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Don- ma Termostatı 

motorurrYENİyy

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

/KontrolMarket

OTOMASYON EKİPMANLARI
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• 
1 adet Donma 

Termostatı motoru

• Ürün Kodu:   VSX03PB + MVR230
• DN15 (1/2”)  2 yollu, PN25
• 140 N, On/Off kontrol, 230V AC
• Üzerinden manuel basınç ayarı
• Menşei:   Danimarka

•  Ürün Kodu:   T230-21
•  PN16   DN15  (G3/4”B) 
• M-Bus çıkışlı
• Max. debi qs:3,0 m3/h
• Menşei:  Almanya212 EUR

Telefon: 0 (216) 518 94 94    I    Faks: 0 (216) 518 33 23    I    s a t i s @ k o n t r o l m a r k e t . c o m

ÖZEL İNDİRİMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

• Ürün Kodu:   3110 06 00
•  Dış dişli termostatik karışım vanası 
•  3 yollu DN20  Kvs 1,5 
•  35-60°C ölçüm aralığı
•  Menşei:   İsveç

ULTRASONİK KALORİMETRE 

KOMBİNE DİNAMİK BALANS VANASI

104 USD

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI

61EUR

• Ürün Kodu:   22F-A1P6N103 
•  0,2 KW 1,5 Amper 
•  Monofaze 230 VAC, 50/60 Hz. IP20
•  RTU Displayli, Potansiyometreli
• Menşei:   Amerika

FREKANS İNVERTERİ

115 EUR

• Ürün Kodu:   DAN2.C
•  On/Off - Yüzer kontrol, 230VAC 
•  4 Nm (0,8m2), Yay Geri Dönüşsüz
•  25sn açma, 25sn kapama süresi
• Menşei:   İsviçre

DAMPER MOTORU

139 USD
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H avasız ortamlar sağlıksız olmakla bir-
likte, kullanıcı konforunun azalma-
sına, çalışma performanslarının düş-

mesine neden olur. Karşılaşılan sorunların yarı-
sından fazlası, yetersiz ya da uygun olmayan 
havalandırmadan ve ısıtma – soğutma – iklim-
lendirme sistemlerinin eksikliklerinden kaynak-
lanır. Bu koşullar, kullanıcıların nedeni kesin 
tanımlanamayan sağlık sorunları ile karşılaş-
malarına sebep olur. Bu kavram ‘hasta bina  
sendromu’ olarak tanımlanır. 
İç hava kalitesi ve hasta bina sendromu, son yıl-
larda düzenlenen pek çok etkinliğin gündem 
maddesini oluşturuyor; tıpkı enerji verimliliği 
gibi… Oysa enteresan bir durum olarak enerji 
tasarrufuna yönelik çalışmaların bazıları iç hava 
kalitesinin azalmasına neden olmuştur. Örne-
ğin binaların yalıtım düzeyi artırılmış, hava-
landırma oranı azaltılmış, iç ortam konforunu 
etkileyen yeni kirletici maddeler ortaya çıkmış 
ve fark edilmemiştir. Tüm bu faktörler, çoğu 
kişinin gününün büyük bir kısmını geçirdiği iç 
mekânlarda, havada bulunan zehirli maddele-
rin artışına, hava kalitesinin bozulmasına neden 
olmuştur. Bilindiği üzere bina havalandırması, 
kapalı mekânların sağlıklı kullanılabilmesi için 
şarttır.  Son 50-60 yılda kapalı mekân hava kali-

Yüksek Verimli 
“Hasta” Binalar…

tesi için dış mekândan alınması gerekli görü-
len hava miktarları üzerinde sık sık değişiklik-
ler yapılmıştır. Bu değişimler enerji tasarrufu 
çalışmalarına paralellik gösterir. 
Nem, HVAC sistemlerinde hava kalitesini etki-
leyen en önemli problemlerden biridir. Hava 
içinde yeteri kadar nem yok ise insanlarda bazı 
şikâyetler oluşabilir. Düşük nem oranı kış ayla-
rında meydana gelir. Dış havanın soğuk olması, 
içinde su miktarının azalmasına neden olur. 
Dışarıdan aldığımız havayı ısıtarak içeri verdi-
ğimizde ortamı kurutmuş oluruz. Onun için kış 
aylarında HVAC sistemlerinde nemlendirme 
yapmak gerekir. Yaz aylarında nem alma işlemi 
santrallerde soğutucu serpantinlerle gerçekleş-
tirilir. Bu arada unutulmaması gereken önemli 
bir husus da, soğutucu serpantin tavalarının 
bakımıdır. Bu tavalarda mikropların üremesini 
önlemek için de bazı yapım ve bakım tedbirle-
rinin alınması gerekir. Bu husus fan-coil tavaları 
için de gereklidir. Nemlendirme ve nem alma 
sistemleri patojenik organizmaların (bakteri 
ve mantar) üremesini önleyecek şekilde temiz 
tutulmalıdır.
Elektronik ünitelerin de izafi nem kontrolünün 
yapılması istenir. Yüksek nem oranı ekipmanda 
yoğuşmalara neden olduğu için istenmez, düşük 
nem oranı ise ortamın statik elektriğini artı-
rır. Keza hızlı izafi nem değişimleri, elektronik 
cihazları olumsuz yönde etkiler. 
İç hava kalitesi söz konusu olduğunda ön plana 
çıkan ekipmanların başında filtreler gelir. Bir 
ofis ile bir hastanenin kullanması gereken hava 
kaliteleri farklıdır. Bu nedenle kullanılan filtre 
karakterleri de farklı olur.
İç hava kalitesi, kontrol altında tutulabilir. Mev-
cut çözümleri bilmek ve kullanmak, tasarım, 
inşaat, tesisat işletme ve bakım dahil binanın 
her aşamasını ilgilendirir. Enerjiyi tasarruf eder-
ken binaların sağlıklı olmasını da sağlayabilmek, 
mevcut teknolojilerle mümkündür.

Kaynak: “İç Hava Kalitesi” makalesi, Mak. Yük. 
Müh. Sarven Çilin. TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ürünler

Daikin’den Yeni Ürün: Shira Serisi Klimalar 

Türkiye’de 2014 yılında uygulanmaya 
alınması beklenen sezonsal verimlilik 
kriterlerini AB ile eş zamanlı olarak 

uygulamaya başlayan Daikin Türkiye, Shira 
Serisi Klimalar ile sektöründe bir ilke imza 
attı. Türkiye’nin ‘Sezonsal Verimlilik’ kriter-
lerine uygun ilk kliması olarak piyasaya çıkan 
Shira, enerji tasarrufu sağlayan akıllı özel-
liklerinin yanı sıra şık tasarımı ile de dikkat 
çekiyor. Avrupa’daki yeni sezonsal verimlilik 
enerji yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yeni 
bir inverter klima serisi olan Shira, farklı iklim 
ve ortam koşullarında yüksek enerji tasarrufu 
ve kullanım konforunu düşük işletme maliyeti 
ile birlikte sunuyor. Mevcut yönetmelik değer-
lerine göre daha kapsamlı ve gerçekçi sonuç-
lar ortaya koyan Shira Serisi Klimalar, 5.000-
18.000 Btu/h aralığında sahip olduğu 6 farklı 
kapasite ile hem sezonsal soğutma verimi hem 
de sezonsal ısıtma verimliliğinde A++ enerji 
sınıfına ulaşıyor. 

Ortamdaki kişileri algılıyor

Shira’nın gerek enerji tasarrufunu gerekse kul-
lanıcı konforunu artırıcı özellikleri arasında, 

ortamdaki kişileri algılayıp havanın direkt ola-
rak üzerlerine üflenmesini engelleyen akıllı göz 
sensörü homojen, geniş hava dağılımını sağla-
yan “Coanda” etkisi olarak adlandırılan üfleme 
ağız yapısı, dört yöne otomatik hava yönlen-
dirme yapabilen kanatları, yatak odaları dahil 
tüm yaşam alanlarında rahatlıkla kullanımı sağ-
layacak 19 dB(A)’den başlayan düşük ses sevi-
yesi, bir tuş ile standarttan 3 dB(A) daha düşük 
bir ses seviyesinde çalışabilen hem iç hem de 
dış ünite, havadaki kirleticileri etkin temizleyen 
titanyum apetit filtresi yer alıyor. Shira Serisi 
Klimaları farklı kılan bir özelliği de, ortamdaki 
kişilerin hareketlerini algılayabilmesi. Hare-
ket sensörü özelliği sayesinde Shira, ortamda 

20 dakika boyunca hareket algılamadığı zaman 
otomatik olarak ekonomi moduna geçebiliyor. 
Shira Serisi; yumuşak kıvrımlı hatları, mat 
kristal beyaz renkli kaliteli malzemesi, silik 
logosu, estetik görünümü ve mekânın bütünlü-
ğünü bozmayacak kompakt yapısına sahip tasa-
rımı ile de beğeni topluyor. Üst segment cihaz-
larda bulunması gereken özellikleri bir standart 
olarak tüm cihazlarına taşıyan Daikin, Shira 
Serisi’nde kolay ve programlı kontrolü de göz 
ardı etmedi. Shira Serisi’nin cihazlarında haf-
tanın her gününe 4 farklı komut programlaması 
yapabilen, toplamda 28 farklı ayar kaydedilebi-
len hafıza ve kumanda bulunuyor. Dünya gene-
linde, Türkiye dahil birçok ülkede üretim tesis-
leri bulunan Daikin’in Çek Cumhuriyeti'nde 
fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği Shira 
Serisi Klimalar; yüksek enerji tasarrufu, düşük 
işletme maliyeti kullanıcılarına maksimum kon-
for sunuyor. TM

• Elektrik sarfiyatı ve performansı ile serinleten A Enerji Sınıfı

• Sıcaklık Ölçebilen Akıllı Uzaktan Kumanda • Gümüş İyon Filtre 

• İyonizer Teknolojisi • Dijital Ekran • R410A Yeni Nesil Gazlı Sistem

A sınıfı evlere
A sınıfı klima...
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ürünler

Akgün Soğutma’dan Yeni Bir Ürün: Yüksek
Performanslı Drenaj Pompası  “Turquaz Pump”

Akgün Soğutma İç ve Dış Tic. Ltd. 
Şti, yüksek basma kapasitesi, 
sınırları zorlayan itme gücü ile 

Türkiye’de üretilen ilk  hazneli, iklimlen-
dirme sistemlerine uyumlu drenaj pompa-
sını pazara sunuyor.
XL280DC kodlu Drenaj Pompası 280 l/saat 
transfer hızı ve 15 mm çıkış ölçüsü ile 35 m 
dikey hatta sorunsuz kullanılabilme özelli-
ğine sahiptir. VRV/VRF sistemlerde veya 
endüstriyel soğutmalı market dolaplarında 
rahatlıkla kullanılabilecek XL280DC, per-
formansının yanında tank kapasitesi ile de 
rakiplerini geride bırakıyor. Düşük ses sevi-
yesi ile konforlu bir çalışma sunarken, yük-
sek performansı ile drenaj konusunda sıkın-
tılara kolay ve hızlı bir çözüm sunuyor. Bu 
çözümler şöyle sıralanabilir:

•	 Geniş çalışma gerilimi ile 110V-240V 
arasındaki voltaj değerlerinde 
sorunsuz çalışabilme.

•	 Energy Saving çalışma sistemi 
sayesinde minimum elektrik tüketimi.

•	 Saatte 280 ℓ su transfer hızını sürekli 
çalışmada bile sabit tutabilme gücüne 
sahip 7 bar basınçlı özel pompa.

•	 35 m yani ortalama zemin kattan 
10 katlı bir binanın çatı katına su 
transferini sağlamaktadır.

•	 Tank içerisindeki aşırı 
dalgalanmalardan pompanın akış 
sistemini korumak üzere tasarlanmış 
seviye kontrol sistemi. 

•	 Basma hattında tesisat içerisindeki 
suyun geri tepmesini önleyen “cutoff ” 
sistemi.

•	 Tank içerisindeki suyu emiş öncesi 
partikülleri filtrelemeye yarayan 2,00 
mm² özel filtreleme sistemi.

•	 Herhangi bir arıza durumunda veya 
aşırı yükleme durumunda sesli uyarı 
Alarm Sinyal sistemi

•	 Uzun ve dayanıklı özel ABS’den 
üretilmiş mantar ve küf oluşumunu 
engelleyen antioksidan sızdırmaz dış 
gövde.
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Composite

C M Y CM MY CY

•	 10 mm ile 15 mm arasında ayarlanabilir 
çıkış bağlantısı. Tesisatın önceden çekilmiş 
olması göz önünde bulundurularak 
tasarlanmıştır.

•	 VRV/VRF klimalar için tavan arasında 
kullanıma uygun ince yapı, sütlük ve 
market dolapları için en uygun ebatlarda 
tasarlanmaktadır. TM

Teknik özellikler

Model : XL280DC

Çalışma Gerilimi : 110-240V/50Hz-60Hz

Çalışma Amperi : 0.2A 

Pompa Basıncı : 7 bar / 102 psi

Maksimum Kapasite : 280 l /saat

Maksimum Kaldırma : 35 metre (15mm)

İlk Çalışma Noktası : 2.5 l

Durma Noktası : 1.8 l

Alarm Signal : 4.3 l

Tank Kapasitesi : 5.8 l

Çıkış Ölçüsü : 10 , 12 , 15 mm

Su Giriş Ölçüsü : 50 mm

Yükseklik : 90 mm

Uzunluk : 600 mm

Genişlik : 280 mm

Net Ağırlık : 3.9 kg



TERMOTRANS MAKİNA DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
DES Sanayi Sitesi 101. Sokak No:46
34775 Yukarıdudullu / Ümraniye / İstanbul / TURKEY
Tel  :    Türkiye nin Her Yerinden
Tel : +90  216  428 11 20   Fax : +90  216  428 11 21
web   : www.termotrans.com  -  e-mail  : info@termotrans.com

444 16 74

TERMOTRANS

SWEP BPHES İSVEÇ  TÜRKİYE  GENEL  SATIŞ  VE  SERVİS  DİSTRİBÜTÖRÜ

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

DANİMARKA 

SONDEX

TÜRKİYE NİN HER YERİNDE, HER MARKA PLAKALI ISI EŞANJÖRÜNE
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ürünler

Schmidt’ten Plakalı Eşanjörde Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Optimum 
Çözümler

Platek’in distribütörlüğünde Türkiye’de 
faaliyet gösteren Schmidt’in eşanjör 
plakalarının kullanımı dünyanın birçok 

ülkesinde günden güne artıyor. Farklı uygula-
malar için farklı geometrilerde dizayn edilen 
plakalar, her uygulamaya optimum çözümler 
sağlıyor. Schmidt, 40’ın üzerinde eşanjör plaka 
modelini 4 farklı seri altında müşterilerine 
sunarak uygulamalara özel çözümler getiriyor. 
Schmidt eşanjör plakalarından SIGMA 
FIT serisi, bilgisayar tabanlı optimize edi-
len dağıtım alanı ile kendini diğer eşan-
jörlerden ayırıyor. Bu sayede homojen bir 
dağılım gerektiren tüm uygulamalarda hiç-
bir kısıtlama olmaksızın kullanılabiliyor.  

•	 Tüm sıvılar hatta iyi suspense olmuş katı 
parçacıklar içeren sıvılara uygun.

•	 2000 m³/h’e varan kapasitelere kadar,
•	 Balıksırtı dizaynında yumuşak ve sert akış 

plaka modelleri,
•	 2.5 ve 4 mm akış derinliğine sahip,
•	 Yapıştırıcısız contalama sistemi 

SIGMAFIX veya yapıştırıcı ile yüksek 
performans contalarına uygun, 

•	 Geniş eşanjör plaka ve conta malzemesi 
seçme olanağı, 

•	 SIGMACOAT’a (PTFE kaplı 
SIGMAFIX elastomer conta) uygun.

SIGMA X serisi ise sıcak ve soğuk taraf akış-
kanlarının sıcaklık farklılıklarının az olduğu 
uygulamalar için özellikle geliştirilmiştir. X 
serisinin daha ince plaka kalınlığı ve daha az 
akış derinliği, ısı transferinin daha kolay olma-
sını ve yüksek ısı transfer katsayısını sağlar. 

•	 Temiz, homojen, katı partikül içermeyen 
sıvılara yönelik

•	 Çok yüksek termal performans, 
•	 Patentli yumuşak ve sert balıksırtı akış 

modellerinde plakalar, 
•	 2 ve 3 mm arasında değişen akış derinliği,
•	 SIGMAFIX yapıştırıcısız contalama 

sistemi ile veya özel yapıştırıcılar ile 
contalanarak kullanabilme imkânı,

•	 Geniş plaka ve conta malzemesi seçme 
olanağı.

Son olarak SIGMA T serisi plakalar geniş 
akış kanalları geometrisi sayesinde büyük çap-
taki katı partiküllerin kolayca geçebileceği 
bir dizayna sahiptir. Ayrıca çok düşük basınç 
kayıpları istenen özel uygulamalarda T serisi 
plakalar rakiplerine göre üstün özellikler sunar.

•	 Büyük partikül ve fiberler içeren 
akışkanlarda,

•	 Kir ve pislik bulunduran akışkanlarda,

•	 Buhar kondensasyonunda,
•	 Geniş aralıklı yumuşak ve sert balıksırtı 

akış modelleri,
•	 4 - 6 mm arasında akış derinliği,
•	 Geniş plaka ve conta malzemesi seçme 

olanağı. TM 
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ürünler

Doğuş Vana’dan Pis Su Hava Vanaları (Vantuzlar) 

Basınçlı pis su sistemlerinde hava regü-
lasyonu yapılması, içme suyu sistem-
lerindeki gibi oldukça önemli bir 

konudur. Pis su sistemlerinde hava tahliyesi 
ve emilmesi, boru hattının sağlığı ve siste-
min verimli ve ekonomik çalıştırılması için 
önem arz eder. Tahliye edilmeyen hava, akış-
kanın kesit alanını daraltarak debinin düş-
mesine ve sonuç olarak daha fazla pompa-
lama maliyetine sebep olur. Aynı zamanda bu 
durum şebeke içinde basınç yükselmelerine ve 
patlamalara neden olur. Vakum durumunda 
şebekeye hava emilmediğinde ise boru hat-
tında içe doğru soğrulmalara ve conta o-ring 
gibi sızdırmazlık elemanlarının boru hattına 
emilmesine neden olur. Ayrıca, düzenli hava 
regülasyonu yapılmadığı takdirde sistemde 
koç darbeleri ve kolon kopmaları görülebi-
lir. İşte tüm bu sorunları önlemek için Doğuş 
Vana, pis su sistemlerinde hava vanaları kul-

lanılmasını tavsiye ediyor. Mevcutta kullanı-
lan standart hava vanaları, pis su sistemlerinin 
içerisinde partiküller bulundurması ve koro-
zif akışkanlardan oluşmasından dolayı, içme 
suyu sistemlerinden farklı olarak değerlen-
dirilmelidir. Standart hava vanaları temiz su 
şebekelerinde kullanılmaya uygundur. Vana-
lar, pis su sistemlerinde kullanıldığında, par-
tiküller vananın sızdırmazlık elemanları ara-
sına sıkışarak vananın fonksiyonlarını ger-
çekleştirme olanaklarını önlerler. Ayrıca pis 
suyun içerdiği korozif maddeler hava vanası-
nın yıpranmasına ve etkisiz kalmasına sebep 
olur. İşte bu sebeplerden dolayı pis su sis-
temlerinde, Doğuş Vana tarafından özel ola-
rak tasarlanmış Pis Su Hava Vanaları kulla-
nılır. Doğuş Pis Su Hava Vanalarında sızdır-
mazlık topu, yüzer bir topa bağlıdır. Vanaya 
pis su girdiğinde yüzer topu yükseltir ve üst 
sızdırmazlık topu kapanır. Dolayısıyla içeride 

Hitachi Set Free VRF Sistemler

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
güvencesiyle Türkiye’de satışa sunu-
lan Hitachi Set Free VRF sistemler 

yeni seri ürünleri ile ön plana çıkıyor. 
Hitachi Set Free VRF sistemler, hava soğut-
malı heat pump ve ısı geri kazanımlı serileri 
8 ile 54 HP arasında kapasitede, mini VRF 
serileri 3 HP ile 6 HP arasında kapasitede, su 
soğutmalı VRF serileri ise 8 ile 20 HP kapa-
sitede Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
güvencesiyle pazarın beğenisine sunuldu. Isı 
geri kazanımlı ve heat pump seri Hitachi 
Set Free VRF sistemler son derece uzun 
borulama mesafeleri, yüksek 
kot farkları ile uygulamacılara, 
yüksek COP ve EER değerleri 
sayesinde düşük işletme mali-
yetleri ile yatırımcılara büyük 
bir avantaj sunuyor. Hitachi 
patentli yüksek basınçlı yağ 
ayırıcılı inverter kompre-
sörü, soğutucu akışkan yağı-
nın minimum düzeyde sisteme 
karışmasını ve böylece sistem 
veriminin maksimum düzeyde 
tutulmasını sağlar. Bu seriler 

190 m eşdeğer borulama mesa-
fesinde, 90 m kot farkında çalı-
şıyor. Tasarımda ilk branşman-
dan sonra 90 m’ye kadar boru-
lama imkânı sunuyor. Modüler 
yapısıyla tek bir dış ünitede 18 
HP, 3 adet dış ünitenin bir araya 
gelmesiyle tek bir sistemde top-
lam 54 HP kapasite sağlanabi-
liyor. Esnek tasarım imkânıyla 
dış ünite kapasitesinin % 130’una 
kadar büyük kapasitede iç ünite 
bağlantısı yapılabilir. Bu sayede 

gün içinde ısıl yük-
lerin değişkenlik 
göstermesi sebe-
biyle veya sık kul-
lanılmayan mahaller sebebiyle 
ihtiyaç duyulan diversiteli sis-
tem seçimi imkânı oluşmak-
tadır. Dış üniteler, sistem için 
gerekli soğutucu akışkan mik-
tarını toplam likid borulama 
hattı uzunluğu, bağlanan iç 
ünitelere bağlı olarak kendisi 
hesaplar ve sisteme ekler. Böy-

lece sistem için gerekli soğu-
tucu akışkan şarjı insan unsu-
runu tamamen ortadan kaldıra-
rak herhangi bir hataya imkân 
vermeden yapılır. Bu fonksiyon 
otomatik soğutucu akışkan şarjı 
olarak anılır. 80 Pa cihaz dışı 
statik basınca göre çalışabilen 
dış ünite fanları sistemin kat 
arası uygulamaya göre tasarlan-
masına imkân sağlar. 10 farklı 
tip iç ünite modeli ve 7.000 
Btu/h ile 96.000 Btu/h ara-
sında değişen 79 farklı kapasite 
ile Hitachi Set Free VRF sis-
temleri, tasarımcılar ve uygu-
lamacılar için çok geniş seçe-

nekler sunar. Farklı kiracıların aylık olarak 
toplam elektrik tüketimine ne oranda etkisi 
olduğu bilgisini veren, toplamda 2560 iç üni-
teye kadar internet üzerinden kontrol imkânı 
sunan H-LINK II otomasyon sistemi; Lon-
Works, BACnet gibi harici bina otomasyon 
sistemlerine bağlantı imkânı sağlayan oto-
masyon adaptörleri ile Hitachi müşterilerine 
toplam sistem çözümü sunar.  TM

basınç oluşur ve pis su kesinlikle sızdırmazlık 
elemanları ile temas etmez. Böylelikle sızdır-
mazlık sorunu ortadan kalkar. Ayrıca vananın 
iç aksamları korozyondan korunmak amacı ile 
paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Pis 
Su Hava Vanası, şebeke doldurulurken büyük 
miktarlarda hava kütlelerinin sistemden tah-
liye edilmesi, şebeke boşaltılırken büyük mik-
tarlarda hava kütlelerinin sisteme emilmesi ve 
çalışma esnasında oluşan hava kabarcıklarının 
sistemden tahliye edilmesi gibi üç ana fonksi-
yonu gerçekleştirir. TM
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

KE Fibertec’ten Dünyanın ‘Cradle to 
Cradle’ Sertifikalı İlk Hava Kanalı: 
CradleVent®

CradleVent®, Almanya, 
Hamburg’daki EPEA 
Enstitüsünce dünyanın 

Cradle to Cradle onaylı ilk hava 
kanalıdır. Cradle to Cradle ser-
tifikası, ürünün sürdürülebilirli-
ğini ve de üretimden geri dönü-
şüme kadar olan yaşam döngü-
sünde sorumluluk alındığnı bel-
geler. Bu çevrim tamamlandığında 
gelecekteki hammadde kıtlığına 
karşı önlem alınmış olur. Crad-
leVent® kanallar; ofislerde, okul-
larda, laboratuvarlarda, spor are-
nalarında, halka açık mekânlarda 

ve konfor şartı aranan diğer pek çok mekânda sürdürülebilir ürünler 
arasında yer alır. Artan sürdürülebilirlik ve kaynak kullanım verim-
liliği talepleri karşısında CradleVent®  ürünleri, mimarlara ve müte-
ahhitlere yeni bir alternatif sunmar. CradleVent®  hava kanalları ilk 
etapta beyaz renkte Trevira CS kumaş kalitesi ile sunuluyor, diğer 
renklerde imalat için hazırlıklar sürüyor. Cradle to Cradle konsep-
tinde artıklar, yeni üretim için girdi olarak kabul edilir ve malzemenin 
yaşam döngüsünde dengeyi sağlar. Ürün kullanım ömrünü tamam-
ladığında geri alınır ve özel tekniklerle azami düzeyde geri dönüştü-
rülür, hiçbir şey ziyan edilmez. 

