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K arbonmonoksit zehirlenmeleriyle ilgili 
haberler, soğuk havaların da etkisi ile 
her geçen gün artıyor. Zehirlenmelerin 

kaynağında ise standartlara ve tekniğine uygun 
olmayan bacalar yatıyor. Hidrokarbon içeren 
kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların soba ile 
baca veya şofben ile baca bağlantılarının yanlış 
yapımı, özellikle lodoslu havaların sık yaşan-
dığı kış aylarında zehirlenmelere sebep olu-
yor. İlgili sivil toplum kuruluşları, konuyla ala-
kalı yaptıkları basın açıklamalarında bu husu-
sun altını çiziyor. Mesela BACADER Genel 
Koordinatörü Ümit Erturhan: “Türkiye’de her 
yıl binlerce insan bacalardan kaynaklanan kar-
bonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kal-
makta ve yüzlerce insan hayatını kaybetmek-
tedir. Zehirlenme vakaları ve ölümler özellikle 
soba, şofben ve kombi gibi cihazlardan kaynak-
lanmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmelerini 
önlemenin yolu bacaların standartlara uygun 
olmasından geçmektedir. Eğer baca standart-
lara uygun değilse, baca yeterli çekişi yapmıyorsa 
alacağınız tedbirler tali tedbirler olarak kalacak-
tır. Binaların yapımı esnasında bacaların stan-
dartlara uygun yapılmasını sağlayan mevzuat, 
İmar Yönetmelikleridir. 2008 yılında yayınla-
nan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca 
'Tuğla Baca', baca malzemesi olarak tanımlan-
mamış olmasına rağmen birçok şehirde beledi-
yelerin imar yönetmeliklerinde hâlâ tuğla baca 
yer almaktadır. Devletin kurumlarının yaptığı 
toplu konutlarda dahi 2012 yılında mevzuatlara 
aykırı olarak tuğla baca kullanılmıştır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan İmar 
Yönetmeliğinin Baca Bölümü mevcut yürürlük-
teki baca mevzuat, standartlar ve uygulamalara 
uygun hale getirilmelidir. Yeni binalarda bele-
diyelerce yapılan kontroller daha sıkı tutulmalı, 
standartlara uygun olmayan bacalara izin veril-
memelidir. Bu konuda belediyelerin ilgili kon-
trol mühendisleri baca konusunda eğitilmelidir. 
Bacaların yapımı ve montajı ehil ustalara yaptı-
rılmalıdır. Bu hususta baca yapımında ve monta-
jında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlediği 
‘bacacı’ eğitimleri ve belgeleri aranmalıdır. Özel-
likle doğalgazlı cihazlardan kaynaklanan olayla-
rın büyük bir çoğunluğu proje dışı, gaz dağıtım 
şirketinin bilgisi ve kontrolü olmadan yapılan 
tesisat, cihaz ve bağlanan bacalardan kaynaklan-
maktadır. Doğalgaz tesisatlarının, cihazların ve 
bacaların periyodik olarak bakım ve kontrolü-

Bacalara Dikkat!
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nün yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından acil olarak periyodik kon-
trol düzenlemesi yapılmalıdır. Kontrollerde yan-
lış, hatalı ve standartlara uygun olmayan uygula-
malar giderilerek yakma sistemleri güvenli hale 
getirilmelidir. Atılacak olumlu adımlar saye-
sinde insanların can güvenliği sağlandığı gibi 
aynı zamanda doğru bacalar sayesinde sağlanan 
enerji tasarrufu da ekonomimize olumlu katkı 
yapacaktır” diyor. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ars-
lan ise; “Renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olan 
karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenme-
lerin özellikle uykuda iken farkına varılması-
nın güçlüğü, bu zehirlenmeye karşı önlemler 
konusunda daha bilinçli olunmasını gerekti-
riyor. Kullandığınız her türlü ısıtma cihazının 
kalite belgesini haiz olup olmadığına, garantile-
rine ve garanti sürelerine dikkat edin. Alacağı-
nız cihazın kapasitesinin kullanacağınız mekâna 
uygunluğunu inceleyerek karar verin. Binaların 
Yangından Korunması Yönetmeliği’ne mut-
laka uyun. Soba alımında, sobaların TSE stan-
dartlarına uygunluğuna dikkat edilmesi, daha 
verimli ısıtmayı da sağlar. Tekniğine uygun ima-
latı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar, 
zehirlenmelere ve yangınlara neden olur. Baca-
larınızı, kömür gibi fazla miktarda is bırakan 
yakıt kullandığınız takdirde iki ayda bir, diğer 
yakıtları (sıvı ve gaz gibi) kullandığınız takdirde 
üç ayda bir temizlettirin. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası olarak, ölümlerin yaşanma-
ması için halkımızı dikkatli olmaya davet edi-
yor, hiçbir yetkiye sahip olmadan bu cihazların 
montajını, bakımını ve onarımını yapan fi rma-
ların yerel yönetimler tarafından denetlenme-
leri gerektiğini hatırlatıyoruz” diyor.
Yapılan uyarılardan da anlaşılacağı üzere stan-
dartlara uygun ve ehil kişilerce yapılan baca-
lar, bakımlar ve cihaz montajları; bunların yanı 
sıra sıkı tutulan denetlemeler çok sayıda üzücü 
vakanın yaşanmasını engelleyebilir. 
Kışın, sadece bıraktığı güzel kar manzaraları; 
sobanın ise sadece üzerinde pişen kestane ile 
hatırlanacağı sağlıklı günler dileriz... TM
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ürünler

Siemens’ten Yeni Yangın Koruma Şalteri  

Yeni yangın koruma şalteri, her türlü atlamayı 
tespit ederek bu açığı etkin biçimde kapatıyor. 
ABD’de 2008 yılından bu yana atlama hatası 
devre önleyiciler kanun ile zorunlu hale getiril-
miş bulunuyor. Siemens, 5SM6 şalter ile ben-
zer bir cihazı Avrupa pazarına getiren ilk üretici 
olma özelliğini taşıyor. Almanya’da, her üç yan-
gından biri yanlış kurulum veya uygulama hatası 
gibi nedenlerle elektrik tesisatı kaynaklı ola-

rak meydana geliyor. Kurulum hataları genelde 
kabloların ezilmiş veya düğümlenmiş olması, 
kablo izolasyonunun bir çivi ile zedelenmesin-
den kaynaklanıyor. İki yakın devre arasında bir 
kıvılcım çakmasıyla oluşan kısa devre, sigortayı 
patlatıyor ya da şalteri devreye sokuyor. Ne var 
ki atlama aynı devrenin içerisinde, örneğin kab-
lodaki bir açıklıkta oluşursa, elektrik akışında 
bir değişiklik olmadığı için sorun sigorta cihazı 
tarafından tespit edilemiyor. Zamanla bu hasarlı 
bölge ısınarak, alev alma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kalıyor. Siemens’in yangın koruma şalteri 
tam olarak bu noktada devreye giriyor. Akım ve 
voltaj karakteristiklerini dikkate alarak her türlü 
atlamaları tespit edebilen cihaz, özel değerlen-
dirme yazılımı sayesinde matkap veya elektrik 
süpürgesi kullanımı gibi atlamaların kabul edi-
lebilir olduğu durumlarda bile akım profilindeki 
yüksek frekanslı bileşenlerin karakteristiklerini 
baz alarak tehlikeli atlamaları tespit edebiliyor. 
Bir tehlike gözlendiğinde, devre saniyeden çok 
daha küçük bir zaman aralığında kesilerek kıvıl-
cım önleniyor. Yangın koruma şalteri, eski bina-
larda da kolayca kullanılabiliyor. Ekstra koruma; 
özellikle duvarlarında ahşap bulunan yatak  
odaları, özel tedbir gerektiren yetimhane, bakım 
evi gibi yapılar ve değerli eşyaların bulunduğu 
müze ve kütüphane gibi binalarda önem kaza-
nıyor. TM

Siemens’in yeni yangın koruma şalteri, 
elektrik kaynaklı yangınların önüne geçi-
yor. Bir elektrik kurulumundaki atlama-

ları tespit eden cihaz, devreyi otomatik olarak 
kapatıyor. Tesisattaki arızalar, elektrik devrele-
rindeki voltaj yüklenmelerinden kaynaklanabi-
leceği gibi, ucu açık bir bağlantıdan da meydana 
gelebiliyor. Daha önceleri bazı arızalar sigortayı 
attırabilirken, bazıları ise tespit edilemiyordu. 

Elektroteknik Klima’dan YD300 Yangın ve Duman Damperleri

YD300 yangın ve duman damperleri 
EN1366-2 Avrupa normlarına göre 
test edilmiş; EN13501-3 normlarına 

göre EI120-S olarak klasifikasyonları yapılmış 
ve EN15650 ürün standartlarına göre sertifi-
kalandırılmıştır. 
Yenilenen YD300 seri yangın ve duman 
damperleri CE işaretli olup, 1 Eylül 2012’de 
Avrupa Birliği tarafından belirlenen İnşaat 
Ürünleri Direktifi (CPD) 89/106/EEC stan-
dartlarına göre sertifikalı olarak üretiliyor. 
Prizmatik ve dairesel bağlantılar için uyumlu 
olan YD300 yangın ve duman damperleri gal-
vaniz gövde ve tek kanatlı olarak üretiliyor; 

özel konstrüksiyonu sayesinde 120 dakika 
boyunca yangın sırasında bütünlüğünü koru-
yor, duman kaçağını önlüyor ve yangın mahalli 
ve korunan mahal arasında ısı yalıtımını sağ-
layarak mahaller arası geçebileceği öngörülen 
riskleri 120 dakika boyunca önlüyor. Sigortalı 
ve motorlu olarak üretilen YD300 model yan-
gın ve duman damperleri; özel sigorta meka-
nizma konstrüksiyonu sayesinde sürekli test 
edilebilme imkânı tanıyarak işletme sahipleri 
için sürekli kontrol ve kolay bakım imkânı 
sağlıyor. YD300 yangın ve duman damperleri 
için dizayn edilen mekanizma sistem tasarımı 
Patent Koruması altına alınmıştır.
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ürünler

HK Instruments’tan DPT - R8 (8 Farklı Basınç Aralığı) Fark Basınç Sensörü

Berros Klima tarafından Türkiye paza-
rına sunulan HK Instruments DPT-R8 
Fark Basınç Sensörleri; bina otomas-

yonu, HVAC ve temiz oda sistemlerinde ağır-
lıklı olarak fan basıncı ayarlamak, kontrol etmek 
ve filtre kirliliklerini hassas bir şekilde izlemek 
amacıyla kullanılır. DPT-R8 serisi havanın ve 
agresif olmayan gazların fark basıncını izlemek 
için 8 farklı basınç aralığında ayarlanabilir özel-
likte üretilir. Dünyada sadece HK Instruments 
tarafından Finlandiya’da üretildiği belirtilen 8 
farklı basınç aralığında kullanılabilecek DPT-R8 
serisi, projenin uygulanması sırasında basınç 
değişim ihtiyacını aynı cihaz üzerinde karşıladığı 
için tüm projelerde kullanıcılara kolaylık sağla-
yacak bir üründür. DPT-R8 serisi cihazları, bina 
otomasyonuna 0-10 VDC veya 4/20 mA sinyal 
gönderebilmektedir. Bu iki sinyal çıkışı da cihaz 
üzerinde kullanıma hazırdır.
IP54 koruma sınıfıyla dış ortam şartlarında da 
rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür.
AZ / Auto Zero; otomatik hafıza her cihaz üze-
rinde standarttır. Bağlantı için gereken iki adet 
PROB ve 2 m’lik bağlantı hortumu cihazla bir-
likte verilmektedir. DPT-R8 Serisinde başlıca 3 
model bulunmaktadır: TM

 Model 250 Model 2500 Model 7000 

0…25 Pa -100…+100 Pa 0…1000 Pa 

0…50 Pa 0…100 Pa 0…1500 Pa 

0…100 Pa 0…250 Pa 0…2000 Pa 

0…250 Pa 0…500 Pa 0…2500 Pa 

-25…+25 Pa 0…1000 Pa 0…3000 Pa 

-50…+50 Pa 0…1500 Pa 0…4000 Pa 

-100…+100 Pa 0…2000 Pa 0…5000 Pa 

-150…+150 Pa 0…2500 Pa 0…7000 Pa 

Öz-Kan Makina’dan Aşırı Hız Emniyet Vanaları

Aşırı hız emniyet vanaları, boru patla-
ması durumunda sistemde veya çev-
rede hasar olabilecek boru hatları üze-

rine monte edilir. Bu vanalar, otomatik emni-
yet vanaları olup boru hattında belirlenen hızın 
üzerinde akış tespit edilmesi durumunda kapa-
nacak şekilde dizayn edilmiştir. Boru içerisin-
deki akış hızı ölçülür ve belirlenen maksimum 
hızın aşılması durumunda vana ağırlığı serbest 
bırakılır ve klape ağırlık yardımıyla kapan-
maya başlar. Vananın kapanma hızı ayarlana-
bilir. Vana, el pompası yardımıyla açılır ve tam 
açık pozisyonda sistem hidrolik olarak kilit-
lenir. İletim hatları, boru hattının geçtiği kri-
tik bölgelerde (demiryolu, köprü, yollar gibi) 
kullanılabilir. 

Özellikler

• Patlak veya boru kopmasına bağlı 
akış hızı artışında vana, otomatik 
olarak kapanır.

• Mekanik prensiple akış hızı 
algılanması

• Enerjiden bağımsız tam otomatik 
çalışma

• Hidrolik güç (manuel) ile açılır, karşı 
ağırlıkla kapanır. 

• Açma ve kapatma hızı, sistem 
şartlarına bağlı ayarlanabilir. 

• İsteğe bağlı hidrolik pompa 
adaptasyonu ve sinyalizasyon TM 
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2Merkezî klima sistemlerinin merkezi:

∫ Değişken soğutucu sıcaklığıyla her projeye özel optimizasyon imkânı.
∫ Isı pompasında kesintisiz ısıtma.
∫ Geliştirilmiş kontrol sistemiyle kullanım kolaylığı.

Çağrı Merkezi 444 999 0
www.daikin.com.tr ¬ www.facebook.com/daikin.turkiye

Dünyanın klima uzmanı, sektörün standartlarını yeniden belirledi.
Yenilenen özellikleriyle VRV IV önceki seriye göre % 25 daha verimli.



ürünler

Form A.Ş.’den FireFighter Duman Tahliye Sistemi

Form Şirketler Grubu’nun imalat ayağını 
oluşturan Form Endüstri Tesisleri San. 
A.Ş., FireFighter duman tahliye sistemi 

ile binalarda önleyici yangın koruması sağlar-
ken, mimaride estetikten ödün vermiyor. Fire-
Fighter; dayanıklılığı, ısı ve ses yalıtımı, rüzgâr, 
kar yüküne dayanımı ve izolasyon çözümleri ile 
mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin ve 
diğer tüm müşterilerin yüksek standartlarını 
karşılamak için geliştirilmiş bir ürün. Cam, 
polikarbonat, alüminyum ve izole alüminyum 
malzemeden imal edilebiliyor. Ürün;
• Önleyici yangın koruması
• Günlük havalandırma
• Doğal aydınlatma

• 39 dB’ye kadar ses yalıtımı
• DIN 4108 (TS 825) standartlarında ısı 

ayrımı
• Kaliteli ısı yalıtımı
• DIN 18232 (TS EN 12101–2) ve VdS 

2098 standartlarına göre yanmaya karşı 
dirençlidir. 

Firefi ghter duman tahliye sisteminin avantajları 
şu şekilde sıralanabilir:
• Monte edilen hareketli ve sabit en 

küçük detaya kadar hassas mühendislik 
unsurlarından oluştuğundan, sistem her 
zaman güvenle kullanılır.

• Kurulumu hızlı, kolay ve ucuzdur. Mil 

menteşeleri bakım gerektirmez.
• Kaidenin tüm bileşenleri AIMgSi5 

alüminyum profi lden üretilmiş olup, 
korozyona dayanıklı ve yüksek mukavemet 
sağlar.

• Aerodinamik yapıya sahip yağmur kanalları 
sayesinde verimli bir yağmur suyu drenajı 
sağlar.

• Profesyonel contalama sistemi minimum ısı 
kaybını ve maksimum ses yalıtımı sağlar.

• Kullanım amacına göre opsiyonel sensörleri 
vardır. (yangın, CO2 tüplü, duman, yağmur, 
rüzgâr gibi) TM

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke CNX 3000 Serisi 
Wireless Test Araçları

• Aynı anda birden fazla ölçüm yaparak 
paradan ve zamandan tasarruf edilebilir.

• Modüllerdeki günlük fonksiyon 
kullanılarak olay yerinde olmaya bile 
gerek kalmadan, aralıklı olaylar izole 
edilebilir veya sinyal dalgalanmaları 
kaydedilebilir.

• Ölçüm bir kere ayarlanabilir ve ölçüm 
değeri istenilen zaman, istendiği kadar, 
istenilen yerden okunabilir.

• Değerler, ölçüm noktasından başka bir 
konumda alınarak güvenlik artırılabilir.

• Fluke CNX; Ölçüm Kategorisi 1000 V 
CAT III ve Kategori IV 600 V güvenlik 
standartlarıyla uyumludur. TM 

Fluke CNX kablosuz test araçları birlikte 
çalışarak sorunların daha hızlı çözül-
mesine yardımcı olur. CNX ekibiyle 

ölçümler:
• Uzaktan yapılabilir.
• Eş zamanlı yapılabilir.
• Kaydedilebilir.
CNX 3000 Kablosuz Multimetre metre ölçü-
münün yanı sıra 20 metre kadar uzaktaki 3 
adede kadar kablosuz modülden alınan değer-
leri gösterir. Bir laptop ekleyerek on ölçümü 
aynı anda izlemek mümkün. Fluke araçların-
dan beklenilen dayanıklılık, güvenilirlik ve 
kalite ile üretilmiş bu özelleştirilebilir araç seti, 
çalışma alışkanlıklarını değiştirecek özelliklere 
sahip. Bu özellikler:
• Aynı ekranda, aynı anda, aynı yerde, dört 

adede kadar ölçüm değeri (DMM ve 3 
modül) görülebilir.

• Modüller düzenlenerek ölçümler 20 metre 
uzaklıktan yapılabilir. 

• Durumu tamamen anlamak için bir 
bilgisayar üzerinden aynı anda 10 aracın 
değerlerini birden görüntülemek ve analiz 
etmek mümkündür.

