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•	Ürün	Kodu:	3110 06 00
•	Dış	dişli	termostatik	karışım	vanası	
•	3	yollu	DN20		Kvs	1,5		(	36-60°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

8 USD
FCU ODA 
TERMOSTATI

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

kontrol 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 06 00

59 EUR

•		Ürün	Kodu:	VSX03PB + MVR230
•		DN15	(1/2”)	2	yollu,	PN25,	strok	2,5mm										
•		90Nm,	On/Off,		230V	AC
•		Üzerinden	basınç	ayar	özellikli
•		Made	in	Italy

•		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	KASIM	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.

Sweden

VSX03PB + MVR230VSX03PB + MVR230
(1/2”) 2 yollu, PN25,PN25, strok 2,5mm2,5mm

KOMBİNE DİNAMİK
BALANS VANASI

100 USD

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
1

Kireç tabakası mm
Fazla enerji tüketimi %4

3

22
18

12
5

+

100 m2 Daire İçin Hazır Set!  

+
1 lt. ROCAL 
Acid Multi

500 gr. 
Nötralize 
Toz

=  554,95 € 
(KDV Hariç)
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daha verimli, çevreyle dost ürünler üretebil-
meye yoğunlaşmış durumda. Sektörümüzün 
en çok yakındığı konu “Türkiye’de yatırımcı-
ların fiyat odaklı düşünmesi” olsa da bu durum 
zamanla değişecek; değişmek zorunda kalacak. 
Çünkü artık verimsiz cihazların pazarda yer 
bulması zorlaşıyor. Mesela Avrupa kombi paza-
rında konvansiyonel kombiler, pazar paylarını 
ciddi anlamda yoğuşmalı cihazlara kaptırmış 
durumda. Diğer pek çok cihaz için aynı durum 
geçerli. Pazarın globalleşmesi, durumun kısa 
vadede Türkiye pazarını da aynı şekilde etki-
leyeceğine işaret. Çünkü Türkiye özellikle son 
yıllarda Avrupa pazarında bu kadar rekabetçi 
ve atak iken gelişmelerin gerisinde kalamaz; 
kalırsa dış pazarda ihracatı mümkün olamaz. 

Pazarın odaklandığı bir diğer konusu soğutucu 
akışkanlar. Artık ozonla dost soğutkanlar ter-
cih ediliyor, hatta ozona zarar veren soğutucu-
lar toplanıyor; üretimleri sınırlandırılıyor. Dün-
yada da doğal soğutkanlara ilgi her geçen gün 
artıyor. Bu konuda çalışmalar yapan eurammon, 
İsviçre’nin Schaffhausen kentinde 22 Haziran 
2012’de yapılan sempozyumunda doğal soğu-
tucu akışkanlarla ilgili son gelişmeleri örnekle-
yen, Avrupa dahilindeki ve haricindeki başarılı 
uygulamalara yer verdi. Etkinliğin odak nok-
tasında özellikle süpermarketlerde gıdaların 
soğutulması, muhafazası vardı. eurammon’a 
göre, doğal soğutkanların enerji verimli ve 
çevre dostu oluşları gibi iki önemli özelliği 
birlikte vurgulanmalı. Sempozyumda konuşan 
İngiltere’de bir süpermarket zinciri olan Sains-
bury şirketinin soğutma uzmanı John Skelton, 
karbondioksitle çalışan soğutma sistemlerinin 
R404a gibi yaygın kullanılan diğer akışkan-
lara oranla karbon ayak izinde % 30 civarında 
azalma sağladığını belirtti. Dünyada bu konuda 
farklı doğal soğutucuların bir arada kullanıl-
ması ile oluşturulabilecek çok verimli sistem-
ler de öne çıkan konular arasında. Ülkemizde 
de bu konu özellikle SOSİAD’ın yakın taki-
binde. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan 
SOSİAD, oluşturduğu yeni komisyonlar ile de 
konunun peşini bırakmıyor. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Pazarın dinamiklerine bakış…

C hillventa Uluslararası Soğutma, İklim-
lendirme, Havalandırma ve Isı Pompa-
ları Fuarı, 9-11 Ekim tarihleri arasında 

Almanya’nın Nürnberg kentinde yapıldı. Fuara 
Türkiye’den çok sayıda firma katıldı. Sergilenen 
yenilikleri dergimizin içeriğinde bulacaksınız... 

Türkiye’de henüz hak ettiği ilgi ile karşılaşa-
mamış olsa da ısı pompalarının geleceği par-
lak. Soğutma uzmanlık fuarı olarak başlayan 
Chillventa’da ısı pompaları ciddi bir yer bulu-
yor. Avrupa pazarı, ısı pompalarına her geçen 
yıl daha sıcak bakıyor. Bu konuda verilen teş-
viklerin de etkisi büyük elbette. 
Türkiye soğutma pazarı da ISK sektörü içinde 
en hızlı gelişimi gösteren alan. Chillventa’ya 
katılım yoğunluğu (Yine İtalya’da düzenlenen 
Mostra Convegno Expocomfort fuarına da), 
firmalarımızın dünya pazarlarında atak dav-
randığının göstergesi. Son dönemde Türkiye’de 
distribütörlük anlaşmaları, ortaklıklar, şirket 
evlilikleri yapan ya da ülkemize doğrudan üre-
tim için yatırım yapan Avrupalı firma sayıla-
rında da bir artış yaşanıyor. Türkiye, Avrupa’nın 
üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bunun 
ülkemizin coğrafi konum itibariyle civar ülke-
lere yakınlığı ve firmalarımızın o bölgelerde iş 
yapabilme kabiliyeti ile ilgisi büyük tabii ki. 

Gelelim soğutma pazarındaki yeniliklere... 
Enerji verimliliği konusu, tüm dünyada ISK 
sektöründe üretim yapan firmalar için en 
önemli başlık. Öyle ki, firmalar geliştirdik-
leri ürünler ile ilgili bilgi verirken ilk olarak 
cihazın veriminden bahsediyor. Yapılan tüm 
ar-ge faaliyetleri, kaliteden ödün vermeksizin 
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AFB’den Hisense HI Serisi M (Modüler), L (Midi), E (Mini) VRF Ürünleri;
Tüm serilerde sistem performansını ve enerji verimliliğini artıran lider kontrol teknolojisi,

Heat Pump, Heat Recovery (3 Borulu) ve Su Soğutmalı Konfi gürasyonları,
Japon Teknolojisi, Hisense-Hitachi Co. Kalitesi ve AFB Güvencesi ile...

AFB Bina Konfor, Verim ve Güvenlik Sis.
Tek. Ser. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çiğdem Sk. Ağaoğlu My Offi ce İş Merkezi
No:1, Kat:4, D:21 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Tel. +90 (216) 688 0020  Fax. +90 (216) 688 0238
info@allforbuildings.com  www.allforbuildings.com
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ürünler

Danfoss’tan Yeni Oda Termostatı: DEVIreg™ Touch 

Form’dan İç Hava Kalitesini Artıran Filtreler

Form Tesisler Bakım Tic. A.Ş.’nin 
Ankara’daki üretim tesislerinde imal 
edilen Form Filtreler; paket klima ve ısı 

pompası cihazları kullanan AVM’ler, endüstri-
yel tesisler, oteller ve rezidanslar için ekonomik 
filtreleme olanağı sağlarken mekânların hava-
sına sağlık ve konfor katıyor. Ultra düşük geçi-
rimli gözenek yapısı ile istenmeyen toz zer-
reciklerini üzerinde tutarak havanın istenen 
temizlik ve basınç düzeyine ulaşmasını sağla-
yan Form Filtre; bakterisiz, tozsuz bir ortam 
oluşturarak iç hava kalitesinin düzenlenme-
sine yardımcı olur.

Yüksek enerji tasarrufu

Filtrelerin zamanla özelliğini yitirmesi sonucu, 
serpantin yüzeyinde oluşabilecek 1mm’lik 
kir tabakası, ısı pompası uygulamalarında ısı 
transferini yaklaşık % 10 oranında azaltır, bu 
da cihazların aynı ısıl verimi elde etmek için 
daha fazla enerji tüketmesine neden olur. Form 
Filtre, iç hava kalitesini düzenleyerek cihazla-
rın ömrünü uzatır, ısı transferini kolaylaştıra-
rak enerji tüketimini azaltır.

Teknik Özellikleri

•	 Galvanizli paslanmaz çelik çerçeve ve 
perfore sac

•	 Yanmaz (Alev geciktiricili), yıkanabilir çok 
katlı, siyah poliüretan malzeme

•	 Yüksek hava geçirgenliği ile minimum 
basınç kaybı

•	 Basınç altında minimum deformasyon

•	 Korozyona dayanıklı malzeme yapısı
•	 Çevre dostu üretim ve malzeme kullanımı
•	 G 4 sınıfı 

Climate Master Isı Pompaları ve Lennox Paket 
Klimalar için uluslararası standartlarda özel ola-
rak üretilen Form Filtre, yüksek performans ve 
ürün güvenilirliği için hassas ölçüm ve testler-
den geçirilerek kullanıma sunuluyor. TM 

Danfoss Isıtma Çözümleri Türkiye, yeni 
ürünü olan dijital dokunmatik ekranlı 
oda termostatı; DEVIreg™ Touch’ı 

Türkiye pazarına sundu. 
DEVIreg™ Touch ile elektrikli döşemeden 
ısıtma sistemlerini kontrol etmek şimdi çok 
daha kolay. Modern evler için tasarlanan yeni 
DEVIreg™ Touch, esnek ve göz alıcı tasa-
rımı ile kullanıldığı evlere şıklık katıyor. Kolay 
erişilebilir zaman saati ile DEVIreg™ Touch 
istenilen anda konfor sunar. 2" büyüklükteki 
modern tasarımlı dokunmatik ekranı ve kısa-
yol tuşları ile DEVIreg™ Touch’ı kullanmak 
çok kolay. DEVIreg™ Touch, ‘Günlük/Hafta-
lık Programlanabilme’ ‘Açık Pencere’ (pencere 
açıldığında otomatik kapanma) ve ‘Tatil Modu’ 
özellikleri sayesinde % 12’ye varan oranlarda 
enerji tasarrufu sağlar ve 5 yıl üretici garanti-
lidir.  TM
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ürünler

Vaillant’tan ecoTEC Plus Yoğuşmalı Kombiler

Yeni jenerasyon Vaillant ecoTEC Plus 
Yoğuşmalı Kombiler; yeni dizaynı, 
şık görünümü ve sağladığı tasarruf 

ile ön plana çıkarken daha da küçülen ebadı 
ile her tür mekâna kolayca monte edilebiliyor. 
Atık gaz kollektör entegreli paslanmaz çelik 
yoğuşmalı ısı eşanjörü ile tam ön karışımlı pre-
mix yanma tekniğini kullanarak % 106 (TS 
EN 677’ye göre) yüksek verim elde ediliyor. 
20.000 Kcal/h ısıtma - 25.000 Kcal/h sıcak su, 
26.000 Kcal/h ısıtma - 29.000 Kcal/h sıcak su 
ve 32.000 Kcal/h ısıtma ve sıcak su gücüyle üç 
farklı modelde sunulan kombiler, NOX sınıfı 
5 emisyon değerleri ile çevre dostu kullanıma 
imkân tanıyor. 
Tek ve Vaillant patentli ActoSTOR modü-
ler turbolux bağlantısı sayesinde, ekstra yer 
ihtiyacı olmadan daha bol ve sabit sıcak-
lıkta su konforu elde edilebiliyor. Otomatik 
devir ayarlı fan, elektronik su basınç sensörü 

ve eBUS elektronik özelliğiyle tasarruflu ve 
sorunsuz kullanım sağlanıyor. Hızlı ve sabit 
sıcaklıkta su için kullanılan Aquasensör yine 
bol sıcak su kullanımını garanti ediyor.

Özellikleri:

•	 20.000 Kcal/h ısıtma, 25.000 Kcal/h  
sıcak su 

•	 26.000 Kcal/h ısıtma, 29.000 Kcal/h  
sıcak su 

•	 32.000 Kcal/h ısıtma ve sıcak su gücüyle 3 
farklı model 

•	 Önceki modellere göre % 30 daha küçük 
hacim ile her mekâna kolay montaj 

•	 NOX sınıfı 5 emisyon değerleri ile çevre 
dostu kullanım 

•	 Atık gaz kollektör entegreli paslanmaz 
çelik yoğuşmalı ısı eşanjörü 

•	 Tam ön karışımlı premix yanma tekniği
•	 % 106’ya kadar yüksek verim (TS EN 

677’ye göre) 

•	 Modüler turbolux boyler bağlantı imkânı 
ile ekstra bol sıcak su konforu 

•	 Mavi ışıklı LCD ekran yardımıyla 
ayarlanan sıcaklık değerlerini ve sistem 
basıncını görme imkânı 

•	 Elektronik su basıncı sensörü ile sistem 
basıncının sürekli kontrol edilmesi 
sayesinde arızasız ve emniyetli kullanım 

•	 Akıllı eBUS ile çift taraflı veri alışverişi 
sağlanarak sorunsuz kullanım 

•	 eBUS özelliği ile diğer cihazlarla iletişim 
kurabilme özelliği 

•	 EN 13203’e göre *** (üç yıldız) sıcak su 
konforu. Bol ve sabit sıcaklıkta banyo keyfi 

•	 Aquasensör ile hızlı, hassas ve sabit 
sıcaklıkta su garantisi 

•	 Otomatik devirli fan sayesinde % 28 - % 
100 kademesiz modülasyon ile ekstra 
tasarruf 

•	 Kolay kullanılabilir doldurma musluğu 
•	 vrnetDIALOG ile on-line servis  

imkânı TM 
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ürünler

MAS Grup’tan UKM-S Serisi Kendinden Emişli 
Atık Su Pompaları

MAS Grup tarafından üretilen 
UKM serisi kendinden emişli 
atık su pompaları; üstten klapeli 

ve kendinden emişli, santrifüj pompalardır. 
Kendinden emişli oldukları için pompa emiş 
yapılacak kuyunun üzerinde, sadece emme 
borusu ucunun kuyu içinde olması yeterli-
dir. Elastik kaplin vasıtasıyla dizel motor ve 
elektrik motoru ile direkt olarak veya kayış 
- kasnak ile tahriki mümkündür. 
UKM-S serisi 6 farklı tipten oluşmaktadır. 
2", 3", 4", 6", 8", 10" çaplarına sahip ürün 
800 m³/h debiye kadar çıkarken, manomet-
rik yükseklik olarak 40 mSS’una ulaşılabil-
mektedir. Çarklar açık ve iki kanatlıdır ve 
pompa büyüklüğüne göre 76 mm (3")’ye 
kadar katı partikül basabilirler. 
UKM-S Tip pompalar; elektrik motor, 
kayış-kasnak mekanizması, frekans kon-
trol yardımı, dizel motor ve römork üze-
rinde dizel motor ile tahrik edilebildiği için 
değişik kullanım alanlarında büyük avan-
tajlar sağlar.

Kullanım alanları:

1-  Evsel ham atık su
 Köy, kasaba ve şehirlerde evsel atık 

suların arıtma tesislerine basılmasında 

bu konuda kullanılan diğer pompa 
tiplerine tercih edilebilir.

2-  Endüstriyel atık su
 Fabrikalarda ve her türlü üretim 

tesislerinde ortaya çıkan atık sıvıların 
pompajında uygun sonuçlar elde 
edilmektedir. Atık suyun kimyasal 
özelliklerine uygun alternatif  
malzemeler kullanılması gerekebilir.

3-  Evsel ve endüstriyel atık su arıtma 
tesislerinde

 Atık su arıtma tesislerindeki değişik 
aşamalarda başarıyla kullanılır.

4-  Endüstriyel proseslerde
 Endüstri tesislerinde büyük boyutlu 

katı parçalar içeren sıvıların transferi 
gereken proseslerde sorunsuz olarak 
kullanılır.

5-  Yağmur suları
 Yağmur suları altyapısı olan yerlerde 

yağmur sularının pompajı için yapılmış 
sabit tesislerde kullanılabilir.

6-  Sel baskınlarında biriken suların 
tahliyesinde

 Sel baskınlarında suların tahliyesinde 
kullanılabilir.

7-  Her türlü drenaj işlerinde
 Yeraltı su seviyesini düşürme amaçlı 

olarak başarıyla kullanılabilir. TM

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

Türkiye Distribütörü

DC INVERTER TEKNOLOJİSİ

VR4+Plus Heat Recovery

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

VRF V4+PLUSVRF V4+PLUS

R410A Digital Scroll VRF

®
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ürünler

Ünveren’den Modüler Toz Toplama ve Filtrasyon Sistemleri

Ünveren Hava Sistemleri, RP modü-
ler toz toplama ve filtrasyon ünitele-
rini pazara sundu. Türkiye’de henüz 

çok az bilinen modüler toz toplama ve filtras-
yon üniteleri, birbirlerine eklenerek istenilen 
kapasiteler elde edilir. Yüzey filtreleme pren-
sibine göre çalışır. İhtiyaca uygun seçilen farklı 
filtreler basınçlı hava ile homojen olarak oto-
matik temizlenir. Üniteler, toz ve emisyon-
ları toplayarak filtre ederler. RP Modüler Toz 
Toplama ve Filtrasyon ünitelerinin kritik ele-
manları olan akrobat kollar, antistatik hortum-
lar, fanlar, filtreler, modüler iskeletler Ünveren 
fabrikalarında üretilir. Modüler Toz Toplama 
ve Filtrasyon Sistemleri; lazer-plazma kesme 
masaları, ahşap ve mobilya, kimya, çimento, 
demir-çelik, kâğıt, ilaç, gıda, döküm, otomotiv, 
taş-toprak sanayi, haddehaneler, toz karıştırma 
ve toz sevk proseslerinde, kompozit malzeme 
ile çalışan yerlerde, kaynak işlerinde, metal 
parlatma ve kumlama işlerinde ve benzeri bir-
çok alanda güvenle kullanılır.

Özellikler

Konstrüksiyon: Üniteler çelikten üretilmiştir.
Boya: RAL 1003 (SARI)
Basınçlı Hava İhtiyacı: 6 Bar-80 lt/dk
Rüzgâr Yükü: 80 m/h
Gövde Basıncı: 508 mmSS
Kontrol Paneli: Doğru yön kontrol sistemi, 
Aşırı yük koruması, Start/Stop Anahtarları, 
Elektronik Kumanda Kartı TM

“Airovision Üniteli” Carrier Klima Santralleri

Alarko Carrier tarafından üretilen ve 
yüksek enerji verimliliği sağlayan 
‘Airovision Üniteli Carrier Klima 

Santralleri’nin, standart olarak 0,5-35 m3/s 
nominal kapasitede üretilen 122 değişik modeli 
bulunuyor. 

