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

•		Ürün	Kodu:	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

65 USD

vanası
36-60°C
vanasıvanası

36-60°C36-60°C )

59 EUR

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

TERMOSTATİK 
KARIŞIM VANASI

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

KOMBİNE DİNAMİK
BALANS VANASI

99 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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milyar dolar ithalatı ile bu ülkelerin hepsinden 
daha hızlı ilerledi. 2008′de birinciliğe yerleşen 
Çin’den daha hızlı olarak tam 3.5 kat ihraca-
tını artırdı. Yani makine sektörümüzün beş yıl-
lık ortalama artışı yüzde 29 düzeyinde oldu. Bu 
artış devam ettiği takdirde 100 milyar hedefi  
fevkalade mantıklıdır. Doğru pazarlara, sek-
törlere ve ürün çeşitlerine yönelirsek rakam-
lar daha da yukarılara çıkacaktır. Türk pompa 
ve vanasının imajını güçlendirmek, en önemli 
görevimiz olmalıdır. Çünkü rakiplerimizden 
kalite yönünden hiçbir farkımız yok.”

Pompaların tükettikleri yüksek enerji miktarı 
malum... Dolayısıyla pompanın verimini artır-
mak, gerek yerli gerekse yabancı fi rmaların 
ana hedefi  ve üzerinde en çok kafa yordukları 
konu. Tüm fi rmalar ar-ge departmanlarında 
hem yeni ürünlerinin üretim sürecinde hem de 
ürün geliştirme aşamasında ilk kriter olarak bu 
konuyu değerlendiriyor. Dünyanın her bölge-
sinde binaların enerji tüketimlerini düşürmek 
üzere yapılan çalışmalarda da ilk kontrol edi-
len ekipmanlar arasında pompa grupları yer alı-
yor. Bilindiği üzere 2005 yılında yayınlanan ve 
Avrupa’da büyük miktarda elektrik tasarrufunu 
sağlayacak yeni EuP (Energy Used Products) 
direktifi , 2011 yılında IE2 verimlilik standar-
dındaki motorların kullanılmasını, 2015 yılın-
dan itibaren en yüksek verimlilik sınıfı olan IE3 
verimlilik standardındaki motorların kullanıl-
masını veya IE2 sınıfı motor kullanılıyorsa, 
motorun frekans invertör ile birlikte kullanıl-
masını zorunlu hale getirdi. EuP direktifi  ile 
2020 yılına kadar yılda 135TWh enerji tasar-
rufu hedefl eniyor. Bu tasarruf, İsveç’in yıllık 
elektrik tüketimine eşit olup, yıllık 9 milyar 
euro enerji tasarrufu ve CO2’nin 63 milyon ton 
azaltılması anlamına geliyor.
Tüm bu çalışmalar, pompa sektörünü doğrudan 
etkiliyor. Gerek yerli gerekse yabancı pompa 
üreticileri, bu direktifl er doğrultusunda ürün 
geliştirmeye başladı bile... Bu da pompa sek-
töründeki hareketliliğin sürekli olacağına işa-
ret ediyor.  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Türk pompa ve vana sektörünün 
2023’teki ihracat hedefi 6 milyar dolar

P OMSAD Önceki Dönem Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, Orta Anadolu İhra-
catçı Birlikleri’nin hazırladığı Moment 

Dergisi’ne yaptığı açıklamada, 2023 yılı için 
100 milyar dolar makine ihracat hedefi ne en 
önemli desteklerden birinin pompa-vana sek-
töründen geleceğini söyleyerek sektörün 2023 
yılı ihracat hedefi nin 6 milyar dolar olduğunu 
belirtti. Karavelioğlu şu açıklamayı yaptı: 
“Pompa ve vana sektörünün dünya üzerindeki 
pazar büyüklüğü 60 milyar dolar düzeyinde. 
Pazarın yıllık büyüme hızı ise yüzde 2 oranında. 
2023 yılında pazar büyüklüğü 76 milyar dolar 
olacak. Bu toplam değerden Türkiye’nin yüzde 
7 pay alması durumunda, ihracatımızın 6 mil-
yar dolara ulaşması zor değil. Bugünkü rakam-
lar ihracat hedefi mize ulaşabileceğimizi gös-
teriyor. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığı-
mızda, küresel kriz öncesinde yani 2003-2008 
yılları arasında makine ihracatı ile büyüdükle-
rini görürüz. Bu yıllar arasında Çin 130 mil-
yar dolarla makine ihracatını 3.2’ye, Almanya 
120 milyar dolarla 2’ye, ABD 43 milyar dolarla 
1.6’ya, Japonya 90 milyar dolarla 1.8’e katladı. 
Türkiye 10 milyar dolar makine ihracatı, 22 

Yeni Nesil Movitec

www.ksb.com.tr

Mutlu Yıllar...



AFB’den Hisense HI Serisi M (Modüler), L (Midi), E (Mini) VRF Ürünleri;
Tüm serilerde sistem performansını ve enerji verimliliğini artıran lider kontrol teknolojisi,

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

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

Grundfos’tan Yeni S-tube Atık Su Çarkı

Grundfos’un yeni S-tube atık su çark 
tasarımı, atık su uygulamalarına yeni 
bir standart getiriyor. Bu yenilikçi 

çark yapısı, hem daha fazla hidrolik verim sağ-
lıyor hem de daha büyük katı parça geçişine 
izin vererek pompanın sorunsuz bir şekilde 
çalışmasına olanak tanıyor. Köşe, ölü bölge 
veya zamanla aşınma olmadığından S-tube 
çark yapısı, diğer atık su çarklarına göre daha 
yüksek verimlilik sağlar. Bunun yanı sıra, 
S-tube çark yapısı, pompanın uzun yıllar boyu 
sorunsuz çalışması için yenilikçi ve patentli 
bir labirent ve sızdırmazlık sistemine sahip-
tir. S-tube çark, güvenilirlik ve düşük ömür 
maliyeti için, maksimum hidrolik verim sunar. 
Ayrıca, tıkanmazlık özelliğine sahiptir.

•	 Verimlilik:	S-tube	tip	çark,	katı	parça	
geçirgenliğinden	taviz	vermeden	yüksek	
hidrolik	verim	sunar.

•	 Katı parça geçirgenliği:	Daha	büyük	katı	
parça	geçirgenliği	sağlamasına	rağmen,	bu	

koşullarda	bile	tıkanmaya	izin	vermez.
•	 Sadelik:	S-tube	son	derece	sade	ve	bir	o	

kadar	da	sağlam	tasarımı	sayesinde	uzun	
çalışma	ömrü	ve	düşük	bakım	maliyetleri	
sunar.	

Atık su, zaman içerisinde değişiklik gösteren 
katı atık içeriğiyle zorlayıcı bir yapıya sahiptir. 
Benzer şekilde, su kullanımı da durağan değil-
dir. S-tube, değişken atık suyun ihtiyaç duy-
duğu katı parça geçirgenliği ile hidrolik verim 
arasında seçim yapmaya gerek bırakmadan, bu 
zorlukların üstesinden gelir. S-tube çark, pompa 
kovanı içerisinde bulunan boru şeklini andıran 
bir çark tipidir. S-tube tasarımı-
nın sadeliği sayesinde, hem dura-
ğan hem de dinamik ortamlarda 
uzun çalışma ömrüne olanak sağ-
layarak gelişmiş ve maliyetli ek 
parça ihtiyacına gerek bırakmaz. 
Yüksek verimli atık su pompa-
larının çarklarının tasarımında; 
sızdırmazlık, titreşim, aşınma ve 

tıkanma sıkça karşılaşılan zorluklardır. Grund-
fos S-tube çarkı bütün bu zorlukları aşar. Çarkı 
dengelemek için geliştirilen yeni yöntemle, 
daha az titreşim ve gürültü sağlanır. Sessiz ve 
pürüzsüz çalışma, rulman, salmastra ve diğer 
parçaların daha güvenilir, daha uzun ömürlü 
olduğunun göstergesidir. S-tube çark tasarımı, 

daha az aşınma ve daha fazla tıkan-
mazlık özelliği sağlayarak uzun 
dönemde maliyetleri azaltır. Başka 
bir deyişle, S-tube çark tasarımıyla 
mümkün olan en yüksek hidrolik 
verim ve sorunsuz bir çalışma için 
bütün ihtiyaçları karşılayabilen bir 
pompa elde edilebilir.  TM 

SGE Mühendislik’ten El-Net LT-TCP/IP  Enerji Analizörü

El-Net	LT	ile	kompanzasyon	izleme,	oto-
matik	 raporlama	özellikleri	 ile	 harici	
bir	 yazılım	 ihtiyacı	 ortadan	 kalkıyor.	

El-Net	LT’nin	RS485	portundan	lokal	olarak	
veya	 ethernet	 iletişim	portu	üzerinden,	 ölçü-
len	veriler	dünyanın	her	yerinden	okunabiliyor.	
Üstelik	ethernet	portuna	aynı	anda	4	farklı	ser-
ver	bağlanarak	Modbus	TCP	veya	Backnet	ile-
tişim	protokolleri	kullanılarak	veri	okunabilir.	
Ayrıca	hiçbir	extra	yazılıma	ihtiyaç	duymadan	
direkt	olarak	cihazın	ethernet	portundan	yayın-
lanan	web	sitesi	ile	sanki	analizör	karşısınday-
mış	gibi	web	tarayıcı	üzerinden	verilere	ulaş-
mak	da	mümkün.	
El-Net	LT;	 6	 ay	 boyunca	 gün	 sonlarındaki	
enerji	 endekslerini	 tarifeli	 veya	 tek	 terimli	
olarak	gün	sonlarında	kaydeder.	Böylece	6	ay	
geriye	 dönük	 olarak	 ekrandan	 belirlenecek	
tarihler	 arasındaki	 tüketimleri	 direkt	 olarak	
raporlayabilir.	 İsteğe	göre	aynı	 işlemi	cihazın	
ethernet	portuna	uzaktan	web	tarayıcısı	ile	ula-
şıp	yapmak	da	mümkün.	El-Net	LT,	dahili	hafı-
zası	ile	seçilecek	parametreleri	seçilecek	kayıt	
frekansı	ile	kaydeder	ve	ekranda	parametrele-

rin	değişim	eğrilerini	görüntüleyebilir.	 İsteğe	
göre	 yine	 cihazın	 ethernet	 portuna	 uzaktan	
web	tarayıcısı	ile	ulaşıp	kaydedilmiş	paramet-
releri	excel	dosyası	olarak	indirmek	de	müm-
kün.	 İstenilen	 parametre	 için	El-Net	LT’ye	
alarm	limit	değeri	atanabilir	hatta	Türkiye	için	
özel	olarak	dizayn	edilmiş	menüsü	ile;	endüktüf	
reaktif	ve	kapasitif	reaktif	ceza	oran	limitleri-

nin	aşılması	durumunda	e-mail	ile	uyarı	verilir.	
Böylece	devamlı	kompanzasyon	takibi	yapmaya	
gerek	 kalmaz.	El-Net	LT	kullanıcıları	 adına	
kompanzasyon	takibini	yapar.	El-Net	LT;	enerji	
ölçümlerinde	Class	0,2	(opsiyonel	özel	kalib-
rasyon	ile	Class	0,1)	ölçüm	hassasiyetini	garanti	
eder.	Ayrıca	akım	ve	gerilim	için	64	dereceye	
kadar	FFT	harmonik	ölçümü	ile	ekranda	akım	
ve	gerilim	dalga	formu	gösterimi,	harmonikle-
rin	bar	diyagram	olarak	gösterimi	de	mümkün-
dür.	El-Net	ürünleri	ile	birlikte	uzaktan	izleme,	
kaydetme,	raporlama	ve	faturalandırma	yazılımı	
standart	olarak	verilmektedir.
El-Net	LT	ile	birlikte	1	kontak	giriş,	1	kon-
tak	 çıkış	 standart	 olarak	 verilir.	Böylece	 şal-
ter/	kesici	pozisyonu	gibi	durum	bilgisi	 izle-
mek	ve	şalter/kesicileri	uzaktan	kontrol	etmek	
mümkündür.	El-Net	LT’nin	özel	akım	ölçüm	
girişleri	 ile	 akım	 trafosundan	gelen	 sekonder	
ölçüm	uçları,	cihazın	arkasındaki	ortası	delik	
özel	ölçüm	trafolarından	geçip	gider.	Böylece	
akım	devresine	direkt	olarak	bağlantı	olmadı-
ğından,	 özellikler	OG	uygulamalar	 için	 ide-
aldir.	TM
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ürünler

Daikin Altherma Isı Pompası ve Yeni Seri Altherma LT

çıkan Daikin Altherma, her türlü alanda uygu-
lanabilirliği ve çok kısa sürede montaj edilebi-
lirliği ile fark yaratıyor. Dış havadaki doğal ısıyı 
yerden ısıtma, radyatör ve fancoil sistemleri ile 
yaşam alanlarına aktaran hava kaynaklı ısı pom-
paları, ısınma ihtiyaçlarının yanı sıra sıcak su 
kullanımı ihtiyacını da karşılıyor. Daikin Alt-
herma, bütün bunların yanı sıra sıcak yaz gün-
lerinde soğutma imkânı da sağlıyor. Fosil yakıtlı 
kazanlara göre çok daha az enerji tüketen Dai-
kin Altherma; ısıtma, soğutma ve sıcak su kul-
lanımında önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. 
Kullandığı her 1 kW’lık enerjiye karşılık en az 
4 kW’lık ısı üreten Daikin Altherma, yeni ve 
yenilenen yaşam alanları için iyi bir yatırım ola-
rak kabul ediliyor. 

Geberit’ten Koku Giderici DuoFresh

İstenmeyen kokuları klozet taşının için-
den emerek kokudan arındırıp ortama 
temiz hava verme özelliğine sahip Gebe-

rit DuoFresh gömme rezervuar, inovatif özel-
likleri ile kullanıcılara ayrıcalıklı bir yaşam 
sunuyor. 
Geberit DuoFresh’in koku alma ünitesi, 
kumanda kapağındaki düğme ile kolayca çalış-
tırılabiliyor. Klozetin içindeki kötü hava, aktif 

karbon filtresinde temizleniyor ve ortama yeni-
den temiz hava veriliyor. İster otomatik olarak 
10 dakika içinde kapanan, ister manuel olarak 
kapatılabilen sistem, banyolarda temiz hava 
akışının kontrollü şekilde dağılmasını sağlıyor. 
Banyolarda kötü kokudan arınmak için ban-
yoyu havalandırırken oluşacak enerji kay-
bını minimuma indiren Geberit DuoFresh, bu 
sayede enerji tasarrufu da sağlıyor.  TM

Daikin, Altherma ile konut ısınma ve 
sıcak su kullanımı konusunda ideal 
seçenekleri sunuyor. Hava kaynaklı ısı 

pompası teknolojisine dayalı Daikin Altherma, 
ısınma maliyetlerinin giderek arttığı günü-
müzde düşük enerji tüketimi ve düşük mali-
yeti ile fark yaratıyor. Daikin Altherma, düşük 
karbondioksit emisyonu ile de çevre dostu bir 
ürün. Daikin Altherma, enerji tüketimini ve 
karbondioksit emisyonunu düşüren yüksek 
verimli ısıtma sistemi olarak tercih ediliyor. Isı 
pompası teknolojisinin tüm olanaklarını sunan 
Daikin Altherma; binalara verimli, ekonomik, 
çevre dostu ve yüksek konforlu çözümler üreti-
yor. Sahip olduğu özelliklerle yeni ve yenilenen 
yaşam alanları için ideal bir çözüm olarak öne 

Altherma LT (Düşük Sıcaklık) 
Serisi, ek tasarruf imkânı sağlıyor

Daikin, Altherma ısı pompasının yeni LT 
(Düşük Sıcaklık) serisini satışa sundu. Dai-
kin Altherma Düşük Sıcaklık, yeni ve yenile-
nen yapılara yüksek verimli çözümler sunuyor. 
Daikin Altherma Düşük Sıcaklık; en iyi sezon-
sal verimlilik değerleri, yerden tasarruflu entegre 
dizaynı ve kullanım kolaylığı sağlayan kullanıcı 
ara yüzü ile öne çıkıyor. -25 °C’ye kadar alt ısı-
tıcı plakasız çalışabilen yeni tasarım dış ünitesi, 
dur kalk sayıların azaltılması ve yedek ısıtıcı-
nın devreye girme süresinin minimize edilmesi 
ile yeni seri Altherma Düşük Sıcaklık (LT) yıl-
lık 498 kWs ilave tasarruf imkânı sunuyor.  TM
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TERMOTRANS MAKİNA DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
DES Sanayi Sitesi 101. Sokak No:46
34775 Yukarıdudullu / Ümraniye / İstanbul / TURKEY
Tel  :    Türkiye nin Her Yerinden
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

Form A.Ş.’den Dunham-Bush Soğutma Grupları

Dunham-Bush firması, 26 ton soğut-
madan (150.000kcal/h) 2.500 ton 
(7,5 milyon kcal/h) soğutmaya 

kadar vidalı, buz tanklı ve her çeşit endüs-
triyel soğutma cihazı ile Form güvencesiyle 

Türkiye’de satışlarına devam ediyor. Dunham-
Bush, hava ve su soğutmalı soğutma grupları-
nın imalatı konusunda, en güvenilir denetleme 
kuruluşlarından biri olan Amerikan ARI (The 
Air-Conditioning and Refrigeration Institu) ve 
Performans Sertifikalama kuruluşundan “3 yıl 
boyunca tüm testlerinde % 100 performans 
gösterme” sertifikasına sahip. Bu, ARI tarafın-
dan test edilen ünitelerin, katalog değerleri ile 
aynen uyumlu olduğu ve beyan ettiği kapasi-
telerin güvenilirliğinin, 3 yıl boyunca sürekli 
olarak teyit edildiği anlamına gelir. Dunham-
Bush Soğutma Gruplarında R407c, R410a ve 
R134a gaz alternatifleri mevcuttur. Dunham-
Bush ürünleriyle; ısı pompası, ısı geri kaza-
nım, deniz suyu ile çalışabilme gibi çok deği-
şik uygulama imkânlarına sahip, yüksek verimli 
soğutma imkânı sağlanır.