Tasarımda özgürlük ve sağlıklı iç mekân iklimi

Kumaş hava kanalları pek çok avantaj sağlar. Mekân iç mimarisine ve 
renklerine uyumlu olarak terzi usulü üretilir. Böylece kumaş kanallar 
binanın entegre bir parçası haline gelir ve yeni mimari imkânlar sağ-
lar. Nakliye ve montajı kolay kumaş hava kanalları ile hava cereyanı 
yaratmadan, homojen dağılım sağlanır, yüksek konfor şartlarında iç 
mekân iklimi yaratılır. Kumaş hava kanalları yıkanabilir özelliktedir, 
bu sayede sürekli temiz tutulabilir. Düşük basınçlarda çalışan sistem-
lerin enerji tüketimi de düşük tutulur. TM



ürünler

Emo Schako’dan EasyBus Sistemi

rının Easy Receiver’a aktarılması için 
devir hareketinden induksion ile elekt-
rikli gücü oluşturur. Böylece, limit 
anahtarı tamamen elektrik bağlantı-
sız ve yoğun bakım gerektiren veya 
şarj edilen bataryalara gerek olma-
dan kullanılır. Web server uyumlu 
yazılım; izlemeyi ve Easy-
Bus ağındaki kontrol fonk-
siyonlarını üstlenmektedir. 
Bu kolay bir şekilde kont-
rol kabinindeki dokunma-
tik ekran veya bir ağ bilgi-
sayarı üzerinden kumanda 
edilebilir. TM

EasyBus sinyal ve anahtarlama sis-
temi, havalandırma sisteminde kulla-
nılan yangın damperlerindeki servo-

motorlar ve dedektörleri, pozisyonlarını ve 
bazı kanal ekipmanlarını aynı anda denetleye-
bilir ve kumanda edebilir, bu da tek bir 3 telli 
kablo ile gerçekleşir. 
Ağ topolojisindeki esneklik sayesinde yıldız, 
ağaç veya çizgi formasyonu seçilebilir. Bunun 
ötesinde diğer Bus sistemleri ile üst bir BMS 
sistemine bağlantı sağlanabilir. EasyEco limit 
anahtarı EasyBus sistemine bağlı mekanik yan-
gın damperlerini devreye almak için denetleme 
fonksiyonunu üstlenir. 
EasyEco limit anahtarı, damper pozisyonla-
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ürünler

SIES Isı Pay Ölçerler

Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık 
San. Tic. Ltd. Şti., üretim ve uygulama-
sını yaptığı sıvılı tip pay ölçerden sonra, 

şimdi de elektronik tip pay ölçer sisteminin 
üretim ve uygulamasına başladı. Her radya-
tör grubuna birer adet takılan SIES pay ölçer 
cihazı, 2 dakikalık aralıklarla radyatör sıcaklı-
ğını ve ortam sıcaklığını ayrı ayrı ölçerek arala-
rındaki sıcaklık farklarını geçen zamanla çarpa-
rak hafızasına kaydeder. Her 6 saatte bir topla-
dığı radyatör verisini, RF (radyo frekansı) veri-
cisi ile veri toplama ünitesi M-BUS’ın hafı-
zasına gönderir. Veri toplama ünitesi bina-
daki tüm radyatörlerden gelen bilgileri ayrı ayrı 
kayıt zamanı ve ID numaralarıyla belleğinde 
depolar. SIES bilgi işlem merkezine M2M 
GPRS sistemiyle direkt bağlı olan M-BUS 
veri toplama ünitesi, bilgi işlem merkezinin 
her istediği zaman, depoladığı bilgiyi gönderir.
Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık San. 
Tic. Ltd. şirketine ait bilgi işlem merkezince 
takip edilen apartmanın gaz ve kazan dairesi 
elektrik faturaları, kanunların emredici usulle-
rine uygun özel programlarla değerlendirilerek 

paylaşım belgeleri hazırlanır. Her bir daire için 
hazırlanmış paylaşım belgeleri ve bina payla-
şım döküm listeleri, öncelikle bina yöneticisine 
ve binadaki bağımsız bölüm sakinlerinin mail 
adreslerine gönderilir.
Ayrıca yöneticiye basılı evrak olarak kargo ile 
gönderilir. Bina yöneticisi, Sayı Pay Ölçer ve 
B.E.P. Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nden 
aldığı paylaşım döküm listesini en az 3 gün 
ilan panosuna asar ve dairelere ait yakıt mas-
rafı paylaşım belgelerini de imza karşılığı ile 
ilgili dairelere teslim eder. Binadaki tüm dai-
reler, Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık 
San. Tic. Ltd. Şti.’nden gelen paylaşım belge-
sinde belirtilmiş ısınma gider paylarını apart-
man yönetimine öder.

Ürün özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir:

Yüksek ölçüm hassasiyeti: Cihazların okuma 
hassasiyeti (radyatör yüzey sıcaklığı ve oda 
sıcaklığı değerlerinin tam olarak saptanabil-
mesi özelliği) emsallerine göre daha yüksek-
tir. Bu fark, cihaz üzerinde okuma hassasiye-
tini artıran, firma mühendislerince geliştiril-
miş ve patenti alınmış bir teknoloji sayesinde 
mümkün oluyor.
Yeni nesil cihazlar: Sayı Pay Ölçer ve Bina 
Enerji Performansı Danışmanlık Sanayi Tica-
ret Ltd. Şti., RF telsiz sistemi ile çalışan ve 
emsalleri ile kıyaslandığında en ileri teknolojiye 
sahip pay ölçerler kullanıyor. Bu sistemde mer-
kezi veri toplama ünitesindeki GPRS birimi, 

el terminaline ihtiyaç duymaksızın verileri oto-
matik olarak bilgi işlem merkezine göndere-
bilme kabiliyetine sahiptir. Böylece cihaz oku-
mak için her ay konut sahipleri rahatsız edil-
miyor.
En uzun garanti süresi: Cihazlar, binanın 
ömrü boyunca garanti altındadır. Isı pay ölçer-
lerde garanti süresi kadar önemli bir başka konu 
da pil ömrüdür. Birçok pay ölçer, pili bittiğinde 
çöp oluyor ve bina sakinleri yeniden cihaz satın 
almak zorunda kalıyorlar. Oysa SIES ısı pay 
ölçerler hem sahip oldukları teknoloji ile en 
uzun pil ömrüne sahiptirler (14-16 yıl) hem 
de pilleri bittiğinde pil değiştirmeye imkân 
tanırlar.
Esneklik: Yakıt paylaşım hesap sisteminde, 
istek ve kararları doğrultusunda esneklik sunu-
luyor. Firmanın 1973 yılından beri Türkiye’de 
yerli ürettiği, sıvılı tip pay ölçer ile yakıt gider-
leri paylaşımlarının usulleri kat malikleri ile 
birlikte karar veriliyor, yakıt paylaşımları ona 
göre yapılıyor. Apartmanca alınan karar doğrul-
tusunda, ısıtıcı büyüklükleri, alanların metreka-
relerinin ısınması veya alt kat-üst kat ısı geçiş-
lerini de dikkate alarak paylaştırmalar yapılıyor.
Uzaktan okuma: SIES pay ölçerler, el termi-
nal okumalı sistemler gibi günde 720 radyo fre-
kensı yayın yapmaz, günde yalnız 4 sefer yayın 
yapar. Kullanılan frekansların insan sağlığına 
olumsuz bir etkisi yoktur.
Ücretsiz yenileme: SIES pay ölçerlerin 
istenmeyen müdahaleler dışında, bozulması  
durumunda firma ücretsiz yenileme imkânı 
sunar. TM

Airplus’tan Isı Geri Kazanım Ünitesi

Isı geri kazanımlı taze hava cihazı kısaca IGK 
veya VAM cihazı olarak adlandırılırlar. IGK 
cihazları kapalı mekânlardaki egzoz ve taze 

hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış 
özel plakalı eşanjörü sayesinde içinde bulunan 
fanlar yardımı ile egzoz havası ile taze havayı 
birbirine karıştırmadan ısı enerjisini geri kaza-
narak enerji tasarrufu sağlayan cihazlardır. Isı 
geri kazanımlı taze hava cihazları; klima edil-
miş tüm kapalı mekânlarda, ofislerde, konut-
larda, sinema ve kafelerde, dersliklerde, kapalı 
havuzlarda, WC ve banyolarda, fabrikalarda fırın 
veya baca atışlarında kullanılabilir.

Isı geri kazanımlı taze hava 
cihazında kullanılan opsiyonel 
parçalar
•	 Elektrikli veya Sıcak Sulu Isıtıcı
•	 Filtre Kirlilik Sensörü
•	 Dış Hava Sıcaklık Sensörü.

Opsiyonel parçaların temel  
amaçları
• Elektrikli veya Sıcak Sulu Isıtıcı: Dış hava 

sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda ısı 
üretmek.

• Dış Hava Sıcaklık Sensörü : Dış ortam 

sıcaklığına göre ısıtıcıyı devreye sokmak.
• Filtre Kirlilik Sensörü : Filtrelerin 

Kirlendiğini Bildirmek.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



ürünler

Grez’den Gömme Rezervuar

Yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre 
dostu Grez gömme rezervuarlar, 11 
farklı modelde tüketicilerin beğeni-

sine sunuluyor. Grez gömme rezervuarlar; 
su tasarrufu, sessiz boşaltma özelliği, ses ve 
nem yalıtımı, ek yeri içermeyen HDPE’den 
mamül yekpare tankı, kolay montajı ile fir-
manın teknoloji ve tasarım konusundaki fark-
lılığını ortaya koyuyor. İki kademeli teloma-
tik boşaltma mekanizması tüm rezervuar 
modellerinde kullanılır. Boşaltma grubu, uzun 
ömürlü ABS malzemeden üretilir. Silikon 
malzemeden üretilen sızdırmazlık elemanı 
kullanılarak kireçlenme ve sertleşmenin önüne 
geçilmiştir. Yüksek kalite ve estetiğe sahip 
çevre dostu Grez gömme rezervuarlar 6 farklı 
tip ve 11 farklı model olarak piyasaya sunu-

modeller mevcuttur. Farklı renk ve tasarımda 
kullanıma sunulan banyolara şıklık kazandı-
ran kumanda panelleri Neva, Saba, Buse tüm 
modelleri ile kullanılabilir. TM

luyor. ComfortFit modeli komple izolasyonlu 
olup, hem yoğuşmayı önler hem de sesi mini-
muma indirger. Ayrıca tuğla duvar, alçıpan 
duvar ve alaturka uygulamalarına cevap veren 

KUMAŞ HAVA KANALLARI

KE Fibertec San. ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 6 No: 482
34384 Şişli / İstanbul

Tel : 0.212.210 35 15
Faks : 0.212.210 36 56
info@ke-fibertec.com.tr
www.ke-fibertec.com.tr

Cradle to Cradle
sertifikalı, sürdürülebilir
kumaş hava kanalları ile
yeni mimari olanaklar

         Avantajları 
 
Esnek ve terzi işi çözümler 
 
Etkin hava dağıtımı 
 
Yangın onaylı malzemeler 
 
Kolay nakliye ve montaj 
 
Hijyenik ve yıkanabilir ürünler 
 
Özgün malzemeler ve renkler 
 
Sürdürülebilir havalandırma

“Havalandırmada
Yeni Fikirler,  
Yeni Çözümler”
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ürünler

Baumit’ten Yeni Ürün: CreativTop

Baumit İnovasyon Merkezi’nde geliş-
tirilen Baumit’in yeni ürünü Creativ-
Top, dış cephe kaplamalarına yeni bir 

boyut getiriyor. Dış cephe tasarımı için seçe-
nekler sunan ürün, aynı zamanda Baumit ısı 
yalıtım sistemleri için de bugüne kadar geliş-
tirilmiş en yaratıcı ve inovatif doku alternatif-
lerini barındırıyor. Kullanıma hazır ve uygu-
laması kolay bir ürün olan Baumit Creativ-
Top özgürce şekillendirilebiliyor. Bu özelliği 
ve sunduğu çok yönlü uygulamalarla dış cephe 
kaplamaları 758 farklı renk tonu alternati-
fine ve yaratıcı kombinasyonlara imkân sağlı-
yor. CreativTop ile çizgi dokulu, düz yüzeyli 
veya kaba dokulu gibi birçok dış cephe dokusu 
uygulanabiliyor. Baumit CreativTop; ısı yalı-
tım sistemleri, eski ve yeni uygulanmış mine-
ral esaslı sıva, sıva altı harç ve beton üzerinde 

son kat olarak kullanılabiliyor. Ayrıca orga-
nik bağlayıcı sıva altı harçların, kaplamala-
rın veya tamir sıvalarının yüzeyini düzeltmek 
amacıyla da tercih edilebiliyor. Baumit UniP-

rimer astar üzerine ve farklı gereçlerle (mala, 
rulo, fırça, sünger, vb.) uygulama yapılabilen 
CreativTop’ın katman kalınlığı ise uygulama 
tekniğine bağlı olarak değişebiliyor.  TM

LG Prestige Inverter Klimalar

LG Electronics’in ev kullanımına 
yönelik geliştirdiği Inverter Prestige 
Inverter serisi klimalar, enerji tasar-

rufu özelliğinin yanı sıra rekor seviyede ses-
siz çalışmasını sağlayan ileri teknolojisiyle 
dikkat çekiyor. LG Prestige Inverter, kötü 
kokuları giderirken alerjiye karşı etkili ino-
vatif Honeycomb hava filtresi sayesinde içle-
rinde H1N1’in de bulunduğu çeşitli virüsleri 
ortadan kaldırıyor. 
LG Inverter Klima, “Cilt Nemlendirme 
Özelliği” ile cilt bakımı da yapıyor. Klima-
larda devrim yaratan LG split klimalar Bosch 
Termoteknik yetkili bayilerinde satışa sunu-
luyor.

H1N1 virüsüne karşı LG klima

LG Prestige Inverter, havayı yüksek seviyede 

arındıran en yeni LG teknolojisi Plasmaster ile 
dikkat çekiyor. Plasmaster Otomatik Temiz-
leme sistemi, sterilizasyon yöntemi ile kendi 
kendini temizleyerek klimanın iç kısmını küf ve 
bakterilerden koruyor. Ayrıca Plasmaster kötü 
kokuları giderirken alerjiye karşı etkili inova-
tif Honeycomb hava filtresi sayesinde içlerinde 
H1N1’in de bulunduğu çeşitli virüsleri orta-
dan kaldırıyor. 

LG Prestige Inverter ile alerjiye son

İleri filtre teknolojisine sahip Prestige Inverter 
klimalara eklenen yeni filtre ile havada alerjiye 
neden olan organizmaların yok edilme oranı 
artırıldı, kullanıcılara daha temiz hava sunul-
ması sağlandı. Ar-ge çalışmalarına hızla devam 
eden LG, 3M ile ortak bir çalışma yaparak yeni 
3M Multi Koruma Filtresini oluşturdu. 

Cilt bakımı LG Prestige 
Inverter’dan

Prestige Inverter’ın sahip olduğu bir diğer 
özellik de “Cilt Nemlendirme Özelliği (Skin 
Care)”. Bu yeni özelliği sayesinde, yaydığı 
iyonlarla havadaki su molekülleri daha küçük 
parçalara ayrıştırılarak cilt tarafından emi-

lebilir hale getiriyor. Yapılan testler sonu-
cunda, LG Inverter Klimanın iki saatlik bir 
süre içinde cildi % 15 oranında nemlendirdiği 
ortaya çıktı. LG Prestige Inverter serisi, özel 
dekorasyona sahip tüm evlerle uyum sağlayan 
ve otomatik olarak açılıp kapanan çok şık ön 
paneli ve gizli ekranı ile ayrıcalıklı tasarımı ile 
de dikkat çekiyor. 

Enerji tasarruflu klima

Enerji tasarrufunu, 5,6 COP ve EER değer-
leriyle bir üst seviyeye taşıyan LG Prestige 
Inverter klimalar geliştirilmiş kompresörü 
sayesinde klasik modellere göre yüzde 74 ora-
nında daha az enerji harcıyor ve sahip olduğu 
ileri filtre teknolojisi ile odanın havasını etkin 
bir şekilde temizliyor. LG ar-ge ekibinin ger-
çekleştirdiği çalışmalar sonucunda LG Pres-
tige Inverter serisi klimalar 17dB ses seviye-
sine kadar düşebiliyor. 
Ev yaşamını daha da konforlu hale getirmek 
için tüketiciler için özel olarak tasarlanan LG 
Prestige Inverter serisi klimalar, enerji verimli-
liği konusunda gerçekleştirilen inovatif çalış-
malarla kullanıcıların daha az enerji harcama-
larını kontrol altına alırken bu yönüyle doğayı 
da koruyor. TM
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ürünler

Normtherm’den Flamco Flexvent 
Otomatik Hava Boşaltma Ventilleri

Normtherm distribütörlüğünde Türkiye pazarına sunulan 
Flamco Flexvent Otomatik Hava Boşaltma Ventilleri; 
küçük, kanıtlanmış tasarım ısıtma ve soğutma sistem-

leri için yüksek verime ve garanti edilen kullanıma sahiptir. Tesi-
sat içerisindeki su, kimyasal aşınma oluşturabilecek, ısı ve soğuk 
transferini azaltabilecek hava içerir. 
Bir Flexvent havanın biriktiği yerlere takılır. Şamandıra kuman-
dalı olarak Flexvent’de biriken hava şamandıranın düşmesine 
ve hava tahliye valfinin açılmasına neden olur. Hava giderildik-
ten sonra, şamandıra yükselmekte ve valfi kapatmaktadır. Flex-
vent şamandıralı havalandırma valfleri pirinçten yapılır. Çoğu 
tipi kolay takılması ve sökülmesi için bir çekvalf ile donatılmıştır. 
Flexvent şamandıralı hava boşaltma valfinin ölçülerinin küçük 
olması sayesinde bütün tesisatlara takılması kolaydır. Her bir 
Flexvent şamandıralı havalandırma valfinin üstündeki büyük hava 
haznesi, Flexvent’in sızıntı oluşmaması için valf yuvasını kirlen-
meye karşı yeterince korumaktadır. En yüksek kaliteyi garantile-
mek için bütün Flexventler firma tesislerinde test ediliyor. 
Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar (Flexvent MAX: 25 bar.)
Maksimum çalışma sıcaklığı: 120 °C. TM



Trane Voyager™ paket tip klimalar sinemalardan, süpermarketlere 
ve depolara kadar birçok uygulama alanları olan, geniş çalışma 
sıcaklığı aralıklarında, tüm soğutma ve ısıtma ihtiyacınızı 
karşılayabilen cihazlardır.

• Eurovent tarafından onaylanmış A ve B enerji verimlilik sınıfı
• Sınıfının en yüksek COP değerleri
• Hafi fl iği ve düşük boyut ölçüleri ile kolay montaj ve servis imkanı
• Tracer™ kontrol ünitesi ile kolay kullanımlı, bina ve enerji yönetimi

Trane Voyager serisi paket klimalar, verimli, esnek, güvenilir ve akıllı çözümlerdir
Seçiminizi şimdi yapın ve bize ulaşın  0216 556 50 48  - info.tr@trane.com 

Tüm ürünlerimiz için www.engineer.trane.com 
adresimizi ziyaret edebilirsiniz

15 - 160 kW Paket Tip Klimalar

Tüm kapalı ortamlar için
Tak-Çalıştır kolaylığı 

Voyager™

©2013 Trane 

Trane_Voyager_AD_ACR_195x270_TR_0413.indd   1 18/04/13   17:06



ürünler

TROX’tan LED’li HEPA Filtre Kutusu

değiştirilmesi gerekir.
•	 Kompakt tasarımlıdır.
•	 Sızdırmaz gövdesi RAL 9010 

elektrostatik toz boyalı çeliktir. RAL 
9005 opsiyonu vardır.

