikli ısıtma üniteleri

Bina endüstrisi, ikram ticareti, arazi atölyeleri 
ya da yazlık evlerde kullanım için kompakt ve 

odalarda rahat ısıtma kapasitesine sahiptir. Bu 
da bu ürünü evlerde, depolarda ya da küçük 
antrepolarda profesyonel kullanım için uygun 
hale getirir.

TDE elektrikli mobil ısıtma 
üniteleri

TDE elektrikli ısıtma üniteleri, yüksek mater-
yal taleplerini ve yüksek performans ve çıkış 
taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlan-
mış ve geliştirilmiştir. Çok sağlam olan tasarımı, 
bu elektrikli ısıtıcı ünitelerinin birçok profesyo-
nel uygulama için uygun olduğunu ve uzun ürün 
ömrünü garantiler. Yüksek fan performansı ve ısı 
çıkışı (TDE 1.520 m³’e kadar ısıtma sağlayabilir) 
kısa sürelerde çok büyük odaları ısıtabilir. Örne-
ğin kiralama sektöründe, sık konum değiştirilen 
uygulamalarda, cihazlardan yüksek taleplerde 
bulunan uygulamalar için idealdir. TM 

tem olarak da çok daha verimli bir noktada 
çalışmaya imkânı tanıyor. Ayrıca 2009/125/
AT sayılı AB direktifi “Enerji ile ilgili ürün-
lerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönet-
melik” kapsamında ‘OMK Blue Efficiency’ 
pompaların ECO dizayn çalışmaları devam 
ediyor ve 2013 yılı içinde Mas pompalarda 
ECO dizayn çalışmalarının tamamlanması 
hedefleniyor.  TM 
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ürünler

İglotek’ten EPS Isı Yalıtım Levhası

PCS100 AVC, AC Şebekelerdeki dalga-
lanmalardan kaynaklanan üretim kayıp-
larını ortadan kaldırarak, ekipman ve 

sistemleri koruyacak güç elektroniği çözü-
münü sunuyor. ABB PCS100 AVC endüstri-
yel ve ticari hassas yükleri gerilim bozukluk-
larından koruyan inverter tabanlı bir sistem-
dir. Şebeke kaynaklı gerilim dalgalanmala-
rında, hem gerilim düşümlerine hem de geri-
lim yükselmelerine karşı son derece hızlı ve 
yüksek doğrulukta gerilim regülasyonu yapar. 

Böylece şebekede oluşan gerilim düşümlerinde 
üretimi aksamaz ayrıca ekipmanlar ve sistem-
ler korunur. PCS100 AVC, 160 kVA – 30MVA 
aralığında yük kapasitesi için çözümler sunar. 
Verimlilik % 98’in üzerindedir. Şebekeden kay-
naklanan, tek fazda % 55’e kadar, üç fazda % 
70’e kadar olan gerilim düşümleri için son 
derece hızlı bir şekilde tam düzeltme sağlar. 
Şebekenin nominal geriliminin +/- 10% aralı-
ğındaki değişiminde ise sürekli olarak regülas-
yon sağlayabilir.

EPS (Genleştirilmiş Polistren) termo
plastik, kapalı gözenekli, polistren 
taneciklerin şişirilmesi ve birbirine 

yapışması yolu ile üretilen ve % 98’i hareket-
siz kuru havadan oluşan ısı iletkenlik grubu 
040 olan bir ısı yalıtım malzemesidir. Dün-
yada en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç mal-
zemeden biri olan EPS, ekonomik çözümler 
sağlayan bir yapı malzemesidir. EPS istenilen 
yoğunluklarda üretilir. Yalıtım amacıyla genel 
olarak 15-30 kg/m3 yoğunluklarda kullanılan 

EPS levhalar yalnızca binalarda ısı yalıtımı için 
değil, soğuk hava depolarının yalıtımında, kara-
yolları inşası esnasında zemin dolgu malzemesi 
olarak da kullanılabilirler.  TM 

ABB’nin sunduğu otomatik gerilim düzenle-
yici, şebekelerdeki dalgalanmalardan kaynakla-
nan üretim kayıplarını ortadan kaldırıyor. Böy-
lece ekipman ve sistemleri koruyan bu cihaz 
10ms’da hızlı tepki, basit kullanıcı kontrol dev-
resi ve rejeneratif özelliği ile yüksek aşırı yük-
lenme kapasitesi gibi özellikleri ile de kullanım 
kolaylığı sunuyor.

Özellikler

• Tam düzeltme: 3 fazda gerilimin % 70’e 
kadar düşmesi ve 1 fazda gerilimin % 55’e 
kadar düşmesinde nominal gerilimi (% 
100) oluşturabilme

• Kısmi düzeltme: 3 Fazda gerilim % 30’a 
düşene kadar 1 Fazda gerilim % 0’a 
düşene kadar

• Gerilim dengesizliği düzeltme
• Gerilim vektörü faz açısı hataları düzeltme
• Sürekli "ONLINE" regülasyon
• Kullanım kolaylığı 
• Hızlı (1/2 cycle) tepki
• Basit kullanıcı kontrol devresi
• Yüksek aşırı yüklenme kapasitesi
• Kısa devre koruması
• Detaylı diagnostik
• Hata ve gerilim değerleri için data kaydı
• Ethernet bağlantısı
• Modüler yapı TM 

ABB’den PCS100 AVC Otomatik Gerilim Düzenleyici
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STANDARTLAR İÇİN
GELİŞTİRİLMİŞ
YİV AÇMA ALETİ

YÜKSEK
Otomatik Derinlik 
Ayarı ile
Yeni RIDGID® 975 Kombo Yiv Açma Makinesi ile, daha yüksek 

standartlarla buluşacaksınız. Patentli dizaynı, otomatik yiv 

derinliği ayarlama özelliğine sahiptir. 

Diş açma makinelerine bağlayabildiğiniz gibi özellikle 

makinenin ulaşamayacağı yüksek yerlerde el ile manuel 

olarak da yiv açabilirsiniz. Yiv açma işlemi boyunca boruyu 

merdaneler arasında tutar.

Daha fazla bilgi ve demo için: 0 533 931 07 40 veya:

www.RIDGID.com.tr
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ürünler

AFB’den HISENSE HI Serisi M (Maxi), L (Midi), E (Mini) VRF Klima Cihazları

AFB’den HISENSE HI Serisi M (Maxi), L (Midi), E (Mini) VRF Klima Cihazları

AFB tarafından, HISENSE HI Serisi VRF cihazları; tüm serilerinde sistem performansını ve enerji 
verimliliğini artıran lider kontrol teknolojisini benimseyen Heat Pump, 3 Borulu (Heat Recovery) ve Su 
Soğutmalı modelleri ile satışa sunuldu.

Hisense M, L, E serisi VRF cihazları;

- Hi-Yüksek kaliteli
- Hi-Yüksek teknolojili
- Hi- Akıllı Kontrol Sistemleridir.

HI-Yüksek Kalite

DC inverter teknolojilisi ile nihai kullanıcılarına yüksek kaliteli bir deneyim, konfor, sağlık ve enerji 
tasarrufu sunar.

- Yüksek sınıf düşük ses seviyesi 

                          Fısıltı  HISENSE cihaz          30 db(A) Ses Seviyesi             Kütüphane                  Cadde 
                                                         Ses Seviyemiz            Uyku üzerinde etkisi 
                                                                                               bulunmamaktadır

- - Hassas Sıcaklık Kontrolü

Hi-flexi iç ünite ve uzaktan kumanda kontrolleri, hava girişi / çıkışı üzerindeki 
sıcaklık sensörleri ile oda sıcaklık ayarını +-0.5 ° C hassasiyette kontrol 
edebilir. Mikrobilgisayar teknolojisi ile soğutucu akışının hızını elektronik valfle 
ayarlayarak mekân konforunu istenilen şartlarda muhafaza eder. 

                         

HI-Yüksek Teknoloji

Hisense, insan için tekonolojik ilkeleriyle ürün kalitesi ve sürekli bir gelişme 
sağlar.
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HI-Yüksek Teknoloji

Hisense, insan için tekonolojik ilkeleriyle ürün kalitesi ve sürekli bir gelişme 
sağlar.

AFB tarafından HISENSE HI Serisi 
VRF cihazları; tüm serilerinde sistem 
performansını ve enerji verimliliğini 

artıran lider kontrol teknolojisini benimseyen 
Heat Pump, 3 Borulu (Heat Recovery) ve Su 
Soğutmalı modelleri ile satışa sunuldu.

Hisense M, L, E serisi VRF 
cihazları;

•	 Hi-Yüksek kaliteli
•	 Hi-Yüksek teknolojili
•	 Hi-Akıllı Kontrol Sistemleridir.

Yüksek sınıf düşük ses seviyesi

Yüksek verimli Yüksek Basınçlı Scroll Kompresörler 

Hassas Sıcaklık Kontrolü
Çift yedekleme fonksiyonu

Yüksek güvenli yağ kontrol tekniği

Uygun emiş iç oda 
Pi=Ps başarılı emiş

Kompresör yedekleme

Kompresör
Kompresörden
atılan gaz

1. Seviye yağ 
ayrımı

2. Seviye yağ 
ayrımı

Likit hattı

Gaz hattı

Yağ dengeleme hattı yok

Yağ ayırıcı

İlk seviye yağ ayırıcı Soğutucu devresinde soğutucu yağı

Dış ünite yedekleme

Duru
rke

n

Çalış
ırk

en

Arız
ada

İç oda Pi = Ps
Dış oda Po = Ps
Başarılı emiş

Kompresyon sırasında 
dış oda Po > Pi

Emiş ve sızıntı 
kaybının azaltılması

Yüksek verim
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HI-Yüksek Kalite

DC inverter teknolojisi ile nihai kullanıcılarına 
yüksek kaliteli bir deneyim, konfor, sağlık ve 
enerji tasarrufu sunar.

Hi-flexi iç ünite ve uzaktan kumanda kontrol-
leri, hava girişi / çıkışı üzerindeki sıcaklık sen-
sörleri ile oda sıcaklık ayarını +-0.5 °C hassa-
siyette kontrol edebilir. Mikrobilgisayar tek-
nolojisi ile soğutucu akışının hızını elektronik 
valfle ayarlayarak mekân konforunu istenilen 
şartlarda muhafaza eder. 

HI-Yüksek Teknoloji

Hisense, insan için tekonolojik ilkeleriyle ürün 
kalitesi ve sürekli bir gelişme sağlar.

Yüksek verimli Yüksek Basınçlı Scroll Komp-
resörler 

Yüksek güvenli yağ kontrol tekniği

•	 Yüksek verimli yağ ayrıma tekniği 

•	 Yüksek yağ dengeleme teknolojisi 

•	 Yüksek hassasiyetli yağ geri dönüşü 
kontrolü

         
Çift yedekleme fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesinde sistemler tam durma 
noktasına gelmezler. Sistem yedekleme işlem 
fonksiyonunu 2 şekilde yerine getirebilir. 

•	 Sistemdeki bir kompresörün hata vermesi 
durumunda diğer kompresörler otomatik 
olarak çalışmaya devam edecektir. 

•	 Bir dış ünitenin arızalanması durumunda 
aynı gruptaki diğer dış üniteler çalışmaya 
devam edecektir.

HI- Akıllı Kontrol Sistemler

Hi-net VRF yönetim sistemi ile 1024 dış ünite 
ve 2560 iç ünite izlenebilir ve kontrol edilebi-
lir. Sistem net adaptörü ve BUS bağlantısı ara-
cılığıyla bilgisayara bağlanabilir. TM

Ana Fonksiyonlar 

•	 Faaliyet durumu görüntüleme

•	 Bağlantı kontrolü

•	 Sıcaklık ayar limitleri

•	 Otomatik çalışma limitleri

•	 Hafıza ekranı

•	 Hata alarmı

•	 Kumanda sınırlandırma

•	 Servis görüntüleme sistemiGörüntüleme merkezi

Kullanıcı yönetim merkezi Uzaktan görüntüleme

Adaptör
Dış ünite

İç ünite

Kablolu uzaktan 
kumanda

Kablolu uzaktan 
kumanda

İç ünite

Kablolu uzaktan 
kumanda

Kablosuz uzaktan 
kumanda

Merkezi 
kontrol

Alt 
kontrol

Durum görüntüleme
Kullanıcı

Kullanıcı desteği
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FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ

DUMAN TAHLİYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP 
LİDER YERLİ ÇÖZÜM

İlk Belediye Caddesi No:2 
Tünel - Beyoğlu  / İstanbul

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

web: www.emak.com.tr

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

Üç kıtada, yirminin üzerinde ülkeye ihracat yapan EMAK, 
Avrupa topluluğu ülkelerine, dünya standartlarında 
DUMAN EGZOZ FANLARI ihracatı gerçekleştirmektedir.

Duman Egzoz FanlarıJet Fanlar Tünel Fanları

0036 CPD RG06 03 FM 98140 - ISO 9001:2008
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ürünler

Magna3-235x335CON.indd   1 10.04.2012   22:53

Ferroli’den Calypso Elektrikli Termosifon ve Termoboyler
polimer boya ile en düşük seviyede ısı ve 
enerji kaybı sağlanır.

•	 Ekstra büyük magnezyum anod sayesinde 
uzun ömürlüdür.

•	 Termosifon ve termoboyler içerisinde 
oluşabilecek basınç yükselmelerine karşı 
emniyet valfi  bulunur. 

•	 Herhangi bir sıcaklık artışı problemine karşı 
otomatik sıcaklık kontrolü yapan termostat 
bulunur. 

•	 3 yıl garanti süresi ve yaygın satış sonrası 
servis imkânına sahiptir. 

Calypso termosifon ve termoboylerler; bir 
adet emniyet valfi , iki adet conta, bir adet 16A 
sigorta, bir adet 1 metre elektrik kablosu, iki 
adet fl ex bağlantı hortumu ve iki adet çelik 
askı vida seti ürünleri ile birlikte standart ola-
rak sunulur TM 

Calypso termosifon ve termoboyler-
lerin iç tankı, ısıl gerilme ve koroz-
yona karşı “mavi silikon” adı verilen 

özel sırlama işlemi ile korunur. Mavi silikon 
uygulamasının ardından, 850 °C’lik fırınlarda 
pişirme işlemine tabi tutularak, tankın iç yüzeyi 
(su ile temas eden bölümü) cam porselen kali-
tesine ulaşır. Calypso termosifon ve termo-
boylerler, ısı ve enerji kaybını en aza indirmek 
amacıyla yüksek yoğunlukta ve CFC içerme-
yen poliüretan köpük ile izole edilmiştir. Böy-
lece ısı kayıpları minimalize edilir ve enerji 
tasarrufu sağlanır. Calypso termosifon ve ter-
moboylerler; magnezyum anod, emniyet valfi  
ve aşırı ısınma emniyet termostadı ile dona-
tılmıştır. Böylece yüksek emniyet standardı 
elde edilmiştir. 

Özellikler

•	 Calypso termosifonlarda 50, 65, 75 ve 
100 lt’lik dört farklı kapasite seçeneği 
mevcuttur.

•	 Merkezi ısıtma sistemi, jeotermal, güneş 
enerji sistemleri vb. gibi seçenekler 
ile beraber kullanılabilen Calypso 
termoboylerlerde, 75 ve 100 lt’lik iki farklı 
kapasite seçeneği mevcuttur. 

•	 2000 watt’lık bakır malzemeden imal 
edilmiş elektrikli rezidans ile yüksek verim 
sağlanır.

•	 Sıcaklık ayar düğmesi ve sıcaklık seviye 
göstergesi vardır.

•	 CFC barındırmayan, yüksek basınçlı 
poliüretan köpük kaplama sayesinde kaliteli 
izolasyon ve minimum enerji sarfi yatı 
sağlanır.

•	 Dış düzeyde ısıyı tutma özelliğine sahip 
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söyleşi

Enver Uzun 
Termoline Firma Sahibi

Termoline; 1994 yılında kurulan ve ısı transfer ekipmanları konusunda teknik 
danışmanlık hizmeti, ekipman satışı ve yedek parça temini konularında 
hizmet veren bir firma. Tek işlerinin plakalı eşanjör olduğunu söyleyen Firma 

Sahibi Enver Uzun, yeni ürünleri ReHeat’i daha büyük kitlelere yaymak adına 
çalıştıklarının altını çiziyor. “Amacımız; uygulamalarda istenen performansı, 
yüksek  kalite ve enerji tasarrufuyla birlikte sağlayarak optimum çözümü sunmak 
ve müşterilerimizin güvenilir iş ortağı olmaktır.” diyen Uzun; Termoline’ı ve 
ReHeat’i anlattı.

“ReHeat, kaliteyi uygun maliyetle 
sunabilen özel bir ürün”
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Tek işimiz plakalı eşanjör

Termoline, 1994 yılında kuruldu. Eşanjör sek-
törünün öncü firmalarının Türkiye distribü-
törü olarak çalışma hayatına devam eden fir-
mamız, sökülebilir tip plakalı ısı eşanjörlerinde 
TRANTER INTERNATIONAL AB’nin 
Türkiye’de ve Türki Cumhuriyetleri’nde tek 
yetkili distribütörü olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir.
 
Üretimlerimizi Dudullu’daki tesisimizde ger-
çekleştiriyoruz. Amacımız; uygulamalarda iste-
nen  performansı, yüksek kalite ve enerji tasar-
rufuyla birlikte sağlayarak, optimum çözümü 
sunmak ve müşterilerimizin güvenilir iş ortağı 
olmaktır. 18 senelik bir geçmişimiz var ve 
bugüne kadar yaptığımız tek iş, plakalı eşanjör-
dür. Tek bir konuda çalışmanın getirdiği avan-
taj ve dezavantajlar var elbette. Tek bir ürün ile 
pazarda var olmak, ayakta kalabilmek bir zor-
lukken, odak noktanızın net olması ciddi bir 
uzmanlık ve güven doğuruyor.

% 100 kendi imalatımız olan 
ReHeat’e güvenimiz tam

Ürünlerimizden ReHeat, en büyük yenili-
ğimiz. Yüksek sıcaklıklarda, yüksek basınç-
larda ve conta sıcaklık limitlerinin aşıldığı özel 
dizaynlarda kullanılan bu ürünü daha büyük 
kitlelere yaymak ve kaliteli malzemeyi, insan-

lara daha uygun maliyetle sunabilmek adına 
çalışıyoruz. ReHeat % 100 kendi üretimimiz 
ve faydalı model patentlerine kadar uzayan 
çok titiz ar-ge çalışmaları sonucu ortaya çıktı. 
Ardından gerekli imalat hazırlıkları ve yatı-
rımları yaptık ve özel bir vakum prosesi sonu-
cunda ReHeat’i elde ettik. Ürünle ilgili yakın 
zamanda CE sertifikalandırılması yapmayı 

Ürün Portföyü ve Servis Hizmeti 
Product Range and Service Facility

Heat Exchanger Solutions

hedeflemekteyiz. ISO 9001:2008  firmamı-
zın hem üretim hem de servis alanında  sahip 
olduğu bir belge ve ReHeat’i de kapsıyor. 
Kombi, kat kaloriferi ve daire giriş istasyonu 
kullanan tüketiciler, müşteri profilimizde yer 
alıyor. Hedefimiz yalnız Türkiye pazarı değil, 
özellikle Ortadoğu bölgesine de açılmak. Yakın 
zamanda özellikle yedek parça pazarından iyi 
bir pay almak amacıyla çalışmalarımıza hız ver-
dik. OEM imalatçılarını da kapsayacak şekilde 
üretim hacmimizi artırmayı hedeflemekteyiz.  