Teknik özellikler:

•	 Yüksek korozyon direnci 
•	 Isıl geçirgenlik sınıfı T2 
•	 Isı köprü faktörü sınıfı TB 2 
•	 Hava sızdırmazlık sınıfı B 
•	 Mekanik dayanım sınıfı 2A 

 
Filtre by-pass kaçağı: Standart yandan sür-
meli filtre için F7, özel yandan sürmeli filtre 
için F9, önden sürmeli filtre için F9 sınıfı. (EN 
1886) TM
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ürünler

GROHE Grohtherm 1000 Cosmopolitan Termostatik Batarya

3M İzolasyon Profilleri

GROHE, arzu edilen sıcaklıktaki suyu 
kısa sürede sağlayan, işlevsel ve este-
tik bir termostatı ürün yelpazesine 

ekledi. Ödüllü GROHE termostatik batarya 
ailesinin en yeni üyesi Grohtherm 1000 Cos-
mopolitan, suyun aniden ısınması durumunda 
haşlanmaya karşı da güvenlik sağlıyor. Groht-
herm 1000 modelinin minimalist tarzda ve 
düşük fiyat aralığındaki Cosmopolitan seri-
sini tamamlayan yeni ürün, günümüzün ban-
yosunda genç ve modern bir hayat tarzı için 
uygun bir seçim. Yeni Grohtherm 1000 Cos-
mopolitan termostatik batarya, GROHE 
TurboStat® gibi yüksek teknolojili özellik-
leri cazip bir fiyat seviyesinde bir araya geti-
riyor. Ürünün en önemli özelliği ise boyutu-
nun en küçük ölçeğe indirilmiş olması. Yeni 
Grohtherm 1000 Cosmopolitan termosta-
tik batarya, sadece dört santimetrelik çapıyla 
kompakt ve minimalist bir ürün. Termos-
tat gövdesinin ince silindiri ve iki kumanda 
kolu, oranları birbirine ideal şekilde uyumlu 
bir birim oluşturuyor. Estetik bir görünüme 
sahip olan bu minimalist tasarım, modern 
Cosmopolitan ve açık planlı Contemporary 
tarzı banyolara uyum sağlıyor.
Yeni Grohtherm 1000 Cosmopolitan termos-
tatik bataryanın tasarımı sezgisel ve ergono-
mik kullanımı da teşvik ediyor. Kolların arka-
sındaki küçük girintiler aygıtın kolayca tutul-
masını sağlıyor. İki gömme düğme bile kolla-

3M’nin kapı ve pencereler için tasar-
lanan izolasyon profilleri, kullanılan 
mekânda ısı kaybını önleyerek kış mev-

siminin sıcak geçirilmesini sağlıyor. Bulunu-
lan mekânı, soğuğun etkisinden korumanın 
en kolay ve etkili yöntemlerinden biri olan 
izolasyon profilleri ile ısı kaybı önlenebilir 
ve aynı zamanda enerjiden de tasarruf edile-
bilir. Kolay ve güçlü şekilde yapışma özelli-
ğiyle tüm kapı ve pencerelere uygulanabilen 
3M İzolasyon Profilleri, istenildiğinde zemine 
zarar vermeden ve iz bırakmadan çıkartılabi-
liyor. Suya ve neme karşı dayanıklı yapısıyla 
sızıntıları önleyen izolasyon profilleri, toz ve 
gürültü engelleme özelliğiyle yaşam alanları-

nın daha konforlu ve sağlıklı olmasını sağlıyor. 
İzolasyon profilleri, kapı ve pencerenin boyu-
tuna göre kesilerek pratik bir şekilde uygula-
nabiliyor. TM

rın yumuşak kıvrımlarını arka plana itmiyor. 
İki düğmeden biri olan GROHE SafeStop 
düğmesinin ana işlevi koruma. Su sıcaklığı bu 
düğmeye basıldığında 38°C’nin üzerine çıka-
rılabiliyor. GROHE EcoButton düğmesi ise 
duş alma keyfinden ödün vermeden akış hac-
mini yüzde 50’ye kadar azaltıyor. Kullanıcıla-
rın tam su miktarına kavuşmak için yeniden 
bu düğmeye basmaları yeterli oluyor. Su tasar-
rufu sağlayan bu fonksiyonu ile Grohtherm 
1000 Cosmopolitan, su tüketimini azaltmak 

için tasarlanan yeni GROHE EcoJoy™ seri-
sinin de bir üyesi. 
Grohtherm 1000 Cosmopolitan’ın kalbinde 
ise GROHE TurboStat® teknolojisini içeren 
kartuş bulunuyor. Bu kartuş, termostatın bir 
saniyeden kısa sürede arzu edilen su sıcaklı-
ğına erişmesini sağlıyor ve tazyik dalgalanma-
larında bile bunu koruyor. Grohtherm 1000 
Cosmopolitan bu özelliği ile acı verici haşlan-
maya ve buz gibi su sürprizlerine karşı güve-
nilir koruma sağlıyor. TM
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ürünler

Simfer’den Bolt Carbon ve Slim TRI CORE Yeni Nesil Isıtıcı

RC Group’tan UNICO TURBO FL Manyetik Yataklı Kompresörlü 
Soğutma Grubu

Fonksiyonel uzaktan kumandası ile kul-
lanım kolaylığı sunan Bolt Carbon ısıtı-
cıları, konfordan ödün vermeden ısınma 

sağlıyor. İleri teknolojiler kullanılarak geliştiri-
len Simfer Bolt Carbon modeli, ısıyı en hızlı 
ve en verimli şekilde bulunduğu ortama ileti-
yor. Uzun ömürlü, açıldıktan dört saniye gibi 
kısa bir sürede ısıtmaya başlayan Simfer Bolt 
ısıtıcılar, aynı zamanda özel tasarımı ve eloksal 
alüminyum gövdesi sayesinde her alana deko-
ratif ve estetik bir görünüm veriyor.

R C Group Soğutma Grupları, Türkiye’de 
Sabina, Krantz ve Dantherm fi rmaları-
nın da temsilciliğini yapan Duru Klima 

Ltd. Şti. tarafından temsil ediliyor.  Hava soğut-
malı UNICO TURBO FL soğutma grubu, RC 
Group tarafından İtalya’da dizayn edilmiştir. 
Grup üzerinde 2 adet frekans invertörlü manye-
tik yataklı kompresör bulunur. Kondenser fan-
ları yeni tip ECM motorlu olarak enerji kulla-
nımını minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. 
İlk çalışmasından çeşitli frekanslardaki çalış-
malarına kadar daima 0,9’dan yüksek güç kat-
sayısında ve enerji verimlilik değeri EER 7’den 
yüksek olarak hizmet verir. Grupta yüksek enerji 
verimliliğini yakalamak üzere özel dizayn eva-

Simfer, TRI CORE yeni nesil teknolojiyi kulla-
narak geliştirdiği ısıtıcılarıyla geniş alanda daha 
fazla ve daha ekonomik ısınma sunuyor. Slim 
modelinde bulunan bağımsız çalışabilen buhar 
özelliği havanın kurumasını engellerken turbo 
fanı ile de daha hızlı ve homojen ısınma sağ-
lıyor. Evde, ofi ste ve diğer tüm yaşam alanla-
rında kolay taşınabilen ve rahatlıkla kullanıla-

bilen Simfer Slim TRI CORE ısıcıtıları, aynı 
zamanda Virtual 3D Refl ection özelliği saye-
sinde çok geniş alanları maksimum hızda ve 
minimum enerjide ısıtıyor. Konforlu ve ekono-
mik bir şekilde ısınmak isteyenler için gelişti-
rilen Simfer Slim TRI CORE ısıtıcılar, ince ve 
zarif tasarımı ile kullanıcılar için evin en sıcak 
köşesini belirliyor. TM

poratör kullanılmıştır. Mikro kanallı kondenser 
ünitesi sayesinde hava direnci düşürülmüş, böy-
lece fanların en az şekilde enerji harcaması sağ-
lanmıştır. Manyetik yataklı kompresörler yağsız 

çalışırlar, eski sistemlerle karşılaştırıldıklarında 
rulmanlar, yataklar gibi yağlamayı gerektirecek 
tüm bakımlardan kurtulmuş olunur. Grup gele-
neksel cihazlara göre çok daha hafi f olduğun-
dan taşıma, kaldırma gibi maliyetlerden büyük 
ölçüde tasarruf edilir, hafi fl iği dolayısıyla bina 
üzerindeki statik yüklerden gelebilecek riskleri 
en alt düzeye indirger. Kompresör ve fanlar fre-
kans invertörlü olduklarından düşük ses seviye-
leri yakalanır. Böylece otel ve hastane gibi özel-
likli yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Kompre-
sör yapısı sayesinde soğutucu gaz miktarında 
önemli ölçüde tasarruf edilir. UNICO TURBO 
FL cihazları 280 kW’dan 1500 kW’ya kadar 
çeşitli ararlıklarda üretilir. TM
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ürünler

Gelişim Teknik’ten HL 900N Havalandırma Şapkası 
ile HL 310 NPr ve HL 510 NPr Yer Süzgeçleri 

Gelişim Teknik A.Ş.; HL  firması-
nın süzgeç, sifon ve pis su çekvalf 
ürünleri ile ihtiyaçlara cevap veri-

yor ve tasarruf sağlıyor. HL 900N havalan-
dırma şapkasının özelliği, drenaj sistemleri-
nin içinde oluşan negatif basıncı, atmosfer-
deki basınca dengelemek ve sistemden koku 
çıkmasını önlemek. HL 900N havalandırma 
şapkasının içindeki lastik membran, hava giri-
şini sağlar. 
Basınçsız durumda veya pozitif basınç oluş-
ması durumunda, lastik membran kapak gibi 
oturur ve koku gelmesini önler. HL 900N 
yeterince hava alabilecek şekilde monte edil-
melidir. İşletme sıcaklığı EN 12380 uyarınca 
çalışma sıcaklığı DIN 1986 normu dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Burada HL 900N 
havalandırma şapkası -20 ˚C ile +60 ˚C arası 
en yüksek sıcaklık aralığı ile A-1 kategori-
sine girer. 
Bu özellik, havalandırma şapkasının çift 
duvar izolasyonlu özel tasarımı ile sağlanır. 
HL 900N’in temizliği de çok basittir. Üzerin-
deki böcek tutucu çıkartılıp rahatlıkla temiz-
lenebilir ve kolay bir kullanım sağlar.

Yer süzgeçleri atık suların yüzeyden gideril-
mesini sağlar. Yer süzgeçleri seçilirken birden 
fazla özellik göz önünde bulundurulmalıdır. 
HL 310 NPr ve HL 510 NPr, HL’nin modern 
üretim teknolojileri ile üretilmiş, iyi donatıl-
mış, koku fermatürlü yer süzgeçleridir. HL 

310 NPr ve HL 510 NPr Klick-Klack Sabit-
leme sistemine sahiptir. Yüksekliği ayarlana-
bilir. Düzensiz ve az kullanılan yer süzgeç-
leri için sulu veya susuz olarak kokuyu engel-
ler, devamlı su doldurulması gerekmez ve 85 
dereceye kadar ısıya dayanıklıdır. TM

HL 900N

HL 510 NPr 

HL 310 NPr

Ünveren'den 
Gıda-Kimya ve İlaç 
Sanayisi için Çok Özel 
Hortumlar 

Havalandırma sektörünün köklü şir-
ketlerinden Ünveren hava sistemleri 
üretimini yaptığı spiral emici-verici 

hortum çeşitlerine bir yenisini ekledi; uas-
piano. Kimya, gıda ve ilaç sanayisinde kulla-
nılan ürün, Almanya, Fransa ve İsviçre’ye de 
ihraç ediliyor. 
Ünveren’in Adana Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini yap-
tığı duman ve toz emme sistemlerinin kri-
tik elemanları, aşınma ve sürtünmelere daya-
nıklı hortumlardır. Ünveren tarafından üre-
tilen hortum çeşitlerinin ortak özelliği  katı, 
sıvı, gaz halindeki maddelerin transferinde 
emici-verici olarak kullanılmasıdır. 
Firmanın yeni ürünü uas-piano, şu özellik-
lere sahip: Gıdaya uygun, % 100 poliüretan, 
aşınma ve sürtünmelere dayanıklı, paslanmaz 
çelik helix telli, mikroba ve hidrolize dayanıklı, 
tatsız ve kokusuz.  TM
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ürünler

REMS’ten Yeni Bir Ürün: Krokodil

REMS Makine, sonbahar - kış kam-
panyasında yeni ürünlerine yer verdi. 
REMS’in ürün grupları arasına giren 

Krokodil, duvar üstünde kanal açmaya yarıyor. 
Elektrikli donanıma sahip Krokodil yarma - 
kesme işlemini her türlü beton - betonarme ve 
doğal taşlar üzerinde yapıyor. Yarma derinliği 
38 mm, kademesiz ayarlanabilir yarma eni 43 
mm olan Krokodil 1850 W ve üniversal motora 
sahip. Yumuşak harekete geçirme düzenekli, 
rölanti devir sınırlandırmalı ve aşırı yüke karşı 
korumalı multi fonksiyonlu elektronik dona-
nıma sahiptir. Can güvenliği ve insan sağlı-
ğını önemseyen REMS, Krokodilde dokunma 
tipi emniyetli şalter koyarak çalışma güvenli-
ğini sağlıyor.  TM 









ürünler

Böylece ısıtıcının mekân içerisinde rahatlıkla 
yer değiştirebilmesine imkân sağlandı. Kumtel 
Mobile Serisi ürünleri, uluslararası denetleme 
kuruluşu SGS (Société Générale de Surveil-
lance), Sanayi Bakanlığı ve TSE onaylı olarak 
tüketicilere sunuluyor. Türkiye’deki yeni yasal 
güvenlik uygulamalarına göre, belirlenen kalite 
standartlarına uymayan ürünler, yalnızca bir 
yere sabitlenerek kullanılabiliyor. Kumtel 
Mobile Serisi ürünleri, yüksek kalite standar-

dıyla istenilen yere taşınabiliyor. Mobile Serisi 
ısıtıcılara devrilme emniyeti de eklendi. Isıtı-
cının herhangi bir nedenle devrilmesi halinde 
emniyet sistemi devreye girerek enerjiyi kesi-
yor. Twingo ürününde ise buna ekstra olarak 
sesli alarm da devreye girerek kullanıcıyı uya-
rıyor. Kumtel Mobile Serisi ürünleri; Twingo, 
Ecoray, Wingo, Zenon ve Elit İnfrared Isıtıcı 
modellerinden oluşuyor. Kumtel Mobile Serisi 
ısıtıcılar; bağımsız denetleme kuruluşu SGS’nin 
duvar yakmama, olağandışı çalışma, mekanik 
denge, devrilme ve gazlı bez yakmama, metal 
kafes ağırlık dayanımı ve güvenli kafes test-
lerinden tam not almanın güvencesi ile tüke-
ticiye sunuluyor. Saniyeler içinde parlayarak 
ısıyı iletmeye başlayan Kumtel İnfrared Isıtıcı-
lar, ısıyı ışık ile taşıması nedeniyle hava akım-
larından etkilenmiyor, özel tasarımlı yansıtıcı-
lardan faydalanıyor ve oda termostat kontrolü 
ile otomatik açma–kapama gerçekleştiriyor. 
Böylece diğer ısıtma sistemlerine göre geniş 
ölçüde verim sağlıyor. 

Avantajları
   
• Maksimum verimde kullanılan uzun 

ömürlü ekonomik bir ısıtıcıdır. 
• Özel tasarımı ile yüksek ısı yayma 

verimliliği sunar. 
• Kısa sürede ısıyı iletmeye başlar. 
• Kolayca taşınır. Duvara kolaylıkla monte 

edilebilir.
• Su sıçratmasına karşı korumalıdır. 
• Hava akımı olan açık ya da kapalı 

ortamlarda, diğer ısınma sistemlerinden 
daha etkin ve ekonomiktir. 

• Isı kontrollüdür. 
• Kısa süreli kullanımlarda, diğer elektrikli 

ısıtıcılara oranla daha tasarrufl udur. 
• Ortamdaki oksijeni tüketmediği için baş 

ağrısı yapmaz. 
• Havayı kurutmaz, havada uçuşan toz 

taneciklerini yakmadığı için koku yapmaz. 
• Odun, kömür ve gaz kullanılan diğer 

ısınma sistemlerindeki gibi bir tehlikesi ya 
da zehirlenme riski yoktur. 

• Farklı güç seçenekleri mevcuttur (1800-
2000-2300-2500-2800-3000 W).  TM 

Kumtel’den Mobile Serisi Yeni İnfrared Isıtıcılar 

Kumtel, bu kış sezonunda ısıtıcıları 
taşınabilir hale dönüştüren ‘Mobile 
Serisi’ni sunuyor. Uluslararası stan-

dartlara uygun yeni ayak sistemi, devrilme 
emniyeti ve alarm uygulaması ile ısıtıcılarda 
yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor. Kumtel 
ayrıca infrared ısıtıcılarda 7 yıl garanti ve 12 
bin saat kullanım ömrü sunuyor. Özel termos-
tatıyla oda sıcaklığını hissederek, otomatik ola-
rak ısı ayarını dengeleyen Kumtel İnfrared Isı-
tıcılar; ev, işyeri, ofi s, yemekhane ya da banyo 
gibi kısa sürede ısıtılması gereken değişik 
büyüklükteki yerler için ideal. Ayrıca açık alan-
larda, rüzgârlı havalarda bile dengeli ve kolay 
ısıtma sağlıyor. Kumtel Mobile Serisi, duvara 
monte edilebildiği gibi ayaklarıyla da kullanı-
labilen infrared ısıtıcılar için Kumtel, güvenlik 
düzeyi yüksek yeni bir sistem geliştirdi. Kum-
tel Mobile Serisi başlığı altında değerlendiri-
len bu sistemle infrared ısıtıcıların taşınabilir 
olarak kullanılabilmesi mümkün hale geldi. 

EVDE GERÇEK TASARRUF İÇİN 
AQUAREA ISI POMPALARINI 
TERCİH EDİN
Panasonic Aquarea ısı pompaları serisi, olağanüstü verimliliği sayesinde yüksek enerji tasarrufu 
sağlarken, çevreyi de korur.  Yeni nesil ısıtma ve soğutma sistemlerinin bir parçası olan Aquarea evi 
ısıtmak, soğutmak veya sıcak su sağlamak için yenilenebilir, bedava enerji kaynağını (hava) kullanır. 
Aquarea sistemi tarafından üretilen enerjinin %78’e kadarı dışarıdaki havadan gelir. Dolayısıyla 
tüketilen her bir kW enerji için Aquarea, 4,74 kW ısı enerjisi (COP 4,74)* üretme kapasitesine 
sahiptir. Bu geleneksel bir elektrikli ısıtıcının veya gaz kazanının ürettiğinden 3,74 kW daha fazladır. 
Enerji inovasyonunun ön saflarında yer alan Aquarea, “yeşil” bir ısıtma ve iklimlendirme sistemidir.
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* COP: Isıtma modunda enerji verimliliği. 9kW WH-MDF09C9E8 veya WH-UD09CE8 modelleri için 7 ºC’lik dış ortam sıcaklığında,
   30 ºC ve 35 ºC’lik su giriş ve çıkış sıcaklıklarında 4,74’lük COP. (EN 14511-2’ye göre)

panasonic.com.tr
facebook.com/PanasonicTurkiye
twitter.com/ PanasonicTR
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EVDE GERÇEK TASARRUF İÇİN 
AQUAREA ISI POMPALARINI 
TERCİH EDİN
Panasonic Aquarea ısı pompaları serisi, olağanüstü verimliliği sayesinde yüksek enerji tasarrufu 
sağlarken, çevreyi de korur.  Yeni nesil ısıtma ve soğutma sistemlerinin bir parçası olan Aquarea evi 
ısıtmak, soğutmak veya sıcak su sağlamak için yenilenebilir, bedava enerji kaynağını (hava) kullanır. 
Aquarea sistemi tarafından üretilen enerjinin %78’e kadarı dışarıdaki havadan gelir. Dolayısıyla 
tüketilen her bir kW enerji için Aquarea, 4,74 kW ısı enerjisi (COP 4,74)* üretme kapasitesine 
sahiptir. Bu geleneksel bir elektrikli ısıtıcının veya gaz kazanının ürettiğinden 3,74 kW daha fazladır. 
Enerji inovasyonunun ön saflarında yer alan Aquarea, “yeşil” bir ısıtma ve iklimlendirme sistemidir.
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   30 ºC ve 35 ºC’lik su giriş ve çıkış sıcaklıklarında 4,74’lük COP. (EN 14511-2’ye göre)

panasonic.com.tr
facebook.com/PanasonicTurkiye
twitter.com/ PanasonicTR



ürünler

KSB’den Pnömatik Aktüatörler için Yeni Kontrol Üniteleri ve Pozisyonerler

Kompakt bir yapı ile karmaşık kontrol 
fonksiyonunu gerçekleştirmek için 
yeni Amtronic ve Smartronic üniteleri 

neredeyse her türlü uygulama için kullanıcılara 
çözümler sunuyor. Amtronic ve Smartronic’in 
görevi olan karmaşık yapılı kontrol istasyon-
larından kendini tamamen bağımsız hale geti-
rerek, temel pnömatik açma ve kapama fonk-
siyonlarının kendi içinde tanımlanabildiği 
görüldü. İşletmeciler bu sayede tamamen test 
edilmiş ve parametrelenmiş vana, aktüatör ve 
akıllı kontrol üniteleri ya da pozisyonerlerin-
den oluşan paketten yararlanarak daha kolay 
çalışma imkânı bulabilecek. Pozisyoner ve 
aktüatörlerin VDI/VDE arayüzleri sayesinde 
Actair ve Dynactair serisi çeyrek dönüşlü aktü-
atörlerin pozisyonerleri ile doğrudan bağlantı 
yapılmasına uygundur. Bunun yanında doğ-
rudan olması çözüm maliyetinin azalmasını 
sağlar, çünkü montaj parçalarına ve dışarıdan 
basınçlı hava hatlarına gerek kalmaz. Ayrıca bu 
çözümün, basınçlı havada oluşabilecek kayıp 
risklerini düşürdüğü gibi, arızalara neden olan 
sebepleri de önemli ölçüde azaltması bekle-
niyor. Basınçlı hava hattı, elektronik kontrol 
kartları ve elektrik bağlantıları, devreye alma 
ve bakım gibi müdahalelerde yüksek güven-

lik sağlayabilmek için farklı bölmelere yerleş-
tirilmiş durumdadır. Bu üniteleri koruyan ve 
birbirinden ayıran polikarbon gövde oldukça 
dayanıklı ve güvenilirdir. Aktüatöre dışarıdan 
manuel olarak müdahale mümkündür, aynı 
zamanda açma ve kapama süresi de ayarlanabi-
lir. KSB’nin akıllı kontrol üniteleri ve pozisyo-
nerleri çok kullanışlı ve önemli fonksiyonların 
büyük bir kısmını yerine getirebilir. Seçenekler:
• Kullanışlı grafik arayüzü ile akıllı 

pozisyoner ya da kullanıcı tarafından 
programlanabilen HART protokolü.

• Profibus DP ya da AS-i ile uyumlu.
• Mekanik bir sınırlayıcıya ihtiyaç 

duymadan otomatik açısal kalibrasyon.
• Seviye şalterleri ve yakınlık algılayıcı 

sensörleri için geniş bir yelpazede sunulan 
ürün gamı.

