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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

•	Ü	rün	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

55 USD

vanası
36-60°C
vanasıvanası

36-60°C36-60°C )

59 EUR

Yayınlanan	kampanya	logosu	bulunan	ürünlerimizin	fiyatları	ARALIK	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

TERMOSATATİK 
KARIŞIM VANASI

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

KOMBİNE DİNAMİK
BALANS VANASI

100 USD

•		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
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Mahalle Gelişimi. Bu sistemin puanlaması ise 
altı kategoride yapılıyor: Sürdürülebilir araziler 
(14 puan), etkin su kullanımı (5 puan), enerji 
ve atmosfer (17 puan), malzeme ve kaynak-
lar (13 puan), iç hava kalitesi (15 puan), ino-
vasyon ve tasarım (4 puan artı 1 puan da tasa-
rım yapılırken sertifi kalı LEED profesyonel-
leri ile çalışmak). 
LEED sertifi kasyonu kendi içinde “Sertifi ka”, 
“Gümüş (LEED Silver)”, “Altın (LEED Gold) 
ve Platin (LEED Platinum)” olarak kategori-
lere ayrılıyor. Bina, 26-32 puana sahipse ser-
tifi ka almaya hak kazanıyor. 33-38 puan ile 
gümüş, 39-51 puan ile altın, 52-69 puan ile de 
platin sertifi ka almak mümkün. 
Ülkemizde LEED sertifi kalı bina sayısı her 
geçen gün artıyor. Yeşil binalar artık Türkiye 
için de çok yeni bir kavram değil. Özellikle 
son dönemde yapılan konut ve ticari binalarda 
LEED, tercih edilen bir uygulama olmaya baş-
ladı. Bu konuda Çevre Dostu Yeşil Binalar Der-
neği (ÇEDBİK)’in de hakkını vermek gerek. 
Konunun Türkiye’de bu kadar hızlı gelişme-
sinde ciddi bir rol üstlenen ÇEDBİK’in, yap-
tığı eğitim çalışmalarıyla sektörde bilincin art-
masına büyük katkılar sağladığı kesin. Bu yazıyı 
oluştururken kullandığımız verilere de yine 
ÇEDBİK’in web sitesi kaynak oluşturuyor. 
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen-
ler için www.cedbik.org iyi bir adres.
Öte yandan, asıl amacı, çevre dostu, sürdürüle-
bilir ve sağlıklı yapılar oluşturmak olan bu serti-
fi kaları alabilmek için bazı durumlarda “sadece 
puan toplamak üzere yapılan ve aslında ama-
cına hizmet etmeyen uygulamaların” bulunduğu 
da kulağımıza çalınıyor. Projeye prestij kazan-
dıran bu sertifi kaların asıl amacının göz ardı 
edilmemesi, yaratacağı fayda açısından önemli. 
Gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde, son yıllarda 
yapılan ve önümüzdeki yıllarda yapılması plan-
lanan etkinliklerin ana temasını hep “enerji 
verimliliği” oluşturuyor. Bu da gösteriyor ki, 
yeşil binalar ve sürdürülebilirlik kavramları, 
sektörümüzün gündemindeki yerini koruya-
cak. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Yeşil Binaların Önlenemeyen 
Yükselişi

B ina ve yerleşimlerin çevreye olan etki-
leri, salgıladıkları CO2 gazıyla sınırlı 
değildir.  Aynı zamanda su kullanımı-

nın yaklaşık % 12’si, atıkların % 65’i ve elekt-
rik tüketiminin de % 71’inden sorumludur-
lar.  Bu rakamların büyüklüğü, binaların ve 
yerleşimlerin çevreye olan etkilerinin azaltıl-
ması için aynı zamanda büyük bir potansiye-
lin olduğu anlamına gelir. Amerika’da yapılan 
bir çalışma, “yeşil” veya “çevreci” olarak tabir 
edilen binaların enerji tüketiminde % 24-50, 
CO2 salınımında % 33-39, su tüketiminde 
% 40 ve atıklarda % 70’e varan bir düşüş sağla-
nacağını ortaya koymaktadır. Yatırım ve maliyet 
açısından bakıldığında da yeşil konulara yapı-
lan yatırımların uzun vadede yatırımcıya geri 
döndüğü bilinmektedir. 2008 yılında ABD’de 
yayınlanan sektör raporlarına göre yeşil bina 
tasarım maliyetlerinde, sadece % 1 - % 10 
arası bir oranda artış olduğu belirtilmektedir. 
Yeşil bina değerlendirme sistemleri arasında 
(LEED, BREEAM, GREENSTAR, DGNB) 
LEED, ülkemizde en çok bilinen ve kullanı-
lan sistem olarak öne çıkmaktadır. Projelere 
göre farklılık gösteren LEED sertifi ka sistem-
lerini şu şekilde sınıfl andırabiliriz: LEED-NC: 
Yeni inşaat ve renovasyon, LEED-EB: Mev-
cut Binalar, LEED-CI: Binada yaşayanlar için 
iç tasarım,  LEED-CS: Core-and-shell pro-
jects (taşıyıcı sistem ve cephe sistemlerini içe-
ren projeler), LEED-H: Evler ve LEED-ND: 
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ürünler

Bosch Rexroth ile Yüksek Enerji Verimliliği

Rexroth ile pozitif enerji dengesi 
garanti

Zorlu koşullara özel üretilmiş ürün ve çözüm-
lerle Rexroth, mobil ekipman ve ticari araç-
ların daha az yakıt tüketimini sağlıyor. Daha 
düşük yakıt tüketimi de aynı zamanda egzoz 
gazı emisyonlarını azaltıyor. Endüstriyel üretim 
süreçlerinden mobil uygulamalara kadar gerçek-
leşen enerji üretiminde pozitif bir enerji denge-
sini garanti ediyor. Rexroth, güçlü dişli kutuları 
ve tahrik çözümleriyle rüzgâr, güneş ve marin 
enerji sistemlerinin verimliliğini sürdürülebilir 
şekilde artırarak kaynakların dikkatli kullanı-
mına katkıda bulunuyor. 
Rexroth, aynı zamanda çevre açısından zararlı 
olan karbondioksit (CO2) emisyonlarının elek-
trik üretimi esnasında azaltılmasında da önemli 
rol oynuyor.  TM

Form’dan Q-Ton Heat Pump Sıcak Su Üreticisi 

Mitsubishi Heavy Industries ürünleri-
nin distribütörlüğünü yapan Form 
VRF Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile  

“Q-Ton” artık Türkiye’de.  “Q-Ton”, dünyanın ilk 
rotary ve scroll kompresörlerinin kombinasyonu 
ve CO2 akışkan kullanımı ile 90 °C’ye kadar 
sıcak su üretebiliyor. “Q-Ton” sadece elektrik 
enerjisi kullanıyor ve hiçbir fosil yakıta ihti-
yaç duymuyor. Bu sayede sıcak su üretim mali-
yetlerinde klasik sistemlere göre % 45-75 arası 
tasarruf sağlıyor. -25 °C dış ortam sıcaklığında 

dahi 90 °C sıcak su temin edebiliyor. Modüler 
yapı sayesinde 30 kWh kapasitesindeki 16 adet 
cihaz seri bağlanarak 480 kWh kapasiteye ula-
şırken, günlük 100.000 litre sıcak su üretimine 
imkân sağlıyor. 
Q-Ton ayrıca, 2011 yılında Japon Klima 
Mühendisleri Derneği ( JSRAE) tarafından 
verilen “En iyi Teknoloji Ödülü” ve Japon Enerji 
Tasarruf Merkezi (ECCJ) tarafından verilen 
“Enerji Verimlilik ve Tasarrufu Ürün Birinci-
lik Ödülü”nün sahibi. TM 

Bosch Rexroth, ürün ve sistemleriyle 
endüstriyel uygulamalarda üretkenliği 
aynı seviyede tutarken, enerjinin daha 

verimli kullanımı ve daha düşük enerji tüketimi 
için fırsatlar sunuyor. Bu sayede, tüm makine 
kullanım süresince oluşan toplam sahip olma 
maliyeti düşerken, birim maliyetlere de doğru-
dan olumlu etki söz konusu oluyor.
Rexroth enerji faktörleri, yenilenebilir ener-
jileri kazanmak üzere fabrika otomasyonu ve 
endüstriyel uygulamalardan mobil uygulama-
lara kadar tüm sistemlerde büyük role sahip 
bulunuyor. Rexroth’un üretimde hazır ürün 
ve teknolojileri kullanması nedeniyle, makine 
imalatçıları ve kullanıcıları bu ürün ve tekno-
lojileri, yeni tasarımlara veya kurulu makine-
lere hızlı bir şekilde uyarlayabiliyorlar.  

Fabrika otomasyonu ve endüstriyel uygulamalarda en yüksek üretkenlik ile enerjinin verimli kullanımı

Yenilenebilir enerji üretimi: Kaynakların bilinçli kullanımı
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ürünler

Friterm’den Doğal Akışkanlı Doğa Dostu Ürünler
(KARBONDİOKSİT (CO2) / AMONYAK (NH3)

Friterm ürün gamında hava soğutmalı 
kondenserler, soğuk oda evaporatör-
leri, kuru soğutucular, sulu/buharlı hava 

ısıtıcı ve soğutucular, yağ soğutucular ve ısı 
geri kazanım bataryaları yer alıyor. Bu ürün-
lere 2011 yılında CO2 akışkanlı evaporatör-
ler ve gaz soğutucularının üretimi de eklendi. 
Friterm; tüm su, glikol, freon ve CO2 akış-
kanlı ürünlerin kapasite güvencesini yük-
sek teknolojiye sahip Friterm Ar-ge Test 
Laboratuvar’ında gerçekleştirilen testlerle 
güvence altına almıştır. CO2 akışkanlı ürün-
ler subkritik ve transkritik şartlarda test edilir.
Friterm’in yenilikçi anlayışının sonucu ola-

rak, bu yıl paslanmaz çelik borulu amonyak 
(NH3) soğutucularının üretimine başlanmış-
tır. Bilindiği üzere doğru malzemenin kulla-
nılması, soğutma ve havalandırma teknoloji-
sinde büyük öneme sahiptir. Amonyak akış-
kanlı ürünlerde bakır boruların kullanılama-
ması bu duruma örnek teşkil eder. Paslanmaz 
çelik malzeme yüksek korozyon dayanımıyla 
bu sorunun üstesinden gelir. Paslanmaz çelik 
boruların düşük ısı iletim katsayısı ve yük-
sek maliyet gibi olumsuz özellikleri olsa da 
düşük maliyet ve yüksek ısıl iletkenlik katsa-
yısına sahip alüminyum lameller kullanılarak 
bu negatif etkiler kompanze edilebilir. 

Friterm kanat işleme sistemlerinde yaptığı 
yeni yatırımlarla, tek kademede 19 mm kanat 
aralığına ulaşır. Böylece defrost periyodunun 
uzun ve defrostta kalma süresinin asgaride 
tutulmak istendiği süreklilik gerektiren çalış-
malar ve şok dondurucu uygulamalarına yük-
sek verimli yeni ürünler sunulabilmesine ola-
nak sağlar. TM 

Vaillant’tan ecoTEC Plus Serisi Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Vaillant, sektöre sunduğu yeni ecoTEC 
Plus serisi yoğuşmalı duvar tipi mer-
kezi kaskad sistemlerle sistem çözüm-

lerinde yüksek gücü ve performansı bir arada 
sunuyor. Üç farklı kapasite (80-100-120 kW) 
seçeneği ile VU 806/ 1006/1206 yoğuşmalı 
duvar tipi kazanlar, yüksek kapasite ihtiyacı 
olan yapılarda tekli veya kaskad uygulamaları 
ile bireysel veya merkezi sistemlerde yüksek 
ısı gücü sağlıyor. Vaillant ecoTEC Plus yoğuş-
malı cihazlar, akıllı elektroniği sayesinde çalışma 
konumunu ve arızalarını gösteren şık ön paneli 
ve modern dizaynı ile yapılarda, estetik bir görü-
nüm sağlıyor. Kaskad sistemlerine uygun Vail-
lant calorMATIC 630 otomatik kontrol pane-
liyle 8 adet cihazın kaskad bağlantısı yapıla-
rak 960 kW ısı güçlerine ulaşmak mümkün 
olabiliyor.

Özellikleri:

•	 Yeni dizayn integral paslanmaz çelik ısı 
eşanjörü ile % 110’a varan norm kullanım 
verimi. (40/30 C’de – alt ısıl değere ve 
DIN 4702-8’e göre)

•	 Otomatik güç ayar özelliği ile değişken ısı 
ihtiyaçlarına uyum sayesinde yüksek enerji 
tasarrufu

•	 6 bar yüksek işletme basıncı ile yüksek 
yapılarda ilave ekipman kullanmadan 

bağlantı imkânı (13 kata kadar)
•	 Modülasyonlu primer devre pompası ve 

bağlantı boruları ile kolay montaj ve düşük 
enerji sarfiyatı

•	 % 20 - % 100 arasında kademesiz geniş 
modülasyon aralığı

•	 Vaillant’ın geliştirdiği elektronik güvenlik 
konfor programı özelliği ile yüksek çalışma 
emniyeti ve kesintisiz çalışma

•	 Elektronik su basınç sensörü ile emniyetli 
çalışma

•	 e-BUS bağlantı özelliği ile hızlı veri 
iletişimi

•	 Işıklandırılmış Türkçe yazılı açıklamalı 
teşhis özellikli LCD ekran

•	 Entegre manyetik filtreli hidrolik karıştırıcı 
bağlantı aksesuarları

•	 Tek kontrol ünitesi ile Vaillant 
auroTHERM güneş enerjisi sistemlerine 
entegre özelliği

•	 Zengin otomatik kontrol panel ve oda 
termostatları seçenekleri TM 
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TERMOTRANS MAKİNA DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
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Tel : +90  216  428 11 20   Fax : +90  216  428 11 21
web   : www.termotrans.com  -  e-mail  : info@termotrans.com

444 16 74

TERMOTRANS

SWEP BPHES İSVEÇ  TÜRKİYE  GENEL  SATIŞ  VE  SERVİS  DİSTRİBÜTÖRÜ

SONDEX PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ 
TÜRKİYE  ANA DAĞITICISI, GENEL  SERVİS  VE YEDEK PARÇA TEDARİKÇİSİ

DANİMARKA 

SONDEX

TÜRKİYE NİN HER YERİNDE, HER MARKA PLAKALI ISI EŞANJÖRÜNE
 YEDEK PLAKA, CONTA VE SERVİS HİZMETLERİ  (İSVEÇ TEN İTHAL )

DÜNYA LİDERİ MARKALARLA HİZMETİNİZDEYİZ



ürünler

Viessmann’dan Vitodens 200-W 125 ve 150 kW Yeni Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar

Vitodens 200–W serisinin yeni 125 ve 
150 kW duvar tipi yoğuşmalı kazan 
modelleri Ekim 2012 içerisinde satışa 

sunuldu. Yeni 125 ve 150 kW modeller ile 
birlikte, Vitodens 200-W duvar tipi yoğuş-
malı cihaz serisi 26 kW’tan 150 kW’a kadar 
farklı kapasitelerdeki yoğuşmalı kombi, ısı-
tıcı ve kazan modelleri ile her türlü bireysel 
ve merkezi ısıtma ihtiyacına cevap verebiliyor. 
Yeni 125 ve 150 kW Vitodens 200-W duvar 
tipi yoğuşmalı kazanların teknik özellikleri şu 
şekilde sıralanabilir:

• Vitodens 200-W 125 ve 150 kW duvar 
tipi yoğuşmalı kazanlar, 6 barlık açma 
basıncına sahip emniyet ventili ile 
donatılmışlardır. Böylece, ilave plakalı 
eşanjör ile sistem ayrımı yapmadan daha 
yüksek binalarda kullanılabilirler.

• Kazan gövdesine entegre baca gazı geri 
tepme emniyet klapesi sayesinde, 45 ilâ 
150 kW arasındaki tüm Vitodens 200-
W duvar tipi yoğuşmalı kazanlar pozitif 

yapılabilir. Kontrol paneli arıza tespit 
sistemine ve dizüstü bilgisayar için 
Optolink arabirimine sahiptir. Vitotrol 
100 UTD, Vitotrol 200 ve 300 kablolu 
oda termostatları / uzaktan kumandalar 
aksesuar olarak kullanılabilir. Vitotronic 
300-K veya AX5100HG kaskad kontrol 
panelleri kullanılarak 18 adete ve 2700 
kW toplam ısıtma gücüne kadar dış 
hava kompanzasyonlu kaskad sistemler 
kurulabilir, ısıtma sistemindeki boylere ve 
ilave aksesuarlar kullanarak karışım vanalı 
ısıtma devrelerine kumanda edilebilir.

• Viessmann duvar tipi yoğuşmalı cihazlara 
uygun PPs malzemeden yapılmış yarı 
hermetik veya hermetik orijinal sertifikalı 
baca sistemleri ile, 250 mm çapa 
kadar güvenilir ve ekonomik baca gazı 
borulaması yapmak mümkündür. Kaskad 
sistemlerde, PPs kaskad baca setleri (8 
adet kazana kadar) veya alternatif olarak 
tek tek ayrı bacalar kullanılabilir. TM

basınçlı kaskad baca sistemleri ile birlikte 
kullanıldığında, her bir kazan için ilave 
baca gazı klapesine ihtiyaç duymazlar.

