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T OBB Türkiye İklimlendirme Meclisi 
Sektör Raporu 2011’de, iklimlendirme 
yan sektör ürünü olarak değerlendirilen 

pompa, vana ve boru sektörlerindeki gelişmelere 
yer verildi. Raportör/Danışman Doç. Dr. Atilla 
Bıyıkoğlu tarafından hazırlanan rapora göre bu 
üç sektördeki gelişmeler özetle şöyle:

“Pompa sektörü: 2000 yılında, 25 milyon USD 
mertebesinde olan pompa ihracatı 2010 yılında 
yaklaşık 7 kat artarak 168 milyon USD merte-
besine ulaşmıştır. 2011 yılında ise bir önceki yıla 
oranla, pompa ihracatı % 17’lik bir artış göste-
rerek 197 milyon USD olmuştur. 2000 yılında, 
80 milyon USD mertebesinde seyreden pompa 
ithalatı, 2010 yılında 3,5 kat artarak 276 mil-
yon USD mertebesine erişmiştir. Dolayısıyla, 
10 senelik süreç içerisinde ihracattaki artış itha-
lattaki artışın tam 2 katı olarak gerçekleşmiştir. 
2011 yılına gelindiğinde ise pompa ithalatı % 25 
artarak 130 milyon USD mertebesine erişmiştir. 

Vana sektörü: 2000 yılında, 42 milyon USD 
mertebesinde olan vana ihracatı 2010 yılında 
yaklaşık 4,2 kat artarak 175 milyon USD merte-
besine ulaşmıştır. 2011 yılında ise bir önceki yıla 
oranla, vana ihracatı % 29 artarak 225 milyon 
USD değerine ulaşmıştır. 2000 yılında, 157 mil-
yon USD mertebesinde seyreden pompa itha-
latı, 2010 yılında yaklaşık 3 kat artarak 465 mil-
yon USD mertebesine erişmiştir. Dolayısıyla, 10 
senelik süreç içerisinde ihracattaki artış ithalat-
taki artışın 1,4 katı olarak gerçekleşmiştir. 2011 
yılında ise, bir önceki yıla oranla, vana ithalatı % 
37 artarak 637 milyon USD değerine ulaşmıştır. 

Boru sektörü: 2000 yılında, 109 milyon USD 
mertebesinde olan boru ihracatı 2010 yılında 

Boru Vana Pompa Sektöründe 
Gelişmeler

yaklaşık 3,8 kat artarak 413 milyon USD mer-
tebesine ulaşmıştır. 2011 yılında ise, bir önceki 
yıla oranla, borular ihracatı % 23 artarak 506 
milyon USD’ye ulaşmıştır. 2000 yılında, 10 mil-
yon USD mertebesinde seyreden boru ithalatı, 
2010 yılında yaklaşık 14 kat artarak 141 mil-
yon USD mertebesine erişmiştir. Dolayısıyla, 
10 senelik süreç içerisinde borular ihracatındaki 
artış ithalattaki artışın % 27’si oranında gerçek-
leşmiştir. 2011 yılına gelince, 2010 yılına oranla, 
boru ithalatı % 94 artarak 18 milyon USD değe-
rine ulaşmıştır.”

Her yıl, Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Der-
neği (POMSAD) de pompa ve vana dış ticaret 
verilerini tetkik ederek çalışmalarını sektörle 
paylaşıyor.  Pomsad İthalat İhracat Envanteri 
2011, 2006 yılından 2011 yılına kadar ithalat 
ve ihracat rakamlarını kullanarak, Pompa ve 
Vana 12’li Poz İhracat ve İthalat Tutarlarını, 
Pompa ve Vana 12’li Poz Dış Ticaret Verilerini, 
Belli Pozlar için Grafikleri, Europump ve CEIR 
ülkeleri ile yapılan ticaret verilerinden Güney 
Doğu Asya ülkeleri ile yapılan pompa ve vana 
ticaret verilerine kadar sektörümüzü ilgilendi-
ren çok önemli istatistikleri içeriyor. Envanteri,  
pomsad@pomsad.org.tr adresi ile irtibata geçe-
rek temin edebilirsiniz.

Bu alandaki yeni ürün ve teknolojiler ise 02-05 
Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenecek PaWex 
Pompa, Vana Fuarı ve beraberindeki 8. Pompa-
Vana Kongresi'nde sektörle buluşacak.  TM
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ürünler

Baymak’tan Termostatik Radyatör Vana
hava kirliliğine daha az sebep olduğu için çev-
reye hem de daha az yakıt kullandığı için büt-
çeye katkı sağlar. Baymak termostatik radyatör 
vanası, oda sıcaklığını 7 - 28 °C arasında iste-
nilen sabit değerde tutarak enerji verimliliği ve 
tasarrufu sağlar. Katlı binalarda, bütün katları 
dengeli bir şekilde ısıtmak problemdir. İlk ve son 
katlardaki radyatörleri yüksek sıcaklığa, ara kat-
ları daha düşük sıcaklığa ayarlayarak ara katların 
daha önce istenilen sıcaklığa ulaşması sağlanır. 
Böylece istenilen sıcaklığa ulaşan orta katlar-
daki radyatörler devre dışı kalarak, alt ve üst kat-
lar ısınmaya devam edecek, çalışma süresi kısa-
lacak ve dolayısıyla gereksiz ısıtmalar önlen-
miş olacaktır. Tüm döküm ve panel radyatör-
lerde kullanılabilen Baymak termostatik radya-
tör vanaları, köşe tip ve düz tip modelleri, Bay-
mak ürün yelpazesinde yer almaktadır. Baymak 
termostatik radyatör vanalarının gövde malze-
mesi pirinç - nikel kaplamalıdır. Sızdırmazlık ise 
contalı (NBR) olup 120°C sıcaklığa ve 10 bar 
basınca dayanıklı olarak TS EN 215-1 standar-
dına uygun olarak üretilmiştir. TM

Aldağ’dan ALDAKON -  DX Yer Konvektörleri

Yer konvektörleri, genellikle mimari 
açıdan radyatör montajının mümkün 
olmadığı geniş cam yüzeyleri olan 

mekânlarda konveksiyon el ısı transferi ile 
gelen soğuk havanın ısıtılması amacı ile kulla-
nılırlar. Genellikle otel lobileri, spor salonları, 
restoranlar ve teşhir salonlarında cam kenar-
larında oluşan soğuk havanın önlenmesi ve 
bu bölümde oturan insanların konforu açısın-
dan bu sistemler önemli yer kaplar. Konvek-
siyonel yer konvektörlerinde 90/70 °C sıcak 
su dolaşması gerekmekte ve bir kazan siste-
mine ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa yeni bina-
larda ısıtma ve soğutma hatta kullanılan sıcak 
su VRF sistemler ile çözülmektedir. Ancak bu 
mekânlarda geniş cam yüzeylerinden gelen 
soğuk havanın ve camlardan oluşan rutubetin 
önlenebilmesi için özel bir cihaza ihtiyaç var-
dır. Aldağ mühendisleri standart VRF sistem 
iç ünitelerinde olmayan bu cihazın araştırma-
geliştirmesini yaparak ALDAKON – DX yer 
konvektörlerini standartlaştırarak seri imala-
tını gerçekleştirmişlerdir. ALDAKON – DX 
yer konvektörleri 2000 – 3000 mm boyunda 

olmak üzere iki kapasitede yapılır, hem ısıtma 
hem soğutma özelliğine sahiptir. Oldukça ses-
siz çalışan iki devirli çapraz akışlı tanjansi-
yel fanlar ile soğuk-sıcak havanın cebri sir-
külasyon sağlanmıştır, üfleme havası kışın  
30 °C  yazın 18 °C olmaktadır. Bu durum cam 
önlerinde bulunanlar için oldukça önemli bir 
konfor sağlar. VRF Sisteminin gereği olan 
elektronik expensiyon valf ve haberleşme kartı 
Aldağ DX yer konvektörünün bünyesinde 
montajlı vaziyette bulunmakta ve BMS sis-
temine entegre olabilmektedir. Soğutma çev-
riminde oluşan yoğuşma için drenaj sistemi 
mevcut olup isteğe bağlı olarak drenaj pompa 
seçeneği de mevcuttur. Alüminyum eloksalli 
serme lineer menfez ile şık görünüme sahiptir.

Ürün özellikleri şöyle sıralanabilir;

•	 Yer konvektöründe ısıtma / soğutma bir 
arada,

•	 VRF dış üniteler ile yüksek verim, 
•	 Düşük enerji sarfiyatı, 
•	 Özel drenaj sistemi ve opsiyonel  

drenaj pompası,
•	 Alüminyum eloksalli serme lineer 

menfezi ile şık görünüm,
•	 İstenilen renkte tasarım
•	 Fan hız ve sıcaklık kontrolü ile üst 

düzey konfor TM

miş olur. Böylece fazla enerji harcanmasının 
önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanır. Bay-
mak termostatik radyatör vanası kullanılan rad-
yatörlerde, oda istenilen sıcaklığa gelince radya-
töre giren sıcak su miktarı otomatik olarak kısı-
lır. Önceden ayarlanmış sıcaklık ayarının geçil-
mesi engellendiği için odanın istenilen sıcaklıkta 
kalması sağlanır. Daha az enerji sarfiyatı hem 

Baymak, geniş ürün yelpazesini yüksek 
verim ve enerji tasarrufu ile tüketiciye 
sunuyor. Baymak termostatik radyatör 

vanaları; boyler veya kazanı değil, radyatörleri 
kontrol altında tutarak istenilen sıcaklığa ulaş-
mayı sağlar. Her odaya ayrı sıcaklık imkânı 
sağlayan Baymak termostatik radyatör vanası 
sayesinde istenilenden fazla ısınma engellen-

4 . tesisat market 02/2013





ürünler

Geberit’ten Yeni Rezervuar ve Lavabo Sistemi: 
Monolith

G eberit, en son geliştirdiği inovatif 
ürünü “Monolith” ile Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiriyor. Banyolarda ağır tadi-

lat işlemi yürütmeksizin kolaylıkla monte edi-
lebilen rezervuar ve lavabo sistemini “Mono-
lith” adı altında geliştiren Geberit; fonksiyonel 
kullanımı, şık dizaynı ve kullandığı teknolojik 
altyapısı ile dikkat çekiyor. Monolith, sadece 
şekliyle değil fonksiyonu, malzemesi ve hep-
sinin arkasındaki teknolojiyle banyolara asil 
ve şık bir izlenim katıyor. Şık bir tasarım için 
karmaşık ve pahalı montajlara ihtiyaç olmadı-
ğını vurgulayan Monolith modülleri; gerekli 
tüm teknolojiyi, montajı kolay ve yaratıcılık 
için pek çok kapsamı birlikte sunan uygulana-
bilir bir tasarım konseptinin arkasında gizli-
yor. Rezervuarı cam kapağın arkasına entegre 
edilmiş bu estetik tasarım, kapsamlı bir tadi-
lata gerek kalmadan kompakt bir ürün olarak 
yerden tasarruf sağlayarak banyolardaki yerini 

alıyor. Geberit’in yeni ürünü Monolith’in mon-
tajı yapılırken, binada yapısal bir değişime gerek 
duyulmuyor. Bu, hem yeni inşaatlarda hem de 
renovasyonlarda kullanıcılarına büyük bir avan-
taj sağlıyor. 
Geberit Monolith lavabo modülü, fonksiyo-
nellik ile güçlü bir tasarım dilini birleştiri-
yor. Geberit lavabo modülü; yüksek kaliteli, az 
bakım gerektiren cam ve alüminyum malzeme-
den üretiliyor. Geberit sıhhi tesisat teknoloji-
sine ve mevcut bağlantılara kolaylıkla adapte 
ediliyor. Banyoda ihtiyaç duyulan eşyalar için 
modülün üzerine ekstra çekmeceler dahil edile-
biliyor. Depolama alanı olarak kullanılabilecek 
çekmeceler, banyonun dekorasyonuna uyumlu 
şık alternatifler yaratıyor. Ayrıca isteğe bağlı 
olarak havlu askısı da eklenebiliyor. Banyolarda 
yenilik arayanlar için IF tasarım ödüllü Mono-
lith; sunduğu siyah, beyaz ve toprak rengi alter-
natifleriyle dikkat çekiyor. TM



Vaillant’tan Çevreci Ürünler

V aillant ısı pompası sistemleri, mev-
cut fosil yakıtlar yerine doğal ısı kay-
naklarını (hava-su-toprak) kullana-

rak tek cihaz ile ısıtma, soğutma ve sıcak su 
ihtiyacını karşılıyor. Vaillant ısı pompası sis-
temleriyle, yaklaşık 1kW elektrik tüketimi ile 
4,5kW-5kW’a kadar enerji üretimi sağlanabi-
liyor. Bu yüzden, bu ürünler mevcut tüm ısıtma 
sistemlerine göre çok daha verimli ve tasarruflu 
olabiliyor. Bu sistemler bireysel evlere veya vil-

lalara uygulanabildiği gibi güneş enerjisi ve gaz 
yakıtlı cihazlar ile birlikte kurulacak hibrit sis-
temler ile daha büyük sistemler için çözümler 
sunuyor. Vaillant, tüketicilerin beğenisine sun-
duğu tüm bu yüksek teknoloji ürünler için satış 
ve servis ağını yeniden yapılandırma yoluna 
başvurdu. “Enerji bayiliği” adını verdiği bu yeni 
yapılanma için konusuna hâkim uzman kadro-
lar oluşturarak detaylı ve sıkı eğitimler vermeye 
devam ediyor.  TM

lanılır. Bu sayede, işletim süresi pompalar ara-
sında eşit olarak dağıtılarak pompa motorları-
nın şalt sayısı düşürülür ve böylece uzun, eko-
nomik bir kullanım ömrü sağlanır. Pano ile 
birlikte verilen harici seviye flatörü sayesinde, 
depoda su bittiğinde, pompalar otomatik ola-
rak devreden çıkar, su seviyesi yükseldiğinde 
tekrar devreye girer. Böylece pompaların susuz 
çalışması önlenmiş olur. Tesisatta istenen alt 
ve üst basınç değerleri, ETNA basınç şalterin-
den aldığı sinyal ile kontrol panosu üzerinden 
ayarlanabilir ve pompalar istenen basıncı sağ-
layabilmek amacıyla sıra kontrollü olarak veya 
birlikte devreye girerler. T-KI serisi hidroforla-
rın, su ile temas eden bütün yüzeylerinin AISI 
304 paslanmaz çelik olması sebebiyle binala-
rın içme ve kullanma suyu tesisatlarında, arıtma 
tesislerinde, ham su ve gri su transferinde, yük-
sek sıcaklıkta akışkan transferi yapılan endüs- 
triyel tesislerde, tarım ve gıda sektöründe sıkça 
tercih edilir. Ayrıca, isteğe göre bu hidroforlar, 
otomatik test sistemi ile birlikte yangınla müca-
dele hidroforu olarak da kullanılabilir. Tam oto-
matik eş yaşlandırmalı pano ve yüksek verim 
sayesinde, hidroforlar ile birlikte çok büyük 
hacimli genleşme tankları kullanımına gerek 
yoktur. Düşük hacimli tanklar ile yine uzun 
ömürlü sistemler kurulabilir. ALP Pompa Tek-
nolojileri, getirdiği yenilikler ile hem meka-
nikçilerin hem de son kullanıcıların sorunla-
rına çözümler üretiyor. EVS serisi pompalar 
ve bu pompalar ile yapılan T-KI serisi hidro-
forlar, mekanik firmalarının ve arıtma firmala-
rının kısa sürede beğenisini kazanmıştır. TM 

ALP Pompa Teknolojileri; dik milli çok 
kademeli, komple paslanmaz çelik 
pompa ve hidroforlar üretimi ile dik-

kat çekiyor. ETNA markası altında üretilen 
EVS serisi dik milli komple paslanmaz çelik 
pompalar, tam hijyenik olma özelliğine sahip. 
Üretimde uygulanan ileri teknoloji sayesinde 
güvenilir ve uzun ömürlü ürünler elde ediliyor. 
Dik milli, komple paslanmaz çelik pompalar, 
mekanik tesisat sektörünün olmazsa olmazları 
arasındadır. Bu pompalar yapı itibarıyla bir-
çok tesisatta farklı amaçlar için yaygın ola-
rak kullanılır. 
Kullanma suyu transferinden yangın suyu 
transferine, ısıtma sistemlerinden soğutma sis-
temlerine, arıtma sistemlerinden proses sis-
temlerine kadar birçok alanda dik milli pas-
lanmaz çelik pompalara ihtiyaç duyulur. EVS 
serisi pompalar, yapısında bulunan florin kau-
çuk malzemeden üretilmiş mekanik salmastra 
sayesinde, 0 °C ile 103 °C arasındaki akış-
kan sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Bu 
sayede EVS serisi pompalar, yüksek akışkan 
sıcaklığı olan ısıtma tesisatlarında kazan besi 
pompası olarak veya düşük sıcaklık gerekti-
ren soğutma suyu sistemlerinde transfer pom-
pası olarak kullanılabilir. Tasarımda kullanılan 
ara parçalı kaplin sayesinde mekanik salmast-
raya müdahale ve muayene etmek için pompa 
motorunun sökülmesine gerek yoktur. Kaplin 
çıkarıldıktan sonra, mekanik salmastra kapağı 
sökülerek kolaylıkla mekanik salmastraya ula-
şılır. Bu da servis ve bakım için büyük kolaylık 
sağlar. EVS serisi pompalar, komple paslanmaz 

yapı ve çok kademeli olmasından dolayı ver-
diği yüksek basınç sebebiyle arıtma sistemle-
rinde ve içme suyu transferinde kullanıma ola-
nak sağlar. Genel olarak arıtma sistemlerinde; 
revers osmoz pompası, distilasyon pompası ve 
aktarma pompası olarak kullanılır. Ayrıca suyla 
temasta olan tüm elemanlar paslanmaz çelik 
olduğundan; az agresif sıvıları, yanmaz ve par-
lamaz, içinde partikül ve fiber bulundurmayan 
ince sıvıları, mineralli su, yumuşak su, arıtılmış 
su, bitkisel yağlar ve agresif olmayan kimyasal 
suların transferinde sorunsuz olarak çalışabilir. 
EVS pompaların en yaygın kullanıldığı alan-
lardan biri de hidrofor sistemleridir. Bilindiği 
üzere şehir şebeke basıncının yeterli olmadığı 
yerlerde, yüksek yapılarda, konutlarda, tarımsal 
sulamada, endüstriyel tesislerde veya aktarma-
nın gerektiği yerlerde, istenilen basıncı sağla-
mak amacıyla hidroforlar kullanılır. Hidrofor-
lar, dik milli paslanmaz pompalar gibi mekanik 
tesisat sektöründe geniş yer alır. ALP Pompa 
Teknolojileri, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, 
ileri teknoloji ile üretilen EVS komple paslan-
maz çelik pompalardan oluşan hidrofor sistem-
lerinin üretimine başlamıştır. Tek pompalı ve 
çok pompalı olarak üretilen T-KI serisi komple 
paslanmaz çelik hidroforlar, şase üzerinde, emiş 
ve basma kollektörleri ve panosuyla birlikte 
montaja hazır şekilde teslim edilir. Kapasite 
ihtiyacına göre bir pompadan, altı pompaya 
kadar modelleri mevcuttur. Bir pompa kapasi-
tesi 0-50 m³/h ile 20-300 mSS arasında olabi-
lir. Hidroforlarda sıra değiştiricili ve faz koru-
malı tam otomatik elektrik kontrol panosu kul-

ETNA’dan Dik Milli Paslanmaz Çelik Pompalar ve Hidroforlar
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ürünler

Doğuş Vana’dan Yangın Sistemleri için Çözümler: Doğuş Hidrolik Basınç 
Düşürücü Kontrol Vanaları

Doğuş Vana, yüksek basınçlı yangın sis-
temlerinde basınç regülasyon sorunla-
rına Doğuş hidrolik basınç düşürücü 

kontrol vanaları ile etkili çözümler sunuyor. 
Yüksek katlı binaların yangın sistemlerinde, 
aynı terfi hattı üzerinden farklı kotlardaki dai-
relere su taşınması ve arada oluşan büyük basınç 
farkları, binalarda ciddi sorunlar ortaya çıka-
rır. Farklı kotlarda ana hat üzerinden dağılım-
lar sağlanmalı, bu çıkışlarda ise basınç regülas-
yonu yapılmalıdır. Bunun nedeni, üst katlardaki 
sprinklerin makul seviyelerde basınç alabilmesi 
için alt katlardaki sprinklere yüksek basınçlı su 
ulaştırılmasıdır. Bu amaçla, ana hat dağılımla-
rında hidrolik basınç düşürücü kontrol vana-
ları kullanılmalıdır. Kontrol vanalarının çalışma 
fonksiyonu oldukça kritiktir. Eğer herhangi bir 
nedenden ötürü lateral hatlarda basınç yükse-

lecek olursa borular patlayabilir ve yangın sis-
temi düzgün çalışmaz. İşte bu nedenle, late-
ral hat bağlantılarında yüksek seviyede güven-
lik temeldir. 
Standart direkt etkili basınç düşürücüler, değiş-

ken debide sabit bir çıkış basıncı yakalaya-
mazken yüksek gürültü oluştururlar. Ayrıca bu 
gibi vanalarda basınç kaybı oldukça yüksektir 
ve göreceli olarak daha yüksek enerji kaybına 
sebep olurlar. Tüm bu dezavantajların yanında, 
ileriki yıllarda kavitasyon sorunu oluşur ve vana 
ömrü kısalır. Direkt etkili basınç düşürücüle-
rin bir diğer dezavantajı ise oldukça zor ayar 
yapılması ve hassas regülasyon yapılamamasıdır. 
Doğuş Hidrolik Basınç Düşürücü Kontrol 
Vanaları ise hassas regülasyon yaparak değiş-
ken giriş basıncını, değişken debiden etkilen-
meksizin, kullanıcının tanımladığı düşük bir 
basınca düşürür. Vana, hiçbir elektriksel bağlan-
tıya ihtiyaç duymaksızın hidrolik prensiplerle 
çalışır. Manisa MOSB’nde üretimini gerçekleş-
tiren Doğuş Vana, kontrol vanalarını Ø40 – 900 
mm boyutlarında müşterilerine sunuyor. TM
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ürünler

Buderus’tan İki Yeni Ürün: Logavent AC Comfort Inverter ve Comfort 
Serisi Klimalar

Buderus, klima alanında iki yeni ürününü 
pazara sundu. Buderus’un soğutma sek-
töründeki iki yeni üyesi olan Logavent 