Ürünümüzün bütün markalara 
adapte edilebilir olması önemli bir 
avantaj

Genelde kat kaloriferi, kombiler ve daire 
giriş istasyonlarında kullanılan ReHeat, üç 
farklı modelden oluşuyor. Özellikle kombi-
lerde bütün markalara adapte edilebilen ürü-
nümüzü, kombi yedek parçası olarak iki yıldır 
pazarda kullanıyoruz.

ReHeat’in bir diğer özelliği de plakalarının 
hem AISI 316 hem de AISI 304 kalite  pas-
lanmaz malzemeden üretilebiliyor olması. Bu 
tercihi müşterilerimize bırakıyoruz. Bunun 
dışında eşanjörlerin en büyük avantajı, küçük 
hacimlerde yüksek ısı transfer katsayıları sağ-
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söyleşi

laması. Bu da eşanjörün boyutunu ve hacmini 
küçültüyor ve daha küçük alanlarda çok büyük 
verimlilikte çalışabilmesini sağlıyor. Hede-
fi miz; üretim kapasitemizi daha da artırarak 
daha fazla tüketici kitlesine ulaşmaktır. Bu 
hedef doğrultusunda ürünümüzü daha iyi tanı-
tabilmek için gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında birçok fuara katılıyoruz. 

ReHeat bir başlangıç; devamı 
gelecek...

Türk üreticiler artık dünyada yeni pazarlara 
açılıyor, ürünlerini tanıtmak için dünyanın 
farklı bölgelerinde düzenlenen fuarlara katı-
lıyorlar. Bu, bir anlamda çıtayı daha da yük-
seltmek demek. Termoline olarak bizler de 
yeni hedefl er ve farklılıklarla sektörümüzde yer 
alacağız. ReHeat bir başlangıç; devamı gele-
cek. Diğer modellerde de üretimlerimiz ola-
cak çünkü bu çok kapsamlı ve geniş bir kul-
lanım alanı olan bir ürün. Biz ayrıca iyi servis 
hizmeti ile müşterilerimize maksimum fayda 
yaratmak istiyoruz. Artık sadece kendi sattığı-
mız ve ürettiğimiz markalara değil, sökülebilir 
tiplerde  diğer markalara da ciddi anlamda ser-
vis hizmeti sunmaktayız. Bilindiği üzere eşan-
jörlerde kirlenme meydana geldiğinde cihazın 
verimliliği düşer ve kullanım maliyetini artırır.
Kullanıcılar, özellikle büyük işletmeler, eğer 
kendi bünyesinde bakım bölümü varsa, servise 
verilen parayı ekstra bir harcama olarak görü-
yor. Aslında yanılıyorlar. Eşanjörlerde yedek 
parçaya çok fazla ihtiyaç duyulmaz çünkü özel 
malzemelerden imal edilen eşanjör plakaları ve 
contalarında çalışma ömrü uzundur. Mesela 
eşanjördeki contalar, doğru çalışma şartlarında 
beş ila yedi sene arasında bir kullanım ömrüne 
sahiptir. İşletmelerin kendi bakım bölümünde, 
bakım işlemini yapan kişi ehil değilse, bakım 
yaparken malzemeye zarar verme riski yüksek-

TERMOLINE 
Contalı Plakalı Isı Eşanjörleri

Lehimli Plakalı Isı Eşanjörleri

Gasketed Plate Heat Exchangers

Brazed Plate Heat Exchanger 

The world’s largest range of efficient heat exchangers for a wide variety of 
applications. The heat exchangers are built on a module-based concept. 
Frames, plates and connections can be combined to form a number of 
different exchanger types. By using different types of plates, with different 
characteristics, the exchangers can be adapted to a wide variety of applications.  
The exchangers can easily be dismantled for inspection, cleaning and 
maintenance. Another benefit of the gasketed plate heat exchangers is that 
they can easily be expanded or adapted, by adding or replacing plates, when 
the conditions change.
Max. working pressure is 25 bar and max. working temperature is between 
-40°C and +180°C.

ReHeat compact Brazed Plate Heat Exchangers are using for extreme 
temperatures, pressures and special designs that exceed gasket limitations. 
They offer high performance, small sizes and minimal maintenance. 
You can use a ReHeat Compact Brazed Heat Exchanger anywhere in your 
cooling cycle: as evaporator,condenser,economizer,subcooler,superheater or 
oil cooler. Whetever you require, you will get a dedicated, tailored,compact, 
durable solution.
Max. Working pressure is 31 bar and max. Working temperature is between 
-195°C and +225°C.

ReHeat Lehimli Plakalı Isı Eşanjörleri, yüksek sıcaklıklarda, yüksek basınçlarda 
ve conta sıcaklık limitlerinin aşıldığı özel dizaynlarda kullanılırlar. Minimum 
bakımla, küçük hacimlerde yüksek performans sağlarlar.
Soğutma çevriminizin herhangi bir yerinde ReHeat Lehimi Plakalı Eşanjörünüzü: 
evaporatör, kondenser, ekonomizer, subcooler, kızdırıcı veya yağ soğutucu 
olarak kullanabilirsiniz.                                                  
İstediğiniz ne olursa olsun, uygulamanıza özel, kompakt, çözüm alırsınız.
Maks. çalışma basıncı 31 bar ve max. çalışma sıcaklığı - 195°C ile + 225°C 
arasındadır.

Değişik uygulamalar için dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip verimli 
ısı eşanjörleridir. Contalı tip eşanjörler, modül yapı kavramına dayanılarak 
oluşturulurlar. Gövdeler, plaklar ve bağlantılar farklı eşanjör tipi oluşturacak 
şekilde brileştirilebilirler.Farkli plaka tipleri kullanılarak farklı karekterdeki eşanjör 
le çok geniş uygulamalara adapte edilebilir. Eşanjörler kontrol, temizlik ve bakım 
için kolayca sökülebilir. Contalı plakalı eşanjörlerin bir diğer avantajıda, çalışma 
şartları değiştiğinde, kolayca plaka eklenerek yeni çalışma şartlarına adapte 
edilmesi veya kapasite arttırılmasıdır.
Maks. çalışma basıncı 25 bar ve max. çalışma sıcaklığı -40°C ile + 180°C 
arasındadır.

tir ki  bu da cihazın çalışma ömrünü kısaltır, 
işletme maliyetini artırır. Bu olumsuz durumu 
yaşamamak için ,işin uzmanları ile çalışmak 
her zaman en doğru yoldur. 

Bayi ağımızdan da biraz bahsetmek isterim. 
Bayilik sistemimize yeni bir uygulamayla can-
lılık kazandıracağız. Mevcut ağımıza yeni bayi-
ler ekleyeceğiz.

Dünyadaki tüm teknolojik 
yenilikler, yerli üreticilerce de 
kullanılıyor

Özellikle internetin gelişimi; tüm yeni tekno-
lojilerin dünyaya aynı hızla yayılmasını sağlıyor. 
Artık Türk üreticiler de  son teknoloji ile  kali-
teli ürünler üretebiliyorlar. Biz de bu konuda 
oldukça aktifi z. Örneğin ReHeat, Türkiye’de 
benzeri bulunmayan bir teknoloji ile üretiliyor. 

İhracata önem veriyoruz, bunun için yurt dışı 
fuarlar bizim için büyük önem teşkil ediyor. 
ReHeat iki senedir piyasada var olan bir ürün. 
Şu zamana kadar aldığımız geri bildirimler çok 
iyi; dolayısıyla mutluyuz. Kendimize ve ürün 
kalitemize güvenimiz tam. Bu güveni müşteri-
lerimize de yansıtarak, sürekli iyileştirme sağ-
lama vizyonu ile gelecekten de umutluyuz.  TM
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Buderus Logamax Plus GB162 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan ve 
Kaskad Sistemler

sistem

Günümüz dünyasının en önemli konu-
larının başında sürdürülebilirlik gel-
mektedir. Bu kavram, içinde yer alan 

enerji verimliliği ile herkesin sahip çıktığı 
konulardan biri olmuştur. Merkezi ısıtma sis-
temleri de bu konuda günümüz koşullarına en  
uygun çözümler sunmaktadırlar. Üstelik hemen 
hemen tüm dünyada enerji verimliliğiyle ilgili 
yeni yönetmelik ve standartlar tüketicileri daha 
verimli sistemler kullanmaları konsunda bilinç-
lendirmektedir. 

kW kapasite sağlanmaktadır. Eşanjörün sar-
mal içyapısı suyun akışını türbülansa çevire-
rek eşanjörde gerçekleşen ısı transfer mikta-
rını artırırken bu akış tipi sayesinde kalsitleşme 
de önemli ölçüde azaltılır. Eşanjör borularının 
etrafı yanma odasından eşanjöre ısı transfer 
yüzeyini artırmak üzere 15 mm derinliğinde 
kanatçıklar ile sarılmıştır.
Al-Si eşanjör alaşımı, çok iyi ısı iletimi saye-
sinde hızlı sıcaklık artışı ve sıcaklık dalgalanma-
larını kolayca kompanse edebilmenin yanında 

Enerji verimliliğiyle ilgili olarak, Buderus kas-
kad sisitemler de ısınmada tasarruf sağlayan 
kazanlarıyla enerji verimliliğine destek olmak-
tadır. Ayrıca esnek merkezi ısıtma çözümle-
riyle ısıtma ihtiyacına kesin çözümler sunmak-
tadır (Şekil 1).

Buderus GB162 duvar tipi yoğuşmalı kazan-
lar % 110 verime ulaşmaktadır. Eşanjör boru-
larının özel iç yapısı sayesinde yüksek ısı trans-
feri gerçekleştirilerek, küçük boyutlarda 100 
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yoğuşma suyunun daha nötr olmasına olanak 
sağlamaktadır. 
Eşanjör üzerindeki Plazma Polimerizasyon 
kaplaması yüksek kimyasal dirence sahip-
tir. Koruyucu bir tabaka oluşturularak, eşan-
jör yüzeyinde alüminyum oksitlerin oluşması 
önlenir. Bu sayede, hem cihazın ömrü hem 
de bakım aralıkları uzar. Ayrıca bakım, kolay 
ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Eşanjör 
temizliği sadece su ile sağlanabilir (Şekil 2-3).

Kazan içindeki tüm komponentlere önden ula-
şım mümkün olduğu için tamir ve bakım da 
kolaylaşmıştır. Modülasyonlu pompa kontrolü, 
kazan kumanda paneli üzerinden yapılabilir. Bu 
durumda, pompa debisi kazanın azalan kapasi-
tesi ile birlikte azaltılmaktadır. Böylece hidrolik 
denge kabı ile birlikte işletimde dönüş sıcaklı-
ğının yükselmesi önlenir. Sonuç olarak, kapa-
siteye uygun debi ile çalışma sayesinde yakıt ve 
elektrik tüketiminde azalma sağlanır.
Konvansiyonel sistemlere göre, çok düşük baca 
gazı sıcaklıkları sayesinde baca kayıpları da 
düşük olmaktadır. Örneğin; Konvansiyonel 
kazanlarda baca gazı sıcaklıkları tam yükte ve 
80/60 °C işletimde 160 °C mertebesinde iken 
duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda bu değer 75 
°C’ye kadar düşmektedir.
Kazanların brülörleri kapalı olduğu durumda 
yani kazanlarda ısı üretimi olmadığı zaman-
larda, kazan içerisinde bulunan su sıcaklığı 
ile kazan dairesi sıcaklığı arasındaki farktan 
dolayı durma kayıpları meydana gelmekte-
dir. Bu kayıplar, kazan gövdesinden kaynak-
landığı için hacimleri daha küçük olan duvar 
tipi yoğuşmalı kazanlarda durma kayıpları % 
0,06 seviyesinde iken, yer tipi kazanlarda bu 
değer % 0,20 seviyelerinde olmaktadır. Ayrıca, 

duvar tipi kaskad sistemlerde kazanlar sadece 
ısıtma yaparken eşanjörden su sirküle olacağı 
için durma kayıpları yer tipi kazanlara kıyasla 
pratikte çok daha küçük olacaktır.

Kaskad sistemlerin az yer kaplaması, kazanla-
rın duvara ya da bir askıya sırt sırta ve yan yana 
montaj yapılabildiğinden yer sorunu olan kazan 
dairelerinde avantaj sağlarlar. Kazanların, küçük 
boyutları olması ve düşük ağırlıkları sayesinde 
taşınması, montajı ve bakımları kolaydır.
Merkezi bir kazan dairesinde yer tipi kazan 
seçimi yapıldığında, yedekleme yapabilmek 
için hesaplanan kazan kapasitesinin üzerinde 
kapasiteye sahip bir kazan grubu seçilir. Kas-
kad sistemlerde her bir kazan, sistemdeki diğer 
kazanları yedeklediğinden ekstra kapasiteye 
ihtiyaç yoktur. Herhangi bir kazanın arızalan-
ması durumunda ise örneğin; 1.000 kW top-
lam kapasitenin 100 kW’ı sistemden geçici süre 
ile ayrılarak, problem giderilebilir. Bu sayede, 
ilk yatırım maliyetinde ciddi bir azalma sağ-
lanabilir.
Kazanların kurulumu ve projelendirmesi açı-
sından karşılaştırıldığında yer tipi kazanlarda 
kullanılması gereken emniyet ekipmanlarına, 
duvar tipi kaskad sistemlerde gerek olmadığın-
dan, maliyet açısından avantaj sağlanmaktadır.
Kaskad kumanda panelleri, kaskad sistemdeki 
kazanları eşit şekilde yaşlandırma mantığı ile 
çalıştırır. Buna göre, her 100 brülör çalışma 
saati tamamlandığında sistemde kazanların 
devreye girme sırası değiştirilmektedir.
Kumanda paneli ile her bir ısıtma devresi dış 
hava sıcaklığına bağlı olarak, oda sıcaklığının 
etkisi ile çalışabilir. Dış hava sıcaklığına bağlı, 
kazan çıkış suyu sıcaklığını belirleyen ısıtma 
eğrileri kumanda paneli ile çizilir ve sistem 

bu eğrilere göre çalışır. Bu özellik ile ihtiyaç 
duyulandan fazla ısı üretilmesi önlenir. Sis-
temde, istenilen oda sıcaklığının hassas kont-
rolü ve kazanın modülasyonu ve yakıt tasar-
rufu mümkündür.
Karışımlı ya da karışımsız her bir ısıtma dev-
resinin pompa ve üç yollu kontrolleri ayrı ayrı 
modüller ile sağlanır. Kullanım suyu ısıtması 
için boyler ya da eşanjör-akümülasyon tankı 
işletimi mümkündür. Kullanım suyu ısıtması-
nın yapıldığı sistemlerde, kullanım suyu önce-
liği ya da kısmi önceliği ile konfor işletimi ayar-
lanabilir. Kaskad sistemler kontrol mantığı açı-
sından şöyle özetlenebilir:
Tüm kazanlar kendi brülör, pompa ve kumanda 
ünitesine sahiptir. Her bir kazan bağımsız çalış-
tığından toplam sistem kapasitesi farklı olsa da 
sistemin minimum kapasitesi tek bir kazanın 
minimum kapasitesi kadardır. Isıtma ihtiya-
cının düşük olduğu durumlarda sistem, duvar 
tipi kaskad sistemlerde ihtiyaç duyulan kadar 
ısı üretimi gerçekleşeceğinden, yer tipi kazan-
lara göre, verimin daha yüksek olmasını ve 
yakıt tüketiminin düşük olmasına olanak sağ-
lar.  Kaskad sistemler, 16 kazana kadar yapı-
labilir. Sistemdeki 16 kazan, ihtiyaç duyulan 
ısıl kapasitesini sağlayabilmek için sıralı bir 
biçimde devreye girer. 

Kazanların devreye girme süreci:
•	 1. kazan minimum kapasite (% 20) ile 

devreye girer. 
•	 Isıl ihtiyaç mevcut ise 1. kazan kapasitesini 

% 100’e kadar artırır.
•	 2. kazan minimum kapasite (% 20) ile 

devreye girer.
•	 1. kazan, 2. kazanın ısıl yüküne kadar 

kapasitesini kısar.

Şekil 1: Buderus GB162 Kaskad Sistemler Şekil 2: Eşanjör borusu iç kesiti              Şekil 3: Eşanjör borusu
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sistem

•	 Isıl ihtiyaç mevcut ise 2. kazan kapasitesini 
% 100’e kadar artırır.

•	 Diğer kazanlar aynı şekilde devreye girer.

Duvar tipi kazanlar aynı zamanda yüksek 
modülasyon aralıkları ile de avantaj sağlamak-
tadır. Kazanlar üzerinde bulunan kumanda 
paneli veya kaskad sistemlerdeki merkezi 
kumanda paneli, ısıtma sistemindeki ihtiyacı 
tespit eder ve her bir kazana istenen kapasite 
bilgisini aktarır. Her kazanın gaz armatürü ve 
fanı, belirlenen ısı ihtiyacına uygun olarak çalı-
şır. Böylece her bir kazan, maksimum ısıl kapa-
sitesinin % 20’sine kadar inebilir. Bu sayede, 
yalnız ihtiyaç duyulan kadar ısı üretilerek fazla 
yakıt tüketiminin önüne geçilir.
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ile planlanan 
kaskad sistemlerde, ısıtma sistemindeki yüksek 
ve düşük sıcaklık zonlarını gruplayarak plan-
lamak, düşük sıcaklıktaki zonların bir arada 
olduğu sistemlerdeki veriminin yüksek olma-
sını sağlar. Bu avantaj, yüksek kapasiteli kazan-

larda kullanılamamaktadır.
Duvar tipi kaskad sistemler, baca uygulamala-
rında da çeşitlilik sağlamaktadır. Örneğin; her 
cihazın bacaları konsantrik ya da tek cidarlı 
olarak bireysel yapılabileceği gibi, ortak baca 
uygulamaları da mümkündür.  Cihazlar; B23, 
B23P, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 
C63(x), C83(x), C93(x) cihaz tiplerine göre 
test edilmiştir.