• Aksesuar olarak temin edilen ısıtma 
devresi bağlantı setleri, 45 ilâ 150 kW 
arasındaki tüm Vitodens 200-W duvar tipi 
yoğuşmalı kazanlar için A enerji sınıfı, 
yüksek verimli devir kontrollü ısıtma 
devresi pompası ile donatılmıştır.

• Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 
ve üretilen MatriX-silindirik brülör ile çok 
sessiz ve emniyetli işletme, düşük zararlı 
madde emisyonu ve uzun ömür sağlanır. 
Emisyon değerleri “Mavi Melek” çevre 
şartnamesi sınır değerlerinin oldukça 
altında kalmaktadır. MatriX-silindirik 
brülör geniş bir modülasyon aralığına (% 
20 - 100) sahiptir ve bu sayede kazan daha 
az dur-kalk çalışır, bekleme kayıpları da 
daha az olur.

• Sadece Viessmann’da olan Akıllı Lambda 
Pro Control yanma kalitesi kontrolü 
gaz  kalitesini otomatik olarak tanır ve 
gazın ısıl değeri veya işletme koşulları 
değiştiğinde yanmayı otomatik olarak 
yeni duruma uygun hale getirir. Yanma 
kalitesinin sürekli olarak kontrolü ve 
ayarlanması sayesinde yüksek verimde 
çalışma, düşük emisyonlar ve düşük ses 
seviyesi sağlanır. Sistem bakım gerektiren 
ve arıza yapabilecek ilave komponentlere 
ihtiyaç duymadan çalışır. 

• Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 
ve üretilen korozyona karşı dayanıklı, 
yüksek kaliteli paslanmaz çelikten 
(1.4571) imal edilmiş kalın cidarlı Inox-
Radial eşanjör ile yüksek işletme emniyeti 
ve uzun ömür sağlar. Paslanmaz çelik 
eşanjörün kendi kendine temizlenen düz 
yüzeyleri sayesinde eşanjör yüzeyleri 
tıkanmamakta ve bu nedenle sadece yeni 
cihazda değil, cihazın tüm kullanım ömrü 
boyunca yoğuşmadan ve yüksek verimden 
faydalanmak mümkün olur.

• Dijital Vitotronic kontrol paneli ile 
sabit sıcaklıkta ya da alternatif olarak 
dış hava kompanzasyonlu işletme 

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

Geberit duş drenajları, kişisel bakım ve 
yenilenmenin en önemli alanı banyo-
lar için yenilikçi ve fonksiyonel yakla-

şımlar sunuyor. Hemzemin duşlar için duvar 
içi drenajı zeminden duvara taşıyarak ban-
yolarda yer açıyor. Ferahlık ve şıklık birle-
şirken, aynı zamanda temizlik kolay ve hızlı 
hale gelerek pratik avantajlar sağlıyor. Par-
lak krom, paslanmaz çelik, beyaz alpin veya 
duvar ile uyumlu materyal ile kaplanabilecek 
özel kapak alternatifl eriyle banyolara kişisel 
bir dokunuş katılabiliyor. Geberit’in zemin ve 
duvar drenajları, duş ekipmanlarını görünmez 
kılıyor. Mekân ister küçük ister büyük olsun 
Geberit, sunduğu fonksiyonel duş drenajları 
sayesinde banyoları yepyeni bir tarza bürün-
dürüyor.  TM

MAS’tan UL/FM Sertifikalı YP Serisi 
Yangın Pompaları

Geberit’ten Banyolara 
Estetik Duş Modelleri

Y P Serisi yangın pompaları, NFPA 
standartlarına uygun olarak imal edi-
liyor. Ürün özellikleri şu şekilde sıra-

lanabilir:

•	 NFPA 20 gereklerine uygun üretilir. 
•	 NFPA’ye göre tasarlanan sulu yangın 

söndürme sistemi tesisatlarına tam 
uyumludur.

•	 Çok geniş bir yelpazedeki sulu yangın 
söndürme uygulamalarını karşılayacak 
tam seri basınç ve debi özelliklerinde imal 
edilir.

•	 Uçtan emişli santrifüj, ayrılabilir gövdeli 
çift emişli santrifüj, hat tipi santrifüj 
ve FI-FI sistem pompa seçenekleri ile 
çok geniş kapasite aralığı alternatifl eri 
mevcuttur.

•	 Elektrik veya dizel motorlu olarak üretilir.
•	 Amaca özel elektrik ve mekanik kumanda 

üniteleri ve sistemleriyle birlikte sunulur.
•	 Giriş ve çıkış bağlantısı dışında bir 

şey gerektirmeyen, tüm yan eleman ve 
aksesuarlarıyla birlikte (MAS YP bağla-
çalıştır) sunulur.

•	 İstenirse tek pompa fabrikada suyla 

denenmiş ve performansı belgelenmiş 
olarak sunulur.

•	 Her tip pompa fabrikada suyla denenmiş 
ve performansı belgelenmiş olarak sunulur.

•	 Etkin bir mühendislik çözüm desteği 
sunar.

•	 Hızlı ve tam uyumlu yedek parça desteği 
sağlar.

•	 Yaygın bir satış, pazarlama ağı vardır.
•	 Yaygın ve yetkin bir bakım desteğine 

imkân tanır.
•	 Aynı teknik özelliklere sahip ithal 

ürünlerle kıyaslandığında çok daha 
hesaplıdır ve teslim süresiyle avantajlar 
sağlar.

Malzeme özellikleri:

Gövde: GG25 (PN16)
Çark: Bronz
Mil: AISI 316
Sızdırmazlık: Yumuşak Salmastra
Yataklama: Rulmanlı Yatak
Emme-Basma Flanşı: ANSI / ASME B16.1 
Class 250 TM
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SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler, ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tah-
liyesi 22/32 mm çaptaki PVC borular aracı-
lığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yap-
mıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir sistem olup, restorasyon ve 
tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esneklik 
sağlıyor. Pompa grubu ise; mutfak veya çama-
şırhane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğü-
tücü özelliğine sahip değil. Yine kanalizas-
yona uzak kalınması veya bodrum katı gibi 
kot farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 

sağlıyor. 60 - 70 ºC sıcaklığındaki akışkanlara 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildikle-
rinden restoran, otel, iş yerleri gibi birçok alan-
larda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANITOP WC Öğütücü - Teknik 
Özellikleri: 

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

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (u x d x y ): 330 x 163 x 263 

mm.  TM



ürünler

RSB Yapı’dan AIRIUS Isı Eşitleyici Fanlar ve SunTracker Aktif Doğal 
Aydınlatma Sistemi

SunTracker; doğal aydınlık sağlayabilen, 
aydınlatma ve iklimlendirme enerji giderle-
rinde tasarruf ve renk ayrımı sağlayan, UV 
filtreli, yenilikçi ve çevre dostu bir aydın-
latma sistemidir. SunTracker’ın gün boyunca 
güneşi takip eden aynasıyla, günde 12 saate 
kadar lambalar kapalı kalabiliyor. SunTrac-
ker Aktif Doğal Aydınlatma Sistemi; tek katlı, 
çatısı güneş gören mekânlar, AVM’ler, fabrika-
lar, atölyeler, okullar, garajlar, elleçleme alan-
ları, hangarlar, spor salonları, eğitim kurum-
ları, çağrı merkezleri, showroom, servis alan-
ları ve sağlık tesislerinde kullanıma uygundur. 

AIRIUS ısı eşitleyicileri; kışın ısıtma, 
yazın soğutma yapılan ve doğa gereği 
ısı katmanlarının oluştuğu (kışın ısıt-

tığımız hava tavana yükselir, yazın soğutma 
sırasında da her yerde istenilen konforu elde 
etmek için ekstra soğutma gerekebilir) her 
yerde havayı sirküle ederek ısıl eşitlenme yara-
tan ve % 25-50 arası ısıtma, % 30’a kadar 
soğutma enerji tasarrufu sağlayan, mevcut tüm 
HVAC sistemleri ile birlikte çalışan katman 
önleyici fandır.

Özellikleri

•	 Isıtma giderlerinde % 50’ye kadar tasarruf 
sağlar 

•	 Soğutma giderlerinde % 30’a kadar 
tasarruf sağlar

•	 Son derece sessiz çalışır
•	 Çok düşük enerji tüketir (12-75W saatlik 

tüketim)
•	 Kolay montaj sağlar 

herhangi bir kanal gerekmez
•	 Genellikle 12-30 ay yatırım geri  

dönüşü vardır
•	 İç ortam çarpıcı şekilde iyileşir
•	 İç mekân görselliğini bozmaz
•	 Daha düşük karbon ayak izi
•	 Bakım gerekmez, asgari işletme maliyeti
•	 Mevcut iklimlendirme sisteminin 

yıpranmasını azaltır
•	 3 yıl garanti

SunTracker Aktif Doğal Aydınlatma Sistemi
Faydaları

Perakende: Görsel ve fiziksel konforun 
artması ile müşteri ve çalışanların 
verimliliğinde gelişme - satışlarda % 40’a 
kadar artış 
Sanayi: Verimlilik, devamsızlık, hata-kaza 
oranları ile ölçülen performans değerlerinde 
çarpıcı oranda gelişme- devamsızlıkta % 45, 
şikâyetlerde 5 kat düşüş 
Okul: Öğrenci notlarında % 26’ya kadar artış 
Hastane: Nekahat döneminde hastaların 
iyileşme hızında % 13’e kadar artış. TM 
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ürünler

Samsung’dan Entegre Yönetim Sistemleri ile VRF Sistemlerinde Otomasyon

Samsung-Teknoklima, 2010 yılından bu 
yana otomasyon ve merkezi kontrol sis-
temi çözümlerine özel bir konu olarak 

bakıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte artık 
dokunmatik cihazlar geniş bir alanda kullanı-
lıyor. İnsanlar günlük yaşamlarının büyük bir 
bölümünü bu cihazlar ile birlikte geçiriyorlar. 
İnternete bu cihazlardan ulaşıyorlar, notlarını 
bu cihazlarda tutuyorlar, müzik-tv yayınlarını 
bu cihazlardan alıyorlar. Eve geldiklerinde 
de bu cihazlar ile birtakım sistemleri kon-
trol etmeyi arzu ediyorlar. Bazen de sıcak-
lık kontrolünün çevirmeli bir anahtar olması 
ya da termostatın rengi tercih sebebi olabili-
yor. Kontrol sektörü bu müşterilere istedikle-
rini vermek için çabalıyor. Dolayısıyla klima-
ların kontrolü de bu kapsamda öne çıkıyor ve 
çözüm bekliyor.
Samsung-Teknoklima’nın mevcut halde paket 
olarak sunduğu otomasyon çözümleri; DMS2, 
S-Net Mini, BACNet Gateway ve Lonworks 
Gateway ürünleridir. Bu ürünler ile Sam-
sung klima sistemleri hiçbir ilave ekipmana 
gerek duymadan sorunsuzca kontrol edilebili-
yor. Özel durumlar söz konusu olduğunda ise 
bunlara ek olarak KNX, Zigbee ve DMS üze-
rinden TCP/IP bazlı komut emülasyonu gibi 
farklı çözümlerde zaman zaman Samsung-
Teknoklima müşterilerine destek sağlıyor. 
Çözüm noktasında, Samsung Entegre Yöne-
tim ailesinin en çok kullanılan ürünü DMS 
2’dir. Bu ürün, sunduğu bilgiler ve kontrol 
yetenekleri ile müşteri lehine fark yaratı-
yor. Dijital giriş-çıkışlar, kullanıcı tarafından 
düzenlenebilen otomatik kontrol mantıkları, 
soğutma çevrim değerlerinin izlenebilmesi, 
enerji paylaşım desteği, değişken kullanıcı 
güvenlik ayarları, geriye dönük arıza kaydı 
gibi özellikler başı çekiyor. 

MIM-B17, MIM-B18 yönetim sistemleri 
de sundukları arayüzün yanında DMS 2 ile 
bütünleşik olarak gelirler. Bu sayede müşteri 

Sistemlerin genel özellikleri

MIM-D00A MIM-B17 MIM-B18 MST-S3W

Açıklama DMS 2 BACNet + DMS2 LonWorks + DMS 2 S-Net Mini

Maksimum iç ünite 256 256 128 256

Desteklediği protokol RS485 BACNet LonWorks RS485

Alt grup kontroller Merkezi kumanda Merkezi Kumanda Merkezi Kumanda DMS, Merkezi Kumanda

DMS 2
(Data Management Server)
Kullanıcı erişim seviyeleri, hata geçmişi, enerji 
paylaşımı, sıcaklık limitleri belirleme, zonlama, 
servis kolaylığı için çevrim değerlerini görüntüleme, 
operasyon mod kilidi, 6 aya kadar iç ünite çalışma 
verisini yedekleme, internet üzerinden erişim…

S-Net Mini

Hata geçmişi, 7” dokunmatik ekran, sıcaklık limitleri 
belirleme, zonlama, servis için çevrim değerlerini 
görüntüleme, çocuk kilidi, operasyon mod kilidi, 
günlük-haftalık programlama, DMS2-Merkezi 
Kumanda ve Arayüz üzerinden kontrol edebilme…

Entegre Yönetim Sistemleri

kontrol talepleri başka bir protokol ile karşı-
lanabilirken Samsung yönetim sistemi kendi 
içerisindeki yetenekleri kullanmaya devam 
edebilecek ve başka bir protokolün kullanıl-
masından dolayı yetenek kısıtlaması oluşma-
yacaktır. TM

Minimum Sıcaklık 20 ˚C
B Zonu : Sadece Soğu Bireysel kontrol yasak
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ürünler

Airfel Hermetik Şofben 

Daikin’in ısıtma ürünleri markası 
Airfel, yeni hermetik şofbeni ile 
kış aylarında sıcacık banyo ve 

duş keyfi sunuyor. Airfel hermetik şof-
ben, sıcak suyun konforunu üstün emni-
yet sistemleri ile birleştiriyor. 
Airfel hermetik şofben; aşırı ısınma 
halinde emniyet sensörünü devreye soka-
rak 85 derecede gazı otomatik olarak kesi-
yor. Ayrıca alev kontrolü, hava akış kon- 
trolü, donma, gaz ve elektrik kesilmesi 
emniyet sistemleri ile yüksek su basıncı 
emniyeti gibi özellikleri de bünyesinde 
barındırıyor. Airfel hermetik şofbenin 
kolay anlaşılan LCD ekranı; hata kod-
larını, suyun sıcaklığını, fan sembolünü 
gösteriyor. 
Sıcak - soğuk su musluğu açıldığında 
çıkış suyunun sıcaklığını ve duş simge-
sini göstererek kullanıcıların her şeyi 
kolayca anlamasına olanak tanıyor. Dar 
mekânlar düşünülerek tasarlanan herme-
tik şofben, kompakt tasarımı ile her yere 
rahatça monte edilebiliyor. TM

GEDORE’den DREAMASTER   

GEDORE DREAMASTER; 
sanayi ve ticaret uygulamaları 
için, sağlam, ayarlanabilir ve ser-

best bırakma mekanizmalı, kare tahrikli 
ve entegre cırcırlı boru tipi bir tork anah-
tarıdır. GEDORE DREAMASTER, 
hem tasarımı hem de güvenliği ile dik-
kat çekiyor. Piyasada satılan tork alet-
leri ile kıyaslandığında, sadece bir ölçüm 
birimini gösterir, böylece okuma hataları 
tamamıyla önlenebilir. Tork birimlerinin 

ayırt edilebilir şekilde seçilmesi ve göze çarpa-
cak şekilde güvenli ayarlama sistemi, DREA-
MASTER ile çalışırken daha da fazla güven-
lik ve hassasiyet sağlar. Ürün ayrıca “Ürün Tasa-
rımı 2012” alanında “kırmızı nokta” ödülüne 
layık görüldü.  TM





ürünler

Kozlusan’dan Otomatik Yüklemeli Kül Çıkarmalı 
Kat Kaloriferi

Kozlusan katı yakıtlı kalorifer kazanı; 
25 mm çapa kadar büyüklüğü olan 
her cins kömür, pellet, prina, fın-

dık kabuğu gibi yakıtları yakabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir. Kazanlar, mono blok çelik 
gövde üzerine özel duman boruları, kazanın 
verimini artırıcı özel türbülatörleri ve tamamen 
kaynak konstrüksiyonu kullanılarak imal edil-
miştir. Benzerlerinde görülen, yakıt haznesin-
den duman gelmesi riski Kozlusan kat kalori-
ferinde yoktur. Kalorifer kazanlarının çalışma 
prensibi üç geçişli olup ayrıca baca klapesi 
sayesinde baca çekişinin ayarlanmasını sağlar. 
Bu iki unsur da ısının içeride fazla tutulmasın-
dan dolayı yakıttan % 30 tasarruf etmeyi amaç-
lar. Kazanın yanma odası dizayn edilirken, olu-
şacak maksimum sıcaklık göz önünde bulun-
durularak kalın döküm malzeme kullanılmış-
tır. Bu durum kalorifer kazanının ömrünü uza-
tır. Kazan izolasyonu cam yünü izole malze-

mesi ile yapılmakta olup, ısı kaybı en alt sevi-
yeye çekilmiştir. Kozlusan Otomatik Yükle-
meli Kat Kaloriferlerinin özelliği; yanan yakı-
tın üzerine yakıt atılmaması, bu işlemin yük-
leyici sayesinde alttan yukarıya doğru yapıl-
ması alevin doğrudan su ile temasını sağlar 
ve ısınma süresi daha az kömür kullandırıla-
rak hızlandırılır. Kül Boşaltma Sistemi, yanma 
odasında oluşan külleri (curufl arı) çift helezon 
aksamı ile yanma potasının iki yanını taraya-
rak makine dışına, poşete veya kül kutularına 
boşaltır. Ürünün bu özelliği kullanıcıya rahat-
lık sağlar (Kozlusan Patentli). Curuf Kırma, 
Ateşin Üzerini Açma, Kömür Yayma ve Karış-
tırma Sistemi, normal kazanlarda yanma pota-
sında oluşan taşlaşmış küller (curufl ar) delik-
leri kapattığı için ateşin verimli ve sürekli yan-
masını engeller. Bu sistem sayesinde ileri geri 
hareket eden tam otomatik çalışan mekanizma 
ile % 100 tam yanma sağlar. Bu sayede kulla-

nıcı makine kapağını açıp karıştırma, külleri 
alma derdinden kurtulur. Bu sistem için Koz-
lusan, yükleme redüktörünün dışında başka bir 
redüktörlü motor kullanır (Kozlusan Patentli). 
Diğer karıştırmalı kazanlardan en önemli farkı; 
karıştırma aparatı sürekli ateş üzerinde olmadı-
ğından deformasyon yok denecek kadar azdır.