•	 Üç farklı spigot alternatifi mevcuttur: 
Yandan girişli dairesel spigot, Yandan 
girişli dikdörtgen spigot, Üstten girişli 
dairesel spigot

•	 Üç farklı difüzör yüzü alternatifi 
mevcuttur.

•	 Filtreler standart olarak 2-noktadan 
sabitlenir.  4-noktadan sabitleme 
opsiyonu vardır.

•	 HEPA filtre oturduğu yivlerin 
sızdırmazlığının ölçülmesi için test 
düzeneği mevcuttur.

•	 Difüzör yüzleri merkezdeki tek bir vida 
ile kutuya tutturulur, demontaj ve bakım 
kolaylığı sağlanır.

•	 Filtreler ayrıca sipariş edilmelidir.
•	 3.6 V dahili pil içeren H13 ve H14 

filtreler mevcuttur.
•	 Pil, hava akış yönünde (kirli tarafta) 

monte edilmiştir. Pil ile kirlilik sensörü 
arasındaki bağlantı basit bir soket ile 
sağlanmıştır.

Avantajları:

• Doktorlar, laboratuvar görevlileri, 
hemşireler, yani son kullanıcılar filtre 
kirlilğini uzaktan takip edebilir ve 
değişim talep edebilir. Filtre değişiminin 
vaktinde yapılması için son kullanıcıya 
takip ve kontrol fırsatı yaratır.

• Filtre değişiminde tüm yetki bakım 
ekibinde toplanmamış olur. Kullanıcıya 
da kontrol imkânı verir.

• Zamanında değiştirilen filtreler 
sayesinde  hijyenik sistemler sağlıklı 
çalışır.

• Filtre değişimin zamanında yapılması 
enerji tasarrufu sağlar. Fanlar gereksiz 
yere kirli fitrelerin yarattığı yüksek 
basıncı yenmeye çalışmaz ve fazla 
elektrik çekmemiş olur.

• Özellikle hastanelerde hastaların güven 
duygusunu artırır, işletmecilere eşsiz bir 
ürün kullanma avantajı sağlar. TM

Özellikleri:

•	 Entegre filtre kirlilik sensörü sayesinde 
filtre kirliliği algılanır. 

•	 Harici bir elektrik beslemesine gerek 
duymaz, filtrenin üzerinde bulunan pil 
yeterlidir (pil ömrü yaklaşık 2 yıl)

•	 LED indikatör filtre kirlendiğinde veya 
pilin değişmesi gerektiğinde uyarı verir. 
Uyarı ve durum sinyalleri aşağıdaki 
gibidir;

•	 Yeşil Işık:  Filtre kullanıma uygundur
•	 Kırmızı Işık: Filte kirlilik değerine 

ulaşmıştır, değiştirilmesi gereklidir 
(Filtre değişimi yapıldığında LED  
tekrar yeşile döner. Yeni filtre ile  
değişim yapılmadığı sürece LED  
kırmızı olarak kalır)

•	 Turuncu Işık: Pilin  

Temiz odalar, ilaç üretim tesisleri, labo-
ratuvarlar, hastaneler gibi mahal-
ler hava kalitesinin son derece kri-

tik olduğu mahallerdir. Bu gibi mahallerde 
havanın odaya dağılımı genellikle asma tavana 
monte edilen HEPA filtre kutuları üzerinden 
yapılır. Günümüzde HEPA filtreler hastane-
lerin olmazsa olmazlarıdır. Ameliyathane-
ler, yoğun bakım odaları, yanık tedavi oda-
ları HEPA filtelerin kullanım alanlarının en 
klasik örneklerdir. HEPA filtre kutularında 
da geniş bir ürün gamı bulunan TROX, bu 
ürünlerinin arasına bir yenisini daha ekliyor: 
LED’li HEPA Filtre Kutusu. LED’li HEPA 
filtre kutusu, standart TROX HEPA filtre kutu-
sunun özelliklerine filtre kirliliğini gösteren 
LED indikatörü de ekliyor. Difüzör yüzünde 
bulunan LED indikatör farklı durumları farklı 
renklerle uyarıyor.
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Samsung’dan Hem Serinleten Hem de Tasarruf 
Sağlayan Klimalar 

Samsung Electronics Co. Ltd. tarafından 
akıllı teknolojilerle geliştirilen Samsung 
klimalar, birbirinden farklı modelleriyle 

2013 yaz sezonunda hem serinletiyor hem de 
tasarruf sağlıyor. Samsung klimalarda bulu-
nan Smart Inverter, S Plazma iyon ve Full HD 
filtreleme sistemi gibi yenilikçi teknolojiler en 
sağlıklı havayı en tasarruflu şekilde sunuyor. 
Smart Inverter özelliği, klimanın kompresörü-
nün sürekli olarak açılıp kapanmasını engelli-
yor ve sıcaklık dalgalanmalarına göre klimanın 
motor gücünü otomatik olarak ayarlayarak ideal 
sıcaklık düzeyini koruyor. Bu gelişmiş kontrol 
sistemi % 60’a varan enerji tasarrufunun yanı 

sıra uzun süre rahat edilebilecek bir ortam sağ-
lıyor. Samsung klimalar, gelişmiş Double Cle-
aning arındırma sistemi ile havayı iki şekilde 
temizliyor; öncelikle Full HD filtrenin sağla-
dığı gelişmiş filtreleme ile havadaki toz parti-
külleri ve biyolojik atıklar % 90’a varan oranda 
filtrelenerek ortam kirli tozlardan arındırılıyor. 
Bunun yanı sıra gelişmiş S-Plazma iyon tekno-
lojisi, fiziksel filtrelemeye direnen bakteriler de 
dahil olmak üzere havadaki zararlı virüs, bakteri 
ve alerjen maddeleri % 99’a varan oranda etki-
siz hale getirerek bu maddeleri zararlı su buha-
rına dönüştürüyor. Samsung klimalarda bulu-
nan D’light Cool özelliği sayesinde odanın nem 

düzeyi ölçülerek ve ideal sıcaklık otomatik ola-
rak hesaplanarak, en rahat ortam için sıcaklık 
ayarı yapılıyor. Ayrıca Samsung klimalarda bulu-
nan “İyi Uyku” özelliği de sabahları daha din-
lenmiş ve zinde uyanmayı mümkün kılıyor. Bu 
özellik sayesinde, kaliteli bir uyku için odanın 
sıcaklığı ve nem düzeyi uykuya dalma, uyku ve 
uyanma süreçlerine göre ayarlanıyor. TM



ürünler

Fluke’tan Yeni Ürün: Ti100 Termal Kamera Serisi

IR-Fusion® teknolojisi
Sorunlu alanları görmeye ve belgelemeye 
yardımcı olan 11 renkli palet seçeneği ile üç 
görüntüleme modu (Resim İçinde Resim modu 
dahil).

Çok modlu video kaydı
IR-Fusion özellikleri ile görünür ve kızılö-
tesi formatında video kaydı sunar. Sorunları 
zaman içinde izleyip video raporları kolayca 
hazırlanabilir, analiz edilebilir ve sorunlar tek 
resimli olarak giderilebilir. Video, görüntüle-
mek ve analiz etmek için kolayca bilgisayara 
indirilebilir. 

Elektronik pusula
Ti110, yönetim ve bakım personeline sorun-
ları yazılı olarak bildirmek ve iletmek için 
son derece yararlı olan ve sorunun konumunu 
açıklayan sekiz yönlü elektronik ana pusula 
ile donatılmıştır. 
Pusula okumaları görüntülere ve raporlara 
kolaylıkla eklenebilir. 

Fluke Ti125 ve Fluke Ti110, endüstriyel 
kullanıma yönelik termal görüntüleme 
cihazı kullanımı kolay olduğu kadar 

hafif ve sağlamdır. 
Fluke’un özel IR-OptiFlex™ odaklama sis-
temi elektrik ve mekanik ile ilgili denetim-
leri son derece hızlı şekilde gerçekleştir-
meye yardımcı olur. IR-Fusion® teknolo-
jisi, çok modlu video kaydı ve elektronik 
pusula özelliklerine sahip Ti110 ile sorun-
ları bulmak ve gidermek artık çok daha hızlı. 
Ürün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

IR-OptiFlex™ odaklama sistemi
Fluke’un ultra sağlam odaklama sistemi, bina-
nın veya tesisin son derece hızlı şekilde taran-
masına yardımcı olur. İster potansiyel hava 
kaçaklarına, ister yetersiz yalıtım bölgelerine 
veya nem girişlerine odaklanılsın, IR-OptiFlex, 
1,2 m ve daha üstü mesafeden netlik ayarsız 
kullanım kolaylığı ile 1,2 m’den az mesafeler 
için manuel odaklama esnekliğini birleştirerek 
üst düzey odaklama özelliği sunuyor. 

IR-PhotoNotes™ açıklama sistemi
Her kızılötesi görüntü için en fazla üç görü-
nür ışıklı fotoğraf eklenerek sorun yaşanılan 
bölgenin tam kaynağını öğrenilebilir. Etraf-
taki alanlar, cihazların dijital görüntüleri yaka-
lanabilir veya faydalı olabilecek başka bilgi-
ler edinilebilir. 

Sağlam yapı
Yeni Fluke görüntüleme cihazları ince ve hafif 
olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilirdir. 
Görüntüleme cihazları, zorlu ortam koşulla-
rında sağlam kalmaları için 2 metreden düş-
meye dayanacak şekilde tasarlanmış ve tit-
reşim, aşırı sıcaklık, yüksek oranda nem ve 
elektromanyetik/radyo frekansına maruz kalma 
dahil olmak üzere bir grup testten geçirilmiştir. 

Sesli açıklama
Sahada açıklamaları hızla not almak ve kay-
detmek için doğrudan kameraya 60 saniye-
lik sesli açıklama eklenebilir. Kameradaki ve 
SmartView® yazılımındaki ses açıklamaları 
kolaylıkla incelenebilir. Kullanışsız kulaklık-
lara, mikrofonlara ve telsiz kulaklıklara ihti-
yaç duyulmaz.

Lazer işaretçi/el feneri
Lazer işaretçisi, çalışanlara alan dışındaki bir 
noktayı tam olarak işaret etmeyi sağlarken el 
feneri (cep feneri) ise karanlık odalar, tavan 
araları, tesisat kanalları veya az aydınlatılmış 
alanlar gibi alanları aydınlatmaya olanak tanır. 

Tek elle kullanıma elverişlilik
Ti110, basit ve tek elle kullanıma elverişli 
şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Hafif 
ve ince profili, tercihe bağlı olarak yatay veya 
dikey formatta çalıştırmayı kolaylaştırır. Tüm 
bu özellikler sayesinde dengeyi sağlamak veya 
başka bir aracı tutmak için kullanıcının bir eli 
boşta kalabilir. 

Aksesuarlar
• Tripod 
• Ek akıllı piller 
• Harici iki yuvalı pil şarj kaidesi 
• Otomobil şarj cihazı 
• Cihaz bakım planları  TM

Endüstriyel-Ticari Kullanım
Sıcaklık ölçüm aralığı: 
-20 °C - +250 °C 
Termal hassasiyet: 
30°C hedef sıcaklıkta 
≤ 0,10°C (100 mK)
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23,5*33,5 cm  

55 YILLIK 
TECRÜBE

Garanti Bankası’ndan Hillside 
Fitness Center’e, Tchibo 
Cafe’lerden MNG Kargo’ya kadar 
birçok kuruluş SANIHYDRO 
ürünlerine güveniyor.
SANIHYDRO öğütücü ve pompaları 
doğal akışlı tahliyenin imkansız olduğu 
durumlarda, evinizin veya İş yerinizin 
herhangi bir yerine, ekstra tuvalet, yeni 
bir banyo, mutfak veya çamaşırhaneyi 
kolayca monte etmenizi sağlıyor. 
İsterseniz çatı veya bodrum katına... 
İsterseniz kanalizasyon borusundan 
uzak veya kot farkı olan yerlere...



ürünler

Contek’ten Frimec FRV Sistemi

ünite bağlantı imkânı ile, split klimalar ile 
yapılan klima uygulamalarına göre, daha este-
tik ve verimli çözümler sunuyor. Yeni Frimec 
hafif ticari ürünler, 9000 - 28.000 Btu arası 
inverter duvar tipi, 48.000 Btu inverter salon 
tipi, 24.000 ve 48.000 Btu inverter yer tavan 
tipi, 24.000 - 36.000 - 48.000 Btu orta sta-
tik basınçlı, 60.000 Btu yüksek statik basınçlı 
inverter gizli tavan tipi ve 45.000 Btu on/off 
salon tipi alternatifleriyle kullanıcıların beğe-
nisine sunuluyor.  TM

Yeni Frimec FRV sistemi, 8-64 HP dış 
ünite 2kW - 28kW arası 8 ayrı tipte 
55 çeşit iç ünite seçenekleri ile farklı 

projeler için esnek çözümler sunuyor. Kom-
pakt kaset tipleri ile asma tavanlara uygun. 
8 kW kaset tipi cihazda sadece 23 cm yük-
sekliği ile, tavan arası yüksekliğinin düşük 
olduğu yerlerde, % 100 taze hava ile çalışan 
gizli tavan tipleri, taze hava ihtiyacının yük-
sek olduğu mekânlarda avantaj sağlıyor. Fri-
mec VRF sisteminde geniş çalışma sıcaklığı 
aralığı (-20 ısıtma , +50 soğutma), otomatik 
adresleme, servis kiti gibi özellikler standart 
olarak sunuluyor. Orta statik basınçlı iç üni-
telerde arkadan ve aşağıdan hava emiş imkânı 
bulunuyor. Yeni tasarım kumandaları, mer-
kezi ve grup kontrol imkânı sağlıyor. 10 - 16 
kW arası mini FRV dış üniteler 6 - 8 adet iç 
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Doğu İklimlendirme Ekipmanları Hepa Filtre Kutuları

Doğu İklimlendirme Ekipmanları Hepa 
Filtre Kutuları, yüksek kalitede (saf-
lıkta) hava ve hijyen gereksinimi olan, 

ameliyathaneler ve temiz odalar (ilaç, kimya, 
gıda endüstrileri) için % 100 sızdırmalık garan-
tisi ile tasarlanmıştır. Geniş ürün gamı ile uygu-
lama gereksinimlerine tam olarak cevap verir. 
Her tip tavan sistemine özel çözümler sunar. 

İsteğe bağlı olarak üstten ya da yandan girişli 
olabildiği gibi, müşteri talebi doğrultusunda pas-
lanmaz sacdan imal edilebilir. Doğu Hepa Filtre 
Kutularında standart olarak sızdırmazlığı test 
edebilmek için özel tasarlanmış test kanalı ve 
test ucu ile filtre kirlilik kontrolünün yapılabil-
mesi için basınç uçları yer alır. Aynı zamanda 
isteğe bağlı olarak Doğu Sızdırmaz Damper 

(DIN–1946), hepa filtre kutusunun girişine ekle-
nebilir. Doğu Hepa Filtre Kutusunun çıkışında 
hepa filtre kutusu ile modüler yapıda olan Doğu 
Swirl Difüzörlerinin kullanılması uygun olur. 
Özel tasarlanmış filtre kutusu ve swirl difüzör ile 
hepa filtrenin sökülüp takılması kolaylaştırılmış-
tır. Doğu Hepa Filtre Kutuları, yurtiçi ve yurtdışı 
birçok kamu ve özel kuruluşta kullanılır.  TM

Doğu İklimlendirme Ekipmanları’ndan Laminar Akışlı Tavan Sistemleri (GLC)

Laminar Akışlı Tavan Sistemleri bilin-
diği gibi havalandırma sistemleri-
nin en kritik ekipmanlarından biri-

dir. Ameliyathane, temiz oda, özel prosesler 
gibi hijyen gereksinimlerinin yüksek olduğu, 
kritik projelerde tercih edilirler. Ürün genel 
hatları ile Kasa, Laminizatör ve Hepa Filtre 
Kutusu olmak üzere 3 ana parçadan oluşur. 
Kasa, AISI304 kalite paslanmaz sacdan üre-
tilir. Bu sayede laminar akışlı tavan sistemi-
nin temizlenmesi esnasında yüzeyin bozul-
ması ve mikroorganizmaların oluşumu engel-
lenir. Kasanın içinde, ihtiyaç duyulan hava 
debisine göre değişen adetlerde hepa filtre 
kutusu yer alır. Bu kutuların içinde yerleşti-
rilen EN1822’ye uygun H14 sınıfı hepa filt-

reler ile laminar akışlı tavana gelen havanın 
içindeki, 0,3 mikrometreden büyük parçacık-
ları, % 99.995 oranında yakalayabilir. Lamini-
zatörün çerçeve kısmı AISI304 kalite paslan-
maz çelik profilden üretilir. Bu profilin üzeri 
özel fiber bir malzeme ile kaplıdır. Lamini-
zatörün amacı, hepa filtrelerden geçen steril 
havayı kasa içinde toplayarak eşit hızda ame-
liyat masası ve ekibinin üzerine yayabilmek-
tir.  0,24 – 0,30 m/s aralığında düşük hızlarda 
çıkan steril hava, yüksek türbülans şiddetle-
rine ulaşmaz ve bu sayede ameliyathanenin 
çevresinden giren maddelerle kirlenme etkili 
biçimde önlenir. Ayrıca, ameliyat ekibi tara-
fından yayılan bakteri ve parçacıklar belir-
lenen akış yollarında etkili biçimde ortam-

dan uzaklaştırılır ve bir koruma alanı oluş-
turulur. Laminar akışlı tavan sistemleri DIN 
1946-4’e göre 1a sınıfı olarak belirtilen ste-
ril mekânların havalandırılmasında kullanılır-
lar. Laminar akışlı tavan sistemine sahip ame-
liyathanelerde yapılan açık kalp ameliyatı, 
organ nakli gibi müdahalelerde hastanın yük-
sek hızlı, soğuk hava neticesinde termal şoka 
girmesi önlendiği gibi, ameliyat ekibinin de 
uzun süren ameliyatlarda performans kaybı 
yaşamadan ameliyatı gerçekleştirmesi sağla-
nır. Doğu İklimlendirme Ekipmanları tarafın-
dan üretilen DIN 1946-4'e göre üretilen ve ISO 
14644'e göre performans doğrulaması yapılan 
Laminar Akışlı Tavanlar, 30’u aşkın ülkeye 
ihracat ediliyor. TM
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ürünler

genişletiyor. liNear, bina donanımı için kendi 
çizim çözümleri olan AutoCAD bazlı liNear 
Desktop’un yanı sıra Stand-Alone (CAD çekir-
deği dahil) ve özellikle artık REVIT uyumlu 
liNear hesaplama yazılımı çözümleriyle de hiz-
met veriyor. 
liNear Hesaplama yazılımı ile, boru sistemleri 
ve kanal sistemleri hesaplanıp, hesaplama baz 
alınarak borular ya da hava kanalları uygun 
şekilde (ihtiyaca göre) boyutlandırılıp, akış yol-
larında hidrolik ya da akış mekaniksel denge-
leme yapılabilir ve komple malzeme ve metraj 
listeleri çıkarılabilir. Bunun yanında, kullanı-
cının orijinal üretici bileşenleri ile doğrudan 
planlama imkânı vardır. Çok sayıdaki liNear 
işbirliği ortağı (Viessmann, Viega, Buderus ve 
REHAU dahil) firmanın ürün veri kayıtları kul-
lanılarak direkt planlama aşamasından eksik-
siz sipariş listeleri oluşturulabilir. Bu, kulla-
nıcı için büyük bir zaman tasarrufu anlamına 
gelir. LiNear, AutoCAD’in yanı sıra REVIT ile 

çizilmiş projeleri de destekliyor. Ayrıca liNear, 
her iki platform için (AutoCAD ve REVİT) 
liNear Building programını sunuyor. liNear 
Building programı içinde yapı tekniği hesap-
lamaları ve tasarımları yapılabilir. İster ısıtma 
yükü, soğutma yükü ya da bina içi havalan-
dırma hesaplamaları olsun, liNear Building 
kullanıcıya hesaplanacak obje için en uygun 
çözümü sağlıyor. Design 3D yazılımı yardı-
mıyla tüm tasarımlar en ufak detaylara dahi 
sadık kalınarak 3D’ye dönüştürülebilir. Böy-
lece tek tuşla tüm kesitler ve yapı bölümleri için 
çarpışma ve hata içermeyen uygulama planları 
hazırlanabilir. liNear tüm disiplinlerde maksi-
mum uyumluluk sunar. AutoCAD ya da REVIT 
ile çalışılıp çalışılmadığından bağımsız 6 dilde 
programı kullanabilme imkânı vardır. Kulla-
nım dili ve çıktı dili için ayrı ayrı dil seçenek-
leri kullanılabilir. Bu, kullanıcının Türkçe ola-
rak planlama yapıp çıktılarını Rusça olarak ala-
bilmesine olanak sağlar.  TM

Bina donanımı ve tesisat sistemleri için 
piyasayı belirleyen yazılım çözüm-
leri ve servis sağlayıcısı bir firma 

olan liNear, ürün portföyünü şimdi daha da 

liNear’dan AutoCad’den sonra REVIT ile de Uyumlu Programlar

Rehau’dan Yeni Modüler Yer Isısı Kolektörü: Raugeo Click

Yeni yer ısısı kolektörü Raugeo Click; 
modüler konsepti, lojistik olarak sağ-
ladığı kolaylık ve şantiyede sağla-

dığı esneklik ile ön plana çıkıyor. Rehau, top-
rak kaynaklı ısı pompası borulaması devreleri-
nin kolayca birleştirilebilmesi için neredeyse 
tüm sistem büyüklüklerinde kullanılabilen yeni 
bir modüler yer ısısı kolektörü geliştirdi. Bu 
kolektör hem modüler hem de monte edilmiş 
olarak temin edilebiliyor. Dayanıklı, cam elyaf 
takviyeli plastik kullanılarak üretilmiş olması 
nedeniyle korozyona dayanıklıdır ve kullanım 
güvenliği sunar. Gövdesinde barındırdığı tırnak-
lar kolektörü yapısal olarak güçlendirir. Ayrıca 
kolektör çok ağızlı olduğunda dahi kanıtlanmış 
bir eğilme mukavemetine sahiptir. 

Esnek modüler yapı sistemi

Kolektörün modüler olarak ve şantiyede imalatı 
için üç sete ihtiyaç duyulur: Bütün kolektörler 
için gerekli olan temel set, kolektörün her bir 
ilave toprak devresi ile genişletilmesi için geniş-
letme seti ve toprak devrelerinin bağlantısı için 
bağlantı rakoru seti. Bu sayede hem bayi hem de 
uygulamacı az stok alanına ihtiyaç duyarak alan 
tasarrufu sağlayabilir. Her türlü kolektör seçe-
neği en kısa sürede monte edilebilir. Ø 20 ile Ø 
50 PE ve PE-X boruları ve termo-manometre 
gibi aksesuarlar portföyü tamamlar.

