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P anel Radyatör, Türkiye’nin üretimde 
lider sektörleri arasında yer alıyor. Her 
ne kadar ülkemizde yaşanan ekonomik 

krizler radyatör pazarını olumsuz yönde etki-
lediyse de, pazarın bugün yükselen bir ivme ile 
yoluna devam ettiği aşikâr...

TOBB’un ‘2011 Türkiye İklimlendirme Sektör 
Raporu’ verilerine göre; “2000 yılında panel 
radyatör imalat miktarı 2.5 milyon metre iken 
2008 yılında yaklaşık 9.5 milyon 
metre seviyesine ulaşmıştır. 2010 
yılında imalat ile kapasite arasında 
2.3 milyon metrelik fark oluşmuş-
tur. 2011 yılında bu fark 2.9 mil-
yon metreye yükselmiştir. 2000 
yılında panel radyatör ihracat ile 
iç satışı miktarları arasında 41 bin 
metre fark mevcuttur. 2000 yılında 
ihracat miktarı 1.41 milyon metre 
iken, iç satış miktarı 1.36 milyon 
metrede kalmıştır. 2007 yılından 
sonra düşüşe geçen ihracat, 2010 
yılında tekrar artışa geçmiş ve 5.41 
milyon metre seviyesine ulaşmış-
tır. 2011 yılında ise ilk kez iç satış 
ihracatı 55.000 metreyi geçmeyi başarmıştır.
2000 yılında panel radyatör kullanım oranı % 79 
iken 2010 yılına kadar artış ve azalmalar yaşana-
rak 2010 yılına gelindiğinde tekrar % 78 oranına 
ulaşılmıştır. 2011 yılında ise imalat-kapasite 
oranı % 80 seviyesindedir.”  

Panel radyatörler, etkileyici ve yaratıcı tasarım-
ları ile de mimarların gözde ürünleri arasında 

Panel radyatörler, yaratıcılıkta 
sınır tanımıyor...

Az enerji, çok iş...

www.ksb.com.tr

yer alıyor. Bugün değişik renk, model, malzeme 
ve desen seçenekleri ile mekânların dekora-
tif anlamda tamamlayıcısı rolünü de üstleni-
yorlar. Ayrıca, tasarlanan cam cephe binalar 
için kanal konvektörleri de alternatif bir çözüm 
sunuyor. Yine farklı seçenekleri ile bu ürünle-
rin de mekânın iç özelliklerine göre seçilebil-
mesi mümkün. Özellikle bu alanda tasarımla-
rın çeşitlenmesinin sebeplerinden en önem-
lisi, panel radyatörlerin ve kanal konvektörle-

rinin diğer ISK malzemele-
rine göre daha gözle görü-
lür olmasından kaynaklı. 
Yani alınan bir klima san- 
trali, durduğu yer açısından 
kimse tarafından görülmez-
ken, panel radyatörler evlerin 
içinde ve göz önünde duran 
ürünler.
Görüldüğü üzere ISK ala-
nındaki konfor kavramı, 
artık sadece iç hava kalitesi 
ile sınırlı değil. Günümüzde 
bu kavram, kullanılan mal-
zemenin estetik özellikle-
rini de kapsayan bir kavram 

haline geldi. Değişik desenlerle renklendirilmiş 
bir klima santrali, sadece deseni ile tercih sebebi 
olur mu bilinmez ama radyatör pazarının tasa-
rım alanında çok daha renkli gelişmelere açık 
olduğu bir gerçek...   TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Airplus DX Bataryalı Klima Santrali AHU & VRF Entegrasyonu

DX batarya; bir kompresör yardımıyla 
soğutucu akışkan kullanarak evapo-
ratörden geçen havadan alınan ısının 

soğutucu akışkana yüklenip havanın soğu-
tulması demektir. Sistemi basitçe anlatmak 
gerekirse, bir klima santraline direkt genleş-
meli bir soğutucu batarya adapte edilmekte 
ve bu bataryaya ihtiyacı kadar VRF dış üni-
tesi bağlanmaktadır. Bu işlemi yaparken soğu-
tucu akışkan direkt olarak ısının transfer edi-
leceği kaynakta yani AHU içinde buharlaştırı-
lır. Geleneksel soğutma grupları (chiller/sıcak 
su kazanı) ile yapılan transferde ısı ilk önce 
suya aktarılır daha sonra borular ve pompa-
lar vasıtasıyla AHU içinde ısı transferi gerçek-
leştirilir. DX bataryalı AHU heatpump çalı-
şarak geleneksel olan soğutma grupları sıcak 
su kazanlarına ihtiyaç kalmaksızın iklimlen-
dirme yaparlar.

DX Sistemin Özellikleri ve 
Avantajları:

•	 Bunların en önemlisi ve en başta geleni, 
akışkan borularındaki enerji kayıplarının 
çok daha az olmasıdır.

•	 Yüksek COP değerleri ile gerek işletme 
gerek yatırım maliyeti olarak avantajlı bir 
sistemdir.

•	 Isıtma ve soğutmanın tek VRF dış ünite 

ile yapılabiliyor olması
•	 Tek bir cihazda 1.800 – 25.000 m3/h 

hava debisi 14 – 180 Kw/h güç
•	 Kullanılan değişken kapasiteli 

kompresörler (inverter teknolojisi) ve 
fanlar ile optimum kontrol sağlaması

•	 Kısmi yüklere hızlı cevap verebilme 
yeteneği

•	 Çok kısa sürede rejime alabilme
•	 Geleneksel sistemlerde AHU su 

serpantinini donma risklerinin bu 
sistemde olmaması

•	 Bakım giderleri geleneksel sistemlere 

göre çok düşük olması
•	 Düşük ses seviyesi
•	 Küçük ve orta ölçekli tesislere tek 

yatırımla yeni, kolay ve hızlı bir çözüm 
sunması

•	 Geleneksel chiller ve sıcak su kazanlı 
sistemde çelik borulama, pompa ve 
boru içerisinde dolaşan su miktarının 
yapıya kattığı statik yük bu sistemde yok 
denilecek kadar azdır

•	 Dış ortam şartlarına uygunluk sayesinde 
kapalı mekâna ihtiyaç duymama  
avantajı TM

Coşkunöz Radyatör’den Montania Radyatör

Montania LCD TV Serisi ürünler, 
ıslak ve buharlı ortamlarda kulla-
nılabilmek için tasarlanmış, üze-

rinde LCD TV montajlı havlu radyatörleridir.
Montania LCD TV Serisi ürünler, üzerine 
montajlı su geçirmez LCD TV sayesinde su 
ve buhardan etkilenmezler. Ayrıca LCD TV 
kapalı olduğu zamanlarda Montania LCD TV 
Serisi ürünlerin üzerindeki ekran ayna olarak 
kullanılmaya olanak sağlamaktadır.

•	 Şık Dizayn
•	 Kolay Montaj
•	 Dekoratif
•	 Su Geçirmez özellikli
•	 LCD Ekran Boyutu : 17” Geniş  

Ekran TM

4 . tesisat market 04/2013
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ürünler

E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri 

ve yüzde 30 oranına varan enerji tasarrufu sağ-
larken projelere artı değer katıyor. Ortam ısısı 
belirlenen sıcaklığa ulaştığında, kombi veya 
kazanda ısıtılarak tesisatta dolaşan sıcak suyun 
radyatöre girişini kesen E.C.A. Termostatik 
Radyatöf Valfleri, kombi veya kazanın gerek-
medikçe devreye girmesini önleyerek enerji ve 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Her 1 derecelik gerek-
siz ısı artışına karşılık yüzde 6’ya varan enerji 
tasarrufu sağlayan E.C.A. Termostatik Rad-
yatöf Valfleri, oda ısısını 5 ile 29 derece aralı-
ğında istenen sıcaklıkta sabitliyor. E.C.A. Ter-
mostatik Radyatöf Valfleri, pim mekanizması 
ile belirlenen sıcaklık değeri dışında, ısıyı iki 
farklı sıcaklık değeri arasında ayarlama imkânı 
sunuyor. TM

E.C.A. Termostatik Radyatör Valfleri, 
ortam sıcaklığını belirlenen derecede 
sabit tutarken, her odanın istenilen 

sıcaklık değerinde ısınmasını sağlıyor. Isıtma 
sistemleri üreticisi E.C.A., Termostatik Radya-
tör Valfleri ile ortam sıcaklığını istenilen sevi-
yede ayarlama imkânı sunuyor. E.C.A. Termos-
tatik Radyatöf Valfleri, ortamda vana üzerinden 
ayarlanan sıcaklık değeri sağlandığında, radya-
töre sıcak su girişini önleyerek ısıyı belirlenen 
derecede sabitliyor. Her oda için farklı sıcaklık 
ayarı yapılabilmesini sağlayan termostatik valf-
ler, bulunduğu ortamdaki harici ısı kaynaklarını 
ve ortam ısısını algılayarak radyatörün ısı sevi-
yesini kontrol ediyor. E.C.A. Termostatik Rad-
yatöf Valfleri, tüm iç mekânlarda ekstra konfor 

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

Eksiksiz seri: 
DN25’den DN700’e kadar 
aç/kapa ve oransal 
motorlar ile

Motorlu kelebek vanalarda standart yeniden belirlendi
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Artan enerji tasarrufu beklentileri ISH sistemlerinde kelebek vanaların kullanım alanını genişletiyor. Düşük basınç kaybı 
beklentileri, sızdırmazlık ihtiyaçları, yüksek çaplar veya yüksek kapatma basınçları gerektiren aç/kapa uygulamalarında 
Belimo‘nun kelebek vanalarıyla ideal çözüm sağlanıyor. Vana çaplarında DN700‘e kadar uzanan ürün portföyü, aynı 
genişlikte motor seçenekleriyle birlikte temin ediliyor. Uzman kadromuzun kapsamlı desteğiyle bu kusursuz ürünlere 
sahip olmak için hemen arayın.

Standartları biz belirliyoruz

 www.belimo.com.tr

Alın... Takın... Unutun...





ürünler

SFA SANIHYDRO – WC Öğütücüleri ve Pompaları

İstenilen yere tuvalet, banyo veya mutfak 
kurmak artık çok kolay. WC Öğütücüleri 
bodrum katı, çatı katı ve gider borusuna 

uzak kalan yerlere, tuvalet veya banyo monte 
etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahli-

yesi 50 mm çaptaki PVC borular aracılığıyla 
yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor ve 
çok düşük seviyede sesle çalışıyor. Basit mon-
taj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygula-
nabilir bir sistem olup, restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 

Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 

gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü özel-
liğine sahip değildir. Yine kanalizasyona uzak 
kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde, atık suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 
ºC sıcaklığındaki akışkanlara ve sabunlu sulara 
dayanıklı olarak üretildiklerinden, restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla 
kullanılabiliyor.

Sanıcubic 2 Classic WC Öğütücü - 
Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Birden fazla klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşırhanenin atık 
sularını

•	 Dikey pompalama: 11 m’ye kadar 
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,
•	 Deşarj boru çapı: 50 mm
•	 Ortalama atık su sıcaklığı: 35 °C
•	 Maks. akışkan sıcaklığı: 70 °C
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz
•	 Elektrik tüketimi: 2 x 1500 W
•	 Hazne hacmi: 47 L
•	 Boyutlar (u x d x y ): 627 x 517 x 426 mm
•	 Net ağırlık: 30 kg TM

Airfel Kombiler

Daikin, Airfel markalı kombilerinde 
bulunan 13 emniyet sensörü ile evleri 
güvenle ısıtıyor. Tüketicileri bilinç-

lendirmeyi ve farkındalığı artırmayı hedef-
leyen Airfel, tüm ürünlerinde öncelikli ola-
rak güvenlik, yüksek verimlilik, tasarruf ve 
çevre dostu politikasıyla en çok tercih edilen 
kombi markalarından biri olma özelliğini taşı-
yor. Airfel’in emniyet sistemleri ile donatıl-
mış ürünleri tüketicileri güvenle ısıtıyor. Yaşa-
mın her alanında kolaylık sağlayan ve tüke-
ticilerin ısınma dışında sıcak su ihtiyaçlarını 
da karşılayan Airfel kombiler; baca emniyet 
sistemi, aşırı ısınma emniyet sistemi, otoma-
tik bypass sistemi, üç yollu vana anti-blokaj 
sistemi, IPx5D elektriksel koruma sistemi, 
susuz çalışma emniyet sistemi, iyonizasyon 

alev kontrolü, otomatik hava purjörü, emni-
yet ventili, pompa anti-blokaj sistemi ve su 
boşaltma vanası olmak üzere 13 farklı emniyet 
sensörüyle üretiliyor. Bu güvenlik sensörleri 
aşırı ısınma halinde emniyet sensörünü dev-
reye sokarak gazı otomatik olarak kesebiliyor, 
alev kontrolü, hava akış kontrolü, donma, gaz 
ve elektrik kesilmelerinde güvenlik sağlıyor. 
Ayrıca yüksek su basıncı emniyeti gibi özel-
likleri de bünyesinde barındırıyor. Hermetik 
ve yoğuşmalı olarak iki farklı türde toplam 11 
çeşit üretilen Airfel kombiler, kolay anlaşılan 
LCD ekranlarında; hata kodlarını ve suyun 
sıcaklığını göstererek kullanıcıların her şeyi 
kolayca anlamasına olanak tanıyor. Test edil-
miş sessiz çalışma özelliği, modern tasarımı 
ile estetik görünüme sahip kombiler her yere 

rahatça monte edilebiliyor. % 108 oranında 
yüksek verimlilikle çalışarak tasarruf sağla-
yan Airfel kombiler, 3 yıl garantiyle tüketici-
lerin beğenisine sunuluyor.   TM

8 . tesisat market 04/2013
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ABB’den Yeni Ürün: IE4 Motorlar

ABB IE4 verimlilik sınıfındaki motor-
larını, piyasaya sundu. Yeni seri IE4 
(super premium efficiency) motor-

lar şimdilik; 75-375kW güç aralığında, 280-
355 gövde yüksekliğinde ve 400V,50Hz ile 

ABB  IE4 motorlar

Motorlar sürekli çalışacak prosesler için uygundur.
Enerji verimliliği ile ilgili tüm standartları karşılar.
IEC/TS 60034-31 ve
IEC standard 60034-30(taslak) edition 2.

Güç Aralığı   75 - 375 kW

Gövde   280 – 355

Kutuplar  2-4 ve 6 kutuplu

Voltaj  400 V, 50 Hz 
  440/460 V, 60 Hz

Yüksek verimli motorların diğer avantajları 
ise, daha soğuk çalışma ile daha düşük verim-
lilikteki motorlara göre daha güvenilir çalışma 
ömrü sunmasıdır.TM

440/460V 60Hz ile 2-4 ve 6 kutup olarak 
üretilmeye başladı. IE4 motorların limitleri 
IEC/TS 600034-31 ve IEC60034-30-ed2 
(taslak) versiyonlarında belirtiliyor. ABB’nin 
IE4 motorları, standart proses performans 
motorlar platformundadır ve ABB’nin diğer 
motorları ile aynı mekanik dizayna sahiptir. 
ABB’nin IE4 motorlarının yüksek verimlilik 
gerekliliklerini, mıknatıs kullanılmadan kar-
şılıyor olması da güvenilirlik ve sağlamlık sağ-
lar. ABB’nin piyasaya sunduğu IE4 motorları, 
mevcut alçak gerilim motor pazarında bulu-
nan en yüksek verimli motor olma özelliğini 
de taşıyor. Yüksek yıllık çalışma saatine sahip 
uygulamalarda en yüksek verimliliğe sahip 
motorları kullanmak enerji tasarrufunda en 
yüksek getiriyi ve en kısa geri dönüş süresini 
sağlar. Aynı zamanda enerji ihtiyacını azalt-
mak karbondioksit salınımının azalmasına 
katkı sağlayacağı için çevreye de duyarlıdır.





ürünler

İzocam’ın Yeni Ürünü: Foamboard 
Frigo

İzocam, ürün yelpazesine her gün bir yenisini ekliyor. Nak-
liye araçlarının iç kasasına uygulanan ve koruyucu özelli-
ğiyle yalıtım sağlayan, Frigorifi k amaçlı veya kuru yük taşıyan 

araç karoser panellerinin ısı yalıtımı amacıyla kullanılan özel eks-
trüde polistiren levha Foamboard Frigo, nakliye sırasında sıcaklıktan 
kolayca etkilenebilecek ürünler için tasarrufl u bir çözüm sunuyor. 
Enerjinin etkin kullanılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren 
İzocam’ın sıcaklık değişimine duyarlı gıda, ilaç, kimyasal madde 
gibi ürünlerin nakliyesinde kolaylık sağlayan araçlar için özel ola-
rak ürettiği Foamboard Frigo, uygulama yönteminin kolaylığı ve 
farklı ebatlarda üretim olanağıyla her büyüklükteki araçta rahat-
lıkla kullanılabiliyor. 
İhtiyaca göre farklı teknik özelliklerde üretim imkânı bulunan 
Foamboard Frigo, su geçirmez dokusu ile dış etkenlere karşı 
koruma ve yüksek ısı yalıtımı sağlıyor.  TM

% 100 AVRUPALI ÜRETİCİ
Test ve Ölçüm Cihazlarında Dünya Markası

Türkiye Temsilcisi

www.ram-limited.com        info@ram-limited.com    +90 (212) 320 09 95 (Pbx)

RAM ÖLÇÜ ve KONTROL SİSTEMLERİ 
DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Sıcaklık

Sıcaklık Basınç

Nem İç hava kalitesi

Hava hızı ve debisi

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi A4 Blok No:26 Esenler - İSTANBUL
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ürünler

Rockwell Automation’dan Yeni Allen Bradley CompactLogix 5370 L2 
Programlanabilir Otomasyon Kontrolörleri

Rockwell Automation’dan yeni Allen Brad-
ley CompactLogix 5370 L2 programla-
nabilir otomasyon kontrolörleri (PAC), 

kompakt ve uygun fiyatlı bir pakette daha yük-
sek performanslı bir kontrolöre duyulan ihti-
yacı karşılamak üzere tasarlandı. Panoda kap-
ladığı alanda yüzde 40 düşüş ve CompactLogix 
5370 L3 ile aynı yetenekleri sağlayan L2 kon- 
trolörler kullanıcıların yüksek performanslı, daha 
düşük maliyetli, etkin makineler kurmasına yar-
dımcı oluyor. Rockwell Automation’ın orta seviye 
(midrange) PAC ürünlerinin merkezinde bulu-
nan L2 serisi, daha düşük sayılı I/O (giriş-çıkış) 
uygulamaları için geliştirilmiş olup montaj maki-
neleri, kaldırma sistemleri, işlemler, dizin tablo-
ları, ambalaj ekipmanları ve pompa istasyonu ya 
da vana kontrolü gibi, ölçümün de gerekli olabi-
leceği kontrol sistemleri için ideal. Bu sistemle-
rin daha üst düzey sistemlerle de iletişim kurması 
ihtiyacında L2, bu anlamda etkileyici ağ işlevleri 
sunuyor. İki Ethernet portu ve entegre bir Ether-
net switch’i bulunan kontrolörler, bileşenlerin 
bir kontrol sistemine entegrasyonunu basitleş-
tirirken, sistem maliyetini düşüren Device Level 
Ring (DLR) topolojilerini destekliyor. İkili ether-
net portu şunları da sağlıyor: 

•	 Bir ağ bağlantısının kaybına dayanıklılık, 
•	 Üretimi durdurmaksızın aynı anda çalışan 

aygıtları değiştirme
•	 Kontrol sistemindeki Ethernet switch 

sayısını azaltma.