Kapasite Seçenekleri: 10.000 Kcal/h - 200.000 
Kcal/h arası
Güç Aralığı: 12 kW - 232 kW arası
Yakabildiği Yakıtlar: Kömür, Pellet, Zeytin 
Çekirdeği
Kalite Sertifi kaları: ISO 9001-2000, CE ve TSE
Garanti Süresi: 2 yıl TM





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!
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ÖNCE SONRA

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

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

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

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

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

Acvatix portföyünde bulunan vanalar; sıcak-
lığı denetleyen bir kontrol vanasını, hidrolik 
yapıdaki basınç dalgalanmalarından korunmak 

için bir diferansiyel basınç kontrolörünü, gere-
ken maksimum volümetrik akışı ayarlamak 
için bir ön ayar ölçeğini ve diferansiyel basınç 
ölçümü için basınç ölçüm noktalarını aynı göv-
dede buluşturuyor. Bu sayede enerji verimlili-
ğine katkı sağlayan kombine vanalar; eşanjör-
lere gereksiz ısı iletilmesini önleyip, üretilen ısı 
ve soğutmanın en verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayarak masrafları azaltıyor. Kullanıcı dostu, 
ön ayarlı ölçüm ile sistemin devreye alınması 
kolaylaşırken, entegre diferansiyel basınç kon- 
trolörü de hidrolik dengelemeyi basitleştiriyor. 
Acvatix balans vanaları, tüm çalışma koşulla-
rında sistemlerin kontrol hassasiyetini yükselt-
mekle kalmıyor, volümetrik akışın hassas ayarı 
sayesinde ısıtılan odalarda veya zonlarda enerji 
tasarrufunun konfordan taviz vermeksizin ger-
çekleşmesine olanak tanıyor. Acvatix vanalar, 
her türlü işletme koşulunda güvenli kullanım 
sunuyor. İç kontrol vanasındaki basıncı sabit 
tutan entegre diferansiyel basınç kontrolörü; 
volümetrik akışın, hidrolik sistemdeki basınç 
dalgalanmalarından etkilenmeden oluşmasına 
sebep olurken, diferansiyel basınçtan bağım-
sız kontrol edilen vanalar, ön ayar özelliği saye-
sinde hem genişleyen hem de yenilenen tesis-
ler için güvenli sıcaklık kontrolü sağlıyor.   TM 

Siemens’ten Yeni Acvatix Balans Vanaları 

Siemens Bina Teknolojileri Bölümü’nün 
Acvatix ürün portföyünde bulunan 
kombine balans vanaları; yüksek kali-

teli ve uzun ömürlü olmasının yanı sıra, basit 
kurulumu ve sunduğu esneklik sayesinde her 
türlü yapıda uygulama koşulunda planlama 
ve tesis tasarımı aşamasında zamandan ve iş 
gücünden tasarruf sağlarken, sistemin işler hale 
gelmesini de kolaylaştırarak hem tesis geniş-
lemelerinde hem de yenileme çalışmalarında, 
ideal bir seçenek olarak merkezi ısıtma sis-
temi, havalandırma sistemi ve oda uygulama-
ları için tercih ediliyor. 
Akış hızları 30 l/h ile 8,6 m3/h, nominal büyük-
lüğü DN 10 ile DN 50, basınç sınıfı ise PN 10 
ile PN 25 aralığında bulunan yenilikçi Acva-
tix balans vanaları; hem ISO 7-1 uyumlu ola-
rak içten dişli hem de ISO 228-1 uyumlu olarak 
dıştan dişli seçenekleri barındırıyor. Bu çeşit-
lilik; basit radyatörlerden, çok daha kompleks 
ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine 
kadar geniş bir yelpazede Acvatix balans vana-
larının uygulanmasını mümkün hale getiriyor. 
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ürünler

Doğu İklimlendirme’den GLC Laminar Akışlı Tavan 
Sistemleri

VENTAS’tan Kanal Tipi 
Klima Santralleri 

GLC Laminar Akışlı Tavan Sistem-
leri, Doğu İklimlendirme Ekipman-
ları tarafından DIN 1946/4’e ve 

DIN 25414 test edilerek “% 100 Sızdırmazlık 
Garantisi” ile sunulur.
Sabit ve laminar hava akışına ihtiyaç duyulan 
ameliyathaneler ve temiz oda standartlarında 
üretim yapan endüstriyel kuruluşlarda kullanı-
lır. Sızdırmaz filtre yapısı ile ameliyat masa-
sını ve ameliyathaneyi zararlı partiküllerden 
korur. GLC Laminar Akışlı Tavan Sistemleri 
6 ana parçadan oluşur:
1. Kasa: AISI 304 paslanmaz sacdan imal 

edilir. Girinti çıkıntı bulundurmaz, kolay 
temizlenebilir ve sızdırmazdır. 

2. Hepa Filtreler: H14 sınıfıdır. Yüksek 
debili ve düşük başlangıç basınç kaybı 
değerlerine sahiptir. Filtre kasası bakteri 
üretmeyen bir malzeme olan eloksallı 
alüminyum profildir. 

3. İç Aydınlatma: GLC ile standart olarak 
iç aydınlatma da beraberinde sunulur. 
İç aydınlatma ameliyat lambasına ek 

Kanal tipi split klima santralleri; mimari 
olarak orta veya küçük ölçekli bölün-
müş hacim uygulamalarında ergono-

mik boyutlarda cihaz ile ihtiyaç duyulan ısıtma, 
soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılamak 
üzere tasarlanmıştır. 
Mimari uygulamanın detayına yönelik olarak 
yatık tip şeklinde asma tavan içerisinde veya 
dik tip şeklinde dolap içinde kullanıma imkân 
tanır. Kanal tip klima santralleri, 1500 m3/h’ten 
7000 m3/h’e kadar hava debisi aralığında 5 
farklı model ünite büyüklüğü ile çözüm sunar. 
Kanal tipi klima santralleri, geriye eğik seyrek 
kanatlı plug fanlar ile üretilir. Kanal tipi klima 
santrallerinde opsiyonel olarak paket otomas-
yon sistemi tedarik edilebilir. 
Kanal tipi klima santralleri özellikle uygula-
mada yaşam alanlarına çok yakın montaj yapıl-
dığından ses seviyeleri çok düşük cihazlar ola-
cak şekilde tasarlanmışlardır.  TM

GLC Laminar Akışlı Tavan Sistemleri

olarak çalıştırılır. Operasyon sırasında 
ameliyathanenin düzenli aydınlatılmasını 
sağlar. 

4. Pendant kutusu: GLC’nin merkezinde yer 
alır. Bu kutu ameliyat lambasının flanşını 
gizlemek ve gerektiğinde müdahale etmek 
için kullanılır. 

5. Laminizatör: Paslanmaz profilden üretilir. 
Üzeri laminar akışı sağlayan ithal ipek bez 
ile kaplanır. Paslanmaz civatalar ile kasaya 
tutturulur. 

6. Montaj Çerçevesi: Laminizatör ile kasa 
arasındaki boşluğu kapatarak GLC’ye 
estetik bir görüntü kazandırır.  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
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ürünler

Netes Mühendislik’ten Yeni Ürünler
Fluke 305, 303 ve 302+ Pens 
Ampermetreler

Yeni Fluke 305, 303 ve 302+ modelleri 
küçük, ergonomik tasarımlarıyla, sağ-
lam, güvenilir ve hassas özellikleriyle 

birlikte sunulur. Yenilikçi gövde tasarımı ihti-
yaçlarının karşılanması için daha kompakt bir 
araç sunar. 999 A (305), 600 A (303) ve 400 A 
(302+) değerlerine kadar AC akımı ölçümleri, 
geniş 30 mm’lik çene açıklığı ve CAT IV 300 
V/CAT III 600 V güvenlik derecesiyle, günlük 
elektrik bakımı ihtiyaçlarını karşılayan, kulla-
nımı kolay bir araç elde edilir. Özellikleri şöyle 
sıralanabilir;
999,0 A ac akımı ölçümü (305), 600 A ac akım 
ölçümü (303), 400 A ac akım ölçümü (302+), 
Cat IV 300V / CAT III 600V güvenlik onayı, 
çok sayıda uygulamaya yönelik 30 mm ağız 
boyutu, 40 kΩ değerinde direnç aralığı, taşı-
mayı ve kullanmayı kolay hale getiren ince-
ergonomik tasarım, okumayı kolay hale geti-
ren arkadan aydınlatmalı ekran.

Fluke Ti105 ve TiR105 Termal 
Görüntüleme Cihazları

En zor alanlarda bile daha çok işi daha az 
zamanda yapmaya yardımcı olacak şekilde 
tasarlanan iki model, termal görüntüleme aile-
sine eklendi. Yeni geliştirilmiş termal görüntü-

leme cihazları hafif, dayanıklı ve kullanımı kolay 
termal görüntüleme cihazlarıdır. Ultra pürüz-
süz ve akıllı tasarımı, sorun giderme ve tanılama 
işleri için ihtiyaç duyulan performansı sağlar. 
IR Fusion® (Resim içinde Resim modu) tek-
nolojisi, sorunlu bölgeleri belirlemeye yardımcı 
olur. Fener, karanlık alanları aydınlatır. Ürüne 
dahil olan SmartView® yazılımı bulguları bel-
gelemeye ve raporları uyarlamaya yardımcı olur.

Fluke 15B ve 17B Dijital 
Multimetreler

Yeni Fluke 15B ve17B Dijital Multimetreler, 
günlük olarak karşılaşılan elektrik ve elektro-
nikle ilgili sorunları gidermek için çok sık ihti-
yaç duyulan özellikleri sunar. 15B/ 17B Dijital 
Multimetreler, hızlı ve kolay bir şekilde sorun 
giderme gereksinimleri göz önünde bulundu-
rulan teknisyenler için özellikle tasarlanmıştır. 
15B / 17B Dijital Multimetreler; diyot testi, 
kapasitans ölçümü ve devamlılık algılama gibi 
fonksiyonlarla birlikte AC/DC gerilim ölçümü 
gibi özellikler sunar. Ayrıca 17B, bakım mühen-
disleri tarafından rağbet gören sıcaklık, frekans 
ve relatif ölçüm fonksiyonlarını da sunar. Geniş 
LCD ekran ve kullanışlı birçok başka yararları, 
15B / 17B Dijital Multimetrelerin tutulması ve 
kullanılmasını kolaylaştırır. Fluke Dijital Multi-
metreler, günümüzün bakım ve saha mühendis-
lerinin ilk tercihi haline gelmiştir ve 15B /17B 
Dijital Multimetreler de bunlara dahildir. Ürün 
özellikleri ise şöyle; AC Gerilimi, DC Gerilimi, 
direnç, kapasitans, devamlılık sesli uyarı cihazı, 
diyot testi, A ac, A dc; bunların tümü dayanıklı 
taşıyıcı bir kılıf içindedir, sağlam ve dayanıklı 
tasarım: tüm girişler, aralıklar ve fonksiyonlar 
1000 V değerine kadar korunur, 100 kHz değe-
rine kadar frekans, sıcaklık ve relatif mod (17B), 
test uçları, termokupl dahildir (17B), piller ve 
kullanım kılavuzu dahildir.   TM

Anages’ten Dik Depolu 
Paket Sistemler

A nages dik depolu paket sistemler, 304 
– paslanmaz kromdan üretilmiş olup 
depo üzerindeki tüm ek parçalar da 

paslanmaz malzemelerden oluşur. Böylece 
depo yıllarca paslanmadan sağlıklı ve uzun 
ömürlü olur. Ayrıca dış kılıf alüminyum oldu-
ğundan dış etkenlerden ve paslanmadan tama-
men korunmuştur. 
Tüm sistem, elektrik ve yakıt harcamaksı-
zın temiz ve doğal enerji ile çalıştığından son 
derece tasarrufludur. 
Anages hızlı ısıtma kapasitesi ve kesintisiz su 
sağlama özelliği ile sıcak su keyfi gün boyu 
yaşanır. Yüksek verimli Anages paneller bir-
kaç saat hafif güneşten sonra bile tüm depoyu 
kolayca ısıtır. Yalıtım teknolojisi ile depodaki 
su gün boyu ısısını korur. Depo paslanmaz 
kromdan ve dikiş kaynağı teknolojisiyle üre-
tilmiştir. Tüm sistem paslanmaya ve dış etken-
lere karşı dayanıklıdır. 
Ürün, imalat hatalarına karşı 3 yıl garantili 
olarak sunulur.  TM
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söyleşi

M. Ömür Aydoğan
Ziehl-Abegg Türkiye Genel Müdürü 

Tezcan Altuğ
Satış Müdürü

102 yıllık mazisi ile Alman menşeli Ziehl-Abegg, fan konusunda uzman bir firma. 
Türkiye’de 2007 yılı itibariyle kendi ofisini kuran firma, otomasyon ürünleri konusunda 
da ciddi bir ürün çeşitliliğine sahip. Geliştirdiği teknolojiler ile sürekli iyileşme ve 

verimliliği hedefleyen Ziehl-Abegg, yıllık toplam cirosunun % 6’sını ar-ge faaliyetlerine 
ayırıyor. Türkiye ekibi bir satış ofisi olarak faaliyet sürdürse de tüm ekibin gönlündeki 
aslan aynı: Türkiye’de üretim. Şimdilik bu konuda bir yatırım kararı alınmamış olsa da 
ülkemizin sunduğu avantajların dikkate değer olduğunu söyleyen Ziehl-Abegg Türkiye 
Genel Müdürü M. Ömür Aydoğan ve Satış Müdürü Tezcan Altuğ, Türkiye’de en azından bir 
montaj atölyesinin kurulmasının teslim süreleri bakımından ciddi artılar sağlayacağının 
altını çiziyorlar... 

“Müşteri portföyümüzü 
artırarak sürekli büyümek, 
öncelikli hedefimiz”
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Ziehl-Abegg’in yıllık cirosunun  
% 6’sı daima ar-ge’ye ayrılır

Firmamız 1910 yılında Almanya’da Emil Ziehl 
tarafından kuruldu. Bu sene 102. yılımız. İki 
yıl önce genel merkezde 100. yıl kutlama-
ları yapıldı. Yaklaşık 2000’li yıllara kadar hep 
Almanya ve içinde iş yapar durumdayken, daha 
sonra yeni nesillerin de yönetime dahil olması 
ile birlikte, yurt dışı pazarlar da takip edilmeye 
başladı ve firma, global bir marka olmayı hedef 
olarak seçti. 2000’li yıllarda ülke ofisleri açıl-
maya başladı ki biz de bunlardan biriyiz. Fir-
mamız; bayi, distribütör, partner ya da ortak 
değil, Ziehl-Abegg firmasının Türkiye ofisi 
olarak hizmet veriyor. 2007 yılında faaliyetle-

rine başlayan firmamızda bugün beş kişilik bir 
kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Zeynep Hanım mali ve idari işlerde yetkilimiz, 
Eralp Bey satış destek mühendisimiz, Tezcan 
Bey satış müdürümüz, Eda Hanım ise lojistik 
sorumlumuz. Ataşehir’de 100 m2 bir ofiste çalı-
şıyoruz. Ziehl-Abegg Türkiye olarak sorum-
luluk alanlarımız; Türkiye’nin dışında, Türki 
Cumhuriyetler, Azerbaycan, Türkmenistan, 

Gürcistan, Irak, Ürdün ve Suriye. Bu ülkelerle 
ticari ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Dünyada 
baktığımızda, Ziehl-Abegg’in 4’ü Almanya’da 
olmak üzere Macaristan, Fransa, Çin ve Ame-
rika gibi farklı ülkelerde 8 tane fabrikası var. 
Hindistan ve Brezilya’da daha kurulma aşama-
sında. Dünyada 3100 çalışanımız var. Bunun 
yaklaşık 1500-1600’ü Almanya genel mer-
kezde. Geçen seneki global ciromuz 360 mil-
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söyleşi

tır. Çünkü Türkiye, Avrupa pazarını yakından 
takip ediyor ve oradaki gelişmeler kısa bir süre 
içinde Türkiye’yi de etkiliyor. EC konusunda 
şimdiden numunelerimizi getirdik, ürünleri-
mizi sergiledik, tanıtmaya başladık ve süreç 
içinde bu teknolojinin ülkemiz pazarında da 
hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz. Ziehl-
Abegg Türkiye olarak OEM’lerle çalışıyoruz. 
Nihai tüketicilerle ya da bir alışveriş merkezi 
ya da bir hastane ile çok temasımız olmuyor. 
Sadece teknik anlamda destek verebiliyoruz. 
Büyük OEM’lerin çoğu bu işi biliyorlar çünkü 
bunların yurtdışı pazarları da var; Yemen’den 
Hollanda’ya, Afganistan’dan Danimarka’ya 
kadar... Türkiye’deki hemen hemen tüm 
klima santrali fabrikaları ile çalışıyoruz. Bun-
lar dışında Sabiha Gökçen HABOM projesi, 
Ford Otosan transit aracı, Özdilek mağazalar 
zinciri, Sapphire gibi büyük projelerde de ürün-
lerimizle yer aldık. Bir de Türkiye’de lokal üre-
ticiler var, onlar sadece iç pazara üretim yapı-
yorlar ve bunların sayıları da oldukça fazla. Bu 
kesimde fiyat-performans karşılaştırmasından 
dolayı hep AC motorlar tercih ediliyor; EC 
teknolojisi ile ilgilenmiyorlar. Ancak konuyla 
ilgili bir yasal süreç başladığında, onlar da bu 
konu ile ilgilenmeye başlayacaktır.  