Genel özellikler

• Hava ve su soğutmalı soğutma gruplarında 
26 - 2500 ton kapasite aralığı 

• Komple mikroprosesör kontrol (VISION 
2020i) 

• Hava ve su soğutmalı soğutma gruplarında 
oransal kapasite kontrolü ile % 30 daha az 
enerji harcaması, 

• En iyi IPLV kısmi yük verimi, 
• Türkiye’de 30 yıldır sorunsuz  

çalışan 500’ün üzerinde soğutma grubu 
• Kompresör vidalarına ömür boyu garanti,
• Isı geri kazanım ile +55 °C sıcak su 

sağlanması 
• Heat - Pump uygulamaları 
• Deniz suyu ile kondenser  

çalıştırabilme. TM

Danfoss’tan DHP-AQ Havadan Suya Isı Pompaları

Danfoss, ileri teknoloji ile ürettiği 
yenilikçi ürünü Danfoss DHP-AQ 
Isı Pompasını pazara sundu. Danfoss 

DHP-AQ Havadan Suya Isı Pompaları; yaşam 
alanlarını ısıtmak veya soğutmak için ekono-
mik ve güvenilir bir sistem arayanlara ideal 
çözüm sunuyor.
Danfoss’un sorunsuz ve çevre dostu bir kon-
for yaratmak amacıyla pazara sunduğu Dan-
foss DHP-AQ; -20 °C gibi düşük hava sıcak-
lıklarında bile verimli bir şekilde çalışıyor. 
DHP-AQ Isı Pompaları, doğalgazlı ısıtma sis-
temlerine göre % 75 enerji tasarrufu sağlar ve 
bununla birlikte kesintisiz ısıtma-soğutma ve 
kullanım sıcak suyu üreterek yaşam konforunu 
artırır. Isı pompası, en soğuk havalarda dahi dış 
hava sıcaklığından bağımsız çalışarak ısınma 
ihtiyacını sorunsuz karşılar. Danfoss DHP-AQ, 
yaşam alanlarındaki farklı ısıtma-soğutma ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak tasar-
lanmıştır. İç mekânlara uyum sağlar. İhtiyaç 
olduğu anda sıcak su sağlar ve kullanıcılar bek-
lemek zorunda kalmaz. İlk kurulumdan sonra 
ayar gerektirmez. DHP-AQ, geleneksel ısıtı-
cılara oranla % 15 düşük maliyette sıcak kul-
lanma suyu üretir.

Danfoss’un 4 özel teknolojisi, DHP-AQ ısı 
pompalarının kalbidir:

1- OPTİ (optimum teknoloji)
OPTI, sürekli olarak sistemi görüntüleyen ve 
buna bağlı olarak ısı pompasının performansını 
ayarlayan bir teknolojidir. OPTI sayesinde sis-
tem daima en verimli halde çalışır. OPTİ özel-
liği, ısı pompasının mevsimsel performansını 
% 10 oranında artırır.

2- TWS (Boylerde sıcak kullanma 
suyu kademelendirmesi)
Patentli Danfoss teknolojisi sayesinde, çok hızlı 
sıcak su üretimi sağlanır. Bu sayede sıcak su 
üretim maliyeti düşer ve ısı pompasının mev-
simsel performansı artar.

3-Akustik dizayn
Avrupa’daki en sessiz ısı pompası olmasını sağ-
layan özel tasarım.

4-Esnek çözüm
Danfoss DHP-AQ havadan suya ısı pompa-
ları, farklı ısıtma-soğutma ihtiyaçlarına uyum 
sağlamak amacıyla, geniş bir yelpazede üreti-

lir. Montaja hazır tasarımı sayesinde; ilk kuru-
lumdaki fazladan yatırım maliyeti ortadan kal-
dırılmış olur. TM 
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ürünler

Alarko Carrier’dan Yüksek Enerji Verimli 
Rooftop Çözümü

SFA SANIHYDRO - WC 
Öğütücüleri ve 
Pompaları

A larko Carrier, ileri teknolojiye sahip 
“Yeni Seri Çatı Tipi Hava Koşullan-
dırma Cihazları”nı piyasaya sundu. 

Alarko Carrier Gebze ve Carrier Fransa’nın 
Ar-Ge bölümlerinin 2009 yılında başladığı, 
kapsamlı ve uzun süren eşgüdümlü çalışmaları 
sonucu tümüyle yenilenen Carrier Çatı (Roof-
top) Tipi Koşullandırma Cihazları, mağaza-
lar, AVM’ler ve sinemalar gibi taze hava ihti-
yacı çok olan mekânlar için uygun bir iklim-
lendirme çözümü sunuyor. Sekiz yıldır EMEA 
(Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölgesinin yanı 
sıra Çin dahil dünyanın birçok ülkesinde yoğun 
ilgi gören Carrier Çatı Tipi Koşullandırma 
Cihazları, Türkiye dışında 30’u aşkın ülkede 
pazara sunuluyor. Carrier Çatı (Rooftop) Tipi 
Koşullandırma Cihazları’nın, tasarım ve geliş-
tirilme süreci ve EU (Avrupa Birliği) normla-
rına uygun tüm test ve değerlendirme işlem-
leri, Gebze Fabrikası’nda kurulan Psikromet-
rik Test Laboratuvarı’nda gerçekleştiriliyor. 
Bu çalışmalar sonucunda üretilen cihazlar; A 
sınıfı verimli, yeni tamburlu ısı geri kazanım 
opsiyonlu, çevre dostu R410A soğutucu akış-
kanlı, uzun kanal basınç kayıplarını yenebil-
mek için 3 farklı kademeli yüksek basınç opsi-
yonlu, gelişmiş ekranlı kullanıcı dostu “ProDi-
alog+” kontrolü özellikleri ve Eurovent Sertifi -
kası ile pazar için ideal çözüm olarak yerini alı-

yor. Yüksek verimli tam-
burlu tip ısı geri kazanım 
cihazı, fabrika tarafından 
standart olarak sağlanan 
kanal bağlantıları ve kab-
lolama sayesinde sahada 
kolayca kurulum ve tak-
çalıştır imkânı sunuyor. 
Mağazalar, AVM’ler ve 

sinemalar gibi taze hava ihti-
yacı çok olan uygulamalarda, tam-

burlu ısı geri kazanım modülü ile, kışın 
soğuk dış hava ısıtılırken, yazın da sıcak dış 

hava soğutularak yüksek verim imkânı sağlanı-
yor. Değişken debili plug fan ile de enerji geri 
kazanımı optimize edilerek taze hava oranı 
ve bina basınç dengelenmesi kontrol ediliyor. 
Carrier çatı tipi koşullandırma cihazlarında en 
göze çarpan özelliklerden biri olarak da geliş-
miş ProDialog+ otomatik algoritmalı mikroiş-
lemci kontrolü bulunuyor. ProDialog+ ile bina-
nın ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının yanı sıra; 
enerji verimliliği ihtiyaçları, arıza fonksiyonu, 
geçmiş veri hafızası ve zaman programlaması 
işlemleri aynı anda kontrol edilebiliyor. 51 farklı 
opsiyonu ile çok çeşitli müşteri ihtiyaçları için 
ideal çözümler sunan cihazların ısıtma çözümü, 
doğalgaz veya propan ile sağlanabiliyor. TM

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

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 5, yatay 
olarak 100 metreye kadar atıkları pompala-
yabilen öğütücüler; ekonomik, pratik ve este-
tik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 
mm çaptaki PVC borular aracılığıyla yapılı-
yor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve çok 
düşük seviyede sesle çalışıyor. Basit montaj 
yöntemi sayesinde hızlı ve kolay uygulanabi-
len sistem, restorasyon ve tadilat işlemlerinde 
kullanıcıya esneklik sağlıyor. Pompa grubu ise 
mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda kulla-
nılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değil. 
Yine kanalizasyona uzak kalan veya bodrum 
kat gibi kot farkı olan yerlerde atıksuların tah-
liyesini sağlıyor. 60-70 °C sıcaklığındaki akış-
kanlara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üre-
tildiklerinden; restoran, otel, iş yerleri gibi bir-
çok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANISPEED Pompa Teknik 
Özellikleri

Bağlanabilen Üniteler: Bulaşık makinesi, 
çamaşır makinesi, evye, duşakabin, banyo 
küveti, bide, lavabo. 
Dikey pompalama: 7 m’ye kadar, 
Yatay pompalama: 70 m’ye kadar, 
Deşarj boru çapı: 32 mm, 
Maksimum akışkan sıcaklığı: 75 °C, 
Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V/50 
Hz, 
Elektrik tüketimi: 400 W, 
Boyutlar (u x d x y ): 412 x 185 x 280 mm. TM
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Wilo’dan CronoNorm-NLG Aksiyal Emişli Temel Plakalı Pompa

CronoNorm-NLG aksiyal emişli temel 
plakalı pompa; sirkülasyon, transfer ve 
basınç yükseltme uygulamaları için 

katı madde içermeyen temiz veya hafi f kir-
lenmiş suyun (maks. 20 ppm) basılması, aşın-
dırıcı madde içermeyen soğuk ve sıcak suyun 
(VDI 2035 normuna göre), ısıtma, soğuk su 
ve soğutma suyu tesisatlarında basılması, yerel 
su temini, sulama, bina tekniği, genel endüstri, 
santraller gibi uygulamalarda kullanılabilir.

Özellikler

• Daha yüksek verimlilik derecesine sahip, 
IE2 teknolojisinde motorlar standarttır.

• Optimize edilmiş verimlilik dereceleri 

sayesinde düşük Life Cycle Costs
• Dönüş yönünden bağımsız, cebri 

sirkülasyonlu mekanik salmastra
• Değiştirilebilen sabit aşınma halkası
• Düşük NPSH değerleri, en iyi kavitasyon 

özellikleri
• IEC norm motorlarını dünyanın her 

yerinde temin etme olanağı

Malzemeler

• Pompa gövdesi ve baskı kapağı: EN-
GJS-500-7

• Yatak taşıyıcısı EN-GJL-250
• Çark: EN-GJL-250 (özel model: 

G-CuSn10)

• Mil: 1.4028
• Sabit aşınma halkası: G-CuSn10
• Mekanik salmastra: AQ1EGG (diğer 

mekanik salmastralar talep üzerine temin 
edilebilir)  TM



ürünler

Doğuş Vana’dan Yangın Sistemleri için Yerüstü ve 
Yeraltı Yangın Hidrantları

Belediyelerin ve üst yapı müteahhitle-
rinin yangın hidrantları ile ilgili yaşa-
dığı en önemli sorunlardan biri, yan-

gın hidrantlarının boya kalitesidir. Yangın hid-
rantları, özellikle şehir içerisinde göz önünde 
olan, şehrin veya prestijli bir binanın görsel-
liğini direkt olarak etkileyen önemli bir ekip-
mandır. Türkiye’de hidrant görselliği konu-
sunda birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Zaman 
içerisinde hidrant boyasının solması, boya kap-
lamasının işlevini yitirmesi ve gövdenin pas-
lanması, paslanmanın hidrant içerisinde ilerle-
yerek boyayı kaldırması, bağlantı cıvatalarının 
paslanması, bağlantıların sızdırmazlığını kay-
betmesi ve dışarı su kaybetmesi, hidrant kap-

linlerinin çalınması gibi pek çok konu, görsel-
liği bozmaktadır. Bu nedenlerdendir ki hidrant-
lardan sorumlu kişiler sürekli olarak hidrantları 
denetlemekle uğraşır, hidrantları tekrar tekrar 
boyar ve çalınmış veya hasar görmüş parça-
ları yeniler. Doğuş Vana, yangın hidrantlarını 
yeraltı ve yerüstü alternatiflerinde müşterilerine 
sunuyor. Yeraltı yangın hidrantı, tek bir gövde 
ve kapaktan oluşuyor, böylelikle olası sızdır-
mazlık ihtimallerini minimize ediyor. Yerüstü 
yangın hidrantı ise üç ayrı uzunlukta üretilebili-
yor. Doğuş yangın hidrantları, hem güneş ışın-
larına hem de korozyona karşı dayanımı yüksek 
bir boya ile kaplanır. Bu proseste ürün, özel bir 
karışım boya ile çift kat boyanır ve yangın hid-

Doğal Jeotermal Enerji’den Nibe Fighter 1330 ve 1345 Serisi Toprak 
Su Kaynaklı Isı Pompaları

Nibe F1330 ve 1345 serisi ısı pom-
paları, toprak altı devresine yatay ve 
dikey olarak ya da sudan/suya sis-

temi olarak uygulanabilir. Nibe F1330 boy-
lersiz modeli 22 - 30 - 40 - 60 kW aralığında 
dört ayrı kapasiteden oluşur. Nibe F1345 boy-
lersiz modeli ise 24 - 30 - 40 - 60 kW ara-
lığında dört ayrı kapasiteden oluşur. Sistem 
içerisinde boyler yoktur. Harici olarak kapa-
siteye göre bağlanır. Kurulum gücü 22 (24) 
- 30 - 40 - 60 kW’tır. Her ünite maksimum 
540 kW (her grup yapıldığında 60 kW x 9 
adet ısı pompası = 540 kW kapasiteye kadar 
çıkabilir ve bu kapasite 5 mgW’a kadar artı-
rılabilir). Nibe F1330 ve 1345 serisi bütün 
modellerde iki kademeli kompresör vardır. 
Her kademeye 3 kg gaz basılır. Her iki komp-
resör de, birbirinden bağımsız ve iki farklı 
işlerde 65 °C suya çıkabilir. İki kompresör 
(scroll) olması sistemin daha efektif, daha 
uzun ömürlü, daha az yıpranma ve çok yük-
sek çalışma performansı demektir. Çok ses-
siz ve güçlü çelik gövde ve korumalı kompre-
söre sahip bu modellerde, web ve mobil ola-
rak kontrol edilebilen kumanda ünitesi bağ-
lanabilir. Kolay demonte edilebilir ve müda-
hale edilebilir olması, servis açısından kolay-

lık sağlar. Dış ortam 0 °C iken COP günlük 
verimi 6,1’e kadar çıkar. Enerji yıllık verim-
lilik oranı 4,7 COP yüksekliğinde bir verime 
sahiptir. Büyük evler, çok katlı binalar, oteller, 
hastaneler, büyük iş yerleri ve benzeri yerler 
için tasarlanmıştır. Birinci sınıf malzemelerle 

üretilmiş çok spesifik bir üründür. Bu model-
lerde kompresör, su sıcaklığını maksimum 65 
°C’ye çıkartabilir. İstenirse extra walf ile bu 
sıcaklık artırılabilir. Isıtma - soğutma - sıcak 
su - havuz ısıtılması gibi ihtiyaçlarda kullanıl-
mak üzere tasarlanmıştır.

rantları için kaliteli dayanım verir. Boya kali-
tesi, hidranta dış ortamda yapılan testler sonu-
cunda garanti altına alınmıştır. Sürekli yapı-
lan çeşitli boya testleri sonucunda ise, boyanın 
yüzeye yapışması ve boyanacak yüzeyin temiz-
liği, boyada mikro-boşluklar olmaması, boya 
kalınlığı gibi pek çok özellik kontrol altında 
tutulmaktadır. Ayrıca özel geliştirilen alümin-
yum kaplinler sayesinde, kaplinlerin hidrant-
tan özel bir anahtar ile çıkarılması sağlanır, 
bu sayede bu parçaların çalınması önlenir. TM
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ürünler

E.C.A.’dan Confeo Plus ve Fortius Plus 
Hermetik Kombiler

E.C.A., sıcak su kullanım alış-
kanlıklarını hafızasına kayde-
den, tüketici dostu Confeo Plus 

ve Fortius Plus hermetik kombileriyle 
yüksek performans ve kullanım kolaylı-
ğını bir arada sunuyor. 
E.C.A. Confeo Plus ve Fortius Plus 
serisi kombilerin, yanmayı otoma-
tik kontrol eden “dicom” sistemi saye-
sinde, kombinin gaz valfi  ayarı, kombinin 
çalışma ömrü boyunca hiç değişmiyor. 
Confeo Plus ve Fortius Plus serisi kom-
biler, belli periyotlarda kendisini oto-
matik kalibre ederek tüm çalışma ömrü 
boyunca ideal yanmanın sağlanacağı fab-
rika ayar değerlerinde çalışıyor. Confeo 
Plus ve Fortius Plus hermetik kombi-
ler, “comfort” özelliği sayesinde kulla-
nıcısının sıcak su kullanım alışkanlık-
larını hafızasında tutarak suyun ısınma 
süresini minimuma indiriyor. Confeo 
Plus ve Fortius Plus hermetik kombile-
rin gaz valfi  manuel ayar gerektirmedi-

ğinden servis ve bakım hizmeti daha kolay ve 
kısa sürede tamamlanıyor. Yakıt olarak sadece 
doğalgaz ile kullanılabilen Confeo ve Fortius 
Plus kombiler 23,4 kW ve 28 kW olarak iki 
farklı kapasite seçeneğiyle tüketicisine sunulu-
yor. Ortamdaki ısı ihtiyacına göre  yüzde 35 ile 
100 oran aralığında güç modülasyonu yapabi-
len E.C.A. Confeo/Fortius Plus serisi herme-
tik kombiler, LCD ekranı ve kolay kullanıma 
sahip kontrol paneli sayesinde ısıtma devresi, 
sıcak kullanım suyu ısısını ayarlama ve göre-
bilme imkânı sunuyor. 3 yıl garantili, TSE ve 
CE kalite belgelerine sahip Plus serisi her-
metik kombiler, 17 farklı emniyet sistemi ile 
tüketici konfor ve güvenliğini ön planda tutu-
yor. E.C.A. Confeo Plus ve Fortius Plus her-
metik kombilerin garanti süreleri ek garanti 
paketi alımı ile uzatılabiliyor. TM
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ürünler

Valftek®’ten Bonetti® ASME 800 lb. ve PN40 Dövme Çelik Küresel Vanalar

Valftek® imalat gamına PN40 DN15-
65 ve ASME 800 lb. DN1/2”-21/2” 
BSP-NPT dişli dövme çelik vana-

ları ekleyerek enerji santralleri, petro-kimya 
tesisleri, demir çelik sektörü tesislerine yöne-
lik çalışmalarına hız kazandırdı. Flanşlı vanalar 
PN40 sınıfında olup, 800 lb. vanalar ise Pmax: 
138 bar, Tmax: +260 0C şartlarına ve düşük 
sıcaklık uygulamalarına (min. -46 °C) uygun-
dur. Büyük bir bölümü ihracata yönelik ola-
rak imal edilen bu vanalar; karbon çelik, LF2, 
AISI316 P. çelik olmak üzere “Bonetti” mar-
kalı olarak piyasada da yerini aldı. Bu vanalar 
kaçak, çevreye emisyonları önleyecek şekilde 
ayrıca yangın anında emniyetli bir sızdırmaz-
lığı sürdürecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Bu 
durum, tehlikeli ve yanıcı akışkanlarda kulla-
nımı sağlıyor. Bunun yanı sıra vanalar “çift sız-

dırmazlık sistemine” sahip olup, bu sistem saye-
sinde çıkış tarafında sızdırmazlık sağlandığı 
gibi, ring profilinden dolayı giriş tarafında da 
sızdırmazlık sağlanmaktadır. TM