• ATEX II 1 G’ye göre güvenilir  
tasarım. TM 
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Ferroli’den Quadrifoglio Yoğuşmalı Kazan

Schneider Electric’ten Roombox

Merkezi sistem tercihini yüzde 17,6 
ilave verimli yoğuşma teknolojisiyle 
birleştirerek tasarrufu üst seviye-

lere taşıyan ve kompakt ölçüleriyle dar alan-
larda büyük çözümler için çalışan Quadrifog-
lio, ismini aldığı 4 yapraklı yonca şeklindeki 
özel tasarımlı titanyum alaşımlı paslanmaz çelik 
yoğuşma eşanjörüyle kullanım ömrünü uzatı-
yor. Ferroli’nin yer tipi paslanmaz çelik yoğuş-
malı kazanı Quadrifoglio; yüksek yanma veri-
minin yanında, ileri emniyet sistemleriyle de 
fark yaratıyor. Ferroli, Quadrifoglio ile kaskad 
sistem çözümlerinin yanı sıra tekil kullanım 
avantajlarıyla da tüketicinin ihtiyaçlarını karşılı-
yor. Ferroli Ailesi’nin yeni üyesi Quadrifoglio’da 
kullanılan ve Ferroli’nin uzun ar-ge çalışmaları 
sonucunda geliştirerek patentini aldığı, titan-
yum alaşımlı paslanmaz çelik eşanjörü saye-
sinde yüzde 109,6’ya varan yüksek verim sunu-
luyor. Özel tasarım eşanjör boruların akıllı geo-
metrisi ve boruların dik yapısı sayesinde diğer 
yoğuşmalı kazanlara oranla daha uzun ömürlü 
olan Quadrifoglio’nın kontrol paneli sayesinde 

6 adede kadar kaskad bağlantısı yapılabiliyor. 
Böylelikle, ortalama 100 m2 büyüklüğe sahip ve 
izolasyonu yapılmış 150 dairelik bir siteyi yak-
laşık 5,5 m2’lik bir alan kaplayarak ısıtabiliyor. 
Üstün performansının yanında ileri emniyet 
sistemleri ile tüketicilerin ihtiyaçlarına çözüm 
sunan Quadrifoglio’daki sensörler, yaşanan ani 
sıcaklık düşüşlerinde otomatik olarak devreye 
girerek tesisatın donarak zarar görmesini engel-
liyor. Bunun yanında lejyonella koruması da 
bulunan Quadrifoglio, boylerlerdeki kullanım 
suyu sıcaklık seviyesini 1 - 7 gün aralığında 
otomatik olarak 65 °C yükselterek bakteri üre-
mesini de engelliyor. Premix yoğuşma tekno-
lojili fiber paslanmaz çelik brülörü sayesinde 
düşük NOx ve CO emisyon salınım oranları 
ile de çevre dostu olan Quadrifoglio’nın kon- 
trol panelinde bulunan 3 adet sinyal çıkışıyla 
kullanıcılarına uzaktan resetleme olanağı sağlı-
yor. Doğalgaz ve LPG ile uyumlu çalışan Quad-
rifoglio; 125 kW, 220 kW ve 320 kW’lık olmak 
üzere 3 farklı kapasite seçeneği ile tüketiciye 
sunuluyor.  TM

O fis binalarında, klasik elektrik tesisat-
ları için ihtiyaç duyulan çok büyük 
miktarlarda haberleşme ve enerji 

kablosu sarfiyatını önleyen, fazla oranda işçi-
lik ihtiyacını ortadan kaldıran, doğru bütçe ve 
planlamayı kolaylaştıran Roombox ile yeni-
likçi sistemler kurmak artık çok kolay. Room-
box aynı zamanda tadilat masraflarını azal-
tan ve teslim tarihleriyle ilgili karmaşıklık-
ları önleyen, kablo bağlantısı ve programla-
manın tek elden yapılabildiği son derece pra-
tik bir sistem vaat ediyor. 
Roombox; bağlı yüklerin elektriksel koruma, 
dağıtım, ölçüm ve kontrolü olmak üzere dört 
işlevi bir arada gerçekleştiriyor. Yaklaşık 50 
metrekare için yeterli olan her bir Room-
box; tek ürünle aydınlatma, jaluzi-panjur ve 
ısıtma-soğutma sistemi olmak üzere üç uygu-
lamanın kontrolünü bir araya getiriyor. 
Dağıtımı kendi üzerinden gerçekleştirdiği için 

kablo metrajını azaltıyor. Dolayısıyla enerji ve 
kontrol kablosu maliyetinden tasarruf sağlı-
yor. Roombox ayrıca haberleşme kablosu ihti-
yacını da azaltıyor. Klasik tesisatlarda karşı-
laştırıldığında, güç kablolarında % 60’a kadar 
ve bus kablolarında % 30’a kadar tasarruf 
sağlayabiliyor. Bağlı yüklerin ayrı ayrı ve 
toplam elek-triksel korumasını kendi üze-
rinde gerçekleştirdiğinden panodaki sigorta ve 
kaçak akım sayısı da azalıyor. Dolayısıyla kat 
panosunun boyutunun da azalması ile maliyet 
avantajı sağlıyor. 
Bina yönetim sistemleriyle uyumlu olan 
Roombox, ofiste yerleşimi düzenleme ve tadi-
lat özgürlüğü de sunuyor ve kablolama işle-
mini hızlandırıyor. 
Küçük binalarda çok basit uygulama imkânı 
veriyor, bina yönetim sistemi (BMS) içeren 
daha büyük tesisatlarda ise sistem entegra-
törlerinin işini kolaylaştırıyor.TM
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Trotec’ten EC020 Termal Kamera
buna bağlı olarak kameranın en küçük objeyi 
görülebilir hale getirme özelliği de buna göre 
düşer. Ayrıca, örneğin yalnız 9 Hz gibi görüntü 
tekrarlama frekansı düşük olan kameralarda 
el ile çekilip bulanıklığı olmayan bir resmin 
bulunması zordur çünkü insan gözü için ger-
çek zaman alanı 25 Hz’den başlar. Trotec ter-
mal kameraları daima 50/60 Hz yüksek gerçek 
zaman görüntü tekrarlama frekansı ile çalıştık-
larından dolayı daha net ve bulanık olmayan 
görüntülerin oluşturulması kolaydır. EC020, 
performans değerleri sayesinde özellikle bina-
ların kaçak tespitinde kullanım için uygun-
dur. TM

Trotec’in yeni gerçek zamanlı EC020 ter-
mal kamerası fiyat performans oranı ile 
modern termografi alanında yeni stan-

dartlar ortaya koyuyor. EC020 piyasada en 
uygun termal kameralardan biri olmakla bera-
ber, yüksek performans verilerine sahiptir. Tro-
tec yeni gerçek zamanlı EC020 termal kamera, 
hem fiyat hem de performans açısından avantaj 
sağlayan bir ürün.Trotec EC020 termal kame-
rası doğrudan yapılan bir karşılaştırma ile % 
25 daha büyük bir detektör çözünürlüğü, dola-
yısıyla daha yüksek geometrik çözünürlük ve 
termik hassasiyet ile dikkat çekiyor. Detektör 
ne kadar küçük ise, geometrik çözünürlük ve 

Önemli teknik bilgilere genel 
bakış:

EC020’nin fiyat aralığında satılan rekabetçi 
modellerin sundukları:

Trotec EC020 termal kamerasının  
sunduğu özellikler:

Detektör çözünürlüğü 60 x 60 piksel (3,6 kilopiksel) 80 x 60 piksel (4,8 kilopiksel)

Termik hassasiyet 0,15 °C 0,08 °C

Geometrik çözünürlük 3,7 mrad 2,2 mrad

Görüntü yineleme frekansı 9 Hz 50/60 Hz

Obje sıcaklık bölgesi -20 °C ilâ +250 °C -20 °C ilâ +250 °C

Ölçüm doğruluğu ±2 °C veya ölçüm değerinden ±%2 ±2 °C veya ölçüm değerinden ±%2

Yüz alanı 12,5° x 12,5° 10° x 7,5°

Focal Plane Array (FPA) soğutulmamış mikrobolometre soğutulmamış mikrobolometre

Spektrum aralığı 7,5 ilâ 13 µm 8 ilâ 14 µm

Odak sabit ayarlı manuel ayarlanabilir

Min. odak mesafesi 60 cm 10 cm

Ölçüm fonksiyonları bir merkezi ölçüm noktası iki hareketli sıcaklık ölçüm noktalası

Emisyon derecesi düzeltmesi 1 ilâ 1,0 arası değişebilir veya malzeme 
listelerinden seçim 0,01 ilâ 1,0 arası değişebilir

Ölçüm düzeltmesi hayır
çevre sıcaklığı, uzaklık, bağıl nem ile ilgili 
kullanıcıya özgü tanımlanmış bilgiler bazında 
otomatik olarak düzeltme

Yansıyan çevre sıcaklığının 
düzeltilmesi otomatik, yansıyan sıcaklığın girilmesine bağlı hayır

Renk paletleri 3 6

Alarm fonksiyonu hayır evet

Ekran 2,8 inç renkli LCD 2,5 inç renkli LCD

Çevirilebilir ve katlanabilir ekran hayır evet

Li-Ion-batarya şarj edilebilir, değiştirilemez şarj edilebilir, değiştirilebilir

Batarya süresi yakl. 5 saat yakl. 3 saat

Koruma türü IP43 IP54

Batarya ile birlikte ağırlık 365 g 500 g

Dosya formatı standart JPEG – 14 Bit, ölçüm verileri dahil 14-Bit radyometrik IR formatı

Veri hafıza aracı miniSD kart miniSD kart
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ürünler

Siemens’ten Isı Pay Ölçer Cihazları
lece, gereksiz ısı tüketiminin önüne geçilerek 
% 25’e varan bir enerji tasarrufu elde ediliyor. 
Yatay tesisat sistemlerinin olduğu yeni bina-
larda ise her daire girişine kalorimetreler yer-
leştiriliyor. Kalorimetre de yine harcanan ısı 
miktarını geçen su ve ısı farkı üzerinden hesap-
lıyor. Radyatörlerin üzerinde yine termostatik 
vanalar bulunuyor. Termostatik vana, ayarla-
nan sıcaklık seviyesine ulaştığında otomatik 
olarak kısılarak evin sıcaklığını istenilen sevi-
yede tutuyor. Termostatik vanalar kısıldığında 
daha az enerji tüketildiği için kazana su daha 
yüksek ısı ile geri dönüyor. Kazanda kullanı-
lan kazan otomasyon cihazları da dönüşte gelen 
yüksek sıcaklığı algılayıp ısı talebi olmadığını 
anlıyor ve kazanın daha düşük devirde çalışma-
sını sağlıyor. Isı pay ölçer sistemi (veya kalo-
rimetre) ve termostatik vana sayesinde kulla-
nıcılar gerektiği kadar enerji harcamış oluyor. 
Kazan otomasyon sistemi de talebi algılaya-

Isı pay ölçer cihazları; kablosuz veri ile-
timi, hızlı ve kolay montaj, ev içine giril-
meden değerlerin okunması gibi pek çok 

kolaylık sunuyor. Siemens Bina Teknolojileri 
bölümü tarafından sunulan kablosuz teknolo-
jiye sahip ısı pay ölçerlerde bulunan sıcaklık 
sensörleri her dairede radyatörler üzerine takı-
larak harcanan ısı enerjisini hesaplıyor. Dai-
relere yerleştirilen ısı pay ölçer cihazlarının 
değerlerine müdahale etmek mümkün olmu-
yor. Ayrıca her türlü manipülasyon, cihaz tara-
fından tespit edildiğinden ölçümlemeler % 100 
güvenlik sunuyor. Radyatör üzerine takılı ter-
mostatik vanalar sıcaklığı daire sakininin iste-
diği derecede ayarlarken hem konfor hem de 
enerji tasarrufu sağlıyor. Böylece ev gerekti-
ğinden daha fazla ısıtılmıyor, sıcak olduğunda 
cam açılmıyor veya evde olunmadığı zaman-
larda enerji boşa harcanmıyor ve ev sahipleri 
kullandıkları kadar yakıt parası ödüyor. Böy-

rak gereksiz tüketimin önüne geçiyor ve bina-
larda enerji verimliliği ciddi oranda artırılmış 
oluyor. Siemens Bina Teknolojileri Bölümü; ısı 
pay ölçer ve kalorimetre, termostatik vana, RVS 
kazan kontrol panelleri, pompalar için G120P 
frekans konvertörleri, kontrol vana ve motor-
ları, sensörler, Desigo bina ve Synco living ev 
otomasyonu ürünleri gibi pek çok hassas kon- 
trol cihazıyla mevcut ve yeni binaların enerji 
tasarrufunu en üst seviyeye çıkarıyor. TM
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ürünler

Termo Teknik’ten Logic Kombi ve Panel Radyatörler 
gibi özellikleri bulunuyor. Kompakt boyutları 
ve hafif malzemesi ile sadece 33 kilogram ağır-
lığında olan Logic’in emniyet özelliklerinin 
bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Düşük ve yüksek su basıncı 
emniyeti:

Kapalı devre radyatör sisteminde basıncın 0.3 
bardan aşağıya düşmesi durumunda cihazı dur-
duran, 3 bardan yukarı çıkması durumunda ise 
fazla basıncı tahliye eden sistem.

Aşırı ısınma emniyeti:
 
Sistem suyunun sıcaklığı 105 derecenin üze-
rine çıktığında devreye girerek cihazı durdu-
ran sistem.

Kullanım suyu/ kalorifer suyu 
sıcaklık kontrolü: 

Kullanım suyunu 40-64, kalorifer suyunu 45-80 
derece aralıklarında tut-
mayı sağlar, aşırı ısınmayı 
önler.  

Genleşme Tankı: 

Kalorifer suyunda mey-
dana gelecek genleşmeleri 
karşılamak amacıyla 8 lit-
relik genleşme tankı.İngiliz Ideal Stelrad Group (ISG) şirketi-

nin iştiraki olarak Türkiye’de faaliyetini 
sürdüren, İngiltere’de üretilen ve Termo 

Teknik tarafından Türkiye’ye getirilen, tasar-
ruflu yoğuşmalı kombi ‘Logic’ ile de mutfakta, 
iki ayrı banyoda ve ısıtmada aynı anda yeterli 
sıcak su sağlanabiliyor. Logic, % 107.5 enerji 
verimliliğine ve 70 santim boya sahip. Hatayı 
sıfıra yakın bir düzeye indiren 6 Sigma Yöne-
tim Sistemi ile üretilen yeni kombi, Türk tüke-
ticisine en az sarfiyat ile konutun tüm noktala-
rına ulaşan sıcak su ve ısınma konforu sağlıyor. 
Logic özellikle çift banyolu, geniş konutlarda 
önemli avantaj sağlıyor. Logic, bir konutta ayrı 
banyolarda aynı anda iki kişinin yıkanmasını 
sağlayacak miktarda sıcak su temin edebiliyor. 
Logic’in sessiz ve patlamasız çalışma, düşük su 
debisi ve düşük gaz basıncına uyumluluk, mon-
taj ve servis kolaylığı, 11 farklı emniyet önlemi 

Bypass sistemi: 

Sirkülasyonun durduğu veya olmadığı durum-
larda devreye giren, cihazın ısınarak zarar gör-
mesini engelleyen sistem. 

Termo Teknik’in panel radyatörleri kaliteli tek-
noloji, estetik, uygulama ve kullanım kolaylığı 
ile verimlilik ve tasarrufu beraberinde sunu-
yor. Panel radyatörlerde Termolux ve Softline 
serisi; yüksek kalite, ekonomi ve verimi bir 
araya getirirken, özellikle Softline farklı görü-
nümü ile dikkat çekiyor. Dekoratif panel rad-
yatörlerde, TermoStyle ve TermoDesign serisi 
radyatöre çok farklı bir estetik boyut getiri-
yor ve özellikle salon ve giriş kullanımlarında 
ve profesyonel mekânlarda şıklığın ve zerafe-
tin tamamlayıcı öğeleri haline geliyor; banyo-
panlarda ise Termoline, Termoline Plus seri-
leri uzun yıllar sorunsuz çalışması ile de öne 
çıkıyor. TM 
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Friterm’den Endüstriyel Soğutucular

•	 Çalışma	aralığı	-	40°C	/+50°C’dir.
•	 Kapalı	tipte	yağlamasız	motor
•	 Emniyet	standardına	uygun		

fan	koruması
•	 Uygulamada	farklı	tip	motor	kullanımı	

seçeneği

Defrost

Standart elektrikli defrost sistemi:
•	 E1	tip	defrost	sistem:	0°C	/	+5°C	soğuk	

oda	sıcaklığı	uygulama	aralığı	içindir.	
Batarya	ısıtıcısı	standarttır.

•	 E2	tip	defrost	sistem:	-35°C	/	0°C	
donmuş	oda	sıcaklığı	uygulama	aralığı	
içindir.	Batarya	ve	drenaj	tavası	ısıtıcıları	
standarttır.

Endüstriyel Soğutucular, orta ve büyük 
soğutma kapasitesine sahip endüstriyel 
soğuk ve donmuş muhafaza odalarına 

uygulanabilen oda soğutucuları olup, 7 kW / 
196 kW gibi geniş bir kapasite aralığını içerir. 
4-6-8-10-12 mm. olarak 5 farklı lamel aralı-
ğında üretilir. Batarya devresi R 404A, R 507, 
R 22 ve R 134A soğutkanlarına uygun düzen-
lenmiştir. Kapasiteler R 404A için verilmiştir.

Yüksek verimli bataryalar şu özellikleri içerir:
•	 Alüminyum	lameller,
•	 5/8"	çapında	bakır	boru
•	 Giriş	ve	çıkışta	bakır	borulu	bağlantılar,
•	 Soğutucu	akışkan	distribütörü,
•	 Test	basıncı:	34	bar,
•	 Maksimum	işletme	basıncı:	21	bar,
•	 Pozitif	Basınç	altında	sevk,
•	 Basınç	kontrol	sübabı,
•	 Az	soğutucu	akışkan	şarjı	gerektiren	

devreleme.

Kasetleme

•	 Sağlam	ve	tamamı	galvanizli	sac	üzeri	
elektrostatik	toz	boyalı	(RAL	9016)	
kasetleme,	düzgün,	kalıcı,	korozyona	
dayanıklı,	dekoratif	yapı	oluşturur.	Gıda	
uygulamalarına	uygundur.

•	 Açılır-kapanır	menteşeli	drenaj	tavası	
uygulaması	bakım	ve	temizlik	işlemlerinin	
daha	pratik	yapılabilmesi	için	tüm	
modellerde	standarttır.

•	 Hava	by-passını	kesen	ara	drenaj	tavası	
uygulaması	yapılır.

•	 İzolasyonlu	çift	cidarlı	tava	opsiyoneldir.
•	 Çelik	ayaklar	taşıma	sırasında	ürünün	yere	

uygun	şekilde	konmasını	ve	montajını	
kolaylaştırır.

Fanlar

•	 Endüstriyel	soğutucularda,	O630	
ve	O800	mm	çapta	yüksek	verimli	
ZIEHL-ABEGG	veya	muadili	fanlar	
kullanılmaktadır.

•	 O630	mm	için	monofaze	(230	V	AC,	50	
Hz)	motor;	O800	mm	için	trifaze	(400	V	
AC,	50	Hz)	motor	standarttır.

•	 Motor	koruması	IP	54,	izolasyonu	F	
sınıfıdır.	

•	 Drenaj	hattı	ısıtıcısı	fan	davlumbaz	ısıtıcısı,	
sıcak	gaz	defrost	sistemi	ve	sulu	defrost	
sistemi	opsiyoneldir.

Aksesuarlar

•	 ESB	galvanizli	çelik	veya	paslanmaz	çelik	
tekstil	kanal	bağlantısı.

•	 Defrost	perdesi.
•	 İzoleli	drenaj	tavası.
•	 Soğutucuyu	duvara	asmak	için	konsollar.