AC Comfort Inverter ve Comfort serisi klima-
ları, kullanıcılarına A sınıfı performans sunar-
ken, yüksek verim ve konforuyla fark yara-
tıyor. Buderus, yüksek teknolojisiyle maksi-
mum verim sağlayan yeni klima serisiyle hem 
iç hem de dış ünitede düşük ses seviyesiyle 
dikkat çekiyor. Buderus Logavent AC Com-
fort Serisi, inverter ve non inverter olmak üzere 
iki ayrı seriyi tüketicisiyle buluşturuyor. Enerji 
verimliliği sağlayan tasarruflu bu klima serisi, 
sıcaklık farkını koruyarak ortama gerekli ısıtma 

ya da soğutma enerjisini veriyor. Logavent AC 
Comfort Inverter serisi klimalar, hızlı ısıtma ve 
soğutma sağlayan ‘Turbo’ fonksiyonu ve ‘uyku 
modu’ seçenekleriyle konfor ve performansı bir 
arada sunuyor. Yeni klimalar, iç ünitelerine yer-
leştirilen iyonizerler sayesinde akciğer fonksi-
yonlarını iyileştiriyor ve solunum yolları has-
talıklarını etkili bir şekilde engelliyor. Kom-
pakt ölçülere sahip Logavent AC Comfort Inver-
ter serisi, soğutmada 0~50 °C, ısıtmada - 15 
°C dış ortam sıcaklığında; Comfort serisi ise 
soğutmada 18~43 °C, ısıtmada -7~24 °C dış 
ortam sıcaklığında çalışabiliyor. Logavent AC 
Comfort Inverter serisi klimalar, hava kalite-

sini en iyi şekilde dengeleyerek standart filtre-
leri yanında standart olarak formaldehid temiz-
leme filtresi ve biyofiltre özelliği ile kullanıcı-
larını koku, toz, sigara dumanı, mantar, bakteri 
ve mikroplara karşı koruyor. Estetik olarak da 
şık ve modern bir görüntüye sahip Buderus’un 
yeni klima serisi, esnek kurulum seçenekleriyle 
de fark yaratıyor.  TM 

Abkay Grup’tan Yeni Fujitsu VRF Sistemleri

Abkay Grup, distribütörlüğünü yap-
tığı Fujitsu klima sistemleri ile ürün 
gamına ilave ettiği yüksek verimli 

VRF sistemleri, VRII heat recovery sistem-
leri, Mini VRF JII serisi, VRF-DX Sistem-
ler, Split ve multi tip klimalar, yüksek verimli 
profesyonel seri ve havadan suya ısı pompaları 
ile faaliyetlerine devam ediyor. Abkay Grup 
Fujitsu VRF ürün gamındaki gelişmeler şöyle 
sıralanabilir;
V serisinin yerini, daha yüksek COP (4,37) 
oranlarına sahip VRF plus serisi dış üniteler 
almıştır. Mini VRF J serisinin yerini, kısmi 
yüklerde dahi yüksek COP oranlarına sahip 
VRF JII serisi almıştır. Split klima sistemle-
rinde duvar tipi inverter klima modellerinde 
Nocria (dünyada ilk defa kendi filtresini kendi 
temizleyebilen model), LT (2011 yılı en iyi 
dizayn ödülü), LK, LU, LL (2009 en iyi dizayn 
ödülü) modelleri ile geniş bir ürün gamına 
sahiptir. Multi split klimalarda ise 2-3 ve 4 iç 
ünite bağlanabilen modellere 8 iç ünite bağ-

sisteminde örneğin; tek merkezi kumanda ile 
JII ve VRF Plus ve VRII (heat recovery) sis-
temleri kontrol edilebilir. Yeni nesil iç ünite-
ler VRF Heat pump ve Heat recovery sistem-
lerinde fark etmeksizin kullanılabilecek. Mini 
VRF JII serisinde adresleme ve devreye alma 
işlemleri VRF Plus’a benzerdir. Otomatik 
adresleme yapılabilir ve arıza kodları dış ünite 
üzerinde led ışıklarla kodlanarak görülebilir. 
Servis müdahalesinde ışık yanıp sönme adedi 
gibi eski nesil cihazlarda görülen çözümler, 
artık kullanılmıyor. Özellikle servis müdaha-
lesinde diğer esnek ve çözümdeki kolaylık ise 
service tool yazılımı ile Heat recovery ve Heat 
pump sistemleri kontrol edebilme ve arızaları 
teşhis imkânı vardır. Fujitsu klima sistemle-
rinde VRF-VR ve JII modelleri, split ve multi 
sistemlerle beraber tek bir merkezi kumanda 
ile kontrol edilebilir. TM

lanan ve yeni iç ünite tipleri ile de farklılık arz 
eden 8’li multi split klimalar ilave edilmiştir. 
Havadan suya ısı pompalarında, split ve kon-
for serisine ilave olarak -25˚C dış ortam şart-
larında çalışabilen yüksek verimli high kon-
for serisi modeller ilave edilmiştir. VRF – DX 
klima sistemleri uygulamalarına ilave olarak, 
hijyenik santral uygulamalarına da başlanmış-
tır. Fujitsu Klima Sistemleri, yeni ürünlerinde 
kendi kompresörlerini kullanmaya başlamış-
tır. Mini VRF sistem olarak 6HP dış ünite 
kapasitelerine, yeni Mini VRF JII serisinde 
4HP, 5HP ve 6HP kapasitelerinde dış üniteler 
eklenmiştir. JII iç üniteleri VRF plus serisinde 
kullanılan 12 tip ve 52 modelde 2,2kW -14 
kW kapasite aralığında iç ünitelerle aynı tip 
ve model kullanılarak dizaynda ve kurulumda 
esneklik sağlanmıştır. 4HP dış ünitelere 2-6 iç 
ünite, 5HP dış ünitelere 2-8 iç ünite ve 6HP 
dış ünitelere 2-9 iç ünite bağ-
lanabiliyor ve % 50 ile % 130 
oranında diversiteye izin veri-
yor. İç üniteler arası kot farkı 
15 m, dış ünite kot farkı 30 m, 
ilk jointten son üniteye kadar 
olan boru uzunluğu eşdeğer 
boru uzunluğu 120 m ve top-
lamda 180 m’dir. Kontrol ve 
kumanda sisteminde VRF, 
plus sisteminde kullanılan 
sistemle aynı olmakla bera-
ber, aynı kumanda ve kontrol 
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ürünler

SGE Mühendislik'ten CA 8335 Portatif Enerji Analizörü

SGE Mühendislik tarafından pazara 
sunulan Chauvin Arnoux’un CA8335 
portatif enerji analizörü; elektrik bakım 

ekipleri, enerji kalitesi ölçümü yapan firmalar 
ve enerji tüketimi hesabı yapmak isteyen kişi/
firmalar için özel olarak tasarlanmış bir ürün-
dür. Ürün ile tüm elektriksel ölçümler, aktif ve 
reaktif enerji tüketimleri yanında harmonik, 
transsient, flicker gibi enerji kalitesinin ölçüm-
leri son derece kolay bir şekilde yapılabilir ve 
kayıt altına alınarak bilgisayarda raporlar hazır-
lanabilir. Raporlama PC yazılımı DataView 
tarafından otomatik olarak yapılabileceği gibi 
grafik veya sayısal değerleri diğer program-
lara transfer edilerek özel rapor da hazırlana-
bilir. CA8335 fiyat / performans oranı olarak 
en uygun üründür. Bugün portatif enerji ana-
lizörü kullanıcılarının en büyük sorunu, almış 
oldukları ürünlerin fonksiyonlarını tam olarak 
anlayıp kullanamamalarıdır. Bu nedenle fir-
madan sipariş edilen her bir enerji analizörü 
ile ücretsiz enerji analizörü kullanım ve enerji 
kalitesi ölçüm-raporlama eğitimi işin uzmanı 
mühendisler tarafından ücretsiz olarak verilir.
Eğitim dahilinde; Güç ölçümünün temelleri, 
Harmonikler, Flicker, Transient, Kayıt edilen 
bilgilerin PC’ye aktarımı ve rapor yaratma – 
analiz konularında uygulamalı eğitim verilir. 
Verilen eğitimlerin sonunda ders notları eği-
time katılan kişilere basılı olarak verilir. Kam-
panya dahilinde eğitim hizmeti Marmara Böl-
gesi dahilinde ücretsizdir. Marmara dışı bölge-
lerde eğitim firmada verilir, ancak Marmara dışı 
olup da yerinde eğitim almak isteyen kişi veya 

•	 3Faz akım ölçümü, nötr akımı hesaplama
•	 CosQ ve PF (Gerçek güç faktörü)’nin ayrı 

ayrı ölçümü ve TanQ ölçümü
•	 Her faza ait ve toplam; kW, kVar, kVA 

değerlerinin ölçümü
•	 Frekans Ölçümü (Hz)
•	 K Faktör hesaplama özelliği sayesinde; şalt 

tesisinin mevcut karakteristiği ile ne kadar 
yüklenebileceği hesaplanabilir

•	 Akım ve gerilim dengesizliklerinin ölçümü
•	 Demand ölçümleri
•	 Tepe değer (Crest faktör) hesaplama
•	 Tüm ölçümlerin min-max değerlerinin 

kaydı

Enerji kalitesi ölçümleri ve kaydı

•	 Akım ve gerilim harmoniklerinin 50. 
dereceye kadar ölçümü 3xTHDI,3xTHDV

•	 Flicker ölçümü (Gerilim salınımı)
•	 Transientlerin dalga formu ile kaydı
•	 Motor kalkış akımlarının ölçümü
•	 Nötr akım ölçümü
•	 Nötr-toprak arası gerilim farkı ölçümü

Opsiyonlar

•	 AmpFlex45: 3000A, 45 cm esnek akım 
probu

•	 AmpFlex80: 3000A, 80 cm esnek akım 
probu

•	 MN93A Akım Probu: 200A akım probu
•	 PAC93: 1000Aac, 1400Adc akım ölçüm 

probu TM

kuruluşlar için ücretli özel eğitimler düzenle-
nir. CA8335 siparişi ile, siparişe uygun akım 
sensörleri, taşıma çantası, gerilim ölçüm kablo 
ve krokodilleri, bilgisayar yazılımı (DataView 
ve Qualistar View), Cihaz-PC arası data kab-
losu, pil şarjı için besleme kablosu, kalibrasyon 
sertifikası, kullanım kılavuzu birlikte verilir.

Genel özellikler

•	 True RMS ölçüm tekniği
•	 12,8 kHz örnekleme frekansı
•	 1000 V’a kadar direkt ölçüm
•	 Dört bölgede ölçüm özelliği sayesinde 

pozitif ve negatif güç-enerji değerlerinin 
ölçümü

•	 AC ve DC geniş akım clampı seçeneği
•	 Bir ve üç fazlı ölçüm yapabilme özelliği
•	 Şarjlı pil sayesinde sahada ek bir beslemeye 

ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilir.
•	 2 Gbyte’lık hafızaya, seçilen 

parametrelerin kaydı ve PC’ye aktarımı.
•	 Alarm limit değerlerinin kontrolü ve 

alarmlarının tarih-saati ile kaydı ve PC’ye 
aktarımı.

•	 Ekranların tek tuş ile kaydı ve PC’ye 
aktarımı

•	 AC-DC akım gerilimlerinin ölçümü
•	 4 Akım probu ile nötr akım ölçümü

Genel ölçümler

•	 Faz-Nötr / Faz-faz arası gerilimlerin 
ölçümü

Sembol Kompansatör’den Dıştan Basınçlı Kompansatörler

Uzun boru hatlarındaki yüksek genleş-
melerin absorbe edilebilmesi için çok 
boğumlu kompansatörler kullanılır. 

Boğum adedi arttıkça kompansatörün burulma 
olasılığı artar. Yüksek basınç ve uzun boru hat-
larında meydana gelen genleşmeleri almak, 
tesisattaki kompansatör sayısını azaltmak ve 
burulmayla ortaya çıkacak eksenel kaçıklık-
ların önlenebilmesi için dıştan basınçlı kom-
pansatörler kullanılır. Dıştan basınçlı kompan-
satörlerde basınç; ondülasyon dışına verilerek 
burulmaya neden olan güçler dengelenir, bu 
sayede boğum sayısı azaltılır ve kompansatö-
rün burulma riski en aza indirgenir. 

Kullanım alanları

•	 Yüksek basınç ve yüksek  
genleşme uygulamaları

•	 Hatlarda burulma olasılığının olduğu 
uygulamalar

•	 Yeraltı boru hatları
•	 Kızgın yağ sistemleri
•	 Jeotermal tesisler

Tasarım özellikleri

•	 Dizayn: Ejma Standards

•	 Bağlantı tipi: Flanşlı
•	 İşletme basıncı: 16 Bar / 64 Bar (opsiyonel)
•	 Sıcaklık: 90˚C + 550˚C
•	 Genleşme Mik.: 30 mm (-20 +10), 60 mm (-40 

+20), 90 mm (-70 +20), 120 mm (-80 +40). TM
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ürünler

KSB’den Sıvılaştırılmış Gaz Transferi için Yeni, Kapatma Kelebek Vanaları

deney standlarında gerçekleştirilmektedir. 
•	 Aktüatör bağlantısı ve mil uçları; el 

kumandası, hidrolik, pnömatik ve elektrik 
aktüatörlü kullanımlara uygundur. Dünya 
üzerindeki gaz tankerlerinin % 60’ı, 
depolama ve işletmeler şu anda KSB 
AMRI vanaları ile donatılmıştır. TM

Bakım gerektirmeyen üçlü ofset diskli 
kelebek vanalar, -250 ile +250 derece 
arası sıcaklıklardaki akışkanlarda ve 

100 bar’a ulaşan basınçlarda kullanılabile-
cek şekilde dizayn edilmiştir. Özel tasarımları 
sayesinde kapama torku, çift ofset diskli vana 
tiplerinden daha düşüktür ve bu sayede daha 
küçük aktuatörler kullanıma da son derece 
uygundur. Üçlü ofset tasarımı ve konik sız-
dırmazlık yüzeyleri ile bu vanalar, çok yüksek 
basınç farklarında bile çok sıkı bir kapatmayı 
garanti eder. Sızdırmazlık, dünya genelinde 
tüm kroyojenik uygulamalarda kaliteli per-
formans özelliği olan ve HELICOFLEX ola-
rak bilinen oturma yüzey halkası ile sağlanır. 

Bu vanalar iki yöne de kapatma 
sağlar

•	 Kelebek vanalar, yatak dizaynlarından 
dolayı kapalı pozisyon için herhangi 
bir çeyrek dönüş sınırlayıcısına ihtiyaç 
duymaz. Bu sayede vana yatağının, 
vananın aktüatörü sayesinde yanlış yöne 
dönmesi engellenir. 

•	 Tek parça dizayn edilen vana mili, 
çok iyi bir şekilde kayar yataklarla 

desteklenmiştir. Sayısız açma kapatmadan 
sonra dahi sızdırmaz kapatma sağlar. 

•	 Ekstra patlamaya karşı tertibatı sayesinde 
acil durumlarda, mil gövdeden dışarıya 
doğru çıkar. 

•	 TRIODIS kelebek vanaları 200 ile 1200 
mm arasındaki çaplarda temin edilebilir. 
Paslanmaz çelik gövdeli vanalar flanşlı 
veya kaynak boyunlu olarak üretilebilir. 

•	 Bu seriler, özel kaynak boyun 
bağlantı versiyonuna sahiptir. Kaynak 
boyunları sayesinde vananın boruya 
kaynaklanmasına olanak sağlanır. 

•	 Bakım durumlarında vana trimleri 
vana gövdesinden çekip çıkarılabilir 
olduğu için vananın tamamen sistemden 
sökülmesine ihtiyaç yoktur. Bu imkân, 
yerin sınırlı olduğu durumlarda büyük 
avantaj sağlar. 

•	 Yeni serilerde yangın esnasında dahi 
tam sızdırmaz bir kapatma sağlanmıştır. 
API (American Petroleum Institute) 
ve BS (British Standard)’nin yangın 
güvenliği testlerinden başarılı bir şekilde 
onay almıştır. Bu testler, KSB’nin 
Fransa Gradignan’da bulunan araştırma 
merkezinde, sırf bu amaçla kurulan KSB 

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 190 Serisi II ScopeMeter® Test Aracı

Fluke 190 Serisi II ScopeMeter® Test 
Aracı, saniyede 5 milyar örnekleme 
hızında 500 MHz elde etmeye yarayan 

ilk el osiloskopudur. Fluke Corp., güvenlik ora-
nından, dayanıklılığından veya pil kullanım 
süresinden ödün vermeden 5 GS/saniyede 500 
MHz gerçek zamanlı örnekleme hızına sahip ilk 
elde kullanılır, sızdırmaz, dayanıklı osiloskopu 
olan Fluke® 190 Serisi II 500 MHz ScopeMe-
ter® test aracını pazara sundu. Artık profesyo-
nel elektronik sorun gidericilerin her türlü sin-
yali alan, üzerindeyken sanal olarak yakalama-
sını sağlayan bant genişliği ve çözünürlüğü ile 
yüksek performanslı bir skopu var. İki kanallı 
190-502 modeli; 60, 100, 200 (ve şimdi de 500) 
MHz’lik bant genişliğine sahip 190 Serisi II’nin 
en yeni modelidir. Bugün medikal, askeri cihaz-
lardaki iletişim ve navigasyon cihazlarındaki 
yüksek teknoloji elektronikleri her zaman daha 

geniş bir bant genişliği gerektiren yüksek hız-
larda çalışır. Saat vurumları gibi yüksek frekans 
içerikli dalga biçimlerinin doğru şekilde görün-
tülenmesi için teste tabi olan sistemin saat vurum 
oranının en az beş katı bant genişliği gerek-
lidir. Fluke 190-502’nin 5 GS/saniyelik veya 
200 pikosaniyelik örnekleme hızı; geçici akım-
lar, endüklenmiş gürültü ve çınlama veya yan-
sımalar gibi bilinmeyen dalga biçimi olayları-
nın şekil ve büyüklüklerini daha hassas ve net 
bir şekilde sunar. Dayanıklı 190 Serisi II Sco-
peMeter® test araçları; ScopeRecord™, Trend-
Plot™, yüksek performanslı skoplarda bulun-
ması istenilen gelişmiş tetikleme ve otomatik 
ölçüm işlevleri gibi yenilikçi işlevler içerir. IEC 
61010 standardına göre 190 Serisi II güvenlik 
oranı 1000 V CAT III/ 600 V CAT IV’tür ve bu 
sayede mV’den 1000 V’ye kadar güvenli bir 
şekilde ölçülebilir. TM
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ürünler

Form A.Ş.’den Decsa Kapalı Devre 
Soğutma Kuleleri

Decsa’nın Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi Form A.Ş. tara-
fından pazara sunulan Decsa soğutma kulesi, evaporatif 
soğutucu, evaporatif kondenser ürünleriyle dikkat çeki-

yor. Teknolojik yenilikler ve kaliteyi birlikte sunan Decsa soğutma 
kuleleri, kullanıldığı alanlarda minimum enerji tüketimi ile büyük 
avantaj sağlıyor. Form Şirketler Grubu, yurtiçi ve yurtdışında Decsa 
soğutma kulelerini kullanarak birçok başarılı projeye imza attı. 
Ürünün; Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire, TT Arena Stad-
yumu, Ülker Arena, Kazakistan Astana Han Çadırı, Sabiha Gökçen 
Havalimanı, M1 Meydan AVM, Optimum AVM, Forum AVM, 
Özdilek Park Antalya AVM, Akbatı AVM ve Panora AVM gibi 
önemli referansları bulunuyor.  

Genel Özellikler

•	 10.000 kW’a kadar 
soğutma kapasitesi.

•	  Tüm kuleler fabrikada 
test edildikten sonra 
yüklenir.

•	 Montaja hazır halde tek 
parça ya da parça – parça 
nakliye edilebilir.

•	 Kule ve batarya aynı 
fabrikada üretilir.

•	 Açık - Kapalı ve 
Evaporatif tip kuleler 
/ Radyal ve Axial fan 
seçenekleri

•	 Dış etkenlerden 
ve korozyondan 
etkilenmesini önleyen 
DecsaProt özel kaplama seçeneği

•	 Kapalı tip modellerde işletme anında yüksek enerji tasarrufu 
sağlayabilen kuru soğutma (free-cooling) teknolojisi

•	 Gövde galvaniz kaplama sınıfı Z725’tir.
•	 Gövde, havuz ve batarya için ayrı-ayrı ya da birlikte tüm 

paslanmaz çelik opsiyonları. 
•	 Sistemin daha sessiz çalışmasına imkân sağlayan radyal fanlı 

modellerde özel susturucular ve axial fanlı modellerde axilent 
özel fan seçenekleri.

•	 Sistemin daha az enerji tüketerek çalışmasını sağlayan çift 
hızlı motor sistemi

•	 Nakliye maliyetlerini en aza indiren uygun dizayn ve 
minimum oturma alanı ile daha az yer gereksinimi.

•	 Su kaybını minimuma indiren özel olarak dizayn edilmiş 
damla tutucular, eliminatörler.

•	 Su seviyesi sensörü, çift devirli fan motoru, frekans inverteri, 
elektrikli ısıtıcı, merdiven ve platform gibi kulelerde istenen 
zengin opsiyonel aksesuar seçeneklerine de sahiptir. TM



Karakaya Teknoloji’den Görsel Programlanabilir 
Kontrol Paneli

NotionControl, tüm kullanıcılara ula-
şabilecek, programlanması kolay, üze-
rinde standart haberleşme bulunan 

(Modbus), kullanıcı dostu bir ürünle ve yeni 
yüzüyle dikkat çekiyor. 
NC203 üzerinde 8 adet üniversal input (0-5V, 
0-10V,0/4-20mA), 5 adet dijital çıkış (röle 
kontağı), 2 adet analog çıkış bulunuyor. Bu 
giriş ve çıkışların hepsi tek tek konfigre edi-
lebiliyor. Tamamen mikroişlemci kontrollü 
olması nedeniyle tüm matematiksel işlem-
lere olanak sağlıyor. PC ve biraz program-
lama bilgisi olan herkesin kullanabileceği bir 
DDC paneli amaçlanarak üretilmiştir. Üze-
rinde bulunan iki satır LCD grafik ekrana 
istenilen bilgiler çekilebilir, yetki girişleri ile 
standart kullanıcılardan özel bilgiler sakla-

nağı sağlamasıdır. İçerisindeki AND, OR 
kapılarından, en gelişmiş PWM ve PID blok-
ları hazır halde bulunur. İstenirse FX fonksi-
yonları ile matematiksel programlar hazırla-
nabilir. Bu işlevsel yapı, en küçük termostat 
programından en zor oransal kontrol prog-
ramlarının hazırlanılabilmesine imkân sağlar. 
Uygulama alanı, klima santrali otomatik kont-
rolü, kazan dairesi dış hava kompanzasyonun-
dan fan coil otomasyonu, sera otomasyonu, 
kümes otomasyonu, bina otomasyonunda 
rahatlıkla kullanılabilir. Bunun dışında CO, 
CO2 kontrolü gibi özel uygulamalar rahatlıkla 
yapılabilir. Üretim amacı, HVAC sistemleri-
nin kontrolü olarak tanımlanmışsa da; küçük, 
işlevsel ve kullanışlı yapısı her türlü uygula-
maya imkân tanır. TM

nabilir. Tüm sertifikasyonları bulunan ürün, 
DDC olarak PLC’lerle yarışabilecek bir dona-
nım getirmektedir. Üzerinde dahili sıcaklık 
sensörü bulunan panelin, nem ve sıcaklık sen-
sörü bulunan tipleri de çok yakında vitrinlerde 
yerini alacak. Üzerinde standart olarak Mod-
bus haberleşme bulunuyor.
NC Tool programı tamamen ücretsiz olarak, 
NotionControl tarafından üretilmiş, DDC 
panellerinin tümünü programlayabilmesi 
için gerekli database yüklenmiş olarak gelir.  
Güncelleştirilmeleri, kullanıcı ile sürekli pay-
laşılır. 
Görsel olarak bloklar halinde hazırlanmış 
program, tüm yazılımcılara hitap eder. NC 
Tool programının diğer bir avantajı ise, DDC 
çalışırken ya da çalışmazken simülasyon ola-

BELIMO Otomasyon Ltd, Turcan Cad 17, 34775 Şerifali İstanbul
Tel: 0216 527 98 70, E-posta: info@belimo.com.tr

Glob vanalarda yeni dönem
Daha büyük, daha güçlü, daha esnek

ISH tesisatları için DN200 ve DN250 çaplı büyük 
kontrol vanaları artık ürün portföyünde. Belimo, 
büyüyen binalarla birlikte artan kapasitelere cevap 
verecek şekilde yüksek debilerde hassas kontrol 
yapabilecek 2 yollu ve 3 yollu glob kontrol vanalarını 
kalitesi kanıtlanmış motor teknolojisi ile hizmetinize 
sunuyor. Uzman kadromuzun kapsamlı desteğiyle bu 
kusursuz ürünlere sahip olmak için hemen arayın.