ürünler

Pakplast’tan Atıksu Boruları

Pakplast atıksu boruları, aşınmaya 
karşı yüksek mukavemet ve kimya-
sallara karşı direnç sağlar. Atık su sis-

temlerinde kullanılan boru malzemelerinin 
aşınmaması ve kimyasallara karşı dayanıklı 
olması istenir. Pakplast atıksu boruları asidik 
ve bazik ortamlarda korozyona karşı pH2 ile 
pH12 arası dayanıklıdır. Teleskobik istifl e-
meyle stoklamada ve taşımada kolaylık sağ-
layan Pakplast atıksu boruları, çok hafi ftir ve 
aynı zamanda darbelere karşı mukavemetli-
dir. Nakliye ve stoklama esnasında herhangi 
bir fi re vermez. Kolaylıkla iç içe koyularak 
stoklama ya da nakliye yapılabilir. Kolay bir-
leştirme metotları ve döşeme kolaylığı sunan 
Pakplast atıksu boruları, mufl u contalı ya da 
manşon contalı olarak birleştirilir. Birleştirme 
esnasında herhangi bir yapıştırıcı malzemeye 
ihtiyaç yoktur. 0,5 bar basınç dayanımı sağ-
lar. Pakplast atıksu borularında kullanılan özel 
conta, boru içine düşmeleri engeller. Özel con-
tasından dolayı sızdırmazdır. 4 barda yapılan 

laboratuvar testlerinde sızdırma görülmemiş-
tir. Pakplast atıksu borularının dizayn ömrü 
minimum 50 yıldır. Pakplast atıksu boruları, 
uzun ömürlü ve kırılmaz olduğu için bakım 
ve onarıma gereksinim duyulmaz. Pakplast 
atıksu borularının diğer boru malzemelerine 
göre hidrolik pürüzlülüğü çok düşük olduğu 
için düşük eğimlerde maksimum akışı sağlar. 
Ayrıca yüzeyin pürüzsüz olması, sistemdeki 
katı partiküllerin boru iç yüzeyine yapışmasına 

engel olur ve zamanla oluşabilecek kesit daral-
ması engellenmiş olur. Pakplast atıksu boru-
ları esnek olduğundan deforme olmaz, kırıl-
maz. Çeşitli boylarda üretildiği için döşeme 
esnasında oluşabilecek fi re oranı düşecek ve 
proje hızı artacaktır. Boru içinde ya da dışında 
oluşabilecek 95°C sıcaklığa kadar dayanıklı-
dır. Aynı zamanda 0°C nin altında yapılan 
uygulamalarda çok iyi sonuç verir. Pakplast 
atıksu boruları, 25 dB ses geçirgenliğiyle diğer 
boru malzemelerine göre son derece sessizdir. 
Özel hammaddesi sayesinde yangın esnasında 
zehirli gaz çıkarmaz. İçinden geçen akışkan-
larla etkileşmez. Korozyon veya pas oluştur-
maz, bu sebeple tıkanma riski oluşturmaz. 
Yüksek darbe dayanımı sayesinde şantiyelerde 
fi re oluşturmaz. Kelepçeli ambalajıyla şık ve 
pratik bir depolama sağlar.
Bina içi atıksu sistemlerinde, bina yağmur suyu 
iniş hatlarında, cazibeli atıksu taşıma sistemle-
rinde ve endüstriyel atıksu sistemlerinde kul-
lanıma uygundur.  TM

EDP Tesisat Sistemleri’nden EDP Pex-Al-Pex Borular

Plastik ve metalin birleşiminden oluşan 
yapısı ile her iki maddenin bir bütün 
olarak avantajlarını üzerinde toplayan 

Pex-Al-Pex borunun kullanım alanı, başta 
gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada 
yaygınlaşıyor. Bu gelişmeler sonucunda EDP 
Tesisat Sistemleri, Pex-Al-Pex boruyu ve ek 
parçalarını üretiyor. EDP Pex-Al-Pex boru ve 
ek parçalarının birleştirilmesi Presleme Tek-
niği ile yapılıyor. 

Teknik Özellikler:

•	 EDP Pex-Al-Pex borular, ek parça 

kullanımını en aza indiriyor. Diğer 
borular ile yapılan tesisatta 60 veya 80 
dirsek kullanımına karşılık EDP Pex-Al-
Pex boru ile yapılan tesisatta kolaylıkla 
bükülerek dirsek yapılabildiğinden, hiç 
dirsek kullanmadan veya en fazla 4-6 
dirsek kullanarak tesisatı tamamlamak 
mümkündür.

•	 Minimum basınç kaybı sağlar. Boruların 
ek parçalarının montajı presleme tekniği 
ile yapıldığından, plastik kaynak nedeniyle 
oluşan kesit daralmalarının ortadan 
kalkması ve 90 derece olmayan dönüşlerin 
sağladığı avantaj, hızlı akışkanlık sağlar. 

•	 % 100 hijyen sunar. Alüminyum 
katmanın oksijen geçirmez özelliği 
nedeniyle iç yüzeyde mikroorganizma 
oluşmaz. Hijyenik, antitoksik ve yüzeyi 
pürüzsüzdür. Boru içerisinde tortu 
oluşmaz.

•	 Uzama miktarı düşüktür. EDP Pex-Al-
Pex borunun orta katmanında yer alan 
alüminyum tabaka sayesinde uzama 
miktarı, diğer plastik boruların 1/8 
oranında olduğundan ısı sonucu genleşme 

nedeniyle plastik borularda oluşan 
sarkmalar meydana gelmez.

•	 Oksijen geçirgenliği düşüktür. Tesisatta 
cihazların korozyona uğramasındaki en 
büyük etken, oksijendir. Alüminyum 
katmanın oksijen geçirmez özelliği 
nedeniyle kombi, radyatör gibi elemanların 
uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. 

•	 Montajı pratik ve kolaydır. Boru ve ek 
parçayı 4-6 saniyede presleme tekniği 
ile birleştirmek mümkündür. Bu sayede 
zaman açısından da avantaj sağlar.

•	 Kolay nakliye imkânı sunar. Boru rulo 
halinde olduğundan az yer kaplar, her türlü 
araçla sevki mümkündür.  TM
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ürünler

Öz-Kan Makina’dan Çift Flanşlı Kelebek Vana

Çift flanşlı kelebek vanalar, TS EN 
593 standardına uygun olarak üreti-
lir. Pompa istasyonları, arıtma tesisleri, 

depolar, boru hatları, güç santralleri (soğutma 
suyu devreleri), deniz suyu uygulamaları ve 
endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Çift 
eksantrik dizaynı mevcuttur. T kesitli EPDM 
sızdırmazlık ringi vardır. Paslanmaz çelik mil 
ve bağlantı elemanlarına sahip olan bu vanalar 
aynı zamanda paslanmaz dolgu/hassas işlen-
miş gövde oturma yüzeyine de sahiptir. İç ve 
dış yüzeyler toz veya çift komponentli epoksi 
kaplıdır. 

Kelebek vananın dizayn özellikleri:

Klape: Akışa uyumlu şekillendirilen klape, akış 
kapasitesini artırır. Çift eksantrik dizayn, sızdır-
mazlık ringinin aşınmasını ve tork değerlerini 
azaltır. Vana gövdesine entegre kaldırma nok-
taları ve ayaklar, kolay ve dengeli montaja yar-
dımcı olur. 
Aktüatör bağlantı flanşı: Tüm kelebek vana-
lar, aktüatör montajına uygun ISO standardında 
aktüatör bağlantı flanşına sahiptir. 
Yatak sızdırmazlığı: Çift O-ringli mil sızdır-
mazlık sistemi ile ömür boyu bakımsız çalışma 
sağlar. 
Gövde: Akışa uyumlu ve pürüzsüz gövde tasa-
rımı, akışa minimum direnç gösterir. 
Miller: İki parçalı mil dizaynı, vana içerisin-
deki geçiş kesitinin artmasını sağlar. 
Yataklama sistemi: Kendinden yağlamalı yatak 
burçları, yatak sürtünmesi ve momenti azaltır. 
Bu yataklar aynı zamanda klapeyi merkezler ve 
eksenel hareketi engeller. 
Mil bağlantısı: Vana mili klapeye güçlü kama 
bağlantısı ile tespit edilir. 
Gövde siti: Paslanmaz kaynak dolgu yapılan 
ve hassas olarak işlenen sit yüzeyi aşınma ve 
korozyona dirençlidir. 
Sızdırmazlık sistemi: Sit yüzeyindeki sızdır-
mazlık, klape kenarında çevresel olarak baskı 
çemberi ile tespit edilen T kesitli kauçuk sız-
dırmazlık ringi tarafından temin edilir. Kla-
penin kapalı pozisyonunda sızdırmazlık ringi 
konik işlenmiş gövde sitine basar ve her iki 
yönde kesin sızdırmazlık sağlanır. Klapenin açık 
pozisyonunda, sızdırmazlık ringi çift eksantrik 
dizayn nedeniyle tamamen serbest durumdadır. 
Tek parça olarak imal edilen baskı çemberi, sız-

dırmazlık ringinin yerinden çıkmasını engeller. 
Sızdırmazlık ringi, şantiye koşullarında özel bir 
takım gereksinimi olmadan ve klapenin sökül-
mesine gerek kalmadan değiştirilebilir. 

Avantajları:

•	 Düşük ağırlık, küçük hacim gereksinimi

•	 Montaj kolaylığı
•	 Düşük çalışma torku gereksinimi
•	 Bakım gerektirmeyen tasarım
•	 İzolasyon ve ayar uygulamalarına uygunluk
•	 Anma basıncında tam sızdırmazlık
•	 Çift yönlü sızdırmazlık
•	 Geniş aktüatör seçeneği TM 

Kelebek Vanaların Dizayn Özellikleri

Klape

Kaldırma delikleri ve ayaklar

Aktuator Bağlantısı Flanşı

Yatak Sızdırmazlığı

Miller

Yataklama Sistemi

Mil Bağlantısı

Gövde Siti

Sızdırmazlık Sistemi

Gövde

Boya
Toz epoksi (FBE), 
Çift Komponentli epoksi, 
solventsiz epoksi, 
kömür katranı epoksi
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ürünler

Uygun şartlar oluştuğu takdirde dış ortam hava-
sının iç ortama direkt alınması ile, enerji mali-
yetleri düşer ve inverter kompresör teknolojisi 
sayesinde özellikle kısmi yüklerde çok yüksek 
değerlerde enerji verimlilikleri yaratır. Taze 
hava için kurulan Multi VIII ve klima santrali 
bağlantısı, aynı mahalleri ısıtma & soğutma 
amaçlı kullanılan Multi VIII sistem ile ileti-
şimsel anlamda da bağlanabilir ve böylece tüm 
sistemin tek bir noktadan kontrolünü sağlar.
Geniş kapasite aralığındaki dış üniteler; uygu-
lama şekline göre kontrol kiti veya iletişim kiti; 
elektronik veya termostatik genleşme vanaları 
kiti klima santrali bataryasına bağlanmaktadır. 
Dış ünite kapasitesi klima santralindeki batarya 
kapasite ihtiyacına göre tek bataryada 22,4 
kW~156 kW (8~56 HP) aralığında seçile-
bilir. 28 kW (10 HP) kapasiteye kadar elek- 
tronik genleşme vanası, 10 HP üstünde termos-

tatik genleşme vanası bağlantısı ile klima san- 
trali bataryası kontrol edilir. 156 kW üstü uygu-
lamalarda aynı santralde 8 adet bataryaya kadar 
(156x8 kW) kapasite ihtiyacı tek bir kontrol 
noktasından kontrol edilebilir. Sistem kontrol 
şekli itibariyle kontrol kiti veya iletişim kiti ile 
kontrol edilir. 
İletişim kiti santral çalışma modunu (ısıtma, 
soğutma, havalandırma), santral fanı açma 
kapatma sinyalini verir. İletişim kiti sayısı gen-
leşme vanası sayısına göre artar. Kontrol kiti ise 
8 adet dış ünite veya genleşme vanasına kadar 
kontrol edebilir. Kontrol kiti çalışma modu ve 
fan açma kapatma sinyali yanında opsiyonel 
olarak gerekli üfleme havası sıcaklık ve nem 
kontrolü, dış ortam havası debi kontrolü; kar-
bondioksit oranı kontrolü, duman dedektörü, 
yangın alarm kontrolü ve acil kapatma fonksi-
yonuna sahiptir. TM 

Bosch Termoteknik’ten LG Multi VIII Serisi VRF Sistemler

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Ticaret A.Ş.’nin tek yetkili distribü-
törü olduğu ve yurt genelinde satı-

şını yaptığı LG Multi VIII serisi VRF sistem-
ler; konfor uygulamalarında, yüksek kapa-
site ihtiyaçlarında taze hava ihtiyacını kaliteli 
teknolojisiyle karşılıyor. LG Multi VIII VRF 
serisi cihazlar, konfor uygulamalarında ısıtma 
soğutma ihtiyacını karşılamanın yanında ortam 
için gerekli taze hava ihtiyacını da direkt gen-
leşmeli bataryalı klima santraline bağlanarak 
karşılıyor. Sistem, ayrıca birçok avantaja sahip. 
Büyük alanlar için yüksek statik basınç değer-
leri imkânı ile yüksek hava debisi, havalan-
dırma, nemlendirme, iç hava kalitesinin kon- 
trolü gibi imkânlar sunar. Aynı zamanda aynı 
dış ünite grubu yardımıyla ısıtma ve soğutma 
elde edilebilir. Uzun borulama mesafeleri ve 
yüksek kot farkları esnek montaj temin eder. 

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

Ezinç’ten Tek Serpantinli Boylerler

DemirDöküm’den Atron Kombiler

Ezinç emaye boylerler, estetik ve yeni-
likçi bir boyler tasarımına sahiptir. 
Özel tasarımı sayesinde serpantinde 

elde edilen ısı enerjisi boyler içerisine homo-
jen bir dağılım gösterir. Ezinç boylerler ulus-
lararası geçerliliği bulunan CE standartlarına 
uygun olarak üretilir. İç yüzey kaplaması DIN 
4753 standardına uygun korozyona dayanıklı, 
% 100 hijyen sağlayan çift kat emaye ile kap-
lıdır. Tek serpantinli boylerler, güneş ener-
jisi veya kazan ısıtma sistemlerinden birinin 

DemirDöküm’ün tüketicilerin beğeni-
sine sunduğu Atron kombiler, ekono-
mik, teknolojik, dayanıklı ve estetik. 

DemirDöküm; modern tasarımlı, kolay kul-
lanımlı ve yüksek performanslı Atron kombi 
için özel bir internet sitesi hazırladı. Tüketici-
ler, www.herkesintercihi.com adresinde bulu-
nan videolardan, Atron kombinin özellikleri 
ve tüketicilere sağladığı faydaları detayları 
ile öğrenebiliyorlar. Atron kombide bulunan 
yeni nesil ısıtma sistemi, mekânın ne kadar 
ısıya ihtiyacı olduğunu hesaplıyor. Yine bu 
kombilerde bulunan çift NTC sensör saye-
sinde, tesisat suyundaki sıcaklık değişimleri 
hassas olarak takip ediliyor. Kombinin çift 
eşanjörlü yapısı sayesinde, anında ve kesinti-
siz sıcak su konforu elde ediliyor. Atron kom-

kullanılması sonucunda elde edilen ısının ser-
pantin yardımıyla kullanma suyuna aktarıl-
masını ve kesintisiz şekilde kullanım suyu-
nun elde edilmesini sağlayan cihazlardır. İkinci 
enerji kaynağı olarak termostatlı elektrikli ısı-
tıcı devreye sokulabilir.

Özellikleri

•	 Estetik ve yenilikçi bir boyler tasarımına 
sahiptir.

•	 Özel tasarım sayesinde serpantinde 
elde edilen ısı enerjisi boyler içerisinde 
homojen bir dağılım gösterir.

•	 100 lt’den 600 lt’ye kadar boylerde  
50 mm kalınlığında, CFC içermeyen, ısı 
kaybı düşük olan poliüretan, 800 lt’den 
2500 lt’ye kadar boylerlerde ise 80 mm 
kalınlığında yüksek etkili konvansiyonel 
soft, PVC folyo kaplı sökülebilir 
endüstriyel izolasyon bulunmaktadır.

•	 Maksimum işletme basıncı 10 bardır.
•	 İç yüzey kaplaması korozyona dayanıklı, 

hijyenik çift kat emayedir.
•	 Katodik koruma sağlamak amacı ile 

magnezyum anot çubuğu ve göstergesi 
standarttır.

•	 Standart üretimde 2KWh elektrikli 
ısıtıcı, limit termostatı, 30-90 °C arasında 

bide bulunan LCD ekran; tesisat ve kullanım 
suyu sıcaklıklarını, tesisat su basınç değerleri, 
hata anında uyarı veren hata kodları ve Eco/
Comfort ısınma seçeneklerinin takip edil-
mesini sağlıyor. Atron kombilerde tek tuşla 
değiştirilebilecek Eco - Comfort seçenekleri, 
hem tasarrufu hem de konforlu ısınmayı bir-
likte sunuyor. Atron kombiler, standart kom-
bilerde elde edilebilecek en yüksek verim sınıfı 
olan 3 yıldızlı verim sınıfında yer alıyor. Çalı-
şırken ortamın ısı ihtiyacına göre alev boyunu 
en ideal seviyede tutan cihaz, gereksiz yakıt 
kullanımının önüne geçiyor. Soft touch tek-
nolojisi kullanılan düğmeler, hem ergonomik 
kullanım hem de şık bir görüntü sağlıyor. Blue 
Backlight teknolojisi kullanılan LCD ekran, 
Atron kombinin şıklığını artıran bir başka 

acilservis_kompresor_235x335C.indd   1 15.06.2011   17:05

özellik olarak ön plana çıkıyor. İsteğe bağlı 
olarak kullanılabilen kablosuz oda termosta-
tıyla daha konforlu ve daha ekonomik ısınma 
imkânı sağlıyor.  TM

ayarlanabilir kapiler termostat ve 
termometresi mevcuttur (Elektrikli ısıtıcı 
kapasitesi opsiyonel olarak  
yükseltilebilir).

•	 Opsiyonel olarak boyler taşıma ve 
yükseltme ayağı mevcuttur. TM

24 . tesisat market 12/2012



acilservis_kompresor_235x335C.indd   1 15.06.2011   17:05



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 
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E. Cezmi Nurşen
Standart Pompa ve Makina Sanayi Tic. A.Ş. 
Ar-Ge Müdürü

Standart Pompa ve 
Makina Sanayi Tic. 
A.Ş., yüzde yüz yerli 

üretici kimliği ile 1957 
yılından beri sektörde 
varlığını sürdürüyor. 
Yaklaşık 25.000 m2’lik 
kapalı alan üretim tesisinde 
faaliyetlerine devam eden 
firma; 5.000 m2’lik yönetim 
binası, bölge müdürlüğü, bir 
mağaza ofisi, yurt çapında 
yaklaşık 150 bayii ve 100 
civarında teknik servisi 
ile Türk sanayisine katkı 
sağlıyor. Üretim ve servis 
kalitesini her geçen gün 
artırmayı hedeflediklerini 
dile getiren Standart Pompa 
ve Makina Sanayi Tic. A.Ş. 
Ar-Ge Müdürü E. Cezmi 
Nurşen ile Türkiye’de 
ar-ge’ye olan bakış açısını 
ve pompa sektörünü 
konuştuk...