Emniyet donanımları:

•	 FLOWplus teknolojisi sayesinde yer 
tipi kazanlarda var olan kazan minimum 
debi sınırlaması yoktur. Bunun için 
ilave önlemler alınmasına ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Kazan kumanda paneli 
gidiş ve dönüş suyu sensörleri arasındaki 
farkı sürekli olarak kontrol eder. Sistemdeki 
fark artmaya başladıkça, önce kazan 
kapasitesi belirlenen algoritmaya göre 
kısılır, sınır değere ulaşıldığında  

ise kazanı emniyette tutmak için brülör 
çalışması kumanda paneli tarafından 
durdurulur. 

•	 İlave bir emniyet tedbiri olarak, limit 
termostat eşanjör için maksimum sıcaklığı 
kontrol ederek, sınır değere ulaşıldığında 
brülörün durması için kumanda paneline 
sinyal gönderir. Uyarı sinyali sayesinde 
eşanjör içinde kaynama ve basınç artışları 
önlenir.

•	 Kazandaki düşük basınç sensörü ve  
emniyet ventili diğer emniyet  
tedbirlerinden biridir.

•	 Ateşleme elektrodu 1.200 °C sıcaklığa 
ulaşarak, akkor haline gelir ve bilinen 
sistemlerin aksine sessiz ve güvenli ateşleme 
sağlar.

•	 Ayrıca iyonizasyon elektrodu ateşleme 
denetimini yaparak, ateşleme 
gerçekleşmediğinde brülörün durması için 
kazan kumanda paneline sinyal  
gönderir. TM

www.iskteknik.com

40 . tesisat market 09/2012





söyleşi

Salih Yaşar
İmmergas Satış ve 
Pazarlama Direktörü 

İmmergas; İtalya’da 1964 yılında ‘doğalgazlı cihazlar üretmek’ amacıyla 
kurulan, günümüzde ise dünya ısıtma pazarının etkin oyuncularından biri 
haline gelen bir firma. Firmanın Satış ve Pazarlama Direktörü Salih Yaşar, 

ısıtma alanında uzmanlaşan İmmergas’ın konvansiyonel ve yoğuşmalı kombilerin 
tasarımı-üretiminde özellikle İtalya’da lider konumda olduğunu söylemektedir. 
“Satış sonrası hizmetlerde kaliteli destek sağlamak için oluşturduğumuz teknik 
servis ağı İmmergas’ın ayrıcalıklarından biridir” diyen Yaşar ile İmmergas’ı ve 
Türkiye ısıtma sektörünü konuştuk...

“Üretimin her aşamasını denetliyoruz; 
sonuçta ortaya kalite çıkıyor”  
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Türkiye pazarı çok büyük; daha da 
büyüyecek...

Avrupa’da yaklaşık 30’a yakın ülkede faali-
yet göstermekteyiz. Bu ülkelerin arasında en 
önemli pazara sahip olan ve en önemli yatı-
rımların yapıldığı yerlerden biri de Türkiye’dir. 
İtalya pazarı İmmergas’ın lider olduğu bir 
pazar ve kapasitesi yaklaşık bir milyon adet-
tir. Türkiye pazarı ise geçen yıl 1.200.000 
adeti görmüstür. Bu durum İmmergas için 
Türkiye’yi en cazip pazarlardan biri haline 
getirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye 
ekibi olarak hazırladığımız tüm projeler, mer-
kezimizden büyük destek görmektedir. Örne-
ğin, ürünlerimiz için ‘10 yıl garanti’ vermek 
üzere başlattığımız kampanyaya büyük des-
tek verildi. Fabrika garanti bakım süresi 2 yıl-
dır ve her yıl yaptırılacak periyodik bakım ile 
garanti süremiz 10 yıla kadar uzatılmakta-
dır. Her ülkenin pazar alışkanlıkları farklıdır. 
Dikkati elden bırakmadan, sağlıklı bir şekilde 
doğru müşterilerle çalışmayı arzu etmekte-
yiz. Türkiye ekibi olarak, uzun vadede buraya 
bir üretim tesisi kurulmasını çok arzulamak-
tayız. Pazar bugün sahip olduğu çizgi ile bu 
hayalimizin ileride gerçekleşebileceğine işaret 
etmektedir. Kısa vadede olmasa da İtalya’nın 
uzun vadede verebileceği bir karar durumu 
söz konusudur.

İmmergas, alanında uzman...

1964 yılında üç ortak tarafından kurulmasının 
ardından İmmergas; ilk patentli ürünü olan 
doğalgaz sobasını yine aynı yıl üretti. 1998’e 
kadar pazardaki yerini sağlamlaştıran firma, 
1996 yılından itibaren İtalya’daki pazar lider-
liği konumunu korumaktadır. 2000 yılından 
sonra pazarda yoğuşmalı cihazların ön plana 
çıkmasıyla, İmmergas da yoğuşmalı cihaz 
üretimine başlamıstır. İki yıl sonra İtalya’da 
yoğuşmalı ürünler konusunda da liderliği ele 
almıstır. 
İtalya pazarı yaklaşık 1.000.000 adet kombi 
stokuna sahiptir. İmmergas’ın, bu pazarda 
yaklaşık % 14-15’lik bir payı bulunmak-
tadır. Bunun anlamı ‘150.000’in üzerinde 
kombi. İmmergas, artık Avrupa’nın da önde 
gelen markaları arasında yerini korumakta-
dır. Bugüne kadar sadece kombi ve doğalgazlı 
cihazlar ile bunların ekipmanlarını üretmesi, 
başka sektörlere sıçramaması ve bunu yapar-
ken de çok az yan sanayi kullanması, yani 
kendi alanında uzmanlaşması, bu durumun en 
büyük sebeblerindendir. Fabrikalarımız (İtalya 
ve Slovakya) aynı zamanda kendi yan sanayi 
ürünlerimizi de üretmektedir. Üretimin her 
aşaması denetlenmektedir; sonuç olarak kali-

teden ödün verilmemektedir. Böylece müşteri 
memnuniyeti artmakta, ürünün tavsiye edilme 
oranı da yükselmektedir; doğal olarak pazarda 
da payımız her geçen gün artmaktadır. 
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mek için, ekibimizin hem bilgi hem de ekip-
man anlamında çok donanımlı olması gerek-
mektedir. Bu nedenle her yıl beş günden az 
olmamak koşulu ile merkezimizde eğitimler 
veriyor, “tekrar eğitimleri” düzenliyoruz. Tek-
nikerlerimiz özel kıyafetlere sahiptir. Kullan-
dıkları yazılımlar da itina ile hazırlanmıstır. 
Yine profesyonel el terminalleri ve gerek GPS 
gerek 3G ile anında bağlanabilecekleri özel 
bir tünel bulut kullanmaktadırlar. Bu cihazlar 
direkt olarak bizim server’larımıza bağlana-
bilmektedir. Yazılımımız hem bayi, hem yet-
kili servis, hem de çağrı merkezimiz ile iliş-
kilidir. Bir sonraki güncellememizde tüketici 
ile de ilişkili olacak. Verdiğimiz hizmetleri 
anında görebiliyor, kontrol edebiliyoruz. Tüke-
tici bizi ne zaman aramış, servis ne zaman 
yönlendirilmiş, ne zaman hangi arabayla git-
miş, kaç km yol gidilmiş, hangi saatte varmış, 
kaç dakika servis hizmeti vermiş, işlemlerin 
ücreti ne kadar tutmuş gibi her detayı adım 
adım takip etmekteyiz. Böylece gereksiz mali-
yetler yaratmadan tüketiciye ekonomik servis 
hizmeti sunabiliyoruz.
Eğitimler, bizim bakış açımızla, bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak da değerlendiril-
mektedir. Örneğin geçen sene İzmit’te bir 
meslek lisesinden, hem eğitim hem de sarf 
malzemesi talebi geldi. İhtiyaç duydukları 
cihazları temin ettik. Akabinde doğalgaz sıhhi 
tesisat bölümünde derslere katılıp eğitim-
ler verdik. 

cilerimizin ulaşabileceği özel hattımızı oluş-
turduk ve çağrı merkezimizi kurduk. Böylece 
birçok problemi telefon aracılığıyla çözebil-
mekteyiz. Bilindiği üzere teknoloji dünyanın 
her yerine internet sayesinde çok hızlı yayıl-
makta ve kaliteli üretim yapmak isteyen her-
kes bu yenilikleri takip edip uygulamaktadır. 
Bize göre fark yaratacak en önemli nokta; satış 
sonrası hizmet kalitesidir. 
Satış sonrası hizmet kalitesinden söz edebil-

Kombi satma hızımızdan daha hızlı 
servis hizmeti veriyoruz...

2008 yılında merkez servis yapılanmamızı 
kurduk; çünkü kombi satma hızımızdan daha 
hızlı servis hizmeti vermemiz gerektiğine 
inanıyorduk. Türkiye’deki servis sayımızı yak-
laşık 3 katına çıkardık. 16 servis teknikeri ile 
yola çıkmıştık; bugün 6 şehirde kendi perso-
nelimizle hizmet vermekteyiz. Ayrıca tüketi-

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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“İmmer Energy”nin ilk ürünleri 
pazara sunuldu

Temel işimiz ısıtma olduğu için, mer-
kezi sistem ısıtma cihazları da üretmekte-
yiz. Türkiye’de 2000 m2’nin üzerindeki bina-
larda merkezi sistem cihazlarının kullanıl-
ması zorunluluğu getirildi. İlgili yasanın gere-
ğini yerine getirecek cihazlarımız ürün gamı-
mızda mevcut. Hatta Ekim ayının sonlarına 
doğru, merkezi ısıtma sistemleri için yeni bir 
ürün getirtecegiz. Çok akıllı olan bu cihaz, 
yer tipi yoğuşmalı kaskad cihazıdır. Türkiye’de 
şu anda tip, model ve yapı itibariyle benzeri 
yok. Rakipsiz bir cihaz ve teknik özellikleriyle 
üstün bir kaliteye sahip. Ebatları da makul. 
Bugün aynı kapasitedeki brülörlü bir cihaz 3 
ton civarındayken, söz konusu cihazımız 1.3 
ton civarında. Bu çok ciddi bir avantaj sağla-
yacak. Brülörlü cihazlarda verim % 90’larday-
ken, bizim cihazımız yaklaşık % 110 verimli. 
Çalışma performansı olarak baktığımızda, 
minimum güçlerden maksimum güçlere çok 
rahatlıkla çıkabilen bir cihaz. Pazarda çok 
popüler olacağından kuşkumuz yok...
Sektörde bireysel sistemlerin, söz konusu yasa-
dan olumsuz etkileneceği söylentileri dolaşsa 

da bizler pazarın konumuna bakarak böyle 
bir durumun olmayacağına inanıyoruz. Yakın 
bir tarihte Enerji Bakanımız, Hakkâri’de de 
doğalgazın kullanılacağını söyledi. 
Yine her geçen gün Türkiye’nin farklı böl-
gelerinde doğalgaz kullanımının yaygınlaş-
tığını biliyoruz. Bu nedenle kombi pazarı-
nın gerilemesi gibi bir durumun söz konusu 
olması mümkün değildir. Kombi pazarı içinde 
konvansiyonel kombiler için bir düşüşten söz 
etmek mümkün; çünkü yoğuşmalı cihazlar 
artık tüm dünyada daha çok tercih edilmekte. 
İmmergas olarak yoğuşmalı cihazlar ile ilgili 
yatırım ve ar-ge faaliyetlerimiz tüm hızıyla 
sürüyor. Dünyada yenilenebilir enerjili sis-
temlerin kullanımı yaygınlaştıkça cihazlar en 
verimli ısıtma-soğutma sistemini elde ede-
bilmek için birbirleri ile uyumlandırılıyor. 
Mesela mevcut sisteme güneş paneli ve/veya 
ısı pompaları entegre edilebiliyor. İmmergas 
bu nedenle “İmmer Energy” adında yeni bir 
şirkete de sahiptir. Bu şirkette hem fotovol-
taik ürünler hem de ısı pompaları üretilmek-
tedir. İlk ürünlerimiz pazara sunulmustur; yeni 
ürünlerimiz de yoldadır. Önümüzdeki 1-2 yıl 
içerisinde bu ürünleri Türkiye’de de pazarla-
yacağız. TM

www.iskteknik.com
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Endüstriyel uygulamalar,
 İnşaat ve Yapı Kontrolleri
için Termal Kameralar

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 ediniz.

Trotec Group, termal kameralar konusunda
 uluslararası lider kuruluşlardan biridir. 

Kapsamlı ürün programımızda çeşitli sabit ve
mobil termal görüntüleme sistemleri bulunmak-
tadır; Yapı ve bina termografisi, elektrotermo -
grafi, bina güvenliği ve güvenlik kontrolleri için
özel kızılötesi termal kameralar sunmaktayız. 

Termal kameraya mı ihtiyacınız var? 
Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

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

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

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

1. Isı Ölçüm Cihazları Genel Bakış

Merkezi ya da bölgesel ısıtma sis-
temlerinde ısı kullanım miktarını 
belirleyerek paylaşımı sağlayan 

cihazlardır. Türkiye’de bu tip ısıtma sistemini 
kullanan konutlardaki en büyük problem, pay-
laşımın adaletli olarak yapılmamasından kay-
naklıdır. Birçok yerde geçerli olan uygulama, 
dairenin kullanım alanına göre paylaşımın 
sağlanmasıdır ki bu paylaşım sistemi tasarruf 
yapanı ödüllendirmediği gibi aşırı sıcak olması 
durumunda pencere açmaya kadar insanları 
itebilir. 

Isı pay ölçüm cihazları; kazan veya herhangi 
bir ısı kaynağı tarafından ısıtılan akışkanın 
radyatöre ulaşma şekline göre iki tip olarak 
tasarlanmıştır:

Tek kolon sistemi ile daire gidişine kadar 
gelen sıcak akışkan, daire içine yine tek bir 
boru ile girer ve dönüşte de aynı şekilde tek 
bir boru ile daire dışına çıkar, bu durumda ısı 
sayacı (kalorimetre) dediğimiz cihazlar kul-
lanılacaktır.

Sıcak suyun radyatörlere ulaşması, bir rad-
yatör veya bir radyatör çiftinden üst katlara 

Bilge KARAKOÇ
DAF Enerji

Isı Gider Paylaşım 
Sistemleri
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kolon hattının yapılması sureti ile de sağla-
nabilir. Bu durumda radyatör sayısı ve grup-
landırmaya göre birden fazla kolon hattı daire 
içinden geçmektedir. Bu sistemlerde birden 
fazla kolon olması nedeni ile ısı sayaçlarını 
kullanmamız mümkün olmamakta, bu sebeple 
her radyatör üzerine takılan, oda sıcaklığı ve 
radyatör sıcaklığı arasındaki farkı kullanarak 
tüketimi belirleyen ve paylaşımı gerçekleş-
tiren ısı pay ölçer cihazlarının kullanılması 
gerekmektedir.

“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistem-
lerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderle-
rinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”e 
göre, ısı gider paylaşım sistemlerinin yanında 
termostatik vana kullanılması da zorunludur. 
Termostatik vana mahal sıcaklıklarını kont-
rol ederek tasarruf imkânı sağlar.

2. Isı pay ölçer

Isı pay ölçerler, radyatör sıcaklığı ile ortam 
sıcaklığının arasındaki farkı ölçerek o maha-
lin tüketim oranını belirten cihazlardır.

2.1 Isı pay ölçer teknik özellikleri

Isı pay ölçer cihazında biri arkada, diğeri 
cihazın önünde olmak üzere, iki adet sensör 
bulunmaktadır. Arka sensör radyatör sıcak-
lığını, ön sensör ise ortam sıcaklığını ölç-
mektedir. Ayrıca cihaz üzerinden tüketimle-
rin okunması amacı ile radyo frekans sistemi 
kullanılmaktadır ki bu sayede tüketim değer-
lerinin okunması için dairelere girmeye gerek 
kalmamıştır.

3. Kalorimetre

Kalorimetreler, daire girişlerinde radyatörlere 
giren sıcak su debilerini ve giriş-çıkış hatları 
arasındaki sıcaklık farkını tespit ederek daire-
nin yapmış olduğu tüketimi hesaplar. 

3.1 Kalorimetre çalışma prensibi

Isı sayacı dönüş hattına bağlanır ve bir sıcak-
lık sensörü gidiş hattına monte edilir. Böy-
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da odaların bazıları kullanım dışıyken radyatör 
vanalarının minimum konuma getirilmesidir. 

5. Niçin banyolara termostatik vana 
takılmıyor?

Sistemin rahat çalışabilmesi, yani bütün ter-
mostatik vanalar kısıldığında bile sirkülasyo-
nun devam edebilmesi için by-pass hattı ola-
rak banyo vanaları bırakılır. Bir diğer sebep 
ise termostatik vana içindeki mekanizmanın 
nemden etkilenmesi ve işlevini yerine getire-
memesi riskidir.

6. Vanalardan ses gelmesi normal 
midir?

Özellikle ısıtma sirkülasyon pompaları sabit 
devirliyse bu tür problemler yaşanabilmekte-
dir. Mevcut pompa hesapları, vanaların tama-
mının tam açık konumda olmasına göre yapıl-
mıştır. Bu sisteme geçildiğinde termostatik 
vana kullanılması ve kullanıcıların tasarruf 
amaçlı vanalarını kısmasına rağmen, pom-
palar gereksiz yere sürekli çalışır ve tesisatta 
basınç artıp, vanalarda sesler oluşturabilir. 
Buna önlem olarak pompanın ihtiyaç halinde 
ve ihtiyaç olan debiye göre devreye girmesini 
sağlayan frekans invertör panolarının kulla-
nılmasıdır. TM

lece sensörleri sayesinde gidiş ve dönüş hattı 
sıcaklıklarının farkını, akış ölçüm parçası ile 
de suyun debisini ölçüp tüketilen ısı mikta-
rını belirler.

Q=m x c x ∆t  

Q: Enerji (kWh)
m: Kalorimetreden geçen su debisi 
∆t: Sıcaklık farkı
c:  Kalorimetreden geçen sıvının yoğunluğu 

4. Isı gider paylaşımı

Bu tüketimlere göre; binaya gelen toplam gaz 
faturası, ilgili yönetmelikte belirlenen oran-
lara göre paylaştırılarak her daire için ısı gider 
bildirimleri oluşturulur. Toplam faturanın 
% 30’u bağımsız bölümlerin kullanım alan-
larına, % 70’i ısı tüketimlerine göre pay edi-
lir. Böylece daire sakini kullanmış olduğu ısı-
nın bedelini öder.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Neden radyatörler ara sıra 
soğuyor?

Radyatör girişlerine takılan termostatik vana-
ların üzerindeki rakamların her biri, oda sıcak-
lığını belirli derecelerde tutmayı sağlar. Vana-
nın içinde oda sıcaklığını hisseden bir sıvı var-
dır. Oda sıcaklığı, ayarlanan konuma karşılık 
gelen sıcaklığın üstüne çıkınca, vanalar rad-
yatöre sıcak su girişini keser ve radyatör soğu-
maya başlar. Oda sıcaklığı düştüğünde vana 
tekrar bunu hisseder ve radyatöre sıcak suyu 
almaya başlar. Yani radyatörün ara ara soğu-
ması aslında olması gereken bir durumdur. 