Kontrol bizim işimiz. www.belimo.com.tr



ürünler

SFA SANIHYDRO WC Öğütücüleri

SFA WC Öğütücüleri bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan yer-
lere, tuvalet veya banyo monte etme 

imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar atıkları pompalaya-
bilen öğütücüler; ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 mm 
çaptaki PVC borular aracılığıyla yapılıyor. SFA 
öğütücüleri koku yapmıyor ve çok düşük sevi-
yedeki sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sis-
tem olup restorasyon ve tadilat işlemlerinde kul-
lanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Sanibest Pro yüksek performanslı bıçak sis-
temi ile donaltılmıştır ve yoğun bir kullanım 
için uygundur. Bez parçalama özelliği saye-
sinde otel, yazlık, restoran, AVM, bar ve ben-

zeri halka açık yerlerde kolaylıkla uygulanabi-
lir ve aynı zamanda tıkanma sorunlarına karşı 
çözüm olabilir.

Sanibest Pro Teknik Özellikleri

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + lavabo + 
duşakabin + bide,

•	 Dikey pompalama: 7 m’ye kadar,
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Deşarj boru çapı: 22 / 28 / 32 mm,
•	 Maksimum akışkan sıcaklığı: 35°C,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 1100 W,
•	 Koruma sınıfı: IP 44,
•	 Boyutlar (u x d x y ): 507 x 154 x 267 mm.  TM

TEMİZ VE KOKUSUZ BİR DÜNYA

www.torossogutma.com.tr
Soğutma Cih. San. Tic. Ltd. Şti.

Yepyeni teknolojimizle,yatırım ve
işletim maliyetlerinizi düşürün.

Duman, Yağ, İs, Partikül ve 
kokuların kötü etkilerini yok edin.

Guardian Air Türkiye Distribütörü
www.rgfturkiye.com

KLEAN TECHNICS Elektrostatik Filtre
Türkiye Distribütörü

Tel:
Fax:

+90 212 281 19 01
+90 212 181 19 02

www.torossogutma.com.tr

info@torossogutma.com.tr
Atatürk cad. 43/A
Kağıthane - İstanbul





teknik

tadır. Bina Otomasyon Sistemleri ilk ortaya 
çıktıkları 1960’lı yıllardan bu yana çok hızlı 
şekilde gelişmiştir. Ülkemizde de Bina Oto-
masyonu uygulamaları hızla artmakta ve özel-
likle alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, 
havaalanları, bürolar, yönetim binaları ve fab-
rikalarda tercih edilmektedir. Bir binadaki 
ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi sistem-
lerin bakımları diğerlerinden çok daha mali-
yetlidir, dolayısıyla bu sistemlerin daha etkin 
bir şekilde çalışmasını sağlamak gerekmekte-
dir. Bunun için de doğru firma ve ürünlerle işe 
başlamak oldukça önemlidir. Testo, bu konuda 
kullanıcılarına en doğru ve uzun süre sorun-
suz çalışabilecek cihazlarıyla etkin bir çözüm 
sunmaktadır.   

BMS için ölçüm sistemleri

Bina otomasyon firmalarının ölçüm sistemle-
rinden bazı temel beklentileri vardır. Bunlar;
•	 BMS’e entegre olabilecek analog çıkışa 

sahip stabil ve uzun süreli sorunsuz 
çalışabilecek ölçüm cihazları (Bilinen 

Günümüzdeki binalarda, daha sağ-
lıklı ve ekonomik bir yapı için ‘Bina 
Yönetim Sistemi’ (BMS) ve otomas-

yonun kullanılması bir ihtiyaç halini almıştır. 
Akıllı bina teknolojilerinin haricinde, koşul-

ların istenenden çok farklı olması, uzun bir 
süre boyunca fark edilememektedir. Bunun 
sonucunda da, cihaz ömürleri kısalmakla bir-
likte aynı zamanda çok sık servis ihtiyacı oluş-
makta ve önemli enerji kayıpları yaşanmak-

Bina Otomasyon 
Sistemleri ve 
Testo Sabit Ölçüm 
Teknolojisi
Hazırlayan: Onur Yiğit, Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Tic. Ltd. Şti., 
Ölçüm Sistemleri Ürün Yöneticisi
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analog çıkışları verebilen (ağırlıklı olarak 
0…10V, 4…20mA) sensörler ve/veya 
transdüser/transmiterler) 

•	 Proses otomasyonundan farklı olarak, bina 
otomasyonunda kabul edilebilir doğruluk 
değerleri, bazı özel uygulamalar hariç daha 
düşüktür. Hastane otomasyonu, değerli 
envanterin saklandığı/sergilendiği iç 
ortam iklimlendirme otomasyonu yüksek 
doğruluk değerlerine ihtiyaç duyulan 
uygulamalara örnek gösterilebilir. Genel 
beklenti nem doğruluğunun % 2   
% 3, sıcaklık doğruluğunun ±1-2 ˚C’lerde 
olmasıdır.

•	 Bir otomasyon teknisyeni için temel ilgi 
kontrol yazılımı üzerinde olacağından, 
diğer etmenlerin mümkün olduğunca 
sorunsuz ve stabil çalışması istenir. 
Bu sebeple ölçüm cihazlarının sürekli 
bozulmaması, ek bir müdahaleye 
gerek duymadan uzun süreli yüksek 
performansla çalışması temel beklentidir. 
Bu, aynı zamanda sistemin zaman 
içerisindeki işletme maliyetlerini de 
düşürecek, zaten yüksek olması beklenen 
ilk yatırım maliyetine ek bir gider 
eklemeyecektir. 

Testo BMS çözümleri 

Testo’nun BMS için oldukça etkin çözümleri 
bulunmaktadır: Sensör, proses ekranı, trans-
miter, debimetreler. 

Testo sensörler

Sensör konusunda Testo’nun sektördeki en 
önemli avantajı, sadece sensör üretimi yapan 
ayrı bir şirketin olmasıdır. Testo Sensor 
GmBH, tamamen isteğe bağlı konfigüre sıcak-
lık sensörü üretmektedir.  Bu sensörler, hem 
Testo ürünlerinde hem de farklı marka ürün-
lerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Testo 
sensör sıcaklık prob çeşitleri aşağıdaki gibidir: 

•	 Daldırma tipi problar
•	 Yüzey probları
•	 Vidalama probları
•	 Hava probları
•	 Basınç geçirmez problar
•	 Manyetik problar
•	 Konut probları

Testo 54 proses ekranı

Yalnızca bir proses ekranı değil, aynı zamanda 
veri iletebilen bir sıcaklık transmiteri olan 
testo 54’ün versiyonu testo 54-8, sektördeki 
diğer cihazlardan bu noktada ayrışmaktadır. 
İçinde aşağıda verilen tüm opsiyonları barın-
dırmaktadır:
•	 Termokupıl ve Pt100 sensörlerin bağlantı 

imkânı
•	 Röle çıkışları ile temel aç / kapa kontrol 

fonksiyonlarının yerine getirilmesi
•	 Online izleme sistemlerine entegre 

edilebilmeleri için RS485 bağlantı 
opsiyonları 

•	 Analog çıkış verebilen tüm cihaz / 
sensörlerin sahada izlenmesi için analog 
giriş opsiyonları

Fark yaratan Testo transmiter 
aileleri 

Testo, transmiterleri ile bina otomasyonu 
konusunda sektöre önemli çözümler sun-
maktadır.  
•	 Tüm proseslerde ihtiyaç duyulan genel 

analog çıkış tipleri, switch, röle, ethernet 
ve PROFIBUS çıkış opsiyonları ile 
her türlü otomasyon sistemine entegre 
edilebilme imkânı

•	 P2A yazılımı ile sahada 1- veya 2- noktalı 
veya analog çıkış ayar imkânları, sahada 
parametrizasyon ve analiz seçenekleri 
sayesinde, minimum işletme ve bakım 
maliyetleri

•	 Fark basıncı, nem ve sıcaklık 
parametrelerinin tümünün tek bir cihazda 
ölçülmesi ile laboratuvar ve temiz odalar 

için profesyonel ölçüm sistemleri
•	 Otomatik sıfırlama özelliği ile uzun süreli 

stabil fark basınç ölçümü
•	 Testo fark basınç transmiterlerinde, pitot 

tüp bağlantısı ile pitot tüp faktörünü 
ve çap bilgisini cihaza girip doğrudan 
cihazdan hava hızı ve debi çıkışı alınabilir. 
Böylelikle ek kontrolörlere ihtiyaç 
duyulmaksızın, sadece temel röleler ile 
hava hızına bağlı aç / kapa işlevleri yerine 
getirilebilir.

PROFIBUS*

Uluslararası standart EN 50 170 tarafından 
desteklenen, üretim ve proses otomasyonunda 
kullanılan saha veri yolu standardıdır.  Yüksek 
hızlı, kritik uygulamalarda ve karmaşık 
haberleşme işlerinde kullanılabilir. Kablo 
miktarını azaltarak yer sorununu ortadan 
kaldırır. Herbir bus bölümüne 32, toplam 126 
katılımcı bağlanabilir. Çevre birimleri slave’ler 
ve saha elemanları çalışma esnasında takılıp 
çıkarılabilir. Veri transferi iki damarlı blendajlı 
kablo veya optik iletkenler ile yapılır. Profibus 
FMS haberleşme hızı yüksektir. Modüler 
değiştirme ve cihazların değiştirilebilmesi 
mümkündür. Güvenlidir.

Otomatik Sıfırlama 

Fark basınç sensörünün girişlerinin, belirli 
aralıklarda kapanarak ortamdan izole olması 
ve sensör girişlerinin bu durumda sıfıra 
eşitlenmesi özelliğidir. Basınç, sıcaklığa 
çok bağlıdır ve gece/gündüz sıcaklık 
değişimlerinde bile ortamların sıcaklığı, 
dolayısıyla aralarındaki fark basınç değişir. 
Testo fark basınç transmiterleri kendini 
ortama adapte ederek bu değişimlerden 
etkilenmez, uzun süreli stabil ölçümü garanti 
eder. 
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Testo nem ve sıcaklık transmiterleri

teknik

Basınçlı hatlarda çiğleşme noktası 
ölçümü

Basınçlı hava hatlarında meydana gelebile-
cek nem, tüm hatların tıkanmasına sebep ola-
cağı gibi, pnömatik ekipmanların da arızalan-
masına yol açmaktadır. Elektrik hatlarındaki 
harmonikler de benzer şekilde enerji alıcıla-
rını olumsuz yönde etkileyip bakım maliyet-
lerini artırmaktadırlar (motorların arızalan-
ması gibi). Bu noktada,Testo 6721, çiğleşme 
sıcaklığı şalteri, basınçlı hava içinde oluşabi-
lecek nem risklerine karşı sistemi korur. Bunu 
yaparken basınçlı hat içerisindeki nem / sıcak-
lık değerlerini ölçerek hafızasındaki Mollier 
Diyagramından çiğleşme sıcaklığı değerini 
hesaplar ve ölçümlerini bu parametreye göre 
yapar. Testo 6721 ve diğer ilgili cihazlar sol 
altta bulunan tablodaki gibidir.

Basınçlı hatlarda debi ölçümü

Basınçlı hava hatlarındaki kalitenin belirlen-
mesinin yanında, tüketiminin de ölçülmesi 
enerji optimizasyonu çalışmaları için apayrı 
bir öneme sahiptir. Üretilen havanın bir enerji 
çeşidi olduğundan yola çıkılırsa, bu enerjinin 
denetiminin, firmanın bütçe denetimi ile eşde-
ğer bir konumda olduğu görülmektedir. Bugün 
basınçlı havanın tüketimi, çok maliyetli bir hal 
almış durumdadır. Gerek kaçaklardan gerekse 
havanın kullanıcılar tarafından bilinçsiz bir 

FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ

DUMAN TAHLİYESİNDE 
DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP 
LİDER YERLİ ÇÖZÜM

İlk Belediye Caddesi No:2 
Tünel - Beyoğlu  / İstanbul

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

web: www.emak.com.tr
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Üç kıtada, yirminin üzerinde ülkeye ihracat yapan EMAK, 
Avrupa topluluğu ülkelerine, dünya standartlarında 
DUMAN EGZOZ FANLARI ihracatı gerçekleştirmektedir.
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teknik

şekilde tüketiliyor olmasından dolayı, mali-
yetler ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Ancak ne 
yazık ki maliyetler, bu sistemlerdeki tüketim-
lerin ölçülmediği için pek bilinmezler. İşte 
bu noktada denetimi ele almak gerekmekte-
dir. Bu tüketilen havayı izlemek, buradan elde 
edeceğimiz bilgiler doğrultusunda kullanıcı-
ları bilgilendirmek ve kaçakların önüne geç-
mek için mücadele etmek gerekecektir. Tam bu 
noktada testo 6446 - 6447 model ürünleri ile, 
basınçlı havanın tüketimi sürekli olarak izle-
nebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir.  

•	 Kütlesel termal debi ölçüm prensibi ile, 
ölçüm ortamı sıcaklık ve basıncından 
bağımsız debi ölçümü

•	 Testo 6447/48 ile basınç hattını 
kapatmaya veya baypas yapmaya gerek 
olmadan kolay ve güvenilir sensör 
değişimi

•	 Standart boru çaplarına uyumlu, 
küçük çaplarda entegre giriş-çıkış boru 
mesafeleri ile güvenilir ve doğru ölçüm

•	 Testo 6448 ile CO2 veya N2 gazları için 
özel kalibrasyonlu hava sayacı

Bina otomasyonu için portatif bir 
cihaz: Testo 435

Testo, havalandırma sistemleri ve iç hava 
kalitesi analizi, bina otomasyon sistemlerinin 
kontrolü ve bakımı için gerekli tüm ölçümleri 
tek bir cihazda toplayarak genişletilmiş prob 
seçenekleri ile Testo 435’i sunmuştur. 
•	 İç hava kalitesinin değerlendirilmesi için 

IAQ probu     
•	 Pervane ve hava akış hızı ölçüm probu  
•	 Pitot tüp ölçümü için entegre fark basınç 

sensörü 
•	 Sıcaklık ve nem için kablosuz prob 
•	 Kullanıcı profilleri sayesinde kolay 

kullanım

•	 Ölçülen verilerin analizi, dosyalanması ve 
raporlanması için PC yazılımı

Testo 435 ile ölçüm sonuçları istenirse uygun 
bilgisayar yazılımı ile bilgisayara aktarılabilir 
veya sahada Testo yazıcı kullanarak raporlan-
dırılabilmektedir. Testo 435 bilgileri sahada 
infrared arayüz kullanılarak kablosuz ileti-
şimle Testo yazıcıya aktarılabilmekte ve ölçüm 
değerleri zaman ve tarih bilgileri ile yazdırıla-
bilmektedir.  TM
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sistem

Değişken Soğutucu Sıcaklıklı 
Merkezi Sistem Klima

lanan ESEER değerleri, yalnızca diğer hava 
soğutmalı sistemlerle bir karşılaştırma imkânı 
sunar. Hava soğutmalı soğutma gruplarıyla kar-
şılaştırma yapılırken, sirkülasyon pompalarının 
da ilave güç tüketimlerinin soğutma grubu per-
formansına eklenmesi gerekir.

1- VRV IV Değişken Soğutucu Gaz 
Sıcaklığı

Dünyada bilinen tüm değişken soğutucu akış-
kan debili sistemlerin soğutma kapasiteleri; dış 
ortam hava sıcaklığı 35 °CKT ve iç ortam hava 
sıcaklığı 27°CKT/19 °CYT şartlarında % 100 

D aikin, AB’nin 20/20/20 politika-
sına tamamen uygun, yıllık olarak 
% 28’e varan oranlarda daha yüksek 

enerji verimli, konforlu ve esneklik ile çalışma 
aralığına sahip VRV IV dış ünitesini geliştir-
miştir. Bu yeni direktif gereğince 2020 yılına 
kadar tüm çalışan cihazlarda temelinde elek-
trik üretimi esnasında kullanılan yakıtlardan 
dış ortama salınan CO2  emisyonlarının % 20 
azaltması, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
-hava, toprak, su, rüzgâr- kullanımının % 20 
artırılması ve son olarak birincil enerji kayna-
ğımız olan elektriğin tüketiminin % 20 azal-
tılması hedeflenmiştir.

VRV IV, VRV III’ün bilinen tüm teknolojik 
özelliklerine sahiptir ve üzerine pazarda bir 
defa daha yeni bir standart belirleyecek olan 
çok sayıda teknoloji eklenmiştir. Yeni VRV 
IV’teki tüm teknolojiler özel olarak Avrupa’da 
“Avrupa Pazarı” için geliştirilmiştir.

ESEER

ESEER değerleri, VRV sisteminin kısmi yükte 
soğutma performansıyla ilgili açık bir gösterge 
sağlar. Böylece, soğutma modunda yıllık güç 
tüketimi tahmin edilebilir.
Hava soğutmalı VRV sistemleri için yayım-
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tam yükte çalışacağı kabul edilerek kompresör 
çıkışı evaporasyon sıcaklığı 6 °C olan soğutucu 
akışkanın expansion valften geçen debisi değiş-
tirilerek belirlenmiştir. 

Ancak sezon içinde hem hava sıcaklığı hem 
de son kullanıcının talebine bağlı olarak deği-
şen iç ortam yükleri söz konusu olduğundan, 
VRV dış ünitelerinin de çalışma aralıkları genel 
olarak % 25 ile % 100 arasında değişmektedir. 
Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen iç 
ortam yükünü karşılayacak soğutucu gaz debi-
siyle beraber, gaz sıcaklığının da değiştirilme-
siyle kompresör sıkıştırma oranına bağlı olarak 
çektiği güç azaltılır, ayrıca dış ünitenin soğutma 
kapasitesi de bir o ölçüde artırılmış olur.

Böylece dış ortam sıcaklığı iç ortam konfor şar-
tına doğru yaklaştıkça soğutucu gaz sıcaklığı  
6 °C ile 11 °C arasında değiştirilerek kom-
presörün çektiği güç azaltılır ve ortamdan çek-
memiz gereken ısı farkı az olduğundan, soğu-
tucu gazın yüksek sıcaklıkta ısı çekme kabili-
yetine bağlı olarak da daha kısa sürede konfora 
ulaşmasını sağlar. Bu sayede soğutma kapasi-
tesi, EER artan soğutma kapasitesine ve kom-

presörde daha az elektrik çekileceği için artı-
rılmış olur.

EER =
Soğutma Kapasitesi

Çekilen Güç

Ayrıca VRV dış ünitelerinde istenen konfor 
şartını sağlamak için çalışma sırasında 3 farklı 
çalışma modu seçilebilir. Kullanıcının talebine 
göre soğutucu gaz evaporasyon sıcaklık değer-
leri Temel – Otomatik – Yüksek Duyarlı mod 
seçenekleri ile değiştirilerek istenen yüksek 
verime ulaşılabilir. 
Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen iç 
ortam yüklerini karşılayacak en verimli çalışma 
şartı, VRV dış ünitelerinde standart olarak 
ayarlanmış olan ‘otomatik mod’ seçeneğidir. 
Seçilen çalışma moduna bağlı olarak dış ünite-
nin konforu sağlamak için güçlü, hızlı ve orta 
olmak üzere 3 farklı tepki verebilir.
Güçlü: Gerekirse, kapasiteyi % 100’ün üzerine 
yükseltebilir. Soğutucu akışkan sıcaklığı, soğut-
mada (ısıtmada) ayarlanan minimum (maksi-
mum) değere kıyasla düşer (yükselir). Yüksek 
tepki hızına öncelik verilir. Soğutucu akışkan 
sıcaklığı, oda ayar sıcaklığının sabit tutulması 
için düşer (veya ısıtmada yükselir).
Hızlı: Yüksek tepki hızına öncelik verilir. 
Soğutucu akışkan sıcaklığı, oda ayar sıcaklı-
ğının sabit tutulması için düşer (veya ısıtmada 
yükselir).
Orta: Verimliliğe öncelik verilir. Soğutucu 
akışkan sıcaklığı, tepki süresinden ziyade sis-
temin verimliliğine öncelik vererek kademeli 
olarak düşer (veya ısıtmada kademeli olarak 
yükselir).
Bilinen VRV sistemlerinden farklı olarak 

Koşul Yük Ortam Sıcaklığı

A % 100 35 ºC KT

B % 75 30 ºC KT

C % 50 25 ºC KT

D % 25 20 ºC KT

ESEER = (EER@100% load × 0,03) + (EER@75% load ×0,33) +
+ (EER@50% load × 0,41) + (EER@25% load × 0,23)
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sistem

soğutucu gaz sıcaklığını da kontrol edebilen, 
üfleme sıcaklığını set edilen iç ortam sıcak-
lık değerine göre ayarlayabilen dış üniteler ile 
sezonsal verimlilik değerleri - ESEER - bir 
önceki nesil VRV sistemiyle karşılaştırıldığında 
% 28’leri aşan verimlere ulaşılabilir.