• Bir veya birden fazla günlük oturumda 
kayıt özelliği kullanılarak 65.000 sete 
kadar min. / maks. / ortalama ölçüm değeri 
kaydedilebilir.

E.C.A.’dan Hermetik Şofben

Yüksek konfor ve emniyet sistemle-
riyle E.C.A. herme-
tik şofben, sıcak kul-

lanım suyu ihtiyacını karşılı-
yor. E.C.A., kompakt boyut-
lara sahip hermetik şofben ile 
sıcak kullanım suyu ihtiyacını 
karşılarken yüksek emniyet 
sistemleri ile konfor ve güven-
lik sağlıyor. Dakikada 11 lit-
reye varan sıcak kullanım suyu 
üreten E.C.A. hermetik şof-
ben, sahip olduğu 19.7 kW ısıl 
gücü sayesinde, sıcak kullanım 
suyu ısısını 35-60 ˚C arasında 
ayarlama imkânı sunuyor. Su 
sıcaklığının mavi zemin aydınlatmalı LCD 
ekran üzerinden görülebildiği E.C.A. herme-
tik şofben, kullanıcısına şofbenin devrede olup 
olmadığını kolayca görebilme imkânı sağlıyor. 
E.C.A. hermetik şofben, doğalgaz veya LPG’li 
ürün seçeneği ile son kullanıcıya sunulurken 
isteğe göre yakıt dönüşümü imkânı da sağlıyor. 
E.C.A. hermetik şofben, 6 farklı emniyet sis-
temi ile öne çıkıyor; aşırı ısınma emniyeti, brü-
lörde alev oluşup oluşmadığını denetleyen iyo-
nizasyon elektrodu, baca gazı emniyet sistemi, 
düşük voltaj koruması, gaz kesilmesi emniyet 
sistemi ve don koruması emniyet sistemleri ile 
tüketicisine konforlu ve emniyetli kullanım 
imkânı sunuyor. Dar alanlarda bile kolay kuru-
lum ve montaj avantajına sahip E.C.A. herme-
tik şofben, 3 yıl garanti ile satışa sunuluyor.  TM

8 . tesisat market 01/2013





ürünler

RSB Yapı’dan Airius Isıl Eşitleyicileri

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

tığımız hava tavana yükselir, yazın soğutma 
sırasında da her yerde istenilen konforu elde 
etmek için ekstra soğutma gerekebilir) her yerde 
havayı sirküle ederek ısıl eşitlenme yaratan ve  
% 25-50 arası ısıtma, % 30’a kadar soğutma 
enerji tasarrufu sağlayan, mevcut tüm HVAC 
sistemleriyle birlikte çalışan kaliteli bir kat-
man önleyici fandır. Airius ısı eşitleyici fanları
•	 Isıtma giderlerinde % 50’ye kadar tasarruf 

sağlar 
•	 Soğutma giderlerinde % 30’a kadar 

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

tüketim)
•	 İç ortam çarpıcı şekilde iyileşir
•	 İç mekân görselliğini bozmaz

•	 Daha düşük karbon ayak izi
•	 Herhangi bir kanal gerekmez
•	 Asgari işletme maliyeti
•	 Bakım gerekmez
•	 Mevcut iklimlendirme sisteminin 

yıpranmasını azaltır
•	 3 yıl garantili sunulur.

Airius ısıl eşitleyicileri;
Teşhir salonları, çağrı merkezleri, açık ofis-
ler, süpermarketler, AVM ve çok katlı mağa-
zalar, perakende outletleri, iş merkezi ve otel 
lobileri, toplantı, sergi ve konferans salonları, 
fuar alanları, müzeler, spor salonları, yüzme 
havuzları, stüdyolar, gösteri merkezleri, hava-
limanı yolcu salonları, peyzaj seraları, tiyatro-
lar, sinema salonları, servis alanları, uçak han-
garları, motor bakım merkezleri, farmasötik 
depolar, yaş meyve sebze elleçleme alanlarında 
kullanıma uygundur. TM
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ürünler

Viessmann Vitocrossal 200 CM2 Entegre 
MatriX-brülörlü Yoğuşmalı Kazan 
400 ile 620 kW Kapasite Aralığında Yeni Modeller

V itocrossal 200 CM2 gaz yakıtlı yoğuş-
malı kazanlar, Viessmann’ın Almanya 
/ Berlin’deki fabrikalarında üretiliyor. 

Kaliteli teknik özellikleri sayesinde 87 – 311 
kW anma ısı gücü aralığında kendini kanıtla-
mış bir seri olan Vitocrossal 200 CM2 yoğuş-
malı kazanlar, artık 400 – 620 kW anma ısı 
gücü aralığında da verilebiliyor.  

Vitocrossal 200 CM2 yoğuşmalı kazanların 
özellikleri, şu şekilde sıralanabilir:

•	 400, 500 ve 620 kW ısıtma kapasiteleri 
(50/30 °C sıcaklıklarında)

•	 Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 
ve üretilen MatriX-silindirik brülör ile çok 
sessiz ve emniyetli işletme, düşük zararlı 
madde emisyonu ve uzun ömür sağlanır. 
Emisyon değerleri “Mavi Melek” çevre 
şartnamesi sınır değerlerinin oldukça 
altında kalır. MatriX-silindirik brülör 
geniş bir modülasyon aralığına (% 20 - 
100) sahiptir ve bu sayede kazan daha az 
dur-kalk çalışır, bekleme kayıpları da daha 
az olur. 400 - 620 kW kazanlar doğalgaz 
veya LPG (Propan) ile işletilebilir.

•	 Sadece Viessmann tarafından tasarlanan 
ve üretilen korozyona karşı dayanıklı, 
yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal 

edilmiş Inox-crossal yoğuşma eşanjörü 
ile yüksek işletme emniyeti ve uzun 
ömür sağlanır. Paslanmaz çelik eşanjörün 
kendi kendine temizlenen düz yüzeyleri 
sayesinde eşanjör yüzeyleri tıkanmaz ve bu 
nedenle sadece yeni cihazda değil, cihazın 
tüm kullanım ömrü boyunca yoğuşmadan 
ve yüksek verimden faydalanmak mümkün 
olur.

•	 Geniş su temas yüzeyleri, büyük su hacmi 
ve kesintisiz su akış yolları sayesinde 
kazanın su tarafı akış direnci çok düşük 
olur. Böylece kazan suyuna olan ısı 
transferi tabii sirkülasyonla gerçekleşir; 
kazan devresi pompasına gerek kalmaz.

•	 Büyük su hacmi sayesinde ayrıca brülörün 
devrede kalma süresi uzun olur. Böylece 
brülör çok sık devreye girip çıkmaz ve atık 
gaz emisyonu azaltılarak çevre korunmuş 
olur.

•	 400 - 620 kW kazanlar 6 bar maksimum 
işletme basıncı sayesinde, sistem ayırımı 
için plakalı eşanjör, pompa vb. ilave 
ekipmana gerek duymadan daha da yüksek 
binalarda kullanılabilir.

•	 Viessmann’ın Almanya / Berlin 
fabrikalarında bilgisayar destekli tasarım 
süreçleri, seri üretim teknolojisi, robot 
kaynağı uygulamaları, kapsamlı kalite 

kontrolleri ve kazan testleri sayesinde 
Avrupa Birliği Direktiflerinin taleplerini 
aşan nitelikte kazanlar üretilir. Yüksek 
kaliteli, sertifikalı malzemeler ve modern 
kaynak yöntemleri sayesinde kazanlarda 
yüksek güvenirlilik ve işletme emniyeti 
sağlanır.

•	 Vitocrossal 200 CM2 yoğuşmalı kazanlar 
% 108 norm kullanma verimine sahiptir.

•	 Isıtma sistemi, iletişim olanaklı dijital 
kontrol sistemi Vitotronic ile ekonomik 
ve emniyetli olarak işletilir. Viessmann 
tarafından tasarlanan ve Viessmann 
fabrikalarında üretilen Vitotronic kontrol 
panelleri, bilinen her türlü kontrol talebine 
ve uygulamaya cevap verir. Tek kazanlı 
sistem için Vitotronic 100 GC4B sabit 
sıcaklık kontrol paneli ya da alternatif 
olarak Vitotronic 300 GW4B dış hava 
kompanzasyonlu kontrol paneli mevcuttur. 
Vitotronic 300-K MW1B kaskad kontrol 
paneli ile, 4 adede kadar kazan kaskad 
olarak kontrol edilebilir.

•	 Viessmann yer tipi yoğuşmalı kazanlara 
uygun PPs malzemeden yapılmış orijinal 
sertifikalı baca sistemleri ile, 250 mm 
çapta güvenilir ve ekonomik baca gazı 
borulaması yapmak mümkündür.  TM

Ayvaz’dan U-Flex ve V-Flex Bağlantı Elemanları

Ayvaz U-Flex ve V-Flex Bağlantı Ele-
manları, yangın hatları için bina dila-
tasyon geçiş noktalarında çökme ve 

yer değiştirmeleri absorbe etmek için kulla-
nılan; eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahip, 
güvenilir hortumlardır. 
FM sertifikasına sahip Ayvaz U-Flex ve 
V-Flex Bağlantı Elemanları, rijit bağlantı-
larda görülebilecek kırılma ve çatlama gibi 
sorunları ortadan kaldırır; pratik, emniyetli 
ve kolay montaj imkânı sunar.

Malzeme Yapısı:
Hortum: AISI 316L Paslanmaz Çelik 
Fitings: Karbon Çelik - Paslanmaz Çelik

Bağlantı:
Flanşlı veya kaynak boyunlu

Nominal Çap:
DN 12 (1/2” ) - DN 200 (8")

Uygulama:
Yangın hatlarındaki 
dilatasyon geçiş noktalarında 
uygulanır. TM
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ürünler

KLINGENBURG Isı Geri Kazanım Rotorları

B erros Klima tarafından Türkiye paza-
rına sunulan, endüstriyel tesislerde ve 
iç hava kalitesinin önemli olduğu bina-

larda kullanılan klima santralleri, ısı geri kaza-
nım rotorlarıyla dizayn edilmeye başladı. Isı 
geri kazanım rotorları, Eurovent sertifika prog-
ramına (http://www.eurovent-certification.
com) göre 3 sınıfta test edilir ve sertifika veri-
lir. Bunlar;
•	 Condensation Rotor    AARE / C
•	 Enthalpy Rotor           AARE / E
•	 Sorption Rotor            AARE / S 

olarak adlandırılır. Yukarıda belirtilen tüm 
rotorların hammaddesi alüminyumdur (Al). 
Birbiriyle olan farklılıkları, alüminyum folyo-
nun üzerine emdirilen kimyasal kaplamalardır.

Condensation Rotor
Duyulur Verim : % 70-80

üzerine Slica-Gel(SG), Molecular Sieve(MS), 
Zeolite gibi kimyasal maddeler emdirile-
rek imal edilir. Yüksek nem çekme özelliğine 
sahip bu kimyasal karışımlar, gizli ısıdan yüksek 
oranda nem transfer edilmesini sağlarlar. Gizli 
ısı verimi ve duyulur ısı verim hemen hemen 
aynı seviyededir.
Isı geri kazanım rotorlarının seçimi sırasında 
hangi hava şartlarında (ilde) çalışacağı çok 
önemlidir. Rotorun bulunduğu iklim şartları-
nın özelliğine göre (nem oranı) rotor model-
leri belirlenmelidir. Böylelikle ilk yatırım mali-
yeti mümkün olduğu kadar doğru belirlenmiş 
olur. TM

Gizli Verim       : YOK
Enthalpy Rotor
Duyulur Verim : % 70-80
Gizli Verim       : % 15-20 
Sorption Rotor
Duyulur Verim : % 70-80
Gizli verim       : % 70-80

Condensation Rotorlar: Alüminyum mal-
zemeden imal edilirler. Üzerlerinde herhangi 
bir kaplama bulunmaz. Bu yüzden gizli ısıdan 
kazanılan bir nem verimi yoktur.

Enthalpy Rotorlar: Alüminyum malzeme-
den imal edilen condensation rotorlar, oksijen 
havuzunda bekletilerek imal edilirler. Böyle-
likle gizli ısıdan fazla olmamakla beraber nem 
transferi yapılabilir.

Sorption Rotorlar: Alüminyum folyonun 
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ürünler

Wildeboer’dan FK90 ve FR90 
Yangın Damperleri

Bakım gerektirmeyen FR90 ve FK90 yangın damperleri EN 
1366-2 ile uyumlu 90 dakika süreyle yangın direncine ve en 
son teknolojiye sahip ürünlerdir. Tüm çok amaçlı montajlarda 

duvar ve tavanda ve hafi f malzemelerden yapılan bölme duvarlarında 
planlamada maksimum esneklik sağlar. 
Damperler, ara konumda olduğu gibi, yatay ya da dikey konumdaki 
kapama damperi kanatlarının ekseninde de monte edilebilir. FK90 
ve FR90 yangın damperleri, yanıcı malzemeden yapılmış havalan-
dırma kanallarında kullanım için de uygundur. FK90 ve FR90 yan-
gın damperleri koruyucu ızgara ve duman dedektörü ile hava taşıma 
proje ve uygulamalarında da kullanılabilir. FK90’ın tasarımı ticari 
mutfaklar için uygundur ve boyutları 200x200 mm’den 1500x800 
mm’ye kadar (W x H) 5 mm artışlarla değişir. FR90 boyutları DN100 
- DN800 arasındadır. 
EN 1751’e göre uyumlu sızdırmaz kasa galvanize çelikten yapılmış 
ve kalsiyum silikat damper kanatlarına karşı dirençlidir. FK90 dam-
perleri isteğe bağlı olarak, galvanize çelik ya da paslanmaz çelik ile 
kaplanabilir. 
Tahliye mekanizması 70 ya da 90 ºC’de etkin hale geçer. Motorlar 
elle kumanda edilerek ya da elektrikle çalışabilir ve aynı zamanda 
patlama korumalı olabilir. Bu ürünler hijyen sertifi kasına sahiptir ve 
ATEX-Equipment Directive 94/9/EG ile uyumludur. TM





ürünler

SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri 
ve Pompaları

WC öğütücüleri bodrum katı, çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet veya banyo monte etme 
imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 metreye, yatay olarak 

110 metreye kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, 
pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 22 / 32 mm 
çaptaki PVC borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sis-
tem olup restorasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına esnek-
lik sağlıyor. Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi alan-
larda kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değil. Yine kana-
lizasyona uzak kalınması veya bodrum katı gibi kot farkı olan yer-
lerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60 - 70 ºC sıcaklığındaki akış-
kanlara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden resto-
ran, otel, işyerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANISHOWER POMPA - Teknik Özellikleri: 

• Bağlanabilen Üniteler: lavabo, duşakabin, bide

• Dikey pompalama: 4 m’ye kadar 

• Yatay pompalama: 40 m’ye kadar 

• Deşarj boru çapı: 32 mm

• Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C

• Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 50 Hz

• Elektrik tüketimi: 250 W

• Boyutlar (u x d x y ): 296 x 165 x 145 mm TM 
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söyleşi

Haşim Çağatay
Invent-TR Kurucu Ortağı, 
(Makine Yük. Mühendisi)

I nvent-TR, 2005 yılından beri havalandırma ağırlıklı olarak mekanik tesisat sektöründe 
faaliyet gösteren genç bir mühendislik firması. Firma kurucuları ise on beş yıllık 
mühendislik deneyimine sahip. 2007 yılından bu yana İspanyol SODECA firması 

ile çalışan, 2009 yılından itibaren ise resmi distribütörlüğünü yapan firmanın uzmanlık 
konuları arasında; konfor ve endüstriyel havalandırma ile mekanik otomasyon yer 
alıyor. Invent-TR Kurucu Ortağı, Makine Yük. Mühendisi Haşim Çağatay, deneyimli bir 
teknik kadro ile sektörde gelişen teknolojileri takip ederek doğru mühendislik hizmeti, 
proje, imalat, montaj, devreye alma ve teslim sonrası etkin ve düzenli servis anlayışıyla 
bütünleşen bir hizmet sunarak mutlak müşteri memnuniyeti sağladıklarını söylüyor.