Hızlı montaj

Raugeo Click kolektörünün modüler göv-
desi, takımsız ve ek bir sızdırmazlık işlemine 
gerek bırakmayan bir bayonet bağlantısı ve el 
ile monte edilebilir. Özel diş kolları ve önce-
den yerleştirilmiş çift conta bağlantıyı sızdır-
maz hale getirir. Bağlantı modülüne doldurma 
boşaltma vanaları, havalandırma vanaları veya 
termo-manometreler takılabilir. Modüllerin 90° 
döndürülebilir olması ve iki taraflı kullanıla-

bilen entegre küresel vanalar bireysel şantiye 
gereksinimleri için hassas bir montaj imkânı 
sunar.

Toprak devrelerinin güvenli 
bağlantısı

Uçları hafifçe traşlanan borular, ısı taşıyıcı dev-
relerin bağlantısı için özel olarak geliştirilen 
bağlantı rakorlarına dayanma noktasına kadar 
takılır. Daha sonra rakorlar ve borular kolektör 
çıkışına bir bayonet halkası ile monte edilir. Şef-
faf yapı parçası sayesinde boru itme derinliği-
nin görsel kontrolü hemen yapılabilir. Çapraz 
bağlı EPDM çift contalar, kolektör daha sonra 
genişletilse dahi kalıcı bir sızdırmazlık sağlar. 

Minimum basınç kaybı

Raugeo Click kolektörünün çeşitli iç bileşenle-
rinin sahip oldukları geniş iç çaplar sayesinde 
büyük debilerde dahi çok düşük basınç kayıpları 
mümkün kılınmaktadır. Patentli debi ölçerler 
ve entegre küresel vanalar sayesinde en uygun 
debi ayarı yapılabilir. TM
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geçici bir süreliğine aşacaksa, ilave 
soğutma ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Kiralık 
chiller’lar sıcak yaz aylarında mevcut 
soğutma sistemlerini destekleyebilir.

•	 Planlanmış bakım ve kesintiler: Chiller 
soğutma grubu yükseltme, yenileme, 
değişim ve retrofit işlemleri sırasında, 
uzun veya kısa vadeli kiralık birimler 
kesintisiz soğutma sağlar. Böylece işletme 
operasyonunun kesintiye uğraması 
engellenir.

•	 Özel faaliyetler ve yerinde hizmetler: 
Geçici chiller'lar ve yerinde hizmetler; 

fuarlar, konserler, festivaller ve diğer özel 
etkinliklerde kullanılabilir.

•	 Özel uygulamalar: Buz pateni pistleri ve 
şarap imalathaneleri gibi tesisler, belirli 
mevsim dönemlerinde soğutma gerektirir. 

Trane, müşterilerin klima sistemlerinin güve-
nilirliğini, verimliliğini ve sahip olma maliye-
tini daha iyi duruma getirmesini sağlayan çeşitli 
hizmet çözümleri sunar. Bu hizmetlere Trane 
Select™ proaktif hizmet planları ve Trane 
Care™ kestirimci ve önleyici bakım program-
ları dahildir. TM

Bina sahipleri ve operatörleri tesisleri-
nin ömrü boyunca herhangi bir anda 
geçici soğutma ihtiyaçlarıyla karşı kar-

şıya kalabilir. İster planlı veya plansız ısıtma, 
ister havalandırma ve klima (HVAC) ihtiyacı 
olsun, soğutma çözümlerini yeterli hale getir-
mek için bilgilere hızlı ve güvenilir şekilde 
ulaşmaları gerekir. İç mekân konfor çözüm-
leri ve hizmetlerinin önde gelen global teda-
rikçilerinden biri ve bir Ingersoll Rand markası 
olan Trane’in yeni çevrimiçi portalı, müşteri-
lerin kiralık chiller çeşitleri hakkında kolayca 
bilgi edinmesine ve seçtikleri ürünlerin Avrupa, 
Ortadoğu ve Hindistan çapında değişik ülke-
lerde bulunup bulunmadığını sorgulamasına 
olanak sağlar. Trane’in Avrupa, Ortadoğu, Hin-
distan ve Afrika’daki HVAC kontrolleri, anah-
tar teslimi çözümler ve hizmet portföyü yöne-
ticisi olan Sai Srikanth, “Yeni portal, müşteri-
lerimizin geçici soğutma ihtiyaçlarını hızlı ve 
verimli bir şekilde karşılamaları için ihtiyaç 
duyacakları bilgileri sağlamaktadır. İster bir 
acil durum ister yenileme işi olsun, yeni portal 
sayesinde müşterilerimiz bize anında ulaşabili-
yor, uygun bir çözüm ve yardım alarak kesinti 
süresini en aza indirebiliyor, kısa ya da uzun 
vadeli doğru kiralık çözümü bulabiliyor” diyor. 
11 dilde kullanılabilen çevrimiçi portal, Trane 
Kiralama Hizmetleri yerel sorumlularına tek 
adımda kolayca erişim sunar. Planlanmış yeni-
leme işlerinde veya beklenmedik sistem arıza-
larında, müşteriler www.trane-chiller-rental.eu 
portalındaki çevrimiçi irtibat formunu kulla-
narak geçici soğutma birimi taleplerini hızlıca 
gönderebilir. Ek ve yedek çözümler, pek çok tür 
tesiste kalıcı olmayan soğutma gereksinimlerini 
karşılayabilir. Bu tesis türlerine sağlık sektörü, 
endüstri ortamları, konaklama, mağaza ve eği-
tim binaları dahildir. Geçici soğutma ihtiyaç-
larının olası nedenleri:

•	 Acil durumlar: Bir doğal afet veya 
beklenmedik ekipman arızası durumunda, 
kiralık çözümler gereken soğutma 
kapasitesini sağlar, bina sahipleri ve 
operatörlerinin uzun vadede en iyi 
çözümü değerlendirmek için zamanlarının 
olmasına olanak verir.

•	 Kapasite planlama: Tesisin soğutma 
yükü, mevcut sistemlerin kapasitesini 

Yeni Trane Kiralama Hizmetleri Portalı, Müşterilerin Geçici Soğutma Sistemi 
İhtiyaçlarını Karşılıyor 

Günümüzde bina sahipleri ısıtma, hava-
landırma ve klima sistemlerinden ileri 
seviyede enerji tasarrufu ve performans 

bekliyor. Rooftop birimleri için doğrudan tahrikli 
fan, merkezileştirilmiş sistem kontrol cihazları 
ve açık iletişim arayüzü gibi teknolojilerin uygu-
lanması bu beklentinin karşılanmasına yardımcı 
olur. Trane doğrudan tahrikli fan, rooftop birim-
lerinin enerji tüketimini yüzde 40’a varan oran-
larda azaltıyor. Tracker™ merkezi kontrolörü ve 
BACnet® iletişim arabirimi, gelişmiş kon- trol 
sayesinde daha iyi performans sunuyor.

Doğrudan tahrikli fan
Doğrudan tahrikli fan 7/24 çalıştığı için roof-
top ünitesi, güç tüketiminin yüzde 40 ile 50’sini 
oluşturur. Trane tarafından geliştirilen doğrudan 
tahrikli fan, geleneksel kayışlı fan için enerji 
verimliliğine sahip bir alternatiftir. Bu yeni tek-
nolojiyle çatı üniteleri zamanın yüzde 40 ile 
60’ında düşük hızda çalışabilir. Bu hız değişimi, 
artırılmış fan verimliliğiyle birlikte yüzde 40’a 
varan enerji tasarrufu sağlar. Bu da müşterile-
rin yerel enerji gereksinimlerini ve teşvik şartla-
rını yerine getirmelerine imkân tanır. Kayış ger-
ginliği ayarı ve tahrik motoru değiştirme plan-
ları artık geçmişte kaldığı için doğrudan tah-
rikli fanların bakımı da daha basittir. Kolay fan 
hız ayarı sayesinde devreye alma süresi kısalır. 
Değişken frekanslı tahrik motoru, motor, kap-
lin ve fan bağımsız olarak değiştirilebilir. Bu da 

Trane’den Rooftop Yenilikleri
toplam sahip olma maliyetinin düşük olmasına 
katkıda bulunur. İsteğe bağlı doğrudan tahrikli 
fan artık tüm Voyager™ II ve III modellerinde 
de bulunuyor.

Tracker rooftop kontrol ünitesi
Tüm Rooftop birimleri için bir Trane Tracker 
merkezi sistem kontrolörü bulunuyor. Bu ünite, 
mevcut bağımsız bölge sensörü denetiminin 
yerini almaktadır. Tracker, 12 adede kadar Roof-
top ünitesini tek bir noktadan denetlemek üzere 
LON iletişim protokolünü kullanır. Yeni Trac-
ker, Trane Tracer™ ZN517 ile birlikte, split sis-
temler ve Trane tarafından üretilmemiş Rooftop 
üniteleri, giriş/çıkış programlı röleleri ve bypass 
değişken hava debisi sistemleri için kullanıla-
bilir. İsteğe bağlı Tracker yazılımı, Trane tek-
nisyenlerinin uzaktan çevrimiçi izleme ve teş-
his yapabilmelerini, trendleri raporlamalarını 
ve yapılandırmaları yedekleyebilmelerini sağ-
lar. Trane Tracker™ MP503 Giriş/Çıkış modülü, 
nemlendirici denetimi ve özel egzoz/yardımcı 
fan denetimi gibi ek özelleştirmeler sunar.

BCI-R Bacnet iletişim arabirimi
ReliaTel (BCI-R) modülü BACnet İletişim Ara-
birimi, Trane Rooftop ünitelerinin BACnet ile-
tişim protokolü kullanan bina yönetim sistem-
lerine (BMS) entegre edilmesini sağlar. İleti-
şim modülü Voyager I, II ve III modelleri içinde 
doğrudan kontrol ünitesine bağlanmıştır. TM
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İzmir’in Eğlence Mabedi: 
İzmir Arena
İzmir yıllardan beri birçok farklı özelliğin-

den ötürü Türkiye’deki önemli cazibe mer-
kezlerinden biri olarak ön plana çıkmış-

tır. Gerek çok kültürlü yapısı, gerek gelişmiş 
sanayisi gerekse de yazlık mekânlarının çok-
luğuyla dikkatleri çekmeyi hep başarabilmiş-
tir. Eğlence sektörüyse İzmir’in şehir hayatının 
değişmez bir parçası olmuştur ve son yıllarda 
İzmir’de gerçekleştirilen hemen hemen bütün 
büyük organizasyonlar bize tek bir adresi işa-
ret ediyor: İzmir Arena.  
305 metrelik cephesiyle İzmir körfezini kucak-
layan ve Kordon manzarasına tamamen hâkim 
bir konumda yer alan İzmir Arena, 2500 metre-
karelik kapalı, 16.000 metrekarelik açık alanı ile 
birlikte toplamda 18.500 metrekarelik dev bir 
alana yayılmış durumda.  Açık alanda oturma 
düzeninde 5000, ayakta ise 35.000 kişiye hiz-
met verebilecek kapasitede olan tesiste, kapalı 

Proje Künyesi

Proje Adı: İzmir Arena, İzmir, Türkiye

Yatırımcı: İzmir Arena

Hvac Müteahhidi: Eneko Havalandırma ve Isı 

Ekonomisi Sistemleri

Havalandırma Çözümleri: FabricAir Tekstil 

Bazlı Hava Dağıtım Sistemleri

Tamamlanma Yılı: 2010

Alan: 2500 m2

alanda oturma düzeninde 1000 kişiye, ayakta 
ise 3200 kişiye hizmet verilebilmekte.  
İzmir Arena’da yer alan kapalı alanın havalan-
dırması ve iklimlendirmesi için, iklimlendirme 
ve havalandırma sistemleri konusunda tesisin 
müteahhitliğini gerçekleştirmiş olan Eneko 
Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistemleri 
firması, tesiste FabricAir Tekstil Bazlı Hava 
Dağıtım Sistemleri ürünlerinin kullanılmasını 
tesis yetkililerine önermiş ve yapılan ön çalış-
maların da neticesinde tesiste FabricAir Teks-
til Bazlı Hava Dağıtım Sistemlerinin (Ürün-
ler kumaş hava kanalı ya da hava çorabı ola-
rak da bilinmekte) kullanımına karar verilmiş. 
Merkezi Danimarka olan, FabricAir Teks-
til Bazlı Hava Dağıtım Sistemleri Şirketi, 
1973’ten günümüze kadar HVAC sektöründe 
kumaş hava dağıtım kanalı üretimi konusunda 
faaliyet gösteriyor ve dünya çapında bir satış ve 

dağıtım ağına sahip, kumaş hava dağıtım sis-
temleri konusunda sektörün lider firmaların-
dan. 2008 yılından beri de Türkiye’de kendi 
satış ofisleri bulunmakta. 
FabricAir ürünleri mekân içi hava kalitesi-
nin artmasında en önemli etkenlerden biri 
olan havanın homojen dağıtılması konusunda 
oldukça etkin ürünler. Kumaştan yapılma hava 
dağıtım kanalları projeye göre birçok farklı hava 
atış modeliyle birlikte dizayn edilebiliyor ve 
mekân içi hava konforunu maksimuma çıka-
rıyor. İşte bu ana özellik FabricAir ürünleri-
nin İzmir Arena’da kullanılması için asıl neden 
olmuş. Çünkü ayakta yaklaşık 3200 kişiye hiz-
met verebilen mekânda, havanın mekânın içine 
homojen dağılması hem iç hava kalitesi açısın-
dan, hem de mekânın etkin bir şekilde ısıtma 
ve soğutulması açısından çok büyük önem arz 
ediyor.  Aynı zamanda İzmir Arena’nın mimari 
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yapısı da tesiste FabricAir ürünlerin önemini 
bir kat daha artırmış. Tesisin tavan yüksekliği 
zeminden yaklaşık 6,5 metre olmasına rağmen, 
balkon katlarının tavana yüksekliği yaklaşık 2,5 
metre civarı. Bu durumda tesiste hem havanın 
sahneye ve zemin seviyesine taşınmasını sağ-
layabilecek yüksek hızda hava atış modelle-
rini, hem de balkon kısmında yer alan izleyi-
cileri/müşterileri rahatsız etmeyecek seviyede 
düşük hava atış modellerini barındırabilecek bir 
hava dağıtım sistemine ihtiyaç duyulmuş. Fab-
ricAir firması bu noktada, dizayn ettiği kumaş 
hava dağıtım kanallarının balkon kısmında yer 
alan müşterilerin olduğu kısmını MeshFlow 
(Düşük hızda ve kısa mesafelere hava atışını 
sağlayan bir FabricAir hava atış modeli), sahne 
ve zemine bakan kısmınıysa NozzFlow (Yük-
sek hızda ve daha uzun mesafelere hava atışını 
sağlayan bir FabricAir hava atış modeli) atış 
modeli şeklinde dizayn etmiş ve bu problemi 
ortadan kaldırmış. 
Kumaş kanalların üzerinde yer alan özel hava 
atış sistemlerinin yanı sıra ürünlerin kumaş 
gözeneklerinden de çok düşük miktarda hava 
çıkışı gerçekleşmekte, bu da ürünlerde yoğuş-
manın engellenmesine neden oluyor, yani Fab-
ricAir Tekstil Bazlı Hava Dağıtım Sistem-
leri izolasyona gerek duymayan, kendiliğin-
den yoğuşmasız ürünler. Yoğuşmanın olma-
ması mekândaki insanların sağlığı açısından 
çok önemli çünkü yoğuşma olması durumunda 
kanallar küf ve bakteri oluşumuna çok elverişli 
mekânlar haline geliyor ve bu da mekândaki 
insanlar adına büyük bir sağlık tehdidi oluş-
turuyor. 
Ürünlerin bakımı ve temizliği de çok kolay; 
ürünlerin montajında çok işlevsel askı tipleri 
kullanılmakta ve ürünlerin sökülmesi ve geri 
takılması bu sayede çok basit bir hale geti-
rilmiş. Eğer hava dağıtım sisteminin temiz-
lenmesi ve bakımı gerekiyorsa, kumaş kanal-
lar sökülüp çamaşır makinesinde yıkanabili-
yor. Yıkama bittikten sonraysa kanallar tek-
rar takılıyor ve sistem çalıştırılıyor, kanallar bu 
sayede hızlı bir şekilde kuruyor ve temizliği de 
yapılmış oluyor. 
Şimdiye kadar saymış olduğumuz genel özel-
likler dikkate alındığında FabricAir ürünle-
rinin, İzmir Arena gibi yüksek sayıda insana 
hizmet veren eğlence merkezleri adına iç hava 
konforunun sağlanması ve hijyen açısından ne 
denli avantajlar sağladığı daha rahat bir şekilde 
anlaşılabiliyor.
Bu özelliklerinin yanı sıra, FabricAir ürünleri 

lendirme işlemlerinde hava dağıtımı adına çok 
etkin ürünler olarak dikkati çekiyor ve kullanı-
cılarına farklı yönlerden de birçok avantaj sağ-
lıyor. İzmir Arena’da yapılan uygulama, Fab-
ricAir ürünlerinin iç hava konforu ve hijye-
nik açıdan ne şekilde avantajlar sağladığının 
önemli bir örneği. TM 

farklı özellikleriyle de İzmir Arena yetkilileri-
nin dikkatini çekmiş. Bunlardan en önemlile-
rinden biri, FabricAir ürünlerinin korozyona 
karşı dayanıklı olma özelliği. İzmir Arena gibi 
deniz kenarında bulunan mekânlar metal hava 
dağıtım sistemlerinin korozyona uğraması açı-
sından çok elverişli bir ortama olanak sağla-
makta, kumaştan yapılma FabricAir ürünleri 
içinse böyle bir risk söz konusu değil.
İzmir Arena bir eğlence merkezi ve böyle bir 
mekân için hava konforu kadar mekânın este-
tiği de çok büyük önem taşıyor. Mekânın tavan 
rengiyle büyük bir uyum içinde olan FabricAir 
hava dağıtım sitemleri İzmir Arena’nın estetiği 
açısından da çok işlevsel ürünler olarak dikkati 
çekiyor. Bunun yanında mekânda gerçekleşti-
rilen canlı performanslar açısından mekân içi 
akustiğin korunması diğer bir önemli konu. İlk 
etapta FabricAir ürünleriyle tanışmadan evvel 
tesis yetkililerini en fazla kaygılandıran konu-
lardan biri de tesiste kullanılacak metal hava 
dağıtım kanallarının tesis içi akustik kaliteyi 
etkileyeceği konusu olmuş. FabricAir ürün-
leriyle tanıştıktan sonraysa tesis sorumluları-
nın böyle bir endişe taşıması için herhangi bir 
neden kalmamış.

Sonuç itibarıyla FabricAir ürünleri özellikle de 
büyük ölçekli tesislerin havalandırma ve iklim-

Kullanılan FabricAir Kumaş Tipi: 
Combi 20

• Geçirgen Yüzey

• 5 Yıl Garanti

• Ateşi Yürütmezlik (UL 723 NFPA   

90A)

• Yıkanabilirlik

• Geniş Renk Seçeneği

• Oeko-Tex Sertifikası

• Kendinden Yoğuşmasız

• Sabit Ölçüler
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NozzFlow™, kanal üzerinde sıra halindeki nozullardan çıkan havanın 
akışını, ıstenilen istikamete sabit şekilde gitmesini sağlar. Nozullar 
sayesinde hava kanal boyunca homojen dağıtılır ve yüksek konfor sağlar.

Akış Prensibi:
Karma havalandırma

Üflenen hava koşulu:
Soğuk ve sıcak hava

Çıkış hızı:
7-20 m/s [1,400-4,000 fpm]

Atış tıpı:
Uzak mesafe

Bu akış modelinde, hava, kanal boyunca yerleştirilmiş gözeneklerden 
çıkmaktadır. Gözeneklerden çıkan yüksek hızlı hava orta mesafelere atılır 
ve ortamdaki durağan havayı homojen bir şekilde sirküle eder.

Akış Prensibi
Deplasman/KarmaHavalandırması Üflenen hava koşulu:

Soğuk ve sıcak hava
Çıkış Hızı:
0,9-2,5 m/s [200 to 500 fpm]

Atış tipi:
Orta mesafeli

proje

Kullanılan FabricAir Hava Atış Tipleri

Hepsi Bir Arada Askı Sistemi

FabricAir® Hepsi-Bir-Arada sistemi kullanıldığında, kanalda hava 
olmasa bile, kanal sönmez ve formunu korur. Bunun yanı sıra, 
sistem çalıştırılırken kalkış esnasında zorlanmadan devreye girer. 
Sönmüş kanal (klasik) kapalıdır ve havanın, kalkış esnasında kanaldan 
geçebilmesi için kanalın tekrar şişirilmesi gerekir ve bu da kalkışta 
dirence, dolayısıyla sarsıntılara yol açar.

Hepsi-Bir-Arada sistem Tip8 H profil ile birlikte kullanıldığında kanallar çok daha çabuk takılabilir ve 
yıkanması için daha çabuk indirilebilir. TM 

Kullanılan Askı Tipi
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Kampanya, 11 Mart - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında geçerlidir.
World’e özel pe in fiyatına 12 taksit ve 4 ay taksit erteleme!