2- VRV IV Kesintisiz Isıtma - Isı 
Akümülatörü

Heat pump sistemle-
rinde dış hava sıcak-
lığı termodinamik ola-
rak 5 °C’nin altına düş-
meye başladığında, dış 
ünitede dolaşmakta 
olan yüksek sıcaklıktaki 
soğutucu gazın ısı far-
kından dolayı konden-
ser yüzeyinde buzlanma 
meydana getirir. Def-
rost olarak tanımladığı-
mız bu durumda iç üni-
teden gelen gaz sıcaklığı, 
dış ünitenin buz tabakası 
oluşmuş kondenserinden 
dönerken düşmeye başlar ve iç ünitede ısıtmayı 
gerçekleştirecek yeterli sıcaklıkta gaz olmaya-
cağı için üfleme sıcaklığı düşmeye başlar. Bu 
durumda dış ünite, 12 dakika süresince iç orta-
mın ısıtma konforunu bozmamak için iç üni-
telerin çalışmasını durdurur. 
Isıtmada son kullanıcının memnuniyetsizli-
ğine neden olan defrost sırasında, iç mahalle-
rin soğumasını önlemek için Daikin, VRV IV 
sisteminde içerisinde ısıyı depolayabilen ve faz 
değiştirebilen malzemenin olduğu ısı akümüla-
törünü geliştirmiştir. Normalde katı haldeki bu 
malzeme, sistem ısıtmada çalışırken içerisin-
den geçen sıcak gaz vasıtasıyla gizli ısıyı çekip 
sıvı hale gelirken ısıyı da depolama kabiliyetine 
sahiptir. Dış üniteler defrosta girmeye başladığı 
andan itibaren, ısı akümülatöründeki faz değiş-
tiren malzeme, hapsettiği ısıyı tersinir çalışma 
yaparak soğutucu akışkana iletir. 
Sistemdeki sıcaklığı düşmeyen soğutucu gaz, iç 
ünitelere gönderilerek iç ortamda kesintisiz bir 
ısıtma ve konfor sağlar. Ayrıca dış üniteye de 
yönlendirilen sıcak gaz sayesinde de dış ünite-
nin defrosta girmesi önlenmiş olur. 
Bu ısı akümülatörü sayesinde heat pump sis-
temlerinde de defrosttan kaynaklı konforsuz-
luk ortadan kaldırılmıştır.

artık iç ortam konfora ulaştığında sabit olan 
üfleme sıcaklığı da, VRV IV dış ünitelerinde 
hem soğutucu akışkan sıcaklığının hem de gaz 
debisinin değiştirilebilmesi sayesinde, iç ünite 
üfleme sıcaklığı da farklılık gösteren yüklere 

bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

VRV dış ünitelerinde yapılan bu tasarım deği-
şikliği sayesinde artık değişen dış hava sıcak-
lığını algılayabilen, soğutucu debisiyle beraber 
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3- VRV IV - Sistem Çalışma 
Yapılandırması

Daikin VRV IV dış üniteleri gövdesinde yapı-
lan fiziksel ilavelerden 3 haneli dijital gösterge 
ve yeni grafik arayüzü sayesinde;
•	 Devreye alma, yapılandırma ve 

özelleştirme işlemleri kolaylaştı,
•	 Sistem ayarlarının yapılandırılması, 

montaj kolaylığında artış, kolay hata 
okuma

•	 Test çalışmasında kalan zaman göstergesi, 
çatıda daha az zaman gereksinimi

•	 Servis parametre göstergesi (basınç, 
sıcaklık, …) Te ayarı , Tc ayarı, yüksek 
ESP ayarı, düşük ses ayarı (otomatik ve 
manuel mod), talep ayarı, son hataların 
gösterimi, tekrarlı taleplerin adeti ve daha 
fazlası. 

•	 Zincir müşterilerin çoklu sistemlerinin 
aynı şekilde işletmeye alınması,

•	 Çalışma verileri/hatalarını değerlendirmek 
için grafik arayüzle bakım daha kolay 

Gaz Soğutmalı PCB

Dış ünite PCB ana kartı üst düzey güvenirlik 
açısından sıcaklıktan kaynaklanabilecek işle-
tim hatalarına karşı soğutucu gazla soğutul-
maktadır.
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sistem

Tam İnverter Kompresörler

Daikin VRV IV dış ünitelerinin tüm kompre-
sörleri inverter teknolojisine sahiptir.  Dış üni-
telerde 8-12HP tek, 14-20Hp gövdelerde 2 
adet inverter kompresör bulunmaktadır. 
1. Değişken Manyetik Kutuplu Fırçasız İnver-
ter Kompresör 
2. Sinüs dalgası motor rotasyonlu DC İnverter 
3. DC Fan motoru, düşük devirde bile yük-
sek verimli
4. E-pass Isı Eşanjörü: Daha yüksek verimli-
lik için daha geniş ısı değişim yüzeyi yapılmış-
tır. Dış ünite kondenseri 3 sıralı dizayn edile-
rek istenen kapasiteyi değişken dış hava şartına 
bağlı olarak karşılayabilir.
 * 8,10,12 HP ünitelerde ısı eşanjörü 2 sıralıdır

Esnek Boru Tasarımı

lir. İç ve dış ünite arasındaki kot farkı, herhangi 
bir ilave kit kullanılmaksızın 90 m’ye kadar 
çıkabilir. Mevcut alanın daha iyi kullanımı;
küçük soğutucu akışkan boruları şaftlarda ve 
tavanlarda daha az yer kaplar ve alanın ticari 
kullanımı için maksimum yer bırakır.

Otomatik Gaz Şarjı Fonksiyonu

Daikin’in genel mühendislik çözümü, orijinal 
plan ne olursa olsun montaj aşamasından iti-
baren sistemin doğru soğutucu akışkan yüküne 
sahip olmasını sağlar. Bu şekilde, optimum 
verimlilik ve kapasite sağlanır ve optimum kon-
for için doğru ısıtma veya soğutma seviyesi 
elde edilir. 

Klasik yöntem: 

1. İlave soğutucu akışkan besleme hacminin 
hesaplanması.
2. Üniteye ilave soğutucu akışkan şarj edilmesi.
3. Soğutucu akışkan tüpünün ağırlığının ölçül-
mesi.
4. Basınca göre (test işlemine) göre karar veri-
lebilmesi

Daikin VRV Dış Ünitesi otomatik 
gaz şarjı 

Gerekli miktarda soğutucu akışkan sisteme 
aktarıldıktan sonra otomatik şarj işlemi durur.
Sistemde -% 10 eksik yapılan soğutucu gaz şarjı 
verimde -% 25 kayba ve elektrik tüketiminde 
% 40 artışa neden olabilmektedir.

VRV IV Düşük Sıcaklık Sulu Sistem 
Isıtma ve Soğutma

Daikin yeni nesil VRV IV dış üniteleriyle soğu-
tucu gaz haricinde, düşük sıcaklıklı ısıtma yap-
mak da mümkündür. Yeni geliştirilen Hyrdo-
box ile uygulamalarda sulu sistem ısıtmaya des-
tek olması açısından VRV iç üniteleri ile düşük 
sıcaklıklı radyatör veya yerden ısıtma sistemi 
kombinasyonu yapılarak yüksek konfor oluş-
turulur. Yüksek verimlilikli alan düşük sıcak-
lıklı ısıtma ve soğutma yapılabilir. Elektrikli ısı-
tıcı olmaksızın 5 °C ile 45 °C çıkış suyu sıcak-
lık elde edilir. Hydrobox sayesinde -20 °C ile 
+43 °C dış ortam sıcaklığı aralığında sıcak su 
üretimi için süper geniş çalışma sıcaklık aralığı 
sağlar. Su tarafındaki tüm bileşenler, çıkış suyu 
sıcaklığı üzerinden doğrudan kontrol ile tama-
men entegre olduğundan sistem tasarımında ve 
zamandan kazandırır. Modern duvar tipi tasa-
rımı sayesinde yerden tasarruf sağlar. Gaz bağ-
lantısı veya yağ deposu gerektirmez.

Çalışma aralığı: 

•    Soğutma:
- Ortam: +8 ºCYT / +10 ºCKT 
+37 ºCYT / +43 ºCKT
- Çıkış Suyu Sıcaklığı: +5 ºC ~ +25 ºC

•     Isıtma:	
- Ortam: -20 ºCYT / -20 ºCKT 
+16 ºCYT / +20 ºCKT 
- Çıkış Suyu Sıcaklığı: +5 ºC ~ +45 ºC 

Standart bir VRV sistemi, 165 m (190 m eşde-
ğer boru uzunluğu) maksimum boru uzunlu-
ğuna ve  toplam 1000 m sistem boru uzunlu-
ğuna sahiptir.
İç üniteler arası kot farkı 30 m’ye kadar çıkabi-

Ancak, VRV’de bir buton vasıtasıyla VRV üni-
tesi gerekli miktarda soğutucu akışkan ile oto-
matik olarak şarj edilebildiğinden bu 4 adıma 
gerek kalmaz. 
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Akıllı Enerji Yönetimi – Maksimum 
Verimlilik için Tam Kontrol & 
Intelligent Touch Manager 

Daikin, bireysel sistemlerden birden fazla bina-
nın yönetimine kadar her türlü uygulama için 
bir kontrol çözümüne sahiptir. Kullanıcı dostu 
dokunmatik ekran kumandalarıyla tüm klima 
işlevlerine erişilebilir; bu da sistemin yöneti-
mini oldukça kolay hale getirir. Akıllı enerji 
yönetimi araçları, enerji kayıplarını önleyerek 
işletme maliyetlerini düşürür. Program işlevi ve 
takip araçları kullanılarak enerji kayıplarının 
kaynağı tespit edilebilir ve plana uygun oldu-
ğundan emin olmak üzere tüketimi takip edi-
lebilir. Akıllı araçlar verimliliği en üst düzeye 
çıkartır.

Yeni geliştirilen I-touch manager merkezi oto-
masyonla 15 inç LCD ekran üzerinden;

•	 2560 iç üniteye kadar kontrol edilebilme,
•	 Enerji tüketimi ve faturalandırma, 
•	 Enerji kayıp kaynağını tanımlama, 
•	 Yerel olarak tam uzaktan internet erişimi, 

profile bağlı erişim, 4 yönetici, 60 kullanıcı 
izleme

•	 Uzaktan bakım ve servis, otomatik iç ünite 
kaydı 

•	 Uzaktan F-gaz ayarı ile soğutucu akışkan 
sızıntı kontrolü,  

•	 Taze hava cihazlarının kontrolü – VAM & 
VKM ünit

•	 Sıcaklık sensörleri (iç & dış)
•	 3. Parti cihazların kontrolü sağlanır.

Özetle, Daikin tarafından yeni geliştirilen kali-
teli özelliklere sahip VRV IV dış üniteleri; proje 
tasarımcısı ve danışman firmalara bina gerek-
sinimlerinin bireysel çözülmesinde, işletme 
maliyetlerinin azaltılmasında, birleşik ısıtma 
& soğutma yapabilecek sistem çözümü üret-

mede ve ulusal yönetmeliklere uygun bina ihti-
yaçlarının karşılanarak çevreye yüksek duyarlı 
tasarımlar yapmalarında fayda sağlar. 
Montaj ekiplerine VRV sistem yapılandırma 
özelliği sayesinde devreye almada, sistem kuru-
lumu ve servis sonrası sistem çalışmasında 

zaman tasarrufu ve kolaylık sağlar. 
Son kullanıcıya gereksinimlerini karşılayacak 
sistemin kurulmasında, tek bir firma ile kon-
tak kurma kolaylığı getirerek işletmede akıllı 
kontrol ile sezonsal işletmede yüksek verim ve 
düşük işletme maliyetiyle kazanç getirir. TM
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söyleşi

Gökhan Genceroğlu
Parker Enerji ve Soğutma Sektör 
Satış Yöneticisi

Serap Tomruk
Parker Pazarlama Yöneticisi

P              arker, hareket ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen Amerikan 
şirketlerinden biri. Dokuz farklı alanda teknolojik uzmanlık ve sistem çözümleri 
sunan Parker, ülkemizde de bilinirliği yüksek markalar arasında yer alıyor.  

2007 yılında Türkiye’deki satış şirketinin resmi olarak faaliyetlerine başlaması ile 
sektördeki bilinirliğini artıran firmanın Enerji ve Soğutma Sektör Satış Yöneticisi  
Gökhan Genceroğlu ve Pazarlama Yöneticisi Serap Tomruk ile Parker’daki gelişmeleri, 
yapılacak yeni yatırımları, Amerika’nın ve AB’nin gözüyle Türkiye pazarını konuştuk...

“ Parker, ülkemizdeki yatırımlarına     
 yenilerini eklemeye devam ediyor...”
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“ Parker, ülkemizdeki yatırımlarına     
 yenilerini eklemeye devam ediyor...”

Parker, 48 ülkede faaliyet gösteren 
global bir şirket

Parker 1918 yılında kurulmuş, köklü bir Ame-
rikan firması. 56 mali yıl üst üste hissedarla-
rına ödediği yıllık temettülerde artışa gide-
bilmeyi başarmış olup, bu başarımızla S&P 
500 endeksinde yer alan firmalar arasında en 
uzun süreyle temettü artışı sağlayan ilk beş 
firma arasında yer almaktayız. 2012 mali yılı 
itibarıyla yıllık ciromuz 13 milyar dolar. Dün-
yanın 48 ülkesinde faaliyet gösteriyoruz ve 
dünya çapında yaklaşık 60.000 çalışanımız, 
300’den fazla üretim lokasyonumuz mevcut. 
2007 yılına kadar Türkiye Parker, tek temsil-
cinin sorumlu olduğu küçük bir satış ofisiydi. 
Ancak Türkiye’deki potansiyeli değerlendir-
mek isteyen yurtdışı merkezimiz, lokal olarak 
kendisine ait bir organizasyon olması gerek-
tiğini düşünüp 2007’de kurulum için çalış-
malara hız verdi. Bürokratik süreçler sonrası 
resmi kuruluşumuzu gerçekleştirerek faaliyet-
lerimize başladık. Türkiye satış şirketi dev-
reye girene kadar yurtdışından hizmet almaya 
devam eden müşterilerimizin satış şirketi bün-
yesine  transferlerini gerçekleştirdik. Ardından 
sektördeki varlığımızı ve yeni organizasyonu-
muzu tanıtmak, marka bilinirliğimizi artır-
mak için sektörel fuarlarda yer aldık. Daha  
sonra ise teknik eğitimler ve seminerler düzen-
leyerek pazarlama faaliyetlerimizi sürdürdük.

Faaliyetlerimizi 9 ana teknoloji 
başlığında topluyoruz 

Parker, dünya çapında 9 ayrı teknoloji ala-
nında uzmanlık sunuyor. Türkiye satış şirketi 
olarak bünyemizde sadece “Aerospace” (uzay 
ve havacılık) ürünlerimiz yer almıyor. Bu tek-
noloji alanındaki ürünlerimizin satışı haliha-
zırda üretim lokasyonumuz tarafından yapı-
lıyor. Diğer sekiz teknoloji alanındaki ürün-

lerimizin tamamı ülkemizde pazara tarafı-
mızdan sunuluyor. Bu teknolojileri alt başlık-
lar halinde açacak olursak; başta hidrolik ve 
pnömatik olmak üzere, iklim kontrolü, filtras-
yon, akışkan ve gaz transferi, proses kontrolü 
ve sızdırmazlık elemanları olarak sıralayabili-
riz. Parker satış şirketi Türkiye’deki tek orga-
nizasyonumuz değil elbette. Türkiye, üretim 
anlamında da çok cazip bir ülke olduğundan; 
Parker, Gebze’de kurduğu iki ayrı fabrikada 
da üretim yapmakta. Bunlardan ilki soğutma 
sektörüne yönelik kondansatör ve evaporatör-
ler üretiyor, aynı zamanda bu ürünler yurtdı-
şına da ihraç ediliyor.
Diğer fabrikamız, yeni faaliyete giren genç bir 
üretim tesisi, dizel yakıt sistemleri için filt-
reler ve su ayırıcı üniteler üretiyor. Parker’ın 
büyüme stratejisinin önemli bir parçası şirket 
satın almaları üzerine, Racor da Parker tara-
fından satın alınan filtrasyon alanında çok 
başarılı bir firma. Tüm sektör bu yeni tesisi 
Parker Racor fabrikası olarak tanıyor. 2300 
m2 alan üzerine kurulu Parker Racor, OEM 
ve Aftermarket müşterilerine hizmet sunuyor.
Bütün bunlara ek olarak satış şirketimiz bün-
yesinde iki ayrı laboratuvarımız sektörün hiz-
metine girdi. Biri proses filtrasyonu dediği-
miz gıda ve içecek filtrasyonu sektörüne hiz-
met veren Yaşam Bilimleri laboratuvarımız, 
diğeri ise hidrolik akışkanlara yönelik labora-
tuvarımız. Yaşam Bilimleri laboratuvarımızda 
gıda, içecek ve ilaç sektörleri için yaptığımız 
analizler ve gözlemler doğrultusunda, doğru 
filtre uygulamasının tespitini yapıyor ve rapor-
luyoruz. Diğer bir hizmetimiz ise daha tesisin 
kurulumu aşamasında projeye dahil olup ana-
lizler yaparak doğru filtre konfigürasyonunun 
oluşturulmasını sağlamak. Periyodik olarak 
yapılması gereken analizlerde de laboratuva-
rımızın bünyemizde yerleşik olması nedeniyle 
hızlı geri dönüşler ve kritik noktalarda hızlı 
müdahale sağlayabiliyoruz. Sektörde şimdiye 
kadar laboratuvar hizmetini sağlayabilen bir 
firma yoktu. Yatırım öncesi, analiz için gere-
ken numuneleri gidip kaynaktan alıyor, yurt-
dışına kargo ile gönderiyor, sonrasında ise 
analizlerin yapılmasını ve raporların ulaşma-
sını bekliyorduk. Hidrolik akışkanlar ile ilgili 
olan laboratuvarımız ise analizlerin yanı sıra 
ürün yelpazemizde yer alan ölçüm cihazları-
nın kalibrasyonu konusunda da hizmet veriyor. 
Yerel laboratuvar hizmetimiz sayesinde müş-
terilerimizin hem zamandan hem de maliyet-

ten tasarruf edebilmesini sağlar hale geldik, en 
önemlisi de bu hizmeti bünyesinde sağlaya-
bilen tek şirket unvanımızı koruyor olmamız. 
Parker Türkiye olarak, pazarda eksikliğini gör-
düğümüz noktaları tespit ederek bu alanlarda 
yatırım yapmaya çalışıyoruz ve yakın zamanda 
hortum fittings, montaj hattı kurulumunu 
da gerçekleştirdik. Müşterilerimizin hortum 
siparişi verirken hortum ve başlığını montajlı 
bir şekilde teslim alma talepleri vardı. Bu ihti-
yaç sebebiyle hortum-fittings montaj hattımız 
hizmete girdi. Parker Türkiye olarak, kalite-
sinden ve güvenilirliğinden emin olduğumuz 
montajlı hortumları sektörün hizmetine sun-
maktan dolayı gurur duyuyoruz.
Bütün bunlara ek olarak Türkiye’deki savunma 
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larını Türkiye’ye davet ediyor ve ilgili bayi-
lerimizle buluşturuyoruz. Eğitim, maalesef 
tüm sektörlerin yaşadığı en büyük sorunlar-
dan biri. Sektörümüzün yaşadığı kalifiye çalı-
şan probleminin, ancak eğitimle aşılabilece-
ğini düşünüyoruz.
Bu sorunun çözümüne faydası olması açısın-
dan üyesi olduğumuz AKDER’in (Akışkan 
Gücü Derneği) UAGEM oluşumu ile bir-
takım ortak çalışmalar gerçekleştirdik. 2009 
senesi itibarıyla UAGEM’e eğitimlerde kul-
lanılmak üzere ürün bağışlarında bulunduk. 
Amacımız ileride sektörümüzün profesyonel-
leri olacak gençlerimize henüz eğitim aşama-
sında gerçek ürünlerle çalışma fırsatı sunmak 
ve sektöre yönelik bilgi düzeylerinin artmasına 
katkıda bulunmak. Ancak bir kez daha altını 
çizmek istiyoruz ki, eğitim sadece bizim sek-
törümüzün değil tüm sektörlerin açığı ve her 
firma bu sorunun aşılmasına destek vermeli.

Soğutma sektöründe Parker 
Sporlan ürün çözümleri 

Soğutma ve iklim kontrolüne yönelik Par-
ker ürünleri soğutma grupları, chiller uygula-
maları, soğuk hava depoları, klima ve süper-
market uygulamalarında müşterilerine çevre 
dostu, üretim maliyetlerini azaltan ve enerji 
verimliliğini artıran çözümler sunuyor. Par-
ker, 2004 yılında, özellikle Amerika’da % 70 
pazar payına ulaşan Sporlan markasını satın 
alarak sektörde söz sahibi konuma gelmiştir.
Parker, satın alma sonrası Sporlan marka-
sına kendi marka değerini de katıp soğutma 
sektöründe çok daha geniş bir ürün yelpaze-
sini dünya pazarına sundu. Parker Sporlan’ın 
soğutma sektörüne sunduğu ürünleri, soğutma 
sistemlerinde kullanılan termostatik ve elek- 
tronik genleşme valfleri, selonoid valfler, filtre 
kurutucular, gözetleme camları, presostat-
lar, kimyasallar, sürücüler ve diğer elektro-
nik kontrolü sağlayan tamamlayıcı ürünler 
şeklinde sıralayabiliriz. Bu ürünlerle müşte-
rilerimize kendi üretimlerinde daha az enerji 
tüketimi, daha az duruş süresi, azalan bakım 
ve işletme maliyetlerinin yanında ürün tekno-
lojilerini sürekli iyileştiren çevre dostu çözüm-
ler sunuyoruz. İşbirliği Parker’ın iş felsefesi-
nin önemli bir yönüdür, Parker’la çalışmak 
yalnızca uygulamalarınızda en iyi ürünü kul-
lanmanızı sağlamaz, aynı zamanda soğutma 
çözümlerinin geliştirilmesinde tasarımın 

sanayii ve mobil uygulamalarla ilgili çok 
önemli projeleri takip ediyoruz. Savunma 
sanayiinde faaliyet gösteren büyük oyuncu-
larla, ekskavatör, beko loder inşaat makine-
leri, iş makineleri üreten firmalarla çok yakın 
irtibat halindeyiz ve projelerinde çözüm ortağı 
olarak rol alıyoruz. Özetle Parker Türkiye 
bugün; iki ayrı fabrika, satış şirketi, iki labora-
tuvar, hortum montaj hattı, yaklaşık 50 bayisi 
ve 200’e yakın çalışanıyla yoluna devam ediyor. 
Hedefimiz ise daha da büyümek...
Parker olarak Türkiye pazarını yatırıma önce-
lik verilmesi gereken ve yatırımdan en kısa 
sürede verim alınabilecek bölge anlamında 
“emerging market (gelişmekte olan pazar)” 
olarak değerlendiriyoruz ve Türkiye’deki yatı-
rım potansiyellerini yakından takip ediyoruz. 
Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla sağla-
dığı avantajlar ve devletin yatırımcıya sağla-
dığı teşvikler ülkemizin yabancı yatırımlar ala-
nındaki cazibesini artırdı. Bu teşvikler saye-
sinde birçok global şirket, Türkiye’de yavaş 
yavaş yerlerini almaya ve büyük yatırımlar 
yapmaya başladılar.