CompactLogix 5370 L2 kontrolörler, entegre 
mimari sisteminin parçası olarak tüm Logix kon-
trolörler ile aynı programlama yazılımı, ağ proto-
kolü ve bilgi yeteneklerini kullanır ve tüm kontrol 
disiplinleri için ortak bir geliştirme ortamı sağlar. 

Üç modeli (L24ER-QB1B, L24ER-QBFC1B ve 
L27ERM-QBFC1B) bulunan L2 serisi, mevcut 
1769 I/O’yu kullanabiliyor ve daha yüksek çözü-
nürlüklü analog modüller, termokupl ve RTD 
girişlerini destekliyor. Ayrıca robot kontrol için 
yazılım ihtiyacını ortadan kaldıran Kinematics’i 
de destekliyor. Tüm çeşitleri 16 dijital giriş ve 16 
dijital çıkışı destekliyor ve L24ER-QBFC1B ve 
L27ERM-QBFC1B ilave bir dört üniversal ana-
log giriş, iki analog çıkış ve 4 kanallı hızlı sayıcı 
(HSC) sunuyor. 

Diğer özellikler ve avantajlar ise şöyle:

•	 Lityum batarya ihtiyacını ortadan kaldıran 
entegre enerji deposu 

•	 Veri bütünlüğünü geliştirecek bir 
1GB/2GB SD kart

•	 1MB’a kadar bellek opsiyonları ve 
Modbus TCP opsiyonu ile yazıcılar, 
barkod okuyucular ve sunucular gibi 
cihazlar için destek sağlayan open socket 
yeteneği.

Yeni CompactLogix 5370 PAC serisi, kullanıcı-
lara ihtiyaç duydukları performansı, sistemlerinin 
ihtiyacıyla eşleştirebilme becerisi sağlıyor. Tama-
men ölçeklendirilebilir yapısı sayesinde, kullanıcı-
lar daha basit uygulamalar için programlarını L1 
serisine düşürebilir ya da daha karmaşık uygu-
lamalar için L3 serisi veya üstü Allen-Bradley 
ControlLogix ailesine yükseltebilirler.  TM

HK Instruments’tan AVT Hava Hız Sensörü

Berros Klima tarafından Türkiye HVAC 
pazarına sunulan HK Instruments 
AVT (Hava Hız Sensörü); havalan-

dırma sistemlerinin taze hava ve egzoz hava 
devrelerinde havanın sabit debide verilme-
sini sağlıyor. AVT, hem yuvarlak hem de 
dikdörtgen kanallarda rahatlıkla kullanıla-
bilir. Cihaz üzerinde bulunan 3 farklı hız 

ölçüm aralığı sayesinde kullanıcıya proje-
lerde kolaylık sağlamaktadır. AVT, bina oto-
masyon sistemine 0-10 V veya 4/20 mA 
sinyal gönderebilmektedir. Bu iki sinyal 
çıkışı da cihaz üzerinde kullanıma hazırdır.  
AVT, IP54 koruma sınıfıyla dış ortam  
şartlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir 
üründür.  TM 
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Yenilikçi Trotec LD Serisi “made in Germany” güvencesiyle 
mükemmel bir tasarıma sahip, açık ve kapalı alanlarda 
kırmadan sızıntı tespiti imkanına sahipsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

Çözüm bizde!

q  (+90) 0212 438 56 55

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

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

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

www.trotec24.com.tr
info@trotec.com.tr
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www.aesseal.com.tr

“AESSEAL® yenilikçi bilgisayar programı sayesinde fabrikamızda 
çalışan salmastralarının performanslarını izleyip, uzmanları bizimle 
birlikte çalışarak gerçek bir partner olmuştur. – Kimya Fabrikası, USA  
 
Daha geniş bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz.

‘2,000 tedarikçi içersinden 
en yenilikçi şirket ödülünü 
kazanan AESSEAL®…

DemirDöküm’den Panel Plus Radyatörler

DemirDöküm Panel Plus Radyatörler, 
kaliteli özellikleri ile dikkat çekiyor. 
Panel radyatörlerde konveksiyon ısı 

transferi, konvektör adı verilen ve su kanalla-
rına kaynatılan yapı sayesinde meydana gelir. 
DemirDöküm Panel Plus Radyatörler 25 mm 
hatvesi sayesinde maksimum konvektör yüzey 
alanına ve dolayısıyla maksimum ısıl güce 
sahiptir. Bu nedenle, DemirDöküm Panel Plus 
Radyatörler Türkiye’nin en yüksek ısıl güçlü 
panel radyatörleridir. 
DemirDöküm Panel Plus Radyatörler, çinko 
fosfat ve kataforez boya ile kaplanmaktadır. 
DemirDöküm tarafından kullanılan kataforez 
astar boya teknolojisi, özellikle otomotiv ve 
beyaz eşya sektöründe uygulanmaktadır. Dün-

yanın en gelişmiş yüzey kaplama teknolojisi 
ile kaplanan DemirDöküm Panel Radyatörle-
rin korozyon dirençleri çok yüksektir. 
25 mm hatvesi ve kaynak kalitesi ile tüm rad-
yatörler tek tek 13 bar basınç altında test edil-
mektedir. DemirDöküm Panel Radyatörler 10 
bar işletme basıncına sahiptir.
DemirDöküm Panel Radyatörler, Türkiye’de 
10 yıl garanti ile satışa sunulan ilk radyatör-
lerdir. Tüm radyatörler TSE (Türkiye), BSI 
(İngiltere), DIN (Almanya), CE gibi belge-
lere sahip olup, kalitesi tüm dünya tarafından 
onaylanmıştır. DemirDöküm Panel Radyatör-
ler ayrıca BSI, TSE onaylı ISO 9000 belgesi ve 
Türkiye’de sektöründe ilk CE belgesine sahip 
panel radyatördür.  TM
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MM
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HK INSTRUMENTS-FİNLANDİYA
www.hkinstruments.fi

HK INSTRUMENTS-TÜRKİYE / BERROS Klima Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.               
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Tel: 216 417 50 10   Faks: 216 417 22 55   
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Bosch’tan Endüstriyel Kazanlar için Otomatik Kontrol ve Kumanda Sistemi

Bosch’un endüstriyel kazanlardaki oto-
matik kontrol ve kumanda özelliği; 
buhar, sıcak su ve ısıtma kazanlarında 

yüksek sistem verimi ve kullanılabilirliğinin 
sürekliliği üzerinde olumlu bir etki sağlıyor. 
Verileri analiz eden ve değerlendiren sistem, 
“trafik ışığı” modeli ile kullanıcıya görüntü veri-
yor. Hesaplama algoritması, aynı zamanda tah-
minler de ortaya koyuyor. Bu sayede; verimsiz-
liğe neden olan, yıpranmayı artıran ve plan-
lanmayan arıza sürelerine neden olan işletim 
verileri önceden belirlenerek engellenebiliyor. 
Bu sistem; örneğin, uygun ilk çalışma koşul-
larını, meydana gelen su ve baca gazı değerle-
rinin bozulmasını, zarar verici korozyonu tes-
pit ediyor. Ayrıca talep halinde bakım raporları 
oluşturuyor. Bu sayede kazanın en iyi şekilde 
çalışmasını sağlıyor. Kazandaki yükün görün-
tülenmesi, enerji kayıplarının ölçülmesine en 
iyi şekilde imkân veriyor.

4 geçişli kazan

Bosch tarafından sunulan bir diğer yenilik de; 

ek bir entegre 4. duman borusu geçişi bulunan 
kazan. Bu yenilik ile birleşik ısı güç cihazları, 
büyük kazanlar ile yüksek verimli kombinas-
yonlar oluşturabiliyor. Birleşik ısı-güç tesisin-
den gelen baca gazı, doğrudan buhar kazanının 
4. geçişinde kullanılıyor. Bu da, sistem opera-
törü maliyetini, ayrı bir atık ısı kazanı ile kar-
şılaştırıldığında yüzde 20-40 oranına kadar 
azaltıyor. Bosch tüm müşterilerine bu komple 
çözümün tüm bileşenlerini tek kaynak üzerin-
den sunabiliyor.

LG Deluxe Plus Inverter V Klima

LG Electronics’in inovatif kliması 
Deluxe Plus Inverter V, aniden bastı-
ran sıcakları bu yaz evlerden uzak tuta-

cak, yaza rahat ve serin bir giriş yapmayı sağ-
layacak. LG Deluxe Plus Inverter V klimada 
geliştirilmiş hava çıkış tasarımıyla elde edi-
len güçlü hava akımı, ortam sıcaklığını 5-6 
dakika içinde 5 dereceye kadar düşürüyor. 
Böylelikle çok sıcak havalarda bile kısa süre 
içinde odada serinlik elde ediliyor. Eğimli 

fanı ve düşük titreşimli kompresör teknolo-
jisi klimanın çok sessiz çalışmasını sağlıyor ve 
kullanıcıya yüksek konfor sunuyor. Klimanın 
plazma hava temizleme sistemi, mikroskobik 
kirleri ve tozu azaltıyor. Bu filtre, kullanıcıyı 
alerji ve astım semptomlarından korumak için 
ev akarları, mikro tozları ve ev hayvanı tüy-
lerini yok ediyor. LG Deluxe Plus Inverter 
V’de bulunan ve 3M ile geliştirilen özel filtre 
ise hava yoluyla geçen virüsleri 15 dakika gibi 

kısa bir sürede yüzde 99.9 oranında öldürüyor. 
LG Deluxe Plus Inverter V, klimanın yarat-
tığı sesi de minimum düzeye indiriyor.   TM

ORC atık ısı potansiyelini 
kullanıyor

ORC (Organik Rankine Çevrimi) çözümleri, 
atık ısıyı elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu 
sistem, büyük miktarlarda atık ısının üretildiği 
durumlarda, örneğin kombine ısı ve güç ünitesi 
ile birlikte kullanılabiliyor.

Sistem kontrollerinin geleceğine 
bakış

Gelecekte karşılaşılacak önemli konulardan biri 
de, büyük sistemler için çok fonksiyonlu kon 
trol sistemlerinin geliştirilmesi. Yeni kontrol 
ünitesi kazan, kombine ısı ve güç ünitesi, akü-
mülatör gibi çeşitli ürünlerin tek bir kumanda 
ara yüzü ile bağlı olan verimli bir enerji sistemi 
oluşturmak üzere bir araya getirilmesini sağlı-
yor. Enerji denetimine odaklanılarak tasarla-
nan sistem; enerji akışı ve maliyetlerini kolay-
lıkla görüntüleyerek kayıt altına alıyor. Sisteme, 
standart internet tarayıcıları, standart bir masa-
üstü, dizüstü, tablet bilgisayar ya da akıllı tele-
fondan erişilebiliyor.
Bosch’un modüler sistemleri, endüstriyel kazan 
tesislerinde kullanılan ısı sağlama sistemleri, 
büyük güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompaları 
ile kombine ısı, güç üniteleri, atık ısının kulla-
nımını sağlayan ORC sistemler arasında çeşit-
lilik gösteriyor. 
Otomatik kontrol ve kumanda sistemi, önleme 
faaliyetlerini kolaylaştırıyor. Endüstriyel kazan 
tesislerinde yüksek verimin ve kullanılabilirli-
ğin sürekli olmasını sağlayan bu yeni fonksi-
yona, BCO kazan kontrol sistemi üzerinden 
erişilebiliyor.  TM
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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

Baymak’tan DAB Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları

Evoplus; kurulum, bakım ve kontrol açısından 
önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Ecode-
sign Direktifi  (ERP), AB’deki güncel gelişme-
lere uygun olarak adapte edilmiş, enerji ve çev-
renin bütünleştiği, önemli değişim potansiyeli 
içeren bir düzenlemedir. Ecodesign Direktifi  
(ERP), 2009/125/CE:, tüm enerji ile ilgili ürün-
ler hakkında yasal düzenlemeler içerir ve yük-
sek verimli akıllı ürünler ile çevreye verilen 
zararı minimuma indirmeyi hedefl er. Ecode-
sign Direktifi  (ERP)’ne göre 1 Ocak 2014 tarihi 
itibarıyla A Sınıfı tüm sirkülatörler için Enerji 
Verimlilik Endeksi (EEI) 0.27 değerini aşma-
malıdır.* 1 Ağustos 2015'ten itibaren Enerji 

Baymak Evoplus serisi sirkülasyon 
pompaları; ısıtma, havalandırma, 
klima ve güneş enerjisi sistemlerinde 

kullanılabilen, çevreye duyarlı ve tasarrufl u 
bir yardımcıdır. Evoplus yaşamı geliştirmek 
için tasarlanmış yenilikçi bir üründür. Elek-
tronik kontrol ile yüksek performans, düşük 
enerji tüketimi ve kolay kullanım ile tüke-
tici dostudur. 
Baymak Evoplus, teknoloji ile entegre edil-
miş zeka ve eko-tasarımı bir arada bulundu-
rarak enerji israfına son vermektedir. Enerji 
tüketiminde geleneksel sirkülasyon pom-
palarına göre % 70’e varan tasarruf sağlar. 

Verimliliği Endeksi (EEI) sınır değeri daha da 
düşük olacaktır. Baymak Evoplus pompala-
rın tümü yasal zorunluluk olan Enerji Verim-
liliği Endeksi’ne uygun olarak  üretilmektedir.
*23 Eylül 2011 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Bağımsız ve Ürünlere Entegre 
Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile ilgili 
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair 
Tebliğ (SGM-2011/15’’ tebliğ gereğince ürün-
den bağımsız kullanılan sirkülasyon pompala-
rında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren zorunlu 
tutulan verimlilik şartı; 1 Ocak 2014 tarihinde 
uygulama zorunluluğu getirilerek 1 yıl daha 
uzatılmıştır. TM
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araştırma

Radyatörler bilindiği gibi ısıtma ve 
soğutma amaçlı olarak termal enerjiyi 
bir ortamdan diğerine transfer eden 

ısı dönüştürücüleridir.  Merkezi ısıtma sis-
temlerinde, sıcak su veya buhar, genellikle bir 
kazanda üretilerek pompalar yardımıyla rad-
yatörlere gönderilir. Tek borulu ve çift borulu 
olmak üzere iki tür radyatör sistemi vardır. Tek 
borulu radyatörler buharla,  çift borulu rad-
yatörler buhar veya sıcak su ile çalışır. Günü-
müzde görsel açıdan her zevke hitap edebi-

lecek çeşitleri ile radyatörler, kendi içlerinde 
bir estetik yarışında. Gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışı radyatör firmalarında, özel taşlardan 
yapılan, desenli, renkli, aynalı, farklı geometrik 
şekilli, hatta TV üniteli olanları bile var... Bu 
da radyatörleri mimarların ilgilendiği bir ürün 
haline getiriyor. Bugünün tasarımları ile bina-
ların içinde ultramodern seçenekler sunabilen 
radyatörler, aslında tarihin çok eski dönemle-
rinden beri kullanımda... Hazırladığımız bu 
yazıda, radyatörlerin ve kalorifer tesisatının 