2. Radyatör neden ısınmıyor?

Daha çok sisteme ilk geçildiğinde karşıla-
şılan bu durum, tesisatla ilgili bir problem 
olduğuna işaret eder. Yani sistem kurulurken 
kazan suyu tamamen boşaltıldığından, su tek-
rar basıldığında bu durum tesisatın hava yap-
masına neden olur. Bunun yanında radyatörde 
hava olduğu durumlarda da radyatör ısınmaz. 
Çözüm olarak yapılması gereken purjörle rad-
yatörün havasını almaktır.

3. Neden vanalar “2 Konumu”ndan 
aşağı düşürülemiyor?

Yönetmeliğe göre, mahal sıcaklıkları 15 °C’nin 
altına düşürülemez. Bunu sağlamak için ter-
mostatik vanalar oda sıcaklığını minimum 
15 °C’de tutacak şekilde 2 konumuna sabit-
lenir. Bunun amacı, dairelerin aşırı soğuma-
ması ve sıcaklığı daha yüksek olan daireler-
den buraya ısı geçişinin olmasını, buna bağlı 
adaletsizliğin ortaya çıkmasını engellemektir. 
Ayrıca Yönetmeliğe göre toplam gelen fatura-
nın % 30’u dairelerin metrekarelerine göre, % 
70’i tüketimlere göre paylaşımı yapılmalıdır. 
Bu nedenle evde kimse olmasa bile % 30’luk 
kısımdan kullanım alanına göre bir bedel 
ödenmelidir. Bunun amacı, sistem kayıpları 
ve ortak alanlar sebebiyle ödenmesi gereken 
bir bedelin olmasıdır.

4. Fatura, sisteme geçmeden önce 
ödenen miktarla aynı.

Bu, nadir de olsa yaşanabilecek sorunlardan 
biri. Öncelikle bilinmesi gereken, tasarrufu 
sağlayan cihazın termostatik vanalar olduğu, 
pay ölçer ya da kalorimetre cihazlarının sadece 
birer ölçüm cihazı olduğudur. Yani termostatik 
vanalarda bir ayarlama yapılmadığında tasar-
ruf sağlanamaz. Önerilen, evden çıkarken ya 
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söyleşi

Ali Rıza Can
ABC Mühendislik Genel Müdürü 

Kurulduğu 2006 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
HVAC çözümleri sunan ABC Mühendislik, sektörümüzce yakından tanınan 
çok sayıda markanın temsilciliğini yürütüyor. Sattığı ürünlerin kalitesinden 

hiçbir kuşku duymadıklarını belirten ABC Mühendislik Genel Müdürü Ali Rıza 
Can, firma olarak hiçbir zaman pazarlamacı mantığını benimsemediklerinin ve 
müşterilerinin çözüm ortağı olabilmek için çalıştıklarının altını çiziyor...

“Pazar payımızı genişleterek tüm 
Türkiye’ye ABC Mühendislik 
kalitesiyle hizmet sunmak istiyoruz”
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Türkiye’nin ve dünyanın yakından 
tanıdığı markaların temsilciliğini 
yürütüyoruz

ABC Mühendislik, 2006 yılında kuruldu. 
Endüstriyel ve domestik mekanik tesisat 
malzemeleri satışı yapan firmamızda pompa, 
vana, kazan, doğalgaz ile çalışan cihazlar gibi 
HVAC ürünlerini pazara sunuyoruz. Aynı 
zamanda Viessmann, Siemens, KSB, Duyar, 
Ayvaz, Arı Armaturen, Geberit, Sardoğan, 
Trakya Döküm, Pekpan, Madas, Fetaş, Adell, 
Pakkens ve PVD gibi büyük grupların da bayi-
liğini yapıyoruz. 
Bunun yanında endüstriyel tesisat çözümleri, 
chiller sistemleri, buhar sistemleri, kızgın su 
sistemleri, kızgın yağ sistemleri, yangın tesi-
sat projeleri ve kojenerasyon sistemleri de faa-
liyetlerimiz arasında yer alıyor. Çoğu mühen-
dis olmak üzere toplam 20 kişilik bir kadro ile 
hizmet sunuyoruz. 

Müşterilerimizin tüm sorunlarını 
kendi sorunumuz gibi değerlendirip 
doğru, uygulanabilir ve ekonomik 
çözümler bulmaya çalışıyoruz

Müşterilerimize hiçbir zaman pazarlamacı 
mantığı ile yaklaşmıyoruz. Amacımız sadece 

ürün satmak değil, müşterilerimizin çözüm 
ortağı olmak. “Günü kurtarmak” üzerine 
kurulu bir bakış açısı, uzun vadede hiçbir fir-
maya fayda sağlamaz. Bu nedenle müşterileri-
mizin tüm sorunlarını kendi sorunumuz gibi 

değerlendirip doğru, uygulanabilir ve ekono-
mik çözümler bulmaya çalışıyoruz. Mühen-
dislik hesaplarımızı büyük bir titizlikle yapı-
yor ve sunduğumuz çözümlerin uzun yıllar 
fayda sağlayacak çözümler olmasına özen gös-
teriyoruz. 

Sattığımız ürünlere güvenimiz tam

Özellikle endüstriyel çözümler için kaliteli 
üretimi sürdürebilmek, müşterilerimizin en 
önemli önceliği. İkinci sırada ise enerji verim-
liliği geliyor. Bu iki ana konu, ürünlerimizde 
ve çözümlerimizde bizim de en çok titizlen-
diğimiz konulardır. Elbette enerjiyi verimli 
kullanan cihazlar, doğası gereği çevreye de 
zarar vermeyen cihazlardır. Hangi işi yapıyor 
olursak olalım, öncelikle yaşadığımız dün-
yayı, enerji kaynaklarımızı korumamız gere-
kiyor. Bu insan olarak hepimizin sorumlu-
luğu. Firma olarak da bu sorumluluk ile hare-
ket ediyoruz. 
Satışını yaptığımız markaların tamamı gerek 
yurtiçinde gerekse dünyada tanınan güçlü 
markalar. Bu firmalar için de kaliteli, verimli 
ve çevre dostu ürünler üretebilmek ana hedef. 
Bu hedef doğrultusunda yatırımlar ve ar-ge 
faaliyetleri için ciddi bütçeler ayırıyor, sürekli 
iyileştirme yolunda her türlü çalışmayı yapı-
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söyleşi

yorlar. Durum böyle olunca bizler de sattığı-
mız ürüne çok güveniyoruz. 

Teknik servis departmanımız 
sürekli gelişiyor

Ürünlerimizle ilgili teknik destek de veriyo-
ruz. Mevcut kadromuzda teknik servis ayrı 
bir departman ve her geçen gün gerek perso-
nele gerekse ekipmanlara yaptığımız yatırım-
lar ile daha da güçlenen bir departman. Eği-
tim her meslekte olduğu gibi bizim mesleği-
mizde de çok önemli. Bu nedenle firma ola-
rak tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri 
takip ederek öğrendiklerimizi birlikte çalıştı-
ğımız arkadaşlarımıza da aktarıyoruz. 
 
Hedefimiz tüm Türkiye’yi ABC 
kalitesiyle tanıştırmak

ABC Mühendislik olarak satışını, uygula-
masını yaptığımız, teknik destek verdiğimiz 
tüm temsilciliklerimiz ve müşterilerimiz için 
sürekli gelişim ve iyileştirme en büyük hede-
fimiz. Kısa vadede teknik kadromuzu güçlen-
dirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bilişim 
altyapımızda da büyük değişiklikler yapaca-
ğız. Ardından şube sayımızı artırmayı plan-
lıyoruz. Böylece çok daha fazla sayıda firma 

ile çalışma olanağı bulacağız. Şube sayısının 
artması demek, doğal olarak personel sayımı-
zın da artması anlamına geliyor. Böylece istih-
dama da katkı sağlamış olacağız. Hedefimiz, 
ısıtma, soğutma, bina teknolojileri, tesisat ve 

otomasyon alanında pazar payımızı genişlete-
rek tüm Türkiye’ye ABC Mühendislik kalite-
siyle hizmet sunabilmektir. TM
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Maxicondense Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Cihazlar

Daha 
ak›ll›,
daha

verimli!

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

16 kW’a kadar modülasyon
yapabilme özelliği

Düşük baca gazı 
sıcaklığı

Sırt sırta montaj
edilebilme

Sıralı çalışabilme
özelliği

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

Premix
eanjör ile 
%108,7’ye 

varan verim*
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sistem

Kanallı Klima Sistemleri ve 
Highlife Kanallı Klimalar

Kanallı klima sistemleri bir dış ünite 
ve bir iç üniteden oluşmaktadır. Dış 
ünite kompresör ve hava soğut-

malı kondenser ünitesinden oluşur ve bahçe, 
teras, balkon veya panjur arkasına gizlen-
miş şekilde dış ortama yerleştirilebilmek-
tedir. İç ünite ise havayı şartlandıran eva-
poratör serpantini, havayı dolaştıran fan, 
filtre ve kontrol panelinden oluşmakta-

dır. İç ve dış ünite, soğutucu akışkan boru-
ları ve elektrik kablosu ile birbirine bağlıdır.  
Kanal tipi iç ünitelere bağlanan hava kanalı 
sistemi ile şartlandırılan hava farklı mahal-
lere taşınabilir. İç üniteler bodrum, garaj, tavan 
arası, asma tavan içi, dolap içi gibi bölmelere 
yerleştirilebilirler.

Kanallı Klimalar; dış ortamdan aldığı taze 

havayı kullanarak hem ısıtma hem soğutma 
hem de havalandırma yapabilme ve kanallar 
sayesinde şartlandırılmış havayı uzun mesafe-
lere dağıtabilme özelliğinden dolayı, ev, villa, 
ofis, otel, bar, tiyatro, sinema, okul, restoran, 
kafeterya, spor salonu, süper market, yapı mar-
ket, alışveriş merkezi, fabrika ve dersane gibi 
yaygın bir alanda kolaylıkla uygulanabilmek-
tedir. 
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Highlife Kanallı Klimalar taze hava alarak 
havalandırma yaptıkları için ortamın hava 
kalitesini yükseltirler. Dış ortamdan alınan 
taze hava yazın soğutularak, kışın ise ısıtıla-
rak en iyi konfor şartlarında iç ortama trans-
fer edilmektedir. Böylece soğutma ve ısıtma 
için hali hazırda kullanılan kanal sistemi ile 
havalandırmayı da gerçekleştirmek mümkün 
olmakta, en iyi konfor en ucuz maliyetle kar-
şılanabilmektedir. Soğuk ve sıcak hava tek bir 
noktadan üflenmek yerine kanallar vasıtasıyla 
mekana üst kottan dağıtılır. Bu sayede homo-
jen ısıtma ve soğutma yapılarak mahallin kon-
for şartlarını istenen seviyeye getirmek müm-
kündür. İstendiği takdirde doğru kanal uygu-
laması ile noktasal dağıtım yapılabilir. 

Kanallı sistemler tek bir noktadan pek çok 
alana hava dağıtabilme özelliği nedeniyle 
diğer sistemlere göre daha az iç üniteye gerek 
duyarlar. Şartlandırma iç ünite yerine menfez-
ler ile sağlandığı için sadece kanallı iç ünite 
için drenaj hattına gerek duyulmaktadır. Bu 
özellik de diğer sistemlere göre kanallı klima 
sistemlerinin bir avantajıdır.  Bu sistemler ile 
zon kontrolü yapılabilir fakat oda bazında 
sıcaklık kontrolü yapılamamaktadır.

Kanal tipi klima, mimari ve estetik görünüş 
açısından en uygun çözümlerden biridir. Dış 
ünite sayısı azdır ve montaj mesafesi uzunlu-
ğunun sağladığı avantajlardan dolayı rahat-
lıkla gizlenebilir. İç ünite klimatize edilecek 
ortamdan uzağa yerleştirilebilir. Kanallar asma 
tavan içine gizlenir. Üfleme ve emişler ane-
mostat ve menfezler ile yapıldığından, yıllar 
sonra bile estetik görünümlerini korurlar ve 
boyanabilirler.

Aşağıda tabloda Highlife Kanallı Klimaların 
ısıtma-soğutma anma kapasiteleri yer almak-
tadır. 

İç Ünite Özellikleri: 

İç ünite yatay veya dikey monte edilebilmekte-
dir. Dikey uygulamada üstten atış-alttan emişe 
veya alttan atış-üstten emişe göre dizayn 
imkanı sağlamaktadır. Alttan atış-üstten emiş 
özelliği, cihazdan daha düşük kotta şartlan-
dırılacak mahaller gibi özel uygulamalarda 
(örneğin çatı arası cihaz montajı gibi) kanal 

tasarımında ve maliyetinde ciddi avantaj getir-
mektedir. Ünite, fabrikadan standart olarak 
üstten atış-alttan emişe göre gelmektedir. Alt-
tan atış-üstten emiş için ünite bataryası 180⁰ 
ters konuma çevrilmek suretiyle sahada gerekli 
ayar yapılabilir. 

İç ünite yaşam mahalline koyulabileceği gibi; 
şartlandırılan hava, kanallar vasıtasıyla istenen 
mahalle taşınabildiği için yaşam mahalli dışına 
da monte edilebilir. Servis, sadece cihaza veril-
diği için yaşam mahallerinde herhangi bir 
rahatsızlığa da neden olmaz.
Cihaz, projelerde kanalda oluşan statik basınç 
kaybını yenmek için uygulamacıya High – 
Mid – Low olmak üzere üç ayrı fan devri 
imkanı sunmaktadır. Bu sayede proje tasarı-
mında hesaplanan kanal statik basınç kayıp-
ları ile uygulamada karşılaşılacak statik basınç 
kayıpları arasındaki farklılıklardan meydana 
gelebilecek aksaklıkları çözmektedir. Cihaz 
ile birlikte standart olarak verilen termostat ile 
seçilecek fan devir ayarı (High – Mid – Low) 
sahada yapılmalıdır.
Cihazın iç yüzeyi ve ünite de yer alan soğutucu 
akışkan boruları izolasyonludur. Böylece cihaz 
maksimum verim ve minimum kayıpla çalış-
maktadır. Soğutma modunda, soğutucu akış-
kan basınç düşümü iç ünitede yer alan orifis 
ile yapılmaktadır. 

Kolay servis verebilmek adına cihaz filtresi 
emiş ağzı üzerinde özel yuvasına standart ola-
rak yerleştirilmiştir. 
İç ünite fan geciktiricisi sayesinde iç ünite 

fanı, cihaz devreye girdikten 30 saniye sonra 
çalışmaya başlar, cihaz devreden çıktıktan 60 
saniye sonra kapanır. Bu özellik, daha konforlu 
ısıtma ve soğutma yapılmasını sağlamaktadır.

Dış Ünite Özellikleri: 

Cihazın dış ünite fan ızgarası plastik türevi 
olup fan kanatları metal malzemedir. Cihazda 
yüksek verimli scroll kompresör kullanılmak-
tadır. Dış ünite likit hattında yer alan Dryer 
fabrika montajlı olarak gelmektedir. Cihaz 
içerisinde boru tipi sıcaklık sensörü kulla-
nılmaktadır. Kompresörün girişinde (emiş 
hattında) alçak basınç, çıkışında (basma hat-
tında) yüksek sıcaklık ve yüksek basınç sen-
sörü bulunmaktadır. Dış ünitede faz koru-
ması mevcuttur. 
Üniteler yalnızca onaylanan sistem kombinas-
yonlarına uygun bakır boru çapları ile tasar-
lanmalıdır. Belirtilenden daha büyük çapta bir 
hat kullanılması yağ geri dönüş sorunlarına 
yol açabilir. Daha küçük çapta bir bakır boru 
hattı kullanılması ise, yetersiz soğutucu akış-
kan geçişinden kaynaklanan kapasite kaybına 
yol açacaktır. Ayrıca belirtilen bakır boru çap-
larından farklı tesisat uygulaması kısa vadede 
cihazın kompresörünün çalışma verimini etki-
leyecek, işletmede kompresörün yağsız kal-
ması veya kompresöre binen aşırı yük sebe-
biyle kompresörün arızalanmasına yol aça-
caktır.  
Uygun yağ geri dönüşü elde etmek için, yatay 
buhar hatlarına, dış üniteye doğru her 6 m’ de 
bir en az 2,5 cm eğitim verilmelidir.  TM

Kapasiteler

İç Ünite Modeli Dış Ünite Modeli
Soğutma Kapasitesi*

(Btu/h)
Isıtma Kapasitesi**

(Btu/h)

BHI24D BHO24D 24.000 22.000

BHI36D BHO36D 36.000 35.000

BHI48D BHO48D 48.000 48.000

BHI60D BHO60D 57.000 58.000
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proje

Pulkovo Havalimanı Genişletme 
Projesi Başladı

SYSTEMAIR HSK’nın Eurovent’ten onaylı 
birinci sınıf Flexline serisi çelik konstrüksi-
yonlu klima santrallerinin dizaynında 50 mm 
kaya yünü veya poliüretan dolgulu paneller 
tercih edilmiştir. Flexline Klima Santrali, gal-
vanizli sacla kaplı pürüzsüz iç yüzeye, galva-
nizli çelik karkas profillere, izoleli yoğuşma 
tavasına, yüksek ısıl köprüsüzlük değerine, 
30x30 - 30x60 boyutlarında 2 mm kalınlı-
ğında çelik kutu profillere sahiptir. Galvaniz 
sac üzeri fırın boyayla kaplı dış yüzeyi Flex-
line serisi klima santrallerinin başlıca özellik-
lerini oluşturmaktadır. 
Proje kapsamında ısı geri kazanım verimliliği 
ön planda tutulmuş olup, run around, rotary 
ve plakalı ısı geri kazanım sistemleri kullanıl-
mıştır. Kritik mahallere hitap eden klima san-
trallerinde çift fan, çift motor dizaynı yapıl-
mıştır. TM

Türk inşaat firması IC İçtaş ve İtalyan 
inşaat grubu Astaldi’nin ortak giri-
şimiyle, Rusya'nın dördüncü büyük 

havalimanı olan St. Peterburg’daki Pulkovo 
Havaalimanı'nın genişletilme çalışmalarına 
başlandı. 
Mekanik proje tasarımı GMD Proje tarafın-
dan yapılan ve 95.475 m² alan üzerine inşa 
edilecek olan havalimanının, Haziran 2014’te 
tamamlanması planlanıyor. 
Proje kapsamında inşa edilecek tüm tesisle-
rin havalandırması, kapasiteleri 1.000 m³/h ile 
34.000 m³/h arasında değişen toplam 97 adet 
Systemair HSK Flexline serisi klima santral-
leri ile sağlanacak. 