Sektörün eğitim ihtiyacı için 
üzerimize düşeni yapmaya gayret 
ediyoruz
 
Parker olarak, sektörün eğitim ihtiyacının 
bilincindeyiz ve bu konuda üzerimize düşeni 
yapmaya gayret ediyoruz. Öncelikle kendi bayi 
ağımız içinde eğitimler düzenliyoruz. Örne-
ğin soğutma ile ilgili bir teknik seminer ger-
çekleştirirken yurtdışından konunun uzman-

ilk aşamasından itibaren mühendislerimizle 
mühendislerinizin ortak çalışmasına da olanak 
sağlar. Parker Sporlan aynı zamanda yetkili 
distribütörlerimiz kanalıyla da pazara sunul-
makta ve müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarına 
da cevap verecek şekilde distribütörlerimizin 
raflarında hazır bulundurulmaktadır.

Teknolojik yenilikleri takip ederek 
müşterilerimizin üretim süreçlerini  
iyileştiriyoruz

Parker Sporlan olarak, sektörde inşa ettiğimiz 
güvenin arkasında duracak çözümler üretme-
miz çok önemli. Tercih edilen marka olma-
nın sorumluluğunun farkında olarak müşte-
rilerimize hizmet ediyor, çözüm önerilerimizi 
paylaşıyor ve en verimli sonucu yakalayabil-
meleri için üretim süreçlerine entegre oluyo-
ruz. Çözüm ortaklarımıza doğru uygulama 
ve bu uygulamada kullanılacak doğru ürün 
seçimi konusunda destek veriyoruz. Bu bağ-
lamda Parker Sporlan’ın her yıl güncellenen 
ve ürün seçimlerinde kullanıcı kaynaklı hata 
oranını minimize eden ve sektörde çok ihti-
yaç duyulan ürün seçim programımız, sektör 
profesyonelleri tarafından yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu seçim programında 
kondenzasyon sıcaklığı, evaporasyon sıcak-
lığı, basınç, soğutucu gaz tipi vs. gibi veriler 
sisteme girildikten sonra, program tarafın-
dan seçilen doğru Parker Sporlan ürünü kul-
lanıcıya tavsiye edilmektedir. Bu sayede hata 
payını azaltarak doğru ürünün en kısa sürede 
seçilmesini sağlamaktayız. TM
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Giriş

Günümüzde yangın sistemleri ve 
yangından korunma konuları, ciddi 
bir şekilde ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle İstanbul’da son dönemde yaşa-
nan Haydarpaşa Garı (28.11.2010), Polat 
Tower (17.07.2012) ve Tuzla Boya Fabrikası 
(10.10.2012) yangınları, konunun önemini 
acı bir şekilde de olsa gözler önüne sermiştir. 
Yangın sistemlerinin kurulumunda ‘nasıl olsa 
bizim başımıza gelmez’ denilerek ucuz, kali-
tesiz ya da dayanaksız ve yetersiz sistemler-
den seçilmesi, ileride yaşanılan ilk tehlikede 
maalesef hem can hem de mal kaybına sebep 
olmaktadır. Yangın sistemi kurulurken mali-

yetten ve verimlilikten önce ilk yapılması gere-
ken, sistemin güvenilirliğini sağlayabilmesi ve 
yaşanılan tehlike anında ihtiyaç duyulan su 
teminini yapabilmesidir. 
Amacımız öncelikle yangın sistemini proje-
lendirecek insanları, son kullanıcıları, yan-
gın konusunda danışmanlık yapanları ve bu 
kadar önemli bir konuda can ve mal güvenliği 
için tüm insanları bilinçlendirmektir. Yukarıda 
bahsettiğimiz standartların neler içerdiğini, 
hangi konularda farklılıklar ortaya kondu-
ğunu, bir yangın sisteminin kurulumunda dik-
kat edilmesi gereken konuları, periyodik test 
ve bakım koşullarını detayları ile ortaya koya-
rak piyasada bu konudaki karışıklığı gidermeyi 
planlamaktayız.

Yangın grupları temel olarak; ana yangın 
pompa (dizel ya da elektrik motorlu), yedek 
yangın pompası (dizel ya da elektrik motorlu), 
jokey pompa, kontrol panoları, yakıt tankı ve 
yardımcı ekipmanlardan (vana, kollektör vb.) 
oluşur. Çalışma prensibine baktığımız zaman, 
yangın pompaları genel olarak yağmurlama 
sistemlerini (sprinkler), yangın dolapların-
daki hortumları ve itfaiye su alma ağızları 
dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırır. 
Yangın grupları içinde ana pompalar, mut-
laka yedekli olarak projelendirilmelidir. Yan-
gın esnasında elektrik hatlarının hasar göre-
bileceği göz önünde bulundurularak, pom-
paların çalışmama riskini ortadan kaldırmak 
için yedek pompa olarak dizel motor tahrikli 

Hazırlayan: Oğuz Aydoğan, Ar-Ge Mühendisi, MAS-DAF Makina Sanayi A.Ş.

Yangın Pompası ve Yangın Gruplarında 
Belirleyici Standartların ve 
Yönetmeliklerin Karşılaştırılması
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yangın pompası tavsiye edilir. Bunun yanı sıra 
asıl ve yedek pompaların tümü, elektrik motor 
tahrikli olarak da seçilebilir. Yedek dizel motor 
tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, pom-
paların enerji beslemesinin güvenilir bir kay-
naktan ve binanın genel elektrik beslemesin-
den bağımsız olarak sağlanması gerekir.
Konuyla ilgili olarak ticari ya da konutsal 
amaçlı olsun, hemen hemen her yerde yangın 
pompa grupları kullanılmaktadır. Fakat sis-
tem kurulumunda özellikle son yıllarda belirli 
standartların ve yönetmeliklerin öne çıkarak 
farklı bilgiler ortaya koyması, piyasada ürünle-
rin fiyat aralığının çok açılmasına; ayrıca pro-
jecilerin, müteahhitlerin, tedarikçilerin hangi 
standarda uymaları konusunda kafa karışık-
lığına sebep olmaktadır. Sektörde en çok bili-
nen standartlar; 2009 yılında kabul edilen 
Yangın Yönetmeliği, 2007 yılında yayımla-
nan TS EN 12845 standardı, Amerikan Yan-
gından Korunma Kurumu (NFPA)’in yangın 
pompaları ile ilgili olan NFPA 20 standardı ve 
son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz ürün 
güvenilirliği ve risk koşullarını belirleyen UL 
ve FM kurumlarıdır. Bu standartlarda belir-
tilen sistem, tesisat, yangın grubu bileşenleri 
konusunda teknik farklılıklar ortaya konmuş 
olsa da hepsinin temelinde yatan konu, yan-
gın grubunun ihtiyaç olduğunda sorunsuz bir 
biçimde çalışabilmesi için gerekli temel bile-
şenler ve güvenilirliktir. 

NFPA 20 nedir?

NFPA 20, NFPA (Amerikan Yangından 
Korunma Kurumu)’in yangın pompaları ile 
ilgili standardı olup; yangın pompaları ve 
pompa gruplarının, motor kumanda sistem-
lerinin ve kullanılması gereken yan eleman-
ların özelliklerini, performanslarını ve montaj 
kurallarını belirleyen standarttır. NFPA 20’ye 
göre belirtilmiş yangın pompalarının anma 
debileri 25 - 5000 gpm aralığındadır. Anma 
basınç değeri ise 40 psi ve daha üstü olmak 
zorundadır. Standartta pompa tipleri; yatay 
uçtan emişli, hat tipi, yatay ayrılabilir gövdeli 
ve düşey milli türbin tip olarak belirtilmiştir. 
NFPA 20’de belirtilen malzeme özellikle-
rine bakacak olursak; pompa gövdesi malzeme 
basınç sınıfına göre GG25 pik döküm veya 
GGG40 sfere döküm, pompa çarkı kesinlikle 
bronz veya paslanmaz çelik döküm, pompa 

mili yüksek kaliteli nikel alaşımlı paslanmaz 
çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Sız-
dırmazlık ise yumuşak salmastra ile sağlan-
malıdır.
Pompanın kapalı basma basıncı (kapalı vana 
durumu), anma basıncının % 140’ından fazla 
olmamalıdır. Pompa karakteristik eğrisi, anma 
debisi ve anma basıncının kesiştiği noktadan 
veya bu noktanın daha üstünden geçmelidir. 
Pompa, gerektiğinde anma debisinin % 150 
değerinde çalışabilmelidir. Anma debisinin % 
150 değerinde, anma basıncının en az % 65’ i 
kadar basıncı sağlamalıdır.
Yangın pompalarında su hızı çok önemli olup 
NFPA 20’ye göre anma debisinde su hızı 3 
m/s’den fazla olmamalıdır. Tasarlanan sis-
temde boru çapları bu değere göre seçilme-
lidir. Tüm ölçüm ve hesaplar, +20˚C sıcak-
lıkta, temiz su için yapılmalıdır. Motor güç-
leri; anma debisinin % 150’sini de içeren 
çalışma koşullarına uygun olarak belirlen-
melidir. Bütün pompalar, emme ve basma 
basıncını gösteren ve pompa emme-basma 
flanş merkezine montajlı basınç göstergele-
riyle (manometre, vakummetre) donatılmalı-
dır. Bütün pompalar, kapalı basma basıncında 
gövde soğutmasını (rahatlatmasını) sağlaya-
cak “gövde soğutma vanası”yla donatılmalıdır. 
Yangın güvenliği sağlanan binanın, elek- 
triği kesilse bile motorları besleyecek biçimde 
enerji hattı bulunmalıdır. Elektrik beslemele-
rinin güvenilir olmaması durumunda, mutlaka 
yedek bir kaynak sağlanmalıdır.
Yangın pompalarında kullanılacak dizel 
motorlar; güvenilir, birinci sınıf ve yangın 
söndürme sistemleri için tasarlanmış olma-
lıdır. Haftada en az 30 dakika çalıştırılabil-
mesi için gerekli düzenekle donatılmalıdır. 
Motor gücü, gerekli maksimum mil gücünden 

en az % 10 fazla güce sahip olmalıdır. Motor 
devrini, kapalı basma basıncı ve maksimum 
yük koşullarında bile % 10 aralığında sabit 
tutacak otomatik gaz mekanizması olmalıdır. 
Anma devrinden % 20 daha fazla devre çıkıl-
ması durumunda motoru durduracak ‘yük-
sek hız kapatma ünitesi’ bulunmalıdır. Motor 
yağ basıncını gösteren yağ basınç göstergesi 
bulunmalıdır. Motor soğutma suyu harare-
tini gösteren sıcaklık göstergesi bulunmalı-
dır. Yol verme akü grubu sayesinde olmalı-
dır. Ana ve yedek olmak üzere, iki akü grubu 
olmalıdır. Akü grupları, 3 dakika süresince 6 
defa marş vermek için gerekli olan gücün iki 
katı fazla güçte seçilmelidir. Her iki akü gru-
bunun da geriliminin elle verilmesini sağlayan 
el kumandalı kontaktör bulunmalıdır.
Emme ve basma hat kapama vanaları, yükse-
len milli türde olmalıdır ve gerektiğinde vana 
izleme anahtarlarıyla kumanda ünitelerine 
bağlantı sağlanmalıdır. Pompa emme flan-
şıyla emme borusunun çaplarının farklı olması 
durumunda eksantrik redüksiyon kullanılma-
lıdır. Pompa basma flanşıyla basma borusunun 
çaplarının farklı olması durumunda konsan- 
trik redüksiyon kullanılmalıdır. Yangın pom-
pası; gövde soğutma vanası, otomatik hava 
atım ventili ve basınç göstergeleriyle donatıl-
malıdır. Jokey pompasının başlangıç değeri, 
ana yangın pompasının basınç değerinden en 
az 5 psi fazla olmak zorundadır.

UL nedir?

Underwriters Laboratories® ürün güvenilir-
liği konusunda standartlar hazırlayan ve bu 
standartlar kapsamında ürünlerin güvenilirli-
ğini test eden bağımsız bir sertifikasyon kuru-
luşudur. UL; yapı malzemeleri, gıda, aydın-
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latma, yangın sistemleri gibi birçok alanda 
standarda sahiptir. UL 448, yangın pompa-
larını ve panolarını belirleyen kriterleri gös-
teren ilgili standarttır. Yangın pompalarının 
anma debileri 25 – 5000 gpm aralığındadır. 
Pompalar belirtilen anma debilerinde olma-
lıdır ve minimum pompa basıncı 40 psi olma-
lıdır. Pompalar birden fazla 
anma debisi için test edilebi-
lir, pompa belirtilen basınç-
ların altında basınç üretme-
melidir. Pompa test edildiği 
anma debisinin % 150’sinde 
ürettiği basınç anma basın-
cının % 65’inden az olma-
malıdır.
Uçtan emişli pompalar tek 
kademeli olacaktır. Döküm-
ler düzgün, deliksiz ve hasar-
lardan eksik olacaktır. Pom-
panın içindeki su ile temas 
eden cıvata, set-uskur gibi 
elemanlar bronzdan veya 
korozyona dayanıklı başka 
bir malzemeden olacaktır. Pompa gövdesi tesi-
satta emme ve basma hatlarında oynama yap-
madan çarkı ve iç elemanların incelenmesine 
ve değiştirilmesine imkân verecek şekilde imal 
edilmelidir. Pompada gövde aşınma halkaları 
bulunmalıdır. Bu halkaları, eksenel veya dönme 
hareketi yapmayacak şekilde monte edilmeli 
ve sabitlenmelidir. Çark aşınma halkalarına 
gerek yoktur. Çark; gövde aşınma halkaları, 
salmastra kutusu boğaz astarı, sulama halkası, 

iç cıvatalar, glen, glen somunu, boşaltma tapa-
ları, salmastra kutusu dibi korozyona dayanıklı 
malzemeden imal edilmelidir. Çark, eksenel 
olarak sabitlenmeli ve çalışma durumunda 
diğer parçalara değmemelidir. Çark kapalı 
tip olmalıdır. Rulmanlı yataklar maksimum 
yükte 5000 saatlik bir çalışma ömrüne sahip 

olmalıdır. Rulmanlardan biri 
serbest olarak sadece radyal 
yük taşırken, diğer rulman 
hem radyal hem de eksenel 
yük taşımalıdır. Gres yağ-
lamalı olmalı ve gres deliği 
bulunmalıdır. Yabancı mad-
delerine ve suyun yatak-
lara girmesine engel olacak 
su sıçratma diski deflek-
tör gibi elemanlar kullanıl-
malıdır. Rulmanlar komple 
sertleştirilmiş olmalıdır. 
Pompa salmastra kutulu ve 
yumuşak salmastralı olma-
lıdır. Salmastra kutusu beş 
yumuşak salmastra genişliği 

artı sulama halkası kadar olacaktır. Salmastra 
kutusunda dip burcu varsa, korozyona daya-
nıklı olmalıdır. Mil burcu olmalı ve koroz-
yona dayanıklı olmalıdır. Yumuşak salmastra-
lar yatak gibi kullanılmayacaktır. Uçtan emişli 
pompalar emme hattında takılı olan cıvalı 
manometrede net pozitif emme yükü -4.57 
m olacak şekilde anma debisinin % 150’sinde 
test edilecektir. 
Sertifikasyon sürecinde hidrostatik daya-

nım testinde pompalar çalışma basıncının iki 
katındaki değerde veya 27.60 Bar’da (han-
gisi büyükse) statik dayanım testine maruz 
kalacaktır. Seri üretim sürecinde her pompa 
hidrostatik olarak 5 dakikadan az olmamak 
koşulu ile test edilecektir. Test basıncı çalışma 
basıncının 1.5 katı veya 17.2 Bar’dan hangisi 
büyükse o basınçta test edilecektir. Test basın-
cında pompa gövdesinde herhangi bir çatlak, 
patlak veya sızıntı olmayacak. 
Her pompada korozyona dayanıklı bir etiket 
olacaktır. Sökülmeyecek şekilde görünür bir 
yerde bulunacaktır. Şase üzerine yapılan eti-
ketler kabul edilmeyecektir. Etiket alanı mini-
mum 77.4 cm² olacaktır ve etiket üzerindeki 
yazılar 2.4 mm büyüklüğünde olacaktır. Yazı-
lar 0.13 mm etikete basılacaktır. Pompanın 
dönme yönünü gösteren ok işareti bulunma-
lıdır. Ürün etiketi üzerinde; üreticinin sim-
gesi, pompanın kapasitesi, pompanın basıncı, 
pompa hızı, modeli ve tipi, seri no., maksi-
mum basınç, net basınç % 150 debide, çark 
çapı, maksimum gerekli güç, maksimum pozi-
tif emme basınç değerleri yazılmalıdır.

FM nedir?

Yangın pompalarında FM onayı, NFPA 20 
gerekleri dikkate alınarak verilmektedir. Ancak 
NFPA 20’nin de ötesinde bazı gereklerde de 
arandığı için FM onayı yangın pompaları ve 
çevre elemanlarına verilen kalite onayları ara-
sında en zor koşulları olan ve en yüksek dere-
celi ürün kalite onayı olarak bilinmektedir.
FM 1311, Split yatay ayrılabilir gövdeli pom-
paları 
FM 1312, Düşey milli türbin tipi pompaları
FM 1319, Uçtan emişli norm pompalarla ilgili 
standartları belirler.
FM onaylı bir üründe ilk dikkate alınacak 
hususlar; ürünün uygunluğu, ürün performans 
değerlerinin standartta belirtilenleri karşılayıp 
karşılamadığı ve ürün dayanım ve güvenilirlik 
değerleridir. Standardın belirlediği anma debi-
leri aşağıda verilmiştir. 25 - 5000 gpm arasın-
dadır. Uçtan emişli tek kademeli yangın pom-
palarının özelliklerini belirleyen bu standarda 
göre, pompa anma basıncı minimum 40 psi 
(275kPA) olmalıdır.
Döküm parçalar üretim aşamasına geldikle-
rinde üzerlerinde montaja, kaliteye ve test-
lere mani olacak herhangi bir hata bulundur-
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mamalıdır. Flanş ölçüleri, cıvata dizilimleri 
vb. detaylar ulusal ya da uluslararası standart-
lara uygun olmalıdır. Pompa dizaynı back-
pullout denilen, pompa içerisindeki parçala-
rın emme ya da basma hattına zarar verme-
den pompanın içinden kolaylıkla çıkarılma-
sına imkân sağlayan tarzda olmalıdır. Çark-
lar kapalı tip olmalı ve dinamik olarak denge-
lenmiş olmalıdır. Sızdırmazlık elemanı olarak 
yumuşak salmastra ya da mekanik salmastra 
kullanılabilir. Fakat mekanik salmastra kulla-
nımının belirli şartları vardır. Bu şartlar mut-
laka temiz su kullanımı, herhangi bir bozuk-
lukta kullanılacak olan gerekli yedek parçala-
rın bulundurulmasını, üreticinin sağlayacağı 
detaylı dökümantasyon gibi önemli detayları 
içermektedir. Rulmanlı yataklar maksimum 
yükte 5000 saatlik bir çalışma ömrüne sahip 
olmalıdır. Rulmanlardan biri serbest olarak 
sadece radyal yük taşırken, diğer rulman hem 
radyal hem de eksenel yük taşımalıdır. Gres 
yağlamalı olmalı ve gres deliği bulunmalıdır. 
Yabancı maddelerine ve suyun yataklara gir-
mesine engel olacak su sıçratma diski deflek-
tör gibi elemanlar kullanılmalıdır. Rulmanlar 
komple sertleştirilmiş olmalıdır. 
Çarklar, aşınma halkaları, çark somunu, 
sulama halkaları, glenler, somunlar, cıvatalar, 
mil burçları başta olmak üzere su ile temas 
eden tüm parçalar, en az % 80 bakır alaşımlı 
bronz malzeme ya da 300 serisi döküm pas-
lanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmak 
zorundadır.
Pompa test edildiği anma debisinin  
% 150’sinde ürettiği basınç anma basıncının  
% 65’inden az olmamalıdır. Hidrostatik test 
sırasında 5 dakika boyunca herhangi bir sız-
dırmazlık gözlenmemesi gerekmektedir. Hid-
rostatik test sırasında 5 dakika boyunca pom-
panın herhangi bir parçasında herhangi bir 

kırık, çatlak, deformasyon olmaması gerek-
mektedir. Hidrostatik dayanım testinde pom-
palar; (Pmax + Pmax,emme) değerinin iki 
katında test edilecektir ve 5 dakika boyunca 
izlenecektir. Mekanik salmastralı pompalarda 
herhangi bir sorun olup olmayacağını gözlem-
lemek için bir saatlik test uygulanır.
UL ve FM standartları, çok fazla detay ve tek-
nik özellik içeren standartlardır. Burada veri-
len bilgilerin dışında detaylı tolerans değerleri, 
test ölçümlerinin detaylı açıklamaları, operas-
yon sırasında dikkat edilmesi gereken konu-
larla ilgili bilgiler mevcuttur. Eğer ürünler UL/
FM uygunluğuna sahipse, ürünün konuyla 
ilgili tüm geçerli sertifikalar incelenmeli, ürün-
lerle ilgili olan standartlar operasyon öncesi 
mutlaka dikkatlice okunmalıdır.
Piyasada UL / FM’li yangın grubu dendiği 
zaman, dikkat etmemiz gereken konu; yan-
gın setini içeren hemen hemen tüm parça-
ların UL / FM standartlarına uyumlu olup 
olmadığıdır. Daha önceki başlıklarda anlatılan 
UL 448 ve FM 1319, sadece pompalarla ilgili 
olan standartlardır. Fakat pompaların dışında 
başta motorlar olmak üzere kumanda ünite-
leri (panolar), tesisat elemanları da UL / FM 
standartlarına uygun olabilmektedir.

TS EN 12845 nedir?