Kalorifer sistemleri ve 
radyatörlerin tarihçesi

dünü ile ilgili küçük bir yolculuk yapacağız. 
Kaloriferin tarihine göz atarsak ilk 
ısıtma sistemlerinin yaygın olarak Roma 
İmparatorluğu’nda kullanıldığını görürüz. 
Kazanlarda ısıtılan sudan elde edilen sıcak 
hava, o dönem binalarının yeraltındaki boş-
luklarına ve “hypocaust” sistemi adı veri-
len duvarlardan geçirilen borular vasıtasıyla 
ısıtma amaçlı kullanılmış. Hypocaust siste-
minde buhar veya duman seçeneğinden biri 
kullanılabildiği gibi her ikisi de birlikte kul-
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lanılabilir. Hypocaust dikmelerinin taşıdıkları 
zemin düzgün bir eğime sahip olmalı ve ısıyı 
tutan malzemeden inşa edilmelidir. Hypo-
caust dikmelerini oluşturan tuğlalar tercihen 
yuvarlak olmalıdır. Çünkü dumanın hare-
ket halinde olabilmesi için baca gerekiyor ve 
buharın olabildiğince engellenmemesi gere-
kiyor. Bu yuvarlak tuğlalar, hem ısıyı tutuyor 
hem de zemin altında gezinen sıcak su buharı 
ve dumanın dolaşımını engellemiyor. Bu aşa-
mada Tubuli sistemine de değinmekte fayda 
var. Bu sistemde de hamamların yan duvar-
ları içinde sıcak havanın gezinebileceği uygun 
boşluklar yaratılır. Bu boşlukları yaratmak için 
tubuli tuğlası olarak adlandırılan içi boş tuğ-
lalardan veya daha ekonomik bir yöntem ola-
rak tubuli plakası ve tubuli çivisi denilen ela-
manlardan yararlanılır. Künk dediğimiz piş-
miş toprak borular da aynı amaç için kullanı-
labilir. Tubuli sisi ile hamamın yan duvarları 
içinde boşluklar yaratılır ve bu boşluklardan 

sıcak su buharı ya 
da duman geçi-
rilerek hamam, 
yan yüzlerinden 
de ısıtılır. Sıcaklı-
ğın sürekli olması 
için buhar ya da 
dumanın hareket 
halinde olması 

gerekir. Hypocaust sistemi ile ilişkilendiri-
len tubuli sistemi içinde gezinen buhar ya da 
dumanın, hareketli veya hareketsiz kalması, 
çatıda yer alan ve yine sistemle bağlantısı bulu-
nan bacaların açılıp kapatılmasıyla sağlanır.
Buna benzer bir ısıtma sistemi olan “ondol 
sistemi”nin örneklerini ise antik çağda Kore’de 
görmek mümkün. Ondol, Kore Geleneksel 
mimarisindeki adıyla gudeul, kalın bir duvar 
döşemenin alt tarafında yakılan ateşten çıkan 
ısının transferiyle sağlanan yerden ısıtma siste-
midir. Geleneksel ondolun ana bileşenleri soba 
(baca) ve ateştir. Genellikle mutfak ya da yatak 
odasına erişebilecek yakın bir yerde dikey 
duran bir bacadan yükselen ısınan dumanın 
ağır zeminin altından yatay geçişlerle ulaşa-
rak zemini ısıtması yapının taslağını oluştu-
rur. Isıtmalı zemin, taş iskele veya taş döşeme, 
kil ve yağlı kâğıt gibi geçirimsiz bir tabaka 
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araştırma

ile kaplıdır ve dumanı dağıtmak için perde-
ler tarafından desteklenmektedir. Ondol’un 
en erken kullanımının, günümüz Kuzey 
Kore’sinde yapılan arkeolojik kazı sırasında 
bir sitede olduğu saptandı. Ondol, Kuzey 
Kore’de yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 
M.Ö. 1000 yıllarına ait Tunç çağını yaşamış 
site olan Unggi, Hamgyeongbuk-do’da bir 
dairede ortaya çıktı. Ayrıca yine M.Ö. 1. ve 
2. yüzyıllarda nüfusu 200 bin olduğu belir-
tilen Efes antik kentindeki evlerde kalorifer 
sisteminin kullanıldığı biliniyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion antik 
kenti kazılarında, 2 bin yıllık bir Roma vil-
lasının bugünküne çok benzer kalorifer sis-
temine sahip olduğu ortaya çıktı. Kazı Baş-
kanı Prof. Dr. Cevat Başaran, 2006 yılında 
antik tiyatro sahnesinin karşısında yapılan 
kazı çalışmalarında kalıntıları ortaya çıkarı-
lan iç avlunun, revaklı bir Roma villasına ait 
olduğunun belirlendiğini açıkladı. Prof. Dr. 
Başaran, villanın, Roma döneminin göste-

rişli hayatını yansıtan bir mimari yapıya sahip 
olduğunu söylüyor. Villanın yapımında kul-
lanılan malzemelerin hepsinin birinci sınıf, 
kaliteli mermer ve taşlardan oluştuğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Cevat Başaran, bu yapının 
en önemli özelliğinin ısıtma sistemi oldu-
ğunu vurguluyor. Başaran, “Bu ısıtma siste-
minde, ateşin yandığı bir merkez var. Burada 
ısıtılan su ya da ortaya çıkan buhar, duvar ve 
zemine yerleştirilen kanallar yardımıyla bina-
nın içinde sürekli devirdaim yaparak, sıcaklı-
ğın belirli bir oranda tutulmasını sağlıyor. Bu 
sistem, günümüzdeki kalorifer sisteminin ilk 
örnekleri arasında” diyor. 
Kalorifer tesisatına sahip dünyanın ilk sarayı 
ise yine ülkemizde bulunuyor: Ağrı il sınır-
ları içindeki İshak Paşa Sarayı. İshak Paşa 
Sarayı'nın yapımına 1685'te Doğubeyazıt 
Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa zamanında 
başlanmış; saray, onun oğlu Çıldır Valisi 
İshak Paşa ve torunu Mehmet Paşa tarafın-
dan 1784'te bitirilmiştir. 7.600 m² bir sahada 
yapılan sarayın inşası 99 yıl sürmüştür. Yapının 
saray bölümü iki kattan oluşmaktadır. 366 oda 
da bu iki kat içinde yer almaktadır. Her odada 
taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki 
boşluklar bütün yapının merkezi bir ısıtma 
sistemine sahip bulunduğunu göstermekte-
dir. İlginçtir ki bundan 4 asır evvel yapımına 
başlanan sarayda ısıtma sistemi merkezidir. 

Belirli bir yerde ısıtılan suyun sıcaklığı, kanal-
larla tüm odalara ulaştırılmış ve sarayın ısıtıl-
ması sağlanmıştır. Cami bölümünün ısıtılması 
ise aynı yöntemle “yerden ısıtma” şeklindedir. 
Buhar ısıtmalı sistemlerin geliştirilmesi, 
1830’lu yıllara dayanıyor.  1863 yılında iki 
mucit Joseph Hason ve Robert Brigss, ilk defa 
döküm tabana vidalanmış dikey demir çubuk-
larla döküm radyatörü ürettiler. 1872’de ise 
Nelson H. Bundy, “Bundy Halkası” ismi veri-
len ve günümüzde de hayli popüler olan demir 
döküm radyatör tasarladı ve üretti. Radyatör-
lerin yaygınlaşması ise 20. yüzyıldan itibaren 
mümkün oldu. 21. yüzyılın başları ise, radya-
tör ve merkezi ısıtma sistemlerinin popüler 
olmaya başladığı zamanlardır. 

Kaynaklar: 

1. www.carisa.com.tr
2. http://tr.wikipedia.org/

wiki/%C4%B0shak_Pa%C5%9Fa_
Saray%C4%B1 

3. http://arkeolojihaber.net/2009/07/13/
kalorifer-sistemi-2-bin-yil-once-
kullanilmis/#more-1545

4. http://www.korea-fans.com/forum/konu-
ondol-%EC%98%A8%EB%8F%8C-
%EA%B5%AC%EB%93%A4-heating-
system.html TM
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söyleşi

Yavuz İşman
Ges Teknik OEM Satış Müdürü

Ges Teknik, 2003 yılında faaliyetlerine başlamış ve günümüze kadar bina 
otomasyon sistemleri konusunda, genç ve dinamik kadrosuyla yurtiçi ve 
yurtdışında pek çok projeye imzasını atmış bir firma. Organizasyonundaki 

yeni yapılanmayla birlikte Ges Teknik’in ısıtma-soğutma, havalandırma, tesisat akışkan 
kontrolü, otomatik kontrol ve bina otomasyonu sistemlerine yönelik teknik malzeme satışı, 
OEM çözümler ve teknik destek konusunda faaliyet alanını genişlettiğini söyleyen  
Ges Teknik OEM Satış Müdürü Yavuz İşman “Frese ile münhasır distribütörlük 
kapsamında daha kuvvetli bir ürün portföyüne kavuştuk. Müşteri memnuniyetini ön 
planda tutarak kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor...

“Farkımız; müşterilerimizin talep ettiği   
 ürün ve hizmetleri yüksek kalite 
 seviyesinde ve kısa sürede teslim etmek”
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Ges Teknik’in marka serüveni

Ges Teknik, 2003 yılında kuruldu. Çalışma-
larımıza split klima satışı ile başlamışız. Ben 
Ges Teknik ekibine 2006 senesinde dahil 
oldum. Amacımız, otomasyon sistemlerinin 
satışını gerçekleştirmekti ve yavaş yavaş bir-
takım temsilcilikler alarak iklimlendirme sek-
törünün otomasyon tarafına ait ürünlerinin 
satışına başladık. Faklı zamanlarda değişik fi r-
malar ile çalıştık. Bazı markalarla çalışmala-
rımız hâlâ çok güçlü bir biçimde devam edi-
yor. Watts fi rması bunlardan biri. Watts fan-
coil ürünlerinin motorlu vanalarını satmakta-
yız ve bugün ciromuzun kayda değer bir kıs-
mını da Watts ürünleri oluşturuyor. Hailin 
fi rması ile termostat konusunda çalışıyoruz. 
Yaklaşık 8 senedir fancoil termostatları konu-
sunda, doğrudan Smallart ticari markamızla 
fancoil termostatı satışı yapıyoruz. Bina oto-
masyonu konusunda Kanada menşeli Distech 
Controls fi rması ile anlaşmamızla beraber, 
onların Türkiye distribütörü olarak çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Anahtar teslim otomas-
yon çözümlerini Distech Controls ürünleri ile 
sunabiliyoruz. 5 yıldır distribütörü olduğu-
muz Gruner damper motorlarının pazar ara-
yışına 2012 yılı itibarıyla hız verdik, damper 
motorları, yangın-duman damper motorları 
ve motorlu vanalarda ivmeli bir hareket söz 

Hizmeti doğru ve hızlı 
verebildiğiniz sürece öncü firmalar 
arasında yer alabiliyorsunuz

Çalıştığımız markaların % 90’ı birbiriyle 
çakışmayan ürünler. Farklı markalarla çalışı-
yor olmamız, ihtiyacımız olan ürün grupla-
rını eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmemizi 
ve pazarın beklentisi olan kaliteli ama ekono-
mik çözümleri sunabilmemizi sağlıyor. Farklı 
markalı ürünleri bir araya getirerek tek marka-
dan ziyade kaliteli olan farklı markaları kulla-
narak kaliteli bir sistem oluşturabiliyoruz. Bu 
anlattıklarım, işimizin ürün ve sistem satışı 
tarafı. Bunun geri planında ise yadsınamaz bir 
gerçek var; müşteri memnuniyeti. Ges Teknik 
olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutu-
yoruz. Genel olarak otomasyon sistemi ürün-
leri piyasada birçok fi rmadan temin edilebilir 
hale geldi. Firmalar ve satışlar çoğaldı dolayı-
sıyla vermiş olduğunuz hizmet ön plana çık-
maya başladı. Hizmeti doğru ve hızlı verebil-
diğiniz sürece öncü markalar arasında yer ala-
biliyorsunuz. Sistem çözümlerine sadece fi yat 
odaklı yaklaşmamak gerekiyor. Ucuz olanı seçip 
iyi hizmet alamayınca, sıkıntılar yaşanabiliyor. 
Ges Teknik’in farkı, kaliteli ürünler ve hizmet 
anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmamız. Müşterilerimizin bize ulaşması zor 
olmuyor. Yine müşteri memnuniyetine yöne-
lik, otomasyon ürünlerinde Türkiye’nin enerji 
yasalarına uygun olarak ürün getirmeye de 

konusu. Şimdilerde bu alanda büyümeye baş-
ladığımızı ifade edebilirim. Geçen aylarda da 
Danimarka menşeli ve özellikle balans vana-
ları konusunda üretim gerçekleştiren Frese ile 
anlaşmaya vardık. Fancoil sistemlerine yöne-
lik, ürün gamımızda eksik olduğunu düşün-
düğümüz kombine balans vanalarının satı-
şına başladık. 
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söyleşi

hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bunların hep-
sini bir bütün olarak düşündüğümüzde, yuka-
rıda bahsettiğim o ‘dağlar kadar fark’ meydana 
geldi diyebilirim. Mühendislik hizmeti verme-
miz ve kolay ulaşılabilen bir firma olmamız, 
Ges Teknik’in farkını ortaya koyuyor. Çalışan-
larımızdan kurucumuza kadar, müşterilerimiz 
bize rahatlıkla ulaşabiliyor. Sattığımız ürünle-
rin kalitesi her zaman ön planda. Biz Ges Tek-
nik olarak, piyasada fiyatta olduğu kadar kali-
tede de rekabetçi olmaya özen gösteriyoruz. 
Aynı alanda faaliyet gösteren kurumsal firma-
lar da var elbette, ama Ges Teknik’i diğer fir-
malardan ayıran en önemli özellik; esnek, hızlı 
karar verebilir olması. Reaksiyon süremiz fark 
yaratacak kadar hızlı. Birkaç aşamada hızlı bir 
şekilde müşterilerimizin beklentilerine cevap 
verebiliyoruz. Bu da bizim net duruşumuzu 
gösteriyor. Müşterilerimizin bize kolay ulaşa-
bilmesi, bizden hızlı cevap alabilmesi büyük 
bir avantaj. Müşterilerimiz ‘Ges Teknik, bizim 
karşımıza prosedür olarak çıkmayan bir firma’ 
diyebiliyor. Bu da işleri hızlandırıyor. Sektörü-
müzde acil olmayan iş yoktur aslında... Böyle 
bir durumda da hızlı çözüm üretebilmek, farklı-
lığımızın göstergesi. Sektörde yaptığımız işlerle 
alakalı bilgi donanımına sahibiz. Kalıplar içinde 
hareket etmiyoruz. Ortada bir problem varsa, 
farklı yollardan çözüm üretebilme yetisine sahi-
biz. Normal şartlarda, her şey yolunda gider-
ken çalışmak kolay. Önemli olan; bir problem 
olduğu zaman bunların nasıl ele alındığı, nasıl 
çözüldüğü. Biz Ges Teknik olarak bunu yapa-
bilen bir firmayız. 

Stoktan anında teslim önemli bir 
avantaj

Ges Teknik, yola çıktığından beri stoklu çalışma 
mantığı ile hareket ediyor. 2003 yılında bir 
apartman dairesindeydik. 2009 yılında Küçük-
yalı İş Merkezi’ne geldik. Zamanla büyüyen 
organizasyon sebebiyle, 2012 yazında şu anda 
bulunduğumuz bu geniş ofise geldik. Burada 
Ar-Ge , satış ekibi ve depo bir arada. Bugün 
özellikle fancoil, frekans invertörü, otomasyon 
ekipmanları gibi ürünlerde ciddi seviyede stok-
lar tutuyoruz. Müşterimiz fazla adette sipariş 
verdiği zaman, bunu stoktan teslim edebilme-
miz, müşteri açısından çok büyük bir avan-
taj. Yurtdışı ağırlıklı çalıştığımız için bu ürün-
lerin üretimden ve lojistik sürecinden doğan 
zaman kayıpları var. Bunların hepsini göz 
önünde bulundurarak belirlenmiş minimum 

özen gösteriyoruz. Bir termostat ürettirece-
ğimiz zaman Türkiye’nin şartlarına göre üret-
tiriyoruz. Kaç derecede çalışmalı, kaç derece-
nin altına inmemeli veya üstüne çıkmamalı, 
bu gibi parametreleri göz önünde bulundura-
rak ürünleri standardize ediyoruz. Böyle de bir 
farkımız var. Tabii sürekli piyasayı takip etti-
ğimiz ve ihtiyaçlara da hâkim olduğumuz için 
firmalarla temasa geçerek üretim aşamasında 
müdahalelerde bulunabiliyoruz. Müşteriden 
gelen talebi, üreticiye iletebiliyoruz. Özel üre-
tim de yaptırabiliyoruz, böyle bir esneklik Ges 
Teknik’te mevcut. 
Bir uygulama ekibimiz var. Bu ekip, şantiyede 
yapılacak işleri takip ediyor. Burada sadece oto-
masyon projeleri değil, otomasyon kadar geliş-
miş olmayan ufak çaplı otomatik kontrol işleri 
de oluyor. Bu tarz işlerimiz uygulama ekibi-
miz tarafından sıkı bir şekilde gerek sahada 
gerekse ofiste takip edilmektedir. Bunun hari-
cinde satış sonrası destek departmanımız var. 
Bu departmanda; müşterilerimizden gelebile-
cek servis talepleri, ürünün çalıştırılması, ürü-
nün parametre ayarları veya arızalı olan bir ürü-
nün arıza takibi, gerekliyse garanti kapsamında 
olan işlemlerin takibi hızlı bir şekilde gerçek-
leştiriliyor. Ek kapasite ihtiyacımız olduğu 
durumlarda birlikte çalıştığımız sistem enteg-
ratörü firmalarımız var. Bu firmalarla birlikte, 
müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaşıp çözüm 
sağlıyoruz. Ges Teknik olarak biz, çalıştığımız 
firmaların bir seferlik değil, devamlı çalıştığı 

bir firma olmaya özen gösteriyoruz. Uzun ve 
sürdürülebilir ilişkiler kuruyoruz. Yaptığımız 
ve yapacağımız işlere bu anlayışla yaklaşıyoruz.