Projede Kullanılan Ürünler

FLEXLINE KLİMA SANTRALİ 

SYSTEMAIR HSK ar-ge ekibi tarafından 
"ürün ve üretimde kalite" anlayışıyla geliş-
tirilen Flexline serisi klima santralleri, güçlü 
ısıl ve mekanik performansları ile tüm iç hava 
şartlandırma işlemlerini her türlü çalışma 
koşullarında başarıyla yerine getirebilmek-
tedir.
Flexline serisi klima santralerinin seçimi, 
SYSTEMAIR HSK’nın AIRWARE yazılımı 
ile her türlü hava şartlandırma prosesine ait 
kapasitenin hatasız seçimi ile sağlanmaktadır.  
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teknik

Buharın Kullanım Alanları 
ve Buhar Kazanları

tesi, aynı kütle ve sıcaklıktaki suyun ısıl kapa-
sitesine göre 6 kat daha fazladır. Bunun sebebi, 
buhar oluşabilmesi için yüklü miktarda buhar-
laşma enerjisinin gerekmesi ve buhara akta-
rılan bu enerjinin yoğuşma ile tekrar açığa 
çıkmasıdır. Buna örnek olarak suyun kayna-
tılması verilebilir: bir çaydanlık içerisindeki 
suyun buhar haline getirilebilmesi için ocak 
üzerinden ısı alımı oldukça uzun sürer. Bu süre 
içerisinde aktarılan enerji sadece buharlaşma 
için kullanılır, suyun veya buharın sıcaklığı 
değişmez (normal basınçta 100 °C) (Resim 2).

Su buharı, ateşin bulunup kullanılmaya 
başlamasından beri bilinmektedir; 
çünkü buhar su ile alev söndürürken 

ya da yemek pişirme esnasında kendiliğinden 
oluşur. Su buharından teknikte faydalanma 
düşüncesi, bir buhar topu tasarlayan Arşimet’e 
(MÖ 287 - 212) kadar uzanır. Leonardo da 
Vinci (1452 - 1519) bu konu ile ilgili hesaplar 
yapan ilk kişi olmuştur. Bir buhar topu ile 8 
kg ağırlığındaki bir güllenin 1250 metre uzağa 
kadar atılabileceğini hesaplamıştır. Düdüklü 
tencereyi pratikte ilk uygulayan Denis Papin 

(1680) olmuştur. Bu ilk basınçlı kap, ilk dene-
melerde kullanılan prototip patladıktan sonra, 
daha o zamanlar bir emniyet ventili ile dona-
tılmıştı. 1770’ten itibaren buhar makinesinin 
kullanımı, su buharı ile teorik ve pratik ola-
rak daha yakından ilgilenilmesini zorunlu kıl-
mıştır. Pratikte buhar makinesi üretip pazar-
layan James Watt ve Carl Gustav Patrik de 
Laval, buluşları sayesinde varlık sahibi olmuş-
lardır. Buharın ısı taşıyıcı akışkan olarak suya 
göre avantajı, ısıl kapasitesinin oldukça yük-
sek olmasıdır (Resim 1). Buharın ısıl kapasi-

2

Sanovel Ïlaç Fabrikası
Ïstanbul

Üç Vitomax 200 HS yüksek basïnçlï buhar kazanï, buhar kapasitesi: her biri 7 t/h, 10 bar
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Bunun sonucu olarak buhar ısı taşıyıcı olarak 
oldukça avantajlıdır: Aynı miktarda ısı enerji-
sinin aktarılması için, suya oranla sadece altıda 
bir oranda kütle hareket ettirilmesi yeterlidir.

Buharın kullanım alanları

Su buharı endüstriyel üretimin çoğu alanla-
rında enerji ve kimyasal madde taşıyıcısı ola-
rak kullanılır. Endüstride su buharının yaygın 
kullanım alanları; kâğıt ve inşaat malzemeleri 
üretimi, rafineriler, ilaç ve gıda endüstrisi ola-
rak sıralanabilir. Ayrıca buhar türbinleri tahrik 
edilerek elektrik üretiminde, kauçuk ürünle-
rin vulkanizasyonunda ve ambalajların steri-
lizasyonunda buhar kullanılır.

Endüstriyel amaçlı su buharı üretimi ve bunun 
kullanımı, suyu ısı taşıyıcı akışkan olarak kul-
lanan sıcak sulu ısıtma sistemlerine göre belirli 
noktalarda oldukça farklıdır. Özellikle yük-
sek kapasitelerde yüksek basınçlı buhar üre-
timi, sistemlerin özel bir şekilde donatılma-
sını gerektirmektedir. 

Islak Buhar, Kızgın Buhar, Doymuş 
Buhar

Su soğuk bir ortamda ısıtılarak buhar haline 
getirildiğinde, gaz şeklindeki suyun bir kısmı 

Buharın tipik kullanım alanları:

•	 Buhar türbinleri
•	 Buharlı ısıtma sistemleri
•	 Kimyasal prosesler
•	 Gıda endüstrisinde (meyve suyu, makarna, 

peynir ve sütlü mamuller üretimi ile 
büyük fırınlar), ayrıca sterilizasyonda da 
kullanılmaktadır.

•	 Gübre endüstrisi
•	 Kauçuk ürünlerinin vulkanizasyonu
•	 Sterilizasyon amacı ile ilaç endüstrisinde
•	 İnşaat malzemeleri endüstrisi
•	 Kâğıt endüstrisi
•	 Rafineriler
•	 Ahşap işlenmesi (ahşap şekillendirme)

5

2 Temel prensipler

Suyun ısıl kapasitesi: 417,5 kJ
(1 kg, 100 °C)

Su buharının ısıl kapasitesi: 2675,4 kJ 
(1 kg, 100 °C, 1 bar)

Isıl kapasite [kJ] 

Resim 3: Suyun ve su buharïnïn ïsïl kapasiteleri

Resim 4: Suyun kaynatïlmasï

2.1 Buharïn ïsïl kapasitesi

Buharïn ïsï taëïyïcï akïëkan olarak
suya göre avantajï, ïsïl kapasitesinin
oldukça yüksek olmasïdïr (Resim 3). 

Buharïn ïsïl kapasitesi aynï kütle ve
sïcaklïktaki suyun ïsïl kapasitesine
göre 6 kat daha fazladïr. Bunun
sebebi, buhar oluëabilmesi için yüklü
miktarda buharlaëma enerjisinin
gerekmesi ve buhara aktarïlan bu
enerjinin yoñuëma ile tekrar açïña
çïkmasïdïr.

Buna örnek olarak suyun
kaynatïlmasï verilebilir (Resim 4): 
Bir çaydanlïk içerisindeki suyun
buhar haline getirilebilmesi için
ocak üzerinden ïsï alïmï oldukça
uzun sürer. Bu süre içerisinde
aktarïlan enerji sadece buharlaëma
için kullanïlïr, suyun veya buharïn
sïcaklïñï deñiëmez (normal basïnçta
100 °C) (Resim 5).

Bunun sonucu olarak buhar ïsï
taëïyïcï olarak oldukça avantajlïdïr:
Aynï miktarda ïsï enerjisinin
aktarïlmasï için suya oranla sadece
altïda bir oranda kütle hareket
ettirilmesi yeterlidir.

Zaman

S
ıc

ak
lık

buharlaëma

Kaynama sıcaklıñı

x = 0 x = 1

Resim 5: Buharlaëma davranïëï
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Mesleki yayïnlar serisi

Buhar kazanlarï

4

1 Girië

Resim 1: Bir buhar makinesi

1.2 Tarihte su buharï

Su buharï ateëin bulunup
kullanïlmaya baëlanmasïndan 
beri bilinmektedir çünkü buhar su 
ile alev söndürürken ya da yemek
piëirme esnasïnda kendiliñinden
oluëur.

Su buharïndan teknikte faydalanma
düëüncesi bir buhar topu tasarlayan
Arëimet'e (MÖ 287 - 212) kadar
uzanïr. Leonardo da Vinci (1452 -
1519) bu konu ile ilgili hesaplar
yapan ilk kiëi olmuëtur. Bir buhar
topu ile 8 kg añïrlïñïndaki bir 
güllenin 1250 metre uzaña kadar
atïlabileceñini hesaplamïëtïr.

1.1 Mesleki yayïnlar serisinin amacï

Bu mesleki yayïn ile su buharïndan
yararlanmanïn ve buhar kazanlarïnda
buhar üretiminin temel prensiplerinin
açïklanmasï amaçlanmaktadïr. 
Buharïn özellikleri ïsï tekniñinde
yaygïn olarak kullanïlan sudan
farklïdïr. Bu nedenle bir buhar kazanï
sisteminin komponentlerini
tanïtmadan ve sistem ile ilgili
projelendirme, yerleëtirme ve
iëletme bilgilerini vermeden önce,
buhar ve buhar üretimi konusunda
bazï temel 
bilgiler aktarïlacaktïr.

Resim 2: Gayzerler ve volkanlar doñal su buharï
üreticileridir

Düdüklü tencereyi pratikte ilk
uygulayan Denis Papin (1680)
olmuëtur. Bu ilk basïnçlï kap, ilk
denemelerde kullanïlan prototip
patladïktan sonra, daha o zamanlar
bir emniyet ventili ile donatïlmïëtï.

1770'den itibaren buhar makinesinin
kullanïmï su buharï ile teorik ve
pratik olarak daha yakïndan
ilgilenilmesini zorunlu kïlmïëtïr.
Pratikte buhar makinesi üretip
pazarlayan James Watt ve Carl
Gustav Patrik de Laval buluëlarï
sayesinde varlïk sahibi olmuëlardïr.

Bir buhar makinesi Gayzerler ve volkanlar doğal su buharı
üreticileridir

Resim 1: Suyun ve su buharının ısıl kapasiteleri Resim 2: Buharlaşma davranışı
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teknik

Su buharının tehlikeleri

Çok az miktarda buhar, çok fazla miktarda ısı 
ve enerji taşıyabilir. Bu sebepten buhar kazanı 
ve boru hatları gibi buhar taşıyan donanım-
larda oldukça yüksek bir tahribat potansiyeli 
mevcuttur. Endüstriyel uygulamalarda kulla-
nılan normal bir buhar kazanı kapalı bir kap-
tır. Bu da, buharın atmosferik basınçtan daha 
yüksek bir basınç altında oluşması demektir. 
Atmosfer basıncında bir litre sudan 1700 litre 
buhar elde edilirken, 7 bar basınç altında elde 
edilen buharın hacmi ise 240 litreye düşer. 
İçinde buhar bulunan bir tankın kapağı açıl-
dığında oluşan ani hacimsel genleşmenin ne 
kadar tehlikeli olduğu kolayca anlaşılabilir. 
Yüksek sıcaklık ve basınçtaki buharın hasarlı 
bir borudan dışarıya sızması (“kızgın buhar” 
halinde) gözle görülmez ve uzun bir buhar 
akımı oluşturabilir. Bu buhar akımı ölümcül 
yanıklara ve haşlanmaya sebep olabilir.

Buhar kazanı

Buhar kazanı, atmosferik basınçtan daha yük-
sek bir basınçta buhar basıncı üretmek için 
kullanılan kapalı bir kaptır. Buharın bu şekilde 

yoğuşarak çok küçük damlacıklar oluşturur. 
Su buharı bu küçük parçacıklarla gaz halin-
deki görünmeyen sudan oluşur. Bu karışım 
ıslak buhar olarak tanımlanmaktadır (Resim 
3). T-s diyagramında (Resim 4) ıslak buhar 
aralığı 374 °C ve 221,2 bar’daki kritik nok-
taya kadar erişmektedir.
Bu sıcaklığın üzerinde su buharı ve sıvı halin-
deki suyun yoğunlukları, artık birbirlerinden 
farklı değildir ve bu sebepten bu durum “kri-
tik nokta üstü” olarak tanımlanır. Bu durum 
buhar kazanı uygulamaları için uygun değil-
dir. Kritik nokta üstü suyun kimyasal özellik-
leri çok agresiftir. Kritik noktanın altındaki su 
buharı ise “kritik değildir” ve sıvı halindeki su 
ile denge halindedir. Su tamamen buharlaştık-
tan sonra ısıtılmaya devam edilirse buharlaşma 
sıcaklığının üstüne çıkılır ve “kızgın buhar” 
oluşur. Bu haldeki buharda su damlacıkları 
bulunmaz, fi ziksel bakımdan gaz halinde-
dir ve gözle görülemez. Islak ve kızgın buhar 
arasındaki sınır bölge “doymuş buhar” ya da 
“kuru buhar” olarak adlandırılır. Su buharı ile 
ilgili birçok tablodaki çoğu değer, bu durum-
daki buharı tanımlar.

Yoğuşma ve buharlaşma gecikmesi

Buhar soğutulduğunda ve çiğ noktasına ulaşı-
lınca tekrar doymuş buhar haline döner. Doğ-
rudan gaz halinden katı hale geçişte (yeniden 
süblimasyonda) bu nokta donma noktası ola-
rak tanımlanır. Buhar yoğuşmadan çiğ nokta-
sının altına kadar soğutulduğunda, daima aşırı 
doyma meydana gelir. Bunun sebebi toz ya da 
buz partikülleri gibi kondensasyon tetikleyici-

TASARRUFLU VE ÇEVRECİ ÜRÜNLERİYLE, BİREYSEL VE ENDÜSTRİYEL
TÜM ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Bir villa...
ya da bir AVM...

www.facebook.com/ferroliturkiye www.twitter.com/ferroliturkiyeTüm ürün yelpazesi için: www.ferroli.com.tr

7

Temel prensipler

Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë
buhar

Su soñuk bir ortamda ïsïtïlarak buhar
haline getirildiñinde, gaz ëeklindeki
suyun bir kïsmï yoñuëarak çok küçük
damlacïklar oluëturur. Su buharï bu
küçük parçacïklarla gaz halindeki
görünmeyen sudan oluëur. 
Bu karïëïm ïslak buhar olarak
tanïmlanmaktadïr (Resim 7). 

T-s diyagramïnda (Resim 8) ïslak
buhar aralïñï 374 °C ve 221,2 bar'daki
kritik noktaya kadar eriëmektedir.

Bu sïcaklïñïn üzerinde su buharï 
ve sïvï halindeki suyun yoñunluklarï
artïk birbirlerinden farklï deñildir ve
bu sebepten bu durum “kritik nokta
üstü” olarak tanïmlanïr. Bu durum
buhar kazanï uygulamalarï için
uygun deñildir. Kritik nokta üstü
suyun kimyasal özellikleri çok
agresiftir. Kritik noktanïn altïndaki su
buharï ise “kritik deñildir” ve sïvï
halindeki su ile denge halindedir. 
Su tamamen buharlaëtïktan sonra
ısıtılmaya devam edilirse
buharlaëma sïcaklïñïnïn üstüne çıkılır
ve “kïzgïn buhar” oluëur. Bu haldeki
buharda su damlacïklarï bulunmaz,
fiziksel bakïmdan gaz halindedir ve
gözle görülemez. 

Islak ve kïzgïn buhar arasïndaki sïnïr
bölge “doymuë buhar” ya da “kuru
buhar” olarak adlandïrïlïr. Su buharï
ile ilgili birçok tablodaki çoñu deñer
bu durumdaki buharï tanïmlar.

Su Islak buhar Buhar

Açık kapta
kaynama

ısı giriëi

Buhar
kazanında
taëınımx = 0 x > 0 x = 0,2 x = 0,8 x < 1 x = 1

örn. x = o,8, suyun %80’i buhar fazındadır

Resim 7: Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë buhar

Resim 8: Suyun T-s-diyagramï
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Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë
buhar

Su soñuk bir ortamda ïsïtïlarak buhar
haline getirildiñinde, gaz ëeklindeki
suyun bir kïsmï yoñuëarak çok küçük
damlacïklar oluëturur. Su buharï bu
küçük parçacïklarla gaz halindeki
görünmeyen sudan oluëur. 
Bu karïëïm ïslak buhar olarak
tanïmlanmaktadïr (Resim 7). 
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kritik noktaya kadar eriëmektedir.
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lerinin olmamasıdır. “Karşı yönde” ise buhar-
laşma gecikmesi oluşabilir: İçinde toz parti-
külleri veya hava kabarcıkları
olmayan su kaynamadan da buharlaşma nok-
tasının üstünde bir sıcaklığa kadar ısıtılabilir. 
Sallantılar gibi en küçük bozucu etkiler dahi 
karışım etkisi yaratır ve buharlaşma gecik-
mesi olarak adlandırılan sıvı ve buhar halleri-
nin patlarcasına birbirlerinden ayrılması olayı 
meydana gelir.

Resim 3: Islak buhar, kızgın buhar, doymuş buhar

Resim 4: Suyun T-s-diyagramı
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teknik

buhar da (1 bar’a kadar) üretilebilir.

Viessmann özel üretim kazanlar

Atık ısı kazanı

Atık ısı kazanları doymuş buhar üretimi için, 
yanma işlemlerinde oluşan baca gazlarındaki 
veya endüstriyel proseslerdeki sıcak tahliye 
havasındaki atık ısıyı kullanırlar. İki farklı 
tipte atık ısı kazanı mevcuttur:
•	 Ek yakma sistemi olmayan atık ısı 

kazanları (AHK): Burada doymuş buhar 
üretimi için sadece baca gazları/tahliye 
havası kullanılır.

•	 Atık ısıdan yararlanan kızgın su veya 
buhar kazanları: Bunlar normal yakıt 
sistemli fakat ilave olarak atık ısıdan 
yararlanan kazanlardır. 

Kızgın buhar kazanları

Endüstriyel uygulamaların çoğu, buhar para-
metrelerinden özel taleplerde bulunmakta-
dır. Bazı proseslerde doymuş buhar basıncı ile 
elde edilebilenden daha yüksek bir sıcaklıkta 
buhar istenir. Bu durumda buharın daha fazla 
ısıtılması gerekmektedir. Bunun için Vitomax 
200 HS kazanın ikinci ve üçüncü duman gazı 
geçişi arasına monte edilebilen bir kızdırıcı 
mevcuttur. Bu çözümle doymuş buhar sıcak-
lığının yaklaşık 50 K üzerinde sıcaklığı olan 
buhar üretilebilir.