Bu kısımda TS EN 12845 “Sabit Yangın Sön-
dürme Sistemleri: Otomatik Sprinkler Sis-
temleri Tasarım, Montaj ve Bakım” standar-
dının yangın pompası ve yangın pompa sis-
temleri ile ilgili kısımları değerlendirilecektir.
Pompalar, aşağıda verilenlere uygun olarak 
gerekli asgari gücü temin edebilen elektrik 
veya dizel motorla çalıştırılmalıdır:
a) Aşırı yükleme yapılmayan karakteristik güç 
eğrili pompalar için, güç eğrisinin tepe nokta-
sındaki gerekli azami güç
b) Karakteristik güç eğrisi artış gösteren pom-
palar için, NPSH değerinin 16 m’ye eşit olması 
için gerekli debiye ulaştığındaki güç değeri 
alınır.
Yatay durumdaki pompa gruplarının pompası 
ile pompayı harekete geçirme mekanizması 
arasındaki bağlantı, bağımsız olarak ayrılabil-
meyi sağlayan ve su alma veya boşaltma boru-
sunu etkilemeden pompa içlerinin muayene 
edilmesine veya değiştirilmesine imkân veren 
tip olmalıdır. Emme pompaları “geri çekmeli 

tip” olmalıdır. Borular pompadan bağımsız 
olarak desteklenmelidir. İki pompanın monta-
jının yapıldığı yerde, her biri belirlenen debi-
leri ve basınçları tek başına sağlayabilmelidir. 
Monte edilmiş üç pompanın bulunduğu yer-
lerde, her bir pompa, verilen basınçta veri-
len debinin asgari % 50’sini sağlayabilmeli-
dir. Çoklu pompa montajının yapıldığı tesi-
satlarda, elektrik motoruyla çalışan en fazla 1 
pompa olabilir.
Pompa setleri için ayrılan bölmeler, sprinkler 
korumalı olmalıdır.
Pompa bölmesi elektrikli motorla çalıştırılan 
pompalar için 4 ˚C, dizel motorla çalıştırılan 
pompalar için 10 ˚C’de olmalıdır. Su besleme 
sıcaklığı 40 ̊ C’yi geçmemelidir. Emme hazne-
sindeki maksimum su seviyesinin pompadan 
düşük olmadığı durumlarda, pompanın emme 
borusuna bir durdurma vanası konulmalıdır. 
Basma borusuna ise bir çekvalf ve bir dur-
durma vanası takılmış olmalıdır.  Jokey pom-
panın kullanıldığı durumda, pompa bypass 
hattıyla ana hatta bağlı olmalı, girişine ve çıkı-
şına birer tane vana ve çıkışına çekvalf konul-
malıdır. Pompa çıkışına bağlanan konik boru, 
akış yönünde en fazla 20 ˚C açıyla genişleyen 
tipte olmalıdır. 
Pompa çıkışına bağlanacak vanalar, konik 
borudan sonra sisteme bağlanmalıdır. Pom-
panın emme kısmı en az iki boru çapı uzun-
luğunda, bir düz veya konik boruya bağlan-
malıdır. 
Pozitif basınç yükü şartlarında, emme borusu-
nun çapı 65 mm’den az olmamalıdır. Pompa, 
istenen maksimum debide çalıştırıldığında 
borunun çapı 1,8 m/s’lik su akış hızını aşma-
yacak şekilde olmalıdır. Negatif emme şart-
larında, emme borusunun çapı 80 mm’den 
az olmamalıdır. Ayrıca pompa istenen azami 
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akışta çalıştırıldığında 1,5 m/s’lik su akış hızı 
aşılmayacak şekilde olmalıdır. Birden fazla 
pompa setinin montajının yapıldığı durumda, 
emme boruları birbirine bağlanmamalıdır.
Ana pompalardan herhangi birinin gerek-
siz çalışmasını önlemek veya sistem basın-
cını sabit tutmak amacıyla bir jokey pompa 
kullanılabilir. Kullanılacak jokey pompanın 
boyutu ve özellikleri, jokey pompanın çalış-
ması durumunda tek bir sprinkleri bile aça-
cak basıncı ve akışı sağlayamayacağı garanti 
altına alınarak belirlenir.
Pompa, tasarımlanan debide basıncın % 
70’inden az olmayan bir basınçta, debinin % 
140’ını sağlayabilmelidir.
Pompa girişinde ölçüldüğü gibi, asgari 0,5 
bar’lık bir basınçta istenen azami debinin % 
20’si eklenmiş debiye eşit bir debiyi basınç ve 
su kapasitesi artırılmamış su beslemesinin sağ-
ladığını göstermek için bir deney yapılmalıdır. 
Bu deney, şebekedeki su sarfiyatının en fazla 
olduğu zamanda yapılmalıdır.

Sonuçlar

Önceki başlıklarda anlatıldığı üzere günü-
müzde geçerliliği olan ve piyasada herkesin bir 

şekilde duyduğu temel standartlara değindik. 
Bu standartlar dışında, birtakım yurtdışı kay-
naklı standartlar ve direktifler de bulunmak-
tadır. Bu yazı içerisinde standartların sadece 
pompa grupları ile ilgili kısımlarına değinil-
miştir fakat standartlarda pompalar dışında 
tesisat elemanları, kontrol ünitelerinden de 
bahsedilmektedir. Ayrıca TS EN 12845 Stan-
dardında yağmurlama sistemleri de detaylı 
olarak anlatılmaktadır. 
İncelenen tüm standartlar belirli oranlarda 
birbirine benzerken, bazı konularda farklı 
değerler sunabilmektedir. Piyasada genel ola-
rak müşterilerde oluşan hangisini kullanmalı-
yız gibi soruların en temel cevabı ‘güvenlik’tir. 
Standartlarda anlatılan tüm maddeler, ilk ola-
rak güvenlik konusunu işaret eder ve yan-
gın durumunda ihtiyaç duyulan su teminini 
sorunsuzca vermeyi amaçlar. Müşterilerin ilk 
olarak yapması gereken, bu standartlardan 
birine uygun bir sistem kurmasıdır. Amacımız 
güvenlik olduğu için normal santrifüj pom-
palardan oluşan, direktiflere uygun olmayan, 
eksik özellikli kontrol üniteleri kullanan yan-
gın gruplarından ve sadece fiyatı göz önüne 
alan firmalardan kaçınmalıyız. Proje ve şart-
name hazırlayan kişilerin bu standartları çok 

iyi incelemesi ve masraftan kaçınarak ürün 
temin etmek yerine, mutlaka güvenlik konu-
sunu ön planda tutmaları gerekmektedir. 
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Coşkun Çalışkan
ALP Pompa Teknolojileri / 
Etna Ürün Müdürü

T ürkiye pompa sektöründe uzun yıllardır hizmet veren ALP Pompa, yeni adresine 
taşındı. Bu taşınma ile birlikte müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini 
söyleyen Etna Ürün Müdürü Coşkun Çalışkan, “Yapılan yatırım çok yeni olmasına 

rağmen pozitif sonuçlarını hemen almaya başladık” diyor... 

“Yeni fabrikamızda daha hızlı ve 
kaliteli hizmet sunmayı 
amaçlıyoruz”
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Üretim ve satışın bir arada 
olmasının büyük avantajları var

ALP Pompa, fabrika, depo ve idari işler birim-
leri tamamıyla artık tek adresten hizmet veri-
yor. Yeni fabrikamız, 4.500 m2’si kapalı alan 
olmak üzere toplam 6.000 m2 alan üzerinde 
kurulu. Artık, müşterilerimize daha iyi ve 
hızlı hizmet sunabiliyoruz. Tüm birimleri-
mizin aynı adreste olması sayesinde olası ile-
tişim kopukluklarının da önüne geçmiş olduk. 
Yeni fabrikamıza çok kısa bir süre önce taşın-
mış olmamıza rağmen faydalarını şimdiden 
görmeye başladık. 
Üretim ve satışın iç içe olması, çok büyük 
avantajlar sunuyor. Her şeyden önce üretimi 
çok yakından takip edebiliyor, bir sorun oluş-
tuğunda derhal müdahale edebiliyoruz. Sorun-
ları yerinde tespit edebildiğimizden düzeltil-
mesi gereken, üzerinde çalışılması gereken her 
şeyi yerinde görebiliyoruz. Bunun en önemli 
artısı ise, satış ve idari işler birimlerinin ürün 
ile kaynaşmasını sağlamasıdır. Her birim diğe-
rini çok daha iyi anlıyor, üretim sürecinde har-
canan emeği görüyor, neyi sattığını daha iyi 
anlıyor, üretim birimi de ürettiği ürünün satıl-
ması için harcanan çabayı görebiliyor. Böy-
lece kimse ürüne yabancılaşmıyor. Üretilen 
ürünü herkes kendi emeği olarak değerlen-
diriyor. Bunun kurumumuz açısından getiri-
leri çok büyük. 

“Artık konutsal pazarda da 
iddialıyız”

Firmamızdaki en önemli yeniliklerden biri; 
ETNA olarak küçük konutsal ürünler üre-
timine başlamış olmamız. ALP Pompa ana 
kalemleri, daha çok pompa, hidrofor ve yangın 
hidroforu iken şimdi drenaj pompaları, küçük 
paket hidroforlar, küçük santrifüj pompaları 
da üretmeye başladık. Yani 2013 yılı itibarıyla, 

yeni domestik ürünlerimizle küçük konutsal 
pazarda da iddialıyız. 
Geçen sene üretimine başladığımız ve piya-
saya sunduğumuz Speedmatic (Frekans Kon-
vertörlü) ve Multimatic (Sabit Hızlı) hidro-
forların, aldığı olumlu tepkiler sayesinde seri 
üretimine başlama kararı aldık. Bu hidroforlar 
üzerinde bulunan özel kontrol panoları saye-
sinde seviye flatörü ve basınç şalteri olmaksı-
zın susuz çalışmaya karşı hidroforu tam ola-
rak korumaktadır. 
ALP Pompa olarak, bina tekniği alanındaki 
en önemli açığımız sirkülasyon pompaları idi, 
İtalyan DAB Markası ile yapmış olduğumuz 
partnerlikle bu açığı da kapatmış olduk. 2012 
yılında yapılan bu işbirliği sayesinde, bina tek-
niği ayağını tam olarak oluşturduk. Böylece 
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drenaj pompalarından sirkülasyon pompala-
rına, hidrofor gruplarından yangın pompala-
rına kadar çok geniş bir ürün gamı ile piya-
saya hizmet veriyoruz.

“NFPA20 Belgeli yangın 
hidroforları üretimine başladık”

Su Teknolojileri grubunda yaptığımız bir 
diğer yenilik de NFPA20 Belgeli Yangın Hid-
roforlarımız. 2009 yılından bu yana üretimde 
olan TS EN 12845 Normlarına Uygun Yan-
gın hidroforlarına bir yenisini daha ekledik. 
NFPA’ye (National Fire Protection Associ-
ation) üye olduktan sonra bu konuda yap-
tığımız çalışmaları hızlandırarak bu yönde 
de üretime başladık. Mekanik tesisat sektö-
ründe güvenilirliğini kanıtlamış ETNA mar-
kası, yapmış olduğu yangın grupları ile de 
büyük ilgi görmektedir. Bu ilgiyi her geçen 
gün katlayan ETNA, geçen yıl bir önceki 
yıla oranla yangın hidroforu satışlarını % 80 
oranında artırdı. Bundaki en büyük etken hiç 
kuşkusuz, güçlü ar-ge yapısı sayesinde sürekli 
en iyiyi üretme çabasıdır.
Kadromuzda da birtakım değişiklikler oldu. 
Distribütörü olduğumuz Pentax ve Stream 
Markalarının Ürün Sorumlusu görevine, 
Makine Mühendisi Halil Kızılhan, Etna 
Power Jeneratörlerimiz için de Tülin Ayar 
getirildi. Şu anda her markanın bir yöne-
ticisi ve satış kadrosu var. Çalışmalarımızı 

sıra birçok özel ve kamu projelerinde de yer 
alıyoruz. Yapı itibarıyla bayi kanalı ile satış 
yapan bir firmayız ve Türkiye’de yaklaşık 500 
bayi ve satış noktamız mevcut.
Pazardan genel anlamda memnunuz. Her-
kes bir kriz olduğundan şikâyet ediyor ama 
doğru projede doğru ürünle var olduğunuzda 
bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.  Müşterileri-
nizi doğru seçeceksiniz, politikalarınızı doğru 

hem yeni personelin hem de yeni ürünle-
rin geliştirilmesi yönünde hızlandırdık. Son 
dönemde hem jeneratörde hem su tekno-
lojileri grubunda ürünlerin geliştirilmesi ile 
ilgili çalışmalar yapıyoruz. Pentax ve Stream 
tarafında yeni ürünler getirmeye çalışıyoruz. 
Rekabet gücümüz yüksek, fiyatlarımız iyi, tes-
lim sürelerimiz iyi; bunun avantajından fay-
dalanıyoruz.
Son dönemde ağırlıklı olarak Toplu Konut 
Projelerine ürün temin ediyoruz. Bunun yanı 
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uygulayacaksınız, kendi prosedürlerinizi uygu-
lamaya çalışacaksınız. Bunu sağlayabilirseniz, 
aslında pazar oldukça güvenilir. 

Her zaman ‘daha iyisi’ için 
çalışıyoruz

Enerji verimliliği dünya gündeminde ilk sıra-
larda yer alıyor. Hele bir de konu pompalar 
gibi sürekli enerji harcayan cihazlar ise... Bu 
nedenle ar-ge departmanımızın bir numa-
ralı önceliği de enerji verimliliği haline geli-
yor. Halihazırda ürettiğimiz frekans konver-
törlü hidroforlarımız mevcut; yine de onlarla 
ilgili de sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz. 
Çabamız; müşterilerimize maksimum kaliteyi 
en uygun fiyatla sunabilmek... Bunun için fre-
kans konvertör panolarımızı kendimiz üre-
tiyoruz. NFPA 20 belgeli yangın hidroforu 
üretimine başladık; geliştirmelerimiz sürüyor. 

Sürekli olarak “daha iyisini nasıl yapabiliriz”in 
peşindeyiz. Zaten TS EN 12845 normlarına 
uygun yangın hidroforları üretiyorduk. Üreti-
mimiz bugün de devam ediyor. Bunun dışında 
standart yangın hidroforları da yani alarm kitli 
yangın hidroforları da üretiyoruz. Şu anda 
bina mekaniği konusunda müşterimizin her 
türlü talebine cevap verebilecek durumdayız. 

Yangınların çoğunun sebebi kötü 
yapılmış elektrik tesisatları...

Yangın tesisatı konusunda karşılaşılan sorun-
ları ve yangını oluşturan etkenleri yakından 
takip ediyorum. Ülkemizde çıkan yangınlara 
baktığımız zaman % 20-25’i kadarı elektrik 
kontağından kaynaklanıyor. Öyle elektrik tesi-
satlarıyla karşılaşıyoruz ki, hayretlerle seyre-
diyoruz. Bu özensiz tesisatlar yüzünde yan-
gın “geliyorum” diyor... Bu konuda ne yazık 
ki bilgi eksikliği çok fazla. Bu yüzden bu tesi-
satları yapan insanların biraz özen gösterme-
leri gerekiyor. 
Yangın hidroforu konusunda bilinen bazı yan-
lışlar var. Mesela; yangın hidroforu, çıkmış ve 
büyümüş bir yangını söndürmez. Bu hidro-
forun görevi, bina içindekilerin güvenli bir 
şekilde tahliyesi için gereken zamanı sağla-
mak ve itfaiyeye daha kontrol altında tutul-
muş bir manzara bırakmaktır. 
Yangın tesisatında kullanılan standartlara 
bakacak olursak; ister TS EN 12845 normu; 
ister NFPA 20 normu olsun, ikisi de birbi-
rine yakın standartlardır ve bu standartlarda 
da cihazların yerine getirmeleri gereken işlev 
açıkça tanımlanmıştır. 
Bu durumda iş, projecilere düşüyor. Doğru 
tespit, doğru ürün, standartlara uygunluk ve 
uygulamanın doğru yapıldığı projeler çok 
daha sağlıklı projelerdir ve olası felaketlerin 
de önüne geçebilecek tedbire sahiptirler. 
Elbette işverenin de ilk yatırım maliyetini 

gözeterek iş yapma mantığından kurtulması 
ve standartlara uygun cihaz ve sistemleri ter-
cih etmesi çok önemli. Kurtarabilecekleri ve 
kaybedeceklerini kıyasladıklarında ilk yatırım 
maliyeti, çok cüzi bir miktar kalıyor. Belki de 
montajının yapıldığı günden itibaren hiç kul-
lanılmasına gerek kalmayacak, tabii ki bizim 
temennimiz de bu, ancak kullanıldığında ciddi 
faydaları olacağı tartışılmaz.

Başta İtfaiye Daire Başkanlığı 
olmak üzere, ilgili tüm kurum ve 
kişilerin bilinçlendirilmesi şart

Türkiye’de yangın yönetmeliği yeterince net 
ama bunu uygulayan yok. Kontrol merci-
leri, öncelikle neyi, nasıl kontrol edecekleri 
ile ilgili bilgilendirilmeli. TS EN 12845 nor-
munu da bilen çok fazla insan yok ne yazık ki...  
EN 12845, Avrupa Birliği ülkelerinde, sprink-
ler olan yangın tesisatlarında zorunlu olarak 
uygulanmakta olan bir standart. Ülkemizde 
de bu durum böyle. TS EN 12845 normu, 
sprinkler tesisatının nasıl yapılması gerek-
tiği konusunda detaylı olarak bilgilendirmeye 
sahip. Bunun iyice anlaşılması ve öğrenilmesi 
şart. Bunun için başta İtfaiye Daire Başkan-
lığı olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kişile-
rin bilinçlenmesi gerekiyor. Projecinin yaptığı 
proje, İtfaiye Daire Başkanlığı’na onay almak 
üzere gönderiliyor. Eğer sorumlu hangi nok-
taların kritik olduğunu ve kontrol edilmesi 
gerektiğini bilmiyorsa, projeye bu şekilde onay 
veriyorsa, sorun buradan başlıyor. 
Bu anlamda bir sosyal sorumluluk projesi ola-
rak 2013 yılında gerçekleştirmeyi planladığı-
mız bir eğitim takvimi oluşturuyoruz. Bu eği-
timler sadece yangın hidroforları için değil; 
kullanma suyu hidroforları, domestik grupları 
da kapsayacak. Eğitimlerimizi Nisan-Mayıs 
dönemi içinde planlıyoruz. Tam tarihler net-
leştiğinde, duyurularımızı yapacağız. TM
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bilgi

Son dönemde açık protokoller ve sistem 
entegrasyonunun meziyetleri üzerine 
uzun uzadıya propagandaya maruz kalı-

yor ama pratikte tesisinize, yatırımınıza sağ-
layacağı faydaları gözünüzde canlandırmakta 
zorlanıyor musunuz? Ya da sağlayacakları-
nın maliyetine değip değmeyeceği konusunda 
kuşkularınız mı var? Teknolojinin akıllı bina 
yatırımlarına sağladığı imkânlar o kadar hızlı 
gelişti ve çeşitlendi ki, bu karmaşayı doğal 
karşılamak gerek. Bu yazı, mevcut görünümü 
biraz basitleştirerek; gerçekçi, pratik ve kul-
lanışlı bilgi sunma çabasıdır.

Önce tanımlar

Uzun uzadıya teknik terim tanımlamalarına 
girişmeyeceğiz. Ama başlıktaki iki kavram 
önemli, ‘Açık Protokoller’ ve ‘Sistem Enteg-
rasyonu’.
Esasen, ‘açık iletişim protokolleri’ ifadesi daha 
doğru olur. Burada cihazların birbirleri ile 
veya üst bir sistem ile bilgi alışverişinde kul-
landıkları dijital ‘lisan’dan söz ediyoruz. Sis-
temlerin tarihsel gelişiminde her üretici kendi 
ürünlerine özel farklı çözümler geliştirmiş 
olduğu için farklı markalar, farklı sistemler 

arasında otomatik bilgi paylaşımı neredeyse 
imkânsız halde idi. ‘Açık protokoller’, bu zor-
luğu aşmak için geliştirildi. Bu terim; tek bir 
firmanın kontrolünde olmayan, ticari sır nite-
liği taşımayan, isteyen her üreticinin kendi 
cihazında kullanabileceği, cihazlar arası bilgi 
akışını net tanımlanmış kurallar altına alan 
iletişim standartlarını ifade etmek için kul-
lanılıyor.
‘Sistem Entegrasyonu’ ise; bir tesiste yer alan 
farklı disiplinlerde, farklı markalardan olabile-
cek çeşitli sistemlerin aralarındaki haberleşme 
ile ortak kurgular oluşturulabilecek şekilde 
gelişmiş bir çatı altında bir araya getirilmesi 
ve tek bir arayüzden izlenebilir / kontrol edi-
lebilir olmasıdır.

Problemler

İster küçük bir binada olsun ister devasa bir 
tesiste, bu tür kapsamlı bir entegrasyonun sağ-
layacağı faydalar olmadan “akılllı bina”, hele 
hele enerji sertifikasyonlu bir bina oluştur-
mak mümkün değildir. Bu sayısız avantajlar, 
bu yazının konusu değil. Bu faydalarla ilgili 
ayrıntılı bilgi için herhangi bir ciddi bina oto-
masyon firması satış temsilcisi ile görüşülebilir.

Burada ele almak istediğimiz ise pazarlama 
kısmı geçildikten sonra uygulamada yaşan-
ması olası maliyetleri artıran veya uygulama 
sürelerinin uzamasına yol açacak problem-
leri irdelemektir.

Standart bolluğu

İdeal bir dünyada, tüm saha cihazları aynı 
lisanı konuşurdu, yani tüm firmaların üze-
rinde mutabakat sağladığı tek bir açık proto-
kol olurdu. Buna çok tanıdık bir örnek, bilgi-
sayarlar ağlarında ulaşılmış standardizasyon. 
Bilgisayar ağı oluştururken; makinalar, yazıcı-
lar, ara üniteler vb. birbiriyle uyumlu çalışacak 
mı, hepsini aynı marka mı almalıyım, şu marka 
bilgisayar şu marka yazıcıya çıktı gönderebile-
cek mi gibi sorunlar gündeme gelmiyor.
Ne yazık ki bina teknolojileri bu tür bir stan-
dardizasyondan çok uzak. Tablo 1’de günü-
müzde en yaygın kullanılan bir dizi iletişim 
protokolü görülebilir. Esasen gerçekte karşı-
laştıklarımız bunun kat kat üzerinde.
Bu manzara karşısında yapılabilecek ilk hata, 
artıları - eksilerine göre bir değerlendirme ile 
bu standart açık protokollerden birini seçip 
tüm ürünleri buna uyumlu olarak satın almaya 

Yazan: Murat Eğrikavuk, Elektrik Elektronik Mühendisi, Ontrol A.Ş.