“Yanlış pompa yoktur, yanlış 
tasarlanmış tesisat vardır”
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Suyun olduğu her yerde pompaya da 
ihtiyaç vardır

Standart Pompa 1957’de yüzde yüz yerli ser-
maye ile kurulmuş, yarım asrı devirmiş bir firma. 
1970 yılından bu yana çok hızlı bir büyüme 
kaydettik. 2002 yılında ise Ümraniye’deki 
tesisimize taşındık. Üretim tesisimiz yaklaşık 
25.000 m2 büyüklüğünde kapalı alana sahip. 
İdari binamız ise üretim tesisimizin hemen 
yanında ve yaklaşık 5000 m2 büyüklüğünde. 
Müşterilerimize 55 seneden beri santrifüj 
pompa konusunda hizmet veriyoruz. Zirai 
sulama, su temini ve ikmali, santrifüj pom-
paların hitap ettiği başlıca uygulama alanla-
rıdır. Dolayısıyla su ile ilgili olan her yerde 
biz de varız. Ayrıca endüstriye yönelik ola-
rak; petrol, kimyasal, boya, tekstil, enerji san- 
tralleri, madencilik, gemicilik gibi özel uygu-
lamalar da var. Bu alanlara uygun pompaları 
da üretiyoruz. Bina teknolojilerini de unut-
mamak gerek. İster bir gökdelen, ister küçük 
bir villa olsun; çeşmeden su akmasını istiyor-
sanız, pompa olmazsa olmaz bir koşul. Dolayı-
sıyla pompa hayatımızın her yerinde var. Biz de 
Standart Pompa olarak, her yerde olmaya çalı-
şıyoruz. Bu alanda yoğunlaşarak ürün gamımızı 
genişletiyoruz. Standart Pompa’da birbirinden 
tamamen farklı 50 tip ürün var. Bu ürünlerin 
her birinden farklı ebatlarda olmak üzere, yak-
laşık 1000 çeşit ürün grubu var. 
Debi olarak maksimum 6000 metreküp saat, 

basma yüksekliğinde ise 70 bar mertebelerin-
deyiz. Güç olarak konuşacak olursak, 2 MW 
güç kapasitesine sahip ürünlerimiz mevcut. 

İyi bir ar-ge departmanı; hep daha 
iyisini üretebilmenizi sağlar 

Standart Pompa; üretimde kalite için yatırım 
yapan, hem kendisine hem müşterilerine hem 
de ülkesine katkıda bulunmayı amaç edinen 

ve ar-ge’ye çok önem veren bir şirket. Ar-ge 
departmanımızda makine yüksek mühendisle-
rinden, teknik ressamlardan oluşan, konusunda 
uzman bir ekip çalışıyor. Sadece pompa üzerine 
kafa yoran, yüksek lisansını pompa teknoloji-
leri üzerine yapmış bir ekipten bahsediyorum. 
İyi bir ar-ge departmanınız olduğu zaman, yeni 
ve daha iyi ürünler üretebilmeniz de mümkün 
oluyor. Öncelikle piyasanın talebi sizi buraya 
doğru itiyor. Teknoloji değiştikçe uygulamalar 
da değişiyor; bunun sonucunda piyasa deği-
şiyor. Müşterinin talebine göre ürünlerinizde 
birtakım modifikasyonlara gidiyorsunuz. Bu 
bir ar-ge aslında. İki farklı durum var: Biri eli-
mizde bulunan ürünlerin geliştirilmesi, diğeri 
ise tamamen sıfırdan ürün yapma durumu. 
Müşteri size uygulamasını anlatırken, nasıl bir 
ürün istediğini dile getiriyor. Eğer istediği ürün 
sizde yoksa, o zaman sıfırdan bir ar-ge süreci 
başlamış oluyor. Ar-ge, sektörden sektöre deği-
şiyor açıkçası. İlaç sektörüyle makina sektörü-
nün ar-ge’si birbirinden farklıdır, NASA’nın 
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rında teknik servisimiz var. Herhangi bir arıza 
olduğu zaman, Türkiye için konuşuyorum, en 
geç 24 saatte oraya müdahale etmemiz gerek-
tiğine inanıyoruz. Eğer oradaki teknik servisin 
çözebileceğinden daha ciddi bir sorun varsa, 
fabrikamızdan tekniker ya da mühendis arka-
daşlarımızı oraya ulaştırarak sorunu çözüyo-
ruz. Türkiye’deki bayi ve servis ağımız hakika-
ten çok güçlü. Türkiye’de pompa imalatı yapan 
ya da dışarıdan getiren yabancı şirketlere göre 
en büyük üstünlüğümüz; bayi-servis teşkila-
tımız ve yedek parça desteğimiz. Ülkemizde, 
yedek parça konusu da başlı başına bir sorun. 
Bu konuda çok anormal fiyatlar telaffuz edi-
lebiliyor. Bir ürünün yedek parçası, üründen 
daha pahalı olamaz. Bu tip durumlar sektörü-

uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme 
vardır. Yani her araştırma, ar-ge değildir.

Bir ürünün yedek parçası, üründen 
daha pahalı olamaz

Standart Pompa olarak bazı sorumluluklarımız 
var. Ürünlerimizin sürekli arkasında durmamız, 
55 senedir bu sektörde olmamızı sağlayan en 
temel unsur. Uzun süre bizimle çalışan müşteri-
lerimiz, ürünlerimizin arkasında durduğumuzu 
biliyor. Onları hiçbir zaman yarı yolda bırak-
madık. Bizim için en önemli konu bu. Ayrıca 
müşterilerimize birinci elden ulaşmak da bizim 
için büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Türkiye 
içinde her ilde mutlaka bir bayimiz ve 100 civa-

ar-ge’si bambaşkadır. Ar-ge, son zamanlarda 
devlet teşviklerinden dolayı revaçta. Çoğu firma 
ar-ge’ye önem vermeye başladı. Ama şunu da 
unutmamak gerekir; bir firmada ar-ge yapıldı-
ğını söyleyebilmemiz için birkaç tane şart var: 
Birincisi, konusunda uzman insanların oluş-
turduğu bir ar-ge departmanının olması. Anla-
madığınız bir konuda ar-ge yapamazsınız. O 
konuda hakikaten uzmanlaşmak lazım. Örne-
ğin bazı görüşlere göre ar-ge departmanında 
doktoralı eleman çalıştırma zorunluluğu söz 
konusu. İkincisi ise üniversite ile sürekli işbir-
liği içinde olmak. Üniversite ile özel sektö-
rün bir arada çalışması çok kolay değil elbette. 
Üniversitedeki değerli hocalarımızın ar-ge’ye 
bakış açısı ile özel sektördeki bir mühendisin 
ar-ge’ye bakış açısı farklıdır. Özel sektördeki 
ar-ge’nin hedefinde, ticari kaygı vardır ama 
üniversitede böyle bir durumdan söz edilemez. 
Özel sektörde artık çoğunlukla tüm firmalar 
ar-ge’ye birtakım yatırımlar yapıyor. Standart 
Pompa’da bu oran % 3 civarındadır. Yıllık ciro-
muzun % 3’ünü her sene ar-ge’ye yatırıyoruz. 
Şu konunun da özellikle altını çizmek istiyo-
rum; iş geliştirmeye veya bir pazar araştırma-
sına da ar-ge denebiliyor. Ar-ge kavramını yan-
lış yerde kullanıyoruz. Bunlar ar-ge değildir. 
Evet, bir araştırma olabilir ama ar-ge; konu-
sunda uzman kişilerin yaptığı, uzun ve zorlu 
bir süreçtir. Ar-ge kavramının içinde temel ve 
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müzde sıkça yaşanıyor. Ama Standart Pompa’da 
böyle bir durum yaşanmaz. “Biz ürünü satalım da 
sonra nasıl olsa yedek parçadan kazanırım” man-
tığı yanlıştır. Bize göre doğru olan; müşteriye en 
kısa zamanda ulaşmak, servis hizmeti vermek ve 
yedek parçayı makul fi yatta sunmaktır.

Tesisatta sorun oluştuğu durumlarda, 
‘kötü çocuk’ her zaman pompadır

Pompa, tesisatın kalbidir. İstediğiniz gibi tesisatı 
kurun, pompa olmadıktan sonra o tesisat işe yara-
maz. Pompanın çalışmaması, üretimin durması 
demektir. Tesisatta bir sorun oluşursa ‘kötü çocuk’ 
maalesef hep pompa olarak gösterilir. Elbette 
pompada da sorun olabilir. Ama unutulmama-
lıdır ki; yanlış pompa yoktur, yanlış tasarlanmış 
tesisat vardır. İşini hakkıyla yapan hiçbir pompa 
üreticisi, bir projeye yanlış pompa vermez. Müş-
teri, istediği debi ve basınç ihtiyacını söyler. Siz 
de onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir pompa 
önerirsiniz. Birçok yerden duyuyoruz; bazı kişi-
ler “500 metreküp pompa istiyorum ama ileride 
ihtiyacım 1000 metreküpe de çıkabilir” diyorlar. 
Bu olmaz. 500 mü 1000 mi? İkisinden birinin 
seçilmesi gerek; çünkü bütün hesabınız bu değere 
göre şekillenir. Bu gibi yanlışları ancak eğitim-
lerle düzeltebiliriz. Sektörden değerli meslektaş-
larım da eğitimler, seminerler düzenliyor, odaların 
gerçekleştirdiği eğitimlere katılıyoruz, belli sek-
törden müşterilerimizi çağırıp anlatmaya çalışı-
yoruz. Eğitim olmadan olmuyor, müşteriye bir 
şekilde ulaşmak gerekiyor. Geriye dönüp baktı-
ğımızda çıtada yükselme var elbette ama yetersiz.

Pompa üretimi, makina 
mühendisliğinin birçok dalını 
kapsıyor

Santrifüj pompa aslında çok basit bir alettir. Neti-
cede kapalı bir gövdenin içinde çark dediğimiz, 
dönen bir eleman var. Santrifüj kuvveti dolayısıyla 

basınç ve debi oluşturuluyor. Ama işin mühen-
dislik tarafına baktığımızda, çok fazla şey var 
aslında. Tasarım için hidrolik mühendisliğini, 
farklı akışkanlar için malzeme mühendisliğini, 
konstrüksiyon mühendisliğini, imalat mühen-
disliğini bilmek gerekiyor. Servis ve montaj, 
hızlı ve kolay olmalı. Bunların hepsini düşün-
mek lazım. Makina mühendisliğinin birçok 
dalı, pompa üretiminin içine sıkışmış durumda. 

Yerli ürün kullanmalıyız ki yerli 
üretici kalkınsın

Türkiye’de pompa sektörü her geçen gün geli-
şim gösteriyor, üretim tüm hızıyla devam edi-
yor. Müşteriler yavaş yavaş bilinçleniyor. Tür-
kiye pompa pazarı ile ilgili kesin bir değer 
olmamakla birlikte aşağı yukarı 350-400 mil-
yon Dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Buradan bir pay almaya çalışıyoruz üretici ola-

rak. Türkiye’de pompa üretebiliyorsak, yurt-
dışından almaya gerek yok diye düşünüyo-
rum çünkü Türkiye’de yapılan imalatın kali-
tesi hakikaten iyi bir seviyede. Yapamadığı-
mız bir ürün varsa kabul, yurtdışından alınsın. 
Ama Türkiye’de yapılabilen bir ürünü yurtdı-
şından getirmenin ne anlamı var? Standart mal-
zemeli pompalar için Avrupa menşeli pompa-
nın dökümü ile aynı kalitede dökümü müşte-
rilerimize sunuyoruz. Arzu eden fabrikamıza 
gelip ürünlerimizi inceleyebilir. O yüzden yerli 
ürün kullanmalıyız ki yerli üretici; dolayısıyla 
da ülkemiz kalkınsın. Tabii haksız rekabet de 
var. Özellikle Çin’den düşük kaliteli ürünler 
Türkiye’ye geliyor ve bizler ne yazık ki bu ürün-
ler ile rekabet içerisine girmek durumunda kalı-
yoruz. Müşteri bilinçsizse fi yat odaklı yakla-
şıyor. Çin’den çok daha kaliteli ürün yapıyo-
ruz. İşçilik maliyetlerimiz, hammadde fi yatla-
rımız Çin’e göre yüksek. Avrupa’daki kaliteye 
çok yakın bir kalitede üretim yapıyoruz. Yani 
Türkiye ile Çin arasındaki o büyük kalite farkı, 
Avrupa ile aramızda yok. Çin’de üretilen ürün-
ler içinde de çok kalitelileri var tabii ki, onları 
zaten tenzih ediyorum. 
Standart Pompa olarak üretimimizin yaklaşık % 
80-85’ini Türkiye içine gerçekleştiriyoruz. İhra-
catımız ise % 15 civarında. Yurtdışında farklı 
ülkelerde yaklaşık 30 tane distribütörümüz var 
ve yaklaşık 50-60 ülkede Standart Pompa mar-
kalı pompalarımız çalışıyor. Direkt satışlarımızı 
oradaki distribütörlerimiz vasıtasıyla gerçekleş-
tiriyoruz. Ayrıca müteahhitlerimiz aracılığıyla 
da ürünlerimiz dünyanın her bölgesine ulaşıyor. 

Makine sektörü, elektrik-elektronik 
sektörü ile aynı hızda gelişiyor

Enerji verimliliği, çevre, sürdürülebilirlik... Bu 
konular revaçta. Devlet zaten bu konularda 
teşvik sağlıyor. Fuarlarda devletin üst kademe-
sinden kişileri görüyoruz, dolayısıyla insanlar 
o tarafa doğru gidiyorlar. AB’ye uyum süre-
cinde çeşitli regülasyonlar var. AB’de bir şey 
çıktığı zaman, onu takip etmek durumunda-
yız. Verimlilik ve enerji konusunda Avrupa’da 
Europump’ın enerji verimliliği kriterleri var. 
2013 senesinden itibaren yürürlüğe girecek 
olan bir standart söz konusu. Bunlara uymak 
zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Elektrik-
elektronik sektörü nasıl gelişiyorsa makine sek-
törü de aynen o hızda gelişiyor. Bu anlamda 
2012 senesinin iyi geçtiğini düşünüyoruz. 
2013’ün de iyi geçmesini temenni ediyoruz.  TM

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

panasonic.com.tr
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twitter.com/ PanasonicTR
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sistem

ALC’nin Yeni Ürünü:  
“Hızlı Çekim Grafik” 
Özellikli  
WebCTRL5.5

dönerek bina koşullarını incelemesine ve bu 
zaman diliminde değişimler yapılabilmelerine 
olanak verir. Böylece, sorunlu alanların hızlı 
belirlenmesi ve verimli bina yönetimi için etkili 
bir iyileştirme yapılabilmesi için gerekli araç-
ları sağlar. Kolay öğrenilen (intuitive) kullanıcı 
arayüzü ve güçlü kontrol özelliklerine sahip 
olan WebCTRL® bina otomasyon sistemle-
rine web tarayıcı (browser) kullanılarak dün-
yanın her yerinden ulaşılabilir.

Yazılım

Automatik Logic çok uzun süreden beri sezgi-

E nerji verimliliğini artırırken kullanıcı-
ların konforunu en üst noktalara taşı-
yan, yaratıcı bina otomasyon çözüm-

leri şirketlerinden Automatic Logic (ALC), 
“Time-Lapse Grafics™” özellikli WebCTRL® 
bina otomasyon sistemlerinin en son versi-
yonunu (WebCTRL5.5) tanıttı. Bu sistemle 
binada oturanlar birkaç dakika içinde gerçek 
zamanlı verilere ulaşabilecek ve geriye doğru 
görüntüleyebilecek. 
Automated Logic, WebCTRL5.5’in özellik-
lerini şöyle  açıkladı: “WebCTRL’nin bu yeni 
versiyonu yaptığımız işlerin merkezinde her 
zaman yenilikçi ve geliştiriciliğin olduğu, gele-

neğimizi sürdürdüğümüzü gösteriyor. Time-
Lapse Graphics™ grafiksel programlama, ter-
mografik döşeme planları (floor plan) ve Web 
tabanlı kontrolü ilk kez tasarlayan ve uygulayan 
Automatik Logic’e daha da güç kazandıracak. 
Bu özellik kullanıcıların enerji verimliliğini ve 
kullanıcı konforunu hızlı biçimde görmesini ve 
sorunları hemen düzeltebilmesine olanak veri-
yor ve binada verilere dayalı hızlı kararlar alın-
masını sağlıyor.”
WebCTRL® sistemi, içindeki Time-Lapse 
Grafics™ özelliği ile binanın tarihsel verilerine 
erişmek için kullanılabilir. WebCTRL® ope-
ratörlerin 24 saatlik bölümler halinde geriye 
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sel (intuitive) ve güçlü ön uç (front-end) bina 
kontrol yazılımları ile tüm dünyada tanınıyor. 
Gerçekte, ALC endüstride grafiksel program-
lama alanında da öncü konumundadır. Grafik-
sel kullanıcı arayüzü, kullanıcılara hiyerarşik 
zamanlama, termografik renkli döşeme plan-
ları, alarm yönetimi ve raporlama gibi özellik-
leri sunuyor. WebCTRL® ile, ALC’nin web 
tabanlı bina otomasyon sistemlerine ve tüm 
bu özelliklere standart bir web browser kul-
lanarak özel bir yazılım olmaksızın ulaşmak 
mümkün. Time-Lapse Grafic™ 24 saatlik 
zaman dilimine kadar zamanı geriye alabilen 
ve gerçek zaman içinde bu verileri gösterebilen 
WebCTRL işlemcileri ile devrimsel bir özellik 
kazandı. Bu yenilikçi özellik sorunlu alanlarda 
hızlı ve görsel işaretleme sağlar ve bina yöne-
timi de enerji verimliliği ve konforu vurgula-
yarak hızlı tanımlama için güçlü teşhis araçla-
rını kullanarak sorunu doğru tanımlar ve çözer. 
ALC’nin Environmental Index™’i de basit ve 
etkili bir çözüm sağlar. Konforun anahtar ele-
manı sıcaklıktan başlayarak, yüzde olarak ifade 
edilen çevre göstergesi (EI), alan sıcaklıkları-
nın etkili ısıtma ve soğutma ayar noktalarına 
ne kadar yaklaştığını yansıtır. Bir web tarayıcı 
ile WebCTRL’ye erişip “EI” analog gösterge 
üzerinde kolayca okunabilir. Burada kırmızı 
bölümler zayıf çevreyi; yeşil alanlar koşulla-
rın iyileştiğini ve EI’nin % 100’e yaklaştığını 
gösterir.

ALC’nin EnergyReports™ yazılımı esnek ve 
kolay raporlama araçları ile bina yönetiminin 
binanın enerji tüketimini gösteren çok çeşitli 
raporlar üretmesini sağlar. EnergyReports™ 
renkli grafiklerle kullanıcılara enerji tüketi-
mini karşılaştırma ya da farklı zamanlardaki 
farklı talepleri basit menülerle ve takvim kon- 
trol opsiyonlu olarak programlama olanağı sağ-
lar. Bu da bina yönetimi için sürdürülebilir bina 
işletim sisteminde enerji tüketimini azaltmak, 
konforu artırmak için güçlü bir araçtır. 