Kapasite Standartları

Kapasite değerleri Eurovent standart şartları EN 
328’de tanımlanan ΔT1 esasına göre verilmiştir.
ΔT1 = Oda sıcaklığı - Evaporasyon sıcaklığı.TM

13 sensörüyle güvenle ısıtır.
 1- Otomatik hava purjörü 2- Emniyet ventili 3- Üç yollu vana anti-blokaj sistemi
4- Aşırı ısınma emniyet sistemi 5- Otomatik by-pass sistemi 6- Pompa anti-blokaj sistemi 
7- Baca emniyet sistemi 8- İyonizasyon alev kontrolü 9- Su boşaltma vanası
10- Donma emniyet sistemi 11- Susuz çalışma emniyet sistemi
12- IPx5D elektriksel koruma sistemi 13- Düşük voltaj emniyet sistemi

bywww.airfel.com.tr - 444 999 0

1
7

8

10

11

12

13

9

2

3

4

5

6

34 . tesisat market 10/2012



13 sensörüyle güvenle ısıtır.
 1- Otomatik hava purjörü 2- Emniyet ventili 3- Üç yollu vana anti-blokaj sistemi
4- Aşırı ısınma emniyet sistemi 5- Otomatik by-pass sistemi 6- Pompa anti-blokaj sistemi 
7- Baca emniyet sistemi 8- İyonizasyon alev kontrolü 9- Su boşaltma vanası
10- Donma emniyet sistemi 11- Susuz çalışma emniyet sistemi
12- IPx5D elektriksel koruma sistemi 13- Düşük voltaj emniyet sistemi

bywww.airfel.com.tr - 444 999 0

1
7

8

10

11

12

13

9

2

3

4

5

6



ürünler

Solarcell  Micro İnverter

Yeni çıkan yasalar ve düzenlemeler 
sonrası her elektrik tüketicisi kendi 
enerjisinin bir kısmını veya tamamını 

güneş enerjisi ile üretebilecek. Solarcell tara-
fından üretilen  micro inverter güneş enerji sis-
temleri ile ev ve iş yerlerinde ihtiyaç duyulan 
elektrik enerjisinin bir kısmını veya tamamını 
güneş enerjisinden elde etmek mümkün. Cihaz, 
saatte yaklaşık 350wh elektrik üretebiliyor. 
“350w on grid” sistem ile gündüz güneş ener-
jisi ile yaklaşık evlerde tv, buzdolabı ve küçük 
güç tüketen cihazları çalıştırmak mümkün. 

Kolay kurulum
Paneller çatıya  monte ediliyor ve panellerin 
arka kısmına micro inverter bağlanıyor. Daha 
sonra üretilen enerjiyi kullanmak üzere, çatı-
dan gelen kabloyu prize bağlamak yeterli olu-
yor.  TM

www.termodinamik.info
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ürünler

Climaveneta’dan Fancoil Ürünleri 

Karyer’den Yeni Karbox Kondenser Grupları

Karbox kondenser grupları soğutma 
ve klima ürünü imalatçılarına kendi 
gruplarını oluşturmaları için altyapı 

sağlamak amacıyla hazırlanır. Üniteler pra-
tik kurulum ve montaj edilebilir yapıya sahip 
olup bakımları kolaydır. Dış etkenlere karşı 
korumalı, kapalı, elektrostatik toz boyalı gal-
vaniz kasaya sahiptir. Kapalı (iç) ortamlarda 
kullanım için açık tipleri ve dış (atmosferik) 
ortamlarda kullanım için kapalı tipleri mev-
cuttur. Karbox modellerinin hermetik / scrol 
ve semi-hermetik kompresör tipleri mevcuttur. 
Fan konumu yanda (yatay üflemeli) veya üstte 
(düşey fan üflemeli) olabilir. CHH (Kapalı Tip 
Yandan Fanlı Hermetik Gruplar) tipleri standart 
olarak kabin, kondenser, elektrik kutusu, fan 
ve iç donanımla birlikte verilir. Diğer kapalı 
modellerde kabin, kondenser, elektrik kutusu 
ve fan standart olup, iç donanım istek üzerine 
üretilir. Ürünler RAL 7032 rengindedir. İstek 
halinde farklı renklerde üretilebilir. Katalog-
larda kondenser kapasite değerleri 15oC sıcak-
lık farkı için verilmiştir. Üreticiler kendi şart-
larına göre ünite tipi seçimi yapabilir, veya 
Karyer’den destek isteyebilir. İstek halinde 

Fanların modülasyonlu olması, ses seviyele-
rinin daha da düşmesi anlamına gelir. i-Life 
serisi fancoillerin ses seviyeleri minimum hızda 
22-26 d(B)A mertebesindedir. i-Life serisi fan-
coiller, ortam sıcaklığını istenen değerlerde 
tutabilmek için fan hızını oransal olarak ayarlar 
ve devreden çıkma, devreye girme durumları 
yaşanmadan maksimum konfor şartlarını sunar.

HWD serisi fancoil üniteleri: Gizli tavan tipi, 
kanal bağlanabilir ünitelerdir. Yüksek statik 
dış basınçlı ve daha yüksek statik dış basınçlı 
(HWD-HP) modelleri mevcuttur. Soğutma 
kapasiteleri 4,8 kW ile 29,8 kW arasında, 
ısıtma kapasiteleri ise 9,1 kW ile 39 kW ara-
sında değişir.

CHD serisi fancoil üniteleri: 4 yöne üflemeli 
kaset tip ünitelerdir. Soğutma kapasiteleri 2,45 
kW ile 9,36 kW arasında, ısıtma kapasiteleri ise 
2,9 kW ile 9,95 kW arasında değişir.

Merkezi sistem iklimlendirme proje-
lerinde kullanma imkânı bulunan 
Climaveneta Fancoil ürünleri bir-

kaç farklı seri olarak karşımıza çıkıyor.

a-Life serisi fancoil üniteleri: Kabinli döşeme, 
gizli döşeme, kabinli tavan, gizli tavan tip-
lerinde dizayn edilmiştir. Soğutma kapasite-
leri iç ortam dizayn şartları ve su sıcaklıkla-
rına bağlı olarak, 1,9 kW ile 10,2 kW arasında, 
ısıtma kapasiteleri ise 2,7 kW ile 12,4 kW ara-
sında değişir.

i-Life serisi fancoil üniteleri: Bu ürünün diğer 
geleneksel fancoillerden ayrılan özelliği, fanla-
rının modülasyonlu olmasıdır. Ortamdaki yük 
değişimlerini izleyerek, hava debisini % 0 ile 
% 100 arasında azaltıp artırmak suretiyle, anlık 
ihtiyaçları minimum enerji tüketimi ile karşı-
lar. Bu özelliği sayesinde, klasik bir fancoil 
ünitesine göre % 50 daha verimli bir çalışma 
sağlanmış olur.

MHD serisi fancoiller: Duvar tipi, split klima 
iç ünitesi görünümündeki fancoil üniteleridir. 
Soğutma kapasiteleri 2,15 kW ile 4,7 kW ara-
sında, ısıtma kapasiteleri ise 2,7 kW ile 5,8 kW 
arasında değişir.
6 farklı fan hızına sahip fancoiller, sahada 3 
hız kontrolü bulunan termostatlara bağlanır-
ken, esnek bir yapıya sahiptir. Örneğin daha 
önce 1 – 2 – 3 hızları bağlanmış bir fancoi-
lin, değişen iç ortam yüklerine göre  4 – 5 – 6 
hızları bağlanarak kapasitesinin değiştirilmesi 
mümkündür. En düşük fan hızında ses seviye-
leri 28-31 d(B)A mertebesindedir. Tüm seri-
lerde yer alan fancoiller 2 borulu ve 4 borulu 
sistemlere uygulanabilirler. Ayrıca tüm birey-
sel kumandalar; kolay kullanılabilir, kullanıcı 
dostu kumandalardır. Bina yönetim sistemle-
rine, merkezi kontrol sistemlerine adapte ola-
bilen kumandalarla, otomasyon sistemlerine 
bağlanabilme imkânı vardır.  TM

bilen bir tasarım olup bu tür ürün üreticileri-
nin de istekleri karşılanabilir. Karbox grupla-
rında istek halinde üreticilerin beğenisi ve gru-
bun kendilerine özgü olmasını sağlayıcı deği-
şiklikler yapılabilir.  TM

düşük sesli tipleri de bulunmaktadır. Açık tip-
ler için kondenser, fan ve şase standart olarak 
verilir. İstek üzerine ilave aksamları temin edi-
lebilir. Kapalı tip Karbox kondenser grupları ısı 
pompası (heat pump) uygulamasına uyarlana-
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Istma çözümleri sunar
Her Mekana Uygun

Istma çözümleri sunar
Her Mekana Uygun

by  

15 Ekim’e kadar Akbank Business Tedarik Kart, Kuveyt Türk Palmiye Kart ve YKB Trio Kart ile alımlarınıza 
nakit fiyatına komisyonsuz 5 taksit fırsatı! 
Kart çıkartmak isteyenler, çalıştığı veya kendisine en yakın şubelerle temasa geçerek Kombi Klima Grup ve Dikey Isı şirketlerinde kullanacaklarını bildirerek bu 
kartları talep edebilir veya 444 19 87 no’lu telefondan destek alabilirler. 

38 . tesisat market 10/2012



KOMBİKOMBİ HHeeerrrmmmmmmeeeeeetttiikkkk

YYYYYOOOOOĞĞĞĞĞUUUUŞŞŞŞMMMMMMAAAAAALLLLLLIIII

KKKOOOOMMMBBBİİ
KKKOOOMMMBBİİ

RADYATÖRRADYATÖR
RRRAAAADDDDDYYYYYAAATTTÖÖÖRRR

RRAAADDYYYYAAATTTÖÖÖÖRRRR

Istma çözümleri sunar
Her Mekana Uygun

Istma çözümleri sunar
Her Mekana Uygun

by  

15 Ekim’e kadar Akbank Business Tedarik Kart, Kuveyt Türk Palmiye Kart ve YKB Trio Kart ile alımlarınıza 
nakit fiyatına komisyonsuz 5 taksit fırsatı! 
Kart çıkartmak isteyenler, çalıştığı veya kendisine en yakın şubelerle temasa geçerek Kombi Klima Grup ve Dikey Isı şirketlerinde kullanacaklarını bildirerek bu 
kartları talep edebilir veya 444 19 87 no’lu telefondan destek alabilirler. 







söyleşi

Mustafa Soyer 
KlimaPlus İş Geliştirme 
Müdürü 

2004 yılında kurulan KlimaPlus, Türkiye ısıtma soğutma ve havalandırma 
pazarında hizmet veriyor. Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olması nedeniyle ismi Mitsubishi Electric ile özdeşleşen 

KlimaPlus, yeni bir anlaşma ile İtalyan Climaveneta ürünlerinin de Türkiye’deki 
tek temsilcisi oldu. Konuyla ilgili ayrıntıları, KlimaPlus İş Geliştirme Müdürü 
Mustafa Soyer ile konuştuk...

“Climaveneta ürünleri artık 
KlimaPlus güvencesiyle Türkiye 
pazarında”
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daha	kolay.	Yine	Türk	müteahhitlerin,	projeci-
lerin	dünyadaki	başarıları	fark	edilir	düzeyde...	
Durum	böyle	olunca	Türkiye,	Avrupa	için	çok	
cazip	bir	pazar	halini		alıyor.	Climaveneta	yak-
laşık	24	yıldır	Türkiye	pazarında	vardı.	Başka	
bir	firma	tarafından	temsil	ediliyordu.	Dolayı-

Climaveneta özellikle sulu sistemler 
konusunda uzman 

KlimaPlus,	 sektörümüzde	 çok	 iyi	 biliniyor;	
KlimaPlus	ismi,	Mitsubishi	Electric	ile	özdeş-
leşti	diyebiliriz.	Şimdi	Climaveneta	ile	de	bir	
anlaşma	 imzaladık	 ve	 artık	Climaveneta’nın	
da	Türkiye’deki	tek	temsilcisi	olarak	yolumuza	
devam	ediyoruz.	
Mitsubishi	Electric,	 gazlı	 sistemler	 ile	 çalı-
şan	ürünler	konusunda	uzman;	sulu	sistemler	
ürün	gamında	yok.	Climaveneta	sulu	sistem-
ler	konusunda	çok	başarılı.	Dolayısıyla	yaptı-
ğımız	anlaşma	sayesinde	ürün	yelpazemizi	her	
ihtiyaca	cevap	verebilecek	şekilde	genişletmiş	
olduk.	Climaveneta,	hizmet	verdiği	alanda	dün-
yanın	ilk	beşi	arasında	yer	alan	İtalyan	men-
şeli	bir	firma.	Bahsettiğimiz	üzere	sulu	sistem-
ler	konusunda	oldukça	geniş	bir	ürün	gamına	
sahip.	Merkezi	 Venedik	Vicenza’da.	 Üreti-
min	büyük	bir	kısmı	 İtalya’da	gerçekleştirili-
yor.	Belluno,	Bassano	 ve	Treviso’da	 fabrika-
mız	var.	İspanya’da	da	bir	fabrikamız	var	ama	
Türkiye’ye	ürünler	sadece	İtalya’dan	geliyor.	Bir	
tane	de	Çin’de	fabrikamız	var	ki	oradaki	üretim	
doğrudan	Çin	pazarına	hitap	ediyor.	
Firmanın	2011	 yılı	 cirosu	 227	milyon	Euro.	
Bir	önceki	yıl	kriz	dolayısıyla	küçük	bir	düşüş	

yaşanmış	ama	krizden	sonra	ciddi	bir	 topar-
lanma	sürecine	girilmiş.	Bu	sürecin	aşıldığını	
biliyoruz,	 satışlarımızın	 daha	 da	 yükselece-
ğini	 umuyoruz.	Türkiye	pazarı	 çok	büyük	 ve	
çok	hareketli.	Aynı	zamanda	Türki	Cumhuri-
yetler	ve	çevre	ülkelere	de	Türkiye’den	erişim	
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söyleşi

belirli	değerlere	sahibiz.	Öncelikli	olarak	tek-
nik	anlamda	doğru	çözümü	ve	hizmeti	sunma-
lıyız.	Doğruluğuna	ikna	olmadığımız	hiçbir	işi	
yapmıyoruz.	Bazı	durumlarda	geri	çevirdiğimiz	
projeler	de	oluyor.	Bu	nedenle	 sektörde	Kli-
maPlus	ismi	güven	veriyor.	“Ürünün	arkasında	
KlimaPlus	varsa	sorun	yok”	diyen	birçok	müş-
terimiz	var.	KlimaPlus	ailesinin	servis	ağı	zaten	
yıllardır	pazara	hizmet	sunuyor.	Özellikle	VRF	
konusunda	uzman	servislerimiz	var.	Bazı	ser-
vislerimizi	Climaveneta	servisi	haline	getirdik.	
İtalya’da	ve	Türkiye	içinde	servis	eğitimlerimiz	
planlı	olarak	sürüyor.	Tüm	servislerimiz	aldık-
ları	eğitimler	sayesinde	Climaveneta	cihazlarını	
çok	iyi	tanıyor.	Aynı	zamanda,	daha	evvelden	
Climaveneta’nın	servisini	yapan	bazı	fi	rmalarla	
da	 tekrar	 anlaşma	 sağladık.	Climaveneta’nın	
bizimle	anlaşma	yapmadan	önce	pazara	sun-
duğu	cihazların	servis	hizmetlerini	de	biz	veri-

Satın alma kararını birkaç farklı 
parametre etkiliyor

Sektörümüzün	en	çok	şikâyetçi	olduğu	konu,	
Türkiye’de	fi	yat	odaklı	bir	bakış	açısının	hâkim	
olması.	Bugün	hiçbir	 fi	rma	 çok	 yüksek	 kâr	
marjları	 elde	 etmiyor.	Artık	 teknolojinin	 de	
gelişmesi	ile	cihazlar	birbirlerine	benzer	özel-
likler	gösteriyor	ve	rekabet	oldukça	fazla.	Bu	
noktada	 birkaç	 farklı	 parametre,	 satın	 alma	
kararını	etkiliyor.	Bunlardan	ilki;	kalite.	Cihaz,	
sahip	olduğu	 referanslar	 ve	belli	 standartlara	
uygunluğu	 ile	 kalitesini	 ortaya	 koyar	 ki	Cli-
maveneta	bu	anlamda	çok	başarılı.
Climaveneta	ürünlerine	güvenimiz	tam	çünkü	
20	yıldır	sorunsuz	çalışan	ürünlerimiz	var.	Üste-
lik	bu	cihazlar	fabrikalarda	24	saat	kesintisiz	
çalışıyor.	Bunlar	ciddi	referanslardır.	Yine	ekle-
mek	gerekir	ki,	pek	çok	cihazda	opsiyonel	ola-
rak	sunulan	özellikler,	Climaveneta	ürünlerinde	
standart	olarak	veriliyor.	Durum	böyle	olunca	
cihazın	fi	yatından	çok,	sahip	olduğu	özellikler	
ve	sunduğu	avantajlar	ön	plana	çıkıyor.	
Bunun	dışında	en	önemli	parametrelerden	biri	
de,	 satış	 sonrası	 hizmet	 kalitesidir.	Neticede	
cihazda	bir	sorun	olursa	muhatap	bulabilmek,	
sorunun	en	kısa	sürede	çözülebilmesini	garanti	
edebilen	bir	fi	rma	ile	çalışmak	herkesin	terci-
hidir.	Bu	konuda	da	KlimaPlus,	sektörde	çok	
sağlam	referanslara	sahip.	Climaveneta	ürün-
lerinin	KlimaPlus	güvencesi	ile	pazara	sunul-
ması,	çok	büyük	bir	avantaj.	KlimaPlus	olarak	

sıyla	pazarımız	Climaveneta	ürünlerini	tanı-
yor.	Türkiye’de	 özellikle	 endüstriyel	 pazarda	
Climaveneta	çok	iyi	biliniyor	ama	ticari	binalar	
söz	konusu	olduğunda	bilinirliği	aynı	düzeyde	
değil.	Bizler,	endüstriyel	pazardaki	etkinliği-
mizi	sürdürmeyi,	aynı	zamanda	ticari	binalarda	
da	Climaveneta	ürünlerinin	kullanımının	artı-
rılmasını	hedefl	iyoruz.	Bu	anlamda	ciddi	bir	
başarı	hedefi	miz	var.

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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söyleşi

yoruz.	Bütün	ürünlerimizin	arkasındayız.	Hatta	
civar	ülkelerde	bile	bir	sıkıntı	yaşanırsa	biz	çözü-
yoruz	

Climaveneta İtalya, ilk üç aylık 
sonuçlardan oldukça memnun

Climaveneta	 İtalya	 da	KlimaPlus	 ile	 yapılan	
işbirliğinden	oldukça	memnun.	İlk	üç	aylık	satış	
rakamlarımız	çok	 iyi;	daha	da	 iyiye	gideceğine	
inanıyoruz.	Türkiye’de	Climaveneta	denildiğinde	
akla	 ilk	 chiller	 geliyor	 ama	Climaveneta	 ürün	
gamında	fan	coiller,	hassas	kontrollü	klima	cihaz-
ları,	reversible	heat	pump	cihazlar,	çatı	tipi	paket	
klimalar	(rooftop),	ticari	binalar	için	cihazlar	ve	
klima	 santralleri	 yer	 alıyor.	Artık	 paket	 olarak	
çözüm	 sunabiliyoruz.	Türkiye’de	Climaveneta	
hassas	kontrollü	klima	cihazları	çok	iyi	bilinmi-
yor;	oysa	fi	rmanın	bu	cihazlarla	ilgili	çok	ciddi	
bir	altyapısı	ve	teknolojisi	var.	Ürün	gamımızda	
bulunan	hassas	 kontrollü	 klima	 cihazları	 için	
departmanımızda	özel	bir	yapılanmaya	gidece-
ğiz.	 Sadece	 bu	 alanda	uzmanlaşmış	 ekip	 arka-
daşlarımızla	bu	alanda	ilerleyeceğiz.	Hassas	kon-
trollü	klima	cihazları	daha	çok	server	odaları,	sis-
tem	odaları,	telekomünikasyon	odaları	gibi	yer-
lerde	 isteniyor.	Bu	 tip	mekânlarda	 sıcaklığı	 ve	
nemi	belli	değerlerde	 tutmanız	gerekiyor.	Aksi	
halde	odadaki	cihazlarda	arızalar	oluşuyor.	Yıl-

lardır	server	odalarına	bir	cihaz	konulur	ve	bu	
cihaz	üfl	eme	ve	emiş	yaparak	odayı	iklimlen-
dirirdi.	Oysa	asıl	istenen	odanın	değil,	serve-
rın	iklimlendirilmesidir.	Climaveneta	bu	man-
tıkla	yola	çıkıyor.	Mesela	ürün	gamında	kabin	
kapağı	şeklinde	cihazlar	bulunuyor.	Dolayısıyla	
sadece	kabinin	içine	havayı	geçirerek	öncelikle	
orayı	 soğutuyor.	Mekân	35	derece	 olsa	 bile	
kabin	içini	24	derecede	sabit	tutabiliyorsunuz.	