Kalite bakımından rekabetçiyiz

Bu sene kuruluşumuzun 10. yılı. O yüzden 
bizim için değerli bir yıl. Yedi sene önce Ges 
Teknik’e geldiğim noktayla, şu an varmış oldu-
ğumuz nokta arasında dağlar kadar fark var. 
Bu farkın oluşmasında en büyük etki, Genel 
Müdürümüz Muzaffer Kazakoğlu’nun varlı-
ğıdır. Bizler onun yanında yetiştik. Bu bir bay-
rak yarışıysa; onun taşıyarak bugünlere ulaştır-
dığı bayrağı şimdi daha ileriye taşıma hedefin-
deyiz. Genç ve dinamik bir firma olarak bün-
yesinde yeni mezun arkadaşları yetiştirmenin 
yanı sıra, ar-ge departmanıyla katma değeri 
yüksek işler yapmaya çalışıyoruz. Faklı satış 
kanalları üzerinden, üreticilere ve ara kade-
medeki farklı tüketicilere ulaşıyoruz. Satışları-
mızı aktif olarak 2 kanal üzerinden gerçekleş-
tiriyoruz: biri proje-malzeme-bayi satış kana-
lımız, diğeri ise OEM satış kanalımız. OEM 
satış kanalında biz, sektörün önde gelen üretici 
firmaları ile çalışıyoruz. Bu firmalarla çalışmak 
ve bu firmaları yönetmek çok emek gerektiri-
yor; bu konuda başarılı olmak için proaktif yak-
laşımları ve müşteri memnuniyetini daima ön 
planda tutuyoruz. Ges Teknik olarak bu firma-
lara sadece ürün satmıyor, aynı zamanda hiz-
met sunuyor, çözüm üretiyor ve mühendislik 
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yor. Otomasyon sistemlerinin varlığı ve olması 
gerekliliği artık birçok kesim tarafından kabul 
ediliyor. Sonuçta devletin bu anlamda bir yaptı-
rımı, desteği var. Artık devlet tarafından yapılan 
projelerde de otomasyon ön plana çıkıyor. Eski-
den isteğe bağlı olan bu sistemler, artık devlet 
projelerinde zorunlu olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu durum da otomasyon sistemlerinin bilinir-
liğini artırıyor. İşin üretim ayağında da ürünler 
otomasyon sistemine entegre edilebilir halde 
geliyor. Bir projede kullanılan pek çok sistem 
elemanı (klima santrali, kazan, soğutma grubu, 
ısı pompası, VRF, fooftop vs.) üzerinde farklı 
haberleşme protokolleri ile sahada bulunabi-
liyor. Bu noktada, kurulacak otomasyon sis-
temlerinde birden fazla sistemin entegrasyonu 
gerekebiliyor. Entegrasyon konusunda tecrübeli 
firmalar, ilerleyen günlerde piyasada daha yük-
sek noktalarda olacaklardır. Bu bağlamda önü-
müzdeki yıllarda otomasyon sektörü, hayatın 
her alanında kendini gösterecektir. 

Sonradan yapılan otomasyon hem 
maliyetli hem zahmetli

Eski binalardaki yenilenme çalışmaları zor ve 
zahmetli bir iş. Yeni binanın otomasyon siste-
mini yapmak çok daha kolay, dolayısıyla daha 
az maliyetlidir. Otomasyon konusunda işin 
gerekliliğine yönelik bir bilinç artışı var fakat 
işin nasıl yapılması gerektiğine yönelik olan 
kısmında aynı bilinç artışını göremiyoruz. Bu 
bilgi, otomasyon firmalarının tekelinde kalıyor. 
Sektöre bu anlamda katkı sağlamak için zaman 
zaman mekanik firmalara otomasyon sistem-
lerinin prensipleri ile ilgili seminerler veriyo-
ruz. İlk seferde otomasyon yapılsa, iş çok daha 
kolaylaşır elbette. Sonradan yapılan otomasyon 
hem maliyetli hem zahmetli oluyor. İlk yatırım 
maliyetine bakıldığı için bu sistemlerden biraz 
kaçınılıyor. Ama başta kaçınılan maliyet, son-
radan daha da fazla bir şekilde ortaya çıkıyor.

Yatırımcı, projeci, üretici, mekanikçi 
ile iletişim halindeyiz

Otomasyon projelerinde hangi yerde bulun-
mamız gerekiyorsa biz oradayız. Bazı proje-
lerde otomasyonu yatırımcı takip ediyor, bu 
noktada yatırımcı tarafıyla görüşüyoruz. Bazı 
projelerde otomasyon takibi müteahhit tara-
fından gerçekleşiyor, bu durumda müteahhit 
tarafıyla görüşüyoruz. Bazı projelerde ise her 
şey mekanik tesisat firmasına bırakılabiliyor, 

stok seviyeleri ile çalışıyoruz. Sıkı bir stok yöne-
timi yapıyoruz. Bayi kanalımızı geliştirmeye 
devam ediyoruz: İstanbul, Ankara, Antalya, 
Adana, Kayseri ve İzmir’de bayilerimiz var. Bu 
firmalar malzeme satışına yönelik faaliyet gös-
teriyorlar. Türkiye’nin her köşesinde erişilebi-
lir olmak istiyoruz. Ayrıca otomasyon sistem-
lerine yönelik de çözüm ortağı işlevi görecek 
bir bayi ağı geliştirme sürecinde de ilerliyoruz. 
Sağlıklı bir gelişme ve sonuç elde etmek için 
bayi kanalının geliştirilmesi ile ilgilenen arka-
daşımız Güray Akdemir bu alanda kısa, orta 
ve uzun vadede çıktıları görmek için planlar 
dahilinde çalışıyor. 

Otomasyon sistemlerinde 
bilinirliğimiz artıyor 

İklimlendirme sektöründe; iklimlendirme 
ürünlerini ortaya koyan bir grup var, bunları 
satın alan bir grup var ve son kullanıcı var. Son 
kullanıcı genelde çok fazla söz sahibi olmuyor, 
satın alan grup ise genel olarak fiyat bazlı karar-
lar alabiliyor bu da son kullanıcının memnu-
niyetsizliği ile sonuçlanabiliyor. Ama yavaş da 
olsa bir farkındalık oluştu ve enerji tasarrufu 
ile birlikte yüksek konfor da son yıllarda ön 
plana çıktı. Bu durum daha bilinçli tercihle-
rin yapılmasını sağlıyor. Otomasyon açısından 
değerlendirdiğimizde, geçmişe nazaran bugün 
hem yatırımcı ayağının hem de kullanıcı aya-
ğının bilinç seviyesi artış yönünde hareket edi-

o zaman da doğrudan mekanik tesisat firması 
ile görüşebiliyoruz. Yani bir projede otomas-
yon kimin alanına giriyorsa biz, orada oluyo-
ruz. Yatırımcı, projeci, üretici, mekanikçi ile 
irtibat halindeyiz. Projelerimizden bahseder-
sek; Fener-Rum Patrikhanesi’nde yapılmakta 
olan uzun soluklu ve hassas bir renovasyon 
projesi var, orada çalışmalarımız devam ediyor. 
2012 yazında Konya Medicana Hastanesi’nin 
HVAC otomasyonunu devreye aldık. Otomas-
yon uygulaması hijyenik mahal içerdiğinde her 
zamankinden daha fazla hassas çalışıyoruz. Bu 
alanda güçlü bir know-how biriktirdik. Yaptı-
ğımız ve yapmakta olduğumuz hastane proje-
lerinin içinde Ezine Devlet Hastanesi, Kolan 
Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Uşak Dev-
let Hastanesi gibi projeler var. Halen devam 
etmekte olan projelerimiz arasında; Mersin 
2013 Akdeniz Oyunlarında müsabakalar sıra-
sında kullanılacak olan Yüzme Havuzu ve Spor 
Salonu, Kars Havaalanı, Adana APIKO Has-
tane, Kızılay Hastane, Kayseri Adalet Sarayı ve 
Samsun Adalet Sarayı bulunmaktadır.

Otomasyon sistemlerinin enerji 
verimliliğine katkısı büyük

Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. 2013, Ar-Ge’ye 
büyük yatırımlar yapma yolunda ilerlediğimiz 
bir yıl olacak. Bu yıl Ar-Ge yılı olacak diye-
bilirim, yeni ürünler piyasaya sunulma aşa-
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masında. Isı geri kazanım cihazlarını yönet-
mek için tasarladığımız ürünlerimizin test-
leri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu ürün-
lerin daha çok otomasyona uyumlu, üst düzey 
ihtiyaçları da karşılayabilecek tipte oldukla-
rını söyleyebilirim. Bir diğer önemli konu da 
enerji verimliliği. Otomasyon sisteminin içinde 
yer alan ürünler, enerji verimliliğinin en tepe-
sinde. Sistemler doğru ve zamanlı bir şekilde 
çalıştırıldığı zaman, bunun enerji ekonomisine 
katkısı had safhada oluyor. Otomasyon sistem-
leri, kolaylık sağlamasından ziyade işin işletme 
maliyetini de düşündüğümüzde enerji verim-
liliğine ve tasarrufuna son derece katkı sağla-
yan sistemlerdir. 

2013 güzel başladı, eğitimlere 
devam

2012 sonu 2013 başlarında bir kriz olacağı bek-
lentisi vardı. Şahsi görüşüm, 2013 senesi içinde 
böyle bir krizin olmayacağı yönünde. Kendi fir-
mamız adına değerlendirdiğimde, 2013 sene-
sinin iyi başladığını düşünüyorum. Piyasada 
ciddi oranlarda yatırım var, özellikle devlet 
kanalında farklı bakanlıkların ve müdürlükle-
rin yatırımları oldukça yoğun. Bu anlamda dev-
let, bu yatırımlara devam edecektir. Özel sek-
törde de büyük hacimli yatırımlarla karşılaşı-
yoruz. Sektörümüz inşaat sektörü ile paralel 
giden bir sektör. Zamanlama açısından inşaat 
sektörünün gerisindeyiz. Dolayısıyla geçmişte 
olan canlılıklar, bize birkaç ay gecikmeli olarak 

yansıyor. İnşaat sektörü gelişiyor dolayısıyla biz 
de gelişiyoruz. Bu anlamda 2013 senesinin iyi 
geçeceğini düşünüyorum. 
Eğitim konusuna gelecek olursak, kurum içinde 
sürekli eğitimlerimiz oluyor. Bu eğitimler ya 
yeni gelen arkadaşlarımız için ya da yeni ekle-
nen ürünleri tanıtmak için olabiliyor. Müşte-
rilerimiz bizden eğitim talep ettiği zaman da 
eğitim verebiliyoruz. İnsanlarda otomasyona 
ve elektronik cihazlara karşı bir korku var. Bu 
cihazları yanlış bağlamaktan veya bu cihaz-
ların yanmasından korkuyorlar. Bu önyargı-
lar, müşteriye verilen kısa eğitimlerle çözüle-
cek bir durum değil. Müşteri çoğunlukla ‘fişini 
takayım, çalışsın’ diye talepte bulunur. Ama 
çoğu zaman bu talebe yönelik olamayan sis-
temler oluyor, gidip müdahale etmemiz gere-
kebiliyor. Bize hiç geri dönmeden cihazı çalış-
tıran firmalar da oluyor elbette, ama müşteri-
lere verdiğimiz eğitimler ürünün kullanımın-
dan ziyade sistem bilgilendirme tarzında olu-
yor. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek 
ve kendi gelişimimiz için kurum içi eğitimle-
rimize devam edeceğiz. 

Frese ile münhasır distribütörlük 
kapsamında ürün çeşitliliğimizi 
artırdık 

Bir markanın temsilciliğini alırken hem kalite 
hem de fiyat açısından uygun olup olmadığına 
bakmak gerekiyor. Rakiplerimizden çok ucuz 
olacak diye bir kaygı içinde değiliz ama makul 

seviyelerde rekabet edebilir düzeyde olmak 
gerekir diye düşünüyoruz. Bir önemli konu 
da, işletme tarafında sorun yaşamamak. Yani 
kaliteli ve fiyatta makul ürün olması önemli. 
Piyasanın ihtiyaçlarını biliyoruz, her şeyi araş-
tırıyoruz, sürekli takip ediyoruz. Bir firma ile 
temsilcilik anlaşması imzalayınca artık o ürü-
nün satılamayacağı, kabul görmeyeceği gibi bir 
kaygımız olmuyor. Farklı firmalarla çalışmak 
konusunda esnek bir firmayız. Kabul görme 
kriterlerini barındıran bir ürün olduğu müd-
detçe farklı firmalarla da çalışabiliyoruz. Frese 
de bunlardan biri. Daha çok yeni. Geçen ay 
bir anlaşmaya vardık. Sonuçta ürünleri kaliteli, 
piyasada bilinirliği var, kabul görmüş ve bizim 
de oldukça güvendiğimiz bir firma. Ayrıca 
Ges Teknik’i güçlendirecek bir marka. Yıllar-
dır Frese’nin ürünlerini kullandık ve güven-
dikten sonra anlaşmaya vardık. Bu bir karşılıklı 
güvendir. Onlar da bize güvendi. Sattığımız 
ürüne güvenirsek işte o zaman başarı geliyor. 
Anlaşmamız çok yeni olmasına rağmen onlar 
da buradaki satışlardan memnun. Temsilcisi 
olduğumuz diğer firmalar, performansımızdan 
çok memnun olduklarını her zaman dile getiri-
yorlar. Her sene çıtayı yükseltmek için çalışıyo-
ruz. Geçmişe baktığımızda da her sene çıtamızı 
yükseltmişiz. Bugüne kadar böyle devam etmi-
şiz, bundan sonra da hedef bu yönde. Ges Tek-
nik, beklentilere yönelik güçlü çözümler üre-
tebilmek için çalışmalarına devam edecek. TM
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Dünya Isıtma ve Yenilenebilir 
Enerjiler Pazarı 2012*

Batı Avrupa Isıtma Pazarı - 
Değişimler 2012

2012’de Batı Avrupa ısıtma pazarının 
geneli için % 3’lük bir düşüşün kaydedil-
diği görülmektedir. Pazarın ilk altı ülkesi; 

İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve 
Hollanda’dır.
Cihaz ve sistem tercihlerine bakıldığında; 
yoğuşmasız kombilerde % 7, yoğuşmalı kom-
bilerde % 2, yer tipi kalorifer sistemlerinde % 
3, güneş enerjili sistemlerde % 8 düşüş görü-
lürken, ısı pompalarında % 7’lik bir artış kay-
dedilmiştir.
Ülkelere göre yapılan bir değerlendirmede; 
İngiltere'de % 5, İtalya'da % 8.5, İspanya'da % 5 
düşüşün yaşandığı, Fransa'da % 1, Almanya'da 
% 1 ve Hollanda'da % 1 artışın yaşandığı görül-

Tablo 1. Endüstriyel Kazanlar (2011)

Çin

Brezilya

Rusya

• Enerji verimliliği Rusya ve Çin 
pazarını yönlendiriyor.
• Brezilya'daki büyümenin 
arkasında endüstriyel gelişim ve 
inşaat yatıyor.
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ve Romanya’da yoğuşmalı sistemler önemli 
ölçekte bir pazar payına sahip değil. Yoğuş-
malı sistemlerin pazar lideri Türkiye denilebilir. 
Polonya da yoğuşmalı sistemler açısından geli-
şen pazarlar arasında. Rusya yer tipi kazanlarda 
pazar lideri ve bu kategorideki pazarını 2012’de 
de geliştirmiş olduğu görünüyor. Ukrayna’nın 
da ısıtma pazarı seyri Rusya’ya benziyor.

Dünya Konutsal Kazanlar Pazarı 

İngiltere, bu ürün grubunun dünyada ve 
Avrupa’daki pazar lideri. Asya’nın lideri ise 
Güney Kore. Konutsal kazanlarda Avrupa ve 
Türkiye pazarları düşüşte iken Asya yükse-
lişte. Ülke bazında İngiltere, İtalya, Almanya, 
İspanya, Türkiye’nin konutsal kazanlardaki 
düşüşüne karşılık Rusya, Çin ve Güney Kore 
pazarında yükselme söz konusu. Avusturya ve 
Fransa gibi pazar payını koruyan ülkeler de var.

Endüstriyel Kazanlar

Enerji verimliliği, Rusya ve Çin pazarını geliş-
tiren bir dinamo olmuş durumda. Endüstrinin 
ve yapı sektörünün gelişmesi ise Brezilya’nın 
itici gücü.  (Tablo 1)

mektedir. Doğu Avrupa ısıtma pazarının 2012 
seyri, Batı Avrupa’ya göre daha başarılı görü-
nüyor. Pazarın toplamında % 2’lik bir artış söz 
konusu. Pazarın önemli bileşenleri olan ülkeler; 
Türkiye, Polonya, Romanya, Rusya, Çek Cum-

huriyeti ve Bulgaristan. Pazarın öne çıkan ürün 
gruplarından yoğuşmasız kombilerde % 1, yer 
tipi kazanlarda % 2 düşüş gözlenirken, yoğuş-
malı kombilerde % 5 artış kaydedildi.
Ülkelere göre ısıtma pazarında Rusya, Ukrayna 

Tablo 3. Avrupa Su Isıtma Pazarı

Tablo 2. Dünya Solar Termal Pazarı
2012 Toplam Dünya Pazar Hacmi: 69.6 Milyon m2

% -2

% +10

Çin, % 87 oranla dünya genelinde 
satılan tüm kolektörlerde dünyanın 
en büyük pazarı olmaya 
devam ediyor.

Milyon m2

Milyon m2

Çin
Brezilya Türkiye Hindistan Diğer

Batı Avrupa Doğu Avrupa

Bi
n

Tüm Avrupa

2012'de Avrupa pazarı 
% 10 oranında 
düşüş gösterdi.

Brezilya, Türkiye ve 
Hindistan çift haneli 
büyüme rakamlarına 
ulaştı

Güneş kolektörlü ısıtma ve güneş kolektörleri ile 
entegre ısı pompalarının penetrasyon artışı

Tedarik edilen ürüne göre 
2012 Su ısıtma pazarı

Tedarik edilen ürüne göre 
2010 Su ısıtma pazarı

Elektrikli 
şofben
% 10

Gaz yakıtlı 
şofben

% 9

Güneş 
Kolektörlü Isıtıcı

% 4
Güneş 

kolektörleri ile 
entegre ısı pompaları

% 1

Kombi kazanlar
% 33

Elektrikli 
termosifon

% 42

Gaz yakıtlı 
termosifon 

% 1

Güneş 
Kolektörlü Isıtıcı

% 3

Güneş kolektörleri ile 
entegre 

ısı pompaları % 0

Kombi 
kazanlar

% 36Su Isıtıcısı
% 61
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Avantajları:

•	 Kırsal kesimde yüksek penetrasyon / 
kentlerde büyük potansiyel bulunuyor.

•	 Çok çeşitli tedarikçi yapısı var.
•	 Standardizasyonun ve kalite 

sertifi kasyonun başında, düşük maliyetli 
bir pazar yapısına sahip. 

Yenilenebilir Enerjili Isıtma Pazarı- 
Güneş Kolektörleri – Hindistan 
Pazarı

•	 Pazarın % 60’ı düz yüzeyli kolektörlerden 
oluşuyor ama vakum tüplü sistemler de 
yükselişte.  

•	 Satışların 2/3’ü konutsal alanda ve bunun 
yarısı toplu konut/apartmanlarda.