“ Başarımızı, doğru mühendislik ve 
 doğru çözüm felsefesi ile edindiğimiz   
 mutlak müşteri memnuniyetine 
 borçluyuz”
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Kuruluşundan bugüne Invent-TR

Invent-TR 2005 yılında kurulmuş genç bir 
firma. O yıllarda İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Makine Fakültesinde, Tetisan’ın kuru-
cusu ve sahibi, rahmetli hocam Prof. Dr. Taner 
Özkaynak’ın asistanı ve doktora öğrencisi ola-
rak çalışıyordum. Teknik üniversite, birçok 
üniversite ve sanayi kuruluşu ile birlikte yur-
tiçi - yurtdışı projeler yürütüyordu. O yıl-
larda doktora tezimin konusu olan temiz oda 
ile ilgileniyordum ve İngiltere’nin mühen-
dislik alanında en iyi üniversitelerinden biri 
olan Imperial College akışkanlar mekaniği 
kürsüsünden akademisyenlerden oluşan bir 
ekiple, çeker ocaklarla ilgili bir projeye başla-
dık. Doktora tezimle direkt ilgili olmamasına 
rağmen konu ilgimi çekmişti ve Türkiye’de 
çeker ocak üreticileri ve imalatçıları ile ilgili 
bir konuydu. Türkiye’de bu konu çok yeniydi. 
Imperial College’ın beraber çalıştığımız aka-
demisyenlerinin üniversite bünyesinde kur-
dukları Invent-UK adında bir firmaları vardı. 
Bu firmanın isim olarak benzeri Türkiye’de 
partner bir firma kurarak çeker ocak kullanı-
cıları için performans testleri, üreticileri için 
ise tip testleri yaparak akreditasyonlarını yap-
mak ve bu sayede çeker ocak üreticilerimi-
zin yurtdışı pazarlarına açılı-
mını sağlamayı hedeflemiştik. 
Böylelikle Invent-TR’yi kur-
muş olduk. Performans ve tip 
testleri için Invent-UK’nin 
ölçüm ve test düzenekle-
rini Türkiye’ye getirdik. Daha 
sonra onlarla beraber birkaç 
iş yaptık. Kendileri ilk test ve 

ölçümler için Türkiye’ye gelip destek de ver-
diler. Avrupa Birliği normlarına uygun olarak 
yapılan ölçüm ve testleri geçen birkaç üreti-
ciye sertifikalar verildi ve bu sayede yurtdışı 
pazarlarına açılımları için kapı açıldı. Fakat 
o yıllarda ölçüm ve testlerde kullanılan cihaz 
ve düzeneklerin çok pahalı olması, yapılan 
işin akademik seviyede mühendislik bilgisi 
gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı mali-
yetler oldukça yüksekti. Dolayısıyla yapılan 
test ve ölçümler sonucu, uygunluğu sağlayan 
üretici ve kullanıcılar için verilecek sertifi-
kalar da müşterilere aynı paralellikte yüksek 
hizmet bedelleri olarak yansıdığından, sun-
muş olduğumuz bu hizmet piyasada kendine 
yer edinemedi. Ayrıca birçok çeker ocak üre-
ticisi bu hizmetlerin ve sertifikasyonun varlı-
ğından bîhaberdi. O yıllarda eş zamanlı ola-
rak temiz oda validasyonu ile de ilgileniyor ve 
bu konuyla ilgili standartlara uygun ölçümler 
de yapıyorduk. Bu işi yaptığımızdan haberdar 
olan hastaneler, ameliyathaneleri için testle-
rinin yapılmasını istediklerini belirten yazılar 
gönderiyorlardı. Ama hangi testi istediklerini 
bilmiyorlardı. “Bize Sağlık Bakanlığı’ndan bir 
yazı geldi, ameliyathanelerimize ruhsat almak 
için ölçüm ve bazı testlerin yapılması gereki-
yormuş’’ diyorlardı. Yapmış olduğumuz testle-

rin birçoğunun sonucunda gördük 
ki; ameliyathanelerin neredeyse 
hiçbiri ilgili standartlara uygun 
değildi ve ortada insan sağlığı için 
son derece vahim bir durum vardı. 
Bu vahim durumu raporluyorduk 
ama maalesef bu vahim sonuçları 
yorumlayarak durumun kötü veya 
iyi olduğunu anlayacak, onu irde-
leyecek teknik bir altyapı hastane-
lerin bünyesinde yoktu. Şimdi ise 

her şey değişti ve çok gelişti. Sağlık Bakan-
lığı bilinçlendi, birçok şey rayına oturdu, bu işi 
yapan firmalar da arttı. Artık temiz oda vali-
dasyonları çok daha profesyonel bir şekilde 
yapılıyor. Sonuç olarak; o yıllardaki bu faali-
yetlerimizi şirket olarak durdurma kararı aldık 
ve bu durumu, partnerimiz olan Invent-UK’e 
bildirdik. Onlar da durumu anlayışla karşıla-
dılar. Çünkü onlar da Türkiye’nin bu alanda 
uzun yollar kat etmesi gerektiğini gördüler ve 
birlikteliğimiz bitti. Daha sonraki yıllarda bir 
arayış içine girdik. Temelde bir havalandırma 
tecrübemiz vardı. Bu tecrübemizi endüstriyel 
havalandırma alanında, hem proje hem uygu-

lama kısmında yer alarak değerlendirmeye 
başladık. Tetisan’da doktora çalışmalarım süre-
since yıllarca beraber çalıştığım iki arkada-
şımla birlikte Invent-TR çatısı altında toplan-
dık. 2012 yılı içerisinde Tetisan’da çalışmakta 
olan bir arkadaşımız daha bize dahil oldu ve 
şu an dört ortaklı bir firma olarak çalışmaları-
mıza devam etmekteyiz. Invent ismini değiş-
tirmedik. Invent kelime manası açısından şu 
an yaptığımız işle pek alakalı olmamasına 
rağmen ‘invent’in sonunda ‘vent’ var. İngi-
lizcede havalandırma anlamına gelen “ven-
tilation” kelimesinin bir kısmı ve tam da bu 
kısım bizim işimizi çağrıştırıyor. Bu yüzden 

tesisat market 01/2013 . 21



söyleşi

ismi değiştirmek istemedik. Invent-UK ile 
bağlantımız koptuktan sonra ileride herhangi 
bir sorunla karşılaşmamak için Invent-TR 
olarak tüm telif haklarını biz aldık. Şu an 
Invent-TR’nin hem marka patenti hem isim 
patenti bulunuyor. 

2009 yılından beri SODECA 
firmasının Türkiye 
distribütörlüğünü  yürütüyoruz

Havalandırmanın en temel cihazlarından biri 
fan olduğu için kaliteli ve tüm AB sertifi-
kalarına sahip bir ürünü Türkiye’de pazarla-
mayı düşündük. O yıllarda İspanyol Sodeca 
firması ile iletişime geçtik. Onlar da kendile-
rini Türkiye pazarına tanıtmak, bu pazarda var 
olmak istiyorlardı. Aslına Sodeca, Türkiye’yi 
1980’lerden beri takip eden hatta İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’nda kullanı-
lan tüm fanları zamanında tedarik etmiş bir 
firma. Aradıkları şey; işin mühendislik, elek- 
trik ve otomasyon kısmını bilen, bu konuda 
yapılacak projelere hâkim olan bir firma ile 
anlaşmaktı ve neticede bir beraberlik gerçek-
leşti. Birtakım görüşmelerden sonra Sodeca ile 
başladığımız yolculuk, 2009 yılında distribü-
törlük anlaşması ile sonuçlandı. 2009 yılından 
beri Sodeca firmasının Türkiye distribütörlü-
ğünü yapıyoruz. Güçlü satıcılar bizim çözüm 
ortaklarımız, çünkü bu firmalar zaten başlı 
başına bizim için bir satış ekibi. İthalatçı firma 
Invent-TR’dir. Invent-TR olarak, bahsetti-

ve elektriksel) olmasına rağmen, müşterileri-
miz projelerindeki tüm HVAC cihaz ve ekip-
manları için paket alım yapmak istediklerinde, 
fanın yanında ısı geri kazanım cihazları, paket 
klima santralleri, elektrikli ve sulu ısıtıcılar 
gibi cihazların da satışını gerçekleştiriyoruz. 
Tüm ürünler, EN ve TSE standartlarındadır.
Invent-TR olarak projelere en baştan dahil 
olmayı tercih ediyoruz. Cihaz kapasitelerin-
den, montaj yerlerinin belirlenmesine kadar 
komple projeye destek vermeye çalışıyoruz. 
Daha sonra kapasitelere uygun cihaz seçimi 
ve teklif haline gelmesi aşamalarını takip edi-
yor, sahadaki montaj detayları için de süper-
vizörlük hizmetini veriyoruz. 
Satışını gerçekleştirdiğimiz cihazların, müşte-

rimizden talep geldiğinde elek-
trik ve otomasyon projelendirme 
ve uygulama işlerini de yapıyo-
ruz. Bu konuda sadece otomas-
yon saha kontrol elemanları 
ile MCC (motor control cabi-
net) ve ACP (automation cont-
rol cabinet) panellerini partner 
firmalarımızdan tedarik ediyor, 
otomasyon ile ilgili tüm pro-
jelendirme, montaj ve devreye 

alma hizmetlerini kendi bünyemizde gerçek-
leştiriyoruz. 
Bugüne kadar çok sayıda prestijli konfor ve 
endüstriyel projelerde yer aldık. Mesela 2012 
yılında Sahrayıcedit’te, içinde restoranı, fitness 
salonu, kapalı yüzme havuzu olan bir kom-
pleks yapıldı. Projenin otopark fanlarını, havuz 
nem alma santrallerini, ısı geri kazanım cihaz-
larını, VRF sistemlerinin satışını ve devreye 
almasını biz yaptık. 2012 yılının en kapsamlı 
projelerinden biriydi. Batı Ataşehir’de Deluxia 
Projesi’nin ağırlıklı olarak fan ve tüm HVAC 
cihazlarını paket olarak sağladık. O projenin 
hemen yakınındaki Suites Projesi’nde de yer 
aldık. Endüstriyel alanda Abdi İbrahim İlaç 
Fabrikası’nın Hadımköy’de yeni kurulan yarı 
mamul ve mamul deposunun duman tahliye 
fanlarını biz verdik. 2011 ve 2012’de İzmir’de 
1. etap 2. etap olmak üzere büyük bir antrepo 
yapıldı. Çok kapsamlı yangın havalandırması 
sistemi vardı. Oradaki fanları biz tedarik ettik. 
Son yıllarda İzmir’deki en büyük ve yangın 
havalandırması en kapsamlı projeydi. Ayrıca 
2012 yılı içinde Hane Plus ve Akkoza- Koza-
şehir gibi prestijli konut projelerinde bizim 
fanlarımız tercih edildi. 

ğimiz firmalar üzerinden veya 
direkt merkezimizden satışı-
mızı gerçekleştiriyoruz. Geçen 
süre içinde yurtdışına da satış-
larımız oldu. Özellikle 2012 
yılında Türkmenistan’a Türk 
mekanik taahhüt ve inşaat fir-
maları aracılığı ile ciddi sevi-
yede satış gerçekleştirdik. Türki 
Cumhuriyetler ve Erbil pazarı, 
atak olduğumuz pazarlar. 
Sodeca’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve 
Kuveyt’te güçlü temsilcilikleri var. Bu nedenle 
bize yakın bölgeler arasında buralara satışı-
mız yok.

Sodeca’nın biri Barselona’da diğeri Şili’de 
olmak üzere iki fabrikası bulunuyor. Bizimle  
beraber Türkiye’de ortak imalata geçme gibi 
bir niyetleri de var. Şu an fizibilite çalışmaları 
devam ediyor. Yakın zamanda Sodeca ile ortak 
bir yatırımla Türkiye’de imalata geçmeyi plan-
lıyoruz. Çünkü Sodeca Türkiye’yi çok ciddi ve 
önemli bir pazar olarak görüyor. Türkiye, onla-
rın en çok değer verdikleri pazar diyebilirim. 

Fan anlamında SODECA’nın cevap 
veremeyeceği hiçbir ürün yok

Invent-TR olarak Sodeca ürün gamının 
dışında ürün satmamaya çalışıyoruz. Zaten 
fan anlamında Sodeca ürün gamı, her ihti-
yaca cevap verebilecek kadar çeşitliliğe sahip. 
Duman tahliye fanları, çatı tipi ve aksiyal fan-
lar, atex fanlar ve radyal fanlar var. Bu dört ana 
grup içinde toplam 4000 kalem ürün var. Ana 
satış kalemimiz fan ve aksesuarları (mekanik 
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SODECA’nın güçlü bir ar-ge 
departmanı olduğu için ürünler 
sürekli olarak yenileniyor

Dünyada günümüzün en önemli konusu, 
enerji. Uluslararası tüm siyasi politikalar 
enerji üzerine kuruluyor. Gün geçtikçe tüke-
nen doğal enerji kaynakları; üniversitelerin, 
enstitülerin ve sanayi kuruluşlarının alterna-
tif enerji kaynaklarının bulunması ve mev-
cut enerjiyi en efektif biçimde kullanabil-
mek adına enerji verimliliği için yoğun bir 
şekilde Ar-Ge çalıştırmaları yapmalarına 
neden oluyor. Son zamanlarda yenilenebilir 
enerji, enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik... Bu 
kelimeleri çok duyar olduk. Sodeca, bu konuda 
tüm duman tahliye fanlarının 
motorlarını IE2 (Efficiency 1)  
sınıfına geçirdi. Bu Sodeca’nın 
yapmakta zorunlu olduğu bir 
şeydi, çünkü Avrupa’da fan üre-
timi yapan tüm firmalar, ilgili 
Avrupa Birliği Kanunları gereği 
2012 yılı itibarıyla fan motorla-
rını bu sınıfta kullanma zorun-
luluğunu getirdi. Türkiye’de şu 
an için böyle bir yasal zorunlu-
luk bulunmamakta. Yani bunu şöyle söyleye-
bilirim; artık bu fanlar daha az enerji tüke-
ten ama daha verimli çalışan fanlar duru-
muna geldi. 
Fanlarda en önemli konu aslında kanat tasa-
rımıdır. Sodeca’nın Ar-Ge bölümünde, fan 
kanatlarının airfoil profil yapısı; teorik, sayısal 
ve deneysel çalışmalar ile sürekli yenilenmekte 
ve bu sayede fanın verimi ve diğer önemli 
bir parametre olan ses seviyesinin azaltılması 
yönünde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. 

Sadece fiyatların ön planda olduğu 
projelerde yer almak istemiyoruz

İç piyasada karşılaştığımız en büyük sorun, 
projelerde ağırlıklı olarak fiyata yönelik yak-
laşımdır. Özellikle konut inşaatı sektöründe 
fiyat ön plana çıkmaktadır. Endüstriyel pro-
jelerde durum biraz daha farklıdır. Yatırımcı 
kuracağı tesiste üretim yapacağından, ürü-
nünün kalitesi için kullanılan cihaz ve ekip-
manların da kaliteli olmasını istemektedir. Bu 
yüzden tercihini, kapasitelere uygun olarak 
seçimi yapılmış nitelikli cihazı tedarik eden 
ve satış sonrası hizmetleri verebilecek firma-
lardan yana kullanmaktadır.
Fiyat odaklı yaklaşımla ilk yatırım maliyeti 
düşürülüp kısa vadede kazanç elde edilmiş 
gibi gözükse de uzun vadede zarar edileceği 
muhakkaktır.
Rekabette elbette fiyat önemlidir fakat tek 
parametre fiyat değildir. Doğru mühendis-
lik doğru projelendirmeyi, doğru proje doğru 
kapasiteleri ve amaca uygun doğru cihazın 
seçimini beraberinde getirir. Tüm bu paramet-
relerin optimizasyonu ile sağlıklı bir çözüm 
sağlanır. Bu çözüm; hem yatırımcı hem kul-
lanıcı hem de projede yer alan tüm aktörle-
rin lehinedir. Bu nedenle biz Invent-TR ola-
rak yukarıda bahsetmiş olduğum parametre-
lerin dikkate alınmadığı, tek parametrenin 
fiyat olduğu projelerde yer almak istemiyo-

ruz. Sadece “en son fiyatın nedir” 
şeklindeki soruya muhatap kalıp, 
teknik detayların, ürün özellik-
lerinin ve satış sonrası hizmetle-
rin sorulmadığı pazarlık masala-
rına ait projelerden çekiliyoruz.
Projelerdeki pastanın dağılımı 
dengeli olmalı. Yatırımcı başta 
olmak üzere, en küçük tedarik-
çisinden en büyük tedarikçisine, 
şantiye güvenlik görevlisinden 

işçisine kadar, herkesin memnun kalacağı bir 
kazanç dağılımı sağlanmalı. Sadece yatırım-
cısının kazanç yönüyle memnun kaldığı pro-
jeler ile sağlıklı ekonomik büyümenin olama-
yacağı kanaatindeyim.
Bu arada rakiplerimize de bir önerim olacak; 
bu piyasada hepimize yetecek kadar iş var. İşi 
alabilmek adına çok düşük fiyatlar vermeyelim. 
Rekabetimiz sadece fiyatlarımız ile olmasın. 
Cirolarımız ile kârlılığımız da her geçen yıl 
artsın ki büyüyelim. Bizler büyürsek ülkemiz 

de büyüyecektir. Büyümek daha fazla insana 
istihdamı sağlar. Daha fazla istihdam toplumu 
mutlu ve huzurlu yapar.

Eğitim faaliyetlerimiz sürecek

Eğitim, hayatın her aşamasında sahip olduğu 
değere bizim sektörümüzde de sahip. Firma 
olarak dönem dönem eğitim faaliyetlerimiz 
oluyor. 2012’de Sodeca Proje Koordinatörü 
Santos Bendicho Alonso Türkiye’ye geldi, 
Mövenpick Otel’de sektöre “Kapalı Otopark 
ve Binalarda Mekanik Yangın Havalandırma-
sının Avrupa’da Bugünkü Durumu ve Gele-
ceği” konulu bir seminer düzenledik. Semi-
ner birinci elden verildi, çünkü semineri veren 
Mr. Alonso, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin 
yangınla ilgili standartlarını yazan ekibin için-
deki biriydi. Yani bizzat standardı yazan kişi, 
birinci elden buraya gelip sunum yaptı. Tabii 
o sunumdan olumlu değerlendirmeler aldık, 
katılımcılar çok memnun kaldıklarını dile 
getirdiler. Ben de eğitim kökenli olduğum 
için bilginin paylaşılması gerektiğine inanan-
lardanım. 2013 yılında da bu eğitimlere devam 
etmeyi planlıyoruz. 

Yangına yönelik mekanik 
havalandırma konusunda kendi 
standartlarımızı oluşturmamız şart

Önemle altını çizmek istediğim bir husus 
daha var: Türkiye’de yangın havalandırma-
sına yönelik çok az sayıda oluşturduğu stan-
dartlar var. Mesela biz ilk ATEX sertifikalı 
fanları İGDAŞ’ın kendi bünyesinde geliş-
tirdiği yönetmelik sayesinde doğalgaz tesi-
sat taahhüdü yapan firmalara satarak başla-
dık. Kullandığımız standartlar genellikle AB 
standartları. AB üyesi birçok ülke kendine 
özgü standartlar geliştirmiş ve kendi ülke-
lerinde AB standartlarına değil, kendi stan-
dartlarına uymayı zorunlu kılmış. Ben, mevcut 
AB standartlarından faydalanarak kendimize 
özgün standartlar oluşturmamızdan yanayım. 
Bu alanda ülkemiz koşullarına uygun, kendi 
standartlarımızı oluşturabilmemiz için sektö-
rümüzün duayen isimlerinden, üniversitelerin 
konu ile ilgili kürsülerindeki değerli öğretim 
üyelerinden ve devlet kurumlarında çalışan 
uzman personellerden oluşan bir ekibin dev-
letin öncülüğünde bir araya getirilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum. TM

Türkiye’nin 2012 Prestij Projeleri

SAMSUNG VRF Klima Sistemlerini tercih ediyor

Teknoklima Ltd. Samsung Klima Sistemleri Türkiye Genel Distribütörüdür.

Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No: 78 C Blok Kat: 2A Eyüp / İstanbul Tel: 0 212 608 17 17 www.teknoklima.net

Mall of Istanbul Bayrampaşa Titanic  

Brandium AtaşehirBurgu Kule

Terrace Tema Park

Viaport Houses & Residence

Kentplus Centrium Hilton Gaziantep

Ottomare

Samsung DVM IV Serisi
Buhar Enjeksiyonlu Digital VRF Klima
Sistemlerinde Yüksek Verim ve
Güvenilirlik Standarttır.