Küçük	veya	orta	ölçekli	fi	rmaların	çoğunda	tek	
bir	kabin	bulunuyor	ve	bunun	için	ayrı	bir	oda	
yapılamıyor;	mevcut	oda	ardiye	olarak	da	kul-
lanılmak	istenebiliyor.	Bu	durumda	sadece	ser-
verı	soğutacak	çözümlerimiz	büyük	avantaj	sağ-
lıyor.	Ayrıca	cihazların	SHR	değerleri	de	rakip-
lerine	göre	çok	yüksek.	Pazara	atak	girdik.	Cli-
maveneta	ile	ilgili	heyecanlı	ve	hevesliyiz.	Keşke	
klima	santrali	üretimini	Türkiye’de	yapsalar	diye	
gönlümüzden	geçiriyoruz	 elbette	 ama	fi	rma-
nın	şu	an	için	ülkemizde	üretim	gibi	bir	niyeti	
yok.	Climaveneta	Satış	ve	Pazarlama	Direktörü	
Mauro	Montello,	“Biz	yatırım	yapmanın	doğru	
olduğunu	düşündüğümüz	vakit,	yatırımı	yapa-
rız”	diyor	ama	kısa	vadede	böyle	bir	durum	yok.	
Bizler	Türkiye	pazarının	büyüklüğünü	doğru	
şekilde	 anlatabilirsek,	 uzun	 vadede	böyle	 bir	
yatırım	söz	konusu	olabilir.	Ürünün	güven	sağ-
lama	konusunda	zaten	bir	sıkıntısı	yok.	Bun-
dan	sonrası	da	hizmet	ve	hizmetin	kalitesi	ile	
alakalı.	Bizler	de	 tüm	gücümüzle	bunun	 için	
çalışıyoruz...	TM

FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ

DUMAN TAHLİYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP 
LİDER YERLİ ÇÖZÜM

İlk Belediye Caddesi No:2 
Tünel - Beyoğlu  / İstanbul

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

web: www.emak.com.tr

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

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

Chillventa Uluslararası Soğutma, İklimlendirme, Havalandırma ve Isı 
Pompaları Fuarı, 9-11 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg 
kentinde yapıldı. Fuar, 45 ülkeden 915 katılımcı kuruluş, 100 ülkeden 

29.000 ziyaretçi ağırladı. Katılımcıların % 65’i Almanya dışından, uluslararası 
katılımcılardı. Kongre katılımcı sayısı ise 200’ün üzerindeydi. Uluslararası 
ziyaretçi oranı ise % 55’ti. Brüt olarak 66.000 m2’lik fuar alanında gerçekleşen 
Chillventa’da net stant alanı 35.160 m2 idi. Bu metrekare, fuarın bu yıl bir önceki 
Chillventa organizasyonuna kıyasla % 6 oranında büyüdüğünü gösteriyor.
Fuarda Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda yeni ürün sergilendi. Tesisat Market 
okurları için bu yeni ürünleri derledik...

Chillventa 2012’de Türkiye ve 
Dünyadan Yeni Ürünler
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Bitzer CSV, Ecoline ve Orbit 6 
Serileri

Bitzer,	vidalı	kompresör	grubunda	yeni	nesil	
ürün	 grubu	 CSV’lere	 frekans	 konvertörü	
entegre	 edilmiş.	Yüksek	 verim,	CSV	 serisi-
nin	 temel	özelliği.	Avrupa	mevsimsel	 enerji	
verimliliği	 oranı	 (ESEER)	 5’in	 üzerinde.	
Direkt	 buharlaşmalı	 hava	 soğutmalı	 chiller	
grupları	 için	yeni	 standartlara	göre	ayarlan-
mış.	Pistonlu	kompresör	grubunun	yeni	ailesi	
olan	Ecoline,	134a,	R404A,	R407C,	R407F,	
R507A	ve	hidrokarbonlar	gibi	değişik	soğu-
tucu	akışkanlarla	çalışabiliyor.	Enerji	verimli	
Ecoline	 serisi,	 hemen	 hemen	 tüm	uygula-
malar	için	elverişli	bir	çözüm	sunuyor.	Scroll	
kompresörler	grubunda	Orbit	6	serisi	ile	Bit-
zer,	soğutma	kapasitesi	aralığını	–iklim	koşul-
larına	bağlı	olarak-	50	Hz’de	27-51	kW	olarak	
genişletiyor.	Çok	düşük	 ses	 seviyesine	 sahip	
olan	Orbit	6,	özellikle	klima	ve	 ısı	pompası	
sistemleri	için	çok	uygun.

www.bitzer.de	

Bir Yeniden Doğuş Hikayesi; 
Tecumseh AE2 Serisi

Fransa’da	 üretilen	 AE2	 Serisi,	 49	 modele	
sahip.	En	küçük	gövde	ile	maksimum	kapa-
site	avantajı	ile	özellikle	soğuk	teşhir	vitrin-
leri	ve	kabinleri,	buz	makineleri,	şişe	soğutu-
cuları	için	çok	uygun.	Soğutucu	akışkan	olarak	
R134a	ve	404A	gibi	HFC’ler	kullanılabildiği	
gibi	doğal	 soğutucu	 akışkan	R290	 (propan)	
da	kullanılabiliyor.	AE2	Serisi,	Tecumseh’nin	
pek	çok	‘yeniden	 tasarım’	projelerinden	biri.	
Bu	proje	için	Tecumseh’nin	Güney	Amerika	
ekibi	ile	Fransız	ekibi	iş	birliği	yapmış.	Bu	iş	
birliği	neticesinde	ticari	soğutma	uygulama-
ları	için,	yüksek	enerji	verimi	konusunda	iddi-
alı	bir	seri	geliştirilmiş.

www.tecumseh.com	

Ebm-papst’ın Ödüllü Difüzörü: 
AxiTop 

Hava	 soğutmalı	 ısı	 eşanjörü	 uygulamala-
rında	 enerji	 tüketimini	 ve	 ses	 seviyesini	
büyük	ölçüde	azaltan	AxiTop,	mevcut	 sis-
teme	 kolaylıkla	 monte	 edilebiliyor.	 Axi-
Top,	basınç	artırıcı	etkisi	 ile	çıkış	kayıpla-
rını	 en	 aza	 indirir	 ve	 ticari	 uygulamalarda	
ısı	eşanjörüne	fan	adaptasyonunu	kolaylaş-
tırır.	Aksiyal	fanlar	için	bu	difüzörler	hava	
akışını	 yavaşlatarak	dinamik	kinetik	 ener-
jinin	büyük	miktarını	statik	basınca	çevirir.	
Bu	çevirme	işlemi,	pervane	üzerinde	basıncı	
yükseltir.	Eğer	bütün	komponentlerin	aero-

dinamik	optimizasyonu	yapılmışsa	bu	uygu-
lama	fan	hızını	ve	gürültü	salımını	düşüre-
cek,	verimliliği	artıracaktır.	Enerji	girdisini	
düşürmeden	daha	 iyi	 hava	performansı	 ya	
da	 hava	 performansını	 düşürmeden	 daha	
düşük	 enerji	 tüketimini	 sağlamak	müm-
kündür.	AxiTop	difüzörler	gelişmiş	akustik	

karakteri	 ile	özellikle	 sese	duyarlı	olabile-
cek	uygulamalar	için	idealdir	(iklimlendirme	
cihazlarının	gece	çalışmalarındaki	ses	sevi-
yesinin	yüksek	oluşunun	kabul	edilemeye-
ceği	durumlar	gibi).

www.ebmpapst.com	
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Carel optiMist

Carel	optiMist,	klima	santralleri	için	evapo-
ratif	soğutucu	ve	nemlendiriciyi	tek	ünitede	
bir	araya	getirdi.	optiMist’te	evaporatif	soğu-
tucu	(Yaz)	ve	nemlendirici	(Kış)	fonksiyon-
ları	kombine	edilmiş.	optiMist’in,	bir	su	giriş	
devresi,	bir	volümetrik	pompa	ve	basınçlandı-
rılmış	(16	bar)	suyu	dağıtan	iki	solenoid	valfi		
bulunuyor.	Elektrik	 panelinde;	 güç	 devresi,	
programlanabilir	elektronik	kontrol	birimi	ve	
bir	invertör	bulunuyor.	
Kontrol	 sinyalini	 uzaktan	 kontrol	 ünitesin-
den	veya	doğrudan	sıcaklık	veya	nem	probun-
dan	alıyor.	Elektronik	kontrol	birimi,	evapo-
ratif	soğutma	veya	nemlendirme	talebine	göre	
püskürtülecek	 su	 gereksinimi	 için	 akış	 ora-
nını	hesaplıyor.	
Buna	göre	sinyal	gereken	pompa	hızını	inver-
töre	 bildiriyor.	Bu	püskürtülen	 suyun	 lineer	
modülasyonunu	sağlıyor,	gereksiz	atımı	engel-
liyor.	optiMist’le	soğutma	serpantini	ve	chil-
lerin	boyut,	kapasite	ve	güç	tüketimini	mini-
mize	edilmesi	mümkün.	Tasarımında	hijyen	
gereksinimleri	de	göz	önüne	alınan	optiMist,	
lejyonella	riskinin	elimine	edilmesini	sağlıyor.	
Klima	 santrali	 fanlarında	 ilave	 bir	 basınç	
düşümü	 yaratmayan	 cihaz,	 yazın	 evaporatif	
soğutma	ve	kışın	hava	nem	kontrolünü	has-
sasiyetle	sağlıyor,	klima	santrallerinde	enerji	
tasarrufunu	garanti	ediyor.

www.carel.com	

Soğuk Zincir İzleme-Kontrol 
Sistemi Elpro Libero

Soğuk	zincir	kontrolü	sadece	sıcaklığın	takip	
edilmesi	 değildir.	Tüm	nakliye	 adımlarının,	
sürecinin	 de	 bire	 bir	 izlenmesini	 gerektirir.	
SmartStart	 yazılımını	 kullanarak	Libero’yu	
yapılandırabilir,	 spesifi	k	 nakliye	 bilgilerini	
yükleyebilirsiniz.	Transit	 butonuna	 basarak	
ön-yapılandırma	bilgileri	girilmiş	cihazı	aktive	
edebilirsiniz.	Soğuk	zincir	ile	sevk	edilen	ürün-
leri,	alarm	statüsüne	bakarak	 izleyebilirsiniz.	
Aktive	edilen	cihazın	ekranına	ilk	bilgiler	gele-
cektir.	Bunun	ardından	PDF	formatında	rapor	
dökümleri	almak	mümkündür.	Sevkıyatın	her	
bir	etabı	 için	ayrı	bir	PDF	düzenleyebilirsi-
niz.	PDF	raporlar,	e-posta	adresinize	yönlen-
dirilebilecek,	LiberoManager	ile	web	üzerin-
den	takip	edilebilecek.	Libero	dahili	sıcaklık	
probunun,	(-35/+70	°C)	100	gün	tek	kullanım	
olanaklı,	400	gün	çok	kullanımlı	ve	3	yıl	çok	
kullanımlı	modelleri	bulunuyor.	Kabin,	don-
durucu	 ve	 diğer	 kriyojenik	 uygulamalardaki	
harici	probların;	-80/+85	°C	veya	-200/+200	
°C	koşulları	için	ve	kullanım	ömrüne	göre	(3	

yıl,	400	gün	veya	tek	kullanım	için	100	gün)	
modelleri	mevcut.	Libero’nun	bunun	haricinde	
kuru	buz	nakliyeleri	ve	iç	ortam	sıcaklığı/nemi	
izlenmesi	gereken	sevkıyatlarda	kullanılan	tip-
leri	de	bulunuyor.

www.elpro.com	

DuPont’un Küresel Isınma 
Potansiyeli En Düşük Soğutucu 
Akışkan Ailesi; Opteon®

Sistem	performansında	optimum	denge	sağ-
layabilen	Opteon,	iklimlendirme	ve	soğutma	
uygulamalarında	 güvenlik	 ve	maliyet	 avan-
tajlarını	sunuyor.	Ozon	Giderim	Potansiyeli	
(ODP)	bulunmayan	yeni	nesil	soğutucu	akış-
kan,	bilinen	en	düşük	Küresel	Isınma	Potan-
siyeli	(GWP)	katsayısına	sahip.	Opteon	ailesi	
üyelerinden	 XP10,	 orta	 sıcaklık	 soğutma,	
iklimlendirme	 uygulamaları	 için	 kullanılan,	
alev	almaz	(Ashrae	Class1),	düşük	GWP	kat-
sayılı	(600	civarı),	performansı	R134a’ya	çok	
yakın,	yeni	ve	mevcut	cihazlara	 şarj	edilebi-
len,	özellikle	hibrit	CO2	kaskad	sistemler	için	
ideal	bir	soğutucu	akışkandır.	Akışkan,	 lider	
ekipman	üreticilerinin	işbirliği	ile	cihazlarda	
denenmiş,	kompresör	ve	sistem	testleri	yapıl-
mıştır.	DR-33,	R404A’nın	 yerine	 güçlü	 bir	
alternatiftir.	R404A’ya	göre	GWP	oranı	%	65	
düşüktür.	Performansı	R404A’ya	 çok	yakın-
dır.	Alev	almaz	özelliktedir.	DR-7,	R404A’ya	
oranla	%	94	daha	düşük	GWP	oranına	sahip-

tir	(yaklaşık	250).	Performansı	R404A’ya	çok	
yakındır.	Alev	alabilirliği	çok	düşüktür	(Ashrae	
Class2L).	Şarj	edilmesi	gereken	akışkan	mik-
tarı	çok	düşüktür.	Opteon	ailesi	ile	ilgili	geliş-
tirme	çalışmaları	devam	etmektedir.

www.opteon.com	
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	Totem’den Bitzer Ecostar 

Ecostar	soğutma	grubu	içerisinde	Bitzer	VSD		
(variable	 speed	 drive)	 serisi	 yeni	 nesil	 ken-
dinden	invertörlü	kompresör	bulunmaktadır.

Kompresör	çalışma	frekansı	25	–	87	hz	ara-
sında	değişmektedir.	Bu	sayede	aynı	kompre-
sör	ile	50	hz	çalışma	şartından	%	70	daha	yük-
sek	soğutma	kapasitesi	elde	edilebilir.	Komp-
resör	üzerindeki	invertör	akuple	olarak	fabrika	
çıkışlı	gelmektedir.	Invertör	kompresör	üze-
rinden	geçen	dönüş	gazı	ile	soğutulmakta	ve		
ekstra	bakım	gerektirmemektedir.	
Kompresör	 ile	 invertör	 arasındaki	 iletişim	
kablosu	oldukça	kısa	olduğundan	veri	sinyali	
bozulma	 ihtimali	 oldukça	 düşüktür.	Harici	
invertör	 bağlanan	 kompresörlerde	 mevcut	
çalışma	şartlarındaki	ürün	katalog	verilerine	
göre	yaklaşık	olarak	%	8	–	10	civarında	hem	
soğutma	kapasitesi	hem	de	elektrik	tüketimi	
açısından	kayıplar	yaşanmaktadır.	Bitzer	VSD	
serisi	 akuple	 invertörlü	 kompresörlerde	 bu	
oran	yaklaşık	%	1	–	3	seviyelerindedir.	Kayıp-
ların	daha	az	olması	enerji	tasarrufuna	katkı	
sağlayacaktır.	
Bitzer	Ecostar	soğutma	grubu	üzerinde	VSD	
serisi	Bitzer	kendinden	invertörlü	kompresör,	
kondenser	(micro	channel),	2	adet	kondenser	
fanı,	likit	deposu,	drier,	gözetleme	camı,	basınç	
presostatı,	basınç	transmiteri,	dış	hava	sıcak-
lık	sensörü,	Bitzer	Lodam	kontrolör,	elektrik	
panosu,	bakır	boru	tesisatı	gibi	soğutma	gru-
bunun	içerisinde	bulunabilecek	tüm	ekipman-
lar	mevcuttur.		
Ürün	üzerinde	iki	adet	bağlantı	noktası	vardır.	
Bunlardan	biri	likit	hattı,	diğeri	de	emme	hat-

tıdır.	Bu	iki	hattın	kaynak	ile	bağlantısı	yapı-
larak,	ürün	üzerinden	start	tuşuna	basılıp	sis-
tem	devreye	alınabilir.	Ürünün	çalıştırılması	ve	
devreye	alınması	son	derece	kolay	ve	pratiktir.	
İstenirse	kontrolör	üzerinden	değişik	optimi-
zasyonlar	kolayca	yapılabilir.	
Bitzer	Ecostar	 soğutma	 grubu	 adaptif	 kon-
denser	 sıcaklığı	 (FLOATING	CONDEN-
SATION)	ile	çalışma	özelliğine	sahiptir.	Dış	
hava	sıcaklık	sensörü	sayesinde	belirlenen	bir	
∆t	değerine	göre	dış	hava	sıcaklığına	bağlı	ola-
rak	adapte	edilebilen	kondenzasyon	sıcaklık-
larında	çalışmaktadır.	
Özellikle	dış	hava	sıcaklığının	düşük	olduğu	
zamanlarda	buna	bağlı	olarak	düşük	konden-
zasyon	sıcaklıklarında	çalışarak	gereksiz	elekt-
rik	tüketimi	yapmamakta	ve	çok	ciddi	enerji	
tasarrufu	sağlamaktadır.	Bitzer	Ecostar	ürü-
nün	 2	 farklı	 çalışma	modu	 bulunmaktadır.	
Bunlardan	biri	ekonomi	(ECO)	modu,	diğeri	
ise	düşük	ses	(LOW	SOUND)	modudur.	Ter-
cihe	bağlı	olarak	istenilen	zaman	dilimleri	için	
istenilen	çalışma	modu	tercih	edilebilir.	Bitzer	
Ecostar	soğutma	grubunda	mağazanın	çalışma	
saatlerine	göre	evaporasyon	öteleme	opsiyonu	
ile	haftalık	çalışma	programı	yapılabilir.	Örne-
ğin	mağazanın	açık	olduğu	saatlerde	soğutma	
grubu	–	10	°C	evaporasyon	sıcaklığında	çalı-
şırken	mağazanın	kapalı	olduğu	saatlerde		-6	
°C	evaporasyon	set	değerinde	çalışmak	üzere	
programlanabilmektedir.	Bu	 opsiyon	 enerji	
tasarrufuna	katkı	sağlamaktadır.	LCD	ekranı	
ile	kullanıcı	dostudur.

www.totem.com.tr

Emerson Copeland’ın 
İletişim Devi Kompresör Serisi; 
CoreSense™

Copeland	 Scroll	 kompresörlerinde	 iletişim	
devrimi	niteliğindeki	serisi	CoreSense™	tüm	
akım,	kompresörün	çalıştığı	tüm	süreçte,	ger-
çek	zamanlı	olarak	tanı	bilgisi	ile	izlenebiliyor.	
Bu	sayede	performans	güvence	altına	alınabi-
liyor	ve	koruyucu	önlemler	alınabiliyor,	ciddi	
sonuçları	 olabilecek	hataların	önüne	geçile-
biliyor.
Gerçek	 zamanlı	 iletişim,	 güvenilir	 koruma	
sağlıyor.	İletişim	sistemi	sadece	gerçek	zamanlı	
bilgileri	değil,	sistemin	tüm	çalışma	periyodu	
geçmişini	de	sağlıyor.	Bu	bilgi	bir	hafta	önce-
sine	 veya	 kompresörün	 yaşam	periyodunun	
herhangi	bir	noktasına	ait	olabiliyor.	Bu	bilgi-
lendirme,	özellikle	teknisyenlerin	işini	kolay-
laştırıyor.	Böylelikle	müşteri,	zaman	ve	para	
açısından	değerli	 kazanımlara	 sahip	olabili-
yor.	Sistem	hatalarına	karşı,	kompresör	oto-
matik	olarak	devre	dışı	bırakılarak	korunuyor.
CoreSense™	 teknolojinde	 kısa	 devre	 koru-
ması,	motor	sıcaklık	koruması,	Modbus	ileti-
şim	protokolüne	uyum,	faz	kayıpları	ve	deği-
şimlerine	karşı	koruma	mevcut.	Sistem	yakın	
gelecekte	BACnet	protokolüne	de	uyumlan-
dırılacak.

www.emersonclimate.com
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AFS’den Çevre Dostu Green 
Flexible Hava Kanalları 

AFS	 üretim	 tesislerinde,	 UL	Greenguard	
Environmental	 Institute	 -Indoor	Air	Qua-
lity	 (IAQ)	ve	 -Children	&	School	kriterle-
rine	uygun	üretilen	ve	 sertifi	kalandırılan	18	
adet	 alüminyum	green	 fl	exible	 hava	 kanalı	
yer	alıyor.	AFS	Green	Serisi	yaydığı	emisyo-
nun	düşük	seviyede	olmasını,	AFS	Hygiene	

Form’dan FesKlima Evaporatif 
Soğutma Üniteleri

Form	 Şirketler	Grubu	 güvencesiyle	 üreti-
len	 FesKlima	 Evaporatif	 Soğutma	Ünite-
leri,	Türkiye’de	1,000’den	fazla	açık	ve	kapalı	
mekanda	 düşük	 yatırım	maliyeti	 ve	mini-

mum	 enerjiyle	maksimum	 serinletme	 sağ-
lıyor.	 Form	Şirketler	Grubu	 içerisinde	 yer	
alan	Form	Endüstri	Tesisleri	 San.	A.Ş’nin	
Ankara’daki	 fabrikasında	 üretilen	FesKlima	
üniteleri,	kompresör	ve	 soğutma	gazı	olma-
dan	sağladığı	serinletme	sayesinde	fabrikalar,	
tekstil	 atölyeleri,	 iplik	 ve	 plastik	 enjeksiyon	
fabrikaları,	dökümhaneler,	sanayi	mutfakları,	
tersaneler,	 çadırlar,	 düğün	 salonları,	 depolar	
gibi	yoğun	çalışılan	mekanlardaki	iş	verimli-
liğinde	artış	sağlıyor.	
Cihaz	 şu	 avantajları	 sunuyor:	Hızlı	montaj,	
direkt	 üfl	eme	 veya	 kanallı	montaj	 olanağı,	
Munters	Celdek	 soğutma	petekleri	 ile	 yük-
sek	verim	ve	uzun	ömür,	fi	ltre	edilmiş	%	100	
taze	hava	ile	yüksek	konfor,	düşük	enerji	tüke-
timi	(1,1	kW),	soğutma	gazı	ve	atık	madde	
olmadığından	çevre	dostu,	paslanmaz	çelik	ve	
plastik	dış	gövde	alternatifl	eriyle	uzun	ömür.	