ÜSTELİK
ÜCRETSİZ BAKIM

FIRSATIYLA

• KAMPANYA, 1 MAYIS - 30 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA SATIN ALINAN ARISTON EVO SERİSİ KOMBİLER İÇİN GEÇERLİDİR.
• KAMPANYA DAHİLİNDE STANDART 3 YIL GARANTİYE İLAVE OLARAK, +2 YIL GARANTİ VE BİR SEFERE MAHSUS ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİ VERİLECEKTİR.
• TÜKETİCİLERİMİZİN KAMPANYADAN FAYDALANABİLMELERİ İÇİN BAYİLER TARAFINDAN İLAVE GARANTİ FORMUNUN EKSİKSİZ DOLDURULMASI VE SATIŞ 

FATURASIYLA BİRLİKTE 31 TEMMUZ 2013 TARİHİNE KADAR ARISTON THERMO GROUP’A TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
• BAKIM TARİHLERİ ARISTON TARAFINDAN BELİRLENİR VE CİHAZIN STANDART GARANTİ SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILIR.

 | ARISTON.COM
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söyleşi

Ontrol Şirket Yöneticileri

Murat Eğrikavuk,
Cem Eğrikavuk
Satış Müdürü

Selim Kardaş

Ontrol 1963 yılından beri otomatik kontrol konusunda faaliyet gösteren, 
alanında uzman bir firma. Çalışan ve müşteri memnuniyetini esas alarak 
kontrollü büyümeyi hedeflediklerini söyleyen firmanın yöneticileri Murat 

Eğrikavuk, Cem Eğrikavuk ve Satış Müdürü Selim Kardaş ile otomasyon pazarındaki 
gelişmeleri ve Ontrol’ü konuştuk…

“Farkımız sadece ürünlerimizin 
 kalitesi değil, satış sonrası hizmet   
 kalitemizle de iddialıyız”
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Ontrol, otomatik kontrol alanında 
uzman bir şirket

Ontrol A.Ş. 1963 yılında kurulan ve şu an 
ikinci jenerasyon tarafından yönetilen bir aile 
şirketi. Ontrol’ün uzmanlık alanı, isminden de 
anlaşılacağı üzere otomatik kontrol. Günü-
müzde artık daha geniş olan akıllı bina, bina 
otomasyon sistemleri üzerinde çalışan bir 
firma olarak yolumuza devam ediyoruz. Ont-
rol, farklı alanlara yayılmak yerine tek bir 
alanda uzmanlaşmayı seçmiş bir firma. Çekir-
dek konusunu 50 senedir kesintisiz olarak 
sürdürüyor ve bu konuda uzmanlaşmış, geniş 
bir kadrosu var. Otomatik kontrol alanında 
hem imalat hem dağıtım hem de temsilcilik 
olarak çalışmalarımız sürüyor. Şirketimizde 
toplam 50 kişi çalışıyor. Şirketimizde toplam 
50 kişi çalışıyor. Bunun 8’i satış grubunda, 
5’i muhasebede, 10’u imalat tarafında, 21’i 
uygulamada, 4’ü ar-ge departmanında çalı-
şıyor. Ar-ge ile ilgili büyük firmalarla kendi-
mizi karşılaştırdığımızda, sahip olduğumuz 
küçük bir avantaj var. Büyük firmaların ar-ge 
departmanları ile saha departmanları arasında 
oldukça uzun bir zincir vardır ve laboratuvar-
larda ürünü geliştiren arkadaşlarla, sahada 
gerçek dünya arasında büyük bir mesafe ola-
biliyor. Bizse doğrudan uygulamanın içinde 
bir grup olarak, günün koşullarını ve piyasa-
nın taleplerine yönelik tüm ihtiyaçları kar-

ruz. Dudullu’daki kendi binamıza taşındığı-
mızdan beri bütün birimleri aynı çatı altında 
topladık. Bunun içinde imalat, stok, depo, 
satış, yönetim, satış sonrası hizmetler bulu-
nuyor. Tüm birimleri tek bir noktada topla-
dığımızda daha optimum bir organizasyona 
ulaşmış olduk. Üretim alanımız çok yüksek 
değil, yaklaşık 600 metrekare. Fakat bu alan 
şu anda yeterli oluyor çünkü üretimimizin 
çoğunu dışarıda fason imalat olarak yapıyo-
ruz. Binamızda sadece montaj ve kalite kont-
rol aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Neticede 
ağır sanayi ürünleri değil, teknolojik ürün-
ler üretiyoruz; bu tip üretim, büyük alanlar 
gerektirmiyor. 

şılayacak fakat fanteziye kaçmayacak sevi-
yede, makul ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bu sayede ürünlerde fiyat-performans oranı-
mız çok başarılı çıkıyor. Bunun da sonuçla-
rını zaten büyüyen satışlarımızda görüyoruz.
Uzun yıllardır bir dizi yabancı firmanın tem-
silciliğini yürütüyoruz. İmalat 1985’te başladı. 
İmalatı kendi ürün portföyümüzde, üretim ve 
ar-ge imkânlarımızla sürdürüyor, güncelliyo-
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söyleşi

rak faaliyet gösterir. Bizde durum biraz farklı. 
Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ile yıllar-
dır beraberiz. Çalışan memnuniyeti de çok 
önemsediğimiz için yetişmiş eleman sirkülas-
yonu sorunu yaşamıyoruz. Bizden ayrılan ve 
kendi firmasını kurmak isteyenler de oluyor 
elbette ama tercihleri yine bizimle çalışmak 
yönünde oluyor. Yani yine bizim bir bayimiz-
çözüm ortağımız olarak faaliyet göstermeyi 
tercih ediyorlar ve bizler de onları destekli-
yoruz. Onun dışında, bilgi paylaşımına çok 
önem veren bir firma Ontrol. Kendi bilgi biri-
kimini de, sektördeki gelişmeleri de düzenli 
olarak eğitimlerle, bayileriyle, çözüm ortak-
larıyla, hatta zaman zaman rakipleriyle pay-
laşan bir firma… Düzenli olarak kendi bina-
mızda eğitimler veriyoruz. 

Yerli üreticilerin satış sonrası 
hizmetler konusunda sunduğu ciddi 
avantajlar var

Ülkemizde yabancı ürünlere karşı bir sempati 
söz konusu ama aslında yerli üreticilerin sun-
duğu avantajlar çok fazla. Mesela, Ontrol ola-
rak biz, 20-30 yıl önce yaptığımız, ithal etti-
ğimiz ürünlerin dahi arkasında durabiliyo-
ruz. Bir binaya malzeme vermekle iş bitmiyor. 
Bilindiği gibi binaların ortalama ömrü 40-50 
yıl arasındadır ve bu zaman zarfında ürünler 
mutlaka bakıma ihtiyaç duyar ya da arıza gös-

Müşterilerimiz olası her problemde 
yanlarında olacağımızı biliyor ve 
firmamıza güveniyor

Pek çok sektörde olduğu gibi, satış sonrası 
hizmetler bizim sektörümüzde de büyük 
öneme sahip. Bilindiği üzere teknolojiye ulaş-
mak artık çok kolay ve yenilikleri ürünlere 
yansıtmak, neredeyse her firmanın yaptığı ya 
da yapmaya çalıştığı bir iş. Farkı yaratan, satış 
sonrasında müşterilerinize verdiğiniz hizme-
tin kalitesidir. Ontrol olarak yıllar önce sattı-
ğımız ürünlerin de arkasında durmayı benim-
semiş bir şirketiz. Müşterilerimiz, her türlü 
sıkıntısına anında çözüm bulabiliyor ki bu da 
müşteri memnuniyetini ciddi anlamda artı-
rıyor. Ayrıca markamızı da koruyor. Çünkü 
müşterilerimiz olası her problemde yanla-
rında olacağımızı biliyor ve firmamıza güve-
niyor. Böylece sektörde çok sayıda firma ara-
sında öne çıkan, tercih edilen bir firma haline 
geliyorsunuz. 

Ontrol büyük bir aile…

Ontrol sadece yönetim anlamında değil, tüm 
çalışanlarıyla ve çözüm ortaklarıyla büyük 

bir aile. Firmaların yaşadığı en büyük sorun, 
eleman sirkülasyonudur. Türkiye’de bilindiği 
üzere bir firmada birkaç yıl çalışmış kişiler 
kendi firmalarını açmak üzere çalıştığı yerden 
ayrılır ve genellikle aynı iş üzerinde yoğunlaş-
tığı için de ayrıldığı firmaya rakip şirket ola-
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var. Özellikle yeni jenerasyon ürünlerimizin 
yurtdışına satışı gittikçe artıyor. Gerçekleş-
tirdiğimiz bir işbirliğiyle, İngiltere’de dağıtım 
merkezi fonksiyonunu yürüten yerel bir stok 
oluşturduk. Oradan Avrupa’nın herhangi bir 
ülkesine aynı gün içinde sevkiyat yapabile-
cek durumdayız. O bölgedeki satışlarımız her 
geçen gün artıyor. TÜBİTAK desteğiyle ger-
çekleştirdiğimiz birkaç ar-ge projemiz neti-
cesinde çıkan yeni ürünlerimiz, öyle görünü-
yor ki bu alanın çok daha hızlı genişlemesine 
yol açacak. Özetle, yurtdışında da ciddi bir 
mevcudiyetimiz var ve bu sayede ülkemizde 
dönem dönem yaşanan ekonomik dalgalan-
malardan hasar almadan kurtulabiliyoruz.

Enerji piyasasındaki değişiklikler, 
otomatik kontrol ekipmanlarının 
pazarını genişletti

Türkiye’de bir Enerji Verimliliği Yasası çıktı. 
Yasanın çıkış sürecini birkaç noktadaki deği-
şim etkiledi. Mesela enerji maliyetlerindeki 
artış, özellikle ısıtma ve soğutma konusunda 
insanları enerji tüketimi anlamında eskisi 
kadar özgür bırakmıyor. Isıtma ve soğutma 
giderleri, işletmeciler için de ciddi bir maliyet 
haline geldi. Türkiye’deki işletmeci sayısı ve 
onların tecrübeleri arttı ve yeni yapılan bina-
larda kendi tecrübelerini kullanmaya başla-
dılar. Arz tarafında da önemli değişiklikler 
var; maliyetlerde geçmişe göre ciddi oranda 
düşüşler oldu. Elektronik tarafındaki geliş-
meler, eskiden çok daha pahalı olan birta-
kım altyapıları, sistemleri geçmişe göre çok 
daha düşük maliyetlerle kurabilmeyi mümkün 
kıldı. Eskiden sadece prestij binaları; çok yük-
sek binalar, çok büyük binalar ve AVM’ler için 
düşünülen sistemler, artık orta ölçekli ve hatta 
küçük binalara dahi girmeye başladı. Enerji 
tasarrufu sağlayacak bütün ekipmanlar; okul-
lar, tiyatro salonları hatta evimize kadar girdi.  
Bütün bu gelişmeler, otomatik kontrol ekip-
manlarının pazarını da genişletti. 
Yeri gelmişken, altını çizmekte fayda gördü-
ğümüz bir husus var. Enerji Verimliliği Yasası 
ile getirilen birtakım zorunluluklara çok dik-
kat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önce-
likle zorunlu kılınan sistemlerin uygulanması 
ve denetlenmesi gerekiyor. Burada en önemli 
unsur; denetleyicinin bilinçlendirilmesidir. 
Yani öncelikle neyin neye göre ve nasıl denet-
leneceğinin iyi tayin edilmesi ve buna uygun 

terebilir. Böyle bir durumda yerli imalatçının 
sunabileceği çözüm, çok daha hızlıdır. Her 
şeyden önce karşınızda bir muhatap bulabi-
lirsiniz. Ürünleri kendisi ürettiğinden, stoklu 
çalışır ve sorunu anında giderebilirler. Serti-
fikasyon konusunda Avrupa ve Türkiye’nin 
bir farkı yok. Avrupa’da ürün satabilmeniz 
için hangi sertifikalar gerekiyorsa aynı düzey-
deki sertifikasyon, Türkiye’de ürün satmanız 
için de gerekiyor. Ontrol’ün de sertifikasyon 
konusunda bir sıkıntısı yok. Sadece Ame-
rika pazarı ile aktif olarak ilgilenmediğimiz-
den Amerika’nın istediği sertifikalar konu-
sunda eksiğimiz var. Bunun dışında Avrupa 
ve Türkiye pazarında istenen sertifikasyon-
lara sahibiz.

Yurtdışında ciddi bir 
mevcudiyetimiz var

İhracat tarafına bakarsak; birçok firmanın 
yaptığı gibi yurtdışındaki onlarca ülkede iş 
yapan Türk müteahhitlerine tabii ki hizmet 
veriyoruz. Bu anlamda malzeme ve eleman 
gönderip hizmet verdiğimiz ülke sayısı ger-
çekten çok fazladır. Bunun içinde Avrupa, 
Afrika, Türki Cumhuriyetler var. Birçok 
ülkede bu hizmeti yerine getiriyoruz. Bunun 
dışında birkaç ülkede kendi daimi persone-
limiz var. Bu sayede o bölgelerde yerel satış-
lar, hizmetler ve projeler de gerçekleştiri-
yoruz. Türkmenistan’da ve Kazakistan’da bu 
şekilde yapılanmalarımız bulunuyor. İma-
latçı kimliğimizle yurtdışına satışlarımız da 

kişilerin iyi eğitilmesi gerekli. Aksi halde sis-
tem kurulmuşsa “tamam” deyip geçiliyor ama 
sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol 
edilemiyor. Bu da aslında dönüp dolaşıp bu 
işi iyi yapan firmalara zarar veriyor. Bunu pek 
çok disiplinde gördük. 

Çözüm ortaklarımız, ürünlerimizi 
müşteriye satış sonrası hizmet 
kalitesini garanti ederek iletiyor 

Bir otomasyon sistemi sürekli çalışan bir sis-
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o fabrikada bu sistemi kullanacak birilerine 
ihtiyaç var. Bu kişilerin eğitimleri ile ilgili 
mutlaka faaliyetlerde bulunuyoruz. Bütün 
satış koşullarımızda da bunu belirtiriz. Sis-
temimize bizim kadar olmasa da kendi ihti-
yacı kadar hâkim olacak bir personel olmak 
zorunda. Bu eğitimi de çoğunlukla sistemi 
teslim eder etmez yapıyoruz.

Otomasyon pazarında nispeten 
daha medeni bir rekabet söz konusu

Her işte olduğu gibi otomasyon alanında 
da rekabet var elbette… Çok büyük dünya 
devleri Türkiye’de. Eskiden Türkiye paza-
rına burun kıvıran firmalar, şu anda pazara 
girme çabasında. Otomasyon pazarı, ciddi bir 
bilgi birikimi istiyor. Herhangi birinin “bu işe 
gireyim, nasıl olsa yaparım” diyebileceği bir 
pazar değil. Büyümesi hep kendi içindedir. 
Bu nedenle sürekli kendi şirketlerini kura-
rak ama hep pazarın içinden ve hep nispe-
ten kontrollü bir şekilde büyüyen bir pazarı-
mız var. Bu sebeplerle otomasyon pazarında 
nispeten daha medeni rekabet koşulları söz 
konusu diyebiliriz. 

Kontrolsüz bir büyüme istemiyoruz

Bizim bu sektörle ve bu şirketle çok duygu-

sal bir bağımız var. Birincisi çok uzun süre-
dir bu sektörde olmanın ve ana oyunculardan 
biri olmanın verdiği rahatlık var. Yani reka-
bet koşulları ağır, pazarlık masasına oturdu-
ğumuzda karşımıza “bu projenin çok refe-
rans değeri var, indirim yapın” şeklinde gelen 
taleplere sadece gülümseyerek karşılık veriyo-
ruz. Bizim direkt yapmadığımız, ismimizin 
görünmediği projelerin çok önemli bir kıs-
mında da aslında sistemlerimiz veya ürün-
lerimiz kullanılıyor. Temsilcisi olduğumuz 
Amerikan otomasyon firması Tridium, sis-
tem entegrasyonu konusunda alanında lider-
dir. Dolayısıyla Tridium’un ürünleri hemen 
hemen tüm büyük projelerde yer alıyor. Dola-
yısıyla rakiplerimizin referans listesindeki 
projelerde bile bizim ürünlerimiz olabiliyor. 
Esas olan şirketimizin sağlıklı büyümesi ki 
her geçen yıl gösterdiğimiz büyümeden de 
memnunuz. Kontrolsüz bir büyüme istemiyo-
ruz. Bizim cirolarda bir seneden diğer seneye 
üçe katlama diye bir şey yoktur. Ama kendi 
imkânlarımızı zorlamadan, elemanlarımıza 
verdiğimiz hizmetleri aksatmadan, ismimi-
zin itibarını koruyarak sağlıklı bir büyüme 
içindeyiz. Bunu uzun süredir sürdürüyoruz 
ve bu durumdan memnunuz. TM  

temdir. Gerek konfor seviyelerinde gerek 
enerji tüketimlerinde, müşterinin sürekli göz-
lemlediği bir sistemdir. Bu nedenle bizim sek-
törümüzde en büyük denetçi, müşterilerimiz-
dir. Bir işletmeci binayı bizim araçlarımızla 
gözlemler. Bütün enerji tüketimini, sıcak-
lıkları, nemi, binasındaki her türlü paramet-
reyi kurduğumuz ekranlar aracılığıyla izler. 
Buradaki en ufak bir aksama, geribildirim 
olarak döner. Öncelikli işimiz, problemin 
hemen giderilmesidir. Bunun için de güçlü 
bir çözüm ortağı organizasyonu oluşturduk. 
Biz “bayi” yerine “çözüm ortağı” ifadesini kul-
lanmayı tercih ediyoruz çünkü bayi deyince 
‘malı alıp satan bir dükkân’ imajı oluşuyor. 
Halbuki çözüm ortaklarımızın hepsi, nere-
deyse bizimle aynı teknik yeteneğe ve altya-
pıya sahiptir. Hepsi ürünlerimizi müşteriye 
satış sonrası hizmet kalitesini garanti ederek 
iletiyorlar. Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölge-
lerinde 30’u aşkın çözüm ortağımız bulunu-
yor. Çözüm ortaklarımızın önemli bir kısmı, 
bizler tarafından sürekli eğitime tabi tutulu-
yor. Yılda birkaç kez kendi binamızda eğitim 
düzenliyoruz. Özellikle yeni işe giren, yetiş-
mekte olan elemanlar ilk eğitimlerini her 
zaman bizden alıyorlar. 

Bir de sistemi kullanacak kişilşerin eğitimleri 
var. Fabrikada bir sistem kuruyoruz diyelim, 
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Sağlığa zarar verecek ortamlardan korun-
mak için yapılan uygulamalar ve alınan 
temizlik önlemlerinin tümünü hijyen 

olarak tanımlayabiliriz. Hijyen sadece temiz-
lik değildir, hastalık veya kontaminasyon kay-
nağı olabilecek mikroorganizmaların tümü-
nün öldürülmesi ya da zararlı etki yaratma-
yacak en düşük düzeye indirilmesidir.

Hijyenik ve temiz odalardaki taneciklerin 
canlı veya cansız olması, bu canlıların bir kıs-

mında enfeksiyona neden olabilecek mikro-
organizmalardan oluşması nedeniyle tanecik 
kontrolü gerekir. Bu alanlarda havalandırma 
sistemi validasyonunun doğru şekilde yapı-
labilmesi için gerekli uluslararası standart-
lara dayandırılmalı ve aşağıdaki testler ile bir 
bütün olarak eksiksiz yapılmalı, uluslararası 
standartlara uygun şekilde raporlandırıldık-
tan sonra ortam steriletisi öyle değerlendiril-
melidir. Bu alanlarda uygulanan testleri şöyle 
sıralayabiliriz:

Hijyenik Alanlarda Tesisat 
ve Hava Kalitesinin Önemi

1- Hepa sızdırmazlık 
2- Hava değişim sayısı 
3- Basınç farkları 
4- Sıcaklık ve nem 
5- Dekontaminasyon geri kazanım 
6- Partikül sayımı ve alanın  
sınıflandırılması.

Hijyenik ve temiz odalarda hava kaynaklı par-
tiküllerin boyut ve miktarı, hava basıncı, hava 
akış şekli, sıcaklık, nem, mikroorganizmaların 

Yazan: Süleyman Şimşek, Pazarlama Şefi, 
Aldağ Isıtma-Soğutma-Klima San. ve Tic. A.Ş.
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miktarı, ortamın aydınlatılması gibi konulara 
dikkat edilmelidir. Uygulanan standartlarını 
şöyle sıralayabiliriz:
FDA-209E, ISO 14644-1, GMP, GLP, BSL, 
GMT vb.

Hijyenik ve temiz odalarda koloni oluştura-
bilen mikroorganizmalar havada kendi ken-
dine hareket edemezler, bir partikülü konak 
olarak kullanırlar. Bu iş için kullanılabile-
cek partikül boyutu genellikle 0,5 mikron ve 
üstüdür. Bu amaçla sınıflandırmalar 0,5 mik-
ronluk partikül sayısına göre yapılır. Aşağı-
daki tabloda standartlara göre sınıflandırma-
lar gösterilmiştir:

Ameliyathane odalarında klima sisteminin 
en önemli görevi, oda içerisindeki partikül 
sayısını istenilen standart değerlere getirmek, 
ameliyat edilen hastanın enfeksiyon kapma-
sını engellemek, hastanın ve ameliyat ekibinin 
termik konforunu sağlamaktır. Temiz ve steril 
bölgelerde partikülden arındırılmış hava üfle-
mek ve pozitif ve negatif basınç ayarlarını sağ-
lamak, insan ve ekipmanların sebep olduğu ısı 
yükünün alınmasını, hasta ve personelin temiz 
hava ihtiyacının karşılanmasını, kirli havanın 
uzaklaştırılmasını, mikroorganizma sayısının 
düşürülmesini en az işletme masrafı ile sağla-
mak için iklimlendirme sistemleri diğer bölge-

lerin iklimlendirme sisteminden tamamen ayrı 
olarak planlanmalıdır. Genel olarak başka kri-
ter yoksa temiz oda sıcaklığı 22 °C (18-24 °C)  
ve bağıl nem % 45 (40-55) Rh’dır. Hassasiyet 
gerektiren odalarda sıcaklığın ±0,3 nemin ise 
±% 2 toleransla tutulması küf, mantar ve mik-
roorganizmaların hızlı bir şekilde üremelerini 
önlemek için gereklidir. Aldamed Hijyenik tip 
Dx Klima Cihazları, sağlık sektörü ve temiz 
oda uygulamaları için özel olarak dizayn edil-
miştir. Eurovent belgeli olup EN 1751; 1988 
DIN 1946 -4; 2008 DIN EN ISO 5167 stan-
dartlarında teste tabi tutulmuştur. Ameliyat-
haneler, yoğun bakım odaları, temiz oda, bio-
teknoloji laboratuvarları, ilaç ve kimya sanayi, 
gıda sanayi, içecek sanayi, bilgi işlem odaları, 
sterilizasyon odaları vb. gibi hijyen koşulları-
nın gerekli olduğu her mahalde kullanılabi-
lir. Temiz hava, şartlandırılarak ve filtre edi-
lerek hijyenik hale getirilip mahalle verilirken, 
ortam havasının toz, mikroorganizma, koku ve 
anestezik gazları dışarı atılarak hava kalite-
sinde hijyen koşulları sağlanır. Aynı zamanda 
mahallin sıcaklık, nem, pozitif / negatif basınç 
gibi parametreleri de kontrol altında tutulur.