ALC’nin EIKON®- LogicBuilder, endüs-
tride en gelişmiş grafiksel programlama ara-
cıdır ve evrensel olarak anlaşılan sembol-
lerle standart kontrol algoritması kuran “satır 
programlama”nın yerini almıştır.  TM

Ayrıntılı bilgi için: www.alarko-carrier.com.tr 

WebCTRL v5.5 yenilikçi özellikleri ve mühendislik açılımları ile endüstrinin en güçlü kullanıcı ara-

yüzünü daha da basitleştirdi. “Help” tuşundan WebCTRL v5.5’teki yenilikler liste olarak görülebili-

yor. Ürünün öne çıkan özelliklerden bazıları şöyle:

•	 Time-Lapse: Bu yeni özellik ile bina ve sistem/ekipman tanılama çok daha kolay. WebCTRL 

kulanıcısı sadece 30 saniye içinde 1-24 saat içindeki verileri gözden geçirebilir ve takvim 

tarihi seçebilir. Hızlı çekim ile grafikler, alarmlar, eğilimler gösterilebilir. Video biçimli kullanım 

çubuğu ile ileri-geri, duraklatma ve başlatma yapılabilir.

•	 Trend-Clippings: Trendler artık isteğe bağlı olarak, bir kırpma (clipping) ile projelerin Tarihsel 

Trend veri kaybı olmadan farklı WebCTRL sunucuları arasında taşınması sağlanabilir.

•	 WebApps: WebApp içeriği grafiklere kolayca eklenebilir. 

•	 Yükseltilmiş JAVA Virtual Hafıza: WebCTRL kullanmak için izin verilen standart bellek hızı 

artırılarak 512-1024MB yükseltilmiştir.

•	 64-Bit Local Access: T64-bit yerel erişimleri destekler. 

•	 Apache Derby Database Desteği: Eski MS Access’den daha sağlam ve istikrarlı, Derby 32/64 

bit işletim sistemlerinde desteklenen bir çapraz platform veri tabanıdır. Platformlar arasında 

dosya transferi kullanıcı dostu arayüzü ile yapılır.

•	 ZS  Combo Sensor Desteği: Bu yılın sonuna doğru hazır olacak WebCTRL v5.5 için yeni kontrol 

sürücüleri destekleyen bu program ile; ViewBuilder grafiği üzerindeki interaktif ve yeni 

mikrobloklu ZS Sensor kontrolü ile ayar noktası değiştirilebilecek ve boş alanların ayarları iptal 

edilebilecek.
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Bilindiği üzere Mayıs ayında dünyanın önde gelen iklimlendirme ekipman 
üreticilerinden İsveçli Systemair, Türkiye ve bölge pazarlarında etkinliğini 
artırmak için HSK’ya büyük hissedar oldu. Bu birleşmenin ardından 

Systemair, Türkiye ve bölge pazarlarına Systemair HSK kuruluşu ile hizmet 
verecek. İklimlendirme ekipmanları ürün grubunu bütünüyle içerecek Systemair 
HSK şirketi, Türkiye ve yurtdışı projelerinde tüm iklimlendirme ekipman ve 
sistemlerine yönelik satış ve servis hizmeti verecek bir yapı oluşturdu. Konuyla 
ilgili ayrıntılı bilgileri, Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu anlattı...

Ayça Eroğlu 
Systemair HSK Genel Müdürü

“Systemair ve HSK, birbiri 
için ‘akıllı seçim’ oldu”

söyleşi
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yasına baktığınız zaman öne çıkan belli başlı 
trendlerin başında; sürdürülebilir olmak ve 
varlığını geleceğe de taşıyabilmek için küresel 
ölçekte gücün artırılması, bunun için de güç 
birliklerinin oluşturulması, şirket birleşme-
leri geliyor. HSK için de küresel ölçekte yay-
gın bir satış ağı olan ve bu özelliği ile ihra-
catımızı geliştirebilecek, marka değeri yük-
sek, sermaye yapısı güçlü, bizim ürün grubu-
muzu bütünleyen bir üretim programı olan 
Systemair, “akıllı seçim” kararıydı. Systemair’in 
inorganik büyüme konusundaki agresif yapısı 
ve ürettiği havalandırma ekipmanlarını, bizim 

Systemair’in Türkiye şirketinin, Systemair 
HSK tarafından satın alınarak gruba dahil 
edilmesi var. Bunun sonucunda Systemair’in 
Türkiye’de sadece bir kuruluşu olacak.

HSK için de Systemair bir “akıllı 
seçim” kararı

Biliyorsunuz artık dünyadaki trendler ne ise 
Türkiye için de o. Dünya ekonomi ve iş dün-

Systemair HSK, sinerji yaratan bir 
imalatçı&imalatçı birlikteliği oldu

Systemair HSK’nın, bir imalatçı&imalatçı 
birlikteliği olduğuna dikkat çekmek isterim. 
Systemair’in Türkiye’de bir satış şirketi zaten 
vardı. 44 ülkedeki iştiraklerinin büyük çoğun-
luğu satış şirketidir. Yıllarca meslek örgütle-
rimizde çalıştık; “Türkiye, iklimlendirme ala-
nında dünyanın üretim üssü olmalı” dedik. 
Yarım milyar Euro’luk ciro ile İsveç borsasına 
kote bir kuruluş olan Systemair de kendi mar-
kasını ve teknoloji gücü algısını ancak doğru 
bir üretici partnerle bir araya getirebilirdi. 
Hayat tercihlerden ibarettir. Özellikle iş haya-
tınızdaki tercihler, rasyonel olmalıdır. Ölçüle-
bilir, kıyaslanabilir, analiz ve sentez edilebilir 
verileri göz önüne alarak stratejilerinizi kur-
malısınız. Türkiye iklimlendirme endüstrisine 
bakın; HSK 2006’dan bugüne her yıl ortalama 
% 30 büyüme kaydetti, 2009’dan bu yana Tür-
kiye klima santrali pazarında lider konumda. 
Aile şirketi olmamıza rağmen rasyonel met-
riklerle profesyonel bir yönetim yapısı kurmuş 
olmamız, agresif ve pazar odaklı hareket etme-
miz, inovatif olmamız, patenti bize ait olan 
Framedrill® üretim teknolojisi ve AHU üre-
tim know-how’ıyla çalışmamız, ayrıca Avus-
tralya, İngiltere, Katar, Birleşik Arap Emir-
likleri, Türkmenistan, Almanya, Romanya, 
İsrail, Gürcistan, Tacikistan gibi çok sayıda 
ülkeye ihracat kabiliyetimiz de göz önüne 
alındığında, Systemair’in doğru partner olarak 
HSK’yı seçmesi bir “akıllı seçim” kararı. HSK 
hem üretim firması hem de üretimde rekabet 
üstünlüğüne sahip bir firma. İki kuruluşun 
yaklaşımı da yalın ve sonuç odaklı olduğun-
dan dolayı entegrasyon sürecinde de sıkıntı 
yaşamadık. Bu süreç devam ediyor. Sırada 
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söyleşi

ürettiğimiz merkezi sistem cihazlar ile bir-
likte paketleyerek pazara sunabilecek olma-
mız, bizleri çok önemli bir pazar potansiyeli 
ile buluşturacak. 

Bu güç birliği; daha fazla ihracat, 
daha ileri teknoloji, daha yaygın 
hizmet demek

Bu birleşmeyle birlikte HSK’nın ihracat 
potansiyeli artacak. Systemair HSK marka-
sıyla klima santralleri, fancoiller, su kaynaklı 
ısı pompaları, soğutma grupları, entegre oto-
matik kontrol ürünleri, otopark fanları, aksiyel 
fanlar ve hava perdeleri gibi ürünleri komple 
paket halinde birçok ülkeye sunabileceğiz. 
Beklenen talep artışını sorunsuz karşılamak 
için şu an dört lokasyonda toplam 10.000 m² 
olan üretim alanımızı tek çatı altında birleş-
tirip kapasitemizi artıracağız. Yeni teknolojik 
makinalar ile üretim metodolojilerini ve üre-
tim kapasitelerini artıracak çalışmalar içe-
risindeyiz. Bu konuda Systemair HSK üre-
tim mühendislerinin, Systemair fabrikalarında 
yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. Yakın 
gelecekte yeni tesisimize taşınmış olacağız.
Systemair’in dünya çapındaki 44 satış kuru-
luşu, toplamı 200.000 m² olan fabrikaları-
nın kapasitelerini besliyor. Systemair’in, küre-
sel bazda üretim yapan 17 şirketi var. Biz 
de Systemair HSK olarak onlardan biriyiz. 
Bu husus bizim ihracat satışlarımız için de 
oldukça önemli. Ayrıca grubun içerisinde ana 
olarak beş ayrı lokasyonda klima santralleri 
imal ediliyor. Fakat bizim ürün esnekliğimiz, 
bu fabrikaların içerisinde rekabet üstünlüğü 
bakımından bize ihracat pazarlarında avan-
taj sağlayacak. İlk etapta hedefimiz, Systemair 
iştiraklerinin faaliyet gösterdiği pazarlar. Bun-
lar da Birleşik Arap Emirlikleri, Ortadoğu, 
Türki Cumhuriyetler ve Türk müteahhitleri-
nin yurtdışında iş yaptıkları ülkeler. 

Yeni organizasyon, bilinen 
markalar

HSK, marka olarak yaşayacak. Faaliyetleri-
mize Systemair HSK olarak devam edece-
ğiz. Türkiye’de üretilen ürünler için Systemair 
HSK markasıyla üretiyoruz. Fanları ise daha 
önce olduğu gibi Systemair markası ile piya-
saya sunacağız.
Yönetim Kurulu, üçü Systemair AB ‘den, ikisi 
Systemair HSK tarafından olmak üzere top-

lam beş kişiden oluşuyor. HSK’nın yönetim 
yapısı aynı bırakıldı. Genel Müdürlüğünü üst-
lendiğim organizasyonda, Sayın Vural Eroğlu 
ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş 
Geliştirme Direktörü olarak görev alıyor. Bir 
de Business Board dediğimiz üç kişilik İcra 
Kurulu bulunuyor. Bu kurul daha çok Syste-
mair AB'nin genel hedefleri doğrultusunda 
ülke stratejilerini gözden geçirip operasyon-
lara yön veriyor. Bu şekilde tamamen yalın bir 
yönetime sahibiz.
Satış örgütü daha önce olduğu gibi yurtdışı 
satış ve yurtiçi satış olarak ikiye ayrıldı. Yurt-
dışı satışlarda HSK’nın mevcut müşterileri-
nin haricinde yurt dışında bulunan Systemair 
satış ofislerini de hedefliyoruz. Hedef pazar-
larda Systemair HSK fabrikasında üretilen 
ürünlerin pazarlaması ve satışından sorum-
luyuz. Yurtiçi satışın sorumlulukları ise bayi 
kanalı, proje geliştirme, otomatik kontrol 
ve otomasyon ile Ankara ve Adana Bölge 
Müdürlükleri’yle devam ediyor.

Ürün gruplarımız da yöneldiğimiz 
pazar da genişliyor

Bu birliktelik HSK’nın havalandırma ekip-
manları ile ilgili pazara giriş yapmasını sağ-
ladı. Systemair’ın rakiplerine karşı en büyük 
avantajı, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip 
olmasıdır. Bizim, satış örgütü olarak buradaki 
en büyük görevimiz ise bu geniş spektrumdaki 
ürünlerin satış bandına oturtulmasını sağla-
mak. Aynı zamanda Systemair AB, temelde 
üretim firması olduğu için üretim metodolo-
jileri bakımından da bize katkı sağlayacaktır. 
Kısa vadede Türkiye’de imalatı bulunmayan 
bir ürünü üretim bandına sokmaya hazırla-
nıyoruz. Şu an için ürünün dizayn girdi çalış-
maları yapılıyor. 
Systemair, ürün grubu olarak özellikle hava 
tarafında çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahip. 
Ana ürün grubunda; kanal tipi fanlar, çatı fan-
ları, yangın ve duman egzoz sistemleri, oto-
park ve tünel fanları, klima santralleri, hava 
dağıtım elemanları yer alıyor. Ayrıca bunların 
yanında VAV-CAV kutuları, yer konvektörü, 
hava perdesi ve yangın damperleri gibi birçok 
ürünü de dünyanın çeşitli noktalarında bulu-
nan fabrikalarında üretip 100’e yakın ülkede 
satışını gerçekleştiriyor. Geçen yıl itibariyle de 
İtalya’da bir soğutma grubu fabrikasını satın 
alarak soğutma-klima pazarında su soğutma 
grupları, hassas kontrollü klimalar, rooftop 

cihazları, fancoil ve soğuk tavanlar gibi ürün-
lerle dünya klima pazarının en önemli mar-
kalarından biri haline geldi. 
Biz de Systemair-HSK olarak Türkiye ve yurt-
dışı projelerinde bütün bu ürün gruplarının 
satış ve servis hizmetini verecek bir yapı kur-
duk. Artık müşterilerimizin her türlü ürün ve 
sistem çözümü taleplerine cevap verebilen ve 
tek noktadan bütün cihaz ihtiyaçlarını karşı-
layabilecekleri bir şirket haline geldik.
Ürün ve hizmet alıcıları, daha güçlü teda-
rikçilerle çalışmayı tercih edecektir. Zira bu, 
sorunsuz iş süreçleri, daha iyi teknoloji, daha 
akılcı fiyat gibi avantajları beraberinde geti-
rir. Satış sonrası servis hizmetlerinin yetkin 
oluşuyla da müşteri memnuniyeti, daha üst 
düzeylere taşınır. 
İşte Systemair HSK’nın artan gücü, müş-
teri memnuniyetini çok daha yukarılara taşı-
yacaktır. Örneğin yurtdışında iş yapan Türk 
müteahhitleri, Systemair’in hedeflediğimiz 
ülkelerde bulunan satış şirketlerinin içerisin-
deki satış sonrası hizmetler organizasyonu 
sayesinde, Systemair HSK ürünlerinde süper-
vizörlük, devreye alma ve periyodik bakım 
gibi hizmetleri daha etkin biçimde alabilecek. 
Yurtdışı şantiyelerde müşterilerimize yakın-
dan destek verebileceğiz. Bu da tercih edilir-
liğimizi artıracak önemli hususlardan biridir.

Systemair HSK, Türkiye 
iklimlendirme sektörü için de bir 
“artı”

Türkiye iklimlendirme sektöründe İSKİD 
önderliğinde “Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi ve Desteklenmesi” proje baş-
vurumuz T.C. Ekonomi Bakanlığı'na sunuldu. 
Bu proje kapsamında, Türkiye İklimlendirme 
Sektörü Kümelenme Projesi’nin ilk adımını 
atıyoruz. Systemair HSK projesi de bu projeye 
paralel olarak yürümekte. Türk markası ola-
rak Systemair gibi güçlü bir markayı da yanı-
mıza alarak uluslararası arenada penetrasyo-
numuzu yükseltiyoruz. Aynı zamanda Türkiye 
İhracatçılar Birliği'nin 2023 yılında hedefle-
diği 500 milyar USD ihracat hedefi doğrultu-
sunda, 5 senelik planlarımız dahilinde, şu anda 
% 70 - % 30 olan iç pazar ve ihracat satış payı-
nın 2017 senesinde eşit bir konuma gelmesini 
hedefliyoruz. İşte bütün bu süreçlerde, Syste-
mair HSK birlikteliği, Türkiye iklimlendirme 
sektörünün hedeflerine ulaşmasına katkı sağ-
layacak. TM

Frankfurt, Almanya, 12. – 16. 3. 2013

Dünyanın Önde Gelen Uluslararası Bina
Enerji Teknolojileri, Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Banyo ve Mutfak Ekipmanları Fuarı

Su ve Enerji: Geleceğin işareti!
Yenilenebilir enerji teknolojileri ile birlikte bina teknolojileri ve klima çeşitlerinin, 
sanitasyon çözümlerinin, banyo tasarımlarının sergilendiği yenilikçi ve dünyanın 
en büyük sanayi fuarı olan ISH’de siz de yerinizi alın. Yüksek teknolojinin ve seçkin 
tasarımların sergilendiği ISH fuarında sektörünüzün profesyonelleri ile buluşup bu 
eşsiz deneyime siz de şahit olun!

www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com 
Tel. 0212 296 26 26
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www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com 
Tel. 0212 296 26 26

56
49

2-
00

8_
IS

H
_a

llg
_T

es
is

at
M

ar
ke

t_
23

5x
33

5 
• 

C
D

-R
om

 •
 IS

O
 3

9 
• 

C
M

Y
K
 •

 t
g:

 0
1.1

1.
20

12
  

 
 

D
U

: 3
0.

11
.2

01
2 

 
Tü

rk
ei



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

trmdnmk_yesilbina.pdf   6/30/10   9:58:18 AM

Magna3-235x335CON.indd   1 10.04.2012   22:53



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

trmdnmk_yesilbina.pdf   6/30/10   9:58:18 AM

Magna3-235x335CON.indd   1 10.04.2012   22:53



sistem

Ayvaz, termal güneş enerjisi uygula-
malarında özellikle montaj sırasında 
karşılaşılabilecek sorunlar için hızlı, 

ekonomik ve ısıl verimi artıran çalışmalara 
imza atıyor. Fosil yakıtlara alternatif bir enerji 
kaynağı olarak güneş enerjisi ve bağlantılı tek-
nolojiler, her geçen gün daha da önem kazan-
maktadır. Güneş enerjisi uygulamaları pek 
çok bölgede doğa dostu enerji uygulamaları-
nın bir uzantısı olması bakımından finansal 
olarak teşvik edilmekte ve kullanım alanları 
genişletilmektedir. Ayvaz Solar Bağlantı Sis-

jörleri için özel esnek metal hortum uygula-
maları.
Pan-flex: Kolektörler arası hızlı bağlantı hor-
tumları.
Su-flex: Genleşme tankı bağlantı hortumu

Ayvaz İzolasyonlu Esnek Metal 
Hortumları

Paslanmaz çelik AISI 316L malzemeden üre-
tilen esnek metal hortumlar, kolektörler ile 
kazan arasında sıcak ve soğuk suyun dolaşı-

temi, termal güneş enerjisi sistemlerinin tüm 
mekanik parçalarını birbirleri ve sistemin geri 
kalanıyla bağlantılandırmaya yarayan eksiksiz 
bir sistemdir.

Ayvaz Güneş Enerjisi Sistem 
Elemanları

Nano-flex-EZ-flex: Kolektörler ve ısıtma 
tankı veya kazan arasında bağlantı izolasyonlu 
esnek metal hortum uygulamaları.
Boiler-flex: Isıtma tankları veya solar ısı eşan-

Ayvaz Güneş Enerjisi 
Bağlantı Sistemleri
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lir olan Pyrogel XT kullanılarak izole edilirler. 
Düşük izolasyon kalınlığı (5mm) hortumun 
dış çapını önemli oranda düşürerek nakliye ve 
lojistik alanlarında % 66’ya kadar kazanç sağlar. 
Kolayca ayrılabilir kompakt tasarımı ve her-
hangi bir destek veya kelepçeye gerek duyul-
maksızın montaj edilebilmesi, montaj maliyet-
lerini ve zamanı önemli oranda düşürür. İzo-
lasyon üzerine uygulanan UV kaplaması vası-
tasıyla hortumu güneş ışınlarına, kuşların vere-
bileceği hasara ve diğer olumsuz çevre koşul-
larına karşı korur.