Fiyat-performans ilişkisini göz ardı 
etmemek gerek

Ürünlerimizin yapısını bir motor ve bir fan 
kanadı oluşturuyor. Bu iki komponentten biri 
kırılırsa ya da bozulursa değişmesi gerekiyor. 
Bu konuda bir problem olursa, müşterileri-
mizi mağdur etmemek üzere hemen merkezi-
mizle irtibat kurup sorunu çözüyoruz. Ofisi-
miz kurulmadan önce Türkiye’de satışı yapıl-
mış ürünlerimiz konusunda da müşterileri-
mizi yalnız bırakmıyoruz. Ziehl-Abegg mar-
kalı tüm ürünlerin arkasındayız. Bunun dışında 

sörler, tarım-hayvancılık, temiz odalar, hasta-
neler, trenler, demiryolları, vagonlar, metrolar, 
seralar, rüzgâr türbinleri, soğuk odalar, konden-
serler gibi... Ürün gamımız çok geniş; yakla-
şık 30.000 kalem ürünümüz var. Ana başlıkla-
rıyla ürün gruplarımızı, dört başlıkta toplaya-
biliriz: Aksiyel fanlar, plug fanlar, radyal fanlar 
ve proses fanları. 
Aksiyel fanlarımız, soğuk odalarda evaporatör 
ve kondenser olarak kullanılıyor. Radyal fan-
larımız, havalandırma kısmında ısı geri kaza-
nım ünitelerinin, mutfak çatı aspiratörlerinin, 
kanal tipi ya da çatı tipi fanların içinde kulla-
nılıyor. Plug fanlar, klima santrallerinin içinde 
kullanılan diğer bir segment. Proses fanları-
mız ise terzi usulü talebe göre üretilen fan-
lardır ki Ziehl-Abegg bu konuda çok iddialı. 
Bunların yanında ayrıca kontrol ünitelerimiz 
var. Hız anahtarlarından frekans invertörlere 
kadar. Türkiye’de bu konuda iyi bir ilerleme 
bekliyoruz. Ziehl-Abegg’in üzerinde uzman-
laştığı EC teknoloji, ülkemizde henüz emek-
leme döneminde. Oysa 1 Ocak 2013’ten iti-
baren Avrupa’da artık belirlenen standartlara 
uymayan fanların ya da ürünlerin satışı/sev-
kıyatı gerçekleşmeyecek. Türkiye için birta-
kım tebliğler, yasalar hazırlandı ama şu anda 
aktif bir durum yok; ilerleyen süreçte olacak-

yon Euro civarında. Türkiye’de ise geçen yılı 
4.5 milyon Euro ciro ile kapattık. Her yıl orta-
lama % 7-10 arası büyüme hedefleri koyuyo-
ruz. Bu, bizim için ulaşılabilir ve sürdürülebilir 
bir hedef. Ziehl-Abegg olarak enerji verimlili-
ğine, sürdürülebilir enerjiye, yenilenebilir ener-
jiye ve ürün kalitesine büyük yatırımlarımız var. 
Senelik ciromuzun % 6’sını hep ar-ge’ye ayırı-
yoruz. Ziehl-Abegg merkezde, ar-ge biriminde 
100’ün üzerinde personel çalışıyor. Almanya’da 
büyük bir laboratuvarımız var.
 
EC teknolojisi Avrupa’da 
standartlaşıyor; Türkiye’de de bu 
süreç yakın zamanda başlayacak

Yaklaşık 17-18 sektörde fan kullanılıyor; asan-
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söyleşi

yeni getirdiğimiz elektronik motorlu ürünler var, 
onların devreye alma işlemlerini ve kullanımı ile 
ilgili personel eğitimlerini de veriyoruz. 
Biz iki üç ayda bir, firmalarımızda eğitim düzen-
liyor, müşterilerimizi gelişen teknolojiler ve kul-
landıkları ürünler hakkında bilgilendiriyoruz. 
Söylediğimiz gibi EC teknolojisi Türkiye’de pek 
bilinmiyor olsa da geliştirilmesi ve kullanımı-
nın yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapıyo-
ruz. Öncelikle fiyat odaklı bakış açısını kırma-
mız gerekiyor. Bir ürünle ilgili “pahalı” kanısına 
varmadan önce kendimize şu soruyu sormalıyız: 
“Neye göre pahalı?” Fiyat-performans ilişkisini 
göz ardı etmemek gerek. Motor enerji verimlili-
ğinin kalbindeyse, fan kalbin odacıklarından biri-
dir diyebiliriz. Yani bir klima santrali, bir evapora-
tör, bir kondenser, bir chiller ne yaparsanız yapın 
enerjiyi çeken malzemelerden biri fan diğeri ise 
motordur. Onun için fan enerji verimliliğinin tam 
kalbindedir. Bütün sarfiyatlar, verimlilikleri, per-
formanslar, fan ve motorunun vasıtasıyla belirle-
niyor. Seçimler, hava debileri, basınçlar bunlara 
göre yapılıyor. Bir klima santrali için EC tek-
nolojisi seçildiğinde, verimi artırıyorsunuz. Fan 
çapı küçüldüğü için yapılan ünite de küçülüyor. 
Yaklaşık % 15-20 civarında bir tasarruf sağlaya-
biliyorsunuz. 

Kanat tasarımları, doğanın en sessiz 
uçan kuşu olan baykuştan ilham 
alınarak yapıldı

Müşterilerimize sunduğumuz en önemli avan-
tajlardan biri de düşük ses seviyeleri. Özellikle 
apartmanların altındaki marketlerde, bu konu 
çok önemli. Çünkü gündüz pek fark edilmese de 

gece fan gürültüsü çok rahatsız edici olabiliyor. 
Ses seviyesi azaldığında kimse rahatsız olmu-
yor. Ar-ge departmanımız bu konuda doğayı 
inceleyerek çözümler geliştirdi. Baykuş, doğada 
en sessiz uçabilen kuş. Bu nedenle kanat yapısı 
incelendi ve fanlarımız bu örnekten yola çıkı-
larak yeniden tasarlandı. Tıpkı baykuş kana-
dında olduğu gibi fan kanatları da tırtıklı ola-
rak tasarlandı. Şimdi çok daha sessiz çalışan 
ürünlere sahibiz. Aynı zamanda uçaklar ince-
lenip ürünlerimizde türbülans etkisi de azaltı-
lıyor. Böylece çok sessiz ve çok verimli ürün-
ler sunuyoruz. 

Otomasyon ürünlerinde de 
faaliyetlerimize başladık

Ziehl-Abegg’de fan işinin yanında sürücüler 
kısmı da bulunuyor. Hatta sırf bu konuda faa-
liyet göstermek için yeni bir fabrikamız da 
kurulma aşamasında. Odalardaki hız anahtar-
larından, voltaj ve frekans invertörlerine kadar 
ürün gamımız çok çeşitli ama Türkiye’deki fre-
kans invertörü üreticileri ile fiyat anlamında 

rekabet etme şansımız şimdilik yok. Onların 
Türkiye’deki geçmişleri bizden daha eski ve bu 
alanda marka bilinirlikleri çok yüksek. Dola-
yısıyla insanlar bildikleri markaları tercih edi-
yorlar. Ama bu alana da yavaş yavaş gireceğiz. 
Hatta bazı ürünlerimizi lanse etmeye ve sat-
maya başladık. 
 
Türkiye ekibi olarak, ülkemizde 
üretime geçmeyi çok arzu ediyoruz

Türkiye büyük bir pazar. Özellikle Avrupa’daki 
işlerin bozulmasından sonra Türkiye her geçen 
gün daha da önem kazanıyor. Ülkemizin sahip 
olduğu çok büyük avantajlar var: Lokasyon, 
işçilik maliyetleri, kalite gibi... Artık yabancı 
firmalar, ya ortaklık kurarak ya da kendileri 
gelerek Türkiye pazarında var olmak istiyor-
lar. Ziehl-Abegg için Türkiye’de üretim uzak 
bir ihtimal olsa da bir montaj atölyesi kurma 
fikrine sıcak bakılıyor. Stok konusunda hiç-
bir sıkıntımız yok; ama ürünlerin teslim süre-
leri açısından Türkiye’de bir montaj atölyesinin 
kurulması büyük avantaj sunacaktır. Ülkemiz 
için de istihdam açısından bir katma değer bu. 
Türkiye ekibi olarak bu, en büyük hedeflerimiz-
den biri, konuyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. 
Diliyoruz ki pozitif sonuçlanır. Ziehl-Abegg 
için çalıştığı ülkelerin kültürü çok önemli. Her 
ülkenin sorumlularını, o ülkenin dilini, kültü-
rünü, yapısını bilen kişilerden seçiyorlar. Mesela 
Çin’deki ofisin  başına bir Alman getirilmiyor. 
Böylece çok daha sağlıklı ve uzun soluklu iliş-
kiler kurabiliyorlar. Ziehl-Abegg, Türkiye paza-
rında büyümeyi ve müşteri portföyünü geniş-
letmeyi hedefliyor. Türkiye’nin lokasyonu çok 
iyi. Yüzümüz Avrupa’ya, sırtımız Ortadoğu’ya 
dönük. Hizmet verdiğimiz civar ülkeleri de 
tanıyoruz. Onların kültürlerini biliyoruz. Bu 
nedenle şimdilik söz konusu olmasa da uzun 
vadede Türkiye’de üretimin gerçekleştirilmesi 
en büyük arzumuz.   TM
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sistem

4borulu sistemler için özel olarak tasar-
lanmış INTEGRA’da kapasiteleri 36 
kW ile 924 kW arasında değişen, hava 

ve su soğutmalı kondenserli, scroll, vidalı 
ve invertörlü vidalı kompresörlü modelleri 
ile çok sayıda seçenek mevcuttur. Modern, 
çok fonksiyonlu binalar, alışveriş merkezleri, 
büyük iş merkezleri, oteller, yüzme havuzları 
ve sağlık merkezleri gittikçe daha karmaşık 
yapıdaki yüksek konfor şartlarına ihtiyaç duy-
maktadırlar. Climaveneta, yapıların bu konu-
daki başlıca ihtiyaçlarını karşılamak için kendi 
çözümlerini geliştirmiştir: 

Eş zamanlı ısıtma ve soğutma: Aynı binada, 

daha da sıkılaşan denetimsel kısıtlamaların 
karşılanması, çevresel etkilere gösterilen özen, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına 
yönelme, sadece mülkün değeri için değil, aynı 
zamanda bu değerin devam ettirilmesi için de 
gittikçe daha fazla hayati unsurlar haline gel-
mektedir.

İddialı mimari çözümler: Yenilikçi konsept-
ler ve mükemmelliğe yönelik sistematik arayış, 
binanın mükemmel kullanımının yanı sıra este-
tikten ödün vermeksizin, güçlü görsel karakte-
rini garantilemek için teknoloji ve malzemelerin 
sınırlarını zorlamaktadır. Ürün, sunduğu iddialı 
mimari çözümlerle de dikkat çekiyor.

geniş cam yüzeylerin de etkisiyle artan, değiş-
ken ısı yüklerine sahip, farklı fonksiyonlara 
sahip alanların bulunması nedeniyle, yıl içinde 
eş zamanlı ısıtma ve soğutma talepleri gittikçe 
daha yaygın hale gelmektedir.

Konfora daha fazla özen: Yıl boyunca ideal 
sıcaklık, nem seviyesi ve hava kalitesi şartla-
rının korunması ihtiyacı, farklı kullanıcıların 
konfor gereksinimlerine tavizsiz bir şekilde 
yanıt verebilecek sistem çözümlerinin sunul-
ması gerektiği anlamına gelmektedir.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir hedef-
ler: Düşürülen işletme masrafları, gittikçe 

INTEGRA 
Isı Geri Kazanımlı Üniteler
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Maksimum enerji verimliliği: Modern bina-
larda, çakışan zıt ısıl yüklerinin olduğu durum-
larda, INTEGRA üniteleri verimli ve çevreci 
çözümdür. Çok fonksiyonlu üniteleri karak-
terize eden üretim yaklaşımı, ünitelerin fay-
dalı etkisini maksimize etmek doğrultusun-
dadır. Sistemin maksimum verimliliği, üreti-
len tüm enerjinin, sistemin ısıtma ve soğutma 
taleplerini eş zamanlı olarak karşılamak için 
kullanılması durumunda ortaya çıkar. 

Eş zamanlı yüklere kendiliğinden adaptas-
yon: Gelişmiş kontrol teknolojisi sayesinde, 
özellikle de eş zamanlı yük ihtiyacı olması 
durumunda, binanın tüm ihtiyacını karşıla-
yabilirler. Ünite, gerçek ihtiyaçlara göre, eş 
zamanlı soğutma ve ısıtmayı bağımsız ola-
rak üretebilir.

Basit Sistem: Hem ısıtma hem de soğut-
mayı bağımsız olarak üreten bir ünitenin kul-
lanımı ayrı ayrı ısıtma ve soğutma kaynakla-
rına/ekipmanlarına olan ihtiyacı ortadan kal-
dırır. Bu, sistemi büyük ölçüde basitleştirir. 
Gerekli alanlar azalır, hidronik devreler basit-
leşir, bakım ihtiyacı yarı yarıya düşer ve kont-
rol sistemleri basitleşir.

altında performansı objektif bir şekilde ölçe-
bilmek için bu teknolojinin gelişiminde rolü 
olan Climaveneta, TER’yi, yani toplam verim-
lilik oranını tasarlamıştır. TER, sağlanan top-
lam ısıtma ve soğutma gücüyle elektrik gücü 
girişi arasındaki oran olarak hesaplanır. Yük-
ler tamamen dengelendiğinde TER maksi-
mum değerine ulaşır ve ünitenin gerçek veri-
mini göstermenin en etkili yoludur.

4 borulu sistemlere odaklanma:

Bu tip sistemler, birbirinden ayrı mekânların 
eş zamanlı olarak ısıtılmasının ve soğutulma-
sının gerekli olduğu binalar için uygundur. İki 
hidronik sistem sıcak ve soğuk su üretebilen 
merkezi çözümlerle birleştirilir ve böylece 
binanın her odasında, birbirinden bağımsız 
olarak ve yılın herhangi bir zamanında mak-
simum konfor sağlanabilir. Artık bu komp-
leks sistemlerin yönetimi için INTEGRA 
yeterlidir. 
INTEGRA ünitelerinin ana özelliği, tüm 
sistemin gerçek yük gereksinimlerine dayalı  
olarak, hem ısıtma hem de soğutma 
modunda toplam kapasiteyi yönetebilme 
yeteneğidir. TM

Sahadaki işlemlerin azaltılması: INTEGRA 
sayesinde basitleştirilmiş sistem, sahada yürü-
tülecek işlemleri büyük ölçüde azaltır. Gaz 
şebekesine bağlantı yapmak, yardımcı kazan-
lar kurup faaliyete geçirmek ya da gelenek-
sel ısıtma üniteleri için kullanılacak alanları 
yönetmek artık gerekli değildir. Bu da kul-
lanıcı için zaman ve maliyet açısından büyük 
ölçüde tasarruf anlamına gelmektedir.