Aldamed serisi, 2.500 - 7.500 m3/h hava debisi 
aralığında 3 ayrı model serisinin dışında ihti-
yaç duyulan kapasitelere göre özel olarak da 
imal edilmektedir. Kompakt ve Split olmak 

üzere iki ürün grubu bulunmaktadır. Kom-
pakt tiplerde tüm hava şartlandırma fonk-
siyonları ve kontrol, bir cihazda toplanmış-
tır. Plakalı ısı geri kazanım ünitesi sayesinde 
yüksek enerji tasarrufu sağlanır.
Hava soğutmalı kondenser, cihazın bünye-
sindedir. Egzoz havası, kondenser üzerinden 
geçerek dışarı atılır. Böylece düşük egzoz hava 
sıcaklığı ile yüksek COP değerine ulaşılır. 
Split tiplerde ise hava soğutmalı kondenser 
haricidir. Plakalı ısı geri kazanım ünitesi mev-
cut değildir.
İsteğe bağlı olarak özel split gruplar üretile-

ISO CLASS FDA GMP
1 m3 havada izin verilen maksimum partikül sayısı

0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm

1     10 2        

2     100 24 10 4    

3 1   1000 237 102 35 8  

4 10   10000 2370 1020 352 83  

5 100 A 100000 23700 10200 3520 832 29

6 1000 B 1000000 237000 102000 35200 8320 293

7 10000 C       352000 83200 2930

8 100000 D       3520000 832000 29300

9           35200000 8320000 293000

Tablo 1 : ISO 14644’e göre izin verilen maksimum partikül sayıları
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bilmektedir. Harici kondenserli split versi-
yonda plug fan yerine önerilmemekle bera-
ber kayış-kasnak mekanizmalı, statik ve dina-
mik balansı alınmış, çift emişli radyal santri-
füj fanlar, vantilasyon ve aspirasyon için kul-
lanılabilmektedir. Mikroprosesör sayesinde 
kontrol ve alarmlar dahil cihazın tüm fonk-
siyonları bağımsız olarak kumanda edilir.
Kompresör, pano, soğutma devresi eleman-
ları ve nemlendirici gibi ekipmanlar besleme 
havası ile temas etmez.
Aldamed serisi, DIN 1946-4 hastanelerde 
HVAC sistemleri Normu ile EN-1886 Hava-
landırma - Binalarda - Hava İşleme Ünite-
lerinin Mekanik Performansı Standartlarına 
uygundur.

İskelet çelik profillerden oluşmaktadır. Dış 
cidar, pas ve diğer harici tesirlere karşı 200 
°C’de fırınlanmış elektrostatik toz boyalı gal-
vaniz sacdır. İç cidar hijyen standartlarına 
göre AISI 304 Cr-Ni paslanmaz çelik malze-
meden yapılmıştır. Cihaz içi tamamen pürüz-
süzdür ve keskin köşeler yoktur. Yıkanabilir 
ve silinebilir özelliktedir. İç ve dış cidar, ses 
ve ısı yalıtımı sağlayan 60 mm kalınlığında 
70 kg/m3 taş yünü ile izole edilmiştir.

Bileşenleri

• Isı Geri Kazanım Ünitesi:
Havadan havaya plakalı ısı geri kazanım 

eşanjörü yüksek sızdırmazlık özellikli olup, 
% 40 - 70 arasında enerji tasarrufu sağlar.

• Vantilatör ve Aspiratör:
Ameliyathane ihtiyaçlarına göre gerekli 
debide, cihaz içerisindeki ve hava kanalı ile 
laminar flow’dan önceki Hepa filtrelerin de 
basıncını karşılayacak toplam basınçta 
(max.1750 pascal) Alman standardı DIN 
24166 normuna uygun, kanatları arkaya eğimli 
EC MOTORLU radyal plug fanlardır. Elek-
tronik basınç swich’inden aldığı ikazla filtre 
kirliliğine göre hızını artırarak hep aynı debiyi 
ve basıncı sağlarlar.

• Hava Filtresi:
Taze hava filtreleri sırasıyla G4 ve F7 kaba 
filtre ile F9 filtrelerden oluşur. Egzoz havası 
çıkışında G4 kalite filtre kullanılır. Ortamda 
% 95 - 99 tozsuzluk sağlar. Sızdırmazlık test-
lerinde DIN 1946 - 04 esasları göz önüne 
alınmıştır.

• Nemlendirici:
O.E.M tipte buharlı nemlendiriciler kulla-
nılmaktadır. Mikroprosesörden alınan oransal 
ikaza göre mahaldeki nem oranını % 45 - 55 
RH arasında tutar.
 
• Soğutucu Batarya (Evaporatör):
Dx Evoparatör bakır borulu, blue epoxy 
lamelli olup, optimum verim ve hijyen şar-
tını sağlamaktadır. Batarya optimum alın sat-
hına ve maksimum ısı ısı geçirgenliğe sahiptir.
   
• Isıtıcı Batarya:
Aynen soğutucu batarya standartlarında imal 
edilmiş olup ısıtıcı akışkan olarak sıcak su, 
kızgın yağ, kızgın su ve buhar kullanılabilir. 
Isıtıcı, elektrikli de olabilir. Isıtma kapasite-
sine göre 1- 2 veya 3 kademeli olarak yapıl-
maktadır. DIN 1946-04’e uygun Cr-Ni rezis-
tanslardan oluşur. Emniyet limit termostatı ile 
donatılmıştır.

• Kompresör:
Kompresör soğutma kapasitesi, % 100 dış hava 
değerlerine göre, kademeli ve oransal çalışa-
cak şekilde seçilmiştir. 
Çevre dostu, ozon tabakasına zarar vermeyen 
R407C, R410A ve R134A soğutucu gazları 
kullanılmaktadır.

• Soğutma Devresi Elemanları:
Soğutma devresi elemanlarının cihaz içindeki 
yerleşimleri, kablolama ve borulama hijyen 
kurallarına göre dizayn edilmiştir. Drier, Sight 
glass, termostatik ve digital expension valfler, 
solenoid valfler, alçak-yüksek basınç presosta-
ları ve transmitterleri, oransal sıcak gaz kapa-
site valfleri, likit vanası kompresör emme ve 
basma vanalarından oluşur.

• Mikroprosesör ve Kumanda:
Uzaktan kumandalı iç ekrana sahip pCO3 
Carel mikroprosesör, mahallin istenilen dere-
cede 18 – 24°C ± 1 ve istenilen rutubet değe-
rinde % 50 RH ± 5 çalışmasını sağlar. Koruma 
sınıfı IP55’tir. İsteğe 
bağlı olarak RS485 
Serial Board ile bina 
otomasyonuna bağla-
nabilir. 

• Kondenser:
Hava soğutmalı-
dır. DX evapora-
tör bataryası ile aynı 
özellikteki konden-
ser bataryaları, yüksek 
ısı transferi verimine 
sahiptirler. Konden-
serler, sessiz aksiyal 
fan ve basınca göre 
plug fanlar ile dona-
tılmıştır.  TM
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M. Alper Güngör
Platek Satış Müdürü

P  latek Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., plakalı ısı teknolojisi konusunda birçok 
sektöre hizmet etmek amacıyla 2007 yılında İstanbul’da kurulmuş genç ve dinamik 
bir firma. “Platek Makine, kalite standartlarına uygun üretimi, uzman satış ve teknik 

kadrosu ile çok kısa sürede yurtiçi ve yurtdışında aranılan firmaların arasına girdi” diyen 
Platek Satış Müdürü M. Alper Güngör ile firmanın başarılı çalışmalarını ve hedeflerini 
konuştuk…

“Hedefimiz; alüminyum 
 sektöründe lider olmak”
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larımızı sürdürüyoruz. Kieselmann için süt, 
bira, meyve suyu gibi gıda ekipmanları konu-
sunda dünyada lider konumda olan bir firma 
demek yanlış olmaz. Belçikalı bir pompa fir-
ması olan Packo’nun Paslanmaz Pompalar Tür-
kiye genel distribütörlüğü görevini sürdürüyo-
ruz. Endüstriye, gıda ve ilaç sektörlerine yöne-
lik paslanmaz ve hijyenik santrifüj pompa üre-
timi yapıyorlar. Temsilcisi olduğumuz firma-
lar kendi  alanlarında tecrübeli ve uzman fir-
malar olup birçok sektöre birden hizmet vere-
rek dünyada lider konumunda bulunmakta-
dırlar. Ayrıca 2011 yılından beri Jung Process 
Systems GmbH’nin Hyghspin Vidalı Pompa-
lar Türkiye Genel Distribütörü olarak hizmet 
veriyoruz. Jung pompaları yüksek viskoziteli 
uygulamalarda kullanıyoruz. 

904L malzeme kullanımı 
konusunda müşterilerimizi 
bilgilendiriyoruz

Ürün gruplarımız arasında; eşanjör, homoje-

Temsilciliklerimiz, kendi 
sektörlerinde dünya lideri firmalar

Platek Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. özel-
likle plakalı ısıtma ve soğutma teknolojileri 
ve plakalı pastörizasyon sistemlerinde sek-
töre yeni bir soluk getirmek amacıyla 2007 
yılında İstanbul’da kuruldu. Kurucularımız 22 
yıldır sektörün içinde olan ve konusunda tec-
rübeli kişilerden oluşmaktadır. Platek olarak, 
2008 yılının Mart ayından bu yana üstlendi-
ğimiz Politeknik-Schmidt Türkiye yetkili gıda 
bayilik çalışmalarımıza, Kasım 2010’dan itiba-
ren Schmidt Türkiye genel distribütörü ola-
rak devam ediyoruz.  Ekim 2007 tarihinden 
bu yana Alman HST Maschinenbau GmbH 
firması ile yapılan işbirliği sonucunda HST 
yüksek basınçlı homojenizatör Türkiye genel 
distribütörü olarak müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. ‘Platech’ markası paslanmaz eşan-
jörler ve pastörizasyon sistemi için, endüstri-
yelde Schmidt markasıyla ürünlerimizi müşte-
rilerimize sunuyoruz. Schmidt’in lisanslı üre-
ticisiyiz, bire bir üretimini yapıyoruz, plaka-
lar ve contalar Almanya’dan geliyor, montajını 
burada gerçekleştiriyoruz. Schmidt 130 yıllık 
geçmişe sahip bir kuruluş. Bütün Avrupa’ya 
direkt hazır eşanjörü veriyor. Temsilcisi oldu-
ğumuz başka firmalar da var. Yine Alman Kie-
selmann ile vana, fittings, tank ekipmanları 
ve hijyenik ekipmanlar konusunda çalışma-
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Bu, gerçekten çok önemli bir konu. Eşanjörün 
enerji verimliliğinde çok önemli bir paya sahip 
olduğunu lütfen unutmayalım. 
Diğer ekipmanlardan olan pompa elektrikle 
çalışıyor ama pompanın da kullandığı enerjiyi 
en yüksek verimlilikte kullanması önemli. Yani 
herkes pompa üretebilir ama buradaki ener-
jiyi ne kadar verimli kullandığı önemli. Zaten 
Avrupa’da belli standartlar, belli verimlilik sınıf-
ları var. Firmalar, o verimlilik sınıflarına yetkin-
lik gösteremiyorsa pompa satışını yapamıyor. 
Türkiye’de henüz böyle bir uygulama yok ama 
belki gelecek senelerde Avrupa Birliği kapsa-
mında böyle uygulamaların olacağını umuyo-
rum. Çok sayıda yerli üretici var ama çoğunlu-
ğunun bu verimliliği sağladığını düşünmüyo-
rum. Umarım Türkiye’de de bu sınıflar oluştu-
rulur, dolayısıyla kalitemiz de yükselir.
Eşanjörlerde soğutucu akışkan için chiller 
soğutma grubu kullanmak gerekiyor. Bunu kul-
lanmak aslında müşterinin ne kadar sıcaklık 
istediğine bağlı. Sıfırın altında veya sıfıra çok 

nizatör, vana ve fittingsler, pompalar yer alıyor. 
Eşanjör her sektörde kullanılan bir ürün. Tabii 
belli sıcaklık sınırları ve belli basınç değerleri 
var. Eşanjörde 25 bar’a kadar çalışılabiliyor. 
Sıcaklık olarak 180-190 °C’lere kadar çıkılabi-
liyor. Genelde çoğu sektörde başta Türkiye'de 
alüminyum ve metal sektörü olmak üzere bir-
çok endüstriyel uygulamada  süt, gıda, meyve 
suyu, HVAC sektöründe, büyük binalarda özel-
likle gökdelenlerde kullanılan bir ürün. Deniz-
cilikte, gemilerde, gemi makinelerinin yağla-
rını soğutmak için de kullanılabiliyor. Deniz 
suyu ile soğuttukları için orada özel bir uygu-
lama var, orada plakaların korozyona uğrama-
ması için titanyum malzeme plaka kullanılması 
gerekiyor. Örneğin alüminyum üretiminde, sül-
fürik asit banyolarında, sülfürik asitin % 20’ye 
yaklaştığı durumlarda,  asit 316L malzemeye 
korozif etki gösteriyor, bu yüzden 904L deni-
len özel bir paslanmaz çelik malzeme kullanı-
yoruz. Bu malzeme tam sülfürik asite karşılık 
gelen dayanımı gösterebiliyor. Eski eşanjörlerde 
çoğu alüminyum tesisinde hep 316L kullanıl-
mış, biz Platek Makine olarak o konuda müş-
terilerimizi bilgilendiriyoruz. Her görüşme-
mizde onlara 904L malzeme kullanmalarının 
daha yararlı olacağını söylüyoruz. Bazı müşte-
rilerimizi bu malzemeyi kullanma konusunda 

ikna edebildik ama hâlâ 316L kullananlar var. 
Plakalar hasar görebiliyor ama 904L malze-
mede böyle bir sıkıntının yaşanması ihtimali 
minimuma indiriliyor. O yüzden onların da içi 
rahat oluyor, bizim de…

Eşanjör, enerji verimliliğinde büyük 
bir paya sahip

Eşanjörün asıl amacı, enerji tasarrufu sağla-
maktır çünkü eşanjör elektrikle çalışan bir sis-
tem değildir. Eşanjör ısıyı geri kazanmamıza 
yardımcı olur ve bu durumda ciddi seviyelerde 
enerji tasarrufu sağlarız. Örneğin; fabrikamızda 
bir prosesimizde sıcak su çıkışı olduğunu düşü-
nelim, bu sıcak suyu atık su olarak uzaklaştır-
mak yerine başka bir ısı ihtiyacımda kullana-
bilirim. Fabrikaların genelinin ısıtmalarda bu 
sistemi kullanması gerektiğini düşünüyorum 
çünkü aksi durumda çok fazla enerji sarfiyatı 
oluyor. Çoğu fabrikalarda bu sistem kullanılıyor 
ama bu konuda bilgi sahibi olmayan, ne kadar 
fayda sağlayacağını bilmeyen veya ilk yatırım 
maliyetinin yüksek olacağını düşünüp getirile-
rinin çok yüksek olduğunun farkında olmayan 
firmalar da var elbette. Evet, eşanjörün ilk yatı-
rım maliyeti yüksek olabilir ama çok kısa sürede 
bunu amorti edebileceğini unutmamak gerekir. 
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yakın derecelerde soğutma istendiği durum-
larda chiller ünitesi kullanılabiliyor. Biz bu 
duruma göre müşteriden bilgi alıp ne kadar 
kullanıldığına dair bir hesaplama yapıyoruz. 
Veriler çok önemli, ısıtma yüzeylerini hesap-
lamak için aynı zamanda akışkanın özellikleri, 
ısıl iletkenliği veya viskozitesi değişiyor. 

Periyodik bakım şart

Temsilcisi olduğumuz beş markanın servis hiz-
metini de biz sağlıyoruz fakat servis konu-
sunda müşterilerimizin biraz ihmalkâr oldu-
ğunu söyleyebilirim. Müşterilerimiz, makine 
durma noktasına gelmeden servis çağırmıyor. 
Servis hizmeti, makine bozulunca akla geliyor. 
Aslında bu çok yanlış ve bu durumu düzeltmek 
için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Periyodik 
bakım yaptırılması lazım ki cihazın ömrü uzun 
olsun ve bu konuda müşterilerimizi teşvik edi-
yoruz. Bakım yaptırılması gerektiğini anlatıyo-
ruz. Sağ olsunlar bazı müşterilerimiz bu konuda 
oldukça bilinçli çünkü gıda sektörü hassas bir 
sektördür ve bakım kontrollerinin sık sık yapıl-
ması gerekir. Pompalar basit ekipmanlardır ve 

servis ihtiyacı bu ürün grubunda pek fazla doğ-
maz ama ihtiyaç olduğu takdirde pompalarda 
da servis hizmeti veriyoruz. Homojenizatör ise 
komplike bir sistemdir, ekibimiz bu konuda çok 
tecrübeli, onun da bütün aksamlarına hâkimiz. 
Servis konusunda sıkıntımız yok. 2013 başın-
dan itibaren Adana ve Gaziantep’te bayilik sis-
temi oluşturduk. Özgür Endüstriyel A.Ş. ile o 
bölgelerde çalışmalarımız yürütüyoruz. 

Yerli üretimin gelişmesini istiyoruz

Fiyat odaklı yaklaşım sadece sektörümüzde 
değil, her sektörde var maalesef. Daha önce 
ucuz malzeme kullananlar, tabiri caizse sütten 
ağzı yananlar bilinçleniyorlar. Ama çok büyük 
masraflar yapmış oluyorlar. Biz bunların örnek-
lerini müşterilerimize hep veriyoruz. Evet çok 
daha ucuz ürünler, Uzakdoğu’dan gelen ürün-
ler var, müşterimizi bilgilendiriyoruz ama yaşa-
madan anlamaları mümkün olmuyor. Ama bazı 

müşteriler de çok bilinçli. Mesela alüminyum 
sektöründe çok fazla riske girmek istemiyorlar 
çünkü bu sektörde en ufak bir hatada, plakanın 
delinmesi, chiller ünitesine asit kaçması demek, 
chiller ünitesinin sonu demek ya da banyoya su 
kaçması, sürekli banyoyu değiştirmeleri demek 
ve onlar sürekli çalışması gereken uygulama-
lar. Bu durumlarda alüminyum sektörü biraz 
daha dikkatli. Zaten Schmidt’in alüminyum 
sektöründe performansı çok kaliteli. Bir de 
Politeknik’ten gelen bir tarihleri de olduğu için 
bilinen bir firma ve böyle olunca alüminyum 
sektörü de çok dikkatli davranıyor bu konuda. 
Çin’den Hindistan’dan gelen plakalar gıdaya 
çok fazla girmiyordu yakın zamana kadar, şimdi 
yavaş yavaş gıdaya da girmeye başladılar. Gıda-
nın prosesi çok farklı, çok daha titiz oluyoruz 
onlarda. Dizaynlarında da, hesaplamalarında 
da çok daha titiz davranmak gerekiyor. Bir de 
genel müdürümüzün tanınmışlığı ve ismimi-
zin bilinirliği ile kaliteyi insanlara yöneltebi-
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liyoruz. Gıda ve alüminyum sektöründe kali-
teli bir firmayız ama HVAC’ta mekanik tesi-
sat işlerinin taşeron firmalara verilmesi nede-
niyle orada kalite biraz düşüyor. Yerli eşanjör 
firmaları çoğalıyor. Biz de yerli üretimin geliş-
mesini istiyoruz elbette. Keşke büyük serma-
yeler girse de büyük işler yapılabilse. 

Gıda ve alüminyum sektöründe 
iddialıyız

Alüminyum ve gıda sektöründe lider olmak 
istediğimizi söyleyebilirim çünkü çok iddia-
lıyız. Yakın zamanlarda Sistem Alüminyum 
ile bir eloksal projesi için anlaştık. Eşanjörle-
rini bu ay sonunda teslim edeceğiz. 904L pla-
kaları tercih ettiler, yani sorun çıkma olasılığı 
minimum. Yeni tesislerinde bizi kullanacak-
lar. Ateşoğlu firmasının bir sisteminde mon-
tajında yardımcı olduk. Pastörizasyon, homo-
jenizatör ve otomasyonunu komple biz yap-

Ayrıca Platek olarak her sene Schmidt’ten alı-
şımızı hem adet hem fiyat bazında yükseltiyo-
ruz. O konuda bizden çok memnun olduklarını 
söyleyebilirim. Türkiye’nin çok önemli bir pazar 
olduğunun farkındalar ve bunu her zaman dile 
getiriyorlar. Biz de bunu duymaktan memnun 
oluyoruz. Türki Cumhuriyetler ya da Ortadoğu 
ülkelerinden de istekler geliyor, tabii o bölge-
lerde temsilcilikleri olmadığı için bize bu yet-
kiyi verebiliyorlar. Biz hem coğrafya olarak hem 
de karakter olarak o bölgelere yakın olduğu-
muz için bizim aracılığımızla o bölgelere de 
ürün satışları oluyor. Platek olarak büyüyoruz, 
kendimizi tanıtmaya, bilinirliğimizi artırmaya 
çalışıyoruz. Hem satışlarımızı hem ismimizin 
bilinirliğini artırma hedefindeyiz. Bu sene iyi 
başladık ve çalışmalarımız, devamının gelece-
ğini gösterir nitelikte.   TM

tık. Turanlar Süt firmasının fabrika kurulumu 
var, orada borulardan fittingslere kadar bütün 
ekipmanları sağladık. Bu konularda mühen-
dislik hizmetinde her zaman destek veriyoruz 
çünkü süt ve gıda firmaları mekanik konularda 
tabii ki çok bilgili değiller, onlar her istedikle-
rinde destek veriyoruz, servis veriyoruz, hiçbir 
sıkıntımız yok. Diğer sektörlerde de adımızın 
bilinirliğini artırıp kalitemizi göstermek isti-
yoruz çünkü kendimize güvenimiz sonsuz. Biz 
çok fazla müşteri şikâyeti alan bir firma deği-
liz. Servis veriyoruz ama servis vermeyi aslında 
çok sevmiyoruz çünkü şikâyet duymak istemi-
yoruz. O yüzden biz işimizin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Bildiğimiz işi yapıyoruz, kendimiz 
kullanmayacağımız bir şeyi müşterilerimize de 
asla sunmayız. “Müşterilerimize mutlaka satış 
yapalım” diye bir mantığımız yok. Biz kaliteli ve 
doğru işlerde varız. Firma prensibimiz bu. Bir 
aile gibiyiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalı-
şıyoruz. Teknik konularda ekibimiz çok bilgili. 

Marka bilinirliğimizi artırmak için 
çalışıyoruz

Temsilcisi olduğumuz firmalar Türkiye pazarına 
olumlu bakıyorlar. Bu dönemlerde ekonomik 
gelişmemizden dolayı yaklaşımları iyi yönde. 
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2000’li yılların başlarında ilk DVM ürünü 
ile VRF sektörüne merhaba diyen Sam-
sung, bugün DVM S serisi ürünlerini 

müşterilerinin hizmetine sunuyor. Önceki seri 
DVM Plus IV ile sektöre kazandırılan önemli 
özellikler ve esneklikler S serisinde de geçerli-
liğini korumaya devam ediyor. Ayrıca DVM S 
ile bir önceki modele kadar devam eden rakam 
notasyonu da sona ermiş durumda.
Burada “S nedir?” sorusunu aklına getirenler 
olacaktır. Kısaca açıklayalım; bu notasyon için 
birçok kelimeden esinlenmiş, örnekler ver-
mek gerekirse “Smart, Super, Special, Safety” 
gibi kelimeler bu notasyonu dolduran başlıca 
kelimelerdir.