•	 Termosifonlu sistemlerin payı % 98, kombi 
sistemlerininki ise % 0. 

•	 Düz yüzeyli kolektörlerde pazar yerli 
üreticilerin elinde. Vakum tüplü sistemler 
ise Çin’den ithal ediliyor.  

Pazarı güdüleyen etkenler:

•	 Ekonomi ve nüfus büyüyor, buna karşın 
satın alma gücü de artıyor. 

•	 Yeni yapılan yapılarla ilgili yasal 
düzenlemeler var.

•	 Enerji fi yatları yüksek ve yükselmeye 
devam ediyor.

Dünya Sıcak Su Hazırlama Pazarı

Dünyanın en büyük sıcak su hazırlama pazar-
ları arasında başı çeken Brezilya’da pazar, elek-
trikli şofbenlerin elinde bulunuyor. Çin’de ise 
elektrikli termosifonları gazlı şofbenler ve 
güneş kolektörleri izliyor. Avrupa pazarının 
tercihleri arasında elektrikli termosifonlar 
ilk sırayı alırken, elektrikli ve gazlı şofbenler 
ikinci sırayı paylaşıyor. Kuzey Amerika’da ise 
gaz yakıtlı termosifonları elektrikli termosifon-
lar izliyor. Dünya sıcak su hazırlama pazarında 
ülkelerin ve/veya bölgelerin payları; Brezilya 
% 30, Çin % 24, Avrupa % 12, Kuzey Ame-
rika % 10, Japonya % 4, Suudi Arabistan % 3, 
Rusya % 3, Hindistan % 2 ve diğer ülkelerin 
toplamı % 12’dir.

Dünya Güneş Kolektörü Pazarı 
2010-2012

2012 dünya güneş kolektörleri pazar hacmi; 
69.6 milyon m2’dir. Çin, dünya çapında satı-
lan toplam güneş kolektörleri yüzölçümünün 
% 87'si ile dünyanın en büyük pazarı olmaya 
devam ediyor. Avrupa pazarı ise 2012’de % 10 
düşmüş durumda. Brezilya, Türkiye ve Hin-
distan pazarındaki büyüme oranı ise iki haneli 
rakamlara ulaştı. 

Yenilenebilir Enerjili Isıtma Pazarı- 
Güneş Kolektörleri – Çin Pazarı

•	 Pazarın % 79’u vakum tüplü kolektörler 
olmakla beraber düz yüzeyliler de 
yükselişte. 

•	 Sistemlerin % 69’u konutsal alanda 
kullanılıyor, bunun da yarısı toplu konut.

•	 Büyük çoğunluğu termosifonlu 
sistemlerden oluşuyor. Toplu konut, çok 
katlı apartmanlarda bu sistemlerin artışı 
pazarı gelişmeye zorluyor.

•	 Pazar, yerli üreticilerin elinde.

Pazarı güdüleyen etkenler:

•	 Enerji kesintileri ve devletin enerji 
tasarrufunu güdüleyen uygulamaları.

•	 Çin’in bazı eyaletlerinde yeni yapılan 
yapılarda güneş kolektörlerinin 
kullanımına yönelik ciddi teşvikler 
bulunuyor. 

•	 Güneş kolektörleri ile ilgili ihracatı 
destekleyen uygulamalar bulunuyor. 

•	 Çin’in ekonomisi ve yapı sektörü büyüyor.
•	 Enerji fi yatları artıyor.

Euro Euro

Tablo 4. Güneş Kolektörleri ile Entegre Sistemler 
Son kullanıcı için en ekonomik sistemler

Yeni binaların
yıllık işletme 

maliyeti

İngiltere İngiltereAlmanya Almanya

Gaz yoğuşmalı kazanlar (%100 Güneş ısıtma + takvi-
ye su ısıtma)
Isı pompası (%100 Güneş enerjisi ısıtma + 
takviye su ısıtma)

Hibrit ısı pompası (%100 Güneş ısıtma + gaz yoğuşmalı 
kazan, % 10 güneş enerjisi + % 100 takviye su ısıtma)
Gaz yoğuşmalı kazan + Güneş enerjisi (%100 Güneş ısıtma 
+ gaz yoğuşmalı kazan, % 10 güneş enerjisi boyler + % 50 
takviye su ısıtma + % 50 Güneş enerjisi takviye su ısıtma)

Gaz yoğuşmalı kazanlar (%100 Güneş ısıtma + takvi-
ye su ısıtma)
Isı pompası (%100 Güneş enerjisi ısıtma + 
Güneş Kolektörleri)

Hibrit ısı pompası (%60 Güneş ısıtma + gaz yoğuşmalı 
kazan, % 40 güneş enerjisi + % 100 takviye su ısıtma)
Gaz yoğuşmalı kazan + Güneş enerjisi (%100 Güneş ısıtma 
+ gaz yoğuşmalı kazan, % 100 güneş enerjisi boyler + % 50 
takviye su ısıtma + % 50 Güneş enerjisi)

Mevcut yapıların
yıllık işletme 

maliyeti
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Geleceğin Akıllı Müstakil Evleri

Akıllı Bina
Akıllı Bina

Elektrikli Araba

Akıllı
uygula-
malar

Bina Enerji 
Yönetimi Sistemi

Fotovoltaik / Güneş 
kolektörleri

Enerji
depolama HVAC Çevresel

kontroller
Ev eğlence 
sistemleri

Aydınlatma 
kontrolü

Güvenlik 
alarm

Güvenlik
sistemi

Bina
donatılarının

kontrolü

Akıllı Elektrik Şebekeleri

Sistem Entegrasyonu

Akıllı ısı kontrolü

Tekli 
kontrollü 
ısıtma 
sistemleri

Çoklu Isıtma Sistemleri

Yerinde enerji üretimi ve 
depolanması

Kazan

Rüzgar

Mikro CHP

Fotovoltaik

Akıllı Elektrik Şebekeleri

Isı ve Enerji yönetimi ölçerler

Akıllı çoklu 
kontrollü ısıtma 
sistemleri

Akıllı ısı 
sistemleri

Konutsal 
Mikro 

CHP ICE/
Sterling

Genişletilmiş
Mikro CHP

Yakıt 
Hücrelerine 

Giriş

Konutsal
Gazlı Isı Pompası

Elektrikli 
Araba

+ Enerjili
Evler

Yenelenebilir
kaynaklı elektrik

enerjisi

2030'a 

kadarki 

tüm elektrik 

büyümesi

Isı ve Enerji Yönetim 
Sİstemlerine Giriş

Enerji Depolayan 
sistemlere Giriş

Akıllı Ölçerler
Akıllı Elektrikli
ısı pompaları Akıllı Elektrik 

Şebekeleri

Gelişen Fotovoltaik kapasite

Gaz yakıtlı kazanlar değişim alanında da pazarda baskın konumunu sürdürecek

Gazlı Çözümler gelecekte olacak mı ?
Evet, 2020'ye kadar pazarda gücünü sürdürecek

*Kaynak: Snapshot of the World Heating & 
Renewables in 2012, Krystyna Dawson, ISH 
Frankfurt, 13th March 2013, BSRIA

•	 Gaz şebekesi sadece belli bölgelerde var; 
sık sık da kesiliyor.

•	 Hindistan'ın Güneş Enerjisi ile ilgili 
çalışmaları bulunuyor.

Avantajları:

•	 Organik büyüme.
•	 Coğrafi  yoğunlaşma.
•	 Düz yüzeyli kolektörler için ciddi seviyede 

düşük üretim maliyetleri. 
•	 Son derece parçalanmış ve rekabetçi arz 

yapısı.

Yenilenebilir Enerjili Isıtma 
Pazarı- Güneş Kolektörleri – 
Avrupa Pazarı

•	 Düz yüzeyli kolektörler pazar lideri ancak 
vakum tüplü sistemler de yükselişte.

•	 Satışların 2/3’ü konut sektöründe, bunun 
yarısı da çok katlı apartmanlar.

•	 Cebri sistemlerin payı yüksek (% 70 – 98).
•	 Bazı ülkelerde kombi sistemlerin payı 

yükseliyor (Almanya’da bu oran % 50).

Avrupa’da Sıcak Su Hazırlama 
Sistemleri

Güneş kolektörleri ve güneş kolektörleri ile 
entegre ısı pompaları pazar doygunluğu gide-
rek artıyor. Isıtma ve sıcak suyun ayrı sağlan-
masına doğru bir eğilim var. TM 
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Tunga Eltetik
Mikropor İstanbul Bölge Müdürü

M ikropor, 500 kişiyi aşkın çalışanı ve Ankara’daki üç fabrikası ile endüstriyel 
filtre imalatı yapan, uzman bir firma. Dördüncü fabrikalarının da 2013’ün ikinci 
yarısında devreye gireceğini söyleyen Mikropor İstanbul Bölge Müdürü Tunga 

Eltetik, Mikropor’un bugünlere gelmesindeki en büyük payın ihracat olduğunun altını 
çiziyor. “Şu anki ticari durum bizi fason imalat yapma yönüne doğru itiyor ama hedefimiz, 
Mikropor’u dış pazarlarda bir marka haline getirmek” diyen Eltetik ile firmanın kuruluş 
sürecini, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı işleri ve bundan sonraki hedeflerini 
konuştuk...

“ Amacımız, Mikropor’u dış 
 pazarlarda bir marka haline 
 getirmek”
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Basınçlı hava filtrasyonunda 
dünyanın ilk üç büyük 
imalatçısından biriyiz

Mikropor, endüstriyel filtrasyonda Türkiye’nin 
en büyük imalatçısıdır. Faaliyetine 1980’lerde 
kurucumuz Kemal Yazıcı tarafından hava yağ 
ayırıcı seperatörlerinin imalatıyla başlayan 
firmamız, günümüzde Ankara’daki üç fabri-
kası ve 500 kişiyi aşkın çalışanıyla endüstri-
yel filtre imalatı konusunda Türkiye’nin en 
büyük firması olmuştur. Dördüncü fabrika-
mızın, 2013’ün ikinci yarısında devreye gir-
mesiyle, toplam kapalı alanımız 60.000 met-
rekareyi aşacak. 
Mikropor ismi, yurtdışında kolay telaffuz edil-
mesinin yanında kolay akılda kalan bir isim. 
Mikro küçük, por ise gözenek anlamına geli-
yor. Mikropor, küçük veya mikro boyutta göze-
nek demek. Kurucumuz Kemal Bey, Türkiye’de 
bu konuda ilk imalatı ve ihracatı yapan kişidir. 
Mikropor’un bugünlere gelmesindeki en büyük 
pay; ihracata önem vermesi ve Kemal Bey’in bu 
konudaki ileri görüşlülüğüdür. 
Mikropor, üç ana grupta filtre imalatı yapmak-
tadır: HVAC sistemlerinde kullanılan filtre-
ler, basınçlı hava filtrasyonu ve basınçlı hava 
içindeki nemi almaya yarayan basınçlı hava 
kurutucuları. HVAC grubunda klima san-
trallerinde kullanılan panel filtrelerden torba 
filtrelere, V filtrelere ve Hepa filtrelere varın-
caya kadar geniş bir yelpazede imalatımız var. 
Bunun haricinde doğalgazla çalışan gaz tür-
binli enerji santrallerinin hava emiş filtrele-

rini de aynı grupta sayabiliriz. Basınçlı hava 
filtrasyonunda Mikropor, dünyanın ilk üç 
büyük imalatçısından biridir. Özellikle vidalı 
tip kompresörlerde kullanılan hava yağ ayı-
rıcı seperatörleri, kompresörün dışındaki hatta 
giden havanın içindeki nemi, partikülü, kokuyu 
tutan basınçlı hava hat filtrelerini üretmekteyiz. 
Üçüncü grup ürünlerimiz ise basınçlı havanın 
içindeki nemi ayrıştıran kurutuculardır. Mikro-
por, +3 derece dewpoint’li gaz soğutmalı kuru-
tucuların ve -40 derece dewpoint’li kimyasal 
kurutucuların imalatını yapan Türkiye’nin en 
büyük üreticisidir. Özellikle enerji tasarrufuna 
yönelik imal ettiğimiz Isıtmalı Tip Kurutucu-
lar (Heated Dryer), ABD ve Avrupa pazarında 
büyük ilgi görmektedir. 
Bu üç ana grup imalatın yaklaşık % 70’ini yurt-
dışına ihraç etmekteyiz. 2012 rakamlarına göre 
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doğu Bölgesi’nin bayiliklerini ve İç Anadolu 
Bölgesi satışını merkez üzerinden; Marmara 
Bölgesi’ndeki satışlarımızı ise İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nden yürütüyoruz. Rusya’da yeni 
bir bayi organizasyonumuz var. Rusya’daki ofis, 
Avrupa ve Amerika’dan farklı olarak distribü-
törlük olarak faaliyet gösteriyor. 

F5 ve F9 arasında kalan tüm 
Mikropor filtreleri, Eurovent 
Sertifikasına sahip

Mikropor, Türkiye’de filtrasyonda Eurovent 
sertifikasına sahip ilk ve tek firmadır. Euro-
vent Sertifikasyon firması, Fransa merkezli  
olup havalandırma sektöründe kullanılan 
tüm ekipmanların ilgili standarda göre yapı-
lıp yapılmadığını denetleyen, eğer ilgili stan-
darda göre yapılıyorsa ve bu kalite sürdürülebi-
lir ise, ürünlerinizi sertifikalandıran bir kuruluş-
tur. Mikropor olarak 5 yıl önce yaklaşık 1 mil-
yon Euro yatırımla EN779 stand ve EN1822 
stand olmak üzere iki test standı aldık. Hali-
hazırda bu iki test standı da, bildiğimiz kada-
rıyla Türkiye’de tek. EN 779 test standı Euro-
vent sertifikasyonu ile direkt bağlantılıdır. Yani, 
bu sertifikayı almak isteyen filtre imalatçısı-
nın önce bu standı alıp kurmalı ve filtre test-
lerini yapabilir hale gelmelidir. Çok sevdiğim 
bir söz var; “Ölçmek bilmektir, bilmek çöz-
mektir” diye. Mikropor olarak biz testlerimizi 
kendimiz yapabiliyoruz, yani ölçebiliyoruz ve 
ne imal ettiğimizi ya da başka bir deyişle ne 
sattığımızı biliyoruz. Bu sayede çözüm ürete-
biliyoruz. F5 ve F9 arasında kalan tüm Mik-

yurtdışına ihracatımız; 36 milyon doları aşmış-
tır. Bu da Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı ara-
sında Mikropor’u 521. büyük ihracatçısı yap-
maktadır. 2013 rakamları açıklandığı zaman 
beklentimiz, ilk 500 firmanın içine girebil-
mektir. 

Amerika ve Avrupa’daki ofislerimiz 
doğrudan bize bağlı çalışıyor

Amerika ve Avrupa pazarları, Mikropor’un en 
büyük iki ana pazarıdır. Ama bunun haricinde 
28 ayrı ülkeye ihracatımız var. Avrupa paza-
rında İtalya’daki ofisimiz ile faaliyet gösteriyo-
ruz. Amerika’da da o bölgedeki faaliyetlerimiz 
için bir ofisimiz bulunuyor. İç satışı ise Ankara 
merkez olmak üzere ağırlıklı olarak İstanbul 
Bölge Müdürlüğü’nden yürütmekteyiz. Ame-
rika pazarının kapılarını açmamızı sağlayan en 
önemli şey; kaliteli ürünü uygun işçilikle yapa-
bilmemizdir. Amerika pazarında basınçlı hava 
ile ilgili önümüzdeki dönemde yatırım planla-
rımız var ancak bu yatırım A’dan Z’ye bir ima-
lat şeklinde değil, yarı mamul veya bir montaj 
şeklinde de olabilir. Elbette bunlar yakın vadede 
yapmayı planladığımız yatırımlar değil, ciddi 
bir avantaj sağlayabilirse üzerinde konuşabile-
ceğimiz yatırımlardır. 
Ürünlerimiz arasında servis gerektiren cihaz-
lar, basınçlı hava kurutucularımızdır. Kurutu-
cularla ilgili Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinde ser-
vislerimiz bulunuyor. Ege, Güney ve Güney-
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ropor filtreleri, Eurovent Sertifikası altındadır. 
Bu da, Avrupa’da veya Amerika’da bu sertifi-
kaya sahip olan imalatçının yaptığı ürünlerle 
Mikropor ürünlerinin aynı kalitede olduğunun 
göstergesidir. Bilindiği gibi Eurovent Sertifi-
kası sürelidir. Belli aralıklarla Eurovent yetki-
lileri denetleme yapar. Hattan istedikleri ürünü 
alır ve teste tabi tutarlar, bu testler sonucunda 
sertifika sürenizi uzatırlar. Böylece kalitenin 
sürekliliği de sağlanmış olur. 
Gaz türbinli enerji santrallerinde kullanılan 
hava emiş filtrelerinde General Electric ve 
Siemens’in yetkili filtre tedarikçisiyiz. Gene-
ral Electric ’e tedarik ettiğimiz silindirik HEPA 
sınıfı türbin hava emiş filtrelerini dünyada ilk 
geliştiren firma Mikropor’dur. Basınçlı hava 
alanındaki ürünlerimiz için de ASME ser-

tifikamız var. Amerika’ya basınçlı kap ihra-
catı yapabilmek için ASME sertifikasına sahip 
olmak son derece önemli. Mikropor, Türkiye’ de 
seri üretime uygun ASME sertifikasına da 
sahip ender imalatçılardandır. Mikropor’da yak-
laşık 17 kişilik bir ar-ge grubumuz var. Ar-ge 
ekibimiz, ürünlerimizin geliştirilmesinde ve 
yeni ürünlerin ortaya çıkmasında çok önemli 
paya sahip. 