www.formgroup.com

chillventa vitrin

Green	alt	serisi	ise	buna	ek	olarak	iç	yüzeyinde	
mikroorganizmaların	yaşama	ve	çoğalmasına	
izin	vermeyerek	iç	ortam	hava	kalitesini	yük-
seltmeyi	hedefl	eyen	ürünlerdir.	İç	ortamlarda	
yüksek	seviyede	uçucu	organik	madde	bulun-
ması	hem	kısa	vadeli	hem	de	uzun	vadeli	sağlık	
problemlerine	sebep	olabilir.	AFS	Green	serisi	
ürünler	hem	iç	ortamlar	hem	de	kreş,	okul	gibi	
hassas	bölgeler	için,	yapı	ürünlerinden	açığa	
çıkan	kimyasal	emisyonlara	getirilen	kriterlere	
uymakta	ve	bu	uygunluğu	düzenli	olarak	test	
edilerek	takip	edilmektedir.	Kriterler,	UL	Gre-
enguard	organizasyonu	tarafından,	U.S.	Envi-
ronmental	Protection	Agency	(EPA),	Kalifor-
niya	 eyaleti,	Almanya	Blue	Angel	Programı	
ve	 saygın	 halk	 sağlığı	 birimlerinin	 emisyon	
kriterleri	baz	alınarak	oluşturulmuştur.	Test-
ler	 her	 üç	 ayda	 bir	 yapılmakta,	AFS	Green	
serisi	ürünlerde	10.000’den	fazla	uçucu	orga-
nik	madde	taranmakta	ve	+350	uçucu	orga-
nik	madde	için	konulmuş	kriterler	sorgulan-
maktadır.	Greenguard	sertifi	kası	AFS	Green	
serisi	ürünlerin	düşük	seviyede	emisyon	yap-
tığının	garantisidir.	

www.afs.com.tr	

Türkiye’de Üretilen İlk ÜNTES 
Marka Chillerler

ÜNTES	Chillventa	2012	fuarında	Türkiye’de	
üretilen	ilk	ÜNTES	Marka	Chillerleri	sergi-
leyerek	kendisi	için	başka	bir	miladı	gerçek-
leştirmiş	oldu.	Cihazlar,	ÜNTES’in,	yeni	fi	r-
ması	ÜNTES	RHOSS	Soğutma	Sistemleri	
A.Ş.	 bünyesinde	 üretiliyor.	Üretim	RHOSS	
lisansı	 ile	1600	kW’a	kadar	hava	 soğutmalı,	
scroll	kompresör	ve	R410a	gazlı,	vidalı	komp-
resör	ve	R134a	gazlı	tüm	chillerleri	kapsamak-
tadır.	Üretimi	tamamlanan	tüm	chillerler,	%	
100	kalite	ve	kapasite	 testlerinden	geçirerek	
son	kullanıcıya	ulaştırılıyor.	ÜNTES	RHOSS	
Soğutma	Sistemleri	A.Ş.	bünyesinde	oluştu-
rulan	Ar-Ge	departmanı,	ülkemizin	de	içinde	
bulunduğu	 coğrafyaya	 yönelik	 çalışmalarını	
sürdürüyor.	

www.untes.com	
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chillventa vitrin

kadar	kullanımı	mümkünüdür.	 
‘Hoses’	hortumlar,	sektörel	gereksinimler	neti-
cesinde,	 farklı	 çaplarda	 ve	EN	1736	 stan-
dardında	 üretiliyor.	Esnek	 yapısıyla	 çalışma	
kolaylığı	sağlayan	ürün,	soğutma	devrelerinde	
ve	ısı	pompalarında	güvenle	kullanılıyor.	
 Manometers; mevcut	soğutma	gazları	dışında	
CO2 	için	de	uygun	üretiliyor.	Montaj	ve	bağ-
lantı	 kolaylığı	 sağlamak	 amacıyla	 alttan	 ve	
yandan	çıkışlı	olarak	tasarlanmıştır.

www.Cold-fl	ex.com

Yüksel Teknik’ten COLDTHERM-
FLEX Markasıyla Yeni Ürünler

Yüksel	Teknik,	yeni	“COLDTHERM-FLEX”	
markası	 ile	 ürettiği	 ürünlerini	Chillventa’da	
sergiledi:	
‘Capillary	 crimping	 fi	ttings’ler,	 kalite	 stan-
dartları	takip	edilerek	artırılmış	güvenliği	ile	
pazarda	yerini	aldı.	Ürün,	korozyon	dayanımı	
artırmak	amacıyla	dövme	pirinçten	imal	edi-
liyor	(Talebe	göre	materyal	çeşitliliği	müm-
kündür).
‘Cover’;	birçok	markayla	birlikte	kullanılacak	
şekilde	tasarlanmıştır.	Ürün,	estetik	dış	görü-
nümü	yanında	kolay	servis	imkanı	ve	pratik	
montaj	özelliği	ile	de	dikkat	çekiyor.	-45	°C’ye	

Gökçeler Soğutma’dan Koalesentli 
Yağ Ayırıcılar (YAG Serisi)

Gökçeler	 Soğutma,	YAG	Serisi	 ürünleri	 ile	
farklı	avantajlar	sunuyor:	
YAG	 5	 serisi	 ürünler	 maksimum	 33	 bar	
çalışma	basıncına	sahip	sistemlerde	yağ	ayırma	
işlemini	 koalesent	 fi	lter	 yardımı	 ile	 gerçek-
leştiren	 hermetik	 tip	 yağ	 ayırıcılardır.	 1/4"	
SAE	yağ	tahliye	bağlantısı	ile	%	99’un	üze-
rinde	oranlarda	yağ	geri	kazanımı	sağlamakta	
ve	aynı	zamandan	mekanik	partiküllere	karşı	
da	fi	ltreleme	yaparak	sistemin	temiz	kalma-
sını	sağlamaktadır.	
YAG	 6	 serisi	 ürünler	 maksimum	 33	 bar	
çalışma	basıncına	sahip	sistemlerde	yağ	ayırma	
işlemini	koalesent	fi	lter	yardımı	ile	gerçekleş-
tiren	fl	anşlı	tip	fi	ltresi	değiştirilebilir	yağ	ayı-
rıcılardır.	3/8"	SAE	yağ	tahliye	bağlantısı	ile	
%	99’un	üzerinde	oranlarda	yağ	geri	kazanımı	
sağlamakta	ve	aynı	zamandan	mekanik	par-
tiküllere	karşı	da	fi	ltreleme	yaparak	sistemin	
temiz	kalmasını	sağlamaktadır.
YAG	7	serisi	ürünler	şamandralı	yağ	tahliye	
sistemi	 bulundurmayan	maksimum	46	 bar	
çalışma	basıncına	sahip	sistemlerde	yağ	ayırma	
işlemini	koalesent	fi	lter	yardımı	ile	gerçekleş-
tiren	fl	anşlı	tip	fi	ltresi	değiştirilebilir	yağ	ayırı-
cılardır.	Çeşitli	ölçülerde	rotolog	vanalar	vası-
tası	 ile	%	99’un	üzerinde	oranlarda	yağ	geri	
kazanımı	sağlamakta	ve	aynı	zamandan	meka-
nik	partiküllere	karşı	da	fi	ltreleme	yaparak	sis-
temin	temiz	kalmasını	sağlamaktadır.

www.gokcelersogutma.com	

GEA yeni buz üretici cihaz 
kombinasyonu

GEA	 Soğutma	 Teknolojileri,	 gıda	
endüstrisinde	 pek	 çok	 uygulamada	
kullanılan	 11-kVA	buz	 üreticisini	
yeni	bir	 tasarımla	geliştirdi.	Balık-
çılık	ve	unlu	mamuller	sektörlerinde	
kullanılan	 yaprak	 buz	 üretimini		
gerçekleştiren	 bu	 yeni	 konfi	güras-
yonda;	bir	şasi	üzerine	monte	edi-
len	GEA	Geneglace	buz	üreticisi,		
GEA	Bock	HGX34e	 kompresör	
ve	bir		GEA	Searle	MSA 124 35	
kondenser	bulunuyor.	Hemen	kul-
lanıma	hazır	durumda	teslim	edi-
len	 cihazın	 günlük	 üretim	 kapasi-
tesi;	 2,000	 kg’a	 ulaşabiliyor.	Üreti-
len	yaprak	buzun	kalınlığı	ise	2	mm..

www.gea.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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SARBUZ’dan Soğutucu Ürünler  

Hava Soğutmalı Kondenserler
Sarbuz	 hava	 soğutmalı	 kondenserler,	 ticari	
ve	 endüstriyel	 uygulama	 ihtiyaçlarını	 karşı-
layabilmekte	olup	3kW	/	765kW	gibi	geniş	
bir	kapasite	aralığına	sahiptir.	Nominal	kata-
log	kapasiteleri	Eurovent	(EN327)	standart-
ları	dikkate	alınarak,	kondenzasyon	sıcaklığı	
Tc=40°C,	hava	giriş	sıcaklığı	Tai=25°C,	sıcak-
lık	farkı	∆t=15K	ve	deniz	seviyesinde	R404A	
gazı	için	hesaplanmıştır.	Ürünlerin	dış	kabin-
leri	paslanmaya	karşı	korumalı	ve	elektrosta-
tik	 toz	boyalı,	galvaniz	sactan,	estetik	görü-
nümlü	 bir	 yapıya	 sahiptir.	Tüm	 endüstriyel	
modellerde	standart	olarak	kolektör	koruması	
ve	fi	rkete	koruması	mevcuttur.	Hava	 soğut-
malı	kondenserlerde	düşük	ses	seviyeli,	yüksek	
verimli	EBM,	ZIEHL-ABEGG,	ROSEN-
BERG	veya	muadili	 aksiyel	 fanlar	 kullanıl-
maktadır.	Tüm	fanlar	emniyet	standartlarına	
uygun	 koruma	 içermektedir.	 Fan	motorları	
IP44	veya	IP54	korumalı	olup	B	veya	F	yalı-
tım	sınıfına	sahiptir.	Fanların	çalışma	sıcak-
lık	aralığı	–30	°C	ile	+40/+55	°C	arasındadır.	
Ürünün	özellikleri	şöyle:	Yatık	ve	dikey	kul-
lanabilme,	 yüksek	verimli	 alüminyum	fi	nler,	
2,1	 –	2,5	mm	 lamel	 aralıkları,	 5/16”	–	3/8"	
–	1/2”	çapında	bakır	boru,	R	404A,	R	507A,	
R	134A	ve	R407C	gazları	ile	çalışabilme,	32	
barlık	maksimum	çalışma	basıncı,	azot	bası-
larak	pozitif	basınçla	sevk.

Soğuk Oda Evaporatörleri
Soğuk	 oda	 evaporatörleri	 küçük,	 orta	 ve	
endüstriyel	 tipte	 ayrı	 ayrı	 tasarlanmış	 olup	
her	türlü	soğutma	isteğine	cevap	verebilmek-

tedir.	Ürünler	R404A	gazı	ile	0,17kW/115kW	
gibi	 geniş	 bir	 kapasite	 aralığını	 içermekte-
dir.	Ürünlerin	dış	kabinleri	paslanmaya	karşı	
korumalı	 ve	 elektrostatik	 toz	 boyalı,	 galva-
niz	saçtan	imal	edilen,	estetik	görünümlü	bir	
yapıya	 sahiptir.	Tüm	modellerde	montaj	 ve	
bakım	çalışmaları	için	açılıp	kapanır	mente-
şeli	drenaj	tavası,	bağlantı	vidası	gevşetilerek	
kolayca	çıkarılabilen	yan	kapaklar	ve	montaj	
kolaylığı	sağlayan	özel	askılar	standarttır.	İstek	
üzerine	paslanmaz	kabinli	ürünler	de	yapıla-
bilmektedir.
Soğuk	oda	evaporatörlerinde	düşük	ses	sevi-
yeli,	yüksek	verimli	EBM,	ZIEHL-ABEGG,	
ROSENBERG	veya	muadili	 aksiyel	 fanlar	
kullanılmaktadır.	Tüm	 fanlar	 emniyet	 stan-
dartlarına	 uygun	 koruma	 içermekte	 olup	
elektriksel	özellikleri	230V,	50Hz	1400	d/dk	
ve	tek	fazlıdır.	Fan	motorları	IP44	veya	IP54	
korumalı	olup	B	veya	F	yalıtım	sınıfına	sahip-
tir.		Fanların	çalışma	sıcaklık	aralığı	–30	°C	ile	
+40/+55	°C	arasındadır.
Kullanılan	sıcaklığa	bağlı	olarak	(+2	°C/-5	°C)	
HT	veya	(-2	°C/-25	°C)	LT	tip	elektrikli	def-
rost	seçenekleri	bulunmaktadır.

Şok Evaporatörleri 
Şok	evaporatörleri	her	türlü	şoklama	ihtiya-
cına	cevap	verebilecek	şekilde	tasarlanmış	olup	
geniş	bir	kapasite	aralığına	sahiptir.	Ürünle-
rin	dış	kabinleri	paslanmaya	karşı	korumalı	ve	
elektrostatik	toz	boyalı,	galvaniz	saçtan	imal	
edilen,	estetik	görünümlü	bir	yapıya	sahiptir.	
Tüm	modellerde	montaj	 ve	 bakım	 çalışma-
ları	 için	 bağlantı	 vidası	 gevşetilerek	 kolayca	
çıkarılabilen	yan	kapaklar	ve	montaj	kolaylığı	
sağlayan	özel	askılar	standarttır.	İstek	üzerine	
paslanmaz	kabinli	ürünler	de	yapılabilmekte-
dir.	Batarya	Özellikleri:	Yüksek	verimli	alü-
minyum	kaplamalı	veya	kaplamasız	fi	nler,	12	
mm	lamel	aralığı,	1/2"	–	5/8”	çapında	bakır	
boru,	R	404A,	R	507A	ve	R	134A	gazları	ile	
çalışabilme,	32	barlık	yüksek	test	basıncı,	24	
bara	kadar	yüksek	işletme	basıncı,	azot	bası-
larak	pozitif	basınçla	sevk.

www.sarbuz.com

chillventa vitrin

Pamsan’dan PHRV Isı Geri 
Kazanım Cihazları

PHRV	ısı	geri	kazanım	cihazları;	pteller,	ofi	s-
ler,	konutlar	vb.	 taze	hava	gereksinimi	duyu-
lan	mahallerde	enerji	tasarrufu	sağlamak	ama-
cıyla	kullanılır.	Egzoz	edilen	havanın	enerji-
sinin	 taze	havaya	 alüminyum	plakalı	 ısı	 geri	
kazanım	eşanjörü	ile	aktarılması	temel	çalışma	
prensibidir.	Yüksek	verimli	alüminyum	plakalı	
eşanjör	sayesinde	%	70’e	varan	enerji	tasarrufu	
sağlanmış	olur.	PHRV	ısı	geri	kazanım	cihaz-
ları,	500	m3/h	ile	4000	m3/h	debi	aralığında	7	
farklı	model	olarak	üretilir.	Asma	 tavan	ara-
sına	 konulabilecek	 yükseklikte	 kolay	montaj	
ve	bakım	yapılabilecek	şekilde	dizayn	edilmiş-
tir.	Özel	tasarımı	ile	kompakt	yapıya	sahiptir.	
Yüksek	verimli	plug	fan	teknolojisi	ve	10	mm	
izolasyon	ile	düşük	ses	seviyesine	sahiptir.	Dış	
ortamdan	alınan	taze	hava	ve	iç	ortamdan	alı-
nan	egzoz	havası	G3	sınıfı	fi	ltreler	sayesinde	
fi	ltrelenmektedir.

www.pamsan.com.tr	

58 . tesisat market 10/2012





chillventa vitrin

ikiz	vidalı	tip	kompresörler	kullanılır	ve	her	
bir	grup	müstakil	iki	gaz	devresine	sahiptir.
Dış	hava	şartlarına	dayanıklı,	 tamamen	gal-
vaniz	sac	üzeri	elektrostatik	toz	boyalı	şase	ve	
cıvatalı	bağlantılı	gövdeye	sahip	su	soğutma	
grupları,	v	tipi	özel	dizayn	edilmiş	kondenser-
lidir.	Kondenser	IP	55	sınıfı	izolasyonlu,	ter-
mik	korumalı,	ISO-9001	ve	TUV	kalitelerine	
haiz	sessiz	ve	yüksek	verimli,	ithal	fanlar	ile	
donatılmıştır.	Shell-and-tube	(gövde	-	boru)	
tipi	evaporatör,	çelik	gövde,	çelik	ayna	ve	özel	
kroçil	 çekilmiş  bakır	 borulardan	mamuldür.	
Bakır	borular	aynalara,	sızdırmazlık	için	özel	
yiv	açılarak	ve	makinato	ile	tespitlidir.	Asimet-
rik	devreye	sahip,	izolasyonlu,	donmaya	karşı	
koruma	 tertibatlı	 evaporatör	 su	 akış	 kont-
rolü	 ile	 güvenilir	 çalışma	 sağlar.	 Soğutma	
gruplarında	elektronik	genleşme	valfi		ve	gra-
fi	k	ekranlı,	dokunmatik,	alarm	reset	ve	para-
metre	indeksli	elektronik	mikroişlemci	kont-
rolü	mevcuttur.	MBT	Soğutma	Gruplarını	PC	
vasıtası	ile	uzaktan	kumanda	etmek,	çalışma	
şartlarını	 değiştirmek,	 bina	 otomasyonuna	
bağlamak	bir	modem	ilavesi	ile	mümkün	olur.	
MBT	Soğutma	Grupları	sistemin	güvenilir-
liğini	 artıran	koruma,	kontrol	 elemanları	 ve	
emniyet	tertibatları	ile	donatılmıştır.	Değişken	
soğutma	yüklerine	göre	kompresörler	otoma-
tik	olarak	sırayla	çalışır,	kompresörler	eşit	yaş-
lanır,	maksimum	enerji	tasarrufu	ile	en	verimli	
soğutmayı	sağlar.

www.imbat.com

İmbat’tan MBT Marka Paket Klima 
Cihazları ve A Sınıfı Chiller Grubu

  

İmbat	 tarafından	MBT	markası	 ile	 imalatı	
yapılan	 paket	 klima	 cihazları	 enerji	 verim-
liliği,	ilk	yatırım	maliyeti,	ekipman	ve	işçilik	
kalitesi,	projeye	uygun	esnek	çözüm	alterna-
tifl	eri		ve	özgün	dizaynı	ile	dikkatleri	üzerine	
çekiyor.	MBT	klima	 cihazları	 uygun	 teslim	
süreleri	ile	de	tercih	sebebi.	
MBT	klima	cihazlarının	dikkat	çeken	özel-
liklerinden	bazıları;	

•	 %	100		taze	hava	oranında	çalışabilme,
•	 Paket	cihazlarda	kurulum	kolaylığı
•	 Sıcaklık,	nem	ve	iç	hava	kalitesi	kontrolü	
•	 Taze	hava	oranını	otomatik	olarak	

ayarlayabilme,
•	 Termodinamik	ısı	geri	kazanımlı,	tamburlu	

ve	plakalı	ısı	geri	kazanımlı	modeller
•	 Plug	fanlı	modeller	ile	değişken	hava	debisi	

ve	düşük	enerji	sarfi	yatı
•	 Elektronik	expansion	valfl	i	modeller
•	 Th	 ermal	free	cooling
•	 Asimetrik	kompresör	dizaynı	ile	kısmi	

yüklerde	yüksek	verim
•	 Günlük,	haftalık	programlama	imkânı	

sağlayan,	cihazın	tam	otomatik	çalışmasını	
temin	eden	gelişmiş	elektronik	kontrol	
paneli,

•	 Uzaktan	kumanda	ve	kontrol	ile	bina	
yönetim	sistemine	bağlanabilme	özellikleri

•	 Çevre	dostu,	R407	c	ve	R410a	soğutucu	
akışkanlı	modeller

•	 Sıcak	sulu,	heat-pump	veya	elektrikli	ısıtma	
•	 3	kademe	fi	ltrasyon	imkânı	(	G4+F7+F9)
•	 Su	soğutmalı	modeller
•	 Hassas	nem	ve	sıcaklık	kontrollü	(+/-	1	C	

KT,	+/-%2-5	RH)	modeller
•	 Paket	veya	split	modeller
•	 Özel	projelere	uygun	dizayn	ve	imalatta	

esneklik
		
MBT	marka	 tüm	 cihazlar	 ISO	9001:2008	
kalite	yönetim	sistemi	hizmet	kalitesi	ile	sunu-
lur,	TSE	kalite	belgesi	ve	CE	Avrupa	standart-
larına	uygunluk	damgası	ile	üretilir.