PAN-Flex

Pan-flex kolektör bağlantı hortumları, yan 
yana konumlandırılmış olan güneş enerjisi 
panellerini birbirine bağlamaya yarayan güve-
nilir, sağlam ve hızlı bağlantı sağlayan esnek 
bağlantı parçalarıdır. 

Çeşitleri

•	 Dişli Bağlantılar (Rakor-Rakor,  
Nipel-Nipel, Rakor-Nipel)

•	 Kaynak boyunlu bağlantılar
•	 Push-in bağlantılar 
•	 Press tip bağlantılar

mını sağlayan, bağlantı zamanı ve masraflarını 
düşüren uygulamalardır. Ayvaz izolasyonlu 
metal hortumları; özellikle montaj mesafe-
sinin sınırlı olduğu çatı, tavan arası gibi yer-
lerde uygulayıcılara daha hızlı ve kolay mon-
taj imkânları sunan elemanlardır.
Paslanmaz çelik hortum kolektörden pompaya 
hiçbir ek parça (dirsek vs.) kullanmadan bağ-
lantı yapmaya olanak sağlar.

EZ-Flex 

Avantajları

İzolasyon üzerine uygulanan polyamide örgü 
hortum ve izolasyonu mekanik hasarlara karşı 
korur. Dış etkilere ve kuşların neden olabile-
ceği hasarlara karşı dirençleri yüksektir. Kau-
çuk temelli özel izolasyon malzemesi ısı kayıp-
larını azaltırken, ani sıcaklık artışlarında 175 
°C’ye kadar uygulanabilir. Herhangi bir alete 
gerek duyulmaksızın elle kolayca ayrılabilir. 
UV dayanımı yüksek örgü, hortum ve izolas-
yonu güneşin negatif etkilerine karşı korur ve 
maksimum servis ömrü sağlar.

Nano-Flex

Nano-Flex hortum sistemi çok yüksek ve 
düşük sıcaklık uygulamaları için geliştirilmiş 

ileri teknoloji ürünü aerojel izolasyon malze-
mesi kullanılarak elde edilen ve solar enerji 
bağlantılarında esnek, kolay ve güvenilir mon-
taj imkânı sunan bir uygulamadır.

Avantajları

Dünyanın en hafif izolasyon malzemesi olan 
Aerogels’den türetilen düşük ısı iletim katsayılı 
(0.02 W/mK) ve -40°C’den +650 °C’ye kadar 
çok geniş bir sıcaklık skalasında uygulanabi-
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sistem

Avantajları

Güvenilir, sızdırmaz, işçilik zaman ve mali-
yetinden kazanç sağlayan bağlantı imkânı. 
Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü sistem.

Boiler-Flex Uygulamaları

Tüm solar ısıtma sistemlerinde kullanım suyu-
nun ısıtıldığı, kolektörle bağlantılı yatay bir 
ısıtma tankı veya kolektörlerden bağımsız 
dikey bir solar ısıtma kazanı bulunur. Kolek-
törlerde ısınan su, izolasyonlu hortumlar vası-
tasıyla, bu ısıtma tanklarına iletilerek burada 
ısısını tank içindeki suya aktarır ve kazandaki 
suyu ısıtmaya yarar. Ayvaz, tank ve kazan üre-
ticileri hem yatay hem de dikey uygulamaya 
uygun kafes içine kolayca sarılabilir esnek 
Boiler-flex uygulamalarını, kazan boyu çapı 
ve istenen fitings tipine göre tasarlayarak 
sunmaktadır. Boiler-flex uygulamaları, rijit 
boru kullanımından doğan pek çok üretimsel 
sorunu ortadan kaldıran akılcı uygulamalardır. 

Avantajları

Hortumun boğumlu yapısı, rijit borulara karşı 
iki kata kadar daha fazla yüzey alanı sağlar. 
Daha fazla yüzey alanı, daha yüksek ısı trans-
feri ve daha iyi ısıl verim anlamına gelmek-
tedir. Ekonomik ve enerji kaybını azaltan 

uygulamalardır. Isıl genleşme ve büzüşmeye 
maruz kalan hortum boğumları, sürekli hare-
ket halinde olduğundan kireç tutmaz, uzun 
ömürlüdür. Paslanmaz çelik (AISI 316L) hor-
tum, içme suyu için uygun olup korozyona 
karşı yüksek dirençlidir. Yüksek esneklik ve 
düşük bükme yarıçapı vesilesiyle, hortum farklı 
uygulamalar için istenen şekilde bükülüp şekil 
verilebilir. Paslanmaz yapısı sayesinde tankları 
emaye kaplamaya gerek kalmaz.

Su-Flex

Genleşme Tankı Bağlantı Hortumu

Kolektörlerden gelen sıcak su, kazan içinde dola-
şarak kazanın içindeki suyu ısıtır. Isı transferi 
sırasında genleşen suyun hacminde artış mey-
dana gelir. Genleşen sıvı miktarı sistem güven-
liğini ve verimliliğini sağlamak için genleşme 
tankına aktarılır ve burada tutulur. Genleşen 
bu sıvı miktarını kolektörlere soğuk su sağla-
yan su hattından bir by-pass bağlantısı yapıla-
rak genleşme tankına iletilir. Bu by-pass bağlan-
tısı, Ayvaz Su-flex hortumu kullanılarak kolayca 
yapılabilir. Metal hortumun esnek yapısı, hızlı, 
kolay ve güvenilir bağlantı imkânı sağlar. 

Hızlı Bağlantı Seti

Ayvaz yeni nesil push-fit hızlı bağlantı seti, 
hortum bağlantılarının hızlı ve kolay bir 
şekilde yapılmasına olanak veren ve zaman-
dan kazanç sağlayan sistemlerdir. Push-fit 
hızlı bağlantı seti ile hortum bağlantıları 3 
kolay adımda hızlıca tamamlanabilir. Hortum 
istenen boyda kesilir ve ucundaki izolasyon 4 
boğum açıkta kalacak biçimde ayrılır. İstenen 
çeşit (Rakor, nipel vs.) push-fittings klik sesi 
duyuluncaya kadar hortuma bastırılır. Fitings 
sıkılarak bağlantı tamamlanır. TM

Merak edenler için;
www.GuvenBana.com/guvenbanaweb

demeyeceğim. Güven Bana!

Bu devirde
babana bile güvenme
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pazarpazar

A  vrupa iklimlendirme pazarında 2012 
sonrası için yapılan tahminlerin 
başında AB içindeki krizin devam 

etmesi yer alıyor. Isı pompaları, VRF ve inver-
ter gelişmesi beklenen cihaz ve sistem pazarları. 
Yağsız “turbocor chiller” çözümleri öne çıkıyor. 
Daha küçük ebatlı kompakt cihaz ve sistem-
lere doğru eğilim devam ediyor. Yeni soğutucu 
akışkan R32 ve diğerleri için soru işaretleri-
nin de varlığını sürdüreceği tahmin ediliyor. 
AB ülkeleri için enerji tüketimini kısıtlayan 
ERP Direktifi , pazarın yöneliminde ağırlıklı 
rol oynuyor. AB iklimlendirme pazarı için en 
büyük talihsizliklerin başında, ekonomik yapı-
ları en parlak olan Kuzey Avrupa ülkelerinin 

yaz döneminin kısa ve nispeten serin olması 
gösteriliyor. Pazardaki dikey bölümlenmenin 
ve şirket evliliklerinin artması bekleniyor.

2010-2012 dönemi içinde dünya 
iklimlendirme pazarı

Dünya iklimlendirme pazarı 2012 yılında 63.5 
milyar USD ciro ve 111.8 milyon adet/cihaz 
hacmine ulaştı. 63.5 milyar Dolar'ın % 54.9’luk 
kısmı kanalsız, standart splitlere ait. Bunu % 9.2 
ile VRF sistemler izliyor. Ancak kanalsız split-
lerin 111.8 milyon adet/cihaz içindeki payı ise 
% 69.4’e çıkıyor. Bunu % 13.1 ile pencere tipi 
klimalar  ve % 5.1 ile fan coil’ler izliyor.

Avrupa İklimlendirme Sektörü 2012

% -1

% -22

pazar

% 9

% -30

Dünya İklimlendirme Sektörünün 
Yeni Trend ve Beklentileri
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Dünya iklimlendirme sektörü hacminin ülkelere göre dağılımı:  

Ciro

Diğer
% 26.1

Diğer
% 23.2

Çin
% 39.1

Suudi Arabistan
% 1.7

Suudi Arabistan
% 1.8

İtalya
% 1.7

Rusya
% 1.8

Rusya
% 2.0

Endonezya
% 1.9

Tayland
% 1.4

Hindistan
% 1.9

Hindistan
% 2.7

Japonya
% 7.9

Avustralya
% 1.9 Brazilya

% 2.1

Brazilya
% 3.4

Güney Kore
% 2.4

Güney Kore
% 1.4

ABD
% 14.7

ABD
% 15.2

Japonya
% 16.6

Çin
% 29.1

AdetToplam:
111.8 milyon ünite

Toplam:
63.5 milyar Dolar

Adet

Toplam:
17 milyon ünite

Toplam: 9 milyon ünite

Toplam: 43.7 milyon ünite

Çin

Avrupa

ABD

Çin, ABD ve Avrupa Pazarlarının adet/cihaz bazında karşılaştırılması:

VRF
% 0.2

Standart
splitler
% 2.6

Standart
splitler
% 74.1

Taşınabilir
cihazlar
% 6.1

Pencere tipi 
klima cihazları
% 45.8

Pencere tipi 
klima cihazları
% 1.0

Kanallı splitler
(ABD)
% 34.0

Kanallı splitler
(ABD)
% 0.2

Taşınabilir
cihazlar
% 0.1

Taşınabilir
cihazlar
% 5.6

Hava tarafı 
cihazlar
% 3.3

Hava tarafı 
cihazlar
% 6.1

Hava tarafı 
cihazlar
% 16.4

Chiller
% 0.1

Chiller
% 0.3

Chiller
% 0.8

Üniter cihazlar
% 7.9

Standart splitler
% 92.5

VRF
% 1.0

VRF
% 1.5

Üniter 
cihazlar
% 0.4
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pazar     

2011-2012 döneminde chiller ürün grubu-
nun pazar seyrinde tüm Avrupa’da düşüş, 
Rusya’da ise yükseliş görülüyor. Splitlerde ise 
tersine bir görünüm var: Küçük de olsa İngil-
tere ve Almanya’da bir yükseliş eğilimine karşı 
Rusya’da hatrı sayılır bir düşüş izleniyor.
Avrupa bölgesinde iklimlendirme sektörünün 
gelişme kaydettiği yer; Türkiye (% 9).
Dünya inverterli klima pazarında 1.800.000 
adet ile Rusya büyük pay sahibi. Bunu 816.45 
adet ile İtalya, 556.234 ile İspanya, 298.766 
ile Fransa, 242.471 ile Yunanistan, 156.632 ile 
İngiltere, 111.000 ile Almanya izliyor.

2013 yılı için Almanya ve Rusya’da büyüme, 
Polonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’da 
düşüş bekleniyor.

Kaynak:

Anette Meyer Holey – BSRIA İklimlen-
dirme Havalandırma Bölümü Genel Müdürü 
ve Danışmanı  TM  

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarları 2011-2015

2012-2015 Split ve chiller ürün gruplarında beklenen büyüme

Sıcak Noktalar > % 20 büyüme
Ilık Noktalar > % 10-20 büyüme
Soğuk Noktalar < % 0 büyüme

Chiller/ Ciro

Split / adet

Doğu Avrupa
Avrupa
Brezilya
Nijerya

Suudi Arabistan
İran

Endonezya
Vietnam

Türkiye
Arjantin

Katar
Mısır
ABD

Hindistan
Meksika

Avrupa iklimlendirme pazarında kazananlar ve kaybedenler 
(Rio 2016 / ciro baz alınmıştır).

Doğu Avrupa
Brezilya
Nijerya

Vietnam
Meksika

Suudi Arabistan
ABD

Hindistan
İran
BAE

Türkiye
Arjantin
Tayland

Çin
Mısır

Yunanistan  % 50

İspanya  % 45

İtalya  % 25

Rusya  % 20

Fransa  % 15

İngiltere & Almanya  < % 5

Konutlarda klima kullanımının 
Pazar doygunluğu (penetrasyonu) ise

Penetrasyon

Türkiye
% 6.7

Polonya
% 3.2

İngiltere
% 1.7

Rusya
% 20.4

Ukrayna
% 8.9

Almanya
% 7.3

Fransa
% 0.7

İtalya
% -0.2

İspanya
% -1.9
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söyleşi

Osman Fevzi Şaylıman
Valftek A.Ş. Pazarlama ve Satış Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi

1998 yılında kurulan Valftek A.Ş., artan ürün çeşitliliği ve üretim hacmini 
karşılayabilmek için, bugün, Kartepe Kocaeli’ndeki yeni ve modern fabrikasında 
makine parkını genişleterek çalışmalarına devam ediyor. Firmanın Pazarlama 

ve Satış Müdürü Osman Fevzi Şaylıman, müşteriyi memnun etmek için hem ürün 
kalitesine hem de satış sonrası hizmetlere önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.  

“ Pazarda var olmanın koşulu    
 kaliteli ürün ve iyi bir satış 
 sonrası hizmet anlayışıdır”
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İki tane ana markamız var; Bonetti® 
ve Valftek®

Firmamız 1998 yılında sanayide kullanılan 
vana, seviye göstergeleri ve diğer yardımcı 
tesisat elemanlarının imalat ve satışı amacıyla 
konusunda deneyimli kişilerin bir araya gelme-
siyle kuruldu. Firmamızın genel müdürü 45 yıl, 
fabrika müdürümüz 40 yıl, ben de yaklaşık 36 
yıldır sektörün içindeyim. İşimiz vana ve kurul-
duğumuzda da amacımız pazarlama ve önce-
likle imalattı. Bu amaç doğrultusunda İtalyan 
Cesare-Bonetti firmasından lisans aldık. 2000 
yılında da Bonetti, hissedarımız oldu. Kurul-
duğumuz dönem, biraz talihsiz bir dönemdi. 
Ülkemizde İtalyan ürünlerine karşı ciddi bir 
tepki oluşmuştu ve krizlerin başladığı yıllardı. 
Bu dönemi atlatmak, yeni kurulmuş bir firma 
olarak bizim açımızdan zorlu bir sınavdı ama 
alnımızın akıyla atlattık. Bonetti ile kurdu-
ğumuz ortaklık, yurtdışına açılmamızı sağ-
ladı. Bugün Bonetti markası ile birçok ürünü 
Türkiye’deki fabrikamızda imal ediyoruz.
İki tane ana markamız var: Bonetti ve Valf-
tek. Valftek olarak imal ettiğimiz belli başlı 
ürünler; küresel vanalar, pislik tutucular, yangın 
hidrantları. Bonetti lisansı ve ismi altında da; 
metal körüklü globe vanalar, pistonlu vanalar, 
çek vanalar, manyetik seviye göstergesi, camlı 
seviye göstergesi, proses vanaları gibi, daha çok 
buhar ve sıcak su ile ilgili endüstriyel vanaları 
üretiyoruz. Dışarıdan birtakım özel parçaları 
alıyoruz, üretip tekrar ihracat şekline dönüştü-
rüyoruz. Ayrıca kondenstop ve buhar cihazları 
konusunda Amerikan firması Armstrong inc. 

ile, vanalar konusunda İspanyol Belgicast ile, 
emniyet ekipmanları konusunda İngiliz IMI 
Bailey firması ile de çalışıyoruz. 
Kadromuzda, alanında uzman, pazarlamada 10 
olmak üzere toplam 14 mühendis arkadaşımız 
yer alıyor. Fabrikamızda kalite kontrol ve diğer 
unsurların hepsi mevcut. Talebe göre birtakım 
özel üretimler de yapabiliyoruz. Son iki senede 
birkaç farklı ürünü daha gamımıza kattık. Yeni 
ürün olarak dövme çelik küresel vana imalatı-
mız var ki bu ürün daha çok petro-kimya sek-
törünü ilgilendiren bir ürün. Üretici bir firma 
olmanın avantajlarını müşterilerimize de yan-

sıtıyoruz elbette; piyasanın şartlarına, talebine 
göre ürünlerimizde birtakım değişiklikler yapa-
biliyoruz. 

Kalite tarafında iyiyseniz belli bir 
süre sonra ‘aranan’ oluyorsunuz

İhracat yaptığımız ülkeler içinde yalnızca İtalya 
yok elbette; diğer Avrupa ülkelerine olan satı-
şımızı da Bonetti üzerinden gerçekleştiriyoruz. 
Avrupa dışında kalan bölgelere; Rusya, Türki 
Cumhuriyetler, Ortadoğu, Mısır, İran, Suudi 
Arabistan’a ürünlerimizi gönderiyoruz. Bilin-
diği üzere Türk müteahhitler, dünyanın pek 
çok bölgesinde başarılı projelere imza atıyor 
ve güvendikleri Türk ürünlerini kullanıyorlar; 
onlar aracılığıyla da ürünlerimiz dünyanın her 
bölgesine ulaşıyor.  
Kocaeli Kartepe mevkiinde bulunan fabrika-
mız yaklaşık 5000 m2 kapalı alan olmak üzere 
toplam 11.000 m2 büyüklüğe sahip. Genelde 
anlaşmalı dökümhanelerde başlayan üretim, 
fabrikamızda son testler yapılarak tamamlan-
maktadır. Bize bağlı çalışan yaklaşık 20’den 
fazla dış atölye diye tabir ettiğimiz, bazı par-
çaları üreten yan kuruluşlarımız da var. Yılda 
100.000-110.000 adet civarında vana üretiyo-
ruz. Ürün testlerini kendi bünyemizde yapıyo-
ruz. ISO 9001:2008 Kalite Güvence sertifikası, 
PED97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetme-
liğine göre CE belgesi, GOST, TSE ve diğer 
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söyleşi

kalitede üretim ile olası pek çok sorunu önle-
miş oluyoruz. 

Bilgi paylaşımı her zaman fayda 
sağlar

Müşteri bilinci, bugün sektörümüzde en çok 
eksikliği hissedilen konu. Üretiminiz ne kadar 
kaliteli olursa olsun, müşteride bir farkındalık 
yaratamazsanız, ürünün ayrıcalıklarını da anla-
tamazsınız. Bunun bilincinde bir firma olarak, 
her yıl düzenli olarak bölgesel ve yurtdışı bayi 
ve müşteri seminerleri düzenliyor bilgi biri-
kimlerimizi paylaşıyoruz. Bilginin paylaşıldıkça 
değer kazandığına inanıyoruz. Bunun, hem bize 
hem bayilerimize hem de müşterilerimize fayda 
sağladığı inancındayız. Gelişim hızı çok yük-
sek olan ve yeni teknolojilerin anında uygulan-
dığı bir sektör içinde daima kendinizi geliştir-
mek zorundasınız. Aksi halde var olmanız söz 
konusu olamaz. 