Klima santrali kullanan bazı 
sektörler ve klima santrali üreticileri 
filtre seçiminde kaliteye önem 
vermiyor

Ürünlerimizin kullanıldığı sektörlerin bir kıs-
mında filtrasyona verilen önem yeterli seviyede. 
Mesela ilaç sektörü bu konuda çok bilinçli. 
Filtre ve filtrasyon sistemlerindeki yenilikleri 
takip ediyor ve standartlara uygun filtre kullan-
maya özen gösteriyorlar. Yine devlet hastane-
leri bu konuda hassas davranan kurumlardan. 
Devlet hastaneleri, ilgili şartnamelerde belli 
standartlarda ürünleri tercih ediyorlar. Özel 
hastanelerde birkaç büyük grup aynı şekilde 
bilinçli davranıyor ama irili ufaklı birçok özel 
hastane için aynı şeyi söylemek pek mümkün 
değil. Topluma açık, insanların aynı havayı solu-
duğu AVM’ler ise tamamen fiyat odaklı yakla-
şıma sahipler. Maalesef bu mekânlardaki hava 
kalitesi son derece düşük. Bunun da zaman 

içinde düzeleceğini umut ediyoruz. Filtrenin 
Türkiye’deki en büyük kullanıcıları klima sant-
rali imalatçılarıdır çünkü her türlü havalan-
dırma ihtiyacı olan mekânda bir klima santrali 
var. Açık konuşmak gerekirse; Eurovent serti-
fikalı birçok santral imalatçısı, Eurovent ser-
tifikası olmayan filtreleri tercih ediyor. Kali-
teden taviz veriyor. Üstelik bu tercihin özel-
likle iç pazara sunulan ürünlerde görülmesi biz 
daha da üzüyor. 

Hedefimiz, Mikropor’u dış 
pazarlarda bir marka haline 
getirmek

Markalaşma konusuna ise şunları söyleye-
bilirim; Avrupa ve Amerika pazarına gön-
derdiğimiz ürünler biraz fason ağırlıklı. Biz 
bugün dünyanın en büyük filtre imalatçıla-
rından Camfil ve Freundenberg grubundaki 
Viledon’a fason imalat yapıyoruz. Ankara’dan 
direkt bu firmalara ihracat yapıyoruz ama yavaş 
yavaş Mikropor’u marka haline getirme çalış-
malarına başladık. İnsanlar bir markayı satın 
alırken sadece o ürünü değil, ürün hakkın-
daki tüm algıyı satın alır. Marka, hedef kitle 
ve ürün arasında kurulan ilişkidir. Dayanıklı-
dır. Kaliteli ve güvenilirdir. Biz, Mikropor’un 
tüm bu özelliklere sahip olduğunu düşünüyo-
ruz. Zaten İtalya ve Amerika’da ofis kurmamı-
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EN 779 standardı, 2013 başından 
geçerli olmak üzere, EN 779:2012 
revizyonu adı altında revize edildi. 
Biz konuyu Mikropor olarak yakın-
dan takip ediyoruz. Bu konu ile ilgili 
son kullanıcılara; özellikle ilaç ve has-
tane grubuna bu revizyon ile ilgili 
birebir seminerler veriyoruz. Çünkü 
Türkiye’de bu sektörlerde çok yaygın 
kullanımı olan sentetik torba filtre-
leri direkt ilgilendiren bir revizyon 
bu. Sentetik torba filtrelerde kullanı-
lan filtrasyon hammaddesi elektros-
tatik olarak şarj edilmiş halde geliyor. 
Tüm sentetik torba filtre imalatçıları, 
bu hammaddeyi elektrostatik şarjlı olarak alı-
yorlar, filtre haline getiriyorlar, son kullanıcıya 
sevk ediyorlar. Bugüne kadar yapılan filtre test-
lerinde, laboratuvarlarda yapılan testlerde, EN 
779 2002 standardına göre yapılan testlerde, bu 
filtrelerin verimliliklerinde herhangi bir entere-
san duruma rastlanmamış. Yani F7 olarak imal 
edilen bir filtre F7 verimliliğini, F8 diye imal 
edilen bir filtre F8 verimliliğini veriyordu. Ama 
pratikte farklı bir durum gözlenmiş; bu sente-
tik torba filtreler klima santralinde çalışırken 
üzerinden geçen havanın etkisiyle elektrostatik 
şarjı zamanla deşarj oluyor. Kullanım ömrünü 
tamamlamaya yaklaşan bir sentetik torba filtre 
test edildiğinde, verimliliğinin azaldığı göz-
lemlenmiş. Normalde bir filtrenin en verimsiz 
durumu, filtrenin ilk takıldığı andır. Temiz hali-
dir. Filtrenin gözeneklerine partiküller gelmeye 
başladıktan sonra o gözenekler tıkanır ve eski-
den tutamadığı küçük partikülleri de tutmaya 
başlar. Dolayısıyla filtrelerin verimliliği kulla-
nıldıkça artar. Bütün filtrelerde bu böyledir. En 
geçirgen hali ilk takıldığı halidir, en kirli hali en 
verimli halidir. Sentetik torba filtrelerde zaman 
içinde verimlilik artmaya başlıyor fakat elekt-
rostatik şarj, deşarj oldukça verimlilik düşmeye 
başlıyor. Bu aslında filtrasyon mantığına aykırı. 
Daha doğrusu F7, F8, F9 verimliliğini bekle-
yen son kullanıcının beklentisini karşılamıyor. 
Bu durum anlaşılınca 2012 revizyonu yayım-
landı ve özellikle F sınıfı filtrelerin testinde 
minimum verimlilik değeri atandı. Artık sen-
tetik torba filtrelerin deşarj edildikten sonra test 
edilmesi öngörülüyor. EN779:2002’nin yerini 
alan 2012 revizyonunda G ve F sınıfına ek ola-
rak M adı altında yeni bir sınıf eklendi ve yeni 
standardın verimlilik gereksinimlerini karşıla-
mayan çoğu torba filtreler bu sınıfta toplandı.

zın ana sebebi de bu. Şu andaki ticari durum 
bizi fason imalat yapma yönüne doğru itiyor 
ama hedefimiz, Mikropor’u dış pazarlarda bir 
marka haline getirmek. 

Mikropor olarak dünyada ilk olan 
uygulamalara imza attık
 
Filtrasyonda sürekli yeni ürün çıkmaz ama 
bizim anlatabileceğimiz yenilikler var. Bah-
settiğim üzere, General Electric ile olan işbir-
liğimizde gaz türbinli santrallerde dünyada 
ilk hepa filtre uygulamasını Mikropor yaptı. 
Mikrocam elyafından silindirik filtre imala-
tını dünyada ilk olarak yine Mikropor gerçek-
leştirdi. Geliştirdiğimiz bu filtreler ile özellikle 
büyük gaz türbin santrallerindeki on-line ve 
off-line yıkama periyotlarını uzatarak türbinin  
daha uzun süre kesintisiz çalışması sağlanmış-
tır. Günlük duruşlarda bile binlerce dolar kayba 
uğrayan türbinler, filtrasyondaki bu değişiklik 
ile kesintisiz üretim yapabilmektedir.
Yine Ankara’daki ar-ge merkezimizde geliş-
tirdiğimiz 350 derecede çalışabilen MVHT 
model yüksek kapasiteli fırın filtrelerimiz, 
Volkswagen Almanya fabrikasında denenmiş 
ve 6 ay içinde 90.000 Euro elektrik tasarrufu 
sağlayarak bu segmentte bir ilki başarmıştır. 

Standarttaki revizyonlara dikkat!
 
EN 1822 (hepa filtre test standardı) ve EN 779 
(kaba ve ince sınıflı filtrelerin standardı) yürür-
lükteki filtre standartlarıdır.

Durum böyleyken son kullanıcı ne 
kullanmalı? Son kullanıcı, torba filtre 
kullanmak isterse, F sınıf bir filtre için 
cam elyaf torba filtre kullanmalı ya 
da V filtre diye adlandırdığımız, piya-
sada rijit veya kompakt isimleriyle de 
geçen filtreleri kullanmalı. Özellikle 
Eurovent sertifikalı bir klima santrali 
imalatçısı da son kullanıcısına santrali 
gönderirken, filtre revizyonunu dik-
kate alması gerekiyor. 

Seçilen filtre ile enerji 
tasarrufu yapmak mümkün!

2012 sonu itibarıyla Eurovent sertifikalı filtre 
imalatçıları yeni revizyona göre filtrelerini 
test edip sınıflandırıyorlar. 2012 revizyonu-
nun, günümüzün en popüler konularından biri 
olan enerji tasarrufu ile ilgili de bazı katkıları 
oldu. 2012 revizyonu ile beraber, biz de yakla-
şık 1 aydır imal ettiğimiz filtrelere enerji eti-
keti basıyoruz. Artık filtrelerin de beyaz eşyalar 
gibi enerji etiketleri var. Ne tür bir enerji tüke-
timine sahip olduğunu, hangi enerji sınıfında 
olduğu bu etiketler sayesinde tüketici tarafın-
dan bilinecek. Bu sınıflar, filtrelerin başlan-
gıç fark basınçları ve zaman içinde gösterilen 
dirençlerin, toz tutma oranlarının fanlar üze-
rindeki etkisi değerlendirilerek oluşturuldu. 
Gerek ekipman üreticileri gerekse son kulla-
nıcılar, filtre seçimlerinde enerji etiketlemesine 
dikkat etmeli. Bu sayede tercih ettikleri filtre ile 
enerji tasarrufu yapabilirler. 
Özet olarak; gerek dizayn aşamasında gerekse 
kullanımda standartlar doğrultusunda perfor-
mansı testler ile teyit edilmiş doğru filtre seçimi, 
hem ekipman imalatçısına hem de son kullanı-
cıya gerçek filtrasyon verimliliği ve enerji tasar-
rufu vaat ediyor. Bu sayede filtrasyon ve işletme 
masraflarından da uzun vadede tasarruf etmek 
mümkün oluyor. TM
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Hazırlayan: Uğur Sertan, Mak.Yük. Müh.
Daikin Türkiye, Proje Müdürü

Ülkemizde ve tüm dünyada önemi 
her geçen gün artan ve hatta zaman 
zaman bir numaralı gündem olarak 

karşımıza çıkan enerji, enerji üretimi, enerji 
kullanımı ve verimliliği, çevre politikaları ile 
de desteklenerek tüm endüstride olduğu kadar 
günlük hayatımızda evlerimize kadar giren ve 
önemi her geçen gün artan bir konu. 
Bununla ilgili olarak binalarımızda, ofisleri-
mizde, evlerimizde kullandığımız tüm elek-
trikle çalışan cihazlarımız, beyaz eşyalarımız, 
kullandığımız aydınlatma  armatürlerinden kli-
malarımıza kadar, enerji verimliliği, dolayısıyla 
enerji tasarrufu hepimizi çok yakından ilgilen-
diriyor. Özellikle Avrupa Birliği parlamento-

ları, hükümetler, enerji verimliliği konusunu 
bir devlet politikası haline getirmiş durumda-
lar. Bu yolda her geçen gün yeni enerji politi-
kaları, mevzuatlar, yönetmelikler, tebliğler, bu 
çerçevede yayımlanıyor ve süreç içinde bir bir 
hayata geçiriliyor. 
Diğer güncel konularda olduğu gibi, Türkiye 
olarak da Avrupa Birliği uyum yasaları çerçe-
vesinde, Birliğin yayımladığı, hayata geçirdiği 
bahsettiğimiz enerji ve enerji verimliliği poli-
tikaları, mevzuatlar, yönetmelikler ve bunlarla 
ilgili tebliğler yakından takip ediliyor. Arka-
sından Türkiye’de de izlenen ve yakından takip 
edilen bu politikalar birer birer ülkemizde de 
hayata geçiriliyor.   

Binalarımızda, evlerimizde, ofislerimizde kul-
landığımız klimalar da, son  zamanlarda enerji 
verimliliği politikaları çerçevesinde bu konudan 
yeteri kadar pay almaya devam ediyor. Özellikle 
Avrupa’da henüz yeni yürürlüğe (01.01.2013) 
giren klimalardaki enerji verimliliği mevzuatı, 
diğer beyaz eşyalarda daha önce çıkmış enerji 
verimliliği yönetmeliklerinden eksik kalmaya-
cak kadar kapsamlı ve detaylı.
Ev tipi split klimalar ile ilgili enerji verimli 
ürünler konusuna gelince, Türkiye’de ilk kez 
yine Avrupa Birliği uyum mevzuatları ve yasa-
ları çerçevesinde ilk kez 2006 yılı sonunda «Ev 
Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İliş-
kin Yönetmelik» yayımlandı ve 2007 yılı başla-

Klimalarda Enerji Verimliliği
Sezonsal Verimlilik
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rında yürürlüğe girerek günümüze kadar geçer-
liliğini devam ettirmiş durumda.
Bu yönetmelik Avrupa Birliği'nin 2002/31/EC 
sayılı Direktifine paralel olarak hazırlanmış ve 
yukarıda belirttiğimiz gibi yürürlülüğe girmiş-
tir. Bu Yönetmelik, elektrik dışında başka enerji 
kaynaklarıyla çalışan klimalar, havadan-suya ve  
sudan-suya sistemler ile 12 kW’dan daha fazla 
soğutma gücüne sahip klimalar hariç olmak 
üzere, TS EN 14511 standardında veya ilgili 
uyumlaştırılmış ulusal standartlarda tanımlan-
mış elektrik enerjisi ile çalışan ev tipi klimaları 
kapsamaktadır. Burada yönetmeliğe göre, başta 
iç ve dış ortam test şartları (TS EN 145111) şu 
şekilde tanımlanmıştı:

Test Şartları (Sıcaklıklar):

Soğutma (KT/YT): IO 27/19 ºC , DO 35/24 ºC
IO: İç Ortam sıc.
DO: Dış ortam sıc.
Isıtma (KT/YT): IO 20/15 ºC,  DO 7/6 ºC

Burada görüldüğü gibi klimanın hem 
soğutma hem de ısıtma olarak verimliliği, 
sabit sıcaklıklarda belirleniyordu. 

Mevcut Enerji Verimliliği Sınıfları:

Buna göre de hesaplanan verimlilik değerleri, 
aşağıdaki gibi değerlendirilerek klimanın enerji 
verimliliği harf sınıfına göre değer alıyordu.

Mevcut Enerji Verimliliği Etiketi:

Geçen zaman içinde sabit dış hava (dış ortam) 
sıcaklıklarında hesaplanan klima enerji verim-
liliğinin gerçek hayatı yani klima kullanımını 
doğru ve etkin temsil edemediği gerçeği ve 
gerekçesiyle, hem soğutma hem de ısıtma 
konumlarında «sezonsal verimlilik» adı altında 
yeni bir metodoloji ve hesaplama yöntemiyle 
klimalardaki enerji verimliliği tamamen tüm 
detayları ile Avrupa Birliği ülkelerinde değiş-
tirilmiştir.       

Buna göre, soğutma ve ısıtma sezonları (mev-
simleri) için dış hava sıcaklıkları görülme sık-
lıkları (Avrupa Birliği ülkeleri sınırları içinde 
meteoroloji istasyonlarından elde edilen 
geriye dönük uzun yıllara ait her bir sıcaklığın 
görülme saatleri-sıklığı verileri) tespit edile-
rek klimaların bu sıcaklıklardaki enerji verim-
liliği ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece, belir-
lenen tüm soğutma/ısıtma sezonuna yayılan 
ve kapsayan yeni bir sezonsal verimlilik hesap 
metodolojisi ve yöntemi, dolayısıyla klimalarda 
(12 kW anma kapasitesine eşit ya da daha az 
anma kapasitesine sahip klimaları kapsayan) 
yeni sezonsal verimlilik ve enerji etiketlemesi 
yönetmeliği ortaya çıkmıştır.
(Energy Labelling of Air-Conditioners 
DIRECTIVE 2010/30/EU Regulation (EU)  
No 626/2011 July 2011). 
(Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe giriş 
tarihi: 1 Ocak 2013)
Soğutma sezonu (mevsimi) ve ısıtma sezonu 
(mevsimi) “ortalama”, “daha sıcak” ve “daha 

soğuk” için bin numarası (j), °C cinsinden ifade 
edilen dış ortam sıcaklığı (Tj) ve bin başına 
düşen saat sayısı (hj). ‘db’ = dry bulb/kuru ter-
mometre sıcaklığı (Tablo 1)

Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren bu yeni 
yönetmelik ile mevcut yönetmelik arasındaki 
en belirgin farklı noktalardan biri de ısıtma 
sezonu için iklim kuşaklarının 3 ana bölge ola-
rak tariflenmesi. Burada tariflenen bölgeler, şu 
şekilde belirtilmiştir: «Daha sıcak», «Ortalama» 
ve «Daha Soğuk» (Tablo 1)

Avrupa Birliği’ni kapsayan bu yeni yönetme-
likte diğer bir majör değişiklik de, enerji sınıf-
ları değer aralıklarının tamamen değişmesi ola-
rak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni yönetme-
liğe göre mevcut/eski yönetmelikte olmayan 
A+, A++ ve A+++ sınıflamalar da mevcut. Bu 
üç ilave sınıf da sırasıyla 2015, 2017 ve 2019 
yıllarında enerji etiketinde resmen yer alacak. 
Böylece en verimsiz klima enerji sınıfları ilave 
olan bu daha verimli sınıflarla beraber, aşağı-
dan itibaren birer harf eksilmek suretiyle eti-
ketleme güncellenecek.  

Test Şartları (Sıcaklıklar):

Soğutma (KT/YT): IO 27/19 ºC, 
DO 20 / 25 / 30 / 35 ºC 
Isıtma (KT/YT): IO 20/15 ºC,  
DO -7 / 2 / 7 / 12 ºC  → Ortalama 
IO: İç ortam  DO 2 / 7 /12 ºC →Daha sıcak
DO: Dış ortam DO -7 / 2/ 7 / 12 /-15 
→Daha soğuk          

Test Standardı: EN 14825

Yukarıda görüldüğü gibi klimanın hem 
soğutma hem de ısıtma olarak verimliliği sabit 
sıcaklıklarda değil, sezona yayılmış ve tariflen-
miş teste maruz tutulacak dış ortam sıcaklıkla-
rına göre belirlenmektedir. 

Yeni enerji etiketi yönetmeliğine göre, hesap-
lanan verimlilik değerleri aşağıdaki gibi değer-
lendirilerek klimanın enerji verimliliği harf 
sınıfına göre değer almaktadır.