* 4-80 HP aralığında dış unite kapasitesi
* 4,62 COP Yüksek verim
* 110 metre iç dış üniteler arası yükseklik
* 1000 mt Toplam borulama mesafesi
* Otomatik boru tanıma ve gaz şarjı imkanı
* RoHs uyumlu kurşun içeriksiz malzeme kullanımı
* LonWorks ve BacNet uyum özelliği

DVM
SAMSUNG
System Air Conditioner
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sistem

Endüstriyel tesislerde ihtiyaç duyu-
lan proses ısısının taşınması ve pro-
sese aktarılmasında, buhar yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Isı taşıyıcı akışkan 
olarak kullanılan buharın üretiminde yük-
sek verimli kazan teknolojilerinin tercih edil-
mesi, tesisin primer enerji tüketiminin düşü-
rülmesinde çok önemli bir etken olarak dik-
kat çekmektedir.
Endüstriyel tesislerin proses enerjisinin kar-
şılanmasında, ham madde, ara ürünün veya 
son ürünün üretiminde çoğunlukla ısıl işlem 

enerji fiyatlarında kararlı bir artış gözlenmesi 
beklenmektedir. 
Almanya’da, ısıtma için kullanılan hafif sıvı 
yakıtların fiyatları son yıllarda neredeyse iki 
katına yükseldi. Ülkemizde doğalgaz fiyat-
larında son bir yılda gerçekleşen artış % 34 
mertebesinde. 
Temel enerji kaynaklarının elde edilebilirlik 
süresinin uzatılabilmesi ve fiyat artışlarının 
ötelenebilmesi, gerek ülkemizde gerekse glo-
bal alanda yalnızca bu kaynakların verimli bir 
şekilde kullanılmasıyla mümkündür.

gereklidir. Çeşitli proses makineleri, büyük 
miktarlarda endüstriyel üretim yapılmasına 
olanak sağlamaktadır ve 220 °C sıcaklığa kadar 
dolaylı veya doğrudan ısıl işlem için birçok 
süreçte ısı ortamı olarak genellikle buhar kul-
lanmaktadır.
Buhar üreticileri, 50 yıldan hatta bundan 
onlarca yıl öncesinden beri, klasik enerji kay-
nağı olan sıvı ve gaz yakıt ile ısıtılmaktadır. 
Petrolde dünya stoklarının sınırlı olmasından 
dolayı ve kaynakların belirli üreticilerin elinde 
bulunmasına bağlı olarak orta ve uzun vadede 

Ekonomizerler ile 
Isı Kazanımı
Hazırlayan: Nejat Kiper, Makine Mühendisi, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ürün Yönetimi Departmanı 
Endüstriyel Sistemler Ürün Müdürü
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ısıtma devreleri, sürekli rejimde kullanılan 
düşük sıcaklıklı proses devrelerinde enerji 
gereksinimini karşılarken, atık gaz sıcaklık-
larını çok büyük oranda düşürürler. Entegre 
ekonomizörlerin baca gazı bağlantı hattında 
kullanılmak suretiyle çok düşük alan gereksi-
nimi ile tasarımcı ve işletmecilere büyük kolay-
lık sağlamaktadır.
Kompakt kazan dairesi tasarım felsefesi ile 
mükemmel uyumda, yüksek verimli işletim 
mümkün olmaktadır. Yoğuşma ekonomizör-
leri, gaz ve düşük sülfür oranlı motorine uygun 
üretilebilmektedir. Fabrikada test edilir ve ısı 
yalıtımı tamamlanmış şekilde sevk edilir.

Her kapasitede alev / duman borulu kazanlar, 
sonradan birer ekonomizer ile donatılabilir. 
Bu doğrultuda Bosch Industriekessel GmbH, 
TÜV tarafından test edilmiş olan ve nakliye 
şasisi üzerinde, ısı yalıtımı tamamen yapılmış 
ve kuruluma hazır şekilde teslim edilen kom-
pakt ECO tasarımı geliştirilmiştir. Bu tasa-
rım prensibinde kullanılan ekonomizör, kaza-
nın hemen arkasında baca gazı hattına entegre 
edilir ve kazan besi suyu devresine bağlanır.

Entegre ekonomizör ile yenilikçi 
kazan tasarımı

Tamamen entegre ekonomizörlü, yeni Bosch 

Buhar üretim alanında belirli kapasitelerde 
buhar, çoğunlukla alev / duman borulu kazan-
lar kullanılarak üretilir. Geleneksel tasarım-
larda, beslenen suyun ön ısıtması için ilave 
konveksiyon ısıtma yüzeyleri entegre edilmez. 
8 - 12 bar basınç aralığında ve 170 - 190 °C 
doymuş buhar sıcaklıklarında çalışmak üzere 
tasarlanmış olan bu buhar kazanlarında, baca 
gazının 260 °C sıcaklığa kadar ulaştığı ölçül-
müştür. Baca gazlarının % 12’si kadarı, baca-
dan atmosfere kullanılmadan atılır. Bu açıdan 
bakıldığında, ekonomizer bulunmayan buhar 
kazanları, yüksek enerji tasarrufu potansiye-
line sahiptir.
Daha yüksek çalışma sıcaklıkları, kirli ısıtma 
yüzeyleri (kurum ve kireçlenme) ve yan-
lış ayarlanmış brülörler, baca gazı kayıpla-
rını daha da artırabilir. Baca gazındaki ısı-
nın kaybedilmesi, paranın da kaybedilmesi 
demektir. Aynı zamanda temel enerji kayna-
ğının daha yüksek oranda kullanılması zorunlu 
hale gelir ve bu da çevreye daha fazla emisyon 
salımı anlamına gelmektedir.
Buhar kazanlarında ekonomizörler, baca 
gazı sıcaklığının düşürülmesi ile duyulur ısı 
geri kazanımı sağlamaktadırlar. Kullanıla-
cak ekonomizörlere ek olarak tasarlanabi-
lecek yoğuşma ekonomizörleri ile de düşük 
sıcaklıklı proses veya ısıtma devrelerinin bes-
lenmesi suretiyle baca gazındaki su buharının 
enerjisinin de kullanılması söz konusu olabil-
mektedir. Böylece normalde çok yüksek atık 

gaz sıcaklıklarına sahip olan buhar kazanla-
rında baca gazı sıcaklıkları doğru tasarımlar 
ile atık gaz çiğ noktası seviyelerine kadar indi-
rilebilmektedir. 

Ekonomizörler; yakıt tasarrufu, kapasite opti-
mizasyonu ve çevreye çok daha fazla duyarlı 
işletim için mükemmel iyileştirme fırsatı sun-
maktadırlar.
Harici yoğuşma ekonomizörleri, paslanmaz 
çelik özel tasarımları ile, yüksek besi suyu 
gereksinimi olan tesislerde, düşük sıcaklıklı 

Dünya ve Türkiye Doğalgaz Fiyatları
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sistem

kazana geri alınır. Ekonomizerlerin ilk yatı-
rım maliyetleri ve yakıt fi yatlarına bağlı olarak 
değişmekle birlikte yapılan yatırım tek vardi-
yada ve % 70 ortalama kazan performansı ile 
9 - 12 ay içerisinde amorti edilebilmektedir.

Her türlü endüstriyel uygulama için 
esnek çözümler

Ekonomizerler, çeşitli baca gazı giriş ve çıkış 

Industriekessel GmbH kazan modelleri, özel 
avantajlar sağlar. Değişken, özel olarak gelişti-
rilmiş ve yüksek verimli kanatlı borulara sahip 
bir ısı eşanjörü demeti, kazan davlumbazında 
kazanın bir parçası olarak entegre edilmiştir, 
su devresine bağlıdır ve gerektiğinde kapa-
tılabilir. Bu kazanlar için gerekli olan yatı-
rım maliyetleri, harici ekonomizörlere sahip 
kazanlara kıyasla daha düşüktür. 
Ekipmanların ayrı ayrı nakledilmek zorunda 
olmaması, kazana bağlantı, kaide yapımı ve 
kurulum için ilave çalışmaların gerekli olma-
ması, yatırım maliyetlerinin kısa zamanda geri 
kazanılacağı anlamına gelir.

Ekonomizerin avantajları nelerdir?

Buhar kazanlarına beslenen su, kimyasal ve 
ısıl işlemlerden geçirilerek ve standartların 
gerektiği özelliklerde, uygun şekilde hazırla-
nır, ekonomizere 103 °C (tam degazyonlu sis-
temlerde) veya 90 °C (kısmi degazyonlu sis-
temlerde) sıcaklıkta aktarılır. Ekonomizör içe-
risindeki sirkülasyon sırasında besi suyu baca 
gazını soğutur, kendisi ısınır. Baca gazı sıcaklı-
ğının 260 °C’den 120 °C’ye düşürülmesi, baca 
gazı kayıplarını % 6 azaltmaktadır. Bu ekono-
mizere sahip bir buhar kazanı, üretilen buhar 
miktarı için varsayılan yük noktasında % 6 
daha az yakıta ihtiyaç duyar. Baca gazından 
geri kazanılan ısı, beslenen suyun ısıtılmasıyla 

sıcaklıkları için özel olarak tasarlanabilir. Baca-
nın izin verilen minimum sıcaklığına dikkat 
edilmelidir. Asid ve neme hassas bacalarda, 
bacanın tepe noktasındaki baca gazı sıcaklığı, 
tüm yük aralığında baca gazının yoğuşma nok-
tasının üzerinde olmalıdır. Bir yandan mak-
simum ekonomik verimi elde edebilmek ve 
diğer yandan baca için izin verilen en düşük 
baca gazı sıcaklığını koruyabilmek için, bes-
leme suyunun sürekli kontrolü ve su tarafında 
baypas kullanışlı seçeneklerdir.

Mevcut sistemlerin geliştirilmesinde kullanım 
için tasarlanmış olan harici ECO 1 ekonomi-
zörler, entegre bir baca gazı baypasına sahiptir 
ve opsiyonel olarak baca gazı tarafında baypas 
düzenleyici ile donatılabilir.

Sisteme özel çözümler

Yeni ECO sistemleri, baca gazı ısısının kul-
lanımını basitleştirir, sistem verimi artırır ve 
çevrenin korunmasına katkı sağlar. Bosch Ter-
moteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş., yeni 
kazanlar ile birlikte ve mevcut Buderus ve 
Bosch markalı endüstriyel sistemlere özel son-
radan ilave edilecek uygulamalar için özel tav-
siyeler ve hesaplamalar ve sistem çözümleri 
sunmaktadır. TM

FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ

DUMAN TAHLİYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP 
LİDER YERLİ ÇÖZÜM

İlk Belediye Caddesi No:2 
Tünel - Beyoğlu  / İstanbul
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eposta: info@emak.com.tr
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makale

Yangına tepki sınıfı ve yangına daya-
nım süresi konularında Türkiye’de bir-
çok gelişme yaşanmakta ve bilinç art-

maktadır. Polat Tower gökdelen yangını tele-
vizyonda geniş yer aldı. Böylece yangına tepki 
sınıfı konusu gündeme geldi. Dış cephedeki 
yalıtım iki tabakadan oluşuyordu. Taşyünü 
ve polietilen. Taşyünü yanmaz bir malzeme-
dir, yanmadı. Polietilenin nasıl yandığını ise 
televizyonda izledik. Günümüzde farklı mal-
zemeleri birlikte kullanarak kompozit sistem-
ler oluşturulmaktadır.

Yangına Tepki (Yanıcılık Sınıfı)

TS EN 13501 standardına göre yanıcılık sınıf-
ları aşağıda belirtilmiştir:

•	 Yanmaz

•	 Zor yanıcı

•	 Zor alevlenici

•	 Normal alevlenici

•	 Kolay alevlenici

“Binaların yangından korunması hakkında 
yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik” taslağı hazırlandı ve ilgili kuru-
luşlardan görüşler alındı. Önümüzdeki bir-
kaç ay içinde yangın yönetmeliğinde değişik-
likler yapılacaktır.
Yönetmelik taslağına göre, ısı yalıtım malze-
mesi ile birlikte kullanılan yapı malzemelerin-
den oluşan sistem bir bütün olarak test edile-
cektir ve yanıcılık sınıfı akredite bir laboratu-
var tarafından belirlenecektir. Yönetmelik tas-
lağına göre, yalıtım malzemelerinin, yangın 

Hazırlayan: Makine Mühendisi Esat Ersoy (Yangın Danışmanı), 
Esat Ersoy Yangından Korunma Mühendisliği

Yangına Tepki Sınıfı ve 
Yangına Dayanım Süresi
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yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki gerek-
leri sağladığı döşeme ve cephe detay projele-
rinde belirtilecektir.
Yangına tepki, sadece bina dış cephesindeki 
malzemeler için değil bina içindeki ve dışın-
daki tüm malzemeler için dikkate alınması 
gereken bir konudur. Örneğin sinemanın kol-
tukları kolay alevlenici ise yüksek miktarda 
duman çıkarıyorsa, can kaybı ihtimali yük-
sektir.
Isı Yalıtımcısı (Seviye 3), Su Yalıtımcısı 
(Seviye 3), Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) ve Yan-
gın Yalıtımcısı (Seviye 3) mesleklerinde yeter-
lilikler, resmi olarak yayımlandı. Belgelen-
dirme amacı ile başvuru yapacak adaylar www.
izoder.org.tr ve www.tebar.com.tr sitesinde 
detaylı bilgi bulabilir. Gerekli şartları taşı-
yan ve eğitim alan kişiler yalıtım ustası ola-
rak çalışabilecektir.

Yangına Dayanım Süresi

Yangının yayılmasını engellemek ise başka bir 
boyuttur. Örneğin yangın merdiveni yuvala-
rının duvarları ve kapıları yangına belli bir 
süre dayanıklı olmalıdır. Zincir en zayıf hal-
kası kadar güçlüdür. Kalın duvarlar yapsak 
bile; eğer yangın kapımız, dumanı veya yan-
gını sızdırırsa kaçış yolu tehlikeye girer. “Yan-
gına dayanım süresi” yangına tepki sınıfı ile 

ilgili değildir. Kapının yanmaz malzemeler-
den yapılması, yangına dayanım süresi şartını 
sağladığı anlamına gelmez. Örneğin yangına 
dayanım süresi doksan dakika olan bir kapı 
üretmek istediğimizi ele alalım. Bu kapı dok-
san dakika boyunca duman veya yangın geçir-
meyecek, bütünlüğünü koruyacak ve ısı yalı-
tımı sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Yangın kapısı vb. ürünlerin yangına dayanım 
süresi akredite bir laboratuvarda test edilmiş 
olmalıdır. Aksi takdirde duman sızdıran kapı-
nın bir tarafındaki birkaç yüz santigrat derece 
sıcaklığı diğer tarafa geçiren kapılar ile karşı-
laşma ihtimali yüksektir.
Aydınlık bir ortam oluşturmak vb. amaçlarla 
camlı yangın kapıları tercih edildiğinde kapı-
nın bu şekilde test edilmiş olması gereklidir.
Yangına tepki sınıfını belirleme konusunda 
Türkiye’de birkaç test laboratuvarı bulunma-
sına karşın yangına dayanım süresi belirlemek 
için Türkiye’de bir laboratuvar bulunmaktadır. Yangına dayanım süreleri 30, 60, 90 veya 120 

dakika şeklinde sınıflara ayrılmıştır. Yangın 
yönetmeliğine göre otellerin, motellerin ve 
diğer binaların yatakhane olarak kullanılan 
bölümlerinin iç koridora açılan kapılarının 
yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması 
gerekir.
Otuz dakika boyunca dayanım sağlayan ahşap 
kapılar olduğu gibi, bu dayanımı sağlamayan 
çelik kapılar da bulunmaktadır. Yangına daya-
nım süresi bu sürede dumanı geçirmeyen ve ısı 
yalıtımı sağlayan yapı bileşeni anlamındadır.
Otel yatak odası kapıları genellikle ahşap 
olmaktadır. Test kanıtı olan sertifikalı kapılar 
tercih edilmelidir. Oteller insanların uyuduğu 
mekânlardır, uyurken yangına yakalanma ihti-
mali yüksektir. Konuklar otelin mimari yapı-
sına ve kaçış yolu güzergâhına yabancıdır. Bu 
nedenle yangın yönetmeliğinde yatak odası 
kapılarının yangına dayanım süresine önem 
verilmiştir. TM

Yangın kapısına yangın dayanım süresi testi
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söyleşi

Fatma Bolat
Berros Klima Mühendislik
HK Instruments 
Ürün Müdürü

B ERROS Klima, son 20 yılda büyük bir gelişme gösteren Türk inşaat sektörüne 
paralel olarak büyüyen Türk HVAC sektörüne hizmet vermek amacıyla, üretimlerinde 
mühendislik misyonunu öne çıkarmış dünya markalarıyla işbirliği yapıyor. 

İşbirliği yaptığı markalardan biri olan Finlandiyalı HK Instruments ile, enerji tüketimini 
kontrol altına alan hava basınç duyar elemanlarını Türk HVAC sektörüne kazandırdıklarını 
söyleyen Berros Klima Mühendislik ve HK Instruments Ürün Müdürü Fatma Bolat, yüksek 
kaliteli ürünlerin doğru satış kanalıyla son kullanıcıya ulaştırılması gerektiğinin altını 
çiziyor.