Mühendisin görevi, daima optimum 
çözümü bulmaktır

Vanaların sızdırmazlığı çok önemli. Çünkü sız-
dıran bir vana, enerji tüketimini artırır. 
Biz ‘mevcut enerjiyi daha iyi nasıl kullanırız, 
ona nasıl katkıda bulunabiliriz’i düşünüyor ve 
buna uygun çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
Bunun için iyi ürün yapmalı, gereksiz malzeme 
kullanımından kaçınmalı, sağlam ve görevini 

ise bölge teşkilatımız var. Bayi ağımız ağır-
lıklı olarak İstanbul’da tabii. Bizim için önemli 
olan bayi sayısının çokluğu değil, bayilerimizin 
nasıl çalıştığı. Bayilerimiz konusunda güçlüdür. 
Ürünlerimizi genellikle bayilerimiz aracılığıyla 
pazarlıyoruz. Aslında bayi yerine yetkili satıcı 
dememiz daha doğru olabilir. Bunun dışında 
fabrikamızda servis hizmeti veriyoruz; ayrı bir 
servis teşkilatımız yok. Zaten ürünlerimiz çok 
fazla sorun çıkarabilecek yapıda değil. Yüksek 

zorunlu ürün belgelerine sahibiz.
Önümüzdeki yıl 15. yılımız, hep birlikte kut-
layacağız. Her geçen yıl da üretimimizi, ürün 
çeşitliliğimizi artırarak yolumuza devam ediyo-
ruz. Kalite, bizim için “olmazsa olmaz” bir koşul 
ve bunu sağlamak için sürekli iyileştirme çalış-
maları yapıyoruz. Hedefimiz hep daha iyisi... 
Bakış açınız bu olduğunda, ürün kendiliğinden 
pazarda yerini buluyor, müşteri kitlesini oluş-
turuyor. Müşterileriniz için güven veren, tercih 
edilen bir kuruluş haline geliyorsunuz. Bunu 
başarabilmek en büyük gurur kaynağımız... 
Bizi üzen şey ise, haksız rekabet. Taklit ürün-
ler, Türkiye’nin her yerinde yapılıyor. Diğer 
yandan, özellikle Çin’den düşük kaliteli ürün-
ler ülkemize sokuluyor ve bizler, bu ürünler 
ile rekabet etmek durumunda kalıyoruz. Oysa 
üretimde kalite için yatırım yapan, firmamıza, 
müşterilerimize ve ülkemize katkıda bulun-
mayı amaç edinen bir şirketiz ve bu koşul-
larla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor. Çin’de 
üretilen ürünler içinde de çok kalitelileri var; 
elbette onları bu durumun dışında tutuyorum. 
Kast ettiğim şey; eşit koşullarla rekabetin her 
yönüyle herkese daha fazla fayda yaratabile-
ceğidir. 

Bayilerinizin sayısı değil, çalışma 
şekli önemlidir

Valftek’in her bölgede en az bir bayisi bulunu-
yor. İstanbul, Adana, Bursa, Ankara ve İzmir’de 
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söyleşi

yerine getiren bir ürün yapmalıyız. İşte bunu yap-
tığımızda enerji verimliliğine katkıda bulunmuş 
oluyoruz. Yeniliklere de açık olmalıyız elbette. 
Bir örnek vermek gerekirse; Türkiye’de ilk defa 
sfero dökümü doğalgaz piyasasına soktuk. Sfero 
döküm, çelik döküme göre daha ucuz, çünkü 
lüzumsuz malzeme kullanmıyorsunuz. Mühen-
disin görevi, daima optimum çözümü bulmaktır; 
bizim de işimiz bu...

Vananın gerektiği her yerdeyiz 

Piyasa geçen seneye nazaran çok daha iyi. Rakam-
lar netleşmemiş olsa da sektörümüz için % 10’un 
üzerinde bir iyileşme söz konusu diyebilirim. 
Müşteri sayısında bir artış var, yatırım bazında 
da birtakım artışlar var. 
Bir kriz dönemi atlattık bir şekilde, bunun olum-
suz yansımaları da oldu. Suriye piyasası kapandı, 

yurtdışı, Avrupa bağlantılı işlerde bunu his-
settik, onların da satışları bir miktar düştü ve 
kriz hâlâ devam ediyor. Buna rağmen her sek-
tör belli oranlarda gelişimini sürdürüyor. Özel-
likle son yıllarda Türkiye’ye büyük yatırım-
lar yapılıyor; fabrikalar büyüyor, şirket evlilik-
leri gerçekleşiyor. Başta enerji sektörü olmak 
üzere otomotiv, tekstil, demir-çelik sektörle-
rinde ciddi yatırımlar söz konusu. Ürünlerimiz 
de bu sektörlerde kullanılıyor. Sabiha Gökçen 
Havalimanı, TAV Ankara Esenboğa Hava-
limanı, TAV İstanbul Atatürk Havalimanı, 
Adnan Menderes Havalimanı gibi büyük yapı-
lar; Çaykur, Erdemir, çelikhaneler, İskenderun 
demir-çelik fabrikaları, Trakya Cam fabrika-
ları, sunta sanayii, otomotiv, tekstil, gıda, lastik, 
buhar, kızgın yağ tesisleri gibi pek çok büyük 
projede ürünlerimiz kullanıldı. Yani vananın 
gerektiği her yerdeyiz diyebilirim. 
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Üç kıtada, yirminin üzerinde ülkeye ihracat yapan EMAK, 
Avrupa topluluğu ülkelerine, dünya standartlarında 
DUMAN EGZOZ FANLARI ihracatı gerçekleştirmektedir.
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teknik

Çevre, yaşam içinde yer alan ilişki-
ler ve yaşamın oluşturduğu ortam-
lar bütünüdür. Bu çevre tanımlaması 

içinde, insan için en hayati önem taşıyan bile-
şen sudur. Hem insan bedeninin hem de çev-
renin sürdürülebilir olması, su ve su kulla-
nan ürünlerin ömür döngülerinin daha dik-
katli incelenmesi gerekliliğini ortaya koyar. 
Günümüzde en çok enerji tüketen makina-
ların başında gelen pompaların tasarımında, 
EUP (Energy Used Products – Enerji Kul-
lanan Ürünler) direktifleri ve bu ürünlerin 
çevreyle olan etkileşimi konusu tasarım kri-
terlerinin başında gelmektedir. Pompaların 
yaşam döngüsü; ürünü oluşturan hammadde-
lerin edinimi ile başlayan, ürünün kullanımı-
nın sona ermesi sonucu yok edilmesi ile biten, 

birbirini izleyen ve birbiri ile ilişkili süreçler 
bütünüdür. 
Var olan pompaların üretim tekniklerinin 
değişmesi, yeni teknolojilerin bulunması ve 
çeşitlerinin hızlı bir biçimde artması ile nite-
likleri gelişmiş ve değişmiştir. Pompa seçi-
mindeki kararların yanlış verilmesi ile önce-
likle doğal ve yapma çevre; dolayısıyla insan 
sağlığı, ayrıca ülke ekonomisi zarar görmek-
tedir. Doğru ürün tasarım kararları; yeterli 
düzeyde tasarımcı tecrübesi, gelişmiş ürün bil-
gisi gerektirmektedir. 

Santrifüj pompaların yaşam döngüsünü oluş-
turan süreçler aşağıda sıralanmıştır;

•	 Hammadde edinimi: Doğadan 

hammaddelerin ve enerji kaynaklarının 
çıkarılması ve hammaddenin çıkarıldığı 
noktadan işleme noktasına ulaşımı,

•	 Pompa ürününün üretimi:
•	 Gerecin üretimi: Bitmiş bir ürünün 

yapımında kullanılması için 
hammaddelerin işlenmesi,

•	 Pompanın üretimi: Gereçten daha çok 
bitirilmiş bir ürün elde edilmesi

•	 Pompanın paketlenmesi ve dağıtımı
•	 Pompanın kurulumu, bakım ve onarımı, 

kullanımının yenilenmesi,
•	 Pompanın geri dönüşümü
•	 Pompanın yok edilmesi

Hammadde Seçimi ve Kullanımı

Hammadde edinimi sürecinde; enerji, içgüdü, 

Santrifüj Pompaların 
Çevre Üzerinde Etkileri
Hazırlayan: Oğuz Aydoğan, Ar-Ge Mühendisi, 
MAS-DAF Makina Sanayi A.Ş.
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para tüketilmektedir. Süreç sonunda ham-
madde, hava emisyonları, sıvı ve katı atıklar 
oluşabilmektedir. Santrifüj pompaların üreti-
minde kullanılacak doğru hammadde seçimi 
hem ekonomiye yarar sağlamakta hem de 
hammaddelerin taşınması sırasında oluşabi-
lecek zararların (enerji tüketimi, atıklar gibi) 
azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
Ürünlerde kullanılan malzemeler ve bunların 
çevresel etkileri aşağıda listelenmiştir:

1- Pik Dökme Demir (GG22-25), 
Sfero Dökme Demir (GGG40)

Kullanılan parçalar: Verici gövde, alıcı gövde, 
difüzörlü kademe, son kademe difüzörü, çark, 
çark son kademe, rulman yatağı, dış rulman 
kapağı, alıcı rulman kapağı, glen.

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan döküm demirler hurda 
demir kullanılarak üretilir, böylece doğal kay-
nakların korunmasına yardımcı olur. Plas-
tik malzemelerin aksine, pik döküm ömrünü 
tamamladığında, çevreye zarar vermeyen 
süreçlerden geçerek eksiksiz ve sistematik bir 
biçimde geri dönüştürülebilir. Pik döküm par-
çalar demonte edildiğinde veya tümden değiş-
tirildiğinde, bu bileşenler başka yerlerde tekrar 
kullanılabilir, böylece atık oluşumu azaltılır.

2- Bronz Döküm (RG-5)

Kullanılan Parçalar: Salmastra sulama halkası

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Çok yüksek 
oranlarda geri dönüşümü mümkündür. Meka-
nik özelliklerinin yanında kolayca geri dönüş-
türülebilir olması, bu malzemeyi oldukça 
değerli kılmaktadır.

İyi korozyon dayanımı: Uzun kullanım süresi 
sağlar ve uzun dönemde masrafları azaltır.

Deniz organizmalarını önleme direnci: Deniz 
suyunda mevcut organizmaların çoğalmasını 
önler. Bu özellik alaşımla azalmasına rağmen 
birçok alaşımlar bu özelliği uygun sınırlarda 
tutarlar.

İyi dökülebilirlik: Bütün bakır alaşımları 
kuma dökülebilir ve çoğu savurma, sürekli 
döküm ve kokile dökümü de yapılabilmek-
tedir.

İyi işlenebilirlik: Kurşunlu bakırlar, yüksek 
devirlerde çok kolay işlenirler.

Döküm sonrası işleme kolaylığı: Mükem-
mel yüzey kalitesi ve tolerans kontrolü kolayca 
sağlanır.

3-  Paslanmaz Çelik (AISI 420-304-
316)

Kullanılan Parçalar: Mil, ara burç, çark ön 
burcu, kesik ara burç, muhafaza burcu, sal-
mastra burcu, kamalar, saplamalar.

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Paslanmaz 
çelikler korozyon dayanımları yanında, düşük 
veya yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda kul-
lanılabilmeleri, şekil verme kolaylığı, estetik 
görünümleri gibi özelliklere sahiptirler. Pas-
lanmaz çelik mükemmel bir ‘green’ malzeme-
dir ve sonsuz geri dönüşümlüdür. Bu madde-
nin % 50’sinden fazlası, eritilmiş hurda paslan-
maz içermektedir. Paslanmaz çelikten yapılan 
mutfak eşyaları rahatlıkla yıllarca kullanılabi-
lir ve paslanma veya kırılmaya eğimli değildir. 

4- Pirinç Alaşımlar

Kullanılan Parçalar: Körtapalar, gresörler.

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan pirinç malzemeler çok 
iyi talaşlı işlenebilme, dövülebilme, soğuk işe, 
yüksek dayanım ve geri dönüşebilir özelliklere 
sahiptir. Bu alaşımlar toksik maddeler içer-
mez, çevre ve sağlık direktiflerine uyum sağlar.  
Kullanım ve içme suyu uygulamaları için ide-
aldir.

5- Çelik (ST42-50)

Kullanılan Parçalar: Saplamalar, civatalar, 
somunlar.

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Çok yüksek 
oranda geri dönüşüm özelliğine sahip olan 
ST42 çelikler, bu özelliği sayesinde hem çevre 
dostu bir malzeme hem de mekanik özellik-
leri sayesinde birçok alanda ve parçada kulla-
nım alanına sahiptir. Piyasada da oldukça yay-
gın olarak kullanılan ST42-50 çelikler, Mas 
markalı pompalarda yan ürünler olan saplama, 
civata, somunlarda kullanılmaktadır. 

6- Yüksek Karbonlu Çelik

Kullanılan Parçalar: Rulmanlar

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan rulmanlar, yüksek kar-
bonlu paslanmaz çelikten üretilirler. Bu çelik-
ler, diğer çeliklere oranla fiyat bakımından 
daha pahalıdır ancak bakımlarının ucuz ve 
kolay olması, uzun ömürlü olmaları, tümüyle 
geri kazanılabilmeleri ve çevre dostu bir mal-
zeme olmaları çok büyük avantajlar sağlar.

7-  Teflon (PTFE)

Kullanılan Parçalar: Salmastralar

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan PTFE malzemeli sal-
mastralar, herhangi bir kimyasal reaksiyon 
gerektirmeden tekrardan geri dönüşüm özel-
liğine sahiptirler. Bu özellikleri hem tehlikeli 
atık riskini ortadan kaldırmakta hem de eko-
nomik anlamda büyük geri kazanımlar sağ-
lamaktadır.

8- Silikon

Kullanılan Parçalar: O-ring

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan O-ringler silikondan 
yapılmaktadır ve -60°C ile 200°C sıcaklıklar 
arasında elastikiyetini korur. Aralıklı olarak 
250°C’ye kadar dayanıklıdır. Esneklik özel-
liği, hava direnci ve ozon dayanımı yüksektir. 
Farklı uygulamalarda tekrardan kullanılmak 
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teknik

katte alınarak insana, çevreye zarar vermeye-
cek şekilde döküm işlemleri yapılmaktadır.

2) Talaşlı İmalat

Ürünlerdeki talaşlı imalat işlemleri sırasında 
hedef; gereksiz kaynak kullanımını önlemek, 
çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza 
indirmektir.
CNC Tezgâhları genelde malzemenin % 
50’sine kadar talaş üretmekte, talaşlar ile bir-
likte soğutucu sıvı kaybına uğramaktadır. 
Pompa üretiminde etkin bir talaş kaldırma 
ve işleme yöntemi uygulanarak bu kayıpları 
kazanca çevirmekteyiz. Talaşların santrifüj-
lenmesi soğutucunun geri kazanılması, filt-
relenmesi % 90 üretim prosesine geri dönü-
şümü demektir. 
Yağ buharları makine operatörlerin sağlı-
ğını ve üretimin verimliliğini etkilemekte-
dir. Fabrikaların duvarlarına ve makinelerine 
yapışır, kaygan zeminlere sebep olur. Mas, 
fabrikasında buhar filtreleri kullanarak yağlı 
havayı temizleyip ve çalışanlarının temiz hava 
solunumunu sağlıyor. Beraberinde temiz bir 
çalışma ortamı sağlamış olmakla Mas; üreti-
mini, bakım ve temizleme giderlerini düşü-
rerek daha performanslı bir üretim prosesi 
oluşturuyor.

Boyama işlemi

Mas pompalarında DYO marka boya ürün-
leri kullanılmaktadır. TS EN ISO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan 
DYO firması ürünlerinde geri kazanım, atık-
ların bertaraf edilmesi, kirliliğin korunması 
gibi konulardaki çalışmaları ile doğa dostu 
ürünler ortaya koymaktadır. Pompalarda kul-
lanılan boyalar çevreye zararı tamamen mini-
mize edilmiş, doğa dostu ürünlerdir. Boyama 
işlemleri özel boyama merkezinde büyük titiz-

üzere yüksek oranlarda geri dönüşüm imkânı 
bulunmaktadır.

Üretim Sürecinin Çevre Üzerinde 
Etkileri

1)  Döküm Prosesi

Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı ve gürültü 
kirliliği, döküm işleminden kaynaklanan çevre 
sorunlarıdır. Çevre kirliliğinin önlenmesine 
yönelik tesislerin kuruluş maliyetlerinin çok 
yüksek olması nedeni ile her sektörde olduğu 
gibi, bu sektörde ve çevre kirliliğini önlemeye 
yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki 
değerli maddelerin geri kazanılarak değerlen-
dirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye vere-
ceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik 
yararlar da sağlamaktadır. Geri kazanım veya 
değerlendirilme imkânı bulunmayan atıkla-

rın ise, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde 
bertarafını sağlamaya yönelik arıtma tesis-
leri kurulması, bu sektör atıklarının nitelikleri 
bakımından önemli ve zorunludur.
Santrifüj pompalarda kullanılan döküm mal-
zemelerin modelleri fabrikada hazırlanıp, 
anlaşmalı döküm firmaları tarafından döküm 
işlemi gerçekleştirilmektedir. 
Ürünlerde kullanılan malzemelerin döküm 
prosesi sonucu çıkan çelik, demir döküm 
kırıntıların hepsi yeni ürünlere dönüşecek 
şekilde eritilebilirler. Genelde döküm pro-
seslerinin çevre üzerindeki kötü etkisi, ter-
mal işlemlerin ve madeni katkıların kullanıl-
masından kaynaklanmaktadır. Mas’ın ürettiği 
pompalarda çevresel zararlar minimize edil-
miştir, dökümhanedeki egzoz ve çıkış gazları 
ile madeni kalıntıların yeniden kullanımı veya 
bertarafına dikkat edilmektedir.
Kalıp malzemelerinin karıştırılması ve sertleş-
tirilmesi esnasında açığa çıkan buharlaşabilen 
bileşenler çevreyi kirletirler. Kirleticileri azalt-
mak için aktivite edilmiş karbon prosesi, ter-
mal veya katalitik yanma ile biyolojik temiz-
leme yöntemi, potasyum permanganat veya 
ozon oksidasyonu yöntemi uygulanmaktadır. 
İşyeri ortamında oluşan emisyonların azaltıl-
ması için tesis içerisinde davlumbaz ve fan-
lar yaptırılarak uygun bir baca ile atmosfere 
deşarjı sağlanmaktadır.
Ürünlerdeki parçaların dökümleri sırasında 
yukarıdaki kriterlere özellikle dikkat edil-
mekte olup, 2872 Çevre Kanunu’na ve bu 
kanuna bağlı olarak Gayri Sıhhi Müessese 
Yönetmeliği, Çevresel Etkisi Değerlendir-
mesi Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korun-
ması Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönet-
meliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği dik-
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teknik

likle yapılmakta olup, atık boyalar biriktirile-
rek çevreye zarar vermeleri engellenmektedir. 