(Sezonsal Soğutma Enerji Verimliliği = Seasonal 
Energy Efficiency Ratio)

Soğutma Enerji Verimliliği Sınıfları:

Sınıf EER(W/W)
A 3.20 < EER
B 3.00<EER≤ 3.20
C 2.80<EER≤ 3.00
D 2.60<EER≤ 2.80
E 2.40<EER≤ 2.60
F 2.20<EER≤ 2.40
G 2.20≤EER

Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfları:

Sınıf COP(W/W)
A 3.60 < COP
B 3.40<COP≤ 3.60
C 3.20<COP≤ 3.40
D 2.80<COP ≤ 3.20
E 2.60<COP ≤ 2.80
F 2.40<COP ≤ 2.60
G 2.40 ≤COP
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teknik

(Sezonsal Isıtma Enerji Verimliliği = Seasonal 
Coefficient of Performance)

Yeni Enerji Verimliliği Etiketi 
(AB için)

Türkiye'de Durum:

AB ülkeleri için 1 Ocak 2013‘te yürürlüğe giren 
bu yeni enerji etiketi yönetmeliğinin Türkiye’ye 
de uygulanması amacıyla, geçen yıl içinde Bilim 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çalış-
malar başlatılmış ve konu ile ilgili (Klimala-
rın Enerji Etiketlemesine Dair) taslak teb-
liğ yayımlanarak ISKİD vasıtasıyla sektörden 

Soğutma Sezonu (Mevsimi) Isıtma Sezonu (Mevsimi)

Ortalama Daha sıcak Daha soğuk

j Tj hj j Tj hjA hj W hjC

# °C h(saat) # °C h(saat) h(saat) (saat)

db db 

1 17 205 1 to 8 – 30 to – 
23 0 0 0

2 18 227 9 – 22 0 0 1

3 19 225 10 – 21 0 0 6

4 20 225 11 – 20 0 0 13

5 21 216 12 – 19 0 0 17

6 22 215 13 – 18 0 0 19

7 23 218 14 – 17 0 0 26

8 24 197 15 – 16 0 0 39

9 25 178 16 – 15 0 0 41

10 26 158 17 – 14 0 0 35

11 27 137 18 – 13 0 0 52

12 28 109 19 – 12 0 0 37

13 29 88 20 – 11 0 0 41

14 30 63 21 – 10 1 0 43

15 31 39 22 – 9 25 0 54

16 32 31 23 – 8 23 0 90

17 33 24 24 – 7 24 0 125

18 34 17 25 – 6 27 0 169

19 35 13 26 – 5 68 0 195

20 36 9 27 – 4 91 0 278

21 37 4 28 – 3 89 0 306

22 38 3 29 – 2 165 0 454

23 39 1 30 – 1 173 0 385

24 40 0 31 0 240 0 490

      32 1 280 0 533

      33 2 320 3 380

      34 3 357 22 228

      35 4 356 63 261

      36 5 303 63 279

      37 6 330 175 229

      38 7 326 162 269

      39 8 348 259 233

      40 9 335 360 230

      41 10 315 428 243

      42 11 215 430 191

      43 12 169 503 146

      44 13 151 444 150

      45 14 105 384 97

      46 15 74 294 61

Toplam   2 602     4910 3590 6446

Tablo 1
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görüşler istenmiştir. Bu süreçte sektör, ISKİD 
beraber hareket ederek AB’de yürürlüğe giren 
bu yeni yönetmelik içeriği ve tüm hesaplama 
metodolojisini kullanarak çalışmalar başlat-
mış, özellikle ısıtma sezonsal verimliliği için 
AB ülkeleri haritasında olduğu gibi, Türkiye 
haritası üzerinde iklim kuşakları İ.T.Ü. (İstan-
bul Teknik Üniversitesi) Meteoroloji Bölümü 
öğretim üyelerinin yaptıkları çalışmalar sonu-
cunda 3 ana bölge olarak renklendirilmiş ve 
tariflendirilmiştir.
Bu aşamada sektör, ilgili bakanlığın yapılan bu 
çalışmayı da içerecek şekilde yeni yönetmeliği 
Türkiye için yakın zamanda yayımlamasını ve 
yine sektör ve ilgili Bakanlık tarafından benim-
senen 1 Ocak 2014 itibarıyla de yürürlüğe gir-
mesini beklemektedir.
Daikin, Avrupa Birliği’nin dünya ikliminin 

korunması ve küresel ısınmayı önleme adına 
2008 yılında belirlediği 2020 yılına kadar  
% 20 daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı 
kullanımı, % 20 daha az CO2 emisyonu ve 
% 20 daha enerji verimli ürünlerin kullanılması 
hedeflerine katkı amacıyla bahsettiğimiz kli-
malardaki enerji verimliliği yönetmeliği çalış-
malarına Avrupa’da baştan beri başrol oyuncusu 
olmuş ve bu konuda ilgili Avrupa Birliği Kon-
seyi nezdinde etkili çalışmalarda bulunmuştur. 

Bu yüzden, henüz Avrupa’da dahi bu yönetme-
lik yürürlüğe girmeden 2012 yılı içinde, yani 
bir yıl öncesinde yeni yönetmelikte tarif edi-
len yüksek SEER ve SCOP sezonsal verimli 
klimalar geliştirerek pazarda ürünleri tüketici 
ile buluşturmuştur.
Daikin Türkiye olarak da, Türkiye’de de bu 

konuda öncülük yapıp hemen tüm ürünle-
rini Avrupa’da olduğu gibi henüz yönetme-
lik yayımlanmadan yeni enerji verimliliğine 
uygun yüksek SEER ve SCOP ile son kul-
lanıcıları enerji verimli klimalar ile buluştur-
mayı bir görev ve hedef olarak benimseyerek, 
AB ülkeleri ile birlikte uygulamaya almıştır.

Yararlanılan Kaynaklar:

•	 Energy Labelling of Air-Conditioners 
DIRECTIVE 2010/30/EU Regulation 
(EU) No 626/2011 July 2011 

•	 İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ISKİD 
için hazırlanan rapor çalışma. Prof. Dr. 
Selahattin İncecik, Doç. Dr. Ali Deniz,  
Doç. Dr. Hüseyin Toros

•	 Klimalarda Enerji Etiketlemesine Dair 
Taslak Tebliğ, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2012

•	 CECED & EUROVENT Meeting 
Notes, 2011, Brussel, Paris.  
Uğur Sertan

•	 EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ 
ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN 
YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 
14.12.2006 Resmi Gazete  
Sayısı: 26376) TM

Enerji Verimliliği 
Sınıfı

Split Klimalar

SEER(Soğutma) SCOP(Isıtma)

A+++ SEER>8.5 SCOP>5.1

A++ 6.1 ≤ SEER < 8.5 4.6 ≤ SCOP < 5.1

A+ 5.6 ≤ SEER < 6.1 4.0 ≤ SCOP < 4.6

A 5.1 ≤ SEER < 5.6 3.4 ≤  SCOP < 4.0

B 4.6 ≤ SEER < 5.1 3.1 ≤ SCOP < 3.4

C 4.1 ≤ SEER < 4.6 2.8 ≤ SCOP < 3.1

D 3.6 ≤ SEER < 4.1 2.5 ≤ SCOP < 2.8

E 3.1 ≤ SEER < 3.6 2.2 ≤ SCOP < 2.5

F 2.6 ≤ SEER < 3.1 1.9 ≤ SCOP < 2.2

G SEER < 2.6 SCOP ≤ 1.9

Yeni Enerji Verimliliği Yönetmeliği  Sınıfları:
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sistem

VAV ürünleri bilindiği gibi havalan-
dırma otomasyon sistemlerinin en 
kritik ekipmanlarından biridir. Ame-

liyathane, temiz oda, özel prosesler vb. konfor 
ve hijyen gibi özel gereksinimlerin olduğu kri-
tik projelerde tercih edilirler. 
İyi bir VAV’nin en temel unsurları; kalib-
rasyon hassasiyeti ve sızdırmazlık değerleri-
dir. Doğu İklimlendirme Ekipmanları, üret-
miş olduğu VAV cihazlarını kendi bünyesinde 
bulunan, çok hassas ölçümlerin yapılabildiği 
laboratuvarlarında, üretilen her bir VAV’yi tek 
tek kalibre etmektedir. Bu laboratuvarda her 

genel toplama göre hesaplanır ve bir emniyet 
faktörü ile çarpılarak toplam kapasite bulu-
nur. Değişken hava debili VAV sistemlerinde 
ise sistemin hava debisi mahalin yüküne göre 
değiştirilebildiği için tüm mahallerin maksi-
mum hava debisi ihtiyacı göz önüne alınarak 
toplam debi hesaplanmaz. Soğutma grubu 
kapasitesi hesaplanırken emniyet faktörü kul-
lanılmasına gerek kalmaz bu durumda ilk yatı-
rımda santral debileri % 30-40, soğutma grubu 
ve kazan kapasitelerinde % 15-20 oranında 
azalmalar meydana gelir. İlk bakışta maliyeti 
yüksek gözüken Değişken Debili Hava Ayar 

biri farklı çap ve nominal debide 7 ölçüm istas-
yonu ile laboratuvar ortamında, bire bir saha 
şartları test edilerek kalibrasyon tamamlanır. 
Sahada oluşabilecek sürprizlere yer verilmez. 
Doğu İklimlendirme Ekipmanlarının üretmiş 
olduğu Değişken Debili Hava Ayar Cihaz-
ları ile (VAV) sabit debili klasik uygulamalara 
oranla enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin doğu-
batı yönlü bir binada Sabit Debili Sistem-
ler ile hesaplamalar yapıldığında her mahale 
gereken debiler ve yükler alt alta toplanır ve 
klima santralinin debisi hesaplanır. Bu debi ile 
soğutma yükü değeri ve kazan kapasiteleri de 

Doğu İklimlendirme Ekipmanları
Değişken Debili Hava Ayar 
Cihazları (VAV)
Hazırlayan: Seçkin Tuncer Erdoğmuş, Makine Mühendisi 
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Cihazları (VAV) ilk yatırım anında bile ken-
dini amorti edebilmektedir.
VAV sistemleri kullanıldıkça da enerji tasar-
rufu özelliğini sürdürebilmektedirler. Mahal 
yüklerinin fiili anlık durumuna göre besleme 
havası kontrol edildiğinden klima santrali 
hemen hemen her zaman daha düşük debi-
lerde çalışabilmektedir. Klima santrali üzerin-
den geçen hava debisi azaldığı için ısıtma ve 
soğutma için harcanan enerji de aynı oranda 
azalacaktır. Bu tip özelliklerinden ötürü 
Değişken Debili Hava Ayar sistemleri rakip-
sizdir.
Ameliyathane, temiz oda, laboratuvar vb. kri-
tik mahallerin havalandırma sistemlerinde 
Değişken Debili Hava Ayar Cihazlarının bes-
leme ve dönüş havasının kontrolünde kullanıl-
ması ile ortamın hijyeni ve konforu sağlanabil-
mektedir. Örneğin bir ameliyathanede basınç 
farkı değeri basma hattı ve emme hattı ara-
sında pozitif yönde sabit olarak tutulmak iste-

nir. Basınç değerleri, bu tip mahallerde hepa 
filtrelerin yer almasından dolayı zamana göre 
artış eğilimindedir. Çünkü filtreler kirlendikçe 
kanal üzerindeki statik basınç değeri artacak 
ve besleme hava debisi giderek azalacaktır. 
Emme hattında ise emiş sabit basınçlı ve debi-
lidir. Bu tip uygulamalarda mahal basınç den-
gesinin sürekli sağlanabilmesi için VAV cihaz-
ları tercih edilir. Bu tip uygulamalarda filtre 
basınçları arttıkça, besleme hava kanalı üze-
rindeki VAV’nin damper pozisyonunu açması 
ile kanal statik basıncı azaltılır ve debi sabit-
lenir. Böylece mahal basınç dengesi istenilen 
seviyede tutulmuş olur.
Değişken Debili Hava Ayar Cihazları, galva-
niz sacdan ya da AISI 304 kalite paslanmaz 
sacdan üretilir. Kanal bağlantısının gerçek-
leştiği uç kısımlarında standart olarak bulu-
nan EPDM conta kullanımı ile TSE EN 
12237’ye göre mükemmel hava sızdırmazlığı 
sağlanır. Damper kanadı ve kasası tamamen 
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kapalı pozisyonda iken DIN 1751’e göre sız-
dırmazlığı garanti eder. Otomasyondaki hava 
ayar rolünün yanı sıra sızdırmaz damper fonk-
siyonunu da yerine getirebilir.
Doğu İklimlendirme Ekipmanları, Değiş-
ken Debili Hava Ayar cihazlarını, satış öncesi 
mühendislik desteği, satış sonrası teknik  
desteği, yüksek kalibrasyon hassasiyeti ve  
hızlı üretim becerisi ile müşterilerine sun-
maktadır. TM
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proje

Louvre-Lens Müzesi’nde CIAT 
Ürünleri Kullanılıyor

lantılı beş binası (bir küp, bir giriş salonu ve 
çatıları düz, duvarları ise arazinin doğal renk-
lerini takip eden hafifçe kavisli cam malze-
meden olan kutu şeklinde dört bina) uzun ve 
göreli olarak alçaktır (yüksekliği 6-7 metredir) 
ve ortam ışığını yansıtması için lamine buzlu 
camla ve alüminyum panellerle kaplıdır. Müze-
nin kapılarından 2013 yılında 700.000 ziyaret-
çinin, sonraki yıllarda ise 500.000 ziyaretçi-
nin geçmesi beklenmektedir. Koleksiyonları-
nın iyi şartlarda korunduğundan emin olmak 
için müzelerin sıcaklığı ve neminin çok hassas 

Kuzey Fransa’da açılan Louvre-Lens 
Müzesi'ne, müze galerileri, depolar ve 
restorasyon atölyelerinde havanın filt-

relenmesi ve nem ile sıcaklığın ideal düzeylerde 
tutulması için 60’tan fazla CIAT hava işleme 
birimi kuruldu. Paris’teki Louvre müzesi'nin 
ek binasını oluşturan Louvre-Lens Müzesi, 
bilimsel ve kültürel bir bağla asıl Louvre bün-
yesinde bulunan özerk bir kuruluştur. Atıl 
bir kömür madeninin sahasına kurulan yeni 
müzede, Louvre’un eser koleksiyonundan oluş-
turulan ve düzenli olarak değiştirilen yarı kalıcı 

sergiler düzenlenmektedir. Müze geçici sergi-
lere de ev sahipliği yapmaktadır. 20 hektarlık 
peyzaj alanına uzanan Louvre-Lens Müzesi, 
sergi galerilerinden ve kamuya açık depolar-
dan oluşan 7000 m²’lik bir alanın yanı sıra 
(Paris’teki Louvre Müzesi tarafından ödünç 
verilen 600 ile 800 önemli sanat eseri, ‘Zaman 
Galerisi’ olarak bilinen 3000 m²’lik ana gale-
riye dağılmış durumdadır), 1800 m²’lik geçici 
sergi galerisi ile 1000 m²’lik müze koleksiyon 
deposunun bulunduğu toplam 28.000 m²’lik 
bir alana sahiptir. Müzenin birbiriyle bağ-

54 . tesisat market 04/2013



düzeylerde tutulması gerekmektedir. Louvre-
Lens Müzesi’nin şartnamelerinde, izin veri-
lebilir azami dalgalanma 1 °C, nispi nem ise 
% 5 olarak öngörülmüştür. Büyük eserlerin 
hasara karşı korunması için metre başına azami  
0,5 °C’lik sıcaklık katmanlaşması tolere edil-
mektedir. Özellikle müzenin geniş iç mekânları, 
bu şartnamelerin karşılanmasını zorlaştırmak-
tadır. Örneğin, müzenin alanı 3000 m², tavan 
yüksekliği ise 6 m olan en geniş galerisi nere-
deyse 20.000 m³’lük bir hacme sahiptir. Bu 
nedenle, bu salonun gerekliliklerini yerine 
getirmek için hava akış debileri 25.000 m³/saat 
olan altı hava işleme birimi kurulmuştur. Buna 
ilaveten, geçici sergi salonlarına 25.000 m³/saat 
akış debilerine sahip hava işleme birimleri, cam 
pavyona ise 20.000 m³/saat’lik iki hava işleme 
birimi (AHU) kurulmuştur. Eserlerin sergile-
nebildiği her salon, aynı sıcaklık ve nem gerek-
liliklerinin karşılanması için kendi hava işleme 
birimiyle de donatılmıştır.