A Sınıfı Chiller Grubu

196	KW	 ile	 1350	KW	 	 kapasite	 aralığında	
üretilen	A	ve	B	sınıfı	su	soğutma	gruplarında	

Sentes-Bir’den Alüminyumun Sert 
Lehimlenmesinde Kullanılan Yeni 
Bir Ürün

Sentes-BIR,	Chillventa	fuarında	alüminyumun	
sert	lehimlenmesinde	kullanılan	yeni	geliştir-
diği	bir	ürünü	tanıttı.	
Sert	lehim	dolgu	malzemesiyle	korozif	olma-
yan	dekapanın	kompozit	olarak	bulunduğu	bu	
ürün	sayesinde	son	derece	güç	olan	alüminyu-
mun	sert	lehimlenmesi	işlemi	kolaylıkla	ger-
çekleştirilebiliyor.	
Bünyesinde	bulunan	dekapan	sayesinde	ayrıca	
bir	 dekapan	kullanılmasına	 ihtiyaç	 kalmıyor.	
İçerdiği	AlSi12	alaşımı	korozyon	etkisini	 en	
aza	indiriyor. Artan	bakır	fi	yatlarıyla	alümin-
yuma	yönelen	 sektör	 için	önemli	bir	 ihtiyacı	

gideren	kompozit	sert	lehimleme	teli,	otomas-
yon	uygulamaları	 için	halka	 olarak	da	 temin	
edilebiliyor.	TM

www.sentes-bir.com
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Hazırlayan: Yoni ALTARAS, Makine Mühendisi
REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş., Teknik Planlama Takım Lideri

Rehau Işımalı Serin Tavan

Giriş

REHAU	ışımalı	serin/sıcak	tavan	pla-
kaları	ile	farklı	kullanım	için	tasarlan-
mış	yapılarda	yaz	ve	kış	işletimlerinde	

kaliteli	konfor	şartları	sağlanabilir.	Bu	esnada	
REHAU	tavan	plakaları	farklı	iklimlendirme	
konseptlerinin	bir	parçası	olarak	kullanılabilir.	
Örneğin	büro	ve	ofis	binalarında,	sistem	üfle-
meli	 iklimlendirme	 ekipmanları	 ile	 oldukça	
avantaj	sağlayıcı	şekilde	kombine	edilebilir.	

Alçıpan	plakalardan	imal	edilen	REHAU	ışı-
malı	serin/sıcak	tavan	ürünlerinin	yapısı	saye-
sinde	EN	14240	uyarınca	66	W/m2’ye	kadar	
serinletme	 güçlerine	 ulaşılabilir.	EN	14037	
uyarınca	 kış	 şartlarında	 ulaşılabilecek	 azami	
ısıtma	gücü	ise	82,6	W/m2’dir.	İçine	grafit	ekle-
nerek	üretilen	yüksek	güçlü	serin	tavan	plaka-
larında	ise	EN	14240	uyarınca	75,5	W/m2’ye	
kadar	serinletme	güçlerine	ulaşılabilirken,	EN	
14037	uyarınca	kış	şartlarında	92,7	W//m2’lik	
ısıtma	 gücüne	 ulaşılabilir.	Planlama	 yapılır-

ken	serin	tavan	sisteminin	gidiş	suyu	sıcaklığı	
mahalin	nominal	 sıcaklığı	olan	+26°C	 sıcak-
lığa,	kışınsa	da	mahalin	nominal	sıcaklığı	olan	
+21°C’ye	 yakın	 seçilmelidir.	 Düşük	 sıcak-
lıkla	 ısıtma,	 yüksek	 sıcaklıkla	 soğutma	yapıl-
dığı	zaman;	yüzeye	yakın	yer	 ısısı	gibi	düşük	
ekserji	payına	sahip	enerji	kaynaklarının	kulla-
nımı	mümkün	hale	gelir.	REHAU	ışımalı	serin/
sıcak	tavan	sistemlerinin	kullanımı	ile	yenilene-
bilir	enerji	kaynaklı	sistemlerin	kullanımı	enerji	
verimliliğinin	artışına	katkıda	bulunacaktır.	
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Çıkış Noktası

Simülasyonların	desteği	ile,	REHAU	ışımalı	
serin/sıcak	tavan	sistemleri	ile	kombine	edi-
len	iklimlendirme	sistemlerinin,	büro	ve	ofis	
binalarındaki	konfor	üzerindeki	etkisinin	ana-
liz	edilmesine	çalışılmıştır.	
Dinamik-ısıl	bir	simülasyon	ve	üç	boyutlu	bir	
akış	 simülasyonu	 sonuçlarına	 göre,	 bir	 ekip	
ofisi	olarak	kullanılan	referans	mahalde,	olu-
şan	sıcaklık	dağılımı,	hava	hızı	dağılımı,	ışıma	
sıcaklığı	 asimetrisi	 parametrelerinin	 ince-
lenmesi	 ile	EN	ISO	7730	uyarınca	konulan	
konfor	 taleplerinin	 karşılanmasının	müm-
kün	olduğu	görülmüştür.	Simüle	 edilen	 sis-
temlerden	birinde	REHAU	 tavan	plakaları,	
sadece	serinletme	işletimi	için	aktive	edilmiş,	
ısıtma	ise	parapet	bölgesinde	konumlandırı-
lan	ek	statik	 ısıtma	alanları	 (radyatörler)	 ile	
sağlanmıştır.	 Simüle	 edilen	 diğer	 sistemde	
ise	REHAU	tavan	plakaları	hem	serinletme	
hem	de	ısıtma	işletiminde	kullanılmıştır.	Bu	
sistemde	 ısıtma	 için	 ek	 statik	 ısıtma	yüzey-

leri	kullanılmamıştır.	Her	iki	simülasyonda	da,	
döşemeden	ısıtma	sistemi	n=1,5	hava	değişim	
katsayısına	sahip	bir	havalandırma	sistemi	ile	
desteklenmiştir.	Amaç,	EN	 ISO	7730	 uya-
rınca	tanımlanan	ve	yukarıda	belirtilen	kon-
for	taleplerini	sağlamak	olmuştur.		(Tablo	1)

Referans Bina

Yapılacak	simülasyonlara	temel	oluşturan	refe-
rans	bina;	büyüklük,	dağılım	ve	kullanım	açı-
sından	ortalama	bir	yönetim	binasıdır.	Bina,	
Alman	Enerji	Verimliliği	Yönetmeliği’ne	göre	
tasarlanmıştır.	Binadaki	havalandırma,	ısıtma,	
soğutma	sistemlerinin	kullanım/işletim	saat-
leri	DIN	18599	 standardı	 dikkate	 alınarak	
belirlenmiştir.	Yönetim	binası	aşağıdaki	veriler	
çerçevesinde	planlanmıştır:	(Tablo	2)

Cepheler	boylu	boyunca	pencerelerden	oluş-
maktadır.	Pencere	bantları	birbirlerinden	0,7	
m	yüksekliğinde	bir	parapet	ile	ayrılmaktadır.
(Şekil	1)	(Şekil	2)

Operatif sıcaklık
Yaz işletimi                          +23,5°C  -  +25,5°C aralığında

Kış işletimi                           +21°C  -  +23°C aralığında 

Azami ortalama hava hızı
Yaz işletimi                          0,12 m/s

Kış işletimi                           0,10 m/s

Dikey hava sıcaklığı gradyeni                                           < 2 K/m

Işıma sıcaklığı asimetrisi
Sıcak tavan                         < 5 K

Serin tavan                         < 14 K

Tablo 1 : EN ISO 7730 uyarınca konfor kriterleri

Yeri Essen/Almanya

Soğutma iklim bölgesi 3/Tdış maks. +32°C

EN 12831 uyarınca kış dış hava sıcaklığı -10°C

Cephe yönü
Uzunlamasına cepheler kuzey-güney doğ-
rultusunda

Yapı ağırlığı 876 kg/m2

Kullanım alanı 4 katta 1.340 m2

Pencere U-Değeri 1,12 W/m2K

Dış duvar U-Değeri 0,32 W/m2K

Tablo 2 : Referans bina için temel veriler

Şekil	1	:	Cephe	kesiti

Şekil	2	:	Referans	bina

Genişlik 5,4 m

Derinlik 5,63 m

Net yükseklik 2,9 m

Alan 30,4 m2

Kullanıcı sayısı 3 kişi

Kişi başına ısı yayımı 75 W duyulur

Çalışma ekipmanları 15 W/m2

Aydınlatma 365 W - 500 lx

Kullanım süresi 07 :00 - 18:00

Günlük işletim süresi 05:00 - 18:00

Tablo 3: Referans mahalin sınır şartları
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Referans mahal

Referans	mahalde	bulunan	ofi	s,	cepheye	yakın	
yerleşimlidir.	Kat	aralarındaki	zemin	ve	tavan,	
280	mm	kalınlığında	betondandır.	İç	duvarlar	
hafi	f	yapı	tarzında	imal	edilmiştir	ve	alçıpan	
plakalardan	oluşmaktadır.	Dış	duvar	iç	yüze-
yinde	 20	mm	 sıva	 bulunan	 180	mm	kalın-
lığında	 betondan,	 dışarıda	 ise	 yeterli	mik-
tarda	 yalıtımdan	 oluşmaktadır.	Büro	 kulla-
nımı	önceki	sayfada	yer	alan	Tablo	3'te	gös-
terelmektedir.
Mahalin	 ısı	 kazancı	 VDI	 2078	 standar-
dına	 göre	 hesaplanmıştır.	Dışarıda	 yer	 alan	
ve	 z=0,25	 değerine	 sahip	 güneş	 kırıcıların	
da	 dikkate	 alınması	 ile	mahal	 için	 toplam	
1.701	W’lık	yani	56,0	W/m2’lik	bir	ısı	kazancı	
hesaplanmıştır.	Isı	kaybı	hesabı	ise	EN	12831	
standardına	göre	gerçekleştirilmiş	ve	21	°C’lik	
mahal	sıcaklığında	2.168	W’lık	bir	ısı	kaybı	
hesaplanmıştır.	Fakat	bu	değer	içinde	ek	ola-
rak	mahalin	tekrardan	ısıtılması	 için	gerekli	
olan	 1.064	W’lık	 güç	 de	 dahildir.	Bu	 yüz-
den	mahalin	net	ısı	kaybı	1.104	W,	veya	36,3	
W/m2’dir.	

Opsiyon A: REHAU ışımalı 
serin tavan/statik ısıtma alanı/
destekleyici havalandırma sistemi 

Bu	opsiyonda	ışımalı	serin	tavan,	asma	tavanda	
uygulanan	bir	sistem	olarak	havalandırma	sis-
temi	ile	kombine	edilmiştir.	Taze	hava,	odayı	
çevreleyen	 ve	hole	 bakan	duvar	 diplerinden	
düşük	hızlarla	üfl	enmektedir.	Üfl	enen	hava-
nın	sıcaklığı	cereyan	oluşumunu	engellemek	
için	+20	°C	olarak	seçilmiştir.	REHAU	ışımalı	
serin	 tavan	 sisteminin	 ataleti	 düşük	 olduğu	
için	 sağlanan	 gücün	 oda	 sıcaklığına	 etkisi	
sadece	az	bir	gecikme	ile	gerçekleşmektedir.	
REHAU	ışımalı	serin	tavan	sisteminin	aktif	
alan	oranı	simülasyon	örneğinde	%	70	olarak	
seçilmiştir,	yani	toplam	tavan	alanının	%	70	
oranında	bu	plakalar	ile	donatıldığı,	kalanının	
ise	düz	alçıpan	plakalar	ile	kaplandığı	varsayıl-
mıştır.	Isıtma	işletiminde	ise	taze	hava	21	°C	
ile	üfl	enmektedir;	bu	sebeple	de	odada	bulu-
nan	radyatör	kalan	ısıtma	yükünü	karşılamak	
için	gerekli	olmaktadır.		(Şekil	4)

Yaz işletimi

Yaz	işletiminde,	taze	havanın	mahale	üfl	en-

Şekil	3:	Referans	mahal	yatay	planı

Şekil	4:	Opsiyon	A	mahal	kesiti

Egzoz Havası

Bilgisayar
100W

Bilgisayar
100W

Bilgisayar
100W

Yazıcı
50W

Kişi
75 W

Kişi
75 W

Kişi
75 W

TFT
35 W

TFT
35 W

Aydınlatma
182.5 W

Aydınlatma
182.5 W

Taze Hava

TFT
35 W

Mahal Yükleri:

3 kişi X 75 W

Ek cihazlar

15 W/m2

Aydınlatma 365 W (500 lX)

Dış Duvar:   u= 032 W/(m 2K)

Pencereler: U = 1,12 W/(m 2K)

Profiller: U = 1,2 W/(m 1K)

Profil oranı: % 18,2 

Camlama: U = 1,1 W/(m 1K)

 g = 0,63

Gölgeleme: z = 0,25
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teknik

mesi, zemine yakın bir noktadan ve 20 °C ile 
gerçekleştirilmektedir. Simülasyon, REHAU 
ışımalı serin tavanın +20 °C - +21 °C mer-
tebesinde yüzey sıcaklıklarına, zeminin ise 
23,2 °C’lik sıcaklığa sahip olduğunu göster-
mektedir. 
Serin tavan plakalarının kullanımı sebebiyle 
mahalde sıcaklık katmanları oluşmaktadır. 
Yaşam bölgesindeki dikey hava sıcaklığı grad-
yeni baş ve ayak arasında 0,7 K/m ile EN 
ISO 7730 uyarınca müsaade edilen aralığın 
oldukça aşağısında kalmaktadır. Yaşam bölge-
sinde +24,3 °C’lik hissedilen sıcaklık ve orta-
lama 0,1 m/s altında hava hızları oluşmakta-
dır. Böylece EN ISO 7730 uyarınca tanım-
lanan tüm konfor kriterlerine uyulmaktadır. 
(Şekil 5)

Kış işletimi

Kış işletiminde, taze havanın mahale üflen-
mesi, zemine yakın bir noktadan +21 °C ile 
gerçekleştirilmektedir. Çıkış noktasının çevre-
sinde yerel olarak +20 °C’lik sıcaklıklar görül-
mektedir. Kişilerden ve cihazlardan yayılan ısı 
ile çalışma bölgelerinde +21,5 °C’lik sıcaklık-
lara rastlanmaktadır. Bu esnada tavan sıcak-
lığı 22,2 °C, zemin sıcaklığı ise 20,8 °C olarak 
simüle edilmiştir. Pencerenin altında konum-
landırılmış radyatör cephe ile soğuk hava 
düşüşü engellenmiştir ve parapet bölgesinde 
ısıl konfor sağlanmaktadır. Yaşam bölgesindeki 
dikey hava sıcaklığı gradyeni baş ve ayak ara-
sında 0,7 K/m ile konfor aralığında kalmakta-
dır. Hava hızları 0,1 m/s değerinin altındadır 
ve bu yüzden kritik değildir. (Şekil 6)

Opsiyon B: REHAU-ışımalı 
sıcak/serin tavan/destekleyici 
havalandırma 

Opsiyon A’dan farklı olarak bu uygulamada 
parapet bölgesindeki radyatör kullanılmamak-
tadır. Onun yerine ışımalı sıcak tavan ısıtma 
periyodunda kayıpları karşılayacaktır. 
Sıcak tavanın görevi EN 12831 uyarınca 
hesaplanan ısı kaybını karşılamaktır. REHAU 
ışımalı serin tavan sisteminin aktif alan oranı 
bu durumda da % 70’tir. Taze hava bu sistemde 
de zemine yakın noktalardan düşük hızlarda 
üflenmektedir. Üfleme sıcaklığı, soğutma işle-
timinde +20 °C, ısıtma işletiminde 21 °C’dir.  
(Şekil 7)

Hava değişimi

İşletim saatleri içinde, tekrar kullanım 
yok

1,5 h-1

İşletim saatleri dışında 0

Taze hava sıcaklığı 20 °C             21 °C

Serin tavan
Aktif alan 21,3 m2

Gidiş suyu sıcaklıkları 16 °C (2K)

Radyatör Mahal sıcaklıklarında aktif
<21 °C           17 °C
İşletim saatleri   dışında

Tablo 4: Opsiyon A sınır şartları

Şekil 5: Yaz işletimi - Opsiyon A  REHAU ışımalı serin tavan / destekleyici havalandırma

Şekil 6: Kış işletimi - Opsiyon A Radyatörle ısıtma / destekleyici havalandırma
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teknik

Yaz işletimi

Yaz işletiminde Opsiyon A’daki ile aynı sıcak-
lıklar, hava hızları ve yüzey sıcaklıkları oluş-
maktadır. EN ISO 7730 uyarınca konfor şart-
ları yine sağlanmaktadır. 

Kış işletimi

Opsiyon A ile karşılaştırıldığında neredeyse 
homojen bir mahal sıcaklık dağılımına ula-
şıldığı görülmektedir. Yaşam bölgesinde + 22 
°C’lik sıcaklıklar meydana gelmektedir; tüm 
konfor kriterlerine uyulmaktadır. Isıtma duru-
munda tavan sıcaklığı + 21 - 22 °C aralığında, 
zemin sıcaklığı ise + 21,8 °C olmaktadır. Opsi-
yon A ile karşılaştırıldığında neredeyse homo-
jen bir mahal sıcaklık dağılımı oluştuğu görül-
mektedir. Görülebilen bir diğer husus, radya-
tör olmaksızın da parapet bölgesinde çalışma 
alanlarının olduğu noktalarda konfor açısın-
dan müsaade edilebilir hava hızlarının oluş-
tuğudur. Bu bölgelerde oluşan hava hızları 0,1 
m/s altındadır. Çalışma alanları bölgesinde 
oluşan dikey sıcaklık gradyeni ise 0,7 K/m 
mertebesindedir. Radyatörün eksikliği sebe-
biyle cepheye yakın parapet bölgesinde 0,2 
m/s’lik hava hızları oluşmaktadır. Bu duru-
mun iyileştirilmesi için pencere bölgesinde 
örneğin yapısal bir iyileştirme yapılabilir veya 
camın U-değeri < 1,0 W/(m²K) değerinin 
altına çekilebilir (Şekil 8).

Parapet bölgesinde aktive edilecek ek bir 
duvardan ısıtma alanı ile pencere bölgesin-
deki hava hızları önemli miktarda düşürüle-
bilir ve konforda ek bir iyileştirme sağlanabilir. 
Gidiş suyu sıcaklığı tavan plakası ile aynı seçi-
lecek 3,6 m2 aktif REHAU duvardan ısıtma 
plakasında, pencere kenarında parapetin üst 
bölgesinde oluşan sıcak hava düşüşü kom-
panse edilebilir. Çalışma alanlarının cepheye 
yakın bölgede konumlandırılmasına ise müsa-
ade edilebilir (Şekil 9).