DVM S – Digital Variable Multi S – 
Öne çıkan özellikeri
•	 Samsung tarafından üretilmiş olan 

Inverter kompresör teknolojisi,
•	 Çift Inverter Kompresör,
•	 22 HP’lik tek modül kapasitesi,

az kaplama alanı ve daha hafif üniteler,
•	 Aktif programlanabilir gece modu 

kullanımı, 
•	 Rotasyonlu defrost ile kesintisiz ısıtma 

(HR model),
•	 5-15 ˚C arası ayarlanabilir Evaporasyon 

sıcaklığı,
•	 Arayüzsüz otomasyon bağlantısı,
•	 Yeni ZEN manager ile enerji tüketim 

analizi, kontrol, planlama ve uzaktan servis 
imkânı gibi onlarca yeni özellik DVM S’in 
gücünü ortaya koyuyor. 

Yenilikçi Kompresör Teknolojisi

Samsung tarafından geliştirilen ve üretilen 
Inverter kompresör ile 8400 RPM gibi yüksek 
bir hıza ulaşılmıştır. Sıkıştırma anındaki sıkış-
tırma kaybını en aza indirmek için Akışkan-
lar Dinamiği tasarımı uygulanmıştır. Bu aynı 
zamanda 2 zamanlı emiş yapmak demek olu-
yor. Bununla beraber bu hız için gerekli stabi-

•	 Yeni nesil buhar enjeksiyon teknolojisi,
•	 Yüksek enerji verimliliği,
•	 4,71 ortalama COP ile en iyi enerji 

verimliliği,
•	 8400 RPM yüksek hızlı kompresör,
•	 Asimetrik Scroll tasarımı,
•	 Dayanıklı şaft (370 N/mm2, 269 Brinell 

sertliği),
•	 Gelişmiş yağ kontrolü,
•	 0-280 Hz geniş çalışma bantı,
•	 0.01 Hz gelişmiş mikro kontrol,
•	 Soğutucu akışkan ile Inverter PCB 

soğutma sistemi,
•	 Rezonans frekansı kontrolü,
•	 TTR sinyal kablosu kullanımı,
•	 80Pa harici basınç,
•	 110 m dikey borulama olanağı,
•	 İç üniteler arası 50 m seviye farkı,
•	 Yenilenmiş iletişim protokolü,
•	 Yazılım tabanlı adresleme ve gelişmiş 

servis imkânları,
•	 Yüksek kapasiteli modüller sayesinde daha 

Hazırlayan: Sertaç Öz, Samsung Teknoklima İstanbul Bölge Müdürü

Samsung’dan Bir Yenilik Daha: 
DVM S 
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lite ve yağ dengesi özellikleri 
geliştirilmiştir. Uzun çalışma-
lar sonrası bile kompresörler 
arası yağ dengesi ilk çalışma 
anı gibidir. 
Artırılan akışkan hızı ile 
güvenilir soğutma kapasitesi  
sağlanmıştır. Gelişmiş kom-
presör hız kontrolü ile ısıtma 
ve soğutma fark etmeksizin 
yüke uygun frekansa ulaşım 
hızlandırılmıştır.
Önceki seri Plus III ve Plus 

IV ürünlerinde bulunan buhar enjeksiyon 
fonksiyonu bu kompresöre de aynen aktarıl-
mış durumda. Bu fonksiyon özellikle ısıtma 
modunda verimliliği artıran çok önemli bir 
özelliktir, ısıtma performansında % 20 artış 
sağlar.
Kapasite kontrolü frekans aralıkları 0.01 
Hz’tir. 0-280 Hz arası kapasite bandına sahip-
tir. 0.01 Hz kontrol mantığı sayesinde kom-
presör adımsız bir kapasite kontrolüne sahip-
tir diyebiliriz.

Yine önceki seri Plus III ve Plus IV ürünle-
rinde bulunan kompresör eş yaşlanma özelliği 
DVM S’te de standarttır.

Akıllı Koruma Teknolojisi

Akım koruma özellikleri güç kaybı ve aşırı yük 
durumları için geliştirilmiştir. Inverter PCB 
soğutma işlemi soğutucu akışkan ile yapılmış-
tır (Bkz. Şekil 1). Havalı sistemlere göre 10 kat 
daha güvenilir bir soğutma temin edilmiştir. 
Kompresör frekans çakışmaları kontrol edile-
rek rezonanstan dolayı tesisat bakır boruları-
nın zarar görme ihtimali ortadan kaldırılmıştır.

Sağladığı Montaj Avantajları

DVM S ile birçok montaj avantajı da bera-
ber geliyor. Dikeyde 110 m borulama özelliği 
sektörde önemli mesafelere müsaade etmek-
tedir. Günümüzde yüksek binaların inşasının 
artışı, bu mesafeleri önemli kılmakta ve yatı-
rımcı için yer kazancı sağlamaktadır.
İç üniteler arası kot farkının 50 m’ye çıkarılmış 

olması normal kat yüksekliklerindeki bir bina 
için 16 katın tek bir grup ile beslenebilmesi 
anlamına gelmektedir.
Yeni iletişim proto-
kolü ile tüm ayarla-
malar yazılım tabanlı 
yapılabilmekte ve ser-
vis anlamında daha 
erişilebilir bir yapı 
sunmaktadır. Artık iç 
ünite yazılımları için 
ilgili ünitenin yanına 
gitmeye gerek kal-
mamaktadır. Yazılım 
güncellemeleri uzaktan erişimle dahi yapıla-
bilmektedir.

Yeni S Checker ile WiFi erişimine açılabilen 
sistem, akıllı telefonlar üzerinden de kontrol 
edilebilir ve servis verilebilir olacaktır. Gece 
çalışmasının aktif ve programlanabilir olması 
özelliğin kullanımını kolaylaştırmaktadır. 
Kısacası DVM S ile sektöre ve kullanıcıların 
hizmetine birçok yeni özellik sunulmuştur.  TM
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MED Makine 
Sistemlerinin 
Ana Dış Ünitelerinde 
Fujitsu Ürünleri 
Kullanılıyor

dış ünitelerinde Fujitsu ürünlerini kullandı. 
MED Makine ve Fujitsu Türkiye Distribütörü 
Abkay Grup arasındaki işbirliği ile Fujitsu ve 
Medicalair markaları, insan sağlığını olması 
gereken standartlar seviyesinde konforla ve 
en ekonomik yatırım ve işletme maliyetleri ile 
iklimlendiriyor. TM

H astane iklimlendirmesinde hava-
landırma sisteminin tasarımı klasik 
iklimlendirme sistemi tasarımından 

karmaşık ve risk faktörü daha fazladır. Nor-
mal bir konfor iklimlendirmesinde iki para-
metre, yani sıcaklık ve nem önemli iken, has-
tane iklimlendirmesinde sıcaklık, nem, canlı ve 
cansız kirleticiler, taze hava, atık hava, hava akış 
yönleri ve hava basıncı parametrelerinin dik-
kate alınması gerekir. Bu şartları en iyi şekilde 
oluşturmak, korumak ve tam otomatik ola-
rak sürekli takip etmek için hijyenik iklimlen-
dirme santralleri kullanılmalıdır. Sağlık ala-
nında temiz odaların sınıflandırılmasında baş-
vurulan ana ölçüt, ortam havasındaki tanecik-
lerin büyüklüğü ve miktarıdır. Havada bulun-
masına izin verilebilecek tanecik çapı ne kadar 
küçük ve konsantrasyonu ne kadar az olursa, 

temiz odanın standardı o derece yüksek olur. 
Ameliyathane, laboratuvar veya buna benzer 
özel alanların birim hacimdeki (m3), belirli çap-
taki (0,5 µm) taneciklerinin miktarı ölçümle-
nerek standartlar tespit edilmektedir. Birçok 
ülkenin temiz odalarla ilgili standartları mevcut 
olmakla beraber temel dayanak A.B.D.’de çıka-
rılan “U.S. Federal Standart 209”dur. Bu stan-
dart daha sonra geliştirilmiş ve 1988 yılında 
209D ve 1992 yılında 209E yayımlanmıştır. 
Ayrıca partikül temizleme standartları ile de 
ortamdaki belirli büyüklükteki partiküllerin 
% 95’ inin ortamdan uzaklaştırılması gereken 
maksimum süreler belirtilmiştir.

     Tüm bu standartlar doğrultusunda Türkiye’de 
hijyenik iklimlendirme santrallerinin öncü fir-
malarından MED Makine, sistemlerinin ana 

uygulama
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sistem

Günümüzde enerji birim fiyatlarının 
giderek artması, işletmelerdeki enerji 
verimliliği konusunun önemini de 

beraberinde artırmıştır. Enerji birim fiyat-
ları haricinde çevre kirliliği ve CO2 salınımı-
nın kontrol edilmek istenmesi de alternative 
enerji kaynakları konusunu gündeme getir-
miştir. Johnson Controls bina verimliliği ve 

HVAC ekipmanlarında öncülüğünü atık ısıdan 
soğutma sağlayan yeni dönem Absorption Chil-
ler üniteleri ile devam ettirmektedir. YORK® 
YWA serisi olarak adlandırılan bu soğutma 
grupları, işletmedeki atık ısı enerjisini kullana-
rak yine işletme için gerekli olan soğuk su üret-
mektedir. Genel olarak kojenerasyon sistemle-
rinin tamamlayıcı ekipmanı olarak düşünülen 

absorption chiller üniteleri, proseste var olan 
diğer tüm atık ısı enerjileri ile de çalışmaktadır.

Absorbsiyonlu soğutma grupları için kullanı-
labilecek ısı kaynakları:
•	 Sistemde var olan kojenerasyon üniteleri
•	 Thermal sıcak su kaynakları
•	 Thermal güneş paneli uygulamaları 

YORK® YWA Absorbsiyonlu 
Soğutma Grupları
Hazırlayan: Şahin Büyükkaya – Johnson Controls İklimlendirme Sistemleri Satış Müdürü
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•	 Proseslerinde atık sıcak su, buhar, egzoz 
gazı üreten fabrikalar

•	 Direkt doğalgaz yakmalı uygulamalar
Kapasite aralıklarına göre YORK® YWA 
absorbsiyonlu soğutma gruplarının ürün çizel-
gesi sağdaki gibidir:

Özellikle kojenerasyon tesislerinin vazgeçilmez 
elemanı olan absorbsiyonlu soğutma grubu üni-
teleri, multi energy absorbsiyon soğutma grubu 
alternatifi ile sistemdeki hem egzoz gazını hem 
de motor bloğundaki sıcak suyu kombine kul-
lanmaktadır. Böylelikle de toplam sistem verimi 
COP =1'in üzerine çıkmaktadır. Çok genel bir 
ifade ile gaz motoru ile kurulan her 1 MW 
kojenerasyon tesisi için multi energy absorb-
siyonlu soğutma grubu üniteleri ile 1 MW 
soğutma sağlanmaktadır.
Bu ürün çeşitliliğinin yanı sıra YORK® YWA 
Absorption Chiller cihazları sağladığı avantaj-
ları ile hem kaliteli hem de güvenilirdir.

1. Borulu Tip Eşanjör Dizaynı

Absorbsiyonlu soğutma grubu cihazlarında 
Generator bölümünden Absorber bölümüne 
geçen sıcak akışkanın enerjisinden tekrar yarar-
lanmak için eşanjör sistemi kullanılması gere-
kir.

YORK® YWA absorbsiyonlu soğutma grupla-
rında borulu tip eşanjör dizaynı kullanılırken, 
diğer firmalarda bu dizayn plakalı eşanjör şek-
lindedir. Bakım ve servis verilebilirlik açısından 
borulu tip eşanjör her zaman daha avantajlıdır. 
(Sağdaki resimde yuvarlak içerisinde gösteri-
len eşanjörler) 
 
2. Çift Absorber Dizaynı

Patentli YORK® YWA dizaynı olan bu sistem 

1.Direkt Yakmalı 2.Çift Etkili Buharlı 3.Tek Etkili Buharlı 4.Sıcak Su Kaynaklı 5.Egzoz Gazlı

Absorber-Evaporatör-Absorber Dizaynı

Multi Energy Soğutma Grubu (Egzoz gazlı ve sıcak suyla çalışan soğutma grubu)

Paslanmaz çelik, sprey başlıklı dizayn
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sistem

dizaynı hem absorber bölümünde ısı transfer 
yüzeyini artırarak cihaz verimliliğini artırmakta 
hem de evaporatörü her iki tarafından kaplaya-
rak sahada yapılması gereken Evaporatör tarafı 
ısı izolasyonu ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.
                                         
3. Paslanmaz Çelik Su Dağıtım 
Sistemi;

Yine patenti YORK® YWA’a ait olan bu dizayn 
ile bakır borular üzerinde bulunan paslanmaz 
tava sistemi ile su yerçekimi etkisi ile aşağıya 
doğru akmakta ve daha uzun süreli su teması 
ile daha yüksek sistem verimi sağlanmaktadır. 
Bu sistem klasik sistemlerde kullanılan nozül 
uygulamasını da geride bırakmıştır.

4. Kondens edilemeyen gazların 
tahliye sistemi

Soğutma grubu içerisindeki kondens olmayan 

gazların toplandığı daha sonrada otomatik vakum 
pompası ile dışarı atıldığı sistemdir. Tamamen 
otomatik çalışan bu sistemde shell içindeki ve 
purge tankı içerisindeki vakum miktarı, elektro-
nik vakum transmitterleri ile ölçülmektedir.

5. Yüksek basınç jeneratöründe 
(Egzoz gazı ile çalışan) su borulu 
kazan dizaynı

YORK® YWA egzoz gazlı absorbsiyonlu 
soğutma gruplarında uzun süreli sistem ömrü 
sağlamak için su borulu kazan tipi uygulaması 
mevcuttur. Sistemde boru içerisinden geçen, 
LiBr solüsyonunun sıcaklığının düşük olası 
sebebiyle, sistem duruşlarından sonra dış hava 
sıcaklığına yaklaşacak olan boru sistemi içeri-
sinden tekrar sıcaklığı 70-80 °C olan akışka-
nın geçirilmesi herhangi bir sıkıntıya sebep ver-
meyecektir. Sıcaklığa bağlı kaynak deformas-
yonu olmayacaktır.

Yüksek Basınç Jenaratörü su borulu akış dizaynı - Yüksek  Basınç Jenaratörü alev borulu akış dizaynı

Kondens  edilemeyen gazların tahliye sistemi

Alev borulu kazan uygulamalarında ise egzoz 
gazı shell içinden değil - direkt borular içe-
risinden geçmekte ve shell içerisinde-borular 
etrafında çözelti dolaşmaktadır. Isı transferi 
borunun içinden dışına doğru olmaktadır. Bu 
durumda aynalardaki kaynak noktası çok yük-
sek sıcaklığa maruz kaldığı için sakıncalı bir 
durum oluşmaktadır. (Egzoz giriş 440 °C - 
Egzoz Çıkış 160-170 °C) 
Yine bu sistemde, sistemin bir parçası olarak 
türbülatör kullanmak gerekir ve bu türbüla-
törde sistem içerinde ilave basınç kaybı oluş-
turmaktadır.

6. LiBR + Monyblate İnhibitor 
kullanımı

YORK® cihazlarında çevre ve insan sağlığı 
açısından zararlı olmayan LiBR + Monyblate 
İnhibitor kullanılmaktadır. 
Birçok tedarikçi, bu konuda fiyat ve teslim 
süresi avantajı sebebi ile LiBR + Cromide inhi-
bitor kullanmayı tercih ediyor. Ancak bu mad-
denin kullanımı çevre ve insan sağlığına için 
zararlı; Avrupa’da kullanılması yasaktır. TM
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teknik

®Antifrogen SOL HT
Kullanım ile ilgili bilgiler 

Aşağıdaki teknik bilgiler ürünü tanımla-
mak için kullanılmaktadır ve firmanın kendi 
ölçümlerinden veya literatürden elde edilmiş-
tir. Teslimat şartnamesinin bir parçasını teşkil 
etmemektedir. Zorunlu ürün şartnamesi tek-
nik bilgi formunda bulunmaktadır. Üretim ve 
kalite kontrolünde DIN EN ISO 9001 uya-
rınca onaylanan kalite sistemi kullanılmakta-
dır. Bu, sürekli olarak yüksek ürün kalitesini 
sağlamaktadır.

Antifriz ve korozyon koruması dâhil 
olmak üzere yüksek ısıl yüklere maruz 
kalan güneş enerjisi uygulamaları için 

önceden karıştırılmış ısı transferi ortamıdır. 
Antifrogen SOL HT, güneş enerjili ısıtma 
sistemlerinde, özellikle de yüksek ısıl yüklere 
maruz kalan sistemlerde ısı transfer ortamı ola-
rak kullanılan, yüksek glikollü sulu çözelti bazlı, 
fizyolojik olarak zararsız, açık yeşil renkli ber-
rak bir sıvıdır. Yaklaşık -23 °C’lik donma daya-
nımı sağlamak için ürün önceden deiyonize su 
ile karıştırılmaktadır. Güneş enerjili ısıtma sis-

temleri ile ilgili DIN 4757, bölüm 3 gereklilik-
lerini karşılamaktadır. 

•	 Yüksek glikol bazlı 
•	 Korozyon önleyici katkılı 
•	 Önceden karıştırılmış ısı transfer ortamı 
•	 Sürekli kullanım sıcaklıkları: yaklaşık -23 

ile +200 °C arası 
•	 Plastik/elastomer uygunluğu 
•	 Sağlığa zararsız 
•	 Tüm ısıl güneş enerjisi kollektörlerinde 

kullanılabilir 
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Uygulama özellikleri 

Antifrogen SOL HT, özellikle güneş enerjisi 
sistemlerinde ısı transfer ortamı olarak kul-
lanılmak üzere geliştirilmiştir. Ürün fizyolo-
jik olarak zararsızdır. Antifrogen SOL HT/su 
karışımlarında faz ayrımı meydana gelmemek-
tedir. Antifrogen SOL HT derişiminin sabit 
kalması koşuluyla yıllarca kullanıldıktan sonra 
bile karışımın donma dayanımı değişmemekte-
dir. Antifrogen SOL HT saf sudan daha yük-
sek bir viskoziteye ve yoğunluğa sahip olduğun-
dan, boru hatlarında vs. daha yüksek bir basınç 
düşüşü beklenmelidir; bağıl ısı transferi katsa-
yısı ve bağıl basınç düşüşü grafikleri –saf suya 
oranla– hesaplama yapmak için oldukça yarar-
lıdır. Antifrogen SOL HT, güneş enerjisi sis-
temlerindeki (karma sistemlerde bile) metal-
leri korozyona karşı daimi olarak koruyan ve 
kazan taşı oluşumunu önleyen korozyon inhi-
bitörleri içermektedir. İnhibitör kombinasyon-
larının etkisi, yaygın olarak kullanılan koroz-
yon test yöntemi ASTM D 1384 (Amerikan 
Test ve Malzeme Kurumu) ile üretici tarafın-
dan sürekli kontrol edilmektedir. İnhibitör-
süz glikol/su karışımları kullanılamaz çünkü 
bunlar saf suyun tek başına olduğundan daha 
koroziftir. Sağdaki tablo, yaygın olarak kulla-
nılan metallerin, su ve soğutma sıvısına naza-
ran Antifrogen SOL HT ile nispeten düşük 

korozyonunu göstermektedir. Yukarıda belir-
tilen ASTM yöntemiyle belirlenen değerler, 
metallerin korozyon nedeniyle oluşan ağırlık 
kaybını g/m2 cinsinden göstermektedir: 

Tüm glikol/su karışımları çinkoyu çözebildi-
ğinden, mümkünse ürünün galvanizli boru hat-
larında kullanılmaması tavsiye edilmektedir. 
Antifrogen SOL HT’nin korozyon önleme 
özellikleri, beklendiği gibi yükselen su içeriği ile 
azalmaktadır. Antifrogen SOL HT’yi seyrelt-
mek için kullanılan su, 100 mg/kg (ppm)’den 
fazla klorür içermemelidir. Geniş bir aralıktaki 
su sertliği kabul edilebilir (0 ile 10 °GH arası). 
Bu, tümüyle deiyonize suya ek olarak normal 
musluk suyunun da kullanılabileceği anlamına 
gelmektedir. Antifrogen SOL HT’nin donma 
dayanımı, -28 °C’lik akma noktasına ayarlan-
mıştır (donma noktası: -23 °C). Denemeler, 
ürün kristalleşme noktasının altında soğutul-
duğunda sulu buz oluştuğundan Orta Avrupa 
kış şartlarında bu formülasyonun metal sis-
tem bileşenlerinde patlamaya neden olmayaca-
ğını göstermiştir. Yazıdaki eğrilerin gösterdiği 
gibi, donma dayanımı, ürün su ile karıştırıldı-
ğında tabii ki düşmektedir. Donma dayanımı-
nın belirlenmesi için özel antifriz test araçları 
bulunmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere, 
Antifrogen SOL HT önceden deiyonize su ile 
karıştırılmakta ve optimum donma ve korozyon 
dayanımı sağlamak üzere formüle edilmektedir. 
Yıkama sonrasında sistemde eser miktarda su 
kalırsa veya kullanıcı ürünü yanlışlıkla seyrel-
tirse, korozyon dayanımı üzerinde hiçbir olum-
suz etki olmaksızın % 10’a kadar su eklemeleri 
tolere edilebilir. 