TER: Toplam Verim Oranı – 
verimliliği ölçmenin en hassas yolu

Tamamen entegre edilmiş eş zamanlı ısıtma 
ve soğutma fonksiyonu ve sonucunda ortaya 
çıkan minimum enerji tüketimini açıklamak 
için yeni bir katsayıya ihtiyaç var: 

TER-Total Efficiency Ratio (Toplam Verim-
lilik Oranı). Eğer ısıtma ve soğutmayı aynı 
anda sağlayabilen bir ünite varsa, o zaman 
EER ve COP gibi geleneksel değerlendir-
meler verimliliği açıklamakta yeterli olmaz. 
INTEGRA’nın aynı anda soğuk ve sıcak su 
ürettiği her durumda, ünitenin gerçek verimi 
ısıtma ve soğutma modlardaki performans-
larının toplamıdır. Eş zamanlı yük şartları 

% 100 Soğutma % 100 Isıtma
İki devre maksimum güçte ve aynı şekilde çalışmakta, yani soğutma tarafındaki eşanjörde evaporasyon, ısıtma tarafındaki eșanjörde kondenzasyon gerçekleşmektedir. Bu 
şekilde, hava soğutmalı bir ünite sudan suya bir ünite gibi çalışır ve böylece üretilen tüm enerjiyi bina için kullanır. Kaynak tarafı ısı eșanjörü (ünite tipine bağlı olarak hava 
eşanjörü veya su eșanjörü) kullanılmaz; bu da bu şartlarda, tüm enerji sistem tarafından kullanılacağı için enerji israfı olmayacağı anlamına gelir.
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sistem

% 100 Soğutma % 50 Isıtma
Bu durumda her iki devre de, soğutma eşanjöründeki soğutucuyu buharlaştırmak suretiyle tesisin soğutulması için gereken enerjiyi üretmek için çalışır. Yoğuşma farklı bir 
şekilde gerçekleştirilir. Isıtma tarafındaki eșanjörde kondenzasyonun sadece yarısı gerçekleşirken, diğer devre kaynak tarafı ısı eșanjörünü (ünite tipine göre hava eșanjörü 
veya su eșanjörü) kullanarak kalan ısıtma enerjisini dışarıya atar. Bu sayede binanın ihtiyacı olan % 50 ısıtma enerjisi karşılanmış olur.

% 50 Soğutma % 100 Isıtma
Bir önceki durumda olduğu gibi, bu durumda da her iki devre, sisteme doğru miktarda gereken enerjiyle beslemek için farklı şekilde çalışır. Aslında, her iki devrede yoğuşma, 
ısıtma tarafındaki eşanjörde yapılırken (dolayısıyla da toplam enerji miktarı sistemi ısıtmak için kullanılırken), soğutma tarafında durum şu şekildedir: bir devre ile soğutma 
tarafındaki eșanjörü kullanarak buharlaştırma yapılırken, ikinci devre ile kaynak tarafı ısı eșanjörünü (ünite tipine göre hava serpantini veya su eșanjörü) kullanarak fazla 
buharlaştırma enerjisi transfer edilir.

% 50 Soğutma % 50 Isıtma
Her iki devrede de % 100 enerji üretiminin gerekli olduğu bir önceki durumda olduğu gibi burada da ünite, tüm evaporasyon ve kondenzasyon enerjisini sistem için 
kullandığından, sudan suya ünite gibi çalışır. Sistem toplam enerjinin sadece % 50’sine ihtiyaç duyduğundan, her bir devre kısmi yük şartlarında çalışır. Bu özel durumda, 
sistem kısmi yüklerde çalıştığı için daha yüksek verim değerleri elde edilir.

40 . tesisat market 11/2012





teknik

Hazırlayan: Yoni ALTARAS
Makine Mühendisi
Teknik Planlama Takım Lideri, REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş.

ISO 7730 uyarınca en uygun 
konfor için akustik serin tavanlar
EN 14240 uyarınca yüksek serinletme gücü ve ISO 11654 
uyarınca yüksek ses absorbsiyonu

Şekil 1: Akustik serin tavan plakası ve arkasındaki akustik keçe

Akustik keçe
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Konforlu hissetme ve yüksek verimli 
çalışma sağlayabilmek amacıyla günü-
müz ofislerinde modern mimari kon-

septlere ek olarak; optimum sıcaklık, bağıl nem, 
akustik, aydınlatma gibi çeşitli parametrelerin 
uyumu da talep edilmektedir. Kullanıcıların 
kendilerini iyi hissetmelerinin öncelikli amaç 
olduğu konut mekânlarının aksine, iş yerle-
rinde ön plana çıkan, çalışanların üretken ve 
performanslı olması ve tüm yaratıcılıklarını iş 
süreçlerine aktarabilmesidir. Sıcaklık ve akus-
tik bu konuda önemli rol alan iki parametre-
dir. Bu yüzden, geçmişte örneğin Avrupa’da  
32 °C dış hava sıcaklığında iş yeri mahal sıcak-
lıklarını 26 °C ile sınırlayan mahkeme karar-
ları alınmıştır. Bu kararların etkileri ISO 7730 
veya DIN 1946 gibi farklı iş yeri yönetmelik-
lerinde kendini göstermektedir. 

Ofis mahallerindeki ses absorbsiyonu ile ilgili 
olarak DIN 18041 uyarınca düşük yankı süre-
lerinin temin edilmesi gereklidir. Bu noktada, 
ofis binalarındaki çalışma yerleri arasında ses 
absorbsiyonu sağlayacak veya engelleyecek ted-
birler önem kazanmaktadır. Ekip ofisleri ve açık 
ofislerde hızlı değişime imkân tanıyan tasarım-
sal talepler ve esnek mekân tasarımı, ofis ve 
idare binalarının kullanım taleplerini daha da 
sıkı bir hale getirmektedir. Üstün ses absorb-
siyonu ile yüksek serinletme performansını 
bir araya getiren alçıpan bazlı, entegre borulu 
akustik serin tavanlar modern ofis dünyasının 
bu taleplerinin karşılanması için çok uygundur. 

Diğer taraftan, görsel olarak çekici yüzeyleri 
ve entegre aydınlatma gibi stilistik vurguları 
ile gelecek odaklı, yüksek kaliteli ofis mimari-
sinin taleplerini karşılarlar.

İyi Şartlandırılmış Mahaller

Binanın konum ve yapısına bağlı olarak iç 
soğutma yükleri, yani insanlar, aydınlatmalar 
veya cihazlar tarafından oluşturulan ısı yayımı 
VDI veya ASHREA standartları uyarınca tes-
pit edilmektedir. Bu standartlar ile tanımla-
nan hesap yöntemlerine göre modern, örne-
ğin 1.500 m2 kullanım alanına sahip bir ofis 
binası ortalama 0,26-0,30 W/m2K U-değeri 
ile yaklaşık 85 - 100 kW toplam, yani 57-67 
W/m2 özgül soğutma yüklerine sahiptir. Yazı-
nın sonunda bu tip bir ofis mahalinde yapılan 
uygulama ile ilgili kısa bilgi verilecektir. 

Yan Gürültülerin Etkisi Azaltılır

Arka plan gürültüsünü azaltmak için ağırlıklı 
olarak ses emiciler veya benzer tedbirler uygu-
lanmaktadır. Planlama ve uygulamada tasarım-
sal taleplerin yanında esneklik de çok önemli-
dir. Ekip ofislerinde ve açık ofislerde hızlı bir 

değişimin de sağlanabilmesi gereklidir.
Bir başka karşılaşılan zorluk da gürültünün 
frekans bant genişliğidir. İnsan sesi daha çok 
düşük frekanslı (125 ile 1.000 Hz) alanda bulu-
nurken, yazıcı, telefon ve diğer donanımlar gibi 
elektronik yardımcı cihazlar genellikle yüksek 
frekans alanında (2.000 ile 4.000 Hz) çalış-

Şekil 2: Temaslı akustik serin tavan şematik çizimi - REHAU akustik serin tavan

EN 14240 uyarınca standart serinletme gücü
(GS/DS/MS 15/17/26 °C) 58 - 75 W/m2

EN 14037 uyarınca norm ısıtma kapasitesi
(GS/DS/MS 31/29/20 °C) 51 - 60 W/m2

Değerlendirilmiş ses yutma katsayısı w
ISO 11654 uyarınca 0,45 - 0,80

Yanma sınıfı
 EN 13501 uyarınca B-s2,d0

Isı iletim lameli

Borulama

Delikli alçıpan plakaDelikli alçıpan plaka
Akustik keçeAkustik keçe

Tablo 1: Akustik serin tavan özellikleri. Bant genişliği değerleri delik desenine, serin 
tavan tipine ve arka tarafta bir yalıtım kullanılmasına bağlıdır.

 Borulama

Şekil 3: Farklı plaka delik desenleri
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için sınırsız olarak da hazır bulunur. Bu sayede 
oda içinde yer alan harici klimalara veya ses 
emicilerine gerek kalmaz. Delik desenli alçı-
pan plakalar bu tür tavan sistemlerinin teme-
lini oluşturur. Bunlar, bir taraftan hızlı ve emni-
yetli bir montaj imkânı sağlarken, diğer taraf-
tan 0,5 ile 0,8 saniye arasında oldukça iyi yankı 
sürelerine ulaşılmasını mümkün kılarlar. ISO 
354 uyarınca yankı süresi, ses basınç seviyesi-
nin 60 dB’lik bir ses kaynağının kapatılmasın-
dan sonra kaybolması için gerekli olan zaman-
dır. Örnek olarak ses kayıt stüdyolarında opti-
mal ses yankı süresi 0,3 saniye iken, konser 
salonlarında bu değer 1,5 ile 3 saniye arasında 
uygun bulunur. Ofi s mahallerinde tavsiye edilen 
değerler ISO 1654 uyarınca 0,5 ile 0,8 saniye 
arasındadır. Tavan sistemlerinin delik oranı ses 
absorbsiyonu için önem teşkil eder. Ayrıca arka 
tarafa ek olarak yerleştirilen keçeler veya mine-
ral yün yalıtım plakaları da ses absorbsiyonunu 
iyileştirir. Ham tavan ile tavan sistemi arasın-
daki boşluk da sesi etkiler: Yaklaşık 50 mm 
genişliğinde olan dar bir boşluk yüksek fre-
kanslı bir sesi absorbe ederken, 200 mm üze-
rindeki belirgin tavan boşluğu düşük frekans-
ları daha iyi absorbe etmektedir.

Alçıpan Temel

Alçıpan plaka bazlı tavan sistemlerinde pren-
sip olarak temaslı sistemler ile entegre sistemler 
arasında ayrım yapılmaktadır. İlkinde, delikli 
alçıpan plakaların arka tarafında metal ısı ile-
tim lamelleri yerleştirilmiştir. Bunlar genel-
likle galvanize çelik sacdan veya alüminyum-
dan üretilmektedir. Boru tesisatı ile doğrudan 
temas halindedirler. Genişlikleri ve mesafe-
leri esnek olarak ayarlanabilen lameller aracı-
lığıyla serinletme gücü kontrol edilir, diğer bir 
deyişle; modülasyon aralığı ne kadar dar olursa 
serinletme gücü o kadar yüksek olur. Ancak çok 
dar aralıklar akustik özellikleri önemli ölçüde 
sınırlar, çünkü bu durumda alçıpan plakaların 
akustik açıdan etkili olan delik kısımları kıs-
men veya tamamen kapatılmış olur. Serinletme 
hatları ile ses absorbsiyonu arasındaki bu ters 
etkileşim (yüksek serinletme gücü - kötü ses 
absorbsiyonu veya tam tersi) sayesinde sistem 
genel olarak etkisini ve cazibesini kaybetmek-
tedir. Entegre sistemlerde ise genellikle alçı-
pan plakalara bir plastik boru sistemi dahil 
edilmiştir. Borular çoğunlukla delik desenle-
rinin arasından geçer ve düzenli görüntü kay-

maktadır. Rahatsız edici gürültü kaynaklarını 
azaltmak için, tüm ofi s alanındaki toplam fre-
kans genişliği üzerinde homojen bir ses absorb-
siyonu gerçekleştirilmelidir. 

Akustik Tavan Sistemleri ile Daha 
Verimli Çalışma

Mimarların tasarımsal taleplerini de karşıla-
yabilen akustik serin tavanlar kendilerini şim-
diden kanıtlamıştır. Aşağıdan basit gibi görü-

nen şey, aslında farklı disiplinler için bir kesi-
şim noktasıdır: Aydınlatma, hava menfezleri, 
yağmurlama, hoparlörler, revizyon açıklıkları 
ve yangın alarm sistemleri bu tür bir tavan sis-
teminin içinde yer alır. Plakalar genellikle ham 
tavana asılı olarak kurulur ve yukarıda bahse-
dilen tüm besleme hatlarını gizler. Beyaz ve 
derzsiz bir tavan modern mimariye kusursuz 
bir şekilde uyum sağlarken, odaların serbestçe 
tasarımına imkân tanır. Ama aynı zamanda 
tavan alanı serinletme sistemlerinin kurulumu 

Temin edilebilir delik desenleri 6/18 R, 8/18 R, 8/18 Q Gölge derzli duvar bağlantısı

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

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

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

Şekil 4: Gölge derzi duvar bağlantısı
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bolmamış olur. Boru modülasyon aralığı delik 
deseni mesafesine bağlı olduğundan, serinletme 
gücü sadece biraz değişiklik gösterir. Ancak, 
temaslı sistem ile karşılaştırıldığında akustik 
gücü oldukça yüksektir. Çünkü entegre sis-
temde alçıpan plakanın tüm delik kısımları 
ses absorbsiyon yüzeyi olarak görev yapar. Bu 
sayede yüksek ses absorbsiyonu ile birlikte yük-
sek serinletme gücüne ulaşılabilmektedir (Şekil 
2 ve Tablo 1).

Akıllı Bir Sistem

Akustik serin tavan ile REHAU, entegre siste-
min daha gelişmiş bir halini, tam olarak modern 
bina mimarisine uyarlanmış olarak sunmakta-
dır. Ürün, delik desenlerinin tam olarak üst üste 
oturduğu, tam yüzeyli şekilde birbirine yapış-
tırılan iki adet delikli alçıpan plakadan oluşur. 
Delik deseninin arasına freze edilmiş kanallara 
salyangoz modülasyonda döşenmiş beyaz renkli 
10,1 x 1,1 mm'lik PE-Xa RAUTHERM S 
boruları işlenmiştir. Arka tarafta kaplanmış olan 
siyah akustik keçe ve hızlı ve kolay montaj için 
önceden delinmiş sabitleme şablonu ile ürünü 
tamamlanır. Farklı gereksinimler ve tasarımsal 
talepler için REHAU üç farklı delik deseni ve 

üç ayrı plaka ölçüsü sunmaktadır. Ürün yelpa-
zesi, alçıpan içeriğine katılmış grafi t sayesinde 
daha yüksek ısıtma ve serinletme güçleri sağ-
layan bir yüksek güçlü model ile genişletilmiş-
tir (Şekil 3).

Kolay ve Güvenli Montaj

Sistemin montajı oldukça kolaydır: Önce ken-
dini kanıtlamış ve sürekli sızdırmaz geçme 
manşon tekniğine sahip olan RAUTHERM 
S boru sisteminden oluşan dağıtım hattı ham 
tavana monte edilir. İkinci adımda, REHAU 
akustik serin tavanın monte edilebilmesi için 
metal alt konstrüksiyon oluşturulur. Tavan pla-
kalarının önceden delinmiş sabitleme ızgara-
sına vidalarla monte edilmesinden, derzlerin 
ve vida başlarının harç ile doldurulmasından ve 
işlenmesinden sonra en son iş adımında tavanın 
alt yüzeyi beyaz boya ile boyanır. Akustik serin 
tavanlar, ısıtma ve serinletme durumları arasın-
daki ısıl genleşmeleri nedeniyle, tüm tavan ala-
nının uzunluk değişimlerini karşılayabilecek bir 
duvar bağlantısına ihtiyaç duyar. Bunun için 
bir gölge derz montajı çok uygundur (Şekil 4). 
Ayrıca böyle bir duvar bağlantısı, görsel şekli 
tamamlamak açısından stilistik araç olarak da 

kullanılabilir. Hava menfezleri veya revizyon 
açıklıkları gibi tavan yapı elemanları ısıl ola-
rak aktif olmayan alanlarda kolay ve estetik bir 
şekilde işlenir ve delik desenine uygun olarak 
aktif olmayan yani içerisinde boru bulunmayan 
plakalarla kaplanır.

Örnek Proje

Bu ana kadar çok sayıda gerçekleştirilmiş pro-
jelerden biri de Viyana'daki bir ofi s binasıdır. 
Toplam 1.250 m2 kullanım alanı için ısıl olarak 
etkinleştirilmiş, toplamda 850 m2 alana sahip 
tek ve ekip ofi sleri için akustik serin tavan ele-
manları ve bunların aktif olmayan plakaları 
kullanılmıştır. 
Optimal mekân sıcaklığı ve dengeli bir akus-
tik yapı sağlayan tavan plakaları akustik pan-
jurlu dolap sistemleri ile desteklenmiştir. 
Odaların modern ve yüksek kalitede genel 
görünümünü hiçbir şekilde bozulmamıştır 
(Şekil 5).