“ HK Instruments, Türkiye’deki 
 pazar payını her geçen gün artırıyor”
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Üretimlerimizde mühendislik 
misyonunu öne çıkarmış dünya 
markalarıyla işbirliği içindeyiz

BERROS Klima, HVAC sektöründe kaza-
nılan mühendislik deneyimini, dünya mar-
kalarıyla yapılan ortak çalışma ile geliştirerek 
ülkemize yüksek verimli sistemler ve çevreye 
duyarlı modern binalar kazandırmak ama-
cıyla 2006 yılında İstanbul’da kuruldu. İlk ola-
rak Alman Rosenberg fan gruplarının ithala-
tına başladık. Akabinde Alman Klingenburg 
ısı geri kazanım cihazlarını getirmeye baş-
ladık. Son olarak 2010 yılının Mayıs ayında 
Finlandiyalı HK Instruments ile distribü-
törlük anlaşması imzaladık. Üretimlerimizde 
mühendislik misyonunu öne çıkarmış dünya 
markalarıyla işbirliği içinde olmamızın nedeni; 
son yıllarda Türk inşaat sektörünün büyük bir 
gelişme göstermesi ve bununla beraber Türk 
HVAC sektörünün de aynı ivmeyle büyüme-
sini istememizdir. İşbirliği yaptığımız dünya 
markalarının AR-GE departmanlarında geliş-
tirilen yüksek verimli yeni ürünlerini, mühen-
disliğe önem veren firmalara aktarıyoruz. HK 
Instruments, Türkiye HVAC pazarına gir-
mek istiyordu ve Fin-Pro ile araştırma yap-
maya başladı. Fin-Pro, Finlandiya’nın ticari 
ateşesi olarak görev yapıyor. Yatırım yapacağı-
nız ülkeyi, o ülkenin pazarına girmek için nasıl 
yol kat edileceğini, partnerin nasıl olacağını 
araştırıyor. HK Instruments yaklaşık altı ay 
Fin-Pro ile araştırma yaptı. Türkiye’de yaklaşık 
25 firma ile görüşme yaptılar. Bu görüşmeler 
neticesinde BERROS Klima ile yola çıkmaya 
karar verdiler. Yani aslında HK Instruments 
bizi buldu, hikâyemiz böyle başladı. BERROS 
Klima olarak biz, sektörde önde gelen AHU 
üreticilerine, mekanik taahhüt firmalarına, 
otomasyon firmalarına eşit mesafede duran bir 
firmayız. Sadece ürün satışı yapıyoruz. 
Mekanik taahhüde ve bitmiş cihaz üretimine 
girmiyoruz. Üretim yapan ve taahhütçü firma-

lara malzeme ve hizmet sağlıyoruz. 
HK Instruments’ın bizi tercih etmesindeki en 
önemli sebep bu. 1 Mayıs 2010’dan itibaren 
HK Instruments’ın resmi distribütörü olarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

HK Instruments’a güveniyoruz

HK Instruments, 1987 yılında Finlandiya’da 
kurulmuş ve ismini kurucusu Heikki 
Kalliomäki’nin isminin baş harflerinden almış. 
Üretimine ilk olarak manometre ile başlamış, 
daha sonra basınç ölçerler ve sensörler ile 
devam etmiş. Üretimin % 85’ini ihraç eden 
firma, tüm ürünlerini Finlandiya’daki tek fab-
rikasında üretiyor. 1990 yılından itibaren hızlı 
bir büyüme sürecine giren HK Instruments, 
45 ülkeye satış yapıyor ve bu ülkelerde tem-
silciliği bulunuyor. 
Elbette biz de HK Instruments firmasını ince-

ledik. Çünkü diğer markalarımız çok güçlü ve 
bunların yanına gelecek üçüncü kardeş firma-
nın da aynı kalitede ve güçte olması gerekti-
ğine inanıyorduk. Finlandiya mühendisliğe 
çok önem veren bir ülke... AR-GE konusunda 
aşırı titiz davranıyorlar. İncelemelerimiz sonu-
cunda HK Instruments’ın kaliteli ve kalitenin 
gelişmesine önem veren bir firma olduğunu 
anladık. HK Instruments’ı kabul etmemizin 
ilk başta gelen nedenlerinden biri bu oldu. 
Diğer yanda ürün gamı olarak kullanıcıya 
kolaylık sağlayan bir firma olması. AR-GE 
mühendisleri tarafından bu tür bir bakış açısı 
ile ürün geliştirilmesi yapılıyor. Bunu ilk anlat-
tıklarında, bunun standart bir pazarlama, stan-
dart bir ürün tanıtımı olduğunu zannediyor-
duk. Fakat daha sonra kullanan müşterileri-
miz tarafından bunun çok doğru olduğunu, 
gerek sahada gerek cihazların üzerinde kulla-
nırken müşteriye kolaylık sağladığı hakkında 
geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bizim 
HK Instruments’a daha fazla güvenmemizi 
ve daha fazla sarılmamızı sağladı. 
HK Instruments, dünyanın önde gelen birçok 
firması için de üretim yapabiliyor. 
Bu açıdan bakıldığında HK Instruments mar-
kasıyla satılan ürünlerin yanı sıra çok sayıda 
başka markaya da ürün yapıyoruz. Satış için 
bayi teşkilatımız yok. Güçlü satış firmalarıyla 
çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Biz BER-
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söyleşi

DPT-Flow Meter’ların önemi ortaya çıktı. 
HK Instruments, DPT-Flow ’u dünyada ilk 

çıkaran firma. Zamanla Türkiye’de de plug 
fanlarla beraber bunlar kullanılmaya başladı. 
DPT-Flow Meter, debinin ve basıncın oran-
sal olarak kontrol altında tutulmasını sağlıyor. 
Yani bir binada kullanılan klima santralleri-
nin debilerindeki değişimler, DPT-Flow 
Meter sayesinde kolaylıkla kontrol 
altında tutulabiliyor ve enerji tasar-
rufu sağlanabiliyor. İşletme mali-
yetinde büyük ölçüde düşüş 
sağlanıyor. Zaten ilerleyen 
zamanlarda yeşil binalarda 
plug fanlarla beraber DPT-
Flow Meter’ların da standart 
hale geleceğini düşünüyoruz. 
Yani bu ürün, plug fanın kar-
deş ürünü gibi olacak. 

HK Instruments, 
Türkiye’de yeni olmasına 
rağmen pazarda çok iyi bir yer 
kazandı 

Heikki Kalliomäki’nin en önem verdiği nokta, 
üretilen kaliteli ürünlerin bütün dünyada fiyat 
açısından uygun seviyede tutulması. Bu bakış 
açısıyla HK Instruments adet bazında çok 
ürün yapıyor. Mesela PS (Basınç Anahtarı) bu 

ROS Klima olarak son kullanıcıya ulaşmaya 
çalışmıyoruz, bahsettiğimiz firmalar üzerin-
den satışımızı gerçekleştiriyoruz. Yani zincir 
şu şekilde devam ediyor; HK Instruments, 
BERROS Klima, güçlü satış firmaları ve son 
kullanıcılar. Bu zincir, tüm tarafları mutlu edi-
yor. Bu nedenle sistemin bu şekilde kalmasın-
dan yanayız.

Tüm klima santral üreticileri ve 
otomasyon uygulama firmalarına 
hitap ediyoruz

HK Instruments’ın iki tane ana müşteri 
kanadı var; klima santrali üreticileri ve oto-
masyon uygulama firmaları. Şöyle diyebiliriz; 
sektörün önde gelen firmaları bizim çözüm 
ortağımız. HK Instruments’ın müşteri kanadı 
içinde olan tüm klima santrali ve otomasyon 
uygulama firmaları ile diğer iki markamız; 
Klingenburg ve Rosenberg vasıtasıyla tanışı-
yorduk, işbirliği içindeydik, onlara malzeme 
veriyorduk. 
HK Instruments’ın ismi duyuldukça ürünler 
kolaylıkla bu iki alanda da kullanılmaya baş-
ladı. Ürünlerimiz; manometreler, basınç ölçer-
ler, fark basınç göstergeleri.
DPT-2500-R8 fark basınç sensörü, dünyada 
sadece HK Instruments’ın üretiminde olan, 8 
farklı basınç aralığında kullanılan, bu sayede 
tüm projelerde kullanıcılara kolaylık sağla-
yan bir ürün. 
Türkiye’de klima santrallerinde plug fan kul-
lanımı hızla artmaya başladı. Bununla birlikte 

yıl 1 milyon adet üretildi. Seri ve çok sayıda 
üretim, uygun fiyat avantajı getiriyor. Ürünler 
bu sayede 45 ülkede satılabiliyor. Şu anda en 
büyük pazarlarından biri, Hindistan. 
2010 yılında HK Instruments Türkiye paza-

rına girdikten kısa bir süre sonra 
da Amerika pazarına da 

yatırım 
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söyleşi

yapmaya başladı. Orada ofi s açıldı. Tüm ürün-
ler Finlandiya’dan sevk edilmesine rağmen 
oradaki Amerikan fi rmaları ile rekabet edebilir 
pozisyonda. Türkiye’deki HK Instruments’ın 
pazarının artışı çok iyi seviyede. Türkiye’de 
yeni ve henüz 2 yaşında bir marka olmasına 
rağmen pazarda çok iyi bir yer kazandı. HK 
Instruments kredi notu AAA olan bir fi rma.
Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’e hitap edi-
yoruz. Direkt bizim tarafımızdan satış gerçek-
leştiriliyor. Ürünlerimiz Ghost, CE, ISO ser-
tifi kalarına sahip. 
HK Instruments’ın ürünlerini kullandığı-
mız referanslar arasında; HABOM Projesi, 
Ford Otosan, Varyap Meridian, Marmara-
park, Kuyumcukent var.

Sloganımız “Doğru dizayn, verimli 
bina”

HK Instruments açısından Türkiye HVAC 
sektörü iyi durumda. Yurtdışından aldığımız 
geri dönüşler olumlu yönde. Çünkü tüm ülke-
leri kontrol ediyorlar. Türkiye, bu ülkeler ara-
sında en iyilerinden biri. 2012’nin sonunda 
HK Instruments, kendi ürettiği ürünler bölü-
münde Türkiye’de % 20 pazar payına sahip 
oldu. Bu da yükselen bir trend, yükselen bir 
satışla meydana geliyor ve her geçen gün de 
bu satışlar artıyor. 2013 ve 2014 yıllarında bu 
oranın daha da artacağı aşikâr. HK Instru-
ments, 2015’yılında ürettiği ürünlerde % 50 
pazar payını hedefl iyor. Şu andaki gösterge-
ler de bu yönde. Türkiye’de HVAC sektörü, 
iyi hizmet vermiş ve iyi ürünlere her zaman 

destek olmuştur. HK Instruments da bu man-
tıkla yürüyen bir marka. Özellikle marka ima-
jını bozmamaya, marka imajını her zaman en 
yüksekte tutmaya çalışıyor. 
Biz BERROS Klima olarak aynı şekilde bunu 
korumaya çalışıyoruz. Amaç; yüksek kaliteli 
ürünlerin doğru satış kanalıyla son kullanıcıya 
ulaştırılması. Eğer bu kanal doğru yürürse, her 
ürün ve her sistem doğru çalışır. Bazen sektö-
rümüzde görüyoruz; bazı projelerde bu denk-
lemin içinde bazı noktalar eksik kaldığı zaman 
o proje hüsranla sonuçlanıyor veya sorunlar 
çıkıyor, bu da tabii ki son kullanıcıya yansı-
yor. Herkes ürünü kötüler, ama aslında tasa-
rım yanlıştır. Hiçbir üretici kötü ürün üret-
mek için çalışmaz. Gidişat hatalı, tasarım yan-
lışsa sorunlar mutlaka çıkacaktır. Sloganımız 
“Doğru dizayn, verimli bina”. Tasarım doğru 
yapılınca, sistemin verimli çalışmaması kaçı-
nılmaz. 

Müşterilerimiz yarın kullanacağı 
ürünü bugün istiyor

Bütün ürünlerimizi stokta tuttuğumuz için 
hem teslimat açısından müşterimizi beklet-
miyoruz hem de toplu bir alım yaparak sağla-
dığımız maliyet avantajını müşterilerimize de 
yansıtabiliyoruz. Müşterilerimiz de stoklu satış 
yaptığımızı bildiğinden yarın kullanacağı ürü-
nün siparişini bugün verebiliyor. Aynı şekilde 
müşterilerimizin de bize duyduğu güven, en 
büyük gurur kaynağımız... TM

ÖNCE SONRA

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

tahliyenin imkansız olduğu durumlarda, evinizin 

veya iş yerinizin herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, 

yeni bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi kolayca 

monte etmenizi sağlıyor. İsterseniz çatı veya bodrum 

katına... İsterseniz kanalizasyon borusundan uzak 

veya kot farkı olan yerlere... 

PRATİK: Kolay kurulum

EKONOMİK: Kırmaya, dökmeye gerek yok

ESTETİK: 22/32mm çapında boru ile tahliye

SESSİZ: Sadece 50 decibel ses yüksekliği

KOKUSUZ: Kokuyu önlemek için çek valf ile donatılmıştır

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

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

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

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

WC’LERiNiZ ARTIK iSTEDiĞiNiZ YERDE!

ATIK SUYU

POMPALAR

DiKEY
7m

YATAY
110m

Gider olmayan yerlerde, bodrum ve 
çatı katlarında tuvalet, banyo, mutfak 
kurabilmeniz için akıllı çözümler: 
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sistem

Isı Pompası Sistemleri Hakkında 
Bilinmesi Gerekenler

önerilen doğalgazlı sistemlere karşı % 40 - 50 
oranlarında daha tasarrufludur. Bu sistem ile 
evinizi kışın ısıtıp, yazın serinletebilirsiniz aynı 
zamanda sürekli olarak sıcak su ihtiyacınızı 
karşılayabilirsiniz. Bu sistemlerle fosil yakıt-
lara olan bağımlılığınız son bulur, bulunduğu-
nuz bölgeye doğalgaz ulaşmasını beklemenize 
ve doğalgazın temin edildiği ülkeler ile yaşa-
nan siyasi krizler sonrasındaki zamları düşün-
menize gerek kalmaz. 
Isı pompaları bir kaynaktan diğer kaynağa ısıyı 
taşırken bir miktar elektrik harcarlar. Cihazlar 
kapasitelerine ve verimliliklerine göre enerji 
harcarlar. 

I sı pompası sistemleri, ısı enerjisini bir 
ortamdan diğer bir ortama taşıyan ve 
elektrik ile beslenen sistemlerdir. Bildi-

ğimiz gibi enerji vardan yok, yoktan var edi-
lemez ya biçim değiştirir ya da bir yerden bir 
yere taşınır. Isı pompası da ismini, ısı enerjisini 
bir ortamdan diğer bir ortama taşıma kabiliye-
tinden alır. Isı pompası günümüzde çok yeni 
bir kavram gibi algılansa bile buzdolabı, klima, 
nem giderici ve dondurucular aynı mantık ile 
çalışan ürünlerdir. Isı pompaları; toprak kay-
naklı, su kaynaklı ve hava kaynaklı olarak 3 
çeşittir. Ülkemizde çok yeni kullanılmaya baş-
lamış olmasına karşılık diğer Avrupa ülke-

lerinde II. Dünya Savaşı’nın ardından yaşa-
nan fosil yakıtlı enerji kaynaklarının krizin-
den sonra kullanımı ağırlık kazanmıştır. Günü-
müzde Türkiye’de de ağırlıklı olarak hava kay-
naklı cihazlar kullanılmaktadır. 
Isı pompaları çevrecidir ve çalışmaları sırasında 
insan sağlığına zararlı CO2 gazı üretmezler. 
Güvenlidir, yakıt ve yakıt tankı bulundurmaz-
lar dolayısıyla patlama riski yoktur. İçerisinde 
kullanılan gazlar yanıcı ve zehirleyici değildir, 
baca ve atık gaz çözümü gerektirmez.
Mevcut bütün ısınma sistemleri arasında en 
tasarruflusu yerden / duvardan ısıtma ile ısı 
pompalı sistemlerdir. Türkiye’de en ucuz olarak 

Hazırlayan: Özgün Beşyıldız, Samsung Sistem Klimaları Türkiye Genel Distribütörü 
Teknoklima Ege Bölge Müdürü
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COP, “Coefficient Of Performance” kelimele-
rinin kısaltmasıdır ve Türkçe’ye  “(performans 
veya verimlilik) verim katsayısı” olarak ter-
cüme edilebilir. COP, “elde edilen ısı enerjisi-
nin, tüketilen elektrik enerjisine oranı” olarak 
özetlenebilir. Isı pompası carnot çevrimi saye-
sinde doğadan enerji alarak 4 COP değerine 
ulaşabilir. Başka bir ifadeyle, klasik sistemlerin 
4 katı enerjiyi doğadan alarak evinize taşıyabi-
lir. Elektrikli kombi 24 kwatt tüketerek 20.640 
kcal enerji açığa çıkarırken, COP değeri  4 olan 
ısı pompası 24 kwatt tüketerek 82.560 kcal 
enerjiyi doğadan alarak evinize taşır. Örne-
ğin Samsung EHS ısı pompaları, harcadığı 1 
kW’lık elektrik enerjisine karşılık size 4.60 kW 
ısı enerjisi vermektedir. 
Samsung EHS ısı pompaları, güneş enerjisi 
sistemi ile akuple kullanıldığı takdirde sıcak 
su kullanımında çok daha fazla enerji tasar-
rufu sağlar. 
Aynı zamanda Samsung EHS ısı pompalarında 
soğutma veya ısıtma yapmanız için evinizin 
içerisinde fan-coillere bağlanacak olan su hattı 
taşımanıza gerek yoktur. Tıpkı multi sistem kli-
malarda olduğu gibi, Samsung EHS sistemle-
rini bakır boru hattı ile duvar tipi veya kanallı 
tip iç ünitelere bağlayıp ani ısıtma ihtiyaçları-
nızı ve / veya soğutma ihtiyaçlarınızı bu tip iç 
üniteler ile çözebilirsiniz. Böylece enerjiyi suya 
aktarıp taşımadaki verim kayıplarından, fan-
coillerin gürültülü çalışmasından, PPRC boru 
ile su hattı taşıma sırasında oluşabilecek sıkıntı 
ve zorluklardan, fan-coil fiyatlarındaki ilk yatı-
rım maliyetlerinden, selonoid vana koyulma-
ması durumunda yaşanacak enerji sarfiyatın-
dan, sıva altındaki borunun izolasyonlu olma-

sına rağmen zaman içerisinde soğutma sıra-
sında yaşanabilecek yoğuşma ile oluşan suyun 
sıvayı kabartması gibi risklerden korunmuş 
olursunuz. Samsung EHS ısı pompalarının 
akıllı kontrol sağlayan TDM modeli, her iki 
fonksiyonu çalıştırmak için yalnızca tek bir dış 
üniteye gereksinim duyar. Böylelikle ürün mali-
yeti ve alandan tasarruf sağlar. TDM teknoloji-
siyle, iç ortamlarda termal rahatlığın sağlanma-
sında zemin altı ısıtmanın en iyi seçenek olduğu 
bilinmektedir. Bununla birlikte, sistem açıldık-
tan sonra odanın ısıtılması için 4~8 saat gerekir.
Samsung Eco Isıtma Sistemleri TDM tek-
nolojisi, odayı ısıtmak için zemin altı ısıtma 
sağlamasının yanı sıra sıcak hava üfleyerek bu 
süreci hızlandırır.
Isı pompaları, karmaşık yapılı ve büyük alan 
kaplayan cihazlar olmadıklarından mon-
tajı, devreye alınması, kolayca kumanda edil-
mesi gibi özellikleri vardır. Ayrıca mahalli-
nizde kazan dairesi gibi bir alan kaybınız söz 
konusu değildir. Servis ve bakım hizmeti çok 
daha düşüktür, sistem tamamen kapalı döngü 
olarak çalışır.
Amacınız çevrenin korunma-
sına katkı sağlamak ile birlikte 
enerji tasarrufu da yapmak ise, 
ısı pompası sistemleri satın 
alırken iyi bir araştırma ve etüt 
yapmalısınız. Kış boyunca dış 
hava sıcaklığı sürekli (–) dere-
celerde olan bir bölgede iklim-
lendirme yapacaksanız, satın 
alacağınız ısı pompasının o 
derecelerdeki çalışma perfor-
manslarını iyi araştırmalısı-

nız. Örneğin, Samsung Eco Isıtma Sistem-
leri, soğuk iklimlerde çok güvenilirdir. Düşük 
sıcaklıklarda en iyi ısıtma performansını göste-
ren Samsung Eco Isıtma Sistemleri, - 10 dere-
cede bile yaklaşık % 90’lık bir ısıtma kapasite-
sine sahiptir. Ayrıca, dış ortam sıcaklığı daha da 
düşerse, cihazın donmasının engellenmesi için 
defrost modu otomatik olarak devreye girer. 
Bu etüdü doğru yapabilmeniz için Samsung 
EIS simülasyon programı dahilinde, cihaz 
seçimi yaparak, bölgesel sıcaklık düzeyleri ve 
mimari şartlara göre ısıtma yükü, enerji tüke-
timi, maliyet, CO2 yayılımı ve kullanım ömrü 
maliyeti gibi analizler yapabilirsiniz. Dahası, 
simülasyon raporu kullanıcılara kaydedilmiş bir 
dosya olarak ya da basılı formatta teslim edile-
bilir. Sezonluk bir süreçte belli koşullar altında 
kullanıldığında o süreçte ne kadar elektrik fatu-
rası ödeneceğinin bilgisi, bu simülasyon ile veri-
lebilmektedir. Önümüzdeki kısa vadede otel 
vb. alanların sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak 
için ısı pompalarının kullanımı artacaktır.  TM
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teknik