Açık Protokoller ve Sistem Entegrasyonu
Karmaşanın İçinden Çıkabilme Rehberi
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kalkışmaktır. Örneğin yazılacak şartnamelere 
“istisnasız olarak tüm ürün ve sistemler Bac-
Net iletişim protokolü özelliğine sahip olacak-
tır” gibi bir ifade yazılabilir. İlk bakışta man-
tıklı gibi görülebilecek bu yaklaşım, berabe-
rinde çok fazla sorun ve sınırlama getirmek-
tedir.
En basitinden, yatırım maliyetleri ciddi 
şekilde artacaktır. Zira çoğunlukla birçok ürün 
üzerinde alternatif iletişim protokollerinden 
biri kendinden mevcut iken (yani sıfır mali-
yetle gelirken), şartnamede diretilen proto-
kol ek bir modül gerektiriyordur. Söz konusu 
ek modüller, toplamda ciddi bir maliyet artışı 
getirecektir.
Daha da beteri, seçtiğiniz protokole bağlı ola-
rak bazı üreticileri gereksiz şekilde avantajlı 
ya da dezavantajlı konuma getiriyor olacaksı-

nız. Hatta bazı üreticileri tamamen devre dışı 
bırakıyor durumda kalabilirsiniz. Bunun neti-
cesinde tercih ettiğiniz üretici yerine hiç aklı-
nızda olmayan başka bir firmadan satın alma 
yapma durumu ortaya çıkabilir. Bu problemin 
binaya giren her türlü cihazın alımında (örne-
ğin kazanlar) karşınıza çıkacak bir sorun oldu-
ğunu vurgulamakta yarar var.
Bunları göze almış olsanız bile, ortaya çıkan 
sistem çağdaş bir yapı olmaktan uzak olacak. 
Zira cihazın üzerinde mevcut olan (native) ile-
tişim protokolünü kullanmak yerine ilave etti-
ğiniz her tür modül, arabirim vb. sistem için 
sadece ilave maliyet değil. Aynı zamanda ilave 
mühendislik, ilave hizmet, ilave karmaşıklık, 
ilave yedek parça, ilave zayıf halka demek. 
Buna çok kolaylıkla razı olmamak gerekir.
Karşı argüman olarak, sistemi tek bir proto-

kol üzerine standardize etmenin, işletme sıra-
sında teknik destek açısından avantaj olduğu 
düşünülebilir. Ancak bu da gerçekte doğru 
değil. Pratikte sıkça görüyoruz ki herhangi 
bir üretici (örneğin frekans invertörlerini ala-
lım), cihazın üzerinde kendinden mevcut ile-
tişim özelliğine çok daha hâkimdir, sorulara 
çok daha rahat cevap verebilir ve teknik dokü-
man temin edebilir. Oysa ilave bir modül, ara-
birim söz konusu olduğu zaman üreticiler-
den - hele hele yerel servislerden - kapsamlı 
teknik destek alma konusunda ciddi sıkıntı-
lar yaşanabilmektedir.
Görülüyor ki piyasalardaki açık protokol stan-
dart bolluğuna karşı çözüm, bunlardan birini 
seçip diğerlerini reddetmek şeklinde olmama-
lıdır. O halde kaçınılmaz sonuç, çatıyı oluştu-
ran bina otomasyon sisteminin bu protokol-

Kökeni Yaygın Türleri Yaygın kullanımı Eksileri Artıları

Modbus Modicon (ABD) 
1979

a) iki damarlı kablo 
(RS485) 
b) IP (Modbus TCP/IP)

Endüstriyel 
cihazlar, 
frekans invertörleri, 
enerji analizörleri...

Eski teknoloji, master-slave 
haberleşme

Yaygınlık, basitlik, çok geniş 
ürün yelpazesi. Birçok ürün/
sistem üzerinde standart olarak 
mevcut

BacNet Ashrae (ABD) 
1995

a) iki damarlı kablo 
(RS485) 
b) IP (BacNetIP)

ISH sistemleri - ISH Sistemleri bünyesinde 
kullanılan kontrol cihazlarında 
gittikçe yaygınlık kazanan en 
tercih edilen güncel protokol

Lonworks Echelon firması 
(ABD) 
1999

İki-damarlı kablo 
üzerinden seri 
haberleşme (78 kbit/s)

ISH sistemleri, 
Aydınlatma 
kontrolü

Sabit hız (78 kbit/s), adaptasyon 
olanağı sınırlı. 
Popülerliği azaldı, yeni ürünlerde 
kullanım oranı düşüyor 
IP desteği arabirimlerle

Özellikle oda kontrol 
ürünlerinde (fan-coil, VAV 
kontrolü) geniş ürün yelpazesi

KNX 
(EIB / 
instabus)

EIBA (European 
Installation Bus 
Association) 
1990

İki-damarlı kablo 
üzerinden seri 
haberleşme (9.6 kbit/s)

Aydınlatma 
kontrolü

Aydınlatma kontrolü dışında ürün 
portföyü sınırlı 
Avrupa üreticileri dışında yaygınlığı 
sınırlı

Aydınlatma kontrol ürünlerinde 
en geniş ürün yelpazesi ve 
marka çeşitliliği

DALI Avrupa Balast 
üreticileri 
1998

İki-damarlı kablo 
üzerinden seri 
haberleşme (2.4 kbit/s)

Aydınlatma 
kontrolü

Sadece aydınlatma kontroluna 
yönelik

Balast kontrolünde en yaygın/
pratik/ucuz çözüm

M-bus Prof Dr. Horst 
Ziegler 
(Paderborn 
Üniv.), 
Almanya

İki damarlı kablo 
üzerinden seri 
haberleşme (300-9600 
baud)

Sayaç okuma Sadece sayaçlara yönelik. 
Avrupa üreticileri dışında yaygınlığı 
sınırlı

Özellikle su ve ısı sayaçları 
için en yaygın/pratik/gelişmiş 
çözüm 
Çok uzun mesafelerde sıradan 
kablo ile haberleşebilme

OPC DDE (Microsoft) 
– 1990 
OLE (Microsoft) 
– 1992 
OPC Foundation 
– 1996

IP (Windows temelli 
sistemler)

Endüstriyel kontrol 
sistemleri, bazı 
yangın ihbar 
panelleri

İlave yazılım gerektiriyor (OPC 
Client), merkezi bilgisayar platformu 
gerektiriyor.

Endüstriyel süreç kontrol 
sistemlerinde yaygın destek

SNMP SNMP Working 
Group 
1988

IP Kesintisiz güç 
kaynakları 
(UPS)

Sadece merkezi kesintisiz güç 
kaynaklarında karşılaşıyoruz.

Merkezi kesintisiz güç 
kaynakları (UPS) üzerinde 
standart oalrak mevcut
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bilgi

Uygulama tecrübesi

Tüm bu değerlendirmeler dikkate alınıp çok 
iyi koşullarda, çok esnek bir bina otomasyon 
sistemi seçilmiş olsa bile, bu tür bir sistemden 
alınacak verim büyük ölçüde uygulamayı yapa-
cak firmanın tecrübe ve bilgisine bağlıdır. Bu 
değerlendirmenin, tüm sistemler için geçerli 
olduğu doğrudur. Ancak entegre bir bina oto-
masyon sistemi söz konusu olduğunda, çok 
daha üst boyutta önem kazanmaktadır.
Örneğin bina otomasyon sistemi ile haber-
leştirilecek bir grup soğutma grubu duru-
munu ele alalım. 
Bu haberleşmenin sağlıklı olarak yapılabil-
mesi için soğutma gruplarını üreten kaynak 
firmanın, daha doğrusu Türkiye temsilcisi-
nin - daha da iyisi ilgili bayisinin - bir dizi 
teknik bilgiyi temin etmesi ve sahada çıka-
bilecek sorunlarla ilgili teknik bilgi ve destek 
sağlayabilecek durumda olması gereklidir. Bu 
pratikte mümkün değil. Zira bu söz ettiğimiz 
zincirdeki firmalar ve çalışanlar kendi konula-
rını (soğutma prosesi) çok iyi bildikleri halde, 
dijital komünikasyon teknolojileri konusuna 
çok hâkim olmaları doğal olarak beklenemez. 
Bina otomasyon sistemi sağlayıcısı da kendi 
sistemini mutlaka çok iyi biliyor olacaktır. 
Ancak iki farklı disiplin arasında kalan bu gri 
bölgede sıkıntıları aşabilmek, kısıtlı bilgiyle 
çözüm getirebilmek, gecikmelere yol açma-
dan gerekli koordinasyonu sağlayabilmek vb. 
açısından en önemli değer, tecrübedir, özel-
likle entegrasyon tecrübesi.
Bu problemin sadece soğutma grubu konu-
sunda değil, onlarca sistemde tekrarlandığı 
göz önüne alınırsa, değerlendirmeye alınan 
bina otomasyon sistemi sağlayıcılarının, özel-
likle Türkiye temsilcilerinin, entegrasyon geç-
mişleri ve tecrübelerinin sorgulanması, refe-
ranslarının incelenmesi önemlidir.

Sonuç

Çağdaş bir akıllı binanın vazgeçilmez şartı 
haline gelmiş olan Sistem Entegrasyonu, yatı-
rımcı ve işletmecilere olağanüstü imkânlar 
sağlamaktadır. Ne var ki bazı tuzaklara düş-
meden olası avantajlardan maksimum fayda-
lanabilmek için gerek planlama, gerek uygu-
lama, gerekse işletme dönemlerinde bilinçli ve 
özenli bir çalışma gerekmektedir. TM

lerden olabildiğince fazlasını, olabildiğince 
sınırlamasız olarak, olabildiğince ek masraf 
getirmeden karşılayabiliyor olmasıdır. Yani 
çözüm, onlarca üreticiyi tek bir protokole zor-
lamak değil, bina otomasyon sistemini seçer-
ken azami esneklik sağlayacak bir seçim yap-
maktır.
Güncel bir bina otomasyon sisteminin Tablo 
1’de listelenmiş temel açık protokollerin tama-
mını desteklemesi asgari şart olmalıdır.

Her tür destek aynı mı?

Peki “Bina otomasyon sistemi, ekli protokol-
leri eksiksiz olarak destekleyecektir” ifadesi 
bir şartname maddesi olarak yeterince güven-
celi mi? Tam tersine, bu şekliyle, hiçbir anlamı 
olmayan boş bir laf. Bu şekilde yazılıp bırakı-
lacaksa, hiç yazılmasa da olur. Zira ciddi bir 
tesisin otomasyon sistemi, tabii ki ciddi ve say-
gın bir otomasyon firmasına emanet edilecek-
tir ve günümüzde hiçbir ciddi otomasyon fir-
ması, bu protokolleri desteklemiyorum diye-
mez. O halde problem nerede?

1.  Maliyet boyutu: Her şeyden önce bu 
desteğin nasıl maliyetle geldiği, teklife 
dahil olup olmadığı, protokol sayısına 
veya türüne göre, cihaz sayısına göre, 
nokta sayısına göre, saha dağılımına göre 
vb. ne kadar ek artışlar getirebileceği 
açık ve net olarak ortaya konmalıdır. 
Yatırımcı, tüm bina sistem ve cihazlarının 
alımı tamamlanmadan; binada hangi 
protokollerin kullanılacağı, bina içi 
dağılımı, herbiri için kaç cihaz söz 
konusu olduğu gibi bilgileri kesin 
olarak ortaya koyamaz. Ayrıca binanın 
işletme ömrü boyunca çıkabilecek ek 
ihtiyaçlar da olacaktır. Bu nedenle bina 
otomasyon sistemi (BMS) sağlayıcısının, 
özellikle yaygın açık protokollerin 
kaç tanesi standartta ek bedel talep 
etmeksizin karşılayabildiği muhakkak 
değerlendirilmelidir. Hangi koşullarda, 
hangi protokoller için ne bedeller talep 
edileceği bilgisi de kaynak firmalardan 
açık ve net olarak alınmalıdır.

2.  Teknik boyutu: Bina otomasyonunun 
ilave protokoller ile haberleşmek için 
kullandığı yöntem de önemlidir. Arabirim 
ya da çevirici (gateway) ünitelerinin 

kullanılması gerekiyorsa, bunlar sistem 
açısından zayıf halkalardır ve genelde 
ek mühendislik, ek teknik destek 
gerekliliği anlamına gelir. Bu tür üniteler 
kullanmadan haberleşmeyi doğrudan 
cihazlar üzerinde yerleşik sürücüler ile 
sağlayabilen sistemler, çok daha esnek 
olacaktır. Bunu daha iyi izah etmek için 
ana diline ilave üç lisan konuşabilen 
bir insan yerine, yanında sürekli üç 
çevirmen bulundurmak zorunda olan 
insan karşılaştırması oldukça uygun denk 
düşmektedir.

3.  Sistem mimarisi: Farklı protokoller ile 
haberleşme desteğinin sistemin hangi 
seviyesinde sağlandığı da fevkalade 
önemlidir. Arzu edilen entegrasyon 
ancak merkezi bilgisayar seviyesinde 
sağlanabiliyorsa, hele hele masaüstü 
bilgisayarlarda çalışan yazılımlara 
bağımlı ise, bu gerek sistem performansı 
ve güvenilirliği gerekse kablaj maliyeti 
açısından çok sakıncaları olan bir yapıdır. 

 İdeali, her türlü iletişim entegrasyonunun, 
doğrudan saha cihazları seviyesinde, 
yani elektrik/mekanik panolar içinde 
halledilmesidir. Bu şekilde senaryolar 
merkezi seviyeye çıkmak zorunda 
olmadan daha güvenilir bir şekilde 
kurgulanabilecektir. Ayrıca kablaj 
merkezi noktalara değil, en yakın saha 
cihazına yapılabileceğinden çok büyük 
esneklik ve maliyet avantajı sağlanacaktır.

Erken karar

Bir akıllı bina için, Bina Otomasyon Sistemi 
(BMS) her şeyin çatısıdır, tüm alt sistemlerin 
entegrasyonunu sağlayacak ana platformdur. 
Bu nedenle, BMS sağlayıcı firmanın seçimi 
projenin olabildiğince erken aşamalarında 
yapılmalıdır. 
Ne yazık ki, gerek konunun karmaşık görün-
mesinden gerekse projedeki belirsizlikler ve 
buna bağlı olarak sınırları çizme problemleri 
nedeniyle, çoğu yatırımda otomasyon en sona 
bırakılan konu olmaktadır. 
Bu da uygulama açısından büyük aksama-
lara yol açmakta, maliyetlerin artması dışında 
nihai olarak da teknik açıdan istenen seviyeye 
ulaşmayan bir sistemle sonuçlanmak zorunda 
kalınmaktadır.

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

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

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

Güneş Enerjisi Redresörünün Kullanım Ömrünü Tahmin Etmek için 
Güvenilirlik Modelleme ve Hızlandırılmış 
Kullanım Ömrü Testi Kullanımı

lin sürekli gelişimi için faydalı olmuş ve kulla-
nım ömrü tahminlerine olanak sağlamıştır. Bu 
proje, örnek boyutu, test süresi ve saha verileri 
gibi birden fazla kısıtlaması olan mükemmel 
bir gerçek yaşam güvenilirlik tahmini örneği 
sunar. Ürünün beklenen kullanım ömrünü tah-
min etmek için saha ve tedarikçi verilerinden 
başlayarak teorik bileşen güvenilirliği hesapla-
maları, ALT planının uygulanması, hata ana-
lizleri ve son olarak da sonuçların RBD kulla-
nılarak özetlenmesine kadar tüm mevcut kay-
nakları temel almak gerekir. Bu tanıtım yazısı-
nın yazıldığı anda tamamlanmış olan ALT sis-
tem seviyesi temel alındığında, % 99,97 kulla-

Anahtar sözcükler: 

G üvenilirlik Modelleme, Hızlandırıl-
mış Kullanım Ömrü Testi, Kullanım 
Ömrü, Güneş Enerjisi Redresörü

Özet ve sonuçlar

Büyük güneş enerjisi üretim sistemlerinde kul-
lanılan trifaze redresörler, fiziksel olarak geniş, 
karmaşık ve pahalı öğelerdir. Redresör, fotovol-
taik (PV) panellerin ürettiği DC gücünü, güç 
şebekesine eklemeye uygun olan AC gücüne 
dönüştürür. 

Redresörün güvenilirlik testi karmaşık bir 
işlemdir ve güvenilirlik blok şemaları (RBD), 
tedarikçi ve saha verileri ve ürünün kritik 
unsurlarını temel alan hızlandırılmış kulla-
nım ömrü testlerine dayanır.
Bu yazıda bir RBD geliştirilen, saha ve teda-
rikçi verilerinin kullanıldığı ve iki ALT’nin 
tasarımını ve kullanımını içeren bir durum 
çalışması sergilenmiştir. Sonuç, redresörün bek-
lenen kullanım ömrü performansının mantıklı 
bir tahminini sağlayan, çalışan bir gövde veya 
model olmuştur. Buna benzer projeler sürekli 
devam eden çalışmalar olduğundan, model 
için kararlar ve girdilerin incelenmesi, mode-

Hazırlayan: Golnaz Sanaie, MASc, Schneider Electric
     Fred Schenkelberg, MSc, Ops A La Carte, LLC
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nılabilirlik oranı, ana kurulum üssü olan güney 
Ontario’nun hava şartları dikkate alındığında 
10 yıl boyunca geçerli olacaktır. Bu rakam, 
ALT alt sistemi tamamlandığında yeniden ele 
alınacaktır.

1. Giriş

Yükselen enerji maliyeti ve alternatif enerji kay-
nakları bulma çalışmaları ile geçen son on yıllık 
dönemde, diğer alternatif enerji teknolojileri-
nin yanı sıra fotovoltaik sektöründe de büyük 
bir gelişim görülmüştür. Bu alandaki pazar 
rekabeti, sektörü daha yüksek ürün kalitesi ve 
daha uzun garanti süresi sağlamaya yönlendir-
miştir. Son on yılda güneş enerjisi redresörleri-
nin garanti süresi 5’ten 10 yıla ve son zaman-
larda 20 yıla yükselmiştir. Ürün geliştirme dön-
güsü sırasında, garanti maliyetini optimum hale 
getirmek için ürün kullanım ömrünün tahmin 
edilmesi oldukça zorlayıcı olmuştur. Ek olarak, 
büyük bir trifaze güneş enerjisi redresör siste-
minde hızlandırılmış kullanım ömrü testi plan-
lamak da oldukça karmaşık ve pahalı olabilir.

Bu tanıtım yazısında, Schneider Electric’in, 
büyük trifaze güneş enerjisi redresörlerinde 
garanti maliyetlerini en aza indirmek ama-
cıyla güneş enerjisi redresörünün kullanım 
ömrünü tahmin etmeye yönelik olarak güve-
nilirlik modelleme ve hızlandırılmış kulla-
nım ömrü testini temel alan yaklaşımı görü-
şülmüştür. Kullanım ömrü ürün kullanılabi-
lirliği temel alınarak ölçüldüğünden, hedef, 
10 yıllık bir garanti süresi içinde % 99,5 veya 
daha yüksek bir kullanılabilirlik elde etmektir. 
Bu çalışma dört aşamaya ayrılır: 1) Sistem için 
RBD’nin oluşturulması ve teorik kullanılabilir-
liğin hesaplanması, 2) ALT gerçekleştirmek ve 
uygulamadaki çevre üzerinde uzun vadeli etki-
leri incelemek için optimum alt sistem blok-
ları ve sistemler listesinin seçilmesi, 3) Alt sis-
temler ve sistem seviyesi için ALT’ler tasarlan-
ması, 4) 10 yıl sonraki kullanılabilirliği tahmin 
etmek için ALT test sonuçlarını temel alarak 
RBD’nin güncellenmesi.

Bu tanıtım yazısı, optimum ALT plan uygu-
laması ile birleştirilen teorik ve saha verileri 
ile büyük trifaze güneş enerjisi redresörü sis-
temlerinin güvenilirliğinin tahmin edilmesi ile 
ilgili olarak hazırlanan bir durum çalışmasıdır.

A(t), güvenilirlik R(t) ve ortalama onarım 
süresi m(u) temel alınarak hesaplanır:

(3)

Aşağıdaki şekilde, BlockSim RBD simülasyo-
nunu temel alan güvenilirlik grafiği bir zaman 
işlevi R(t) olarak verilmiştir.

Relia Soft Block Sim 7 - www.ReliaSoft.com

Güvenilirlik ve zaman

Bu çalışma boyunca yapılan tüm hesaplarda, 
ihtiyatlı teorik hesaplamalar için bir referans 
olarak 45 °C, 480Vdc ve tam güç koşullarının 
sağlanması gerektiğini unutmayın.

2.1 Tedarikçi verileri güvenilirlik 
hesaplama örneği

Tedarikçi verilerini temel alan hesaplamalara 
örnek olarak, bu noktada RBD’de kullanılan 
fan hesaplamalarını inceleyelim. Redresörde 
üç tip fan bulunur; burada bu üç tipten sadece 
birini ele alacağız. Düzgün bir şekilde oluş-
turulmuş ve monte edilmiş bir fanda en olası 
arıza, yatak yağının azalmasıdır ve bu, zamanla 

2. Sistem güvenilirliği blok şeması 
oluşturma

Aşama 1’in bir parçası olarak, güvenilirlik blok 
şeması mevcut bilgileri temel alarak sistemin 
güvenilirliğini belirlemek için oluşturulmuştur.
Modelin yapısı, temelde bir seri sistemdir ve 
DC bara kapasitörlerinin k’dan yedeklemesini 
yansıtır. Kalan öğelerin tümü, birimin çalış-
ması için temel önemdedir. Çalışma için kri-
tik önemde olmayan birkaç öğenin, ekipma-
nın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalış-
maya devam etmesi için diğer öğelere kıyasla 
daha sık değiştirilmesi veya onarılması gerekir. 
Bu öğeler, seri modeline dahil edilmiştir. Top-
lanan güvenilirlik bilgilerine dayanan, verileri 
açıklayan çeşitli dağıtım biçimleri bulunur. Bu 
nedenle, daha yakın güvenilirlik tahminleri 
yapmak için Bölüm 3.2’de anlatılan kritik par-
çalar için Weibull dağıtımını kullanırken, diğer 
parçalarda üstel dağıtımı kullandık. Mevcut 
güvenilirlik bilgisi, her bloğun güvenilirliğini 
güvenilirlik formülüne dayanarak hesaplamak 
için karakteristik kullanım ömrünün (η) yanı 
sıra eğimi (β) temel alan tahminler içerir:

(1)

Ayrıca kullanılabilirliği hesaplamak için her 
bloğun ortalama onarım süresi saha verilerin-
den alınır. Daha sonra her blok için güvenilir-
lik ve ortalama onarım süresi ReliaSoft Block-
Sim aracına girildiğinde ve redresör çalışma 
süresi günde 8 saat varsayıldığında, 10 yıllık 
bir süre için hesaplanan ortalama kullanılabi-
lirlik % 99,97 olur. Ortalama kullanılabilirlik 
A(t), sistemin güç ürettiği bir görev sırasında 
veya süre içindeki zamanın oranıdır.

(2)

Şekil 1. Güneş Enerjisi Redresörü Sistem Güvenilirliği Blok Şeması

Şekil 2. Sistem RBD güvenilirliğe karşı zaman
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teknik

yatağın aşınmasına ve fan işlevinin azalmasına 
neden olur. Soğutma fanı güvenilirlik model-
leme üzerine Xijin çalışmasından [1] elde etti-
ğimiz tedarikçi verilerini bir Weibull kulla-
nım ömrü dağıtımına uyarlayabiliriz. Denk-
lem 4’te, soğutma fanları için uygun bir AF 
formülü bulunur:

(4)

Ttest veri sayfasından alınır ve Tuse normal 
kullanım durumu sıcaklığıdır. Fan veri sayfası 
ayrıca, 40 °C sıcaklıkta birimlerin % 10’unun 
arızalanması beklenen süreyi temsil eden 
57.323 saatlik bir L10 değeri verir. Denklem 
4 kullanılarak L10 süresini, 45 °C sıcaklığa 
karşılık gelen 45.310 saatlik süreye dönüştür-
mek için AF belirlenir.
Uygun sıcaklıktaki L10 değeri ile Weibull 
dağıtımı için eta, η değerini belirlemek ama-
cıyla cebir uygulanır. Denklem 5, eta için 
çözümlenen Weibull dağıtımının güvenilir-
lik fonksiyonunu gösterir. 0,10 olarak bilinen 
R(t) değerini girerek ve süre için 45 °C sıcak-
lıkta L10 süresini ekleyerek 45 °C sıcaklıkta 
çalışan fan için Weibull dağıtımının karakte-
ristik kullanım ömrünü hesaplayabiliriz.