*Kaynak: Viessmann Mesleki Yayınlar  
CD’si. TM

“hapsedilmesi” ile basınç ve böylece buhar-
laşma sıcaklığı yükselir. Bu şekilde üretilen 
buharın ısıl kapasitesi de yüksek olur. Kazan 
tipleri yapılarına veya kullanılan yakıt cinsine 
göre ayrılırlar. Buhar kazanları yapı gruplarına, 
buhar kapasitelerine ve izin verilen işletme 
basınçlarına göre tanımlanır. Büyük kapa-
sitelerdeki yüksek basınçlı buhar kazanları 
genelde iki farklı yapıya sahiptir: Su borulu 
kazan ve alev-duman borulu kazan (bu kazan 
büyük su hacimli kazan olarak da tanımlanır). 
Su borulu kazanda içinde su bulunan boru-
ların dışından ısıtma gazı akar. Bu yapıdaki 

kazanlar genelde yaklaşık 30 bar’a kadar olan 
buhar jeneratörleri veya 300 bar’a kadar olan 
su borulu kazanlardır. Bu yükseklikteki basınç 
değerleri alev-duman borulu kazanlarda pren-
sip olarak mümkün değildir. Bu kazanlarda 
duman gazları etrafı su ile çevrilmiş olan boru-
lardan akar. Bu kazanların maksimum işletme 
basınçları, boyutlarına göre, 25 bar’a kadardır 
ve saatte 25 ton buhar üretebilirler. Alev-
duman borulu kazanlarla, endüstriyel üretim 
prosesleri tarafından istenen koşulların büyük 
bir kısmı güvenli ve ekonomik olarak yerine 
getirilir. Bu yapıdaki kazanlarda alçak basınçlı 
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Resim 90: Atïk ïsï kullanïmlï Vitomax 200 HS buhar kazanï, Slovenya Maribor'da hastane (6 t/h,
13 bar doymuë buhar)

8.1 Atïk ïsï kazanï

Atïk ïsï kazanlarï doymuë buhar
üretimi için, yanma iëlemlerinde
oluëan baca gazlarïndaki veya
endüstriyel proseslerdeki sïcak
tahliye havasındaki atïk ïsïyï
kullanïrlar.

Ïki farklï tipte atïk ïsï kazanï
mevcuttur:

– Ek yakma sistemi olmayan atïk
ïsï kazanlarï (AHK): 
Burada doymuë buhar üretimi için
sadece baca gazlarï/tahliye havasï
kullanïlïr.

– Atïk ïsïdan yararlanan kïzgïn su
veya buhar kazanlarï:
Bunlar normal yakït sistemli, fakat
ilave olarak atık ısıdan yararlanan
kazanlardïr.

8.2 Kïzgïn buhar kazanlarï

Endüstriyel uygulamalarïn çoñu
buhar parametrelerinden özel
taleplerde bulunmaktadïr.

Bazï proseslerde doymuë buhar
basïncï ile elde edilebilenden daha
yüksek bir sïcaklïkta buhar istenir. 
Bu durumda buharïn daha fazla
ïsïtïlmasï gerekmektedir. Viessmann
bunun için Vitomax 200 HS kazanïn
ikinci ve üçüncü duman gazï geçiëi
arasïna monte edilebilen bir kızdırıcı
mevcuttur.

Bu çözümle doymuë buhar
sïcaklïñïnïn yaklaëïk 50 K üzerinde
sıcaklıñı olan buhar üretilebilir.

Resim 92: Kızdırıcılı Vitomax 200 HS, 
10 bar'da 22 t/h, üretim hattında.
Klaipedos Kartons AB (oluklu karton üretiminde
kullanmak için, Klaipeda, Litvanya)

Resim 91: Kızdırıcılı Vitomax 200 HS
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Temel prensipler

2.2 Buharïn kullanïm alanlarï

Su buharï endüstriyel üretimin çoñu
alanlarïnda enerji ve kimyasal madde
taëïyïcïsï olarak kullanïlïr. Endüstride
su buharïnïn yaygïn kullanïm alanlarï
kañït ve inëaat malzemeleri üretimi,
rafineriler, ilaç ve gïda endüstrisi
olarak sïralanabilir. Ayrïca buhar
türbinleri tahrik edilerek elektrik
üretiminde, kauçuk ürünlerin
vulkanizasyonunda ve ambalajlarïn
sterilizasyonunda buhar kullanïlïr. 

Buharïn tipik kullanïm alanlarï:

– Buhar türbinleri
– Buharlï ïsïtma sistemleri
– Kimyasal prosesler
– Gïda endüstrisinde (meyve suyu,

makarna, peynir ve sütlü mamuller
üretimi ile büyük fïrïnlar), ayrïca
sterilizasyonda da kullanïlmaktadïr 

– Gübre endüstrisi
– Kauçuk ürünlerinin vulkanizasyonu
– Sterilazyson amacï ile ilaç

endüstrisinde
– Ïnëaat malzemeleri endüstrisi
– Kañït endüstrisi 
– Rafineriler 
– Ahëap iëlenmesi (ahëap

ëekillendirme)

Endüstriyel armaçlï su buharï üretimi
ve bunun kullanïmï, suyu ïsï taëïyïcï
akïëkan olarak kullanan sïcak sulu
ïsïtma sistemlerine göre belirli
noktalarda oldukça farklïdïr. Özellikle
yüksek kapasitelerde yüksek basïnçlï
buhar üretimi, sistemlerin özel bir
ëekilde donatïlmasïnï
gerektirmektedir.

2.3 Buhar nedir?

Bu mesleki yayïnda hava ve su
buharï karïëïmï deñil, sadece kapalï
sistemlerde (buhar kazanlarï) üretilen
kuru buhar incelenecektir.

Buhar sïvï ya da katï halden
buharlaëma ya da sublimasyon yolu
ile oluëur.

Fiziksel açïdan su buharï gaz
halindeki sudur.

Suyun buharlaëmasï esnasïnda, 
eëit miktarlarda sïvï ya da katï
parçacïklarïn gaz haline geçtiñi ve
aynï zamanda gaz halinden geri
döndüñü bir dinamik denge kurulur.
Bu durumdaki buhar doymuë buhar
olarak tanïmlanïr. Sïvï ya da katï
halden gaz haline veya tersi duruma
geçen parçacïklarïn miktarï sistemin
basïncïna ve sïcaklïñïna bañlïdïr.

Resim 6: Madde verileri

Sıcaklık [°C]

Normal buharlaëma
noktası

Kritik
nokta

B
as

ın
ç 

[b
ar

]

0,006

1

221,2

100 374,150,01

Buzun basınç
altında erimesi

Üçlü nokta

Erime noktası

Kritik izoterm

Madde deñerleri (Resim 6):

100 °C ve 1,01325 bar'daki
yoñunluk: 0,598 kg/m3

Özgül ïsï: 
cp= 2,08 kJ/(kg·K) 

Isï iletim katsayïsï: 
> 0,0248 W/(m·K) 

Üçlü nokta: 0,01 °C. 
0,00612 bar'da 273,165 K'ye eëittir 

Kritik nokta: 221,2 bar'da 
374,15 °C'ye eëittir

Madde Değerleri
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alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki içe-
rikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

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



Endüstriyel uygulamalar,
 İnşaat ve Yapı Kontrolleri
için Termal Kameralar

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 ediniz.

Trotec Group, termal kameralar konusunda
 uluslararası lider kuruluşlardan biridir. 

Kapsamlı ürün programımızda çeşitli sabit ve
mobil termal görüntüleme sistemleri bulunmak-
tadır; Yapı ve bina termografisi, elektrotermo -
grafi, bina güvenliği ve güvenlik kontrolleri için
özel kızılötesi termal kameralar sunmaktayız. 

Termal kameraya mı ihtiyacınız var? 
Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

b  www.trotec24.com.tr

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

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

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

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

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

1. Isı Ölçüm Cihazları Genel Bakış

Merkezi ya da bölgesel ısıtma sis-
temlerinde ısı kullanım miktarını 
belirleyerek paylaşımı sağlayan 

cihazlardır. Türkiye’de bu tip ısıtma sistemini 
kullanan konutlardaki en büyük problem, pay-
laşımın adaletli olarak yapılmamasından kay-
naklıdır. Birçok yerde geçerli olan uygulama, 
dairenin kullanım alanına göre paylaşımın 
sağlanmasıdır ki bu paylaşım sistemi tasarruf 
yapanı ödüllendirmediği gibi aşırı sıcak olması 
durumunda pencere açmaya kadar insanları 
itebilir. 

Isı pay ölçüm cihazları; kazan veya herhangi 
bir ısı kaynağı tarafından ısıtılan akışkanın 
radyatöre ulaşma şekline göre iki tip olarak 
tasarlanmıştır:

Tek kolon sistemi ile daire gidişine kadar 
gelen sıcak akışkan, daire içine yine tek bir 
boru ile girer ve dönüşte de aynı şekilde tek 
bir boru ile daire dışına çıkar, bu durumda ısı 
sayacı (kalorimetre) dediğimiz cihazlar kul-
lanılacaktır.

Sıcak suyun radyatörlere ulaşması, bir rad-
yatör veya bir radyatör çiftinden üst katlara 

Bilge KARAKOÇ
DAF Enerji

Isı Gider Paylaşım 
Sistemleri
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kolon hattının yapılması sureti ile de sağla-
nabilir. Bu durumda radyatör sayısı ve grup-
landırmaya göre birden fazla kolon hattı daire 
içinden geçmektedir. Bu sistemlerde birden 
fazla kolon olması nedeni ile ısı sayaçlarını 
kullanmamız mümkün olmamakta, bu sebeple 
her radyatör üzerine takılan, oda sıcaklığı ve 
radyatör sıcaklığı arasındaki farkı kullanarak 
tüketimi belirleyen ve paylaşımı gerçekleş-
tiren ısı pay ölçer cihazlarının kullanılması 
gerekmektedir.

“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistem-
lerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderle-
rinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”e 
göre, ısı gider paylaşım sistemlerinin yanında 
termostatik vana kullanılması da zorunludur. 
Termostatik vana mahal sıcaklıklarını kont-
rol ederek tasarruf imkânı sağlar.

2. Isı pay ölçer

Isı pay ölçerler, radyatör sıcaklığı ile ortam 
sıcaklığının arasındaki farkı ölçerek o maha-
lin tüketim oranını belirten cihazlardır.

2.1 Isı pay ölçer teknik özellikleri

Isı pay ölçer cihazında biri arkada, diğeri 
cihazın önünde olmak üzere, iki adet sensör 
bulunmaktadır. Arka sensör radyatör sıcak-
lığını, ön sensör ise ortam sıcaklığını ölç-
mektedir. Ayrıca cihaz üzerinden tüketimle-
rin okunması amacı ile radyo frekans sistemi 
kullanılmaktadır ki bu sayede tüketim değer-
lerinin okunması için dairelere girmeye gerek 
kalmamıştır.

3. Kalorimetre

Kalorimetreler, daire girişlerinde radyatörlere 
giren sıcak su debilerini ve giriş-çıkış hatları 
arasındaki sıcaklık farkını tespit ederek daire-
nin yapmış olduğu tüketimi hesaplar. 

3.1 Kalorimetre çalışma prensibi

Isı sayacı dönüş hattına bağlanır ve bir sıcak-
lık sensörü gidiş hattına monte edilir. Böy-
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teknik

da odaların bazıları kullanım dışıyken radyatör 
vanalarının minimum konuma getirilmesidir. 

5. Niçin banyolara termostatik vana 
takılmıyor?

Sistemin rahat çalışabilmesi, yani bütün ter-
mostatik vanalar kısıldığında bile sirkülasyo-
nun devam edebilmesi için by-pass hattı ola-
rak banyo vanaları bırakılır. Bir diğer sebep 
ise termostatik vana içindeki mekanizmanın 
nemden etkilenmesi ve işlevini yerine getire-
memesi riskidir.

6. Vanalardan ses gelmesi normal 
midir?

Özellikle ısıtma sirkülasyon pompaları sabit 
devirliyse bu tür problemler yaşanabilmekte-
dir. Mevcut pompa hesapları, vanaların tama-
mının tam açık konumda olmasına göre yapıl-
mıştır. Bu sisteme geçildiğinde termostatik 
vana kullanılması ve kullanıcıların tasarruf 
amaçlı vanalarını kısmasına rağmen, pom-
palar gereksiz yere sürekli çalışır ve tesisatta 
basınç artıp, vanalarda sesler oluşturabilir. 
Buna önlem olarak pompanın ihtiyaç halinde 
ve ihtiyaç olan debiye göre devreye girmesini 
sağlayan frekans invertör panolarının kulla-
nılmasıdır. TM

lece sensörleri sayesinde gidiş ve dönüş hattı 
sıcaklıklarının farkını, akış ölçüm parçası ile 
de suyun debisini ölçüp tüketilen ısı mikta-
rını belirler.

Q=m x c x ∆t  

Q: Enerji (kWh)
m: Kalorimetreden geçen su debisi 
∆t: Sıcaklık farkı
c:  Kalorimetreden geçen sıvının yoğunluğu 

4. Isı gider paylaşımı

Bu tüketimlere göre; binaya gelen toplam gaz 
faturası, ilgili yönetmelikte belirlenen oran-
lara göre paylaştırılarak her daire için ısı gider 
bildirimleri oluşturulur. Toplam faturanın 
% 30’u bağımsız bölümlerin kullanım alan-
larına, % 70’i ısı tüketimlerine göre pay edi-
lir. Böylece daire sakini kullanmış olduğu ısı-
nın bedelini öder.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Neden radyatörler ara sıra 
soğuyor?

Radyatör girişlerine takılan termostatik vana-
ların üzerindeki rakamların her biri, oda sıcak-
lığını belirli derecelerde tutmayı sağlar. Vana-
nın içinde oda sıcaklığını hisseden bir sıvı var-
dır. Oda sıcaklığı, ayarlanan konuma karşılık 
gelen sıcaklığın üstüne çıkınca, vanalar rad-
yatöre sıcak su girişini keser ve radyatör soğu-
maya başlar. Oda sıcaklığı düştüğünde vana 
tekrar bunu hisseder ve radyatöre sıcak suyu 
almaya başlar. Yani radyatörün ara ara soğu-
ması aslında olması gereken bir durumdur. 

2. Radyatör neden ısınmıyor?

Daha çok sisteme ilk geçildiğinde karşıla-
şılan bu durum, tesisatla ilgili bir problem 
olduğuna işaret eder. Yani sistem kurulurken 
kazan suyu tamamen boşaltıldığından, su tek-
rar basıldığında bu durum tesisatın hava yap-
masına neden olur. Bunun yanında radyatörde 
hava olduğu durumlarda da radyatör ısınmaz. 
Çözüm olarak yapılması gereken purjörle rad-
yatörün havasını almaktır.

3. Neden vanalar “2 Konumu”ndan 
aşağı düşürülemiyor?

Yönetmeliğe göre, mahal sıcaklıkları 15 °C’nin 
altına düşürülemez. Bunu sağlamak için ter-
mostatik vanalar oda sıcaklığını minimum 
15 °C’de tutacak şekilde 2 konumuna sabit-
lenir. Bunun amacı, dairelerin aşırı soğuma-
ması ve sıcaklığı daha yüksek olan daireler-
den buraya ısı geçişinin olmasını, buna bağlı 
adaletsizliğin ortaya çıkmasını engellemektir. 
Ayrıca Yönetmeliğe göre toplam gelen fatura-
nın % 30’u dairelerin metrekarelerine göre, % 
70’i tüketimlere göre paylaşımı yapılmalıdır. 
Bu nedenle evde kimse olmasa bile % 30’luk 
kısımdan kullanım alanına göre bir bedel 
ödenmelidir. Bunun amacı, sistem kayıpları 
ve ortak alanlar sebebiyle ödenmesi gereken 
bir bedelin olmasıdır.

4. Fatura, sisteme geçmeden önce 
ödenen miktarla aynı.

Bu, nadir de olsa yaşanabilecek sorunlardan 
biri. Öncelikle bilinmesi gereken, tasarrufu 
sağlayan cihazın termostatik vanalar olduğu, 
pay ölçer ya da kalorimetre cihazlarının sadece 
birer ölçüm cihazı olduğudur. Yani termostatik 
vanalarda bir ayarlama yapılmadığında tasar-
ruf sağlanamaz. Önerilen, evden çıkarken ya 
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söyleşi

Ali Rıza Can
ABC Mühendislik Genel Müdürü 

Kurulduğu 2006 yılından itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
HVAC çözümleri sunan ABC Mühendislik, sektörümüzce yakından tanınan 
çok sayıda markanın temsilciliğini yürütüyor. Sattığı ürünlerin kalitesinden 

hiçbir kuşku duymadıklarını belirten ABC Mühendislik Genel Müdürü Ali Rıza 
Can, firma olarak hiçbir zaman pazarlamacı mantığını benimsemediklerinin ve 
müşterilerinin çözüm ortağı olabilmek için çalıştıklarının altını çiziyor...

“Pazar payımızı genişleterek tüm 
Türkiye’ye ABC Mühendislik 
kalitesiyle hizmet sunmak istiyoruz”
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Türkiye’nin ve dünyanın yakından 
tanıdığı markaların temsilciliğini 
yürütüyoruz

ABC Mühendislik, 2006 yılında kuruldu. 
Endüstriyel ve domestik mekanik tesisat 
malzemeleri satışı yapan firmamızda pompa, 
vana, kazan, doğalgaz ile çalışan cihazlar gibi 
HVAC ürünlerini pazara sunuyoruz. Aynı 
zamanda Viessmann, Siemens, KSB, Duyar, 
Ayvaz, Arı Armaturen, Geberit, Sardoğan, 
Trakya Döküm, Pekpan, Madas, Fetaş, Adell, 
Pakkens ve PVD gibi büyük grupların da bayi-
liğini yapıyoruz. 
Bunun yanında endüstriyel tesisat çözümleri, 
chiller sistemleri, buhar sistemleri, kızgın su 
sistemleri, kızgın yağ sistemleri, yangın tesi-
sat projeleri ve kojenerasyon sistemleri de faa-
liyetlerimiz arasında yer alıyor. Çoğu mühen-
dis olmak üzere toplam 20 kişilik bir kadro ile 
hizmet sunuyoruz. 

Müşterilerimizin tüm sorunlarını 
kendi sorunumuz gibi değerlendirip 
doğru, uygulanabilir ve ekonomik 
çözümler bulmaya çalışıyoruz

Müşterilerimize hiçbir zaman pazarlamacı 
mantığı ile yaklaşmıyoruz. Amacımız sadece 

ürün satmak değil, müşterilerimizin çözüm 
ortağı olmak. “Günü kurtarmak” üzerine 
kurulu bir bakış açısı, uzun vadede hiçbir fir-
maya fayda sağlamaz. Bu nedenle müşterileri-
mizin tüm sorunlarını kendi sorunumuz gibi 

değerlendirip doğru, uygulanabilir ve ekono-
mik çözümler bulmaya çalışıyoruz. Mühen-
dislik hesaplarımızı büyük bir titizlikle yapı-
yor ve sunduğumuz çözümlerin uzun yıllar 
fayda sağlayacak çözümler olmasına özen gös-
teriyoruz. 