Rakamlarla Viyana ofis binası 
projesi

Bina üretim yılı: 1973, aşamalı genişletme 1987 
yılına kadar

Toplam alan: 1.700 m2

Toplam serinletme yükü: 85 kW

Ortalama U değeri (ısı geçirgenlik katsayısı): 
0,26 W/m2K

Uygulanmış REHAU akustik serin tavan delik 
deseni: 8/18 R

Gerekli akustik serin tavan özgül serinletme 
gücü: 63 W/m2

Ses absorbsiyon seviyesi: w=0,65 (L)

Sonuç

Akustik serin tavanlar, modern ofi s mimarisinin 
tüm taleplerini karşılamaktadır. Teknik özellik-
leri ve kolay kullanımı, tasarımsal imkânları ve 
kombinasyonları kadar göz doldurmaktadır. Bu 
sayede, sıcaklık ve akustik açısından keyifl i bir 
çalışma ortamı yaratılmış olur. TM
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Şekil 5: Viyana'da örnek bir proje
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Uğur Darcan
Teknoklima Genel Müdürü

Teknoklima, Samsung’un Türkiye’deki klima sistemleri konusunda faaliyet 
gösteren, 10. yılını tamamlamış resmi distribütörü. Samsung’un global bir marka, 
Teknoklima’nın ise sürekliliğini sürdüren, başarılı distribütörlerden biri olduğunu 

söyleyen Teknoklima Genel Müdürü Uğur Darcan, Samsung ile ilişkilerini, Türkiye’nin 
gelişen pazarını ve gerçekleştirecekleri yenilikleri anlattı... 

“Samsung’un yükselen çizgisi, 
tüm dünya ve Türkiye pazarında 
hissedilir düzeydedir”
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Samsung global bir markadır

Samsung denince akla elektronik geliyor ancak 
Samsung ciddi bir mühendislik firmasıdır.
Samsung; Güney Kore menşeli, 2012 yılı iti-
bariyle 145 milyar dolar net faturalanmış ihra-
catı olan, güçlü, teknoloji konusunda hızla ino-
vasyon projeleri gerçekleştiren, ürün çıkartan, 
fiyat yapısını daima son kullanıcının dikka-
tine uygun şekilde sunan dev bir kuruluştur. 
200.000 çalışanı ve 53.000 ar-ge görevlisi var-
dır. Bu ar-ge görevlilerinin 27.000’i mühendis-
tir. Samsung, sistem klimaları konusunda geçen 
10 yıl içerisinde çok hızlı teknolojik gelişim 
göstermiş ve bugüne geldiğimizde şu an dün-
yada ve Türkiye’de pazar liderliğine soyunan, 
yeni gelişmiş teknolojik ürün gruplarını, etkin 
servis hizmetleri ile beraber destekleyip, müş-
teri memnuniyeti anlamında da inovatif pro-
jeler gerçekleştiren, global bir marka olmuş-
tur. Samsung’un iyi bir yüzü, insanlara sıcak 
gelen bir dokunuşu ve rengi vardır. İnsanlar 
Samsung markasını çabuk kabul etmektedir-
ler. Samsung da buna layık olabilecek ürünleri 
geliştirmektedir. Samsung; bu iyi, hızlı ürün 
geliştirme yüzünü, araştırmacı dinamik yapı-
sını, ar-ge’ye çok ciddi para harcayarak, ki bu 
2012’de 7,5 milyar dolardır, yeni ürün geliştir-
mekte kullanmakta ve sonuçta kullanıcılara çok 

yakın, onların ilgisini çeken, onlara iyi hizmet 
veren ürünlere dönüştürmekte ve sunmaktadır.  
Samsung’un yükselen çizgisi ve rüzgârı tüm 
dünya ve Türkiye pazarında hissedilmektedir. 
2003’te Samsung, global 100 büyük marka lis-
tesi arasında 19. sırada başladığı yerde bugün 
2012 yılında 9. sıraya yükselmiştir.

Samsung’un en başarılı klima 
distribütörüyüz

Samsung ile hikâyemiz 2003 yılına dayanmak-
tadır. O zamanlar Samsung; sistem klimaları 
konusuna yeni yatırım yapmıştı ve bir tanıtım 
süreci yaşıyordu. Türkiye’deki faaliyetlerinde bir 
distribütör arayışı vardı. Dizayn Teknik isimli 
firmamızla, 2003 yılında Türkiye’de pazarlama-
satış ve satış sonrası hizmetleri konularında 
faaliyet göstermeye başladık. 2008 yılında 
Teknoklima’yı kurduk ve Samsung yolculu-
ğumuza Teknoklima adı altında devam ettik. 
Bugün, Samsung’un Türkiye’deki klima sis-
temleri konusunda faaliyet gösteren, 10. yılını 
tamamlamış resmi distribütörüyüz. 10 yıl klima 
sektöründe çok uzun bir zamandır ve istik-
rarlı çalışmayı göstermektedir. Bu başarımı-
zın sırrı Samsung ile bütünleşik organizas-
yon yapımız ve vizyonumuzdur. Bu kapsamda 
süreklilik gösteren, başarılı distribütörler ara-

sında yerimizi aldık. Teknoklima, bu 10 yıllık 
süreçte Türkiye genelinde 45 kişilik bir kadro, 6 
bölge müdürlüğü, 10 bölge partnerliği, 45 bayi-
lik yapısına ulaşmıştır. Endüstriyel ürün seri-
leri dediğimiz VRF klima cihazları, multi kli-
malar, endüstriyel seri klimalar ve ısı pompaları 
ürünlerinin pazarlama-satış ve dağıtım organi-
zasyonu Teknoklima tarafından yürütülmek-
tedir. Teknoklima aynı zamanda Samsung’un 
split klimalarının satışını yapan ana partner-
lerinden bir tanesidir. Teknoklima bu yapının 
ötesinde, 2012 yılında Samsung ile yeni geliş-
tirilen ürün grupları konusunda bir partnerlik 
anlaşması imzalamış ve bunlarla ilgili olarak da 
iki ayrı firma kurmuştur. Bunlardan biri Tek-
noENERGY, diğeri ise TeknoLED ’dir. Bu iki 
firma da tümüyle Samsung’un güneş ve rüzgâr, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük sistem-
leri ile LED aydınlatma ürünlerinin endüstri-
yel satış, pazarlama ve satış sonrası hizmet faa-
liyetlerini gerçekleştirecektir.  

Teknoklima, Samsung’un hem 
ana distribütörü hem global bir 
partneridir

Türkiye operasyonlarına bakarsak, Samsung, 
Türkiye’de 2012 yılında tüm ürün grupları ile 
birlikte 2 milyar dolarlık toplam bir satışı ger-
çekleştirmiştir. Onun bu globalliği her pazara 
uygun ürün çeşitliliğini de beraberinde sunma-
sını gerektirmektedir. Biz klima partneri ola-
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lığında çalışan modellerini getiriyoruz ki 
54-56˚C’lerde bu ürünlerin çalışması gereki-
yor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’daki pazara 
yönelik proje çalışmalarını yapıyoruz; bu pazar 
da özellikle Türk müteahhitlerinin yeni açılı-
mında yer alan önemli hedef ülkelerden biri-
sidir. Samsung o ülkeye dönük “Desert” ismini 
verdiği özel bir ürün grubunu 60 Hz frekansta 
çalışacak şekilde üretmektedir. Biz de Teknok-
lima olarak o pazara dönük ürünlerin satış ve 
satış sonrası hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. 

Türkiye’ye parlayan yıldız demek 
lazım

Şahıs olarak klima sektörüne girişim yaklaşık 
25 yıla dayanıyor. Türkiye’yi bu 25 yıllık pers-
pektifte değerlendirirsek, merkezi klima sis-
temleri dediğimiz; fan coil, soğutma grupları, 
klima santralleri uygulamaları ile Türkiye klima 
sistemlerine başladı. Bu süreç, 1980’li yıllara 
tekabül eder. 1990’lı yıllarda, VRF klima sis-
temlerine geçiş başladı. Özellikle Japon mar-
kaları bu konuda pazar liderliklerini sürdürdü-
ler, başlangıç seviyesinde Türkiye’ye giriş yap-
tılar ve bu pazarı büyüttüler. Bugüne geldiği-
mizde, klima pazarı çok hızlı bir büyüme içe-
risinde ve Türkiye pazarı doygunluğa ulaşmış 
bir pazar değildir. Bu büyüme, hem bireysel 
klima pazarı hem de merkezi sistem dediği-
miz klima pazarı için geçerlidir. Split ve multi 
klima sistemlerindeki ciddi artış, hem satışı 
hem imalatı hem de ithalatı arkasından getir-
mektedir. Otel, iş merkezi, AVM, hastane gibi 
yapılarda artık klima – havalandırma tesisatı-

yonumuzla hizmet verirken aynı zamanda 
Libya’dan Nijerya’ya, Sudan’dan Kuzey 
Irak’a, Çeçenistan’dan Gürcistan’a ve hatta 
Afganistan’a kadar uzanan çok geniş bir coğ-
rafya üzerinde, Türk müteahhitlerinin yanında 
yer alarak, buradaki projelerin pazarlaması-
satışı-satış sonrası ve montaj işlemlerinde de 
hizmet veriyoruz. Türkiye’de standart bir ürün 
grubunun satışını gerçekleştirirken, Libya’da 
ve Irak’ta aynı ürünün yüksek dış hava sıcak-

rak, bu 10 yıllık geçmişte farklı ürünleri farklı 
coğrafik şartlara uygun olarak satışlarını ger-
çekleştirdik. Teknoklima olarak, Ortadoğu gru-
bundayız fakat Türkiye pazarına Samsung’un 
Avrupa piyasası için dizayn ettiği ürün grup-
larını sunuyoruz. Aynı zamanda Samsung’un 
Kuzey Afrika, Ortadoğu ve CIS ülkelerdeki 
Türk müteahhitlerinin satış ve satış sonrası 
hizmet haklarını elinde tutan global bir part-
neriyiz. Yani Türkiye içerisindeki organizas-
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söyleşi

nın olmaması gibi bir durum söz konusu değil-
dir. Bu durum da merkezi klima-havalandırma 
sistemleri pazarını ciddi oranda büyütmektedir. 
Pazarın büyüklüğü, pazarda yer alan oyuncuların 
kendini geliştirmesi, çeşitlenmesi, organize olma-
ları, verdikleri iş ve hizmet kalitelerini geliştirme-
lerinin sonucunu doğurmaktadır. Sonuçta klima 
pazarı çok hızlı bir potansiyelde, son 25 yıl içe-
risinde Türkiye’de hızlı bir gelişim göstermiştir. 
Avrupa da Türkiye pazarına çok olumlu bakmak-
tadır. Samsung, bizi distribütör olarak değerlen-
dirirken bize “Siz Best of Best’ siniz” diyordu. 
Ama bu tanıma layık olabilmek, sadece bizim 
kendi gücümüz ve katkımızla oluşturduğumuz 
bir çalışma ve hacim değildir aslında. Türkiye’nin 
yükselen çizgisi de burada çok önemli bir etken-
dir. Ülke potansiyeliniz düşükse, yatırım sayınız 
azsa, iş potansiyeliniz düşükse, çok iyi ve başa-
rılı olma şansınız yok demektir. Türkiye’nin çok 
yükselen bir pazarı, büyüyen ekonomik bir çiz-
gisi var. Bu durumda ülkemize global pazarlarda 
“parlayan yıldız” demek yanlış olmaz.

Öte yandan, Avrupa’da yaşanan kriz de Türkiye’ye 
yaradı aslında. Avrupa’nın, Avrupa imalatçılarının 

son dönem konumuna bakarsanız, aslında hepsi 
ciddi sıkıntı içerisindeler. Yunanistan ile başla-
yan kriz aslında ciddi anlamda İspanya, İtalya, 
Fransa’ya yayılıyor. Bunlar tabii ki iş hayatına, 
ticaret hayatına ve tüm sektörlere yayılıyor. 
Daralan imalat güçlerini, daralan piyasa hacim-
lerini de genişletmek için bu firmalar Türkiye’ye 
geliyor. Klima sektöründe ve tesisat sektöründe 
biz bunları ciddi anlamda görüyoruz. Son üç 
yıl içerisinde Avrupalı markalar; Türkiye’de 
ortaklıklar kurmak, firmaları satın almak, fab-
rikaları  satın almak şeklinde bir program izle-
meye başladılar. Avrupa’daki imalat hacmi ciddi 
oranda düştü. İmalat verimlilikleri azaldı, işçi-
lik fiyatları yükseldi. Bu imalatı Çin gibi uzak 
bir ülkeye kaydırma şansları azaldığı için Tür-
kiye gelecek vaat eden alternatif bir ülke ola-
rak öne çıktı. 
Sadece Avrupa değil, Kore ve Japon marka-
ları için de Türkiye büyük avantajlar sunuyor. 
Onlar da Türkiye’yi hem Ortadoğu’ya hem 
Türki Cumhuriyetler’e hem de Avrupa’ya bir 
açılış kapısı olarak görmekteler. Bu konuda 
Samsung’un ciddi yatırım planları olduğunu 
biliyorum. Bunları aşama aşama gerçekleştire-
ceği konusunda da ön bilgimiz olduğunu söy-
leyebilirim. Türkiye’de ortak bir yatırım oluş-
turma veya onların oluşturacağı bir yatırımda 
katkı ve pay üretme anlamında da belli bir viz-
yonda çizgimiz olacaktır. 

Önümüzdeki yıl çok yeni bir ürün 
grubunu piyasaya tanıtacağız

Teknoklima olarak 2012 yılında Samsung ile 

birlikte çok başarılı projelere imza attık. Mall 
of İstanbul, Brandium projeleri, Hilton, Divan 
Otel gibi çok ciddi referans projeleri Türkiye’de 
gerçekleştirdik. Uygulamalarına devam edi-
yoruz. Samsung bunu görüyor, takip ediyor, 
Türkiye’deki bu yükseliş trendini izliyor. Yeni 
ürün gruplarını buna göre hazırlıyor, geliştiriyor 
ve getiriyor. Önümüzdeki yıl çok yeni bir ürün 
grubunu piyasaya tanıtacağız. VRF klima sis-
temlerinde ilk defa önümüzdeki sene, 5. gene-
rasyon, çok yüksek teknolojili, inverter tekno-
lojiye sahip VRF ürün grubunu Türkiye paza-
rına sunacağız. Aralık-Ocak ayı bir tanıtım 
dönemi olacak ve bu ürünün bizim ürün grubu-
muza katılmasıyla da pazar payımızı çok daha 
ciddi oranda artırmayı bekliyoruz. Önümüzdeki 
sene farklı teknolojik trendler, yeni cihaz ve sis-
temlerin pazara girmesiyle Türkiye’de farklı bir 
rekabet ortamı yaşanacaktır. 2013 Türkiye’de 
Samsung’un yılı olacaktır.

2015’te Türkiye’de 100 milyar 
dolarlık bir satış hacmine ulaşmayı 
hedefliyoruz

2015’te Türkiye’de 100 milyar dolarlık bir satış 
hacmi öngörerek hedef belirliyoruz ve program 
gerçekleştiriyoruz. Bunu klima sektörü, enerji 
sektörü ve özellikle aydınlatma LED sektörü 
üzerinde yoğunlaşarak organize etmeyi plan-
lıyoruz. Amaç yolumuza Samsung ile devam 
etmek, Samsung çizgisi ve vizyonu ile beraber 
gelişen organizasyon yapımızla, Türkiye paza-
rında lider oyuncular arasındaki yerimizi koru-
maktır. TM
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teknik

Yüksek Katlı Binalarda 
Kullanılan Vanalar

Y üksek katlı binalarda, kullanma suyu, 
havalandırma ve yangın tesisatlarında 
çeşitli vanalar kullanılmaktadır. Şüp-

hesiz oldukça kapsamlı olan bu konuda, tüm 
vanaları detaylı olarak analiz etme şansımız 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, her bir tesisat 
grubunda yer alan bazı vanaları ve bu vanaların 
seçimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları 
dile getireceğiz. 

Yüksek katlı binalarda su ve yangın tesisatı 
farklı şekillerde yapılabilmektedir. Direkt 
şehir şebekesinden dairelere su basılabildiği 
gibi, bazı durumlarda bodrum katındaki bir 
depoda su toplanarak üst katlara iletim yapılır, 

Arcan Hacıraifoğlu
Makine Mühendisi
Doğuş Vana Ltd. Şti. Fabrika Müdür Yardımcısı

A -  Yüksek kat basınç  
düşürücü sistemi

B -  Alçak kat basınç düşürücü 
sistemi

C -  Bodrum rezervuar seviye 
kontrol sistemi

D - Çatı rezervuarı seviye 
kontrol sistemi

E -  İçme suyu pompalama 
sistemi

F -  Yangın koruma 
pompalama sistemi

G - Yüksek kat pompalama 
sistemi

Resim 1
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ğin gece vakitlerinde tüketim düştüğünde ise, 
sistem basıncı, kullanıcının tanımladığı basınç 
değerinin üzerine çıktığında, vana otomatik 
olarak açılarak depo dolumuna olanak verir. 
Bu gibi sistemlerde, ek güvenlik olarak ayrıca 
vana üzerine bir solenoid koyularak elektrik-
sel güvenlik de oluşturulabilir. Böylelikle, hid-
rolik flatörlü seviye izlemede bir sorun oluştu-
ğunda ve seviye kritik bir noktaya ulaştığında, 
solenoide sinyal giderek vana otomatik olarak 
kendisini kapatır. 