(5)

Tek eksik öğe, Xijin’in 3,0 olarak kullanılma-
sını tavsiye ettiği beta, β, öğesidir. 3,0 beta 
değeriyle, ayarlanan tedarikçi L10 verilerini 
95.933 saatlik normal kullanım sıcaklığında 
kullanarak eta değerini hesaplayabiliriz.
45°C normal kullanım sıcaklığı için fan Wei-
bull değerleri, Reliasoft’s BlockSim yazılım 
paketi kullanılarak RBD’nin içindeki fan için 
girilir.

3. ALT gerçekleştirmek için 
optimum listeyi seçme

Güneş enerjisi redresörlerinin uzun süreli dış 
mekân performansını değerlendirmek için dış 
mekân saha performansı verilerine gerçekten 
ihtiyacımız vardır; bununla birlikte, garanti 
maliyetini belirlemek için 10 yıl bekleyeme-
yiz. Sahaya kurulu ortalama 85 sistem bir yıl-

dan kısa bir işletim süresi içinde dikkate alın-
dığında, saha verileri tasarımın karakteristik 
kullanım ömrünü yansıtmaz. Bu nedenle, uzun 
vadede sahada ne olacağını öngörmek için ALT 
kullanılır ve hata modları performans düşük-
lüğü nedeniyle tekrarlandığında ALT planları 
gerçekleştirilmelidir. İdeal olarak her alt sis-
tem ve bu alt sistemlerin birleşmesinden olu-
şan bütün bir sistemde özel bir ALT gerçek-
leştirilmesi gerekir ancak, bu tür test planları-
nın yüksek maliyeti nedeniyle ALT planlarının 
seçiminde optimizasyon göz önünde bulundu-
rulur. Aşağıda ilk olarak, ALT planlarının tasa-
rımı için saha verilerinin incelenmesi ve parça 
gerilimi analizini ele alacağız.

3.1 Saha verileri analizi

Performans düşüklüğü kaynaklı hata modla-
rını belirlemek için saha verileri, bir yıla yakın 
zamandır işletilen 85 sistemden oluşan bir filo-
nun ortalama arıza süresi (TTF) temel alına-
rak analiz edilir. Veri seti üzerinde ReliaSoft 
Weibull++ aracı kullanılarak gerçekleştirilen 
analiz, aşağıda açıklandığı şekilde hem onarı-
lamaz hem de onarılabilir sistemlerin kullanı-
mını içerir.
Onarılamaz sistemler - Bu analizde, aynı 
birimde birden fazla arıza olamaz varsayımı 
ile Weibull dağıtım modelini kullandığımızdan, 
ardışık arızaların tamamen farklı bir birimde 
olduğu varsayılır. Ayrıca, her birim ayrı bir dur-
durulmuş veri noktası olarak kabul edilir. Wei-
bull++ “Ortalama Arıza Süresi” analizini temel 
alan 1’den az bir β değeri, tüm bu arızaların, 
performans düşüklüğünün değil kısa bir kulla-
nım ömrünün göstergesi olduğu anlamına gelir. 
Ek olarak, “Ortalama Arıza Süresi” verileri, 
Lognormal modelleri kullanılarak analiz edil-
miştir. Ortalama arıza süresi verilerinin çizimi 

Çizimde, çoğu olasılık yoğunluk fonksiyo-
nunda (PDF) onarım oluşturmanın 3 saatin 
altında olduğu ve çok fazla zaman almadığı 
ancak sadece birkaçında uygulamanın zaman 
aldığı görülmektedir.

Onarılabilir sistemler - Bu yöntemde, tek bir 
redresörde birden fazla arızayı öngören Wei-
bull++ genel yenileme süreci (GRP) 6 kullanı-
lır ve dolayısıyla bu veri analizi için daha ger-
çekçi bir yaklaşım sağladığı varsayılır. Burada 
hem parametrik hem de parametrik olmayan 
analizler dikkate alınır. Parametrik RDA ana-
lizinde, onarımın sistemin eskimesini engelle-
mediğini bildiğimiz için “Tip I” analiz kullan-
mayı tercih ettik. Onarılamaz sistemlerin ana-
lizine benzer bir şekilde 1’den az bir β değeri, 
kısa kullanım ömrünün göstergesidir.
Parametrik olmayan RDA analizinde, her red-
resör için zamana karşı arıza sayısını gösteren 
bir arıza geçmişi çizimi oluşturulur. Şekil 4’te 
görüldüğü üzere, Ortalama Kümülatif Fonk-
siyon (MCF) zaman içinde arızalar arasındaki 
zaman aralığının arttığını göstermektedir; bu, 
kısa kullanım ömrünün bir göstergesidir.
Kullanım ömrü arızalarının erken belirtileri bir 
birimin ilk kullanım yılında görülebilir ya da 
10 yıllık beklenen performans ve hatta sonra-
sında görülmeyebilir. Bu nedenle, ilk yılın son-
rasında güvenilirlik dikkate alındığında, saha 
verileri RBD için doğrudan kullanışlı değildir.

ReliaSoft Weibull++ 7 - www.ReliaSoft.com 

Şekil 4. Çoklu Kümülatif Fonksiyon ve Zaman

3.2 Kritik parçalar inceleme listesi 
ve ilk hesaplamalar

Saha verilerinden elde edilen sonuçlar, kısa kul-
lanım ömrü arızalarını belirtiyor olduğundan, Şekil 3. Ortalama arıza süresi ve zaman
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teknik

ALT tasarlamak için herhangi bir eskime trendi 
veya performans düşürme işaretinden faydala-
nılamaz. Bu nedenle, ALT planlarını optimum 
hale getirmek için sistemde yer alan kritik par-
çaların listesi, bileşen gerilimi seviyesi ve eski-
yen mekanizmalar incelenir. Dahili kritik par-
çaların listesi: IGBT’ler, DC Bara kapasitörleri, 
Redresör köprü fanları, Endüktör fanları, AC 
filtre kapasitörleri, Çevrim fanları. Kritik par-
çalar listesinde değer kaybı analizleri temel alı-
narak IGBT’ler ve DC Bara kapasitörler, ALT 
planlarına odaklanmak üzere seçilir. Seçim, 
FMEA tasarımı, bileşen değer kaybı ve güve-
nilirlik tahminleri incelenerek yapılır. Fanlar, 
AC filtresi ve DC Bara kapasitörlerinde, teda-
rikçi verileri, elektrik ve termik gerilim koşul-
ları ve (η) ve eğim (β) ile karakteristik kulla-
nım ömrü temel alınarak ek güvenilirlik hesap-
lamaları gerçekleştirilir.

4. ALT Testi

Güvenilirlik hesaplamaları temel alınarak 
mühendisler ve bileşen tedarikçileri ile ger-
çekleştirilen görüşmelerde IGBT ve DC Bara 
kapasitörünün eskimesi, ürün eskimesinin ana 
etmeni olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle red-
resör köprüsü ALT planı, IGBT eskimesini 
dikkate alacak şekilde bir alt sistem düzeyi ALT 
olarak ve DC Bara kapasitörü eskimesini dik-
kate alacak şekilde bir sistem düzeyi ALT planı 
olarak tasarlanmıştır.
Her iki ALT planında, % 80 oranında bir güve-
nilirlik hedefi ve köprü için 6 ve sistem için 2 

örnek boyut sınırlaması belirledik. Bu pilot 
çalışmada temsili kullanım ortamı hava durumu 
için Güney Ontario bölgesi seçilmiştir.

4.1 Redresör köprüsü alt sistemi 
ALT

IGBT’ler, güneş enerjisi redresörlerinde ter-
mik marj ile tasarlandıklarından, termik döngü, 
eskimeye neden olan ana gerilim faktörüdür. 
Termik döngü kaynaklı arıza nedenlerinden 
gerçekleşme olasılığı en yüksek olan ikisi, bağ 
teli yorgunluğu ve lehimli bağlantı yorgunlu-
ğudur. Yüksek çalışma sıcaklıkları, malzeme 
yoğunluğu ve yayılmaya neden olan termik gen-
leşme uyumsuzluğu katsayısı nedeniyle monte 
edilen malzemelerin hareketliliğini artırır. 
Köprü testi planı, büyük ölçüde IGBT eski-
mesine neden olan ana gerilim faktörü olarak 
sıcaklık döngüsü temel alınarak oluşturulmuş-
tur. Bu uygulamanın karakteristik bir özelliği 
olmayan bağ teli yorgunluğuna, hızlı anahtar-

lama uygulamalarında daha fazla rastlanır. Bu 
nedenle lehimli bağlantı yorgunluğunun ana 
faktör olması beklenmelidir. Bu çalışmada test 
süresini belirlemek için Güney Ontario veri-
leri incelenmiş ve Coffin-Manson denklemi 
ve tedarikçinin sağladığı parametre temel alı-
narak ALT planı hızlandırma faktörü (AF) 
hesaplanmıştır.

(6)

Tc, IGBT bakır kaide plakasının sıcaklığı ve 
N, % 1 hata oranlı döngü sayısıdır. Bu sayıyı, 
2,3 olarak varsayılan (zaman içinde kademeli 
bir metal yoğunluğu göz önünde bulundurula-
rak, [3] çalışması temel alınarak ve Weibull++ 
dağıtımı kullanılarak) β değeri ile birlikte kul-
lanarak ortalama arıza süresi dağıtımı sayısını 
tahmin edebiliriz.
Denklem (4) ve (6) ile Hızlandırma Faktörünü 
hesaplamak için:

(7)

N, u (kullanım seviyesi) ve t (test seviyesi) sıcak-
lığında döngü sayısı, ΔT, u (kullanım seviyesi) 
ve t (test seviyesi) koşullarındaki sıcaklık dön-
güsüdür. Güney Ontario hava durumu istas-
yonlarından alınan 20 yıllık verilere dayana-
rak, çevre verilerini aşağıdaki şekilde hesapla-
dık. Verilerin elde edildiği hava durumu istas-
yonları: Toronto, Londra, Gatineau, Ottawa, 
Peterborough, Sarnia, Sudbury, Ann Arbor, 
Detroit, Flint.

Ayrıca, çevresel hücrenin -40 °C’den (güç 
kapalı) +90 °C’ye (tam güçte) çıkartılmasıyla, 

Tablo 1, Güney Ontario bölgesi hava durumunun (ΔT) temel alındığı AF hesaplaması

480Vdc değerinde çevresel ΔTc AF B=-3,831 10 yıllık test döngüsü

Ontario ΔTc 90. yüzdelik dilim, 69,6 °C 34 107

Ontario ΔTc 50. yüzdelik dilim, 63,5 °C 48,6 75
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endüktör fanları, AC filtresi kapasitörleri, sir-
külasyon fanları da bu test boyunca eskimeye 
devam etmektedir. Redresör gibi karmaşık bir 
sistemde, sistemin kullanım ömrünü sınırlayan 
baskın bir arıza nedeni bulunuyor olabilir. Bu 
test, arıza planlanan test sırasında gerçekleşirse 
veya test süresi arıza gerçekleşene kadar uzarsa, 
bu arızanın nedenini ortaya çıkaran kanıtlar 
bulmaya odaklanır.

Tablo 2’de görüldüğü üzere, test maliyeti göz 
önünde bulundurulduğunda, ALT plan için test 
saatleri 50. yüzdeli dilim hava durumu verileri 
temel alınarak hesaplanmıştır. Sistemin karşı-
laşacağı sıcaklık ve nem değerleri sabit olma-
yacak ve günlük ve mevsimlik değişimlerde en 
yüksek değerlere maruz kalma zaman içinde 
kısıtlanacaktır. Bu iki gerilim faktöründe daha 
yüksek değerleri karşılamanın test edilmesi, 
test sonuçlarının kullanım koşullarına çevril-
mesi için ek marj sağlar.
Birinci kısıtlama nedeni, tüm sistemin yüksek 
maliyeti nedeniyle örnek sayısıdır. Sistemler, 
fiziksel olarak büyük olmalarının yanı sıra, ger-
çek çalışma gerilimi ve akımları simüle etmek 
için önemli ölçüde kaynağa gereksinim duyar. 
Test, iki sistemle sınırlandırılmıştır. Bir ALT 
planında, kontrollü ortam sıcaklığı ve nemi 
sağlayabilen büyük bir çevre hücresi, 60 °C ve  
% 85 RH değerlerinde çalışması için tasarlan-
mıştır. Bu testin süresi, hızlandırma faktörü 
(AF) temel alınarak aşağıdaki şekilde hesap-
lanır. Baskın arıza nedeninin test boyunca 
elektro-migrasyon olarak görülmesi, hızlan-
dırma faktörünü hesaplamak için Peck ilişki-
sini kullanmamıza olanak verir.

(9)

RH, u (kullanım koşulları) ve t (test koşulları) 
koşullarındaki bağıl nemdir, Ea, aktivasyon 
enerjisidir ve Peck denklemi [4] ve çok sayıda 
eski çalışması ve sonuç deneyimine uygun 
şekilde 0,9 eV değerine eşittir, k, Boltzman 
sabitidir ve 8,617385x10-5 eV/k değerinde-
dir, T, u (kullanım koşulları) ve t (test koşul-
ları) koşullarında Kelvin cinsinden sıcaklıktır. 
Güven seviyesi sadece 2 örnek boyutu ve % 80 
güvenilirlik hedefini temel alarak hesaplamak 
için denklemi (8) kullanırken, güven seviyesi 

IGBT muhafaza sıcaklığı -40 °C’den 135 °C’ye 
yükselir. Bu nedenle, Ontario hava durumu 
verilerinin 90. yüzdelik dilimi için AF değe-
rini 34 olarak alacağız. Hızlandırma faktörü-
nün yeniden hesaplanmasının, bulut miktarına 
bağlı olarak IGBT’deki mini sıcaklık farklılık-
larını dikkate alacak şekilde yapıldığını, ancak 
genel etkinin minimum olduğunu unutma-
yın. ALT planı için güven seviyesini hesap-
larken, köprülerdeki test sırasında çalışmanın 
arızasız olacağını varsayarak örnek formülünü 
temel alan genişletilmiş başarı testi üstel dağı-
tımını kullandık:

(8)

n, örnek boyutu, C, örneklemenin güvenilirliği 
(tip I hata veya alfa istatistiksel hata), m, test 
edilen örneğin kullanım ömrü sayısı, R, süreç 
içinde başarılı çalışmanın güvenilirliği veya ola-
naklılığıdır. Maliyet nedeniyle örnek sayısını 6 

ile sınırlandırarak, ALT planı için % 80 güve-
nilirlik ve % 74 güven sergileyebiliyoruz. ALT 
planı şu şekilde özetlenebilir: 6 köprünün, bir 
birimin arızasız bir şekilde çalışması duru-
munda % 80 güvenilirlik ve % 74 güven sergi-
leyeceği Ontario 90. yüzdelik dilim hava koşul-
larında 10 yıllık sıcaklık döngüsü simüle edi-
lerek -40 °C - 90 °C arasında 108 döngü ger-
çekleştirecek şekilde ayarlanan bir test hücresi 
içinde test edilmesidir.

4.2 Redresör köprüsü sistemi ALT

Birçok arıza nedeni, sistemin çökmesini sağla-
mak için adeta yarış içindedir. Belirli oranlarda 
yüksek sıcaklık, nem, akım ve gerilim sapması 
değerleri altında en olası arıza nedenleri aşa-
ğıdakileri içerir: metal migrasyonu, korozyon, 
elektro-migrasyon ve zamana bağlı dielektrik 
aksamalar ve diğerleri. Bu yazıda daha önce 
sözünü ettiğimiz gibi, sistem seviyesi ALT pla-
nında genellikle DC bara kapasitörlerinin eski-
mesine odaklanılsa da redresör köprüsü fanları, 

Tablo 2. Ontario hava durumu verilerini temel alan AF hesabı Ontario Hava Durumu 
AF 10 yıllık test saati

90. yüzdelik dilim, 30°C / % 90 RH 19 4.660

50. yüzdelik dilim, 15°C / % 70 RH 241 364
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% 36 ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, Red-
resör Sistemi ALT planı şu şekilde özetle-
nir: Redresör Sisteminin 2 örneğinin 326 gün 
boyunca 60°C ve % 85 RH ile test edilmesiyle, 
Ontario’nun, bir birimin arızasız bir şekilde 
çalışması durumunda % 80 güvenilirlik ve % 
36 güven sergileyeceği nominal hava koşulla-
rında 10 yıllık (günde 8 saat) kullanım simüle 
edilmiştir. Sistem seviyesi örnek boyutu kısıt-
lamasının 2 ve güven seviyesinin çok düşük 
olduğu bir durumda, sistem seviyesi ALT planı, 
Peck denkleminin ardından kritik bileşenlerin 
eskidiğini varsayarak birimin beklenen nomi-
nal kullanım ömrü içindeki herhangi bir hata 
nedenini keşfedecektir.

5. Sonuçlar ve kullanım ömrü 
hesapları

Bu belgenin hazırlandığı sırada, ALT planları 
uygulanmaktadır. Testlerin tamamlanmasının 
ardından, herhangi bir arıza ile karşılaşılmış 
olsa da olmasa da sonuçlar, sistem ALT için-
deki blokların güvenilirliğinin yeniden hesap-
lanmasında kullanılır. Daha sonra, 10 yıllık kul-
lanım ömrü boyunca kullanılabilirliğini yeni-
den hesaplamak ve sistemin kullanılabilirliğini 
tahmin etmek için BlockSim aracı kullanılır.
Bugüne kadar tamamlanmış olan sistem sevi-
yesi testler, 10 yıllık kullanım boyunca güveni-
lirliğin % 80 oranında olacağını onaylamıştır. 
Sistem ALT, DC bara kapasitörlerinin hızlan-
dırılmış arıza modunu temel alarak tasarlan-
mış olduğundan ve test boyunca herhangi bir 
arıza gözlemlenmediğinden, tedarikçi verileri 
ve kullanım ömrü hesaplarını temel alan ori-
jinal güvenilirlik hesaplamaları güvenilir ola-
rak kabul edilir ve RBD’nin güncellenmesine 
gerek yoktur. Şimdiye kadar test edilen 4 örnek 
dışındaki alt sistem testlerinde, toplam 108 
döngü içinde 1 köprü arızası meydana gel-
miştir. Arızanın test kurulumu ile ilgili değil 
de IGBT’nin eskimesi ile ilgili olduğu kanıtla-
nırsa eğer bu arızayı bulmak için tüm örnekleri 
daha uzun döngülerle test etmemiz ve RBD’yi, 
IGBT’lerin yeni güvenilirlik hesaplamalarını 
temel alarak güncellememiz gerektiği anla-
mına gelir. Bu projede bir pilot proje sergilen-
miş ve kullanım ömrünün saha verileri ve ALT 
planları temel alınarak hesaplanmasına yöne-
lik adımlar açıklanmıştır. Her ne kadar daha 
fazla saha verisi elde etmek ve daha fazla örnek 

ile daha uzun bir test sürecinden faydalanmak 
daha hassas hesaplamalar yapmamızı sağladıysa 
da, bu proje; örnek boyutu, test süresi ve saha 
verileri gibi kısıtlamaları ve saha, tedarikçi ve 
ALT sonuçları gibi birçok veri kaynağını opti-
mum hale getirme zorunluluğu olan bir gerçek 
hayat güvenilirlik tahmini örneği sağlamıştır.

Ek- hava durumu verileri

Normal depolama ortamı, sıcaklık kontrolü 
sağlanan ya da sağlanmayan, kapalı bir iç 
mekândır. Bazı durumlarda, depolama sıcak-
lıkları dış mekân ortam sıcaklıkları ile benzer 
olabilir. Birimin, dünyada insanların yaşadığı 
yerlerde depolanacağı beklenmektedir. Nomi-
nal sınırlar veya çok az durumda veya birimde 
uygulanabilecek mutlak maksimum depolama 
sıcaklığı sınırları belirlemektense, günlük orta-
lama sıcaklık ve günlük ortalama sıcaklık ara-
lığı için 50. yüzdelik dilim (nominal) veya 90. 
yüzdelik dilimi kullanacağız. Ulusal İklim Veri 
Merkezi'nin [2] dünyanın her yerinden gün-
lük olarak hava durumu verileri sağlayan hava 
durumu istasyonları bulunur.
Hava durumu verileri, 1 Temmuz 2005 - 1 
Temmuz 2010 arasında, veritabanında yer alan 
dünyanın her yerindeki hava durumu istasyon-
larının listesinden, rastgele olarak seçilen 20 
istasyonun verilerini içermektedir. Sonuç ola-
rak elde edilen 162.000 satır günlük veri değeri, 
minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık-
ları içerir.
Maksimum sıcaklık genel olarak sadece bir saat 
veya bir gün için alınır. Günlük minimum ve 
maksimum sıcaklıklar arasındaki fark, günlük 
sıcaklık aralığıdır. Excel yüzdelik dilim fonksi-
yonu kullanılarak 90. yüzdelik dilim ve nominal 
veriler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilir.
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Ekolojik seramik boyaları

Bekleme koltuğu sistemi

Polimer pencere sistemleri

Poliyamid karo halı   

YAPIKATALOĞU

www.yapikatalogu.com

Yapıda 2.000’i aşkın firma, binlerce marka, binlerce ürün... Dış cephe kaplamasından
yer karosuna, banyodan çatıya, pencereden kapıya aradığınız her şey,

sektörün vazgeçilmez başvuru kaynağı Yapı Kataloğu’nda!

iPhone/iPad Android



DÜ
NYADA

NUMA R A YENİLENEBİLİR ENERJİ DAHA AZ ENERJİ KULLANIMICO  EMİSYONU

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.



•  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

•  Ürün Kodu: T7162-E5
•  Mekanik Oda termostatı
•  Kombi ve Yerden Isıtma sistemleri için uygun
•  On/Off kontrol 
•  Menşei: Çin

10 USD

Kombi / Yerden Isıtma 
Oda Termostatı

• 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 
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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.

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

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

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

Üyelere özel kampanyalar 

ve indirimlerden 

yararlanın.

Faks: 0 (216) 518 33 23

yararlanın.yararlanın.yararlanın.yararlanın.yararlanın.yararlanın.
-FCU Ekipmanları
-Kontrol Cihazları
-Presostatlar
-Sensörler
-Damper Motorları
-Motorlu Vanalar
-Su Sayaçları
-Kalorimetreler
-Frekans İnverterleri
-Dedektörler

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