Sattığımız ürünlere güvenimiz tam

Özellikle endüstriyel çözümler için kaliteli 
üretimi sürdürebilmek, müşterilerimizin en 
önemli önceliği. İkinci sırada ise enerji verim-
liliği geliyor. Bu iki ana konu, ürünlerimizde 
ve çözümlerimizde bizim de en çok titizlen-
diğimiz konulardır. Elbette enerjiyi verimli 
kullanan cihazlar, doğası gereği çevreye de 
zarar vermeyen cihazlardır. Hangi işi yapıyor 
olursak olalım, öncelikle yaşadığımız dün-
yayı, enerji kaynaklarımızı korumamız gere-
kiyor. Bu insan olarak hepimizin sorumlu-
luğu. Firma olarak da bu sorumluluk ile hare-
ket ediyoruz. 
Satışını yaptığımız markaların tamamı gerek 
yurtiçinde gerekse dünyada tanınan güçlü 
markalar. Bu firmalar için de kaliteli, verimli 
ve çevre dostu ürünler üretebilmek ana hedef. 
Bu hedef doğrultusunda yatırımlar ve ar-ge 
faaliyetleri için ciddi bütçeler ayırıyor, sürekli 
iyileştirme yolunda her türlü çalışmayı yapı-
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söyleşi

yorlar. Durum böyle olunca bizler de sattığı-
mız ürüne çok güveniyoruz. 

Teknik servis departmanımız 
sürekli gelişiyor

Ürünlerimizle ilgili teknik destek de veriyo-
ruz. Mevcut kadromuzda teknik servis ayrı 
bir departman ve her geçen gün gerek perso-
nele gerekse ekipmanlara yaptığımız yatırım-
lar ile daha da güçlenen bir departman. Eği-
tim her meslekte olduğu gibi bizim mesleği-
mizde de çok önemli. Bu nedenle firma ola-
rak tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri 
takip ederek öğrendiklerimizi birlikte çalıştı-
ğımız arkadaşlarımıza da aktarıyoruz. 
 
Hedefimiz tüm Türkiye’yi ABC 
kalitesiyle tanıştırmak

ABC Mühendislik olarak satışını, uygula-
masını yaptığımız, teknik destek verdiğimiz 
tüm temsilciliklerimiz ve müşterilerimiz için 
sürekli gelişim ve iyileştirme en büyük hede-
fimiz. Kısa vadede teknik kadromuzu güçlen-
dirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bilişim 
altyapımızda da büyük değişiklikler yapaca-
ğız. Ardından şube sayımızı artırmayı plan-
lıyoruz. Böylece çok daha fazla sayıda firma 

ile çalışma olanağı bulacağız. Şube sayısının 
artması demek, doğal olarak personel sayımı-
zın da artması anlamına geliyor. Böylece istih-
dama da katkı sağlamış olacağız. Hedefimiz, 
ısıtma, soğutma, bina teknolojileri, tesisat ve 

otomasyon alanında pazar payımızı genişlete-
rek tüm Türkiye’ye ABC Mühendislik kalite-
siyle hizmet sunabilmektir. TM
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Maxicondense Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Cihazlar

Daha 
ak›ll›,
daha

verimli!

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

16 kW’a kadar modülasyon
yapabilme özelliği

Düşük baca gazı 
sıcaklığı

Sırt sırta montaj
edilebilme

Sıralı çalışabilme
özelliği

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

Premix
eanjör ile 
%108,7’ye 

varan verim*
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sistem

Kanallı Klima Sistemleri ve 
Highlife Kanallı Klimalar

Kanallı klima sistemleri bir dış ünite 
ve bir iç üniteden oluşmaktadır. Dış 
ünite kompresör ve hava soğut-

malı kondenser ünitesinden oluşur ve bahçe, 
teras, balkon veya panjur arkasına gizlen-
miş şekilde dış ortama yerleştirilebilmek-
tedir. İç ünite ise havayı şartlandıran eva-
poratör serpantini, havayı dolaştıran fan, 
filtre ve kontrol panelinden oluşmakta-

dır. İç ve dış ünite, soğutucu akışkan boru-
ları ve elektrik kablosu ile birbirine bağlıdır.  
Kanal tipi iç ünitelere bağlanan hava kanalı 
sistemi ile şartlandırılan hava farklı mahal-
lere taşınabilir. İç üniteler bodrum, garaj, tavan 
arası, asma tavan içi, dolap içi gibi bölmelere 
yerleştirilebilirler.

Kanallı Klimalar; dış ortamdan aldığı taze 

havayı kullanarak hem ısıtma hem soğutma 
hem de havalandırma yapabilme ve kanallar 
sayesinde şartlandırılmış havayı uzun mesafe-
lere dağıtabilme özelliğinden dolayı, ev, villa, 
ofis, otel, bar, tiyatro, sinema, okul, restoran, 
kafeterya, spor salonu, süper market, yapı mar-
ket, alışveriş merkezi, fabrika ve dersane gibi 
yaygın bir alanda kolaylıkla uygulanabilmek-
tedir. 
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Highlife Kanallı Klimalar taze hava alarak 
havalandırma yaptıkları için ortamın hava 
kalitesini yükseltirler. Dış ortamdan alınan 
taze hava yazın soğutularak, kışın ise ısıtıla-
rak en iyi konfor şartlarında iç ortama trans-
fer edilmektedir. Böylece soğutma ve ısıtma 
için hali hazırda kullanılan kanal sistemi ile 
havalandırmayı da gerçekleştirmek mümkün 
olmakta, en iyi konfor en ucuz maliyetle kar-
şılanabilmektedir. Soğuk ve sıcak hava tek bir 
noktadan üflenmek yerine kanallar vasıtasıyla 
mekana üst kottan dağıtılır. Bu sayede homo-
jen ısıtma ve soğutma yapılarak mahallin kon-
for şartlarını istenen seviyeye getirmek müm-
kündür. İstendiği takdirde doğru kanal uygu-
laması ile noktasal dağıtım yapılabilir. 

Kanallı sistemler tek bir noktadan pek çok 
alana hava dağıtabilme özelliği nedeniyle 
diğer sistemlere göre daha az iç üniteye gerek 
duyarlar. Şartlandırma iç ünite yerine menfez-
ler ile sağlandığı için sadece kanallı iç ünite 
için drenaj hattına gerek duyulmaktadır. Bu 
özellik de diğer sistemlere göre kanallı klima 
sistemlerinin bir avantajıdır.  Bu sistemler ile 
zon kontrolü yapılabilir fakat oda bazında 
sıcaklık kontrolü yapılamamaktadır.

Kanal tipi klima, mimari ve estetik görünüş 
açısından en uygun çözümlerden biridir. Dış 
ünite sayısı azdır ve montaj mesafesi uzunlu-
ğunun sağladığı avantajlardan dolayı rahat-
lıkla gizlenebilir. İç ünite klimatize edilecek 
ortamdan uzağa yerleştirilebilir. Kanallar asma 
tavan içine gizlenir. Üfleme ve emişler ane-
mostat ve menfezler ile yapıldığından, yıllar 
sonra bile estetik görünümlerini korurlar ve 
boyanabilirler.

Aşağıda tabloda Highlife Kanallı Klimaların 
ısıtma-soğutma anma kapasiteleri yer almak-
tadır. 

İç Ünite Özellikleri: 

İç ünite yatay veya dikey monte edilebilmekte-
dir. Dikey uygulamada üstten atış-alttan emişe 
veya alttan atış-üstten emişe göre dizayn 
imkanı sağlamaktadır. Alttan atış-üstten emiş 
özelliği, cihazdan daha düşük kotta şartlan-
dırılacak mahaller gibi özel uygulamalarda 
(örneğin çatı arası cihaz montajı gibi) kanal 

tasarımında ve maliyetinde ciddi avantaj getir-
mektedir. Ünite, fabrikadan standart olarak 
üstten atış-alttan emişe göre gelmektedir. Alt-
tan atış-üstten emiş için ünite bataryası 180⁰ 
ters konuma çevrilmek suretiyle sahada gerekli 
ayar yapılabilir. 

İç ünite yaşam mahalline koyulabileceği gibi; 
şartlandırılan hava, kanallar vasıtasıyla istenen 
mahalle taşınabildiği için yaşam mahalli dışına 
da monte edilebilir. Servis, sadece cihaza veril-
diği için yaşam mahallerinde herhangi bir 
rahatsızlığa da neden olmaz.
Cihaz, projelerde kanalda oluşan statik basınç 
kaybını yenmek için uygulamacıya High – 
Mid – Low olmak üzere üç ayrı fan devri 
imkanı sunmaktadır. Bu sayede proje tasarı-
mında hesaplanan kanal statik basınç kayıp-
ları ile uygulamada karşılaşılacak statik basınç 
kayıpları arasındaki farklılıklardan meydana 
gelebilecek aksaklıkları çözmektedir. Cihaz 
ile birlikte standart olarak verilen termostat ile 
seçilecek fan devir ayarı (High – Mid – Low) 
sahada yapılmalıdır.
Cihazın iç yüzeyi ve ünite de yer alan soğutucu 
akışkan boruları izolasyonludur. Böylece cihaz 
maksimum verim ve minimum kayıpla çalış-
maktadır. Soğutma modunda, soğutucu akış-
kan basınç düşümü iç ünitede yer alan orifis 
ile yapılmaktadır. 

Kolay servis verebilmek adına cihaz filtresi 
emiş ağzı üzerinde özel yuvasına standart ola-
rak yerleştirilmiştir. 
İç ünite fan geciktiricisi sayesinde iç ünite 

fanı, cihaz devreye girdikten 30 saniye sonra 
çalışmaya başlar, cihaz devreden çıktıktan 60 
saniye sonra kapanır. Bu özellik, daha konforlu 
ısıtma ve soğutma yapılmasını sağlamaktadır.

Dış Ünite Özellikleri: 

Cihazın dış ünite fan ızgarası plastik türevi 
olup fan kanatları metal malzemedir. Cihazda 
yüksek verimli scroll kompresör kullanılmak-
tadır. Dış ünite likit hattında yer alan Dryer 
fabrika montajlı olarak gelmektedir. Cihaz 
içerisinde boru tipi sıcaklık sensörü kulla-
nılmaktadır. Kompresörün girişinde (emiş 
hattında) alçak basınç, çıkışında (basma hat-
tında) yüksek sıcaklık ve yüksek basınç sen-
sörü bulunmaktadır. Dış ünitede faz koru-
ması mevcuttur. 
Üniteler yalnızca onaylanan sistem kombinas-
yonlarına uygun bakır boru çapları ile tasar-
lanmalıdır. Belirtilenden daha büyük çapta bir 
hat kullanılması yağ geri dönüş sorunlarına 
yol açabilir. Daha küçük çapta bir bakır boru 
hattı kullanılması ise, yetersiz soğutucu akış-
kan geçişinden kaynaklanan kapasite kaybına 
yol açacaktır. Ayrıca belirtilen bakır boru çap-
larından farklı tesisat uygulaması kısa vadede 
cihazın kompresörünün çalışma verimini etki-
leyecek, işletmede kompresörün yağsız kal-
ması veya kompresöre binen aşırı yük sebe-
biyle kompresörün arızalanmasına yol aça-
caktır.  
Uygun yağ geri dönüşü elde etmek için, yatay 
buhar hatlarına, dış üniteye doğru her 6 m’ de 
bir en az 2,5 cm eğitim verilmelidir.  TM

Kapasiteler

İç Ünite Modeli Dış Ünite Modeli
Soğutma Kapasitesi*

(Btu/h)
Isıtma Kapasitesi**

(Btu/h)

BHI24D BHO24D 24.000 22.000

BHI36D BHO36D 36.000 35.000

BHI48D BHO48D 48.000 48.000

BHI60D BHO60D 57.000 58.000
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proje

Pulkovo Havalimanı Genişletme 
Projesi Başladı

SYSTEMAIR HSK’nın Eurovent’ten onaylı 
birinci sınıf Flexline serisi çelik konstrüksi-
yonlu klima santrallerinin dizaynında 50 mm 
kaya yünü veya poliüretan dolgulu paneller 
tercih edilmiştir. Flexline Klima Santrali, gal-
vanizli sacla kaplı pürüzsüz iç yüzeye, galva-
nizli çelik karkas profillere, izoleli yoğuşma 
tavasına, yüksek ısıl köprüsüzlük değerine, 
30x30 - 30x60 boyutlarında 2 mm kalınlı-
ğında çelik kutu profillere sahiptir. Galvaniz 
sac üzeri fırın boyayla kaplı dış yüzeyi Flex-
line serisi klima santrallerinin başlıca özellik-
lerini oluşturmaktadır. 
Proje kapsamında ısı geri kazanım verimliliği 
ön planda tutulmuş olup, run around, rotary 
ve plakalı ısı geri kazanım sistemleri kullanıl-
mıştır. Kritik mahallere hitap eden klima san-
trallerinde çift fan, çift motor dizaynı yapıl-
mıştır. TM

Türk inşaat firması IC İçtaş ve İtalyan 
inşaat grubu Astaldi’nin ortak giri-
şimiyle, Rusya'nın dördüncü büyük 

havalimanı olan St. Peterburg’daki Pulkovo 
Havaalimanı'nın genişletilme çalışmalarına 
başlandı. 
Mekanik proje tasarımı GMD Proje tarafın-
dan yapılan ve 95.475 m² alan üzerine inşa 
edilecek olan havalimanının, Haziran 2014’te 
tamamlanması planlanıyor. 
Proje kapsamında inşa edilecek tüm tesisle-
rin havalandırması, kapasiteleri 1.000 m³/h ile 
34.000 m³/h arasında değişen toplam 97 adet 
Systemair HSK Flexline serisi klima santral-
leri ile sağlanacak. 

Projede Kullanılan Ürünler

FLEXLINE KLİMA SANTRALİ 

SYSTEMAIR HSK ar-ge ekibi tarafından 
"ürün ve üretimde kalite" anlayışıyla geliş-
tirilen Flexline serisi klima santralleri, güçlü 
ısıl ve mekanik performansları ile tüm iç hava 
şartlandırma işlemlerini her türlü çalışma 
koşullarında başarıyla yerine getirebilmek-
tedir.
Flexline serisi klima santralerinin seçimi, 
SYSTEMAIR HSK’nın AIRWARE yazılımı 
ile her türlü hava şartlandırma prosesine ait 
kapasitenin hatasız seçimi ile sağlanmaktadır.  
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teknik

Buharın Kullanım Alanları 
ve Buhar Kazanları

tesi, aynı kütle ve sıcaklıktaki suyun ısıl kapa-
sitesine göre 6 kat daha fazladır. Bunun sebebi, 
buhar oluşabilmesi için yüklü miktarda buhar-
laşma enerjisinin gerekmesi ve buhara akta-
rılan bu enerjinin yoğuşma ile tekrar açığa 
çıkmasıdır. Buna örnek olarak suyun kayna-
tılması verilebilir: bir çaydanlık içerisindeki 
suyun buhar haline getirilebilmesi için ocak 
üzerinden ısı alımı oldukça uzun sürer. Bu süre 
içerisinde aktarılan enerji sadece buharlaşma 
için kullanılır, suyun veya buharın sıcaklığı 
değişmez (normal basınçta 100 °C) (Resim 2).

Su buharı, ateşin bulunup kullanılmaya 
başlamasından beri bilinmektedir; 
çünkü buhar su ile alev söndürürken 

ya da yemek pişirme esnasında kendiliğinden 
oluşur. Su buharından teknikte faydalanma 
düşüncesi, bir buhar topu tasarlayan Arşimet’e 
(MÖ 287 - 212) kadar uzanır. Leonardo da 
Vinci (1452 - 1519) bu konu ile ilgili hesaplar 
yapan ilk kişi olmuştur. Bir buhar topu ile 8 
kg ağırlığındaki bir güllenin 1250 metre uzağa 
kadar atılabileceğini hesaplamıştır. Düdüklü 
tencereyi pratikte ilk uygulayan Denis Papin 

(1680) olmuştur. Bu ilk basınçlı kap, ilk dene-
melerde kullanılan prototip patladıktan sonra, 
daha o zamanlar bir emniyet ventili ile dona-
tılmıştı. 1770’ten itibaren buhar makinesinin 
kullanımı, su buharı ile teorik ve pratik ola-
rak daha yakından ilgilenilmesini zorunlu kıl-
mıştır. Pratikte buhar makinesi üretip pazar-
layan James Watt ve Carl Gustav Patrik de 
Laval, buluşları sayesinde varlık sahibi olmuş-
lardır. Buharın ısı taşıyıcı akışkan olarak suya 
göre avantajı, ısıl kapasitesinin oldukça yük-
sek olmasıdır (Resim 1). Buharın ısıl kapasi-

2

Sanovel Ïlaç Fabrikası
Ïstanbul

Üç Vitomax 200 HS yüksek basïnçlï buhar kazanï, buhar kapasitesi: her biri 7 t/h, 10 bar
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Bunun sonucu olarak buhar ısı taşıyıcı olarak 
oldukça avantajlıdır: Aynı miktarda ısı enerji-
sinin aktarılması için, suya oranla sadece altıda 
bir oranda kütle hareket ettirilmesi yeterlidir.

Buharın kullanım alanları

Su buharı endüstriyel üretimin çoğu alanla-
rında enerji ve kimyasal madde taşıyıcısı ola-
rak kullanılır. Endüstride su buharının yaygın 
kullanım alanları; kâğıt ve inşaat malzemeleri 
üretimi, rafineriler, ilaç ve gıda endüstrisi ola-
rak sıralanabilir. Ayrıca buhar türbinleri tahrik 
edilerek elektrik üretiminde, kauçuk ürünle-
rin vulkanizasyonunda ve ambalajların steri-
lizasyonunda buhar kullanılır.

Endüstriyel amaçlı su buharı üretimi ve bunun 
kullanımı, suyu ısı taşıyıcı akışkan olarak kul-
lanan sıcak sulu ısıtma sistemlerine göre belirli 
noktalarda oldukça farklıdır. Özellikle yük-
sek kapasitelerde yüksek basınçlı buhar üre-
timi, sistemlerin özel bir şekilde donatılma-
sını gerektirmektedir. 

Islak Buhar, Kızgın Buhar, Doymuş 
Buhar

Su soğuk bir ortamda ısıtılarak buhar haline 
getirildiğinde, gaz şeklindeki suyun bir kısmı 

Buharın tipik kullanım alanları:

•	 Buhar türbinleri
•	 Buharlı ısıtma sistemleri
•	 Kimyasal prosesler
•	 Gıda endüstrisinde (meyve suyu, makarna, 

peynir ve sütlü mamuller üretimi ile 
büyük fırınlar), ayrıca sterilizasyonda da 
kullanılmaktadır.