Depoda toplanan suyun, çatı katındaki depoya 
veya üst noktalardaki tüketicilere pompalan-
ması gerekmektedir. Şekil 3’te, bu depodan 
emilen suyun pompalanmasını görebilirsiniz. 
Böyle bir uygulamada pompa yüksek katlara su 
bastığı için ani pompa duruşlarında sistemde 
darbe oluşabilmektedir. Bu nedenle, pompa 
çıkışlarına standart bir çekvalf monte edilmesi 
tavsiye edilmemektedir. Pompa çıkışlarına yer-
leştirilecek bir Pompa Kontrol Vanası, pompa-
larla uyumlu çalışarak vana açılma ve kapan-
masında darbe sorununu çözdüğü gibi, içeri-
sindeki yay sayesinde çekvalf görevini de yerine 
getirmektedir. Pompaya açılma komutu git-
tiğinde, önce pompa açılır, daha sonra yavaş 
bir şekilde vana açılarak suyun darbesiz terfi-
sine yol açar. Pompaya kapanma komutu git-
tiğinde ise önce vana yavaş bir şekilde kapanır 

bazı durumlarda su, çatı katındaki bir depoya 
pompalanarak su dağılımı üst noktadan cazibe 
ile yapılır, bazı durumlarda ise bu durumların 
kombinasyonu kullanılır. Yangın tesisatında ise 
ayrı bir depo kullanılabildiği gibi, mevcut su 
sistemi de kullanılabilmektedir. Sol taraftaki 
şekilde, hem bodrum hem de çatı katında bir 
depo sistemi bulunan ve çatı katı deposundan 
su dağıtımı sağlanan bir sistem görmekteyiz. 

Depo sistemlerinde, en kritik işlemi gören 
vanalardan birisi Seviye Kontrol Vanalarıdır 
(Resim 1). Seviye Kontrol Vanaları, herhangi 
bir elektriksel gereksinimi olmadan depo sevi-
yesini kontrol eden, su seviyesi yükseldiğinde 
otomatik olarak açılan, depo seviyesi düştü-
ğünde ise otomatik olarak kapanan vanalardır. 
[C] Bodrum rezervuar seviye kontrol sistemine 
yakından bakacak olursak, yukarıda bu noktada 
kullanılabilecek iki farklı vana tipini görebili-
riz. Şekil 1’deki örnekte mekanik şamandıralı 
bir vana bulunmakta, Şekil 2’deki örnekte ise 
hidrolik seviye kontrol vanası bulunmaktadır. 
Mekanik vanalarda vana depo içerisine monte 
edilmek zorundadır ve şamandıra vanadan ayrı-
lamamaktadır. Şamandıra yükseldiğinde, bağlı 
olduğu mekanizma vana klapesini kapatır. Düş-
tüğünde ise vana klapesi açılır. Bu nedenden 
ötürü, vana şamandıradan ayrılamaz ve vana, 
sürekli yarı açık konumda çalışır. Dolayısıyla 
kısık açıklıkta çalışan vanada kısa bir sürede 
kavitasyon hasarı oluşur ve vana yüksek gürültü 
oluşturur. Ayrıca vana çıkışının atmosfere açık 
olması dolayısıyla vanaya etkiyen diferansi-
yel basınç çok yüksektir. Bu nedenle de kavi-

tasyon hasarı ve gürültü oluşturma çok daha 
ciddi boyutlara yükselir. Şamandıra, depo içe-
risindeki dalgalanmalara maruz kalabilmekte, 
şamandıra kolunun sıkışması ise vananın çalı-
şamamasına yol açabilmektedir. Bu vanalar işle-
vini yerine getirmezse depo taşmaları, özellikle 
prestijli konutlarda çok büyük hasarlara yol aça-
bilmektedir.   

Şekil 2’deki hidrolik kontrol vanası örneğinde 
ise vana tamamen hidrolik prensiple çalışmakta 
ve flatör, vanadan bağımsız olarak depoya yer-
leştirilebilmektedir. Böylelikle flatör özel bir 
hazneye yerleştirilebilir ve depo dalgalanmala-
rından etkilenmesi önlenebilir. Ayrıca, flexible 
borularla flatörden vanaya yapılabilen bağlan-
tılar sayesinde vana hat içerisine monte edilir. 
Böylelikle vanaya etkiyen diferansiyel basınç 
farkı azaltılır. Hidrolik seviye kontrol vanaları, 
tek bir seviyeye göre ayarlanıp sürekli açma-
kapama yapabileceği gibi, iki seviye belirlene-
rek, üst seviyede vananın tam açılması, alt sevi-
yede ise vananın tam kapanması sağlanabilir. 
Böylelikle vana ya tam açık ya tam kapalı çalı-
şır ve gürültü ve kavitasyon seviyesi minimuma 
indirgenir. Ayrıca, hidrolik seviye kontrol vanası 
girişine yerleştirilen [2] numaralı Basınç Sabit-
leme Vanası ile, ana hattan beslenen alt kattaki 
tüketiciler öncelikli hale getirilebilir. Böyle bir 
uygulamada, seviye kontrol vanasına benzer bir 
prensiple çalışan basınç sabitleme vanası, vana 
girişindeki basıncı sürekli hisseder. Mevcutta, 
alt katlardaki tüketim fazla ise, giriş basıncı 
düşük olacaktır. Bunu hisseden vana, kendi-
sini kapatarak tüketicilere öncelik verir. Örne-

Şekil 1: Mekanik Şamandıralı Vana
Yüksek Diferansiyel Basınç
Yüksek Gürültü
Yüksek Kavitasyon
Montaj Zorluğu
Düşük Vana Ömrü
Düşük Performans

Şekil 2: Hidrolik Seviye Kontrol Vanası
Doğuş Vana, 750-66-B Modelinin yanında sisteme aşağıdaki 
ürünlerin de monte edilmesini tavsiye eder:
[1]  Pislik Tutucu: Pisliklerin sisteme girerek vanayı etkisiz hale  

getirmesine engel olur.
[2]  730-65 Basınç Sabitleme Vanası: Aşağı katlarda bulunan 

tüketicilerin kullandığı basıncın, şebeke basıncının altına 
düşmesini önler ve elektriksel koruma sağlar.

[3]  750-66-B Paralel Hat Vanası: Su girişinin kesintisiz olmasını 
sağlar.

[4]  Flatör :Montajı: Tank dışına montajı olanaklı kılar.

Resim 2

Şekil 3
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rür. Şekil 6’da, basıncın daha yüksek olduğu 
alt kotlardaki bir dağılıma bakacak olursak, 
tekrar benzer bir durumla karşılaşırız. Ancak 
burada basınç düşümü daha fazla olacağı için, 
hat üzerine seri olarak iki adet Basınç Düşü-
rücü Kontrol Vanası monte edilmiştir. Böyle-
likle, [3] numaralı Oransal Basınç Düşürücü 
Kontrol Vanaları basıncı bir kademe düşürür, 
[7] numaralı Basınç Düşürücü Kontrol Vana-
ları ise basıncı ayarlanan seviyeye düşürerek o 
noktada sabit tutar. Resim 4’te benzer bir uygu-
lamanın fotoğrafını bulabilirsiniz.

Yüksek katlı binalarda bir diğer temel tesisat 
ise havalandırma tesisatıdır. Şekil 7’de, hava-
landırma tesisatının başlangıç noktası olan 
pompa istasyonunu görebilirsiniz. Bu istas-
yonlarda, sıcak su pompalanarak makinelere 
gider ve burada soğutulur, dairelere ulaşarak 
soğutma işlevini gerçekleştirir ve daha sonra 
tekrar geri gelerek pompalardan tekrar maki-
nelere pompalanır. Genellikle ülkemizde, pom-
paların çıkışına, geri akışı önlemek için stan-
dart çalpara çekvalfl er [3] yerleştirilmektedir. 
Çekvalfl er, hem düşük basınç kaybına neden 
olmalı hem de darbesiz özellikte çalışabilme-
lidir. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerde bu 
vanalara, sessiz çalışması ve darbe yaratmaması 
için özel aksesuarlar yerleştirilmektedir. Karşı 
ağırlık ve yay, darbesiz kapanmaya neden ola-
bilmekte, ancak vananın basınç kaybını artır-
maktadır. Bu aksesuarlara alternatif ise, özel-

ve daha sonra pompa kapanır. Böylelikle pom-
panın ani duruş kalkışlarında oluşan sorunla-
rın önüne geçilmiş olunur. Bir elektrik kesil-
mesi durumunda ise pompa kontrol vanası yaylı 
bir çekvalf gibi anında kapanarak geri dönüşü 
önler. Resim 2’de G.Kore’de yüksek katlı bir 
binada uygulanan Pompa Kontrol Vanalarını 
görebilirsiniz. Fakat böyle bir durumda oluşan 
darbeyi önleyebilmek için hatta paralel ola-
rak Darbe Önleme Vanaları kullanılmalıdır. 
Darbe Önleme Vanaları, sistemde darbe olu-
şacağını sezerek tam açık konuma ulaşır. Böy-
lece darbe pompa odasına ulaştığında, Darbe 
Önleme Vanalarından tekrar depoya geri iletilir 
ve pompa korunmuş olur. Sistem parametreleri 
normal seviyeye ulaştığında, vanalar otomatik 
olarak durumu sezerek kapanırlar. Alt noktadan 
pompalanan su ise çatı katındaki depoya ulaş-
tırılır. Şekil 4’teki [D] Çatı katındaki depoda 
da, bodrum katındaki depoya benzer bir sistem 
monte etmek mümkündür. 
Ana su dağıtım hattının farklı katlara dağı-
lımı ise bir başka sorunu ortaya koymaktadır. 
Bu da, aynı terfi  hattı üzerinden farklı kot-
lardaki dairelere su taşınması ve arada oluşan 
büyük basınç farklarıdır. Farklı kotlarda, ana hat 
üzerinden dağılımlar sağlanmalı, bu çıkışlarda 
ise basınç regülasyonu yapılmalıdır. Bunun 
nedeni, üst katlardaki kullanıcıların makul sevi-
yelerde basınç alabilmesi için alt katlardaki 
kullanıcılara yüksek basınçlı su ulaştırılması-

dır. Bu amaçla, ana 
hat dağılımlarında, 
Resim 3’te görü-
len Basınç Düşü-
rücü Kontrol Vana-
ları kullanılmalıdır. 
Kontrol Vanalarının 
çalışma fonksiyonu 
oldukça kritiktir. 
Eğer herhangi bir 

nedenden ötürü lateral hatlarda basınç yükse-
lecek olursa borular patlayabilir ve prestijli bir 
konutta ciddi maliyetlere sebep olabilir. Ayrıca, 
vanaların işlev görememesi sonucu tüketicilere 
su ulaştıramama sorunu ortaya çıkar ve müş-
teri şikâyetleri oluşur. İşte bu nedenle, late-
ral hat bağlantılarında yüksek seviyede güven-
lik temeldir. Basınç Düşürücü Kontrol Vana-
ları; değişken giriş basıncını, değişken debi-
den etkilenmeksizin, kullanıcının tanımladığı 
düşük bir basınca düşürür. Vana, hiçbir elek-
triksel bağlantıya ihtiyaç duymaksızın hidrolik 
prensiplerle çalışmaktadır. Şekil 5’te, üst kot-
larda bulunan bir ana hat bağlantısını bulabi-
lirsiniz. [3] numaralı Basınç Düşürücü Kon-
trol Vanaları, giriş basıncına bakmaksızın her 
zaman sabit bir çıkış basıncı oluşturmaktadır. 
Burada iki adet [3] numaralı vananın kulla-
nılması, güvenlik amacı ile gerçekleştirilmiştir. 
Doğuş Vana, böyle bir bağlantıyı, eğitimsiz bir 
personelin vana ayarlarını bozma olasılığı dola-
yısıyla ekstra bir güvenlik amacıyla önermek-
tedir. Böylelikle, bir vana işlevini yerine getire-
mezse, ikinci hat devreye girerek su teminine 
devam eder. Böylelikle, su kesilmesi veya basın-
cın aniden yükselmesi gibi sorunlar oluşmaz.  
[4] numaralı Basınç Düşürücü Kontrol Vanası, 
ana vananın bir benzerinin küçük bir çapı olup, 
tüketim değerleri çok düşük seviyelerde oluşu-
yorsa çalışmaya başlar. Böylelikle, ana vananın 
kısık klape aralığında açılıp kapanmasını ve 
gürültü çıkarmasını önler. [5] numaralı Relief 
Vanaları; emniyet vanaları olup, çeşitli neden-
lerden ötürü hat basıncı tehlikeli seviyeye ula-
şırsa açılarak yüksek basıncı sistemden tahliye 
eder. [2] numaralı basınç düşürücü kontrol 
vanası ise normal koşullarda tam açık durumda 
çalışır. Fakat, herhangi bir nedenle diğer vanalar 
işlev görmez ve çıkış basıncı artarsa, [6] numa-
ralı sensörden aldığı bilgiye bağlı olarak regü-
lasyon yaparak basıncı güvenli seviyelere düşü-

Şekil 4

Resim 3

Resim 4 Şekil 5
[1] Pislik Tutucu
[2] Acil Önlem Basınç Düşürücü Kontrol Vana-
sı 720-PD-59
[3] Basınç Düşürücü Kontrol Vanası 720
[4] By-pass Basınç Düşürücü Kontrol Vanası 720
[5] Relief Vana 73Q
[6] Basınç Anahtarı
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teknik

likle büyük çaplı soğutma sistemlerinde kulla-
nılan, hidrolik fren tertibatı diye adlandırılan 
dashpot sistemidir. Resim 5’te görülen dashpot 
sistemi ile herhangi bir geri akışta vana klape-
sinin % 90’ı hızlı bir şekilde kapanırken, geriye 
kalan % 10’u yavaş bir şekilde kapanır. Böyle-
likle dashpot, bir yastık görevi görerek vana-
nın hızlı bir şekilde kapanmasını önler ve sis-
temde gürültü veya darbe oluşturmaz.  Maki-
nelerin çıkışında ise [2] numara ile gösterilen 
Debi Kontrol Vanaları monte edilmelidir. Debi 
Kontrol Vanaları, makine çıkışındaki debiyi, 

Resim 5

Şekil 6
[1] Pislik Tutucu
[2] Acil Önlem Basınç Düşürücü Kontrol 
Vanası 720-PD-59
[3] Oransal Basınç Düşürücü Kontrol 
Vanası 720-PD
[4] By-pass Oransal Basınç Düşürücü 
Kontrol Vanası 720-PD
[5] Ana Relief Vana 73Q
[6] By-pass Relief Vana 73Q
[7] Basınç Düşürücü Kontrol Vanası 720
[8] By-pass Basınç Düşürücü Kontrol Vanası 720
[9] Relief Vana 73Q
[10] Basınç Anahtarı
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Kontrol Paneli

tanımlanan değerde her zaman sabit tutar. Hat-
tın devamında ise, geliş ve gidiş hatları arasında 
[1] numara ile gösterilen Diferansiyel Basınç 
Kontrol Vanası kullanılmaktadır. Diferansiyel 
Basınç Kontrol Vanası, geliş ve gidiş hatları 
arasındaki diferansiyel basıncı hissederek bu 
değeri her zaman tanımlanan seviyede tutar. 
Diferansiyel Basınçta bir değişiklik olduğunda, 
açılarak arzu edilen değeri sabitler.  TM  
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teknik

Antifrogen-N; kapalı sıcak sulu ısıtma 
sistemlerinde, ısı pompalarında bir ısı 
transfer aracı ve endüstriyel soğutma 

tesisatlarında ise tuzlu soğutma suyu olarak 
kullanılan açık sarı, berrak bir sıvıdır. Antif-
rogen N gıda veya farmasetik uygulamalar için 
uygun değildir.

DIN EN ISO 9001’e göre onaylanmış kalite 
sistemi, üretimde ve kalite kontrolde kullanı-
lır. Bu durum, sürekli olarak yüksek ürün kali-
tesine ulaşmayı temin eder.

Uygulama özellikleri

Antifrogen-N; bir ısı transferi ve soğutma 
aracı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş-
tir. Antifriz işlevi mono etilen glikol bazlıdır 
ve 198 ˚C civarındaki yüksek kaynama nok-
tası, buharlaşma yoluyla oluşabilecek kayıp-
ları önler. Don direnci, su ile karışım oranına 
göre belirlenir. Don direnç eğrisi –20˚C’nin 
altındaki Antifrogen-N / su karışımlarının 
donma direnci Orta Avrupa şartları kapsa-
mında patlamalara neden olmaz, çünkü kris-

talleşme noktasının altında soğutulduklarında 
sulu buz oluşur. Antifrogen N / su karışımla-
rında ayrılma aşaması gerçekleşmez. Antifro-
gen N konsantrasyonu sabit kaldıkça, karışı-
mın donma direnci, yıllarca kullanımdan sonra 
bile değişmez. Sıkça kullanılan Antifrogen-N 
/ su karışımlarının hassas ısı transfer katsa-
yıları, ısı radyatörler aracılığıyla atmosfere 
transfer edildiğinde çeşme suyunun katsayı-
sından çok az farklıdır. Bu durumlarda, bir 
Antifrogen-N / su karışımı ile transfer edi-
lebilen ısı miktarı neredeyse tek başına su ile 

®Antifrogen N
Soğutma, ısı pompası ve sıcak sulu 
ısıtma sistemleri için korozyon ve 
donmayı önleyici sızıntı detektörü
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aynıdır ve bu yüzden ısı dönüştürücü yüzey-
lerinin değiştirilmesine gerek yoktur. Sıvı/sıvı 
ısı transferinde ise transfer edilebilen ısı mik-
tarı, Antifrogen-N içeriği arttıkça azalır, böy-
lece ısı dönüştürücü yüzeyinin değiştirilmiş k 
değerlerine göre artırılması gerekir. Antifro-
gen N / su karışımlarının viskozitesi ve yoğun-
luğu saf suya oranla daha yüksek olduğu için, 
boru hatlarında vs daha yüksek bir basınç 
düşümü beklenmelidir; ilgili ısı transfer kat-
sayısı ve ilgili basınç düşümüne ait grafikler  
-saf suya oranla- hesaplama alanında özellikle 
yararlıdır. Antifrogen-N korozyon inhibitör-
leri içerir, bu da soğutma ve ısıtma sistemle-
rinin hatta bileşik sistemlerin metal aksamla-
rını korozyona karşı sürekli korur ve kazan taşı 
oluşumunu engeller. İnhibitör kombinasyon-
larının etkinliği imalatçı tarafından iyi bilinen 
korozyon test metodu ASTM D 1384 (Ame-
rikan Test ve Malzemeler Derneği) ile sürekli 
olarak kontrol edilir. Glikol/su karışımları, 
inhibitörler olmadan kullanılamaz, çünkü bu 
karışımlar saf sudan daha fazla aşındırıcıdır.