CPVC 
Borulama Sisteminin Yangın 
Sprinkler Sistemlerinde Kullanımı

Özet

Yangın sprinkler sistemleri; alevlerin, 
insanları yaralamasından ve mülkiyete 
zarar vermesinden önceki ilk aşamala-

rında mücadele için en etkili ve geçerli metot 
olarak bilinmektedir. 100 yılı aşkın bir süredir 
kullanılan yangın sprinkler sistemlerinin tasa-
rımı ve uygulamasının yapıldığı binalarda şim-
diye kadar, bu binalarda yaşayan insanlar, yan-

gından dolayı bir zarar görmemiştir. Hemen 
hemen bütün yeni alışveriş merkezleri, hasta-
neler, okullar, yüksek katlı binalar ve oteller yan-
gın sprinkler sistemiyle korunmaktadır. CPVC, 
yıllardır yangın sprinkler sistemlerini de içeren 
birçok uygulamanın ihtiyaç duyulduğu yerlerde 
başarıyla kullanılan termoplastik bir borulama 
malzemesidir. Bu malzeme, birçok avantajı ile 
birlikte yangın sprinkler sistemlerinin monta-
jına kolaylıklar getirmektedir.

1. Giriş

Yangın sprinkler sistemlerinde amaç, yapılan 
risk analizleri sonucu belirlenen tehlike sını-
fına göre minimum debinin sistemin gerek-
tirdiği basınç değerinde, yangın sprinkler sis-
teminin uygulandığı ortama verilerek yangı-
nın kontrol altına alınmasıdır. Yangın sprink-
ler sistemlerinde tehlike sınıfları hafif, olağan 
ve yüksek olarak sınıflandırılır. Belirlenen teh-

Hazırlayan: Yetkin Tekin, Link Yapı ve Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
CPVC Ürün Müdürü, Makine Mühendisi
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like sınıfına göre uygulanacak sprinkler siste-
minin, ıslak borulu, kuru borulu, ön tepkili, bas-
kın veya çevrimli sprinkler sistemi olup olma-
yacağına karar verilir. Yangın sprinkler sistem-
lerinde en yaygın olarak uygulanan sistem, ıslak 
borulu sprinkler sistemidir.
İşte bu noktada, yazımızın konusu olan yangın 
sprinkler sistemlerinde CPVC borunun kulla-
nımı gündeme gelmektedir. Hafif tehlike sını-
fında ve ıslak borulu sprinkler sistemlerinde 
kullanılmak üzere tasarlanmış olan bu sistem, 
ülkemiz için yeni bir konu olarak görünmesine 
rağmen İstanbul’daki büyük iş merkezlerinde 
başarıyla uygulanmıştır.

2. CPVC Borulama Sisteminin 
Yangın Sprinkler Sistemlerinde 
Kullanımı

Otomatik sprinkler sistemleri, yangından 
korunmak amacıyla belirli standartlara (NFPA, 
FM, VdS, EN) ve mühendislik tekniklerine 
uygun olarak, sistemin debi ve basınç ihtiya-
cını karşılayabilecek bir su kaynağından bes-
lenmek kaydıyla, yeraltı ve yerüstü borulama-
sıyla bir bütün oluşturan, yangına otomatik ola-
rak su püskürterek müdahale eden söndürme 
sistemleridir. 
Otomatik sprinkler sistemlerinin; ıslak borulu, 
kuru borulu, ön-tepkili, baskın ve çevrimli 
sprinkler sistemleri olmak üzere değişik çeşit-
leri vardır. Bu sistem türleri içinden, ıslak 
borulu sprinkler sistemleri en yaygın olarak 
kullanılan sistemlerdir. Sabit bir borulama sis-
temi, belli bir sıcaklığa geldiğinde her birinin 
teker teker açıldığı, otomatik sprinkler kafaları-
nın takılı olduğu, suyun borulamanın içinde her 
an akmaya hazır olarak beklediği bir sistem-
dir. Diğer sistemlere oranla daha basit olmakla 
beraber, donma tehlikesi olmayan bölgelerde ve 
sprinklerden boşalan suyun sebep olabileceği 
zararın çok olmayacağı mahallerde kullanılır. 
Islak borulu sitemlerde boru tesisatında sprink-
lere kadar basınçlı su bulunmaktadır. Kullanım 
alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinklerler 68 
°C  ile 182 °C arasında belirlenen bir sıcaklık 
değerinde aktif hale geçmek için dizayn edi-
lirler. Sprinklerlerin çoğu yaklaşık olarak daki-
kada 47,25 ile 112,5 litre arasında suyun yan-
gın mahaline boşalmasını sağlar.
Madde 96 -  Aşağıda belirtilen yerler tam veya 
kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak 
zorundadır:

a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den  
fazla olan konut haricindeki bütün 
binalarda,

b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen 
konutlarda,

c) Alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan 
kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın 
asansörle alındığı kapalı otoparklarda,

d) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki 
yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak 
sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, 
pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı 
yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün 
yataklı tesislerde,

e) Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan 
katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve 
eğlence yerlerinde,

f ) Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay 
alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya 
bulundurulan yapılarda,

Binaların yangından korunması yönetmeliği 
(2009), madde – 96’da belirtildiği gibi, kulla-
nılan binaların otomatik sprinkler sistemi ile 
korunma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun hari-
cinde renovasyona giren binalarda, yangın siste-
minin yeniden düzenlenmesi gerekliliği doğan 
kullanılan binalarda, CPVC yangın sprinkler 
borularının kullanımı aşağıda belirtilen özel-
likleri ile ön plana çıkmaktadır.

Sadece ıslak borulu sistemlerde kullanılan 
CPVC borulama sistemleri, yıllardır yangın 
sprinkler sistemlerinde başarıyla kullanılmakta-
dır. Bu borulama sistemi; NFPA 13, 13D, 13R 
ve 90A standartlarının uygun gördüğü alan-
larda ve 12 bar’lık işletme basıncında çalışmak 
üzere dizayn edilmiştir. Oteller, okullar, hasta-
neler, kütüphaneler, bürolar, konutlar, lokan-
talar gibi hafif tehlike sınıfına (NFPA) giren 
mahaller bu sistemin uygulama alanlarından 
bazılarıdır. Kazan daireleri, depolar, otopark-
lar ve mutfaklar gibi orta tehlike sınıfına giren 
mahallerde CPVC borulama sistemlerinin kul-
lanılması uygun değildir. 

CPVC borulama sistemi, dünyanın önde gelen 
bütün sigorta şirketleri tarafından kabul edilen 
UL, FM ve LPCB organizasyonları tarafından 
test edilip onaylanmıştır. CPVC borulama sis-
temi, metal olmayan malzemeler içinde, FM 
sigortalı binalarda kullanılabilen, onaylı tek 
termo plastik malzemedir

CPVC Borulama Sisteminin 
Özellikleri

Korozyona karşı direnç

CPVC borular, korozyona karşı son derece 
dirençlidir. Metal borularda görülen MIC-
mikrobiyolojik etkileşimli korozyon CPVC 
borularda görülmez. Mikrobiyolojik etkileşimli 
korozyon, yangından korunma disiplinine göre 
spesifik olarak şu şekilde tanımlanır;

MIC, yangın sprinkler sistemi içindeki spesi-
fik bakterilerin aktiviteleri neticesinde yoğun-
laşan ve hızlanan, metalik sistem komponent-
lerinin zamanından önce hasara uğraması ile 
sonuçlanan, bir elektrokimyasal korozyon pro-
sesidir. Bu sebeple, MIC oluşumu için bir elek-
triksel bir de kimyasal komponente ihtiyaç var-
dır. Elektriksel komponent, elektron trans-
feri vasıtası ile oluşur. Bu temel olarak, boru 
cidarı malzemesinden her seferinde bir elek- 
tron kopartılması vasıtası ile oluşur. Elektronlar, 
boru cidarı malzemesinin atomlarından bahis 
konusu bakteriye bağlı olarak oluşan deği-
şik oksidasyon formları vasıtası ile kopartılır-
lar. Kimyasal komponent ise oluşan bakteriyel 
metabolik prosesin neticesidir. Genel veya Uni-
form korozyon olarak tabir edilen korozyonda, 
boru iç yüzeyi boyunca nispeten eşit, ince bir 
oksidasyon tabakası oluşur. Bu tip korozyonlar, 
yangın sprinkler sistemlerinde önemli bir etki 
yaratmamakta, dolayısıyla boru iç yüzeyinin 
pürüzlülüğünü (C-faktörünü) önemli ölçüde 
etkilememektedir. Doğal olarak boru yüze-
yindeki çürümenin derecesi de sınırlı olmak-
tadır. Bir yangın sprinkler sistemindeki koroz-
yonun şiddeti, büyük oranda, suyun kalitesine 
bağlıdır, fakat genellikle 1 mil/yıl’ın altındaki 
değerler ihmal edilir. Mikrobiyolojik etkile-
şimli korozyon ile nispeten yavaş olan koroz-
yonun derecesi anormal bir şekilde hızlanarak 
10 mil/yıl değerine ulaşmaktadır. SCH 40 bir 
borunun et kalınlığının 20 mil olduğunu düşü-
nürsek, MIC’nin etkisini daha iyi analiz edebi-
liriz. MIC oluştuğunda, genel korozyon daha 
yoğunlaşır veya yüksek aktiviteli hücrelerle böl-
geselleşir. Bu, öncesinde pürüzsüz olan boru iç 
yüzeyini ve onunla ilintili C-faktörünü, şid-
detli bir şekilde etkileyen çukurlaşmaya sebe-
biyet verir.

100 yılı aşkın bir süre önce ortaya çıkarılan 
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MIC’in, modern endüstriyel sistemler için 
ciddi bir problem olduğunun farkına son 30 
yılda varılmıştır. MIC, metal ve yapı malze-
melerine olan korozyon zararlarının yaklaşık 
% 20’sini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 
MIC’in direkt olarak sebep olduğu zararın yıl-
lık 30 – 50 milyar dolar mertebesinde olduğu 
tahmin edilmektedir. ABD sanayi, boru hatla-
rında meydana gelen korozyonun % 15-30’unu 
oluşturan MIC ile mücadele etmek amacıyla, 
sadece doğalgaz endüstrisinde yılda 1,2 mil-
yar dolar harcama yapmaktadır. MIC, özel-
likle enerji ve petrol sanayiinde, mikrobiyolo-
jik korozyondan kaynaklanan yangın problem-
leri gibi, zaman zaman ciddi hasarlarla sonuç-
lanan bir çok soruna yol açmaktadır.

Yüzey pürüzlüğü (C faktörü):

CPVC boru, pürüzsüz ve geniş iç çapı ile sür-

tünme kaybını en aza indirir. Standart ölçü-
leri ile, daha küçük çaplarda istenilen hidro-
lik özellikler elde edilebilir. En kötü konum-
daki sprinkler uygulama alanı için gerekli akış 
ve basınç değerlerinin sağlanabilmesi ama-
cıyla, uygulama alanından kaynak noktasına 
kadar yapılan hesaplamalarla oluşturulan hid-
rolik hesap yöntemlerinden en çok kullanılan 
Hazen-Williams hesap yöntemi için sürtünme 
kayıp katsayısı (Hazen-Williams “C” faktörü) 
150 alınarak CPVC borulama sistemlerinin 
hidrolik hesaplamaları yapılabilir.

Hazen-Williams Formülü:
Pm = 6,05 x (Qm 1,85 / C 1,85 x dm 1,85) x 105

C-Sürtünme kaybı katsayısı, Hazen ve Wil-
liams tarafından geliştirilen boru iç yüzeyinin 
malzeme, üretim ve ortam şartlarında karşılaş-
tırılarak oluşturulan boru iç yüzeyinin pürüz-

3.  Uygulama zorlukları: Metal boruların 
yüksek alanlara taşınması ve kaynak 
işçiliği dezavantajdır.

                                              
CPVC borulama sisteminin, hafifliği dolayı-
sıyla çalışma sahasında kullanılabilirliği son 
derece rahat ve montajı diğer borulama sistem-
lerine göre çok daha basittir. Bu sistem; sadece 
plastik boru makası, tıraşlama aparatı ve özel 
yapıştırıcısına gerek duyulan soğuk yapıştırıcı 
proses ile birleştirilir. Montaj sırasında önemli 
olan, boru ile birleştirilecek ek parçasının yapış-
tırıcı sürülecek kısımlarının temiz olmasıdır. 
Boru kesildikten sonra kesinlikle tıraşlama apa-
ratı ile kesilen kısmı düzeltilmelidir. Bu sayede 
yapıştırıcının, yapıştırma sırasında boru ve ek 
parçasının yapıştırma yüzeyine yayılması daha 
kolay olacaktır.Yapıştırma işlemi tamamlanıp, 
su ile test edilmeden önce yapıştırıcının kuru-
ması için sistem belirli bir süre bekletilmelidir. 
Bu bekleme süreleri bir sonraki sayfada yer alan 
tabloda verilmiştir.

Çevre dostu

CPVC diğer termoplastik malzemelerle karşı-
laştırıldığında çevre dostu malzemedir. CPVC 
% 30-37 oranında petrolden, %6 3-70 aralı-
ğında masa tuzundan meydana gelmekte, plas-
tik malzemelerin pek çoğuna nazaran, üretim 
prosesinde, sınırlı petrol rezervlerimize daha 
az ihtiyaç duyar.

Fiziksel özellikler ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar:
   
CPVC yangın sprinkler boru ve ek parça-
ları hafif olduklarından dolayı çelik borular 
gibi özel bir taşıma sistemine gerek duyul-
maz. CPVC sistemler dayanıklıdır fakat çeliğin 
sahip olduğu mekanik dayanıma sahip değil-
dir. Bu yüzden, özellikle çalışma sahasında, stok 
ve taşıma yapılırken dikkat edilmelidir. CPVC 
boru ve ek parçalarının üzerine malzeme düşü-
rülmemesine ve hasar gören, çatlayan, kırı-
lan kısımların kesilip ıskartaya çıkarılmasına 
özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca açık alanda 
stok yapılırken, UV ışınlar ve kirden etkilen-
memesi için saydam olmayan bir materyal ile 
boruların üzeri kapatılmalıdır. Zaten bu CPVC 
boru ve ek parçaları, fabrikadan, dış etkenler-
den zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak 
çıkarılmaktadır.

HAZEN - WILLIAMS FORMÜLÜ PARAMETRELERİ

Parametre  Anlam Birim

Pm Birim uzunluktaki boruda sürtünme direnci bar / m

Qm Akış lt / dak

C sürtünme kayıp katsayısı -

dm boru iç çapı Mm

Ç Sürtünme 
Kaybı Katsayısı   C                                                                 

Döküm 100

Duktil 110

Siyah Çelik(Kuru ve ön 
tepkili sistemlerde) 100

Siyah Çelik(Islak ve Baskın 
Sistemlerde) 120

Galvaniz 120

Beton 130

PE 140

Bakır 140

Paslanmaz Çelik Boru 140

CPVC 150

lülük durumunu gösteren bir katsayıdır. C sür-
tünme kaybı katsayısı değerinin büyümesi, boru 
iç yüzeyinin daha az pürüzsüz olduğunun gös-
tergesidir.

Boru çeşitlerine göre sürtünme kaybı katsayı-
ları soldaki tablodaki gibidir;

Montaj prensibi ve montajda dikkat 
edilmesi gereken hususlar:

Kolay, temiz, emniyetli montaj imkânı ile yay-
gın olarak kullanılan çelik borulara karşı avantaj 
sağlar. Kaynaklı birleştirme yöntemi için aşa-
ğıda belirtilen dezavantajları ortadan kaldırır:

1.  Yangın riski: Yaşayan binalarda yanıcı, 
parlayıcı maddelerin depolandığı alanlarda 
risklidir.

2.  Mahalin kirletilmesi: AVM’lerin, otellerin, 
hastanelerin renovasyonunda temiz işçilik 
esastır.
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ğında üst fotoğrafta görüldüğü üzere yanma 
yerine, dış yüzeyinde kömürleşme oluşmak-
tadır. Bu kömürleşme, termal bir bariyer oluş-
turmakta ve ısının borunun iç yüzeyine geçişini 
sınırlamakta, yanmanın etkisini azaltmaktadır.

LOI (Limitli Oksijen Endeksi):

LOI (Limiting Oxygen Index): LOI, bir 
atmosferdeki yanmayı destekleyen gerekli oksi-
jen miktarının yüzdesidir. Aşağıda diğer mater-
yallerle karşılaştırmalı olarak verilen, CPVC’ye 
ait yüksek LOI oranının anlamı, normal atmos-
ferik şartlar altında yanmasının mümkün olma-
dığıdır.