•	 Gübre endüstrisi
•	 Kauçuk ürünlerinin vulkanizasyonu
•	 Sterilizasyon amacı ile ilaç endüstrisinde
•	 İnşaat malzemeleri endüstrisi
•	 Kâğıt endüstrisi
•	 Rafineriler
•	 Ahşap işlenmesi (ahşap şekillendirme)

5

2 Temel prensipler

Suyun ısıl kapasitesi: 417,5 kJ
(1 kg, 100 °C)

Su buharının ısıl kapasitesi: 2675,4 kJ 
(1 kg, 100 °C, 1 bar)

Isıl kapasite [kJ] 

Resim 3: Suyun ve su buharïnïn ïsïl kapasiteleri

Resim 4: Suyun kaynatïlmasï

2.1 Buharïn ïsïl kapasitesi

Buharïn ïsï taëïyïcï akïëkan olarak
suya göre avantajï, ïsïl kapasitesinin
oldukça yüksek olmasïdïr (Resim 3). 

Buharïn ïsïl kapasitesi aynï kütle ve
sïcaklïktaki suyun ïsïl kapasitesine
göre 6 kat daha fazladïr. Bunun
sebebi, buhar oluëabilmesi için yüklü
miktarda buharlaëma enerjisinin
gerekmesi ve buhara aktarïlan bu
enerjinin yoñuëma ile tekrar açïña
çïkmasïdïr.

Buna örnek olarak suyun
kaynatïlmasï verilebilir (Resim 4): 
Bir çaydanlïk içerisindeki suyun
buhar haline getirilebilmesi için
ocak üzerinden ïsï alïmï oldukça
uzun sürer. Bu süre içerisinde
aktarïlan enerji sadece buharlaëma
için kullanïlïr, suyun veya buharïn
sïcaklïñï deñiëmez (normal basïnçta
100 °C) (Resim 5).

Bunun sonucu olarak buhar ïsï
taëïyïcï olarak oldukça avantajlïdïr:
Aynï miktarda ïsï enerjisinin
aktarïlmasï için suya oranla sadece
altïda bir oranda kütle hareket
ettirilmesi yeterlidir.

Zaman

S
ıc

ak
lık

buharlaëma

Kaynama sıcaklıñı

x = 0 x = 1

Resim 5: Buharlaëma davranïëï
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altïda bir oranda kütle hareket
ettirilmesi yeterlidir.

Zaman

S
ıc

ak
lık

buharlaëma

Kaynama sıcaklıñı

x = 0 x = 1

Resim 5: Buharlaëma davranïëï

Mesleki yayïnlar serisi

Buhar kazanlarï

4

1 Girië

Resim 1: Bir buhar makinesi

1.2 Tarihte su buharï

Su buharï ateëin bulunup
kullanïlmaya baëlanmasïndan 
beri bilinmektedir çünkü buhar su 
ile alev söndürürken ya da yemek
piëirme esnasïnda kendiliñinden
oluëur.

Su buharïndan teknikte faydalanma
düëüncesi bir buhar topu tasarlayan
Arëimet'e (MÖ 287 - 212) kadar
uzanïr. Leonardo da Vinci (1452 -
1519) bu konu ile ilgili hesaplar
yapan ilk kiëi olmuëtur. Bir buhar
topu ile 8 kg añïrlïñïndaki bir 
güllenin 1250 metre uzaña kadar
atïlabileceñini hesaplamïëtïr.

1.1 Mesleki yayïnlar serisinin amacï

Bu mesleki yayïn ile su buharïndan
yararlanmanïn ve buhar kazanlarïnda
buhar üretiminin temel prensiplerinin
açïklanmasï amaçlanmaktadïr. 
Buharïn özellikleri ïsï tekniñinde
yaygïn olarak kullanïlan sudan
farklïdïr. Bu nedenle bir buhar kazanï
sisteminin komponentlerini
tanïtmadan ve sistem ile ilgili
projelendirme, yerleëtirme ve
iëletme bilgilerini vermeden önce,
buhar ve buhar üretimi konusunda
bazï temel 
bilgiler aktarïlacaktïr.

Resim 2: Gayzerler ve volkanlar doñal su buharï
üreticileridir

Düdüklü tencereyi pratikte ilk
uygulayan Denis Papin (1680)
olmuëtur. Bu ilk basïnçlï kap, ilk
denemelerde kullanïlan prototip
patladïktan sonra, daha o zamanlar
bir emniyet ventili ile donatïlmïëtï.

1770'den itibaren buhar makinesinin
kullanïmï su buharï ile teorik ve
pratik olarak daha yakïndan
ilgilenilmesini zorunlu kïlmïëtïr.
Pratikte buhar makinesi üretip
pazarlayan James Watt ve Carl
Gustav Patrik de Laval buluëlarï
sayesinde varlïk sahibi olmuëlardïr.

Bir buhar makinesi Gayzerler ve volkanlar doğal su buharı
üreticileridir

Resim 1: Suyun ve su buharının ısıl kapasiteleri Resim 2: Buharlaşma davranışı
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Su buharının tehlikeleri

Çok az miktarda buhar, çok fazla miktarda ısı 
ve enerji taşıyabilir. Bu sebepten buhar kazanı 
ve boru hatları gibi buhar taşıyan donanım-
larda oldukça yüksek bir tahribat potansiyeli 
mevcuttur. Endüstriyel uygulamalarda kulla-
nılan normal bir buhar kazanı kapalı bir kap-
tır. Bu da, buharın atmosferik basınçtan daha 
yüksek bir basınç altında oluşması demektir. 
Atmosfer basıncında bir litre sudan 1700 litre 
buhar elde edilirken, 7 bar basınç altında elde 
edilen buharın hacmi ise 240 litreye düşer. 
İçinde buhar bulunan bir tankın kapağı açıl-
dığında oluşan ani hacimsel genleşmenin ne 
kadar tehlikeli olduğu kolayca anlaşılabilir. 
Yüksek sıcaklık ve basınçtaki buharın hasarlı 
bir borudan dışarıya sızması (“kızgın buhar” 
halinde) gözle görülmez ve uzun bir buhar 
akımı oluşturabilir. Bu buhar akımı ölümcül 
yanıklara ve haşlanmaya sebep olabilir.

Buhar kazanı

Buhar kazanı, atmosferik basınçtan daha yük-
sek bir basınçta buhar basıncı üretmek için 
kullanılan kapalı bir kaptır. Buharın bu şekilde 

yoğuşarak çok küçük damlacıklar oluşturur. 
Su buharı bu küçük parçacıklarla gaz halin-
deki görünmeyen sudan oluşur. Bu karışım 
ıslak buhar olarak tanımlanmaktadır (Resim 
3). T-s diyagramında (Resim 4) ıslak buhar 
aralığı 374 °C ve 221,2 bar’daki kritik nok-
taya kadar erişmektedir.
Bu sıcaklığın üzerinde su buharı ve sıvı halin-
deki suyun yoğunlukları, artık birbirlerinden 
farklı değildir ve bu sebepten bu durum “kri-
tik nokta üstü” olarak tanımlanır. Bu durum 
buhar kazanı uygulamaları için uygun değil-
dir. Kritik nokta üstü suyun kimyasal özellik-
leri çok agresiftir. Kritik noktanın altındaki su 
buharı ise “kritik değildir” ve sıvı halindeki su 
ile denge halindedir. Su tamamen buharlaştık-
tan sonra ısıtılmaya devam edilirse buharlaşma 
sıcaklığının üstüne çıkılır ve “kızgın buhar” 
oluşur. Bu haldeki buharda su damlacıkları 
bulunmaz, fi ziksel bakımdan gaz halinde-
dir ve gözle görülemez. Islak ve kızgın buhar 
arasındaki sınır bölge “doymuş buhar” ya da 
“kuru buhar” olarak adlandırılır. Su buharı ile 
ilgili birçok tablodaki çoğu değer, bu durum-
daki buharı tanımlar.

Yoğuşma ve buharlaşma gecikmesi

Buhar soğutulduğunda ve çiğ noktasına ulaşı-
lınca tekrar doymuş buhar haline döner. Doğ-
rudan gaz halinden katı hale geçişte (yeniden 
süblimasyonda) bu nokta donma noktası ola-
rak tanımlanır. Buhar yoğuşmadan çiğ nokta-
sının altına kadar soğutulduğunda, daima aşırı 
doyma meydana gelir. Bunun sebebi toz ya da 
buz partikülleri gibi kondensasyon tetikleyici-

TASARRUFLU VE ÇEVRECİ ÜRÜNLERİYLE, BİREYSEL VE ENDÜSTRİYEL
TÜM ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
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Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë
buhar

Su soñuk bir ortamda ïsïtïlarak buhar
haline getirildiñinde, gaz ëeklindeki
suyun bir kïsmï yoñuëarak çok küçük
damlacïklar oluëturur. Su buharï bu
küçük parçacïklarla gaz halindeki
görünmeyen sudan oluëur. 
Bu karïëïm ïslak buhar olarak
tanïmlanmaktadïr (Resim 7). 

T-s diyagramïnda (Resim 8) ïslak
buhar aralïñï 374 °C ve 221,2 bar'daki
kritik noktaya kadar eriëmektedir.

Bu sïcaklïñïn üzerinde su buharï 
ve sïvï halindeki suyun yoñunluklarï
artïk birbirlerinden farklï deñildir ve
bu sebepten bu durum “kritik nokta
üstü” olarak tanïmlanïr. Bu durum
buhar kazanï uygulamalarï için
uygun deñildir. Kritik nokta üstü
suyun kimyasal özellikleri çok
agresiftir. Kritik noktanïn altïndaki su
buharï ise “kritik deñildir” ve sïvï
halindeki su ile denge halindedir. 
Su tamamen buharlaëtïktan sonra
ısıtılmaya devam edilirse
buharlaëma sïcaklïñïnïn üstüne çıkılır
ve “kïzgïn buhar” oluëur. Bu haldeki
buharda su damlacïklarï bulunmaz,
fiziksel bakïmdan gaz halindedir ve
gözle görülemez. 

Islak ve kïzgïn buhar arasïndaki sïnïr
bölge “doymuë buhar” ya da “kuru
buhar” olarak adlandïrïlïr. Su buharï
ile ilgili birçok tablodaki çoñu deñer
bu durumdaki buharï tanïmlar.

Su Islak buhar Buhar

Açık kapta
kaynama

ısı giriëi

Buhar
kazanında
taëınımx = 0 x > 0 x = 0,2 x = 0,8 x < 1 x = 1

örn. x = o,8, suyun %80’i buhar fazındadır

Resim 7: Islak buhar, kïzgïn buhar, doymuë buhar

Resim 8: Suyun T-s-diyagramï
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lerinin olmamasıdır. “Karşı yönde” ise buhar-
laşma gecikmesi oluşabilir: İçinde toz parti-
külleri veya hava kabarcıkları
olmayan su kaynamadan da buharlaşma nok-
tasının üstünde bir sıcaklığa kadar ısıtılabilir. 
Sallantılar gibi en küçük bozucu etkiler dahi 
karışım etkisi yaratır ve buharlaşma gecik-
mesi olarak adlandırılan sıvı ve buhar halleri-
nin patlarcasına birbirlerinden ayrılması olayı 
meydana gelir.

Resim 3: Islak buhar, kızgın buhar, doymuş buhar

Resim 4: Suyun T-s-diyagramı
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buhar da (1 bar’a kadar) üretilebilir.

Viessmann özel üretim kazanlar

Atık ısı kazanı

Atık ısı kazanları doymuş buhar üretimi için, 
yanma işlemlerinde oluşan baca gazlarındaki 
veya endüstriyel proseslerdeki sıcak tahliye 
havasındaki atık ısıyı kullanırlar. İki farklı 
tipte atık ısı kazanı mevcuttur:
•	 Ek yakma sistemi olmayan atık ısı 

kazanları (AHK): Burada doymuş buhar 
üretimi için sadece baca gazları/tahliye 
havası kullanılır.

•	 Atık ısıdan yararlanan kızgın su veya 
buhar kazanları: Bunlar normal yakıt 
sistemli fakat ilave olarak atık ısıdan 
yararlanan kazanlardır. 

Kızgın buhar kazanları

Endüstriyel uygulamaların çoğu, buhar para-
metrelerinden özel taleplerde bulunmakta-
dır. Bazı proseslerde doymuş buhar basıncı ile 
elde edilebilenden daha yüksek bir sıcaklıkta 
buhar istenir. Bu durumda buharın daha fazla 
ısıtılması gerekmektedir. Bunun için Vitomax 
200 HS kazanın ikinci ve üçüncü duman gazı 
geçişi arasına monte edilebilen bir kızdırıcı 
mevcuttur. Bu çözümle doymuş buhar sıcak-
lığının yaklaşık 50 K üzerinde sıcaklığı olan 
buhar üretilebilir.

*Kaynak: Viessmann Mesleki Yayınlar  
CD’si. TM

“hapsedilmesi” ile basınç ve böylece buhar-
laşma sıcaklığı yükselir. Bu şekilde üretilen 
buharın ısıl kapasitesi de yüksek olur. Kazan 
tipleri yapılarına veya kullanılan yakıt cinsine 
göre ayrılırlar. Buhar kazanları yapı gruplarına, 
buhar kapasitelerine ve izin verilen işletme 
basınçlarına göre tanımlanır. Büyük kapa-
sitelerdeki yüksek basınçlı buhar kazanları 
genelde iki farklı yapıya sahiptir: Su borulu 
kazan ve alev-duman borulu kazan (bu kazan 
büyük su hacimli kazan olarak da tanımlanır). 
Su borulu kazanda içinde su bulunan boru-
ların dışından ısıtma gazı akar. Bu yapıdaki 

kazanlar genelde yaklaşık 30 bar’a kadar olan 
buhar jeneratörleri veya 300 bar’a kadar olan 
su borulu kazanlardır. Bu yükseklikteki basınç 
değerleri alev-duman borulu kazanlarda pren-
sip olarak mümkün değildir. Bu kazanlarda 
duman gazları etrafı su ile çevrilmiş olan boru-
lardan akar. Bu kazanların maksimum işletme 
basınçları, boyutlarına göre, 25 bar’a kadardır 
ve saatte 25 ton buhar üretebilirler. Alev-
duman borulu kazanlarla, endüstriyel üretim 
prosesleri tarafından istenen koşulların büyük 
bir kısmı güvenli ve ekonomik olarak yerine 
getirilir. Bu yapıdaki kazanlarda alçak basınçlı 
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8 Özel üretim kazanlar

Resim 90: Atïk ïsï kullanïmlï Vitomax 200 HS buhar kazanï, Slovenya Maribor'da hastane (6 t/h,
13 bar doymuë buhar)

8.1 Atïk ïsï kazanï

Atïk ïsï kazanlarï doymuë buhar
üretimi için, yanma iëlemlerinde
oluëan baca gazlarïndaki veya
endüstriyel proseslerdeki sïcak
tahliye havasındaki atïk ïsïyï
kullanïrlar.

Ïki farklï tipte atïk ïsï kazanï
mevcuttur:

– Ek yakma sistemi olmayan atïk
ïsï kazanlarï (AHK): 
Burada doymuë buhar üretimi için
sadece baca gazlarï/tahliye havasï
kullanïlïr.

– Atïk ïsïdan yararlanan kïzgïn su
veya buhar kazanlarï:
Bunlar normal yakït sistemli, fakat
ilave olarak atık ısıdan yararlanan
kazanlardïr.

8.2 Kïzgïn buhar kazanlarï

Endüstriyel uygulamalarïn çoñu
buhar parametrelerinden özel
taleplerde bulunmaktadïr.

Bazï proseslerde doymuë buhar
basïncï ile elde edilebilenden daha
yüksek bir sïcaklïkta buhar istenir. 
Bu durumda buharïn daha fazla
ïsïtïlmasï gerekmektedir. Viessmann
bunun için Vitomax 200 HS kazanïn
ikinci ve üçüncü duman gazï geçiëi
arasïna monte edilebilen bir kızdırıcı
mevcuttur.

Bu çözümle doymuë buhar
sïcaklïñïnïn yaklaëïk 50 K üzerinde
sıcaklıñı olan buhar üretilebilir.

Resim 92: Kızdırıcılı Vitomax 200 HS, 
10 bar'da 22 t/h, üretim hattında.
Klaipedos Kartons AB (oluklu karton üretiminde
kullanmak için, Klaipeda, Litvanya)

Resim 91: Kızdırıcılı Vitomax 200 HS
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Resim 91: Kızdırıcılı Vitomax 200 HSKızdırıcılı Vitomax 200 HS
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10 bar'da 22 t/h, üretim hattında.
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2.2 Buharïn kullanïm alanlarï

Su buharï endüstriyel üretimin çoñu
alanlarïnda enerji ve kimyasal madde
taëïyïcïsï olarak kullanïlïr. Endüstride
su buharïnïn yaygïn kullanïm alanlarï
kañït ve inëaat malzemeleri üretimi,
rafineriler, ilaç ve gïda endüstrisi
olarak sïralanabilir. Ayrïca buhar
türbinleri tahrik edilerek elektrik
üretiminde, kauçuk ürünlerin
vulkanizasyonunda ve ambalajlarïn
sterilizasyonunda buhar kullanïlïr. 

Buharïn tipik kullanïm alanlarï:

– Buhar türbinleri
– Buharlï ïsïtma sistemleri
– Kimyasal prosesler
– Gïda endüstrisinde (meyve suyu,

makarna, peynir ve sütlü mamuller
üretimi ile büyük fïrïnlar), ayrïca
sterilizasyonda da kullanïlmaktadïr 

– Gübre endüstrisi
– Kauçuk ürünlerinin vulkanizasyonu
– Sterilazyson amacï ile ilaç

endüstrisinde
– Ïnëaat malzemeleri endüstrisi
– Kañït endüstrisi 
– Rafineriler 
– Ahëap iëlenmesi (ahëap

ëekillendirme)

Endüstriyel armaçlï su buharï üretimi
ve bunun kullanïmï, suyu ïsï taëïyïcï
akïëkan olarak kullanan sïcak sulu
ïsïtma sistemlerine göre belirli
noktalarda oldukça farklïdïr. Özellikle
yüksek kapasitelerde yüksek basïnçlï
buhar üretimi, sistemlerin özel bir
ëekilde donatïlmasïnï
gerektirmektedir.

2.3 Buhar nedir?

Bu mesleki yayïnda hava ve su
buharï karïëïmï deñil, sadece kapalï
sistemlerde (buhar kazanlarï) üretilen
kuru buhar incelenecektir.

Buhar sïvï ya da katï halden
buharlaëma ya da sublimasyon yolu
ile oluëur.

Fiziksel açïdan su buharï gaz
halindeki sudur.

Suyun buharlaëmasï esnasïnda, 
eëit miktarlarda sïvï ya da katï
parçacïklarïn gaz haline geçtiñi ve
aynï zamanda gaz halinden geri
döndüñü bir dinamik denge kurulur.
Bu durumdaki buhar doymuë buhar
olarak tanïmlanïr. Sïvï ya da katï
halden gaz haline veya tersi duruma
geçen parçacïklarïn miktarï sistemin
basïncïna ve sïcaklïñïna bañlïdïr.
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