Sonuç

Yapılan çalışma, REHAU ışımalı serin/sıcak 
tavan plakalarının kullanımı ile EnEV stan-
dartlarında yalıtıma sahip bir ofi s/yönetim 
binasında ısıtma ve serinletme işletimlerine 
yönelik EN ISO 7730 uyarınca öngörülen 
konfor koşullarının sağlanabildiğini göster-

Hava değişimi

İşletim saatleri içinde, tekrar 
kullanım yok

1,5 h-1

İşletim saatleri dışında 0

Taze hava sıcaklığı 20 °C             21 °C

Serin tavan
Aktif alan 21,3 m2

Gidiş suyu sıcaklıkları 16 °C (2K)     32 °C (5K)

Şekil 8: Kış işletimi - Opsiyon B 
REHAU ışımalı sıcak tavan / destekleyici havalandırma

Şekil 7: Opsiyon B Mahal Kesiti

Mahal Yükleri:

3 kişi X 75 W

Ek cihazlar

15 W/m2

Aydınlatma 365 W (500 lX)

Dış Duvar:   U = 0,32 W/(m 2K)

Pencereler: U = 1,12 W/(m 2K)

Profiller: U = 1,2 W/(m 1K)

Profil oranı: % 18,2 

Camlama: U = 1,1 W/(m 1K)

 g = 0,63

Gölgeleme: z = 0,25
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teknik

0,7 K’lik dikey hava sıcaklığı gradyen değeri 
ile < 2,0 K olan sınır koşulu rahatlıkla yerine 
getirilmiştir. Özellikle ek radyatör olmayan 
alternatifte oldukça homojen bir mahal sıcak-
lığı dağılımı söz konusu olmaktadır. Yaz şart-
larında oluşan +24,3 °C’lik operatif mahal 
sıcaklığı EN ISO 7730 uyarınca tanımlanan 
+23,5 - +25,5 °C sıcaklık aralığında kalmak-
tadır. Ek radyatör kullanımı olmayan sistem 
alternatifi nde ısıtma için oluşan 0,1 m/s’lik 
hava hızı ile müsaade edilen azami değerin 
altında kalınmıştır. Yapının EnEV standardı 
uyarınca yalıtılmış olması sayesinde, REHAU 
ışımalı tavandan ısıtma plakalarının yüzey 
sıcaklığı sadece +22,5 °C olarak gerçekleşmiş-
tir. Bu durumda oluşan ışıma asimetrisi değeri 
0,2 K mertebesinde kalmış ve EN ISO 7730 
uyarınca tanımlanmış azami 5 K’lik değerin 
oldukça aşağısında gerçekleşmiştir. 
İncelenen kullanım durumları, uygun yalı-
tım koşullarına sahip yapıda, REHAU ışımalı 
tavandan serinletme/ısıtma plakalarının kul-
lanımı ile cepheye yakın parapet bölgelerinde 
ek radyatör önlemlerinin alınmasına gerek 
olmadan konfor ihtiyaçlarının karşılanabildi-
ğini göstermektedir. Böylece sistemin ilk yatı-
rım giderleri radyatör ve borulama maliyetleri 
kadar düşürülebilir. TM

Şekil 9: Kış işletimi - Opsiyon B - Ek olarak duvardan ısıtma ile

EN ISO 7730 uyarınca konfor şartları
Opsiyon A
REHAU ışımalı serin/sıcak tavan, statik ısıtma yüzeyi ve 
klima sistemi

Opsiyon B
REHAU ışımalı serin/sıcak tavan ve 
klima sistemi

Operatif mahal sıcaklığı
Yaz +24,3 °C +24,3 °C

Kış +21,5 °C +22 °C

REHAU ışımalı serin/sıcak tavan 
yüzey sıcaklığı

Yaz +20 °C - +21 °C arasında +20 °C - +21 °C arasında

Kış +21°C - +22 °C arasında +22,5 °C

Yaşam bölgesinde azami ortala-
ma hava hızı

Yaz <0,1 m/s <0,1 m/s

Kış <0,1 m/s <0,1 m/s

Dikey hava sıcaklığı gradyeni
Yaz 0,7 K 0,7 K

Kış 0,7 K 0,7 K

Işıma sıcaklığı asimetrisi
Yaz 2,6 K - 3,6 K arasında 2,6 K - 3,6 K arasında

Kış 0,2 K - 1,2 K arasında 0,2 K

mektedir. Bu, gösterilen kullanım durumu için 
ek radyatörlerin kullanımına gerek duymadan 
da mümkündür. En büyük avantajı sunan sis-
temin, asgari taze hava değişimine göre boyut-
landırılmış bir klima sistemi ile kombine edil-
mesi olduğu görülmektedir. Parapet bölge-

sinde kullanılacak ek bir duvardan ısıtma sis-
temi ile konforun daha da iyileştirilebileceği 
görülmüştür. Ayrıca yapılacak bir duvardan 
ısıtma sistemi parapet yakınında çalışma alan-
ları kurulmasına bir engel teşkil etmemekte-
dir. Simülasyonu yapılan her iki sistemde de 
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Dört Mevsim Enerji Tasarrufu: 
Aldağ AKS-DX&VRF 
Klima Santrali

sistem

Aldağ tarafından üretilen AKS-
DX&VRF klima santrali, standartlaş-
tırılarak katalog ve kolay seçim tablo-

suyla birlikte ilk olarak ISK-SODEX fuarında 
mühendislik firmaları ve VRF-VRV üreticileri-
nin beğenisine sunuldu. Enerji tasarrufu sağla-
yan yenilikçi çözüm AKS-DX&VRF uygula-
ması AVM, ofis, otel, banka gibi yerlerde, VRF 
ile klimatizasyon uygulamalarına paralel ola-
rak taze hava temini amacı ile dizayn ve imal 
edilmektedir. Sulu sistemlere göre montajları 
basit kurulum ve tesisat maliyetleri çok düşük-

EN ISO 5167 Standartlarında teste tabi tutul-
muştur.
•	 EN 1886’ya göre Gövde Mekanik dayanımı 

için Max SEHİM: EN 1886’ya göre 
1000 pa pozitif ve negatif basınç D1(M), 
Maksimum Kaçak -400 Pascal için: L2 
+700 Pascal için: L2, Filtre Bypass Kaçağı: 
F9, Termal iletkenlik renci: T3, Isı Köprüsü: 
TB3 sınıfınındır.

•	 Gövde panellerinin iç ve dış sacları 
daldırma galvanizli çelikten mamul, dış sac 
RAL 9002 polyester esaslı toz boyalı olarak 

tür. Üst düzey dizayn özellikleri sayesinde tüke-
ticinin kullanım şekline göre dış ortam veya iç 
ortamda kullanılabilen kompakt bir sistemdir.

AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin başlıca özellikleri:

1- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin yapısı

Klima santrali EUROVENT belgeli olup EN 
1751: 1988, DIN 1946 Kısım 4:2008 DIN 
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imal edilmektedir.
•	 Tüm paneller ve kapılar çift cidarlı olup; sac 

kalınlıkları minimum dış sac 1 mm iç sac 
0,65 mm’dir.

•	 Tüm gövde iç yüzeyleri tamamen düzgün, 
pürüzsüz, yıkama ve silme temizliklerine 
uygun olup hiçbir şekilde kaynaklı 
birleştirme yapılmamaktadır.

•	 İç sac ve dış sac arasında izolasyon 
malzemesi olarak 50 mm kalınlığında 
taşyünü kullanılmaktadır.

•	 Santral panellerinin montajı ve demontajı 
tamamıyla dışarıdan gerçekleştirilmektedir.

•	 Santral hücre bağlantıları dışarıdan bağlantı 
elemanları vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.

•	 Santral kaseti üzerinde santral teknik 
bilgilerini içeren ve ayrıca her hücrede 
hücreleri tanımlayan, kolayca sökülmeyen, 
nem ve suya dayanıklı, uzun ömürlü bilgi 
etiketleri bulunmaktadır.

•	 Santralin birden fazla hücreler halinde 
sahaya sevk edilmesi durumunda, hücrelerin 
kolayca birleştirilmelerini sağlamak 
amacıyla, hücrenin hangi santralin hangi 
hücresi olduğunu gösteren bilgi etiketleri 
santral üzerinde bulunacaktır.

2- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin ısı geri kazanım 
hücresinin yapısı

% 100 taze hava ile çalışma özelliğine sahiptir, 
klima santralinin içerisinde bulunan sorption 

rotoru hem duyulur hem de gizli ısı transferi 
sayesinde yaz şartlarında nem alma, kış şart-
larında nemlendirme ihtiyacını büyük oranda 
ortadan kaldırarak dört mevsim enerji tasar-
rufu sağlamış olur, verimleri (% 70-85)ora-
nındadır. Sadece duyulur ısı transferi yapan ısı 
tekerlekli veya plate tip çapraz geçişli uygula-
malarda yapılabilmektedir.

3- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin free heating-free 
cooling özelliği

Klima santrali free heating-free cooling durum-

larında % 100 karışım damperleri ve üstün oto-
masyonu sayesinde hava sıcaklık değerleri kar-
şılaştırılarak ortamın konfor şartlarını değiş-
tirmeden en ekonomik modda çalışmaktadır.

4- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin DX serpantin özelliği

İhtiyaç duyulan santral kapasitesi ve VRF-VRV 
modellerinin güçlerine göre santral evaporatörü 
bölümlendirilmiştir, her bölümün kapasitesine 
uygun olarak expension-batarya dağılım sis-
temi müstakil olarak dizayn edilmekte, ayrı ayrı 
sensör kovanları DX bataryanın kanat – kurve 
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sistem

– emiş borusu üzerine montajı yapılmış, san- 
tral kapağı bu duruma göre özel olarak dizayn 
edilmiştir. Bakır boru kaynaklarından sonra 
dahi servis için ulaşım kolay hale getirilmiştir.

5- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin aspiratör ve vantilatör 
özelliği

EC Plug fanlar ile maksimum enerji tasarrufu 
sağlamakta olup EC motor uygulaması saye-
sinde ise trifaze motor+frekans invertör seçe-

neğine göre sessiz çalışmanın yanı sıra daha 
verimli, düşük işletme ve bakım maliyeti, düşük 
motor kayıpları, küçük boyutlar, kolay kontrol, 
istenilen çalışma noktasına kısa sürede erişebi-
lirlilik sağlamaktadır.

6- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin otomasyon özelliği

AKS-DX&VRF klima santralinin en 

önemli özelliği; güç ve otomasyon sistemi 
(DDC+MCC) müstakil etanaj bir pano içe-
risinde cihaz bünyesinde bulunmaktadır. Bu 
durum ilave otomasyon ve kablolama giderle-
rini ortadan kaldırarak RS 485 Modolü, Mod-
bas protokolü ile BMS’e bağlanabilme özelli-
ğine sahiptir.

7- AKS-DX&VRF klima 
santrallerinin devreye alınıp teslim 
edilmesi

AKS-DX&VRF klima santral sisteminin start-
up’ını VRF firması ve Aldağ teknisyenleri bir-
likte yapmaktadır. 
Sistemin performans değerleri kontrol edile-
rek ve son kullanıcı teknisyenlerine eğitim veri-
lerek teslim edilmektedir. Bu durum sistemin 
sağlıklı çalışması ve tesliminde mekanik taah-
hüt firmalarına sonsuz güvence ve artı değer 
kazandırmaktadır. TM

www.iskteknik.com
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sistem

Su sıkıntısını en aza indirmenin yolların-
dan öncelikli olanı elimizdeki doğal su 
kaynaklarının daha verimli bir şekilde 

kullanılmasından geçmektedir. Su verimlili-
ğini artırmak ve sürdürülebilir su yönetimi 
için alternatif kaynakların bulunması gerek-
mektedir. Bu alternatif kaynaklardan biri de 
Gri Su Geri Kazanım Sistemidir. Tuvalet 
haricindeki evsel atık sulardan oluşan akım 
gri su olarak anılmaktadır. İçme suyu kalitesi 
gerektirmeyen birçok alanda (tuvalet rezervu-

arları, bahçe sulama, genel temizlik işleri, araç 
yıkama gibi) tekrar değerlendirilebilmektedir 
ve su verimliliği sağlanırken su faturalarından 
da tasarruf edilebilmektedir. Gri su, yiyecek 
artıkları, deterjan ve bazı patojenler içerebi-
lir. Gri suyun arıtımı, biyolojik arıtım ve fi lt-
rasyon gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilebil-
mektedir. Türkiye’de gri su arıtımı yaygın ola-
rak kompakt bir çözüm olan MBR yöntemi 
ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki gri su 
uygulamaları birçok konut, ofi s, otel ve alış-

veriş merkezi projelerine işlenmiş olup kul-
lanımına da başlanmıştır. Gri su arıtımının 
ardından geri kazanılan su, yerel yönetim-
lerin uyguladığı geri kazanılmış su kriterle-
rini sağlamalıdır. Arıtılmış suyun kalitesi ve 
miktarı, son kullanım alanlarına uygun ola-
rak tercih edilmelidir. Gri su uygulamalarının 
sağlıklı bir şekilde yaygınlaşması, uygun bir 
politika ve standartlar ile sağlanacaktır. Her 
geçen gün dünyada ve ülkemizde su sıkıntısı 
artmaktadır. Türkiye, su kaynakları yönünden 

Sürdürülebilir 
Su Yönetiminde 

Gri Su Geri 
Kazanımı

Hazırlayan: Mehmet Kıncır, Aktif Çevre 
Satış ve Pazarlama Müdürü
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zengin gözükmesine rağmen, sanıldığı gibi 
su zengini ülkeler arasında değildir. Su sıkın-
tısını en aza indirmemizin yollarından önce-
likli olanı, elimizdeki doğal su kaynaklarının 
korunması ve daha verimli bir şekilde kulla-
nılmasından geçmektedir. Kaynaklarımızın 
korunması ve verimliliği için alternatif kay-
naklar göz önüne alınmalıdır. Bu kaynaklardan 
biri de gri su geri kazanımıdır. Aktif Çevre, gri 
su geri kazanım sistemi konusunda meslektaş-
larını bilinçlendirmek ve gri su geri kazanım 
sistemlerinin doğru bir şekilde ülkemizde de 
uygulanması için birkaç yıldır çalışmalarına 
devam etmektedir. Gri su; evsel atık suyun 
kanalizasyon suyu içermeyen kısmına denir, 
yani duştan, lavabodan, küvetten ve mutfak-
tan gelen atık sudur. Bulaşık makinesi, duş-
lar, evyeler ve çamaşır makinesinden gelen 
atık su evsel atık suyun % 50-80’idir. Özel-
likle kurak bölgelerde sulama suyu ihtiyacı, gri 
su ile karşılanabilmektedir. Sulama suyu ola-
rak kullanımının yanı sıra tuvalet rezervuar-
ları, genel temizlik işleri, araç yıkama gibi bir-
çok alanda da tekrar değerlendirilmesiyle su 
faturalarından tasarruf edilmesinin yanında 
giderek artan su ihtiyacına da çözüm sun-
maktadır. Gri suyu bir atık su olarak görmek, 
yerine tekrar değerlendirilebilen bir kaynak 
olarak görmek en doğru çözümlerden birini 
sunmaktadır. Gri suyun arıtımı diğer sistem-
lerle kıyaslandığında daha hızlı ve kısa bir 

sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilebil-
mektedir. Su kullanılan mekânların kendile-
rine özgü kalite gereksinimleri bulunmakta-

dır. Bu yüzden gri su geri kazanım sistemin-
den elde edilen suyun kullanılacağı yerin stan-
dartlarına uygun olması gerekmektedir. Arı-
tılmış gri suyun evlerde, tuvalet rezervuar-
ları ve çamaşır yıkamada tekrar kullanılabil-
mesi için Membrane Biyoreaktör gibi geliş-
miş arıtma teknolojileri, hijyenik ve kompakt 
prosesleriyle şehir yaşamı için en ideal çözüm-

Gri su girişi
Gri su deposu
MBR deposu
Temiz su deposu
Permit ünitesi
Vakum pompası

Dalgıç pompa
Hidrofor
Blower
Difüzör
MicroClear® Filtre
Havalandırma

Seviye anahtarı
Tahliye vanası
Hidrofor bağlantı vanası
Şebeke suyu takviye musluğu
Taşma çıkışı
Kanalizesyon

Şekil 1. MBR teknolojisi ile gri su arıtımı

Araç Yıkama Tuvalet Rezervuarları
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sistem

dür. Özellikle Almanya’da ispatlanmış tekno-
lojisi ile MicroClear® filtreler, gri su geri kaza-
nım sistemlerinde ön plana çıkmaktadır. Gri 
su geri kazanımında uygun arıtma teknolo-
jisinin seçilmesiyle gri su içme suyu kalite-
sini gerektirmeyen alanlarda (tuvalet rezer-
vuarları, sulama suyu gibi) çift tesisat uygula-
masıyla değerlendirilebilmektedir. Gri suyun 
son kullanım alanları, arıtma teknolojileri ve 
uygulanan standartları dünya çapında deği-
şiklikler göstermektedir. Türkiye’de gri suyun 
tekrar değerlendirilmesi ile ilgili ne yazık ki 
henüz oluşturulmuş bir yasal çerçeve bulun-
mamaktadır. 

Gri su uygulamaları ve MBR 
sistemi ile arıtımı

Türkiye’de gri su uygulamaları birçok konut, 
ofis, hotel ve alışveriş merkezi projesinde yer 
almaktadır. Gri su arıtımında birçok tekno-

loji kullanılabilmektedir. Uygun teknolojinin 
seçilmesinde son kullanım alanı en önemli 
noktayı oluşturmaktadır. Arıtılan suyun yerel 
ve ulusal tekrar kullanım standartlarını kar-
şılaması gerekmektedir. Arıtılan suyun kali-
tesi ve miktarının son kullanım alanına uygun 
olması gerekmektedir. Gri su geri kazanım 
sisteminin uygulanacağı binalarda lavabo ve 
duşlardan gelen foseptik atığı içermeyen pis 
su boruları ayrı bir şekilde dizayn edilerek 
gri su geri kazanım sisteminde toplanır ve 
arıtma işlemine tabi tutulur. Şebeke ve kul-
lanım suyu hatlarının hiçbir şekilde birbiri 
ile bağlantısı bulunmamalıdır hatta kulla-
nım suyunun geçtiği borunun farklı renkte 
olması tesisatta düzenleme yapılacağı zaman 
karışıklık olmasının önüne geçecektir. Bahçe 
sulama ve temizlik işleri için bırakılan mus-
luklara içilemez etiketi yapıştırılarak kullanı-
cıların başka amaçla kullanması engellenme-
lidir. Eğer mümkünse gri su geri kazanım sis-
teminde kullanılan depolar için ayrı bir hava-
lık hattı çekilmesinde fayda vardır, şayet bu 
mümkün değilse lavaboların çatıya uzanan 
havalık hatları da yeterli olmaktadır. Sistemin 
kurulacağı mekâna bağlı olarak, taşma çıkışı 
geri su akış seviyesi göz önünde bulunduru-
larak dizayn edilmeli ve sisteme kanalizasyon 
suyunun girmesi önlenmelidir. 

MBR ile gri su arıtımı

Türkiye’de uygulanmaya başlayan gri su geri 
kazanım sistemlerinde şehir alanları için kom-
pakt bir çözüm sunan MBR teknolojisi tercih 
edilmektedir. Gri su yiyecek artıkları, deterjan 
ya da sabun ve bazı patojenleri içerebilmek-
tedir. Fakat genel bir kural olarak gri suyun 
sulama suyu olarak değerlendirilmesi duru-
munda kapsamlı bir kimyasal ya da biyolojik 
arıtıma gerek duyulmamaktadır. Gri sudaki 
sabun ve deterjanların, sulanan bitkilerin geli-
şimi konusunda etkisi büyüktür. Gri su doğru-
dan sulama suyu olarak kullanılabileceği gibi 
farklı amaçlarla kullanımı için depolanabil-
mektedir. Depolanması durumunda gri sudaki 
patojenlerin yok edilmesi için suyun filtrelen-
mesi gerekmektedir. Gri suyun en verimli arı-
tımı; biyolojik sistemlerin fiziksel arıtmayla 
kombine edilmesi sonucu elde edilmektedir. 
Membran biyolojik reaktör aktif çamur siste-
minin ultrafiltrasyon membranları ile birleşimi 

sonucu katı/sıvı ayrımını gerçekleştirmektedir. 
MBR sistemleri klasik aktif çamur sistemle-
rine kıyasla daha kısa hidrolik bekleme süre-
leri ile daha az yer kaplamaktadır.

Türkiye ve dünyadaki gri su 
uygulamaları

Türkiye’de birçok yeşil bina projeleri hayata 
geçirilmekte ve bu projelerin birçoğu gri 
su geri kazanım sistemini içermektedir. 
Türkiye’deki öncü projelerden biri olan İstan-
bul Zorlu Center Projesinde 250 m3/g kapa-
siteli Aktech Gri Su Geri Kazanım Sistemi 
yer almaktadır. Bunun yanı sıra Aktif Çevre 
referansları arasında yer alan Ankara Diya-
net İşleri Başkanlığı Camii, İstanbul Erkek 
Lisesi Vakfı 125. Yıl İlköğretim Okulu, İstan-
bul Pera Days Otel, Antalya Eko Ev ve Yeni 
Hayat Evleri Projelerinde de duş ve lavabo-
lardan toplanan gri su, tekrar değerlendirile-
rek tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulama-
sında kullanılmaktadır.

Gri su politikaları – dünyadaki gri 
su yasal düzenlemeleri

Gri su geri kazanım sistemlerinin yaygın ola-
rak kullanımı için gri su politikasının oluştu-
rulması gerekmektedir. Halk sağlığının korun-
ması ve çevresel risklerin önlenmesi için oluş-
turulan politikalar, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) standartları ve yerel yasal düzenle-
meleri karşılamalıdır. Yasal çerçevenin oluş-
turulması için kamu kuruluşları, üniversiteler, 
politikacılar ve geliştirme uzmanları işbirliği 
içinde çalışmalıdır. Aktif Çevre, Gri Su Geri 
Kazanım Sistemini Türkiye’ye getiren ilk firma 
olarak bu konuda üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmekte; sempozyum, fuar ve kendi 
gerçekleştirmiş olduğu organizasyonlarla yatı-
rımcılara, proje firmalarına ve kamu kuruluşla-
rına konu ile ilgili çözüm ortaklığı sunmakta-
dır. Özellikle kuraklığın tekrar gündeme gel-
mesiyle Bayındırlık ve Çevre Bakanlığı da Gri 
Su Geri Kazanım Sistemi ile ilgili yasal altya-
pıların oluşturulması için araştırmalarına baş-
lamış olup Aktif Çevre de bu konuda proje 
yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulunmakta-
dır. Toplumumuzda her geçen gün gri su geri 
kazanımına verilen önem artmakta ve sistem 
yaygınlaşmaktadır. TM

Bahçe sulama
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