Isı dayanımı 

Antifrogen SOL HT, +260 °C’nin üzerinde 
yüksek bir bekleme sıcaklığına sahip olan 
vakum tüplü kollektörlerin kullanımındaki 
artış nedeniyle geliştirilmiştir. Etilen veya pro-

Teknik Veriler:

20 °C’deki yoğunluk (DIN 51757) g/cm3 Yaklaşık 1.082 

20 °C’deki kırma indisi nD (DIN 51423, Bölüm 2) Yaklaşık 1.401 

pH değeri (seyreltilmemiş, DIN 51369) Yaklaşık 9 

Rezerv alkalilik (ASTM D 1121) ml c (HCl) 
0,1 M 3-4 

1013 mbar’da kaynama noktası (ASTM D 1120) °C Yaklaşık 105 

Donma noktası (DIN 51583) °C Yaklaşık -28 

20 °C’deki kinematik viskozite 80 0C’deki kinematik 
viskozite (DIN 51562) mm2/s Yaklaşık 7.4 Yaklaşık 

1.44 

20 °C’deki öz ısı kJ/kg.K Yaklaşık 3.2 

20 °C’deki ısı iletkenliği W/m.K Yaklaşık 0.36 

20 °C’deki özgül elektrik iletkenliği μS/cm > 1000 

Donma noktası (ASTM D 1177) 0C Yaklaşık -23 

 a) Antifrogen SOL HT (seyreltilmemiş);
 b) İnhibitörsüz yüksek glikol 1:1 su karışımı;
 c) İnhibitörsüz propilen glikol 1:2 su karışımı;
 d) Musluk suyu 14 0dH

1987

Tüm glikol/su karışımları çinkoyu çözebildiğinden, 
mümkünse ürünün galvanizli boru hatlarında 
kullanılmaması tavsiye edilmektedir. 

Antifrogen SOL HT’nin korozyon önleme özellikleri, 
beklendiği gibi yükselen su içeriği ile azalmaktadır. 

Antifrogen SOL HT’yi seyreltmek için kullanılan su, 
100 mg/kg (ppm)’den fazla klorür içermemelidir. 
Geniş bir aralıktaki su sertliği kabul edilebilir                
(0 ila 10 0GH arası). Bu, tümüyle deiyonize suya ek 
olarak normal musluk suyunun da kullanılabileceği 
anlamına gelmektedir.    

Antifrogen SOL HT’nin donma dayanımı, -28 0C’lik 
akma noktasına ayarlanmıştır (donma noktası:               
-23 0C). Denemeler, ürün kristalleşme noktasının 
altında soğutulduğunda sulu buz oluştuğundan 
orta Avrupa kış şartlarında bu formülasyonun metal 
sistem bileşenlerinde patlamaya neden olmayacağını 
göstermiştir. Ekteki eğrilerin gösterdiği gibi, donma 
dayanımı, ürün su ile karıştırıldığında tabii ki 

ASTM D 1384 uyarınca test edilen, g/m2 cinsinden metal 
korozyonu (336 saat/88 0C, 6 l hava/saat)

 Antifrogen 
SOL HTa

Yüksek glikolb Propilen 
glikolc

Musluk 
suyud

Bakır -2.3 -15.3 -2.8 -1

Yumuşak Lehim
(WL 30)

-3.7 -68.2 -136 -11

Pirinç (MS 63) -1,0 -64,4 -2,5 -1,0

Çelik (CK 22) <0,1 -148,5 -225 -76

Dökme Demir
(GG 25)

-0,4 -73,5 -92 -192

Dökme alüminyum 
(AlSi6Cu3)

-1,5 -6,7 -68 -32

Paslanmaz Çelik
(1.4541)

<-0,1 Test 
Edilmemiştir

Test 
edilmemiştir

-0,5

düşmektedir.        

Donma dayanımının belirlenmesi için özel antifriz 
test araçları bulunmaktadır. 

Daha önce belirtildiği üzere, Antifrogen SOL HT 
önceden deiyonize su ile karıştırılmakta ve optimum 
donma ve korozyon dayanımı sağlamak üzere 
formüle edilmektedir. Yıkama sonrasında sistemde 
eser miktarda su kalırsa veya kullanıcı ürünü 
yanlışlıkla seyreltirse, korozyon dayanımı üzerinde 
hiçbir olumsuz etki olmaksızın %10’a kadar su 
eklemeleri tolere edilebilir.

Isı dayanımı  

Antifrogen SOL HT, +260 0C’nin üzerinde yüksek 
bir bekleme sıcaklığına sahip olan vakum tüplü 
kollektörlerin kullanımındaki artış nedeniyle 
geliştirilmiştir. Etilen veya propilen glikol bazlı 
normal ısı transfer ortamları, bu glikollerin düşük 
kaynama noktası nedeniyle yüksek sıcaklıktaki bu 
gibi sistemlerde buharlaşma eğilimi göstermektedir. 
Bunlar, kollektör sıklıkla çalışmaz durumdaysa 
çalışma sorunlarına neden olabilen ve sistemin 
bozulması ile sonuçlanabilen kısmen çözünmez, 
tuz benzeri artıklar bırakmaktadır. Yeni ürün, 
ağırlıklı olarak 1013 mbar’da +270 0C’nin üzerinde 
yüksek kaynama noktasına sahip, fizyolojik olarak 
zararsız, yüksek molekül ağırlığına sahip glikollerden 
oluşmaktadır ve böylece yukarıda belirtilen artıklar 
sıvı olarak kalmaktadır.  

Bununla birlikte, +200 0C’nin üzerindeki çalışma 
sıcaklıklarından kaçınılmalıdır çünkü daha yüksek 
sıcaklıklarda yalnızca ısı transfer ortamının kimyasal 
esası bozulmakla kalmaz (ki bu sıvının koyulaşmasına 
neden olur), bazı korozyon inhibitörleri de etkisini 
yitirebilir. Yüksek sıcaklıklardaki yüklerde sıvıda 
renk kaybı meydana gelebilir; bu durumun ürünün 
özellikleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.  

Sirkülasyon pompaları, antifriz maddelerle 
çalışmaya uygun olmalarına özel dikkat 

a) Antifrogen SOL HT (seyreltilmemiş); 
b) İnhibitörsüz yüksek glikol 1:1 su karışımı;
c) İnhibitörsüz propilen glikol 1:2 su karışımı;
d) Musluk suyu (14 0dH)    

®Antifrogen SOL HT

ASTM D 1384 uyarınca test edilen, g/m2 
cinsinden metal korozyonu (336 saat/88 
0C, 6 l hava/saat)
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teknik

Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde 
kullanım ile ilgili bilgiler

Antifrogen SOL HT, yüksek gerilime maruz 
kalan güneş enerjili ısıtma sistemleri, özel-
likle de vakum tüplü kollektöre sahip sistem-
ler için ideal bir ısı transfer ortamıdır. Güneş 
enerjili ısıtma sistemlerinde genel olarak kul-
lanılan bakır, paslanmaz çelik ve alüminyum 
gibi malzemeler, özel korozyon inhibitörleri 
ile yıllarca korozyondan korunmaktadır. Opti-
mum koruma sağlamak için aşağıdaki tavsiye-
lere uyulmalıdır:

1. Sistemler DIN 4757 gerekliliklerine uygun 
olmalı ve kapalı devre olarak tasarlanmalıdır. 
Membran basınç artışı kompansatörleri DIN 
4807 standardına uygun olmalıdır.
2. Doldurma işleminden önce sistemler su ile 
yıkanmalıdır ve boru bağlantılarında, vanalarda 
ve sirkülasyon pompalarında sızıntılara karşı 
basınç testi yapılmalıdır.
3. Yumuşak lehimli bağlantılardan ziyade sert 
lehimli bağlantılar tercih edilmelidir. Sıvı artık-
ları (mümkünse klorürsüz) sıcak su pompala-
narak giderilmelidir.
4. Mümkünse sistemde galvanizli parçalar kul-
lanılmamalıdır çünkü çinko ürüne dayanıklı 
değildir ve çözünmeye başlama eğilimi göster-
mektedir; bu da tortu oluşmasına neden ola-
bilir. Bu hususta kir tutucular ve filtreler yar-
dımcı olabilir.
5. Kullanılan su miktarından (su sayacı) sis-
temin kapasitesinin belirlenmesine de olanak 
tanıyan basınç testinden sonra, sistem boşaltıl-
malı ve hava boşluklarını gidermek için daha 
sonra hemen Antifrogen SOL HT ile doldu-
rulmalıdır.
6. Sistemin uzun süre yüksüz çalıştırılmasın-
dan kaçınılmalıdır çünkü bu, ısı transfer orta-
mının stabilitesini olumsuz etkileyebilir ve hiz-
met ömrünü önemli oranda azaltabilir.
7. Sızıntı durumunda, doldurma işlemini  
her zaman seyreltilmemiş Antifrogen SOL 
HT ile gerçekleştiriniz. Ürünü diğer ürünlerle 
karıştırmaktan kaçınınız. İstisnai durumlarda 
sistemi doldurmak için su kullanılırsa, ısı trans-
fer ortamının derişimi (= donma dayanımı)  
bir hidrometre ile kontrol edilmelidir. Yeterli 
donma ve korozyon dayanımını sağlamak  
için donma dayanımı en az -20 °C olmalıdır.

pilen glikol bazlı normal ısı transfer ortamları, 
bu glikollerin düşük kaynama noktası nedeniyle 
yüksek sıcaklıktaki bu gibi sistemlerde buhar-
laşma eğilimi göstermektedir. Bunlar, kollektör 
sıklıkla çalışmaz durumdaysa çalışma sorunla-
rına neden olabilen ve sistemin bozulması ile 
sonuçlanabilen kısmen çözünmez, tuz benzeri 
artıklar bırakmaktadır. Yeni ürün, ağırlıklı ola-
rak 1013 mbar’da +270 °C’nin üzerinde yük-
sek kaynama noktasına sahip, fizyolojik olarak 
zararsız, yüksek molekül ağırlığına sahip glikol-
lerden oluşmaktadır ve böylece yukarıda belir-
tilen artıklar sıvı olarak kalmaktadır.  Bununla 
birlikte, +200 °C’nin üzerindeki çalışma sıcak-
lıklarından kaçınılmalıdır çünkü daha yüksek 
sıcaklıklarda yalnızca ısı transfer ortamının 
kimyasal esası bozulmakla kalmaz (ki bu sıvı-
nın koyulaşmasına neden olur), bazı korozyon 
inhibitörleri de etkisini yitirebilir. Yüksek sıcak-
lıklardaki yüklerde sıvıda renk kaybı meydana 
gelebilir; bu durumun ürünün özellikleri üze-
rinde hiçbir etkisi yoktur. Sirkülasyon pom-
paları, antifriz maddelerle çalışmaya uygun 
olmalarına özel dikkat gösterilerek seçilmeli-
dir. Örneğin fenolik reçine bazlı maddelerden 
yapılmış pompa parçaları bu gerekliliği karşı-

lamamaktadır. Bununla birlikte, ısıtma tesisat-
larında genellikle kullanılan sirkülasyon pom-
paları dayanıklı bulunmuştur. 
Literatürde yayımlanan bilgilere ve firmanın 
kendi test ve denemelerinin sonuçlarına göre, 
aşağıdaki plastik ve elastomerler, Antifrogen 
SOL HT ile temas eden parçaların imalatı için 
uygundur. Üretici tarafından belirtilen maksi-
mum sıcaklıklar aşılmamalıdır. 

Fenol-formaldehit reçineler, plastikleştirici 
katılmış PVC ve poliüretan elastomerler daya-
nıklı değildir. Deneyimler, yaygın IT (kauçuk-
asbest) ve EPDM elastomer sızdırmazlık ele-
manlarının bu istemler için uygun olduğunu 
göstermiştir. Sızdırmazlık elemanı olarak keten 
kullanılan dişli boru bağlantıları için Fermit 
veya Fermitol (Nissen & Volk) ya da Loctite 
511 (Loctite Corp.) ile kapatma yapılmasının 
başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Testler, basınç 
artışı kompansatörleri için kullanılan ®Flexon 
(Flamco) gibi maddelerin Antifrogen SOL 
HT’den etkilenmediğini göstermiştir.

gösterilerek seçilmelidir. Örneğin fenolik reçine 
bazlı maddelerden yapılmış pompa parçaları bu 
gerekliliği karşılamamaktadır. Bununla birlikte, 
ısıtma tesisatlarında genellikle kullanılan sirkülasyon 
pompaları dayanıklı bulunmuştur. 

Literatürde yayınlanan bilgilere ve kendi test ve 
denemelerimizin sonuçlarına göre, aşağıdaki plastik 
ve elastomerler, Antifrogen SOL HT ile temas eden 
parçaların imalatı için uygundur. Üretici tarafından 
belirtilen maksimum sıcaklıklar aşılmamalıdır.

Fenol-formaldehit reçineler, plastikleştirici katılmış 
PVC ve poliüretan elastomerler dayanıklı değildir.   

Deneyimler, yaygın IT (kauçuk-asbest) ve EPDM 
elastomer sızdırmazlık elemanlarının bu sistemler 
için uygun olduğunu göstermiştir. 

Sızdırmazlık elemanı olarak keten kullanılan dişli 
boru bağlantıları için Fermit veya Fermitol (Nissen 
& Volk) ya da Loctite 511 (Loctite Corp.) ile kapatma 
yapılmasının başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 

Testler, basınç artışı kompansatörleri için kullanılan 
®Flexon (Flamco) gibi maddelerin Antifrogen SOL 
HT’den etkilenmediğini göstermiştir. 

Güneş Enerjili Isıtma Sistemlerinde Kullanım ile 
ilgili Bilgiler    

Antifrogen SOL HT, yüksek gerilime maruz kalan 
güneş enerjili ısıtma sistemleri, özellikle de vakum 
tüplü kollektöre sahip sistemler için ideal bir ısı 
transfer ortamıdır. Güneş enerjili ısıtma sistemlerinde 
genel olarak kullanılan bakır, paslanmaz çelik 
ve alüminyum gibi malzemeler, özel korozyon 
inhibitörleri ile yıllarca korozyondan korunmaktadır. 
Optimum koruma sağlamak için aşağıdaki 
tavsiyelere uyulmalıdır:

1. Sistemler DIN 4757 gerekliliklerine uygun olmalı 
ve kapalı devre olarak tasarlanmalıdır. Membran 
basınç artışı kompansatörleri DIN 4807 standardına 
uygun olmalıdır. 

2. Doldurma işleminden önce sistemler su ile 
yıkanmalıdır ve boru bağlantılarında, vanalarda ve 
sirkülasyon pompalarında sızıntılara karşı basınç testi 
yapılmalıdır. 

3. Yumuşak lehimli bağlantılardan ziyade sert 
lehimli bağlantılar tercih edilmelidir. Sıvı artıkları 
(mümkünse klorürsüz) sıcak su pompalanarak 
giderilmelidir. 

4. Mümkünse sistemde galvanizli parçalar 
kullanılmamalıdır çünkü çinko ürüne dayanıklı 
değildir ve çözünmeye başlama eğilimi 
göstermektedir; bu da tortu oluşmasına neden 
olabilir. Bu hususta kir tutucular ve filtreler yardımcı 
olabilir.

Bütil kauçuk                                                                                            (IIR) 

Fluorokarbon elastomerler, örneğin 
®Viton (Du Pont)                                                                                 (FPM)

80 0C’ye kadar doğal kauçuk (NR)

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

Olefi n kauçuk, örneğin 
®Buna AP (Bayer) (EPDM)

Poliklorbütadien elastomerler, örneğin 
®Neopren  (CR)

Silikon kauçuk, örneğin
®Elastosil (Wacker) (Si)

100 0C’ye kadar stiren bütadien kauçuk  (SBR)

Poliasetal, örneğin 
®Hostaform (Ticona) (POM) 

Polibüten, örneğin 
®Rhiatherm (Simona)  (PB)

Polyester reçineler  (UP)

Polipropilen, örneğin
®Hostalen PPH 2222   (PP)

Polivinilidendifl orür  (PVDF) 

Politetrafl uoroetilen, örneğin
®Hostafl on  (PTFE)

Esnek Poliolefi n (FPO)
örneğin ®Bauder Thermoplan T - SV (düz çatılar için)

®Antifrogen SOL HT
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Bakım ve kontrol

Antifrogen SOL HT’nin tesisatlarda yıllarca 
kullanılabileceği belirlenmiştir. Bununla bir-
likte, Antifrogen SOL HT derişimi (= donma 
dayanımı) her yıl kontrol edilmelidir. Gerek-
tiğinde ısı transfer ortamının performansı ve 
korozyon önleme seviyesi firma tarafınca da 
kontrol edilebilir. 250 ml’lik bir numune temin 
edilirse bu, firmanın hizmet bayisi veya Clari-
ant Produkte (Deutschland) GmbH (Werk 
Gendorf, Fonksiyonel Kimyasallar AR-GE 
Bölümü, D-84504 Burgkirchen, Almanya, tel: 
+49-8679-72272) tarafından verilebilir (www.
antifrogen.de ve www.botes.biz.tr ).
Bakım raporundaki bilgiler, yalnızca firmaya 
gönderilen numune ile ilgilidir. Test edilen ürü-
nün kullanımı ile ilgili yönlendirme, sistemin 
uygun durumda olduğunu ve gereken şekilde 
çalıştırıldığını varsaymaktadır. Özellikle sis-
temde korozyon veya pullanma oluşmuş olması 
durumunda, ürün ile, tahmin edilemez sonuç-
lar doğurabilecek etkileşimler meydana gele-
bilir. Sistemin uygun olmayan durumundan 
veya çalışmasından kaynaklanan hasarlar ile 
ilgili olarak firma, hiçbir şekilde sorumluluk 
kabul etmez.

Güvenlik, Toksikoloji ve Ekoloji

Antifrogen SOL HT’nin ne parlama nok-
tası ne de tutuşma noktası vardır. Ürün zehir-
siz glikol (yüksek polialkilen glikoller) bazlı-
dır. Korozyon inhibitörü formülasyonu fosfat 
ve nitrit içermemektedir ve esas itibarıyla fizyo-
lojik olarak zararsız katkılardan oluşmaktadır.

Parlama noktası
(DIN 51758) °C  > 105 (belirlene-
mez)
Tutuşma sıcaklığı
(DIN 51794) °C  > 420
Sıcaklık sınıfı
(DIN/VDE 0165) T2

Ekotoksikolojik çalışmaların sonuçları,  
Antifrogen SOL HT’nin yüksek biyolojik 
parçalanabilirliğini ve toksikolojik etkisizli-
ğini teyit etmektedir. 1000 mg/l’ye kadar deri-
şimlerde Antifrogen SOL HT balıklar ve bak-
teriler üzerinde hiçbir akut zararlı etki göster-
memektedir. Antifrogen SOL HT biyolojik 
olarak kolayca parçalanabilmektedir. Harca-
nan Antifrogen SOL HT, yerel yönetmeliklere 
uygun olarak özel bir atık yakma tesisinde yok 
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Küçük boyutlara sığan yüksek kapasite, şık tasarım ve sessiz çalışma Isssimo 11 ile bir 
arada. Taşınabilir monoblok klimanız yazın yanınızda, kışın deponuzda. Ayrıca dış 
ünitesiz yapısıyla iç tasarıma olduğu kadar dış tasarıma da saygılı. Uzaktan 
kumanda ile kullanımı kolay. Drenaj bulunmaz.

12,000 Btu/saat kapasiteli Isssimolar A 
sınıfı enerji tüketimi ile ekonomik bir 

konfor yaratıyor. Avrupa’da tüketiciler 
tarafından en iyi mobil klima seçilen 

Isssimo, bu yaz sizi de her me-
kanda serinletsin.

Ben nereye
klimam oraya
Yüksek kapasite ve A sınıfı enerji tüketimi ile
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®Antifrogen SOL HT

edilebilir. Diğer bilgiler son yayımlanan mal-
zeme güvenlik bilgi formunda bulunmaktadır.

Taşıma ve Depolama

VbF (Yanıcı sıvılara ilişkin 
Alman yönetmeliği)  -
GGVE/RID        Düzenlenmemiştir 
GGVS/ADR       Düzenlenmemiştir
ADNR               Düzenlenmemiştir 
IMDG-Kod        Düzenlenmemiştir 
UN numarası      -
IATA-DGR        Düzenlenmemiştir

Antifrogen SOL HT, karayolu tankerleri ile 
temin edilir. Firmanın bayilerinde daha küçük 
metal kaplar da mevcuttur. Çinko Antifro-
gen SOL HT’ye dayanıklı olmadığı için gal-
vanizli taşıma ve depolama kapları kullanıl-
mamalıdır. Ürün iki sene depolama stabilite-
sine sahiptir. Bu bilgiler, firmanın mevcut bil-
gilerine dayanmaktadır ve firmanın ürünleri 

ve kullanımları ile ilgili genel bilgiler sağlama 
amaçlıdır. Bu nedenle tanımlanan ürünlerin 
belirli özelliklerinin veya bunların belirli bir 
uygulama için uygunluğunun garanti edilmesi 
olarak yorumlanmamalıdır. Mevcut tüm sınai 
mülkiyet haklarına riayet edilmelidir. Ürün-
lerin kalitesi, firmanın Genel Satış Koşulları 
kapsamında garanti edilmektedir. Sistemde 
meydana gelmiş olan korozyon veya tortular, 
ürün ile, tahmin edilemez sonuçlar doğurabi-
lecek etkileşimler meydana getirebilir. Siste-
min uygun olmayan bir durumda tutulmasın-
dan veya yanlış çalıştırılmasından kaynaklanan 
hasarlar ile ilgili olarak firma hiçbir sorumlu-
luk kabul etmez.

Yazıdaki eğriler, Antifrogen SOL HT’nin en 
önemli fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi vermek-
tedir. Rakamların bir IT programı ile hesap-
lanması ve grafiksel olarak gösterilmesi nede-
niyle fiziksel verilerde küçük değişiklikler ola-
bilir. TM 
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denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Özge Demirci
ozgedemirci@dogayayin.com

Selçuk Benli
selcukbenli@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Sorumlusu
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi/Bağcılar
Tel: 0212 629 03 74

Yayımlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 6,5 TL.
Yıllık Abone: 70 TL.

© 2013 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.
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www.tesisatmarket.com

Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki içe-
rikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 80 (12 sayı)

Montaj, servis ve uygulama 
tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 25 (6 sayı)

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 40 (6 sayı)

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
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
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Cevabınız evetse, sizi Ayvaz Vana ve
Kondenstop Ceketleriyle tanıştıralım!

Aerojel içeren yalıtım malzemesi sayesinde çok 
düşük (0 °C’de 0,014 w/m-K) ısıl iletim katsayısı... Ge-
leneksel yalıtım ürünlerine kıyasla üçte bir oranında 
incelik... Suya, dış etkenlere ve deformasyona karşı 
dayanıklı yapı... 20 yıl garantili yalıtım malzemesi...

Hepsi sadece tek bir üründe. 
Tanışmanızı bekliyor!

Tesisatınızdaki her vana ve kondenstop

istemez misiniz?
SİZE PARA KAZANDIRSIN

Ayvaz’dan vana ve 
kondenstop alırken, 

sipariş adediniz
kadar ceket alın,

özel indirimi yakalayın!

TÜM CEKETLERDE

TANIŞMA
İNDİRİMİ!YÜKSEK ISIL

KAZANÇ
KOLAY

MONTAJ
DAYANIKLI

YAPI
İNCE

MALZEME
UZUN
ÖMÜR