Louvre-Lens Müzesi’ne kurulan 
25.000 m³/saat’lik CIAT AHU

Eiffage Thermie Proje Lideri Pascal Quin-
tin konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere 
yer verdi: “Buradaki zorluk, kısıtlı bir bütçe-
nin dışına çıkmadan, AHU’ları mekanik oda-
larındaki sınırlı alana adapte etmemize yar-
dımcı olacak bir kişiye ihtiyaç duymamızdı. 
CIAT’ın yardımıyla, AHU’ların optimizasyo-
nunda çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 
Özellikle CIAT ekiplerinin sağladığı teknik 
destekten çok memnun kaldık. Örneğin, sergi 
galerilerindeki 25.000 m³/saatlik birimlerdeki 
hava kazanım bölümlerini ve karışım kutu-
larını ortadan kaldırdık ve temiz havanın ve 
boşaltma havasının kontrolünü değişken akış 
kutuları sayesinde optimize ettik. Sonuç ola-
rak, birimler artık çok daha kısa. CIAT, fabri-
kadaki yüksek basınçlı rutubetlendirme ünitele-
rini de yerleştirdi ve sahadaki birçok AHU’nun 

sökme ve yeniden montaj işlemleri için teknik 
destek sağladı.”
60’tan fazla Climaciat Airtech AHU teslim 
edildi. Bunların arasından, 16’sı iki yönlü karı-
şım kutularına sahip tek akışlı birimlerden, 22’si 
üç yönlü karışım kutularına sahip çift akışlı 
birimlerden, yedisi plakalı ısı değiştiricilerine 
sahip çift akışlı birimlerden (ısı enerjisinin bir 
kısmının atık havadan geri kazanılması ve içeri 
gelen havanın ısıtılmasında kullanılması için) 
ve ikisi suyla ısı geri kazanımı bobinlerine sahip 
çift akışlı birimlerden oluşmaktadır. Sistem 
Ağustos 2012’de tamamlandıktan sonra, nem 
ve sıcaklık eğrilerinin doğru stabilitede oldu-
ğunu doğrulamak amacıyla, Louvre uzman-
ları tarafından birkaç ay boyunca test edilmiş-
tir. Ayrıca CIAT, müze ofislerine ve sanat eser-
lerinin sergilenmediği alanlara 40 Major Line 
fancoil konfor birimi, 37 Melody kaset birimi, 
78 Coadis 2 Coanda etkisi kaset birimi ve 17 
Heliotherme 4000 hava ısıtıcısı da sağladı. TM 

www.termodinamik.info
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makale

Günümüz dünyasında otomasyon 
büyük bir önem taşımaktadır. Özel-
likle gündelik yaşantımızda bize 

zaman ve iş gücü kaybı yaşatacak çoğu rutin 
uygulamanın otomasyonu sağlanarak daha 
efektif ve kaliteli bir yaşam standardına ulaş-
mak hedeflenmiştir. Yapılarda yüksek önem 
düzeyi taşıyan güvenlik, yangın söndürme, 
havalandırma, sıhhi tesisat gibi çoğu sistem 
bir otomasyon merkezi kurularak son kulla-
nıcı ve işletmecinin maksimum verim ve mini-
mum işletme maliyeti dengesinin optimum 
düzeyde tutulmasını sağlamaktadır. Yapılarda 
ısıtma ve soğutma da büyük önem arz eden 
bir sistem olup, bu sistemin en etkin ve kon-
forlu biçimde sağlanması gerekmektedir. Son 
yıllarda bireysel veya ticari uygulamalarda çok 
daha fazla öne çıkan VRF (değişken debili 
soğutucu akışkan) sistemleri ısıtma ve soğut-
mayı ekonomik ve verimli bir şekilde sağlar-
ken otomasyon anlamında da kullanıcının 
ufkunu genişletmektedir. İhtiyaca göre tekil 
veya grup dış ünitelerin soğutucu akışkan ile 
beslediği çoklu iç ünitelerden oluşan siste-
min kontrol ve otomasyonu en basit şekliyle 
basit bir on/off kumandadan daha profesyo-

VRF Klima Sistemleri ile 
Binalarda Isı Kontrolü

Hazırlayan: Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.
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nel olan LonWorks, BACnet gibi veri tabanlı 
bina otomasyon sistemlerine kadar basit bir 
şekilde uygulanabilmektedir. Bu açıdan sis-
tem, otomasyona elverişli altyapısı sayesinde 
farklı kullanım alanlarında alternatif çözüm-
ler getirebilmektedir. Bağımsız mahallerin 
çok olduğu yapılarda bu mahallerdeki birey-
lerin ısı ihtiyaçları da farklı olmaktadır. VRF 
klima sistemi ile bu ihtiyaçlara maksimum 
düzeyde cevap verilmektedir. Sistemin kont-
rol elemanlarını bireysel ve merkezi olarak iki 
gruba ayırabiliriz.
Bireysel kontrol elemanları kablolu ve kablo-
suz kumanda elemanlarını içermektedir. LCD 
bir ekran üzerinden geniş bir çalışma, servis 
ve bakım teknik bilgileri girilebilmektedir. 
Açma/kapama, mod değişikliği ve fan hızı 
gibi asgari fonksiyonların bulunduğu model-
lerden haftalık programlama ile kullanıcıya bir 

gün içerisinde farklı zamanlarda cihazın dev-
reye girmesini sağlayan, değişken ayarlı sıcak-
lık kontrolü ile alt ve üst sıcaklık limitlerinin 
belirlenerek aşırı ısıtma ve soğutmanın engel-
lenmesini sağlayan fonksiyonların bulunduğu 
modellere kadar farklı seçenekler mevcuttur.
Merkezi kontrol elemanları ise farklı fonksi-
yonlara sahip merkezi kumanda modelleri ve 
bina otomasyon sistemlerine entegrasyonunu  
sağlayan ara yüz elemanlarından oluşmakta-
dır. Bu ekipmanlar sayesinde sisteme bağlı 
olan iç ünitelerinin her birini tek bir mer-
kezden kumanda etme olanağı sunulmakta-
dır. Kullanılan merkezi kumanda modeline 
göre cihazları açma/kapama, sıcaklık ve fan 
hız ayarları, haftalık zamanlama, bireysel kon- 
trol elemanlarını kısıtlama, elektrik güç hesap-
lama gibi birçok fonksiyondan yararlanıla-
bilmektedir. Web ara yüzü kullanılarak her-

hangi bir software yazılıma ihtiyaç duyulma-
dan tarayıcı üzerinden sistemle ilgili çalışma 
ve arıza bilgileri bir bilgisayardan görüntü-
lenebilmekte ve veriler depolanabilmektedir. 
Ayrıca IP filtreleme özelliği ile de bu verile-
rin güvenliği sağlanarak erişim izinleri sevi-
yeli olarak düzenlenebilir. LonWorks ve BAC-
net gibi veri tabanlı otomasyon sistemlerine 
de kolayca adapte edilerek daha kapsamlı bir 
otomasyon grubunun bir parçası haline geti-
rilebilmektedir. Hata kodlarının tüm bireysel 
ve merkezi kontrol elemanlarından görüntü-
lenmesi de bakım ve servis müdahalelerinde 
büyük kolaylık sağlamaktadır.
Bu özellikleri sayesinde VRF sistemler, ısıtma 
ve soğutma alanında son yıllarda büyük bir 
artış gösteren grafiğe sahiptir. Otomasyon 
anlamında geniş bir seçim yelpazesi sunması 
da başlıca tercih sebeplerindendir. TM

www.iskteknik.com
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sistem

Otomasyon dünyasına sunduğu yeni-
liklerle dikkatleri üzerine çeken TIA 
Portal V12 artık Türkiye’de. Yüzde 

30’a varan zaman tasarrufu sağlayan yeni TIA 
Portal V12, sahip olduğu sezgisel ve kullanıcı 
dostu yapısıyla bütün mühendislik işlemleri-
nin tek bir platformda gerçekleştirilebilme-
sini sağlıyor. TIA Portal, yeni sürümü V12 ile 
yeniliklere imza atıyor. TIA Portal V12, sis-
teme tümüyle entegre olarak süreci kolaylaş-
tırmasının yanında, sezgisel yazılımıyla arka 
planda pek çok işlemin otomatik olarak ger-
çekleştirilebilmesini sağlıyor. Güncel S7-300, 

yan TIA Portal V12, yeni başlayan kullanıcıla-
rın dahi, yazılımı tanımasalar bile Portal View 
sayfası üzerindeki yönlendirmelerle otomasyon 
işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. PLC 
programlama, HMI projelendirme, network ve 
donanım konfigürasyonu ile sürücülerin kon-
figürasyonu haricinde sistemlere online erişim 
ve diyagnostik fonksiyonlar için aynı arayüz ve 
pencereleri bir arada sunan V12, SCADA ve 
HMI programlaması için WinCC V12, sürü-
cüler için Startdrive V12, Safety PLC program-
laması içinse standart bir PLC programlamanın 
aynı arayüz üzerinden gerçekleştirilebilmesini 

S7-400 ve S7-1200 ürünlerini programlayabi-
len yeni sürüm, birlikte duyurulduğu SIMA-
TIC S7-1500 ile optimum faydanın elde edi-
lebilmesinin yolunu açıyor. Bir önceki versi-
yona göre % 30’a varan zaman tasarrufu sağla-
yan V12, programlama sırasında oluşabilecek 
kullanım kaynaklı hataların da önüne geçe-
rek doğru ve hızlı bir projelendirme süreci-
nin gerçekleşmesi için gerekli ortamı sunu-
yor. Projelendirme sürecindeki konfigürasyon, 
programlama, devreye alma, diyagnostik dahil 
olmak üzere tüm mühendislik işlemlerinin tek 
bir platformda yapılabilmesine olanak tanı-

Siemens’ten TIA Portal V12
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sağlıyor. TIA Portal V12 platformu, üzerinde 
kullanılabilecek yazılımların çeşitliliğiyle de 
beğeni topluyor. Aynı platformda SIMATIC 
Step7 V12, SIMATIC Step7 Safety Advan-
ced V12, SIMATIC WinCC V12, SIMA-
TIC Startdrive V12 yazılımlarının kullanı-
mına izin veren TIA Portal V12, basic paneller-
den SCADA’ya kadar tek bir platformda HMI 
uygulamalarının gerçekleştirilebilmesine ola-
nak tanıyor. Akıllı ve güçlü editörlerle donatı-
lan TIA Portal V12; her programlama dilinde 
indirekt adreslemenin kullanımına izin veri-
yor. Hesaplama işlemleri sırasında otomatik 
veri tipi dönüşümü gerçekleştiren platformla, 
herhangi bir dönüştürme fonksiyonu kullanıl-
masına gerek kalmıyor. V12 ile S7-1500’ün 
entegre hareket kontrol fonksiyonları ilave bir 
yazılıma ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştiri-
lebilirken, görsel olarak kullanıcıya yön göste-
ren pencereler, bu hareket kontrol fonksiyonla-
rının kolayca konfigüre edilebilmesini sağlıyor. 
Operatör panelleriyle SCADA’yı tek bir çatı 
altında birleştiren TIA Portal V12, operatör 
panellerinde kullanılan herhangi bir alarmın, 
sayfanın ya da objenin kopyalanarak SCADA 
tarafında kullanılabilmesine olanak tanıyor. Bu 
sayede SCADA’nın projelendirilmesi için hazır 
bir ortam sunan platform, operatör panel ya da 
SCADA tarafında otomatik olarak tag’ların 
kullanım yerlerine tek bir tıkla ulaşılabilme-
sini sağlıyor.

SIMATIC S7-1500 ile birlikte 
optimum fayda

Daha az yedek parça ve daha az sayıdaki kart 
kullanımıyla yüksek performans sunan SIMA-
TIC S7-1500 PLC kontrolörü, kullanıcı dostu 
yapısıyla dikkat çekiyor. 64 bit değişkenleri işle-
yebilen ürün, üzerinde gelen ekran sayesinde, 
kullanıcıların her türlü bilgiye erişebilmesini 
ve müdahale edebilmesini sağlıyor. S7-400’e 
oranla değişkenleri 40 kat daha hızlı işleye-
bilen S7-1500, sahip olduğu Isoctrone gerçek 
zamanlı Profinet haberleşme ortamıyla, mikro 
saniyeler seviyesinde bir iletişimin gerçekleşti-
rilebilmesine olanak tanıyor. TIA Portal V12 
ile birlikte, kullanıcılarına optimum fayda sağ-
layan S7-1500, gelişmiş sistem diyagnostiği ve 
ileri seviye arıza ve hata raporlamaları sayesinde 
stop konumundayken de arıza ve sorunlarla 
ilgili yanıtlara erişilebilmesini sağlıyor. Bakım 
ve arıza giderme konusunda önemli bir avantaj 
sunan bu özellik, işletmecinin, bakımı gerçek-
leştiren kişinin ya da devreye alma personeli-
nin birçok noktadan bu raporlara anında ulaşa-
bilmesini sağlıyor. Kullanım ve sunduğu kolay-
lıkların, müşterilerin ihtiyaç duyduğu detaylar 
dahilinde tasarlandığı SIMATIC S7-1500, en 
üst seviyedeki proses ihtiyaçlarına yanıt vere-
bilecek performanslara ulaşılmasını sağlıyor. 
Geliştirilme aşamasında güvenliğin ön planda 
tutulduğu ürün, gerek teknolojik casusluklar 
gerekse yetkisiz kişilerin erişimine karşı üst 
düzey güvenlik standartlarıyla dikkat çekiyor. 

Siemens’in yeni PLC ailesinde TIA Portal, 
PLC, operatör paneli, HMI SCADA, haber-
leşme sistemleri, motor kontrol sistemleri ve 
güvenlik sistemleri entegre bir yapıda sunulu-
yor. Kullanıcılarına süreç içinde pek çok nok-
tada avantaj sağlayan bu yapı, sağladığı kolay 
kullanım ve zaman tasarrufu sayesinde mali-
yetlerin düşmesine aracılık ediyor. TM
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Radyatör Sistemi ve Seçimi ile 
İlgili Pratik Notlar*

Radyatör seçiminde dikkat edilecek 
unsurlar:
 
Yer kaybı daha az olmalıdır. Böylelikle; 
•	 Duvardan açıklığı (genişliği) az olur.
•	 Duvar ile radyatör arasında boşluk 

bırakmaya ihtiyaç olmaz
•	 Tül veya perde kullanımı kolaylaştırır
Radyatör arkası net olarak görünmediği için 
radyatör arkası duvarın boyanma ihtiyacı oluş-
maz veya çok daha azalır.
•	 Homojen ve konforlu ısıtma 

sağlanmalıdır. 
•	 Radyatör arkasındaki duvarda ısı kaybı az 

olmalıdır.
•	 İşletme maliyeti de ilk yatırım maliyeti de 

ekonomik olmalıdır.
•	 Radyatör yerleşimine dikkat edilmelidir TM

S ıcak sulu ısıtma tesisatlarından radya-
törler, tesisatın temel elemanlarından 
biridir. Bunun en önemli nedenleri:

•	 Isı kaybı en çok cam yüzeylerde 
oluşmakta, dolayısıyla burada soğuk 
etkisi ortaya çıkmaktadır. Radyatörler 
pencere altlarına konulduğundan soğuk 
hava kaynağında ısıtılmakta ve en 
yüksek konfor elde edilmektedir. Ayrıca 
radyasyon etkisi sayesinde oda içinde 
soğuk yüzeylerin oluşumu önlenir. Bu, 
konforu daha da artırır.

•	 Sorunsuz bir sistemdir. Isıtma sezonu 
boyunca herhangi bir bakım-servis 
istemez, işletmede teknik personeli 
gerektirmez.

•	 Sessizdir.Hareketli bir parça veya elektrik 

motoru içermez. Enerji harcamaz.
•	 Kolay işletilir ve sürekli ayar gerektirmez. 
•	 Termostatik vana ile her oda farklı 

sıcaklıkta kontrol edilebilir. 
•	 Yatırım maliyeti düşüktür. 
•	 Yer kaybı azdır. 
•	 Montajı kolaydır. 

Radyatör seçimi ile ilgili pratik noktalar aşa-
ğıda belirtilmiştir:

Konforlu ve ekonomik bir ısıtma için uygun 
radyatör seçimi çok önemlidir. Sıcak sulu ısıtma 
tesisatında kullanılabilecek çeşitli tipte radya-
tör bulunmaktadır. Bunları malzemelerine göre 
çelik, döküm, alüminyum gibi gruplara ayırmak 
mümkün olduğu gibi; formlarına göre panel, 
dilimli gibi sınıflandırmak da mümkündür. 

bilgi

*Kaynak: www.sunformradyator.com.tr 
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postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

 ..............................................................  TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

  Yapı Kredi Bankası Fındıklı Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
  Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
  Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa  Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                                                           Son kullanma tarihi:                               Güvenlik no:

Lütfen faturayı    .............................................................................   V.D.     ........................................................................................ no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : ............................................................................................................................................................................................................

İş ünvanı : ............................................................................................................................................................................................................

Sektör  :        Kamu         Özel        Faaliyet alanı : .......................................................................................................

Adresi : ............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu : ......................................   Tel :  ...................................................................................    Faks : .....................................................................................

ABONE SERVİSİ

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 70 (12 sayı)

Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 40 (6 sayı)

ISK sektörünün 
yurtdışına yönelik 
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce, Rusça

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Örnek sayı 
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com



Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Merkez:  Şerifali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5  Bir Plaza 
B Blok 34775 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul 
T Fax: (0216) 526 40 97
E-mail: danfoss@danfoss.com.tr - www.danfoss.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü:
428.cad 8/B Birlik Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 448 09 41-Pbx
Fax: (0312) 448 09 44

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

DANFOSS SONOMETER1100, 
ultrasonik ölçüm prensibi sayesinde tıkanma riski olmadan, seneler boyunca hassas ve 
hatasız ölçüm imkanı sağlar.

Patentli okuma prensibi
Patentli tasarımımız hatalı ölçüm ihtimalini ortadan 
kaldırır. Sadece silindir tüp boyunca iletilen sinyaller 
ölçülebilir. Yanlış gelen sinyallerin alıcı aynaya ulaşması 
mümkün değildir.

Uzun ömürlü kalorimetre

ile kalorimetre kendi kendisini temizler. Ayrıca, 
benzerlerinin aksine içinin açılması ve temizlenmesi 
mümkün olan tek kalorimetredir.

150 °C’ye kadar ısı yükü ölçümü
SONOMETER serimiz ölçtüğü suyun sıcaklığıyla 
ilgili sınır tanımamaktadır. 150 °C sıcaklığa kadar 
performansından hiçbir şey kaybetmeden ölçüm 
yapmaktadır. 

5 °C’den itibaren soğutma yükü 
ölçümü
SONOMETER serimiz 5 °C’den itibaren herhangi bir 
sıcaklıktaki suya uygundur.

Sınır tanımayan sistem uyumluluğu
M-bus, RF ve RS232 protokolleri ile her türlü 
uzaktan okuma sistemine uyum gösterir.

Garanti edilmiş maksimum hassasiyet
SONOMETER dünyada Class 2 EA onayına sahip 
ilk ultrasonik kalorimetredir. (Dinamik oran 1:250) 
SONOMETER düşük ve yüksek debi ölçümlerinde 
de aynı hassasiyeti sağlamaktadır. 

12 sene pil ömrü
Düşük enerji tüketimi ile 20 yıla kadar çıkabilen 
pil ömrü standart pil ile 12 yılı bulmaktadır. 

DANFOSS SONOMETER SERİSİ
UZUN ÖMÜRLÜ ISITMA VE SOĞUTMA ÖLÇÜM UZMANI 