Ses ve Titreşim

Şaseli tip pompaların üzerine monte edil-
diği şase, esneyebilme özelliğinden dolayı tek 
başına pompaların problemsiz işletimi için 
yeterli değildir. Bu şasenin uygun bir beton 
temel üzerine monte edilmesi hem pompa 
ve motorun sağlıklı işletimi hem de binaya 
gürültü ve titreşim yayılmasının minimize 
edilmesi için gereklidir. Şasenin üzerine monte 
edileceği temel, standart temel betonu karı-
şımı ile hazırlanmalı ve yüzeyi tamamen düz 
ve yatay olacak şekilde dökülmelidir. Beton 
içerisinde boşluk kalmamasına dikkat edil-
meli ve pompa şasesinin bağlanacağı uygun 
ölçüde ve sayıda ankraj saplaması beton içine 
yerleştirilmelidir. Temel betonu hazırlandık-
tan ve beton özelliğine uygun olarak tamamen 
kuruduktan sonra pompa grubu temel üzerine 
yerleştirilmeli ve şase ile beton arasında kala-
bilecek boşluklar uygun sac plaklar ve şimler 
kullanılarak beslenmelidir. Şasede temel yüzey 
yapısı nedeniyle herhangi bir eğilme olmadı-
ğından emin olduktan sonra ankraj civataları 
sıkılarak şase temele sabitlenmelidir.

Şasenin temele sabitlenmesi esnasında pompa 
grubunun fabrikada gerçekleştirilmiş kaplin 
ayarının bozulmuş olması ihtimali, son derece 
yüksektir. Yukarıda bahsedilmiş maddelere 
uyulmadığı takdirde pompanın çalışmasında 
yüksek elektrik tüketimi, düzensiz akıştan 
kaynaklı titreşim ve gürültü kirliliği, yanlış 
işletimden kaynaklı ürün bozulmaları işletme 
maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır. Bu 
sebeple pompa kurulumu aşamasında çok titiz 
ve dikkatli davranılmalıdır.

Bakım

İzin verilen çalışma aralığında rulman ömrü 
> 2 yıldır. Yanlış kullanım, yüksek sıcaklık, 
düşük viskozite, kötü ortam ve proses koşul-
ları rulmanların ömrünü kısaltmaktadır. Mik-
tarı çalışma koşullarına bağlı olmakla bir-
likte mekanik salmastralar doğal bir aşınmaya 
maruz kalmaktadır. Bundan dolayı mekanik 
salmastra kesin bir ömür biçilemez. Santrifüj 
pompalarda bakım periyotları çok önemlidir. 
Hassas parçalarda (rulman, salmastra gibi) 
hasarlar pompa için geri dönülemez sonuç-
lar meydana getirebilir. Bu parçalar dışındaki 
parçalarında düzenli olarak kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Pompanın çalışmasına direkt 

etki etmese de çark, mil, kaplin, motor, şase 
gibi parçalardaki minör sorunlarda gürültü 
kirliliği, titreşim, düzensiz akış gibi sorunlar 
yaratabilmektedir.

Kullanım ömrünün sonunda 
pompanın imha edilmesi

Genel olarak sağlam ve dayanıklı ürünler olan 
santrifüj pompalar, düzenli bakımları yapıl-
dıkları sürece uzun yıllar hizmet verebilirler. 
Ürünlerin kaliteli tasarımları sayesinde ömrü 
çok daha uzundur. Malzeme dayanımlı veya 
dış etkenler sebebiyle ömrü dolan pompanın 
imha edilmesi ve geri dönüşümünün gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Hammadde bölü-
münde de anlatıldığı gibi santrifüj pompa-
lar yüzde 95’e varan geri dönüşüm sağlaya-
bilen malzemelerden yapılmaktadır. Özel-
likle günümüzde her tesiste 
bol miktarda kullanılan ve 
yüksek oranlarda geri dönü-
şüm imkânı sağlayan pompa-
larda bu çalışmaların yapılması 
çevre etkileri için çok önem-
lidir. Yüksek oranlarda eko-
nomik getiriler sağlamakta-
dır. TM
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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Bosch Çift Külhanlı 
Kazanlar

sistem

Bosch Industrikessel GmbH, 1950’li yıl-
larda ilk defa üç geçişli çift külhanlı 
kompakt teknolojiye sahip kazanlar 

geliştirmiştir. Günümüzde 55t/h kapasitesine 
kadar çift külhanlı kazan üretebilen firma, her 
bir külhandaki brülörleri, baca hatlarını ve 
duman sandığını birbirinden ayıran özel tasa-
rımlı ZFR kazan serisinin patentini elinde 
bulunduruyor.

Çift külhanlı kazanların avantajları:

•	 İki adet tek bacalı kazan kullanmak, 
bir adet çift külhanlı kazan kullanmaya 

kazan tipinde, her iki yanma odasından alev 
duman boruları vasıtası ile gelen baca gazı arka 
duman sandığında karışır. Bu durumda opti-
mum brülör ayarlarını gerçekleştirmek oldukça 
güç olur. Diğer taraftan iki brülörün çalışma 
frekansları birbirlerine karşı çalışabilir, brülör-
lerde ayar sorunlarına, gürültüye ve titreşimlere 
yol açabilir. Tüm bu dezavantajlar, duman san-
dığı ve baca hatları birbirinden ayrılmış çift kül-
hanlı kazanlar ile ortadan kalkar. Çift külhanlı 
kazanlarda, tek brülör veya iki brülörün aynı 
anda işletimde olduğu durumlarda, homojen 
olmayan ısı yayılımı kaynaklı termal gerilimler 
ile karşılaşmamak için kazanın tasarım aşama-

nazaran daha maliyetli olur.
•	 Çift külhanlı kazan, kazan dairesinde daha 

az yer kaplar. 
•	 Çift külhanlı kazan daha az kurulum işi 

gerektirir.
•	 Çift külhanlı kazan ile daha hızlı buhar 

elde edilebilir.
•	 Çift külhanlı kazanlar, daha az bakım 

gerektirir.
•	 Çift külhanlı kazanların kontrolü 

daha kolaydır ve daha yüksek işletim 
basınçlarında çalışmak mümkündür.

Birçok paralel brülör işletimli çift külhanlı 
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sında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur. 
Alev boruları arasında ve alev boruları ile kazan 
gövdesi arasındaki mesafenin iyi hesap edilmiş 
olması, alev boruları ile kazan arka zemini ara-
sındaki bağlantıların stabil olması, baca gazı 
duman sandıklarının iyi bir şekilde sabitlenmiş 
olması ve termal gerilmeleri minimize edecek 
tasarım detayları olarak öne çıkar. Ayrıca termal 
dengeyi sağlayacak diğer bir etken ise kazan 
suyunun, kazan içerisinde minimum dirençle 
karşılaşarak dolaşabilmesi ve ısı transfer yüzey-
lerinden hızlı bir şekilde geçebiliyor olmasıdır.

Çift külhanlı kazanlarda baca gazı 
ekonomizörü:

Yüksek kapasiteli kazanlarda ekonomizör kul-
lanılması, işletim giderlerini önemli ölçüde 
azaltan bir faktör olarak herkes tarafından bili-
nir. Genelde tercih edilen iki ayrı baca gazı 
dolaşım yöntemi vardır;

1.  Birinci ve ikinci brülörler için her 
durumda çalışan tam ekonomizör.

2.  Baca gazı ayırıcı duvarı olan tek 
ekonomizör, her iki brülör için de 
kesintisiz su akışı olan ekonomizör boru 
demeti.

İkinci seçenek en sorunsuz tip olarak kabul edi-
lir. Her iki brülörün çalıştığı durum için tasar-
lanmış olan ısı geri kazanım sistemi, tek bir 
brülörün çalıştırılması durumunda da sorun-
suz işletilebilir ve ekonomizör içerisinde dola-
şan su sürekli ısıtılabilir. Bu sayede kademeli 
ısıtma ve buhar darbeleri gibi sorunlarla karşı-
laşılmamaktadır.

Çift külhanlı kazanlarda brülörler:

Çift külhanlı kazanlarda iki ayrı brülör bulun-
ması, geniş kapasite kontrol aralığı imkânı 
sunar. Yaz ve kış ayları arasında değişkenlik 
gösteren ısı ihtiyacının karşılanması gereken 
merkezi ısıtma sistemleri için, geniş kontrol 
aralığı imkânı önemli bir ihtiyaç olarak görülür. 
Kazan çalışma aralığı bir brülörün minimum 
kapasitesinden, iki brülörün maksimum top-
lam kapasitesine kadar geniş bir aralığa ulaşır. 

Özet
 
Çift külhanlı kazanlar, yüksek ısı ihtiyacı olan 
tesislerde tercih edilir. İki brülörden herhangi 
biri arızalandığında, diğer brülör vasıtasıyla 
ısı ihtiyacının önemli bir kısmı temin edilebi-
lir. Kesintisiz brülör işletimi sağlayan çift kül-
hanlı kazanlar çok iyi kapasite esnekliği sunar 
ve brülör aç-kapa miktarını minimize eder. 
Geniş kapasite kontrol aralığı sayesinde brülö-
rün kesintisiz çalışmasını, kazandaki iç su sir-
külasyonunun sürekli olmasını sağlar. Ayrıca ısı 
transferinin kesintiye uğramasını da engeller. Bu 
özellik, ani sıcaklık değişikliklerinin sebep ola-
cağı termal gerilmelere de engel olur. Çeşitli çift 
külhanlı kazan tasarımlarının değerlendirilme-
sinde, kazanın hasarsız ve uzun vadeli işletime 
izin veriyor olması önem arz eder. Eğer çift kül-
hanlı kazan, brülörlerin sınırsız tekli çalışmasına 
uygun olarak tasarlanmış ise TUV test kurumu 
tarafından test edilmiş ve onaylanmış olmalıdır. 
Çift külhanlı kazanlarda, güvenilirlik ve teknik 
uzmanlık tercih sebebidir ve bu durum göz ardı 
edilmemelidir. TM
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Havuz Bakımı
Havuz bakımı genellikle mevsim-

lere göre yapılır. Bakımları yapılan 
havuzların bu dönemler içerisinde 

ihtiyaca göre yeniden tasarlanması da gere-
kebilir. İnsan sağlığı açısından önemli olduğu 
için havuz bakımının dikkatli bir şekilde yapıl-
ması gerekir.
Havuz bakımı yaparken dikkat edilmesi gere-
ken en önemli hususlardan biri, havuzun tadi-
lattan sonra su geçirmeyecek şekilde yalıtıl-

masıdır. Yüzme havuzlarında betonarme duvar 
ve zemin, tek başına su sızıntısını ve kaçağını 
engelleyecek özellik taşımaz. Su tahliye delik-
leri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar 
ve zemin birleşim yerleri gibi özel noktalar 
sızdırmazlık açısından zayıftır. Ayrıca beto-
narmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntı-
sını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapıla-
cak seramik türü kaplama uygulaması ise tek 
başına su yalıtımı sağlamaz. Bu nedenle, su 

basıncına dayanıklı etkin bir yalıtım uygula-
ması gerçekleştirilmelidir. Havuzların bakım 
işlemlerini genel olarak üç başlık altında top-
lamak mümkündür: 

1-Sezon Öncesi Bakım

Öncelikle kıştan kalan su boşaltılarak havuz 
duvarları ve tabanı bol su ile yıkanır. Daha sonra 
hidroklorik asit bir plastik kova içinde 1/4 ora-
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nında sulandırılarak bir fırça yardımıyla sürü-
lür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 
hususlar şunlardır:
•	 Plastik kovanın içine 3/4'ü kadarına su 

koyduktan sonra asit ilave edilmelidir. 
Tersi tehlikelidir.

•	 Kova temiz olmalı ve içinde başka bir 
kimyasal bulunmamalıdır.

•	 Mutlaka maske veya nemli havlu, ağız 
ve buruna sarılmalıdır. Çıkan klor gazı 
solunmamalıdır.

•	 El ve ayaklarda asit yanığı oluşmaması için 
plastik eldiven ve bot giyilmelidir.

Bir fırça yardımı ile asitli su duvarlara sürülür, 
bu esnada hidroklorik asit, havuz duvarında 
oluşmuş kişiri (Kalsiyum ve Magnezyum kar-
bonatları) çözer. Asitli suyun fazlası, derzleri 
de sökeceği için duvarın 2 metresine asitli su 
sürüldükten sonra taze su ile durulama yapıl-
malıdır. Böylece asitli su yalnızca kişiri çözer ve 
derze zarar vermeden nötralize edilir. Eğer derz 
tamiratı yapılacaksa, asitin derzleri çıkarması 
için 1/1 oranında kullanılması gerekir. Asitli su 
ile temizlik bittikten sonra asitli su havuzdan 
bertaraf edilir ve 100 tonluk bir havuz için yak-
laşık 2.5 lt yosun önleyici bolca suya katılarak 
bir fırça yardımıyla duvarlara sürülür. Bu işle-
min ardından havuza su doldurulmaya başlanır.
Denge tankının temizliği yalnızca su ile yapı-
lır. Denge tankı içinde temizlik için asit veya 
klor  kullanılmaz. Çünkü  denge tankı kapalı 
bir ortamdır; asit veya klor ile yapılacak temiz-
likte, temizliği yapan kişinin bu kimyasalların 
çıkardığı gaz sonucu zehirlenme riski yüksektir. 
Havuz temizliği yapılırken basma hattın içinde 
kalmış olan pis su da mutlaka boşaltılmalı ve 
basma hattına da temiz su bir hortum vasıtası 
ile basılarak içinin temizlenmesi sağlanmalıdır. 

Aksi halde havuz ilk çalıştırıldığı anda basma 
hattındaki pis su havuz suyuna karışır. Havuza 
su doldurulması esnasında, suya klor ilavesi 
yapmak gereklidir. Havuz çalıştırılmadan önce 
kum filtresi mutlaka gözden geçirilmeli, filtre 
içindeki kumlar 3 yıl kullanıldıktan sonra mut-
laka değiştirilmeli veya filtre içinde kum eksil-
mesi varsa eksilen kum ilave edilmelidir.
Havuz pompalarının kontrolü için konusunda 
uzman bir operatör veya bobinaj ustasına müra-
caat edilmeli, pompa difüzörleri ve rulmanları 
gözden geçirilmelidir.
Konusunda uzman bir elektrikçi tarafından da 
havuz pompaları kontrol paneli (termik, kon-
daktör, timer, faz koruma rölesi ve grup oto-
matlar), topraklama hattı, sualtı lamba arma-
türlerinin su izolasyonları ve trafolar da mut-
laka kontrolden geçirilmelidir.
Bütün bu kontrolden sonra havuza su alınabi-
lir. Havuza su dolarken mutlaka makine dairesi 
kontrol edilmeli ve havuzdan makine dairesine 
su gelip gelmediği tespit edilmelidir. Aksi halde 
makine dairesinin su altında kalma riski vardır.
Suyun havuza dolması esnasında suya biraz 
klor ilave edilmesi gerekir. Aksi halde havuz 
tam olarak dolup devreye alınana kadar geçen 
zaman içinde suda bakteri üreyebilir. Havuzu-
muz su ile dolduktan sonra önce ters yıkama 

ile filtre temizlenir ve havuz sistemi filtreleme 
konumuna getirilerek çalıştırılır. Bundan sonra 
yapılacak işlem havuz suyunun pH’ını 7.0-7.4 
aralığına getirerek klor şoklaması yapmaktır.

2-Sezon İçi Havuz Bakımı

Sezon başında yapılması gereken kontroller 
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teknik

ve uygulamalardan sonra sezon sonuna kadar 
havuzu mükemmel bir durumda tutmanın sırrı, 
doğru koruma bakımı uygulamaktır. Bunun 
için; rutin olarak her sabah erken saatte (havuz 
kullanıma açılmadan 1-2 saat öncesi) su karak-
terleri ölçümlerinin yapılarak ideal değerlerle 
kıyaslanması, ihtiyaç duyulduğunda yeterli 
oranlarda kimyasal kullanılması tavsiye edil-
mektedir.

3-Kışlık Bakım

Sezon bittikten sonra havuz kullanılmayacak 
olsa da yapılması gereken bakım vardır.

Havuzların kış bakımında nelere 
dikkat etmek gerekir?

•	 Kışın açık havuzların dolu tutulması 
tavsiye edilir. Böylece dış etkenlere karşı 
havuz yüzeyi ve yapısı daha iyi korunur.

•	 Kışın don olabilen bölgelerde yapılan 
havuzların iç kaplamalarında su emme 
özelliği çok düşük olan porselen havuz 
kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.

•	 Dolu havuz dış etkilere karşı daha 
duyarlı olacağı gibi, yabancı maddelerin 
havuz içine düşmesi dolayısıyla havuz 
kaplamasının zarar görmesi de söz 
konusu olamaz. Ayrıca havuzun kış boyu 
bakımının yapılması havuzun sezona 
hazırlanmasında maddi ve manevi daha az 
bakım gerektirir.

•	 Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının 
“0” °C’nin altına düştüğü zaman oluşacak 
“don”, kaplama malzemelerinin zarar 
görmelerine neden olabilir.

Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı 

sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç 
çökmelerini önleyen bir malzemedir.

•	 Havuz suyu, havuz dip emişinden 
emilerek sirküle edildikten sonra 10-15 
°C ısıtılarak havuza verilir. Sirkülasyon 
normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte 
biri seviyesinde yapılır.

Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra 
ek olarak havuz üstü, branda veya ısı 
korumalı branda benzeri malzeme ile  
kapatılabilir. TM
  
Kaynaklar: 
www.temahavuz.com
www.teknolojide.com

önlemler almak faydalı olacaktır:
•	 Havuz suyu, yüzeyinden yaklaşık 30 cm 

aşağı indirilir.
•	 Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz 

tabakasını önlemek için havuz suyu 
yüzeyine esnek buz basınç yastıkları asılır. 
Buz basınç yastıkları sayısı havuzun alan 
büyüklüğüne bağlı olarak belirlenir ve özel 
bir dizayn ile yerleştirilir.

•	 Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar 
temizliğini kolaylaştırıcı önlemler 
alınmalıdır (yosun oluşumu ve kireç 
çökmelerinin önlenmesi gerekir). Kış 
koruyucusu, havuz suyunu kış boyunca 
koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık 

Bunu Biliyor muydunuz?

Dünyanın en derin kapalı yüzme 
havuzu

Dünyanın en derin kapalı yüzme havuzu, 
Belçika'daki Nemo 33 dalış havuzu. 33 metreden 
fazla derinliğe sahip havuz, 2,500,000 litre klor-
suz suyla kaplı. Havuzun 10 metre derinliklerin-
de yapay sualtı mağaraları yer alıyor. Sıcaklık se-
viyesi 30 °C olan havuzda birçok minik pencere 
var; böylece dışarıdaki misafirler farklı derinlikler-
de havuzun içini izleyebiliyor.
Brüksel’in Uccle bölgesinde yer alan “Nemo 33”, 
bilimsel araştırmalar ve profesyonel dalgıçlık eği-
timi amacıyla kullanılıyor. Havuzun içinde dalgıç-
lar için 100 metreye ulaşan görüş mesafesi ve de-
nizin doğal ortamını yansıtan dekorlar bulunu-
yor. Bu havuzun yapımı ise, 3.2 milyon Euro’ya 
mal olmuş…
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