Üstteki tablo, su ve soğutucu tuzlu suya kıyasla 
Antifrogen-N/su karışımlarının (don direnci: 
-20 ˚C) neden olduğu nispeten düşük oranlı 

sıradan metal korozyonlarını gösterir. Yuka-
rıda belirtilen ASTM metodu ile belirlenen 
değerler, korozyon nedeniyle metallerin uğra-
dığı ağırlık kaybını g/m2 cinsinden ifade eder.
Kırmızı bronz ile sert gümüş ve bakır lehim 
de Antifrogen-N/su karışımlarına dayanıklı-
dır. Eğer mümkünse, çinko kaplı boru hatla-
rında bu ürünü kullanmamanız tavsiye edi-
lir, çünkü tüm glikol/su karışımları çinkoyu 
çözebilir. Antifrogen-N her zaman su ile sey-
reltilmelidir. Antifrogen-N’yi seyreltmek için 
kullanılan su 100 mg/ kg (ppm)’den fazla klo-
rid içermez. Eğer sistemler alüminyum veya 
alüminyum alaşımlarından yapılmış bileşik-
ler içeriyorsa bu durum özellikle göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kabul edilen su sertliği 
geniş bir yelpazededir (0 ile 25˚ GH ara-
sında). Yani tamamen deiyonize edilmiş suya 
ek olarak, tamamen deiyonize edilmiş normal 
çeşme suyu da kullanılabilir. Antifrogen-N/su 
karışımlarının iyi korozyon önleme özellik-
leri beklendiği gibi artan su içeriğiyle birlikte 
azalır. Bir soğutma tuzlu suyu veya ısı trans-
fer aracının Antifrogen N konsantrasyonu 
hacimce en az % 20 olmalıdır. Böyle bir solüs-
yon -10˚ C’ye kadar donmalara dayanıklıdır. 
Yalnızca geçici bir süre için Antifrogen N ile 
çalıştırılan sistemler (örneğin kışın yürütülen 
yapım işlerinde donmayı önlemek için) tekrar 
doldurulmadan önce birkaç kez su ile tama-
men yıkanmalıdır, zira ürün kalıntıları yetersiz 
inhibitör konsantrasyonu nedeniyle metallere 

20 ˚C’de yoğunluk (DIN 51757) g/cm3 Yaklaşık 1.14

20˚C’de kırılma göstergesi (DIN 51423, kısım 2) Yaklaşık 1.436

pH değeri (Antifrogen N:su=1:2) (DIN51369) 7.5 - 8.5

Kalan alkali (ASTM D 1121) Ml c(HCl) 0.1m min. 25

1013 mbar’da kaynama noktası (ASTM D 1120) ˚C Yaklaşık 170

Donma noktası (DIN 51583) ˚C Yaklaşık -70

20 ˚C’de Kinematik viskozite (DIN 51562) mm2/s Yaklaşık 28

20 ˚C’de Yüzey gerilimi (Antifrogen N:su=1:2) (ASTM 
D 1331)

mN/m 49

20 ˚C’de Spesifik Sıcaklık kJ/kg-K 2.3

20 ˚C’de Termik iletkenlik W/m-K 0.29

20 ˚C’de Spesifik Elektrik İletkenliği (Antifrogen N: 
su= 1:2) 

μS/cm 4900

Teknik Veriler Tablosu
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daha sert bir şekilde zarar verebilir. Su veya 
bir Antifrogen N/su karışımı yapılan basınç 
testinden sonra, sistemler sıvı/hava evre sını-
rında aşınma olmasını engellemek için dolu 
bırakılmalıdır. Boşaltılan sistemler birkaç gün 

içerisinde tekrar doldurulmalıdır. Bir Antifro-
gen/su karışımıyla doldurulmadan önce, sis-
temin korozyon durumu bir operatör tarafın-
dan dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Eğer 
gerekirse, metal yüzeylerin tamamıyla temiz 

olmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır. 
Halihazırda ufak pas oluşumlarının olduğu 
aşınmış sistemler, Antifrogen ile korozyon-
suz olarak çalıştırılamaz, çünkü metal düzen-
siz bir biçimde inhibe edilebilir ve inhibitor 
zamanından önce tüketilmiş olur. Antifro-
gen N; su ile her oranda karışabilir olmasına 
rağmen, sistemlerin sirkülasyon pompası ile 
gerekli su miktarının 2 / 3’ü doldurulmasın-
dan sonra konması tavsiye edilir. Antifrogen 
N daha sonra eklenir ve sistem su ile tama-
men doldurulur. Tam karışım sistemin çalış-
tırılması ile elde edilir. Sisteme bağlı olarak 
bu birkaç gün sürebilir. Saf doğal akıntılı sis-
temlerde Antifrogen N öncelikle su ile karış-
tırılmalıdır. Ani don koruması gerekli olsa bile 
bu tavsiye edilir. Sirkülasyon pompaları, antif-
riz maddelerle çalışma konusundaki uygun-
luklarına göre özel olarak seçilmelidir. Örne-
ğin, fenolik reçine bazlı materyallerden yapıl-
mış pompa bileşenleri bu gerekliliği karşıla-
maz. Bununla birlikte, normalde ısı tesisat-
larında kullanılan sirkülasyon pompalarının 
dayanıklı olduğu anlaşılmıştır. Yüksek kali-
tede, sıcak suya dayanıklı, sıkıştırılmış asbest 
fiber (IT) contaların bu sistemler için uygun 
olduğu kanıtlanmıştır. Bilezikli salmastra ola-
rak grafit şerit kullanılabilir. Kendirin ®Fer-
mit veya ®Fermitol (Nissen & Volk) kaplı 
conta olarak kullanıldığı dişli boru bağlantı-
larında başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Ken-
dir yoksa ®Loctite 511 veya 577 yararlı olur. 
Politetrafloretilen conta kullanıldığında sızın-
tılar meydana gelebilir. Deneyler ve yılların 
getirdiği tecrübe, basınç dalgası düzenleyiciler 
için örneğin, ®Flexon (Flamco) veya ®Expan-
somat, ExSolar (Gebr. Otto KG) kullanılan 
materyallerin Antifrogen N/su karışımların-
dan etkilenmediğini göstermiştir. Daha önce-
den tuz bazlı soğutma suyu veya su ile çalış-
tırılan bir soğutma veya ısıtma sistemi Antif-
rogen N ile doldurulduğunda, alt yüzey geri-
limi ve bu ürünün ilgili pas çıkarma işlevi hali-
hazırda var olan korozyonun sızıntı şeklinde 
ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle 
değişiklik yapılmadan önce paslı olmadıkla-
rından emin olmak için eski sistemler düzgün 
bir şekilde kontrol edilmeli ve durulanmalı-
dır. İyi contalar yalnızca sistemin mükemmel 
bir şeklide çalışmasını temin etme ve masrafa 
neden olan sızıntıları önlemenin bir yoludur. 
Sızıntıdan sonra, Antifrogen N/su karışımla-

ASTM D 1384 (336 saat/88 ˚C, 61 hava/saat) metoduna göre g/m² cinsinde 
metallerin korozyonu

Antifrogen-N/su 
karışımı 1:2

İnhibitörsüz
etilen glikol
su karışımı
1:2

Şebeke
suyu 14°
GH*

Kalsiyum
klorid tuzlu
su % 21
(su/su)

Çelik 
(CK 22) < -0,5 -152 -76 -95

Dökme Demir 
(GG 25) < -0,5 -273 -192 -310

Bakır -0,5 -2,8 -1 -11

Pirinç 
(MS 63) <-0,6 -7,6 -1 -36

Özel çelik 
(1.4541) <-0,5 Test edilmedi -0,5 Kullanılamaz 

(aşınma)

Dökme 
alüminyum
(AlSi6Cu3)

-1,4 -16 -32 -135

Alüminyum
(99,5) -2,0 Test edilmedi -5 -660

Yumuşak lehim 
(WL 30) -2,4 -135 -11 -443

*GH: Alman sertliği; EH=1.25 GH
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teknik

rının bulunduğu sistemler yalnızca aynı kon-
santrasyondaki Antifrogen ile doldurulmalı-
dır. Farklı ürünlerle karıştırmaktan kaçınmalı, 
zira bu uyumsuzluklara neden olabilir. İstisnai 
durumlarda, imalatçının uzman görüşüne baş-
vurulmalıdır. Özel antifriz deney aparatları, 
don direncini belirlemek için mevcuttur. Hid-
rometre ile yoğunluk ölçümü ilkesine dayalı 
olarak çalışan veya refraktometri ile soğuma 
limitini belirleyen deney araçları da uygundur. 
Bu alanda yayınlanan verilere, test ve deney 
sonuçlarına göre aşağıdaki plastik ve elasto-
merler, normal konsantrasyonlardaki Antif-
rogen N/su karışımlarıyla temasa geçen bile-
şenlerin imalatı için uygundur:

Sıcak su ısıtma sistemleri: -10 ilâ -20˚C
Isı pompalarıyla toprağa gömülmüş 
kolektörler: -10 ilâ -15 ˚C
Isı pompalarıyla birleşik diğer harici 
devreler: -20 ilâ -25 ˚C
Soğutma sistemleri: -10 ilâ -40 ˚C
Sızıntı kontrol sıvısı: -20 ˚C

Faklı kullanım alanlarına ilişkin bazı bilgiler 
aşağıda verilmiştir:

Sıcak sulu ısıtma sistemleri

Kapalı sıcak sulu ısıtma sistemlerinde Antif-
rogen N kullanmanın avantajı, tüm sistemin 
veya bir parçasının 0 ˚C altındaki sıcaklık-
larda bile kapatılıp her an tekrar çalıştırıla-
bilmesidir. Bu her zaman ısıtılması gerekme-
yen binalarda önemli miktarda yakıt tasar-
rufu sağlar: örneğin, hafta sonu evleri, camiler 
resmi kurumlar, üniversiteler, okullar ve hasta-
neler. -20 ̊ C’ye kadar oluşabilecek donmalar-
dan koruma, bizim iklimimizde hatta ısıtma 
borularının bir kısmının binanın dış duvar-
larına kurulduğu hallerde bile yeterli olmalı-
dır. Antifrogen N’nin ayrıca ®Hostalen PPH 
2222 gibi plastiklerden yapılmış boruları olan 
yeraltı sıcak su ısıtma sistemlerinde bir antif-
riz ve korozyon inhibitörü olarak da başarılı 
olduğu anlaşılmıştır. Oksijen difüzyon engeli 
olmayan plastik borularda Antifrogen N’nin 
minimum konsantrasyon oranı hacimce % 25 
olmalıdır. Tüm sistemin, bir önceki ısı transfer 
malzemesinin boşaltılmasından sonra gevşek 
pas parçalarının atılması için su ile çalkalan-
ması gerekir. Çalkalama su sayacını okuyarak 

sistemin kapasitesinin öğrenilmesine yardımcı 
olur. Isı sistemlerinde muhtemelen korozyon-
dan kaynaklanan küçük sızıntılar, Antifrogen 
N/su karışımlarını değiştirdikten sonra belir-
gin hale gelebilir. Bunların sudan daha düşük 
yüzey gerilimi vardır. Bu durumlarda bağlan-
tıları sıkılaştırmak sorunu gidermiyorsa, söz 
konusu sistemin bir kısmı tahliye edilmeli ve 

Antifrogen N/su karışımı toplanmalıdır. Con-
taları yenilemenin yanı sıra, ısı mühendisi de 
boru bağlantılarının teknik açıdan sorunsuz 
olduğunu onaylamalıdır.

Isı pompa sistemleri

Isı pompalarında Antifrogen N, dış devre-

Polietilen, düşük yoğunluk, yüksek yoğunluk (LDPE, HDPE)

Çapraz polietilen örneğin, ®Rautherm (Rehau) ®Polytherm (Hewig) (CPE)

Polipropilen örneğin, ®Hostalen PPH 2222 (Targor) (PP)

Polibüten örneğin ®Rhiatherm (Simona) (PB)

Polivinil klorid, plastikleşmemiş (uPVC)

Politetrafloretilen örneğin, ®Hostaflon (Dyneon) (PTFE)

Poliamid (PA)

Polyester reçine (UP)

80 ˚C’ye kadar doğal kauçuk (NR)

100 ˚C’ye kadar stiren butadin kauçuk (SBR)

Butil kauçuk (IIR)

Olefin kauçuk örneğin, ®Buna AP (Bayer) (EPDM)

Florokarbon elastomer örneğin, ®Viton (Du Pont) (CR)

Poliasetal örneğin, ®Hostaform (Ticona) (POM)

Nitril kauçuk örneğin, ®Perbunan (Bayer) (NBR)

Poliklorbutadin elastomer örneğin, ®Neopren (Du Pont) (CR)

Silikon kauçuk örneğin, ®Elastosil (Wacker) (Si)
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Bir conta diskin takılması, uzun vadede yeterli 
bir garanti sunmaz.

Bir test sıvısı olarak Antifrogen N

Antifrogen N, çift cidarlı tanklarda sızıntı 
tespit sıvısı olarak sızıntı tespit ekipmanı ile 
birlikte kullanılır. Resmi yönetmeliklere göre, 

kullanımdan önce hacimce % 35 olan Antif-
rogen N hacimce % 65 olan çeşme suyu ile 
seyreltilmelidir. Antifrogen N “Yanıcı sıvılara 
ilişkin teknik düzenlemelere” (TRbF 501 ve 
502) uygun olarak resmi olarak onaylanmış-
tır. Muhtemel kullanıcılardan Federal Test ve 
Materyal Kurumu (BAM) Az. 1.3/9790 ve 
5.1/3436 tarafından yayınlanan test sertifika-
ları ve onay için başvurmaları istenir.

Hizmet ve gözetim

Antifrogen N’nin tesislerde yıllarca kulla-
nılabileceği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 
tesisteki Antifrogen N konsantrasyonu yıllık 
olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol ayrıca 
tesis sıvıyla doldurulduğunda da tavsiye edilir. 
Satıcıların bu amaç için Antifrogen N antif-
riz deney aparatları vardır. Antifrogen N/su 
karışımının etkinliği bir-iki yıllık aralıklarla 
da kontrol edilmelidir. Eğer 250 ml’lik bir 
numune söz konusuysa, bir satıcının kendisi 
de bunu yapabilir.

Kaynak: Antifrogen Korozyon ve Donmayı 
Önleyici Fonksiyonel Kimyasallar CD’si
Ayrıntılı bilgi için: www.botesmuhendislik.
com.tr  TM

lerde ısı transfer elemanı olarak kullanılır. 
Antifrogen N/ su karışımı ısıyı pompanın iç 
devrelerine kadar iletir. Korozyonu önlemek 
için Antifrogen N konsantrasyonu hacimce 
% 20’den az olmamalıdır.

Isı geri kazanım sistemleri

Dona maruz kalma olasılığının engelleneme-
diği durumlarda, Antifrogen N / su karışım-
ları ısı geri kazanım sistemlerinin sirkülasyo-
nunda da kullanılır.

Soğutma devreleri

Bir soğutma aracı olarak Antifrogen N’nin 
çift işlevi vardır. Sulu solüsyon belirli bir 
tuzlu su ısısında likit olarak kalmalı hem de 
soğutma sistemindeki her türlü metal bileşe-
nini korozyondan korumalıdır. Önceden tuz 
bazlı soğutucu tuzlu su ile çalıştırılmış sis-
temler bir dekapaj önleyici ile sonra da tuz 
ve pas kalıntılarını atmak için su ile yıkan-
malıdır. Eğer klorid açısından zengin olan 
tuzlu su kullanılırsa, yıkama işlemi özel bir 
titizlikle yerine getirilmelidir, çünkü sistem-
deki kalıntılar Antifrogen N’nin korozyon 
önleyici etkisine zarar verebilir. Birden fazla 
ikincil devrelerden yalnızca bir tanesi Antif-
rogen N’ye dönüştürülüp diğerleri önceki 
tuzlu su ile çalıştırılmaya devam ederse, her 
iki soğutucu da tamamen ayrı tutulmalıdır. 
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Abone formu

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
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Lütfen faturayı    .............................................................................   V.D.     ........................................................................................ no’lu hesaba kesiniz.
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Kişinin / Kuruluşun adı : ............................................................................................................................................................................................................

İş ünvanı : ............................................................................................................................................................................................................
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ürün pazarlama dergisi
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Abone olmak
istiyorum
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istiyorum
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