Mekanik mukavemet değerleri:

Uzama katsayısı:

Her borulama materyalinde olduğunda gibi, 
CPVC borulama sistemleri de sıcaklık deği-
şimlerinde uzama ve kısalmalara maruz kal-
maktadır. CPVC için lineer uzama katsayısı 
1 °C için 6.1 x 10-5 olarak kabul edilebilir. 
Bunu 0.061 mm / m / °C olarak da göste-
rebiliriz. Örnek olarak, 15 °C’lik bir sıcaklık 
artışı, 20 m uzunluğundaki bir boru hattında 
18.3 mm’lik bir uzamaya sebep olacaktır. For-
mül olarak;

∆ = e x L x (∆T)
e = 6.1 x 10-5 mm / m°C
L = Boru hattı uzunluğu (m)
∆T = Sıcaklık değişimi (°C)           
∆ = Uzama miktarı (m)  

şeklinde ifade edilir.

Kimyasal Özellikler:

Yanma Performansı:
                       
Atmosferde bulunan oksijen, CPVC’nin yan-
ması için yeterli değildir. Aleve maruz kaldı-

teknik

Min. Bekleme Zamanı

Ortam Sıcaklık Şartları

Ölçü 16 °C-49 °C 4 °C-15 °C -18 °C-3 °C

15 Bar Test Basıncı

3/4” 1 saat 4 saat 48 saat

1” 1,5 saat 4 saat 48 saat

1 1/4” & 1 1/2” 3 saat 32 saat 10 gün

2” 8 saat 48 saat *

2 1/2” & 3” 24 saat 96 saat *

14 Bar Test Basıncı

3/4” 45 dak. 1,5 saat 24 saat

1” 45 dak. 1,5 saat 24 saat

1 1/4” & 1 1/2” 1,5 saat 16 saat 120 saat

2” 6 saat 36 saat *

2 1/2” & 3” 8 saat 72 saat *

7 Bar Test Basıncı

3/4” 15 dak. 15 dak. 30 dak.

1” 15 dak. 30 dak. 30 dak.

1 1/4” & 1 1/2” 15 dak. 30 dak. 2 saat

Mekanik mukavemet değerleri:

Gerilme Mukavemeti, psi@73˚F 7.320

Elastikiyet Gerilme Modülü, psi@73˚F 360,000

Eğilme Mukavemeti, psi@73˚F 13,000

Eğilme Modülü, psi@73˚F 360,000

Baskı Mukavemeti, psi@73 ˚F 10,000

Izod Etkisi, çentikli, ft-lb/in@73 ˚F 2.0

UL Testi:

UL Testi esnasında, 872 °C (1600 °F) sıcaklığa 
varan alevler, yaklaşık 1 dakika içinde sprink-
ler sistemini aktive etmiş, borular sıcaklığı 371 
°C ile 483 °C aralığında değişen alevlerle, top-
lam 10 dakika kadar direkt temas halinde bıra-
kılmıştır. Test sonucunda yapılan inceleme-
lerde, borunun dış yüzeyi üzerinde, karbonizas-
yon, piroliz olarak da tabir edilen kömürleşme 
dışında herhangi bir hasar olmadığı gözlem-
lenmiştir. İç yüzey özelliklerinin de değişme-
den aynı kaldığı gözlemlenmiştir. Sistem daha 
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sonra 1.207 KPa (175 psi) basınçta 5 dakika test 
edilmiş, sistemde kaçak gözlemlenmemiştir.

Diğer sistemlere adaptasyon (Retrofit):

CPVC borulama sistemlerinin, diğer boru-
lama sistemlerine bağlantısını sağlamak için 
dişli adaptörler, flanşlar ve yivli boru ek par-
çaları da mevcuttur. Sprinkler bağlantıları için 
dişli adaptörler, dişli dirsekler ve boyu ayarla-
nabilir özel adaptörlerde ürünler arasında yer 
almaktadır.

Boru ölçüleri ve ağırlıklar:

CPVC borular ASTM F 442, ek parçaları da 
ASTM F 437, F 438 ve F 439 standartla-
rına uygun, SDR 13.5 ölçülerine göre üretil-
mektedir. 

Askılama özellikleri ve aralıkları:
                                                   
Metal borular için uygulanan birçok askı tipi 
CPVC borular için de uygundur. Fakat dikkat 
edilmesi gereken husus; askılama sistemleri-
nin köşelerinin boruya zarar verecek şekilde 
keskin olmaması ve yük taşıma yüzeyinin en 

4. Kaynaklar

•	 TTMOB Makine Mühendisleri Odası, 
Yangın Söndürme Sistemleri, Yayın No 
MMO / 2003 / 300 / 2

•	 A. Münir CERİT, Endüstriyel Borulama 
El Kitabı, Ankara, 2000

•	 Harvel Plastics Inc., CPVC Fire Sprinkler 
Piping Products Installation Instructions, 
U.S.A, 2005

•	 Harvel Plastics Inc., Enginering and 
Installation Guide, 2004

•	 Spears, CPVC Fire sprinkler Products 
Installation Instructions, 2010

•	 Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 
2009-27344, TÜYAK Teknik Kitaplar 
Dizisi No: 04, Ekim 2009 TM 

az 12,7 mm olmasıdır. CPVC borulama sis-
temleri için en uygun askılama aralıkları sol-
daki tabloda belirtilmiştir:

Sistemin donmaya karşı korunması:

Sistemi donmaya karşı korumak için, antifriz 
çözümler ve boru izolasyonunu içeren  farklı 
yöntemler vardır. Antifriz olarak CPVC ile 
gliserin kullanılması uygundur. Glikol bazlı 
çözümler CPVC sisteminde kullanılmamalı-
dır. Glikol bazlı çözümler malzeme ile kimya-
sal olarak uyum sağlamaz ve istenmeyen sonuç-
lar doğurabilir.

Diğer

CPVC yangın sprinkler borulama sistemleri 
boyanabilir, fakat sadece su bazlı lateks boyalar 
kullanılmalıdır. Yağ bazlı veya içeriğinde çözücü 
olan boyalar kesinlikle kullanılmamalıdır. 

3. Terminoloji:

CPVC: Chlorinated Polyvinyl Chloride (Klor-
landırılmış Polivinil Klorür)
SDR: Standard Dimension Ratio (Standart 
Ölçü Oranı)
SDR= Min. Ortalama Dış Çap / Min. Et 
Kalınlığı
SCH: Schedule (Tarife) 
SCH numarası = 1000 P/s
P: İşletme iç basıncı, psi (7x 10-2)
s: İşletme koşullarındaki çekme emniyet geril-
mesi, lb/inç2 (7x 10-2 daN/cm2)
ASTM: American Society for Testing Materi-
als (Amerikan Malzeme Testi Derneği)
NFPA: National Fire Protection Association 
(Uluslararası Yangın Koruma Birliği)

Özellik Çelik Sch. 
40

CPVC SDR 
13.5

Renk Siyah        Açık 
Turuncu

1” borunun 
ağırlığı (kg/m) 2,5 0,4

Erime noktası         
(E.N.) veya şekil 
değiştirme 
derecesi (Ş.D.D.)

(E.N.)                                         
1427-1538 
°C

(Ş.D.D.)                              
103 °C

Hasar 
dayanıklılığı düşük UV etkilere 

karşı yüksek

Korozyon 
dayanımı/ 
dizayn C faktör

düşük/ 
120

yüksek/ 
150 

NFPA 
standartları

sınırlama 
yok

NFPA 13 light 
hazard,
13D,13R, 
concealed 
and 
restricted 
exposure 
NFPA 90A

max. ortam 
sıcaklığı

sınırlama 
yok 66 °C

esneklik/ 
1” boru için 
askılama 
aralığı (m)

esnek 
değil/3,7 esnek/1,8

Montaj şekli
Dişli , 
yivli, flanşlı , 
kaynaklı

Primer/ 
solvent 
cement

uygulanabilir 
antifriz

sınırlama 
yok Gliserin

CPVC SDR 13.5 ( ASTM F 442 ) Boru Ölçüleri ve Ağırlıkları

Ölçü Ortalama           Dış 
Çap

Min.                     Et 
Kalınlığı Boş          Ağırlık Su Dolu         

Ağırlık

İnç mm mm mm ( kg / m ) ( kg / m )

3/4 20 26,67 1,98 0,250 0,637
1 25 33,40 2,46 0,390 0,100
11/4 32 42,16 3,12 0,622 1,606
11/2 40 48,26 3,58 0,816 2,109
2 50 60,32 4,47 1,278 3,310
21/2 65 73,02 5,41 1,871 4,844
3 80 88,90 6,57 2,778 7,186

Boru 
Anma Çapı                   
(inç)

Boru Anma Çapı                                    
(mm)

Max. Askı 
Mesafesi                
(m)

¾ 20 1,7
1 25 1,8
1 ¼ 32 2,0
1 ½ 40 2,1
2 50 2,4
2 ½ 65 2,7
3 80 3,0

Çelik boru ile CPVC borunun 
karşılaştırılması:
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bilgi

Standartlar ve yönetmelikler; bir konuda 
yapılan imalatın, testlerin, sistem tasarı-
mının, montajın, devreye alma ve işlet-

menin belirli kriterler çerçevesinde yapılma-
sını sağlamaya yönelik araçlardır. Bir konuda 
standartların oluşturulması, o konunun kont-
rol edilebilirliğini mümkün kılar. Standartların 
olmadığı alanlarda “öznel ölçekler” belirleyici 
olacağı için, aynı amaca hitap ettiği söylenen 

bunun örneğidir. Bir sonraki adım ise ulu-
sal yönetmeliklerin benzer şekilde oluşturul-
masıdır.

“Pasif ” yangından korunma yöntemlerinden 
olan yangın damperleri için de süreç, benzer 
şekilde gelişmiştir. TSE, yangın damperleri ile 
ilgili Avrupa standartlarını aynen kabul etmiş 
ve bir kısmını Türkçeleştirerek, bir kısmını ise 

ürünlerin birbiriyle en ufak bir benzerlik gös-
termediğine rastlamak mümkündür.   

Standartları oluşturan ulusal otoriteler, ülke 
koşullarını ve evrensel değerleri birlikte değer-
lendirirler, değerlendirmelidirler. TSE’nin bir-
çok konuda Avrupa standartlarını ya olduğu 
gibi İngilizce metni ile ya da Türkçe’ye çevi-
rerek “Türk Standardı” olarak yayımlaması 

Hazırlayan: Ilgaz Yıldız Başyazıcı, TROX Türkiye, Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü

Yangın Damperlerinin 
EN 15650’ye Göre 
CE İşareti ile Etiketlenmesi
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orijinal İngilizce metni ile yayımlamıştır. Bu 
standartlar şunlardır;

Test Standardı: TSE-EN 1366-2 (Yangına 
dayanıklılık deneyleri - Servis tesisatları - 
Bölüm 2: Yangın damperleri) 

Sınıflandırma Standardı: TSE-EN 13501-3 
(Yapı mamulleri ve yapı elemanları – yangın 
sınıflandırması – Bölüm 3: Bina hizmet tesi-
satlarında kullanılan mamuller ve elemanlar 
üzerinde yapılan yangına dayanıklılık deney-
lerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıf-
landırma: yangına dayanıklı hava kanalları ve 
yangın damperleri)

Ürün Standardı: TS EN 15650 (Binalarda 
havalandırma - Yangın damperleri)

Bu standartlara ilave olarak ulusal yangın 
yönetmeliğimiz de (Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik) mevcut-
tur ve son güncellemesi Resmi Gazete’nin 
09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında 
yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin İngilizce 
çevirisi de (Turkey’s Regulation On Fire 
Protection) yakın zamanda tamamlanmış ve 
yayımlanmıştır. Yönetmeliğin birinci kısım, 
birinci bölüm, 5-r no’lu maddesi ilgili stan-
dartları “Türk standardı, bu standartların 
olmaması halinde Avrupa standardı, Türk 
veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen 
hususlarda uluslararası geçerliliği kabul edi-
len standartlar” olarak tanımlar. Yönetmeli-
ğin bu maddesi de açıkça Türkiye’nin kendi 
standartlarını kullanması gerekliliğini işaret 
etmektedir. Bununla birlikte kendi standartla-
rımızı oluştururken referans alınacak normlar, 
Avrupa normları olarak belirlenmiştir.
Bu noktada bu zamana kadar birtakım neden-
lerden ötürü kullanılagelmiş normlar ile bir 
mukayeseye gitmek yerine yukarıda bahsedi-
len güncel standartların içeriklerini değerlen-
dirmek daha uygun olacaktır.

Test Standardı: TSE-EN 1366-2

TSE-EN 1366-2 standardı, yangın damperle-
rinin hangi koşullar altında ve nasıl test edile-
ceğini tarif eder. Standartta test fırının boyut-
ları, fırın basıncı, bağlantı ve egzoz kanalları-
nın detayları, deney numunesinin nasıl monte 
edileceği, gerekli ölçümlerin nasıl ve nerelerde 

yapılacağı gibi durumlar tarif edilir. Özetle 
deney teçhizatı, deney şartları, deney işlemi ve 
deney raporunun nasıl yazılacağı ilgili çizim-
lerle birlikte tariflenir.

Sınıflandırma Standardı: TSE-EN 
13501-3 

TSE-EN 13501-3 standardı, yangın dam-
perlerinin sınıflandırma kriterlerini tarif eder. 
Yangına dayanıklılık performans özellikle-
rini, bu performans özelliklerinin hangi koşul-
lar altında sağlanacağını, sağlandığı durumda 
hangi indis ve kısaltmalarla belirtileceğini tarif 
eden standarttır. Standartta tarif edilen üç per-
formans kriteri vardır. E, S ve I indisleri ile 
belirtilen bu performans kriterlerinin tanımı 
aşağıdaki gibi yapılır:

E – Integrity (Bütünlük): Yangın damperi, 
üzerinde bulunduğu yapı elemanının (yangın 
duvarı vb.) bir parçasıdır ve yangın esnasında 
bu yapı elemanının bütünlüğünü korumalıdır, 
alevi geçirmemelidir. Yangın esnasında yangın 
duvarından beklenen yangın dayanımı, yangın 
damperinden de beklenir. Bir yangın dampe-
rinin bütünlük kriterinin sağlanmış sayılması 
için damperdeki hava kaçağı maksimum 360 
m³/(h.m²) olmalıdır, ancak bu değeri yaka-
layan yangın damperleri “E” indisini almaya 
hak kazanır.

S – Smoke Leakage (Duman Kaçağı): Yan-
gın damperinin klapesi kapalı durumdayken 
duman sızıntısı standartta belirtilen limitleri 
aşmamalıdır. Standartta duman sızıntısı için 
belirtilen maksimum değer, -300 Pa basınç 
altında 200m³/(h.m²) dir. Yangın damperle-
rinin “S” indisine hak kazanmaları, bu limit 
değerini aşmamalarına bağlıdır.

I – Insulation (Yalıtım): Yangın damperi, kla-
penin yangına maruz kalmayan tarafındaki 
sıcaklık artışını belli limitlerde tutmalıdır. 
Standartta sıcaklık artışı için belirtilen mak-
simum değer; farklı noktalar için 140 - 180 
°C arasında değişmektedir. Hem ortalama 
maksimum sıcaklık artışı hem de tekil mak-
simum sıcaklık artışı değerleri testler esna-
sında belirlenir. Her iki değerde de limitleri 
aşmayan yangın damperleri “I” indisini almaya 
hak kazanır.

Ürün Standardı: TS EN 15650

TS EN 15650 standardı, yangın damperle-
rinden beklenen özellikleri, test metodunu 
ve norma uygunluk sağlayan damperlerin ne 
şekilde işaretleneceğini, bununla ilgili dökü-
mantasyonun nasıl yapılacağını belirten stan-
darttır.

Standartta yangın damperinin tanımı, yan-
gın damperinden beklenen işlev anlatır. Yan-
gın damperinden beklenen işlev, yangın esna-
sında klapesini kapatmasıdır. Yangın dampe-
rinin konstrüksiyonu, bünyesinde bulunması 
gereken termal kapama mekanizması, dam-
per servomotorunun özellikleri, maksimum 
kapama süresi gibi konular da gene bu stan-
dartta tariflenir. 

Yangın damperine uygulanması gereken test-
ler ve bu testler sonucunda yangın damperi-
nin özelliklerinin tanımlanma prosedürü (eti-
ketleme, dökümantasyon vb.) de bu standartta 
anlatılır.

Yukarıda içerikleri anlatılan üç standart, bir 
bütünün parçalarıdır.

‘TS EN 1366-2’ standardındaki yöntem ve 
koşullara göre yapılan yangın damperi testle-
rinde, ‘TS EN 13501-3’ standardında yer alan 
yukarıdaki özelliklerin sağlanıp sağlanmadı-
ğına ya da hangi ölçüde sağlandığına bakılır. 
Çıkan sonuçlara göre ise sırasıyla “test raporu” 
ve “sınıflandırma raporu” yazılır.
Sınıflandırma raporu yazıldıktan sonra, test 
raporunu incelemeye gerek kalmaz. Zira 
sınıflandırma raporu, test raporunda yer alan 
sayısal sonuçların ne anlama geldiğini metne 
döken bir rapordur.
Diğer bazı standartlara uyumluluk belgeleri-
nin aksine, EN’ye uygun yangın damperleri 
için tek sayfalık bir “uygunluk” belgesi veril-
mez. Yazılan raporda mutlaka damperin hangi 
indisleri ne kadar süre ile sağladığı belirtilir. 
“X” marka damper belirtilen tüm özellikleri 
“120” dakika boyunca sağlarken, “Y” marka 
damper sadece E – Bütünlük özelliğini “30” 
dakika boyunca sağlamış olabilir. Sonuçta her 
iki damper de EN’ye göre test edilmiş ve rapor 
almıştır, ancak farklı sınıfta damperlerdir; “Y” 
damperi, “X” damperiyle aynı işlevi sağlamaz.
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bilgi

Yukarıda bahsedilen testlerin tamamı bağım-
sız ve akredite laboratuvarlar tarafından yapılır 
ve ilgili raporlar da gene bu kuruluşlarca yazı-
lır. Bu test ve raporların son ayağı ise üreti-
len her bir damperin tek tek etiketlenmesidir. 
Laboratuvar testleri sonucu yangın damperi, 
“tipik” olarak hangi performans kriterlerini 
sağladığını ispatlamış olur. Ancak üretilen her 
bir damperin “tek tek” etiketlenmesi, damper 
üreticisinin başka sorumlulukları da yerine 
getirmesini mecbur kılar. Damper üreticisi, 
banttan çıkan her bir damperin laboratuvarda 
test edilen damperlerle aynı özelliklere sahip 
olduğunu, üretimin aynı standart ve kalitede 
yapıldığını ispatlamak yükümlülüğündedir. 
Bunun için üretim sahası ve koşulları da peri-
yodik olarak kontrol edilmeye başlanır. Yuka-

•	 Ürünün dayanım sınıfı (indis ve dakika 
olarak süresi ile)

•	 bilgileri bulunur.

Bu bilgilerin her bir damperin üzerinde bulun-
ması demek, “test” ve “sınıflandırma” rapor-
larında yer alan bütün bilgilerin tek bir eti-
kete dökülmüş olması ve damper kullanıcı-
sının satın aldığı ürünün üzerinde bütün bu 
sonuçları görebiliyor olması demektir. Bu eti-
kete ilave olarak yangın damperiyle birlikte, 
aşağıdakine benzer bir ürün karnesi de teslim 
edilir. Bu ürün karnesinde ilave olarak yapılan 
testlerle ilgili birtakım detaylar verilmektedir.

rıda anlatılan performans testlerine ilave olan 
bu kontroller CEN tarafından bu yetki veril-
miş, sayılı bağımsız kuruluş tarafından yapılır.

Tüm kontrollerden, periyodik testlerden, tipik 
performans testlerinden geçen yangın dam-
perleri ‘TS EN 15650’ standardına göre ‘CE 
etiketi’ ile işaretlenir. Hak kazanan her bir 
damperin üzerinde aşağıdaki benzer CE eti-
keti yapıştırılır. Etiketin üzerinde;
•	 Etiketi veren bağımsız ve akredite 

kuruluşun kurum kodu
•	 Üretici firma ticari bilgileri
•	 CE etiketinin verildiği tarih
•	 Ürünün hangi standarda göre incelendiği
•	 Ürünün adı (tanımı)
•	 Ürünün modeli

Gelinen bu son aşama ile damper kullanıcısı, 
satın almış olduğu ürünün ilgili standartları 
hangi ölçüde karşıladığını damperin üzerin-
den okuyabilmekte, üretici firmanın periyodik 
testlerden geçtiğini ve aynı standartta üretim 
yapmaya devam ettiğini bilmektedir. Özetle bu 
etiket, hem ürün hem de üretim için garanti 
vermekte, sayfalarca rapor okumaksızın tek bir 
etiket üzerinden standartta belirtilen kriterle-
rin hangi ölçüde sağlandığını göstermektedir. 
Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Eylül 2012 tari-
hinden itibaren EN 15650’ye göre CE etiketi 
olmayan yangın damperlerinin satışı yasaklan-
mıştır. Uygulama 1 Eylül 2012’de başlayacak 
olup, 1 Ekim 2012’den itibaren ise denetleme-
ler/cezai yaptırımlar uygulanmaya başlamıştır.
Türkiye, enerji direktifleri konusunda 
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The art of handling air

www.trox.com.tr

TROX 60 yıllık güvenin adı

EN 13501-3 standardında belirtilen
 sınıflandırmalar;

• E: Integrity – Bütünlük

• I: Insulation – Yalıtım

• S: Smoke Leakage – Duman Kaçağı

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

Sertifikalı 
Yangın Damperleri

TROX FKA-EU yangın damperleri
onlarca yıldır test edilerek güvenilirliği  
kanıtlanmış ürün.

• EN 15650 standardına göre      sertifikalı

• EN 1366-2 standardına göre test edilmiş

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

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

Avrupa’yı rol model almış ve ilgili bakanlık-
ların yayımladıkları tebliğler ile Avrupa direk-
tiflerine paralel yaptırımlar getirilmiştir. Yap-
tırımla beraber, denetim mekanizmaları da 
kamu kurumları içerisinde oluşturulmuştur.  

Enerji konusunda izlenen bu yöntem can ve 
mal güvenliğiyle ilgili bu çok önemli konuda 
da ilgili bakanlık tebliğlerinin yayımlanması 
ile izlenmeye başlamıştır. 5 Kasım 2011’de 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Malze-
meleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında 
Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlan-
ması Hakkında Tebliğ” ile CE işaretinin mal-
zemelere iliştirilmesini temin edecek teknik 
şartnameler ve buna bağlı “uyumlaştırılmış 
AB standartları” tanımlanmıştır. Uyumlaştırıl-

mış AB standartları içerisinde yangın damper-
leri ile ilgili olarak EN 15650 de bulunmakta-
dır. 25 Temmuz 2012’de ise “Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında, 
Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıfla-
rına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklı-
lığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yan-
gın Performansına Dair Tebliğ” yayımlan-
mıştır. Tebliğde yangın damperleri için söz 
konusu test standardı “TS EN 1366-2” ola-
rak belirtilmiştir. 

Yayımlanan bütün bu tebliğler ile TS EN 
1366-2 standardına göre test edilmiş ve TS 
EN 15650’ye göre CE işareti taşıyan yangın 
damperlerinin kullanımının gerekliliği belir-
tilmiştir. Bununla birlikte uygulamayı denet-

leyecek kamu kurumları da oluşturulmuştur.
TS EN 15650’ye göre CE etiketlemesi, yan-
gın damperlerinin “eş” standartlara göre üre-
tilmesini sağlayan önemli bir adımdır. Ulusal 
standartlara uygun olmayan ürünlerin pazarda 
yer almasına engel olacaktır. Uluslararası, pres-
tijli ve bağımsız kuruluşların onayından geç-
miş ürün satın almanın yolunu açacaktır. Ülke-
mizde üretim kalitesinin artmasını ve rekabe-
tin rasyonel temeller üzerine oturmasını sağ-
layacaktır. Hangi tarafından bakarsanız bakın 
hem üretene hem kullanıcıya kazanç yara-
tacaktır. İnşaat sektörünün lokomotif sek-
tör olduğu bir ülke olan Türkiye pazarı da 
en az diğer Avrupa ülkelerinde olduğu kadar 
“CE etiketli” yangın damperi kullanımını hak 
etmektedir.  TM

www.termodinamik.info

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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Ölçme cihazları ürün yelpazemizde; gaz ve hat
dedektörleri, gürültü kaydediciler, sonik ve ultra-
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teknik

1. Giriş

Binalarda ihtimali en düşüğünden en 
yükseğine kadar birçok yangın senar-
yosu düşünülerek hazırlanmış meka-

nik havalandırma projeleri ve doğru uygula-
maları sayesinde, olası bir yangın durumunda 
duman kontrol altına alınarak hem müdaha-
leye kolaylık sağlanır hem de yangının ilerle-
mesi engellenmiş olur.

Bir yangında, insan hayatı için en tehlikeli 
unsur alevler olarak görünmesine rağmen ista-

Yangının oluşumu ve sonrası aşağıdaki şekilde 
şematize edilebilir:

YANICI MADDE   +  OKSİJEN

YANGIN

ALEV + DUMAN

Hazırlayan: Dr. Haşim Çağatay, Invent-TR Kurucu Ortağı, Makine Yük. Mühendisi

Binalarda Yangına Yönelik 
Mekanik Havalandırma
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tistikler, ölümlerin % 80 duman kaynaklı oldu-
ğunu göstermektedir.

Duman 

Maddenin yanması ile açığa çıkan, hava içeri-
sinde asılı, karbon ağırlıklı ve parçacıklar ihtiva 
eden hareketli gaz kümeleridir.

Yanma gazları + Parçacıklar + Atomize Sıvı

Duman kaplamış bir alanda insan için risk 
faktörleri:

•	 Toksisite
•	 Yüksek Sıcaklık
•	 Tahriş
•	 Düşük görüş mesafesi

Yüksek Sıcaklık

•	 100 ºC’deki sıcak duman gazı ile  
insan vücudunun 15 saniye boyunca  
direkt temasta bulunması ciltte  
2. derece dış yanık oluşması için  
yeterlidir.

•	 150 ºC üzerindeki duman gazı, direkt 
temas olmadan radyasyon ile deride ve 
hatta deri altı dokularda ciddi hasarlara 
neden olur. 

•	 İç yanma olarak tabir edilen ve iç 
organların yüksek sıcaklıktaki duman 
ile direkt teması sonucu gerçekleşen 
bu hadise, kısa süre içerisinde ölümle 
sonuçlanabilecek durumlara  
neden olur. 

Tahriş

Sebebi, duman gazı içerisindeki sıvı ya da katı 
partiküller (aerosol) ve bu yanmış partikülle-
rin kurumlarıdır. 
Tahriş ağırlıklı olarak solunum yollarında ve 
gözlerde gerçekleşir. Geçici körlüğe neden 
olabilir.

Düşük Görüş Mesafesi

Duman içerisindeki parçacıkların yanma esna-
sında farklı dalga boyları ile ışık yaymaları 
(dispersion), görmeyi zorlaştırır. Görme mesa-
fesinin azalması yangından kaçışı güçleştirir, 
düşmeden kaynaklı yaralanmalara neden olur. 
Aynı zamanda yangın kaynağını bulma güçlü-
ğünü de beraberinde getireceğinden, müdaha-
leyi ve söndürme süresini geciktirir.

OKSİJEN ETKİ

21% Normal şartlardaki atmosfer havasında bulunan 
hacimsel oksijen oranı

12-15%
Nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, 
nabız değişiklikleri, yorgunluk, kas hareket 
kabiliyeti azalması

10-12% Bulantı, kusma ve felç

6-8% Bilinç kaybı

Inferior a 6% 6-8 dakika içerisinde ölüm gerçekleşir

2-3% 45 saniye içerisinde ölüm gerçekleşir

Toksisite

2. Duman Kontrolü

•	 Görüş mesafesini artırarak insanların kaçış 
yollarından tahliyesini kolaylaştırmak, 
aynı zamanda müdahale ekibinin yangının 
kaynağına kolayca ulaşabilmelerine olanak 
sağlamak.

•	 Yangın mahallini taze hava ile besleyerek, 
sıcaklığı, dolayısıyla ısıyı düşürmek 
ve oksijen yüzdesini dengeleyerek 
boğulmaların önüne geçmek.

3. Yangınla Mücadele

İtfaiyenin yangının kaynağına erişim, müda-
hale ve muhtemel kurbanları kurtarma işle-
rini kapsayan eylemler zinciridir. Mücadele-
deki başarı, sıcaklığın mümkün olan en kısa 
sürede kontrol altına alınması ve görüş mesa-
fesinin artırılmasına paralel olarak artar.

4. Sıcaklık Kontrolü

Binalarda duman tahliyesi için öngörülmüş 
hatların ve rezervlerin inşasında kullanılan 
malzemelerin sıcaklığa dayanım kabiliyetleri 
ve tasarımlarına bağlı olarak, sıcaklık belirlen-
miş değerlerin altında tutulmalıdır. 
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teknik

Cihaz ve Ekipmanların Üretim 
Standartları:

EN 12101-1: Duman perdelerinin özellikle-
rini içerir.

EN 12101-2: Doğal havalandırma ile duman 
tahliyesinde kullanılan ekipmanlarının özel-
liklerini içerir.

EN 12101-3: Duman tahliye fanlarının ve 
aksesuarlarının özelliklerini içerir.

8. Mekanik Havalandırma 
Sistemleri

Binanın tipi ve dumanın gelişimine uygun ola-
rak havalandırma sistemleri farklılık gösterir.

1- Dikey Yönde Gelişen 
Duman Yayılımı için Mekanik 
Havalandırma Sistemi

Tek katlı endüstriyel binalar ve antrepolar ile 
çok katlı Artriumlarda duman hızla düşey 
yönde yayılma eğilimindedir. Bu tip binalarda 
havalandırmanın ana hedefi; düşey düzlemde 
2 ayrı bölge oluşumunu sağlamaktır. 1. bölge 
tavanın hemen altındaki dumanlı hacimdir. 2. 
bölge bu bölgenin altındaki dumansız hacimdir.
Dumansız bölge itfaiyenin yangına rahatça 

5. Depolanmış Ürünlerin 
Korunması

Depolanan ürünlerin tutuşma sıcaklıkları, 
yanma karakterleri, stok adetleri ve depolanma 
şekillerine bağlı olarak dumanın, yatay yönde 
yayılmadan düşeyde belirli bir seviyenin üze-
rinde olması amaçlanır.

6. Mekanik Yangın 
Havalandırmasının Hedefleri

•	 Yangın anında insanların güvenli bir 
şekilde tahliyesini sağlamak,

•	 İtfaiye veya yangına ilk müdahale ekibinin 

yangın kaynağına güvenli bir şekilde 
erişimini kolaylaştırmak,

•	 Sıcaklığı kontrol altında tutmak,
•	 Bina içerisindeki eşya ve depolanmış 

ürünleri yangından korumak,
•	 Yangın esnası ve sonrasında dumanı 

yangın mahalinden tahliye etmek 
olmalıdır.

7. Standartlar

Tasarım Standardı:

12101-5: Sıcaklık ve Duman Kontrol Sistem-
leri (SCTEH)

Sıcaklık ve duman kontrol sistemlerinin tasa-
rım, hesap, projelendirme yöntem ve esasla-
rını içerir.

Montaj, Devreye Alma ve Bakım 
Standardı:

12101-4: Cihaz ve ekipmanların montaj, dev-
reye alma ve bakım esaslarını içerir.

Avrupa Birliği Standartları

Bölüm Konu Tarih

1 Duman Perdeleri 2006 CE

2 Doğal Havalandırma 2003 CE

3 Mekanik (cebri) Havalandırma 2002 CE. 2012 de yenilendi

4 Cihaz ve Ekipmanların Montaj Esasları 2009 TR

5 Genel Tasarım (zamandan bağımsız) 2005 TR

6 Basınçlandırma (cihaz ve ekipmanların 
üretim esasları) 2005 CE. Revizyonda

7 Hava Kanalları 2012 CE

8 Duman Damperleri 2012 CE

9 Otomasyon Kontrol Panelleri 2012 Hakem Kurulunda 
Oylanma Aşamasında

10 Güç Kaynakları 2005 CE

11 Kapalı Otopark Havalandırması Geliştiriliyor

12 Genel Tasarım (zamana bağlı) Geliştiriliyor

13 Basınçlandırma,Tasarımı Geliştiriliyor
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teknik

müdahalesine imkân tanıdığı gibi insanla-
rın kaçışını kolaylaştırır. Yüksek seviyedeki 
dumanlı bölgenin uygun havalandırma tasa-
rımı ve uygulaması ile sıcaklığının kontrol 
altında tutulması insanların radyasyon ile yayı-
lan ısı transferine maruz kalmamaları açısın-
dan önem arz etmektedir.

2- Otoparklarda Duman Tahliyesi 
için Mekanik Havalandırma Sistemi

Amaç, otoparklarda yangınla birlikte açığa 
çıkan dumanı en kısa sürede mahalden dışarı 
atmaktır. Havalandırma sistemi gerek yan-
gın sırasında gerek de yangın söndürüldük-
ten sonra mahalde biriken dumanın tahliye-
sine devam edebilir nitelikte olmalıdır.
Sistemin tasarımında; saatteki hava değişim 

sayısı (veya araç sayısı), en kısa yoldan duma-
nın tahliyesi için cihazların yerleşimi gibi 
parametreler göz önünde bulundurulur.

3- Yatay Mekanik Havalandırma 
Sistemi

Eni veya genişlikleri yüksekliklerine oranla 
çok büyük olan yapılarda bu sistem uygulanır 
(tüneller, otoparklar, vb.).
Sistemin amacı, yatay yönde dumansız bir 
bölge oluşumu sağlayarak insanların kaçışı ve 
yangın mahaline müdahale için erişime imkân 
sağlamaktır.

Sistem tasarlanırken havanın egzoz hızının 
kritik hızdan yüksek olması gerekir. Bu sayede 
duman egzoz edilirken arka planda duman 

Duman Tahliye Fanları Sıcaklık Dayanım Sınıfları (EN-12101-3)

SINIF SICAKLIK (˚C) DAYANIM SÜRESİ (DAKİKA)

F200 200 120

F300 300 60

F400 400 120

F600 600 60

F842 842 30

katmanlarının oluşumu engellenmiş olur.
Kritik hız; yangınla birlikte açığa çıkan ısıl 
enerjinin yayılımının bir fonksiyonudur.

4- Basınçlandırma

Çok katlı yüksek binalarda yangından kaçış 
için özel hacimler inşa edilir. Bu hacimler ile 
yangından etkilenen hacimler arasında meka-
nik havalandırma sayesinde sabit pozitif basınç 
farkı oluşturulur. Böylelikle kaçış mahalline 
duman sızması engellenir ve insanlar güvenle 
tahliye edilir. TM

EN 12101-3: Duman tahliye fanlarının ve aksesuarlarının özelliklerini içerir.
H

ız
 - 

m
/s

Isı Yayılımı - MW
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ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
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AFB’den Hisense Ticari Tip Split Klima Sistemleri;
Tüm serilerde DC Inverter veya Klasik on/off alternatifl i
Hisense International Kalitesi ve AFB Güvencesi ile...

Tüm iç ünitelerde, uzaktan kumanda ve kablolu kumanda, taze hava imkanı standarttır,
ayrıca tüm modellerde iç ve dış üniteler arası bakır borulama mesafesi 50 metreye kadar uygulanabilmektedir.

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

KASET TİPİ
18/24/36/48/60000 BTU/hr

KANALLI TİP
18/24/36/48/60000 BTU/hr

UNIVERSAL TİP
DIŞ ÜNİTE

18/24/36/48/60000 BTU/hr
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•  Ürün Kodu: DAN2.C
•  230VAC, 4 Nm damper motoru, IP50
•  3 kablolu, On/Off kontrol, Yay Geri Dönüşsüz
•  1 m2 lik damper alanına kadar ideal kullanım
•  Menşei: Almanya

DAMPER MOTORU

139 USD

KOMBİNE DİNAMİK
BALANS VANASI

104 USD

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

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

Dış dişli termostatik karışım vanası 
3 yollu DN20  Kvs 1,5  ( 36-60°C )
Dış dişli termostatik karışım vanası Dış dişli termostatik karışım vanası 
3 yollu DN20  Kvs 1,5  ( 36-60°C )3 yollu DN20  Kvs 1,5  ( 36-60°C )

61 EUR
TERMOSTATİK 
KARIŞIM VANASI

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

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.
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